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 راكان
 
1 

مةن - البػِمُ ُِ  :1817 
 
 

 .. الٌؼِمة امةرات الشت المعاُٖ دوي بّن
 .. المٗػ..  زّفوة ِوؾصب ٔان البع

 .. المػة ًغى دشػهة اؿجًةع( البػُِٜ خٍِوُ)
س ُٖ رٔاؿي ٌٖؼ ٔاثصعث ٔان دون برٍاري ( الٙصًةهُ ؿّع)  الَ هَػت

ٔ
 : ٚةالً  ِة

 .. هّٗلٌة ٔان البع..  شمعاً ( ُخٍِو) ؿّصمعهة ًغا من ٔاٝػدػ بّٙوة نإ -
ّت ٔاِل٘ لم  ٌٖع) ٚةاعهة ومٌّم الؾٌٞ من ثوؾصب زّفوة طٍّؿ ٍٖزعت ٚلّلً  رٔاؿُ وٖر

 .. هٗؾي( المًّػي 
ّٝع

ٔ
 .. المػة ًغى ٖفلوة ٔاهوة اال

 ِلَ ًِٞ لّٔػ زبٞ ٚمة ِلَ مجٍازعِن ٝوة..  االهؾصةب ُٖ وبعٔاهة لؾّع اؿجربت
ة  مٙعمة ُٖ زّفوة ِن ثمةمةً  موّؼلّن، ( البػُِٜ) زوٍد نبّ ببوةدٚوة همًةد المّٝػ
ٓلب..  المٙعمة

ٔ
 بٌغا زبٞ بمٍّد المروٍهة بمٔةمػثوة ِّلم لم هٗؾي زّفوة ٚةاع ٔان واال

 . المؾجصّلة الٍٍِرة وبٌغى الّعو من الٙػب
 ُٖ يػِٙوة هجلمؽ الزلوة وهصن..  ٝػدّػاً ( ٌٖع) زّـ ابجّع لٙع..  بةلٙل٘ قّػت هؼولوة ٔاخوةء

 . بمٍّبة الوؼوؿ
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 الربٞ من ثٙجػب( البػُِٜ) زوٍد زلبة ؿمّوة ِوعمة( ؿّع) هٗؽ ُٖ الٌلُ من قئ ثؾػب
وة بةلوؼوؿ بّعمة اهجبٌوة..  اشةيجي ُٖ وثبعأ   بٙلة بي ٔاهٗؾوة ٔاوّٚوة الغي الٜمّن غلٛل ؿةِر

 .. شُّٙٙ ٖض هيإ..  ؿػُِ اهؾصةب ٔاي ِموُ الّوّٗة بٍٍِرثي الربٞ ًغا ، الصػبّة طبػثوة
ة

ٔ
 لرمجٌم..  للٌػوب يػِٙوة ًٍِّٙن الربٞ اؿٗٞ( البػُِٜ)  زوٍد من ٔاربّة ٌٍػ ٖرة

ة
ٔ
يل٘( ؿّع) بػ الٌلُ واؿجبع لدٍان المٗةزة

ٔ
ة ٚجّلً  ٔاشعًم ؤاردى ٍٖراً  الوةر ٖة  ! بؾِػ

 .. بوعّٚجُ ؤاِعدت الوةثبة المظٍر  ٔاشع وراء الطجُٗ واهصوّت ِجٍٕٚ ٔان ّٖي لػطت
 والٞ واهمة ِجٍٕٚ ال زّلي بي اؿجبع الغي الفعِع الٌلُ..  الجٍٕٚ ؾجًُِ لم( ؿّع) لٜن

 ٚلبة ُٖ بًلٙة( البػُِٜ) زوٍد ٔاشع ِةزلي..  الدةلدة الًلٙة ًِل٘ ٔان وٚبٞ..  الوةر ايلؽ
.. 

..  مّت مّت ٔاهوُ ًغا مّوَ..  ًغا من واخ٘ ٔاهة..  قةًعوهُ  لٙع..  الفعِع بةلٔوب قّػت
مت

ٔ
 .. اذن بفػؼ ٖل
ة ّعتل

ٔ
ِعاء ِلَ مػثّن بوعّٚجُ من الوةر ؤايلٙت الصرػ طلٕ من ٖرة

ٔ
 اطجببٍا..  اال

ة ٖٙٗؼت ؿػِّةً  شرةر المظٍر  ِلَ بةلٔة بؾِػ
ٔ
مجةر واال

ٔ
..  الربٞ من الوؼوؿ ٚبٞ البةّٚة اال

ثٌم
ٔ
 ..  لةرطةً  ؿُّٗ راّٖةً  ِلٌّم ٔاهٙن ؤاهة مظببٌم ُٖ وٖةزة

ة ُ بؾِػ م الؾٍّؼ خلخجٌم ٖر م بٓػ ةبة قًٍّر
ٔ
م ورشت..  لمٗةزة ..  مّت اهوُ..  بٍٙة ٔابةرًز

هي ِجّٙن من ًٍ مٙةثٞ ؤاقػس
ٔ
 ُٖ ممٜن دمةر ٔاٝبػ ِؾبب ٔان ِصةوؿ اهي..  رِب ال مّت بة

ِعاء
ٔ
 ! الٙةدم لمٍثي اهجٙةمةً  اال

م..  ٔامةمُ دًفة ُٖ الدلخة ثػازُ ّٝع الدلخّن ٍٖؽ ٔاِمةًر
ٔ
 لٍٙة بةلعًفة ِفّػون وبةلجة

لٙن لٜوُ..  مدلُ ِفػ ظةمؾةال ِجّع لم قةب وِوٕ
ٔ
 ٝوت لٙع..  درؿةً  الصمَٙ ًؤالء ؿة

َ ٔاٍٚى ٙعرهُ لم ذلٛ ومُ ٚبّلجُ ٔابوةء ؤاٝذ ت ومة ، ؿوُ لمٔػ ٌّٖة ٔاشع ُِ  زّـ مُ اقجٝػ
ة ُٖ( المًّػي  ٌٖع) ؿبةبٌة ٔاٚجوُ لم مّٝػ

ٔ
 الٍٙة ٔان الّرةاؼ الصمَٙ لٌؤالء الخبت اال ثمةمةً  بة

ةء ٍغ والٝغ  ..  مّّن بؾن نةِػثبً ال والوب



4 
 

ن
ٓ
 الٍٙة وقعِع الؾن ُٖ لّٔػ ٔاهة هّم..  ٔاٝػدػ َُّٓ من الموعًفة الوَػات ثلٛ زادت واال

ةء بٞ والفػاؿة ًؼم..  شمَٙ ِة ٔاِوةً  والٝغ
ٔ
 .. بٍٙثُ ِؾجٌجػ ٔاو موُ ِؾظػ من ٝٞ ؿة

 ٚجةلُ واؿجٜملت ٌٍػى ِلَ لّؾٙى ِوٕ ُٖ بٙعمُ ٖعّٖجي ٔاشعًم ِع من الؾّٕ ؿٙى
ة هٌن. . البةّٚةن مُ ن بؾِػ  .. ًةربةً  وٝر

ةء الّٙٞ ٝبّػ اهوُ..  مّت اهوُ..  ٝةللّح ٔاٚةثٞ ٝوت لٙن..  والٝغ
ٔ
 .. درؿةً  الرمُّ ؿة

ةؽ بعأ   ..  مٙةثلُ وزي ِلَ ٌَِػان الجػازُ وِلمةت االًر
ًؼمٌمة ٔاهوُ ِبعو

ٔ
 .. ؿػ ٔاهوُ ِبعو..  ؿة

 .. الظلٕ من رٔاؿُ ِلَ الّوّٗة الٌةالة الوػبة ثلٛ ثلّٙت وًوة
 .. ِّوُ ٔامةم العهّة ؤاٍلمت

*** 
ة ٔاٖٙت

ٔ
رض ِلَ ؿةٚى ٝوت ، وزٌُ ِلَ ُلب بةرد مةء لعمة ِلَ ٖرة

ٔ
 مّٙعثةن وِعاي اال

ٓلؿ
ٔ
ة هٌوت..  بةال ن لةرم ًجةؼ ٖعوى ممعومةً  بؾِػ

ٔ
 .. ٔاًعأ  بة

ن ٔإٚ ٝوت..  شٍلُ مة ٔاثبّن رشت وِٙلُ بوَػي  المصّى الوبةب بّن
ٓ
 قظك ٔامةم اال

 .. المٜةن لعر ُٖ ٝػؿُ ِلَ ؽزةل الوَػات ٍٚي
 من..  والؾٍّؼ العروع ببّن مؼِوة ٝبّػة طّمة ُٖ ٔاٍِٚةء زوٍد بظمؾة مصةيةً  ٝوت و

جُ  ..  الرّـ ٚةاع طّمة ٌُٖ الظّمة ثلٛ لمدٞ مّٖػ
 ! هٗؾي( البػُِٜ خٍِوُ)  ٔامةم ٔاهة اذن

م لم ذًوُ ُٖ المفٌع هبةبّة بٓػ
ٔ
 وٚلت االمٜةن رٚع اِجعلت اهوُ اال رٔاؿُ ُٖ الّوّٕ واال

 : ؿةطػاً 
 ! مدلُ لّٔػ زوعي رؤِة ِلَ ثمػ شجَ قعِع بوّ٘ ؿّعي ِة ٔالبجٛ ٔاهوُ البع -

ةء ُٖ( خٍِوُ) ابجؾم  : اِرةب ُٖ ٍِٙؿ وًٍ مّٙعى ُٖ وثػازُ ٝذ
 .. ؤاشعخٛ ٔاقةًعؾ ٔان البع ٝةن..  شٙةً  ُمصّػة شةلة والفرةِة الٍٙة بٌغى لّٔػ قةب -

 : هّ٘ ُٖ ٚلت
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 ًُ اهمة..  ثٙػِبةً  ؿوُ ُٖ وًٍ ٝةملً  زّفةً  ٚةد زِع بن ٔاؿةمة..  الّٙٞ لّٔػ ًٍ المّٔػ -
 .. والجٙةلّع الّةدات

 : ًةداة بوبػة وٚةؿ مّٙعى مؾوع ِلَ ذراِي( خٍِوُ) ٔاؿوع
ؿٍد ٚةثلت ٔاهٛ الص٘ -

ٔ
ةء لٜن..  ّٖلً  ٝةال  ّٖٜٕ واال..  طبػة الَ ِصجةزةن والفرةِة الٝغ

 ؟ ؿػِّةً  اهؾصةبةً  لٛ ٍِٖػ ٔان مؾجصّٞ زبٞ بمٍّدؾ الٗض ًغا ُٖ وّٚت
ة ٔاوؿ ًغى ،هّم ٔاِل٘ ولم هٗؾُ ُٖ الوّ٘ زاد  ٓبّةً  ٝوت لٜووُ ، شّةثُ ُٖ ٔاطٍهٌة مّٝػ

 . الّٗٞ بٌغا شٙةً 
 : اِرةب ُٖ وٚةؿ ابجؾةمة( خٍِوُ) وزي ِلَ قةِت

 ؟ ٖجَ ِة اؿمٛ مة..  زعاً  وٍٚي قرةع زوعي ٔاهٛ الص٘ لٜن -
 ( .الجمّمُ راٝةن) ًٍ اؿمُ -
  ؟ ثصعِعاً ( الصٍية) من..  يبّةً ( هرع) من -
 .. هّم -
 ؟ الًٍةبّة وبّن بّووة الصُّٙٙ الظلؼ ٔالٞ ثّػؼ ًٞ ؟ مٌّم زبت ولمةذا -

ّت  : وٚلت اِجعاد ُٖ رٔاؿُ ٖر
 .. وبّوٜم بّووة الٍٗارؽ  ثمةمةً  ٔاِػؼ..  قٍّطُ من الٜػدّػ وثّلمت الٜػدّػ ٚػٔات لٙع..  هّم -

 : شؼم ُٖ وٚةؿ ٝػّٗي (خٍِوُ) هم
 هجٙةثٞ ٔان المٗجػض من ِٜن لم..  االؿلم هًةؽ ُٖ ثُٙ ٌُٖ بّووة الظلٖةت ٝةهت مٌمة -

مة ؤاِعاء
ٔ
بٍاب ِلَ اال

ٔ
 ( ..راٝةن) ِة ًغا ثٌٗم ٔان ِرب..  اال

ت ومة ، الصػب بٌغى مٙجوُ ّٓػ ٝوت هٗؾُ ٔاهة ، يبّةً  ٔارد لم ؿبةب اال ٌّٖة اقجٝػ
ٔ
 بّّعة ال

 .. قظك ٔاي دراؾإ ِن
لوُ وًٍ مّٙعى ُٖ( خٍِوُ)  ثػازُ

ٔ
 : ِؾة

 ٔاؿًٙجي الغي الروعي وًٍ( .. هّمةن) لػ ٚجلٛ ِعم ًٍ..  ٔاهعًـ زّلوُ الغي لٜن -
طّػ ٚجةلٛ اخوةء بٙعمٛ

ٔ
 ؟ ثٙجلي لم لمةذا..  اال
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 : لي ٚلت لػاشة ُٖ
ة يٍاؿ ٔاٚجٞ لم - م من ٔاِة المّٝػ ذرع ِلَ الػلةص ٔايلٙت لٙع..  زوٍٝد

ٔ
 ةنوالؾّٙ اال

طػ ٔاهة مٙجوُ ّٓػ لٜوُ..  والظٍّؿ
ٓ
خبت ًوة زبت اهمة..  الصػب بٌغى اال

ٔ
ًلُ ال

ٔ
 ٔان وللرمُّ ال

ٍغ  ! بؾن ِػثبًةن ال والٍٙة الوب
رض الَ بػٔاؿي ٔايػؽ  خم..  لعٚةا٘ بةلٔة دًفة ُٖ لُ ِوَػ( خٍِوُ) ٍٞ

ٔ
 ٚبٞ..  شّػة ُٖ اال

ٌّة ٔان  : شؼم ُٖ ٚةالً  ِٖػ
ٍِٗ( .. راٝةن) ِة للعًفة مدّػة شةلة ٔاهٛ الص٘ -

ٔ
 ٔان..  واشع بفػط ٔاٚجلٛ ولن ِوٛ ؿة

 ِلَ ثٍاٖ٘ ٌٖٞ..  ِػاؾ ُٝ( ؿّّع) الؾلًةن زللة الَ وثمصبوُ ثٌػب ٔاال ِلَ ثّةًعهُ
 ؟ الٌّع

ن ٔان الصّٙٙة  ، ّٖلت ان ٍٖراً  الٙجٞ ؿٍّٜن ّٖٙةبُ  ، ٔابعاً  لُ مجةشةً  طّةراً  ِٜن لم الٖػ
 .. وثبّةثي الٌّع ُٖ ٔاٖٜػ لعٚةا٘ لةمجةً  ٍللت

 : شؼم ُٖ ٚلت الوٌةِة ُٖ
ن ٔاِةًعؾ -

ٔ
 ( ..ؿّّع) الؾلًةن ِػاهُ شجَ ؿّعي ِة ٔالصبٛ بة

 .. مٍّٗالً  ٝةن ٔامػاً  هللا ولّٙن
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مٞ زلؾت( الػؿجةؽ) ٚلّة ٔابػاج ٔاِلَ ٚمة ِلَ
ٔ
 .. شٍلُ من الربةؿ ٔاثة

مةهُ الرّـ مُ ٚوّجٌة ِعِعة ٔاِةم ُّ  الػؿجةؽ معِوة ُٖ ػاً ٔاطّ وثٍٚٗوة..  مؾٙى الَ الّةاع ال
ٓلب  - بوُ الغي الوظم الصمن ذلٛ..  بةلغات شموٌة ُٖ.. 

ٔ
مةن وٚلع شمٍن ٝة  ِلَ - ُِ

 شرػِة ٔاؿًٍاهةت قٜٞ ِلَ ٔابػاج ًٌِّٙة ، زطةرؼ بل الجممّم ٔاهّٙة هظمة ٔاؿٍار قٜٞ
 .. للٔةِة هظمة

ِةم ًغى طلؿ ٔالبت ٔاهوُ الصّٙٙة
ٔ
 بعاطلُ ثّٔػت ةًّمالمٗ ِفػات ًوةؾ..  بةلٔة بصّػة اال

 ! بمػاشة ازةبجٌم ٔاطفَ ؿؤاؿ ٔالٕ ولوّت
 لٜن..  ًغا ِلَ ٚةام المغًبُ طلٖوة..  طٍارج ٔاهٌم ِلَ الّمةهّّن ًؤالء هٙةثٞ زبوة لٙع

ٍخ الروٍد بّن مُ هٙةقُ طلؿ   مة قئ ًوةؾ ٔان اؿجفّػ بعٔات المػاّٖٙن والفّ
ٔ
 ! طًة

ٙػ ال موٌم ٝػدّػ ان لة ُٖ هٙةقُ من شٙةً  بةلعًفة قّػ لبّنا..  وِلُ ِدمةن ثٜػّٗػ ُِ
ٔ
 مؾة

ن وطل٘ المٗةت
ٓ
 االيلؽ ِلَ ثفٔلٌم ال المؾةاٞ وًغى ثمةمةً  ٍِام ًؤالء ٔآلب ان!  الٙػا

ٍهي ومة..  ي بمة للٔةِة قبّي موٌة ِّٖػ  ! ٝلٌم هرع وٍِام بٞ ِفّػثُ ٍِام ِّٖػ
ولَ الٙػون ُٖ هّػاهٌة اقجّلت الجُ الظلّٖة المؾةاٞ ان

ٔ
 ُٖ الٌةم الصّؼ ًغا ثفٔٞ ال اال

طػِن وٚت
ٓ
 ٔاًمّة وِعم بةلػطةء المؾلمٍن ٌّٖة قّػ الجُ الٙػون ثلٛ موت لٙع..  اال

ن الرٌةد
ٔ
 المّٙعة والجوَّػات الٗلؾٗةت ملِب ُٖ ًٍٍِٖن ًٍٖٗٙا ، لٌم دان الّةلم ال

ةًّة ِن الوةثرة  .. قئ ٔاي ٚبٞ الٜٗػِة الٖػ
ن

ٓ
 البعع اهجفةر بؾبب شٍلوة من ِلَ خػهة هرع ُٖ هصن ، بةلّٗٞ ُمٌعد ِةلم ُٖ هصن اال

ّٝع بٜٞ ، والظػاٖةت
ٔ
مة ٔاِعاء مُ اشجٜةٝوة ِعم لٜن ، ًغا ُٖ الٜةمٞ الص٘ لوة ثة

ٔ
 اال

 الًةبُ مغًبّة مّةرؾ ُٖ ٖةهفٔلوة ، الوَػ ُٖ ِرّب بٙمٍر  ٔالةبوة الملّبّّن االؿلمّة
ؿٕ

ٔ
شّةن من ٝػدّػ ُٖ ثٍؿّّة شّٙٙجٌة ُٖ اهٌة مُ..  لل

ٔ
 ! اال
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ِةم طلؿ هٙةقةثُ ان ، ٔاثؼشؼح  ولن بي ؤاؤمن ًغا ٔاٚػ ، الموةًذ ٔاؿلم ًٍ موٌروة ان
ٔ
 اال

ٍخ بّن مُ المةهّة ، هّم بّوٌم بٞ ٔآلبٌم مجّمب  للصملة المػاّٖٙن االبةهّّن الفّ
ن، لٜن موٌم من   اؿجفٌع ٔاهي والمغًٞ بٞ ، الٜبػى  الٗجوة ٔاشعاث ُٖ الظٍض ِٖػ

 موٌة هًٌػ ٔاٖل ٔاِعِوة، موٌة هللا يٌػ ٚع ٖجوة ثلٛ: الفٌّػة( ؼالّؼِ ِبع بن ِمػ) بٜلمة
 ؟ ٔالؾوجوة

 ! شٙةً 
 ؟ الصّٜم الٍٙؿ ًغا ِػدد من االبةهّة ِلمةء من ًوةؾ..  بةلغًٍؿ قّػت
 .. هللا ؿبصةن

 ؟ ٝمؾلمّن بّووة اذن الجوةشػ لم
الؼ الَ المصػاء من ًّٚة ؿجوّٗي الغي مة

ٓ
 شةٝم ٝٞ جلٌٜةِم الجُ الرػداء الّٜلٍمجػات ا

 ؟
ولَ من ٔالّؽ

ٔ
مة ٔابٍاب ِلَ والّعو الصػزة الٗجػات ًغى ُٖ ، اال

ٔ
 ٔان ، وللبةهي بمعاّٖة اال

 ؟ ٔاهملة ّٚع ِّٙعثوة ِن هجوةزؿ ٔان دون ، لي يةٚةثوة هٍزي
ػت ةن ٍِم ذات( البػُِٜ خٍِوُ) ٍٚلة ثٝغ  : مُّ االبةهّّن الفٍّخ ٔاشع هٙةش ِصوػ ٝو

مةن ُٖ ٝوة لٙع -  اطٍاهوة ًِمُ طلٗوة ومن الملّب راِةت الػاّٖة المصجلة البػثٔةؿ هٍازي ُِ
 ٔاي!  الٜػٗةر لمٍازٌة مّوة االثصةد من بعالً  بلدهة ِلَ الؾًّػة ُٖ الورعِّن المؾلمّن

 ؟ بٌغا ِػهَ ِٙٞ
 .. ًؤالء بٌة ِٜٗػ الجُ المٍرة بٌغى هٜٗػ لم شٙةً  ، ًةاٞ ؤالم بةلْ بوّ٘ قّػت

 ! الٍٙم ًؤالء شةقّة ةٚر ًٍ ٔاٝػدػ ٔاذًلوُ الغي
ِعاء لروع ثةبُ ٔاِةم موغ ٝوت لٙع!  مُّ زعاً  يّبٍن هٌمإ

ٔ
 من ذلٛ ِموٌّم لم ذلٛ ومُ اال

لَٙ مةدمت اٝػامُ
ٔ
 ! بٌم الٔعر ِعم ِلَ وِةًعثٌم الؾلًةن ؿة

ن ٔاهوُ لعرزة ، الصػِة من ًةالة درزة ٔاًٍِهُ
ٓ
 ُٖ هًٙة ٔاِلَ ٍٖؽ ثمةمةً  وشعي زةلؽ اال

 ! ِمةن شمٍن ٔاًم من واشع
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 ؟ مغًلة ؿغازة ٔام ًةالة خٙة ًُ ًٞ
 ! ٔادري  ال

 ٔان ، وثؾةمس وًعوء ثػشةب يبةٌِم ُٖ ، ًؤالء مدٞ لٍٙم ّٕٝ ًٍ ، والمعًـ الٔػِب
 !؟ االبةهُ المغًب مدٞ مجفعداً  مغًبةً  ِّجوٍٙا
 االهؾةن ٔان ًٍ الػاّؽ الؾبب ربمة لٜن ، المصّػة الجةرِض ٔالٔةز من ًغى ؿجبَٙ لّمػي 
 ُٖ طفٍهة ٔاٝػدػ ٍّٖٜن ، البفػِة الوٗؽ ثّّٙعات ٌِٗم ال ٓةلبةً  للجبؾّى المصب الًّب
قظةص ِلَ ٔاشٜةمي

ٔ
شٜةم ُٖ الظفن المغًب ذلٛ مٌّم ثٍاٖ٘ وبةلجةلُ ، اال

ٔ
 ! اال

 " ؟ ٝغلٛ ٔالّؽ ، زمّٞ مفٌع "
 ُٖ ٔاؿًٙجي الغي الفةب ذلٛ ، هّمةن ًٍ الٙةدم المجصعث ٝةن ، طلُٗ وهَػت زٗلت
 ! لعِٙي واِجبػهُ مػاُٖٙ ٔالبس ٔاهي الٔػِب ، ٔاؿػي  ٍِم مبةرزة
 : ٔاٍٚؿ ؤاهة الػااُ المفٌع الَ ٔاطػى  مػة الجٗت

م -  بٌة ثٗظػوا ٔان الص٘ لٜم..  الّػبّة زؼِػثوة ُٖ لٍزٍدًة ممعؽ ّٓػ الزلت زوة بلٝع
 .. وثّفٍٙهٌة

 : ٍِٙؿ وًٍ برٍاري ( الػبُّّ هّمةن) زلؽ
 داطلّة اهٙؾةمةت موٙؾم بلع ٔاهوة الصّٙٙة..  ّػوؼالم بةلمّوَ واشعة بلع لّؾت اهٌة -

 ًٍ ربمة ، ٝلوة ِرمّوة مة قئ ًوةؾ لٜن..  رٔاِػػُ ُٖ رثٌٙة المؾجصّٞ قبي من ٚبلّة
مٍِّن طلٗةء ؿلًة هًةؽ طةرج الّّـ ِلَ ثٍّدهة ٔاو ، االبةهُ المغًب

ٔ
 والّبةؿّّن اال

ٞ  . ثلًم من ٝو
 : لي ٔاٍٚؿ ؤاهة ابجؾمت

ٍٝم لٌغا - مة ِرمٍّن الغِن المؾلمّن شٜةم ِلَ الظػوج ثٍّدثم..  ارجبةلظٍ ؿم
ٔ
 . اال

 : وٚةؿ( طةرزُ) لٌٗ ِلّي ٔايل٘ ِوعمة ّٝةدثي( هّمةن) شةزبُ اهّٙع
  ِلَ ٝوة اهوة الػارؾ ؿبب ٔاثٌٗم ٚع -

ٔ
ووة ُٖ طًة  ِلمةء بّن ًوةؾ..  وِلُ لّدمةن ٖر

 بةرادة زةء طلّٗة ِن ثصعخوُ ال ِلّٛ بةهلل لٜن ، ٌّٖمة مٍٚٗوة من هٗؾي ِػازُ بعأ  مغًبوة
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 هؾمَ ّٕٝ ًؤالء ِلَ طػزوة نإٖ ، ٝؾػى  لٛمةم ًُ اهمة ، بّعًمة الصػة المؾلمّن
 ؟ بةلظٍارج

ُ ؤاهة لي ٚلت  : موبٌةً  ٔالبُّ ٔاٖر
ػ - ػت هٗؾٛ ٔاهٛ ثٝغ ِعاء شمةر ٔامةم المغًبّة الظلٖةت هبغ هػورة ٚبٞ من لُ ٝذ

ٔ
 اال

مٍِّن الؾلًة ِن للجوةزؿ ٝةّٖة شرة ًغى ُثّع ٔاال..  الٜػٗةر
ٔ
م لل  الٗجوة اِٙةؼ مٙةبٞ وًّٓػ

بة العاطلّة ةدت وٚجٌة ٝلٌة االؿلمّة العولة ًعدت الجُ المِػ ِعاء ٚلبٌة ثٜفٕ ٝو
ٔ
 ؟ لل

مٞ
ٔ
 : ٚةالً  بٌَػى ثػازُ خم ٚلّلً ( هّمةن) ثة
  ٔادُِ ٔان ِمٜووُ ال -

ٔ
مة اطجلؼ ِمٜن ؿّةؿُ ٔامػ ٌُٖ..  ثلٛ الوَػ وزٌة طًة

ٔ
 ، ّٖي اال

 بٜٞ مرةبٌجي ُٖ االؿجمػار الٍازب من ٝةن طًّػ ٔامػ الؾّةؿُ االؿجبعاد رٔاِػػُ ُٖ لٜن
 ومؾلم بةلبظةري  هؤمن اهوة ، الصةٚعِن الفّّة مدٞ لؾوة ٔاهوة الشٌ..  والٍؿةاٞ الًػؽ 
شةدِح ٝػجب برٍار

ٔ
 مُ وموٌرُ موَم ِعاء لوة ولّؽ ،  الػبُّ مؾوع مدٞ بوة الظةلة اال

 االطجّةر ِلَ ٔالػرهة لٜووة ، مٌّم مػة من ٔاٝػدػ مػاؿلت شعخت بٞ ، الؾوة ٔاًٞ طلٗةء
 ًغا ٔالّؽ ، هللا قػع  ّٖوة ًِب٘ لم ان طلّة ِلَ الٙعرة وامجلؾ وشةٝموة مةموةإل الصػ

 ؟ الملّٜة من ٔاٖوٞ
ّٝع ُٖ لي ٚلت

ٔ
 : ثة

ن ثمةمةً  ٔاؤمن قظمّةً  ٔاهة بٞ -
ٔ
 وٞٔاٖ الؾّةؿُ هَةمٜم ٔان ٔاٚػ ًغا وُٖ شػام الملّٜة بة

ة ٔامة ِلَ ٔاهٗؾٌم ِٗػهٍا لم الػاقعِن هللا رؿٍؿ وطلٗةء..   للفػع  ؤاٚػب  ولم لٌم ٝةًر
هوة ٔايٗةلٌم ٍِرخٍهة

ٔ
 .. ِٙٞ بل مجةع ٝة

 : اللٍم بّن ثصمٞ هبػة ُٖ ثةبّت خم
ن ثّّفٍن ٔاهٜم ٝمة.. مغًبوة ٔالٍؿ من لّؽ ًغا ٔان ثوؽ ال لٜن -

ٓ
 ّٖي ثٍرخٍن زمن اال

ط ؿلًةن من ٔاِوةً  ٔاهجم
ٓ
ٍن ذلٛ ومُ رٔاِٜم ٔاطغ دون ػال  ٔالٍؿ من لّؽ ًغا ٔان ثّجٖػ

ي واُٚ ِلَ مغًب مصةؿبة الٔبةء من..  مغًبٜم  .. وِّةدِي ًِٜػ
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مٞ الربٞ هصٍ رٔاؿي ٔادار
ٔ
 بوؾمة اؿجمجُ ؤاهة ثةبّت خم للصَة ٖجٍٚٗت رد دون  ٚلّلً  لّجة

 : موّفة ًٍاء
ولَ بةلعرزة ؿّةؿُ ًٍ الظلؼ ان ٔاِجٙع..  ٔاثّػؼ -

ٔ
 ، المغًبُ الظلؼ ًغا ِوي جذه اال

مٍر  ًغى ُٖ االمٜةن ٚعر هجؾةمس لّجوة..  الّٜؽ ولّؽ
ٔ
 العاطلّة الصػوب اقّةؿ من بعالً  اال

مة ٔاِعاء ِن ثفٔلوة والجُ البّٔوة
ٔ
 .. الصّّّٙٙن اال

 البعو ٔاشع طلٕ ِؾّػ الرمةؿ من ؿػبةً  الٙلّة ٔاؿٗٞ ٔاثةبُ ورشت الٜلم ِن ثٍٚٗت
طّػ

ٔ
ٓوّة ِفعو واال

ٔ
ٌة ال ٚبلّة مةهّةِ بة  ..  ٔاِٖػ

 : ٍٚة ُٖ ٝػجُٗ ِمؾٛ وًٍ ٓػِبة مظجلٗة بوبػة( هّمةن) ٍِٙؿ ٔان ٚبٞ دٚةا٘ مػت
ن ٔاهت -

ٓ
 ًوةؾ ؿجفةًع( راٝةن) ِة لعٚوُ ، هٗؾي الؾلًةن لجٙةبٞ( مؾٙى) الَ ذاًب اال

دِٛ لٛ بٌة ٔابس لن..  طًّػة ٔاقّةء
ٔ
 مظةيػ ٔان الظللة لٜن ، بوٗؾٛ ثفةًعًة وؿة

ن طل٘ ٖجوة) مدٞ مغًبّة
ٓ
 الؼمةن وطةرج زعاً  هبّلة ؿجبعو( والمٗةت االؿمةء) و( الٙػا

 ، ٔاقع وبلؤًة ؤاطًػ ٔاٝبػ زعِعة ٖجن ًوةؾ ٔان ؿجّػؼ..  ًوةؾ  ؿجرعى لمة بةلوؾبة
ة الٙعِمة المؾةاٞ ثلٛ ؿجٌَػ هٌة برٍاًر

ٔ
 ثمت ان الؾٗةًة شع الَ ِمٞ ٖٜػي  ثػؼ ٝة

 ! موةٚفجي
 : لُ ٍِٙؿ وًٍ ٍٖٕٚ ثؾةؤؿ ُٖ الرةد ٌيوز الَ هَػت ، بٙل٘ قّػت

ن ذو ثمبسربمة ( .. راٝةن) ِة ؿوٛ الَ بةلوؾبة هةدراً  ِٙلً  ثملٛ اهٛ -
ٔ
..  مة ٍِمةً  ٝبّػ قة

مة ٔامػاض ِن والجوّٙب البصح ِن ثجٍٕٚ ال لٜن
ٔ
 مصةولة ِن ثجٍٕٚ ال..  شةهػهة ُٖ اال

 بٞ ، بؼمةن زمةهٌة موَ لجُا الٙعِمة( الٗلؾّٗة) الٗجن من دِٛ.. الصعِدة الٗجن ٌٖم
 .. ٔامٞ بل ٌّٖة هّّـ الجُ الرعِعة الٜةرخّة الٗجن ٌٖم شةوؿ

 : شؼم ُٖ وٚةؿ امةموة الجُ الربةؿ ِلَ بةلبّي ٔاقةر خم
 (  ..راٝةن) ِة البصح ابعأ  ًوة من -

مةن مؾٙى من ُِ .. 
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ت ٔالن" 
ٔ
 " ؟ راٝةن ِة مّوة للملة ثة

لوُ بُ الظةلة لظّمةا بةب ِلَ واٚٗةً ( هّمةن) ٝةن
ٔ
 لٗجػة لُ ٖوَػ لي واِجغرت قٜػثي ، ِؾة

 .. وطػج  الظّمة بةب ٔآل٘ ، ِّل٘ ولم ٚمّػة
م ٍّن ال اهٌم ، مٌّم الملة ابجلع ٔاؿجًُ لم قئ ٝٞ بٓػ  االشػام ثٜبّػة ُٖ ِعًم ِٖػ
خػت لٌغا!  برٍار ٔامٍر ٔاطػى  زوٍهُ ِدّػ وًغا

ٓ
 ..  مٌّم وزٍدي يٍاؿ وشعي ٔاللُ ٔان ا

 ؟ المصّس ًٍ ٔاّٖلي مة ًٞ
 ! ٔادري  ال

ة ٔاشّةن ُٖ ٔاقّػ ٝوت ًغى الؾٗػ ٖجػة يٍاؿ..  الصّّٙٙة المفٜلة ًُ ًغى  بةشجّةج مجٗٚػ
ولَ للمػة ، وٍِزٌوُ ِؾةهعهُ من ٔاًٞ الؾوة لفّض قعِع

ٔ
هُ ٔاقّػ شّةثُ ُٖ اال

ٔ
 الزلت بة

 من العهّة ٍلمتأ  ٝلمة الّي ٔارزُ ِةلم الَ اشجّةج ُٖ الزلت..  والّلم الؾن ُٖ اً لّٔػ 
 .. شٍلُ

لموُ ٔاِوةً  هةِٙوُ مة ٔاٝػدػ
ٓ
 ! لورع وشُّٙٙ ّٖلُ اهجمةء بّعم قّػت ٔاهوُ بفعة وا

 وٚجٌة ومن ، الٔةقم وزّفي الٙعِمة( ِلُ مصمع) ٓةرات اشعى ُٖ ثٙػِبةً  مةثٍا ٝلٌم ٔاًلُ
ةِة ُٖ ٔاِّـ ؤاهة ٍخ ِر  .. الصٍية ُٖ والمٙةثلّن الفّ
لم ؿٍى لُ ِصمٞ ال مٜةن ِن ّٞللػش اقجّةؽ روشُ ُٖ زّٞ ًغا

ٔ
 خٙجُ وزادثوُ ، اال

وةً  هٗؾُ ُٖ الٌةالة  ُٖ ثٍُٗٚ واخبةت هرع من للظػوج ٔاقجةؽ ٝوت هّم..  ًوةؾ للبٙةء ٖر
 .. مٜةن ٝٞ

طبةر لٜن
ٔ
ثّة اال

ٓ
لم وقٍّري  هُّٙ ٔاخةرت الػشلة ٔاخوةء هرع من اال

ٔ
 ُٖ ٔاِجٙع وزّلجوُ بةال

ٖوةؿ الرصٍد هٗؾُ
ٔ
 .. وِفّػثُ قٍّطُ ال
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 الَ وذاًبة ٔاٍٖؿ ُٖ الؾٍّدِة العولة..  ًوةؾ قئ ٝٞ ِرجةح الممػي  الّدمةهُ الرّـ
بٞ ًوةؾ من ِػدد ٔان  ، ٔابٌّة بٜػة ِنًة ثعمّػ  ِوٍي( ِلُ مصمع) ٔان ِبعو ، االهٌّةر

ّةا) ٌَػ ِٜن لم وانلّؾت بّّعة ِن مػمةى  هٗؾٌة( لعِر  ..  شةلّةً  ًغا ُِ
مةهّّن الروٍد ًٞ ُّ  ؟ بٌغا ُؿّعاء ال
 ؟ ِعوًم بعمةر ُؿّعاء ًم ًٞ
مٍر  من ٔاِوةً  ًغا

ٔ
 ، ٝػدّػة مظجلًة بمفةِػ ِفّػون اهٌم..  ًؤالء من ٚػبةً  زادثوُ الجُ اال

ّٖةؿ العاطلُ الٔوب وبّن ، يٍِلً  شةربًٍم الغِن الؾٍّدِّن ُٖ الفمةثة بّن
ٔ
 زّـ ال

طػى  ٔاو بمٍرة مٌّة ِػثبًٍن ِػبّة ٚبةاٞ ِلَ وآةرثي الٗةشفة( ِلُ مصمع)
ٔ
 ..  بة

مػ ًٍهت المظجلًة المفةِػ ًغى
ٔ
 مصمع) زّـ مدٞ طةلمةً  قػاً  لّؾٍا ًم ، ٚلّلً  ِلُ اال

ة المعن ِلَ ٌِرم الغي( ِلُ ٌة ّٖعمًػ  الموٜػات من وِّٗٞ هؾةءًة وِؾبُ وِصٚػ
 ! ؿٗةلجٌة من وثبُٜ ثبن ٝلٌة الّػبّة الرؼِػة رمةؿ ِرّٞ مة والٍٗاشـ

مؽ شةدخت
ٔ
ُّ  الرّـ ٚةاع بةال  الَ بةلػشّٞ لُ ِؾمس ٔان ورزٍثي( البػُِٜ خٍِوُ) مةهُال

مٍر  ؿةءت ان ٚبّلجُ برٍار ٔإٚ ُٝ هرع
ٔ
 وًٍ المٌٍّد بٌعؤى رٔاؿي ٌٖؼ ، ًغا من ٔاٝػدػ اال

 : ٍِٙؿ
  لٌم ثٙعم لن -

ً
 الؼمن ان ، ثجظّٞ ممة ؤاِوٕ ٔاٝبػ( بةقة ابػاًّم) ازجّةح ان ، ًوةؾ قّئ

مةن) زمن ًٍ الٙةدم ّة زمن ال مؾٙى زمن( .. ُِ  .. العِر
خػي  الشٌ ِوعمة

ٔ
 : ٓػِبة ٔابٍِة بوبػة لُ ٚةؿ الفعِع ثة

جٞ الغي ابوُ مدٞ ٔاِجبػؾ اهوُ ثّػؼ ٔان البع - ( .. الٍٙاؿم) مُ المّةرؾ اشعى ُٖ ُٚ
ب لٛ وهمّصجُ

ٔ
ثُ ٔان ٝة

ٔ
  هرع ثؾجّٗع لن..  مؾٙى الَ مُّ ثة

ً
 لٛ ةءٔاٚػب وال ، موٛ قّئ

 .. ًوةؾ
لة ٔان الصّٙٙة

ٔ
بٍة قٍّرى مؾة

ٔ
جٌة هصٍي بةال  ٖٙع ِن شعخوُ الدػخةر هّمةن ، ٚبٞ من ِٖػ

بوي( خٍِوُ)
ٔ
جٞ الغي الٍٙي المجصمؽ ال ة ُٖ ثٙػِبةً  ؿوُ هٗؽ ُٖ ُٚ  ٚبّلة مُ مّٝػ

 .. الٙػلوة ثصجػؼ الجُ( الٍٙاؿم)
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 ٍِٙدهُ ولٌغا ، بُ ثمؾٛ لٌغا..  ٔاهة قظمُ ُٖ ابوي رٔاى( خٍِوُ) ٔان( هّمةن) اؿجوجةج ٝةن
 ..  ؿّّع الؾلًةن مٙةبلة بصرة مؾٙى الَ

مػ ُٖ المظّٕ
ٔ
 لم هيإ ، بروٍن بُ ؿّجمؾٛ( خٍِوُ) ٔان ثٍّٚي ٝةن( هّمةن) ٔان ، اال

ػى قةب ٔامةم بي ذإو ، ٖٙعى وٚع واشع ابن ؿٍى ِمجلٛ  وًٍ ، ٌّٖة مبةلْ بعرزة بةبوي ِٝغ
 .. ٔاًٞ بل ِجّم

 ! ابوي ِن لٌُإ ثٍِّن ٔاهُ ِلَ الُ ِوَػ اهي
وُ ّٖٜٕ  ؟ رشٞأ  ِجٝػ

 شػاؿة ٔاي ِوُ ال ، وٌِع بٍِع وربًوُ ، ًةالة شػِة ٔاًِةهُ ، ذلٛ مُ ِصبؾوُ ال لٜوي
 وٚلبُ ، مؾلم مُ ٌِعاً  ٔاطٍن ٔان ِٙبٞ لن دِوُ ، بؾٌٍلة لّٗلت الٌػب ٔاردت ولٍ ، ِلُ
الم ٔازِع ٔان ِٙبٞ لن

ٓ
الجمّمُ ) ِؾمٍهوُ ٔان ِٙبٞ لن وِٙلُ ، ٔابُ هٗؾي ِّجبػ رزٞ ا

 ( !دٌٍّال لظةانالًٍةبُ 
  ُٝ الظّمة من طػزت

ٔ
 ِوع هصٍي ةً ٚةدم( خٍِوُ) ٖفةًعت ، وشعي الٗرػ لملة ٔاثٍهة

 : ٚةالً  ٔامةمُ ٍٖٕٚ وثٍٚٗت اِجعلت ، الببػ
وي قئ ّٖٞ ِلَ ٔاشملٛ لن لٜوُ ، مّوة للثٛ رؤِة ٔاثموَ اهوُ( راٝةن) ِة الصّٙٙة -  ِٖػ

ع مّٜم وثرةربوة..  مغًبٛ  .. مغًبي ِن موٜم ٔاي ثصٍِٞ ثٙػِبةً  المجؾصّٞ من ٔاهي ثٝؤ
 .. هةِٙجٛ ٚع ٝوت ان ؿّعي ِة لٛ ٔاِجغر -

لوُ ٔان ٚبٞ االٝػجػاث ِعم لٌَّػ بّعى( خٍِوُ) ٔاقةح
ٔ
 : شؼم ُٖ ِؾة

  ؟ ًوة زوعي ٔاي من موةِٙة ٔاي ثرع ًٞ -
 .. ٝبّػ بٍد مُّ ِجّةملٍن زمّّةً  ٔاهٌم الصّٙٙة..  ٔابعاً  -
ي ُٖ ٔاًلي ٖٙع موٌم دّػالٜػ ًوةؾ..  ٝػدّػاً  ًغا ِلَ ثّجمع ال -  ، الؾٍّدِّن مُ مّةٝر

 ثّلّمةثُ لٜن ، الٗػلة ٔاثت مجَ ذبصٛ ِن ِجٍاهَ لن لٜوي لٛ ِبجؾم موٌم والٜػدّػ
 ! ؿّبة بمٍرة الّٛ الوَػ مرػد ِلَ ِرػؤون ال وثرّلٌم ثصمّٛ من ًُ ٖٙى المةرمة
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بة قّػت  لُ ِبجؾم ٔاشع ِلَ ٔاثٍّد لم ، وؿغازجُ ؿوُ بمٔػ ٔاقّػ ٔاطػى  مػة ، بًػ
ٝمٞ بةرثبةُٝ( خٍِوُ) قّػ ، بعاطلي الفػ ِصمٞ وًٍ وِوةشٜوُ

ٔ
 : ٖة

جي ممة ، ٔاًلٛ ٚجلٍا الغِن( ِلُ مصمع) زوٍد من زوعي ٔامةم هٗؾٛ ثظّٞ -  ِوٛ ِٖػ
 ٚع..  مٜػى وزاد شّلجي زادت ٝلمة الؾن ُٖ ٝبػ ٝلمة االهؾةن لٜن ، ٍٖراً  بٙجلي ٖؾجٍٙم

 ! مغبٍشةً  هرعؾ ٍِم شٍلي الفٍٜؾ ةدالبّ وزٌٛ ُٖ بّوٌم ابجؾةم ٍِٜن
 ُٖ لعمجُ واهمة ، ٚجلُ اشجمةؿ ُٖ لّؾت لعمجُ ، الجّلّ٘ ِن ِةزؼاً  لٗجػة ٍللت

 .. المجظُٗ الفػ ًغا مدٞ مٍازٌة امٜةهّة
 ! مبجؾم لعِ٘ ًّبة ِلَ قػ 
لجي 

ٔ
 : شغر ُٖ ؿة

هٛ ؟( هّمةن) ُٖ ثفٛ ًٞ -
ٔ
 ! ِوي ثصعخوُ ٝة

 ٝٞ هٗؽ ُٖ مة ٔاِػؼ شجَ ًؤالء لعِ٘ ولؾت بوُ ِة زّـ ٚةاع ٔاهة ، ٔاشع ُٖ ٔاقٛ ال -
 .. ٔابّٛ ِمػ ُٖ رزٞ من..  لٛ همّصة لٜوٌة ، موٌم ٖػد

طّػ المًُٙ ِوع لٍثي ُٖ بجٌعج قّػت
ٔ
 ٔاؿجٍٚٗي ًجٗت لٜوُ ، راشلً  ٖةؿجعار ، اال

 : مجؾةالً 
  ؟ الموةّٖٙن ًؤالء من ٔاٍٝن ٔان هٗؾُ ٔاهة ُٖ ثفٛ ٔاال -

 : مبجؾمةً  ٍِٙؿ وًٍ هصٍي ٖٙى بٍزٌي الجٗت خم مٜٗػاً  للصَةت ثٍٕٚ
 ، الؾمةء من ٚةدمة هصٜة الَ ثجصٍؿ ٖةبجؾةمجٛ ، ثبجؾم ِوعمة ًغا المّٔػ ؿوٛ ُٖ -

 بٌغا ٚعِمة طبػة لعي لعٚوُ..  ؿٙػ من ٚةدم ِوٕ الَ ِجصٍؿ ٖٔوبٛ ،  ثٔوب وِوعمة
مػ

ٔ
 و لم ٔاثٍّد ُٖ ٔاًٞ ثمّم الوٗةؽ .. .. اال

ةً  ورشٞ  .. المبةح قمؽ الؿجٙبةؿ اؿجّعاداً  ثجؼِن الؾمةء بعٔات وٚع الببػ ٔامةم اِةي ثةٝر
 ! الٗرػ ؿٍّٗثوُ..  ثبةً 
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 ! مؾٙى داطٞ ُٖ هجصػؾ وهصن والٜػدّػ الٜػدّػ بعاطلُ ٝةن
ّة من ٔاٖوٞ بمػاشة..  الٗرػ هٍء ُٖ زمّلة المعِوة  الربةؿ ِن ٔاشعخٛ لن..  هرع دِر
 زعاً  لّب معِوة بةلّٗٞ ًغى..  بٌة مػورهة ٔاخوةء بجًُر ٔاخةرت والجُ بٌة المصًّة الموّّة
 .. البػ يػِ٘ ِن اطجػاٌٚة

زرؽ  ذلٛ..  البصػ ِن ٔامة
ٔ
 ٖٙع..  الصرةز ُٖ ٚةثلٍا من بّن ِوي شعخوُ الغي اللهٌةاُ اال

بة قّػت  ! رٔاِجي ِوعمة بةلًػ
..  ٔاشمػ ِلم ِلّي وبّوٌة ٓػِبة ملٍهة ٔاِلم ِلّي بّوٌة..  ّٖي ٝػدّػة ؿٗن ًوةؾ ٝةهت
هٗةس ِصبؽ ومفٌع زعاً  ٝػدّػة ؿٗن

ٔ
 .. اال

  شػؾ ٚع للبصػ الؾةشػ المفٌع ًغا ٝةن
ً
 ٔاِجبػ ٔاهوُ لٍال..  هٗؾُ ُٖ بةلروٍن ٔاقبي قّئ

مةن ؿلًةن لعي ٔاؿّػ ولَ للمػة..  مّةًي ٔاثصؾؽ راٝوةً  لٌػولت ُِ
ٔ
..  (خٍِوُ) لٙةء ٔاثموَ اال

مٍر  اهفٔٞ..  مؤطػاً  همصوُ موغ ٔارى لم لٜوُ
ٔ
ٌة ال ٝػدّػة بة  ُهّمةن ؿٍى لعي ِجب٘ ولم ٔاِٖػ

طػ الصّن بّن ِصعخوُ
ٓ
 .. واال

 ِجب٘ ولم ٚبةالي الَ( مؾٙى) دطٍؿ ٚبٞ ثٗػؽ  الرّـ ٔآلب..  طلُٗ ِؾّػ( ُهّمةن) ٝةن
 .. مؾٙى ٔاًٞ من ًُ( خٍِوُ) مُ شةمّة ؿٍى

 ّٖمة ٍنؿّجرمّ..  الؾلًةهُ الٙمػ الَ( خٍِوُ) ولٍؿ ٍٖر  موؼلي الَ الػشّٞ ِوجَػ اهي
ن بّع

ٔ
طػ لفة

ٓ
طّػ الرؼء ُٖ ٝػدّػاً  ِجصعخٍن ؿمّجٌم اهوُ طةلة ، ا

ٔ
 ِن الػشلة من اال

 ! لوػبٌة الؾلًةن و( خٍِوُ) مُمعِوة بصػِة إؿمٌة زلٗةر  الَ بّوٌم ابصةر مٜةهّةإ
 طلّذ ؿةشٞ من الموًٙة ًغى..  الٙلّٞ ٔاٚٞ ؿٍىزلٗةر ًغى  ِن ٔاِػؼ وال..  ٔاٌٖم لم

 ٌّٖة ويبةٌِم اطجلؼ ٌّٖة ٚبةالٌم شجَ..  ثمةمةً  الورعِة والصّةة ٍالر ِن بّّعة الّػب
ٙةؿ ٝةن ًٜغا ، اطجلؼ  ! داامةً  لُ ُِ
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 ٚبٞ من ٔارى لم مغًٞ مفٌع..  ٝبّػ ارثٗةع من البصػ ِلَ ُثًٞ ٝبّػة ٚلّة ٔامةم وللوة
 ! ِمػي  يٍاؿ

 .. ٍٖراً  اِجعلت..  المٍٗؼ وؿى من الُ ِجٙعم خٍِوُ رٔاِت ًوة
هوُ ؤاطبػهُ ُِل مةؿ

ٔ
هجَػ بة

ٔ
 بّع ّٖمة ِلُ ؿّمػ و..  الروٍد بّن مُ الٙلّة ًغى ُٖ ؿة

 ! للؾلًةن لّٙعموُ
 !؟ مةذا

 ؟ اذن الٙلّة ًغى ُٖ شبّؽ ٔاهة
بٍة ٔاِن

ٔ
 ؟ لُ الؾلًةن رؤِة شرة ؤاِن اال

 ًغى مؾمُّ ِلَ ٔالَٙ اهي طةلة ، زوٍدى وؿى الٜلم بٌغا ٔاِجػض ٔان ٔاؿجًُ لم
 وزوٍدى ًٍ والٞ بّومة ، الٙلّة بةب الَ الروٍد من طمؾة ُلصبو خم ، الجّلّمةت

طػ ٚمػ الَ الًػِ٘
ٓ
 ! ٚػِب ا

 ! مؾرٍن ٔاهة
 !؟ طّةهة ًغى ٔالّؾت

*** 
م الّمةهّّن الّػب من ٓػِب مؼِذ الٙلّة زوٍد..  برٗةء ِةملٍهُ الٙلّة ُٖ  بظوةزًػ

 .. ملمصُ ًُ الجُ وملمصٌم ، الممّؼة وؿٌٍّٖم
طػِن وزوٍد

ٓ
م ا  ! ِرّبة بلٔة وِجصعخٍن ، ًّٚةً  ِػب لّؾٍا ، الٔػابة قعِع موًَػ
ة الَ ًؤالء ٔادطلوُ  .. للٔةِة لّٔػة هةٖغة وٌّٖة شرػي  ٖػاش ٌّٖة ٖٓػ

 .. وٓةدِة رااصة البصػ ُٖ ثجصػؾ الجُ الؾٗن الَ ٌٚػ ُٖ موٌة هَػت
 ..  الظبّح الػزٞ ًغا من مػات ِعة ُطعِت..  ُطعِت لٙع

 ( !خٍِوُ) طعِوُ
 !؟ لمةذا لٜن

*** 
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ِةم ُٖ
ٔ
  ؟ طعاُِ ؿبب ًٍ مة..  بةلروٍن ٔالةب ٝعت..  مػارثُ ازدادت الجةلّة اال
 ؟ ُؿروت لمةذا
 ذلٛ ِعا مة..  ِػشٞ خم والفػاب بةلًّةم لّؼودهُ ٍِمّةً  نّمػث ِمػ ِمةهُ زوعي ًوةؾ ٝةن

 .. الصةاى ُٖ المّٔػة الٍٜة ثلٛ ؿٍى موٗغ وال ثؾلّة ٔاي ٔاملٛ ٔاٝن لم
 .. الصةؿ هٗؽ ِلَ ٔاِةم ةِفػ  مػت

 ! للصػِة موٗغي ًُ الٍٜة ثلٛ ٔان ٔاِػؼ وبعٔات
*** 

 .. الًّةم لُ ِصمٞ المؾةاُ الٍّمُ ثٍّٚجي هٗؽ ُٖ الّمةهُ الروعي دطٞ
 ؤادرت وزٌُ ِلُ قعِع ارثبةؾ ٌٍػ شجَ رٔاِجي ان ٖمة ، المّٔػة الوةٖغة ٔامةم واٚٗةً  ٝوت

 .. ػثبٛم مجٌعج بمٍت قٜػثي..  ٔاؿعًة للٍٜة ٌٍػي 
لوُ..  ِّوّة ُٖ قٛ هَػة الشت

ٔ
طبػثي..  ًوةؾ ِمة ؿة

ٔ
 زاد..  قئ ٍِزع ال ٔاهي ٔاقع بةرثبةؾ ٖة

 وزٌُ ُٖ ٔاٝبػ ارثبةؾ وٌٍػ ٔاؿجرب لم لٜوُ..  الٍٜة ِن ٔاثوصَ ٔان موُ ويلب ٔاٝػدػ الفٛ
رض الَ بّوٕ دّٖوُ خم هصٍي واثري ٓةهبةً  ؿّٗي قٌػ.. 

ٔ
 لّجٗصمٌة الوةٖغة من واٚجػب اال

 .. ػٔاٝػد
ن

ٓ
 .. ٖػلجُ اال

رض من ٚٗؼت
ٔ
 الُ الجٗت ، ٔادًفجي وخٙة ٝبّػاً  هفةيةً  ٔاملٛ ٝوت..  مبةٓجة بمٍرة ٍٖراً  اال

ة لٌغى ٖةًم ّٓػ بؾّٗي هػبُ وشةوؿ ذًٍؿ ُٖ  ارثبةُٝ ِلَ بٌة ثٔلبت الجُ الظػاّٖة الؾِػ
 ! ٚبٞ من زّعاً  لٌغا اؿجّعدت اهوُ ِّػؼ ِٜن لم لٜوي..  وؿٍٙيُ

ِعِي  ِلَ ٔاهػبي ٔاطػى  مػة ِلّي ٖٙٗؼت مػثبٜةً  ثػازُ ، ؿّٗي ٔاثٗةدى ؤاهة يوزٌ ُٖ هػبجي
ةن خٍان اال ًُ ان ، ةد ِمػخ ..  ِعي ُٖ الؾّٕ ٝو بوػبة ًةالة ُٖ  لٜوُ ، قّػ بةلغِػ ٝو

ًة و ِةزلجي بوػبة ٔاطػى ِلَ مؤطػة رٔاؿي ؾٙىوزٌي بٙبوة الؾّٕ ٖ ٖةهٌةر مٔفًّة  هةٖز
 .. ِلّي
ن

ٓ
 .. الظًة من ّةالدةه المػشلة اال
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الصػاؿة هّّٗة زعًا  ..ٝمة ثٍّٚت  ٔاشع ٍِزع ال..  الؼهةزِن بّن الممػ اثةبُ رٔاؿُ ٔاطػزت
ت ًوة وال ِبعو ٔان ًغى الٙلّة مّعة ٔالًل ُٝ ثٍٜن من الؾرٍن ..  مٌػوالً  الممػ ُٖ ثصٝػ

ي..  ًةم موصوَ الَ وللت شجَ  وٍدالر من اخوّن ًوةؾ..  ّٖي ٚعمت الغي الٍّم موغ ٔاِٖػ
 ٔاشع هصٍ الجصػؾ ِمٜن موي..  الموصوَ ًغا ِوع ببوةدٌٚم ِرلؾٍن الٔػِبة الملمس ذوي

 .. المعِوة ِلَ المًلة الٙلّة ٔاؿٍار
راٚب رٔاؿُ ٔاطػزت قعِع ببىء..  للصَةت واٚٗةً  ٍللت

ٔ
 هٗؽ ُٖ ّٖلً  ٍٖزعثٌمة المٍٕٚ ال

ٍع  ! ثموّجي الغي الٍهُ اهي..  اؿجػطةء ُٖ نزةلؾّ المٍه
ة اهعّٖت

ٔ
ن ٖرة وؿ اِجعؿ ، هصًٍم ٔاٝر

ٔ
 لٜوُ زمّلي ِوبي وًٍ وذِػ دًفة ُٖ موٌم اال

لمةً  ٖمػخ  ٚعمي هصٍ الؾّٕ ٚغٖت
ٔ
 شجَ ذِػ ُٖ ِّجعؿ الدةهُ الروعي ِٜع ولم..  مجة

طغ ؤاهة ِوّٗة بلٜمة ِةزلجي
ٓ
 .. ؿٍٙيي ٔاخوةء بوعّٚجي موي ا

ة اهعّٖت ٚة ..لم ٔاثٍٕٚ يبًّة .. الظًة ٝلٌة مّجمعة ِلَ الّمٞ ٚبٞ اإلؿجٗة  ًةالة بؾِػ
وؿ الروعي بوعّٚة يلٙة دوت..  للجّٜٗػ مرةؿ ال..  واِجلّجي الؾٍر  هصٍ

ٔ
 الةبجُ مصةوالً  اال

ن المعمة من ٖةؽأ  وٚع طورػى الدةهُ طػج أ  بّومة ..  ٔاٚٗؼ ٔان ٚبٞ يّوُ مصةوالً  وٝر
ة

ٔ
 ٖػلة زةءت علٙ!  المعِوة ِلَ ال البصػ ِلَ ًِٞ الؾٍر  ٔان لدٍان ٔالةبجوُ الجُ المٗةزة

زرؽ المظّٕلٌ ملمؾجُ
ٔ
ة بمٍرة غا اال

ٔ
 .. االيلؽ ِلَ لٌة مؾجّعاً  ٔاٝن لم مٗةزة

 الّرّبة بلٔجي ِمػخ ..  ِٙجػب الٔػِبة الملمس ذو الروعي..  يلٙة ٔاطػى برٍار ٚعمُ
 .. ِبعو مة ِلَ الصػس بةُٚ اهجبةى زغب لّصةوؿ

 .. المةء ُٖ ٚٗؼت..  للجّٜٗػ مرةؿ ًوةؾ ِٜن لم
 ! البةرد ؿًصي المؾت وشجَ البصػ هصٍ ٔايّػ الٌٍاء ُٖ ٝوت موغ بي قّػت الغي للٌٍؿوِة

 ٔاِن..  المةء مُ ٔاثّةمٞ ّٕٝ ٔاِػؼ الٝوت .. ُٖ البعاِة  ٔآػؽ  قّػت ٔاهُ..  مغًلة مفةِػ
رض

ٔ
  ؟ اال

م  رِصّة ٔان ٔاقٜػ هرةثُ من ًغا المٍٕٚ بّع هللا إلَ شٜةِةت بّن ّمٜووُ ًغا ٖبٓػ
ٔ
بة

الورعِّن الّةاعِن من البصػ ، هػبةت ُٖ المةء بةلّع و مصةولة خبةت ٖجصػؾ .. شةولت 
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مػ ال ٔاٍوي لّبًة .. الصٜةِةتمصةٝةة 
ٔ
مرػد ٔان ب .. ِةمة الفةيئ ِلَ بّع ِفػة ٔامجةر و اال
 ٍ مةم وزعت بّن لظ

ٔ
ر ِمٜن اإلؿجوةد ِلٌّة شجَ ٚمت بجدبّت هٗؾُ و الجصػؾ لل

 ال ٔاِػؼ ّٕٝ لم ٔاهػب رٔاؿُ بٌة ٔاخوةء الٙٗؼ !الفةيئ .. 
 ًُ بٞ مٙمػة اللّلة..  البٍابةت من ِظػج  ّٖلً  بعأ  ٚع الٙلّة شػس ٝةن..  الفةيئوللت 

 ! بٔبةاُ الجٗةلّٞ ثلٛ مدٞ ٔاهؾَ ٝةلّةدة!  ثمةمي ُٖ بعر
 لٜن زؾعي ِعمػ ِّةءاإل ٝةن..  ثٍٕٚ بل ٔاًػوؿ رشت شجَ الفةيئ ٚعمةي لمؾت ان مة

 ٖػلة اهٌة..  طػزت ٚع ٔاهوُ ِوجبٌٍا ولم المّةى ُٖ ِوُ ِبصدٍن اهٌم..  المٍت ِّوُ الجٍٕٚ
 ..الّمػ
ة ِبػثي. . واالقرةر الوظّٞ من شؼام الَ دطلت شجَ ٔاًػوؿ رشت  ِوٕ ُٖ ٔالٌح ؤاهة بؾِػ

ؿٍد وقّػي  بظورػي  امؾٛ ٝوت.. 
ٔ
ٞ ِجٌعؿ اال  البلٞ من رخة شةلة ُٖ زؾعي ٝو

ةؽ  .. والٙجةؿ واالًر
 موجمٕ ُٖ قةبةً  الٙمػ هٍر  ِلَ وزعت شجَ الٜػدّٕ والوظّٞ االقرةر شؼام اهٌّت ان مة

فة ٍداءؿ ِبةءة ِػثعي ٝةن..  قػود ُٖ مٜٗػاً  هٗؾي شٍؿ ِعور  الّفػِوةت  ٍٖؽ ٚلّلً  مؼٝر
ـ بصؼام مصةط ٔابّن ًٚٗةن  .. ٖةطػ ذًبُ طورػ وؿًي مؼٝر

ّٝع..  وذًٍؿ دًفة ُٖ لُ هَػ شجَ الُ اهجبي ان مة
ٔ
 ِرعهُ ٔان لي ٍِٚة لعمة ٝةهت بةلجة

قرةر وؿى من لي ٔاطػج  المظّٗة الٌّبة بٌغى
ٔ
 ! الَلم وؿى الٜػدّٗة اال

ّت  : ءاِّة ُٖ الًدةً  وٚلت وزٌي ُٖ طورػي  ٖر
 .. مؾٙى طةرج للٌػب يػِ٘ ِلَ ثعلوُ ٔان موٛ ٔايلب ٖٙى..  ٔاؤذِٛ لن..  ثظٕ ال -

لوُ هٗؾي ِجمةلٛ ٔان ٚبٞ ، العًفة بوٗؽ لُ ِوَػ للصَةت ٍٞ
ٔ
 : ِرّب ٖوٍؿ ُٖ وِؾة

 ؟ ٖجَ ِة ٔاهت من..  ٔاِعااُ  الٍٙاؿم من ثبعو ال و..  ِمةهّة لّؾت لٌرجٛ -
 ُٖ وٚلت مٌعداً  وزٌي ُٖ طورػي  ًؼزت ، وًّبجُ ؿلشُ ِظةؼ ٔاال..  ًةاٞ بوّ٘ قّػت
طػ ٌّٖة ٔاطػزت ٓوبة

ٓ
 :  ٍٚة من ٔامجلٜي مة ا

 .. ٚجلجٛ واال للٌػوب يػِ٘ ِلَ دلوُ..  اؿمُ -
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 : ًعوء ُٖ ٍِٙؿ وًٍ ٖمي ِلَ ابجؾةمة وثلِبت ٓػِب اؿجظٗةؼ وزٌي ِلَ بعا
 ؟ ةالٙلّ زٌة من الٙةدمة الرلبة ًغى ؿبب ٔاهت ًٞ..  ٔاوالً  ٔازبوُ -

لم ٌّٓ ُٖ بي ًجٗت ؟ البػود ًغا مة..  لبػي  هٗع
ٔ
 : ِّجمػهُ واال

ٚجلٛ اهُ لٛ ٔاٍٚؿ ِوعمة ولعٚوُ..  ٔاهة هّم -
ٔ
 .. ؿة

لوُ
ٔ
 : المػة ًغى ثةمة برعِة ولٜن الٗوٍؿ بوٗؽ ؿة

 ؟ هةرِة يلٙةت لٍت ًوةؾ ٝةن ٔالٌغا ؟ الٙلّة من الٌػب اؿجًّت ًٞ -
 ؟ ؤارشٞ ٔاهػبي ًٞ
ؿبلة ازةبجُ ِلَ ممػ..  زي اؿجٗؼا ِلَ ممػ اهي

ٔ
 ًٞ!  ؿلشُ مجرةًلً  الٗوٍؿ قعِعة بة

 ؟ مظبٍؿ ِع ُٖ وّٚت
 ُٖ دوامةت ِموُ بعأ  البةرد المةء..  اللٌةث ًغا ِجصمٞ ال ٚلبُ..  ؤالم هّ٘ ُٖ لي هَػت
بجُ ِلَ ؿًٙت..  الٌٍاء ُٖ قعِع بًٍن الظورػ ٔاشػؾ ؤاهة ثٌعِعى ٔاشةوؿ رشت..  ِٙلُ  ٝر

 ٍِٙؿ وًٍ ِٙجػب رٔاِجي..  الصعِح مٍاللة ِلَ شجَ ٚةدر ّٓػ ٔالبصت..  بمعري  ممؾٜةً 
 : ؿظػِة ُٖ مبجؾمةً 

 الؾلًةنٚمػ  ؟! ٚمػي  الَ الٙلّة من ًػبت،  شّةثُ ُٖ رٔاِجي شٌ ٔاؿٍأ  لةشب ٔاهت -
 ( !ؿّّع)
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 .. ؿّّع الؾلًةن ِع ُٖ وٍُِٚ بّع ٚوّجٌة الجُ ثلٛ ِمّبة ٔاِةم
 المّٔػ موؼلي لصػاس ، موٌة ًػبت الجُ الٙلّة لصةمّة ، للرمُّ ٔازػاًة ٝبػى  ثصّٙٙةت

 برٍار لػاشجي والمظممة مؾٙى ُٖ المجّعدة االٚةمة مٙػات ٔاشع وًٍ ، البصػ ِلَ الُمًٞ
 .. الُصٜم ٚمػ
 موي واؿجٗؾػ ُهّمةن اؿجعَِ ، ٔاٖٙت ِوعمة لي روِجٌة الجُ ٚمجُ من دًفة شةلة ُٖ ٝةن
ػت مة ٝٞ معاّٚةم ِلَ ُهّمةن لي ؤاٝع الٜػدّػ ِن  .. ٝذ
ت ُهّمةن ومُ  .. ِوُ ٓةب مة ِٖػ
ِةم ُٖ مؤامػة من خٍِوُ ٔاهٙغهُ لٙع

ٔ
طّػة اال

ٔ
 ٝةهٍا زوٍد خلخة ، مؾٙى الَ ولٍلُ ٚبٞ اال

راً  ٚجلُ ِلَ اثٍٗٙا ٚع
ٔ
 وثٍِعًم الرّـ من يػدًم ، ٚػاًم ِلَ الورعِّن ٓةرات من خة

ذى مؾٍهُ ان بةلٙجٞ
ٔ
ؿٕ ، بة

ٔ
ّن ِعد زِةدة ُٖ الّٗٞ ًغا ثؾبب لل  ٖصةوؿ ، لُ الٜةًر

ٌّذ ال شجَ لٙةاُ ثروب( خٍِوُ) ّٞ  شٙع مفةِػ ٔاي ُِ  .. زعِعة وٓ
  ؟ الٙلّة ُٖ شبؾُ ِن ومةذا
لت ًٜغا

ٔ
 ( ..ُهّمةن) ؿة

ن ًعوء ُٖ الؾلًةن رد ًوة
ٔ
وامػ زةءثي ٚع( خٍِوُ) بة

ٔ
 للػشّٞ ِجرٌؼ ٔان الًػِ٘ ُٖ وًٍ اال

 المًػودة المرمٍِة من لّصمّوُ شبؾُ ٔاراد الػزٞ ٔان ِّجٙع ٌٍٖ لٌغا ، زلٗةر الَ ٍٖراً 
هي الؾلًةن وِّجٙع..  مؾٙى الَ ٍِدثي شجَ

ٔ
وُ ٔان(  خٍِوُ) بمٙعور  ِٜن لم بةلًبُ بة ّٖػ ُِ 

بّٙوُ ٔاو ٔاؿػثي ِلَ  .. موؼلي ُٖ ُِ
 ؟ الؾةبٙة الٗجػة يٍاؿ ٔاّٖةلُ ُٖ بةلصمةٚة ٔاقّػ لمةذا..  ِعي ُٖ ٔاؿٙى

 ؟ َنال اؿةءة ِلَ هٗؾُ ٔالٍم ًٞ
 .. ال
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 ان موُ ِٔوب خم ثٗؾّػ ٔاي ِٙعم ٔان دون مة بفٜٞ ٔاشعًم ِؤذِوُ ٔان المٍّٙؿ من لّؽ
ت

ٔ
 ! ٚةثلجي ٔاو ّٖي الَن ٔاؿة
م ِلُ وِظةؼ مؾةهعثُ ِصةوؿ العرزة ٔالٌغى ، الػزٞ ِلَ شؼن  الٙلب ُٖ ِبَٙ ذلٛ مُ  بٓػ
 ؟ يبةُِ ِن وال ِوُ قئ ٔاي ِّػؼ ال اهي

عمػ ٔامػ ِفػ ظةمؾةال ُٖ ابن ٖٙعان العرزة ٔالٌغى ب ُِ
ٔ
 ؟ اال

 الصوةن ًغا بٜٞ ِجّةمٞ ، الورعي زّفوة ِوع بةلٙؾٍة مفٌٍر  ، زّـ وٚةاع مٙةثٞ رزٞ
ؿٍر  زوعي ِلَ الظُٗ

ٔ
ِعاء من مة

ٔ
هي اال لفئ ال ، اال

ٔ
ػى ال ٝغ  ! الػشٞ بةبوي زعاً  ُِ

 ابن ثٗٙع ٔام ٔاي مفةِػ ثٍٜن ّٖٜٕ ، واالٓةرة الٙجٞ ثٍّد زّـ ٚةاع مفةِػ ًغى ٝةهت اذا
 ؟ ؿوُ مدٞ ُٖ

 .. ِعِعة ؤاٖٜةر مفةِػ بّن شةاػاً  هٗؾُ ٔارزةء ُٖ يٗت
ةن ، للوٍّؼ المظمك موؼلي ٓػؼ اشعى الَ ٔالصبي ٔان الؾلًةن مػأ   مؾةءً  ِٙةبلوُ ٝو

ثُ ِوعمة
ٔ
 الصٜم ٚمػ ثػؾ ِصب ٝةن مة ٖٜػدّػاً  ، الفبٍن بّن ُٖ والجّٜٗػ الػاشة الَ ِة

 .. الؾةشٞ ِلَ المٍزٍدة المّٔػى موةزلي الَ
 المّلٍمةت بّن لجمصّس وِجعطٞ لةمجةً  ٔاٖٜةري  الَ ِؾجمُ ، الرعِة قعِع قظمةً  ٝةن
يػاؼ قعِعة ِعاوة ِصمٞ ٝةن ، مّي هرع شػوب ِن

ٔ
ةن ، الؾٍّدِّن برٍار ٝػدّػة ال  ٝو

 .. قةء مجَ بؼِةرثُ ّمةنلو ٔاذن ٚع
 بّوةوي ووزي ٝػدّٗة ّٓػ لصّة لي ًٍ ٔاؿمػ قةب ، ؿّّع الؾلًةن قظمّة ٍٚة ٔاؿػثوُ 

ِةم ُٖ ِوي( ّمةنه) لُ رواى مة ذلٛ مُ..  نِوالّفػ الؾةبّة ُٖ ، وؿّم يٍِٞ
ٔ
 الجةلّة اال

 ! الظّةؿ وِجّعى غًلً م ٝةن
 ! ِفػ الدةهّة ُٖ وًٍ ٍٚة بٜٞ ِػقي ٔازٞ من ِٙةثٞ( ؿّّع) ٝةن لٙع

ّة لٜن ٔابّي ِن ِػقي ورث ن ، لي ٝلٌة ثٜن لم الفِػ
ٔ
 هةٖغِنا ٝةهٍ ورزةؿ ٔاٚةرب ًوةؾ ال

 مدٞ الَ( ؿّّع) ولٞ اذ شجَ ، يةشوة مّةرؾ دارت لغا ، ٔابّي لظلٖة ًِمصٍن ؤاٍِٚةء
 ! لٌة مدّٞ ال وٍٚة بفػاؿة واشع وٚت ُٖ زبٌةت ِعة ِصةرب ٝةن ثٙػِبةً  ؿوُ
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 ِلَ والٙعرة بةلٍٙة الؾن ِػبى ٝةن من لٜٞ َِّم ثٜغِب ًغا..  الومٍذج ًغا ٔاؿػهُ
مٍر  شؾم

ٔ
 .. لّٔػ يٗٞ ٔاهُ برٍارى قّػت لٙع..  اال

 لٛم ِلَ( ؿّّع) شمٍؿ شٍادث هّمةن لُ روى ِوعمة بعاطلُ ثٗرػت ٔاٖٜةر من ٝم لٜن
 .. ٔابّي
 ؟ واالمٜةهةت الٍّٙؿ ِفػات ّٖي ٝةملً  قّبةً  ٔابوةءى ٍِرث ٔان ٔاشع ش٘ من ًٞ
مػ ًغا ُٖ ٔاٖٜػ لم لٜوُ..  ًغا من هرع ُٖ هورٍ لم هّم

ٔ
ن اال اال

ٓ
 اؿجمّت ِوعمة ، اال

وٍا الغِن الػزةؿ ٝٞ من زةء الغي الّوّٕ العاطلُ واالٚججةؿ المّةرؾ صٜةِةتل  ٔان ٖر
مةن ؿلًوة ُملٛ ِفػ الصةدِة ِجّعى لم يٗٞ ِػث هي اال لفئ ال ٝلٌة ُِ

ٔ
 ! ٖلن ابن ال

 ؟ قئ ُٖ االؿلم من ًغا ًٞ
ي وٍِرخي  ِمجلٜي مجةع ٔاهٌة ِلَ شةٝمٌة مٌّة ِجّةمٞ ٔان ِةٚلة ٔامة ثٙبٞ ٔان مؾجصّٞ

ٔ
 ال

مة اؿجفةرة دون قظك
ٔ
ٝملٌة اال

ٔ
 ! بة

 ؟ وّٓػى هٗؾي ثومّب ٔامػ ُٖ جصٜمالم ًٍ شةٝمٌة ٍِٜن ٔان ِةٚلة ٔامة ثٙبٞ ّٕٝ 
مة بٙعرة الصةٝم ِفّػ ٔان المصّس

ٔ
  ان ؿٌٍلة بٜٞ طلّي ِلَ العاامة الّةٚلة اال

ٔ
 ٔاطًة

لّةت ِن هبصح ٔان البع..  ّٓػى وثٍلّة
ٓ
مة ثًُّ اؿلمّة ا

ٔ
 ُشٜةمٌة وثٍلّة ِؼؿ ِلَ الٙعرة اال

مبس ال ٔان البع ، ِؾػ و بؾةية بٜٞ  مرمٍِة الصةٝم ِمبس ٔان بٞ ، واشع ٖػد ًٍ الصةٝم ُِ
ة ٝبّػة مة ثظجةًر

ٔ
يٗةلي ٍِرخٌة واشع رزٞ ِصٜمٌة الجُ ااُلمة ٔامة..  الّةٚلة اال

ٔ
 ثدٍر  ٔان دون ال

 ال ٔامة..  قئ الّٙٞ من ثملٛ ال ٓةٖلة ٔامة ٌُٖ ، والٍراخة الملٍؾ ٚةهٍن دٍِى ثصت ِلّي
  االؿلم ِن ثّػؼ

ً
 .. ثّةلّمي ثًبّ٘ ادِت مٌمة قّئ

ِةم ًغى ُٖ
ٔ
 ٖٜػت ِمة ثصُٜ الجُ والجةرِظّة االؿلمّة المػازُ ِفػات ُٖ ٔابصح رشت اال

ٍج لُ ؿمس ٝبػى  مٜػجبة ٚمػى ُٖ ٝةن ، ؿػاً  ّٖي  الَ الٍّدة خم ٔاقةء مة واطجّةر الٌّة بةلٍل
طػ موؼلي

ٓ
ٚػأ  اال

ٔ
 .. ؤاٖٜػ ال

 ٔاِرب ٔاهي ؤاِجٙع بةلّٗٞ( خٍِوُ) ِصب اهي..  مُّ مجؾةمصةً  ؿلًةهةً  ٝةن ٔاهي صّٙٙةال
 .. مّي لٙةاُ مفٌع ّٖي ؤاخػ وٍٚثُ بفظمّجُ
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مػ لٜن
ٔ
قظةص ِلٚة لي لّؽ اال

ٔ
مػ .. بةال

ٔ
 لٍ شجَ..  ٖٙى والص٘..  بةلص٘ ِلٚة لي اال

ٖٜةر ًغى ٝػجمت
ٔ
لة ُٖ الص٘ ِلَ ؤاثّػؼ ٔاٌٖم ٔان ّٖلُ..  بعاطلُ اال

ٔ
 .. ًغى( الُملٛ) مؾة

ٍِٚةء الّٙلء بّن المػاِةت ٝةهت مة ٝػدّػاً ..  والملٍؾ الظلٖة ثةرِض ُٖ ٝػدّػاً  بصدت
ٔ
 واال

 ٝةن الجةرِض ٔان وًةلوُ..  الؾلًة ُٖ مٍزٍدِنال الٍرخة الملٍؾ وبّن ، للؾلًة الًةمصّن
ُٖ ٔاشّةن  الموجمػ ٛالمل ِٜػجبي الجةرِض!  للص٘ ِوجمػ ال!  الوٌةِة ُٖ الٔةلب للملٛ ِوجمػ
بجي الصّٙٙة المٌؼوم ِٜػجب ّٕٝ ذإ..  يبّةً .. ٝػدّػة   !؟ الٔةلب شػاب ِلَ مّلٙة وٚر

 ٔاهٌة الَ الؾلًة ِلَ الصمٍؿ شةولٍا من ايمةع الَ االقةرة ِجم ٝةن مة داامةً  ٔاهي الّرّب
بة بّٔػ الؾلًة ٝػؿُ ِلَ المٍزٍد ذلٛ بّومة مةٝػة طبّدة هٍٗس من ٚةدمة مة ٓر

ٔ
 ًٍ اال

 ! مًمُ ٔاي ِصمٞ ال الغي الص٘ لةشب
 رٔاوا من ٔايمةع هع ٝػؿّي ِن داُٖ ّٕٝ..  بٗظػ( ؿّّع) ِن ُهّمةن لُ ِصُٜ ٝةن ًٜغا
 ! ٔاًلّجي ِعم

ولَ للمػة
ٔ
ن اقّػ اال

ٔ
  من بة

ٔ
 المّةرؾ ثلٛ مدٞ ُٖ ُِٙ ٔان ؿوُ ُٖ ًٍ من ِلَ الظًة

 رزةؿ مُ لػاِةت ُٖ عطٞه ٔان لٜن..  ؿووة ُٖ ًم من بجٙعِػ ايةلب هّم..  والمػاِةت
 !؟ والعي ارث ًغا ٔان بصرة الصٜم ٝػؿُ ِلَ وطبػة ِٙلً  ٔاٝػدػ
مة ٔاِن

ٔ
لٞ ُٖ شٌٙة ًٍ الٜػؿُ ًغا ٔالّؽ ؟ المػاع ًغا من اال

ٔ
 الظلٗةء اطجةر لٙع ؟ اال

مة يػِ٘ ِن الصةٝم الطجّةر ٔاؿةلّب ِعة نوالػاقع
ٔ
ًمّجي ٌّٖة ٖػد ٝٞ ٖفّػ ، اال

ٔ
 بة

 رهُ ِٗةن بن ِدمةن لمٙجٞ ٔادت الجُ العرزة الَ العور  ًغا مثّةٍ شجَ ، دورة ؤاًمّة
 ٔاٚلّة قّػت شّن ،  ٔاِةمٌة الصعود ٝةٖة والجٍلّة الّؼؿ ُٖ الصػِة ثرةوزت لٙع..  ِوي هللا

ن مة
ٔ
بجٌة رؤِجٌة ٖػض شٌٙة من بة مة ِلَ وٓر

ٔ
ة اال ؿًػ

ٔ
 ! بة

هٍاِي  الملٛ ِموُ ٔاؿلٍب ُٖ هٜٗػ ال ٖلمةذا
ٔ
مة ثظجةرى ال من ثٍلّة وِموُ ،بة

ٔ
 هٗؽ وُٖ ، اال

ن ِومن الٍٚت
ٔ
ثُ ال بة

ٔ
ّجي ُٖ ٖجًّن ٔاٚلّة ٔاي ثة  ؟ قِػ

 االِرةب قعِع ٝوت هّم ، وُاهٙب ٔابصح ؤاهة ٝةمٞ قٌػ مػ ، رٔاؿُ ُٖ يةٖت ٝػدّػة ٔاؿبلة
وعي لٜن ، المؾةاّة الؼِةرات من ٝػدّػاً  بي ِلٚجُ ثٍيعت الغي بةلؾلًةن مِػ

ٔ
 ِٜن لم اال
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ولَ المػة ًُ ٞب ، قظمُ اثرةى ٔاي ِصمٞ
ٔ
 ِلَ بةلجّٜٗػ ٌّٖة ٔابعأ  الجُ شّةثُ ُٖ اال

مة مؾجٍى
ٔ
 ! ٔاِعاء من شٍلٌة من و هرع مؾجٍى ِلَ ال ٝلٌة اال

ٖٜةر ًغى ثوةٚـ ّٕٝ ًُ ، الٜبػى  المفٜلة ثبَٙ
ٔ
 رٔاؿٛ ثًّػ ٔان دون ، ملّٜة بلع ُٖ اال

 ؟ يػشٌة من ٖٙى دٚةا٘ طمؽ بّع
 ، ِمةهّّن ِػب بّن ، ثوٌٍِة ُٖ المغًلة (مؾٙى) ٔاؿٍاؽ الَ بةلظػوج ٍِمةً  لُ ؿمس

ٍج ت  ًوٍد و بلٍش و وزه  وًم بلٍش زوٍد ًم الٙلّة ُٖ الٔػِبة الملمس ذوي ٔان ِٖػ
 .. ِمةن لؾلًةن ثةبّة وًُ للٌوع المرةورة بلٍقؾجةن من يةاػٗة

 الروٍد من ِفػات ثٍازع ٝةن شٙةً  الٔػِب المفٌع ، ًؤالء رؤِة ُٖ مفٜلة ًوةؾ ثٜن لم
وؿ ٔاراًة الجُ الملمس ذوي نالبّ

ٔ
 ! شّةثُ ُٖ مػة ال

لت
ٔ
طبػهُ ِوٌم( هّمةن) ؿة

ٔ
ن( مؾٙى) ُٖ ِجٍازعون هرلّؼإ زوٍد بةهٌم ٖة

ٔ
 الؾلًةن ال

 ! شةلّةً  مٌّم ُمجصةلٕ
 هٗؽ وُٖ ٝةٖػ مُ مؾلم ٔاِجصةلٕ..  هللا ؿبصةن..  رٔاؿُ ُٖ الجّرب ِلمةت تازداد

 !؟ مدلي مؾلم ِصةرب الٍٚت
رض ًُ مة .. ًغا ًٍان ٔاي

ٔ
  ؟ العرزة ًغى الَ ٔازلٌة من هجمةرع ٔان ثؾجص٘ الجُ والعهّة اال

مػ ٔان ُٖ قٛ ٔادهُ ِوعي لّؽ..  شةٝمٌة ااُلمة ثظجةر ٔان ٖٜػة ِلَ الػاري  زاد
ٔ
 ٝةن لٍ اال

ٌٍٝ ال المؾلمّن ُامة ِع ُٖ  وِجصةلٍٗا البّن بّوٌم مُ ِجٙةثلٍا ٔان الملة ٔاًٞ اطجةر مة ةمل
 .. الٜةٖػِن مُ

 .. ٔاٝػدػ شّػة ُٖ ؤاهة ٔاِةم مػت
مة ثٌجم ال لمةذا

ٔ
ُ للصٜم هَةم بٍهُ وِلمةءًة اال مة ثصٜم من ِٖػ

ٔ
 شٜةمٌة اطجّةر ُٖ اال

 ؟ ومصةؿبجٌم
 لٜن وشةوؿ ٖٜػ موٌم الٜػدّػ ًوةؾ ٔان ٔام ًغا ِن نٍالصةلّ و نٍالؾةبٙ الّلمةء ِرؼ ًٞ
 !؟ الّلمةء يةاػٗة من اطػازي ٔاو بٙجلي مٌعًة ُٖ مؾةِّي ؤاد ثم
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م مٗؾعة بّن ٚةرهٍا لٜوٌم مدلُ نو الٜػدّػ  ٖٜػ ًٞ ٖٜةر بٌغى زًٌػ
ٔ
،  المٌلٜة الظًّػة اال

ٝػدػ ؿلمة  دِوٌم ٖػوض الوةس ِّلمٍن ِلمةء بٙةءًم ومملصة
ٔ
 ؟، ٖةطجةروا اال

 ؟ ٖٙى دِووة ومَةًػ وؿووٌة الملة ٖػوض هفػ ًٍ الّلم ًٞ
 وِصٗؼ الًّٔةن ثمةمةً  ِموُ مُاؿل شٜم هَةم ِن والجصػي  البصح الوةُٖ الّلم من ٔالّؽ
 ُٖ والجٍؿُ الصػِة ؿوٍات ٔاٖوٞ لوة ٔابعِت الجُ الظلٖة ٔاهَمة ُٖ وًٍِر  ، ِلّي الدٍرة
 الػاقعة؟ الظلٖة ؿوٍات وًُ ٔاال االؿلم ثةرِض
 ومٜةن زمةن ٝٞ ُٖ والًٔةة ؾملٍال اؿجًةع ّٕٝ ؟ ًغا اال قئ ٝٞ ُٖ الّلم اهصمػ ّٕٝ

  ًٞ! ؟ ِلٌّم الفٍّب وِدّػ ئّةهٌم ٍِٕٚ ٖٜػ ٔاي اهجفةر ِلَ ِٙوٍا ٔان
ٔ
 ٔام موٌم الظًة

مػ اؿجؾلمٍا الغِن المججةلّّن الّلمةء من
ٔ
مة ولعطٍؿ المػِػ لٍاُٚل و لل

ٔ
 زملة من اال

 ؟ الملٍؾ مٍارِح
ٚعمٍن الّلمةء رهَ ّٕٝ

ٔ
 ؟ بٌغا اال

ّٕ  ؟ الّرؼ ذلٛ للحإ الَ المّةلػون الّلمةء ِؾَّ ال ٝو
 ٔاٝػدػ من ًغا ..

 ِّجبػ ٝٞ من طػج ِلَ ًؤالء المؾجبعِن .. طٍارج ؟!ًٞ 
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6 
 
ب ًٞ"  "  ؟زلٗةر الَ الغًةب ُٖ ثٓػ

ة ٝلٌة شٍاؿُ اقجّلت
ٔ
لوُ الغي ؿّّع الؾلًةن الَ موجبٌةً  اِجعلت ، ٖرة

ٔ
 وزٌي وِلَ ؿة

 : ٔاٝمٞ موُ رداً  ِرع لم لمة ، ابجؾةمة
( راٝةن) ِة بعاطلٛ مة قئ ؾًوة..  االهجَةر ُٖ هرػؾ معى ٔاِػؼ..  الوٍٗس ُٖ طبّػ ٔاهة -

ي ال لٜوُ  .. ٔاِٖػ
 ؟ الػثةبة ًغى من ثّٔػ ُٝ زلٗةر ُٖ ًوةؾ( خٍِوُ) الَ الغًةب ُٖ رٔاِٛ مة

 
 مة ٔاِػؼ وال ًوة الَ زبت لٙع..  ّٖلً  الصػِػي  الٙٗك ًغا من للظػوج اشجةج ٔاهوُ الصّٙٙة

 !  بةلّٗٞ موُ ًؤالء ِػِعى الغي
 ؟ شٙةً  الؾلًةن ِػِعى الغي مة ؟ شٙةً  خٍِوُ ِػِعى ٝةن الغي مة
مةدٚوُ شجَ ًٜغا الرةذبّة قعِع ٔاهوُ ٔاٍن ال  ! ٍٖراً  والٙةدة الملٍؾ ُِ

مةن) ٔاًٞ ٔان ٔاؿمُ ٝوت  لٜن..  ٓػِب لٜٞ الجػشّب ُٖ واللّن الوّةٖة يبٌّم ُٖ( ُِ
 ! بمػاشة الصع ِن زااع ٔاراى الغي ًغا

 : ٚلّٞ ثّٜٗػ بّع ٚلت
 ؟ ًوةؾ ّٖلي بةمٜةهُ الغي مة لٜن .. ؿلًةن ِة موٛ ٝػم ًغا -

 : ؿظػِة ُٖ مبجؾمةً  ٍِٙؿ وًٍ الٍراء الَ الؾلًةن ثػازُ
هٛ ثظبػهُ ٌٖٞ ، زمن موغ هةرِة يلٙةت ٌّٖة هؾمُ لم ًةداة ٚلّة ُٖ خٍرة لوّت لٙع -

ٔ
 بة

 !؟ ًوةؾ ٔاقعًة ِلَ دااػة وبػِة بصػِة شػب ُٖ اخةرة ثرع لن
 ! لٗة ٔاِة لُ ثٍٜن ولن زّفٛ ُٖ زوعِةً  لؾت ٔاهة ؟ دوري  مة لٜن -

 : وٚةؿ ٔالةبّي الؾلًةن قبٛ
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ة الفعِع قٔٗٛ ٔاالشٌ -  الوعرة قعِع ٔامػ ؤازعى ًغا ِّربوُ..  ّٖي والٙػاءة الجةرِض بمّٖػ
ِةم ًغى

ٔ
 بةلٙجةؿ مفٍٔؿ والٜٞ الّػبّة الرؼِػة ٖجػات ؤاِٙع ٔاشلٛ من واشعة ُٖ اهوة..  اال

 وبّن بّووة الٙجةؿ ِعور  ِمةن وُٖ ِلُ مصمع زٍّش وبّن ٍٚمٛ بّن الٙجةؿ ِعور  هرع ُٖ! 
 شػوب ٔاربُ شٍالُ ثفٌع ٖٙى زؼِػثوة ان!  الٍٙاؿم وبّن وبّووة ٍٚمٛ وبّن وبّووة بّووة

 ! بةلصػوبلٜن ..  هفًة هصٞ ٝظلّة مفٍٔلة ٝلٌة الرؼِػة ، ومّٙعة مجفةبٜة
 ؟ الؼمةن ًغا ثةرِض ثٜػجب ال لمةذا

زّلٛ
ٔ
 وِؤلموُ للجةرِض مصب ٔاهة..  ثصبي مٜةن ٔاي رؤِة ُٖ ةملةٝ للشّةت لي ةً مؤرط ؿة

 ِفوُ ٔاو ِلُ ِّػهي ّٖمة ِوةٖٙوُ مة ٝػدّػاً ٔاًٞ بلدي  من بي والمٌجم..  لي الرمُّ ثرةًٞ
 !  ورااُ من ِلُ

 قئ ِّػؼ وال ثمةمةً  الٍٙم ًؤالء ّٓػ من قظك ًٍ بصّةد ٍٚم لجةرِض ٝةثب ٔاٖوٞ ٔان ٔاؤمن
 .. ثةرِظٌم ِن
 ؟ ِلّي ٚةدر ٔاهت ٌٖٞ .. الًلب ًغا موٛ ٔايلب لٌغا

 شٍؿ ثؾةؤالثُ بّن ِن ِرّب مٗمٞ ِػض ٔاوؿ ًغا ، يٍِلة لٗجػة ٔاٖٜػ لةمجةً  ٍللت
 .. مُّ الؾلًةن لٙةءات

 .. مٔػ ِػض من وِةلي
 ! ٔاِوةً  لّب ِػض من ِةلي لٜن
  ان ثةرِظي وُٖ ّٖي ةً ثرػِص موُ ِٙبٞ ًٞ

ٔ
 ؟ ٔاطًة

 ؟ وزٌي ُٖ ش٘ ٝلمة مٙةبٞ ِةىا ؿًّّّوُ مة بٜٞ ٍِمةً  ٔاهصُ ًٞ
مٍر  ٔاؿٌٞ اطجبةر بعون المدةلُ الصعِح ان

ٔ
 بّع مة شعِح ُٖ ٝلٌة المفٜلة لٜن..  اال

 ٔان وامة..  رؿٍبُ ولّٔػي  لوٗؾُ ٔابػر  ٚع ووٚجٌة ٝةذبةً  ٔاٍٝن ٔان ٖةمة رؿبت ٖةن..  االطجبةر
لمت ّٖلجي مة دهةءة ٔاِػؼ

ٔ
 ! الّمػ لبةُٚ معشٍراً  مظغوالً  ٖة

ة وزٌي اهٙلب وزٌُ ِلَ لجػددا رٔاى لمة
ٔ
مػة قبي بلٌرة قعِع شؼم ُٖ ٍِٙؿ وزعثي!  ٖرة

ٓ
 : ا
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وٗغ ٔاٍٚلي مة لٜن( .. راٝةن) ِة ِػهةً  لٛ ٔاٍٚلي مة ِبعو ٚع - ُّ  ٔاشع ال الوٌةِة ُٖ..  هٙةش بل ؿ
رض ًغى ِلَ

ٔ
 ! ٔايلبي مة ؿّظةلٕ اال

ولَ المػة اهٌة!  مبٌٍثةً  الّي هَػت
ٔ
 ًغا لٌرجي من ؤاؿمُ المػامة ًغى وزٌي ِلَ ٔارى  الجُ اال

مػ الصؼم
ٓ
 ! اال

مػ ثٍّد ٔاهي هؾّت..  ؿلًةن ابن ؿلًةن ٔاهي مُّ العاام شعِدي ٔاهؾةهُ لٙع
ٔ
 بل والوٌُ اال

ٍع هٙةش  هّم ٔالعٚةاٛ ِمبصٍن ٚع والملٍؾ الؾليّن ًؤالء..  المٔػ موغ لي الٜٞ وطو
م وال ، مجٙلبة ٔامؼزة ذوي لٜوٌم ٍع ُٖ اً ثػدد ثبعي ٔان ٚعر قئ ِدًّػ  ! الظو
 : قعِع هّ٘ ِصمٞ بمٍت ٔازبت

 ..  يبّةً  ٔاواٖ٘ -
 : ٚةالً  ابجؾةمي الَ ِةد وٚع الفةب الؾلًةن هٌن

 بةلروٍد مصملة ؿٗن خلث ؿجػشٞ ، ٓعاً  للػشّٞ هٗؾٛ زٌؼ ! ؿجٍاٖ٘ ٔاهٛ ٔاِلم ٝوت -
 ..  ًوةؾ الَ

وُ  ِلَ ُمربػ ؤاهة ، صةِعاً م ثةرِظةً  ٔاٝػجب ّٕٝ ، ٝبّػة بدٍرة ثمٍج هٗؾُ ٝةهت..  وذًب ثٝػ
 !! ٔاللً  ٝػجةبجي

 ! ٔامةمي ّٖلُ رد ًٍ هُّٙ ٔاخةر مة ٔاٝػدػ ٔامة
ٍع ًوةؾ لٜن..  طٍؼ وبل بفرةِة( ؿّّع) مدٞ رزةؿ ِفػة مٙةثلة ِلَ ٚةدر اهوُ  مّّن ه
بة ٔامةمٌة لوعِع ٔاي ِمةب ، الوةٖغة الٍِٙة الفظمّةت من  ! بةلًػ

 .. ًغا من المرةبٌة ِلَ ٔاٚعر قظمّجُو ، ًغا من للبة ٔاٝػدػ هٗؾُ ٔاثظّٞ ٝوت
ؿٕ لٜن

ٔ
بي .. ِةدي قظك ٔاهوُ اٝػجفٗت .. لل  ! الوةٖغة الٍِٙة الفظمّةت ثًػ

*** 
 .. البصػ ُٖ ِلُ مػت ٔاِةم خلخة
ولَ المػة ًغى

ٔ
ب) الجُ اال  .. ّٖلً ( البصػ ٌّٖة ٔاٝر

 .. ٔاِمةُٚ ُٖ ثجٗرػ راشت الجُ ثلٛ ؤاشةؿّؽ مفةِػ من وِةلٌة
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مػ ًغا ُٖ ٔاطٍض لن
ٔ
ة المفةِػ ٌٖغى ، ٝػدّػاً  اال خًّػ

ٔ
خّػ من بٜػدّػ ٔاٚٞ ثة

ٔ
ـ الٙبًةن) ثة ( بٓػ

! 
ـ الٙبًةن) مةهُ بصةر ًٍ( بٓػ  المؾةء ُٖ وِرلؽ ، الٍّم يٍاؿ الوفةط قعِع..  ِرٍز  ُِ

 الؾن لٔةر البصةرة بّن ِصب ، ِمةن بصةرة ٔاهةقّع ببّن ِعهعن الؾّٗوة مٙعمة ِوع
ال ِملٛ وًٍ مؾةءً  مرةلؾجي

ٓ
 بعاِة الٍاّٚة والمعن ِمةن ثةرِض ِن والصٜةِةت الٙمك ؼا

 ! معٓفٙػ زؼِػة شجَ الٌوع من
 ؿّٗوة من االهجٙةؿ ِن ِبةرة ٝلٌة شّةثي ، البصػ ّٓػ ِّػؼ ولم ِجؼوج لم ، ًٍ ٚعِم ُمٙةثٞ

 ةً ٔاٍِام موصي ممة ، واشعة لصَة ِجٍٕٚ ولم االخةرة قعِع البصػي  ِمةن وثةرِض ، ٔاطػى  الَ
 .. الؾٗن ٌٍػ ِلَ الفّٙة المٔةمػات نم ِعِعة

 بٜٞ ًغا ٔان طموت ، مُّ بفعة مػشةً  ٝةن الصمع وهلل مػة ذات مّي ٚمّػ شعِح لُ ٝةن
ّٝع

ٔ
ن الؾّٗوة يةٚم لٜٞ الؾلًةن من طّٗة ٔاوامػ بّع زةء ثة

ٔ
 بةلّٗٞ ٖةلٜٞ..  ِصجػموُ بة

غلٛ..  ِٔوبوُ قئ ٔاي ّٖٞ ِجصةقَ  ! ِؾّعهُ قئ ٔاي ّٖٞ ٝو
 ُٖ بصةزة مدلُ قةب مُ الجّةمٞ ُٖ ثصٌٗ لٜن..  ٖٙى وثٙعِػ اشجػام..  ًوة لعاٚةت ال

 .. المػح  الَ ٝػدّػة ٔاشّةن
ـ الٙبًةن) زةء لٌغا ّة الوٜةت ايلؽ ِن ِٜػٕ ال ، لُ الدمن ٓةلّة ٝػجؾلّة( بٓػ  الٝغ

م الوصٛ ِن ٔاٝػٕ وال الؾّٗوة ُٖ ؤاّٖةلُ ثمّم وبوُ هرع ٔاًٞ ِن الموصٜة  ثرةوز  بٓػ
 !ٔاشّةهًة  اللا٘ الصع ٍٚمُ ِن ةتالوٜ ًغى
 .. الّؼلة من مللت ؤاهة..  الّؼلة وامة ًغا امة ؟ الّمٞ مة لٜن
 ذاًب اهوُ ، ثفٔلوُ ٝبػى  ٚوّة ًوةؾ ٝةهت ، برٍارى وزلؾت موي اٚجػبت ٍِم ذات

ـ ٚبًةن) ِة زلٗةر ًُ ٖمة..  زلٗةر الَ  ؟( بٓػ
ولَ للمػة

ٔ
 الَ ِوَػ وًٍ ثةمة زعِة ُٖ وٚةؿ لمػح ا اطجَٗ ، وزٌي ُٖ الوَػة ًغى ٔازع اال

 : البصػ
ب..  الٍٙاؿم مٍين.. زلٗةر  - شمػ الِػ

ٔ
ي اال

ٔ
 ..  الٌوع مصّى ُٖ ثؾّػ ؿّٗوة ال
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 : ثجؾّةن ِّوةى بّومة وٚةؿ لُإ الجٗت
رض ؿةدة االهرلّؼ ٔان..  ثمّمُ ِة ثظّٞ -

ٔ
ب ِمةبٍن..  شةلّةً  اال  راِة قةًعوا ان والٌلُ بةلِػ

 ! الؾٗن ىاشع ِلَ الٍٙاؿم
 !؟ العرزة لٌغى
ولَ للمػة لٜوُ..  هرع ُٖ مّوة مجصةلّٗن بػِّن ٝمٙةثلّن الٍٙاؿم ٔاِػؼ ٝوت

ٔ
 ٔاثّػؼ اال

 ! موٌم الرةهب ًغى ِلَ
 ! بصةر ٚػالوة

 : ٚةالً  ثةبُ ِّوُ ُٖ الفٛ هَػة رٔاى لمة
وت ان الص٘ ٝٞ لٛ -  ِجصموٍن اهٌم..  طًٍرثٌم معى ثعرؾ ال لٜوٛ..  ًغا ثمعِ٘ ٖر

 ؿٗن!  يػٌِٙم ُٖ الّةخػ شٌَة ٌٍِّٚة ؿّٗوة ٔاي الطوةع موٌة وِوًلٍٙن ًغى برلٗةر
ؿٕ..  ٖػهؾّة ، ٔامػِّٜة ، اهرلّؼِة ثرةرِة

ٔ
 ! ِمةهّة ٔاشّةهًة مة ثٍٜن  ولل

 ثٙعِػ دون اهرلّؼِة شػِّة ؿّٗوة ِلَ ثٌرم ٔان ثظّٞ ، ِرّبجّن وقرةِة زػاءة ِمجلٍٜن
ي

ٔ
ة الٌرمةت ثلٛ مدٞ ٔان الٔػِب!  ٍِاٚب ال !  ٝػدّػة ٔاشّةن ُٖ ثوجمػ المروٍهة الظةٚر

لمة..  وٚػلوجٌم الٍٙاؿم من الٍِلت ثّةهُ وًُ يٍِلة ؿوٍات موغ اهرلجػا  شػبةً  قوت ٝو
ة ٔاهٗؾٌم ببوةء ٍِٙمٍن ودمػثٌم ِلٌّم  الرػٔاة بوٗؽ الٙجةؿ ِّةودون خم ٓػِبة بؾِػ

 ! الٍّاٚب ثٙعِػ وِعم والفػاؿة
 ! االهرلّؼ مُ ِلٌّم للٙوةء الصملة بٌغى الّٙةم ؿّّع الؾلًةن ٚػر  لٌغا

ة ٚلبُ اهٙبن
ٔ
طّػة الرملة مُ ٖرة

ٔ
 ! اال

لجي
ٔ
 : مجٌعج بمٍت ؿة

ن نذاًبٍ ٔاهوة ثٙمع ًٞ -
ٓ
 !؟ الٍٙاؿم ِلَ ًرٍمٌم ُٖ االهرلّؼ هرةور  ُٝ اال

 ! واشعة ومملصجوة..  الؾلًةن ٔالعٚةء االهرلّؼ..  هّم -
 ! ٚمػثُ الَ جػهصةً م وذًبت قٜػثي..  ثّلّ٘ بل هٌوت
 ! راٝةن ِة زموٛ ِةلَلم
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 !( واشعة مملصجوة)
 ؟ ًغى( هة) ثٍّد من ِلَ

 ؟ ّٓػى لمؾلم اال المؾلم ِوع ثٍّد ال( هة) ٔان المٗجػض من ٔالّؽ
طػ مؾلم ِلَ للٙوةء للّبُ مُ ٔاثصةلٕ ٔان ثٙجوُ مملصة ٔاي

ٓ
 !؟ ا

 !؟ المؾلمّن ِعو ِعةبمؾة الٍٙاؿم ِلَ ٚوّت ان ِلُ ؿجٍّد الجُ( المٜةؿب) ًُ مة
 ؟ ملٛ..  زةى..  ٔارض
 ؟ الّٙةمة ٍِم ِن مةذا
طػثي ٔازٞ من ٔام دهّةى ٔازٞ من المؾلم ِّّـ ًٞ

ٓ
 ؟ ا

 . ِفةء من مُ ِجصةلٕ ٔان ٖلي دهّةى ٔازٞ من ِّّـ ٝةن ٖةن
طػثوة ٔازٞ من هّّـ واهوة ٔامة

ٓ
 لٍّم االؿجّعاد ٔازٞ من مؾجمػ ِمٞ ٝلٌة ودهّةهة ، ا

 !؟ الجٍشّع ٔاًٞ هع الٜػٗػ ٔاًٞ مٍاالة ِلَ مٍشع مؾلم ِرػوء ّٕٖٜ ، الَّّم الصؾةب
خ زّٞ الغي( راٝةن) ِة ِمػؾ شةؿ..  المؤؿٕ المؾلمّن شةؿ لٜوي

ٔ
 بٙةثٞ ِؾجّّن اال

ةج الِٙةؼ ٔابّي  ! ٔاطّي اِز
مة شػِة ّٓةب من ؿةبٙةً  ّٖي ٖٜػت بمة مػثبى ًغا ًٞ

ٔ
 ؟ شٜةمٌة اطجّةر ُٖ اال

 ولم المؾلمٍن بي ِػهَ ِٜن لم للقمبؼاز المدّػ المؼري  الصةؿ ًغا قٛ بل ٔاهي الصّٙٙة
 .. الربػ لٜوي..  االِمةن ٔاًٞ لوػب الٜػٗػ ٔاًٞ ٍِالُ شةٝمةً  لّظجةر موٌم ٔاي ِٜن

ّب دون ِفةء مة موٌم ٝٞ ِّٗٞ ملٍؾ مة طػزت..  ٚر
ٔ
م ُٖ المّةدلة من اال  اطجّةًر

وٌّٚة
ٔ
 ًٜغا!  ياؤابوة ٔابّي لملٛ وثٍؿّةثي ٔايمةِي قبٜة ُٖ موٌم الٜٗػ قةذ شةٝم ٝٞ ٖة

مة ٚعرة ِعم ِمبس
ٔ
جٌة المؾبب هٗؾي ًٍ شةٝمٌة اطجّةر ِلَ اال  ومٙةثلجٌة وثفػذمٌة لٗٚػ

مٍر  ٔاٝػدػ الَ وذًةبٌة البّن بّوٌة
ٔ
ةً  اال  الٜةٖػِن ممةدٚة مدٞ االؿلم ِن وبّعاً  ثًٖػ

 ! ومٍاالثٌم
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مة ًغى للح ان
ٔ
م هَةم حبمل  ؿٍّٜن والثٌة وللح، والثٌة للح من اال  من اطجّةًر

 الجمعي لوػورة واهجبةًٌم ِلمةاٌة بملح ؿٍّٜن الوَةم ًغا وللح..  ٔامجٌم ٚبٞ
 .. لموّي الممٜوة الٍؿةاٞ ٝٞ بةبجٜةر المػِػ للًّٔةن

 : الظًٍرة قعِع الٍّم مؾةء اثظغثي الغي ٚػاري  ٝةن ًٜغا
ؿةِع 

ٔ
 هعًم هللا ٔاِعاء ملةش الٖفةؿ ؿػاً  وؿةِمٞ ، زلٗةر ُٖ االهرلّؼ هع الٍٙاؿم ؿة

 ٔاش٘ الص٘ .. ٔاقع المةهّة الٗجػة يٍاؿ ِمةن زوع من ٚػبُ ٝةن ومٌمة ، الدمن ٝةن مٌمة
 .. مظغوؿ اال ِػهةًة ال ، طّةهة الٜةٖػِن ٖمٍاالة ، لٙةثلجي ٔابُ ّٖلٌة ولٍ..  ِجبُ ٔان

 
7 

 
ة شرم ولٕ ُٖ ٔايّٞ لن

ٔ
 بةشعى ثيٚمػ  ُٖ ِؾجٙبلوُ وًٍ( خٍِوُ) ٔالةبت الجُ المٗةزة

 .. الصػبّة الّمةهُ االؿًٍؿ ؿٗن
مػ ٝةن لٙع

ٔ
 ِلَ ؤالٍمي شعث مة ٔاقػح  ؤاهة لُ ِؾجمُ يٍِٞ لٍٚت ٍٞ..  بةلمةِٙة ٔاقبي اال

ّّٗة الؾبب اٌٍةر دون اِجٙةلُ  ..و..  و ًػوبُ ٝو
 ! الٍٚت يٍاؿ لةمجةً  ٍٞ
ُ الوٌةِة ُٖ  : ٓػِب بةرثبةؾ ممةب مةزاؿ وًٍ لُ ٚةالً  رٔاؿي ٖر

ن موغ ٔاهت الؾلًةن ٔاوامػ شؾب -
ٓ
مػ( .. راٝةن) ِة شػ اال

ٓ
 اُ بّّع لٛ طةلة ٚمػة بةِعاد ؿة

 ! بّع ّٖمة ولوجصعث..  الروٍد لظب ِن
ن مُّ الوٙةش ِػِع ال

ٓ
 ؟ اال

ة شرم ٔاٚعر ٔان البع..  مفٜلة ال
ٔ
 .. الصعِح ِن ٔالرمجي الجُ المٗةزة

 .. ٌّٖة للجّٜٗػ ٔاشجةج ِعِعة ٔامٍر  بعاطلُ
 .. شةلّةً  ٍةالظل الَ اشجةج

*** 
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 ؿٗن هع االهرلّؼ ؿٗن مُ المجصةلٗة ِمةن ؿٗن بّن مجبةدؿ ٚمٕ..  ٔاِةم خلخة مػت
 .. الٍٙاؿم

 .. الٍٙاؿم زلٗةر ٔاًٞ ِلَ للٔةِة مجّن بصػي  شمةر
 .. الصمةر اؿجمػار ُٖ بةلٔة لٍّبة ِرعون ٔاهٌم الٍاهس من..  ثمةمةً  ِوُ مفٍٔؿ( خٍِوُ)

ولَ المػة
ٔ
 .. ٌٝغى بصػِة مّةرؾ ٌّٖة ٔاثةبُ جُال شّةثُ ُٖ اال
 االهرلّؼ ٔان لصّس..  ٍِٚة بمعاُٖ مصموة شػبّة ؿٗن ِملٍٜن..  مغًلّن بةلّٗٞ الٍٙاؿم
 واالطجٗةء الٌٍَر  ِلَ ِةدِة ّٓػ بػاِة ِوعًم الٍٙاؿم لٜن ًوة الرمُّ ِلَ ِجٍٍٗٚن
 .. والموةورة

 ؟ ًغا وؿى دوري  مة
 .. االهرلّؼ من ِلٌّم المّجعى ّنالمؾلم ٔاؿةِع ّٕٝ ُٖ ٔاٖٜػ ٍللت لٙع

 .. قئ ٔاّٖٞ ٔان البع لٜن..  زعاً  شؾوةً  بلءاً  ِبلٍن ٔاهٌم لصّس
 .. الٗػلة زةءت الٍّم ذلٛ وُٖ

*** 
 لوّت ٔاهٌة ِبعو لّٔػة اهرلّؼِة شػبّة ؿّٗوة..  الٍٙاؿم ُٖ ِوّٕ هػب ًوةؾ ٝةن

 .. شرمةً  ٔاٝبػ للٍٙاؿم ؿّٗوجّن بجعمّػ مّرؼة
ٍن مؾلمّن لروٍد المفةًع ػاتِف ذًوُ ُٖ يةؼ  لوّجي الغي الرصّم ًغا ٝٞ..  ِصجٚػ
 ! بًةٚمٌة المّٔػة الؾّٗوة ثلٛ
ن

ٓ
 .. ّٖلي ِلُ ِرب بمة دراِة ِلَ ٔاهة اال

 ؟ ٔاّٖلي ّٕٝ:  المٌم
*** 

 بٞ المعمة ِلُ ثٔلب اهي الٍاهس من ٝةن..  لموةٚفجُ الٍٚت بّن( خٍِوُ) وزع ٔاطّػاً 
شعاث بّن هؾَ ٚع

ٔ
 .. المّةرؾ ثجةبُ بؾبب لي شّٜجٌة الجُ اال

 ! ؿّّع الؾلًةن ِن مّي هٙةقُ مصٍر  ٝةن
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 ببًٍالت الٜبّػ ؿّّع لفٕٔ ذلٛ ٔارزُ لٜوي..  مُّ ؿّّع ٝػم من للٔةِة مجّربةً  ٝةن
 ٚوَ وٚع يٍِٞ زمن موغ الصٜم ِلَ ٚعراثي ُٖ ونالٜػدّػ  قٜٛ قةب ًٍ..  الفبةب
 ! زمّّةً  ِلٌّم وٚوَ ٞب ًغا ٔادَِ من ٝٞ شمةٚة ِدبت يٍِلة ؿوٍات

م ٔاقبٌي اهوُ  ! ؿلًةن - يبّةً  - ٔاهي ِعا مة..  قئ ٝٞ بٓػ
طّػ الصٍار ُٖ للٔةِة ؿّّع( خٍِوُ) ٝةن

ٔ
ة ِلَ شملت بةهوُ ِفّػ ٝةن..  اال  مبةٝر

ن الؾلًةن
ٓ
 .. مٜةن ٝٞ ُٖ مّي ِمًصبوُ ٔان ِمٜن بؾٌٍلة ؤاهي اال

 ؟ ِفٔلوُ ّٖمة ٔاهةٚفي ًٞ
هُ ٔاطبػى ًٞ

ٔ
مة ةانط ٔاِجبػى بة

ٔ
هي لل

ٔ
ػى  ؟ الملّبّّن مُ مجصةلٗةً  المؾلمّن ِٙةثٞ ال ٔاٝذ

بٜلمي المّؾٍؿ مُّ ٍِم الجّٙوة ِن ٓبةء ٚجةؿ المؾلمّن بّوٌم البّن و ثػؾ الّعو 
ٝبػ ؟

ٔ
 اال
 .. ٔاّٖٞ ٔان مؾجصّٞ..  ال

 .. ٓػهُ ٔاهٗغ ٔان ٚبٞ لّؽ
 وثػشّبُ..  لي ٙجُمٍاٖ ؿٍى قئ ِلَ ِعؿ ال للٔةِة بؾّى ٝلم مّي ٔاثبةدؿ لةمجةً  ٍللت
بٍثي

ٔ
 ! بة

 .. الٗػلة زةءت المؾةء ِوع
*** 

ن هةام الٜٞ
ٓ
 ..  الؾّٗوة مٙعمة ِوع للٔةِة بؾًّة الصػاؿة..  اال

ًب الٜٞ..  ببّن بّوٌة ِصّى وهّةً  اثظغت ٝلٌة الؾٗن
ٔ
 الٍٙاؿم من ٓةدر لٌرٍم مجة

 .. المٙعمة ِلَ
 ؟ ٚلبٌم ِن ٖمةذا
 ..  الظلُٗ الؾّٗوة زةهب ِلَ لمعالةا الصبةؿ ٍٖؽ من ٔاهؼؿ ثرعهُ ًٜغا

 بمؾةهعة ٝبّػة بمٍرة الؾبةشة المةهّة الٗجػة ٔاثٙوت لٙع..  ؿعى مؾٙى ُٖ وٚجُ ٔاهُّ لم
 ..  هّمةن
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 ذًوُ ُٖ ِجػدد اؿمٌة..  موة الٙػِبة المّٔػة االهرلّؼِة الؾّٗوة هصٍ المةء ُٖ ٔاثصػؾ ًٜغا
مؽ موغ

ٔ
بًةؿ ؿّٗوة..  قةلورػ:  اال

ٔ
 ! قةلورػ اال

 !  ًوة شػاؿة ال..  طلُٗ شبلُ ؿلم ِلَ لّعت..  الٔةّٖة الؾّٗوة من اٚجػبت ًٜغا
بًةؿ يبّةً  ِصجٗلٍن!  الٜبػى  االهرلّؼِة الؾٗن اشعى ُٖ شٗٞ ًوةؾ

ٔ
!  قةلورػ بة

 ! الصٗٞ ًغا ِصػؿٍن نٍالمجصةلٗ نٍوالمؾلم
ة ٔاثصػؾ زّلوُ الفعِع الٌّٔ  ًٞ ؟ وجوةؿّٗ ثػثّب هٗؽ لٌة الؾّٗوة ًغى ًٞ..  بؾِػ

مةٝن هٗؽ ُٖ البةرود ِظببٍن
ٔ
 ؟ اال

 ! هّم يبّةً 
جي مة  ًعِة ًُ الٍِٙة ؿّّع الؾلًةن ؿٗن بّن ٔان ولٍلُ ٚبٞ المةهّة الٗجػة ُٖ ِٖػ

 ! االهرلّؼ من
 ؟ لمةذا!  الصػبّة الؾٗن شلٗةاٌم ًٍِّن ًٜغا
 ..  ٝبّػ المؾلمّن هع هللا ٔاِعاء مُ الجصةلٕ خمن..  هّم

ً
 الجُ لصػبّةا بةلؾٗن ٌٖوّئ

 ! المؾلمّن ِعو لٛ لوٌّة
 
ً
 .. بػ لٛ ًوّئ

 ( ؟..  ذا وات) 
زع اؿجعرت..  طلُٗ من الموعًفة المػطة ثلٛ وزعت ًٜغا

ٔ
ُ بػًِةهُ زوعي ال  ِٖػ

 .. ِبعو مة ِلَ الِٙةُٖ ؿػِّةً  بوعّٚجي
 .. ثمةمةً  مّت ٔاهة ٔاطػى  مػة..  للجّٜٗػ وٚت ال

ت ة ثصٝػ  وًغا بعهّة ٍٚة ِملٛ ال ٔاهي واهس..  المّةى ُٖ لجؾٙى بوعّٚجي ٖوػبت بؾِػ
 ..  بٍٙة وزٌي ُٖ لٜمجي ِوعمة بةلغِػ ٔالةبي

 ؟ ٚجلجي ان ٔاشع ِلٍموُ ًٞ
 ؟ ٔاٚجلي لم ان ٔاهرٍ ًٞ
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 ُٖ المؾلمّن ٔاًلُ ٚةثلٍا ممن واشع ًٍ..  اللّّن ًغا ِمٍت ٔان البع..  للجّٜٗػ وٚت ال
..  لي ِعاوثُ وال ّٖلُ رد اطجلٕ مة ّمةهّّنال ٚةثٞ ٔاو ثمّم ُبو ٚةثٞ ٚع ٝةن لٍ.. زلٗةر 

 .. المؾلمّن لٙجٞ زةء للّبُ زوعي ًٍ ٔاراى الغي ًغا
 .. للجّٜٗػ وٚت ال

ة ٔاثصػؾ ثرعهُ ًٜغا  ًةمعة زدة طلُٗ من االهرلّؼي  بّومة ، البةرود مظؼن  هصٍ بؾِػ
 ًغا نا ٔاؿةس ِلَ المؾلمّن لجٙجٞ زبت..  ٖٙع   ال ثٔوب ِة ِلذ..  ٚلبي ُٖ وطورػي 

َِم ٔاهة ٔامة..  ٚةدثٛ من( ٔاوامػ) و ِمٞ
ٔ
وامػ ٔاِمٞ اهوُ..  ثرػداً  ؤاٝػدػ موٛ ٖة

ٔ
 هٗؾي لٌُإ ال

 !  ٚجلجٛ لٌغا.. 
طػقظمًة  ٔازع لم ٔاهُ هللا شمعت

ٓ
 ..  للمػاخ ٖػلة ِرع لم ؤاهي..  ا

ن
ٓ
رض ِلَ البةرود من يٍِٞ طى بّمٞ ٔاٍٚم اال

ٔ
ى..  اال

ٓ
ـ الٙبًةن ِّلم لٍ ا  ٔاٖةدهُ ٝم بٓػ

 ! ٌٍٖٚة المٔةمػات و الؾٗن ثعمّػ ِن المؾلّة ةِةثيبصٜ
ة ٔاؿبس رشت..  ٍٖراً  المةء ُٖ وٚٗؼت البةرود طى ٔاقّلت  اذا مة ٔاِػؼ ال..  ٝةلمروٍن بؾِػ

 من مروٍهة مفةِػ بعاطلُ..  ٌِم ال لٜن..  ال ٔام ؿّٗوجوة من ؿجٙجػب الوّػان ٝةهت
 ! الؾّةدة
ة الّمةهّة للؾّٗوة وللت  .. ؿػِّةً  الصبةؿ لَِ لّعت..  بؾِػ

زع
ٔ
طػ وزوعي( خٍِوُ) ال

ٓ
 !! وزٌُ ُٖ ا

لوُ..  وٓوب دًفة ُٖ لُ وِوَػ ٌٍػى طلٕ ِعى ِوُ( خٍِوُ) ٝةن
ٔ
 وزٍدي ؿبب ِن ؿة

 ! يبّةً  ٔارد لم..  المةء ُٖ
ّٝع

ٔ
هُ بةلجة

ٓ
ّٝع..  مة بفٜٞ الصػاؿة زوعي را

ٔ
ب لم وبةلجة  ٝبّػة هرة لوُ ُٖ( خٍِوُ) ِٓػ

طػ لم ٔاهة.. 
ٔ
ثي ٔاهوُ ٖلبع ٔاثة

ٔ
 .. ِموُ ّٖمة ِٜٗػ ًٍ بّومة بةلٍّدة ٖةزة

 ! لفةلورػ الٌةاٞ االهٗرةر دوى..  الصعِح ِن وثٍُٚٗ ارثبةُٝ ٔاخوةء
رض الَ زمّّةً  ٚٗؼهة

ٔ
 !  ؿّٗوجوة ؿًس ِلَ ثوةخػت المفجّلة الفَةِة..  اال

رض ِلَ
ٔ
ّت( خٍِوُ) برٍار اهبًةشُ اخوةء اال  .. ذًٍؿ ُٖ لُ ِوَػ ٍٖزعثي ببىء ِّوُ ٖر



39 
 

 : ومػارة ببىء لُ ٚةؿ
 ؟ المجٌٍر  البةاؽ ٔاٌِة وبوٗؾٛ بوة ّٖلت مةذا -

 : المػة ًغى بدٙة ولٜن ببىء ِلّي رددت
 ! بي ٔاؤمن مة ّٖلت..  الص٘ ّٖلت -
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 .. الّمةهُ االؿًٍؿ وٚةاع االهرلّؼ ٔازػاًة مروٍهة ثصّٙٙةت
ت  ُٖ هةامّن ٝةهٍ ، ٝبّػ وٍةبى الروٍد من طمؾة ٚجٞ( قةلورػ) الؾّٗوة اهٗرةر ٔان ِٖػ
ٌم  ! العاطلّة ٖٓػ

 ؟ الجصّٙ٘ ًِةلوُ ًٞ
ةً ( خٍِوُ) مُ رٔاوهُ زوٍد ِعة  الؾّٗوة اثرةى من ٚةدمةً  البصػ من ٔاطػج  ؤاهة البلٞ ُٖ ٓةٚر

ٍح ٔاهوُ الصّٙٙة( ! قةلورػ)  ! زعاؿ بل مٗو
 ! الجصّٙٙةت ُٖ قٗة ببوت ٔاشعًم ِوبؽ لم ذلٛ مُ لٜن
 ! ؿّعي ِة ٚمػثي ُٖ هةامةً  ٝةن ؟( راٝةن) المعٍِ ٝةن ٔاِن

 ! الرمُّ ٚةلٌة االزةبة هٗؽ
 ؟ الؾبب

ت بؾّى ثّٜٗػ بّع  ( !خٍِوُ) الؾّع ٚبّلة من الؾّٗوة ًغى زوٍد ٝٞ:  البعٌُِ الؾبب ِٖػ
 ! الرمُّ ٔالؾوة ِلَ بةلصػؼ ؿّجٜػر  ِوُ( خٍِوُ) الؾّع ٚةلي مة اذن

 ؟ ٝغب
 برٍار مٙةثلجٌم من بوّ٘ وِفّػون االهرلّؼ ٍنًِٜػ ٔاللً  ِمةن زوع من ٝػدّػ..  ٌِم ال

 ! الملٍّهة( الؾلًةن ٔاوامػ) لٜوٌة..  ِؾمٍهٌم ٝمة( الٜػٗةر) ًؤالء
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 الًبةع ٔالّن من وًُ..  الٙبلّة مّوَ مة ؤاِػؼ ٚبّلة الَ ٔاهجمُ ٔاهة..  الٙبلُ الًبُ ّٓػ يبّةً 
 ثؾجًُ لم لّػبّةا والرؼِػة شّلجوة مة لٜن ، هٗؾي ِلَ مؾلم ِٙبلٌة ٔان ِمٜن الجُ

 !؟ اللّّن الٍبةء ًغا من الجظلك
عون( خٍِوُ) الؾّع ٚبّلة هٗؽ ٔاثبةع ٝٞ ثرع ًٜغا م ٔاٍٚاؿ ِٝؤ !  ٝةذبة ٝةهت مٌمة ٝبًّػ

 هيإ!  ًغى ٔاٍٚالي وِن ِوي دٖةِةً  ِوّٗةً  ٚجةالً  ِظٍهٍا ٔان الممٜن من ثمعؽ ال ٔاو لعؽ
م  ٚبّلجي هًةؽ طةرج الجصػؾ ِؾجًُّ شعأ  ال..  الوٗةذ وازب ٍِٙلي مة وبةلجةلُ ًوة ٝبًّػ
 ! الموبٍذ ٝةلّجّم ؤالبس والٜػدّػ الٜػدّػ ٖٙع واال بفبػ الّػبّة

 ثّػؼ ال ٔاهت..  ال ؟ وطؼرج ٔاوس..  المّٙجة الٙبلّة ًُ داامةً  ٝةهت الّػبّة الرؼِػة لّوة
 
ً
وس ٚبّلجُ ؿجبعوا!  بةلغات هرع ثةرِض ُٖ الٙبةاٞ شػوب ِن قّئ

ٔ
  والظؼرج اال

ٔ
 يٗةؿٝةال

بػِةء
ٔ
 قعِع المظًئ ٍِٜن مة ؤاشّةهةً ..  مروٍهة الٙبلّة الصػوب ًوة!  ثّمبٌم ُٖ اال

ٍح  !؟ ٔاشم٘ ِة ٚبّلجٛ ثظةلٕ ّٕٝ لٜن..  الٍه
 مػ ِلَ الّػب ٚبةاٞ ؤاٖوٞ ٔاِؼ من ٝلٌم الّػب بةِجػاؼ وًُ( .. ثمّم) ٚبّلة من ٔاهة

 ِمٜن ال..  زةًلّة ِةدة الٙبلّة ٔان بمػاشة ٔاٍٚؿ ٔان ِٙجوُ الص٘ ذلٛ مُ لٜوُ..  الجةرِض
ٌة ٔان مؾلم لمرجمُ  ال..  ؤالٞ ولٍن وٚبّلة ٔارض من ربةط ٔاي ٍٖؽ ِّلٍ ٖةالؿلم..  ِّٖػ

رض ٔاهصةء ٝةٖة ُٖ المؾلمّن لٜٞ ٌٖٙي ٔان ِٙلي ُٖ ِوُ لّٗٙي ِمٜن
ٔ
 بّن ِبوُ ٔان اال

ّة) ٔاؿؽ ِلَ ٖجةوِي  قعِع بوّ٘ لةبأ  ٝوت ٔاهوُ ٔاِجػؼ ًغا وُٖ( .. لٍهّة ٔاو ٚبلّة ٔاو ِٚػ
امة ٖجةوى بّن من

ٔ
 ثٗوّٞ ٌّٖة الصٜم ٔاو للؼواج قػويةً  ِوُ بّوٌة ٝةن الجُ الٙعمةء اال

طػ ِػؽ  ِلَ مة ٚبّلة ٔاو مة لّػؽ 
ٓ
 االؿلمّة العوؿ اشعى ُٖ الفٍّخ ًؤالء ٝةن لٍ..  ا

وٍا لػبمة الجموّٕ ًغا مدٞ ورٔاو الّػب ِن ثمةمةً  البّّعة  ِعم بصرة ٝلي االؿلم ٖر
 ٝةهت لٌغا..  ًغا من ثمةمةً  بػئ ( بةلجٍٙى اال ٔاِرمُ ِلَ لّػبُ ٖوٞ ال) دِن و!  ةواةالمؾ

وؿ المؾلمّن شػوب
ٔ
 ِدٍرون ٖػس..  الصٜم ُٖ وٚبةاٞ ٔاِػاؽ ثٗوّٞ بؾبب ٔآلبٌة اال

 ُٖ الظلٖة ِصمػون ثػؾ الٍّم..  الّػب ؿّةدة مبعأ  ًةهةإل الّبةس بوُ وِعِمٍن
ّجٌم المجصعخّن ُ الّومػ لؾّةدة مزوؾٌ وُٖ بجٝػ لة!  الجٝػ

ٔ
  مؾة

ٔ
 ؿببت الجُ ًغى ِػاؽاال
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ٍخ الٌٗٙةء لّٔػ مؾبٍلّةثٌة ثصمّٞ ِمٜن ال المؾلمّن طلٖةت من الٜػدّػ  الغِن والفّ
وؿ ٖجةوٌِم بّن ُٖ دِمًٍة

ٔ
ثػؾ اإلؿجًػاد ٚلًّل .. لٜن البع ٔان ِجٌٗم البّن ّٖم  .. اال

ٔ
ؿة

شّةن ٝوت ٔاٚوُ وٚجُ و مةذا ٝةن ِفٔٞ ٖٜػي .. ٝو
ٔ
ت ٔاِجٙع هٗؾُ مروٍهًة ُٖ بّن اال

مٍر ٔاطػى ٔاٝبػ من واُّٚ الوّ٘ .. 
ٔ
 بؾبب إهفٔةلُ بة

جُ ُٖ زةلؾةً  ثرعهُ ًٜغا موةً  ٖٓػ
ٓ
م!  ثةمة بؾّٜوة الٜػجب ٔاشع ٔايةلُ ٔاذى ٔاي من ا  بٓػ

 ! الٙبلّةًغى  ٔاهٙغثوُ ٖٙع بٌة ٝػٗػي 
ةت ة الَ( خٍِوُ) الؾّع دطٞ خم ، البةب ِلَ يٚػ  الَ ِجًلُ لةمجةً  وزلؽ شّّجي..  الٖٔػ
ّٝع..  شعِح ٔاي بل لدٍان وزٌُ

ٔ
 زٌؼت ٚع ٝوت لٜووُ موي ٝبّػ اؿجرٍاب ٔامةمُ بةلجة

 !  ؿًّػشي مة لٜٞ ومجوٍِة ِعِعة ازةبةت
 مجٌٍرة لمفةِػ مػات ِعة بصّةثٛ ٓةمػت ٖٙى قٌػِنٍػؼ  ُٖ ؟ بوُ ِة ثّٗلي مة ثٙعر ٔاال -

 ًوةؾ ٔان ٔاؤمن لٜوُ بعاطلٛ المٍزٍد ٍنالرو بٌغا ًغا ٝٞ من هرٍت ّٕٝ ٔاِػؼ ال! 
طّػة الظّةهة لٌغى ثٗؾّػ ًوةؾ ٌٖٞ.. مػة ٝٞ ُٖ ِورّٛ هللا ِرّٞ مة ؿببةً 

ٔ
 ؟ اال

 ! زلٗةر بمؾلمُ ِّٗلٍهي مة ِلَ هللا ٔاِعاء ِةٚبت ٖٙى ٔاهة( .. خٍِوُ) ؿّع ِة ٔاطوٛ لم ٔاهة -
 : موّٗلً  لُ ٚةؿ ، ذًٍؿ ُٖ ِّوةى اثؾّت وٚع( خٍِوُ) ثػازُ

 .. ٌِع وبّوٌم وبّووة شلٗةء اهٌم! ؟ هللا ٔاِعاء-
طػ اهة اهّٗلت

ٓ
 : ٚةالً  اال

 مُ ٌٍِد ابػام من ِموّوة مؾلم ٝٞ ومُ مُّ هللا وٌِع..  مٌّم ثصةلٕ من ٔاهة لؾت -
 .. المصةربّن ًؤالء

 .. ٖجَ ِة ِصةربٍهوة ال لٜوٌم -
 ٔاي مؾةهعة ِلَ هٗؾُ تِةًع لٙع..  لُ بةلوؾبة المؾلمّن ٝٞ ِلَ ِةاعة ًغى( هة)اؿ -

 ِلَ ٍٚمُ ِلٍم ٝةن من ؿّعي ِة ٔاهت ٔالؾت خم .. المؾلم ّٓػ مُ شػبي ُٖ مؾلم
ولَ بّومة مٙةثلجٜم

ٔ
ن ؟ هللا ٔاِعاء مٙةثلة ٝةن اال

ٓ
  اال

ٔ
هٜم ٔاٖةزة

ٔ
 ! مٌّم ثجصةلٍٗن من ٔاهجم بة

 : ٍِٙؿ وًٍ( خٍِوُ) وزي امجُٙ
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 .. ٚعِمةً  للبػثٔةؿ وةمٙةثلج ٔاخوةء ِلّوة الًٍةبّّن ًرٍم ِن ٔاثصعث ٝوت -
 ٝوجم نإ.. واشع بةيوٌة ُٖ ؤاًعاٌٖم واشع دِوٌم ؟ واالهرلّؼ البػثٔةؿ بّن الٗةرؽ  ومة -

 .. بّوٌمة ٖةرؽ  ال ٝةالهرلّؼ البػثٔةؿ ٖؾٍّٜن هللا ؿبّٞ ُٖ ٝرٌةد ثٙةثلٍهٌم
 : ٍِٙؿ وًٍ ٔاطػى  مػة( خٍِوُ) اهّٗٞ

 ُٖ االهرلّؼ مُ الجصةلٕ ِن نوّّعب الؾٍّدِّن ٔان ثَن ًٞ..  قئ ٔاي ثٌٗم ال ٔاهت -
 ؟ االهرلّؼ مُ مػاؿلثٌم ثةرِض ِلَ ٔايلّٛ ًٞ ؟ الموةي٘ بّن

 ٔاّٖٞ من ٔاهة لؾت..  مّي ٚبلّة ٚػابة ٔازٞ من ٔاشع ِن ٔاداُٖ لن ٔاهة..  ٔاِوةً  لٌم ثبةً  اذن -
ّٖةؿ هٗؽ لّٗلت المٍٕٚ هٗؽ ُٖ مٌّم ٝوت لٍ ٔاهُ لٛ ؤاٚؾم..  ؿّعي ِة ًغا

ٔ
 ال..  اال

 .. لٙجلٌم المؾلمّن هع هللا ٔاِعاء مُ الجصةلٕ من ٔاٝبػ هةطّة
 .. بوُ ِة نومّجع نٍمؾلم -
ُ ٔان ِٙبٞ من..  مؾلمّن ًم والوٌةِة البعاِة ُٖ -  مؾلمّن ٍٚم ٔارض ٍٖؽ للّبّة راِة ثٖػ

 بّوي الٗةرؽ  بٞ!  ٔاخّم مّجع ٔاٝبػ هٗؾي ًٍ ِمبس ٔاطػى  شرة ٔاي ٔاو نومّجع ٔاهٌم بصرة
 اِجعاءى بّومة..  بفػ ِلَ..  ٔاٖػاد ِلَ ٝةن اِجعااٌم ٔان المّجعِن مّنالمؾل ًؤالء وبّن
مة مٙعؿةت ِلَ ٝةن

ٔ
 . الص٘ المرػم ًٍ..  مّي ربي ٌِع ِلَ..  دِوي ٖػاان ِلَ..  اال

 : ٍِٙؿ ٔان ٚبٞ ُٖ ِصعؽ وًٍ المػة ًغى يٍِلً ( خٍِوُ) لمت
ن مٍزٍدة ثّع مل ِوٌة ثجصعث الجُ الّلّة االؿلمّة المدٞ ان( .. راٝةن) -

ٓ
 ٔازةدؿ لن..  اال

 من ؿةبٙةً  البػثٔةلّّن شةربوة ٖٙع.. قظمًّة  ٔاهة بٌة االٚجوةع قعِع لؾت هٙةط ُٖ ٝػدّػاً 
 لم الصةلُ( ؿّّع) الؾلًةن والع ٚبٞ ِمةن ٔاًٞ ٔان ثّلم ٔان وِلّٛ.. الرٌةد يبّةً  موًل٘
 ! دّٖةً  لغلٛ دّٖجوة الجُ ًُ الّةلمّة الجٍازهةت لٜن..  ًؤالء مُ ثصةلٕ ٔاي لّٙبلٍا ٍِٜهٍا

 : شةؿمة بلٌرة ٖجةبُ المػة ًغى ٔاِل٘ لم
 الؾػِة الجصّٙٙةت ِلّٛ ٔاطةؼ( .. راٝةن) ِة ًوة ثَٞ ٔان المٙبٍؿ من ِّع لم..  ِةمة لٜن -

 ٔان ٝغلٛ زوٍدي ِلَ ؤاطةؼ..  طةان وقةِة ثػقعًة ٚع والجُ االهرلّؼ بٌة ٍِٙم الجُ
 .. ًغى مٔةمػاثٛ ٔاشع بؾبب ٌِلٍٜا
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 ؟ هرع الَ بةِةدثُ ثٙبٞ ًٞ ؟ الصٞ ومة -
 : ٍِٙؿ وًٍ الصؾم بوٗؽ راٖوةً  رٔاؿي ًؼ

ّة ثمةمةً  مفجّلة هرع!  مؾجصّٞ - ة ثٙوُ والعِر طّػة قًٌٍر
ٔ
 بةقة ابػاًّم ٌِعم ٔان ٚبٞ اال

 .. هصبٛ ؿجٙوُ ًغى بمدةلّجٛ..  الرمُّ رؤوس ٍٖؽ قئ ٝٞ
بجُ ًغى..  ؿّعي -  ! شٙة ابوٛ لؾت ٔاهة..  ٓر
ّٖةؿ هٗؽ..  ًٍ ٔاهت بٞ -

ٔ
 الغي المدةلُ الجفةبي شرم ثّػؼ ال ٔاهت..  الصمٙةء المجٌٍرة اال

عى ّٖةلٛ ٍِم ٝٞ ثٝؤ
ٔ
 ِفةء مة وِّٗٞ لّٙةثٞ الٜةملة الصػِة ٔاًِّجي ٍِم ٖٙعثي لٙع..  ًغى بة

ؿمس ثَووُ ًٞ!   ٔامةمُ اِةدثٌة ِجم الٙمة هٗؽ ٔازع ٔاطػى  مػة و.. 
ٔ
 بٌغا ولوٗؾُ لٛ ؿة

 !؟ الجٜػار
ة ِجٌعج بعأ  ٚع لٍثي ٝةن

ٔ
ة الوٗؾّة الٌؼة ًغى ٔامةم مبٌٍثةً  ثٍٚٗت ، ٖرة

ٔ
 ٔاطػى  مػة!  المٗةزة

 ٌِؼ ٚع ابن ٖٙعان!ِؾٜػي  شؼم ٔاي ٌّٖة لّؽ ِٙلهّة ال بمٍرة لُ ِوَػ ٔاهي الػزٞ ِدبت
 ًغا!  ٚػٔاثي الغي الجةرِض ُٖ الممةبّن الػزةؿ ٔاٝػدػ من واشع ٔاِجٙع مة ِلَ ًغا لٜن رزةؿ
ّٕ ٔاّٖٞ مةذا..  ٖٙى وٚلبي بٙلبي مُّ ػؾِجص رزٞ  ؟ يلب لي ٔارد ٝو
 : ًةمةً  ٚػاراً  اثظغ ٔاهي بعا وٚع وٕٚ خم ، وشؼمي ٍٚثي لّؾجرمُ للصَةت لةمجةً  ٍٞ

ن ِمةن ثوّٗٛ لن ووٚجٌة الّٛ ثٍٙد ٚع الرةرِة الجصّٙٙةت..  مفجّلة هرع -
ٔ
 الؾلًةن ال

 ..  هٗؾٛ ِلَ ًوة ؽ الًػ  ٝٞ بؾع ٚمت لٙع..  بوٗؾي ِّةٚبٛ ٚع( ؿّّع)
ُ خم  : ٍِٙؿ وًٍ البّي ٖر

 هٍٗذ ُٖ شةلّةً  لّؾت داطلة لٜوٌة..  بةلمؾلمّن ملّبة بّّعة ٔارض..  واشع يػِ٘ ِعا مة -
 بٔػض الٌّة المّٔػة ؿٗووة اشعى ارؿةؿ يلب ٚع الؾلًةن ٔان والرمّٞ ..بٍٙة   هرلّؼاإل

 .. الّمةهُ  شةٝمٌة الَ رؿةلة ثٍلّٞ
 

رض ًغى ًُ مة ، عثِجص ِم ٔاٌٖم لم
ٔ
 ؟ الٌوع من الٙػِبة بلٍقؾجةن ِٙمع ًٞ ؟ اال

 ، زهربةر ِة بوُ ، بػ الؼهذ .. ٚبٞ من بي ثؾمُ لم ربمة ، ِلّٛ ثمةمةً  زعِع ِةلم..  ال -
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9 
 الورٍم بملِّن مػلّة ؿمةء ثصت ، المفةِٞ هٍء ُٖ و ،( ٍٗةر) الؾّٗوة ٌٍػ ِلَ

ـ الٙبًةن) لُالمؾ الّرٍز  شٍؿ زلٍس ٝوة ،  اللمّة  الٍّمّة لصٜةِةثي موي هؾجمُ( بٓػ
لجي الصٜةِةت يلب ُٖ الٍّم دوري  زةء ،

ٔ
 : ملٌٍٖةً  ٖؾة

ـ ٚبًةن ِة زهربةر ًُ مة -  ؟ بٓػ
 : ٚةؿ والصمةؿة بةلٗظػ مملؤة بلٌرة خم ، لبّّع هَػ ٝةلّةدة

 ..  وٍِٙلٌم الّػب ٚلٍب االؿلم دطٞ لٙع..  ٔاٖػِّٙة ِة الًػِ٘ لوة ٔاٖؾصُ -
ٔ
 بّعمة شّةًمٖة

 .. الؾوّن مئت ويٍاؿ ، الؾٗن ِفػات مجن ِلَ الّٛ نٍٚةدم ًةًم ..  ٔامٍاثةً  ٝةهٍا
مٍِّن ٌِع موغ اهٌة ، زعاً  ِجّٙة ثبعو ، هّم ؟ ثمّمُ ِة الٜبّػة الؾّٗوة ًغى ٔاثػى 

ٔ
 ، اال

ُ لُٜ الؾٍمةؿ ٔارض الَ ذاًبة ، للّػب بةلوؾبة مرٌٍؿ الَ ذاًبة لٜوٌة  راِةثٌم الّػب ِٖػ
 .. زؼِػثٌم من زؼءاً  وِرّلٍهٌة ِلٌّة
ة هّم ، الّعِعة الؾٗن ًغى ٔاثػى   ِلَ ، بةلجصعِع قّػازِة ، ٖةرؿّة اهٌة ، ِػبُ ّٓػ يػاًز
 بلدًم من الظػوج ٚػروا الفّػازِّن االطٍة من مرمٍِة ، االطٍة ٔاشع ِٕٙ موٌة ٝٞ

ؿبةب لّفػات بٍٙمٌم
ٔ
ٖػُِٙ الؾةشٞ ًغا الَ والمرئ ، اال

ٔ
 الظوػاء الرؼر  ىًغ ، اال

 ؟ معٓفٙػ هعطٞ ًٞ ، بةلظّػ المؼدشمة البٜػ والؾٍاشٞ
ة من ولوجؼوج ، الفّػازِّن ِع ِلَ ًوة االؿلم راِة ٖلجػثُٗ ، ٖلوعطلٌة هّم ٖةٚر

ٔ
 وهمجؼج  اال

 .. اطجليةً  لوؼداد بٌم
 ؟ الجرةرِة الؾٗن من المرمٍِة ثلٛ ِن مةذا
 ُٖ االؿلم ِوجفػ شجَ يٍِٞ وٚت ِمػ ال ، (موبةخة) ٔاًٞ وٍِٙؿ ٚلٍب ثٔؼو  اهٌة ، هّم

ٍع  ، ٔاًلي لؾمةشة االؿلم ِلَ ِٙبٞ الٜٞ..  والٙمػ وزهربةر والمٍ بّمبة وزؼر  ةّثورةهّٙ رب
ثُ الؾٗن..  اٖػِّٙة قػؽ  ؿةشٞ يٍؿ ُٖ ثػثُٗ االؿلمّة الػاِةت

ٔ
 ًغى ِلَ ثجػى  ثة

وربة يٍِلً  اهفٔلٍا نٍالمؾلم ، البٜػ الؾٍاشٞ
ٔ
ٓلبٌم المّػوؼ وثةرِظٌم بة

ٔ
 ثةرِض ًٍ ال

ٍن ال لٜوٌم ، مٌّة لعامٌم   ِّٖػ
ً
 ٔاوربة ثٜن لم شّح ، اٖػِّٙة ُٖ مرعًم ثةرِض ِن قّئ
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ؿٗٞ معٓفٙػ من ، موٗغ ٔاي الؾةشٞ لغلٛ ثّػؼ
ٔ
ِلَ ُٖ ارِجػِة وشجَ بةال

ٔ
 ًغى ٝٞ ، اال

ّت ٝلٌة ، الوظمة البلعان ًغى ٝٞ ، والرؼر  الؾٍاشٞ  وغم طٗةٚة االؿلم راِةت ٖر
ولَ الٙػون

ٔ
 . االؿلم لٌٍَر  اال

 ٔان اِجبػوا لٙع( .. الؼهذ بػ) ؤاللٌة زهربةر زؼرى بٜٞ الوظم الؾةشٞ ًغا الّػب ِؾمٍن
طػ البػ) مرػد لٌم المٍازي الوظم الؾةشٞ ًغا ٝٞ

ٓ
 ُٖ الّػب بػ ٔامةم..  للمؾلمّن( اال

ة بػ..  ىؿمٍى زهرًّة للجمّّؼ ٖٙ ، المؾلمّن الّػب بػ ًوةؾ ٝةن والّمن ِمةن ٖةٚر
ٔ
 ، اال

 راِة ثصت ٝلٌة ثّّـ طلّى ٔازّةؿ ٖظػزت االٖػِّٙة بةلٙبةاٞ نٍوالفّػازِ الّػب امجؼج 
 يٍاؿ ثجبّوة ٝةهت العوؿ ًغى ٖٔةلب ِمةن قبةب ِة ولجٗظػوا..  وٚػون لٙػون االؿلم
ػدّػ وشٜةمٌة المةهّة الٙػون  .. ِمةهّة وٚبةاٞ ٔاؿػ من ؿٜةهٌة من ٝو

ُ خم  : مجصمؾةً  ِٜمٞ وًٍ ٌٍاءال ُٖ ِعِي ٖر
ةء مّةى ، الروة ثفبي الجُ الػااّة الرؼِػة ًغى..  قبةب ِة الرؼِػة ًغى خم -  قٗةٖة رااػٙة زٚر

ِمةؽ ُٖ والظّػات االؿمةؾ ٌّٖة ثػى 
ٔ
هٌة اال

ٔ
قرةر ومؼدشمة ، ٔامةمٛ ٝة

ٔ
 بٜٞ الظوػاء بةال

طوػ اللٍن درزةت
ٔ
ةء و شمػاء ورود ٌّٖة ، اال هٌة لًّٗة وشٍّاهةت ،لٗػاء و زٚر

ٔ
 زةءت ٝة

 الّغب المةء ٌّٖة للٙةين ٍِٖػ لّٔػ هٌػ ِمػ وؿًٌة ، والجمةم البٌةء ٝةمٞ المٍرة لجًُّ
 الػوااس بّٔػ ٔابعاً  ِجلٍث ال بٜػ ًٍاء من المػء ِجموةى مة ًٍ وزًٍة ، الٍٚت يٍاؿ الصلٍ

ٍر  الًّػِة  .. للًؼ
 من الغًٍؿ نٍالمؾلم الّػب ٔالةب لٙع..  طةص بفٜٞ( زهربةر) ؿمًٍة الرؼِػة ًغى

يلٍٙا ، زمةلٌة
ٔ
 ٔان قّػوا لٙع ، اٖػِّٙة قػؽ  ؿةشٞ ٝٞ ِلَ ٔايلٍٙى الغي االؿم ِلٌّة ٖة

رض..  ٔاٖػِّٙة قػؽ  ٝٞ ثمدٞ المٔػى  الروة ًغى
ٔ
 ِوٌة ٓٗٞ الجُ الرمةؿ رااّة البٜػ اال

ة لجًٌّّم ٖٙى المؾلمّن واهجَػت الرمُّ  .. و ثػشةب ِؾػ بٜٞ وِؾجٍيوًٍة طًّػ
ة

ٔ
 وُٖ ِٜمٞ ٔان ٚبٞ  الفعِع االمجّةض وزٌي ِلَ وٌٍػ الؾػد ِن( الٙبًةن) ٍٕٚث ٖرة

 :  ٓوب هبػة لٍثي
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ثُ الَلم لٜن -
ٔ
ثُ ، والمعُٖ الملّب  راِة راّٖةً  ِة

ٔ
 نٍؿٗةش ٍٚم ، البػثٔةؿ راِة راّٖةً  ِة

ٍ نٍمرػم  المع شةاى بؾبب ٔاِلَ من مٜة الَ الًػِ٘ اطجػاؽ ِن وروبةأ  ِرؼ ٔادٝر
طػ يػِ٘ ِن البصح ٖٙػروا ، والفةم ممػ من ٍٜنالم الّوّٕ

ٓ
 زؼِػة اؿٗٞ من مٗةزئ ا

 الظُٗ الٜوؼ ًغا ، المٌّب المؼدشم الّةلم بٌغا وٍٖزبٍا  اٖػِّٙة شٍؿ داروا ًٜغا ، الّػب
ُ ٝلٌة ٌةٔاه ملعمٌ ، زوبةثٌة ٝةٖة من الظّػ ِّٗن دوؿ من المٍٜن  ، االؿلم راِة ثٖػ

ٍا شجَ ٔاهٗؾٌم ُٖ ثصٜمٍا ٜوٌمل ، الغًٍؿ البػثٔةلّّن ٔالةب  الًػِ٘ ًغا هٌةِة ِٖػ
ةهت ، ٔاوروبة ِلَ الرعِع ؿٕ - الًػِ٘ ِلَ دلٌم ، الٌوع ُٖ هٌةِجي ٝو

ٔ
 بّن - وِةلل

ةِة الوػوري  من ٔاهي واِجٙعوا الَن ٔاشؾوٍا الغِن المؾلمّن  ذابةً  ٝةن ولٍ شجَ الوّٕ ِر
! 

 زوٍب وؿٍاشٞ بٞ ٝلي ٖػِّٙةأ  ؿةشٞ ِبٍدِجٌم هّػ ُٖ وُٚ ٚلّلة ؿوٍات بّع ًٜغا
 من ، الؾٗةشّن ًؤالء ٚبوة ُٖ وُٚ الٜٞ ، هٗؾٌة بلدهة وِمةن بٞ الّػبّة الرؼِػة

 ثةبُ ٝلي ٔالبس طةلمة اؿلمّة ِػبّة بصّػة ٝةن الغي الٌوع مصّى!  الٌوع شجَ معٓفٙػ
 .. ٍهةالمرو الصةٚعة بةلمغابس شٜمي يٍاؿ ثمّؼ الغي البػثٔةلُ ؿّعى من المّٗةت ِجلَٙ
 الوؾةء وآجمةب  المعن بصػؽ  اؿلمّة خٍرة ٔاي مٍازٌة ِجّمعون بةلغات اٖػِّٙة ُٖ ٝةهٍا

ٌم ًٜغا..  ِلٌّم ثمػد من مؾةهعة ُٖ ٖٜػ شجَ ٔاو ؿةهع من ٝٞ وابةدة ة ًٝػ  زمّّةً  االٖةٚر
 شةمّةثٌم ِلَ دمٍِة بدٍرة ٍّٖٙمٍن البػثٔةلّّن بوّٕ ٌّٖة ِفّػون ٖػلة ٔاي واهجَػوا

 البػثٔةلُ لٜن..  الؾةبٙة ًمرّجٌم ِلَ رداً  ٚؾٍة بٜٞ ٌّٖة من ٝٞ وِٙجلٍن فػةالموج
ثُ ، ِوؾَ ال اللّّن

ٔ
  بؾٗن الٔع ُٖ ِة

ٔ
 وشػؽ  ثةمة ابةدة من ٌٍِاى ٝةن بمة وٍِٙم البصةر ثمل

 ، مػات ِعة ٔاًلٌة بةدةإب نٍالبػثٔةلّ وٚةم ٝػدّػاً  خةرت طةص بفٜٞ ةخموبة ، ؤاًلٌة للمعِوة
ًٞ المعِوة ثمجلئ ٚمّػة ػةٖج بّع لٜن

ٔ
طػِن بة

ٓ
 الٗػلة بةهجَةر وٍِٙمٍن ، المؾلمّن من ا

 .. وًٜغا ، للدٍرة
 : مبجؾمةً  ٍِٙؿ وًٍ ِوجفُ الّرٍز  وزي وزعت ٔاطّػاً 
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بعهةًم البػثٔةلّّن ِلَ بدٍرة ٚموة ، للٍّدة المرع بعأ  ِمةن ومن -
ٔ
وةًم ٖة  ، ممؼؽ  قػ ومٚؼ

وة ُٖ مػات ِعة هٗؾُ ٔاهة وزػشت ٝػدّػاً  مٌّم ٚةؿّوة  طةهًٍة والجُ مٌّم المروٍهة مّةٝر
بع هةع ٚع شؾبٍى لٙع ، االؿلمُ الجٍٗؽ ٍِدة من ِةاؾة بػوح

ٔ
 مٜة الَ ذًةبٌم ؤان لل

لة ًٍ الّٜبة لٌعم
ٔ
زّلٌة ِمٜن وٚت مؾة

ٔ
 هللا لٜن ، زوٍبٌة ِلَ ِؾًّػون مةدامٍا ثة

 .. ٝلٌة ِمةن من وزٍدًم ٔاهٌّوة شجَ يٍِلة لؾوٍات ٔاِمةًم
 ِرّبٍن ًٜغا!  رزةؿ ِة ِمةن من ًؼم البػثٔةؿ..  مروٍهة ؿّةدة ُٖ ٝلي الؼهذ بػ ِدٍر  ًوة

ػوهوة ، البػثٔةلّّن ؿص٘ من ٔاوؿ هصن مؾةهعثوة ًِلبٍن مؾٙى ُٖ لّوةإ  االطٍة بػابى ِٝغ
لٞ العِن ُٖ

ٔ
 مة ، ٝبّػ اؿًٍؿ ُٖ لٌّمإ ؿوٍات موغ ِمةن ؿلًةن ِغًب وًٜغا ، واال

ة وزٍدًم وثوٌُ البػثٔةلّّن ٝٞ ثبّع خٍرة ثفجّٞ شجَ لؾٍاشٞا ٚػب الَ ِمٞ ان  بؾِػ
 طللٌة البػثٔةلٍّن ؿّصةوؿ يٍِلة لؾوٍات مٌّم الّمةهّّن ؿليّووة ؿّفجبٛ ، البػؽ 

م زصّمةً  ؿّلٍٙن لٜوٌم ، الٍّدة  ثؾمس ولن االؿلمّة الدٍرة ٚةمت لٙع..  مػة ٝٞ ِوجًَػ
وٓةد نّالؾٗةش لٌؤالء

ٔ
 ٖلٜم ِمةن ٔاًٞ ِع ِلَ ًوة من البػثٔةؿ ثوجٌُ وًٜغا..  بةلٍّدة اال

هة بةللح ٚموة ٔاطّػاً  ، قبةب ِة ثٗظػوا ٔان
ٔ
 .. الؼهذ بػ ٝةٖة وشػرهة الٙعِم طًة

 
 : مبجؾمةً  ٍِٙؿ وًٍ لُ هَػ خم الؾػد ِن( الٙبًةن) ثٍٕٚ

ت ًٞ - ت ًٞ ؟ الؼهذ بػ ًٍ مة ِٖػ  ؟ زهربةر ًُ مة ِٖػ
ت بػٔاؿُ ُٖ لمت 

ٔ
 هت بعاطلُ مفةِػ ٝبّػة ثّجمٞ و ٔاٖٜةر ٝبّػة ثجمةرع ..و ٝة .. ٔاومة

 
11 

 الًصبوُ شجَ ، الجرةرِة بةلؾٗن المؼدشم زهربةر مّوةء ُٖ الؾّٗوة رؿت ٔان بمرػد
ـ الٙبًةن) ةت ِبػ هٗؾي( بٓػ قرةر المصةية الًٚػ

ٔ
 .. المّوةء طةرج بةال

رهّة الروة بجلٛ موبٌػاً  مٜةن ٝٞ ُٖ بّّوُ ٔادور  ٝوت
ٔ
ٍح ، اال  الٗةٌٝة روااس ًٍاءًة من ِٗ

قرةر بّن مٔػدة الّمةّٖػ ثًّػ بّومة ، والٍرود المظجلٗة
ٔ
 المؼدشم والوظٞ الوظمة اال
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شمػ بةلدمػ
ٔ
بة ٔاقّػ زّلوُ مؼِرةً  ٔامٍازي بمٍت ِموُ الظلّٗة ُٖ والبصػ ًغا ٝٞ ، اال  بٓػ

 ! الظةل٘ روِة ٖػط من البٜةء ُٖ
ةت ُٖ دطلوة ػهُ ، البصػ ِن وابجّعهة ، ٚلّٞ بّع هٗؾٌة المعِوة يٚػ ـ) ٝذ ن( بٓػ

ٔ
 بة

 قةيئ ُٖ المٍزٍدة الرؼر  ٔاٝبػ من وًُ..  االيلؽ ِلَ لّٔػة ولّؾت ، هظمة الرؼِػة
 زهربةر ٔاًٞ من والٔةدِة الػااصة المؾّػات ٔاثةبُ ؤاهة المّلٍمةت ِعلُ ٝةن ، اٖػِّٙة قػؽ 

 .. المؾلمّن
م الّمةهّّن الّػب من ِرّب مؼِذ  البؾّى شؼامٌم بي ِؼِوٍن غيال الممّؼ بظورًػ

هُ ًوة قّػت..  البؾًّة الفٌّػة وِبةاػجٌم
ٔ
 ! هٗؾٌة مؾٙى من ٔاٝػدػ ربمة ِػبّة ٔارض ُٖ بة

 لبّوٌم اؿجمّت ِوعمة ًغا الشَت ، ٝةمٞ بفٜٞ ِػبّة ِجصعخٍن ال ٝةهٍا لٜوٌم
 الشَوُ ، الّرّبة الرعِعة اللٔة ًغى ٌٖم ٔاشةوؿ موعًفةً  ثٍٚٗت ، الجرةر مُ ِجصعث

ـ)  : ٍِٙؿ وًٍ برٍارى الؾّػ ِلَ لّصدوُ ذراُِ من ِفعهُ موُ ٖةٚجػب( بٓػ
رض وزي ِلَ الوةس ٔارؽ  من( زهربةر) ٔاًٞ -

ٔ
 ! الٗوٍلُ الفظك ِصبٍن ال لٜوٌم..  اال

 ! هّ٘ ُٖ لُ ِوَػون بةلّٗٞ ٍٖزعثٌم الٌّم اؿجمُ ٝوت من الَ هَػت
  ٔاٌٖم لم بةلّٗٞ لٜوُ..  ٔاِػؼ ٔاٝن لم -

ً
 ! ٌمشعِد من قّئ

 والّػبّة االٖػِّٙة اللٌرةت من مؼِذ..  اٖػِّٙة وقػؽ  زهربةر ٔاًٞ لٔة..  الؾٍاشّلّة ًُ -
 .. البٙةء هٍِت ان ثجّلمٌة ٔان وِلّٛ ًوة الػؿمّة اللٔة ًُ!  البػثٔةلّة وبّن

 !؟ البٙةء
 ًغى المرٌٍلة زهربةر الَ بّدوُ ٔان( خٍِوُ) من قعِعة ٓوب شةلة ُٖ ٝوت ٔاهوُ الصّٙٙة

ن شجَ ٔارهٌة لمؾت موغ لٜوُ.. 
ٓ
هي ٔاقّػ ؤاهة اال

ٔ
ة ٔارهَ ٔان المؾجصّٞ من بة  ًغى بمٗةٚر

رض
ٔ
 ! ٔاطػى  مػة اال

طػ مٜةن ٔاي الَ ِػشٞ ٔان المجرؾع الرمةؿ ًغا وقم وؿمُ رٔاى لمن ّٕٝ
ٓ
 ؟ ا

زمٞ المٜةن ًٍ مة
ٔ
 !؟ الروة ؿٍى( زهربةر) من اال

ثّلم هّم
ٔ
 ! ٔامٍت شّن الَ ًوة ٔاِّـ ٔان ٚػرت وهّم..  الؾٍاشّلّة اللٔة ًغى ؿة



49 
 

 ٝةن..  ٝةلمّجةد ؤاقرةر ورود زةهبّي ِلَ يػِ٘ هٌةِة ُٖ ٖظم ِػبُ موؼؿ شّح الَ وللوة
ـ الٙبًةن) رٔاى ان مة ٔاؿٍد طةدم ًوةؾ  وشبٍر  بؾّةدة مٌللً  ِؾجٙبلي هٌن شجَ( بٓػ
طّػ بةزةدة ٍٖزبت الجُ الّرّبة اللٔة بٌغى

ٔ
 .. لٌة اال

 بفٍش الردة هظم الٌّبة ٖظم رزٞ بّعًة طػج  ، ٚمّػة لٗجػة الموؼؿ الَ الظةدم دطٞ
ـ) رٔاى ان مة ، ٝػدّٗة بّوةء لصّة ذو الٍزي  بٜلمةت اِةى مؾجٙبلً  هصٛ شجَ( بٓػ

ت ، المةدٚة المفةِػ ًغى ٔاثةبُ لمت ُٖ واٚٗةً  ٍللت ، المػة ًغى الّػبّة الجػشّب  ِٖػ
ـ شعِح من  هَػة ِّوّي وُٖ بُ ِػشب الػزٞ الَ ٖةلجٗت ،( ثّمٍر ) الؾّع اؿمي ٔان بٓػ

 .. موؼلي ِعطلوة ٔان ِموّي لم ًغا لٜن..  مجؾةالة
ة ُٖزلؾت يًٍِل   شٍااًٌة ِلَ ومّل٘ الٗةرؿُ بةلؾرةد مٗػوقة ٝةهت ، زعاً  ٔاهّٙة ٖٓػ

 ٔالٍان من مؼطػؼ وطؼؼ ززةزّة ابةرِ٘ لٗت بّومة ، ِمةهّة وطوةزػ ِػبّة ؿٍّؼ
شمػ بّن ِرّبة

ٔ
زرؽ  اال

ٔ
طوػ واال

ٔ
ٍؼ ِلَ واال ة ، الصةاى ُٖ مّلٙة ٖر ٛ ٌّٖة واؿّة ٖٓػ  ٝد

ػاؿُ واؿّة  لم لبظٍر  معوطة رااصة بعاطلٌة وٍِٗح..  اللؤلؤ بصبةت ومًّمة موٍٙقة ٝو
 ! ٚبٞ من ٔاقمي

 ؟ الّرّبة الرؼِػة ًغى مة
ن ٝٞ بي ِوً٘ الغي الرمةؿ ًغا مة ةهٌة من ٝر  ؟ ٔاٝر

ـ) ٝةن ٍ ) الؾّع الَ( خٍِوُ) من رؿةلة ِصمٞ( بٓػ  بٌعوء ِٙػٔاًة وراح ٖوٌة ،( ر ثّم
 .. ولمت

لوُ الُ هَػ شجَ موٌة اهجٌَ ان مة
ٔ
 : مبجؾمةً  ِؾة

 ؟( البػُِٜ خٍِوُ) الؾّع لٌػ ٔاهُ ٔاثّػؼ -
 .. الّٛ ؿّبّدوُ ٔاهي( خٍِوُ) الؾّع ٔاطبػهُ..  ؿّعي ِة هّم -
 ٍِٙؿ. . ًغا لموؼلُ والمرةور  الظةص موؼلي ُٖ ًوة بةلّّـ لٛ ٔاؿمس ٔان الػؿةلة ُٖ ٍِٙؿ -

ةِجٛ موُ وًِلب بةلٜػدّػ لٛ معِن ًٍ لٌغا شّةثي ٔاهٙغت ٚع اهٛ  .. ولي لُ ٝةبن ِر
 ؟ الظةص موؼلي ؟ شّةثي ٔاهٙغت
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 ؟ الػزٞ ِجصعث ِم
 ؟( خٍِوُ) ٝغب لمةذا

 ( ..ثّمٍر ) الؾّع مُ الصعِح ومٍاللة االزةبة ِن ِةزؼاً  للصَةت ثٍٚٗت
 ؟( ثّمٍر ) الؾّع ٔامةم بُ غىً ِوةِجي ؿبب لجٗؾّػ ٝصرة ًغا( خٍِوُ) ّٖٞ ًٞ
 ؟ ُٖ ِفٛ ٔاو ؿّبة بمٍرة( ثّمٍر ) الؾّع ِّةملوُ ٔان طٍٖي بؾبب ّٖلٌة ًٞ

 .. الصةلُ الٍٚت ُٖ موةؿبةً  ثٗؾّػاً  ٔازع ال
 ؟ راٝةن ِة اذن( ثمّمُ) ٔاهت -

 : ٖجةبُ بةالِرةب رٔاؿُ ًؼزت
 ٔاي ِلَ لٜن!  ِمةن من( بػُِٜ) و هرع من( ثمّمُ) بّن ثػبى ِلٚة ٔازع ٔان ٓػِب -

 الجٗؾّػ وًِّّوُ الؾوٍِة زِةرثي ُٖ ًوة الَ ِرئ شجَ ٔامةهة ًُ( خٍِوُ) الؾّع ولّة شةؿ
ِةملٛ..  الٜةمٞ

ٔ
ًِّٛ يلب ٝمة ثمةمةً  بوُإٝ ؿة

ٔ
 ُٝ ِوعي من الّبّع وبّن موؼلي وؿة

 .. طعمجٛ ِلَ ٍِٙمٍا
ة الَ الًػِ٘ ِلَ ِعلوُ وٚةم بفعة قٜػثي  الٍّم ٌّٖة ٔاؿجػِس ٔان موُ يلب للوٍّؼ ٖٓػ

طػ الموؼؿ اِعاد من ِوجٌُ شجَ
ٓ
ـ الٙبًةن ودِت ، اال  وًٍ ٚةالً  رٔاؿي ٌٖؼ وقٜػثي بٓػ

 : ِبجؾم
زئ -

ٔ
 الصٜةِةت بّفػات ؿجؼودهُ ٔاهٛ ٔاّٝع قٍّر  ولعي..  ثمّمُ ِة ٝػدّػاً  ًوة الَ ؿة

 .. وٓمٍض خٍرة ِّوّٛ ُٖ..  البصةرة لبةُٚ الرعِعة
*** 

 
جُ ُٖ عت هظم مغًب ٖػاش ثٍؿًٌة الجُ الٗظمة ٖٓػ  ًوة مؾجٙبلُ ُٖ ٔاٖٜػ ٌٍػي  ِلَ ٚر

.. 
 ثٍرًِي ِن ٔاٝػٕ لم ٔاهة بّومة ّٖلً  بنإٝ ِّةملوُ..  مُّ ٓػِبة ٔاقٍايةً  ًُِٙ( خٍِوُ) نإ

ة ِفبي مة وِّٗٞ بٞ مػة ٝٞ ِصمّوُ وًٍ
ٔ
 ! ٔاشّةهةً  المٜةٖة
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ة ًوةؾ وًٞ
ٔ
  ؟ زهربةر من ٔازمٞ مٜةٖة

طػ هّ٘ هٗؾُ ُٖ ٔاخةر الجّٜٗػ لٜن
ٓ
مة ٔاشلمٛ ٔاِن. . ا

ٔ
 ؿجّّـ ًٞ ؟( راٝةن) ِة لل

 الَ وثًل٘ الرمةؿ لٌغا ثؾجّٜن ًٞ لٜن رٔاِت مة ٔازمٞ ًُ زهربةر هّم ؟ ٖٙى لوٗؾٛ
بع

ٔ
 ؟ دِوٛ ِن دٖةِةً  يلبجٌة الجُ المٔةمػات شّةة اال

ت ، وٓم ًم ٔالةبوُ ة الظةلة الوةٖغة هصٍ ثصٝػ  البصػ الَ موٌة ٔاثًلُ وٚٗت ، بةلٖٔػ
قرةر من ٖٙى واشع لٕ طلٕ من المًٞ

ٔ
 .. اال

 .. المّٔػة الٗجةة ثلٛ رٔاِت ًوة
 ، زهربةر ٔاؿٍاؽ ُٖ مدلٌة رٔاِت ٚلّلً  ٓػِبة ملبؽ ثػثعي بّوةء ، ثٙػِبةً  لؾوُ ممةخٞ ؿوٌة

ة ؿٍداء زةرِة مُ ثوصٛ ٝةهت  .. الَ الجًلُ ثصةوؿ وًُ برٍاًر
 !! هةٖغثُ الَ

 ..  مبٌٍثةً  العاطٞ الَ ثػازّت
 ! هةٖغثُ الَ الجًلُ وؿثصة ٝةهت لٙع

ٓلب ِلَ
ٔ
 .. يبّةً  رٔاثوُ اال
ت  ٝوت مة ٝٞ ّٖٛ ٔاخةرت لٙع!  زمّلة ٖجةة من ِةلٌة!  ًةالة خٍرة وبعاطلُ الؾػِػ هصٍ ثصٝػ
 موؼلٛ رب طوت!  طةان ٝلب لٜوٛ!  زمّلة لٜوٌة( ! راٝةن) ِة بلٍٓٛ موغ ؿٜةثيإ ثصةوؿ

 ّٓػ ؿػِّة واشعة هَػة ٝةهت ٜوٌةل!  ٔازوبّة الَ وهَػت دِوٛ طوت!  الٌّة وثًلّت
ولَ للوَػة ِٔٗػ هللا!  مٙمٍدة

ٔ
 ِعؽ ٚلبٛ ؟ زٍاهصٛ ُٖ االًجؼاز بٌغا ثفّػ لمةذا لٜن!  اال

ٞ بروٍن هٌة ثمػخ  ٓػااؼؾ ٝو
ٔ
 ! زمّلة زمّلة هّم..  زمّلة بة

  رشت..  مةء ّٖي يؾت شّح الَ هٗؾُ من ٓوب ُٖ هٌوت
ٔ
 مة ٝةن ان ، ٌّٓ ُٖ ٔاثٍهة

ؿٜػجي الفًّةن ّٖٞ من ًٍ ةرٔاٖٜ من بعاطلُ
ٔ
ن ٖؾة

ٓ
 اٚةمة ُٖ بعٔات خٍان بّع! وشةالً  اال

  ! الدةاػة هٗؾُ ِة ٖلجٌعٔاي .. الملة
 ٔازمٞ مة ُٖ الرؼِػة ! –ثَٞ بّع ٝٞ ًغا  –ٔاثموَ ٔان ثّٗٞ ! لٜن الٗجةة 
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 .. لًّٗة ًةداة شّةة
ِةم ًغى ٔاِّفي ٝوت مة ملظك ًٍ ًغا

ٔ
 .. اال

 ّٖي..  ٔاهّ٘ لّٔػ..  ذاثٌة البؾةية ًٍ( ثّمٍر ) الؾّع لموؼؿ ةور المر( خٍِوُ) الؾّع موؼؿ
وؿ..  نّمؾلم نِٔاؿٍد نّطةدم

ٔ
 ٝةن ثصعث نإو ، ٝػدّػاً  ِجصعث وال زعاً  ٍٚي( مٍثةبٍ) اال

رض لؼراِة الّبّع شوةرإب مظجك وًٍ ، مٌٍٗم ّٓػ بةلؾٍاشّلّة ٝلمي
ٔ
 ، والصػاؿة اال

طػ
ٓ
 الّفػِوةت موجمٕ ُٖ زعاً  مػح  ، ِمةهّة ٌرةوبل بًلٚة الّػبّة ِجصعث( ٔامّن) واال
 .. الظةرج ُٖ الجرةر مُ بةلجّةمٞ ومظجك الموؼؿ ُٖ الرٍاري  قبٍن ِلَ ٍِٙم وًٍ

ةِة وٍِلّي زعاً  ِصبي( ثّمٍر ) والؾّع ٝغلٛ ٚةرئ زّع هي ِر
ٔ
ؿػة من وواشع لي ابن ٝة

ٔ
..  اال

ؿةبُّ طلؿ ُٖ بّووة ويّعة لعاٚة اهفةء الؾٌٞ من ٝةن لٌغا
ٔ
ولَ اال

ٔ
 ..  لٙعومُ اال

ِةم
ٔ
 لمم ، هػِع مة لوبجةع للؾٍؽ( ٔامّن) مُ ٔاطػج  المبةح ُٖ ، البّن ببّوٌة قبٌّة اال

وُ ٔان ِلَ  بُ رشب وبّوٌم ، مٌّم ِجّةمٞ الغِن والٌوٍد الّمةهّّن الجرةر ببّن ِّٖػ
 .. بجصٌٗ ّٖةملوُ زّعاً  لٗجُ ٌِٗم لم والبةُٚ بفعة

( ثّمٍر ) الؾّع ِرّبوة ٔاشّةهةً  ، الٍٗاٝي خمةر بّن جوةوؿٖو الموؼؿ الَ هٍّد الٌَّػة ٚبٞ
 بوّة بّع ِلَ المٍزٍدة ةخبةوم و زهربةر ُٖ مٔةمػاثي من ِفػات وِصُٜ مّوة لّرلؽ

 .. زهربةر مُ يٍِٞ مفجػؾ ثةرِض ولٌة موٌة بصػِة ٔامّةؿ
ّٞ  ال لٜوي بص٘ خػخةر الػزٞ م لٍؿ قعِع ٖظػ ِوعى..  ٔابعاً  ُِ

ٔ
لٍؿ ذات ِةالجي و ٚبّلجي بة

ٔ
 اال

هي لي ٔامػ وًٍ..  الّمةهّة الّػبّة
ٔ
 ٔاِلَ ُٖ ٖةلّػب..  ِمٍمةً  ٔاٖػِّٙة وقػؽ  زهربةر ُٖ ًوة قة

ٍج الٌوٍد خم الفّػازِّن ِلٌّم وخٙةّٖة ازجمةِّة مػثبة  .. ٖةلؼه
 مّؼة ًغى..  االؿلم مَلة ثصت الرمُّ بّن ٝةمٞ ؿلمُ ثّةِـ ًوةؾ ِةم بفٜٞ لٜن

ٍ ) الؾّع لٌة هبٌوُ ِػاؽ زمُّ بّن ٝغلٛ ثؼاوج ًوةؾ..  ٝلمي ٚبٞ ٌّٖة ٔاٖٜػ ولم( ر ثّم
ٔ
 اال
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ة طةص بفٜٞ نٍوالفّػازِ ،  ٖٙى ًم..  ٚلّٞ اال الٗػس بملمس لٌم ِلٚة ال ثمةمةً  ٔاٖةٚر
لٍلٌم للٖجظةر ٝمصةولة ٝغلٛ ٔاهٗؾٌم ؿمٍا

ٔ
ُ ٌٝغا  بة  !ُٖ مرجمُ ِٚػ

ٙة زٍلة داامةً  ًوةؾ ،( ثّمٍر ) الؾّع مُ الٌَّػة خػخػة بّع رض ُٖ( ٔامّن) بٖػ
ٔ
 الؼراِّة اال

 ٔاٍٞ ٔان ثٍّدت..  البصػ ِلٌّة الٍٗاٝي ٔاقرةر من لّٔػ بعٓٞ ثوجٌُ والجُ لموؼلُ المٍازٌة
ملً 

ٔ
 .. الوٍم شجَ والٙػاءة للموؼؿ الٍّدة خم المٔػب شجَ ًوةؾ مجة

ِةم ثموُ ًٜغا
ٔ
 .. مفةٝٞ ٔاي بل..  ًمٍم ٔاي بل..  الٌةداة الرؼِػة ثلٛ ُٖ اال

 الّػبّة الرؼِػة ازدشةم من قعِعة بعًفة قّػت..  قئ ٝٞ ِن قئ ٝٞ هؾّت
 هٍٗذ مع ٔازٞ من ًغا ٝٞ ، المؾجمػ والٙجةؿ والجصةلٗةت والصػوب والمفةٝٞ بةلمػاِةت

ّن..  زػداء لصػاء ِلَ م الرمّلة الروةن ًغى ثةٝر ن ؟ ٌِةزػون ال لمةذا!  لًّٔػ
ٔ
 ٔاٍٝن ال

 ثلٛ..  الؾلًة قٌٍة لٜوٌة!  زػداء لصػاء ِلَ ملٛ من ػةم ٔالٕ ٔاروع ًوة بؾًّةً  مٍايوةً 
ن الٔػِبة المروٍهة الفٌٍة

ٔ
مػ ال

ٔ
 ! رد وال هٙةش بل ُٖجًةع ثة

ِبةء الٍازبةت نٍالمؾلم الصٜةم ِػؼ لٍ
ٔ
مة بمػاٚبة وقّػوا ، شٙةً  ِلٌّم المٗػوهة واال

ٔ
 اال

ٍا ولػبمة ، الؾلًة ُٖ لصَة ٖٜػوا مة ، لٌم  ولٍ الرمّلة البلد ًغى ُٖ لّّّفٍا زمّّةً  ًِػ
 !  ّٝبّع شجَ
 .. ِػام مة ِلَ ِؾّػ قئ ٝٞ ٝةن
 .. الٍّم ذلٛ ٔاثَ شجَ

*** 
ِةم ُٖ ثٍّدت

ٔ
طّػة اال

ٔ
ؿػثي مفٍٔؿ ًٍ( .. ٔامّن) دون وشعي الفةيئ ِلَ ٔازلؽ ٔان اال

ٔ
 بة

 ٔاطػى  ٔاِمةؿ وراءى لٜن..  بُ ِلٚجي ٍِيع ُٝ ٚعمت ِوعمة ثمةمةً  هٗؾي ٖػغ  ٔاهي ٌٖمت وٚع
غلٛ ءً مؾة  .. ٍِّلي موؼؿ وراءى ٝو
طػت الٍّم ًغا ُٖ

ٔ
ذان بّع مة الَ البصػ ٔامةم ثة

ٓ
 ! رٔاِجٌة ًوة ، المٔػب ا

ولَ للمػة لمصجٌة الجُ الٗجةة هٗؽ ٝةهت
ٔ
 المٍازي الرؼء ِلَ وشعًة ثؾّػ ٝةهت وٚع ، اال

 .. الفةيئ من( ثّمٍر ) الؾّع والعًة لموؼؿ
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ٍع هٌوت ، بفعة ٚلبُ طٗ٘ ت ٝةلملؾ ت ، ٚػِبة لظػِة ثبة الَ ػِّةً ؿ وثصٝػ
ٔ
 اطجبة

 ! قئ ٝٞ وٖٙعت ثّٙلُ ٖٙعت ، وراءًة
ت خم ، لعٚةا٘ الفةيئ ِلَ ثؾّػ راشت  .. موؼلٌة هصٍ رازّة ثصٝػ

قرةر بّن ٔاطػى  مػة ثعطٞ ٔان ٚبٞ
ٔ
  الجُ المظػة هصٍ هَػت..  اال

ٔ
 .. وراءًة ٔاطجبة

 ! ؿػِّةً  واطجٗت هصٜت
*** 

 ! موؼلُ ُٖ ٚوّجٌة ؿٍداء لّلة
طّػة لوَػةا

ٔ
طّػة الوصٜة!  اال

ٔ
 ! اال

ّبة رؿةلة ٔارؿلت لٙع..  بٍزٍدي ثّػؼ ٝةهت لٙع  ! ًر
 ِّةملٛ الغي الػزٞ طوت!  دِوٛ طوت( ! ثرؾؾٍا ال.. ) لّّن ِة( راٝةن) ِة وِصٛ لٜن

 ! ًوة الَ ٚعمت موغ ٝةبوي
 !؟ راٝةن ِة الوؾةء ِلَ ثجرؾؽ

 !؟ الصب ِؾمٍهي مة ًٍ ّٖي ٔاِّـ ٝوت يالغ المٗةء ٝٞ ِلُ ٔاٖؾع مة ًٞ..  زمّلة لٜوٌة
قّةر ُٖ ٝػدّػاً  ِوي ٚػٔات

ٔ
ولَ المػة لٜوٌة..  اال

ٔ
لم ًغا ٌّٖة ٔازع الجُ اال

ٔ
 .. اال

 ! والؾّةدة
 .. مثّٙع ..  واهصة رؿةلجٌة
طًٍا..  المّّةد هٗؽ ُٖ ٓعاً  لٌة اثػبك ٔان ُٖ ٝػدّػاً  ٖٜػت

ٔ
شعخٌة هصًٍة ؿة

ٔ
 مة ولّٜن ال

 ! ٍِٜن
 .. لٜن

 .. ال
ِٛبة ًٞ ن وٚع ربٛ ٝر  ؟ الًػِ٘ ًغا ٖر

 ؟ المصّس الًػِ٘ ثجبُ ال لمةذا 
 ؟ لظًبجٌة ثجٙعم ال لمةذا 
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 ؟ الفػع  ّٓػ بةثبةع هٗؾٛ ِلَ الًػِ٘ ثمّب لمةذا 
مٍر  لٛ بؾى االؿلم 

ٔ
 وثصبٛ ثصبٌة..  الوٜةح ّٓػ للمجصةبّن ِػ لم اهي الػؿٍؿ ٚةؿ شّن اال

مٍر  ثّٙع ال..  ةٝٞمف بل راٝةن ِة ثؼوزة..  رزٞ ِة ثؼوزة ؟
ٔ
 ِػهةى ال يػِ٘ ُٖ وثظةيػ اال

 .. هللا
ٖةثس ٓعاً 

ٔ
 .. زوزجٛ ثمبس ٔاِةم وبّع..  والعًة ؿة

 .. ببؾةية بٜٞ االؿلم ُٖ الؼواج ًٜغا
*** 

 ! ابوجي من زوازُ بًلب لي مٗةثصجُ ٍٖر ( ثّمٍر ) الؾّع وزي ثّٔػ
ة ِلَ اِجعؿ  .. رد دون لةمجةً  وٍٞ لُ المٍازٌة الٝع
ن ٔاشٌٗ الصمع وهلل زعاً  مجعِن قةب ٔاهة..  ٚلبُ ِّجمػ ةلٙل٘ب قّػت

ٓ
..  و ٚةرئ هبّي الٙػا

 ؟ ًٜغا ثّٔػ بةلي ٖمة
 ( :ثّمٍر ) الؾّع لُ ٚةؿ ثػدد ُٖ 
 ( !راٝةن) ِة ثجم ٔان مؾجصّٞ الؼِرة ًغى مدٞ ٔان الصّٙٙة -

 ؟ مةذا
  ؟ لمةذا -
 ابوجُ ٔازوج ٔان مؾجصّٞ..  عاً زّ الجٙةلّع وثّػؼ..  الرؼِػة من ِػبُ قةب ٔاهت بوُ ِة -

 ! ٚبّلجوة ّٓػ من لػزٞ
 ؟( موجوة ٖةهٌة دًٍِة) بٍٙلي ًغا ِن الػؿٍؿ ِوي ٔالم ؟ ؿّعي ِة ٚبّلة ٔاي -
 .. الٗجوة ِٙمع ٝةن..  الٙبلّة ِٙمع ِٜن لم -
 ًم ٚبّلجي ٔاِوةء..  االؿلم ؿٍى لي اهجمةء ال المؾلم..  ؿّعي ِة الٗجوة ًُ الٙبلّة -

 .. المؾلمّن
 من..  الٙػون ًغى يٍاؿ الرؼِػة ُٖ وٍٞ االؿلم ٚبٞ وزع الٙبلّة هَةم..  ٖةرغ ٝلم ًغا -

 ؟ طةيئ هَةم ثّجبػى شجَ ٖجَ ِة ٔاهت
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مّوَ  اطجَٗ الػاقعِن الظلٗةء ٌِع ُٖ ٔان والعلّٞ..  ٔاِوةً  بّٔن طةيئ هَةم ًٍ بٞ -
 .. ٝةد ٔاو الٙبلّة

 ٔاِػاٌٖة..  وؿجَٞ مٍزٍدة الٙبّلة..  راٝةن ةِ ِوي للصعِح مرةؿ ال ةً ٝلم ثٍٙؿ ٔاهت -
ن ثّٗلي لمة مرةؿ ال..  وؿجَٞ مٍزٍدة

ٓ
 .. اال

 ؟ االؿلم ثوةٚن ِوعمة الٙبّلة ٔاِػاؼ ٔاٚبٞ وًٞ -
 . ٖجَ ِة زّعاً  ثّةلّمي وهّػؼ زع ِن ٔابةً  مؾلمة ٚبةاٞ من هصن ؟ موةٚوة ٔاي -
 ؤاِرمُ ِػبُ بّن ٖةرؽ  ال) ِٙٞ ٔالم ؟( المفى ٝةؿوةن ؿٍاؿّة الوةس) رؿٍلوة ِٙٞ ٔالم -

 ٝةلرؾع الٍشعة ٝمؾلمّن موة ًِلب ٔالم ؟ ٔاؿٍد شبفُ مؤذهي ِرّٞ ٔالم ؟( بةلجٍٙى اال
ة دون الٍاشع  ؟ ثٗٚػ

شةدِح لٌغى مظةلٗة ٔارى  ال -
ٔ
ِػاؼ اال

ٔ
 ! الٙبةاٞ بة

س قّػت
ٔ
س..  ٚةثٞ بّة

ٔ
ّب ِة  موُ ثؾظػ ٝةهت ًٞ..  ثوصٛ وًُ الٗجةة لُ ثظةِلت..  ًر

 ؟
 ؟ ٔاطلُٚ ٔاثػهَ ؟ دِوُ ٔاثػهَ( .. ثّمٍر ) ؿّع -
مػ لٜن..  وطلٙةً  دِوةً  الفبةب طّػ من ٔاهت بوُ ِة وهللا -

ٔ
 ؟ البؾةية بٌغى لّؽ اال

 وطلٙي دِوي ثػهٍن من ٔاثةٝم اذا)  الٙةاٞ ًٍ الػؿٍؿ ٔالّؽ ؟ لّب ًٍ لمةذا ؟ لمةذا -
 ؟(  ٖؼوزٍى

 .. مًلٍبة الوؾب ُٖ الٜػٗةءة لٜن..  هّم -
لم ربُ ٝلم لعي ٔاهة ؟ ًغا ٚةؿ من - ( ! قػط الوؾب ُٖ الٜػٗةءة) ٔابعاً  ّٖي ولّؽ رؿٍلُ ٝو

 ؟ ًغا ٚةؿ من
 ! بوُ ِة ِػؼ مرػد لّؽ ًغا..  بٌغا ٚةلٍا ٌٖٙةء ًوةؾ -
ثّوُ الػؿٍؿ وٚةؿ هللا ٚةؿ ٔاٍٚؿ ٔاهة -

ٔ
م بفػي  بٜلم وثة  ِرّٞ الغي ذلٛ ّٖٙي ٔاي ؟ ًّٓػ

 ؟ المؾلمّن ٝةٖة بّن هللا ًعمٌة وٚع البفػ بّن شٍازؼ
 : ٚةيّة شةؿمة بلٌرة ٚةؿ خم ، قعِع هّ٘ ُٖ ِوٗض وًٍ( ثّمٍر ) الؾّع هٌن 
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ٍع لٌغا ثّع ال..  بوُ ِة -  مة مُّ ّٖٞ ٚع( خٍِوُ) الؾّع ٔان لٍال وهللا ٔامة..  ٔاطػى  مػة المٍه
 ٔان ٔاثموَ لٜن..  لُ المرةور  الموؼؿ ًغا من ٔاطػزجٛ ٚع لٜوت يلبةً  لي ٔاطّب ٔان ِمٜن ال
مةهة ثظٍن ٔاال ٔاثموَ..  ٔاطػى  مػة موؼلُ من ثٙجػب ال

ٔ
مّن ؤاهت اال

ٔ
 .. اال

هُ اال زبجٛ مة ؿّعي ِة -
ٔ
ن ال مةهة طّةهة ٔاٖر

ٔ
 ! اال

 لٛ ؿوبصح..  نِّةم ٝٞ بي ٍِٙم الغي( خٍِوُ) الؾّع ٚعوم مٍِع اٚجػب ِةمة..  شؾوةً  -
 !  وٚجٌة لٛ ٝػٕء ِػوس ِن

س
ٔ
 : وُِ بّٔػ مٌؼومةً  ٚلت ، موٜؾػ ٚلب ، ًةاٞ ِة
هة الوؾب ِن بصدت ان( ! ثمّم) من لٜوُ -

ٔ
 ( !ثمّم) من ٖة

مػ اهجٌَ -
ٔ
 .. هللا ٔاؿجٍدِٛ .. طّػ ًُ لمن هللا وٖٙٛ..  بوُ ِة اال

 
12 

 
 !( ثمّم من ٔاهة..  ثمّم من لٜووُ)

 ! مؾجٌروةً  الٍّم يّلة لوٗؾُ ٔاردد ٍللت ًٜغا
 قّػت ِوعمة مبعٔاي طوت لمةذا ؟ لص٘ا مةلٛ ؤاهة ًٜغا ٔامةمي لتءثوة لمةذا!  ِةلصٙةرثُ

س
ٔ
 ؟ بةلّة

ن  لٞ واالٖجظةر الٙبلّة ثٖػ
ٔ
  خم بةال

ٔ
 ؟ ًؼِمجٛ ِوع لي ثلرة

 ! هللا ِة 
م ؟ هّّٕ ٔاهة ٝم  ثغوب ٚع اهٌة!  ممّػي  اطجبةر ثصت مبةداٛ ثٍهُ ٔان طًّػ ٔامػ ًٍ ٝو
 !  رزّة بل واشعة خةهّة ُٖ

 ؟ شعث مة لوٗؾُ ٔابػر  ًٞ
 .. ٔاّٖٞ لن .. ال 
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  اؿجٗعت مة لوٗؾُ شعث مة بجبػِػ ٚمت لٍ
ً
ّػؼ ال الص٘..  قّئ  بٜٞ الوٗؽ بمٍازٌة اال ُِ

 .. ولػاشة لعؽ
دٍِا اذن!  االطجبةر وٚت هّّٕ ٔاهة

ٔ
 وان..  ٔاطػى  مػة ٌٝغا مٍٕٚ ُٖ ِوّوُ ال ٔان هللا ٖل

مةً  ّٖي ؿًٙت دٍِا ِوُ ٓر
ٔ
 ! هّّٕ ٔاهة ٝم..  ِدبجوُ ٔان هللا ٖل

 ؟ الٗجةة لٜن
 ..  ٝلم دون هةشٜة رؿةلة لٛ ٔارؿلت وًُ( .. راٝةن) ِة ةثصبٌ اهٛ 

 ؟ الّمٞ ٖمة
 ؟ الّمٞ مة شٙةً  
  ؟ ًغا ثمعؽ ٝوت ًٞ 
 الصةؿ ًغا ِلَ المؾلمّن زّلت الجُ ًُ االؿلم ثّةلّم ِن االبجّةد ٔان ثّجبػ ٝوت لٙع 

 ةلصٍٜمةتب مجّل٘ االبجّةد ٔان الظٍايػ ًغى ثرّبٛ ِوعمة داامةً  لغًوٛ ِجبةدر ٝةن و.. 
 .. والصٜةم

 ؟ الٍّام ِن مةذا لٜن
  ٔاهت ًة 

ٔ
 الٍّام ابجّةد من ٚةدمة وًُ..  شّةثٛ ُٖ ثصبٌة ٖجةة ٔاوؿ ٔامةم ًةالة بّٙبة ثٗةزة

ٝبػ اللٍم بٞ..  ًغا ُٖ الصٜةم ِلَ لٍم ال..  االؿلم ِن مهٗؾٌأ 
ٔ
 الغِن ٔاًٞ الّلم ِلَ اال

ةت ًغى ِن ؿٜػجٍا ّة الجٗٚػ َّ  بٌة رهٍا بٞ..  الّٚػ  ! لٌة بّوٌم ػوه
جُ ُٖ مٜػدت..  الجةلُ والمؾةء الٍّم يٍاؿ الظٍايػ ًغى ُٖ ٍللت ًٜغا ٌة ال ٖٓػ ..  ٔاٖةٚر
لم ٓػِب قٍّر 

ٔ
س بةال

ٔ
م..  بعاطلُ والّة ملثُ بٓػ

ٔ
مة  ُٖ ثة

ٔ
 وُٖ هٗؾٌة العِوّةٔازمة اال

 بةٓػاؽ مجّمعاً  ٔاٍٚم ٝوت ٔاهوُ ًُ الػاّؾّة الصّّٙٙة ٔان اال..  ذلٛ من المؾجوجرة الصٜمة
ٖٜةر ًغى ُٖ هٗؾُ

ٔ
 .. اال

لم ًغا ُاؿٜت ُٝ..  وزٌٌة ٔاهؾَ ُٝ
ٔ
 .. بعاطلُ الصةرؽ  اال

ؿٕ لٜن
ٔ
 .. لل
مٞ

ٔ
 ! الصػِ٘ ًِٗئ لم والجّٜٗػ الجة



59 
 

ة..  الصب للّوة ِة  .. الّةاؽ الُمصب وِةلصٚػ
ة ٔاو قػط ٔاي ًوةؾ ِرّٞ لم..  ال( ..الوٜةح ّٓػ للمجةشبّن ِػ لم)  ..  المصبّن بّن ثٗٚػ

 !  ٔاثبةِي ّلٌةوز
غب..  هللا رؿٍؿ ِة لعٚت  !  طةلٗٛ من ٝٞ وهٞ ٝو

*** 
جُ ُٖ ٍللت طػ..  الجةلُ الٍّم ٌٍّػة شجَ ٖٓػ

ٔ
 .. الٍّم( ٔامّن) ثة

ذن وزعثي للّت بّعمة
ٔ
وؿ والغِػ بةلعًفة ِفّػ ٍٖزعثي اؿجٙبلجي..  العطٍؿ ِؾجة

ٔ
 مػة ال

لوُ.. 
ٔ
مؽ ّٖلجي ِمة ٍٖراً  ؿة

ٔ
طبػثي بةال

ٔ
 بةلٔة بمٍرة ِلّي خةر( ثّمٍر ) الؾّع ٔان ٔابلٔوُ..  ٖة

مؽ موغ مفجّٞ موؼلي ؤان
ٔ
 والظعم ؤامٌة للٗجةة ثم وِوّٕ ٝبّػ اؿجرٍاب ًوةؾ ٝةن..  اال

ن اهجٌَ( ٔامّن)و
ٔ
 ! زوازٌة شجَ الموؼؿ ُٖ اشجرةبٌة( ثّمٍر ) الؾّع ٔاِلن بة

لم بةلعًفة قّػت
ٔ
لمت..  واال

ٔ
لمت للٗجةة ثة

ٔ
 هللا فػع ل اثبةُِ زؼاء ًٍ ًغا ٍِٜن ٔان وثة

 ٍِٚػ ّٕٝ ؟ الوةس ًؤالء ٚلٍب ُٖ اؿلم ٔاي ؟ الرةًلّة ًغى مة..  والجٗةؼ معاراة ٔاي دون
 قػِّة ٍٖؽ وِرّلي ِٙعؿي ّٕٝ ؟ دِوي وثّةلّم ربي قػِّة ِظةلٕ قػع  ٔاو ِػؼ مؾلم ٔاي
ٍع من زةًلّة ُٖ هّّـ ٝوة اذا اال ربي  ! ثػثعي خٍب اإلؿلم زةًلّة..  زعِع ه
 ٔاؿجًُ لم..  ٔاثّت شّح من الٙةدمة الّػبّة الجٙةلّع بٌغى زٌلُ من ربةً مجّ( ٔامّن) ٝةن

 ِؾجمُ ٍٞ..  ٔاٖٜةر من بعاطلُ مة ٝٞ ؤاطػزت بدٍرة ّٖي اهٗرػت..  ًغا من ٔاٝػدػ الجصمٞ
هي ٝةن..  ولمت دًفة ُٖ لُ

ٔ
ِةت لٌغى ِؾجمُ ٝة

ٓ
شةدِح اال

ٔ
ولَ للمػة واال

ٔ
 ِفػات..  اال

ٖٜةر
ٔ
ولَ للمػة للظةرج ػٌِٙةي وزعت بعاطلُ ٝةهت الجُ اال

ٔ
 .. اال

 .. ِّل٘ لم
ملً  ؤايػؽ  هَػثي ثّٔػت ٖٙى

ٔ
 .. الدةاػ ٝلمُ ِن ثٍٚٗت ٔان بّع مجة

 ! مّي للغًةب ِعٍِهُ بّعي ؤامؾٛ مٜةهي من هٌن
  ؟( ٔامّن) ِة ٔاِن الَ -
 ! بّع ّٖمة ؿجّػؼ -
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و ٔاراًة الجُ الٔػِبة الموّٗلة الصةزمة هَػثي من مجّرب ؤاهة مّي طػزت
ٔ
 ِّوّي ُٖ مػة ؿال

وة..  الٜبّػ زهربةر ؿٍؽ الَ وللوة..  لةمجةً  الًػِ٘ يٍاؿ ٍٞ..   االهّٗةؿ بوٗؽ ثصٝػ
 ازدشةمي بؾبب ؿةبٙةً  هَػي  لٗت..  ٚبٞ من ٔادطلي لم يػِ٘ الَ دطلوة شجَ والممت

ٍح  .. ٔاٌٖمي لم لػاربإ ِجصةقةى داامةً  ٝةن( ٔامّن) لٜن الفعِعة ٔاًمّجي ووه
ي وِػب ًوٍد ثرةر ًوةؾ ٝةن..  ٝبّػة ؿةشة زعتو الًػِ٘ هٌةِة ُٖ  ِلَ ِوةدون ؤاٖةٚر

ِػؼ لةمجةً  برٍارى ٔإٚ ٔان ٔامّن موُ يلب..  بوةاٌّم
ٔ
 برٍارى ٍللت..  البوةاُ ًُ مة ال

مٞ
ٔ
 .. الّةلّة الوعاءات وؿى الٌٗم ؤاشةوؿ ٔاثة

طػ الَ رزٞ من ممجعة الؾلؿٞ..  ٔاِوةٌٚم من بةلؾلؿٞ مػبٍيّن الؾٍد ِفػات ًوةؾ
ٓ
 ا

 ! لبُ الَ ٖجةة الَ
 ! للؿلم مٌّن!  للهؾةن مٌّن!  مٌّن مفٌع

 .. والّةمة الجرةر اشةدِح من الٌٗم بعٔات وٚع وزٌُ ِلَ االمجّةض ٌٍػ
 ( !الّبّع ؿٍؽ) ًُ ًغى
ٝع وًغا..  الٗجةة ثلٛ ِجٗصك ًغا

ٔ
ؿٍد الفبةب..  المبُ ًغا ِولت ٍٚة من ِجة

ٔ
 المّٙع اال

 ! وًعوء بػود!  ثّةبّػ ٔاي وزًٌٍم ِلَ ثبعو ال
لجي ، ِوٕ ُٖ( ٔامّن) ِع ِلَ ٚبوت

ٔ
 .. هػشٞ ٔان هّ٘ ُٖ ؿة

 الّبّع ممعر ًٍ المظّٕ الؾٍؽ ٔاًغا..  هللا ِة..  وزةهبي زةهبُ من شعِح دون رشلوة
راهُ ُٖ الموجفػِن

ٔ
 ؟ اال

 ! ِةللٌٍؿ ؟( ٔامّن) ِة المٌّن الٍهُ ًغا بمدٞ مػرت ًٞ 
ُ  ُٖ الموجفػة الّبّع ثرةرة ِن يٍِلة شٜةِة ٔاطبػهُ..  قعِع ٔالم وٌّٖمة ِّوّي( ٔامّن) ٖر

وربٍّن..  ٝلٌة ؤاٖػِّٙة زهربةر
ٔ
 وثرةرثٌم الّبّع لوٙٞ زبةر بّمٞ ٚةمٍا ٔاٖػِّٙة ٓػب ُٖ اال

ّة ٔاٖػِّٙة ُٖ الًػِ٘ وٖجصٍا..  ٔامػِٜة ُٖ  وًٜغا..  البػثٔةلُ بةالشجلؿ الّبّع لجرةرة الفٚػ
 .. المػبصة الجرةرة ىًغ ُٖ والٌوٍد الّػب اهعمذ
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 بمصبة ٔاٖػِّٙة داطٞ الَ ِغًب اٖػُِٙ شجَ ٔاو ًوعي ٔاو ِػبُ ثةزػ ُٖ ثٍٜن البعاِة
 ِجم خم ، الّةلم ِن ثمةمةً  البّّعة البعااّة الٙػى  ِلَ آةرات ثصعث..  بي طةلة ِمةبة

 .. لبٌّّم الجرةرِة المعن الَ وهٙلٌم ًؤالء اٚجوةص
ٓلب..  االؿلمّة البلع ُٖ بّّي مُ ثوجٌُ ٓةلبةً  ثيومّةهة ِبع ٔاي شةؿ ٔان الصّٙٙة

ٔ
 الصٜةم ٖة

غلٛ..  ؿٌلة ثصػِػى ِلَ الٙعرة زّٞ ودِوٌم المؾلمّن  بةلّوةِة ٍِٙمٍن ٖةلمؾلمّن ٝو
 ُٖ لبةشّة- مّّوة لٗجػات بةلّمٞ ٝغلٛ وٍِٙم االؿلم دِن ُٖ الّبع ِعطٞ وٓةلبةً  بٌم

ٓلب
ٔ
ي خم -اال طػ مٜةن ٔاي ُٖ لّّمٞ لةشبي ِجٝػ

ٓ
ؿػثي ِغًب ٔاو مؾةء ا

ٔ
 .. ٝمة ِفةء ال

ػ وربّّن بّن ٔان( ٔامّن) ِٝغ
ٔ
 البلد ُٖ الّبّع وهُ ٔان ٔاٝعوا ًوة الَ ٚعمٍا الغِن اال

شػار) الّمةؿ وهُ من ٔاٖوٞ االؿلمّة
ٔ
 ! ٔاوروبة ُٖ( اال

 ؟ ثوؾةًة ّٕٝ..  المؤلمة الجرػبة ثلٛ لٜن
ًٞ من..  البلع من االهجؼاع ثرػبة 

ٔ
ِرم ٝةلصٍّان ُثؾةؽ ٔان ثرػبة..  اال

ٔ
..  الوةس وؿى اال

طٍِة مّٛ ثّةمٞ مٌمة ؿّع لٛ ٍِٜن ٔان ثرػبة..  وُثفجػى  ُثبةع ٔان ثرػبة
ٔ
 ِوؾَ ال ٌٍٖ بة

 رزلً  لؾت ٔاهٛ ٔاؿةس ِلَ وِػشٞ ٔاشّةهةً  هؾةءى لٛ ِجػؾ!  ِبعى ؤاهت ؿّعؾ ٔاهي ٔابعاً 
 ! ِبع ٔاهت!  قئ ٔاهت!  ٝبةُٚ الػزةؿ

ّبة الجرػبة ًغى..  ال  ِبع) ٖؾجَٞ ًغا بّع ثصػرت ومٌمة وهّٛ ٝةن مٌمة..  ثوؾَ ال الًػ
 !  مٍثٛ شجَ( ثصػر 

بت ان بةلٛ ٖمة  ؟ الؾةدة من ثصبٌة ٖجةة بموةؿبة ٓر
 ثلٛ مدٞ هفٍء ثلت الٔةموة الٍّٖةت ِفػات وًوةؾ..  ًغا ِلَ الٙمك ِفػات ًوةؾ 

 ! المجبةدؿ ِرةباإل من الّلٚة
بّة الصػة ، والوؾب الصؾب ةؿلّل ، ابوجي ِؼوج ٔان ِٙبٞ ٔاشع ال

ٔ
 ! ٔاؿٍد ِبع بمرػد..  اال

 مرةًعاً  ٔالبس لٍ شجَ..  العهّة ٝوٍز  امجلٛ لٍ شجَ..  ِمػى ٌٖٙةء ٝبّػ الّبع ٔالبس لٍ شجَ
 .. ٍٚامةً  لٍامةً 

 ! لمةشبي ِبعاً  ؿَّٞ
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 ؟( راٝةن) ِة ثصؼن  ٖلمةذا
 ! شّةثوة يٍاؿ هّّفي ممة ٔالٕ ِلَ واشع بي قّػت مة ان 

*** 
 .. ؤاٖٜةري  ًمٍمُ ازدادت وٚع الفةيئ هصٍ المؾةء ًغا ٝتثصػ 
ّة ًُ مة ؟ هللا لّٔػ ِبعاً  االهؾةن ٍِٜن ٔان ِمس ًٞ ؟ مٍّٙؿ ًغا ًٞ  ِبٍدِة قِػ

ّة ًُ مة ؟ ٚؾػاً  ؤاؿػى ِلّي االٓةرة ثمت قظك ّة ًغى قِػ إؿلم  ٍٞ ُٖ المؾجمػة الّٚػ
 ؟ ال ِؤِعًة

 ُٝ الًٍِٞ المعى ِلَ الّبّع بجصػِػ ثٍٙم جُال الجفػِّةت ِفػات االؿلم ِرّٞ ٔالم 
ّة ًُ ومة ؟ الّةدة ًغى ثظجُٗ  !؟ مّّن زوؽ و لٍن ُٖ الّبٍدِة ثوصمػ ٔان قِػ

ٖة ًغى ؿص٘ هصٍ البغرة الجفػِّةت بٌغى بغر ٚع االؿلم ٔان هٍٙؿ ٔان الص٘ من ٔالّؽ 
ٓ
 اال

بع الَ
ٔ
 ؟ ٚلّلة ؿوٍات بّع اال

بة ؿبّّن ثصػِػ ِلّٛ ؟ ٝغا تّٖل..  شػ ًٍ اذن ؟ ٍلمةً  ِبعؾ هػبت   ثصػِػ داامةً !  ٚر
ػ ولم ثصػِػ   االؿلم ِٝغ

ً
..  زموي يةؿ مٌمة للجصػِػ زةء االؿلم هّم..  الّبّع لوُ ِن قّئ

 ! هللا لّٔػ الّبٍدِة لموُ ال
مة ثّٗٞ شجَ ِبّعاً  ولصةبجي رؿٍلوة اثظغ وًٞ

ٔ
 ؟ الؾّبة الؾوة ًغى مدٞ اال

ؿٍد( بلؿ) ِٜن ٔالم 
ٔ
 هٍّد ٔاطػى  مػة ٖوصن اذن ؟ االؿلم ُٖ شػاً  الرةًلّة ُٖ اً ِبع اال

 !  االؿلمّة الظلّٗة ذات للرةًلّة
م ال الؾٍد اؿجّبةد زةًلّة  ثػؿّض..  ومؾصٌة مصٌٙة ال وثػؿّظٌة الًبٙةت لوُ..  ثصػًِػ
 ! المؾةواة دِن بصػ ُٖ اذابجٌة ال البفػ بّن الٍٗارؽ 

ةً  ٝوت  .. المٌمٍمة ٝوٗؾُ اللّلة ًغى الدةاػ البصػ ٔامةم ٔإٚ. . االٖٜةر ًغى ُٖ ثمةمةً  ٓةٚر
وؿ لٍثٌة ؿمّت ًوة

ٔ
 ! مػة ال

 ( !ِػبُ ِة) بػ ثوةدِوُ وًُ الغِػ بوٗؽ موُ ثٙجػب وزعثٌة..  وذِػ دًفة ُٖ ورااُ الجٗت
 ! الّػبّة الرؼِػة بوةت ُٖ ٔاثظّلي ٔان مؾجصّٞ ثّٗلي مة!  زػِبة لٜوٌة
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لجوُ موُ اٚجػبت
ٔ
 الّٔػ الرػٔاة بغِػ اللمّة الفّٙة ِّوٌّة ُٖ ٔاذوب ؤاهة ِغب بمٍت وؿة

 : مصمٍدة
 ؟ موُ الؼواج ُٖ ٔابُ ٖةثصت ًٞ -
..  اؿػااّٞ بوُ ٖجوة ٔاوؿ ٔاهٜن ٔاطبػهة المةدؽ!  زمةؿ من وِةلي!  ِغب لٍت من ِةلي 

 ! ٖجوجُ ٔاوؿ ؿجٍٜهّن ٔاهٛ ؤاِجٙع
ن..  هّم -  .. يلبُ وٖر
 ! بٛ الؼواج ٔارِع لٜوُ -

 ! ًٜغا ٝلٌن زهربةر بوةت ًٞ!  المروٍهة ِةللرػٔاة
  الغي الصب ًغا ٓػِب!  ثصبوُ هٌةإ!  ِةاؾة هٌةإ!  ثمةمةً  مغٍِرة ٝةهت لٜوٌة

ٔ
 وثمٜن هفة

ن شجَ اؿمٌة ٔاِػؼ ٔان دون
ٓ
 ! ٔاِوةً  ٔاهة اؿمُ ثّػؼ ال ٔاهٌة الٍاهس من ٔاهي الروٍن بٞ!  اال

ن والعؾ لٜن -  ! ٖر
ٍع ِّوٌّة ُٖ البػِ٘ ًغ ًٞ  المػة ًغى!  ٔاثصمٞ ال ٖٙع ٔارزٍؾ ثّٗلٌّة ال ؟ لتثظّ ٔام دم

ولَ
ٔ
 لٛ ٚػبةهةً  ٔاشعًم ٔاٚجٞ ٔان ِلُ ؿّؾٌٞ بّٜت ولٍ..  شّةثُ ُٖ ٖجةة ٌّٖة ٔاٝلم الجُ اال

ن
ٓ
 ! اال

 : مظجو٘ ولٍثٌة االهّٗةؿ بوٗؽ ٚةلت
ي لوة لٙػِب ِؼوزوُ ٔان ِػِع -  ٔاطػى  زؼِػة الَ بوة ثٌػب ًٞ..  ٔاّٖٞ لن و..  بفعة ٔاًٝػ

 ؟ ؼوجلوج
ٖٜةر الرػٔاة ثلٛ من قعِع ًلُ هٗؾُ ُٖ ، لةمجةً  ثٍٚٗت ًوة 

ٔ
 ؟ بٛ ٔاًػب..  المروٍهة واال

 ؟ والعؾ بمظةلٗة ٔاثؼوزٛ 
 ؟ ِوُٙ ُٖ ٔامةهة موؼلي زّٞ الغي( خٍِوُ) الؾّع ٔاطٍن ؟ بّجي لُ ٖجس الغي الػزٞ ٔاطٍن 
 ! مؾجصّٞ..  ال 

هي الموةٖ٘ الػؿٍؿ ولٕ لٙع!  ٖجةثُ ِة لٌة شٞ ال الٌّع طّةهة
ٔ
مةهة ِظٍن بة

ٔ
 ّٖٜٕ..  اال

 !؟ الوٗةؽ ٔاًٞ من ٔالبس ولٍمُ للثُ ٔابّع ؟ ٔاّٖلٌة
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ّت..  ثمػِس دون شةزمةً  ٖٜػت ًٜغا   ّٖم هؾّت..  الّةاؾة العامّة ِّوٌّة الَ ِّوُ ٖر
 ! ثمةمةً  ٌّٖة وذبت ٔاٖٜػ ٝوت

 ! ِّوّٛ وزمةؿ ِةلرمةلٛ
طػثُ ِن مةذا لٜن ! ٖجوجُ ِة ٔازلٛ من العهّة ٖلجٌعم

ٓ
 ؟ ا

 
 
 

13 
 

 ! ٝةمٞ ِةم مػ
ت لم

ٔ
ن شجَ( خٍِوُ) ِة

ٓ
 ِٙةثٞ ؿّّع الؾلًةن..  ِمةن ُٖ ًوةؾ بةلمّةرؾ مفٍٔؿ..  اال

 ..  لٙةدثي ٖػاغ وٚت ال وًٜغا داامةً 
ـ) الٙبًةن مُ طًةبةً  لُ ٔارؿٞ  ٔاشعخي ممةخٞ طًةب موُ ًِلب..   ٔازري  من ّٖي ِفع( بٓػ

 .. ًوة ٔاشٍالُ ِن بمػاشة
 الٌةهبة الّّفة ًغى ُٖ هللا بّع الٗوٞ لةشب ٔاهي الصّٙٙة ؟ ٔاٝغب ًٞ..  ػىٔاقٜ لي بّدت

 ِلَ ٔاقٜػى ٔان البع لٜن..  شّةثُ ِٜػ ٔاشعًة..  ٝبّػة مؤمةت من ثظٞ لم ٔاهٌة لصّس.. 
 .. قئ ٝٞ

 ! بٙػِبٌة الرمّلة الٗجةة ثؼوزت
وت بمٍّبة ثمةؿٜت لٙع ؟ ٔاّٖٞ مةذا مةهة ٔاطٍن لن..  يلبٌة وٖر

ٔ
 اؿجًّت ان..  ٔابعاً  اال

 ؟ ربُ من ٔاًػب ّٕٝ ٔاًلٌة من الٌػب
ن وًُ لّلجٌة بٜت  ت موُ ًةربة ثٝػ   ؟ الصٞ مة لٜن..  ٚلبُ ٖمٚؼ
ِةم ًغى 

ٔ
وؿ ابوٌة بٙعوم ِصجٗلٍن اال

ٔ
 واشجٗلٍا ٝلٌة ٔاؿػثٌة ِم الؾػور( .. شةرب) ؿمٍى..  اال

 الػزٞ..  ٝةهت ٝمة ُّم الّلٚةت اِةدة ُٖ ٔاطّػاً  بعأ ( ثّمٍر ) الؾّع ٔان وِبعو.. ٝػدّػاً 
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ن
ٔ
..  بةلؼواج الٙعِم ثوؾَ الوؾةء ، مظجلٗة ٔاؿػة مرةؿ الَ واهجٙةلٌة ابوجي الؿجٙػار ايمة
ع ٝةن ًٜغا  ( !ٔامّن) لُ ِٝؤ

 ِوًُٙ لم الغي شبُ من ًةاٞ ٔالم وًوةؾ..  ِوٌة ثظلُ من ًةاٞ ٔالم ًوةؾ..  الصّةة مػتو 
وُ ٝةرخُ ًةاٞ ٔالم وًوةؾ..  لٌة  ! مجؼوزة امػٔاة ُٖ ٔاٖٜػ ؤاهة شٙةرثُ نم داامةً  ِمٚؼ

 ٌّٖة الجّٜٗػ بعون ثّّـ ّٕٝ ؟ الملة ُٖ ربٛ ثٍازي ّٕٝ..  العهةءة اهٌة..  الصٙةرة اهٌة
  ؟ مجؼوزة ُٖ ثٜٗػ ّٕٝ ؟ ٌّٖة بةلجّٜٗػ ثّّـ ّٕٝ ؟
لم ًٜغا 

ٔ
طػ وراء ٍِم ِؼداد اال

ٓ
 ..  اال

خةرى ثٌَػ طُٗ ٔالم لٜوي
ٓ
 .. لػبُ ثّبعي وٚت ٖٙى ا

مدٞ الصٞ ًٍ ٚعِمةً  ّٖلجي مة ٔان ٔاٍن تٝو
ٔ
 مػة ٔاثؾةءؿ ٔالبصت الٍزُ ًغا بّع لٜوُ..  اال

 : ٔاطػى 
 ؟ شٙةً  الصٞ ًٍ ّٖلجي مة ٝةن ًٞ

 ! ٔاطػى  مػة طةان الَ مجؼوزة ؿّعة ُٖ بجّٜٗػؾ ثجصٍؿ ٔالم 
 ثٌفم ٔان دون هٌةر لّٞ ٔاشعًم ٌّٖة ِٜٗػ ٔان لؼوزجٛ ثٙبٞ ٝوت ًٞ( ! راٝةن) ِة ِةللعهةءة

 !؟ يرٔاؿ
 ! ٍٖراً  اهؽ بٞ..  راٝةن ِة الوؾّةن ثصةوؿ ال
 ! ابًةء بل اّٖٞ بٞ..  ثٜٗػ ال

*** 
شعاث ِن ثمةمةً  اً بّّع ٝوت الؾّةؿّة الوةشّة من

ٔ
 اؿمٌة مفةٓبة ِةالة ًوةؾ..  اال

 ثؾجٙٞ ِمةهّي ِةالة وًُ..  اٖػِّٙة قػؽ  من ٝبّػ وزؼء زهربةر و يخبةوم ثصٜم( المؼارُِ)
 ! زغور  بل الّةام بةلٍالء لٌم ثعِن ٔاطػى  ةً ؤاشّةه مؾٙى يّنؿل ِن ٔاشّةهةً 
 .. زهربةر ُٖ للمفةٝٞ مٍين ٔاي ِن بّّع..  ثمةمةً  ِوٌم بّّع لٜووُ
 !و زلٗةر  ِمةن وؿٗن ٚلع ُٖ مدّػ ِةم بّع الػثّبة الٌةداة الصّةة ًغى زعاً  ٓػِبة
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 ٔامّن ومصةدخة والٍٗاٝي الؼراِة ومجةبّة الٙػاءة بّن..  راٚجوُ الصّةة ًغى ٔان الصّٙٙة لٜن
 .. اللًّٕ الٍٚت ِمػ ثّمٍر  والؾّع

 ! الموؼؿ بةب ِلَ( خٍِوُ) بةلؾّع ٍٖزبت الدةهُ الّةم هٌةِة وُٖ
*** 

ت..  وٖػح  لٌٗة ُٖ ٔآػاهي هؼاؿإب ٍِٙمٍن الظعم بّومة ؿّةدة ُٖ واٚٗةً  ٝةن  هصٍى ًِػ
ةن ابوُ) بػ اِةي ملٙبةً  ٖةشجوووُ  ( !ٝر

ن
ٓ
..  ٔاب من اال ثرئ ال زٌجي من الصةرة الّةيٗة ًغى..  ّٖلً  ٔابُ مدٞ ٔاهي ٔاِجػؼ ٔان البع اال

 .. زٍارشُ بٜٞ ٔازلُ من ّٖلي مة ٔاشببت ٔاهوُ ٝمة
 لّػشب وذًب( خٍِوُ) الؾّع اشجون..  ؿّةدة ُٖ مٌللً ( ثّمٍر ) الؾّع الّوة ٌِػوؿ زةء

 .. الّػبة ُٖ الرةلؾة بؼوزجي
 لجٙةبٞ( ثّمٍر ) الؾّع ٔاطٌّة موؼؿ الَ ذًبت( خٍِوُ) ؾّعال زوزة بّومة الموؼؿ دطلوة
 الصعِح وٚت ٔآلب واؿجصٍذ المجبةدلة الصٜةِةت ُٖ ؿةِةت ِعة ٚوّوة..  ًوةؾ الوؾةء

 ! موةزع بل( ثّمٍر ) الؾّع ٌّٖة
 هصٍي( خٍِوُ) الؾّع الجٗت شجَالوّٗة  طجيأ  مُ للرلٍس ٚلّلً  لموؼلي ٓةدرهة ان مة

ملوُ
ٔ
 ..  ؿّةدة ُٖ ِجة

 الزالت لٜوٌة هوٍزةً  ٔاٝػدػ ٔالبصت ملمصٛ( .. راٝةن) ِة الّةمّن ًغِن ُٖ ٝبػت لٙع -
 ..  الٙعِم الوبٞ هٗؽ ثصمٞ
 ؟ ٔاشببت من زواج ُٖ ًغا هّٗوُ ًٞ لٜن هّم هبّٞ

 .. المصّػ الؾظُ الفعِع ٝػمٛ لٍال لّٜػجمٞ ٝةن مة ًغا ٝٞ..  ؿّعي ِة هّم -
م ؟ ثجصّػ مةزلت ًغا ٝٞ بّع -

ٔ
 الغي ابوُ ثفبي( .. راٝةن) ِة للٔةِة ثفبٌي اهٛ ببؾةية ػاال

 ّٓػ من الؼواج ٔارض ولم ِمػي  يٍاؿ ّٓػى اهرب لم..  لّٙجٛ ٍِم ِمػؾ مدٞ ُٖ مةت
ّٙجُ  شَٗجٛ لٙع..  الٍّم بػؤِجٛ ؿٍى ٔاِةلرٌة لم ًؼثوُ ٝةرخة مٍثي ٝةن لٌغا..  وشبّبجُ ٖر
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ن..  الٌةدئ الرمّٞ المٜةن ًغا ُٖ ٖجَ ِة هٗؾٛ من
ٓ
هُ ٔاقّػ اال

ٔ
..  شّةثٛ مؾةر ّٓػت بة

هُ
ٔ
 ! بي ٔاودت الجُ والٙجةؿ المٔةمػات شّةة من ابوُ شَٗت وبة

 ؟ ثوّٗغًة ِلُ مٗػوض وًٞ ؟ لمؾجٙبلُ ثػِعًة الجُ ؿّعي ِة طًجٛ مة..  لٜن -
 ( !ٔابُ) بٜلمة ثوةدِوُ ال ًغا ٝٞ بّع راٝةن ِة شػام!  ًغى ؿّعي ِن ثٍٕٚ..  ٔاوالً  -

رض هَػت ، الفعِع ػج بةلص قّػت
ٔ
ولَ للمػة بمٍّبة وٚلجٌة لل

ٔ
 ؟ ال لمةذا..  شّةثُ ُٖ اال

 : ًٍ هّم ؟ لي ٔاًٞ ًٍ بمة ثٍلّٗي ُٖ ٔاثػدد خم ًغا ٝٞ ّٖٞ الػزٞ 
هةدِٛ..  ٔابُ -

ٔ
بُ ؿة

ٔ
 .. بة

يٗةؿ ؿػور ُٖ ِوصٛ ٍٞ
ٔ
 بعاطٞ ٔاهي ٔام ؟ الرٍّش الٜبّػ الًٗٞ ًغا ٍِٙد ّٕٝ!  ٝةال

 ؟؟ للظػوج ومجوٗؽ اهٗػاج لصَة ِوجَػ لّٔػ يٗٞ رٍز ِو رزٞ  ِؾٜػي  ٚةاع ٝٞ
ن الصػِة مًل٘ لُ ٔان ٔاطبػهُ شجَ ثٍٕٚ ان مة 

ٓ
 مة ٖؾًّّّوُ الػشّٞ ٔاردت ان..  اال

 .. ًوة ٔاملٝي ٔادِػ برّلُ ٖؾٍّٙم البٙةء ٔاردت وان ِٜػّٗوُ
 .. ٝػدّػاً  ثػشٞ لٜوٛ -
 ! ِمةن ُٖ وممجلٜةثُ ٔاِمةلُ ٔاهٌّت لٙع..  بوُ ِة العاام للبٙةء المػة ًغى ٚةدم ٔاهة -

 ًغا بٙعوم اقػاٚةً  ثؼداد ًوة الرمّلة اللًّٗة الصّةة ًُ ًة..  ثٔمػهُ ٓػِبة بوفٍة قّػت
 ( !ٔابُ) ٔاهةدِي ٔان ِلَ ِمػ الغي اللًّٕ الػزٞ
م..  ًغى( زهربةر) ُٖ مة ؿصػ ًوةؾ لم بٓػ

ٔ
هوُ ٔاِجػؼ ٔاهوُ اال ٔالةبوُ الغي اال

ٔ
 ٔاِّـ بة

 .. ًغى الروة ِػةزؼ ُٖ شّةثُ ٔاِةم ٔازمٞ
قَٗ مة وٍِمةً 

ٔ
 . مصةلة ال زػشُ من ؿة

*** 
 

ِةم مػت
ٔ
 بّومة المؾةء ُٖ ٔايٍؿ وٚجةً  ِرةلؾوُ ٔالبس( ٔامّن.. ) للٍّم زعِع بجػثّب اال
 ِٜػٕ ال الغي( خٍِوُ) الؾّع مؼاح و( ثّمٍر ) الؾّع بدػخػة لةطبة الٌَّػة زلؾة ٔالبصت
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ثُ الوصٛ ِن
ٔ
 الّؾٜػي  الٙةاع لفظمّة ثمةمةً  مٔةِػة قظمّجي ُٖ لًّٗة برٍاهب ومٗةزة

 .. المٌّب
وت لٜوُ..  الرؼِػة ُٖ ٖجةة ٔاي من ِؼوزوُ ٔان( خٍِوُ) الؾّع ِلُ ِػض  ! بفعة ٖر
 ؟ ًغا ّٖلت لمةذا

ؿ ٔاهة 
ٔ
ولَ ٔان ٔاؿة

ٔ
 الؾّع وِعهُ ٝمة وهؾب شؾب بوت من ٔاثؼوج ٔان ٔاٚبٞ لمةذا بٞ اال

 ؟ ؿمالصة الٍّم ُٖ وهؾبُ شؾبُ دمػهُ بّعمة( خٍِوُ)
م زواج بل بّٙت ًٜغا   !  مػات ِعة لُ( خٍِوُ) الؾّع ثّوّٕ بٓػ

ن داامةً  ٔاٚةبلي ٝوت ًٜغا ِةم ومُ..  ٓةمن ٚةيُ بٖػ
ٔ
 الصعِح ِن ثمةمةً  ثٍٕٚ وزعثي اال

مػ ًغا ُٖ
ٔ
 .. اال

ة ولم ِلٌّة ٔاثّػؼ ٖلم زوزجي ٔامة  ثّجبػهُ ولن لم ٔاهٌة الٍاهس من لٜن..  الوةدر ُٖ اال ٔاًر
 ! االيلؽ ِلَ ابوٌة

 الٙةاع ًٍ( خٍِوُ) الؾّع ٝةن اذا ٔاهي ؤاطبػهُ مػة ذات ِوٌة شعخوُ الدػخةر( ٔامّن) 
ن ٌٖغا موؼلي ُٖ المةطب المػح  والػزٞ بةلظةرج الّؾٜػي 

ٔ
 الّؾٜػي  الٙةاع ًُ زوزجي ال

 !!!  لموؼلي
ػثي وزوزجي ٔابُ ِن الصعِح ِن بةلجٍٕٚ ٔامػثي ًٜغا  لٜن..  والومّمة الّٔبة بّةٚبة وٝذ

 ! المػٔاة ِن الٍشّع اهًبةُِ ًٍ لؾوٍات ٍٞ الّبٙػي  الجلمّس ًغا
 ! الموٍٙلة..  الٌةالة والؾّةدة الٌعوء بوٗؽ الؾوٍات ومػت
ِمةؿ وثٗٙع المبةح زٍلة

ٔ
 المؾلّة الٍّم ِمةد الٌَّػة زلؾة..  والجرةرِة الؼراِّة اال

 خم..  الٌةدئ البصػ ٔامةم( ّنٔام) مُ مؾةءً  الجرٍؿ..  المٔػب بّع مة شجَ والممجعة المػشة
 .. الٜػجب بّن المؾةء بةُٚ

 و( ثّمٍر ) والؾّع( خٍِوُ) الؾّع مُّ وِٜبػ ٔاٝبػ ًٜغا..  الصػِػ بوٍّمة الؾوّن ثمػ ًٜغا
هٌة الؾوٍات ثلٛ يٍاؿ ًٍ ٝمة بَٙ قئ ٝٞ( .. ٔامّن)

ٔ
 .. الؼمةن طةرج ٝة

 .. 1828 ِةم زةء شجَ
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 الؾّع ؤاملؾ بٞ( خٍِوُ) الؾّع ٔاملؾ ٔادِػ بصتٔال..  والّفػون الؾةدؿة وٚجٌة ٔاثممت
ٍر  ٔاوالد بل ٌٍٖ ثمةمةً ( ثّمٍر ) طػ ًٍ ٝذ

ٓ
 ! موٌن طمؽ زوج بوةت ؿت ٖٙى..  اال

ن ٔالبصت
ٓ
 الّمٞ ِظك قئ ٝٞ ُٖ ِلُ ِّجمعان..  لٌمة المفجػؾ واالبن المٜةن ؿّع اال

 .. الّمٞ وّٓػ
لمة..  زهربةر تبٍّ بةُٚ مُ واؿّة ِلٚةت قبٜة ٔاٍٝن الٍٚت مُ بعٔات  هفةيُ زاد ٝو

 ؤاٝػدػ ٔاٝػدػ ِلُ الجةم واِجمةدًمة( خٍِوُ) و( ثّمٍر ) الؾّعان طمٍؿ زاد وثصٜمُ واهجفةري 
! 

مػ ِٜن لم لٜن
ٔ
بع الّؾػ بٌغا لّمػ اال

ٔ
 .. لل

 .. هٌةِة موة ٔاي شّةة ُٖ بػِبة وداِة مػشلة لٜٞ
ةهت  .. بةلغات الّةم ًغا الوٌةِة ٝو
 .. الممّؼة الصمػ الػاِةت راّٖة ؾٗنال ِفػات قٜٞ ِلَ زةءت

 .. هّم
 .. زهربةر الَ زةء ِمةن ؿلًةن( ؿّّع) الؾّع
طػ لّبَٙ زةء المػة ًغى لٜوي

ٓ
 !ًٍ اال
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ةت( .. ثّمٍر ) والؾّع( خٍِوُ) الؾّع مُ زهربةر شةٝم بّت الَ الًػِ٘ ُٖ  مؼدشمة الًٚػ
ن ٚلّلً 

ٔ
 ( ..ؿّّع) الؾلًةن..  لرعِعا بةلصةٝم للجػشّب ذاًبّن ٝلٌم البلع ٔاِّةن ال

بة ًوةؾ  ًٍ واهمة لّٔػ ٔاو بؾّى شةٝم مرػد لّؽ ًغا..  الرمُّ ِوع بةلؾّةدة مٙجػهة ًر
 وًغى..  اٖػِّٙة بفػؽ  موبةخة شجَ الٌوع مفةرؼ من ممجعة امبػايٍرِة لي ٝبّػ( ؿلًةن)

 امبػايٍرِجي من ِجرؼأ  ال زؼءاً  ةخبةوم و زهربةر ؤاِلن ثمةمةً  المؼارُِ ِةالة ِلَ ٚوَ ٚع المػة
 .. هٌةاّة بمٍرة
 .. الٜبّػ الؾلًةن الَ بةلجّػؼ مفٍٔؿ الٜٞ

 ( !خٍِوُ) الؾّع ِعا مة
ّٕ ًوة الَ( ؿّّع) الؾلًةن مرُء من هّٙي ؿبب ِن لُ ِصُٜ اللّٞ مُّ ٚوَ  ٔان ٝو

 ؿٗوٌم بّن بإًعااي ٍِٙمٍن ٔالبصٍا اهٌم شجَ..  ًِةؽ ال ٔالبس االهرلّؼ مُ ثصةلٗي
 ..  ٔاطػى  بصػِة ًُٚ وِعة المٌٍلة الّملٚة لّٗػبٍؿ الؾّٗوة مدٞ الوظمة ّةالصػب

 ؟ بّع ّٖمة ِلٌّم طًػاً  ذلٛ لّؽ ٔاو ؟ ٔابُ ِة هظم ثؾلّس ًٍِّهي لمةذا -
 همٍذج بص٘( ؿّّع) والؾلًةن..  ِؼودوى بٌة يةلمة ٍٞ وًّٖة مظلمًة لمعاٚجٌم   -

ؿع للؾلًةن
ٔ
..  والمٗوٞ المدةلُ ًٍ الومٍذج ًغا..  لّؼاالهر شوػة ُٖ الٙى موًٙجي ُٖ اال

ٍع طةهُ لٜوي ٍٚمي ُٖ ٍِٚة قظمّة ذو شةٝمةً  ِػِعون  ! ٔامةمٌم طو
 !؟ مّي الٙجةؿ من الؾوٍات ًغى ٝٞ بّع..  لٜن -
طػ وال ٔاوؿ راٝةن ِة ٔاهت ثٜن لم -

ٓ
لة ُٖ شعخوُ من ا

ٔ
ًٞ الٍالء مؾة

ٔ
 الجُ المّةهعِن الٜػٗػ ال

 بمملصة ٔاثصرذ ٝوت لٜوُ..  وبّعؾ ٚبلٛ الٜػدّػ ًوةؾ..  الٌّة وِرػهة ؿّّع بٌة ٍِٙم ٝةن
ةً  ًوة الَ المرُء و الػشّٞ ٌّٖة ٚػرت مة لصَة زةءت شجَ..  ٔاًلُ بع ِمةن ثةٝر

ٔ
 .. لل

 ؟ ٚعومي مظةيػ ًُ مة ؟ ًوة مّي ؿوجّةمٞ ّٕٝ لٜن -
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مةً  -  مُ ِٙعًة ِصب الجُ يبّةً  لمرةلؾي ؿوغًب..  لي المٙػبّن من ؿومبس بوُ ِة ِوة ٓر
ٚٞ ِلَ..  زهربةر ُٖ بةلغات ًوة ِلٌّة ؿّصػص ٔاٍوي والجُ البلع ٔاِّةن

ٔ
 الَ ٍِدثي شجَ اال

 بةلجمػد ِٙبٞ ال ؿّّع..  بّووة ؿػاً  ؿَّٞ بي ٔاطبػثٛ الغي الٜلم ًغا مدٞ لٜن..  مؾٙى
 ..  ِلّي زعِعة بلع ُٖ مػثّفة ٔاٚعامي ثٍٜن ِوعمة وطةلة

مؽ دخةمصة بّع مٌّم الٍّم ٔاموَ ًٜغا
ٔ
 .. الظًّػة اال

..  الرةهبّّن ِلَ والّمةهّّن البلٍش الروٍد من ِفػات لورع الؼشةم وؿى وللوة ٔاطّػاً 
ػِةت  ! ِةللٝغ

ِّةن ٝةٖة من والجػشّبةت الجٌةهُ ِجلَٙ مبجؾمةً  ِرلؽ ٝةن الصٜم ٚةِة ُٖ
ٔ
..  والجرةر اال

 مّٙعى من وٕٚ شجَ( ُخٍِو) الؾّع رٔاى ان ومة..  ٔامةمي وللوة شجَ دورهة هوجَػ وٚٗوة
 ؿلم خم مبجؾمةً ( ثّمٍر ) الؾّع ِلَ ؿلم ًٜغا..  الٍد ٖةاػٙة بمٍرة بي ورشب ٖػشةً  ِصجووي

 من ّٓػت الجُ الٜػدّٗة لصّجُ ٔام الًٍِلة الؾوّن ًُ ًٞ..  لٌٍِجُ ِوجبي ٔان دون ِلُ
 ؟ ٝػدّػاً  قٜلُ

ػى وراح بجوبٌّي( خٍِوُ) الؾّع ٚةم ػ ِلّي ٖبعا بفظمّجُ ِٝغ  لم ٝةن وان بمٍّبة الجٝغ
ّٝع( .. خٍِوُ) بةلؾّع ِلٚجُ مة ٌِٗم

ٔ
 وثصعث المعن ِفػات يةؼ ًغا مدٞ رزٞ مُ بةلجة

الؼ مُ
ٓ
 .. ِلُ ِجّػؼ ال ٔان البع الٍزٍى ا

وة خم ٚلّلً  مّي وٚٗوة  الؾلًةن ؤالَٙ الجٍاٖع اهجٌَ شجَ هوجَػ وزلؾوة الًةبٍر  من ثصٝػ
ًٞ بوة ٌّٖة رشب ٝلمة

ٔ
م ٝلٌم زهربةر وبة  وٌِع اهجٌَ المفةٓبّن المؼارُِ ٌِع ٔان ؤاطبًػ

 .. الصمػاء ِمةن راِةت بٙعوم بعأ  زهربةر ٔاطٞ لٜةٖة والدػاء والجرةرة الومةء
 .. الموؼؿ شجَ لةمجّن وطػزوة زمّّةً  ودِوةى خم ٚمّػة طًبة

*** 
 .. الٍّمّة الرلؾة ُٖ دار ومؾجٙبلوة زهربةر مؾجٙبٞ ِن يٍِٞ شٍار
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 مة ٔامػ ًوةؾ ٔان( ؿّّع) بةلؾلًةن ّٖوة الٍشّع الظبّػ وًٍ يبّةً ( ٍِوُخ) الؾّع رٔاي ٝةن
ة لّػشٞ زهربةر الَ زةء من هَػة ِصمٞ ال وزٌي..  ًوة الَ بمرّبي الؾلًةن ِعبػى ..  بؾِػ

هي بٞ
ٔ
مػ ٍِيع ٝة

ٔ
ن ٝبّػ ال

ٔ
 ! مصعود الّٔػ ٔاًلٌة لعِم وِصجةج زهربةر ثةرِض ُٖ الفة

 ؟ ًٍ مة
ن ٔاٝع لٜوي..  ِّلم ال( خٍِوُ) الؾّع

ٔ
 ٔاللً  ٚةامة وامبػايٍرِجي بةلجرةرة مٔػم( ؿّّع) بة

 ٔاشع ٌٖم من زعاً  اٚجػب ًغا ُٖ وًٍ ٔاؿةؿةً  الجرةرة ٔازٞ من ٚةمت شػوبي ٔآلب..  ِلٌّة
 ! البػًِةهّّن الؾةدة شػوب ٔاِمعة ٔابػز 
 ..  عوداللمص والجٍؿُ..  لؼهربةر الجرةري  االهٗجةح من اً مؼِع ِجٍُٚ( خٍِوُ) ٖةلؾّع لغا

 ؟ المظةيػ ِن مةذا..  ؿّعي ِة لٜن
ٍع مظةيػ ؟( راٝةن) ِة ثٙمع مظةيػ ٔاي-  ؟ لإلهرلّؼ طوٌٍِة وبةلجةلُ لي زهربةر طو
 .. هّم -
ن ًةاٞ اشجمةؿ ًوةؾ( ؿّّع) مُ -

ٔ
 ٔان المدّػ لٜن.. اإلهرلّؼ هّم  ٚبوة ُٖ زهربةر ثُٙ بة

ن   الٜبّػة االمبػايٍرِة ًغى
ٓ
 ٔاهي اِجٙع..  الػزٞ ِلَ ثمةمةً  زعِع ٔامػالجُ ِمجلٌٜة اال

 ٝٞ ُٖ مّي ٝبّػة شػبةً  ِفّلٍا ٔان من ٔازبن وًم..  مة بًػِٙة لصؾةبيٌم مو ؿّجظلك
 .. مٜةن

 ؟ ًغا ثومن ًٞ -
ملي مة ًغا -

ٓ
ّٝع..  بوُ ِة ا

ٔ
 ِوي ٌّٖة ابجّعت الجُ الًٍِلة الؾوٍات ثلٛ ُٖ ٝػدّػاً  ثّٔػ بةلجة

شعاث مؾّػ وِن
ٔ
 .. اال

  مػت ًٜغا
ٔ
 زهربةر ُٖ الصةدخة الؾػِّة الجّٔػات ِن مؾجمػة ٔاشةدِح بّن الجةلّة ِةماال

 .. ٔاؿػثوة ِلَ ذلٛ ٔاخػ وبّن الرعِع للؾلًةن ٝػجٌّبة
*** 

ِةم ًغى ُٖ
ٔ
 ! الؼبَ الؾّٞ بلْ بةلغات المجٍثػة اال

ن ٔامةمُ من ٔاهدَ دزةزة مػت لٍ..  ٔاثؼوج ٔان البع..  ٔايّ٘ ٔاِع لم
ٓ
 ! ٝةرخة لصعخت اال
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ة الدٍرة ىًغ ؿبب مة
ٔ
 ٔالةبوُ - ٔاِجٙع ٝوت مة ِٜؽ ِلَ - الجٍثػ لٜن..  ٔادري  ال ؟ المٗةزة

 ! المّبة الصةلة بٌغى
َ٘ ) مّوَ ٔاطّػاً  ٌٖمت م َطَل ُٜ َ

ْن  ل ْم  ِمّ ُٜ ِؾ ُٗ ُوٍا َاْزَوازةً  َاه ُٜ َجْؾ
ّ
ة ِل ٌَ ّْ  ( .. ِإلَ

ًٞ موؼؿال ًٍ( الؾٜن) ِّع لم زهربةر وُٖ هٗؾُ ُٖ والجٍثػ الٌّةج ًغا مدٞ ُٖ..  هّم
ٔ
 واال

وُ زوزجُ ثمبس ٖجةة ًٍ لُ بةلوؾبة الؾٜن ٔالبس..   ..  قئ ٝٞ ثفةٝر
مٍر  ٔان ٔاٝػجفٕ ًٜغا

ٔ
وُ الجُ الروؾّة اال  ًغا..  والٌعوء بةلّةيٗة وخّٙةً  ارثبةيةً  مػثبًة ثؤٚر

 ! مظجلٕ ٝلًمة ٔاٍن ٝوت وٚع ِلُ زعِع اٝػجفةؼ
خػت ِبةدثُ شجَ

ٔ
 ًغى لٜن..  بعاطلُ الدةاػ ثػالجٍ لصرم للٔةِة شؾةس مّٙةس وًُ..  ثة

طّػة الفػؿة الٌرمة
ٔ
 ؟ من لٜن .. الؼواج من البع .. ٝةرخّة ٔالبصت اال

*** 
ت الجُ( ٔامّن) بوةإ ًُ( مٌعِة) ن ِفػ الؾةبّة ِلَ قةٖر

ٓ
 ُٖ ثّمٞ زمّلة رقّٙة ٖجةة..  اال

 .. مّي زلؾجُ هٌةِة بّع ٍِم ٝٞ مؾةء ٔابٌّة مُ وثػشٞ الصٙٞ
ّٝع بٜٞ ورخت .. زمّلة لٜوٌة زهرّة

ٔ
 ال - الؼهٍج ّٝةدة- ؤاهٍخجٌة..  العّٚٙة ٔابٌّة ملمس ثة

 .. ٌّٖة زعاؿ
 .. العاطلّة خٍرثُ وؿى ٌّٖة ٖٜػت ًٜغا
 ؟( راٝةن) ِة بةلغات ِبع بوت لمةذا ؟ بةلغات( مٌعِة) لمةذا
مػ ٖةثصجي شّن ِلُ الٔةهب( خٍِوُ) ؿؤاؿ ٝةن ًٜغا

ٔ
 ! بةال

ي اِجبةر دون اطجّةري  ِلٌّة وُٚ وٚع زم دبأ  ٌّٖة..  ٔاشببجٌة ٖجةة اهٌة -
ٔ
 ثعِوٌة ؿٍى قئ ال

 ... بةلٍرع مفٌٍرة ًغا ُٖ وًُ
 ! ِبع بوةإل ابوُ ٔازوج ٔان ِػهّوُ ال ؤاهة!  ِبع بوت لٜوٌة -
ن ٔاؤمن ال ؤاهة!  االشجٙةر ًغا موٛ ِؾجص٘ ال( ٔامّن! ) ٔابُ -

ٔ
 . هللا لّٔػ ِبع ًوةؾ بة
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طّػة ٝلمةثُ من ذًٍؿ ُٖ لُ ِوَػ ًٍو الصعِح ِن( خٍِوُ) الؾّع ثٍٕٚ
ٔ
 ّٕٝ..  اال

ولَ للمػة ِمعمي الغي الموً٘ بٌغا ِلُ ِرّب
ٔ
  ؟ اال

 !! ِرّب ٔامػ موةٚفجٌة مرػد ٔالبس شجَ ًغى الّبٍدِة ثرغرت لٙع..  اللّوة
ملوُ ٝةن..  لعٚةا٘ لةمجةً ( خٍِوُ) الؾّع ٍٞ

ٔ
 .. شػؼ دون ِجة

ن بعاطلي ِعور  مة ٔاِػؼ ٔاٝةد
ٓ
ّٝعبة اهي..  اال

ٔ
هي مُّ الوٙةش اؿجمػار ِػِع ال لجة

ٔ
 مة ٔاهي ِّػؼ ال

ّٝع لي بةلوؾبة ٓػِبةً  موًٙةً  ٔاٌٍػت ٚع دمت
ٔ
ِةت معٍِم ٍٚي ٖٜػ لعي ٖبةلجة

ٓ
 و والؾون بةال

 الوٙةقةت ًغى ٔاشع ُٖ مُّ دطٞ ٝلمةِمةب بةإلرثبةؾ  وًٍ..  الٍاُٚ ورؤِة الٗجةوى
لبسالرعِعة ِلّي 

ٔ
 .. مٙعمةً  ٔامةمُ وًٙيم وثٌةٖت ؤادلجُ شعثُ ِجصةقَ ٖة

 ! ؟ الؼواج..  لٜن
ة بٌغى ٍِاٖٙوُ و ِؾجؾلم ًٞ  ؟ الؾِػ

لة بؾبب هٗؾٛ ثّةٚب ًٞ -
ٔ
 ؟ الٙعِمة المؾة

لة ٔاي..  ثٍزؾت
ٔ
 ؟ ِٙمع مؾة

لة -
ٔ
 ( !ٖةيمة) من الؼواج مصةولجٛ مؾة

ٍع هٌوت ّٝع!  لٔبةاُ ِة ؟( ٖةيمة.. ) ٝةلملؾ
ٔ
..  مالٙعِ الصٍار لي شَٜ الدػخةر( ثّمٍر ) بةلجة

 ! الٜبّػ شمةٚجُ شرم ٔاٝػجفٕ الؼمةن مػ ٝلمة لمةذا
 ؟ ثصعخوُ ولم  الؼمن ًغا ٝٞ ثّػؼ ٝوت -
 ؟ ٔابّٛ ٔالؾت! ؟ ثصعخوُ ولم الؼمن ًغا ٝٞ ثّػؼ ٝوت ؤاهت -

 : ؤاٝمٞ ثوٌع خم
 ِٜن ولم بوُ ِة ؿةذج رزٞ بةلّٗٞ لٜوي..  ّٖلجي ِلَ( ثّمٍر ) ٔاٚةيُ ٝعت ٔاهُ ٖلجّلم -

ٛ  .. الٔػِب موًٙٛ ٌّٗمل ِٜن ولم ِّٖػ
مػ ًغا -

ٔ
 .. ثمةمةً  هؾّجي اال

 ؟ًٍ العاُٖ  الوؾّةن ِن ِرؼؾ ِٜن لم ان زواج بل الؾوٍات ثلٛ ٝٞ بّٙت لم..   ٔابعاً  -
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همة ثجؼوزٌة ُٝ بةلغات الّبّع ٔاشع  ابوة ِلَ اطجّةرؾ ُِٙ لمةذا
ٔ
ِػاؼ اًةهة ثجّمع ٝة

ٔ
 الجُ اال

 ؟ ٚعِمةً  ٔاِرؼثٛ
 .. ٝغب..  ٝغب

ولَ للمػة ِةرِةً  زّلٛ الػزٞ( .. راٝةن) ةِ ش٘ بٞ
ٔ
 ؤاهت ًغا من ٔاٝػدػ المٜةبػة لمةذا!  اال

 ..  بةلص٘ المعاع
ٍع ًغى ًٞ..  بصػارة ثفّػان ِّوةي  ! ثبةً  ؟ دم

 : دمٍُِ وؿى ِرّب شؼم ُٖ وٚلت ٚةمجُ من قعدت
 ! مٍٚٗٛ ِلَ ٔالػرت نإ زهربةر من بةلػشّٞ لُ اؿمس..  ؿّعي -

طػ ًٍ واهجٗن الغِػ لَا ٍٖراً  وزٌي ثّٔػ
ٓ
 من وِمؾٜوُ ؿػِّةً  مٜةهي من ِوٌن ٔان ٚبٞ اال

 : مغٍِر  ٓوب ُٖ ٚةالً  ٝػجُٗ
ٛ لن لٛ ٚلت -  ثػؾ ُٖ ثٜٗػ ّٕٝ!  ابوُ ِن ٍِهةً  هللا ًعِة اهٛ لٛ ٚلت!  لوٗؾٛ ٔاثٝػ

ُ ُٖ ثٜٗػ ّٕٝ ؟ ٔابّٛ  ! ّٖلجي مة ٝٞ بّع ثٝػ
ولَ للمػة

ٔ
 ٔامةم ِوجصب وراح الٜػؿُ ِلَ ؿٙى..  ِعالفع االهّٗةؿ ًغا بّع ِبُٜ ٔازعى اال

ؿع ًغا ِوجصب ٔان مؾجصّٞ!  المغًٍلجةن ِّوةي
ٔ
 ! مؾجصّٞ..  اال

شفةء ُٖ الرصّم وِفّٞ الٙلب ِمؼؽ  الغي الّرةاؼ ةلبٜةءِ
ٔ
 ! اال

ّت ًٜغا هي رٔاؿي واشجووت ٔامةمي ٝر
ٔ
هُ ٔايمة

ٔ
ي لن بة ي ولن ٔابُ ًٍ..  ٔاثٝػ  رزٍثي لٜوُ..  ٔاثٝػ

ن
ٔ
 ..  ًغا ازُزو  ُٖ برٍاري  ِٕٙ بة

 .. بمٍاٖٙجي ٔاطبػهُ طةاػة شؼِوة بلٌرة خم ببىء ًعأ 
*** 

 .. ّٝةدثي ِدػخػ..  الفةيئ ِلَ( ٔامّن) مُ ٝوت اللّلة ثلٛ ُٖ
 : شؼم ُٖ ٚةالً  ٚةيّجي

 ! ابوجٛ زوزوُ .. ٔامّن -
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 الَ وللت لٍّم!  للظلٕ ٝػدّػة ؿوٍات بُ ِةدت لّٔػة ٖجةة..  يّبة زوزة( مٌعِة) ٝةهت
 ! هربةرز 

 الٜػم من وزاد ، ٔارهي من زؼء ُٖ( خٍِوُ) الؾّع لوة قّعى زعِع لّٔػ موؼؿ لَإ اهجٙلوة
س ال زؼء بةٚجًةع

ٔ
ػجبي موٌة بي بة بعأ  ممجةز بمبلْ وزودهُ..  بةؿمُ ٝو

ٔ
 مرةورة ثرةرة بي ال

رض
ٔ
 .. لل
ٞ( ٔامّن) بجصػِػ ٚةم ٞ..  مّوة مصجػم ٝؾّع الٌَّػة زلؾة الَ ِعٍِى ؤالبس..  ٔاًلي ٝو  وٝو
ُ ٝبّػة بةؿجٙللّة ٔارهي قبٍن الّي هي وٖر

ٔ
 .. الموؼؿ ُٖ زعاً  قة

ؿبةب لٜن الرمُّ ِلَ هؼؿ ٝةلمًػ ؿظةء
ٔ
 ! ِوُ لجّٔب ثٜن لم ٝلٌة اال

ملؾ من همّب لُ ٍِٜن ٔان دون المٍت من طةاػٕ ًٍ
ٔ
 ًغى ُٖ واهصةً  ٌٍػ ًغا ، اال

 ، ثصبوُ ال ٔاؿػثي ُٖ قػؿة( مّةرهة) زبٌة ًوةؾ ٔان ؿٍى ثٗؾّػ لعي ِٜن ولم ، الٗجػة
 ! زوزجي:  ٖٙى واشع ؿٍى لّؾٍا ؤاٖػادًة

 ثٜن ولم الؾّعة ًغى من مػِصة مّةملة ٔازع لم زوازُ بّع شجَ لٜن الؾبب مة ٔاِػؼ ال
ة زاد الغي الؾّعة وثّةمٞ الؼواج وبّع الجصػِػ بّع ٝػاًّجٌة زادت بٞ ثصبٌة زوزجُ  .. ِرٖػ

ن ِٙبٞ لن( خٍِوُ) الؾّع:  يبّةً  وؿٌٞ مّػوؼ( ٔامّن) ٔاؿػة ٝةٖة لجصػِػ والؾبب
ٔ
 ٍِٜن بة

 ! يبّةً  مؾجصّٞ ًغا..  الّبّع من ياهؾبة
 .. ٔامي بفػة بلٍن( مصمع) ابوُ زةء الدةهُ الّةم هٌةِة مُ

ةً  ًغا لوُ ًٞ  ؟ مُّ ٖةٚر
ن ٔاطػى  ببفػة ثموّجي ؤُاه الصّٙٙة!  ال ٚلت لٍ ٝةذبةً  ٔاٍٝن

ٔ
 بل ِلّي ِٙؾٍ ربمة الّةلم ًغا ال

م لٜن ، بفػثي لٍن بؾبب موً٘ ٍج بٌة ٖؼهربةر قئ ٝٞ بٓػ  راّٚة ٔامةٝن ُٖ ِّّفٍن زه
لٍؿ ذويبرٍار 

ٔ
ٚٞ ِلَ..  ٝبّػ بؾلم ِّّفٍن وًم والفّػازِة الّػبّة اال

ٔ
 ِرع لن اال

 .. الرؼِػة ًغى ِلَ ممةِب
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ب مفةِػ ِفت..  ٔاهملة ّٚع لٍلّعي شبُ ُٖ ًغا ِؤخػ لم وبةلًبُ
ٔ
 دون ٝلٌة الموًػبة اال

 لّٔػة ٔام ٝبّػة ٔاهٕ ، بّةض ٔاو ؿٍاد وزٌي ُٖ ٔارى  ٔاِع لم الٍٚت ومُ ، لٍهي ُٖ ٔاٖٜػ ٔان
ػَٗ ابوُ ًٍ!  لٍزٌي هَػت ٝلمة ابوُ( مصمع) ٖٙى ٔارى  ٔالبصت ،  .. ٝو

 .. واالؿجٙلؿ االؿجٙػار ُٖ بعٔات ٚع شّةثُ ٝةهت الفظمُ المؾجٍى ِلَ ًٜغا
 من ٚلّلة ؿوٍات بّع ِٙػر ( ؿّّع) لؾلًةنبة الرمُّ ٍٖزئ ٖٙع زهربةر مؾجٍى ِلَ ٔامة

 ! مبػايٍرِجيإل ِةلمة( زهربةر) إِجبةر ٚعومي
 الجرةر الّمةهّّن للّػب ٝبّػة ًرػة مُ ثػاٖ٘ الغي الؾّّع الظبػ ًغا لعموة ًٜغا

ّن ةًّة وزادت هفةيةً  و ازدشةمةً  ٖؼادت الرؼِػة الَ والمؼاِر  ..  ٔاًلٌة ٖر
مةلي ِن ّٖي ِصعخوة ، ؿّّع للؾلًةن ُاؿبٍِ مرلؽ ِلَ هجػدد ٔالبصوة و

ٓ
 ، ويمٍشةثي ا

 خم هجوةٚـ مّي ؿةِةت ِعة هَٞ ، مؼدًػاً  ِرّلي ٔان ِلَ لمم الغي زهربةر مؾجٙبٞ ِن
 ٔالّب بّومة ، ؿوي ٝبػ بؾبب الغًةب ِن ِّجغر( خٍِوُ) الؾّع بعأ  الٍٚت ومُ..  هػشٞ
ي زّٞ ٚعمي ُٖ بمػض( ثّمٍر ) الؾّع  ، موؼلي الَ الٍّمُ المرلؽ ٖٞةهجٙ ، زٌّع ٔامػ ثصٝػ

 ! و خلث ٔاؿػ موةزؿ لدلخة الؾلًةن مرلؽ بعاطٞ الٍشّع الممدٞ ٔاهة ؤالبصت
 ! الٔػِبة ولَػوُٖ لُ مدّٞ ثرع ٔان ثٙػِبةً  مؾجصّٞ

 .. ِفػ الجةؿُ الٙػن  خلخّوّةت ُٖ زهربةر ُٖ ًوة الصّةة ثموُ ًٜغا
 ! الصّةة الَ يػِٙي( مٌّب) الدةهُ ابوُ ِرع وًٜغا

*** 
رشٞ  .. ٚبػى الَ ودِوةى الصمَ بّع ٚلّلة ٔاِةم ُٖ وًٜغا ،( ثّمٍر ) بةلؾّع المػض اقجع

ي مُ ذلٛ و شؼهت زعًا  م يّبجي .. لم ٔاٝن ٔاًٝػ الػزٞ الدػخةر ٔاٝػدػ من ثؾبب ُٖ قٙةاُ بٓػ
ّٝع لن ثّع ٝمة ٝةهت ..

ٔ
 لمٍثي .. شّةثُ بةلجة

خػ اقجع
ٔ
رض زراِة ُٖ الفعِع ُهفٔةلبإ ًمي وزاد(  خٍِوُ) بةلؾّع الجة

ٔ
 وًُ بةلٙػهٗٞ اال

 .. زهربةر الَ ادطةلٌة( ؿّّع) الؾلًةن موة يلب الجُ الرعِعة الؼراِة
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وت بّومة ،( ثّمٍر ) الؾّع رشّٞ ومن الٍشعة من ثبػمي لُ ٔابعى  لُ اقػاؼ ٔاي ٔارملجي ٖر
ة بوةثٌة ٔازواج وثٍلَ ، المجٍُٖ زوزٌة ٔارض ِلَ  ٝلي ّؼي ثٝػ ٔالبس ًٜغا..  المةلّة ٔامًٍر

 ( ..خٍِوُ) الؾّع ؤارض ٔارهُ ُٖ الّمٞ ِلَ مومب
ة( خٍِوُ) الؾّع بي لص٘ شجَ( ثّمٍر ) الؾّع وٖةة ِلَ الدةهُ الّةم ِوٙن ولم

ٔ
 دون ٖرة

  ! اهغار
*** 

ّبة الوّةع شةلة ِن ٝػدّػاً  ٔاشُٜ ٔان ِمٜووُ ِةم ثلٛ ُٖ ِفجٌة الجُ الًػ
ٔ
 ! اال

 الؾّع وٖةة لعمة من ٔاّٖ٘ ٔاٝع لم ، بعاطلُ  ِمّٙةً  هٗؾي بؼرع ٚةم بّعمة الػزٞ مةت لٙع
 الػزٞ ، الصّةة ًغى ُٖ ٝةن ٔابُ ومػزُّ من مٍت وًُ ٔاٝبػ ممّبة دًمجوُ شجَ( ثّمٍر )

 المةدؽ ؤاهت ربُ ِة لعٚت!  ممّبة من ِةلٌة..  طّػ ٝٞ الإ وزعهُ موغ موي ٔار لم الغي
 ؟ ببؾةية ثٙبلي من البع ِةدي ٔامػ ِّجبػى الغي ذا من..  بةلممّبة المٍت ولٗت ِوعمة

 ٝبّػ رزٞ دون وشعي ٔاٚجةدى ٔالبصت مؾجٙبٞ من بةلظٍؼ..  بةلظٍاء..  بةلوّةع قّػت
ن شجَ ٝوت ولٍ ٍِزٌوُ  !  الجٍزٌّةت ًغى ٔاٖر
 ُٖ ٝبّػة ٔارض ًِّّوُ بي ٍٖزبت و ، شعث بمة مصؼون وًٍ( ؿّّع) الؾلًةن واؿةهُ
 !  الٌّة اهجٙٞ ُٝ زهربةر

 ؟ ذلٛ ّٖٞ لمةذا
ّٝع بٜٞ لٜوي ، الؾبب الّّٙن وزي ِلَ ٔادري  ال

ٔ
 وِن ِوُ ولّٔػة ٝبّػة ٝٞ ِّػؼ ثة

رض من لّٔػة ًّٚة ؿٍى ٔادِػ ٔاِع لم ٔاهُ ِػؼ ولػبمة ٔاِمةلُ
ٔ
 ٔاًِةهٌّة الجُ وًُ اال

 ! ٔاٝػدػ ؤاملؾ ٔاٝبػ ًّٚة الَ هٙلُ ٖٙػر  ، هللا رشمي( خٍِوُ) الؾّع
ِةم ًغى ٝػدّػاً  موُ اٚجػب بةلموةؿبة ًٍ ، زهربةر ُٖ الٍٙم ٝبةر من ِػِعهُ ٝةن لٙع

ٔ
 اال

ػثي رِض ومفػوع لّٙجي وٍِم بفظمُ وٝذ
ٔ
ػهُ الجة وؿ ٖجٝغ

ٔ
 !! زهربةر الَ زةء موغ مػة ال
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 ٔاٖوٞ ولصجي ذاٝػثي زّٞ ٚع زهربةر ُٖ وزعى الغي االؿجٙػار ٔان ؤاطبػهُ بفعة هصٛ
ي ٔاشع نٍِٜ ٔان ِػهي لم ًٜغا..  ِمةن ُٖ ِةقي الغي المؾجمػ الجوٙٞ من بٜػدّػ  مّةٖر

ملؾ ٔالصةب من الٙعامَ
ٔ
 .. الرعِعة ٔارهُ الَ اهجٙلت و بٌغا..  الوبّلة اال

*** 
 ؟( خٍِوُ) الؾّع ٔارملة ِن مةذا
مةهة ًُ

ٔ
ٌة الجُ الٜبػى  اال  ؟( راٝةن) ِة ِوٌة ثجظلَ ّٖٜٕ ، الػزٞ ثٝػ

 ! ةمٌّ ّٖلجي بمة ٚبػى ُٖ الػزٞ ٔاٝػمت ربمة بٞ!  ِوٌة ثظلَ من لؾت ٔاهوُ الصّٙٙة
رهٌة ثةبّة ؤارهُ بّجُ ٔان ِلَ لممت زوزٌة وٖةة بّع المػٔاة

ٔ
 شٍٙؽ ٔاي لُ ولّؽ ، ال

 ! ٌّٖمة
رض ُٖ ِجصٜمٍن ٔالبصٍا الغِن( ثّمٍر ) الؾّع بوةت ٔازواج و( مٍثةبٍ) بػ ِلُ اؿجّةهت

ٔ
 ، اال

طػ الَ الغًةب ِلَ بٍٙة شػهًٍة ٔاهٌم ٔاٝعت ؿمٌّة شٍارات( ٔامّن) لُ وهٙٞ
ٓ
!  الًػِ٘ ا

 !ولٍ بةلٙجٞ  ٔاملُٝ من يػدي شع الَ
 لٜٞ الٍاؿّة بػؤِجي ٔادرؾ ًٞ ؟ الؾةب٘( ؿّّع) الؾلًةن ٝػم ُٖ الؾبب ًٍ ًغا ٝةن ًٞ

زٌوٌة مبٜػاً  ورااُ من ثجم ٝةهت المؤامػة ًغى ٔان زهربةر ؤاؿػار بٍّت
ٔ
 ؟ ٖة

 ، لي قظمُ لعِ٘ ِّجبػهُ بعأ  الغي الؾلًةن الَ ٔاقٍٜ ٔان دون موؼلُ من طػزت ًٜغا
مػ ًغا من ٔاِؾػ لّمبس ٝةن مة الرمُّ ومّةٚبة شٍُٙٚ ٝةٖة ٔاطغ ردتأ  ولٍ

ٔ
 ! هٗؾُ ِلَ اال

 ؟ نالمجٍّّٖ نللػزلّ موُ الرمّٞ رد ٍِٜن ًٜغا ًٞ لٜن
 ؟ طّػ ًٍ بمة هللا ٍِهوُ وٚع ٔاّٖٞ ولمةذا

*** 
 ( !مٌعِة) وبّن بّوُ الرعِع الموؼؿ ُٖ المفةٝٞ بعٔات
ة الٍٚت مُ ٝةهت ة ثجّةمٞ بعٔات ٚع ٔاطػى  الَ يبٙة من هجٙةؿواال بةلؾّةدة وقًٍّر  بّرٖػ

وُ بّمبّة هٗؾُ ٔاهة مُّ ثجّةمٞ بعٔات بٞ ، الظعم الّبّع ٝةٖة مُ وِمبّة  ًغا لٖػ
 ! الجّةمٞ
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طػ وراء ٍِمةً  ثجؾةٚى ٝةلصبػ ؿٍداءٝبّػة  هٙةط ، المفةزػات بعٔات
ٓ
هّ٘  زوازوة هٌػ ُٖ اال

 الَ بجصٍِلي ٝػّٗٞ المؾجمػ ثؾةًٌٚة ٜنلهّم ،  زػِةهي مُ ثغوب ،المرػى قصّس المّةى 
ؿٍد اللٍن

ٔ
 !  الؾظّٕ الفٜٞ ًغا ِلَ الٍهُ اؿجمػ ان داامة بمٍرة اال
بوةء بجػبّة اهفٔلت

ٔ
ٖٜةر ِلَ اال

ٔ
موت الجُ اال

ٓ
خػت ٔان  شّةثُ يٍاؿ بٌة ا

ٓ
و دوهجٌة ُٖ ٝػجب ا

جي( ٔامّن) واهفٔٞ ،ٔازّلٌة دلًّل لُ و لٌمة    للمػة شّةثُ طلت وًٜغا بمؼِر
ٔ
 ٔاي من ولَاال

ّ٘  .. ِؾةمػهُ ٖر
 ! الؾلًةن ؿٍى

*** 
ؿػة ، ٓػِبة قظمّة( ؿّّع) الؾلًةن

ٓ
ّٝع بٜٞ ا

ٔ
 زةء موغ الٜػدّػ ِلَ ؿةمصيأ  بعٔات وٚع ثة

 ! الٙةدم الظًػ ٔاؿجفّػ بعٔات ٌّٖة موي اٚجػبت الجُ الٗجػة ُٖ لٜن ، ًوة الَ
طغ ٝةهت الجُ ميلبةثٌ ٔآلب ِوٗغ..  والٔةدِة الغاًبة االهرلّؼ وٍٖد ِؾجٙبٞ اهي

ٔ
 ُٖ ثة

شّةن بّن
ٔ
وامػ لٍرة - موُ ومػٔاى مؾمُ وِلَ - اال

ٔ
 ! اال

 .. ِرّبة بصوٜة ًغا اهبٌةرى ِظُٗ لٜوي ، ٝبّػة بمٍرة بٌم ًٍ مبٌٍر 
ى ٚمػ الَ اهجٙٞ

ٔ
 مصةطبةلوؾبة لؼهربةر  ٝبّػ ٚمػ وًٍ( المٍثوُ بّت) اؿمي لوٗؾي ٔاهفة

قرةر
ٔ
 .. هٌةر الرؼِػة الػااػٙة هٌػ لّٔػ من أ  ّٖي وِمػ البصػ ٔامةم بةال

 .. بٜػدةٖة ٔاٝػدػ من المّجةد ِؾجٙبلوُ ٔالبس البّت ًغا وُٖ
بلد ِرّبة ٔاؿمٌة  وشجَ وٖػهؾة اهرلجػا مُ المّةًعات ِفػات بجٍُّٚ للٔةِة ًا ؿّّع ٝةن

مػِّٜة المجصعة الٍالِةت
ٔ
ٖٜةن  ةٌلبلدى ّٖ اً ؿّٗػ  ٔارؿٞ هيإ لم ٔاؿمُ ِوٌة ٚبًل ، شجَ اال

مٍر ًغا من ٔاِر
ٔ
 !الجُ مة رٔاِت لٌة مدّٞ من ٚبٞ  ب اال

م ّٖلجٌة ،ُٖ الظٍض مُ ًؤالء  الجػِح موي يلبت خػت ٔاهُ بٓػ
ٓ
 ُٖ ٔاشعخي ٔاال هٗؾُ ِلَ ا

هي الصٜم ٔامٍر 
ٔ
طغ ال

ٔ
مٍر  ًغى ِة

ٔ
 هصٍ موي الفعِع االهعٖةع ذلٛ لٜن..  بةلٔة بصؾةؿّة اال

م ًؤالء الوةس ُ للّةلم بجرةًلي ٝةن مٙجػهةً  ؤاٖٜةًر  ! يٍِلً  وِةداى شةربي لغيا الفٚػ
ِةم ًغى لعي هٗؾّة مفٜلة ٌٍػت

ٔ
 ؟ الص٘ ٍٚؿ ُٖ المةهُ زػٔاة بغات ٔاِع لم لمةذا:  اال
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م الصةدة ٔاٖٜةري  ٔاطُٗ ٔالبصت لمةذا  ؟ بٌة ٔاؤمن الزلت ٔاهُ بٓػ
 مُّ ِعوران وًمة ومصمع مٌّب لٍرة زةاػجوُ بٍٙة الؾلًةن مرةبٌة ُٖ ٖٜػت ٝلمة لمةذا
و بل الرؼر  بّن

ٔ
 ؟ ىمة

بٍة الؼواج ًٞ
ٔ
 ؟ الرٌةد روح ًِّلن ؟ الٍخٍب روح ًِّلن واال

 لٜن ، قةّٖة واهصة الص٘ ٝلمة ٍٚؿ ِلَ ٔاٍٚى ال دمت مة مرلؾي ِن االبجّةد شةولت
 ! ٍِمّن ٝٞ الّي ٔاذًب ٔان( ؤامػى) بًلبي مػة ٝٞ مؾّةي طةب

بة من ِرّب مؼِذ ًوةؾ ٝةن وبعاطلُ ي ُٖ الٓػ بة ثٝػ  مّي مرلؾُ اؿجمػار ُٖ والٓػ
 ! زهربةر ُٖ لُ مجب٘ وشّع ٝمعِ٘

طػ ومؼِذ
ٓ
وروبّّن ٔامةم واهؾصةٚي لظوٍِي لي ٝػاًّجُ  بّن ٓػِب ا

ٔ
 مة لٜٞ مظةلٗة اال

 .. ويمٍشةثي ًمٍمي من لّٜػدّػ ِصُٜ ةً قظمّ ةً لعِٙ اِجبػهُ ٝػزٞ لي وشبُ ، بي ٔاؤمن
ة زهربةر بةلّٗٞ ؤازدًػت ، مّي وٚجُ مػ ًٜغا  بةمجّةز هرصت ٗٞالٙػه زراِة ، بؾِػ

 شعث وًٜغا مروٍهة بمٍرة خػوثُ ثوظمت ، ٝلي الّةلم ُٖ ٝبةر ممعرِن ؤالبصوة
 .. زهربةر ؿٜةن لٔةلب

ٞ ٔالبصت المعِوة  مة همٕ ِلَ ثصمٞ ثٜن لم هٗؾٌة مؾٙى شجَ..  والػطةء الظّػ ُٖ ثٖػ
 ! و ِؾػ وٖػة و رطةء من هّّفي

 ..! للهرلّؼ رهٍطةً  ًّػةط اثٗةّٚة ِلَ ؿّّع الؾلًةن وُٚ ًغا وؿى وُٖ
 .. زهربةر ُٖ ثرةرثٌم وموُ الّبّع ثصػِػ اثٗةّٚة

ة الرؼِػة واقجّلت
ٔ
 ! اهغار بل ٖرة

 
16 

 
ةم) الجةزػ ِجصػؾ ٝةن ، المعلٌم( زهربةر) لّٞ ٍلم وؿى  ٔاِّةن مفةًّػ ٔاشع( هٓػ

 .. وشعى (زهربةر)
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 .. اللّٞ موجمٕ ةءز ٚع و اال ِوجبي ٖلم ، يأالعٚة مُ يٍِلً  ؿٌػ اللّلة ًغى
ةت وؿى ِرلة ُٖ ِجصػؾ ًٜغا شػاش ببّوٌة ِصّى الجُ الًٚػ

ٔ
..  الرةهبّن من اال

ي ِفّػ ٔان المٗجػض من ِٜن لم ٔالّٞ ٝؼهربةري 
ٔ
من زؼِػة ُٖ طٍؼ بة

ٔ
مةن اال

ٔ
..  ًغى واال

ِةم ًغى الرؼِػة بٌة ثمػ الجُ الَػوؼ لٜن
ٔ
 .. مظّٗة اال

 ( !مٜةهٛ وٕٚ) 
بةً  اهجٗن  بةلؾٍّؼ معزرة الَلم من طػزت ؿٍداء ٔاقبةح ؿبّة الَ غٍِراً م ِوَػ وًٍ ِر

 ! ًم اهٌم.. 
ن اؿجعار ثّٜٗػ دون ًٜغا   ِلّي ٚغؼ ٔاشعًم لٜن ، قعِع بةرثّةع الّٜؾُ االثرةى ُٖ ِٝػ

لم للجٍٕٚ مرةؿ ال..  ٝػجٗي ُٖ اهٔػس طورػاً 
ٔ
ن!  واال  .. ٍٚثٛ بٜٞ اٝر

ن ٍٞ ..  لمٌمة ذاًبّن زوٍد طمؾة من بٝر وزع شجَ ٚمّػة لمؾةٖة وراءى وًم ِٝػ
 .. ٍٖراً  مًةردِي اطجَٗ بّومة ٔامةمٌم  االِّةء من ؿٙى

ِرٍبة هرة لٙع
ٔ
 .. بة

*** 
ةم الجةزػ مُ شعث بمة ِظبػى الروٍد ٔاشع زةء للؾلًةن زِةرثُ ٔاخوةء الجةلُ الٍّم ُٖ ..  هٓػ

ٍن ال ّبّعال ، الروٍن ٔالةبٌة ٚع الّبّع من زؼء ثصػِػ موغ الرؼِػة ٔان ٔاِػؼ ٝوت  ِّٖػ
طػ ِملً  وال مٜةهةً 

ٓ
 ُٖ الصػ الّمٞ مٍاللة ٔاو مؾةءً  والػاشة ٔاؿّةدًم مؼارع ُٖ الؼراِة ّٓػ ا

 ومن موٌم الٜػدّػ خةر بةلجصػِػ الؾلًةن ٔاوامػ ولعور  االثٗةّٚة ثٍُّٚ بمرػد ، ٔاطػى  ٔامةٝن
 ! الٙػار ِلَ ٔالصةبٌم

 الّمةؿ ٔاؿّع من لٜةهٍا ، لٌم المٌّوة ةاالزجمةِّ االزػاءات لٍال ّٖلً  الّبّع ٔان الصّٙٙة
رض وزي ِلَ

ٔ
 بػًِةهّة زوٍد بٞ ِمةؿ ِلٙةًة ٔاًٍاؿ ِن ؿّّع الؾلًةن لُ شَٜ وٚع ، اال

ة ثجمةٓػ  ..  الّبّع وهّّة برٍاًر
ةت ًُٚ ُٖ مبةقػة لّّملٍا ثصػروا الغِن الّبّع من المئت طػج  وًٜغا ة الًٚػ  بٞ والؾٚػ
 ! والٙجٞ
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ة الٌوٍد الجرةر بّن ٔان قٛ وال ، بةلٜةمٞ بةرزهر االهًػاب ؿةدو  ٖةٚر
ٔ
 لٌم والّػب واال

مصةولة االثٗةّٚة ِلَ ّٖٞ ٝػد الٍٗهَ ًغى هفػ ُٖ ِع  ..  ٚػارى ِن الؾلًةن إلخوةء ٝو
 لٔػض قعِع قٛ ُٖ ٔاهَػ ٝوت لٜوُ ، يبّةً  ًٍ ٝمة بةؽ للّبٍدِة الػاٖن الٙعِم مٍُٚٗ

مػ ًغا من( اهرلجػا)
ٔ
 .. اال

ٍُٝ لًةنالؾ ٔاطبػت  ! بفعة ٖوصٛ بفٜ
شم٘ لّؽ ٔاهي ٔاطبػهُ

ٔ
ٝملٌة ٔامة ؿص٘ ِلَ نو ٚةدر  االهرلّؼ..  يبّةً  بة

ٔ
 نإ بؾةية بٜٞ بة

طلؽ لٌم ٔاِن ٖمن..  بؾّى ثٌعِع ولٍ ثرةرثٌم ًعدت
ٔ
 !؟ الّبّع لجصػِػ ثؾَّ الجُ بةال

لة
ٔ
 ، بفعة اٖػِّٙة قػؽ  ؿٍاشٞ ُٖ الموجفػة الجرةرة ًغى ثعمّػ ِصةولٍن ٔاهٌم ٝلٌة المؾة

ة و ًوٍد ؿٍاء ٌّٖة المجمػؿّن موةٖؾة ِلٌّم المؾجصّٞ من  بػثٔةلّّن ٔاو ًوة وِػب ٔاٖةٚر
م ٖػِّٙة الٔػبُ الؾةشٞ ُٖ وًّٓػ

ٔ
 ، ٔامػ ُٖ الموةٖؾة ِلَ ٚةدرِن ّٓػ دامٍا ومة..  ال

 ! ثمةمةً  إللٔةاي ٖلّؾٍّا
لة ًُ ًغى

ٔ
 الٙػهٗٞ زراِة هفػ ِصةوؿ ٝةن لغلٛ ربمة( .. ؿّّع) الؾّع ِػاًة ٝةن ٝمة المؾة

ربةح المعر
ٔ
 ! الّبّع ثرةرة من طؾةرثي ٍِّض لُٜ ًةالة ال

ةهت  ولَ المػة ًغى ٝو
ٔ
وربّّن ُٖ الٜةموة بةلٙغارة بٍِّي ٌّٖة ٔاقّػ الجُ اال

ٔ
 الَ زةء موغ..  اال

 بٜٞ وِؾَّ االهرلّؼ ًؤالء ِصجٙػ ٔاِمةٚي ُٖ ٔاهي ٔاٝػجفٕ ؤاهة يٍِلً  لي ومظةلًجُ زهربةر
 ! الٍٚت هٗؽ ُٖ مدلٌم نٍِٜ ٔان الًػؽ 

ٌة ال زعاً  ٓػِبة ِٙعة  .. لي لعِ٘ اال ِّٖػ
مػ الشجٍاء وؿّلة بإِرةد لٜن الّبّع ثصػِػ ُٖ ٚعمةً  الموُ ِلَ شددجي

ٔ
 الٜػدّػ ان..  اال

ن موٌم  ! ؿةدثي مُ البٙةء وٖوٞ ّٖلً  الجصػر  ٖر
ِن .. رزؽ  ممعر بل ٔاوالدى وهّةع هّةِي ِّوُ ٔالبس للّبع بةلوؾبة الجصػر 

ٔ
 ؟ المٗػ ٖة

ؿٕ مربػ ٔاهي ٔاطبػهُ لٜوي
ٔ
مػ ؿّمةرؿٍن الجرةر ٔان ثٍُٚ ٚع ٝةن وان..  لل

ٔ
 شع الَ ؿػاً  اال

ٌم ُٖ هّجي ِن لُ ؤاٖمس..  مة هٌم ثٝػ
ٔ
مػ مةدام وقة

ٔ
 االهرلّؼ ِؾجًُّ ال ًٜغا!  ؿػاً  اال

 ! موةِٙجي
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 ٚةرثّن ُٖ وبلد ٔاراض لي ؿلًةن ِمّبوُ من الٌٍان الغي ٌَِػى ، ًٍٝةن الروٍن ِٜةد 
 ! مّٔػال ًٗٞٝةل االهرلّؼ ِٙةب من ظةؼِ ذلٛ ومُ

 ! هٗؾي ِلَ ِةٚٞ شةٝم ِٙبلي ّٕٝ ٔاِػؼ وال..  مٙؼز  مٍٕٚ
 والّٙٞ الجةرِض ٔان ٔاطبػثي..  االهرلّؼ ٖلٛ ُٖ العوران مظةيػ الَ ذلٛ بّع الصعِح ثًػؽ 
ع و لن هؾجًُّ ..  بةؿجمػار  الجعطٞ ُٖ ؿّؾجمػون..  اذاللوة ُٖ ؿّؾجمػون ٔاهٌم ِٝؤ

بجوة ..  اإلٖلت موٌم إن زبوة بٌم بٓػ
هي لُ ٔاٝع

ٔ
ؿةلّبٌم وُِ ِلَ بة

ٔ
 ! العرزة لٌغى بةلجعطٞ لٌم ِؾمس ولن..  بة

ة وزعثي
ٔ
ٍع ِّٔػ ٖرة ن ٝلمة ِّٗٞ ٝمة المٍه لة ُٖ الوٙةش ٖر

ٔ
 الصؾةؿة ِلٚجي مؾة

رض مفٜلة ِن شعخوُ..  بإهرلجػا
ٔ
 ٔاٌٖم ٝوت اذا ومة..  خٍِوُ الؾّع ٔارملة مُ لٙعِمةا اال

 .. شعث الغي الَلم ؿبب
 .. لػاشة ٔادري  ال..  الصٙع..  الًمُ -

 : لُ ِوَػ ال وًٍ وٚةؿ البّي ُٖ بظةثم ِبح
 ؟ ثّمٍر  الؾّع بوت ٖةيمة  الؾّعة ٔاثّػؼ -

 !؟ الؾؤاؿ ًغا مة!  ِوٗرػ مظُ ٝةد
 . موعًـ ثؾةؤؿ ُٖ ؾّجةاث ٚع ِّوُ ٝةهت وان يبّةً  ٔازب لم

 ُٖ الوةر ٔاهػمت من وًُ هعؾ الصػب ٔاقّلت من ًُ ًغى ٖةيمة ٔان( راٝةن) ِة الصّٙٙة -
ة يبّةً  بمٙعوري  لّؽ( .. خٍِوُ) الؾّع زوزة مُ ِلٚجٛ ة بمٙعوري  لٜن الؾبب مّٖػ  مّٖػ

 ! الُمؾبب
ة ًغى ُٖ للجّٜٗػ مرةؿ ال..  ؤِلُ ِٔلُ مظُ ٝةن

ٔ
لجي ، المةِٙة المٗةزة

ٔ
 ممعر ِن ؿة

 ! ؿظػِة ُٖ لُ هَػ ٚع ٝةن وان ازةبة دون مٙجوبة هصٜة ٖوصٛ ٔاطبةرى
ؿ ُٖ ًغا ؿلًةن ! ! ٌٖمت

ٔ
ؾة ُِ  ال 

لوُ
ٔ
طبػثي ، رٔاِػػُ ُٖ لؾببا ِن ٔاطػى  مػة ؿة

ٔ
هُ ٖة

ٔ
 لدٍان قٛ ُٖ لُ ِوَػ ٍٞ..  ٔادري  ال بة

 .. المظًئ وِٙةب ٔاملُٝ اؿجػزةع ِلَ بٙعرثي ِظبػهُ ٔان ٚبٞ
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 ! اهجٌت بٌؤالء ِلٚجُ و..   مٍالي ِة ؿوٍات موغ هةٚفوةى ٔامػ ًغا -
ب ٝمة - ػثٛ ٚع ٝوت ان واِغرهُ..  ثٓػ زواج المؾجمػة الدػخػة لٜن بٌة ٝذ

ٔ
 الؾّع ةتبو ال

 من دارت الجُ الصػب ًغى وؿبب بٌة ِلٚجٛ ِن ٔاثؾةاٞ زّلجوُ ُٖ مرلؾُ مٌّم  ثّمٍر 
 ! طلٗٛ

 ؟ الوٙةقةت ًغى شوػ زوزٌة ٔان ًغا مّوَ ًٞ لٜن..  ٔاِػؼ ال -
ٛ ٔاهي الصّٙٙة!  بوٗؾي ٔاطبػهُ من ًٍ ِؼِؼي  ِة زوزٌة -  الؾبب ٔاِػؼ ٔان دون بفعة ًِٜػ

 ِعة واٚجوَ زوزجةن ِلٌّة ثؼوج..  ًغى( يمةٖة) زوزجي مُ ؿّّع ّٓػ ٝغلٛ لٜوي..  ٔاِوةً 
 ! المروٍن ثؾلًٌة هًةؽ من ِظػج  ُٝ زٍاري 

 وٚجٌة ومن..  البةُٝ المؾةء لٙةء ِلَ ِةمةً  ِفػِن شٍالُ مػ لٙع ؟ الؾوٍات ًغى ٝٞ بّع
ٌة وال ٌة لم ُؤاه والصّٙٙة..  ٔاِٖػ   ! ًُ لّؾت ملًٝة ٝمة ٝةهت ثبعو !لّٗٞ بة مًلٙةً  ٔاِٖػ

 وال ٔاطػى  امػٔاة هصٍ ٔازعى لم هصًٍة مةً ٍِ قّػثي مة ٔان ٔاِجػؼ ٔان ِٙجوُ والص٘ المعؽ لٜن
 ! زوزجُ شجَ

ع لٜن ، بّع ّٖمة شمةٚجٌة هٜػجفٕ مجّرلة ثٍٜن مة ٝػدّػاً  البٜػ الٍّايٕ  ثٍٜن ٔاهٌة المٝؤ
 !  لٌة مدّٞ ال شةرة لةدٚة

 ؟ الؾبب ًٍ مة ؟ شّةثُ اٖؾةد ٔازٞ من شةربت لمةذا
ة خم..  اًجمةم ُٖ لُ ِوَػ( ؿّّع) والؾلًةن ٝةملة لعّٚٙة قةرداً  ٍللت ًٜغا

ٔ
 قةِت ٖرة

 : اٚجوةب ُٖ وٚةؿ ابجؾةمة وزٌي ِلَ
 ! ٌٖمت -

لجي اهجبٌت
ٔ
 : االبجؾةمة بوٗؽ ٚةالً  ٖوٌن ٌٖم مةذا وؿة

ن( .. راٝةن) ِة ٌِم ال -
ٓ
 .. االهرلّؼي  الؾّٗػ مُ مٍِع ِوعي اال

 ! الجّٜٗػ ِٙجلوُ ِٜةد المٜةن ٓةدرت خم ِلّي وؿلمت ٍٖراً  هٌوت
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 ؟ ثصةربٛ لمةذا
بي ولم مجٍؿلة ٌّٖة لٛ بٜت الجُ اللّلة!  االزةبة ثّػؼ ٔاهت ؟ ثمؼح  ًٞ 

ٔ
 ٔاهت!  لٌة ثة

 !؟( َِّم ّٝعًن ان) الٙةاٞ ربٛ ٝلم ٔاهؾّت!  ّٝعًة ٖجصمٞ..  راٝةن ِة امػٔاة زػشت
مػ ثعع لم ّٕٝ!  ؿوٍات موغ مجؼوزة لٜوٌة..  هّم

ٔ
 ؟ ِمػ اال

 ؟ راٝةن ِة ِمػ ٔاهت زّلجي وًٞ 
 ؟ ال ٔام هّم 
ٖٜةر ٝٞ ٔايل٘..  هٗؾٛ ثصعث ٔاهت..  ثٜغب ال 

ٔ
 ٝةهت مٌمة..  ولػاشة بصػِة البةيوة اال

 .. زةرشة
مػ زّلت ًٞ

ٔ
 ؟ ِمػ اال

 بّةيٗة هصًٍة ٍِمةً  ثفّػ ولم..  ّٖلً  ثصبٌة ثٜن لم بٗجةة زواج خم..  زواج بل ؿوٍات ِفػ 
 .. شّّٙٙة

جوُ الجُ ٔاوالدي ٔام ِن ٔاثصعث!  ًوة زوزجُ ِن ٔاثصعث ٔاهة!  مٌلً  ت ِر  يٍاؿ ٔاوالدي وِر
 .. ٔازلُ من الٜػدّػ ثموُ زوزة ِن ٔاثصعث..  الؾوٍات ثلٛ

 هصٍ قٍّري  بمدٞ هصًٍة المةدؽ الفٍّر  ِلَ ٚةدر ّٓػ الزلت ٔاهُ الصّٙٙة لٜن..  زمّٞ
 .. ٖةيمة

وؿ الؾؤاؿ َِٞ
ٔ
 ؟ مجؼوزة امػٔاة ُٖ ثٜٗػ ّٕٝ:  اذن ٚةامةً  اال

مػ ٌّٖة ٔاٖٜػ لم 
ٔ
 .. ؿئ بة

 !؟ شػة ثمبس ٔان الٙغرة هٗؾٛ بعاطٞ ثموّت مػة ٝم..  واهجٌَ ٌّٖة ثٜٗػ بٞ
 وشّةثٌمة ؿّّع ّٓػ زوزٌة ٔان الؾلًةن ٔاطبػؾ شّن داطلُ رثّةحبإ قّػت ٔاهٛ ثوٜػ ًٞ

 ؟ مٌعمة
 ! بةلّٗٞ شعث ٔاهي الصّٙٙة لٜن..  وٚجٌة من هٗؾٛ ِلَ ٝغبت..  ٔاهٜػثي ارثّةح 
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مػ ًغا هٌةِة مة
ٔ
 ؟ اال

ِػاؼ..  ذهبُ لّؽ 
ٔ
ت الرةًلّة اال  وؿممت ِوّٗة بمٍرة زوازٌة ٖؾع..  وبّوٌة بّوُ ٖٚػ

م ٝوت من مُ شّةثُ لم بةيوي لٜن هةزصةً  زوازُ وبعا ٔاًلُ ٔاِجبًػ
ٔ
 !  اال

  ؟( الوٜةح ّٓػ للمجصةبّن ِػ لم)  هللا رؿٍؿ لٍٙؿ ٔاشعًم ِؾجمُ لم لمةذا
شع ِمٜن ًٞ

ٔ
 شّةة ثعمػ ٔان ِمٜوٌة بةلؼواج مجّلٙة واشعة زةًلّة ِةدة ٔان ِمعؽ ٔان ال

 !؟ ٝةملجّن اؿػثّن
ٖٜةر ٖةهٞ ٔاب ٔاهت

ٔ
 ثلٛ مدٞ ٖةيمة ثّّـ ًٞ..  روح بل زؾع وزوج..  مؤؿٗة بةيوة بة

 ؟ الَػوؼ
 ؟ الٜبػى  المفةٝٞ ًغى ِرػ ٔان واشع هبٍي شعِح لمظةلٗة ِمٜن ًٞ
 ؟ الّمٞ ومة

 ؟ الّمٞ مة:  المفبٍمة اللّلة موغ هٗؾٛ ِلَ يػشجي الغي الؾؤاؿ ًٍ ًغا َِٞ
طػوي ربٛ ِٙةب ثجروب ُٝ ثوؾةًة ٔان البع..  مجؼوج ؤاهت مجؼوزة ًُ

ٔ
 ال لٜوٛ..  اال

ع الؼوزّة شّةثٛ مّةلم..  شّٙٙة ثوؾَ  ! ًغا ّٖٞ ِلَ ٚةدر وّٓػ ثوؽ لم ٔاهٛ ثٝؤ
طػ الوبٍي الٌعي ثرػبة ِن مةذا

ٓ
 ؟ اال

 ؟ خةهّة ثجؼوج ال لمةذا ؟ هٗؾٛ ثّٙع لمةذا
ٍٝٞ ؟ الٗجةة ًغى مدٞ ثلعن ٔان الوؾةء ِٙمت ًٞ  مة ٔاطػى  مػة وثؼوج رزٞ ِة هللا ِلَ ث

وؿ زوازٛ ُٖ للصب ثٍٖ٘ لم دمت
ٔ
 ..  اال

ة من ٚةدم لػاخ ًٌّٚة شجَ داطلُ ُٖ ٔاٝبػ وثؾةؤالت ٔاطػى  شٍارات بعٔات ًٜغا  .. المؼِر
ت ة ًِػ  الّبّع من واشعة ُٖ وثمػخ  ٓوبةً  مفجّلة( مٌعِة) ٝةهت..  الظةرج الَ بؾِػ

ة  بٍزٍى المؤؿٕ المفٌع ِػاٚبٍن بّّع من وٍٚٗا الّبّع بةُٚ بّومة..  بةلْ بّوٕ وثوجًٌػ
 ! الجّبّػ من طةلّة

ةدت بص٘ ٓةهبة ٝةهت..  بةلممت مٌعِة ؤامػت المٜةن الَ وللت  ٖوٌػثٌة ٔامػي  ثٜؾػ ٝو
ت..  الٗوةاس اخةرة وِعم للموؼؿ بةلعطٍؿ ؤامػثٌة رض ثعؽ ِوٕ ُٖ ثصٝػ

ٔ
 َّٓةً  بٙعمٌّة اال
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لجٌة المػٔاة الَ الجٗت بّومة وٓوبةً 
ٔ
 ِن ثّجغر و البٜةء ُٖ ثوٗرػ ٍٖزعثٌة شعث ِمة وؿة

 
ٔ
 ! ثةٖي طًة

 ! ثبُٜ امػٔاة مّةٚبة بمٙعورة ِةٚٞ رزٞ ًوةؾ ٔان ٔاٍن وال الوؾةء بٜةء ٔاثصمٞ ال..  ثبةً 
جٌة ًٜغا  .. موؼلُ الَ اثرٌت خم ٚلّلً  واؿّجٌة بّعمة لٖػ
جوة ُٖ زةلؾة( مٌعِة) ٝةهت  الّبّع ُٖ وثؾب ثٌعر اهعّٖت شجَ رٔاثوُ ان ٖمة ، ثٔلُ ٖٓػ

 ! لٌٗم ُٖ الٍٍٚؼ ِلَ وثلٍموُ ولوٌٍٖم والظعم
 ٝلمةثُ ِلَ هةًٓةً  ٔاٍٚؿ ؤاهة ٚةيّجٌة لمػشلة وللت شجَ ، الدٍرة ًغى ٔامةم لةمجةً  ٍللت

: 
 !؟ هؾّت ٔام..  ثمةمةً  مدلوة وشٍٙؽ مفةِػ لٌم بفػ ًم..  لبفػي  ِبع وال..  هللا ِبّع ٝلوة -

ى
ٓ
طّػة الٜلمة ًغى مؤلمة..  ا

ٔ
 ! اال

جة ٚع وِّوةًة ٔاطػس ذًٍؿ ُٖ لُ ثوَػ وزعثٌة ًٜغا ٍع آػوٚر  الؾػِػ ِلَ زلؾت..  بةلعم
 ! بةّٝةإهٌةرت  خم..  ذاًلة زالت مة وًُ

 ًغى ّٓػ ِةثبة ٝلمة ٔالٕ ثٍٙؿ ٔان بةمٜةهٛ ٝةن ٔاطُ ِة..  الوٗؽ ُٖ ًةاٞ بوّ٘ قّػت
 ؟ رزٞ ِة لٛ شعث مةذا..  الٙةؿّة الٜلمة

ة زلؾت   وٚٗت خم بّوٕ دّٖجوُ..  مّجغراً  وٚبلجي رٔاؿٌة واشجووت الؾػِػ ِلَ برٍاًر
 : ٚةالة

 ؟ ثصبوُ ال والزلت الؾوٍات ًغى ٝٞ!  شّٙٙة ثصبوُ ال ٔاهت!  الوؾّةن ِلَ ٚةدر ّٓػ ٔاهت -
 ! المؼِع ثصمٞ ِلَ ٚةدر ّٓػ ٔاهة ِلّٛ بةهلل ؟ مةذا 
وًةم بجلٛ لٛ ٔاوشَ الغي من -

ٔ
 ؟ اال

هوُ ثؤمن ٝوت ان..  ٔاوًةم لّؾت -
ٔ
..  االشؾةس ِلَ ٚةدرة ٔاهُ ثّػؼ ٔان ٖلبع مدلٛ بفػ بة

 ! ٔابعاً  ثصبوُ لم اهت
ن لّؽ

ٓ
ن لّؽ!  اال

ٓ
 ! ؟ الصٍار ًغا بّع ٔاطػى  من بةلؼواج ٔاٖةثصٛ ّٕٝ!  اال

 ! بةلوػورة شبّبجي ًُ رزٞ ٔاي زوزة ان..  وشبّبجُ وزوزجُ ٔاوالدي ٔام ٔاهت..  ٔاوًةم بٞ -
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 ! ٝةذب ِة ٝةذب ِة!  ٝةذب ِة( راٝةن) ِة
  ؟ ٔاّٖٞ مةذا لٜن

  لُ ثٌَػ ال ٔاهت -
ً
طػ ِةلم ُٖ داامةً ..  ٔابعاً  ذلٛ من قّئ

ٓ
 ثٜٗػ الزلت ًٞ..  ٔاطػى  ؤاٖٜةر ا

 !؟( ٖةيمة) الّٙػبة ُٖ
ة وزٌُ ثّٔػ

ٔ
 ِّػؼ ال مةزاؿ ٔاٖػِّٙة قػؽ  ُٖ قظك ًوةؾ ًٞ!  قعِع ٓوب الَ ٖرة

قظةص ًؤالء ٝٞ ِّػؼ ّٕٝ..  اللّوة! ؟ بٌة ِلٚجُ
ٔ
 لم بٞ ؟ ِوي ٔاثصعث ال ؤاهة ذلٛ اال

ة ٍح شّةثُ ًٞ!  ِةمةً  الّفػِن ِٙةرب مة موغ ٔاًر  ؟ زوزجُ ٔابلْ من ؟ ًٜغا ٔامػي  ٌّٖة مٗو
ٓلب بٞ..  ال!  يبّةً  والعًة ٔامّن 

ٔ
مٌة شَٜ ٔاهي اال

ٔ
مػ ؿػبت ٚع وًُ ال

ٔ
 ! البوجٌة اال

 ؟ ٔاشعًم زوزة ُٖ بةلجّٜٗػ ثجٌمّووُ ّٕٝ ؟ ًٜغا ثٜٗػِن ّٕٝ -
خم ٝةذب 

ٓ
 ٔاِوةؤؾ ِلّٛ ثفٌع ِةرِةً  ةمالّٙة ٍِم ؿجٕٙ من ِة لوٗؾٛ اِجػؼ..  ومرػم ا

 ! ثظّٗي بمة هللا ٔامةم
 ! ًغى الدةاػة الٔوب هبػة بّع ٝػدّػاً  اهٜمفت ٚع ٔازعًة ًٜغا

 هٍم ُٖ ثٔى ٝةهت ٚلّٞ بّع ..و اهجٌَ بلٙةء  روٌِة من ًعٔات ٝػدّػة ٍِايٕ ّٖي هٙةش دار
 .. شووُ ُٖ ِمّ٘

 ٚعِمة هٗؾّة ِٙعة ًوةؾ ٔان الٍاهس من لٜن مصّػة الّبّع مُ ٔاّٖةلٌة..  قٛ بل يّبة هٌةإ
 ! ثّّٙعاً  زادًة ٔاهي ِبعوا بٞ..  بٌة زوازُ ِصلٌة لم

ولَ المػة ًغى
ٔ
 ُٖ داامةً  هّّـ ٝوة!  زعاً  ٓػِب ٔامػ ًغا!  المػاشة بٌغى ٌّٖة ثصعخوُ الجُ اال

ة ًغى ٔان ٔاِجػؼ لٜوُ..  ٝؼوزّن وود اشجػام  الؾوٍات ثلٛ ٝةٖة من ٔاٝػدػ لٌة ٚػبجوُ المّٝػ
 ( !البةردة) الؾلمّة

ن ٔامة
ٓ
 .. اال

 .. مًمبوة وزّلجٌة خٍرثٌة من ًعٔات وٚع
 ًغا ِلَ وثٙؾٍ المؾلمّن ٔامة همػة ُٖ ثٜٗػ..  ثجمٍر  ممة ٝػدّػاً  ٔاشٙػ ٔاهٛ لوٗؾٛ اِجػؼ
 ! الٜبػى  بةلممةاب الملُء ٔاهت بّومة وذاؾ
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!  وّٓػى ؿّّع ِلَ ثٙؾٍ الزلت ٔاهٛ والمفٜلة!  بؾةية بٜٞ ٔاهت ًٍ ًغا!  ٝةذب ٝةذب
 ٔاهٛ ثَن ًٞ لٜن..  هرلّؼلإل رهٍطي ِلَ وؿّصةؿب والاي للٜةٖػِن ِلَ ًٍ ؿّصةؿب

طػ ٔاهت الصؾةب من ؿجٗلت
ٓ
 ثمػ الؾوٍات ًةًُ ؟ يةًػ ملؾ ؤاهت ٚغر ًٍ ٔاثَوي ؟ اال

 ؟ بةلٍؿض ملئ ؤاهت ًغا بّع ثومصي ّٕٝ!  اخمةً  ثؼداد هٗؾٛ لٜن ِووذ وِٙلٛ
ة من بلًٕ هٌوت  ت خم للٓجؾةؿ ذًبت..  ؿّوٗرػ ِٙلُ..  زٍاًر

ٔ
 اؿجّعاداً  ثٍهة

 ..  للملة
 ًٍ..  الػشمة ربٛ من يةلبةً  الؾرٍد ُٖ بٜةءؾ نأ ..  راٝةن ِة الدةبجة الٍشّعة الصّٙٙة ثَٞ

طػ ٍِم الَ شّةً  ِبّٙٛ مة
ٓ
 ! المًلٍب ًٍ ٖةلمٍت واال !مّجٙعًا ُٖ هٗؾٛ ٔاهٛ ٚع ثبت  ا

*** 
هةٚفي..  الؾلًةن لٙمػ يػُِٙ ُٖ

ٔ
 .. طًّػ ٔامػ ُٖ الٍّم ؿة

 ! الّةٚبة ثٜن مٌمة بةلص٘ ٔازةبٌي ٔان البع
 ؟ ؿجّٗلي مة مٔبة ُٖ ٖٜػت ًٞ

 ! ٌِم ال 
 اللح مصةولة ِن الجٍٕٚ ٔان ٔاقّػ لٜوُ ّٕٝ ٔاِػؼ ال!  الٙعِم( راٝةن) الَ ٔاٍِد ٔان البع

ن المؾلمّن
ٔ
 ! الظػاب ًغا من اً زؼء هٗؾُ ٔاهة ٔالبصت لٙع!  بةلظػب ثمةب هٗؾُ زّٞ قة
مة اللح مصةولة ٔان ٔاقّػ لمةذا ٔاِػؼ وال

ٔ
 الدٙة ًغى ٔاؿجّّع ؿجرّلوُ ٔاطػى  مػة اال

 ! بعاطلُ الٙغرة المفةِػ وثلٛ الظغالن ًغا ِلَ ٔاهجمػ ؿجرّلوُ!  هٗؾُ ُٖ الٙعِمة
ٕٚ

ٔ
وازي ؿة

ٔ
 ِؾٜت ٔاطػس قًّةهةً  ٔاٍٝن لن!  الّةٚبة ٝةهت مٌمة بٍٜارخي ؿّّع الؾلًةن ال

 ! الص٘ ِن
وزٌي

ٔ
ن بي ٔاؤمن مة ًٍ ًغا..  ٔابعاً  ٔاهعم ولن ؿة

ٓ
 ! اال

 ! االهرلّؼ من مرمٍِة ِوعى وزعت..  بةلعطٍؿ الصػس لُ ٔاذن ًٜغا
 ! ٝةلمّجةد
 ! ِػثّـ وٖمي ممجُٙ وزٌي ٝةن..  االؿلمّّن زهربةر ٔاامة ٔاشع برٍار زلؾت
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 ؟ ًوةؾ مةذا
 مُ شعِدي من ِوجٌُ شجَ االهجَةر موُ ثًلب ؿػِّة بإِمةءة( ؿّّع) الؾلًةن بُ رشب

 .. االهرلّؼ
!  ؿٍداء ملبؽ ِػثعي رزٞ مٌّم..  زعاً  ِفٜػوهي االهرلّؼ ٝةن..  الجػزمةن شٍار ثةبّت
طّػة الفٌٍر  ُٖ زهربةر ُٖ بّوٌم رٔاِت وٚع ٝةلمّجةد ٔاوروبُ ٚؾّؽ

ٔ
 ٝةهت الصرة..  اال

ةِة  ! ًوة ثػؿٍا الجُ االهرلّؼِة الصةمّة ِر
 قظك ٔاي ِوُ ٔامةن ٌِع ٔاهي ٔابلٌٔم طًةبةً  ؤاًِةًم..  والجصّة الفٜػ الؾلًةن بةدلٌم
 ! هٗؾي ٔاٖػِّٙة قػؽ  ؿلًةن من الفعِع الّٙةب يةالة ثصت وزًٌٍم ُٖ الٍٍٚؼ ِصةوؿ

 والٍٍِد الجصّةت ِفػات بّع الٙةِة من طػزٍا..  ٖػشةً  بٌة يةروا..  يبّةً  خمّوة ًعِة
 ! الؾلًةن مملٜة وبّن مملٜػجٌم نبّ زاًػ ومؾجٙبٞ ٝبّػة بّلٚةت

 : ٚةالً  للؾلًةن وٕٚ..  ٓةهبةً  ِوجٗن الفّض وزعت شجَ طػزٍا ان مة
 مة ِلَ هللا من ِٙةبةً  ٍِمةً  البصػ ؿّبجلّوة وهللا ؟ ًغا ّٕٝ ِلّٛ بةهلل!  مٍالي..  مٍالي -

 ! شعث
 : موغرة بلٌرة وٚةؿ رٔاؿي الؾلًةن ًؼ

 ِّػض ٔاو هللا ِٔوب مة ٔاّٖٞ ٔاهُ ثَن ًٞ..  الؾلًةن ثظةيب اهٛ الشٌ..  ٔاشمع قّض -
 ؟ للظًػ ؿلًوجُ

 ِرّبوة ال خم..  ٔاٖػِّٙة قػؽ  مؾلمُ ثومّػ ُٖ بةلصػِة ٔاوربُ لٙؾّؽ ثؾمس..  مٍالي ِة -
 ؟ هللا ٓوب

 شػِة الوةس ًؤالء من هجّلم ٔان البع..  هلل الٍخوّّن ؿّعٍِا اهي..  ٖةهٞ دِن رزٞ ًٍ -
 ! الموةؿب العِن اطجّةر

ٍع وٚٗت ًوة  وٌِعد ٓوبةً  ِوجٗن ٔاشمع الفّض ٝةن!  ّٓػ ممعؽ ٌٖمت وٚع ٝةلملؾ
ؿ الوٙةش ُٖ ثعطلت لٜوُ ٝةرخة بصعوث

ٔ
 : ذًٍؿ ُٖ ٔاؿة
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 بةلعٍِة همػاهُ لػزٞ ٔاثؾمس..  المؾلمّن ؿلًةن ِة !؟ الموةؿب العِن اطجّةر شػِة -
 ؟ المؾلمّن لٍٗؼ بّن لعِوي

 : ٓوبةً  ثجؾّةن وِّوةى هغارإ ُٖ ٚةالً  بةلبّي( ؿّّع) الؾلًةن لُ ٔاقةر 
 ! ثٌٗم لن مجّمب قظك ٔاهت( .. راٝةن) ِة ٔاهت ثٍٕٚ -

ن ؿةِعؾ لٙع..  راٝةن ِة ًُ ًغى
ٔ
 رزٞ ِة ٖةًرم ًُ ًغى..  الؼبَ ِبلْ الؾّٞ زّٞ بة

 ! ٍِٜن مة ولّٜن
 ال ووهللا..  لظّةهة ثٙعِؾي ُٖ الجٗػِى وان..  لفػؼ الص٘ هللا لعِن الجّمب ان وهللا -

 ! ٍِمةً  ًغى زهربةر ِلَ هللا ٓوب ؿّرلب ٔامػ ِلَ ٔاؿٜت ٔان ٔابعاً  ٍِٜن
 : لةرطةً  ؿّٗي ِؾجٞ وًٍ ًةاٞ ٓوب ُٖ ٚةامةً ( ؿّّع) الؾلًةن اهجدػ

زّلٛ!  ٔاشم٘ ِة ثٍٕٚ لٛ ٚلت!  طّةهة -
ٔ
 ! ًغا ٝلمٛ ِلَ ثوعم ؿة

 لمجوة ان ٍِمةً  ٝلٌمو المؾلمٍن  اٖػِّٙة ٔاًٞ وؿّلّووة..  ورؿٍلي هلل لظّةهة اهٌة وهللا بٞ -
 ؿمصوة الغِن ًؤالء ٔاِعي ِلَ شجٗوة هللا ؿّرّٞ..  ثمػ وزّلوةًة الرػِمة ًغى ِلَ

 ! بوّةٌِم
ِةم( راٝةن) ِة مػشبةً ..  ٖجصٗؼت هصٍي ِوٕ ُٖ ثصػؾ

ٔ
 ًغى الؾلًةن ؿجٙجٞ!  الظٍالَ بةال

 ؟ المػة
م ٖعطلٍا الصػس هةدى خم..  مٜٗػاً  الًػِ٘ موجمٕ ُٖ ثٍٕٚ   وِلَ ِلُ بةلٙبن ؤامًػ

 .. ٔاشمع الفّض
 ..  ٔاؿمس لن ال

هٌ.. وؿى الرٍ المفجّٞ  مروٍهة ٖٜػة ذًوُ ُٖ زةءت
ٔ
 ًُغا الملٍّن ممعر الفػ .. ٖل

 طجةم شّةثُ بفٌةدة ُٖ ؿبّلي ثموّجٌة ٝػدّػًا .. شّةثي و لّٜن ًغا
ة .. ش، مة إن ا ٝػدّػاً  ٔاٖٜػ لم ًٜغا 

ٔ
ةولت ٚجػب الصػاس راٝوّن شجَ ًرمت ِلٌّم ٖرة

ة قّػت بةلظٍار ..ٔاش الصمٍؿ ِلَ بوعّٚة
ٔ
 عًم .. لٜوُ ٖرة

 ٚجلُ ..
ٔ
 ٔالم ًةاٞ ؿػى ُٖ ٖظغي .. لٙع يّووُ الؾلًةن ٌّٖة من الظلٕ .. لم ِفة
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 :بّومة الصػاس ِجمٜوٍن موُ  قعِع هّ٘ ُٖ ٚةؿ لُ الؾلًةن الظةان 
يٗةؿ  الزلت الؾوٍات ثلٛ ٝٞ بّع -

ٔ
ٍهة اال  ال ٓبُ ؟ والوػب الٙٗؼ ثػِع الزلت ؟بوٗؽ ِر

  ِعري 
ً
 ! العهّة وال الٍاُٚ ِن قّئ

ن ؟ ٝةلؾةب٘ ٔاهرس لم لمةذا!  الٌٙػ من بصةلة ٔاقّػ ٝوت
ٓ
 ُٖٔاؿّػًا  ٔاشم٘ بجمػؼ وّٚت اال

 ! ًؤالء ٚبوة
طغي( ؿّّع) الؾلًةن ٔامػ

ٔ
ؿٗة بلٌرة لُ ٚةؿ رشّلُ ٔاخوةء..  الٙلع ٔاشع ؿرن الَ بة

ٓ
 : ا

دِٛ..  طوجوُ لٜوٛ..  ةً لعِٙ ٔاِجبػؾ ٝوت -
ٔ
 ! الٙلّة ًغى ُٖ ثجّٗن شجَ ؿة

 : بٙؾٍة الظةرج الَ ِرػوهوُ الصػس بّومة ًجٗت
 وهللا..  المؾلم ٔاٖػِّٙة قػؽ  بجومّػ الملّبّّن ٌِعؾ ُٖ ٔامن من ِة ٔامجٛ ٔاهت طوت بٞ -

 ! طةان ِة ِبػة ًوة هٌةِجٛ لجٍٜهن
طّػة الٜلمة ٔاٝمٞ لم

ٔ
ن اال

ٔ
ٍلمت زةاػجوُ ٚةؿّة هػبة ال

ٔ
ة ِلَ العهّة ٖة  .. اخًػ

*** 
 ؟ ؿوٍات ٔام قٌٍر  ًُ ًٞ..  زهربةر ٚلّة ُٖ الفٌٍر  ثمػ

 ! داامةً  بةلؾلؿٞ مّٙع..  شّٙػة زهؼاهة ُٖ..  اهٗػادي شبؽ 
زةد الٙلّة من لٌػوبُ الٙعِمة الٙمة ٔاؿٕ بٜٞ لي شّٜت..  ثّلم لٙع

ٔ
 ! الجّلم ٖة

 ! الظةان!  المرػم!  اللّّن
 ! الوةس بجومّػ الؾمةح درزة الَ!  العرزة لٌغى الظّةهة ثمٞ ٔان ثٍُٚأ  لم

ن ًغا مدٞ ِّع ّٕٝ
ٓ
ٍخ ِلّي ِدٍر  ًٞ!  ورؿٍلي هلل طةان اهي ؟ المؾلمّن ِعاد ُٖ اال  الفّ

 ؟ الٜةرخة ثٜػجفٕ ِوعمة ٝلٌة اٖػِّٙة قػؽ  ِلّي ثدٍر  ًٞ ؟ والّلمةء
م الملٍّن ٝةن ّٕٝ..  هرلّؼواإل   العهٍِّة والمًةمُ الجرةرة ِن بةشدّن ٍٚم مرػد ِّجبًػ

 لٌم ِمٌع من شٜةموة من ّٖرعون الّٗن الملّبُ وزٌٌم ِن ِٗمصٍن ًم ًة ؟ ٖٙى
 وشٜةمٌم المؾلمّن معاُٖ االهرلّؼ ٖةثظغ بةلمعُٖ الجومّػ ِن نالبػثٔةلٍّ ِرؼ!  الًػِ٘
 ! للجومّػ مًّة ٔاهٗؾٌم
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مة لٌغى طةان ٝٞ ِلَ اللّوة( .. ؿّّع) ِة ِلّٛ اللّوة
ٔ
 هلل ٓوبةً  ِلّي ثدػ لم لٍ وهللا..  اال

 ! ؿٍداء الوٌةِة لجٍٜهن!  مػِػ الّٙةب لٍّٜهن
 : لوٗؾٛ ثّجػؼ ٔان البع ًغا وؿى

 ! بةلٗظػ ثفّػ داطلٛ من
 ٔاهت ًة لٜن .. ثٙػِبةً  ٝلٌة دهّجٛ ٖٙعت!  وزراِجٛ ثرةرثٛ ٖٙعت!  وزوزجٛ ٔاوالدؾ ٖٙعت
هٛ ثفّػ

ٔ
 .. دِوي ٔازٞ من بوٗؾٛ وهصّت هللا ٔازٞ من ٓوبت بة

 ! هٗؾٛ بظبح الٙغر الفٍّر  ًغا اذن ٖلّوجي
ن ٔاقّػ..  هّم

ٓ
ن،  الص٘ ٝلمة وٍٚؿ هللا ؿبّٞ ُٖ الرٌةد ًٍ للوٗؽ ِلج طّػ ٔان اال

ٓ
 اال

 ! هٗؾُ ٚةذورات من شػ ٔاهوُ ٔاقّػ ٖٙى
ن

ٓ
 ! الص٘ ٚلت ِوعمة شػ ٔاهوُ ٔاقّػ ٖٙى اال

 ُٖ الٗةطػ الًّةم لٗٙعان..  يّم الٜػبّبة الؼهؼاهة لٌغى..  يّم المػِػة الؾلؿٞ لٌغى
 .. يّم هللا ؿبّٞ

ثغوٚي
ٔ
 .. الرصّم الَ المملة العهّة ولجغًب..  ؿّّعاً  ٖل
هة

ٔ
 ! ٍِمةً  لٌة ٔاهجم لم ٖة

*** 
 .. ٔادري  ال..  ٔاِةم..  ؿوٍات

مع يةؿ
ٔ
  .. اال

 لُ الًبّب .. ٚةؿِةلروُ المرػم ُٖ زهؼاهجُ شجَ ِعت ٝمة ٝوت دون ٔان ٔاِػؼ الؾبب 
مٍت ؿػًِّة إخػ .. ال أ الٜةملة ُٖ الؾرن  ٍِمًة ٔاهي ِػِع مٍثُ ِرٍزًا هةدمًة ِلَ ٖوةء لصجُ

 !ح ٖؾةد الرػ 
 لٜن الؾوٍات ثمػ مُ ذلٛ ..

 ؟ ش٘ ِلَ ٝوت ًٞ..  ؤارازُ ٔاثؾةاٞ بعٔات..  بةلًٍن ٔاقّػ بعٔات
ّٝع  ش٘ ِلَ ٝوت ّمه 

ٔ
 ..بةلجة
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 ؟ ًٜغا شّةثُ ٔادمػ ٔان الوػوري  من ٝةن ًٞ لٜن
 ؟ زهربةر ُٖ ٔاهة من 
ع ؤاشةدِدٌم الصػاس..  ِدٍرون ال وزهربةر اٖػِّٙة قػؽ  اًٞ ًم ًة   الػطةء زِةدة ثٝؤ

 ! ِةم وراء ِةمةً  والؾّةدة
 مظً ٝوت ًٞ

ً
بٌغا الَةلم و  ٍِٙبة ثُٙ لن ًٞ ؟ دِوُ ٌٖم ِلَ ٚةدر ّٓػ ٝوت ًٞ ؟ ئ

لي
ٓ
طػ مروٍن مجّمب مرػد ٔاهة ًٞ ؟ا

ٓ
 ؟ الص٘ الػزٞ ًٍ( ؿّّع) والؾلًةن ا

وؿ الّةم ُٖ
ٔ
 .. ش٘ ِلَ ٔاهت..  ال..  ٚةيّة االزةبة ٝةهت اال

 .. ِرّلوُ ٔازةدؿ و ٔاًجؼ بعأ  الًٍِٞ الؾرن لٜن
 ؟ ِٙجلٍهوُ ال لمةذا ؟ المٍت ٔاِن..  بةلملٞ ٔاقّػ بعٔات

هُ ؿةِة ٝٞ ٔاهعم ٔالبصت لٙع 
ٔ
 ٔاٖوٞ هٗؾي المٍت..  خٍرثُ وٚت قٌّعاً  للمٍت ٔاؿُ لم بة

 .. الؾرن ُٖ واشع قٌػ من
 ؟ ؿرن ٔاي ٝلٌة ٍِٙبةثي ُٖ ِرّٞ ال هللا زّٞ الغي الؾبب ًٍ ًغا ًٞ

طػِن لصمةٚة ِة و..  ربُ ِة لصٜمجٛ ِة 
ٓ
 ! االؿلم دِن ُٖ ٍّٝٙبة الؾرن ٔادطلٍا الغِن اال

ن ٔاِجػؼ ٔان البع
ٔ
 .. اِٙةٖي ِلَ ٚةدر ّٓػ ٔاهة..  بعاطلُ ِصعث مػِػ قئ ًوةؾ بة

 .. ّٖي لُ شّلة وال ِجؾػب قُء ٔاي ُٖ الّّٙن ِعم من قُء
ػ ن( مٌعِة) وزي ٔاثٝغ

ٓ
ػ ، اال طػ ٔاثٝغ

ٓ
ػ..  بّووة ِةلٕ لٙةء ا  ّٖلت لمةذا  .. دي ٔاوال وزي ٔاثٝغ

 ؟ ٔاشم٘ ِة هٗؾٛ ُٖ ًغا
ٍر  الٙػهٗٞ ورااصة المؼارع   ! الٌةهبة والصّةة الّغبة والمّةى والٙػود والبصػ والٗةٌٝة والًؼ

مػ ٝةن ًٞ ؟ ًغا ٝٞ هّّت لمةذا
ٔ
 ؟ ِؾجص٘ اال

 .. يبّةً  ِؾجص٘ بلُ 
 .. لٜن
مػ ٝةن ًٞ

ٔ
 ؟ ِؾجص٘ اال
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 ُمهيب
1 

 
 ٔان ثٙوُ يٍٗلجٛ خم قبةبٛ دون ٔاب .. ًغا ٔامػ مػِػ ..

ب مؾرٍن مّٛ ُٖ هٗؽ الرؼِػة .. ٌٖغا ٔاٝػدػ مػارة ..
ٔ
 ؤان ثّػؼ ٔان ًغا اال

ة مة اذا ٝوت  ٔامة الفئ الغي ال ًِةؽ .. ٔامة الفئ الغي ِصّٞ الصّةة زصّمًة .. ًٍ ِعم مّٖػ
 والعؾ المؾرٍن ٚبٞ مٍثي ٔام ال .. ؿجػى 

 ال ٔامٞ وُٖ هٗؽ الٍٚت ًوةؾ ٔامٞ !
*** 

ّن دٖجُ ٝػجةب ٔاٖٜةرى ب ٝةن زعي )ٔامّن( ِصُٜ لُ بمٍرة مؾجمػة ِن والعي البًٞ ..
الم الّجم وبّن  .المٙعس ِفت ٔازمٞ لصَةت و ٔالّبٌة .

ٓ
ٚوّت ؿوٍات يٍٗلجُ بّن ا

مةؿ الٗػج الٙػِب .. ثٍّدت موغ الّةقػة ٔان ٔاذًب بةلٙػب من الٙلّة المؾرٍن ٌّٖة 
ٓ
ا

ِلَ .. والعي .. ٔاثصػؾ ٔاؿٗ
ٔ
ِلَ .. والعي البًٞ بةال

ٔ
لٌة زّبة وذًةبًة لّعة ؿةِةت .. اهي بةال
مٞ الوٍاٖغ المّٔػة للٙلّة الفةًٙة .. من 

ٔ
ثة

ٔ
ؿُ ٖة

ٔ
ُ را ٖر

ٔ
بُ ًِٞ ِلَ إا

ٔ
ن ا

ٔ
شعاًن البع ا

 العهّة من ٔاِلَ ّٓػ ٚةدر ِلَ رؤِجُ .. مجَ ٔاراى ؟
مُ الؾوٍات ثصٍلت  ًٜغا بعٔات ٔاثٍّد ِلَ الغًةب ٍِمًّة الَ ًوةؾ دون ِلم ٔاًلُ ..

 الؾةِةت الَ دٚةا٘ لٜوٌة ٔالبصت ٝغلٛ يٙؽ ٍِمُ ال ِجبعؿ وال ِجٍٕٚ ..
رض ومصةولة ٌٖم ثّّٙعات زراِجٌة بّومة اهفٔٞ ٔاطُ 

ٔ
ةِة اال ُٖ المبةح ٔاؿةِع زعي ِلَ ِر

 الٜبّػ )مصمع( بجرةرة والعي الؾرّن ..
شعى شٜةِةت والعي بًٞ الّػب 

ٔ
مةن وًؼ و ٚبٞ الٔػوب ٔاؿجمُ من زعي ال ُِ الغي ًؼ 

زٞ زهربةر ..
ٔ
خم رازُ ٝػجةبي المصٍٗر بعاطلُ .. أ  ؿلًةهٌة ولم ِؾرن اال بّعمة خةر ِلّي ال
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مًل هٍاٖغ الؾرن وِلَ وزٌُ ُٖ ٚلب الَلم  .. لَ الٙلّةإُٖ المؾةء ٔاثصػؾ 
ٔ
ٔاثٍٕٚ مجة

 ابجؾةمة ٔامٞ وٖظػ .. ٝم ٔاهة ٖظٍر بٛ ِة والعي .. ٝم ٔاهة ٖظٍر بٛ ٔاٌِة البًٞ الَّّم ..
*** 

عٔا زعي ُٖ ثلّٙوُ ثّةلّم والعي ومٗةًّمي .. ِلموُ ٔان مٗجةح الٌٗم بعاِة من الّةقػة ب
معٍٖن ُٖ الٜػجب .. وِلَ ٔان ٔاٝػس شّةثُ ُٖ البصح ِوي .. ًٜغا ٝوت ٔاٚػٔا ؤاٚػٔا .. ٔاؿجمُ 

 لمٗةًّم والعي البًٞ الجُ ثّلمٌة زعي ؤاٚػٔا مة ِومُ ًغا الٌٗم ٔاٝػدػ ؤاٝػدػ .. 
رلّؼ .. ِعوًا للهرلّؼ ٔاِعاء دِوُ .. رآبًة ُٖ ٔان ًٜغا ٔالبصت ِعوًا للؾلًةن ٔالٍّبة االه

 ٔاٍٝن بًًل مدٞ والعي الّملؽ .. الػمؼ الٜبّػ ..
بٛ ..  مجَ ٔاراؾ ِة والعي ؟ مجَ ثظػج لجًّّوُ الظجم الوٌةاُ بةلمٍاٖٙة ِلَ اهومةمُ لٝػ

بًةؿ ..
ٔ
ب اال  ٝر

 مجَ ثظػج ِة والعي ؟
*** 

ة لم ثٜن ِلَ بةؿ .. 1856ِوعمة ٔاثممت الٍاشعة والّفػِن ُٖ ِةم 
ٔ
مٞ بمٗةزة

ٔ
 الح لوة اال

 لٙع مةت الؾلًةن )ؿّّع( وًٍ ِةاع الَ زهربةر من رشلة لي ُٖ ِةلمجي الدةهّة )مؾٙى( ..
مةت ِلَ ؿّٗوة اؿمٌة )ّٖٜػجٍرِة( ٔاًعثٌة لي اهرلجػا بًةٚمٌة البػًِةهُ .. وِةلٌة من طةثمة 

بػ .. ِّ مٞ وال
ٔ
 ثدّػ الجة

س الغ
ٔ
م الصؼن والّة ي اهجةب ٝةٖة ٔابوةء الرؼِػة ، اال ٔان ٔاؿػثوة قّػت بعٖٙة ًةالة من بٓػ
 الؾّةدة ثٔمػهة ..

ن ٔان ِوجٌُ ؿرن البًٞ ..
ٓ
ن ٔان ِظػج والعي .. ًوةؾ ٔامٞ اال

ٓ
 ًوةؾ ٔامٞ اال

ٝةن الؾّع )مةزع بن ؿّّع( ابوي ٚع ثٍلَ شٜم الرؼِػة هةابًة شجَ ٍِدة والعى ، ٖلمة مةت 
شةٝمًة رؿمًّة للرؼِػة وًٍ الزاؿ ُٖ الدةهّة والّفػِن ..  ُٖ الًػِ٘ ٚةم بجومّب هٗؾي

 لٜوي ٝةن ٍٚي الفظمّة ّٖي شٜمة ولّن يبةع ؤاٚٞ ٔابوةء الؾّع )ؿّّع( ٓػورًا ..
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ًٜغا بّعمة مػت ٖجػة الصعاد ُٖ الرؼِػة ، وبّعمة بعٔات الصّةة ثٍّد الَ يبّّجٌة مػة 
طُ )مصمع( لو

ٔ
ًلب من الؾلًةن الرعِع ٔاطػى ، ثفرُ زعي )ٔامّن( وذًب بُ وبة

 االٖػاج ِن ٔابُ المؾرٍن ٍلمًة ..
طُ )مصمع( بةلغات بؾبب 

ٔ
ة بة ٚةبلوة الؾّع )مةزع( بٍزي ًةش بةش .. ٖٙع ٝةن ِلَ مّٖػ

ِلٚةت ثرةرِة ؿةبٙة .. ومة ان بعٔاهة ُٖ الصعِح ِن والعي ومصوجي شجَ ًؼ رٔاؿي ُٖ ًعوء 
هة .. و لٌغا ؿٍّٙم بةالٖػاج الٍٗري ِوي بفػط مبجؾم وٚةؿ لوة ٔاهي ِّلم زؼءًا من مصوة والع

 ٔان ال ِجصعث بةلؾٍء ِن الؾلًةن الػاشٞ ..
قّػهة بؾّةدة ٓةمػة ال ثٍلٕ .. وٚٗت ٔاهة و )مصمع( ُٖ ذًٍؿ ورشوة هفٜػى بفعة بّومة 

 زعهة ذًب لي واهصوَ ِٙبٞ رٔاؿي وِعٍِا لي ..
لٖػاج ِن ٔابُ .. طػزوة مّي وٚع يلب الؾّع )مةزع( من ٔاشع شػاؿي مػاٖٙجوة الَ الٙلّة ل

مػ بٌغا 
ٔ
ن ِلَ رؤؿوة الًّػ .. ًٞ من المٍّٙؿ ٔان ٍِٜن اال

ٔ
ٔالةبجوة شةلة من الممت ٝة

الّؾػ ؟ ًٞ من المٍّٙؿ ٔان ثٍٜن ٔاموّة شّةثُ ٔان ٔاقةًع والعي مجٍٚٗة بٜلمة ِوًٌٙة 
ن االٖػاج ِوي لّفػات ا لؾوٍات مػة شةٝم ؟ ومةذا لٍ ٝةن مؼازي مجّٜػًا ؟ ٔالم ِٜن لّٖػ

 ٔاطػى ؟!
شع ُٖ الؾرن مجوةؿًّة ٔان وراءى 

ٔ
ِة هللا ! ِة وِٞ الصٜةم الَةلمّن ! ِة وِٞ ٝٞ من ِؼج بة

طجمم )ؿّّع بن ؿلًةن( ٍِم الّٙةمة 
ٔ
ٔاؿػة ؿججمؼؽ ٚلٍبٌة ِلّي ! ٔاقٌعؾ  ِة ربُ ٔان ؿة

 ِلَ ًغا ولن ٔاؿةمصي ..
 وللوة الَ الٙلّة وُامػهة بةالهجَةر ِلَ بٍابجٌة ..

بة  مػت ؿةِة ٝةملة وهصن ِلَ ًغا الصةؿ .. ٔاثبةدؿ الوَػات مُ ٔاطُ )مصمع( ُٖ ٚل٘ وًر
رض قةردًا ..

ٔ
 دون شعِح ، بّومة زعي )ٔامّن( وإٚ ُٖ مٜةهي ِوَػ الَ اال

ن البٍابةت ثٗجس مػة ٔاطػى .. اهجبٌوة وثصٗؼت ٔاِمةبوة شجَ ٝةدت ثمػخ اهّٗةاًل .. ِظػج 
ٓ
ٔاال

 الصةرس ٔاواًل ُٖ ًعوء ..
 ظػج رزٞ ِرٍز هصّٞ للٔةِة ذو لصّة بّوةء ًُِٔ ِّوّي من هٍء الفمؽ ..خم ِ
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 وزعت زعي ٌِػع الّي ًةثًٗة ُٖ ؿّةدة : ٔاطُ )راٝةن( .. ٔاطُ )راٝةن( !
 ٔاًغا والعي ؟

طػ بّعمة 
ٓ
ثٍٚٗت للصَةت خةبجًة ُٖ مٜةهُ ال ٔاٍٚى ِلَ الصػاؾ .. ًػع )مصمع( ٔاطُ ًٍ اال

ن والعي ِصجون )ٔامّن( ُٖ دًفة وِؾجٙبٞ )مصمع( ٖٛ هٗؾي من الرمٍد الغاًٞ .. ٝة
 ُٖ شووي بوَػات مؾجٗؾػة !

ٍللت مجرمعًا مٜةهُ ٔاراٚب المفٌع .. لًةلمة ثمٍرت والعي ٔاٝػدػ ٍٚة .. لًةلمة ثمٍرثي 
ٔاٝػدػ قبةبًة .. ان المٍرة الجُ ٝةهٍا ِمٍٗهٌة لُ ُٖ لٔػي ٍلت خةبجي ُٖ ِٙلُ شجَ ثصٍلت 

 هجبي الَ ٔاهي ٍٞ ؿرّوًة مة ِٙةرب الّفػِن ِةمًة !الَ ِّٙن ال ِجّٔػ ! لم أ 
 ٔاقّػ بةلٔػابة من ًغا الّرٍز ؤاقّػ بغًٍؿ من مٍُٚٗ الرةمع ! 

ّٝع 
ٔ
ي ! بةلجة ي بوٗؾي ، وبعٔا والعي ٌِٗم وِبجؾم وان ٝةن الغًٍؿ لم ِٗةٚر ٝةن )مصمع( ِّٖػ

بّػة ..  المعمة ٝةهت ٍِٚة ٝو
 طلُ ! هَػ هصٍي ُٖ ثؾةؤؿ .. قّػت بؼلؼاؿ ُٖ دا

ًغا الّرٍز ًٍ والعؾ البًٞ ِة )مٌّب( .. ًغا الّرٍز ًٍ الػمؼ الغي ِفت ثصلم بػؤِجي .. 
ًغى الّّن الغابلة ٝةهت ٍِمًة ُٖ مدٞ قبةبٛ ولصجٛ وِةّٖجٛ .. لمةذا ُثوٜػ موَػى ؟ اهي 

 والعؾ ٖجصػؾ ِة مظبٍؿ !
لٔػ ..ابوٛ ٚلت ولٍثُ ِجصفػج : ٔابُ ! ٔاهة )مٌّب( ِة ٔابُ .. 

ٔ
 اال

وزعثي ٍِٙؿ ُٖ ؿّةدة : ابوُ )مٌّب( ! ِة هللا ! ًٞ ٚوّت ؿوٍات بٌغا الًٍؿ بّعًا ِوٛ 
! 

ولَ ِصجوووُ ٔاشع !
ٔ
 ٖجس ذراِّي لّؾجٙبلوُ ٖةهعّٖت وٚع ًؼهُ زلؿ المٍٕٚ .. للمػة اال

 شجَ زعي لم ِّٗلٌة !
وةلٗة مُ شجَ ٔامُ لم ثّٗلٌة ! ٝةهت داامًة زةدة شةزمة ثٍّض ّٓةب ٔابُ بةلّٙةم بعورى م

 زعي !
مةن ًةاٞ .. ٔامةن مغًٞ .. 

ٔ
ن ٔاقّػ بة

ٓ
 لٜوُ اال
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 ٚع ٔاهصَ رمؼؾ شػًا مػة ٔاطػى ِة مٌّب .. ٚع ٔاهصَ شػًا مػة ٔاطػى ..
 بةاًل ..

ٔ
 ٖةًوة

 الٙةدم ًٍ الرؼء الؾّّع ُٖ شّةثٛ  ..
 

2 
 

مٞ بةلممت ِوة مفٍٔؿ الفّض
ٔ
 ! والجة

 .. الٜلم ٚلّٞ لٜوي لوة ِبجؾم
 .. ثوُٗ وال ثوػ ال مصةِعة بةؿمة مٙجوبي ودىرد ٝةهت ثٜلم ان و

 ٝمة لوة ٍِّد شجَ ٖلومبػ..  قعِع ٝةهت المصوة ان ٚةالً  ٝػجُٗ ِلَ( ٔامّن) زعي ِػبت
 .. ٝةن
 اهي بٞ..  ٔابُ من لبة ٔاٝػدػ وزؾعى ملمصي زعي ٔان ٔاِجػؼ ؟ ٝةن ٝمة شٙةً  ؿٍّّد ًٞ

همة ِبعو
ٔ
 ! ٔاٚٞ ٔاو ِمػى هٗؽ ُٖ ًٍ ٝة

مٍر  ِفػات لي ٔاشُٜ ؟ المصةِع الممت ًغا لمةذا اذن ؟ ّٖلً  لجيثظّ مدلمة ٝةن ًٞ
ٔ
 ُٖ اال

ي لوة ٝػجّةلّم  والبػاء الٍالء ثّةلّم مؾةمّي ِلَ ؤاِّع ؿّةدة و مة طًي ُٖ ٝػجةبي الغي ثٝػ
زعىمٙعؿة 

ٔ
  لُ ِؾجمُ ٖة

ً
 ! واهس مّوَ بل رٔاؿي ٌِؼ خم ًةدئ

شجَ ٝػجةبي لم  ؟ ٔازلٌة من ٚةثٞ الجُ المبةدئ هؾُ ًٞ ؟ الٜػجب هؾُ ًٞ ؟ شعث مةذا
خػًا بػؤِجي !

ٔ
 ِبع إًجمةمًة ٔاو ثة

 هَػة ثٍّٚت ، وقمةثة مٙت ٝلٌة لٌرجُ ٝةهت ثيووٖة( ؿّّع) الؾلًةن ِن ثصعخوة شّن
ة مٔوبة  ٌّٖة بلٌرة ٍِٙؿ وًٍ ِوُ بّّعاً  ِفػد بٍالعي ٍٖزبت لٜوُ ، الظةان لٌغا ٝةًر

 ! ٚعم مة الَ ٔاٖوَ..  الػزٞ هللا رشم:  الجّةيٕ بّن
 ؟ ًوةؾ مةذا
 ؟ ًغا من
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  ؟ الظةان الؾلًةن من الجبػوء ٔاِن ؟ الدٍرة ٔاِن
  ؟ الّػبُ البًٞ ٔاِن
 ؟ ٔابُ ٔاِن

*** 
ٍر  رااصة ثّع لم لمةذا  !؟ ٝةهت ٝمة ًِػة الٙػهٗٞ ًز

*** 
 ! وشعي ٔاِع لم

 .. مٌّة والعي ٔاّٖةؿ من لرعي ثفجُٜ ٔامُ بةلمعٖة الٍّم ؿمّت
 ! قئ الإهي :  واشع ٔامػ ُٖ ثجلظك وًُ
 تثظلّ..  زعي وبّن بّوٌة موّٗلً  شعِدةً  ٝةن..  ِوٌة بةلٜةمٞ ٓػِب رزٞ ًٍ والعي..  هّم

ولَ للمػة
ٔ
 .. ِلمٌمة دون الصٍار لٌغا ٔاهمت واٚٗةً  وٍللت مبةداُ ِن اال

 ؟ الػزٞ ًغا من:  ٔاطػى  بمٍرة لٜن ّٖي ٔاٖٜػ مة هٗؽ ثٜػر  والعثُ ٔان الظللة
طػى  ًُ اذن

ٔ
ي ال اال مٞ المةمت الّرٍز  ًغا ُٖ ثرع ال ٚعِمةً  ِةقػثي الجُ ًُ!  ثّٖػ

ٔ
 المجة

 ! الٙعِم رزلٌة
ع بةلٔبةء ِجٌمٌة راح .. موّٗلً  زعي ٝةن  وشعى ؿرن..  بفػ ًِّٙي ال بمة مػ زوزٌة ٔان وِٝؤ

 ! الفظك هٗؽ ؿجرع ٔاهٌة ثَن ّٖٜٕ..  ِةمةً  نو ِفػ  يٍاؿ
 ؟ الّمٞ ومة -

 ثّّفُ ٔان ووازبٛ الٙعِم زوزٛ ًٍ..  الرعِع الػزٞ ًغا ِلَ ثجٍّدي ٔان..  ثمبػي  ٔان
 .. وثجصملّي مّي

ت  .. ؼؿالمو طةرج الَ وذًبت مرلؾُ ٖةٚر
ة ُٖ( مصمع) ٔاطُ ٝةن  ٚةيّجٌم..  الموؼؿ قبٍن ُٖ الّبّع بّن مُ ِجصعث المؼِر

 ! بمفةِػي  ٔابلٔي وذًبت
 ( مصمع) ٝةن

ً
 : ّٝةدثي ًةدئ
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 ُٖ ِجصػؾ وزعثي لٍ!  يٍاؿ ؾوٍاتل الؾرن ُٖ ٍٞ هةةٔاب ؟ بوُ ِة ثّجٙع ٝوت ومةذا -
رِصّة وِجصعث وًمة هفةط

ٔ
 ! ٔاللً  مؾرٍهةً  ٝةن هيأ  ُٖ لفٜٜت بة

زع ثّلموةًة الجُ مبةداُ ِن لي ٔاشُٜ ؟ مُّ ِجٗةِٞ ال لمةذا..  لٜن -
ٔ
 ٔاثوٜػ!  ٖةثػة بؾمة ٖة

 ؟( مصمع) ِة ًغا
 : زعِة ُٖ الُ( مصمع) هَػ

ن الصعِح ًغا لمدٞ ثّع وال واشجٗٞ  بٍّدثي اٖػح ..  ِةد ٚع والعؾ( .. مٌّب) -
ٓ
 ! اال

 : هّ٘ ُٖ بّعى ٔاقةح خم
م ؿّة ِلمٛ  ثٍٙدؾ ةؿجٛوشم مجّرٞ ٔاهت داامةً  - شٜةم الؾٌٗةء بٓػ

ٔ
 ثػى لم والعؾ! ال

 !  مٌٍٗم ؿبب بل ٚلٙة وروشٛ ِةد موغ ذلٛ ومُ شّةثٛ يٍاؿ
ؿٕ ثٌٗموُ لن لٜوٛ..  زعاً  مٌٍٗم..  مٌٍٗم ًٍ بٞ -

ٔ
 ! لل

 
*** 

رؽ  ومدلُ ٔارٍؽ  ِلػػػػػػػػػَ ٔارٌؽ 
ٔ
ػػػػػػؽ  وِبػة ِؼِع وزػػػػػػًٍى ..  ِة  ثجٚػ

 
*** 

 .. ٔابُ ِجصعث بعأ  ولمجي ٍِدثي من ٔاؿةبُّ بّع
 ! بي ثصعث مة ٔآػب ومة

*** 
 ِؾّػ الغي( مةزع) ٔاّٖةؿ طًٍرة ِن لي ٔاشُٜ ٝوت الجُ المػات اشعى ُٖ قئ ٝٞ بعأ 

 .. االهرلّؼ من الٙػب ُٖ والعى طًة ِلَ
ة( مصمع) لػ هَػ ، ِؾجمُ وًٍ والعي وزي ِن االبجؾةمة ٓةبت  : شؼم ُٖ لُ ٚةؿ خم بؾِػ

 .. وِوٜم ِوُ الٜػبة ؤاٖػج  دِموة ٝمة هعِمي ٔان بوةواز..  العرب بعاِة ُٖ الزاؿ الٗجَ -
ولَ المػة ًُ ًغى ، بغًٍؿ قّػت

ٔ
 .. مجٗةِلة بمٍرة مُّ الصعِح ٌّٖة ِجبةدؿ الجُ اال
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 .. ًغا ّٓػ ُٖ وال ًغا ُٖ ٔاِّوي لن..  الٜػٗةر المرػمّن ٍِالُ لٜوي..  ٔابُ ِة -
 : ثةبُ الوّ٘ بوٗؽ

 بّن ثصةلٕ مرػد اهي..  مؾجٙػة ٝبّػة مملٜة ٔابّي من ورث الفةب اهمة..  مٍاالة لّؾت -
مٍرِن ولؾوة..  ٝبّػثّن ٍٚثّن

ٔ
 .. هللا طل٘ ٝةٖة بمّةداة مة

مػ ٔابُ ِة لٜن..  لٜن -
ٔ
 ِعِعة ؿلمّةإ بلداً  ِٔجمبٍن االهرلّؼ ان..  الؾٌٍلة بٌغا لّؽ اال

 .. المؾلمّن ٔاِعاء وًم مٌّم الجصةلٕ ٔاٚبٞ ِلّٛ بةهلل ّٕٝ.. 
 شةٝموة ِلَ هّػ ٖل رطةاٌة ُٖ ؿٍّا بٞ بلعؾ مؾلمُ ِلَ بةالِجعاء ٍِٙمٍا لم ادامٍ مة -
 . المؾلمّن طّػ ّٖي لمة مٌّم ثّةون نإ

 ؟ شٙةً  والعي ٔاٝلم ًٞ!  ِلُ ارثذ
 ! الصّةد مّلوةً  لةمجةً  بػٔاؿي ايػؽ  ٚع ٍٖزعثي الورةة ٔاهفع( مصمع) الَ الجُٗت 

 ! ِلّي ثػبّوة مة ًغا لّؽ..  ال
 الؾلًوة من ٖػِّٙةإ ٝبّػة ٔازؼاء بجومّػ( ؿّّع) الؾلًةن ٌِع موغ ٍِٙمٍن اهٌم..  ٔابُ ِة -

ي..  دِوٌم ِن المؾلمّن وِٗجوٍن وطةرزٌة
ٔ
 ؟ ذلٛ رطةء ٖة

 .. ًعاًم ِلّٛ لّؽ..  ِٗجن لن الص٘ المؾلم -
 .. ِّٙعثٌم ُٖ الوةس ٖجوة ِموُ ٔان المؾلم الصةٝم وازب لٜن -
ٌم ٚمع ٔاهي ٔادراؾ ومن ؟ ِّٗٞ لم ٔاهي ٔادراؾ ومن -  ؟ المؾلمّن بجومّػ ٍِٙمٍن ثٝػ

 : ٓوب ُٖ مجؾةالً  لي ٚلت..  واٚٗةً  اهجدػت
هٛ ثؾرن ٔالم ؟ اذن ؿروت ولمةذا -

ٔ
 ؟ ًغا موُ ٔاردت ال

 الُمبفػ ٖٜػ ٔاٚةبٞ و هللا لعِن الوةس ٔادٍِا لغًبت ٔاِةمٌة ٓوبجُ ُٖ شٙةً  ُمظلمةً  ٝوت لٍ -
ن

ٓ
 ! يلٙجل ٔاؿَّ و بلعي ؿلًةن ٔاًّن ٔان ال..  والعلّٞ والصرة والؾوة بةلٙػا

 ! االشجػاؽ ِلَ ثٍقٛ اهٌة ؟ رٔاؿُ ٍٖؽ الؾةطن المةء لب الغي من
 ؟ ّٖلت مة ِلَ هةدم ٔاهت!   ٔابُ -

ولَ للمػة
ٔ
 : ِمبّة ُٖ ٚةالً  ٓوب اال
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 ثّّـ زهربةر ًُ ًة ؟ هّّجي ِوعمة ّٖي ٔاٖٜػ ٝوت الغي مة..  ِمػي  هةع..  ِمػي  هةع -
هٌة ثٍُّٚ لُجٜغب الػطةء

ٔ
 الػطةء ثّّـ زهربةر ًُ ًة( .. ؿلًةن بن ؿّّع) بؾبب ؿجوٌةر بة

ن ثٍُّٚ لُجٜغب
ٔ
 الّّٕٗ بويأ  ًٍ ًة..  ًلٝيإب ؿٍّٙمٍن االهرلّؼ مُ ِجصةلٕ من بة

 ٔاهعم ال ٔان موُ ثًلب ّٕٝ..  لي ٔاهؾةًة لن لٗجة ُٖ بةطػازُ ٍِٙم الرمُّ بفٌةدة المؤدب
 ؟ مػي ُِ  اهةِة ِلَ

 ؟ ًغا من..  االهٗرةر ِلَ مٍقٛ ٔاهة..  ٔاؿٙى ٔاٝةد..  الٌؼة ثجلٍ بعاطلُ الٌؼة
 ٝػجُٗ من لّمؾٜوُ ِٕٙ ٔان ٚبٞ..  الٔةهب لمجُ راٚب ِوعمة ٚل٘ ُٖ( مصمع) لُ هَػ

ة لظةرج وٍِٙدهُ  : ٚةالً  الٖٔػ
ن للوٍم مصجةج ٔابُ -

ٓ
ذهٛ( .. مٌّب) ِة اال

ٔ
 .. للػشّٞ ٔابُ ِة ٔاؿجة

ةال من طػزت  .. ثمةمةً  الموؼؿ من طػزوة شجَ( مصمع) ٚةدهُ ، لمت ُٖ مجمةؿٜةً  ٖٔػ
 .. ًوة

 .. البٜةء ُٖ اهٗرػت
*** 

لٌةهُ خٙة ٔاطة..   برٌعي ملجمؾة العًػ ِمػت
ٔ
 الجمةؿُ ٖة

ػت ّٜ ن..  ِلٌّة ومن البلد ثو
ٔ
 بوةؿُ لّؾٍا ٔاهةؿٌة ٝة

*** 
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3 
 
 

ِةم
ٔ
 .. ثموُ اال

 .. ٔاشع ِلَ طةّٖةً  ِّع لم الػزٞ شةؿ
ن ٖجّٙوة ثةلّة مػات ِعة هةٚفوةى

ٔ
وةى الغي( راٝةن) ٔابُ ِّع لم ًغا بة  .. ِٖػ

 .. وشّةثي ِمػى هّةع ِلَ بةلوعم ِفّػ مجٌعم قظك مرػد إهي
 ! ٔاهةِجي الجُ مبةداي ِلَ اللٍم وِلُٙ
طػ ٝةهت..  الوٙةش ِن ثٍٚٗت ًٜغا

ٓ
 مّي ٔازلؽ ال ٔان ٔاٚؾمت وبّعًة الصعة قعِعة مػة ا

هةٚـ خةهّة
ٔ
 .. والمبةدئ المٍاهُّ ًغى مدٞ ال

 .. لي االِجغار ِن ٝػٕ( مصمع) ٔاطُ شجَ
 : شؾم ُٖ ٍِٙؿ ٔان ٚبٞ بفػود ٓوبُ زةبي

ٖٜةر  المبةدئ -
ٔ
 ٖلوٙعس..  وًم وًُ ثجّٔػ والوٍٗس الفظٍص..  ش٘ وًُ خةبجةو اال

ٖٜةر
ٔ
قظةص هلجٗت ال و اال

ٔ
 ! هوجٜؽ ّٝل لل

ٌة لٙع!  ٔاٝغوبة مبةداي ٔان بوٗؾي ًٍ ٔاخبت لٙع ؟ ٔاؿةؿةً  ًغا ٝٞ ِلموة الغي الػزٞ لٜوي -  ثٝػ
 ؟ بٌة هجمؾٛ ٖلم رزّة بّٔػ
 ( :مصمع) ٚةؿ ومػارة هّٙةً  ِظُٗ ٔاقع بصؼم

 . الػزةؿ ّّٖػؼ الص٘ ِّػؼ إهمة..  بةلػزةؿ الص٘ ِّػؼ ال -
 ؟ الص٘ ٔاهي ٔاِػؼ ٔاِن ومن -

 : ٓةهبةً  وٚةؿ( مصمع) وزي اشمػ ًوة
شم٘ ٔاٌِة -

ٔ
ة ُٖ ٝػجةبي زعي لوة هٙلٌة الجُ يثّةلّم ٝٞ درؿوة لٙع!  اال وة ، و ؿًًػ  ٔان وِٖػ

ن والعِن الٗٙي ٔاًٞ ٝػجب
ٓ
 ، المبةدئ وًغى الجّةلّم ًغى لعؽ ِلَ قةًعة الٜػِم والٙػا

 .. ثّٔػ من وًٍ خةبت دِووة نإ ، ًٍ اهجٜؽ ان مّي هوجٜؽ دِوةً  لوة ِظجػع  لم اهي
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وي ِن مةذا و -  ! بةلرعِع زةء ٔاِوةً  اهي ؟ للّبٍدِة ٖر
ً الٍالء ًٞ و -

ٔ
 ثّةلّم ٝٞ ٔاثظجؼؿ ؟ ِوعى من بٌة ًٍ زةء البةيٞ ٔاًٞ ومّةداة االؿلم ٞال

 ؟ ًغا ُٖ ؿلماإل
 للٍالء راٖوة ٔاطػى  ٖٜػة ٔاِوةً  ٔاهة ابجعع ال ٖلمةذا ، ِوعى من ٖٜػة ابجعع ٔاِوةً  ٔاهي ٔاٍٚؿ بٞ -

 ! ًغِن والبػاء
 : ٍِٙؿ وًٍ ٓةهبةً ( مصمع) هٌن

 ! والعؾ ٔاهي ٔابعاً  ثوؽ ال لٜن!  مروٍنال ٔاٌِة مّٛ الصعِح ٔاٝمٞ لن!  لٛ ثبةً  -
 : ِلّي رددت لػامة ُٖ

ثّي ال ُمٙعؿةً  رمؼاً  ٝةن لٙع..  والعي ٍِمةً  ِٜن لم إهي -
ٔ
 بوٗؾي هٗؾي ًعم من وًٍ ، البةيٞ ِة

! 
*** 

 .. الرعِع الظبػ وزةاوة ٔاؿةبُّ اال ًُ ان
 ! ؿّجؼوج والعي

 ؟ ٔاطػى  امػٔاة
 ! ِةللروٍن

ةثٌة و بجؾلًٌة المعِوة ُٖ مفٌٍرة مًلٙة اهٌة ، زٌةؿّجؼو  ّٖمن شٙةً  الروٍن  الفػؿة ثمٖػ
.. 

 ( !ثّمٍر  بوت ٖةيمة) اؿمٌة امػٔاة
*** 

 ٝةن ، لمت ُٖ الرةلؽ ٔابُ وزي ُٖ بصعة ثجصعث ٔامُ وٚٗت ، الوةر ّٖي اقجّلت البّت
 ٔابُ َال ِوَػ قةرداً  زلؽ( ٔامّن) زعي بّومة ٝةلمّجةد لةمجةً  بػٔاؿي ايػؽ  ٚع( مصمع) ٔاطُ

 ! ِرّب ًعوء ُٖ
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ػى راشت ، والٔوب الّمبّة قعِعة شةلة ُٖ ٔامُ ٝةهت هٌة ثٝغ
ٔ
 ؿوٍات يٍاؿ اهجَػثي بة

طػ الَ..  ٔاطػى  مػة ِجؼوج ًغا ٝٞ بّع خم ، ٝةلٔػِبة ِّةملٌة الوٌةِة وُٖ ٝػدّػة
ٓ
 الٜلم ًغا ا

 .. المجٍُٚ الّمبُ
ػة ٓوب ُٖ ثٌجٕ وًُ اال هعري  ومة هي ٔابُ مٝغ

ٔ
  ٝةهت ِوعمة شجَ لٗةيمة ِةقٙةً  ٍٞ بة

 ! مجؼوزة
 ! االقجبةؾ ٖن مصةوالً  زعي ثلٌٙٗة بّومة ، خٍرة ُٖ لٌّٗة و ٓوب ُٖ ٔابُ هٌن ًوة

 ! الغًٍؿ هَػات( مصمع) و ٔاهة ثبةدلت
 !؟ ًغا مة

ِمةن ثٙؾم ٝةهت ، ش٘ ثٍٙلي مة ٔان ِلَ ثمػ الٔةهبة ٔامُ ٝةهت
ٔ
 ٝةهة ٔاهٌمة ٝلٌم هللا بة

ٞ شجَ ِةقّٙن  ! جؼوجم موٌمة ٝو
 ! الػمةؿ شبة شرم ُٖ ٔالبس شجَ ِوٙبن بٙلبُ ٔاقّػ ؤاهة وٚٗت..  ِةللروٍن

ّب مبلْ موي الٔوب بلْ ٚع ٔابُ ٝةن  زعي راح بّومة ، بةلًلؽ ٌِعدًة راح ، ٔاثظّلي لم ًر
 ! الصعِح ِن الجٍٕٚ يةلبةً  ٌّٖة ِمػخ 

ٞ هػاٚب ٍللوة( مصمع) و ٔاهة ٖٙى  ! ذًٍؿ ُٖ ٖةى ٖةٓػ موة ٝو
 ًغا من ٔاٝػدػ ّٖلت مةذا ثػى ..  الؼوزةت ِةق٘ اللّّن..  الؾػاب..  الًٍم..  لٜةذبا الموم

خم ٔاٌِة
ٓ
 !الموةٖ٘  اال

ٍع المػاخ ملصمة وؿى ُٖ لم والعم
ٔ
خم الدةاػ..  الؾةب٘ الؾرّن هًٌٙة واال

ٓ
 .. اال

 .. والعثُ يل٘
*** 

 َُ ة ً ِّ ْت  ِبَمة َهّوْت  إْن  الّػِز َٜ  َمَل
 ٔاشِع  ِلَ ثؾظٍ ٖمة الرٍُٗن  موٌة

*** 
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 ٍِدة بل المؾجوُٙ ُٖ ًغا من ٔاٝػدػ ٖلجٔػؽ ..  الٜةذب الموم ٔاٌِة جٌعمٖلج..  الروٍن عٖلّؾُ 
ٖٜةرؾ بمبةداٛ ٖلجٔػؽ .. 

ٔ
 ..  الظةدِة بة

ت..  الصٜةِة ِن ثجٍٕٚ ال والعثُ  المػٔاة ثلٛ مُ المفّوة ٔابُ ِلٚة ِن الٜػدّػ موٌة ِٖػ
م شجَ بّوٌمة ِن ِوًّٙة لم ٔاهٌمة ِبعو..  اللٍّب  .. الٜةذب للموم ثبةً ..  لؼواجا بٓػ

طػ  ٍِدة بل ٖلّغًب ، الرمُّ من ٓةهبةً  ِوة اهًُٙ زعي
ٓ
 الموم رؿٍؿ ٝةن ٖٙعًٍ اال

 ! بوغالٜ
جي ُٖ ِوة اهًُٙ( مصمع) مٞ ، ٖٓػ

ٔ
 الموؼؿ ُٖ ٔاِةمةً  ٍللوة ، ِجصعث ال لٜوي ؤالم هّ٘ ُٖ ِجة

 الموم بٙةِة ِن صحٔاب ٝوت..  مؾجمػة بمٍرة هٗؾُ شٍؿ ٔادور  ٝوت..  بةلعهّة لوة ِلٚة ال
 ًوةؾ ٔاو ًوة ثّةلّمي ٔاشع وزعت ٝلمة ، وًمة بوفةط ِوٌة ؤاٖجـ بعاطلُ المٍزٍدة

ثٍن ُٖ ٚغٖجٌة
ٓ
 اللزم بةلٗصم بجؼوِعى ثٍٙم ٔامُ ٝةهت والغي..  المفجّٞ الوظم اللٌب ا

 . للؿجمػار
ن ٔاِمةلي لمبةقػة اؿجّع ، ِؼلجي من طػج وٚع ( مصمع) وزعت الوٌةِة ُٖ

ٔ
 .. ِٜن لم ٝة

لجي اؿجٍٚٗجي
ٔ
 اؿجٗؾػت المؾجمػة مٙةلبي من ثٍزؽ ُٖ ، ٔابُ مُ للجّةمٞ طًجوة ِن وؿة

 .. ال ٔام مدلوة ؿّٙةيّي ٝةن اذا ِمة موي
 : ٚةؿ المؾجمػ هّٙي بي ٔاطَٗ شؼم ُٖ

 .. ِفةء بمن ِجؼوج ٔان شٙي من!  ٔابُ ٔاٚةيُ لن -
 : ذًٍؿ ُٖ رددت

 ؟ ثّبعى الزلت ًغا ٝٞ بّع!  بػودؾ ِلَ اللّوة -
ّٖةؿ الص٘ ٔازن  ال ٔاهُ لٛ ٚلت..  ٔاٍٚلي مة الص٘ و..  هللا ّٓػ ٔاِبع ال ٔاهة -

ٔ
 ووالعي..  الػزةؿ بة

ة ٔان ووازبُ ٔاطًةء لي بفػي   .. لي ٔآًٗػ
مؽ شجَ ٝوت ؟ ّٓػؾ الغي مة ٔاطبػهُ ؟ ؾءورا مةذا -

ٔ
 .. ٓم و وًم هّ٘ ُٖ اال

ٝعت -
ٔ
شم٘ و والظّةهة بةلٌرػ ثفّػ ٓةهبة إمػٔاة اهٌة..  وًم والعثُ ثصّٜي مة بةن ثة

ٔ
 اال

 .. الصةلة ًغى ُٖ زوزٌة ِن امػٔاة ٔاشةدِح ِمعؽ من ًٍ ٖٙى
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 ؟ الٜةذب الّّٙن ًغا ٔاثةؾ ٔاِن من -
 ًغى ِّػؼ ِٜن لم ٔابُ ؤان المعؽ ثٍٙؿ ال ٔامُ ٔان لُ ؤاٝع زرثي لٙع!  هٗؾي زعي من -

ِةم مػاًٙجي ُٖ اال المػٔاة
ٔ
 .. زعي ٔالعؽ اهُ..  ٚلّلة ال

 زعؾ لوة هٙلٌة الجُ ثّةلّمي من ثبػأ  هٗؾي والعؾ ٝةن اذا ؟ ثمعٚي زعؾ بوة ليّٖ مة بّع -
 ! المظػؼ

 : ٓةهبةً  ٍِٙؿ وًٍ المرةور  الصةاى ِلَ قعِعة ِمبّة ُٖ( مصمع) دؽ
 ٔاهوُ ولٍال المصبٍب المّٔػ ٔاطُ ٔاهٛ لٍال بةهلل ٔاٚؾم..  ٔاشغرؾ اهُ..  ٔاشغرؾ اهُ..  مٌّب -

 ق لُ ةنلٜ لعمة من ّٖي ٔاهت مة ٔاٚعر
ٔ
طػ نة

ٓ
 ! مّٛ ا

 : بوّ٘ لي ٚلت ، ٔاِمةبُ ثمةلٛ شةولت
ي ولن الموم ِن ثعاُٖ اذن - ..  المٍت شجَ ِوي داُٖ و لي بػر ..  ثفةء ٝمة..  شؾوةً !  ثجٝػ

ب ال و ٔامُ ٔالعؽ لٜوُ  .. ٔاطػى  مػة رؤِجي ُٖ ٔآر
هٛ ٔاهت -

ٔ
بُ اًةهجٛ ِلَ ٝػدّػاً  لبػي  اطجبةر من شغاري  لٜن..  وقة

ٔ
 خم اِةؾ .. ؤابّٛ ال

 .. اِةؾ
*** 

ةؼ بصوٍر  الموم ِةبع ٔاطُ ٚةم( .. ثّمٍر  بوت ٖةيمة)بػ المٌعوم الموم ثؼوج م الٖؼ  ٔان بٓػ
ّٝع..  الملجٌبة ٖةيمة الٗةؿٙة ٔابوةء لمفةِػ الظًٍرة قعِع ٝةن ًغا

ٔ
 الٗةؿٙة ًغى ٔابوةء بةلجة

 ثملٛ ٝةهتاللّّوة ( ٖةيمة) لٜن..  الؾن ىًغ ُٖ وًم ٔامٌم طّةهة دلّٞ رؤِة ِجصملٍا لم
ّبة بصوٜة والعًة ٔارض ثعِػ ٝةهت..  والوٍٗذ والٍٙة الػزةؿ ة يٍاؿ ًر شع ثؾمس ولم ِمًػ

ٔ
 ال

بوةء ِفّػ لم ، مٌّة بةدارثٌة ٔابعاً 
ٔ
هٌم بجّّٔػ اال

ٔ
 ِٜن ولم والعًم مُ الجرةرة ِعِػون ٝةهٍا ال

بة لعٌِم  .. الؼراِة ُٖ بةلّمٞ ٓر
 زؼِػة ُٖ ًغا من ٔاشٙػ ًوةؾ ًٞ!  ِلّي ؼثمػ  زوزة بّت ُٖ المٌعوم الموم اؿجٙػ ًٜغا

 ؟ زهربةر
*** 
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 ..  المجليم للبصػ ٔاهَػ الوةٖغة ُٖ وٚٗت ، اهجّةقةً  ٔاٝػدػ الٍّم ٔاٖٙت
 .. ةمّلٍم ٍػوؼ ُٖ المةهُ ٝٞ ٓػؽ  البصػ ًغا ُٖ..  زعِع اهؾةن هوُإ

لم ٝٞ( .. مٌّب) ِة اهجٌَ قئ ٝٞ
ٔ
 .. اهجٌَ اال

 .. عةزعِ ؤاٖٜةر زعِعة بمبةدئ ثصػؾ ًّة
 .. واالزدًةر للورةح( زهربةر) ٚةد الغي الوةزس الػزٞ ًٍ ٚعوثٛ ٖلّٜن
 .. ِلّي الٗةقٞ الٙعِم لومٛ خةر الغي الػزٞ

 ..  ٖلججّلم( ؿلًةن بن ؿّّع) مبةدئ من
 .. الدبةت .. الورةح ٌٍٖ

 .. الصٙة الٙعوة ًٍ و
*** 

 ٍٍٚم  دلّٞ الٔػاب ٝةن إذا
 الٜلِب  زّٕ ِلَ بٌم ِمّػ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



111 
 

 دحم  مُ 
1 

 
دم بن ٝٞ

ٓ
ٍع الظٍؼ من بفُء ولوبلٍهٜم) الّةلمّن رب ٍِٙؿ ، للٗجوة مّػض ا  والر

مٍاؿ من وهٙك
ٔ
هٗؽ اال

ٔ
ػ والدمػات واال  ( ..المةبػِن وبِفّ

ٍع الظٍؼ زػب ووالعي مٍاؿ وّٓةب والر
ٔ
بوةء اال

ٔ
 .. ِةمةً  ِفػِن لصٍالُ ُؿرن..  واال

ّبة ٖجوة ًوةؾ ٌٖٞ  ؟ ًغا من ٔاقع ًر
 .. الؾرن ُٖ ٖجوة ٔالةبجي ٚع والعي هّم

 اهمة لفظمي ال بةلرلؿ مصٍٖٗة الّوة هٙلٌة الجُ الجّةلّم وؿجبَٙ..  والعي ؿّبَٙ لٜوي
ن:  موبٌّة لٜمةؿ

ٓ
 .. والؾوة الٙػا

 .. مجٙلب هةٚك والوٌػ..  خةبت ٝةمٞ ٖةلموبُ
شم٘ ، الوٌػ ٌٝغا للجّةلّم الوةٚٞ البفػي 

ٔ
 الوٌػ دبةتب خبةثي ِػبى من ًٍ وشعى واال

 .. المجٙلب
 .. المةُٖ الموبُ بدبةت خبةثي ِػبى من ًٍ الّةٚٞ

 .. ِلّوة مػت الجُ المصوة ًغى ُٖ بةلدبةت هللا ٔاٝػموُ لٌغا
*** 

ِةم ًغى ٝةهت
ٔ
لّب ًُ اال

ٔ
 .. شّةثُ ُٖ اال

 اإلِمةن ٖٙع ، الظةلة ٖجوجي ُٖ الممٍد ِؾجًُ ولم ًةالة بوػبة ٔالّب( مٌّب) ٔاطُ
بُ

ٔ
 .. المةهُ من قئ ٔاي ِصجػم ِّع لم بةلجةلُ و وثّةلّمي بة

مٍر  اؿجٙٞ
ٔ
 .. وشعي ثرةرثُ ٔادِػ ٔالبصت و ، ذلٛ ُٖ والعثُ وؿةِعثي الجرةرِة بةال

ة ُٖ شع ثٙعمت ؿِػ
ٔ
 الموؼؿ ِن ورشلت ، ودِن طل٘ ِلَ ٖجةة من وثؼوزت الموةزؿ ال

 .. ّٖي ٝةلٔػِب ٔالبصت بّعمة
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*** 
 ؟ شٙةً  الؾٍء بٌغا والعي ًٞ
بجي المؤِع مٍُٚٗ بؾبب ثمةمةً  لُ ِػثةح بعأ ( ثّمٍر  بوت ٖةيمة) الؾّعة من زيزوا بّع  لٓػ

 .. ٔايٍؿ لٗجػات مّةً  هرلؽ بعٔاهة..  لمٙةيّجي والػاٖن
 .. شّػثُ ثوجٌُ ُٝ..  ٔاِمةٚي الَ موي ٔادطٞ ُٝ البةب ٔابُ وٖجس

*** 
ي ٖةيمة ِن والعي لُ شَٜ  ؿبب لُ ٖؾػ ، ِوٌة اهٙةيّي ِن لُ شَٜ ، ِلٌّة وثّٖػ

رهٌة اهجٙةلي
ٔ
 .. ٍلمةً  موٌة يػدوى لٜوٌم ٔاللً  ٔارهي موٌة ٝبّػ زؼء ٝةن الجُ ال

 ! ٔاشع ِلَ ِةلة ِّّـ ال ٔابُ إذن
ٍع ًغا ُٖ مَلٍم ٔابُ مػ ُٖ مة ٝٞ..  ثمةمةً  المٍه

ٔ
 البةلّة الجٙةلّع ٔاٖؾعثٌة شّةثي ٔان اال

مػ اللح ٖصةوؿ
ٔ
 .. شػة ٍِمةً  ةٔاشبٌ الجُ المػٔاة ٔالبصت ٔان بّع ًغى والّٙعة اال

 ّٕٝ لٜن ، ثٔمػهُ ًةالة بػاشة ٔاقّػ ٝوت..  والعي ٝلم ٝٞ زعي لُ ٔاٝع المؾةء ُٖ
ن ٔالن ؟( مٌّب) ٔاطُ الَ ًغا بجٍلّٞ ٔاٍٚم  ًمة وزعي ٔابُ إن ؟ بي ٔاهً٘ شػؼ ٝٞ ِٖػ

ةً  ِٙبٞ ولن ِوعى الٜةذبّن المومّن  .. هٗؾٌّمة ِن بي ِعاّٖةن شٖػ
 ًوة ، ؿلًةن بن ؿّّع ثرةى مٍٚٗي ُٖ الجّّٔػ بؿب ِن ٔاؿجٌٗم لٍالعي ِعت لٜوُ

طػ ٝلمةً  وزعت
ٓ
 ! بي ِجصعث ا

 !! ٌٖموة ٝمة ثمةمةً  مٍٚٗي ِّٔػ لم اهي
 !؟ الؾةب٘ ّٓػ ًغا ٝلمٛ!  ٔابُ ِة لٜن -

 : ٔاؿٕ ُٖ ٍِٙؿ وًٍ بٍزٌي ِةد..  ثّلّ٘ دون البصػ الَ الوةٖغة من الوَػ ٔايةؿ و ٔابُ ثوٌع
ن شجَ ٚةدر ّٓػ ٔاهة( .. مصمع) ِة مٌؼوزة ٝػدّػة ٔامٍر  وةؾً الؾرن من طػزت بّعمة -

ٓ
 اال

وت والعثٛ مُ وٚجٌة ٔازمة ُٖ ٝوت..  هٌةاُ رٔاي ثصعِع ِلَ ن..  هٗؾُ مُ ٔازمة ُٖ ٝو
ٓ
 اال

رض ُٖ شّةثُ واؿجٙػار ٖةيمة من بةلؼواج خةاػثُ ًعٔات بّعمة
ٔ
 ٌّٖة قبةبُ ٚوّت الجُ اال

  من..  قئ لٜٞ ٝةملة مػازّة ُٖ بعٔات
ٔ
راء موُ ثًلب ٔان الظًة

ٓ
 .. الصّػة ًغى ُٖ ؤاهة ا
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 .. قئ ٝٞ ٔاهٜػت..  ٔابُ ِة ثّةلّمٛ ٔاهٜػت لٜوٛ -
طّػة ؿوٍات الّفػ موغ ثّي ُٖ ٔاهة..  ٝلٌة لصّةثُ مؾجوٜػاً  ٝوت لٙع -

ٔ
..  بوُ ِة ؿروُ من اال

 ِلَ ُممػاً  ٝةن لٙع!  اإليلؽ ِلَ ًغا ِػاع لم( مٌّب) ؤاطٍؾ ًةاٞ هٗؾُ اهًػاب ًوةؾ
 ! الصةاػة الٌةارة هٗؾُ ِدّػ ٔان ِلَ ُممػاً  ٝةن و الرػح  ِلَ ٍٚثي بٜةمٞ ٔىالو

هٗةؿٌة لجًٗئ الّٙٞ ٔارزةء ُٖ ثفعو البلبٞ ، الٍّٔم موٌة ثوٙفُ الؾمةء
ٔ
 هةر الًّػة بة

مةن بػ الَ الجةاٌة الؾّٗوة الّغب بمٍثٌة ثػقع و الصّػة
ٔ
 .. اال

  ٚلت ِوُ يٍِلً  ٓةبت لةّٖة واؿّة بإبجؾةمة
ٔ
 : بُال

ن -
ٓ
 .. ّٖٛ لُ بةرؾ اللٌم..  بعاطلُ والٍّالٕ شّػثُ ًعٔات ٔابُ ِة اال

ٚبٞ واهصوّت ٚمت
ٔ
 .. رٔاؿُ ٖٙبٞ ِعى ال

 : شةهّة بلٌرة ٔاذهُ ُٖ ًمؽ اهصوةاُ ؤاخوةء
طػ ٔاهة شّػثُ ثٌعأ  ٔان بوُ ِة لُ ٔادع -

ٓ
 ! اال

*** 
ِةم ثموُ ًٜغا

ٔ
م ، ًعوء ُٖ اال  ال الجُ والصّػة ، ٔامُ موؼؿ ُٖ ثلجبم لم الجُ الرػاح بٓػ

 .. ٔاطُ هٗؽ ُٖ ٌِعأ  الغي الدةاػ والٔوب ، ٔابُ موؼؿ ُٖ ثوجٌُ
 ، الموةٖؾة بٌغى الؾّةدة ٓةِة ُٖ ٝوت ، ثوةٖؾوُ ٔاطُ ثرةرة وبعٔات ، ثومٍ ثرةرثُ بعٔات
 ! ؿّةدثُ ٝعر مة ٍِمةً  شعث لٜن

*** 
  ؟( مةزع) و االهرلّؼ مُ الّلٚةت ثوفئ لمةذا -

 : ةؿظػِ ُٖ( مٌّب) رد
هٌم -

ٔ
 ؟ مّةوهجٌم وازبوة من ٔالّؽ..  الص٘ ال

 ِة لعمجٛ ٝةهت مٌمة ؟ الًػِ٘ ًغا إلَ ثوصعر لمةذا ، ٔاطبػهُ و المؼاح ِن ٝػٕ -
 ! واشع ِةم طلؿ ُٖ قئ ٝٞ ثبُّ ٔان المؾجصّٞ ٖمن( مٌّب)
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 مٌّم الجصةلٕ إمٜةهّة و بمّةوهجٌم الٙةاٞ ًٍ ٔالّؽ!  ؤاِبعى الموم ٔاشب الزلت ٔاهة بٞ -
 ! ثّةلّمي ثًُّ ال الغي ٔاهت! ؟
 زمن ُٖ ًٍ و ٚةلي لٜلم والعؾ ُٖ الًّن مصةولجٛ و..  ٔالوةم لعي لّؽ ٔاهة ! إؿمُ -

صؾب ٔامػ الصّػة  ٔاهت ، ٍِمةً  ٚلبٛ ِعطٞ لم للٙوّة االِمةن ٔان ثدبت إهٛ ، لٛ ال ِلّٛ ُِ
موت

ٓ
 ! إطللةً  ٔاٚلي و إِمةن ٔاؿظٕ وًٍ..  بٍالعؾ ا

 : لبػ بوٗةد ٚةؿو هّ٘ ُٖ( مٌّب) هٗض
ٍع!  ٔاهت إؿمُ - ٍٚم ؤاهة اهجٌَ ًغا والعؾ مٍه

ٔ
 ال..  وهمّػي  مملصجُ ِلّي ثملّي بمة ؿة

 .. وقػب الؼمةن ِلٌّة ٔاٝٞ وثّةلّم وًمّة ّٚم ِن ثصعخوُ
هت..  إذن -

ٔ
 .. الٙػار ُٖ ٍِدة بل اإلهرلّؼ مُ بةلجّةون مممم ٖة

ن لٛ ولّؽ ، ذاثي الفًّةن ومُ بٞ -
ٔ
ن من لئاّٖ بمة قة

ٓ
 ! ٖمةِعاً  اال

 وؿجوعمٍن( ؿّّع) ٔاؿػة مدٞ هللا ٔاِعاء يػِ٘ اطجػت ٔاهت( .. مٌّب) ِة ٍِمةً  ؿجوعم -
 .. مة ٍِمةً  زمّّةً 

 !  ؿػاب ٔاهي اٝػجفٗت الغي المةهُ ِلَ ٝةن الوعم -
 .. الٍّم بّع هعم ال

*** 
ورب( مٌّب) ِجؼوج بّومة( .. طةلع) و( مٌعِة) و( وشّع) ِرّبوُ ، الؾوٍات ثمػ ُِ  و

ّة)  و( مةزع) و( خٍِوُ)  و( ًفةم)  ( ..ٚر
 البصػ ِبػ ، واإلهرلّؼ لمةزع المٙػبّن الؾةدة من ٔالبس ، طػاّٖة ٔالبصت( مٌّب) ثرةرة

 االهرلّؼ بّومة ، ٝػمي و( مٌّب) بجرةرة ِجٔوَ ٔاٖػِّٙة قػؽ  قةيئ ٔالبس و ممبةؿة الَ
 .. والٍؿةاٞ الًػؽ  ٝٞ لي ِٗجصٍن
 .. ؿّّع و ًةدئ طى ُٖ ثؾّػ شّةثُ زّلت لٜوٌة لّٔػة ٍلت ثرةرثُ
لوُ

ٔ
ن الؾبّّن ِبػ الغي ٔابُ ِؾة

ٓ
 لم و ّٚعثوُ الجُ ثّةلّمي ِلَ هةدمةً  ٝوت اذا ِمة اال

 .. ٔاطُ إلّي ولٞ مة الَ ثمٞ ثرةرثُ ثرّٞ
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 : لي ٔاٍٚؿ و ًعوء ُٖ ٔابجؾم
 المصةربّن الٜػٗةر الّتو إن الرصّم الَ ٖلجغًب..  وخػااٌة ثرةرثٌة و العهّة ثٌٍن..  ٔابُ ِة -

ْم  َوَمْن ) ربُ ٔاٍِٙؿ..   هللا لعِن ٌُ َّ
ل ٍَ َج ْم  َِ ُٜ يُ  ِمْو ِإهَّ ْم  َٖ ٌُ  ؟ يةاّةً  الٌّم ٔاذًب خم(  ِمْو

ٌة و للعهّة ُؿصٙةً   .. لٌؤالء مٍالّةً  ؿجرّلوُ ٝةهت ان زطٖػ
 و ّؼاالهرل ِع ِلَ بةلظّػ ثوّم ٝلٌة والرؼِػة ٔاطّٛ ٔان ّٕٝ شبّبُ ِة بّّوّٛ ثػى  لٜوٛ -

 .. ٔاٍِاهٌم
ٍٝم)-  ٔاقع وًٍ..  بةلظّػ مبجلة الرؼِػة ًغى إن..  ربُ ٚةؿ ًٜغا( .. ٖجوة والظّػ بةلفػ وهبل

 .. لُمٗؾعون إهٌم و لوّةً  ِصؾوٍن ٔاهٌم َِوٍن إهٌم!  الفػ من ٖجوة
ُ خم ، ٚلّلً  بػٔاؿي والعي ٔايػؽ   : إقػاؽ ُٖ مبجؾم وًٍ رٔاؿي ٖر

 .. ٍِمةً  الّي ٔالٞ لم مة الَ وللت بوُ ِة اهٛ( .. مصمع) ِة بػؤِجٛ ِّوُ ٚػ ٔان هلل الصمع -
دع..  ٔابُ ِة إِةؾ خم هللا بٗوٞ إال ًغا الَ وللت مة -

ٔ
 .. بةلدبةت لُ ٖة

دٍِ -
ٔ
دٍِ..   بوُ ِة لٛ ؿة

ٔ
 .. ِلٌّة هٗؾُ ٔاهة ٔآبًٛ هّمة ٖةلدبةت .. لٛ ؿة
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 راكان
1 

 
 ال ؿوٍات يٍاؿ الدةبت المفٌع هٗؽ..  ءالؾمة الَ الوةٖغة من ٔاهَػ ، الؾلؿٞ ٔاداِب
 .. هللا إال ِّلمٌة

 ؟ الٔمة ًغى ثوجٌُ مجُ
 .. ِةللؾرن..  ِةللمػار..  ِةللؾرن

 ؟ ِغابُ ِوٌُ ُٝ الملٛ ِوع ِمعشٍهوُ ٍِؿٕ لةشبُ ٔاِن
مت لٙع

ٔ
ن المٍت ٔارِع..  ؿة

ٓ
ن اال

ٓ
 .. اال

 .. وِةللّغاب ِةللمػار
 .. ِةللؾرن

*** 
ٚػب ًٍ( مصمع) بن( طةلع) ٝةن بّوٌم من..  مةمُأ  ِٜبػون ٔاشٗةدي ٔاقةًع

ٔ
 موغ..  لُ اال

 .. بُ المغًٞ بجّلٙي الؾّةدة هٗؾُ ُٖ بّح يٍٗلجي
 ًغى ُٖ( طةلع) ُمّلم ٔاٍٝن ٔان رازّةً  ًةمؾةً  موُ ًِلب..  ابوُ( مصمع) ٔاذهُ ِلَ ِمّٞ

 الٌعوء قعِع طةلع..  ُمظجلٕ( طةلع) لٜن..  ِؾجٙػ وال اللٌٍ ِّف٘ يٗٞ( وشّع.. ) الصّةة
هي الّةقػة ُٖ ِبعو ، الػزاهة قعِع

ٔ
 .. ًةدئ ِةٚٞ رزٞ ٝة

ػِةت ٔاؿجّّع   ؟ بوُ ِة المفٙة ّٓػ الٙعِمة الجّةلّم ًغى ٔاورخجوُ مةذا..  المػِػة الٝغ
مػ( مصمع) لٜن  ..  وِػزٍهُ ُِ

 .. الصبّب ابوُ ٍن ُاطّب لن ٔاهة و
 .. ٔابعاً  ٔاّٖٞ لن

*** 
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ن ٔالبس الغي ابوُ( ٌّبمُ .. ) الّٙٞ لّٔػ الؾن لّٔػ
ٓ
 من المٙػبّن الؾةدة من واشعاً  اال

 .. ِوٌة ثوةزلُ و ٔاٖٜةري  هّّجي الغي ابوُ..  واإلهرلّؼ( مةزع) الؾلًةن
 لم ٔاهت..  طوجٌة الجُ الّةلٗة ثظن لم ٔاهت ؟ بوُ ِة ٔاّٖٞ ٔان بمٙعوري  ٝةن مةذا لٜن

 ّٕٝ..  شّةة وال مٍت ال..  ِوجٌُ ال ٔابعي يٍِٞ ؿرن..  الصلٍؽ ُٖ الؾرن مػارة ثرػب
س ؿػداب ُٖ الًٍِلة الػشلة ًغى بّع مجمةؿٜةً  ٔاٍٞ ٔان موُ ثًلب

ٔ
 الملئ المَلم الّة

 ؟ المظّٗة الٍشٍش بمػطةت
 من ٔارثّع و ٔاطةؼ ٔان البع ٝةن ، شعث ّٖمة يٍِلً  ُاٖٜػ ٔان لُ البع ٝةن طػزت شّن

ة
ٔ
لٔػ ابوُ بػؤِة وزعثٌة الجُ المٗةزة

ٔ
ٍ  ٔاٝػدػ ٔاطػى  هؾظة اال ملي ٝوت ، موُ راً ثٌ

ٔ
 ٔان دون ٔاثة

زع ِعري 
ٔ
 ٝةهت مٌمة مٍازٌجي ِلَ ُممػاً  الؾلًةن الَ الغاًب( راٝةن) ٝلمي و ِّوّي ُٖ ٖة
شم٘ الفةب راٝةن..  الوجّرة

ٔ
 ؿوّن ؤاشلَ ٔازمٞ يٍاؿ ُممٗعاً  ٔاراى ٝوت..  المجؾػع  اال

ةً  ٚلبُ ّٖوجٗن ِمػى  قعِع ٔاٝن لم بمة ٚوةِيإ شةولت..  ثػازُّ ِؼِع ٔان البع ٝةن..  زِؼ
بع الَ ٖٙعثي..  زعوى ال لٜن..  بي اإلٚجوةع

ٔ
ؿُ وًمُ شّػثُ زادت..  اال

ٔ
 ٔاؿجًُ لم..  وِة

طػ ابوُ ٖٙعان ثصمٞ
ٓ
 ..  الػزِن المؤمن الّةٚٞ اال

ن ٔاٍٚم لٌغا
ٓ
( طةلع) ِة الجّٜٗػ ِن ثجٍٕٚ ال..  الجّٜٗػ و الٙػاءة ِلَ وشدي( طةلع) بجّلّم اال

 .. ٔابعاً  ثجٍٕٚ ال.. 
*** 

ن مدلُ ِرٍز  ٔالبصت الجُ( ٖةيمة) ًُ ًة
ٓ
 ، ِلٌّة ُثصؾع ولصة بٍٙة الموؼؿ ُٖ ثؾّػ اال

 لٍال و..  لٔةر هصن و الٌػب ِلُ ِػهت ٍِم ٍِدثوُ ٝمة ٍِٚة الروةن خةبجة قظمّة لعٌِة
 وهعًة هعي الؾةب٘ زوزٌة ٔابوةء ٚةدًة الجُ الصػب بؾبب بٌة زوازُ ثم مة قظمّجٌة ٍٚة

.. 
ن ِٙبٞ الغي ذلٛ مرجمُ ٔاي

ٔ
ة من ثبَٙ مة يٍاؿ زواج بل المًلٙة المػٔاة ثبَٙ بة  بّومة ِمًػ

 ٔامةم الممٜوة الّػاّٚٞ ٝةٖة ِوُ الغي ذلٛ ُمرجمُ ٔاي ؟ ٔاطػِةت بؼوزةت ِوّم زوزٌة
م بصرة الؾن ٝبةر زواج دب اللّةٚة شعود ثرةوًز

ٔ
 ؟ واال
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 قبةبٌة من ٝػدّػ لػوشُ ِةدت جٌةثؼوز موغ و..  ٔاشبٌة ٝوت و..  ٔاشجةزٌة ٝوت وهللا بلَ
..  اإلطجلؼ من الٜػدّػ قظمّجٌة ُٖ و الصٜمة من الٜػدّػ هَػثٌة ُٖ ٔان ٔاِػؼ..  الوةاُ
 لوّت لٜوٌة..  الرعِع زوزٌة مُ شٍِّجٌة من الٜػدّػ ثٗٙع ؿةبٙةً  ثؼوزت الجُ المػٔاة بةلّٗٞ
ةِجُ و مصوجُ ةةبمػاِ ٚةمت و موُ المؾلٍبة ٔارهُ ٔاًِجوُ..  إؿّةدي ٔازٞ من الٜػدّػ  ِر

 ال ؟ ٍلمجٌة ؤاهة ّٖلت ربمة ٔاو..  ثّٗٞ لم الؾةبٙة زوزجُ( مٌعِة.. ) الٍؿةاٞ و الًػؽ  بٜٞ
هٌة ٔاقّػ ٝوت ٔاهُ المٌم!  ٔادري 

ٔ
  ِٜع ولم..  طػزت موغ هٗؾُ ِلَ ٓػِبة قظمّة بة

ٔ
 هبة

ة الَ ذًبت شجَ ِملوُ طػوزُ ٚبٞ ؿوٍات ؿبُ موغ شعث الغي( ٖةيمة) يلؽ  داًر
 .. ثّٜٗػ بل ٌةٔاطًب

طّػة الؾوٍات ٔاِّـ مٌّة و..  ًغا ٔاٍٚؿ ٔان ٔاطرٞ لن..  بةلصب قّػت مٌّة هّم
ٔ
 من اال

 .. وًعوء راشة ُٖ ِمػي 
*** 

طػ وراء ٍِمةً ( طةلع) ِجًٍر 
ٓ
 موبٌػاً  ِبعو( طةلع) بّومة..  ثرةرثي ُٖ لٍالعى ِووم( وشّع.. ) اال

ٖٜةر و والفػِّة بةلّلم
ٔ
م..  الرػِبة اال  ًغا ِظُٗ ٚةثلة لعرزة الٌةدئ الػزِن ىمٌَػ  بٓػ

 .. الٌّةج قعِعة روشةً  هٗؾي بعاطٞ الٗجَ
رض الوفًة الّوةِة بمٙعوري  ِّع لم..  ووهّؾُ لعُِٙ ٔالبس

ٔ
غلٛ بةال ( ٖةيمة) بعٔات ٝو

ػجٌة من ثٙلٞ الصبّبة لم شٝػ
ٔ
 إبلغ ُٖ خٙجوة ِلَ ِصٍز ( طةلع) بعأ  ببىء..  بمٗةللٌة شٞ ال

ِةم .. للٗلشّن الػؿةاٞ
ٔ
ن ٔازلؽ ٔاهة ًة..  ِةلل

ٓ
 خٍِوُ) الػاشٞ ٔابُ و ٔاؿجةذي مّٙع ِلَ اال

ة بٌغى مػت الؾوٍات ٔان ٔالعؽ ٔاِع لم( .. ثّمٍر ) الؾّع الًّب الػزٞ و( البػُِٜ  .. الؾِػ
ة  !؟ ؿِػ
 ؟ المػِػ الًٍِٞ الؾرن ِن ومةذا

ّبة مملة بًّبة ٝةهت..  ؿػِّة ثٜن لم ال  .. ًر
طػ ءورا ٍِمةً  ِؼِع ذلٛ مُ لٜن

ٓ
لم اال

ٔ
ن والفٍّر  الممن اال

ٔ
ة موُ ُؿػؽ  قبةبُ بة ..  بؾِػ

هٌة مبجؾػة ثبعو شّةثُ
ٔ
ة ٔاًم ِوٙمي ذلٛ مُ و ُمؼطػؼ رااُ بوةء ٝة ةن ًوةؾ ٝ ! ّٖي ٖٓػ
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مةؿ .. 
ٔ
وُ ِجّةمٞ مُّ ِلَ ٔاهوُ ؿالٜػدّػ من اال مة .. ٝةن ٝٞ من ِّٖػ

ٔ
ٍٝن ٖةثس لل

ٔ
الٜٞ ة

ؾٍٙط و اإلشبةط ًُ الجٗةًة و الُٖ الصّٙٙة ٝةهت قظك ٝبّػ بّومة شّةثُ راٝةن رٔاى ُٖ 
 !رؼ و اهجَةر المٍت ُٖ لمت ّالوّةع خم ال و

ن
ٓ
 ..  قبةبُ( طةلع) ُٖ ٔارى  اال

 .. لصجٌة ُٖ الّّٙن بغات ٔاِع لم هٗؾُ ٔاِمةؽ ُٖ الجُ مبةداُ ّٖي ٔارى 
 .. والّمٞ الصمةس ّٖي ٔارى 

ٖٜةر ثلٛ مدٞ زٍاهصي بّن ِصمٞ من ممّػ ِلّي ؤاطةؼ
ٔ
 .. اال

*** 
مٍر  زػت ّٕٝ مػاٚبة ٝغلٛ ِٗجوُ لم

ٔ
 .. الؾلًوة ُٖ اال

 ِلَ الٍالُ( ؿّّع بن مةزع) بّن مفٜلة خةرت( ؿلًةن بن ؿّّع) وٖةة بّع ٔاهي ّٕٝ
مةن و مؾٙى والُ( ؿّّع بن خٍِوُ) ؤاطّي ، زهربةر ُِ .. 
ٞ اإلطٍة بّن المػاع شعث ًٜغا ن وٌمم ٝو طػ ُشٜم ثصت اإلهومةم ٖر

ٓ
 ال ًٜغا..  اال

 .. ِجٙةؿمٍهي مّػاث ؿٍى الؾلًوة لّؾت و والّٙلء للفّب ٔاًمّة
 ؟ المػاع لجٌعاة ثعطٞ الغي الّةٚٞ ٝةن ومن
 ! اإلهرلّؼ إهٌم..  هّم
 ! الؾلًوة مملصة ِلَ الظةاػٕ الػزِن الّةٚٞ الًػؼ ًم ٔالبصٍا لٙع

ّة ٚةمٍا الجُ ةتوالموةوق الرعاؿ من ؿوٍات وبّع طٍِن بّن هّػاهٌة بجٝؼ
ٔ
 اٚجػاشةً  ٚعمٍا اال

وٌُ  .. زغرِة بمٍرة الظلؼ ُِ
 ( !خٍِوُ) و( مةزع) بّن الؾلًوة ٚؾمٍا
 ! والجرؼاة الجٙؾّم:  داامةً  الجٍؿّّة إهرلجػا اٚجػاح ٝةن داامةً  ًٜغا

 !( ثؾع..  ٖػؽ ) بمبعأ  ِؤموٍن ٔاهٌم راًٍٖٙم و الٍٙم درؿٍا من بّن ٔاطبػهُ
ة ًوةؾ ًٞ و  طلؼ بةؿجٔلؿ زؼٔاِن الَ هظمة ِػبّة امبػايٍرِة ٖمٞ من ٔاٝبػ ثٗٚػ

بع بّوٌمة الّلٚة ٔاهٌٍا شجَ الملس ُٖ الٍؿةية دور  ّٖي لّبٍا ٔاطٍي
ٔ
 !؟ لل
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بوةاٛ مّػاخٛ ًغا( .. ؿّّع) ِة ٔالعٚةاٛ وٖةء ًغا
ٔ
 .. ال

*** 
 ! الوٌةِة ثٜن لم لٜوٌة

ـ) ٔاطّي مُ بمػاع ٚةم( مةزع) ش٘ ًٍ من ِلَ زهربةر ُٖ (بٓػ
ٔ
 .. بةلُصٜم اال

ةن  ! ٝةلمّجةد الٍؿًةء ًم اإلهرلّؼ ٝو
 ؟ الوجّرة ٝةهت ٖمةذا

ـ) ٔاطّي موؼؿ لٙمٕ بٌم بةإلؿجّةهة مةزع ٚةم  الَ وهّٗي البػًِةهّة بةلؾٗن( بٓػ
 ( !مٍمبةي)

مّن الٍؿّى..  اإلهرلّؼ
ٔ
 .. اإلمبػايٍرِة وٚؾم اإلطٍة بّن ٖػؽ  الغي اال

ن
ٓ
 ( ..مةزع) مُ الصٜم ُٖ الّٗلُ الفػِٛ ًم ةٔالبص اال
ـ) بمؾةِعة اإلهرلّؼ ٚةم شجَ( مةزع) ثٍُٖ ان مة و  ؿلًةهةً  هٗؾي ثومّب ِلَ( بٓػ

 .. الٍالء و بةلٗوٞ لٌم ِعِن لؼهربةر
ِةم ٔاخبجت بّعمة ٔاطػى  مػة ٝلٌة ٔاٖٜةري  لُ ِةدت ًٜغا

ٔ
 .. لصجٌة اال

 .. زهربةر ُٖ ًوة ِةٚٞ ٝٞ َِل ِظّم ٔالبس الّبٍدِة و بةلُغؿ الفٍّر  هبةب
ؿٕ ِة لٜن

ٔ
 ! موٌم ِٜن لم( مٌّب) ابوُ..  لل

طػ وراء ٍِمةً  اإلهرلّؼ طعمة ُٖ ِوعُٖ ٝةن
ٓ
 ..   شؾةب بل اال

 .. المٙػ بّّن ِصعث مة ٝٞ ِػاٚب الغي( طةلع) ُٖ الٍشّع ِؼااُ
 .. يٍِلة لؾوٍات طفّجي الغي الؾؤاؿ ٌٍػ مة وٍِمةً 

*** 
 ؟ ًؤالء هٍازي ّٕٝ ؟ هٜػجمي خم الص٘ ٔاهّػؼ ؟ زعي ِة هّٗٞ مةذا -
 .. الٜٗػ هفػ و البلغ ِلّوة -
طػ الفبةب بّن مُ وبمٙعوري  زعي ِة قةب ٔاهة..  الّةزؼ الّةاؽ شّلة ًغى لٜن -

ٓ
 اال

ـ) لظلُ مصةولة بّمٞ  .. اإلهرلّؼ شلّٕ( بٓػ
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ـ) ثَن وًٞ -  ِعري  وال ٌٗمٝو ُٖ ِّّـ ٝلي المرجمُ ان ؟ بوُ ِة الصلّٕ ًٍ وشعى( بٓػ
م خػِةء من ؤامدةلي ِمٛ ثػى  ٔاال!  طًًػ

ٔ
 زّـ ثػى  ٔاال ؟ اإلهرلّؼ ِن لٌم ٓوَ ال اال

  ؟ مفٍرثٌم دون الّمٞ ِؾجًُّ ال ؿلًةهٛ
ـ) من ؤاَِم ٔاٝبػ إهٌم  من ٔالبس و والؾلًوة المرجمُ هٍٗس ُٖ ثٔلٔلٍا( .. بٓػ

 .. موٌم الظلص المؾجصّٞ
س ًٞ -

ٔ
 ؟ االؿجؾلم ًةوِة الَ ثعّٖوُ لمةذا ؟ زعي ِة ٔاِة

من ٖٙى( .. طةلع) ِة هصًٍة ثوعُٖ ال -
ٓ
ٖٜةرؾ ا

ٔ
..  بٌة للّمٞ الموةؿب الٍٚت اهجَػ و بة

ة شةوؿ بوةاٛ وثٍرِدٌة هفًػ
ٔ
ؿ و ال

ٔ
 .. الص٘ ِلَ الدبةت هللا اؿة

 ُٖ مة ٝػجم ِلَ إِرةزِة بمٍرة ٚةدر لٜوي خٍرة بعاطلي ، ًعوء ُٖ لُ ِوَػ( طةلع) ٍٞ
 .. هٗؾي

ب..  زعي ِة - ِمٞ لٜوُ والٜػدّػ الٜػدّػ ُٖ ٔآر
ٔ
ن ٔاّٖٞ ٔان ثػى  مةذا..  بومّصجٛ ؿة

ٓ
 ؟ اال

..  المٗةًّم ًغى راِة ِصمٞ الغي الوؾٞ من والمؼِع المؼِع لوة ًةت..  طةلع ِة ثؼوج -
 بّن ٍِٜن ٔان ٌماوشلٗة اإلهرلّؼ ِلَ البلع ًغى ثدٍر  ٍِم ٔارِع..  مة ٍِمةً  لٌم ؿوصجةج
موّة ًغى لُ شٙ٘ .. هؾلُ الدةاػِن

ٔ
 ( ..طةلع) ِة اال

 بّن زٍاهصُ ٔامٞ ٔاَِم ِة زعي .. -
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 ( ..راٝةن) ِة الٔػوب زمن إهي
 .. ٝلي ّٝةهٛ ُٖ بٌغا ثفّػ..  لصمٛ ُٖ بٌغا ثفّػ..  َِةمٛ ُٖ بٌغا ثفّػ

 .. الٔػوب إهي
 .. مبجؾػة ِرّبة شّةة من وِةلٌة

*** 
 (  ..مٌعِة) وزّؼ بؼمن ىوراء رشلت خم( .. ٔامّن) رشٞ
 ؟ ٓػوب ُٖ الّمػ ٔان شُّٙٙ ًٞ.. ّٝةهُ ًؼ زلؼاؿ
ة بٌغى الؼمن مػ ّٕٝ ؟ ٔاهرؼت مةذا ؟ شّةثُ ُٖ ّٖلت مةذا  ؟ الؾِػ
ن

ٓ
ت ٔازّةؿ ًوةؾ اال

ٔ
 المؾبٍؿ ٔاهة ًٞ..  الٍاُٚ ٔارض ُٖ لجًبٌّٙة ؿبّٞ ال مبةدئ ِلَ هفة

 ؟( مصمع) ابوُ ِؤمن ٝمة الٗظػ ِؾجص٘ قئ ٔام ّٖلً  ٝةرخة ًُ ًٞ ؟ الٜةرخة ًغى ِن
مّؼ مة ٔاًم ًٍ ًغا ِّجبػ شّٗعي( لعطة) إن  ! الٗظػ ال و الجٗةؤؿ بٌغا لؾت لٜوُ..  ٔاؿػثوة ُِ
لٔػ ابوُ هّةع ُٖ المبةدئ ًغى ثجؾبب ٔالم

ٔ
 ؟ اال

م ثظٗت لم بعاطلُ شّػة و ٔالم ُٖ ثجؾبب ٔالم ن ِبػت ٔاهوُ بٓػ
ٓ
 ؟ الدمةهّن شةزؼ اال

ؿٕ الٗظػ بٌغا لؾت
ٔ
 .. لل

 .. بةلػاشة ٔاقّػ ال..  وال
*** 

ػاهُ( مٌعِة) و( مّنأ ) ػة من وِةلٌة..  بةلوٌةِة ٝذ  ٔامة..  ٝبّػاً  إرثبةٝةً  لُ ؿببت مؤلمة ثٝغ
 ( !ٖةيمة) وٖةة ٖٜةهت الٙةلمة

ٍهوُ إهٌم  .. ِػشلٍن إهٌم..  ِجٝػ
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 ُٖ لُ ِوَػون ٔاشٗةدي ؤابوةء ٔاشٗةدي..  الٗجػة ًغى ُٖ البٜةء ِن الٜػٕ ٔاؿجًُّ ٔاِع لم
 مصةوالً  ِصعخوُ..  الصةلة ًغى ُٖ المعوي ؿٍٙيُ ؿبب ٌِٗم لم هٗؾي( طةلع.. ) دًفة

 : ٝلمي وراء ثبعو الصّػة ولٜن مٍاؿةثُ
 ! الدبةت ٔاؿجمع موٛ..  زعي ِة ٖإخبت..  اإلِمةن ِلمجوُ..  زعي -

ة ٔاطةؼ و ٔاطةٌٖة..  بوُ ِة الوٌةِة إهٌة..  بي ٔامػ مة ٌِٗم ال إهي طًػ
ٔ
..  الٍٚت هٗؽ ُٖ ثة

طػ ًٍ الّمػ ُٖ ثٙعمةً  ِؼداد( مصمع)
ٓ
ةت ُٖ ِؾّػ إهي..  اال  ٓػِب لمػض بمٍّبة الًٚػ

طػ وراء ٍِمةً  ِؼداد وزٌي إن..  ؿةٚي داًم
ٓ
 ( ..ٔامّن) زعى من ٚػبةً  اال

ٍهُ و الرمُّ ؿّػشٞ ًٞ  ؟ ِجٝػ
ػ ٔاِع ولم هّّٗة ذاٝػثُ ( ثّمٍر ) و( ؿّّع) و( خٍِوُ) لٜن..  الٙعم ُٖ المٍٓٞ المةهُ ٔاثٝغ

م..   لمٍاؿةثُ ثؼورهُ ٝةهت الٔةابة الٍزٍى من الّفػات و  ُٖ موٌم ٔاي ِٗلس لم ًغا بٓػ
ن  ٔاهة..  ٔاشع الٙعِم الؼمن من مجب٘ ِّع لم ٔاهي شّٙٙة..  الرلّة الصّٙٙة اطٗةء

ٓ
 ٓػِب اال

 ! ٔآػاب وؿى
ػبة ًغى وؿى وُٖ ُٔ ػت..  ال ـ) الٙبًةن ثٝغ  ! الدػخةر( بٓػ
ن مّي ٔاثصعث و ٔاراى ٔان ثموّت ٝم

ٓ
ـب! ) بةلغات اال  ُٖ ٔاهة ٝوت شّن ِرٍزاً  ٝةن الغي( ٓػ

 ! الفبةب بعاِة
ِةم ِلُ الٔػِبة الٜٗػة ثلٛ ثؾلًت ًٜغا

ٔ
 ٔاو ِٙلٌة لم هٜت ِلَ الوصٛ ُٖ بعٔات شجَ ال

 ! زوٍهٌم و الٍٙاؿم بًٍالت ِن شٜةِةثي ُٖ ُمٜٗػاً  ٔاؿجٔػؽ 
 ؟ شّةً  الزاؿ ًٞ ثػى 

*** 
شبةب و ٔاهجَػ لٙةء ٚػِب مال ٔامٍت .. .. الؼمن ِمػ لٜن 

ٔ
ُ الٍٚت ٔاهؾَ شؼهُ ِلَ اال

  .. شةزؼ الجؾّّن بؾوٍاتٔاِبػ  و ًة ٔاهةِرمّوُ بٌم .. 
*** 
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ِةم ٔاموُ..  لّبة الٍشعة
ٔ
طّػة اال

ٔ
 المفٍٔلّن الفبةب الظعم ّنب مُ موؼلُ ُٖ اال

هٗؾٌم
ٔ
ةِة بة م بوّةهُ ّٓػ الٍٙي إال ٔان لصجُ ِةمة زّعة ..  موؼلُ وبِػ ٔاشمع هللا ِلَ ٔاهي بٓػ

 من ِؼِع مػهي و داامةً  مفٍٔؿ( مصمع)زعًا شجَ بةلوؾبة لبّن الفبةب .. لٜن ًةًٍ 
طػ ًٍ( طةلع) و اهّؼالي

ٓ
 ِوٛ ِبجّع الٜٞ. . المٔةر ٔاوالدى بجػبّة و بصّةثي ِوفٔٞ بعأ  اال

مةً  ػ الصُٜ ِلَ الٙعرة لعِٛ ثّع لم..  ِوي ٓر طػِن..  زعِعة ثّةلّم إهةٖة ٔاو والجٝغ
ٓ
 لم واال

 ! ثٍٙلي ٔاو بي ثٍٙم لمة مصجةج موٌم ٔاي ِّع
لٙةً  ِؼداد( مٌّب) و

ٔ
ـ) الؾلًةن ِوجٌُ..   ثة  و بّعى ِرّبٍن الغِن الؾليّن ِوجٌُ و( بٓػ

 ًٜغا..  إهٗمةم بل مٌّة ثصةلٕ و ًوة الصّّٙٙة الٍٙة ِلم لٙع. . ثؾلًةً  و ٍٚة ِؼداد( مٌّب)
طػ وراء ٍِمةً 

ٓ
ٍع هٗؾي الؾلًةن ٔالبس شجَ( زهربةر) ُٖ اإلهرلّؼ ٚبوة ثؼداد اال  ثّّّوي ممو

 ! البػًِةهُ الٙومٞ مٍاٖٙة ِلَ الصمٍؿ بّع إال
 ؿليّن ًةًم..  ػالٌٙ من( طةلع) بَٜ ّٕٝ و اإلثٗةّٚة ًغى ثٍُّٚ ثم الغي الٍّم ٔاهؾَ لن

!  ثػشم ال ٚةؿّة إهرلجػا ٝةهت لٙع!  رؿمّةً  وٖةثٌم قٌةدة ِلَ ٍٍِّٚن المؾلمّن زهربةر
 ثصةلٗي ِلَ( ؿّّع) ِلّن و ِّٗ٘ بعأ  الٜػدّػ..  ٔاِةمٌة بةهجٜةؿة ٔالّبٍا الّٙلء من الٜػدّػ

 ؿػةأ  بٌلؾ ثٍُّٚ ِن ٖظػ ُٖ مبجؾمةً  شعخوُ( مصمع.. ) ٝةإلهرلّؼ وذئب خّةلب مُ
ةلٌة ِ .َػت لي ُٖ هّ٘ دون ٔان ٔاِل٘ .ه ..  اإلهرلّؼ مُ ثصةلٗي بؾبب زهربةر وهّةع ؿّّع

 ! تمن هبؤة ِجفةام المػء إن لصَّ 
مٍت ٝوت إن..  جػب من الٙػن الّمػ الممجع شجَ اٚ الٌغ الٙل٘ ُٖ بعٔات

ٔ
 ٔان ٔارِع ٖل ؿة

ػِج وال بٍلي ُٖ ِجصٜم ال ؿّٗي ِرٍز  مرػد ٔاهجٌُ صجُ ِرّبة بةلوؾبة لؾوُ ل ! إبوي اؿم ٝغ
مػ بي وٚت ِبعٔا الجعًٍر الؾػُِ الغي 

ٔ
لٜوُ ال ٔاهٗٛ ٔاٖٜػ ُٖ ًغا الٍٚت الّمّب الغي ؿة

ي زّعًا ..  ٔاِٖػ
 .. الٗظٍرِن( طةلع) شّٗعي و( مصمع) إبوُ لٍزي هَػت

لت و
ٔ
ٖٜةر  ؟ هٗؾُ ِلَ ٔابٍؿ ِوعمة ٖظػ ٔاي بعاطلٌم ؿّجبَٙ ًٞ:  هٗؾُ ؿة

ٔ
يػدت ثلٛ اال

  .يلبت من هللا مظلمًة ٔان ال ٔامػ بٍّم ٌٝغا .من ِٙلُ و 
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*** 
زٍاء

ٔ
 ّٚةدة ثصت( زهربةر) ُٖ ًوة ثمةمةً  ثّٔػت الصّةة..  الجؾّّوةت موجمٕ ٌةإه..  ُملبعة اال

دبت ُٝ بٍؿّي مة ّٖٞ الػزٞ( .. خٍِوُ بن شمع) الُؾلًةن ٖوٞ رزلٌم ٔاهي لإلهرلّؼ ُِ
ٔ
 اال

دِب بةلّمة الُممؾٛ ٝةلػزٞ الٙومٞ ٔالبس ًٜغا!  الرؼِػة ُٖ
ٔ
  إن ِبعى لجة

ٔ
 ! ٔاطًة

..  زهربةر ِلَ الؾٗن ثٍاٖع من ٚللت ٔارهٌم ُٖ نٍلممػِا قٌٙة ٚوةة ًوةؾ..  ِٙٞ اإلزدًةر
طػ وراء ٍِمةً  الظّػ ِٙٞ ًٜغا

ٓ
 ..  اال

ن شّةثُ ٝٞ ًٍ ٔالبس( طةلع)
ٓ
س قةِػاً  بةلجرةرة الّةمٞ الصبّب شّٗعي..  اال

ٔ
 ٝبّػ بّة

ن..  بعاطلي
ٓ
 !  مّي( مٌّب بن مةزع) شّٗعي ِرّبوُ ٔالبس اال

م..  ابوُ ِة لػؤِجٛ ٔاقجةؽ ٝم ؟( مٌّب) ِة ِةالجٛ من قظمةً  رٔاِت ٔاطّػاً   ٔاّٖةلٛ ٝٞ بٓػ
 .. واشعة للصَة ولٍ لػؤِجٛ ٔاقجةؽ

ٖٜةر ُمجوُٙ( مةزع)
ٔ
م( طةلع) ِصب ٝةن( مٌّب) ٔابٍى( .. طةلع) بة  مٔٗٞ مرػد ِػاى ٔاهي بٓػ

طػ
ٓ
 ٝةن لٙع( ! طةلع) لعي موًػبة مفةِػ من ًغا ؿبب ولٜم..  شٙةً  ِصبي ٝةن لٜوي..  ا

ي ُٝ زهعِٙةً  وٓعاً  ِمي ٍِٜن ٔان ِجموَ  بفعة ِصبي والػوح العم طّٕٗ وزعى لٜوي ، ًِٜػ
م  ! ٔابّي مُ طلٖي بٓػ
 بّوي الٜبّػ للفبي( مةزع) شب ُٖ وّٚت ًٜغا و..  ِؼورهُ ٔان إلبوي( مٌّب) ؿمس ًٜغا
هُ لٍ ثموّت..  ٔابّي وبّن

ٓ
 .. والعى مُ ٔاٖؾعثي مة اُلللس ٔالٔػ ؿن ُٖ رٔاِجي و را

 شٍار مجةبّة و المفُ بمٙعوري  الزاؿ ..  الفعِع الؾٙم من ٖةهُِة ٔان ِلَ هللا ٔاشمع
هُ ِفّػان..  اإلهرلّؼ من الوٌةاُ الجصػر  ّّٝٗة ِن ِوجٌُ ال الغي ٔاشٗةدي

ٔ
 ٔاثةبٌّمة ال بة

 ِفّػاهوُ إهٌمة..  الفبةب إلَ ِّّعاهوُ إهٌمة..  شعِدٌمة ِٜمل ٔان ٔارزًٍمة لٜوُ ٔاشّةهةً 
لٗة

ٔ
 ! مؾةءً  وشعي البةرد ؿػِػي  ُٖ الوٍم ِٜػّٗوُ..  لصَة ٝٞ ُٖ ٔاشجةزي الغي العٖئ و بةال

 .. الّةلم بٌغا مػثبًةً  ٔاٍٞ بٜم..  قبةب ِة شعِدٜم ثًٍّٙا ال
*** 
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ِةم ًغى..  اللّّن( خٍِوُ بن شمع) الؾلًةن مةت
ٔ
 الظةان لمٍت ؿّةدثي ٚمة ُٖ( طةلع) اال

 ! زِةرثُ ِن( مةزع) اهًُٙ بّومة ،
لت

ٔ
 : ُمجوةِٙةً  ةؿٖٙ الؾبب ِن( طةلع) ؿة

ؿػة وبةُٚ ًٍ( ممبةؿة) الَ الؾلًوة بمٔةدرة( مٌّب) ِمُ ٔامػى لٙع -
ٔ
 ! اال

 ؟ لمةذا -
 ! بػوؽ وٌّٖة الؾٍاد قعِعة بّّع من الؾصب لٜن..  ٔادري  ال -
 ؟ ًوةؾ مةذا -
وٍا اإلهرلّؼ - طغ لم ٔاهي ٚةلٍا!  الرعِع الؾلًةن ٖر

ٔ
 البع وبةلجةلُ ثومّبي ٚبٞ مٍاٖٙجٌم ِة

وُمٞ ِٜٗػ شجَ وةزؿِج ٔان ُٙ  ! الموةؿب الفظك ُٖ البػًِةهُ ال
 ( ..ؿّّع) ِة ٔاوالدؾ ِةلغؿ..  ربُ ِة رشمةؾ -
طػ ٔاشم٘ مرػد ٔاٝةن ٔادري  ال..  الؾبب ًٍ اللّّن -

ٓ
 الؾبب لٜوي..  شّٙػاً  طةاوةً  ٝةن ٔام ا

 .. الٍٙم ًؤالء ِع ِلَ ذؿ من ّٖي هصن ّٖمة
 ( ..طةلع) لٌرة من ٚلبُ ُٖ بٍزّب قّػت

مػ ِن ابجّع -
ٔ
 ( ..طةلع) ِة اال

 : شؾػة ُٖ( طةلع) رد
ّٖلي بّعي مةذا و -

ٔ
ؿػة ًغى ثةرِض إن ؟ زعي ِة ال

ٔ
 ؿّؾٍّن!  لإلهرلّؼ إهبًةح ٝلي اال

شغِة وثٙبّٞ بٞ ٝةلمّجةد إلؿجػهةاٌم
ٔ
 ! زعي ِة الّمٞ ُٖ ٔامٞ ال!  اال

لمي قةِػاً  الّي ٔاهَػ ٍللت
ٔ
 ِمػي  يةؿ لٙع..  موي ةؾٖٜ ال والغؿ بةلمٌةهة الفٍّر  إن..  بة

ن لصَة ٔاِة ُٖ الوٌةِة ٔاهجَػ إهوُ..  الٙعِمة المفةِػ ثلٛ بمدٞ ٔاقّػ ٔاِع لم شجَ
ٓ
 ولم اال

خّػ إشعاث ِلَ بٙةدرة العهّة ًغى ثّع
ٔ
 .. هٗؾُ ُٖ الٜبّػ الجة

ُّٙ الصبّب شّٗعي شؼن  ِلَ شؼهةً  الظٗٙةن ِن ِجٍٕٚ ال ٚلبُ لٜن  ال..  العهّة ًغى ُٖ وٖر
 ِٗٙع ٔان ٔاطةؼ..  ٍِمةً  ثٌٍرت ٝمة الٌةدئ الفةب ًغا ِجٌٍر  ٔان من طٍٖةً  الظٗٙةن ِن ِجٍٕٚ

 .. ٍِمةً  ّٖلت ٝمة مٗةزبة لصمةؿة شّةثي الصبّب الفةب ًغا
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ن والعؾ شةؿ ّٕٝ -
ٓ
 ؟ اال

ؿٕ ًٍ ٝمة -
ٔ
لم بؾبب ؿػِػى من الجصػؾ بمٙعورى ِّع لم..  زعي ِة لل

ٔ
 .. اال

 .. بوُ ِة ٍِمةً  ثجٌٍر  لٖ ، ةزٍهِٛصج ٔاؿػثٛ و والعؾ( .. طةلع) ِة -
  .لُ لةمجًة دون ثّلّ٘ .هَػ 

*** 
ة لم ؿّةدة وزٌي ِلَ ، مٌػوالً ( طةلع) زةاوُ المةطب المبةح ذلٛ ُٖ  ، شّةثُ يٍاؿ ٔاًر

 ! بوعّٚة ِعى ُٖ رٔاِت إذ بةلغِػ قّػت
 ؟ الفٍارع ُٖ الرمُّ ٌِػوؿ لمةذا ؟ بوعّٚة ثصمٞ لمةذا!  طةلع -

 : ٝبّػة ؿّةدة ُٖ( طةلع) ًجٕ
ـ بن طةلع) الؾلًةن - ن زهربةر..  زعي ِة اإلهرلّؼ هع الصػب ٔاِلن( بٓػ

ٓ
 هع ؿجرةًع اال

 .. زعي ِة الجبّّة من ؿوظػج ..  اإلهرلّؼ
 ؟ بةلٗػح  ٔاقّػ ال لمةذا

 ؟ البوعّٚة لمةذا و -
 ِة اإلهرلّؼ هع هرةًع الٍّم..  زةء ٚع ٔازلي من ٔاًلُ وربّت ربّجوُ الغي الٍّم..  زعي ِة -

 .. ٍّٖ٘بةلج لُ ٔادع..  زعي
 ملئ بمٍت ٍِٙؿ ٔان ٚبٞ رٔاؿُ وٚبٞ( طةلع) اشجوووُ ، الظػس ٔالةبوُ وٚع ذاًلً  وٚٗت

 : بةلرغؿ
ٚجك..  مٜةهٛ إِجبػهُ لٜن..  زعي ِة مُّ بةلرٌةد ثصلم ٝوت ٔاهٛ ٔاِػؼ -

ٔ
 للمؾلمّن ؿة

وٓةد اإلهرلّؼ من
ٔ
 .. ٔاذهةبٌم و اال

وُ خم ن ثٝػ  .. الؾلًةن ٚمػ هصٍ الًػِ٘ ُٖ لّٝػ
ُّٙ شّٗعي.. ( طةلع)  .. وٖر

 .. اإلهجَةر ُٖ ًوة الرلٍس ٔايّ٘ لن
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طغهُ ٔان موي ويلبت الظعم ٔاشع هةدِت
ٔ
..  ذِػ ُٖ الظةدم لُ هَػ..  الؾلًةن ٚمػ الَ ِة

طػ ٔاهة قّػت
ٓ
ن ٔان من بةلغِػ اال  : للوػاِة ٔاٚػب بلٌرة ٔاطبػثي!  هٙلُ ِٖػ

 .. إلّي ٔاوللوُ ٔارزٍؾ..  ًوةؾ شّٗعي..  بوُ ِة -
وٓةد اإلهرلّؼ ، البصػ هةشّة من لمعّّٖةا لٍت دوى

ٔ
ت ، الٙمٕ بعٔاوا اال ٚػ ٍع ثٚػ  العم

 : بةؾ بمٍت للظةدم ٔاٍٚؿ ؤاهة ِّوُ ُٖ
ٝػجب..  بوُ ِة ٔارزٍؾ -

ٔ
ن طغهُ..  ٔاملٛ مة ٝٞ لٛ ؿة

ٓ
زئ ًوةؾ الَ اال

ٔ
 .. بصّٗعي ال

 : وٚةؿ موظػِي من الٗجَ هٗض
ذًب -

ٔ
 ِن ثٍٕٚ ٔارزٍؾ لٜن..  ِلُ اً زع ٓةؿ( طةلع) ؿّعي..  قئ دون والعي ِة بٛ ؿة

 .. ِلّٛ بةهلل البٜةء
بت ة الفٍارع بّن ثؤدة ُٖ ثؾّػ راشت الجُ البٔلة ِلَ ٝر  الموٌمػة المعاُٖ لٍت..  الٗةٓر

ن خٙة ثؼِعهُ الؼهربةرِة المعاُٖ لٍت لٜن ٚلبُ ثظلُ اإلهرلّؼ من
ٔ
 .. ثمٍت لن المٙةومة بة

ة ؿةشة من بةلٙػب موًٙة الَ وللت  بّن..  مؾجصّٞ ًغا من ٔاٝػدػ اإلٚجػاب .. المّٝػ
 ٝٞ ُٖ ٝةلمٍاِ٘  ثوؼؿ الٙغااػٕ..  الٙمػ ثصةلػ بػِة ٍٚة وزٍد بؾبب مٔلٙة الرٌةت

 .. ثجٍٕٚ ال اإلهٗرةرات و مٜةن
 ُٖ ثٍٓلت و البٔلة من ثػزلت..  لٍمي ِلَ ٔاٚعر لم ، المٍٕٚ ًٍؿ من ًةربةً  الظةدم رشٞ

 .. ببىء ٔامفُ ؤاهة الٙمٕ موًٙة
المٌة الفّظٍطة وشعة لجوٌُ ثمّبوُ اشعاًن لّت..  الموٌمػة الٙغااػٕ ٔاطٕ لم

ٓ
 لٜن..  وا

 .. شّٗعي ِلَ ٔايمبن ٔان ٚبٞ لّؽ..  ال
 ٖجةبّت( طةلع) بّوٌم من لّؽ ، وذًٍؿ دًفة ُٖ المظجببّن الروٍد بّن لُ هَػ

 : لةرطةً  هةشّجُ ًػوؿ ٔاشعًم لٜن..  يػُِٙ
 ؟ ًوة بٛ زةء مةذا..  الّرٍز  ٔاٌِة -
 ؟ شّٗعي ِن ٔابصح -
 ؟ رزٞ ِة ٔازووت ؟ الصػب ًغى وؿى شّٗع ٔاي -
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 ( !مصمع بن طةلع) اؿمي ؟ شّٗعي ٔارٔاِت -
 .. داًفةً  لُ ِوَػ وًٍ لدٍان بةلظػس الػزٞ ٔالّب

 ؟ الؾلًةن زوع من ٔاًٍ -
ًةلُ من واشع..  ال -

ٔ
 .. اال

 .. ٍِهوة ُٖ هللا ولّٜن..  مُّ ثّةؿ اذن -
ة بُ ِبػ لةبوُ الٙمػ ؿةشة وؿى ُٖ بؾِػ

ٔ
ةؽ ٖة  الروٍد ٔاشع الَ ؿلموُ..  قعِع بإًر

ًةلُ من الٜػدّػ مُ المجمجػؿّن
ٔ
هُ ٔاطبػى و اال

ٔ
 .. شّٗعي ِن ٔابصح بة

 و طلٌٗم ٝوت ، الؾلح شةملُ المعهّّن وؿى ُٖ بّّوُ ٔابصح رشت و لي ٔاهجبي لم
 الظةاوة البػِة الؼهربةرِة الٍٙات وإِٙةؼ لمٍازٌة ًِلٙي بؾلشي زةلؽ و موجبي زمٌّّم
 .. الٙمػ ثٌةزم الجُ اإلهرلّؼِة بّٙةدثٌة

 .. شّٗعي بّوٌم ِٜن لم لٜن
 .. ًوة لّؽ إهي -
ًلّّن الروٍد ٝٞ ًم ًؤالء -

ٔ
 .. اال

هي واخ٘ لٜوُ -
ٔ
 .. ًوة الَ زةء بة

 .. الرػشَ ّٖي..  ًوةؾ المّٔػ الظوعؽ ًغا الَ اذًب إذن -
 .. ال ؟ زػشَ

ت  ٔاراى ثرّلوُ ال ربُ ِة( .. طةلع) ِة ٔاراؾ ٔان ٔارِع ال..  ِٕٙ ٜةدِ ٚلبُ و الظوعؽ هصٍ ثصٝػ
ن

ٓ
 .. اال

 ! ًوةؾ ٝةن لٜوي
ٍع اهٌمػت ن برٍارى ٔاشع ِٜن لم..  لٍِة ُٖ زؾعى ٔاثٗصك ؤاهة ٍٖراً  العم

ٔ
 مفٍٔؿ الٜٞ ال

ٙةثٞ والرمُّ والوؾةء الّبّع..  بةلٙجةؿ ُِ .. 
 الورعة ٔايلب لػطت..  لٗعاشجٌة عُٖم يلٙة ٝفَّة ثبعو..  زةهبي ُٖ بلّٔة الةبة ِوعى

 ..  المعاُٖ دوي وؿى هةع ِةؿ بمٍت
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هُ ِوعمة ابجؾم..  ِّوّي( طةلع) ٖجس
ٓ
  طةٖت بمٍت وٚةؿ را

ً
 ٔاذهُ ٚػبت ، ٔاثبّوي لم قّئ

 : ٍِٙؿ ٍٖزعثي ٖمي من
 ؟ زعي ِة ٔاهة ٔاقٌٌّع  -

ت الجُ الموٌمػة دمٍُِ وؿى ٍح والٌؼِمة ٚلت لصّجُ ٔآٚػ  : موُ ثٗ
 ؟ طةلع ِة المؾلمّن ٔازٞ من ٔام الؾلًةن ٔازٞ من ٌةٔاّٖلج -

 : بمٍّبة ٍِٙؿ وًٍ ٖمي من طػزت العمةء
 .. ِفٌع لُ وهللا..  زعي ِة المؾلمّن ٔازٞ من -

 يلٙة إن..  بوعّٚجي ٔامؾٜت..  ثٍٕٚ بل ٔابُٜ و ٔالػخ  رشت ، شووُ ُٖ رٔاؿي ؿًٙت
ّ٘ بل لعهّة ثبةً ( .. طةلع) لب لعهّة ثبةً  لٜن..  اهعٖةٌِة من لٙجلُ ٝةّٖة موٌة واشعة  ثبةً ..  ٖر

..  إبوُ ٚجلٍا اإلهرلّؼ ٔاذهةب..  شةلٌٗم ومن لإلهرلّؼ ثبةً ..  الٍٓع ًٍ الموجمػ ٌّٖة لعهّة
 .. شّٗعي ٚجلٍا اإلهرلّؼ ٔاذهةب

رض ِلَ شبّبُ( طةلع) رٔاس وهّت
ٔ
هُ ٔاطبػثي..  اال

ٔ
 من طػزت..  ٚلّٞ بّع الّي ٚةدم بة

زع الظوعؽ
ٔ
 المصةلػِن الظٍهة الؼهربةرِّن الروع..  بةلٔة ذِػ شةلة ُٖ ّنالمجمجػؿ ال

 من ًِلب الٙةاع ٝةن..  قئ ٝٞ وِرجةشٍن ِجٙعمٍن شلٗةؤًم و اإلهرلّؼ بّٙةدة للٙمػ
 .. ثٍٍٗٚا اإلهرلّؼ..  الصػب طؾػهة لٙع..  اإلؿجؾلم الرمُّ

شػى  بٞ..  ثوجي لم شػبُ..  وهللا ال
ٔ
ن بعٔات..  بةال

ٓ
 ! اال

 البوعّٚة ٔاِعدت و زلؾت وشعي..  الٙمػ هصٍ الظلٕ الَ ٌِػولٍن الروٍد زمُّ ٝةن
ػ..  ِةللصٍِّة..  لإليلؽ الرةًؼة ن ٔاثٝغ

ٓ
ػ..  المةهُ اال  الغي الورعي الرّـ ًػب ٍِم ٔاثٝغ

 الّٔػ ثّٗٞ ٝوت داامةً ( .. راٝةن)  ِة مجٌٍر  ٝوت داامةً ..  المٙعمة ُٖ وٍللت الّي ٔاهجمُ
 الؾلًةن ممةرشة مٔةمػة..  مؾٙى ُٖ الؾرن مٔةمػة..  البػِمُ ُٖ ٞالرب مٔةمػة..  مجٍُٚ

 ..  زهربةر ُٖ ًوة
 ًٞ..  الصّػة و اإلرثبةؾ ٔالةبٛ هرٍت ٝلمة!   مػة ٝٞ هرةثٛ ُٖ ِٜمن الؾئ شَٛ ٝةن

  ِلَ ٔام لٍاب ِلَ ٝوت
ٔ
 ! طًة
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 .. المٍت ِلَ المػة ًغى لجصػص
 .. الفٌةدة ِلَ لجصػص

 ..  الّّٙن من الػااّة اللصَة ىًغ ُٖ ٔاهت و شّةثٛ ٖلجوي
ِةم ٔاخبجت لٙع

ٔ
 .. ٝلمٛ لصة اال

 .. مّجٙعؾ لصة ٔاخبجت
 .. شّٗعؾ و شبّبٛ مةت ٝمة..  ٔازلي من ُٖمت

ّت ٍن اإلهرلّؼ وٚةدثي الظةان الرّـ..  البوعّٚة ٖر ن ِجصٝػ
ٓ
 ٚةاع و البٍابة ٔامةم شػِة ُٖ اال

ٍِة البّوةء لػاِةتوا ثٍٕٚ الوةر  ايلؽ..  هٗؾي ِؾلمٌم الٙمػ شةمّة  الٙمػ ٍٖؽ مٖػ
 .. ثٌعم الغي

ن ٓعر ٔاي ِجٍُٚ ٔاشع ال 
ٓ
..  ِجٙعمٌم إهرلّؼي  ٍةبى ًوةؾ..  ثٗةطػ ُٖ ِجٙعمٍن اهٌم..  اال

ن..  الػلةلة ثًّـ ّٝل ٔاٝػدػ ِٙجػب شجَ إهجَػت
ٓ
ٔاو ٔاٚٞ  الظمؾّن ُٖ بّمػي  ٔاقّػ اال

ن وِولثُ ٚلبُ ُٖ الصٍِّة من ٚػن  همٕ ًوةؾ بٜػدّػ
ٓ
 .. اال

 .. لٜن
 ؟ برٍارى الوةشٛ ًغا من

 !؟ ابوُ( مٌّب) ًٍ ًغ ٔالّؽ
 !!؟( مٌّب)

ن ٌٝلً  ٔالبس
ٓ
 ! الؾوٍات ًغى يٍاؿ ِوُ ثٔب لم ملمصي لٜن اال

  ؟ ًغا هؾّت ّٕٝ!  للٌٍؿ ِة
 ؟ اإلهرلّؼ مُ ٝةن ابوُ( مٌّب)
 ؟ شّٗعي ٚجٞ ابوُ( مٌّب)

ن
ٓ
 ؟ بةلٙجٞ ٔاولَ ٔاٌِمة..  الجّٜٗػ ٔاِّع اال
 ؟ اإلهرلّؼي  الٙةاع ٔام( مٌّب)

ّت  ( !ؿلًةن بن ؿّّع) وزي رٔاِت اٚجػب ٝلمة( .. مٌّب) ٔارى  ٔاِع لم..  البوعّٚة ٖر
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ػت  ّٖي ؿمس الغي الٍّم..  بّعى ؿرووُ الغي الٍّم..  ّٖي وازٌجي الغي الٍّم ذلٛ ثٝغ
 .. الٌلؾ ًغا ٝٞ بةب ٖجس و بةلّمٞ للمومػِن

 ٝةن اذا ِمة وثؾةؤالثُ شّػثُ ٍلت( .. ؿّّع) ِة الؾوٍات ِفػات يٍاؿ مصجةراً  ٍللت لٙع
 .. المٍاب ًٍ ٝةن مّٛ ّٖلجي مة

ن
ٓ
ت اال  .. الص٘ ٔادٝر

ن
ٓ
 .. للّّٙن وللت اال

 :ّٖظػج لٍثُ الّرٍز واًوًة  ٔالػخ  ٔاهة و بوعّٚجُ هةر ٔايلٙت
 ( .. ؿّّع) ِة المٍاب ًٍ -

 ، البوعّٚة اهعٖةع من ٌٍػي  ِلَ ؿًٙت بّومة المجٙعمة المٍٗؼ بّن ٝبّػة ًػزلة ؿةدت
  اإلهرلّؼِة المػطةت بّومة الوٌٍض شةولت

ٔ
 الًلٙةت ِفػات لٍت..  شٍلُ من الرٍ ثمل

لم ٔالًل .. ال ٔاقّػ بظٍؼ .. بٞ الصّٙٙة ٔاقّػ بؾّةدة ٔان ..  مظببُ ِلَ ثوٌمػ
ٔ
ال ٔاقّػ بة

 ِرٍزًا مدلُ مجٍازع ُٖ ًغا المٍٕٚ ٔالًل !
طّػ  المعُٖ لٍت زةءو 

ٔ
 ..اال

 
 

 وٌةِةال


