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31-6-1003 

 

 ٖلحها جهًذ م
ً
 بٗهاها ال٣ضًمت ٢ابًت

ً
غها ممؿ٨ت ً ؾٍغ

  ً   ًَ بإناب٘ اه٨مكذ وحٛ
ً
ًٖ ٖغو١ٍ ػع٢اء ٦إهما هجغتها  اظلضها ٧اقٟ

 
ّ
غه ومسخذ ٖلى الضماء، جى٦ إث ٖلحها ختى حجغجه وظلؿذ ٖلى ؾٍغ

 قٗغه ألاؾىص زم عَ 
 
  ٧ل ابً ٢خٍُل لذ: "ج

 
ُه الضماء ُٚ

ْ
خ

َ
ه خ٢خُل، مً ؤوَؿل

م، ؾ٨ذ، و٧ل زا٤ٍٞ جىظ  الضماء، ٧ل طي نىٍث 
 

٘، و٧ل مبهٍغ جإل

اب ال٣مغ ختى ا٦خمل، وبلٜ الُإؽ جباٖضث الؿىىاث ختى ا٢تربَ  ذ، ٚو

 ". لض ألامل. اجهٌ ًا ولضمضاه َٞى 

جه ؤمامه وهي التي لم حٛاصع ٞغاقها إلاغؤي ظّض  اٞخذ ُٖيُه مغحٗبً 

ٌ ؤ مىظ زمـ ؾىىاث ن وهم ًدملىن بلحها اإلااء والخمغ الظي ٧اهذ جٞغ

 
ً
ت   جظو١ ؾىاه، ٖاٞػ

ً
غ٢ضها ٞلم في ٧ل ش يء، ال حٛاصع مَ  ًٖ الخُاة ػاهضة

ب٣ُٗت ا ًإِث مىٖض البٗض مً ٢برها الازخُاعي، وال حٛدؿل بال مسًخ 

 
ّ
غها، زمـ ؾىىاث مغّ مبل ث وهي لم لت باإلااء وهي مؿخل٣ُت ٖلى ؾٍغ

ُىاها الؼع٢اوان ٌكهضان  جىبـ ببيذ قٟت ولم جى٤ُ ٧لمت واخضة ٖو

  ٖلى ٧ل
َ
ذ ًٖ بَال١ هبىءاتش يء بٗضما ٦

 
ٟ 

َ
س ًُ بها ال٣ضع ها التي لم  ِ
ُّ

 مً لٍُل ًيؿض٫ ، قٗغها ألابٌُ ٧الشلج ال ٌٗٝغ زهاًىًم 
ً
 واخضة

ً
لت

 مهى  
ً

 لكّض  اق
ٌ
 ٦إجها مٛل٣ت

ٌ
ُىجها مٟخىخت ة زباتها. ؤطهله خى٫ ٖى٣ها ٖو

ُىٍن جخدغّ  تها بٓهٍغ مىخهب ٖو ض جمّؿ ؾمإ نىتها وعٍئ ض ٖلى ٥ ٍو

ًّم  ا٢ام ِٞغًخ عؤؾه،  ٣ّبل عؤؾها ووظهها ٍو  ها ب٣ىة: بها ًدخًجها ٍو
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ا، مخ٪ ًا ؾذ ال٩ل، ؾإجهل بإمي ٞىًع هلل ٖلى ؾال  اخمًض  -

 !، ؾإجهل ب٩ل الٗاثلتاؾخُحر َٞغًخ 

 
َ
 يٛ

َ
 بةلؼامه ُ

ً
ذ ٖلى ٦خٟه ب٣بًٍت واهىت ل٨جها ٧اهذ ٦ُٟلت

 م٩اهه وهي جىٓغ بلى وظهه بال ٧لمت.

 ي خضر؟حي؟ ما الظ٠ُ٦ ٢مِذ ًا ظّض  -

 عث جمُمتها التي عَ ٖلى ؾااله ول٨جها ٦غّ  ص  لم جغُ 
 
لتها ٖلى عؤؾه زم ج

 
ّ
هاها وجمص ي بهضوء هدى حجغتها ٩ُِئ ٖلى ٖجهًذ وؤولخه ْهغها وهي جخ

 ُّ غها بٗحٍن  ٍذ ٦م تها واؾخل٣ذ ٖلى ؾٍغ ٢ام إل٣ًاّ ألاخُاء.. ٖاصث لٛٞغ

 م
َ
 ٟخىخت ال جىٓغ لص يء وجغ٦

ً
 اتها.في خحرجه ؤمام ٧لم اخه ٚاع٢

هل  !حيألخاظُِ٪ و٧لماجِ٪ العجُبت ًا ظّض  ها ٢ض ٖضِث  -

٢مِذ لخىثري ٖلُىا الخحرة مغة ؤزغي بيبىءاث ال هٟهمها بال 

  !بٗضما ج٣٘؟

"جباٖضث الؿىىاث  :ص بٌٗ ٧لماتها وهى ٌؿإ٫ هٟؿهوؤزظ ًغصّ 

٠ُ٦ ٨ًىن جباٖض  !وبلٜ الُإؽ مضاه ختى َولض ألامل؟ !ختى ا٢تربذ؟

  االؿىىاث ا٢ترابً 
ّ
ُه لها و٠ُ٦ ًلض الُإؽ ألامل ومً الظي ؾخُٛ

.. هللا ٌؿامد٪ ًا )مىحرة( ٢متي عمُتي ال٩لمخحن وهدؿُبُجي !الضماء؟

 ". !!ؤلٗب لٗبت ال٩لب الخحران م٘ هٟس ي

ت ػوظخه التي ٧اهذ في ؤًام خملها  ٚؿل وظهه وزغط بلى ٚٞغ

  ألازحرة لُُمئن  
ّ

بك لى خاؾىبه جه مىحرة، زم صل٠ بغها ب٣ُام ظّض ٖلحها ٍو

 ًّ خذ نٟدت اإلاىخضي اإلاٟ  ل لضًه ٖلى ألاهترهذ وصو  ٞو
َ
جه ما ٢الخه ظّض  ن
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َ٘ ٧لماتها بـ٣ىله: "خض ٞاهم خاظت ًا قباب؟"، خهَ  جب
َ
، زم ؤ  بالخٝغ

َ
ذ ل

 
َ
ً  ٓمها ؾازغ وبًٗها مخعّج خه ٖلى حٗل٣ُاٍث مٗمكاع٦ لم  اؤخًض  ب ل٨

 وال لؿااله ظىابً  م٣ًّض 
ً
 .الخحرجه هضاًت
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30-8-1011 

 

اث خحن ًًغب ال٣ٗل   ناعٌم خحن ًإحي ٞجإة، ٣ًخل الظ٦ٍغ
ُ

اإلاىث

 
ّ
اث ٞةطا ماجذ الظ٦غي ماث ٧ل ٞدؿ٣ِ الغوح، ألاعواح جدىٟ ـ الظ٦ٍغ

  ً غه ش يء، ل٨ ٣خه ٞلم ًإِث ناعًم  اإلاىث ٖلى ؾٍغ ر ٍَغ ا بل ظاء ٢ض ٚح 

 
ً
اث.. ًغي وظهها العجىػ  لُمىذ عوخه خ٤ّ  ابُُئ اؾخٗاصة ٧ل الظ٦ٍغ

لى وظهه وجسبره باإلاهحر.. جد٩ي له خ٩اًت الصجغة التي وهي جمسر ٖ

 َ٘ ٌ الؿ٣ىٍ ٞختهاوي ٖلحها ٧ل اإلاىاظل لخ٣ُ ظظٖها الهلب ألن   جٞغ

ٌ ؤن حكغب السمغ، ألاشجاع وخضه ا ال حكغب ظظوعها الػالذ جٞغ

ُّ  االسمىع ٞال حُُٛب ؤبًض  هان وجب٣ى ٞو  ألٚا
ُ
 ٖلى ٖهض الجظوع طا٦غة

ً
ت

  ال٣ضًمت التي ؾاٞغث في
ّ
ل ٣ِٓت خحن ؤناب ذ ًَ ألاعى البُٗضة ْو

ا٫ وهم ؾ٩اعي ووخضها الؿ٨غ الجمُ٘ ٞغ٢هىا ٖغاًا ٣ًىصهم الضّظ 

 
ّ
 شجغجه ْل

ً
الصجِغ  جه مالخَم جمًٜ الهبر، لخد٩ي له ظّض  ذ باؾ٣ت

  الٗخ٤ُ وج٣ّو 
ّ
 ه البكاعة ألالُمت بإن  وؿَل ٖلُه الخ٩اًت ال٣ضًمت وجبش

 الضماء البُ 
ّ
 ُه الضماء..ض  ؤن حُٛ

 ؤم ؤ٦ثر مىظ جهًذ العجىػ اإلاهُبت؟ هل هل مغّ 
ً
ث ٖكغون ؾىت

 َٖ ١ َضث به ٞدؿغي الخُاة في الجؿض اإلامؼّ ؾخسال٠ بكاعتها ما و

 
 
ل بالخُاة ؤم بالغنام وهل ؾُٗاوص الهىاُء الغ٢و في الهضع اإلاجل

هُض١ البكاعة وال ٢ُام لي ؤبًض 
َ
ًٗ ا؟ ؾخ ذ ٢لب اإلااطا ال ًإحي اإلاىث ؾَغ ٍغ ي ٍو

 مً الظ٦غ 
ً

إلااطا ال  !ختى وهى ٖلى ٞغاف اإلاىث؟ ٍاث التي ال جغخم عظال

ىام الُىا٫  !ًإحي ؤخض ًىدكلجي؟ ؤًً خبِبتي التي نبرث معي هظه ألٖا

اع؟ ؤبٗضما وؤها ؤمىدها في ٧ل ًىم زُاهت صون ؤن ؤعخم ٖك٣ها الٟى  
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 بلح
ُ

 ٖضث
ً

ال آلان ًإحي اإلاىث لُىهي ألاخالم  ها وبَضث بؿمتها التي ٚابذ ٍَى

تي الػالذ جدبى؟.. وؤهِذ ًا )قمـ(، ؤًً ؤهِذ ًا قمس ي التي ال ال

حُٛب؟ هل وظضِث الغاخت ٖىض الٛغباء؟ ختى هظه اللخٓت ما ؤػا٫ 

  ؤظهل
ً
بههُل الٟغِؽ  اا مدمىًم مٗ٪ ٧ل ش يء، ؤ٧ان ما بُيىا ٖك٣

اة الخغون التي جإ٧ل الظي ًدغر الٛابت ٧ل مؿاء وبٗك٤ اللب البرّي 

 
ً
٧ل ما بُيىا ٧ان وهَم اإلادغومحن مً هضؤِة ال٣لب  ، ؤم ؤن  اخبُبها قى٢

إلااطا ال ًىاصي  ..ألاظؿاص الهازبت؟ وعيا الغوح ٞاؾدبضلىهما بٟىعةِ 

 ؤخضهم )ؤمُمت(؟ ألظلِ٪ ٚح  
ُ

٧ل ش يء ٞلماطا لم حٟٛغي لي؟ ٞمً  رث

ًا مٗكى٢تي  ؤهِذ لم حٗغفي الخّب  !ا ٖلى الٟٛغان٣ًضع صاثًم  ًدّب 

 ؤهِذ،
ٌ
  ال٣اؾُت، ْاإلات

َ
غِيِ٪ بال ؤن ؤمىث ًُ   ولم 

ً
ختى وهى ٖلى .. !اُٖكاه

خه في ٧ل ش يء، جاهذ ٧ل الخ٣اث٤، ال ٌٗٝغ هل ؤخبّ  ٞغاف اإلاىث ٌكّ٪ 

 
ً

خه ؤمُمت ؤم ؤن  ؤم ؤجها مىظ البضاًت ٧اهذ ٧اطبت وهل ؤخبّ  قمـ ؤنال

 ذ ٖها له ٧ان هؼوة ٢لب واوسخبَ خبّ 
َ
ا ؤبًض  ىض ؤو٫ يغبت، ٞةهىا لً وٗٝغ

 ؤي ألاقُاء ٧ا
ً
 ن ػاثٟ

ً
بال بٗضما  بُيىا وبحن مً هدّب  اا وؤحها ٧ان ناص٢

هٟتر١ لؤلبض، ٞاألقُاء الىخُضة الهاص٢ت هي جل٪ التي جب٣ى بال حّٛحر 

 بٗض اهتهاء الخغب! 

الٗك٤ُ ، عوخه ٚايبت جهغر: ٧ل٨م لم ًغخمجي، ٧ل٨م زاهجي

اإلاىهىب ٞى١ الجهغ  والهض٤ً.. ؤعي الضزان مً بُٗض ٌٛاصع الجؿغَ 

غي لُىاؾال٣ضً إحي بلى ؾٍغ ي ؤبًض م ٍو ِ
ّ
 اُجي، وخضه الضزان لم ًسج

ُ٘ نُداث الهاص٢ ه نضقي.. ؤؾم
ُ
حن خى٫ ومىدجي ِنض٢ه ٦ما مىدخ

غاهم ظا
ُ
غي، ج  ءؾٍغ

ّ
غاهم ؤجىا لُمّض وا لِؿل

ُ
ووي مىوي بلى مىحي ؤم ج

 ٧ل ش يء اا ؤبًض اة؟.. الٗمغ ال٣هحر لم ٨ًً ٢هحرً بالخُ
ُ

، ٣ٞض ؤبهغث

 ٧ل وناًا ا
ُ

ب.وؤصع٦ذ لً ؤخؼن ٞإها ماهُذ الشمغاث التي  .لصجغ الٍٛغ
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َرث ألاخالم ان ٣ٞض ٖبَ ألظلها هٝؼ الجمُ٘ الضماء، لً ؤمىث باإلاّج 

 ال٣ضًمت مً ظؿضي لخدى
 
 االخُاة، ولم جظهب مىاظعي هضعً  ـَ ٟ

 الخُِه ٢ض ؤهَض ٞؿىى 
ُ

 اث
ً
ى  َو

َ
  اث الشمغة

ُ
ه بال زىٝ.. ؤها ال ؤزكا٥َ حؿ٨ى

للٟضاء، ؤها الظبُذ ألازحر الظي  ي ؤوي مؿخّٗض حؤحها اإلاىث ٞإزبروا ظّض 

 الخُاة. ؾُمىذ الخُاة خ٤ّ 

 
َ
اث ٧لها وؾ٨ى اصعَ اعجاخذ عوخه وهامذ الظ٦ٍغ ث ذ اإلاساٝو ٚو

 مً الغ٢اص وحكحر بلُه غَ السُاالث ٞإبهَ 
ُ

"ل٪ م٩اٌن  :الجظوَع جيبٗض

وؾاٞغ  ،"اؾخٟٛغ هللا الُٗٓم" :صم وعصّ ٖىضها ٞخٗا٫".. ٞخذ ُٖيُه وجبّؿ 

 ه
َ
غ ؤبًض دى الجظوِع التي لم ح

َ
 .اؿ٨
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  كـأُس اخلـِـــداع
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ًُ مً خداعيا ألىَّه ذنٌ،ا[  لػادز ال يتنهَّ
 ]يا نيَّا علِ اضتعداٍد ألٌ ىيددعولهً ألىَّ

 

 ت( الشاهىٍّ في مضعؾت )الؿُٗضًّ 
ّ

ب ٧البيُان ت و٢ٟذ َىابحر الُال

  ُ  اإلاغنىم لُد
َ
ُّ جمهىعٍّ م "الىا ٖل  ت الٗغب

ّ
دضة" زم نٗضوا بلى ت اإلاخ

 
ّ
هم.. صزل ألاؾخاط )هىعالضًً( مٗل لت نٟٞى م الٟلؿٟت ب٣امخه الٍُى

لٗخه الى٢ىعة وه  َو
ً

 تو٢ؿماجه ٢ىٍّ  ٓغجه الهاصثت، وظهه مسخىٌب ٢لُال

للمىاظهت، ُٖىاه ؾىصاوان  اصوًم  وباعػة جسبر ًٖ عظٍل مؿخّٗضٍ 

زىا بلُه، مُ٘ ٖلى الخظع بطا جدّض له هٓغة زا٢بت جدمل الج، و واؾٗخان

 ً لِـ بضاٞ٘ السىٝ بهما بضاٞ٘ الهُبت والخ٣ضًغ، نىجه هاصت وعٍػ

ِ٘ وهبرجه ججبر الجمُ٘ ٖلى الاؾخمإ بلُه زىاٍن  .. و٠٢ ٧الٗاصة لبً

 
ً
  انامخ

ّ
ب ؤهه ًىٓغ ل٩ل واخض مجهم في ُٖيُه مباقغة ٌكٗغ ظمُ٘ الُال

  ِٞؿىصُ 
ّ
ُّ بُجهم ختى ًل٣ي ٖلح نمٌذ مُمئن م و٢ىٝ، زم ت وُه هم الخد

ها ب٩لمت "ظلىؽ"ًُ  ُٗ  ُٞجلـ الجمُ٘. ،دِب

 بالُبكىع وصو   ؤمؿَ٪ 
َ
ش ٞى١ الخسخت ن "الٗاقغ مً : الخاٍع

 1958ؤ٦خىبغ 
َ
 "، وز

 
ت""عوؾى والضٖىة ب :ٖىىان الضعؽ ِ زم  ،لى الخٍغ

 
َ

 لهم:  اا ْهغه بلى اإلا٨خب الهٛحر ومىاظهً بلحهم مؿىًض  الخٟذ

ٍت ٞى٨دؿبها، ؤم ؤجها جيب٘ مً لى الخغّ هل ًم٨ً ؤن هضٖى ب -

 !ت؟صازلىا ألجها ُٞغٍّ 

 لم ًيخٓغ بظ
ّ

 ب، ٞهى ًل٣ي ٖلحهم صوًم ابت الُال
ً

 ا في بضاًت الضعؽ ؾاالا

ض:  انٗبً  ٌؿترعي به اهدباههم ٢بل ؤن ًبضؤ في قغح وبًها٫ ما ًٍغ
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ت حؿل"عوؾى  ُّ  اإلاضه
َ
٣ٟضه ب ؤلاوؿان خغّ ٧ان ًغي ؤن  خُاة

ُ
ٍخه وج

، جىاؾب ؤلاوؿان الخّغ  وؤن  خُاة البضاءة والُبُٗت هي ماؤزال٢ه، 

  ً  غَ ٩ٞلما جد
َ
َمهم مى٤ُ ث الخُاة ٧لما ؾاءث ؤزال١ ألامم وَخ٨

 ُّ ٍت، ولظل٪ ٧اهذ ت ٧اهىا ؤ٦ثر خغّ ال٣ُُ٘، و٧لما ٧اهذ خُاتهم بضاث

ت وبَ ؤزال١ ؤبىاء  ُ  ال٣ٍغ مً ؤزال١ ؤبىاء اإلاضًىت،  اْضِو الصخغاء ؤ٦ثر ع٢

 ٖلى هظا الغؤي ومً ٌٗترى؟".. نَم  مً ًىا٤ٞ
َ

  ذ
ّ

ًٗ الُال  اب ظمُ

 ٞدضظهم بىٓغة ناعمت:

 إلااطا ال ججُبىن؟ -

 ٕ َالٌب ًجلـ باإلا٣ٗض ألازحر باإلظابت:جبر  

 ص ًا ؤؾخاط مً ًجُب..ؤهذ لم جدّض  -

-  
ّ
غ٦م ؤخضهم بال٨الم؟ مً ٧ان مىن بال بطا ؤَم وهل ال جخ٩ل

٘ ًضه.  له عؤي ٞلحٞر

 
ّ

٘ بٌٗ الُال ٞإقاع بلى الُالب الجالـ باإلا٣ٗض ألاو٫  ب ؤًضحهمٞع

 لُجُب، ٣ٞا٫ الُالب:

 ألازال١ ال جخدّض  -
ّ
ً الؿ٨ً، ول٨ً بما ًخٗل مه ص بمَى

 ؤلاوؿان مً بُئخه.

ًُ جبؿ    ًٖ بظابت جلمُظه زم ٢ا٫: ام هىعالضًً عاي

 بال٣ُىص وال٣ىاهحن واإلاداطًغ،  -
ٌ
ت ملُئت ُّ ل٨ً خُاة اإلاضه

هبَذ 
ُ
  ختى ج

َ
٣ت َٗ  ٍَغ  خُاة ًخ

 
مها الىاؽ، ُٞى٣لىن جل٪ ل
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ال٣ُىص بلى ؤبىائهم وجخىاعثها ألاظُا٫ ٞخٟؿض ألازال١ في 

وال٨ٗـ مً هظا ًدضر في اإلاجخمٗاث  اإلاجخم٘،

 البؿُُت..

 
 
  زم زِ

ً
ُ  ٖىىاه   :اا ظاهب

ُ
 ؤلالهيّ  والخ٤ّ  اإلاؿدبّض  ٖلى الخ٨م اإلال٩ّي  "الشىعة

 ؽ". اإلا٣ّض 

مىا ؤجهم وا بكٗىبهم ألًغي عوؾى ؤن  اإلالى٥ اؾدبّض  - جهم ٖػ

يىن ًٖ هللا في ُخ٨م قٗىبهم، ٞةطا اٖترى ٖلحهم ُم  ٟى 

 !ؤخض ٨ًىن ٢ض اٖترى ٖلى بعاصة هللا

 
ّ

٘ ؤخض الُال  ب ًضه وؾإ٫:ٞع

 ه -
ُ

  ل هظا ًدضر
ً
ُّ  امً اإلالى٥ وخضهم صوه  ًٖ ب٣

ّ
ام ت الخ٩

 ًا ؤؾخاط؟

 ص  ٖلُه هىعالضًً :ٞغَ 

٦م الخا ًم٨ً ؤن و٨ٗـ الؿاا٫: ؤال ًم٨ً ؤن ٌؿدبض   -

ى مً الكٗب طاجه، ولِـ بكٗبه جدذ صٖىي ؤهه ُم  ٟى 

مً هللا؟ وج٨ىن الىدُجت طاتها؟.. عوؾى ؤعاص ؤن ًشىع ٖلى 

 
ّ
ٌ هٟؿها لُا٦ ٣ًض ٨ٞغة الخٍٟى َٖ ا بحن الخا٦م ض ؤن  هىا٥ 

 
ُ
 م  وؤ

َ
ُت ٍاتهم، ٞةطا ؾلبهم خماًت خغّ  خه: ًُُٗىهه قٍغ

 ٍت َخ٤  لهم الشىعة ٖلُه.الخغّ 
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ت زم ؤههى الضعؽ م٘ ظغؽ الخهّ  اقي الى٣اٍاؾخٟاى في قغح ب

  ُ  ٞد
ّ

 ا َال
ّ
 به وق٨غهم ٦ٗاصجه صون ٚحره مً اإلاٗل

ّ
 محن زم ٖاص بلى ن٠

 ألاؾاجظة.

ت التي اٖخاص جىاُولها بٗض الخهّ  ظلـ هىعالضًً ًددس ي ٢هىجه

  ألاولى،
ّ
لى اإلا٨خب اإلا٣ابل له ٧ان ًجلـ )خؿحن( مضعؽ الل ٛت ٖو

 ُّ في مىخه٠  للٗمل بال٣اهغة، قاب  ت ال٣اصم مً البدحرة الٗغب

ىاث بضًً ًمُل بلى ال٣هغ، ُٖىهه بلُضة ٦ُٗىن ألاؾما٥  الٗكٍغ

  ولؿاهه
ً
ٟٗ

َ
 اؾلُِ ٖلى ٧ل مً ًلخمـ ُٞه ي

ّ
 اصوًم  ابً ، ولظل٪ ٧ان مهظ

ِّ م٘ هىعالضًً لٗلمه ب٣ىّ   :ان زم ٢ا٫ المؼً خه.. هٓغ بلُه خؿحة شسه

ي باقي الُىم حكغب ٢ه - ىة وج٣غؤ، بهذ جّضي الخّهت وج٣ط ّ

هللا ٌؿهل٨م ًا بخٕى  !وفي آزغ الكهغ ج٣بٌ ٢ض ٦ضة

 !الٟلؿٟت

 
َ
َ٘ ٦المه بطخ٨ٍت ٖزم ؤ وا له ؤن ًغص   االُت وهى ًىٓغ بلى ػمالثه مىخٓغً جب

 ِٗ لِمهم ب٣غبه مً مضًغ اإلاضعؾت وؤهه ُٖىه ٖلحهم ضخ٨خه، ٟٞٗلىا ل

 . زب  ااهىا ًجاملىهه صوًم ٩ٞ
َ

 ٖلُه: ص  وَع هىعالضًً ُٖيُه ٖلى وظه خؿحن  ذ

-  ًّ ٠ مغاخٌُ اإلاضعؾت في ؤو٢اث وهل مً اإلاىخٓغ بوي ؤه

ٞغاغي؟ ماحكٛل هٟؿ٪ بص يء جاوي ٚحر ؤخىا٫ ػمالء٥ ًا 

 ؤؾخاط خؿحن؟؟

 ٘ رَ هٓغ خؿحن إلاً خىله وهى ًبدؿم ٦إهه لم ٌؿم٘ ج٣َغ  هىعالضًً زم ٚح 

 
ً

 :اإلاىيٕى ٢اثال
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ُت، ألاؾخاط هىعالضًً ٧ان م٩اهه وهللا جضَعـ اللٛت الٗغب -

ؤها شسهُا إلاا ٠٣ً ٢ضامي مٗجى لٟٔ ؤو جهىع ظمالي 

ٖب٣غي في اللٛت  !لجملت بغظٗله وصاًما بالقي ٖىضه ؤلاظابت

وهللا بـ زؿاعجه في الٟلؿٟت اللي مٟحهاف ٚحر ٦الم 

 وبـ..

 اإلاضًذ اإلاىا٤ٞ والظمّ  َهـْي ، ًدمل خضًشه وظا٧ان هظا قإن خؿحن صاثًم 

 
ّ
ٛل ً مً مهاظمخه، ولظا  ٠ ٧لحهما بابدؿامتالُاًٖ، َو جمى٘ آلازٍغ

 ا٦خٟى هىعالضًً بالهمذ عَ 
َ
ا ٖلى ط  ص 

 
ه اإلاٛل  ٠ باإلاضًذ.ّمِ

ٖاص هىعالضًً بلى بِخه خُض ٌؿ٨ً  ٖىض اهتهاء الُىم الضعاس يّ  

بخّي )بىال١ ؤبى الٗال( و٧الٗاصة ج٨ىن في اؾخ٣باله ؤزخه )مىحرة( طاث 

َغة ؾىت.
ْ

 الشماِن ٖك

ط ظىن بٗض الٗغى الٗؿ٨غي في ًىم جسغ  اٍ اإلاخسغّ و٠٢ الًبّ 

م الضٞٗت الجضًضة ًاص  
َ
ُىجهم نىب الٗل ت ٖو ون الخدُت الٗؿ٨ٍغ

 ٢لىبَ اإلاىخِه 
ُ
هم ب زل٠ الغثِـ )ظما٫ ٖبض الىانغ(، الخماؽ ًمؤل

ٌُ مً ُٖىجِ  مت جُٟ هم وهم ًىٓغون بلى عثِؿهم اإلادبىب، والٍٗؼ

ثر: ؤهى ٫ِ والخُٗٓم ؤ٤٦  باإلظالهما ؤَخ مكاٖغهم مسخلُت ال ًضعون ؤحّ 

 
ً

ٝغ خامال م الظي ًٞغ
َ
ؤم طا٥ الغظل الىا٠٢ جدخه قٗاع الىًَ  الٗل

ٌُ  امىخهبً  لت؟ ل٨جهم ٖىضما ناٞدىه وهى  مهم هىٍ ب٣امخه الٍُى ِ
ّ
ؿل

٧ل جبجُل  هي الُُض الٗلُا التي حؿخد٤ّ  ط ؤصع٦ىا ؤن  هظه الَُض الخسغّ 

م، بل بن  
َ
اٖت، وؤهه ال ٞاع١ بحن الغثِـ والٗل طا٥ الغظل ؤٚلى  َو
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َ
الم عاًاٍث للمؿخٗمغ وإلالٖىضهم وؤٖلى، ٣ٞبل ى٥ ؤبىاء ه ٧اهذ ٧ل ألٖا

  امدمض ٖلي، ولم ج٨ً ًىًم 
ّ
ع الىًَ مً ت، ختى ظاء هانغ ٞدغّ ل ألام  جمش

ُىهه اإلادُُت ب٩ل  ،٢ُض الاؾخٗباص لٌم له وظه هانغ ٖو َٖ ٞهاع إلاهغ 

ا ًُٗم ٖابغي ػاصً والخاػم، و٢ض ٧اهذ مهغ ٢بله ش يء ونىجه الخاوي 

جمىذ ؤبىاءها وجمى٘ ؤٖضاءها. اهخ٣لذ ٧ل  االؿبُل ٞهاعث ؤعيً 

 
 
مت اإلاخ  ٣ِ الٍٗؼ

َ
َغهم ولم اإلاهاٞدت ٞإَؾ  ضة مً ُٖيُه بلى ٢لىبهم لخٓت

 ًىٟ٪  ٢ُضه ًٖ ؤٖىا٢هم بلى ألابض. 

 ٧ان )خؿام( يمً مً طهبىا بلى مٗؿ٨غ )ؤوكام( بٗضما جم  

إلاسخلٟت، و٧ان في اؾخ٣بالهم ال٣ُٗض جىػَٗهم ٖلى مٗؿ٨غاث الجِل ا

  )٦ما٫ وكإث(،
ً

وجمُل بكغجه بلى  عظل ؤبٌُ ًمُل بلى ال٣ِهغ ٢لُال

 الاخمغاع لٟغ 
ّ
كحر صوًم ٍ الخماؽ ٖىضما ًخ٩ل ابخه هدى مً بؿبّ  ام َو

ُضهم ؤو ًخىَ ثهم ٞال ًدّض  ِٗ
ٌَ  هم. ُض ٖ  حٗٝغ بن ٧ان 

 ظلـ الًبّ 
 
 اٍ الجضص ؤمامه ٞهى
َ
زم  ،واز٣ت ط ببؿمٍت هم بالخسغّ إ

 
ّ
 و٢ٟ

ً
 ٢مذ وممداة

َ
 اػً ؤزغط ؾيبلت

ً
 ا وؾُٟ

َ
الُاولت التي  هم ٞى١ َٗ ا ووي

 ، ؤمامه
َ

  نَمذ
ً

ًٗ  ٢لُال ؾيبلت ال٣مذ و٢ا٫: "الجِل ال  ازم هٓغ بلحهم عاٞ

 له،  ،ًؼعٕ ألاعى
ً
ل٨ىه هى الظي ًمىذ الُٗام ٞخب٣ى ٧ل ألاٞىاه قا٦غة

ٖهم"، زم ؤمؿ٪ باٗهم وبطا قاء َظ بطا قاء ؤقبَ  إلامداة و٢ا٫: "هظا ى 

ؤن ًمدى ما  االجِل ال ٨ًخب ل٨ً هى ًمل٪ صوًم  هى ٢لم الجِل،

 
ُ
 ًس

 
خ

ُ
ه ال٨

 
ُ 

ُ
 ؤ٢ال اب، ولظا لً جس

 
ِ ًٗ ض لُهبدىا ظمُ  ٢لَم  اُمهم بال ما ًٍغ

 
ّ
اػ ولبؿه وهى ٣ًى٫: "ال ًَض للجِل ٩ٞل ًٍض )ؤلاعاصة("، زم هٓغ لل٣ٟ

 
ّ
ألاًاصي، الُض التي جؼعٕ اػ الظي ًدُِ ب٩ل ًم٨ً بترها، ل٨ً هى ال٣ٟ

  .والُض التي جهى٘ والُض التي ج٨خب والُض التي جمىذ
ّ
اػ هى وظه ال٣ٟ

  ؤلاعاصة اإلاؿُُغ ٖلى ٧ل ش يء ٞال 
ً
 اجغي الُٗىن ؾىاه"، زم جهٌ وا٢ٟ
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َ
و٢ا٫ بهىٍث ظلُل: "وهظا هى ٢لُب ؤلاعاصة،  امؿ٪ بالؿ٠ُ مؿخ٣ًُم وؤ

ها، ت وبعاصتُ ألام   وبطا اه٨ؿغ ال٣لب ماث ؾاثغ الجؿض. الجِل عوح

دها الخُاة وعٖاًتها وبَٗامها 
ْ
وصوعها لِـ ال٣خا٫ ٖجها ٞدؿب، بل َمى

ها، ولؿىا ٣ِٞ ُخماتها بل هدً ت بل هدً ٧لمتُ و٢ُاصتها. لؿىا لؿان ألام  

ٞلً حؿمٗىها بٗضي  اع٦م ٞال جيَؿْىا ٧لماحي هظه ؤبًض ظىهغها. هظا صو 

 مً ؤخض"، زم ناح في جهاًت الل٣اء: "هللا
َ

ذ ج  ، الىًَ، باألمغ" ٞط

 ال٣اٖت بهىٍث عاٖض: "هللا، الىًَ، باألمغ".

باث خهل خؿام ٖلى بظاػٍة إلاّض  ة زالزت ؤًام بٗض ؤقهغ مً الخضٍع

 ال٣اؾُت والٗؼلت الٗؿ٨غٍّ 
ّ
ت ًمص ي جه الٗؿ٨غٍّ ت. ٖاص بلى اإلاجز٫ ببز

هاٞذ الجحران بٍُض نلبت حؿمذ بمؿاٍٞت  ى واز٣ت ٍو
ً
بِىه وبحن  بسُ

 
ّ
 ة.ٗهم ٖلى ٖىا٢ه ٨ُٞخٟىن بمهاٞدٍت خاعّ ئحن ال حصّج اإلاهى

 ١  الباب ٞاؾخ٣بَ صَ 
َ
غوصة ؤ٣ًٓ خه والضجه )ٞغصوؽ( بٚؼ

َ
ذ والضه ل

ا مىحرة ة ؤّم مً ٢ُلىلخه، هٕغ هىعالضًً هدى ؤزُه ألانٛغ ًدخًىه ب٣ىّ 

 
َ
ٓٞ 
 
٨ت جىٓغ بلى الؿماء ٖبر الىاٞظة ل ذ ظالؿت في م٩اجها ٞى١ ألاٍع

ىضما ا٢ وظىتها  َل ترب مجها خؿام ومسر ٖلى قٗغها و٢ب  ال٨بحرة، ٖو

٢ابُل البـ ٦ًٟ ت و٢الذ له: "جه الٗؿ٨غٍّ ٢امذ زم مسخذ ٖلى بؼّ 

 ".!هابُل

غط( ؤ  ظلـ )بكحر ألٖا
ّ
 مام مدل

ً
 اه في )و٧الت البلر( ممؿ٩

ت ٌؿّبذ ختى ًسخم حؿابُده ب٣ى٫ "ال مؿبدخه طاث الدؿ٘ وحؿٗحن خبّ 

ِوعصه الهباحي ٌكغب ٞىجان ٢هىجه زم ٣ًىم  بٗض اهتهاءو  ،بله بال هللا"

ض قغاءها وألازغي التي ُ  بمغاظٗت الخؿاباث وجدضًض الُلبِ  اث التي ًٍغ
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 خان مىٖض بًهالها لىعف جٟهُل اإلاالبـ ٢بل اػصخام اإلادّل 

اع ال٣الثل الظًً ال ًؼالىن ٌٗملىن ببُ٘ بالؼباثً، خُض ٧ان مً الخّج 

ثجت بالى٧الت هي بُ٘ ٢ُ٘ ُٚاع ألا٢مكت بِىما ناعث الخجاعة الغا

 ُّ بٗض ونى٫ ٖبض الىانغ  ااإلاؿخٗملت التي عاظذ ؾى٢ها ٦شحرً اعاث الؿ

ذ ال٣ُ٘ ال٣ضًمت َد ه باَب الاؾخحراص، ٞإنبَ ة الخ٨م بؿبب بٚال٢ِ لؿّض 

 ُّ  ؤصخاب الؿ
َ
ما ٧ان  او٦ظل٪ الٗاملحن بةنالخها، و٦شحرً اعاث مالط

ُٚاع مؿخٗملت بالى٧الت  بُ٘ ٢ُ٘ نض٣ًه )ببغاهُم( ناخب ؤ٦بر مدّل 

 ٣ًى٫ له:

ولى ب٪ ً -
َ
 ؤما ٧ان ؤ

ً
مً  ا خاط بكحر ؤن حٗمل بمهىدىا بضال

 بُ٘ ألا٢مكت ٞخبُ٘ مشلما هبُ٘ وج٨ؿب ٦ما ه٨ؿب؟

ّي ألاعظُلت:
َ
 ُٞطخ٪ بكحر وهى ٌكحر له ِبل

ًا ببغاهُم ٖىضما ًىٓغ الىاؽ بلى الشىع ألاؾىص ال ًلٟذ  -

غ  
ُ
غ   ة البًُاء فياهدباههم بال الٛ

ُ
ج٨م البًُاء ْهغه، وؤها ٚ

 ًا زىع الى٧الت ال٨بحر.

 ٩٦ل مؿاء ظلـ بكحر وببغاهُم ؤمام الى٧الت ًخداصزان، واهًّم 

 في مىخه٠ الشالزِىاث وناخُب  بلحهما ظاعهما )ٖلي اإلاىىفي(، قاّب 

م ٞاع١   واختراٌم ٦بحران ٚع
ٌ
مٍُٗم نٛحر بالى٧الت، جغبُه ببكحر نضا٢ت

ً ؾىت ٣ٞض ٧ان ،الٗمغ بُجهما  ، بكحر ٨ًُبره بدىالي ٖكٍغ
ّ
ه ٧ان ٣ًّضع ل٨ى

ًٍ ٞجٗل مىه ؤخض ؤنض٢اثه اإلا٣غّ  ،٦ٟاخه وؤزال٢ه الخمُضة بحن في ػم

ماع..  ُص ُٞه مخاهت الهضا٢ت بِغٞٗت ألازال١ ال بخ٣اعب ألٖا دض 
ُ
٧اهذ ج

  ُ  ه بلى بكحر ب٣ىله: اهما ٖلي زم جىظ  خ
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 .خمضهللا ٖلى ؾالمت الٓابِ خؿام ًا ٖم بكحر -

هللا ٌؿلم٪ ًا ٖلي.. م٘ بوي وهللا ماقبٗذ مىه وؤهى  -

اجهاعصة آزغ ًىم في ؤظاػجه، ب٨غة عاظ٘ للمٗؿ٨غ.. هللا 

٨ًىن في ٖىن عظالت الجِل ب٣ىا قاًلحن ٧ل ش يء ٖلى 

 ٦خاٞهم في البلض مً الخماًت للهىاٖت وختى الؼعاٖت..

 
 
 ل ببغاهُم:ٞخضز

 !ماهى صة اللي مسىٞجي ًا حج بكحر -

 !لي ًسٝى في ٦ضة ًا ابغاهُم؟وبًه ال -

إلاا الجِل ًمؿ٪ ٧ل خاظت ًب٣ى ٖمغ الىاؽ ماهخب٣ى  -

لهم ٧لمت، الجِل ؾ٠ُ الىاؽ ومُىٟٗل ًب٣ى الضماٙ 

اللي بخمكحهم، الجِل هاق٠ وبُكخه ٚكُمت، ٖكان 

 ٦ضة بٗض الشىعة م٨يل اإلاٟغوى هى اللي ًمؿ٪ البلض..

جي ًا ابغاهُم، وزحر مهغ هُُجي ٖلى ب - ًضه بن الجِل َو

قاء هللا، بالف حكائم مالبلض ٢ضام٪ ؤهي مً خؿً 

 ألخؿً.

 !ٞحن هى ألاخؿً ًا حج بكحر وبخىا ٧لىا قاّصًً الخؼام؟ -

ٞحن ججاعجىا؟ بخىا ججاع السغصة بيكتري  !بو خىالُ٪

 
ّ
 مسل

ّ
٨ها وهبُٗها للمهاو٘ ٟاث الجِل ؤلاهجلحزي وه٨ٟ

والىعف، لُه وٗخمض ٖلى ًٞالتهم بض٫ ماجب٣ى ٖىضها 
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 ججاع البالت، بِكتروا مسلٟاتهم بن ٧ان خ
ّ
اظخىا؟ وال

 قىِ وهضوم، ٌٗجي ًا حج ختى بٗض مازغظىا 
ّ
بُاَحن وال

وججاعجىا بىدؿّى٫ ٖلى ًٞالتهم بض٫ ماج٨ىن نىاٖخىا 

 ٢اًمت ٖلى نلب بالصها..

بهخى اللي مٗىض٦ىف نبر، اإلاهاو٘ الخغبُت بضؤث حكخٛل  -

ب بن قاء هللا هى٨ىن ؤخؿً مً ؤلاه جلحز، بـ و٢ٍغ

الهبر، ًا ابغاهُم "خماعج٪ الٗغظت وال ؾاا٫ اللئُم" 

لخض ما البلض جهلب َىلها وج٣ىم ٖلى خُلها.. ًال ماٖلُىا 

 هؿخإطه٨م ؤها ٖكان ؤلخ٤ الٛضا م٘ ألاوالص.. 

ُجهُه بجملٍت ٧اهذ هظه ٖاصة بكحر خحن ًضزل في خىاٍع ال ًغو٢ه ٞ

  واخضة وحهب  
ً
َٖ  ٗما٫ باإلادّل ص.. ؤوص ى البال جغصّ  امىهٞغ ٫ ظلبابه ض  زم 

ُاء عؤؾه وؾاع ختى ا ًٖ الى٧الت، ٧ان  البِذ الظي ال ًبٗض ٦شحرً ٚو

 
ّ
٤ ب٨الم ببغاهُم مخإّم غ ؤز٨ًٟ  ىاء الٍُغ

ً
خا٫ ابىه خؿام الظي بضا ٖلى  ال

 َٗ  صه مىه، ٞلم ٌٗض طل٪ الشجى٫ الىصٌ٘ بل جبض  ى  وظٍه ٚحر الظي ح
َ
ذ ل

 هٓغجه الىاصٖت بإزغي خاػمت وبض
َ
ا حٗلىه السُالء ٢لُل ال٨الم، ا مٗخ ض 

ولم ٌٗض ٦ما ٧ان صاثم الاهخمام بإزخه مىحرة التي جدىى ٖلحها ألاؾغة 

 ُّ ما بٗض ظمُٗها، بل ٖلى ال٨ٗـ مً طل٪، ناع ًخداقاها ال ؾ

 
َ
خه ٖىضما ٢الذ له "٢ابُل البـ ٦ًٟ بَ ل٣ائهما ألازحر، ٣ٞض ؤًٚ

  :ٖلحها ب٣ؿىة ص  هابُل"، ٞغَ 
ّ
ب صة ًا مىحرةلي ٦الم"بُ ٦ًٟ  !٪ الٍٛغ

 ."!٨ًٟىى٧ي بُه
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ًخٟاء٫ بها ٞال ٌٛاصع ، هم بلُهمىحرة ٧اهذ ؤنٛغ ؤوالص بكحر وؤخبّ 

بلت ٖلى زّض 
ُ
بلت في مىخه٠ِ ظبُجها ص  ه ًغُ اإلاجز٫ بال بٗضما جمىده ٢

ُ
ها ب٣

٣ى٫ لها  "ًىمىا هاصي ببر٦ت مىحرة بن قاء هللا". :زم ٌٗاه٣ها ٍو

 ٞخا الم ج٨ً مىحرة ًىًم 
ً
 ت، ومىظ خَم ٖاصًّ  ة

َ
ها وهي ؤّم  ذ بهال

ذ جؼوعها ؤخالٌم عجُبت.. طاث لُلت ما ؤنبَد  اب مً خالها ٨ٞشحرً جخعّج 

 
َ
 اؾد٣ُٓ

َ
 ذ بكحر حؿإله:ذ ٢بُل الٟجغ وؤ٣ًٓ

ً)هى محن  -  صة ًا حج بكحر؟ (مدمض بً ؾحًر

 ٞؿإلها:

ً ًا ٞغصوؽ؟وبًه اللي ٖغّ  -  ٞ٪ بهتي بابً ؾحًر

ه وال ؾمٗذ بُه - ٢بل اللُلت، بـ قٟذ في  وهللا الاٖٞغ

اإلاىام بوي ٢اٖضة في صخً ظام٘ )الؿلُان ؤبى الٗال(، 

والؿلُان ٢ام مً ٢بره وخِ بًضه ٖلى بُجي و٢الي بهتي 

.ً  خبلى بغوح مدمض بً ؾحًر

ً هى ؤ٦بر مّٟؿ  َب حعج   غ بكحر مً عئٍاها وؤزبرها ؤن  ابً ؾحًر

ش ؤلاؾالم وناخُب   ٖىه  لؤلخالم في جاٍع
ٌ
ي م٨كٝى

ً
الُٛب  حجاُب عئ

 بغخمت هللا. 

 خَم 
َ
 ذ بها ؤّم ل

ً
  ها خمال

ً
، ٩ٞاهذ ج٣ىم ب٩ل ؤٖما٫ اإلاجز٫ ازُٟٟ

مً الخمل، ولم حؿخضع بُجها ٦كإن الخبالى بُٟل  ختى ًىمها ألازحر

اهخحن. لم جبِ٪ مىحرة عّم  ٦ِب٨ٍغ لم ج٨بر بُجها بال بم٣ضاعبٗض آزغ بل ٧اهذ 

جٟخذ ُٖىحن زابدخحن ٦إجهما خحن والصتها ولم جهغر ٩٦ل مىلىص بل ٧اهذ 
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٫ خا٫ عخِم إلوؿان بالٜ ولِـ لىلٍُض ؤٖص ى لخبَ  ألام بغخِم الخُاة..  ض 

٦بحرة، ٧اهذ جإوـ في  اا لم ج٨ً نٛحرة، ٦برث ٦إجها صوًم ٦برث مىحرة ٦إجه

غها ٧ل الجهاع ال حٛاصعه وال  اللُل بالىخضة والٓالم وجغ٢ض ٖلى ؾٍغ

ٟا٫ الظًً في مشل ٖمغه ا، ختى زاٝ ٖلحها ؤبىها وطهب جسخلِ باأَل

بها بلى )الكُش ٖشمان( بمام مسجض الؿلُان ؤبى الٗال ٌؿدكحره في 

 َٖ  ؤمِغها، جلى الكُش ٖلى عؤؾها آًاٍث مً ال٨خاب زم ؤظٟل مجها و
َ
خه ل

ضة وخى٢ل واؾترظ٘، زم ٢ا٫ ألبحها:   ٖع

اخٟٓها ًا بكحر واخٟٔ هٟؿ٪ مجها، ٞابيخ٪ هظه  -

 
ُ

 ً عجُبت، وهللا ما ويٗذ
ُ

ضي ٖلى عؤؾها ختى قٗغث

بههُل الضماء في ٖغوقي، ابيخ٪ بما مباَع٦ت ببر٦ت هللا ؤو 

 ها.ٞخىت ال ٨ًكٟها بال عبّ 

بكحر لؿماٖه هظه ال٩لماث ًٖ َٟلٍت لم ججاوػ الٗاقغة  ايُغَب 

 ٣ٞا٫:

ًِ مً هظا ًا قُش ٖشمان؟ بجه ٦الٍم  ؤي   - ْج
َ
ا َٟلت لم ج

 ٠ُ٨ٞ ج٨ىن ٞخىت؟  اصهُاها ؤمغً 

 ٖلُه الكُش ٖشمان بدؼم: ص  ٞغَ 

 ها ؤٖلم بها.وعبّ  !٢لذ مباَع٦ت ؤو ٞخىت -

 
َ
ْ 
 
ؼوٞها الؼاهض ًٖ اإلاسالُت ل ذ مىحرة ٖلى خالها الهمىث ٖو

 ٫َ خالها بلى ألابض، خحن عؤث في  والاهههاع ختى ؤجاها في هىمها ما بض 

 َٖ م مىس ى الىبيّ خلمها الكُش الظي 
 
اإلاظ٦ىع في ال٣غآن و٢ض ظاءها  ل
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ً

هاه ٞإلبَ  خامال ؤهِذ ها الٗباءة وهاولها الٗها زم ٢ا٫ لها: "َؿ ٖباءجه ٖو

 الىىِع في اإلآلم وجضع٦حن ظىهَغ الخ٤ّ  هىُع 
َ

ً خ٣ُ٣ت الٗخمت في  ، جٍغ

الًىء ال٨ظوب، مً ؤقغِث له بالٗها ؤهه هال٪ ٞهى مً الهال٨حن ولى 

 
 

ي ٞاػ ولى حّٗغ بؿخاع ال٨ٗبت، ومً ؤقغِث له ؤهه مً الىاظحن ٣ٞض  َغ جضز

إة وجلى  
َ

ُ
َ

 بحن الس
َ

 لحن وآلازٍغًذ ًضه ب٣باثذ ألاّو ز
َ
ذ ٞةطا بها ". اؾد٣ُٓ

 
َ
 و٢ض ؤنابها ما ًهِب اليؿاء ٞبل

َ
ٛ 

َ
غها ذ اإلادٌُ، جهً ذ مً ؾٍغ

 
َ
خ ت ؤبىحها بٛحر َغ١ وال اؾدئظان ذ باَب َد ٞو ا لهُئتها و٢ض  ،ٚٞغ َٖ ِٟٞؼ

 جلى  
َ

  ر
َ
 ٢مُهها الهٛحر بضماء ٞايذ مً هبٗها، و٢

َ
 ذ ؤمامهماٟ

َم  اء خىّ  ذ ًضحها بحن ٞسظحها وؤقاعث لهما بإناب٘ انُبٛذ بغوِح َؿ ٚو

ب ؾحهل٨٪ نمخ٪، ولً ًا ؤبِذ الُُّ الُٟغة والخُاة، و٢الذ: " بضِم 

َى 
ُ

لم٪ بٗضما ًى٨ك٠ الُٛاء، ٞالٟخىت خحن ج ِٖ ي ًضع٦ها الظ٧ي ًىَٟٗ٪ 
ّ

ل

ُ٘ ال َ٘ ب٩ل ؤلاقاعاث التي جإجُ٪، و٦ما ال جىٟ خاثب والبلُض، وؤهذ لً جيخٟ

ت  جىبخه بٗضما جسغط الكمـ مً خُض الٛغوب ٨ٞظا لً جىَٟٗ٪ مٗٞغ

  ." زم ٖاصثبٗضما ٣ًخله الباَل الخ٤ّ 
ً

 ؤباها مظهىال
ً
تها جاع٦ت  بلى ٚٞغ

ج٩اص الخحرة ؤن ج٣خله ٠ُ٨ٞ جى٤ُ َٟلت بمشل هظا ال٨الم البلُٜ وهي 

  التي
 
لتي ولى قاء ؤن ًدص ي اإلاغاث ا ام مىظ مىلضها بال إلِااًم لم جخ٩ل

 
 
مً ًىمها وبكحر ًبتهل بلى هللا في ٧ل  ،ذ ٞحها ألخهاها بٛحر ظهضَم ج٩ل

 ًُ  نالة ؤن 
ً

ا والباََل باَال
 
ه الخ٤  خ٣ وناع ٌؿترقض بابيخه في ٧ل  ٍغ

 !ه ووظٗه وبكاعجه التي ًسكاها ؤبًضاذ خبّ زُىة ًسُىها ٣ٞض ؤنبَد 

لُت" اظخمٗذ ألاؾغة لخىاو٫ الٛضاء، ظلـ بكحر ٖلى عؤؽ "الُب

لى حجغها )نالر( ابً  لى ًمُىه ػوظخه ٞغصوؽ وبجىاعها مىحرة ٖو ٖو

لى الىاخُت ألازغي ظلـ هىعالضًً  ألاعب٘ و هىعالضًً ط ؾىىاث، ٖو
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و٢ام  ،وبجىاعه خؿام. ابخضؤ الىالض الخىىن ب٣ىله "باؾم هللا ًا ؤوالص"

 مجه ،تها ٞغصوؽ اخخٟاًء بدؿامبخ٣ؿُم "ؤلاوػة" التي طبَد 
 

م ٞىاو٫ ٦ال

ههِبه واؾخىص ى بدؿام، بِىما اوكٛلذ مىحرة بةَٗام نالر الظي 

اة والضجه التي ماجذ ؤزىاء والصجه ٩ٞاهذ نضمت  اه ٦إمه بٗض ٞو ٧اهذ جٖغ

ها مىظ ، ٣ٞض ٧اهذ ٖك٣ه ال٣ضًم، ؤخبّ الم ًبرؤ مجها ؤبًض  هىعالضًً التي

مهِ  ًُ لم  لهما ال٨شحر لخد٤ُ٣ ؤخالمهما، وعٚم ؤههَٟىلتهما ل٨ً ال٣ضع لم 

بٗضها بٛحر ػواط.. ٧ان نالر  ًخجاوػ الشالزحن مً ٖمغه بال ؤهه ْل  

العجباٍ مىحرة بالخُاة، ج٣ط ي مٗه ٧ل الُىم ختى ٌٗىص والضه مً  اؾببً 

 الٗمل، وال ج٩اص جتر٦ه له 
ً
لها في  اختى حؿخُٗضه لخًجها، ٩ٞان ؾلىاه

ي وؾِ الجهاع ف اه الظي ٌٛاصع خاهىجه ٦شحرً ٍن لجّض ة ٖحٚغبتها الظاجُت و٢غّ 

 بلحها ؤماهتها.  ص  خه لُضاٖبه زم ًغُ لُٗىص بلى خُٟضه ٌؿخلبه مً ّٖم 

ذ ألاؾغة مً الٛضاء ظلؿىا ٦ٗاصتهم ًدىاولىن  بٗضما ٞٚغ

دباصلىن الخضًض، ؾإ٫ بكحر خؿام:  الكاي ٍو

بهذ هخ٣ٗض في ؤوكام ٦خحر ًا خؿام وال هخدى٣ل إلا٩ان  -

 جاوي؟

ل وهللا خاظت ًا بابا، بـ مل - مخى٢٘ بهه ًخم ه٣لي  مىٗٞغ

ب ؤنل ؾالح اإلاضُٞٗت مً ألاؾلخت اللي مٟحهاف  ٢ٍغ

 جى٣ُل ٦خحر.

٨٣م ًابجي، قضوا خُل٨م البلض ٧لها ؤماهت في  - عبىا ًٞى

 ع٢بخ٨م.. 
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ّ
ذ٧ان هىعالضًً ًخ٣ل والضه الظي  ل٨الم ب في ظلؿخه ٚحر مؿتًر

 هللا وعخمخه بهظ
َ
ا الكٗب، ٣ٞض ٧ان ًغي في ٢اصة الجِل بعاصة

مىظ ؤن ٢ام مجلـ الشىعة بٗؼ٫ )مدمض هجُب( ؤو٫  اٚايبً لضًً هىعا

ـٍ إلاهغ بٗضما ؤػاخىا )اإلال٪ ٞاعو١( آزغ ملى٥ . مهغ ًٖ ٖغقه عثِ

 
ً

ه خاثال ؤمام ؤخالمهم الالمدضوصة، ٣ٞض ٧ان  اهتَهْىا مً هجُب لى٢ٞى

ُّ ًضٖى بلى ٖىصة الخُاة الضؾخىعٍّ  ت وحؿلُم الُخ٨م للمضهُحن ت والخؼب

ىصة الجِل بلى ز٨ىاجه بِىما ٧ان مجلـ الشىعة ال ًغيُه ٚحر  ٖو

جٓاهغ هىعالضًً م٘ مً  ..!الٗغف، ٞمً ؤؾ٣ِ اإلال٪ ناع اإلال٪

 
َ
 م  جٓاهغوا ٖىض مداولت ٖؼ٫ هجُب ألاولى ختى ج

ُ
ه للخ٨م، ل٨ً ذ بٖاصج

بال ؤهُاب وال مسالب، وناع ٧ل ش يء بُض  ًمل٪ وال ًد٨م، ٦إؾٍض  ٦مِلٍ٪ 

ىضما جم    ٖؼله مغّ  مجلـ الشىعة، ٖو
ً
ت ؤناب زاهُت ولم جسغط ألام   ة

 
ّ
ه هىعالضًً ؤلاخباٍ وقٗغ بسُاهٍت ٖٓمى مً ؤلازىان اإلاؿلمحن، لٓى

 
ّ
و مً هجُب، وؤجهم ٢ض ؤجهم ٢ض ٣ٖضوا ن٣ٟت م٘ مجلـ الشىعة للخسل

ـِ  وعازت خؼب  خؼٍب لهم ج٨ىن له الهضاعة وخ٤ّ  باٖىه م٣ابل جإؾِ

ض اإلاجم    ؤن ًذجبىا االٞى
َ
ت

َ
ُ لجماهحر ًٖ الخٓاهغ، و٧لما ٧ان ض قٍغ

 ة ٧ان ؤبىه ًٌٛب ؤقّض هىعالضًً ٌٗلً ًٖ مىا٢ٟه جل٪ صازل ألاؾغ 

 
ّ
بًاه مً ٧لماث ٖمُاء ؾخ٣ط ي ٖلى خُاة ؤزُه  اعً الًٛب مدظ

ت، بل لً حؿلم ألاؾغة ٧لها مً ألاطي، ٩ٞان هىعالضًً ٣ًى٫ الٗؿ٨غٍّ 

 له:

ى زىٞ٪ صة ًا حج صلُل ٖلى بوي مد٤ في ٦المي ٖكان ل -

٧اهىا ٞٗال زاًٟحن ٖلى البلض م٩اهدل الىاؽ جساٝ بجها 

 ج٣ى٫ عؤحها ختى لى ٧ان ٚلِ.

 ه ؤبىه بةًماٍن ٖم٤ُ وظىاٍن مَُم ٖلُ ص  ٞحرُ 
ّ
 :ئن
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هاًت الغاعي  - ًابجي إلاا ال٣ُُ٘ ًخٟغ١ جا٧له الضًابت، ٖو

الىالص إلاا ٨ًبروا  !ال٣اؾُت هي الًمان لؿالمت ال٩ل

اًت وب ال ًىٟلذ ٣ٖالهم وجا٧لهم ًلؼمهم الخإصًب م٘ الٖغ

بًه  !الضًابت، ولىال الخؼم ٧ان حهل٪ الهالر ٢بل الُالر

اللي بهذ ٖاًؼه مً الجِل بٗض ماخغعوا البلض مً 

ؤلاؾخٗماع وُخ٨م اإلالى٥ وخىالحهم ماامغاث في ٧ل م٩ان؟ 

الجِل لى م٨يل له مسلب ٣ًُ٘ وهاب ًجهل هخا٧لىا ٧ل 

 !يبإ ألاعى

ه صو٫ ٨ًىهىا ٖلى والص البلض وال هى اإلاٟغوى مسلبه وهاب  -

 !ٖلى ؤٖضاءها ًا حج؟

ل الٗضو مً الخبِب،  - ًابجي إلاا الًباب ًجز٫ مبىٗٞغ

جُل٘ وؾاٖتها هخٗٝغ بن اللي اؾخجى لخض الكمـ ما

م صو٫ هّمت خماة البلض الخ٣ُ٣ُحن والسحر هُُجي ّه بخ٨غ 

ٖلى بًضحهم، صة ٦ٟاًت بجهم قالىا عوخهم ٖلى بًضهم 

  ٖكان زاَغها..

٧ان نىث بكحر الخىىن وهبرجه اإلاسلهت ججٗل هىعالضًً ٌك٤ٟ 

 ٘، ولظا لم ًخَض ه بًجاَب اإلاؿدؿلم ال اإلا٣خىِ عؤَؾ  ٖلُه ٞحهؼ  
 
ل في الخىاع ز

بحن ؤبُه وؤزُه وا٦خٟى بمضاٖبت نالر ٦إن  ال٨الم ال ٌٗىُه ختى ال 

 ض إلاىا٢ٟه الغاًٞت لخ٨م الجِل. ه هٓغة خؿام اإلاترنّ حؿخٟؼّ 

مً جىاو٫ الكاي ٣ٞامذ ٞغصوؽ للمُبش لٛؿل ألاواوي  اهتهىا

٣ت نالر، اصث مىحرة لدجغتها بٞغ   ٖو
ً
خه لُىا٫ ٢ؿُ  او٢ام بكحر بلى ٚٞغ
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 مً الىىم ٢بل الٗىصة لخاهىجه مغّ 
ً
هىعالضًً ٖلى  ؤزغي ُٞما اه٨ب   ة

 ًّ ا اه لُبضي عؤًه ُٞه، ؤم  ٢غاءة صًىان نض٣ًه )خ٨ُم( الظي ؤهضاه ب

 ام ٞاعجضي مالبخؿ
 
اعة بٌٗ  ااؾخٗضاصً  غَ ؿه وحُٗ للسغوط لٍؼ

 
َ
 ؤنض٢اثه ٢بل الؿٟغ للمٗؿ٨غ، و٧اهذ ٢ِبل
ُ
ه بلى )ألاػب٨ُت( خُض مجز٫ خ

ٟت( اع البلر" ذ مً ؤخض "جّج َظ التي ٢ض جؼو  و  ظاعتهم ال٣ضًمت )قٍغ

ًَ ؾىت. كٍغ ـٍ ٖو  والظي ٨ًبرها بسم

ٟت في ا   ٧اهذ قٍغ
ً

ىاث مً ٖمغها، ممخلئت ٢لُال ، جمُل لٗكٍغ

كغتها بلى اللىن السمغي، طاث ُٖىن هجالء ٞاخمت الؿىاص وقٟاه ب

  ،م٨خجزه خمغاء بٛحر ؤنباٙ
ّ
ُا ال ٢بل الؼواط وطاث صال٫ وحٛى

َ
سٟ ًَ ج لم 

ًّ ا ص ٦شحرً وال بٗضه، ل٨جها لم جترصّ  م ٞاع١ الؿ  ،في اإلاىا٣ٞت ٖلى الؼواط ٚع

 
َ
 ذ ٣ٞض بلٛ

ً
ً و٧ان طل٪ ٦ُٟال بى٫ ؤي في طا٥ الؼمان ب٣ الشالشت والٗكٍغ

ِ ؤعخم صوًم ٞخاة ألو٫ َاع١، 
 
ت مً ٚهّ  اٞالؼواط مً قُش مدى

ِهم ألاؾغة ٧لها وجؼعٕ ٞإ٫ الؿىء ٖ
َ
لى ٧ل بىاث الٗاثلت الٗىىؾت التي ج

ٟت حؿ٨ً م٘ والضحها بكإع )الكُش  بالبىاع. ٢بل ػواظها ٧اهذ قٍغ

 
ُ َ
، ها الُعجب بجؿضها الهاعر وؤهىزتها اإلاؿخُٛشت بُض حكبٗهاٖلي(، ًمؤل

  اذ خؿام بها هظا ٖىضما ٧ان َالبً و٢ض إلا
ّ
ُت، ًغاها في ؤًام بظاػجه بال٩ل

 ها ب٩لماث الٛؼ٫ السّٟي و٢ض اؾخضاعث واؾخىث ٖلى ؾى٢ها ُٞٛمغُ 

 
ّ
 ٞخخهى

ّ
به هٓغتها اإلامخى

ّ
٨ظ

ُ
ت ل٩لماجه التي جمسر ٖلى ٘ الشجل الظي ج

ؿام ص  خي قب٣ها بلى عظل، ٞلم جغُ عؤؽ ؤهىزتها، جل٪ الىٓغة التي حٗغّ 

 
ّ
تهم و٧اهذ ؤمها ٢ض طهبذ إلًها٫ والضها الظي ػاعها طاث ًىم في ق٣

بت  .للمكٟى الٗام وؤزتها الهٛحرة هاثمت اعجه الٍٛغ لم جىضهل لٍؼ

ض،  و٦إجهما ٖلى مىٖض ل٨جها انُىٗذ الخحرة ؤمامه وهي حؿإله ماطا ًٍغ

ىضما ؤظابها ؤهه ًبػي مداصزتها لٍٟغ بعجابه بها نَ   ٖو
 
 ذ نضعها ٦إجها٨



28 

 

 َم ُٖٟٟت نَض 
َ
ذ خؿام ؤن تها ٧لماث الٟؿى١، ل٨ً هٓغة ُٖىجها ؤبلٛ

 ص، ٞضزل. ٢الذ له:ًضزل وال ًترصّ 

 ؤ٦ثر مً ؾاٖت. ٞلً ٌُٛب والضاي الً هم٨ض ٦شحرً  -

 ٞإظابها:

 ج٨ٟي وػٍاصة.. -

 
ّ
 اج

ّ
 ت ٖلى الجحران لخٛل٣ها ختى ال ٌكهَض جَهذ بلى الىاٞظة اإلاُل

متها ؤخض  ٣ام خؿام وعاءها وو٠٢ ٞ ظٍغ
َ

ذ ٖىضما زلٟها ٞاه٨مك

دت ؤخؿ   ذ بإهٟاؾه ٖلى ؤطجها وخغاعة ظؿضه ج٩اص جالمؿها، ٢ا٫ لها: "ٍع

ٟت" ٞمالذ بغؤؾها هدى ٦خٟها ألاًمً ٞإصع٥َ  ؤجها  ظؿم٪ خلىة ًا قٍغ

 ٚحرُ 
ٌ
 هي ألازغي، وؤجها ٢لٗت

ٌ
 ة للؿ٣ىٍ بٛحِر مؿخٗض   تخهِى ظاجٗت

  .قغوٍ
َ
 ل

 
ت ة بلى نضعه زم ها ب٣ىّ زهغها ويم   ٠ سخبها بلى الٛٞغ

غ والضحها وهى ًدغّ  ،صألا٢غب بال جغصّ  ٥ ًضه ٖلى ْهغها: ظلَؿا ٖلى ؾٍغ

ٟت مً ًىم ماقٟخ٪ واها ب٣ى٫ لىال بوي ٖاٝع  ت ًا قٍغ "بهتي ٖاٞع

ُٖلخ٪ ٦ىذ اٞخ٨غج٪ مً مى٣ُت جاهُت ٖكان لبؿ٪ صاًما ٖامل ػي 

  ،ث بٛىج: "ؤها ؤخؿً مجهم"ص  والص الظواث"، عَ 
َ
ها وهى زّض  لها ٖلىب  ٣ٞ

 و  ،٣ًى٫: "بهتي ؤخؿً وؤَٗم"
 
ل مً جدذ ٢مُهها بلى بُجها حؿل

ٗخهغ قهىة جهضها اإلاىخٟش ٦هضع امغؤة ًخدؿ   ـ ؤعيها الىاٖمت َو

ًٍ لم ٨ًً  قبٗذ مً ألاًاصي زم ٦ك٠ ٖجها الُٛاء َٞٓهغَ  ظؿُضها ٩٦اث

  ُ  و  .ُٞاف ٣ٖله ،هل وظىصَ ًخس
ً

 اجها٫ ٖلحها ج٣بُال
ً
 ل٣ٗ

ً
ختى  اا وجهك

غ وجَض ا  عجسذ مٟانلها وؾ٣ُذ شجغتها ٞى١ الؿٍغ
 
 ل

َ
٪  ؾغوالها ذ، ٟٞ

  ِت بٗضما زل٘ مالبؿه في هىبَ 
َ
بذ ٧ل ظىاعخه وهى َالذ ختى جهَ  ٍمّ ي

 
ل

جغادى ًٖ ٚؼوجه  ،"!"خاطع ٞإها ِب٨ٌغ لم ؤػ٫  :له٣ٞالذ  ظالـ بحن عظلحها
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ً
اص لخ٣بُلها ممؿ٩ ً   اٖو َم ال٩لب الظي َقٟتها ٌٗ ًْ ٣ًمها ٢ ا٫ ها ٍو

ؿت بٛحرِ  َل ظىٖه ٞجهَ  ٍٝ  ١ٍ جظو   ؤو٫ َٞغ  ،ٖلى َٗم لخمها لضمها وال حٗغ 

 الجٕى ال لُٗ ض  بهما ًإ٧لها لُِؿ 
َ
  ٝغ

 
 اظؿضها ناًٖض  سَخ٤َ  .ة الُٗاملظ

 بكهىجه بلى طعوتها ختى ؤٞغَ 
َ
عوخه زم اخخًجها  ُل خمىلخه ٞاعجذى جىخ   ٙ

ت بحن طعاُٖه ختى ٟٚا ظٟج ها لٍٟغ عاختها وؤزظ ًمسر ٖلحها وهي ٖاٍع

غ قهىتها ونضعه انذ في هىٍم هاوٍئ ٖلى ؾٍغ خؿام  اؾخل   .ووكىتها ٚو

اصع اإلاجز٫ و٢ض  طعاٖه مً جدذ عؤؾها وهي هاثمت واعجضي مالبؿه ٚو

 ُّ اعة والضحها ألاؾبىٖ ت للمؿدكٟى ٞهاع هى طاجه مىٖض ٖٝغ و٢ذ ٍػ

اعجه البىتهم اإلاهىن.   ٍػ

٣بّ  مَ ٖىضما ػاعها للمغة الشاهُت ج٣ض   لها ٞإقاخذ ٖىه لُٗاه٣ها ٍو

 اِ 
ً
 ٞخاة

ُ
 وهي ج٣ى٫ له: "لؿذ

َ
 لخ٣

ْ
ها مً الكإع لخٛاصعوي هاثمت وجغخل"، تَ ُ

اَط  هىمها  اٖخظع مجها بإهه زاٝ مً ٖىصة والضحها وؤهه لم ٌكإ بٖػ

 
َ
 ٣ٞبل

َ
 و خه وهي جً٘ عؤؾها ٖلى نضعه م  ذ ٖظعه وي

َ
 تهما. غ  ؤٖاصا ٦

اعجه لها ٧لما ؾى ْل   جه رَ دذ له الٟغنت ختى ؤزبَ خؿام ٖلى ٍػ

ٟت بسُبتها مً جاظغ البلر   ،قٍغ
ً
ٞهي حٗلم ؤهه  اولم ج٨ً جيخٓغ مىه قِئ

 .بهما ًغبُهما خبل الاقتهاء وؾهىلت اإلالخ٣ى ،هها ٦ما ؤجها ال جدبّ ال ًدبّ 

ٍٕ  باع٥ لها صون ؤن ٌؿإلها ًٖ الخٟانُل زم اظخاخها اظخُاَح   مىّصِ

ُئ ل ،لجؿضها   ،هما ل٣اءاث ؤزغي ل٨ً ال٣ضع ٧ان ًسّبِ
َ
ت بط ٢ابلها مهاَصٞ

  ذ و٢ض ظاءث بلى مدّل َظ بٗضما جؼو  
ّ
ً مً والضه في و٧الت البلر، لم ًخم٨

والُٗىن التي جال٢ذ  ،م٩اإلاتها ٖلى اهٟغاص ل٨ىه ٖٝغ م٩ان بِذ ػوظها

 بٗض ٞغا١ ٢الذ ؤن  زم  
َ
ل٣اء ؾُإحي ال مدالت ولً ٨ًىن هىال٪ بىاباث  ت

اعة  ختى !تلتهبت ٣ٞض ناعث ػوظمدٓىعة بلى ال٣لٗت اإلا ظاءث في ٍػ

 ؤزغي ناصَ 
َ
  وخضه باإلادّل  اذ ؤو٫ ؤًام بظاػجه و٧ان مخىاظًض ٞ

ّ
٣ٟا ٞاج
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ٖىضها،  ابط ؤن  ػوظها ؾ٨ُىن ٚاثبً  مً ؤلاظاػة ًىٍم  ٖلى الل٣اء في آزغِ 

ًّ ِؿاٞغ ٦ٗاصجه بلى نُٗض مهغ لّٗض ؾٞهى  ام ٌٗىص بٗضها ٖلى ْهِغ ة ؤ

ل 
ّ
٣ِ

ُ
خُض  ،اع )الؿاخل(خمىلخه مً البلر لُبُٗها لخّج اإلاغا٦ب التي ج

ذ بِ اهخ٣لذ ججاعة البلر مً و٧الت البلر التي ُؾّمِ  اؾمه بلى الؿاخل َُ

 َمتها ججاعة السغصة واإلاالبـ.بٗضما ػاَخ 

ٟت باألػب٨ُت ٞاؾخ٣بَ   ونل خؿام بلى بِذ قٍغ
َ
ت قى١ خه بًّم ل

ت وؾُٟه ٧الجسبر ؤن  ػوظها جاظغ الخمغ هسلخه مٗىَ  ٗغظىن ال٣ضًم ال ظ 

 َٗ ، ٞإَٗمها خؿام ختى قب ٛجي مً ظٕى ٌُ كب٘ وال  ذ، وؾ٣اها ختى ٌُ

 اعجىث.

 

  عالضًًهى 
ّ
  امحن جإزحرً ٧ان ؤ٦ثر اإلاٗل

ّ
هم ب ل٣غبه مجهم وخبّ في الُال

ت بل ت الٗاّم لُلبت الشاهىٍّ  صعاس يّ  ؽ الٟلؿٟت ٦مىهٍج له، لم ٨ًً ًضعّ 

 
ّ

٣ت خُاة، ًىا٢ل َال ُّ  به ٦إجهم في هضوة٦ٍُغ ت ُٞخجاوبىن مٗه ؤصب

 
ّ
دغنىن ٖلى البدض في بُىن ال٨خب إلاىا٦بت مٗل دؿاب٣ىن بلى ٍو مهم ٍو

 ُّ عة، ت مً زاعط اإلاىهج خى٫ اإلاىيىٖاث اإلا٣غّ جدهُل آلاعاء الٟلؿٟ

 بِىما ًىٟغون مً ألاؾخاط خؿحن مضعّ 
ّ
ُّ ؽ الل ٣خه ٛت الٗغب ت لٍُغ

 
ّ

ب في الٛلُٓت و٢ؿىجه مٗهم بؿبب وبٛحر ؾبب، ل٨ً لم ٨ًً الُال

ىن الخظّم  غ ٖلى ألاؾاجظة ؤو بؾاءة ألاصب في خًغتهم طل٪ الى٢ذ ٌٗٞغ

 اترام ٧اها هما ؾمت الضاعؾحن صوًم ا ٖلحهم، بل الخبجُل والاخىْ مهما ٢َؿ 

 
ّ
 محهم. هدى مٗل

حن ػمالثه ال ل٣غبه مً اإلاضًغ ـم٩اهخه ب ٧ان خؿحن ٌؿخمّض 

الضؾىقي(  خه م٘ ألاؾخاط )زلُلٞدؿب، بل ألن  الجمُ٘ ٌٗٝغ ٢هّ 
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ّ
ُّ الظي ٧ان ًغؤؽ ٢ؿم الل  ٛت الٗغب

َ
ة بٗض غ ٖلى خؿحن مغّ م  ت ٖىضما جظ

 ة إلاالخٓخه ؤزُاءه اإلاخ٨غّ مغّ 
ّ

ع به، ٣ٞغّ عة في قغح ٢ىاٖض الىدى لُال

 
ّ
ُّ خؿحن ؤن ًخسل ٣خىو ٦غؾ ٣ت ٌؿحرة و مىه ٍو ه وم٩اهه، و٧اهذ الٍُغ

غيها بزغ نضوع ٢ىاهحن  بٗضما اهدكغث الىقاًت في َى٫ مهغ ٖو

٧ان ٧ل مغئوؽ ال ًغجاح لغثِؿه ال ًدخاط  ،"1952الخُهحر بٗض زىعة "

 
َ
والءه إلاجلـ  ألامغ الجضص ؤن   بال ل٨خابت وع٢ت نٛحرة ًسبر ٞحها ُوالة

ُّ  الشىعة مك٨ى٥ٌ  سخٟي اإلاك٨ى  ت خُجها بجغ  ُٞه، ٞخيخهي ال٣ً ة ٢لم ٍو

خهض     عُ ُٞه ٍو
َ
ة ًَ  الكا٧ي ُؾض   ألامغ!.. ٦خب خؿحن وقا

َ
 ه اخ

 
ٞحها ؤن   َض لتي ؤ٦

٘ مً قإن الٗهض اإلال٩ي وهى ٌكغح لخالمظجه  ألاؾخاط زلُل الضؾىقي ًٞغ

 ّ ـٍ جيّ  ؤقٗاع "الباعوصي" و"قىقي"، وػاص ٖلحها بد ػاث٠ ؤهه ًسص ى  َو

 
ّ

ب هدى مجلـ الشىعة، ٩ٞاهذ الىع٢ت ؤن جشحر ٧لماجه جل٪ خُٟٓت الُال

 
ً
  ٦ُٟلت

ّ
بٗضه،  لظي لم ًَغه ؤخٌض د٤ُ٣ ابة٢الت ألاؾخاط زلُل وبخالخه للخ

ما ًذجب السىٝ م٩اعم ا ومً و٢تها والجمُ٘ ًسُب وص  خؿحن، ٨ٞشحرً 

ىضما ٌٗخاص اإلاغء السٝى جهبذ الصجاٖت ٖىضه ؤمغً  ،الغظا٫ ًضٖى ا ٖو

ًُٗ في الكٝغ   !للسؼي ٍو

 
ّ
ش ٖلى ٤ٟ هىعالضًً م٘ ػمُله )ؤخمض ٖؼمي( مضعّ اج ؽ الخاٍع

٧اهذ جغبُهما نضا٢ت وز٣ُت  ٣ٞض الالخ٣اء مؿاًء ٦ٗاصتهم باإلا٣هى،

ما ٧ان ؤخمض ًؼوع هىعالضًً في بِخه ا صازل اإلاضعؾت وزاعظها، و٦شحرً 

ُاص ختى ؤن  ٞغصوؽ حٗخبره بمشابت  ؤخض ؤٞغاص ألاؾغة، ؤًاَم الجمٗت وألٖا

)م٣هى الؿالمت( باألػب٨ُت،  فيؾهغة السمِـ ا هما صوًم ٦ما ٧اهذ ججمٗ

 
َ
ىً   م  ٍو

ّ
ة مغّ ا بىهه بـ"قاٖغ اإلاغخلت" ج٣ضًغً بلحهما خ٨ُم الظي ًل٣

ت مغّ  اث، ومٗهم )ؤوـ عقضي( هجل )عقضي خؿً( ؤخض وسسٍغ

بحن مً ٢ُاصاث مجلـ الشىعة، و)مُىا ٢لخه( هجل اٍ اإلا٣غّ الًبّ 
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غط والض هىعالضًً، و٧ان  ببغاهُم ٢لخه جاظغ السغصة ونض٤ً بكحر ألٖا

 ا ًؾ السمِـ ل٣اًء م٣ض   ل٣اءُ 
 
 .. اٟىن ٖىه ؤبًض ال ًخسل

 َلب ؤخمض مً هىعالضًً ؤن 
ّ
ضه في ؤمغ ا غً ًدًغ مب٨ ألهه ًٍغ

ُّ  ًىص   زاّم   ت ألانض٢اء..مٟاجدخه ُٞه ٢بل مجيء ب٣

  
ّ
ض ل٣ائهم الظي ٨ًىن ا غً ونل ؤخمض مب٨ هه٠ ؾاٖت ًٖ مٖى

٣ٖب نالة الٗكاء ٞىظض هىعالضًً باهخٓاعه. َلب ؤخمض ٢هىجه ا صوًم 

لب هىعالضًً قاًً   ال٨الم:زم ابخضع ؤخمض با َو

 ا زحرً  -
َ

له  ؤن و٣َٗض  ًا بُل ما ألامغ السُحر الظي َلبذ

 ؟ؾغّي  ل٣اءها بك٩ٍل 

  ٌ ه وؤزظ  زم ضخ٪ وهى ًًِٛ ٖلى ٦خ٠ ؤخمض ٞٛ ألازحر َٞغ

م تهَ   ط نىجه:ض  ًدغر ألاعى ب٣ضمه و٢ا٫ صوهما جلٗشم ٚع

كغّ  - ض ؤن ؤناهغ٥ ًا هىعالضًً، َو م لسُبت ٞجي ؤن ؤج٣ّض ؤٍع

 ؤزخ٪ مىحرة.

 عالضًً لُلبه:ايُغب هى 

-  
َ

بً  لى ٦ىذ  ا ٍٚغ
ُ

ل٪ الٗظع، ل٨ً  ٖىا ًا ؤخمض اللخمؿذ

 
َ

٦ٟغٍص مً ؤؾغجىا وحٗٝغ ؤن  مىحرة لها ْغوٞها  ؤهذ

ختى ًٖ ا ت، ٞهي هاصعة ال٨الم ومىٗؼلت صوًم السانّ 

 ًّ  ؤؾغتها، وال ؤخؿبها جهلر ألمىع الؼواط وجبٗاجه، وؤْ

 ؤه٪ حٗٝغ هظا.
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ل ٌُٗب ٣ٖلها، وعبما ت ولِـ لضحها زلوٗم، ل٨جها ؾىٍّ  -

ً مً الظ٦ىع ؤو  ؾ٨ىتها ٖاثض ألجها ٞخاة وخُضة بحن ؤزٍى

الؼواط ٌّٛحر مً َبٗها.. ال ؤٖٝغ ماطا ؤ٢ى٫  ال ؤصعي.. لّٗل 

، وؤعظى ؤن الها قٗىًع  ل٪ ل٨ىجي ًا هىعالضًً ؤخمُل 

ا مجي في ال٣ى٫ ؤو بؾاءة ًً حؿامذ ٢ىلي هظا وال حٗخبره حّٗضِ 

 لهضا٢خىا..

 ًً عؤؾه: هىعالض هؼ  

م ما ج٣ىله وال ًؼعججي، ٞش٣تي ال ٖلُ٪ ًا ؤخمض، ؤها ؤجٟه   -

ل٨ً ٖلى ؤًت خا٫ صٖجي  ب٪ مُل٣ت. ال ؤٖٝغ بماطا ؤعصّ 

 .اهللا ؤن ٣ًّضع زحرً  في ألامغ ولّٗل  ؤٞاجذ والضي  

 و٧ان خ٨ُم ؤوّ  ،بضؤ ألانض٢اء ًخىاٞضون 
ً

ٖىضما عؤي و ، لهم ونىال

 ب٣اًا ال٣هىة والكاي ٖٝغ ؤجهما و 
َ

ٌ   ٢بل مّض نال لت ٞٗ قٟخه  ة ٍَى

 طعاُٖه ٦إهه ٞى١ مؿغح واعججل بِذ قٗغ:ا وو٠٢ هاقغً 

ا١ ًا ٢لب ٖلى م٣هى الؿالمت  "زاه٪ الٞغ

ا الىضامت."ا ألخمَض حًٗؿ ا ٞخب  
َ
٣ُ ا الخٗاؾت ٞع

َ
 لىىٍع نض٣ً

 
َ

  ج  ض
ً
وؤ٦ملىا لُلتهم بٗض اهًمام مُىا وؤوـ ًدؿامغون ا الشالزت ضخ٩

خجاطبىن ؤَغاٝ  الخضًض ٦ٗهضهم خى٫ ألاصب والؿُاؾت ومٛامغاث ٍو

غاث٠ خ٨ُم.   ؤوـ َو
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  َغ١ هىعالضًً الباَب 
َ
ظ

 
٤ٍ ٖلى والضًه الل  ًبٞغ

َ
َدا ً صزال  لِؿتًر

 
َ
هىعالضًً  جىدىَذ  ،له والضه بالضزى٫  بٗض ٚضاء ًىم الجمٗت، ٞإِطن

 
ً

 زم ٢ا٫: ٢لُال

ض ؤن ؤَغح ٖلُ٪ ًا ؤبي ؤمغً  - ه ص ُٞال ؤؾخُُ٘ ؤن ؤخّض ا ؤٍع

 عؤَي.

 اٖخض٫ والضه مً هىمخه:

 ًا هىعالضًً؟ا زحرً  -

ؤخمض نض٣ًي َلب مجي ًض مىحرة، ولؿذ ؤٖٝغ ماطا  -

 ًٗ ؤها ؤٖٝغ ْغوٝ مىحرة، ل٨ً لم ٨ًً ا ؤ٢ى٫ له.. َب

 
ً
ُ  ا ؤن ؤُٖي عص  ا مم٨ى  ٢بل الٗىصة بل٨ُما.ا جهاث

 حٛحّ 
ّ
 لذ بؿمت لىظه ٞغصوؽ خاوَ ر وظه بكحر وحؿل

َ
ذ بزٟاءها ولم ل

 جىجر..

ها ٌٗلم بها ولها مٗه مىحرة عبّ  !هظا ًا هىعالضًً؟ ٦الٍم  ؤي   -

ٌب  ؤخىا٫، وال ؤخؿبها جهلر إلاا جهلر له اليؿاء، ؤٍٚغ

 
ُ
 !ؤمغها؟ زبر٥َ ؤهذ ًٖ ؤزخ٪ ًا هىعالضًً أل

 الخ٣ُ٣ت ًا والضي ؤها ؤٖٝغ هظا، ووض   -
ُ

له هظا ألامغ،  خذ

 ًٗ ا ل٨ىه ٢ا٫ بإهه لِـ هىا٥ ما ٌُٗبها، وبن ٧ان ألامغ عاظ

ر بالؼواط، وبُجي وبحن هٟس ي ؤمغها ًخٛحّ  لُى٫ نمتها ٞلٗل  

  !ماولم ال، عبّ  ٢لذ
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-  
ّ
م بال ببر٦خه ٞضٖىها إلاا ؤعاصه مىحرة مبرو٦ت مً هللا وال جخ٩ل

  .هالها عبّ 

 جَض 
 
 لذ ٞغصوؽ:ز

حج بكحر؟ هّمت اللي  وهى بًه اللي ًى٣و البيذ ًا  -

مغبحها  اججىػوا ؤخؿً مجها؟ بن ٧ان ٖلى ألازال١ ٞةهذ

صة ختى البيذ ٖمغها ماقاٞذ الكإع  ،ؤخؿً جغبُت

بُٗجها ٚحر واها مٗاها، ًب٣ى لُه مخخجىػف؟ وبن ٧ان ٖلى 

الجما٫ ٞمِٟل بيذ ؤخلى مجها ال في الُٗلت وال في اإلاى٣ُت 

٣ها ًا حج ..٧لها وال٩ل بِكهضلها هي  !مخى٢ٟل في ٍَغ

ا ٞغح اللي عبها باع٦ها ًخ٨خب ٖلحها حٗيـ؟ صي بغ٦ت عبى

اٝع ْغوٞها  !مل حٗاؾت وهّم ًا هاؽ وؤخمض ػي ابيىا ٖو

 !هلل واخىا مل هىٛكه والبيذ ػي الٟل والخمض

 :الم ًلخٟذ بكحر ل٩لماث ػوظخه و٢ام مٛايبً 

ضون زغوظها مً  -  ٖلى ؤخض ختى جٍغ
ً
مىحرة لِؿذ ز٣ُلت

  !بِذ ؤبحها
ّ
ُ  ٖىضما ؤمىث جد٨  خ

ُ
ا مىا ٞحها ل٨ً ماصمذ

ٖلى ما ج٨غه ولً حٛاصع  ًدملها ؤخٌض ٖلى وظه ألاعى ٞلً 

  بِذ ؤبحها.

 َٗ  ؤق٤ٟ هىعالضًً ٖلى والضه ٞهى ٌٗلم مضي ح
 
٣ه بمىحرة ٣ٞض ٧اهذ ل

  وألاخّب ا ألا٢غب صوًم 
 

ال
ُ
غاض ي ٦ ًُ ٪ مً والضه اإلاخمّؿ  ل٣لبه، وؤعاص ؤن 
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ض ؤن جٟغح بها وبؼواظها ختى ال حكٗغ ؤجها َمُٗبت بحن  بابيخه وؤمه التي جٍغ

 ؤن ًإزظوا عؤحها في ألامغ. ٞا٢ترَح  مشُالتها

ض اؤها لً ؤٞاجدها في مشل هظا ؤبًض  - .. ٞلخٟاجدها ؤمها التي جٍغ

 
ّ
  !و مجهاؤن جخسل

ث:ب٨ذ ٞغصوؽ وَع   ص 

صي هىع  !ؤها ؤزلو مً مىحرة؟ !هللا ٌؿامد٪ ًا حج بكحر -

غخت ٢لبي وؤٞضحها بغوحي  !ُٖجي ٞو

 ٞخَض 
 
 ل هىعالضًً:ز

 ُٟاجدها في ألامغ.اؾمذ لي ًا ؤبي، ؤها مً ؾ  -

جها مٞدمله  ،صزل هىعالضًً ٖلى ؤزخه وهي جالٖب نٛحره نالر

 خىىهت:  ؾإلها ببؿمٍت زم 

 ِىه ًا مىحرة؟ؤجدبّ  -

م، وؾإخمله وؤخغؾه مً بٗض٥ ؤخبّ  - ه، ٞهى ابً ال٨ٍغ

َضعه، ؾُهِبه ما ًهِب٪، زم ؤخِمُل 
َ
ل٨جي لً ؤعص  ٖىه ٢

دملجي هَى   ، زم ًىاولضه مً بٗضه ختى ٨ًبر ٍو
ُ
 ه ما ها٫َ ل

غْ 
َ
  َؽ ؤباه، وبٗضه ؾإخمل الٛ

َ
الخُاة الظي  َؽ غْ ألازحر، ٚ

 ؾُإحي بالٟغح مً بٗض ألاخؼان.
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 ضخ٪ هىعالضًً ِملء ٢لبه:

مً ؤًً ًإجُِ٪ ٧ل  !ما ؤ٦ثر بكاعاجِ٪ ًا مىحرة وما ؤعجبها -

 هظا ًا بيذ؟

 نَم 
َ
 اذ وؤياءث ُٖىجها بضمٍٗت لم حٛاصع م٣لخحها ؤبًض خ

َ
 ، ٣ٞض ٧اهذ اإلاغؤة

َ٘ ؤلٍم وخىان. التي ال جب٩ي ُٖىجها بِىما حؿُُل   عوخها مضام

٨ىن لِ٪  - ا ًا مىحرة، ٍو بحن ؤن جهبخي ؤم  ولض  ؤال جٚغ

 ٦هالر؟

٪ ًا هىعالضًً، وؾإخمل ٧ل ؤوالص٥ مً بٗض٥ في ؤها ؤمّ  -

 عخم ٢لبي.

ض٥ِ ؤن جتزو   - ض٥ِ ػوظت له ل٨جي ؤٍع جي.. ؤخمض نض٣ًي ًٍغ

 ٞما عؤًِ٪؟

ها مٟاِظئت، بٗض ؤن ؤل٣ى بمٟاظإجه التي ٧ان ًٓجّ ة ٞٗلها زم عا٢ب عصّ 

  بِه  جهُ ل٨ً لم حهتز  لها ظًٟ، ٦إهه ٢ض ؤزبرها بإمٍغ هي مً ؤزبرَ 
ً

 :ؤوال

ط ٚحره.. ناخب٪ ؾُصخب٪ ظه، ولً ؤجؼّو ال لً ؤجؼّو   -

لُه ٛه ؤوي !ؤهذ ختى الجهاًت، وا وظ٘ ٢لبي ٖلُ٪ ٖو ِ
ّ
.. َبل

مً  ل٨ىه هىَ  ،اؤبًض  ؤعاه بٗحن ٢لبي وؤهه لً ًدملجي بلى بِخه

 ؾُدملجي بلى بِخ٪ ؤهذ!

ه ؤٍر قٟى١، ٣ٞض ٧ان ٦إبُه لِـ ٣ِٞ في خبّ  ّبِ مسر ٖلى قٗغها بُد 

ما ال ٣ًٟه ؤٚلبها عئاها التي عبّ  لها، ول٨ً في ؤلاًمان بها والش٣ت في نض١ِ 
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ر بال بىىع هللا وؤجها جغي ما ل٨ً ٢لبه مملىء بال٣ُحن بإن  ؤزخه ال جخدض  

حٗلم ما ال ٌٗلمىن.. ابدؿَم لها ولم ًى٤ُ ب٩لمت زم ٚاصع ال ًغون و 

ت و٢ا٫ ألبُه:  الٛٞغ

ًا ؤبي، لخب٤َ مىحرة بُيىا ٞهي مىظوعة ألمٍغ ال  ؤهذ ٖلى خ٤ّ  -

 وٗلمه.

م والضه وصمٗذ ٞغصوؽ وهي جضٖى لها: "ألامغ هلل.. عبىا ٌؿٗضها جبؿ  

اها".  ٖغ  ٍو

 ىجه صون ؤن حهتز  و٢ض بغصث ٢ها ظلـ بكحر ؤمام خاهىجه ؾاهًم 

 
ّ
 ٖلى الالش يء، ٢ىامها بغقٟت، ًضز

ٌ
ُىهه مٟخىخت ً ألاعظُلت بكغاهت ٖو

٥ ًضه ؤمام ختى ؤهه لم ًىدبه ل٣ضوم نض٣ًه ببغاهُم ٢لخت الظي خغّ 

 وظهه لُى٢ٓه مً قغوصه:

 اللي وازض ٣ٖل٪ ًا حج؟ !هُه -

 ؤ٢ٗض ًا ابغهُم ظُذ في و٢خ٪. -

دجي؟ عّو١ ونلي  - ٖلى عؾى٫ زحر ًا حج ق٩ل٪ مل مٍغ

 هللا..

 ضخ٪ بكحر:

 ٖلُه ؤًٞل الهالة والؿالم ًاؤبىها. -
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م.. -  ؤًىة ٦ضة اضخ٪ عب٪ ٦ٍغ

٦إن ؤبىها مل ه٣ُضع  !ػوا مىحرة ًا ابغاهُمٖاوػًٍ ًجىّ  -

 ًهٝغ ٖلحها.

لهم ًا حج وهى بخىا بىجىّ  -
ّ
ً هإ٧ ػ بىاجىا ٖكان مل ٢اصٍع

ت الخُاة !بكحر؟
ّ
 .الجىاػ ُؾترة للبيذ وؾى

حن بن مىحرة لها ًا ابغاهُم مخخ٩ - لمل ػي ؤمها.. ٧ل٨م ٖاٞع

 .ْغوٞها اللي ما ٌٗلمها بال عبها

ل٨ً البيذ ماٌٗبهاف خاظت ًا حج بكحر، ًب٣ى بًه اللي  -

٪؟ بهذ ٖاٝع بوي بٗخبر والص٥ ٧لهم ػي والصي  !مسٞى

وؤ٦تر واجمىالهم السحر، ماًم٨ً الجىاػ ًسلي البيذ 

سّغظها للضهُا؟  جسخلِ بالىاؽ ٍو

م، عبىا انُٟاها لىٟؿه، وبخىا مىحرة صي ػ  - ي ؾدىا مٍغ

 مل هىٛحر مكِئت عبىا ًا ابغاهُم.

٣ضعلها السحر، ؤها ٦مان ظاًل٪ في ؤمغ  - عبىا ًهلر الخا٫ ٍو

ظىاػ بـ ؤها ب٣ا وا٣ٞذ ٖلُه، ألاؾبٕى الجاي بمكِئت 

ها  ت( بيذ )ٍو عبىا ب٧لُل ابجي مُىا، زُبىاله )ماٍع

، ألاخض الجاي الٟدام(، وبهذ مل مدخاط ٖؼومت ًا حج

ىا بهذ والُٗلت في ٦ىِؿت )ال٣ضٌؿت صمُاهت(.. ٦ِبروا  حكٞغ

 !روها ًا حج بكحرألاوالص و٦بّ 
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ىت الكباب عبىا ًّٟغخ٪  ..ابغاهُم ؤل٠ مبرو٥ ًا - مُىا ٍػ

 به.. 

: امً م٨خب هىعالضًً وما٫ ٖلُه هامًؿ  افا٢ترب )بضعي( الٟغّ 

٘ هىعالضًً "ؾُاصة الىاْغ ٖاًؼ٥ في م٨خبه ًا ؤؾخاط هىع  الضًً"، ٞع

هٓغة بلى خؿحن الظي ٧ان ًخٓاهغ بإهه ميكٛل في جصخُذ  صَ عؤؾه وؾض  

 َبت هدىه.صٞاجغ الُلبت ٞلم ًباص٫ هىعالضًً هٓغجه اإلاهى  

  ٤ُ٣ ٚاصع هىعالضًً اإلا٨خب ٞايُج٘ خؿحن بلى الىعاء َو

بٛحر ؾبب، زم ؤٚل٤ الضٞاجغ التي ؤمامه وؾإ٫ ػمُله في ا ْهغه مبدؿًم 

 ٢ؿ
ّ
ُّ م الل ماث: "ؤؾخاط زالض، ِاٖغب ٢ى٫ هللا ت صون م٣ّض ٛت الٗغب

 ."} ًَ ِعٍ
َ
ظ

ْ
ى
ُ ْ
َؿاَء َنَباُح اإلا

َ
ٞ{ 

ى زابخت هدى م٨خب الىاْغ،  مَ َغ١ هىعالضًً الباب زم ج٣ض  
ً
بسُ

 
ً

  و٧ان عظال
ً
ُىن جلم٘ بالظ٧اء، ال ا هدُٟ ٞإع الُى٫ له بكغة ؾمغاء ٖو

ِّ ٌؿخُُ٘ ؤخض ؤن ًمحّ    ،خهز شسه
ً
ًخجاوػ ختى ا مخٟهًم ا ًبضو َُبً ٞخاعة

  ً  ًبضو ؾاص
ً
ُّ ا ًٖ ألازُاء الجؿُمت وجاعة  ًخه

 
جز٫ ث َمً خىلض ػال ه وٍُ

ؤ٢س ى ال٣ٗىباث ٖلى ؤجٟه ألازُاء، ولظل٪ ٧ان ٧ل مً خىله ًغا٢بىن 

 ُّ  خالخه اإلاؼاظ
َ
 ت ٢بل مٟاجدخه في ؤي ش يء، ٖضا هىعالضًً، ٞأٞ
ُ
ؤهه  هُ خ

 بظاث ا ٧ان ًٟٗل ما ًٟٗله صاثًم 
َ
٣ت صون وظٍل مً الٗىا٢ب، و٦م  الٍُغ

 ا ًىعص الغظل هٟؿه اإلاهال٪ خحن ٨ًىن م٣ضاًم 
ً
ا في ػمً الترادي وناص٢

ل٩ل ما ا بط ًبضو ٞاضًخ  في ؤو٢اث الالخباؽا في ؾىىاث ال٨ظب وواضًخ 

ٖلى ٚحر ٖاصة ػمالثه الظًً ال الىاْغ ناٞذ هىعالضًً  .خىله
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ٖلى ال٨غس ي اإلا٣ابل  زم ظلـا ًخجاؾغون ٖلى جل٪ اإلاهاٞدت ٦شحرً 

 م الىاْغ وؾإله ًٖ ؤزباعه زم ٢ا٫ له:إلا٨خبه صون اؾدئظان، ٞخبّؿ 

ضّعِؽ ًا ؤؾخاط هىعالضًً؟ -
ُ
 ماطا ج

 ٞإظابه ٦إن  ؾااله َبُعّي:

 الٟلؿٟت. -

 وما ٖال٢ت الٟلؿٟت بالؿُاؾت؟ -

َعجه الىػاعة به )باب( ٧امل ًخدّض  - ر ًٖ اإلاىهج الظي ٢غ 

 ٍت. ٖال٢ت الؿُاؾت بالخغّ 

ر هظا الباب ًٖ ؾُاؾت الغثِـ ٖبض هل ًخدّض و  -

 الىانغ؟

 .الؿُاؾت بك٩ل ٖامّ  في مباصت ال. هى باٌب  -

-  
ُ
٣ت ها٢ضة؟دّض ٞلماطا ج  ر جالمُظ٥ ًٖ ؾُاؾت البلض بٍُغ

 ًا خًغة الىاْغ. هظا لم ًدضر.ا ٖٟىً  -

بحن َالب ٞهل٪، وؤخضهم ا ل٨ً ؤخض ػمالث٪ ؾم٘ خىاعً  -

٤  الضًم٣غاَُت جىٟي ؤن"٧ان ٣ًى٫ ؤن  
َ
٨ًىن الخا٦م ُمُل

بض الىانغ ال  ؤلاعاصة ختى لى ٧ان الكٗب ٢ض اهخسبه، ٖو
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ؤخض ًغاظ٘ ٢غاعاجه وال ؤخض ًداؾبه ٖلى ؤزُاثه"، هل 

 
ُ
اه ًا هىعالضًً؟َٗ هظا ما ح ًّ مهم ب ِ

ّ
 !ل

ؿبِ  ٌُ  ه٨ظا ٢الها صون ؤن 
َ
ها بل٣ب ؤؾخاط وهى ًغم٣ه بىٓغة ٚايبت و٢ض ٣

 ص  بصباث:وَع هىعالضًً  لم حهتز   .اعجٟٗذ هبرجه

زاعط ا صً ؤهذ في م٣ام الىالض، ولى هاصًخجي باؾمي مجغّ   -

ا وؤهىا في اإلاضعؾت ؾ٨ُىن طل٪ مً صواعي ؾغوعي، ؤّم 

 خغم اإلاضعؾت ٞإها ألاؾخاط هىعالضًً.

 !هىعالضًً ؤؾخاط""اجًٟل ظاوبجي ًا  !خؿىا ًا ؾُضي  -

ؤها لم ؤ٢ل ٧لمت واخضة ًٖ هٓام الخ٨م في مهغ، وال  -

 اؾم 
ُ

الغثِـ ٖبض الىانغ، وعبما ٧ان ما ٢اله ط٦غث

َعجه الىػاعة ولم ا الُالب ٢ُاًؾ  مىه ٖلى اإلاىهج الظي ٢غ 

ْع  ٢ّغِ
ُ
 ه ؤها، ٞضوعي ؤن ؤٖؤ

ّ
 ل

ّ
 م الُال

ّ
غون، ولِـ ب ٠ُ٦ ٨ًٟ

 
ّ
 غون.ُٞما ٨ًٟ

 ٖلُ٪ ٦ظل٪ ؤن حٗ -
ّ
مهم ؤن ًدترمىا بلضهم و٢ُاصتها، ل

ُ  ا ؤلِؿذ التربُت صوًع   ا ؤؾاؾ
ّ
 م؟ للمٗل

 بالتربُت؟ ؾُاس يّ  في ؤمغٍ  ٨ً ما ٖال٢ت عؤي َالبوٗم. ول -

 َالب ٢لُل ألاصب وابً ٧لب، وؾإٞهله مً اإلاضعؾت. -
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ت هي جسهّ  - ص ي ًا ه٪ ولِؿذ جسهّ الكاون ؤلاصاٍع

خًغة الىاْغ، ل٨ً لى ؾإلخجي عؤَي ٞإها ال ؤهصر بمشل 

ًّ هظا الخهغّ   ٝ ألن  ٢م٘ الكباب في مشل هظه الؿ

.. ألاًٞل ؤن هىا٢كهم ٝ ال٨ٟغّي ؾُضٞٗهم هدى الخُغّ 

 .ا، بن ٧ان نىابً اوه٣ىٗهم بما هغاه نىابً 

-  
ُ
٣ِى٘ جلمُظ٥ هظا بإهه ٖلى زٍُة، وؤهه ؤؾاء وهل ؾخ

 !ألاصب؟

-  
َ

ر بمشل هظا  ؾإها٢كه ُٞما ٢ا٫ وؤٞهم مىه إلااطا جدض 

 َٖ مه متى وؤًً ًخ٩لم، وؤمام مً.ال٨الم، وؾإ ِ
ّ
 ل

 زم ابدؿم و٢ا٫:

 ر؟وما عؤي ألاؾخاط خؿحن ُٞما خض -

ألاؾخاط خؿحن ال صزل له، عاظ٘ جالمظج٪ واخظع ًا ؤؾخاط  -

 
َ
ا ؤما اإلاغة ال٣اصمت هىعالضًً، الُىم ٢ض لٟ  ً ذ  هٓغ٥ وص

 وؤهذ جٟهم ما ؤ٢ى٫ وال ق٪. عؾمّي  ٞؿخ٨ىن بك٩ٍل 

َم  م هىعالضًً صون ؤن جبضو ؤؾىاهه جبؿ  ب ال٨ُٓم  جبؿ 
َ
اإلاًٛ

ىضما ظاء مىٖض خ اصع اإلا٨خب. ٖو خه صزل الٟهل بىظه هّ وهؼ  عؤؾه ٚو

بىجابت جالمظجه و٢ضعتهم ٖلى ا مكغ١ ٣ٞض ٧ان في ٖم٤ هٟؿه ؾًُٗض 

لم ٣ًل ٧لمت واخضة  .الخ٨ٟحر وال٣ُاؽ وبهؼا٫ ما ًضعؾىن ٖلى وا٢ٗهم

زهُ خى٫ ألامغ الظي َخ  ُ  ُٞه الىاْغ بل بضؤ خهّ  ض  ه: اهم ب٣ىلِ خه بٗض ؤن خ

٨ًمً في ٣ٖى٫ قبابها، ؤمغايها  "ألامم جمغى ول٨جها ال جمىث، وقٟاءُ 
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 ٨ٞغ مؿدىحر، وال ًخىَ  ٍت بٛحرِ ٞال خغّ 
 
 هى  ض الىىُع ل

ُ
بال باالخترا١، والاخترا١

 ًُ ْىا وؤهخم ٖبُض"، زم الخغّ  زم َُ ٍت ًا جالمظحي ٞاختر٢ىا وؤهخم ؤخغاع وال جد

 بضؤ في قغح الضعؽ الجضًض. 

 
َ
 ما ًدضر مٗهم َىا٫ ألاؾبٕى في ل٣اء ّوِ ؤهّم ٦ٗاصتهم في ٢

 
َ
و  هىعالضًً ما خضر بِىه وبحن ًىم السمِـ بم٣هى الؿالمت، ٢

 الىاْغ ألنض٢اثه، ٣ٞا٫ له ؤخمض:

ُّ اٖلُ٪ ؤن ج٨ىن ؤ٦ثر خظعً  - ما في اإلاضعؾت، ؤهذ ، ال ؾ

ٕ ًٖ بًظاث٪ بطا وظض ٪ ولً ًخىّع حٗٝغ ؤن  خؿحن ال ًدبّ 

 لهظا، ٞال ج٣ّض 
ً
 ان.مها له باإلاّج ٞغنت

غهم إلااطاؤٖمل ٖلى ن٣ل ٣ٖى٫ جبطا لم  -  المظحي وجىٍى

  !ؽ ٞلؿٟت بطن؟ؤ٦ىن مضعّ 
ّ

ب هى زحر ما خضر مً الُال

 صلُل ؤن  عؾالتي ٢ض ونلذ وؤن  مهمتي ٢ض هجخذ. 

 
 
 ل خ٨ُم:جضز

-  
ً

ٖلُ٪  !ًٖ هٟؿ٪ ٣ِٞ ًا هىعالضًً ل٨ى٪ لؿذ مؿاوال

 
ً
ـَ ؤن  ل٪ ابى  جي

 
ًدخاط بلُ٪، ٞابخٗض ًٖ الؿُاؾت ًا ا ؤال

ٖمل٪، وها هدً هىا ه٣ى٫ ما  ؤدي ٖلى ألا٢ل في مدّل 

 وكاء ولِـ بُيىا واٍف..

 
ً

 :زم هٓغ بلى ؤوـ وؤعصٝ ٢اثال
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 الله -
 
 !في بُٗىا  غم بال ابً ؾُاصة ال٣ُٗض بطا ٨ٞ

ا١ وَع   ص  ؤوـ:ٞطخ٪ الٞغ

ؤها بن ق٨٨ذ في بزالن٨م للضولت ووالث٨م لي بىنٟي  -

 
ّ
ِٖض ممش

ُ
 ل الضولت هىا، أل

 
ًُ مى  ! بالغناما ٨م عم

-   ٖ  ها ٢ض جى
ّ
ل ض٥ الظًً جضاٞ٘ ٖجهم ًا خ٨ُم، وممش

 
ّ

 بضٞاٖ٪ مجلـ الشىعة ٦ك
َ

غ ًٖ ؤهُابه، ٞماطا ٞٗلذ

 ٖجهم ًا قاٖغ البالٍ؟

-  
ُ

  ؤها قاٖغ الشىعة، والػلذ
ً
 ا مامى

َ
 ٌّ بها ًا هىعالضًً بٛ

 ا ٢اله هظا الهٗلى٥ الٗغبُض ؤوـ.الىٓغ ّٖم 

ا١ ألاعبٗت بِىما ّْل   ال ًبدؿم وال ًخ٩ا مُىا واظًم  ضخ٪ الٞغ
ّ
م، ٞل٨ؼه ل

 خ٨ُم:

 وؤهذ ًا "ؤبىها" ما عؤً٪ في ألامغ؟ -

 ٣ٞا٫ ؤخمض:

ط ألاؾبٕى ال٣اصم صٖه ومهِبخه، الغظل ؾُتزّو  -

٦غ بال 
َ
وؾدى٨ك٠ مهِبخه وؾُٗٝغ الجمُ٘ ؤهه ط

 ط٦ىعة..

 ٢ا٫ ؤوـ وهى ٣ًغ٢غ باألعظُلت:
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 حٗا٫ ًا مُىا معي لُلت واخضة وؤها ؤٖ -
ّ
م٪ ٠ُ٦ جهبذ ل

 
ً

 في زالر زُىاث. عظال

 ص خ٨ُم ؤن ًبّرص زإعه مً ؤوـ ٣ٞا٫ له:ؤعا

-  َٗ ض ؤن ًخ  ول٨ً مُىا ًٍغ
 
 ل

َ
٨ ٟها ال م ٠ُ٦ ًًاظ٘ امغؤجه وٍُ ِ
ُّ

 
َ
٨ ًُ َٟ٪ ؤن  ِ
 !ؤهذ ًا ممشل الضولت ُّ

 
 
 ل هىعالضًً بهضوء:جضز

-  
 
  ًا مُىا مالَ٪ ا خ٣

ّ
م وال حكاع٥ هاالء واظٌم ال جخ٩ل

 الؿٟهاء ضخ٨هم؟

-  
ً

  بهغاخت ؤها ٞٗال
ّ
الٗغوؽ ازخاعتها  ..همغجب٪ مً ألامغ ٧ل

لِـ بُيىا ؤي مكاٖغ وال هخالقى في ؤي مً و لي والضحي، 

ها في اإلاالبـ وألازار هّم  ّل ٞج ،ألا٩ٞاع ؤو الاهخماماث

اوي، وصاثًم  ٣تي في الخ٨ٟحر وجغاها ا وألٚا ما جيخ٣ض ٍَغ

 ًً لم حؿلم مً ا ٢ضًمت، وختى مالبس ي، بل مكُتي ؤً

ًا  ا "ماػلىا ٖلى البرّ ل٣اٍء ٢لذ له ختى ؤوي في آزغِ  !الى٣ض

 بيذ الىاؽ ٟٞ
ّ
عجبِ٪ لُظهْب ٧ل مىا ٨

ُ
 ال ؤ

ُ
غي بن ٦ىذ

 مً ػواط ال َال١ بٗضه"، صخُذ ؤجها اٖخظعث 
ً

لخاله بضال

 
ً
مً مى٢ٟها ا وب٨ذ و٢الذ ؤجها جماػخجي ل٨جي ماػالذ ٢ِل٣

 ومً الؼواط ٧له.

 
َ

ذ  هىعالضًً ٖلى ٦خٟه: عب 
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الؼواط هىا،  ًا نض٣ًي ؤها الىخُض بِى٨م ناخب ججغبت -

و٢ض ٧ان مً ػوظتي عخمها هللا مشلما ٧ان مً زُُبخ٪ 

باألمىع الخاٞهت والبؿُُت  ٢بل الؼواط.. اليؿاء ٖاصة تهخّم 

ً  الخ٤ّ  ، ٞماطا جيخٓغ مً التي ال حكٛل با٫ الغظا٫، وله

حن ٧الضظاط ال ٌٛاصعن الخٓاثغ زم هيخٓغ ـب  عبِبت اإلاىاػ٫؟ ًترَ 

ت ومُ ؤن ج٨ىن اإلاغؤة لؼوظها خب  ُ ت م  لِ ِبت وقاٖغة وؾُاؾ

  !ختى بٗلىم الٟل٪
ّ
 جى٧

ً
وبطا ا ل ٖلى هللا وال جسَل قِئ

٢ابلخ٪ مك٩لت ٞاؾدكغ طل٪ الٗغبُض ؤوـ ٞهى ال ًدُا بال 

 !لليؿاء

ا١ ؾهغتهم زم جٟغ   ؤجم    ٣هالٞغ ازخلى  .١ ٧ل مجهم في ٍَغ

  ه بالغصّ رَ إزبَ ٞهىعالضًً بإخمض 
ّ
 ٗه ل٨ىه ال ًخالظي ٧ان ًخى٢

ّ
، ى خضوزهمج

مً  ل٨ً ؾ٨ُىن هىَ ا وه٣ل بلُه عؾالت مىحرة بإهه "لً ًدملها لبِخه ؤبًض 

بال ا ًدملها بلى بِذ هىعالضًً"، جل٪ الغؾالت التي لم ًٟهمها ؤخمض ؤبًض 

  ا.َىا٫ ظض   ؾىىاث بٗض

 َ٘ ٌؿت صمُاهت حٛمغهم ؤوالص البلض الىاخض ب٨ىِؿت ال٣ّض  اظخم

ُىن م انُٟىا ٖلى اإلا٣اٖض  .بدؿمتالٟغخت ب٣لىب ناص٢ت ٖو

 ُّ   تالسكب
ّ
ة في ذ في ؤعظاء ال٨ىِؿت التي ًضزلها ألو٫ مغّ بًٗهم ًخلٟ

لىن الخىاثِ الكاه٣ت الاعجٟإ بإحجاعها الطسمت بٛحر خُاجه، ًخإّم 

 
ُ

 مُ  َالء حٗلىها هىاٞظ هه٠
ّ
ت ٌُٛ حها ػظاط ؤػع١ ُعؾم ٖلُه وظه كٖغ

 
ً
ل مً ًىٓغ بلُه.. طعاُٖه في وي٘ اخخًان ل٩ا ٌؿٕى اإلاؿُذ باؾُ

 ؾإلذ ٞغصوؽ ػوظها بكحر بهىٍث زٌُٟ:



48 

 

هى اإلاؿُدُحن بُهلىا بػاي ٖلى الض٦٪ صي ًا حج؟ وال في  -

 سجاصة ًهلىا ٖلحها وال ٢ِبلت؟

 ضخ٪ بكحر و٢ا٫ لها:

-  
ّ
٪ ٢ىمي اؾ٨تي ًا ٞغصوؽ وزل٩ُي في الٟغح مدضف ٢ال

 نلي ع٦ٗخحن.

ه و٢ام بلحهم ٖىضما إلاذ هىعالضًً خ٨ُم وؤوـ وؤخمض اؾخإطن والض

 
َ
ث اإلا٣اٖض ًٖ آزغها ٞى٠٢ ٦شحر مً وو٠٢ بجىاعهم خُض امخؤل

طن خ٨ُم:
ُ
 الكباب والٟخُاث.. همـ ؤوـ في ؤ

البىاث اإلاؿُدُت ػي ال٣مغ والىاخضة ٞحهم ممكى٢ت ٦إجها  -

 !غ وآزض واخضة مً صو٫ جمشا٫ مىدىث، ؤها مؿخٗض ؤجىهّ 

 ؾالم.ٖلى عؤي ؤمي، عبىا بصاهم اإلاا٫ والجما٫، وبصاها ؤلا  -

م خلىة؟ -  !خ٨مخ٪ ًا عب !ٌٗجي م٨يل ًىٟ٘ بؾالم م٘ خٍغ

باع٥ ال٣ؿِـ الٗغوؾان زم جال بٌٗ التراهُم ٢بل ؤن ٣ًى٫ "ما 

 ًجمٗه هللا ال ًٟغ٢ه بوؿان".. ٣ٞا٫ ؤخمض:

-  
ُ

ُغه ال  ما عؤ٨ًم لى ؤٖلىذ
َ
لل٣ؿِـ ؤن  مُىا هه٠ عظل ط٦

 ًهلر بال للبى٫؟

 
َ
 بلحهم ٢ه٣ه ؤوـ بهىث مغجٟ٘ لٟ

َ
لى ألاهٓاع ًٞغبه هىعالضًً ٖذ

 ًٗ  ضخ٩اتهم.ا ْهغه و٦خمىا ظمُ
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، اع الى٧الت بلى ببغاهُم لتهىئخِه ه بكحر ومٗه مجمىٖت مً جّج جىّظ 

 
ً
 ا ؤزغط بكحر مٓغوٞ

ً
مً اإلاا٫ ا وي٘ ُٞه ٧ل جاظغ مً الى٧الت مبلٛ

 مه بلُه:و٢ّض 

ـ، ؤل٠ مبرو٥.. -  ه٣ُت بزىاج٪ في الى٧الت إلاُىا ًابى الَٗغ

 
 
 هُم وهى ٣ًى٫:٘ ببغاجمى

خىها.. -  مؿخىعة ًا حج بكحر.. ٦ٟاًت به٨م قٞغ

هم الهاص١ وجىاو٫ اإلآغوٝ اع ؤن ًإزظها ٞامتن  لخبّ ؤ٢ؿَم ٖلُه الخّج 

 
ً

 :مً بكحر الظي ٚمؼه ٢اثال

 مل هاوي ججضص قباب٪ ًا ابغاهُم وجخجىػ ٖلى ؤم مُىا؟ -

 ضخ٪ ببغاهُم:

٤ الل - ذ ًا حج ل٨ً بهذ ٖاٝع الجىاػ ٖىضها ٍَغ ي ًاٍع

ًغوح محرظٗل، هي ظىاػة واخضة وال ٞغا١ بال باإلاىث، 

ىضها الغظالت هي اللي بخمىث صاًما  !ٖو

 

ت، ٧اهذ بًُاَء ممخلئت ُٞمها نٛحر  ،صزل مُىا بؼوظخه ماٍع

ُىجها  وقٟخاها ص٣ُ٢خان وقٗغها ؤؾىص ٞاخم ًهل إلاىخه٠ ْهغها ٖو

 مكاٚبت وبُٝغ زّض 
ٌ
ئت ، ٟؿاءها ألاًمً قامت نٛحرة حكبه السىظٍغ

جى٨مل بطا ضخ٨ذ، بضث ؾُٗضة مبخهجت بِىما ٚام مُىا في زجله و 

٣ ٘ ٖجها َغخت ٞؿخاجها ٍو   .هالها ٖلى زّض بّ وهى ًٞغ
َ
 صل

َ
ت للخّم ٟ ام ذ ماٍع
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٨ك٠ ًٖ زم زغَظ  ذ ب٣مُو هىم ٢هحر ال ًجاوػ هه٠ ٞسظحها ٍو

نضعها بط عجؼ "الغوب" الظي اعجضجه ٞى٢ه ؤن ٨ًبذ ظماح طا٥ الجهض 

ت زم ظلَؿ اعج .الىاٞغ ٍغ ا لُدىاوال الٗكاء ضي مُىا بُجامت الؼواط الخٍغ

جه ؤمّ   ٦ما ًإ٧ل ا الٗغوؽ ٖامغً  الظي ؤٖض 
َ

بالخمام وصًٍ٪ عومي، ٞإ٦ال

ت في ٖغو٢ه ث الخُىٍّ وقغب مُىا ٦إؾحن مً الىبُظ ٞاهدكغَ  ،الكبٗان

 ؤًضحهما 
َ

ا٢ترب مجها مُىا ًمسر و واوسخب الشجل بلى ٚحر ٖىصة.. ٚؿال

لت ٚام بٗضها مُىا في طا٥ البدغ ا في يّم ها وعاَخ ٖلى قٗغ  ت ٍَى

 ها، واوٛغؽ الؿهم في ٦بِض ه بؿغِّ غ  ل  ِؾ بها، وَخ  ٞاقدبَ٪  ألابٌُ الىاهض

 
َ
  الىجغ ختى بلٜ

َ
َُ  الٛاًت  ال٣هىي، ٞإنابذ عم

ُ
الٓبُت، ل٨ً صمها  ه ٢لَب خ

ِؿْل. ٌَ  لم 

 
ً

  جهٌ مُىا ًٖ ػوظخه طاهال
ً
بر ًٖ صٍم ًسا لى٢٘ مهِبخه، باخش

 
ّ
 ل ًٖ ٦جٍز ؤخمغ ٢ض ؾبَ ؤهه ؤو٫ الضازلحن بها، ًٟد

َ
ىٓغ ٣ ه بلُه ٚحره ٍو

ُىهه ٢ض اهٟخَد  َ٘ بلحها ٖو   ذ ٦ٍُٟل ًىاظه ؤبك
َ
ٞ ؤمه في  خه بِه ما زى 

 َٟىلخه:

ت؟ ؤهِذ لؿِذ ب٨غً  -  ؟ا؟ما هظا ًا ماٍع

 اٖخَض 
َ
 اؾخجالب الضمٕى بخ٤ًُِ ُٖىحها  ذ وهي جًّم ل

ً
ؾا٢حها مداِولت

 ًٟطخها وبال ٢خلها والضها، ٞهي حٗلم ؤن  وهي حؿخدلٟه باإلا
 

ؿُذ ؤال

 ها بةًظاء وؤن  السُغ ٢اصٌم مً والضها الُٛىع ٞدؿب..ؿ  مُىا لً ًمَ 

-  
ّ
لحن ٖلي  صوع الُاهغة البخى٫ ٧ل هظا وؤهِذ جسضُٖىجي وجمش

 !وؤهِذ جدملحن ٖاع٥ِ بحن ٞسظًِ٪ ؤًتها الٗاهغ؟
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 وخ٤ّ  -
ً
 ٖاهغة

ُ
م، ل٣ض ٧ان زُُبي و  لؿذ  َٟلت في مٍغ

ُ
٦ىذ

ة ببِخىا ال٣ضًم ٖىضما ٦ىا الؿاصؾت ٖكغة، ػاعوي مغّ 

سض السُبت  )بإؾُىٍ( و٦ىذ وخضي وخضر ما خضر ٞو

 ؤه٪ لً 
ُ
بٗضها ولم ؤظغئ ٖلى بزباع ؤهلي.. ؤٖٝغ

ب.. ؤلم ٣ًل اإلاؿُىجٟطخجي ًا م ُّ َ 
َ

ُذ "مً ٧ان ا ٞإهذ

  !ها بذجغ"؟مى٨م بال زُُئت ٞلحرم

ً وناًا اإلاؿُ - ؤًً ٧اهذ وناًاه وؤهِذ  !ذآلان جظ٦ٍغ

 !جسضُٖىجي؟

 ٨ها مً قٗغها وَه ؤمَؿ 
ً

ال ًهٟ٘ ختى  م  بهٟٗها، ل٨ىه ٧ان عظال

غة مً ال٣اطوعاث واهؼوي ؤ٢ص ى مً ًسضٖىهه، ٞإل٣ى بها ٦إجها ٦

 ًٗ ت واي  ا الٛٞغ
ّ
ه ؤمام هظه ُه ًب٩ي ٢لُبه وجدؿا٢ِ عوُخ وظهه بحن ٦ٟ

  .الهٟٗت اإلااإلات.
ّ
ى١ الخاثِ وظشا ٖلى ٣ت ٢ٞام بلى نىعة ٌؿٕى اإلاٗل

ُٗبرَ اًٖ ع٦بدُه مخًغّ 
َ
ٖجي هظه ال٨إؽ ٞاُٖبْرها ٖجي..  : "بن ٧ان ًم٨ً ؤن ح

ض ؤهذ ض ؤها بل ٦ما جٍغ زم ؤمؿ٪ باإلاداعم البًُاء  .."!ول٨ً ال ٦ما ؤٍع

 ًّ التي لم ًس
ّ
ًّ ت و بها صم الٟٗ ب ؤزظ الؿ٨حن وزضف ؤٖلى طعاٖه وز

 ا: "ؾإزاإلاداعم بضمه اإلاخ٣اَغ بالىظ٘ و٢ا٫ له
ّ
 هِ٪ بضمي ٦ما زل

ّ
هىا ل

ِ٪ ال جمّؿ  ،ٌؿٕى بضمه، ل٨ً ؤهِذ خغاٌم ٖلي  ما خُِذ "، !ُجي وال ؤمؿ 

صون ؤن ًضعي ؤهه بخل٪ اللُلت وفي مٗاقغتهما الىخُضة ٢ض ٢ظٝ بها 

  هُٟخه التي ؾدكّب 
ً

 بَ صون بعاصجه، ٌَٟل ؤهَج  َٟال
ُ
 خه السضٌٗت وبعاصة

 
 
ل  في ٢لب مُىا اإلاامً. ه آلاب الؿا٦ً في ؤٖلى الؿماء ْو
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ال جسلى مً اإلاباهج، ال  ت بال ؤجهاٖلى زكىهت الخُاة الٗؿ٨غٍّ 

 ُّ ُّ  جضقحن مُاع خغبي ما في ؤوكام، خُض جّم ؾ ت ٢غب بالكغ٢

  ُ لالؾخجمام والاؾتراخت ا مىخجٗاث اإلال٪ ٞاعو١ الظي ٧ان ًإحي ؤؾبىٖ

ٗفي ٢هغه الظي ؤنبذ آلان ٦باُع الًبّ  ه َو ٣ضون في اٍ ٣ًُمىن بٛٞغ

٣ت ٦شحرً  ُه، و٢ض خٓي خؿام بهظه الٞغ ا بهىه ال٨شحر مً خٟالث التٞر

لهم ٖىض الظي ٧ان ٢ض اؾخ٣بَ و به مً ال٣ُٗض ٦ما٫ وكإث بٗض ج٣غ  

ًٗ و  ،ط ٢بل ؾىىاٍث ٢لُلتونىلهم ألاو٫ ٖىض الخسغّ  بلٗبت ا ٧ان مىل

٩ٞاهذ جل٪ وؾُلخه لال٢تراب مً ٢اثضه  ،الكُغهج التي ًجُضها خؿام

و٧ان  ،اللُالي وُهما ًدباصالن اللٗب مً ٗضًضال٧اها ٣ًًُان  .قغاإلابا

ل٨ما٫ وكإث، ا ؤن ج٨ىن الجىلت ألازحرة صاثًم ا خؿام ًدغم صوًم 

هُ 
ُ
  ٩ٞاهذ زؿاعج

ً
٣  إلا٨ؿبه.ا ٍَغ

 في هظه اللُلت و٢بل اللٗب ؾإ٫ ٦ما٫ خؿام:

 إلااطا لم جتزّو  -
ّ
 غ في ألامغ؟ط ًا خؿام؟ ؤال ج٨ٟ

اٍ الجِل ٣ًًىن ُض يبّ ؤهذ حٗٝغ ًا ؾُاصة ال٣ٗ -

حؿٗت ؤٖكاع ؤو٢اتهم ال ًغون مىاػلهم، ولظل٪ ؤٖخ٣ض ؤن  

 
ّ
ت، ُٞٛابىا ًُى٫ ًٖ البِذ، ٖلُىا اهخ٣اء الؼوظاث بض٢

 
ّ
ا ا٥ بُبعي. ولظل٪ ؤهخُٓغ ختى ؤظض ٖغوًؾ وؤها عظل ق٩

 حها ٖلى ًضي ٞإمىدها ز٣تي.بّ ع ؤ

َ٘ ؤبًض   - ًا ز بحن اللٗىب واإلاسلهت ؤن جمحّ ا ؤهذ لً حؿخُُ

خؿام، ٞاإلاغؤة هي ؤًٞل مغاٙو وحؿخُُ٘ ؤن ج٣ىٗ٪ ؤجها 

 ٢ّض 
ً
وهي في الخ٣ُ٣ت ا ٌؿت ال حٗٝغ ًٖ ٖالم الغظا٫ قِئ
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ًّ ٖغَ  ذ مجهم ما ًجاوػ ٖضص قٗغ عؤؾ٪. ب
َ
ٞ  ً  ا٥ ؤن جٓ

 جهىه٪ ألن  هظا 
ٌ
ؤه٪ ٢اصع ٖلى هظا الٟغػ، ٞهي بما ؤمُىت

هِب٪.. ٚاًت ما حؿخُُ٘ ٞٗله ؤن  ههِب٪ ؤو لٗىٌب 
ُ
ج

هضة ٞحها ٖلى  ُٗ جيخ٣ي ٞخاة مً ٖاثلت مدترمت ج٨ىن ال

ؤؾغتها، هظا ؤ٢ص ى يمان حؿخُُ٘ ؤن جهل بلُه، وزحر 

 
ً
بالجِل ؤن ج٨ىن هي هٟؿها مً ا ٞخاة جىاؾب يابُ

ذ ٖلى ْغوٝ ت ٞهظا ؾحًرد٪ ألجها جغَ ؤؾغة ٖؿ٨غٍّ  ب 

حن ولً ًؼعجها َى٫ ُٚاب٪.  الٗؿ٨ٍغ

، ٞخ - بً ول٨جي ال ؤٖٝغ ٞخاة مً هظا الىٕى ؤها الًابِ ا ٣ٍغ

ىا بإؾغه. ُّ  الىخُض في الٗاثلت وفي خ

خدذ ل٪  -
ُ
ٖىضي ل٪ ٖغوؽ لى ٧اهذ مً ههِب٪ ٣ٞض ٞ

بحن َا٢ت ال٣ضع، بجها ابىت ال٣ُٗض عقضي خؿً ؤخض اإلا٣غّ 

م٨ىجي الخىّؾ  ِ ل٪ في مً مجلـ الشىعة، هى نض٣ًي ٍو

 هظا.

 
ّ
 ل وظه خؿام:تهل

ه ٞابىه ؤوـ نض٤ً ؤدي هىعالض  - ًً، ؤها ال وٗم ؤها ؤٖٞغ

  ُ ُّ  يل٨جا ؤٖٝغ ؾُاصة ال٣ُٗض شسه ا ًض ؤٖٝغ ؤوـ ظ

 ا.٣ٞض ػاع بُدىا ٦شحرً 

-  
ً
 خىا، صٕ ألامغ لي.ل مهّم ا هظا ؾِؿهّ خؿى
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زم بضآ في لٗب الكُغهج وزؿغ خؿام ٧ل الجىالث جل٪ اللُلت وهى 

 مبدؿم. 

 ٗه ؤبىه:في ؤو٫ بظاػة لخؿام ٞاجذ والضًه في ؤمغ الؼواط ٞصّج 

ًابجي، جى٧ل ٖلى هللا وازخاع ٖغوؾت وؤها صة ًىم اإلاجى  -

 ؤظهؼهال٪ مً ظىُه ألل٠.

 هٓغ خؿام بلى هىعالضًً:

 وبهذ بًه عؤً٪ ًا هىع؟ -

جى٧ل ٖلى هللا ًا خؿام.. بهذ صلى٢تي في م٩اهت حؿمدل٪  -

 بالجىاػ وؤلاؾخ٣ال٫ بدُاج٪.

 بـ ؤها ٖاًؼ٥ بهذ اللي جسُبلي بىٟؿ٪ ًا هىعالضًً. -

 ىت؟بهذ ُٖى٪ ٖلى واخضة مُٗ  -

ـ ٦مان، )زضًجت( ؤزذ ناخب٪  - ها ٦َى ؤًىة. وبهذ حٗٞغ

 ؤوـ.

 ضخ٪ هىعالضًً ووي٘ ًضه ٖلى ٦خ٠ ؤزُه: 

  !ال -
ً

 !بهذ ب٣ى ٖاوػ ججم٘ بحن الجىاػ والتر٢ُت !هاصر ٞٗال

ت ٖلمخىا  !الخ٩اًت مل ػي مااهذ ٞاهم - الخُاة الٗؿ٨ٍغ

ت.  بن الٗؿ٨غي الػم ًخجىػ مً ؤؾغة ٖؿ٨ٍغ
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ضة ؤبىها مى٠ْ ؤو جاظغ صة اخوهى ٌٗجي لى اججىػ و  -

ت؟  ّل هُس  بكٝغ الٗؿ٨ٍغ

 
 
 ل والضه: ٞخضز

ؾِب ؤزى٥ ٌٗمل اللي قاًٟه ًا هىعالضًً، هى بًه اللي  -

 ٞحها إلاا ًخجىػ واخضة مً ؤؾغة ج٣ضع جٟهم ْغوٝ قٛله؟

ؤها مل مٗترى ًا حج، بـ ٞٗال هٟس ي ؤٞهم لُه الخ٩اًت  -

 !صي ب٣ذ مىدكغة، ٧ل ْابِ الػم ًخجىػ بيذ ْابِ؟

 جا٫: ٞإعاصث ٞغصوؽ ؤن جدؿم الّسِ 

 . .زالم ًابجي، قىٝ ؤعوح بمتى لىالضتها وازُبهال٪ -

ال ًا ماما بخىا مل هجزوعهم صلى٢تي، إلاا ًُجي الى٢ذ  -

 
ّ
 ٨م وهغوح هؼوعهم.اإلاىاؾب ه٣ىل

- .٪ ً وهيكٞغ  بن قاء هللا ًابجي واخىا ظاهٍؼ

خه ابدؿم خؿام لىالضه صون ؤن ًغصّ   ، واؾخإطجهم وطهب لٛٞغ

 
ّ
غ واججه هدى ألاػب٨ُت وظلـ ٖلى لُىام، وفي اإلاؿاء اعجضي مالبؿه وحُٗ

ٟت ًغا٢ب اإلاجز٫ ًٖ بُ  ُىه اإلا٣هى اإلا٣ابل إلاجز٫ ٖك٣ُخه قٍغ ٗض ٖو

ِٓ هى  ُم  ت بالضوع الشاوي مىخ ب لِل٣اٍء بقاعة بإن  اإلاجز٫ مخإّه ا غً بت هدى قٞغ

 !هبِ في ُٚاب ناِخ 
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 ظمٗذ مىحرة ٖغاجؿها ونالر هاثٌم بذ
َ
هم ن  ث جغ جغها وؤزظ

خ٩اًت الىىم  ٦إجها ج٣ّو ا ر بلحهم همًؿ بجىاع بًٗهم وجبدؿم وجخدّض 

 
َ
 ٖلى الهٛاع. ؤمؿ٨

ً
ذ ؤبٌُ ٞمسَخ ا ذ بالٗغوؾت التي جغجضي ٞؿخاه

َٗ  هاٖلى ٞؿخاج  للب٩اء ل٨جها الوالخم
ً
، اجب٩ي ؤبًض  ذ ُٖىجها، ٧اهذ ظاجٗت

 
ً
ًٗ ا ٞالغوح اإلاجغوخت ال حؿُل بال خىِى  ا ووظ

 
 !ما٦٫إهه الغّ ا ظاٞ

ـ.. - ي، ٖغوؾت بـ مً ٚحر َٖغ  بهتي ٖغوؾت َػ

 لم جىدبه لُغ٢ه وال صزىله، 
ٌ
ت وهي قاعصة لمذ ٞصزل ؤبىها الٛٞغ

 ..الخمإ ُٖىحها التي حسجً الضمٕى في مأ٢حها لؤلبض

 ما٫ ُٖىه٪ ًامىحرة؟ بهتي ٦ىتي بدب٩ي ًابىتي؟!  -

 ُٖىوي!!ؤها مبب٨ِل ًا بابا. عوحي هي اللي ٖاوػة ججز٫ مً  -

لُه بخ٣ىلي ٦ضة ًا خبِبتي؟ َى٫ ماها ٖاٌل بوعي جسافي  -

ؤو جدؼوي، ؤها ؤٖمل٪ ٧ل اللي ٖاًؼاه ختى لى صٞٗذ 

ل ُٖىه٪ الخلىًٍومدض !خُاحي .. ف ؤبضا ه٣ُضع ًٖؼ

ــــؼة جب٣ــــٖاً ليـ٢ىلُ لي ـــــجىػي؟ ٢ىلُــي ٖغوؾت وجخــ

 ومخخ٨ؿِٟل مجي..

ا هًٟل مٗا٦م ٖكان ال ًا بابا. ؤها مل هخجىػ خض. ؤه -

 !حكىٞىا، بـ بهخم بخٛمًىا ُٖىه٨م ومبدكىٞىف

 بًه اللي ٖاًؼاها وكىٞه ًا مىحرة؟ -
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واإلاىث اللي ٖامل هٟؿه  !الًلمت اللي بدؿخسبى في الىىع  -

 خُاة.

 !هٟس ي ؤٞهم٪ ًا مىحرة ل٨ً بهتي ٦الم٪ صاًما ؤلٛاػ ًابىتي -

 ؾاٖضًجي ٖكان ؤ٢ضع ؤٖمل اللي ًغي٩ُي.

ضوي ؤها، ؾاٖض خؿام وهىعالضًً، مل ٖاوػا٥ حؿاٖ -

 .زلي خؿام ًدب ؤزىه ٖكان نالر مُب٨ِل

له؟ - مغه ماٖػ  !بـ خؿام بُدب هىعالضًً وبُدترمه ٖو

له.  - له ًا بابا. هحٖز  هحٖز

عبىا وخضه هى اللي ٖالم بالُٛب ًابىتي.. زضي بال٪ بهتي  -

مً هٟؿ٪ وؾُبي عب٪ ًضبغ قإن ٖبُضه وهى ؤعخم 

 الغاخمحن..

غهٚاصع الىى  ب ٖلى ؾٍغ
 
ْي هىعالضًً وهى ًخ٣ل

َ
  ،م ُم٣لت

ُ
 ال ًبلٜ

 
ُ
ذ ال٣ُٓت ُٞىدبه وال ًبلٜ جهٌ واعجضي مالبؿه وزغط  .الىىم ِٞؿتًر

  ،م وؿاثم زلض اللُل ألازحرلُخيّؿ 
َ
٣ ًُ ب ٣ٖض ًضًه زل٠ ْهغه وهى  ِ
ّ
ل

 
ّ
ٍٕ هاعٍب مً وظه ُٖيُه في اإلاىاػ٫ الهاصثت والٓالم ًلٟ ها بال مً قٗا

 ال٣مغ ًل٣ي بً
َ

ُّ ِج ىثه الش اث البُىث التي هام ؤصخابها ل ٖلى مكغب

م اهدكاع ال٣ٟغ في ٧ل الغبٕى بال  م، ٞٚغ ِ
ّ
ىٕى والغيا اإلاخإل

َ
ٖلى ال٣ٟغ ال٣

 خَم  م ٌٛاصع ال٣لىب وبن ظاٖذ البُىن.ؤن  ألامل ل
َ
خه ٢ضماه بلى قإع ل
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جسبر مً ؤًً ظاء  ا٫ التيدـَم ـل ؤؾماء الالى٧الت ال٨بحر وهى ًخإّم 

وي( ؤو )زغصة بىعؾُٗض( ؤصخابه
ّ
ا، ٦شحٌر مجها ًدمل ؤؾماء )ؤلاؾماُٖال

 
ّ
ـ(، ٣ٞض اعجدل ؾ٩ تهم بَ ان مضن ال٣ىا٫ بٗضما يغَ ؤو )مالبـ الؿَى

 
َ
ذ ًضٞ٘ ٖجهم الٗضوان، ٢اوَم  وظىص ظِل ٢ىابل الٗضوان الشالسي صون

 
ً

ال ت وخضها ٍَى   بىاص١ الكَغ
َ
ذ في الجهاًت ؤمام الهجمت زم ؾ٣ُ

ؤبىاء مهغ مً ؤ٢ص ى قغ٢ها بلى ٢لب ٖانمتها الٛكىمت، ٞاهخ٣ل 

لت ختى ناعث لهم مىاػلهم وججاعتهم السانّ  اقىا ٞحها ؾىىاث ٍَى ت ٖو

 بالٗانمت.

عجؼث وؿاثم الٟجغ الباعصة ًٖ بَٟاء الًٛب في عوح 

ٌَ هىعالضًً الٟىّ  ظِه
ُ
خلمه بإن ًىدكغ الٗض٫ في ؤعظاء هظه  اعة، ٣ٞض ؤ

 
َ
َٗ ألاخُاء التي ؤزسى  ىَ تها ظغاح ال

ُ
ًٖ  اصوًم  ػ، ل٨ىه الًؼا٫ ٣ًاجل، ًبدض

٘ ًَض الٟا٢ت ًٖ عئوؽ  ت للىىع حُٗض لهظا البلض بهاءه ال٣ضًم وجٞغ زاَع

 ّٗ ت وؤع٧اهه ً في ؤٖمضجه ال٣ىٍّ ؤبىاثه. ظاوػ )ظؿغ ؤبى الٗال( وهى ًخم

ُّ ِي  جهاُٞذ ا اإلادكاب٨ت التي ناعث ًًض  ْي الجهغ، َٞٗبر مً خ
َ
ت

 
ه ال٣ٟحر بلى ٟ

  ،الؼمال٪
ُ

اء  خُض
 
اإلاىاػ٫ الٟسمت التي جدُِ بها الخضاث٤ الٛى

 
ّ
ت جىِبُئ ًٖ جىا٢ٌ الخا٫ بحن الًٟ خحن، جل٪ اإلاىاػ٫ بإشجاعها الىاٞع

 التي ؤنبَ 
َ
 ،زغظىا مجها ؤصخابها ال٣ضامىذ ٌؿ٨جها الٗؿ٨غ بٗض ؤن ؤ

 ٞخبض  
َ
ً   ،ذ ٖها الباقا بيُاقحن الجىىصل ٤ حكهض ٖلى  ل٨ ؤشجاع الٍُغ

ُّ بهما جبض   ،٫بض  ؤن  الخا٫ لم ًد   ،ض ٫ِ٣ٞ الؿ
ّ
ذ اإلآالم عاسست في ْل

 
ّ
ل  ٧ل الجىباث ْو

ّ
ِ ى ُم ذ ؤٚهان الصجغ جخضل

ّ
 ٓل
َ
 ل

ً
٤َ  ت ٧ل ٖابغ ٚحر  ٍَغ

  ؤ٧ان مً ؤٚىُاء الخيّ  ٖابئت
ّ
 ؤو مدؿل
ً

مً ؤزُه ال٣ٟحر، ٞاألشجاع ال  ال

اء ؤبًض   !احٛاصع ٖهض الٞى
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بً مً ألا٤ٞ البُٗض، نىجه لا اعجٟ٘ نىث ألاطان ٢اصًم  ا ِـ ٍٚغ

 
ّ
ْي هىعالضًً، بهه ماط

َ
طو

ُ
٘ هضاء ٖلى ؤ ن مسجض الؿلُان ؤبى الٗال ًٞغ

 
ّ
: "حّيِ ٖلى الهالة حّيِ ٖلى ت ألازغي بهىجه الكجيّ الؿماء مً الًٟ

ً  ٢لبه للهالة التي  اهتز   .الٟالح" ٢لب هىعالضًً جدذ و٢٘ الىضاء وخ

 
ّ
ا ٣ٞض ٧ان ٖاجبً  ،٠ ٖجها مىظ ماجذ ػوظخه بٗض ٢ُام الشىعة بؿىىاثجى٢

 َٖ ٖلى الؿماء ؤن هؼَ 
َ
 ذ مىه خبُبخ

َ
خه الىلض الظي ًغبِ بحن َد ه بٗضما مى

 
َ
هما ؾببً  ٧ل خبِبحن، ٩ٞان

ُ
 هما.لٟغا٢ِ ا عباَ

 
َ

ذ
َ
  هٓغه ؤن  ألاطان لٟ

ّ
وهاهىا في ت ألازغي ًغجٟ٘ مً الًٟ

ىاهم  !الؼمال٪ لم ًغجٟ٘ ؤطان ِٚ ؤًً اإلاؿاظض التي جضٖى لل٣ُام، هل 

ْو ؤٚىاهم ختى ٖ ن بها ً هللا؟ ؤم ؤن  اإلاؿاظض ال جهلر بال لل٣ٟغاء ًخٗؼ 

ًٖ ي٤ُ خُاتهم باألمل في الجؼاء البُٗض في الٗالم آلازغ؟ هل 

ت الخسضًغ التي ، تاإلاؿاظض هي الهىث الظي ٌؿخجهٌ ألام   ؤم ؤجها خب 

 
ّ
ل ٖلى ؤَم ًل٣مها الخ٩ الجؼاء  ِل ام ألٞىاه ال٣ٟغاء لُىانلىا الىىم الٍُى

 آزغ زل٠ هظا الىظىص؟ في ٖالٍم  الؿُٗض

َبرَ    الجؿغ مً الٛجى بلى الٟا٢ت مغّ  ٖاص هىعالضًً ؤصعاظه ٖو
ً
 ة

  ،ؤزغي 
ّ
 جإإلا

َ
ث الىخكت التي ؤنابتها بحن مىاػ٫ َض ذ هٟؿه ل٨جها ٣ٞ

ىُاء  قٗغ بغوخه  ،٫ُٞه ٢ض جبّض  ش يءٌ  ،قٗغ باألمان بحن ؤمشالهو ألٚا

ت جدخاط بلى مسخت ؾماوٍّ   طا٥َ زاٍو
ُ
ٟغاٙ ألالُم الظي ال ت جمؤل

 ٢لبُ ، ٌؿخىًَ هٟؿه
ُ

ُّ  ه ًغحٗل ًبدض  ت حٛؿل عوخهًٖ بؿمت بله

 والكى١ ٣ًىصه هدى هللا مً ظضًض.. 

 َ٘ م هدى اإلاًُت ٌٛمغ ؾاٖضًه ووظهه باإلااء، ٦إن  خظاءه وج٣ّض  زل

ٛؿل اإلااء ًُهّ  ىٕى َو
َ
غ ألاًضي مً ؤصعاجها وزُاًاها ومً نمتها الس
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ى الُٗىن، زم مسر ٖلى عؤؾه، ٦إن  الىظه مً عئٍت الباَل وبٚما

 ظ٧ل نالة ً اإلاسر ٖىض
ّ
غ بمغاظٗت ألا٩ٞاع ومغا٢بت ال٣ٗى٫، ه٨ظا ٧ان ٦

ل في ٧ل خغ٦ت في الىيىء..  ًخإم 

 
ّ

زل٠ ؤلامام الظي اٞخخذ الهالة بٟاجدت  و٠٢ في اله٠

 
َ
َٗ ال٨خاب وؤ ْم  ها بأًاٍث جب

ُ
٨

ْ
َناَبخ

َ
ا ؤ

 َ
َوإلا

َ
زاقٗاث ختى ونل بلى ٢ى٫ هللا }ؤ

ْم{
ُ
ِؿ٨

ُ
ٟ

ْ
ه
َ
ِض ؤ

ْ
ى ِٖ  ًْ ْل ُهَى ِم

ُ
ا ٢

َ
ى َهظ

 
و
َ
ْم ؤ

ُ
خ
ْ
ل
ُ
ْحَها ٢

َ
ل
ْ
ْم ِمش

ُ
َنْبخ

َ
ْض ؤ

َ
٢ 

ٌ
 ،ُمِهَِبت

٘ الكضًض مً هللا ألصخاب الىبّي  ٞؿغح ٣ٖل هىعالضًً في هظا الخ٣َغ

الظًً خملىا الضًاهت ٖلى مغا٦ب الضماء لُبلٛىا بها قُأن ملسو هيلع هللا ىلص 

ت واخضة مً ظٍُل لم
 
ل ٌ  ال٣لىب، هللا ًإبى ػَ ٌٗٝغ الؿ٨ىن، هللا ًٞغ

 ُّ ل٣ي ؤجباٖه بدبٗ ًُ َذ ؤن  مت ٖلى ٖاج٤ ال٣ضع ختى حؿتًر الىٟىؽ  ت الهٍؼ

 
َ
 باإلًمان البلُض جدذ ٖباءة الىهِب واإلا٨خىب، ٞإ٣ًٔ

َ
 مً ألالم وتهىإ

ْم{.   :عاصٕ هللا يماثغهم بدؿٍم 
ُ
ِؿ٨

ُ
ٟ

ْ
ه
َ
ِض ؤ

ْ
ى ِٖ  ًْ ْل ُهَى ِم

ُ
٢{ 

 
َ
 ٕ جإّم ث عوخه بإوظااهتهذ الهالة و٢ض امخؤل

ّ
لت بغاخت الجه م٩ل

٣ِض الهلر مً ظضًض م٘ هللا َٖ ٖىض باب اإلاسجض  .ال٣غب مً الؿماء و

خمخم بالدؿابُذ، ابخهج والضه لغئٍِخه ا ؤباه زاعًظ  ؤبهغَ  وهى ٌؿٗل ٍو

 
ّ
غح بٗىصجه للهالة ٞهاٞده و٦إهه ٧ان ًخى٢ هٞو

َ
و٦إهه ال ٌٗلم  ،٘ عئٍخ

ًٗ ؤن  ابىه لم ٌسجض هلل سجضة واخضة مىظ ؾىىا ا ث، زم ؾاَعا م

 ٦هض٣ًحن في قإع الى٧الت ال٨بحر..

مل هاوي حكض خُل٪ وهجىػ٥ بهذ ٦مان ًاهىعالضًً؟  -

مدضف بُِٗل عاهب َى٫ ٖمغه، قٝى واخضة ًابجي 

ا٥  !جغبي ابى٪ وجٖغ

 م هىعالضًً:جبّؿ 
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  .عبىا ًهلر الخا٫ ًا حج -

عبىا حهضً٪ ًابجي، وحهضي ؤم٪ اللي ٖاًؼاها وكتري جالظت  -

ت مً الىَىُت بخاٖخ٪  .مؿخىعصة. ٧لمها ًاؤدي قٍى

ّغٞها بهه ُٖب إلاا ج٨ىن لؿت البلض بدكض خُلها ه٣ىم  ٖو

٘ ٞلىؾىا للٛغب وكتري مىخجاجه
ّ
. ب٨غة مهاوٗىا .هُل

٘ ٧ل ش يء ووكتري مً زحر بلضها وال بًه ًابجي؟ 
ّ
 جهى

 خايغ ًا بابا ه٩لمها. -

 
َ

ً  ونال خه لُىام ل٨ اص هىعالضًً لٛٞغ ه ال٣ُٔ ٢لبَ   للمجز٫ ٖو

ب في م٨خبخه 
 
اهُت بِؿغ، ٣ٞام و٢ل ويمحره الىابه ال ًمىداهه هظه الٞغ

ش والخٟاؾحر وؤقٗاع ال٣ضامى وازخاع ٦خاب )ؾحر الثرًّ  ت ب٨خب الخاٍع

ؾاوي(، طل٪ ال٣اثض اؤٖالم الىبالء( لُُال٘ ؾحرة )ؤبى مؿلم السغ 

 ُّ ٧ان ت ل٣ُُم صولت بجي الٗباؽ والتي الؿٟاح الظي هضم صولت بجي ؤم

 ا بعا٢ت الضماء.قٗاعها الٗض٫، بِىما ههُجهَ 

 ؾىصاء ظمً الك٨ىالجت، واعجضي ب ٞازغة تاقتري خؿام ٖلب
ً
لت

ً وقٗغه الٟاخم،  ُيُه الؿىصاٍو  وظهه ألابٌُ ٖو
َ
ؤه٣ُت ح٨ٗـ َمالخت

 
ّ
ُّ ٤ٟ ٖلُه َم وفي اإلاىٖض اإلاخ اعجه وطهبا غ  ٖلُه ال٣ُٗض ٦ما٫ وكإث بؿ

 ي بالؼمال٪. لبِذ ال٣ُٗض عقضا ؾىٍ  

ت وؤظلؿتهما في الهالت ال٨بحرةٞخَد   ُ  .ذ لهم الباب زاصمت ؤؾىاه

ا٢ترب مجهما زاصم قاب ًضٞ٘ ٖغبت نٛحرة ٖلحها الكاي والؿ٨غ 
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َٗ  ،والخلُب ا ٦المهما ٖىض ونىله و٧ان خؿام ٌؿإ٫ ٦ما٫ وكإث ٣ُٞ

 باعجبا٥:

 خًغج٪ بصًذ ٨ٞغة لىالضها ًا ؾُاصة ال٣ُٗض مل ٦ضة؟ -

الؿاا٫ صة ٖكغ مغاث ًا خؿام و٢لخل٪ ؤًىة  بهذ ؾإلخجي -

اعة زلُ٪ هاصي ؤوما٫ ًا  ،ًاؤدي، والغاظل مغخب بالٍؼ

 !خًغة الٓابِ

بٗض ص٢اث٤ مً الاهخٓاع هؼ٫ ال٣ُٗض عقضي وػوظخه الؿُضة 

بت زم ظلؿىا ن ببؿمت مغّخ ح)ؾمُدت(، ناٞذ ال٣ُٗض عقضي الًُٟ

إلاٗؿ٨غاث ًخجاطبىن ؤَغاٝ الخضًض خى٫ ؤخىا٫ البلض وؤخىا٫ ا

غيها، و٢ض بضا خؿام  الجضًضة التي ًخّم  جضقُجها في َى٫ البالص ٖو

 
ً
بدؿم ل٩ل عؤي ًضلي به ال٣ُٗض عقضي، ختى ا مىا٣ٞ ٖلى ٧ل ما ٣ًا٫ ٍو

 
ً

 :جىدىذ ٦ما٫ وكإث ٢اثال

ًا ؾُاصة ال٣ُٗض ؤها بٗخبر "اإلاالػم ؤو٫" خؿام في م٣ام  -

ا الهٛحر، هى ْابِ مجتهض وه٨ُىن له مؿخ٣بل ب ن ؤزٍى

ـ، ولىال ٦ضة م٨ىدل  هقاء هللا، وؤها ؤٖٝغ ؤزال٢ ٦َى

مخ٪  عيِذ بضوع الساَبت وظُذ بىٟس ي ؤزُبله ٦ٍغ

 زضًجت.

ٞإظابه  ،م عقضي ل٩لماجه وهٓغ بلى خؿام وؾإله ًٖ ٖمل والضهجبّؿ 

ه ٧ل الخيّ  بؿحرجه الخؿىت، زم اؾترؾل  بإهه جاظغ ؤ٢مكت بالى٧الت ٌٗٞغ

 في ال٨الم:
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ا ال٨بحر هىعال - ضًً بِكخٛل مضعؽ، وباإلاىاؾبت هى وؤزٍى

 ًب٣ى ناخب ابً خًغج٪ ؤوـ.

 
ّ
 ل وظه ؾمُدت:تهل

م٣ٗىلت هىعالضًً ًب٣ى ؤزى٥؟ ًا مداؾً الهضٝ ؤوٗم  -

ؤزى٥ هىعالضًً ؤخؿً ؤصخاب ؤوـ وؤ٣ٖلهم  !وؤ٦غم

ه في ا وؤها بٗخبره ػي ابجي جمام وصاًم بىصر ؤوـ ٨ًىن ٍػ

٣له..  ؤزال٢ه ٖو

ٗلى ٖلحها!ؤوـ وٗم الكباب ًا َىِ، و  - ٌُ  جغبِخه ال 

 اؾخٛغبَ 
َ
٣خ ٗه إلا٩اهت ابجها ٞى١ ذ ؾمُدت ٍَغ غاء بٞغ ه في ؤلَا

ؤجها ط٧اء مىا٤ٞ ول٨ىه  ا عقضي ٞاؾخدؿً ٧لماجه التي ؤصع٥َ ؤزُه، ؤّم 

، ٞإزبره خؿام ؤن  ، زم ؾإله بن ٧ان لضًه ؾ٨ً زاّم امىاؾب ظض  

 
ّ
ألازحر ٧اهذ ألزُه ت التي بالضوع بُتهم ٣ًىم ٖلى زالزت ؤصواع وؤن  الك٣

 
ّ
ُّ هىعالضًً ٢بل ؤن جخىف يخ٣ل بٗضها م٘ ابىه للِٗل م٘ ب٣ ت ى ػوظخه ٍو

صها ٞخ٨ىن الٗاثلت بالضوع الشاوي، وؤهه ٢ض اج٤ٟ م٘ ألاؾغة ؤن ًجّض 

 
ّ
ب ال٣ُٗض عقضي خاظبُه:ق٣

 
 ت ػواظه. ٢ُ

مٓيل بن الؿ٨ً في بىال١ ؤبى الٗال ه٨ُىن مىاؾب  -

 الؼمال٪. فيهىا  لبىتي، بخىا مم٨ً هضبغل٪ ق٣ت

 ايُغب خؿام في ظلؿخه وهمهم:

 !!ل٨ً ًا ؾُاصة ال٣ُٗض... -
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مخ٣ل٣ل، مل هى٩لٟ٪ خاظت، بخىا ٖىضها في الؼمال٪  -

ق٤٣ ٦خحر ٧اهذ لؤلظاهب وخاقُت اإلال٪ هجغها ؤصخابها 

 ومم٨ً هضبغل٪ واخضة مجهم..

 
ّ
 ل وظه خؿام:تهل

 عبىا ًباع٧لىا في ؾٗاصج٪ ًاٞىضم. -

 ٦خ٠ خؿام:يغب ٦ما٫ وكإث ٖلى 

ؤوما٫ ٞحن الٗغوؾت صخُذ  !ٖغوؾت وق٣ت !ابؿِ ًاٖم -

 ًا ؾُاصة ال٣ُٗض؟

 
ً

ابذ ٢لُال زم ٖاصث وهي جمؿ٪ بُض ابىتها زضًجت،  ٢امذ ؾمُدت ٚو

 
ٌ
باهغة الجما٫ وعزذ ًٖ ؤبحها َى٫ ال٣امت وبكغجه البًُاء،  ٞخاة

ل  ،قٗغها بجي  ًهل إلاىخه٠ ْهغها وقٟاهها ص٣ُ٢ت وؤهٟها ٍَى

َٗ الؿىصاء ُخ  ولُٗىجها  السُِل وِعٞ
ُ
 ؼن

ُ
ن ٖلى حه. ناٞدذ الًُٟخ

ها: "ٖغوؾدىا تها ؤّم َم اؾخدُاء وا٦دؿتها خمغة الشجل ٖىضما ٢ض  

 الخلىة". 

 
ّ
اعٍة م٘ ؤهله في الجمٗت الخالُت اج ٤ٟ عقضي م٘ خؿام ٖلى ٍػ

ىضما ٖاص خؿام للمجز٫ وؤزبَ  ألاؾغة به٣ٟخه  رَ ل٣غاءة الٟاجدت، ٖو

 ص  وظالىاجخت اؾىَ 
ً
 :اُه ؤبُه خؼه

مل ٧ان ؤولى جازض ؤبى٥ ًسُبل٪ ًا خؿام بض٫ ماجازض  -

غاب ٦إه٪ مل٨ل ؤهل؟  ألٚا
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الخ٩اًت مل ٦ضة وهللا ًا بابا، ل٨ً ال٣ُٗض ٦ما٫ نض٤ً  -

ه ٖلُه صال٫ وهى اللي عشخهالي ٣ٞلذ 
ُ
ألبى الٗغوؾت ول

ب زاَغه وؤصًله م٩اهخه. ُّ  ؤَ

 هى ٣ًى٫:ظلؿتهم والًٛب ٌٗلىه و ا ٢ام هىعالضًً مٛاصعً 

 ؤًىة. بهذ بصًخله م٩اهخه، وؤهىذ م٩اهدىا. -

 
ّ
 غ الجى ٣ٞالذ: اهؼعجذ ٞغصوؽ لخىج

ي ٖلى الىبي ًاحج -
ّ
صة ًاصوب عبِ ٦الم، وهى ٌٗجي محن  !نل

اللي ه٣ُغاله ٞاجدخه ٚحر٥؟ ماهى بهذ ؤبىه وبهذ اللي 

 هخسُبله في آلازغ.

٣ل٪ ًابجي. !!ؤًىة ًا ٞغصوؽ. ٖىض٥ خ٤. في آلازغ -  .عبىا ًٞى

 

اب ؤخمض  ٖلى م٣هى الؿالمت الخ٣ى هىعالضًً بد٨ُم وؤوـ ٚو

 ٞىع ونىله ب٣ىله:  ومُىا ًٖ ل٣ائهم اإلاٗخاص.. ابخضع ؤوـ هىعالضًً

  !ؤهال ؤبى وؿب -
ّ
 !ِل ًاعاظل؟ب٣ى ُٖى٨م ٖلى ؤزتي ومخ٣ل

٪.. وال ٦ىذ ؤٖٝغ خاظت.. وخؿام  - وهللا ًا ؤوـ ؤها ٍػ

 .ٞاظئىا باإلاىيٕى بٗض ماعظ٘ مً ٖىض٦م

-  
ّ
ي باع٥ ألزخ٪ ؤها عّوخذ البِذ لُلتها ال٢ُذ ؤمي بخ٣ىل

اجسُبذ لخؿام ؤزى ناخب٪ هىعالضًً و٦إوي ابً البُت 
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بي اللُلت  الؿىصة في الُٗلت صي وآزغ مً ٌٗلم.. ٦ضة مكاٍع

 !ٖلى ؤزى الَٗغـ

م، ًضٞٗىا لىٟؿهم؟ - اللُلت ٧لها  !َُب وباليؿبت للمٗاٍػ

 
ّ
ي ػي ؤوـ وال ؤها ؤٚجى مىه ًا ؤدي؟  ٖلُ٪ ًا هىعالضًً، َػ

ؿخاهل ٖؼومت  صة ختى ٖىضي ل٨م زبر خلى ؤها ٦مان َو

ب، الضًىان بخاعي هُخيكغ مىه  ٧املت مل بـ مكاٍع

ب..  ٢هاًض في ألاهغام وعب٨م ٌؿهل ًم٨ً ؤَبٗه ٢ٍغ

-  
ّ
خه ٧له ًا خ٨ُم وعجبجي، ٢ىل ي اؾخ٣ٍغذ ٖلى اؾم ؤها ٢ٍغ

 له وال لؿت؟ 

 ؾم؟ت". بًه عؤً٪ في ؤلا "مُالُص ؤم   -

اتها ًا خ٨ُم؟ مُالص ؤم   -  ٞو
ّ

 ت، وال

وب٨غة هدكٝى بُٗى٪ ًا مدكاثم  ،مُالصها بن قاء هللا -

 ؤٞىضي.

َُب ًا س ي مخٟاثل ٖاوػ ؤؾإل٪ ؾاا٫، ٧لها ٧ام قهغ  -

 
ّ
ي والشىعة ج٨مل ٖكغ ؾىحن مً و٢ذ ما٢امذ، ج٣ضع ج٣ىل

بًه اللي خهل ًسلُىا هخٟاء٫؟ اإلاضن اللي ؤهلها هجغوها؟ 

 ال٣ٟغ ا
ّ
 السجً اللي مٟخىح ألي وال

ّ
للي في ٧ل م٩ان؟ وال

 خض ًٟخذ ب٣ه؟؟ 
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ل ٚحر الىخل، ماجبو للسحر اللي ظه  - بهذ اللي مبدكٞى

 
ّ
ٖلى بًض الشىعة، بن ٧ان الىاؽ اللي مل٨ذ ؤعيها وال

 الخٗلُم اللي ب٣ى باإلاجان ألي خض..

اوػ جسضٕ هٟؿ٪، حٗلُم بًه اللي  - بهذ بخماَل ًا خ٨ُم ٖو

٠ ب٣ى باإلاجان؟ هى  ٖبضالىانغ هٟؿه مل ٧ان ؤبىه مْى

٦دُان وهى هٟؿه احٗلم باإلاجان؟ وب٣ى ْابِ بػاي وهى 

ل الٗهغ  ًْ َ
ُان؟! ًابجي صة ٞ ىُا وال مً ألٖا ال٧ان مً ألٚا

الؿاب٤ وهّمت وؿبىه لىٟؿهم! وبطا ٧ان بخىا وؿِىا واخىا 

قاًٟحن اللي بُدهل في خُاجىا ًب٣ى هللا ٨ًىن في ٖىن 

ي بٗضها وهِؿ٣ىهم السضإ والضظل ألاظُا٫ اللي هخُج

زم بًه ٢ُمت ألاعى اللي  !ومِٟل قهىص ٖلى ٦ضبهم

 
ّ
٨ها وؤها ظٗان؟ ٧ل الٟغ١ بوي ألاو٫ ٦ىذ ظٗان وؤها ؤجمل

ؤظحر في ألاعى وصلى٢تي ظٗان وؤها ناخبها، بًه الٟاًضة 

بوي ؤصًل٪ خاظت بالُمحن وآزض ٢هاصها ٖكغة 

 !خسضع ػي بلضهاؤها مكٟدل في خُاحي بلض بد !بالكما٫؟

ت ومكىٞىاف  ٖكغ ؾىحن مً ال٨ضب والسضإ والٗىتًر

 ٧له ٦الم في ٦الم وزضإ في زضإ..  !!خاظت بدخٛحر

٦إن مدضف بُٟهم  !بهذ لُل وجهاع ٖما٫ ج٣ى٫ زضٖى٦م -

بًه هى اللي زضٖىها ُٞه؟ ًاخبُبي  !في البلض صي ٚحر٥؟

ُاهُا بخىا بلض ٢اًمت مً اخخال ٫ بخىا مل ٞغوؿا وال بٍغ

 !وخغوب والػم جهبر لخض ماحكىٝ الىدُجت
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الهبر بُجُب هدُجت إلاا جهبر ٖلى اللي بِبجي مل ٖلى  -

اللي بحهضم، اللي بِسجً ال٣ٗى٫ ٖمغه ماهُبجي واللي 

ب٨ُضب ٖلُ٪ ٖمغه ماهُبجي.. ؤها مؿخٗض ؤنبر ؤل٠ ؾىت 

بـ ٖلى قٍغ نبري ٨ًىن ٖلى هاؽ ؤمُىت مبخسضٖىِل 

 !ـ وبهذ حكىٝ ًاخ٨ُممً ؤو٫ ًىم ظذ ُٞه، بو ٦َى

اه٣الب ٖؿ٨غي وؾمىه زىعة صة مل زضإ؟ ؤخؼاب 

٣ىلىا ٖكان مهلخت  ولٛىها و٧ل نىث ًسغؾىه ٍو

ىه ٢اثض 
ّ
الشىعة صة مل زضإ؟؟ "مدمض هجُب" اللي زل

غّظ٘  غ بهه ًغّظ٘ الخ٨م للمضهُحن ٍو
ّ
لهم وو٢ذ ما٨ٞ

ضوه في البِذ وقالىه مً ٖلى ال٨غس ي ووال  ّٗ ألاخؼاب ٢

لهم بهخم بخٗملىا بًه وبغيى ٖكان مهلخت خض ٢ا٫ 

صة مل زضإ؟ صة ختى ؤلازىان خباًبهم اللي  الشىعة

ٖملىا مٗاهم اله٣ٟت ٖكان ٌكُلىا هجُب مً ٚحر 

 " لخض صلى٢تي بٗض54صوقت خُىهم في السجً مً "

ماهالىا ٚغيهم مجهم، صة مل زضإ ًا خ٨ُم؟؟ الىٓام 

ه ٖكان بخاٖ٪ ماش ي وفي بًضه ٧اؽ ٌؿ٣ي الىاؽ مى

مل ٣ٖله 
ّ
ٌ ٌكغب ومِؿل جًٟل ؾ٨غاهت، واللي ًٞغ

ًدُىله عاؾه جدذ اإلا٣هلت إلاا ب٣ُىا ؤّمت ملهاف ٣ٖل، 

 واللي ملىف ٣ٖل ًب٣ى ؾهل حؿى٢ه الخىاظغ!!
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 كـأُس اخلـــوف
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 ال ُيصًب مً ُتخًط بهه املداطس، اخلىُف[
 ]ها املتازيظإمنا ُيصًب األزواح الفازغُ حتِ لى أحاطت ب

 

 
َ
 هم للؼمال٪ خُض اؾخ٣بَ ذ ألاؾغة جا٦س ي ؤونلاؾخى٢ٟ

َ
تهم ل

ؤؾغة الٗغوؽ بترخاب ٦بحر. ظلـ عقضي ًدباص٫ ؤَغاٝ الخضًض م٘ 

زه ًٖ ز٣خه بغظا٫ دّض بكحر الظي ؤبهغه بةإلاامه بال٨شحر مً ألامىع وهى ً

ت. جهٌ هىعالضًً مً لؤلم   االجِل وؾُاؾتهم التي ًغاها زالنً 

 وطهب لُجلـ ٢غب ؤوـ الظي اؾخ٣بله ب٣ىله: ظىاعهما

ا وق٩لهم اوسجمىا م٘  - ؤبى٥ ماقاء هللا ٖٝغ ًس٠ُ ؤبٍى

 بٌٗ. 

ؤًىة ًا ؾُضي، واخض ٖؿ٨غي والخاوي صاًب في خب  -

  .َبُعي ًيسجمىا. !الٗؿ٨غ

رَ  ث ٞغصوؽ وؤَل٣ذ هؼلذ زضًجت بلى الجم٘ اإلادخٟل بها ٨ٞب 

ضها ٞغَ  اٍع اٚػ ث ٖلحها ؤم الٗغوؽ بٚؼ ض ؤزغي. ٧اهذ زضًجت ٢ض ص  ٍع

 ً خىلها ؾهلتلت، و٧ان ًغاها ٧ل َم ظذ مً مضعؾت الٟىىن الجمُجسغّ 

ُ  ال٨ؿغ لٍٟغ ه٣ائها، ل٨ً اإلِاد ًّ بَ ً ز شبذ صوًم  ،الجمُ٘ ذ ْ
ُ
 ا٩ٞاهذ ج

 ة. ؤجها ألا٦ثر ٢ىّ 

بكحر ًضه بلى عقضي و٢غؤ  زم مض   ،جىاولىا ال٨ٗ٪ والكغباث

ٍٕ مبخهج و  ٞغخٍت آمىت. ظلؿذ زضًجت ٨ًؿىها الجمُ٘ الٟاجدت بسكى

الجما٫ والشجل بجىاع خؿام الظي ؤزغط ٖلبت ػع٢اء بها صبلخان، 



72 

 

ًّ َؿ ٞإلبَ   .ها الظهب ًدضوه َى٫ ألاملَؿ وؤلبَ  ،ت ًدضوها السىٝخه الٟ

 الُخؿيُحن: الٟغخت حٛمغه وهى ال ٩ًاص ًهّض  ٧اهذ
َ
١ هٟؿه و٢ض بلٜ

 ة. ػوظت بالٛت الجما٫ ووؿب بالٜ ال٣ىّ 

غط للغخُلوع ؾاٖاث جإّه بٗض مغ  هاٞدىا ؤؾغة ٞ بذ ؤؾغة ألٖا

ًِ و  الٗغوؽ ٖىضما ضة و ا٢ترب هىعالضًً مً زضًجت ببؿمٍت مدا

ٟلذ ًَض 
ُ
ًٗ ناٞدها لم ج َٗ  اه ؾَغ

 
 بل جُل

ّ
ت لم ًٟهم ذ بلُه بىٓغة مخإإلا

 . اهىعالضًً مٛؼاها ؤبًض 

 الَخ 
َ
ٟت حٛحّ ٓ ر خؿام في جل٪ اللُلت، ؤهٟاؾه مترازُت ذ قٍغ

مجها ختى اؾخل٣ى ٖلى  وما بن ٞٙغ ،لها بٟخىع وال ًالٖبها ٦ٗاصجهبّ ٣ً

  اْهغه هاْغً 
َ
 للؿ٠٣ بٛحر ٦الم. اٖخضل

َ
ذ بغؤؾها ٖلى نضعه ذ وؤل٣

ٌ جدغر قٗغاجه بإهاملها وج٣  له..بّ الٍٗغ

 مال٪ ًا س ي خؿام؟ مال٪ مخٛحر مٗاًا اللُلت؟ -

ٟت مكٛى٫ بـ بإمىع الكٛل.. -  مِٟل خاظت ًا قٍغ

مخسبِل  !٫ وم٨ىدل ٦ضة مٗاًا ؤبضاَى٫ ٖمغ٥ مكٛى  -

 
ّ
 ي الخ٣ُ٣ت ؤها خاؾت بُ٪..ٖلُا ؤها بغيى بٟهم ٢ىل

ٟت.. ؤها ويعي خؿاؽ  - ؤها مل ه٣ضع ؤظُل٪ جاوي ًا قٍغ

ولى خض ٖٝغ بٗال٢خىا هُب٣ى مى٢ٟي نٗب، و٦مان ؤها 

اًؼ خُاحي جمص ي ؾلُمت.  زُبذ ٖو
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 هًُٟت ًا س ي خؿام؟ -
ّ
 !ٖاًؼها جمص ي ؾلُمت وال

ت م٩اهخ٪ ٖىضي..بالف ال٨ال  - ٟت.. بهتي ٖاٞع  م صة ًا قٍغ

ال ًا س ي خؿام، ؤها ملِل م٩اهت ٖىض٥، ومبخجِل ٚحر  -

خجي، ؤها مل  إلاا هىا٥ ًغمُ٪.. بـ بهذ ٖمغ٥ ماٖٞغ

وخكت ػي مااهذ ٞا٦غ وال بىام م٘ ؤي عاظل ًسّبِ ٖلى 

مغي ماؾلمذ هٟس ي لخض ٚحر٥.. ؤها مل ه٨ضب  بابي، ٖو

ً بٗض مابججىػث م ل٨ً وؤ٢ى٫ َى٫ ٖمغي بدب٪

احٗل٣ذ بُ٪ مل ٖكان بترض ي ظؿمي ل٨ً ٖكان 

بترض ي ٢لبي، وب٣ُذ بؿخجى اللُلت اللي ججُلي ٞحها ومً 

لجي ل٨ً  ٚحرها ب٨ىن مُخت.. صخُذ ظىػي ٖمغه ماٖػ

ا مل عاظلي اللي مالي ٢لبي وؾا٦ً  ه ػي ؤبٍى بكٞى

ظؿمي، بهذ ٦ىذ عاظلي ًا س ي خؿام ختى لى ٦ىذ 

حن و  مالي ٖلُا صهُتي وعايُت باللي بكىٞ٪ ٧ل ٞحن ٞو

ؤها ٦ىذ ٞا٦غا٥ خىحن وبخدبجي  ..ججىص ٖلُا به مً و٢خ٪

بـ ٦ىذ هبلت ومل ٞاهمت، ٖكان بهذ مبخدبل ٚحر 

الهت مى٪ و٢لبي ناُٞل٪  هٟؿ٪، بـ ؤها مل ٖػ

٪ ػي ماجدب  وبخمىال٪ الغيا جغض ى ومجى ُٖجي ؤقٞى

ن لىٟؿ٪، بـ ؤماهت ٖلُ٪ بوعى في ًىم حكىٞجي بِى٪ وبح

هٟؿ٪ واخضة زاَُت وعزُهت، ؤها ملمؿىِل ٚحر٥ وال 

 هُلمؿجي عاظل بٗض٥. 

 ا خؿام ومسر ٖلى قٗغها: هَ يم  
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ٟت لى وظٗخ٪ بـ ٚهب ٖجي وهللا..  - خ٣٪ ٖلُا ًا قٍغ

٪، بـ هى الىهِب  ؤها ٖمغي ماقٟخ٪ وخكت وال هكٞى

ٟغ١..  اللي بُجم٘ ٍو

ٟت وال عآها َُلت ؾ١ خؿام في ٖؼمه ٞلَض نَ   ىىاثم ًؼع قٍغ

 بٗض ػواظه مً زضًجت، ختى جبض  
َ
ذ الخا٫ بٗض "لُلت الى٨ؿت"، جل٪ ل

  اللُلت التي ؤ٢ام ٞحها
ً

 مغ٦ؼ ال٣ُاصة بمٗؿ٨غ ؤوكام خٟال
ً
  ا ماظى

َ
ث مؤل

 
ّ
ت، وجباص٫ الث والغا٢هاث ظىباث ٢اٖضة ؤوكام الجىٍّ ُٞه اإلامش

٣ىصون الًب    ال٨اوَؽ وهم ًًُٛىن ٖلى السهىِع ال الؼهاص ٍو
ُ
اٍ

وهامىا ؾ٩اعي لِؿد٣ُٓىا ٖلى َاثغاث بؾغاثُل  ،َص ولِـ الجىىصالجهى 

 
ُ
٤ُ ج ِ

ّ
ها عنانت وال ًغصٖها ص  في ؾماء مهغ مً ؤ٢هاها أل٢هاها ال جغَ  دل

ت  ؤخما٫َ  خهب  ٞ ،مضٞ٘ الىاع ٖلى مٗؿ٨غاث الىًَ ومُاعاجه اإلا٨كٞى

غوا الُاثغاث الىاثمت بجىاع صَ  الظًً ؤمام ظىىص )مىعصزاي هىص( م 

 اؤصخابه
ً

 بال مٗغ٦ت! وهؼالا
ً
ٍٝ واخض، ٞاه٨ؿغَ  . ٧اهذ مٗغ٦ت ث مً َغ

 
َ
٣ مت ، ز٣خه في ٧ل ما هى ظضًغ بالش٣ت َض هٟـ الجىضي ٞو وؤنابذ الهٍؼ

 الى٨غاء الًبّ 
َ
ل خُىاهاٍث جٟترؽ بلى ذ بًٗهم اٍ بالها٣ٖت التي خى 

ت ال جامً بص يء، و٢ض ظم٘ خؿام  جها وبًٗهم بلى هٟىٍؽ ٞاٚع بجي َو

  ،بحن الهٟخحن
ً
مت ظِكه وهٟىع ػوظخه التي  اولم ًجض له مالط ؤمام هٍؼ

 ،ِىه ال٣ضًمال مباصت له وال هسىة ؾىي الٗىصة بلى م٨مَ  عظل جغاه قبه

 خ
ً

ًُ الىخُض الظي ًغاه عظال  غَ ُٞ ،بدًً ٖاق٤ ا ظضًغً ُض الخً
َ
١ 

ث ألابىاب في وظهه وؤنبذ  ٟت بٗض ؾىىاٍث َىا٫ بٗضما ُؾض  باب قٍغ

  الجمُ٘ ًسكىهه ل٨ً ال 
َ
سٟي ًدترمىهه، ُٞهم ًضع٦ىن ؤن  ؾُىج

ُ
ه ج

٨حن.جدتها عجؼَ 
َ
 ه اإلا
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لم ًسغط بكحر وؾِ الجماهحر التي ؾاعث بلى بِذ عاٖحها 

 ًّ  ب
ً
٤ واٖضة ا مهَم ٞ ،اه بالهبر ٖلى زُبت الغظاءلخُالبه بة٦ما٫ الٍُغ

ه وال ٣ًىي ٖلى مىاظهت مً خبّ  السالَم  لىلُض ا ٢ؿا الىالض ال ًملُ٪ 

ًٍ ٧ان ًغي ُٞه الىاؽ ؤهه ال ًم٨ً ؤن جدُا مهغ الخُاة بضو  هه، وفي ػم

 غِ بٛحر هاِن 
َ
  ذ  ها زغظىا لِؿخُٛشىا باإلاهؼوم: "ال جدى

َ
". وخضه ظلـ ذ  ال جدى

 ل ألاخالم التي ؤظهَ ًخإّم بكحر 
َ
مت وألامىُاث التي حٗغ ث ؤمام ً تها الهٍؼ

  وهي جهى٫ُ  َاثغاث الٗضوّ 
َ
ؤمام  الهبر  في ؾماٍء ال جمل٨ها و٢ض ؾ٣ِ

 
َ
٣ُٞض.  ؤّمٍ  ول٩ّلِ  ،قهُض ٟٞي ٧ّلِ بٍِذ  ،ذ ٧ل  بِذآالٝ اإلاأجم التي ؾ٨ى

ٌِ وخضه مً حٛحّ  لم ٨ًً بكحر  م ٞع هىعالضًً الضاثم  ر بٗض الى٨ؿت، ٞٚغ

مت ال٣اؾُت ، ل٨اشىعة بال ؤهه لم ٣ًٟض هضوءه ًىًم إلاجلـ ال ىه بٗض الهٍؼ

٘ الًٛب ال نبر له ٖلى ؤخض، ال م اناع شسهً  ٘ ػمالثه في آزغ ؾَغ

اإلاضعؾت وال م٘ ؤنض٢اثه في اإلا٣هى وال ختى م٘ والضه في البِذ، و٧ان 

 ؤوّ 
َ
ِ  صع٥َ له بٗضما ؤَٗ ٫ ما ٞ

ّ
ظ

ُ
مت اإلا لت ؤن طهب بلى الجمُ٘ خ٣ُ٣ت الهٍؼ

 والضه:

هل هاالء هم ُخلم٪ الظًً ٦ىذ جغي ٞحهم َى١ الىجاة؟  -

ؤهخم ؾ٩اعي وال جغي٨ُم بال  !ها ٢ض ؤٚغ٢ىا الؿُٟىت ٧لها

 !!مىعهم اإلاٛكىقتز

 اجائهً  ،بال عصّ  هٍم ٩لماث ولضه اإلااإلات بل ظلـ ٦متّ لم ًٌٛب بكحر ل

 
َ
٤َض الىا٦ٍُٟل ٣ٞ ؿحر وال ًش٤ ب٩ل ما ٌ ال ًضعي بلى ؤي ظهت ،لض والٍُغ

 
ً

ال  ل٩ل مً زضٖىه..  اوؤنبذ ٧اعًه  ،آمً به ٍَى

َم  اعٍة بلى بِذ ؤبُه ججه   بكحر في وظهه: ٖىضما خًغ خؿام في ٍػ
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مت ل٨ً إلااطا السضإ؟لً ؤ - ٠ُ٦ ج٨ظبىن  !ؾإل٪ ًٖ الهٍؼ

 
ّ
ظِكهم وؤهخم  ل لؿ٣ىٍ َاثغاث الحهىص وسخ٤ِ ٖلُىا ٞجهل

بِىما  (جل ؤبِب)ظِكىا ؤنبذ ٖلى ؤبىاب  جسبروهىا ؤن  

 
ّ
 ل بىاص٢ىا؟ الٗاع ٩ًل

ت للىاؽ٧ان البُ  - ٘ الغوح اإلاٗىٍى  !ض  مً ٞع

٘ ًا بجّي، ل٨ً لؿخم اإلالىمح - ن بل ال٨ظب ًسٌٟ وال ًٞغ

اللىم ٖلُىا هدً ٖىضما نبرها ٖلى ال٣ٟغ والبُل وهدً 

ت ٣ٖىلىا.. 
 
هدؿً الًٓ ب٨م لِـ لُُبت ٢لىبىا بل ل٣ِل

 !ل٣ض ٧ان ؤزى٥ هىعالضًً ٖلى خ٤..

وماطا ًٟٗل هىعالضًً ٚحر ال٨الم؟؟ هل و٠٢ ٖلى  -

؟ ماطا ًمل٪ الجبهت؟ هل خمل الؿالح؟ هل واظه الٗضّو 

 ٚحر ال٨الم؟ 

 !ؤهخم؟ وهل واظهخمىه -

 ًُ   اٖاص )بؾ٨ىضع( مً مضعؾخه با٦
َ
مُىا ٖلى نغار  واؾد٣ُٔ

 ه وج٣ى٫:ه التي جًّم ؤّم 

لل ًاخبُبي هّمت اللي والص ٧لب ومبِؿخدمىف  - متٖز

 وعٍدتهم مٟٗىت مل اخىا.

 ث لؼوظها:وهٓغَ 
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بهذ ب٨غة جغوح اإلاضعؾت وحكىٝ الُٗا٫ ػماًل ابى٪ اللي  -

لىله ٧ل اإلاؿُدُحن ٧ل ًىم والخاوي ٌُُٗىه، واجهاعصة ٢ا

دتهم وخكت  !ٍع

ىف خاظت..  - ت ُٖا٫ مُٗٞغ ت؟ صو٫ قٍى ؤعوح ٞحن ًا ماٍع

ل٪ مخ٩لمىف  مٗلل ًا اؾ٨ىضع صو٫ ػماًل٪ ولى خض ٖػ

 والٗب م٘ ػماًل٪ اللي بُدبى٥..

هى صة اللي ٢ضعث ٖلُه؟ صة بض٫ ماجغوح حٗلمهم ألاصب  -

 هّمت وؤهلهم؟

 !وؤهلهم مالهم؟ صو٫ ُٖا٫ وب٣ُىلىا ؤي خاظت -

أل مل ُٖا٫، ومب٣ُىلىف ؤي خاظت، ولىال بن ؤهلهم في  -

 البُىث ب٣ُىلىا ٦ضة م٩اهىف ٢الىا ال٨الم صة البى٪.

ت.. الىاؽ َى٫  - بالف جؼععي ال٨غه في ٢لب ابى٪ ًا ماٍع

 ٖمغها ٖاٌكت م٘ بٌٗ بزىاث..

أل مل بزىاث، وال ٖمغها هى٨ىن بزىاث، صو٫ لى ًُىلىا  -

 هُىلٗىا ُٞىا. 

ُّ  ا٫ ٖاظؼً جغ٥ مُىا اإلاجز  ت التي جىمى في بِخه، ؤمام جل٪ ال٨غاه

 
َ
غ ؤّم ًخظ
 
ه التي ٧اهذ جغؾل الُٗام لجحراجها اإلاؿلمحن ختى ًإ٧لىا مما ٦

بىه ببغاهُم الظي لم ٨ًً له جإ٧ل ٦ما ٧اهذ حؿخ٣بل مجهم هضاًاهم وؤ

َض ًخَع  ،نض٤ً ؤ٢غب مً الخاط بكحر اًىًم 
 
ب ٠ُ٦ جىل ُّ ج  ت ث جل٪ ال٨غاه
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مت هي التي ؤزغَظ  في الىٟىؽ،  ذ ألايٛان التي لم ج٨ً ْاهغةهل الهٍؼ

، ؤم
ً

  ؤن  هظه الًٛاثً لم ج٨ً مىظىصة ٞلم ٨ًً ًغاها ٢بال
ً

ؤنال

مت؟ إلااطا ال حٟٛغ ػوظخه إلاً ٌؿِئىن لها و٢ض ٟٚغ لها ؼَع ٞ تها الهٍؼ َٖ

متها وخمل نلُبَ   ظٍغ
ّ
 ٧لمت ًاه

َ
بها بها مىظ ه لؿىىاٍث لم ٣ًل لها هه٠

مه ٖلحهالها ٧ل ش يٍء بال ظؿَض  مَ ولى و٢ض  لُلتهما ألا  إلااطا  ؟ه الظي خغ 

ئ الىاؽ ال٣ؿىة في ٢لىبهم زم ًبدشىن ًٖ الغخمت في ٢لىب  ًسّبِ

ً  !آلازٍغ

 
ّ

ؤمغهم بالجلىؽ  ب نامخحن،صزل خؿحن الٟهل ٞى٠٢ الُال

 زم 
 
َلب و  ،ي"ىعة: "اإلاضًُذ في قٗغ اإلاخىبّ ٖىىان الضعؽ ٖلى الؿبّ  زِ

ههى ؤ .ي في مضح ٧اٞىع ؤلازكُضيالمُظ ٢غاءة ٢هُضة اإلاخىبّ مً ؤخض الخ

  ة٣غاءالالخلمُظ 
ّ

ب ؤن ٌؿخسغط مىاًَ ٞإقاع خؿحن ألخض الُال

 ص  ٖلُه الُالب:الجما٫ في ال٣هُضة، ٞغَ 

  !ل٨ً ال٣هُضة جسلى مً الجما٫  -

ض الكٗغاء، جسلى مً الجما٫ ًا ؤظهل ي، َؾ ٢هُضة اإلاخىبّ  - ِ
ُّ

  !!تمً صابّ 

ما٫ الترا٦ُب والهىع بطا ٧اهذ ال٣هُضة ٧لها ما ٢ُمت ظ -

ج٣ىم ٖلى الىٟا١ والُم٘ بإن ًمىده ٧اٞىع ؤلازكُضي 

ر ًٖ عوح الٗغب، والٗغب بّ والًت ؤخض ألا٢الُم؟ الكٗغ ٌٗ

خضاص بالىٟـ ٧اهذ ؤهّم  ولِـ  ،نٟاتهم الىبل والٖا
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َ
٠ والىٟا١التز
 
  !ل

ً
لغوح ال٣هُضة ختى  ولهظا ال ؤعي ظماال

 ها ظمُلت.لى ٧اهذ نىع 

  !!جالمظحي ناعوا ٞالؾٟت !ما قاء هللا -
َ

بمشل  مً ؤًً ظئذ

  !في مؿالر بكغ؟ اهظا ال٨الم ًا خماعً 

 خماعً  -
ُ

  !ًا ؤؾخاط الؿذ
ّ
ي ؤن ؤ٢ى٫ عؤَي ُٞما ومً خ٣

 ؤصعؽ. وهظا عؤَي الظي ًغاه ٣ٖلي وزغط مً عؤس ي.

-  
ً
. ٞلى٨غم هظا الغؤؽ الظي امممم زغط مً عؤؾ٪.. خؿى

 ٖلى ُٞاخلت الٗغبون ختى ججغّ خكاه ل٪ اإلاٟؿض
َ

 !ؤث

ي ؾإُٖض جى٠ُٓ عئوؾ٨م مً ألاُٞىن الظي بغبّ  ا٢ؿًم 

ًدكىه في ٣ٖىل٨م "ألاؾخاط" الظي حٗخبروهه ٢ضوة ختى 

حٗا٫ ًا ولض، ِازل٘ خظاء٥ و٠٢ِ باإلا٣لىب،  !ض٦مؤَٞؿ 

عؤؾ٪ الشمحن ٞى١ الخظاء وعظل٪ لؤلٖلى ختى هىٌٟ 

   !ر ًٖ عؤؾ٪الٛباء والخبّج 

 
 
 هٟ

َ
ِمَغ به ظ

ُ
 وؤمؿ٪ خؿحن الٗها وؤزض ًًغبه ٖلى عظلُه: الُالب ما ؤ

 !هّؼ٫ِ ؤ٩ٞاع٥ ٖلى الجؼمت ًا خبِب ؤم٪ -

قغح الضعؽ ختى  اهخهى مً ٣ٖاب الُالب وبطالله ؤ٦مَل بٗضما 

ت خؿحن خه بٗض خهّ ت، ٞضزل هىعالضًً الظي ظاءث خهّ اهتهذ الخهّ 

 
ً
ض ؤن ًجم٘ بُجهما في خلب مباقغة  ت. ٦إن  ال٣ضع ًٍغ
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ا هىعالضًً جالمُظه وطهب ل٨خابت ٖىىان الضعؽ ل٨ىه جى٢  ُ ٠ خ

ٖىضما ؾم٘ هدُب ؤخض الُالب، جغ٥ الُبكىع وا٢ترب مىه ومسر 

 ٖلى عؤؾه الظي ًسُٟه بحن ًضًه وؾإله:

 إلااطا جب٩ي ًا )بؾماُٖل(؟  -

ض ػمالئه ٢هّ  ،ٖلُه الُالب ما خضر ٢و  
 
ـُ  ،خهوؤ٦ ذ هٟ

َ
 ٞاقخٗل

 و  اهىعالضًً هاعً 
 
َٗ اح  ٧له ٖحٌن للًٛب..  هذ ُٖىه ختى ناَع ٦إن  وظهَ ؿ

 ًا بؾماُٖل -
َ

 ل٣ض ها٤ٞ هاالء .ؤهذ ٖلى نىاب .ؤخؿيذ

 
ً
  االكٗغاء ملى٧

ً
ًٍ خغام بضال  مً ؤن َٛاة لُدهلىا ٖلى زم

ِازل٘  !ٖلى الٓاإلاحن، ٞسىع ؤها ب٪ اهم هاعً ًجٗلىا ؤقٗاعَ 

 وٗل٪.

 ُّ  ُصهل بؾماُٖل وب٣
ّ

 عها بدؼم:م، ٨ٞغّ ب إلاُلب ؤؾخاطهت الُال

م - َٖ  !ِازل٘ وٗل٪ ال٨ٍغ  ل٣ض 
 
 ل

ُ
٨م ؤن  الهمذ ٖلى الٓلم مخ

 لخًاعتها، و
ٌ
آلان ؾإ٨ُُٖم الضعؽ ٖاٌع ٖلى ألامم وَمهل٨ت

  ُ  . ِازل٘ وٗل٪.اٖمل

 ٞما ٧ان مً بؾماُٖل بال ؤن زل٘ وٗله ٞخىاوله ٢اَٗت ٢الها بىبرةٍ 

 
ّ
  اجهً هىعالضًً وزغط مً الٟهل مخ

ّ
مص ى ٦ةٖهاٍع ، حنمهدى حجغة اإلاٗل

ث ؤوناله لغئٍت الًٛب هدى خؿحن الجالـ ٖلى م٨خبه والظي اعحَٗض 

 و٠٢ هىعالضًً ؤمامه:   ًيخٓغ ما ٨ًغه. اه مظٖىًع َٞم  ٟٞخَذ  ،هدىه ا٢اصًم 

؟ -
َ

 ما ٞٗلذ
َ

 إلااطا ٞٗلذ
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  !ال ؤٞهم ٢هض٥ ًا ؤؾخاط هىعالضًً؟ -

؟  -
َ

 ما ٞٗلذ
َ

 إلااطا ٞٗلذ

 هى ٞهلي ٦ما هى ٞهل٪ وهم جالمُظي و  -
ّ
ي جإصًبهم مً خ٣

 ٢بل حٗلُمهم.

ُّ إصّ ج -  تهم؟! بهم ؤم جمدى بوؿاه
َ
٪ ٦غه٪ لي ؤن هل خَمل

 
ً
 َالبً  ا ٞخظ٫  جهبذ خُىاه

ً
ص ؤن ٢ا٫ عؤًه في إلاجغّ  اا هابٛ

 
َ
 مىا٣ٞحن مً ؤمشال٪؟ بن  خظاءه الظي ظٗلخ

ً
لغؤؾه  اه م٩اه

زحٌر مً ٧ل قٗغاث٪ اإلاىا٣ٞحن وزحٌر مً عؤؾ٪ التي جمخِلُئ 

 بالٛباء و٢ل
ُ َ
هظا الخظاء  ومدّل  .ه الخ٣ضب٪ الظي ًمؤل

 !ٞى١ عؤؾ٪ ولِـ جدذ عؤؽ جلمُظي

 ،هٕغ اإلاٗلمىن لُٟهلىا بُجهماٞ ،واجها٫ بالخظاء ٞى١ عؤؽ خؿحن

ىض ى في  وؤمؿ٪ ؤخمض بىىعالضًً ختى ًبٗضه ٖجهم، وناعث ظلبت ٞو

ًً ٞٗل هىعالض وؤنبذ ما خهل خضًض اإلاضعؾت، ٩ٞان عص   ،اإلا٩ان ٧له

  زحر عصّ 
ً

 إلاٗا٢بِت خؿحن، ولهال٥ِ هىعالضًً..! ل٨غامت جلمُظه، وؾبُال

 :ازل خؿحن ٖلى هاْغ اإلاضعؾت مظٖىًع ص

لى مجبخلِل خ٣ي ًا خًغة الىاْغ ؤها ه٣ضم اؾخ٣التي  -

 !خاال

 !زحر ًا خؿحن بًه اللي خهل؟ -
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ه بالخظاء ٢ا٫ بَ ٢و  ٖلُه ما خضر، وػاص ٖلُه ؤن  هىعالضًً خحن يغَ 

ؼ  َج ٞ "!ر مى٪ ومً قٗغاث٪ ومً ٖبض الىانغ هٟؿهله "وٗل الُالب زح

 الىاْغ ٖلى ؤؾىاهه:

غ باللي خهل وزلي ٧ل  !!هي ونلذ للضعظاصي - ا٦خبلي ج٣ٍغ

 ػمالء٥ ًمًىا ٖلُه وؤها ٦مان قاهض مٗا٥.

 
َ
 ىا٢ٗت وخَم ؾحن الظًً قهضوا العهب الىاْغ ٧ل اإلاضعّ ؤ

َ
هم ٖلى ل

انغ، ٖضا ؤخمض الظي بإن  هىعالضًً ؾب  ٖبض الى اؤن ٌكهضوا ػوعً 

 الؼّط  امخى٘ ًٖ الكهاصة و٢ا٫ هظا ٦ظٌب ولم ًدضر، ٩ٞان ظؼائه ؤن جم  

ُ٘ اؾمبِ  خضاء ٖلى خؿحن، زم جم  ٞع ٍ٪ لىىعالضًً في الٖا غ  ه ٦كٍغ الخ٣ٍغ

 
َ
ت. بلى اتها بضوعها َٗ بلى بصاعة الخد٤ُ٣ التي ٞع  لكَغ

 
ّ
ًسلٗه،  ت ٧اص ؤنجهٌ بكحر ٖلى بزغ َغ١ٍ ٖى٠ُ ٖلى باب الك٣

جحن بالؿالح وفي بزغهم يابِ ٞخذ الباب ٞاهضٞ٘ ؾبٗت ظىىص مضج  

 بغجبت ه٣ُب..

ً محن؟ ولُه جضزلىا ٖلى الىاؽ  - اًٍؼ زحر ًابجي؟ في بًه؟ ٖو

 !بُىتها ٦ضة في الٟجغ؟

 صٞٗه الًابِ بٗى٠:

 ٞحن هىعالضًً؟ -
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خه، وما بن إلاذ  اؾد٣ُٔ هىعالضًً ٖلى بزغ الجلبت ٞسغط مً ٚٞغ

 جحن خى٫ ؤبُه ختى ؾإع هدىهم:ج  الجىىص اإلاض

 ؤها هىعالضًً، مدضف له صٖىة ببابا.  -

 ا٢ترب مىه الًابِ: 

 البـ هضوم٪ وحٗا٫ مٗاها.  -

 
َ
  ،ذ ٞغصوؽنغز

َ
رَ . ث مىحرة نالر في خًجهاوؤزظ هىعالضًً  ٚح 

ىَض  الباب ظَغث  مالبؿه، ٞىي٘ الجىىص ال٣ُض في ًضًه وا٢خاصوه، ٖو

  ،لُهبحرة مى
َ
خه وؤخاٞاخخً
َ
  َذ وظَههي

 
حها ٦مً ٌٗلم ؤجها الىٓغة ب٨ٟ

بغاع والغخمت مخساٞل ًاخبُبي بهذ مً ألا "خبِب:  ألازحرة لىظِه 

خ ِٖ  ،٪ مهما ٢ُٗىها هخ٨بر. مخب٨ِل ًا هىعالضًًهخ٨ىن لُ٪ وَػْع

 ."!مخسلحهمل ٌكىٞىا صمىٖ٪

 ُّ غة سخبه الًابِ مً بحن ًضحها ومط ى به هدى الؿ ِٓ اعة اإلاىخ

ت.وه هدى ٢ؿؤؾٟل اإلاجز٫ وا٢خاص  ا م الكَغ
ّ
بلج ُُ ٛه هل بكحر بدؿام ل

 ما خضر ٣ٞا٫ له:

- .  مخ٣ل٣ل ًا بابا ؤها هخهٝغ

 
ّ
 هل خؿام بىالض ػوظخه وؤزبره السبر، ٣ٞا٫ له: زم اج

-  
ّ
ع ؤزى٥ ؤ٦تر ؤها ٦ىذ ٖاٝع بن صة هُدهل وبل

ّ
ٛخ٪ جدظ

مً مغة ألن اؾمه خىالُه ق٨ى٥ لخض ماوصي هٟؿه في 
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بؿبب لؿاهه اللي صاهُت و٦مان قبه ابجي ؤوـ 

 مبِؿ٨دل.

ا -   !ل٨ً ًا ؾُاصة الٗمُض الػم وٗمل خاظت صة بغيى ؤزٍى

ًا خؿام مخداولل حٗمل ؤي خاظت، ؤها بالٟٗل ٖملذ  -

لي ٧ان ػماه٪ بغة الجِل صلى٢تي، اجهاالحي ولىال جَض 
 
ز

الخ٩اًت مل و  مابهذ ٖاٝع ْغوٝ البلض الُىمحن صو٫ 

ؤها بالٗاُٞت  ها٢هت ؤي ق٨ى٥ في والء الٓباٍ بالظاث،

٢ضعث ؤ٢ى٘ ال٣ُاصة في اإلاسابغاث به٪ مل٨ل ٖال٢ت باللي 

٘ اللي ٢ضعث ؤونل له. ُّ  ؤزى٥ ب٣ُىله. اخظع به٪ جً

 َُب بًه اللي جىصر به ًا ؾُاصة الٗمُض؟ -

ضم التهىع. -  ؤهصخ٪ بالؿ٨ىث زالو ٖو

 اؾد٣ُٓذ زضًجت ٖلى م٩اإلات ػوظها م٘ والضها: 

 !بهخى اٖخ٣لخىا هىعالضًً؟ -

ٌٗجي بًه اٖخ٣لىاه؟ ماها هاًم ظىب٪  !ًا زضًجت اؾ٨تي -

ؤهى، ؤها خظعجه ٦خحر بهه ًبُل ًغصص ٦المه الٛبي في ٧ل 

  !م٩ان

ؤٞهم به٪ مل هخخضزل وال هخٗمل خاظت ٖكان جى٣ظ  -

 ؤزى٥؟
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 هيؿخجى ووكىٝ الخد٤ُ٣ هُسلو ٖلى بًه.. -

ـ الخد٣ُ٣اث بخاٖخ٨م بخ٨ىن  - جد٤ُ٣؟ بهذ ٖاٝع ٦َى

 !اًمىث ؤو ٌٗتٝر باللي ٖاوػٍىههُٗظبىه لخض م !بػاي؟

 ،وؤزى٥ مل هٍُٟغ في مباصئه وال ه٣ُى٫ اللي هحريحهم

٪  !مابهذ ٖاٝع بن ٖمغه ما٧ان ٍػ

ًّ ٖلى  - اخترمي هٟؿ٪ ًا زضًجت بهتي مل هخ٨ىوي ؤخ

ا مجي  !ؤزٍى

ل ٖلى خض ٚحر هٟؿ٪ ًا خؿام -
ّ
وبطا ٦ىذ  !بهذ مبخدي

 
ّ
ّمً ٖلى هٟس ي مل زا٠ً ٖلى ؤزى٥ ًب٣ى بػاي هُ

صة لىال م٩اهت بابا ٦ىذ بٗخجي ٖكان جؼوص صبىعة  !ا٥؟مٗ

٪ ػي ما٢ضعث جبُ٘  ،ٖلى ٦خٟ٪ مابهذ ج٣ضع جبُ٘ قٞغ

   !ؤهل٪

ه، ٞتر٥ َم هم  خؿام بهٟٗها ل٨ً ِط٦غ ؤبحها في الخضًض ؤلَج 

 
َ
ت ًىٟض صزاه غ وؤقٗل ؾُجاعة وؾاع هدى الكٞغ في  ه اإلادمىمالؿٍغ

ًّ  !عالضًًل٪ ًا هى  اوظه الهىاء وهى ًخمخم: "حًٗؿ   ."!هٟؿ٪؟ مً جٓ

 
َ
 هم ًُض ذ عئوَؾ اظخم٘ خ٨ُم ومُىا وؤوـ ٖلى اإلا٣هى و٢ض ٖل

 ال٨أبت..

خىا ًا ظماٖت بن هىعالضًً اٖخ٣لىه مً ًىمحن؟ -  بهخىا ٖٞغ
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ؤًىة ًا خ٨ُم، ومل هىعالضًً بـ، ؤخمض ٦مان اٖخ٣لىه.  -

ا اللي ٢الي، و٧ان ٖاًؼ ًدبؿجي في البِذ ٖكان  ؤبٍى

 ها. مكىٞل الكلت ٧ل

ؤبى٥ م٣ُضعف ٌٗمللهم خاظت ًا ؤوـ؟ ماهى وانل وله  -

 اجهاالجه ب٩ل الجهاث؟

-   
ّ
مخه ؤ٦تر مً مغة ًا مُىا و٧ل مغة ٣ًىل

ّ
ي هكىٝ، وآزغ ٧ل

 
ّ
ي "مل٨ل صٖىة بحهم، لى ٧ان ألامغ بةًضي ٦ىذ مغة ٢ال

صو٫ ٖالم ٖاًؼة  !ؤٖضمتهم بىٟس ي مل بـ اٖخ٣لتهم

  .!"جسغب البلض وبخىا في الٓغوٝ صي

ؤها ًاما خظعث هىعالضًً مُخ٩لمل في الؿُاؾت ٖلى  -

ألا٢ل في قٛله، ٣ًىم هىعالضًً ًًغب ػمُله بالجؼمت 

كخم ٖبض الىانغ ٦مان  !!َو

ـ بهه مكخمل ٖبض الىانغ،  - ًا خ٨ُم بهذ ٖاٝع ٦َى

هىع وؤخمض ٢الىلىا ٧ل اللي خهل في وظىص٥، هى يغبه 

 بهذ مهض١ خؿحن والىاْغ 
ّ
ل٨ً مكخمل خض، وال

 ناخب٪؟؟ وم٨ضب

لُه مِؿ٨دل والبلض في الٓغوٝ اإلاهببت  !ختى لى مكخمل -

 !صي؟
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ل البلض للي بخىا ُٞه؟ هى هىعالضًً اللي هى محن اللي ونّ  -

 هى اللي ؤمغ الجِل ًيسخب 
ّ
زض ٢غاع الخغب وال

والٗؿا٦غ جخىه في الصخغاء والحهىص ًهُاصوهم ػي 

الٟغار؟ هى هىعالضًً اللي ٧ان ظاب الى٨ؿت للبلض وال 

 هّمت؟

زالم ًا ؤوـ عوح ٢ضم ق٨ىي في ؤبى٥ ماهى واخض مً  -

جي ؤوي ٦ضة  !اإلاؿاولحن ًٖ الى٨ؿت ماصمذ َو

اخترم هٟؿ٪ ًا خ٨ُم، بهذ بوؿان بال قٝغ ومل  -

خاؾـ باللي ؤصخاب٪ ُٞه، ٖلى ألا٢ل ًا ؤدي حٗا٠َ 

  !لهم اإلاؿاولُتمٗاهم بض٫ ماجدّم 

 !لبُلؤها مدترم ؤخؿً مى٪، بهذ اللي ٖاوػ حِٗل صوع ا -

بخىا  !زالم ًا ظماٖت بخىا مل ظاًحن هخساه٤ بهذ وهى -

 زلىها ه٨ٟغ في خاظت مُٟضة.  !في بًه وال بًه ًا ؤدي؟

-  
ّ
ي بهذ مل ب٣ُذ قٛا٫ ؾِب٪ مً ؤبى ؤوـ ًا خ٨ُم، ٢ىل

في ألاهغام ولُ٪ اجها٫ بالصخُٟحن ال٨باع؟ ماجداو٫ 

 جسلي خض ٞحهم ًخضزل ٖىض الؿلُاث؟ 

هٟٗذ هٟؿها، بخىا مٗاها صخٟي  ٧اهذ !ؤهغام محن ًا ٖم -

مً ؤٖؼ ؤنض٢اجي اٖخ٣لىه امباعح هى ٦مان بٗض ماهّؼ٫ 

 م٣ا٫ ًٖ ؤؾباب الى٨ؿت. 
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ٌٗجي ِٖغٞذ بن الؿلُاث ب٣ذ بدبُل بإي خض نىجه  -

 ًُل٘ ًا خ٨ُم؟ 

بـ في الٓغوٝ صي الػم ه٨ىن ٧لىا خىالحن  !ٖاٝع ًا ؤوـ -

 الجِل وال٣ُاصة لخض ماوٗٝغ آزغها بًه.  

له يلمت ٖمغه آزغ ًا خ٨ُم. ملهاف آزغ. اللي ؤوِّ ملهاف  -

 !ما٨ًىن آزغه هىع 

ة وال ؤُُٚت ًىام غ  ِؾ في )السجً الخغبي(، بؼهؼاهت ٦بحرة بال ؤ

ُّ  ازمؿىن ٞغصً  هم صَ ؤظؿا ت لٗل  بجىاع بًٗهم ٖلى ألاعى ؤلاؾمىد

 
ّ
ًً  ت جضفئُ َم ِـ اإلاخإل   ولٗل   ابًٗها بٗ

ّ
ؿل ٌُ  ي السىٝ والىهً ٌكّض السىٝ 

مً ؤػع الىهً. ع٢ض هىعالضًً بجىاع ؤخمض الظي جغحٗض ؤوناله بٗض 

  ،ث أل٦ثر مً ؾاٖخحنهىبت مً الَجلض اؾخمغ  
ّ
ُه بؿترجه وهىعالضًً ٌُٛ

 
ّ
 البرص الًلٗل

 
٠٦ 

 
ض به ظغاح نض٣ًه اعبت وال ًجض ما ًًّم ه ٠٨ً

 
ّ
 ٠ ٖىه.. لُسٟ

ي وظىص٥ هىا لُخ٪ ما ؾامدجي ًا ؤخمض ؤها الؿبب ف -

خجي ؤب جي ػهؼاهتي.  اًض ٖٞغ
َ
 ٞال حكاع٦

ماصام  ،ػهؼاهت هىا ؤو ػهؼاهت بالساعط ،ال ٞغ١ ًا هىعالضًً -

ىدً ؤؾغي ؾىاًء ٧ان ال٣ُض بإًضًىا ٞ ان هى الخا٦مالسّج 

إهجي ٦ؤو ٖلى ؤٞىاهىا.. ظلضووي زماهحن ظلضة ًا هىعالضًً 

 !ٞاؾ٤ ٢ظٝ ؤٖغاى الىاؽ ٞإهؼلىا بي خض ال٣ظٝ
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سغظى  !هم الٟؿ٣ت ًا ؤخمض - متهم ًُ ن ؤمغايهم وهٍؼ

 ُّ وا ؾىءتهم ال٣ظعة ت ٖلى ْهىع الًٟٗاء لُىاعُ الىٟؿ

يَؿْىا عجؼهم ؤمام الٗضوّ  َجتهم ؤػَع  !رهم ٖلُىابخجبّ  ٍو

هم وزؼحهم ٞإهؼلىا بىا ُٖىهىا الٛايبت التي جٟطر زُاهتَ 

 اٞغًظ  ؾُجٗل هللا لَ٪  ،نبر ًا نض٣ًياِ  !الٗظاب ؾىءَ 

بً   . ا٢ٍغ

 ا ًا هىعالضًً، ٞإها لً ؤزغَط ًٗ ُبن قاء هللا ٞغٌط لىا ظم -

 بضوه٪.

-  
ُ

٧لماث مىحرة، ل٣ض  هل حٗٝغ ًا ؤخمض؟ آلان ٣ِٞ ٞهمذ

ولظل٪ ؤونخجي بالهبر ختى ال  ،٧اهذ حٗلم هظا اإلاهحر

قمذ هاالء ال٣ؿاة بي
ُ
ٞغح ٢لىبهم بًٟٗي ،ؤ

ُ
٧اهذ  .وال ؤ

و٦المها ٌٗجي ؤوي لً ؤزغط مً هىا  ،حٗلم ما ؾُجز٫ بىا

ا  ُ ض ؤن ؤ٢ى٫  ل٨جي الخ٤ّ  ،اٝ اإلاىثؤها ال ؤز .خ ل٪ ال ؤٍع

 
ّ
 ٌٗظ

ً
٣ٞض  ،للهىان اا مً ألالم ول٨ً ٦غًه بىوي، لِـ زٞى

 
ُ

ًا ؤخمض ًجٗل٪ جهغر  الؿٍى مظ٫ّ  ،لض ٢بل٪الَج  ظّغبذ

هم وؤها  !٧امغؤة مٛخهبت ٦ىذ ؤ٦خم نغزتي جدذ ؾَى

يخٓغ  ؤعي الُٛٔ في ُٖىن الًابِ الظي ًغا٢بجي ٍو

ت يٟٗي احي ٣ًهغه ُٞإمغ الجىضي ؤن ٧ان زب .نغادي وعٍئ

ًا ابً  ةة ؤ٦بر وهى ٣ًى٫ له "ِاظلضه ب٣ىّ ًًغبجي ب٣ىّ 

 
َ
 الؼاهُت وبال ظل

ُ
 ضج

ً
" ٩ٞان الجىضي ًًغبجي ختى !مىه ٪ بضال

 
ّ
ماء.. ؤقٗغ ؤن  ٖٓامي ؾدخٟخ ذ وما ًغخمجي مجهم بال ؤلٚا
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ّ
ى لى ًجيُء خ٨ُم لحري بُٗيُه ما ًٟٗله هاالء ٦م ؤجمج

  !!الظًً ًضاٞ٘ ٖجهم

 اخ٨ُم ال ًاع٢ه ما ًدضر ٦شحرً  -
ّ
ه ال ٌٗٝغ ، هل جٓى

  خ٣ُ٣تهم؟ هى ٣ِٞ ًدّب 
ّ
ت الغاجخت ؤن ٨ًىن م٘ ال٨ٟ

ضوع م٘ اإلا٨ؿب خُض صاع   ..ٍو
 
 االظي ؾِىُٟغ ٢لبه خ٣

ؿِكٗغ باأللم ألن  والضه واخض مً هاالء ٞ هى ؤوـ

 
ّ

  ،صًًالجال
ُ
ه مُىا اإلاؿ٨حن الظي ؾِكٗغ بعجؼه ؤمام ومشل

 اٖخ٣الىا. 

 ؤ٦ث اَع بدُاحي ؤخًض .. ؤها لم ؤٗ٪ خ٤ّ م -
ّ
ت مً ر عخمت وال ع٢

 لخدمّ  مؿخّٗض  امُىا، هى صوًم 
ً
ًٖ  ل ٧ل بًظاء ال٨ىن هُابت

 ه.ؤي ؤخض ختى لى ٧ان ٖضوّ 

 

اعة ؤهل ػوظها لتري ؤزباع ألاؾغة اإلا٩لىمت في  طهبذ زضًجت لٍؼ

  .ولضها
َ
ُض ذ بجىاع ٞغصوؽ جهبّ َؿ ظل ِٗ ها ها ؤن جًِٛ ٖلى والضرها وح

 
ّ
 ل في ؾبُل بزغاط هىعالضلُخضز

ً
ىت   ًً وهي ججتهض ؤن جبضو خٍؼ

ً
ا خؼه

َٗ  امداًًض   ختى ال جٓهغ ٞجُ
ُ
ها َغ ٞااصَ ها ٖلى طل٪ ألاؾحر الظي ؤَؾ ٢لبِ  ت

 ؤوـ ٧ان ًؼوع ؤزاها ٖىضما  ،مىظ ؾىىاث
َ
ُّ  ضُعؽٖىضما ٧اهذ ج ت بال٩ل

 )ٞلؿٟت الج
ً
ُح ٣ًىم بكغح بٌٗ الضعوؽ لها ُٞيكغ  اما٫(، و٧ان ؤخُاه

ها لهُ 
ُ
ُ٘ بط ٧ان َىا٫ ؤَؾ  .٢لُبها ٢بل ؤن ًيكغَح ٣ٖل ل٣ه الٞغ

ُ
َغها ز

ىضما المَؿ  ٘ ُٖىه بلى وظهها الهبىح، ٖو ة بسٍُة ذ ًضه مغّ الى٢ذ ال ًٞغ
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 ٌَ ، اٖخظعَ  م٣هىص وهي حسخب الىع١ مً بحن ًضًه اهخٟ ث ٧اإلالؿٕى

 ..!اٖاص ًؼوع بِذ ؤوـ مً بٗضها ؤبًض  لها ل٨ىه ما مىه وابدؿَم 

الهت ؤوي مً خؿام ًابىتي، بػاي ٌؿِب ؤزىه في ؤها  - ٖػ

ت بن مغ٦ؼه  !ال٣ًُت صي وهى ْابِ ٢ض الضهُا؟ ؤها ٖاٞع

  !مهم وم٣ضعة بهه زا٠ً ٖلى قٛله بـ بغيى صة ؤزىه

وهللا ًا ماما هى بُداو٫ ٌٗمل ٧ل اللي ٣ًضع ٖلُه وؤ٦ُض  -

مل هُخسلى ٖىه بـ الخ٩اًت نٗبت ومم٨ً جازض و٢ذ.. 

 
ّ
 مجي وجضُٖله وبن قاء هللا عبىا ًٟغط ٖىه.ؤها ٖاًؼا٧ي جُ

هى مل هُسغط ل٨ً مل ه٣ُضعوا  ،هىعالضًً عبىا بُدبه -

 ًدبؿىه. 

 ٌٗجي بًه ًا مىحرة مل هُسغط ل٨ً مل هُدبؿىه؟  -

ٌٗجي السجً مل هِسجً ٢لبه إلن ٢لبه خغ ختى لى بًضه  -

ت ٖلى ػمً الٟغح ًا زضًجت  وعظله في الخضًض.. لؿت قٍى

ٓهغ في الؿما وألار هُدًً ؤزىه ولى بـ مؿحر ال٣مغ ً

  !بٗض ؾىحن

 
ّ
٤ الٗؿ٨غي ٌٗلى مالمده ال٣ل٤ ظلـ خؿام ؤمام اإلاد٣

  .والاعجبا٥ و٦شحر مً السىٝ
ّ
 ٟه مً ٤ ًٖ مى٢ِ ؾإله اإلاد٣

 
ض ؤزُه ٞإ٦

 ًُ ٢ٟه، ًٖ ؤ٩ٞاعه وآعاثه وؤهه ٚايٌب مً مىا اله خؿام ؤهه لِـ عاي

 
ً

 :زم جاب٘ ٢اثال
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ى لؿُاصة الغثِـ، هى ؤدي وؤها لم ًخٗغ  ول٨جي واز٤ٌ ؤهه   -

ه.   ؤٖٞغ

-  
 
 ضوا الىا٢ٗت. ول٨ً ػمالءه وهاْغ اإلاضعؾت ؤ٦

-  
 
ض لي ؤها ؤه٣ل لؿُاصج٪ ما ؾمٗخه مً هىعالضًً، ٣ٞض ؤ٦

٣ت. 
 
 ؤهه لم ٌؿب  ؾُاصة الغثِـ وؤن  قهاصتهم ملٟ

 ٢ه ًا ؾُاصة الى٣ُب؟وهل جهّض  -

صع٥ ؤن   -
ُ
 ؤ

ُ
، وبن ٦ىذ ع و٢ض ؤدي متهىّ  الخ٣ُ٣ت ال ؤٖٝغ

 ًٟٗل ؤي ش يء.. 

-  
ً
 ا ًُمئِ هظ اخؿى

ُ
ًد ي مٗ٪..  اىا إلاى٢ٟ٪.. وؾإ٦ىن نٍغ

ل مً ؤظل٪ وجم  
 
جإظُل هظا  ؾُاصة الٗمُض عقضي جضز

َمذ ٖلى بظغاثه  ،الخد٤ُ٣ ول٨ً بصاعة اإلاسابغاث نم 

 
ّ
لٌم  ،ض مً مى٢ٟ٪للخإ٦ ِٖ بإمٍغ لم ٨ًً مً اإلاٟترى  ولضي  

خٗاوه٪ مٗىا ؾإزبر٥ به: ل ؤن ؤزبر٥ به بىٟس ي، ول٨ً

  ع ل٣ض ج٣غّ 
ُ
السجً  ا٪ بلى بصاعة السجىن، وجدضًًض ه٣ل

 الخغبي. 

 . ادي مٗخ٣ل هىا٥ وؾ٨ُىن مى٢ٟي نٗبً ول٨ً ؤ -

  ه٣ل٪ بلُه. ًجب ؤن ؾِخّم  الهظا الؿبب جدضًًض  -
ّ
ض ؤن  هخإ٦

وؤهذ ٖلى وق٪  ،بال للجِل ٣ِٞ اَىا لِـ لهم والءيبّ 

 ٢ىل٪؟ التر٢ُت بلى عجبت )عاثض(، ٞما



93 

 

 جبؿ  
َ
 ٣ا٫:ٞذ ؤطهه ٧لمت )جغ٢ُت( م خؿام ٖىضما ؾ٨ى

وؾإ٦ىن  ،ًا ؾُاصة ال٣ُٗض ؾإٞٗل ٧ل ما جإمغوهجي به -

 
ّ
 ٨م.ٖىض خؿً ْى

 نّض  -
ً
لخُاج٪ ٢جي هظا ألامغ له وظهان، ٢ض ٨ًىن جهاًت

 الٗؿ٨غٍّ 
ً
٣   ات، و٢ض ٨ًىن ٍَغ

َ
لش٣ت ال٣ُاصة ب٪ بطا حٗاملذ

 ا٨ُىن زحرً م٘ ؤزُ٪، وؾاٖتها ؾ٦ًابِ ٖؿ٨غي ختى 

 ل٪ ٖلى ٧ل اإلاداوع. 

-  
ّ
 ٘ ه٣لي؟خؿىا ًا ؾُاصة ال٣ُٗض، متى جخى٢

بً ا، ل٨ً جىَ ال ؤٖٝغ جدضًًض  - ٗه ٢ٍغ
 
 .اا ظض  ٢

 
ّ
  اجهً اههٝغ خؿام مخ

ّ
 بلى بِذ ؤبُه وهى خاثٌغ ٨ًٟ

ّ
 غ في الٟش

ت، ٣ٞض ٧ان بَ الظي ههَ  خه له ٢ُاصجه، ال ٌٗٝغ إلااطا وا٣ٞهم بهظه الؿٖغ

 
ّ
 ٨ًىن بًخمج

 
 ٗت بإن ًهبذ سّج خل٪ اإلاىاظهت البكى ؤال

ّ
ا ألزُه وظال

ً
 اصً اه

 
ً
شِبذ ٞحها ل٣اصجه ؤهه ظضًغ بالش٣ت  لٓهغه، ل٨ىه ما ٧ان لُتر٥ ٞغنت ًُ

 والتر
ّ
 ي.. ونل بلى البِذ ٞاؾخ٣بَ ق

َ
 ل

َ
ه ألالم والخؼن خه والضجه بىظٍه ؤ٧ل

 ٖلى ابجها..  

 مِٟل ؤزباع ًٖ ؤزى٥ ًابجي؟ -

ل ًا ؤمي ؤها بخهل ب٩ل الج - هاث ٖكان هسّغظه مً مٗٞغ

 اإلاهِبت اللي خُىا ٞحها ٧لىا صي..
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ؤزى٥ ابً خال٫ ًا خؿام ومٗملل خاظت، وبهذ هخ٣ضع  -

جسغظه بن قاء هللا، بهذ السحر والبر٦ت وصو٫ ػماًل٪ 

ٗملىل٪ زاَغ   !وؤ٦ُض هِؿمٗىا ٦الم٪ َو

 عبىا ٌؿهل ًا ماما، ٞحن بابا؟  -

الضًً ؤبى٥ في الى٧الت مً الهبذ، مً و٢ذ مازضوا هىع  -

وهى ب٣ُٗض هىا٥ ل٣غب الٗكا ومب٣اف بُِجي ٖلى الٛضا 

ػي ٖىاًضه، ٧لىا ٢لىبىا واظٗاها ٖلى ؤزى٥ وخالىا 

 اجبض٫.. خ٨مخ٪ ًا عب.

 طهب خؿام بلى والضه ًبدض ًٖ نَ 
َ
خه ال٣ظعة التي بى٫ إلاهّم ّ٪ِ ٢

  ناعَ 
ً
 خُاجه مى٢ٞى

ُ
ظلـ بجىاع  .ٖلى ؤصائها ٖلى الىظه ألابك٘ اعهان

ًٗ  بُضم الظي ناٞده ؤبُه ال٨ُٓ ض الاوسخاب ؾَغ مً ًٍض  امغجسُت جٍغ

 
ّ
٣ٞض ٧اهذ نضمت بكحر في جساط٫ خؿام ًٖ به٣اط  ،ذ ًٖ ؤزحهاجسل

 ه لىىعالضًً..ؤزُه ؤقض  مً نضمت ٣ٞضاهِ 

 زحر ًابجي..  -

ذ ؤهه هُخّم ه٣لي للسجً  - زحر بن قاء هللا ًا بابا، ؤها ٖٞغ

 الخغبي.. 

 الؿ٨حن:بكحر عؤؾه ٦ٟغر خمام جدذ  هؼ  

وهاوي جسّغط ؤزى٥؟؟ وال هدؿاٖضهم في حٗظًبه وظاي  -

 جازض ؤلاطن مجي؟
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ؤعظى٥ ًا بابا، ؤها ممل٨ل ش يء مً ؤمغي وصة ٢غاع ؤلاصاعة  -

 مل ازخُاعي.

ٖاٝع بهه مل بزخُاع٥، ٖكان ؤ٦ُض مل هخ٨ىن ٖاوػ  -

٪ ٢ضام ؤزى٥ اللي بخدّمله  حكىٝ خ٣ُ٣خ٪ وزٍؼ

هترمُلهم بضلتهم اإلاؿاولُت بض٫ ماجضاٞ٘ ٖىه ختى لى 

ت في وقهم  !!الٗؿ٨ٍغ

ؤسجً اللي ٖاوػه وؤزغّط اللي  !بهذ ٞا٦غوي وػٍغ الخغبُت؟ -

 ٖاوػه؟؟ ومحن اللي خُىا في صة ٧له؟ مل ابى٪ بتهىعه

ت ٣ٖله؟
ّ
 و٢ل

اخترم هٟؿ٪ ًا ٢لُل ألاصب وبهذ بدخ٩لم ًٖ ؤزى٥  -

بخىا  !هىعالضًً ٣ٖله ًىػن ؤل٠ مً ؤمشال٪ !ال٨بحر

عوح  ،ء وال ٖاوػًٍ مى٪ مؿاٖضةمُلبىاف مى٪ ش ي

ر في ظؼمتهم واظلض ؤزى٥ وازبخلهم لجِك٪ اإلاهؼوم اجمّس 

عوح بُٗض  !به٪ هض٫ وابً خغام ومل٨ل زحر ختى في ؤهل٪

ٖجي مل ٖاًؼ ؤقىٝ وق٪ اللي ب٨ُٟغوي ٢ض بًه ٦ىذ 

 !بهذ خغام ٖلُا لُىم الضًً !مٟٛل إلاا وز٣ذ ٨ُٞم

 ذ هىعالضًً. الججُلي هىا جاوي، وال جضزل بُتي، بِ

 وظهه:  ص  اهخٌٟ خؿام مً مجلؿه و٢ض اؾىَ 

 اقا٠ً هىعالضًً ؤخؿً مجي، وصاًًم  بهذ َى٫ ٖمغ٥ -

 ًّ   !!له ٖلُا وجٓلمجيبخٟ
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خجي ٦ىذ بكىٝ.. َى٫ ٖمغي ٦ىذ ؤٖمى وبهذ صلُل  - ًاٍع

٪ باللي مسبُه في  !ٖماًا عوح لخال٪ ًابجي وعبىا ًجاٍػ

 ٢لب٪.

ٟجغ وهاصي هىعالضًً، وي٘ ال٣َُض ٞخذ الجىضي الؼهؼاهت ٢بُل ال

ت الخد٤ُ٣ التي ػاعها مغّ   بٗض مغّ في ًضًه زم ا٢خاصه لٛٞغ
ً
ة وؤطا٢ىه ٞحها ة

 
َ
 الٗظاب ختى ٖٞغ

َ
 غ ٖ ذ الخىاثِ عاثدت

َ
ى٠٢ ؤمام ، ٞصمه ٢ه ومظا١

 
ّ
ً ًمُىه ًجلـ خؿام.اإلاد٣  ٤ الغابٌ بىؾِ اإلا٨خب ٖو

 
َ

ذ ؤلُمت زم  هىعالضًً هٓغه ٖلى خؿام ووظهه ًسخى٤ بىٓغةٍ  زب 

 م:  زاَبه وهى ًخبّؿ 

-  
ً
  اًبضو ؤن  جد٤ُ٣ اللُلت ؾ٨ُىن جد٣ُ٣

ُ
 .اؾغٍ  ؤ

ؼ   ازٌٟ خؿام عؤؾه مخهاٚغً  ِٖ م )بضعان( ة ؤزُه ًٞغب اإلا٣ّض ؤمام 

 اإلا٨خب ب٣بًخه: 

-  
ّ
ؾُاصة الى٣ُب خؿام هىا  !م بال بطا ؾإلىا٥ال جخ٩ل

 
َ
ت  ً  ت.مٗاملٍت زانّ  للخد٤ُ٣ مٗ٪ ٞال جيخٓغ ؤ

 ؤها ال ؤه -
ً
ؤهخم ال  !ال مى٪ وال مىه تزانّ خٓغ مٗاملت

 
ً
 جمخل٨ىن مً ؤمغي قِئ

ً
مً ؤمغ  اا بل ال جمخل٨ىن قِئ

 
ُ
اًت ٢  وا بإمشالي. ج٨م ؤن حؿدبّض ى  ؤهٟؿ٨م، ٚو
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ت بٗض ٧لماث  اخؿام ؤهه ؤنبذ مدبىًؾ  ؤصع٥َ  في الؼاٍو

ُّ ا٢بت اإلا٣ّض هىعالضًً، ٞهى جدذ مغ  ا ؤهه ًسخبره ًض م بضعان الظي ٌٗلم ظ

 هى ٢
ّ
ًُ بل ؤن ًد٣ شبذ ظضاعجه مىظ ٤ م٘ ؤزُه السجحن، ٞإعاص ؤن 

 الجىلت ألاولى:

خى٫ الجِل وال٣ُاصة،  هم بترصًض بقاٖاثؤهذ متّ  -

ٌ جالمظج٪ ُّ  ،وجدٍغ ب ت والاقترا٥ في جىُٓماث جسٍغ

خضاء  ت الاؾخ٣غاع، والٖا هضٞها ٢لب هٓام الخ٨م وػٖٖؼ

 وؾّبِ الغثِـ، ٞما ٢ىل٪؟ ،ٖلى ػمُل ل٪

 ان؟٪ ؤدي ؤم بىنٟ٪ السّج حؿإلجي بىنٟ -

-  
ّ
 ٤.بىنٟي اإلاد٣

 وما صلُل٪ ٖلى ما ج٣ى٫؟ -

 ؤها هىا مً ٌؿإ٫ ًا هىعالضًً.  -

 ص بقاٖاث، وؤهٟي ٧ل ما ج٣ى٫. وٗم ٢ؤها لم ؤعصّ  -
ُ

غبذ
َ
ض ي

 ول٨ ،ػمُلي
ُ

ولم ؤؾب   ،في ؤي جىُٓم اًٖىً  جي لؿذ

ِٝ بُتي، وؤها ؤَلب  الغثِـ ال في اإلاضعؾت وال ختى في ظى

 
َ
 ٞغصً  َ٪ فيقهاصج

َ
مً ألاؾغة ًا ؾُاصة  األامغ، ؤلؿذ

 الى٣ُب؟

٣دم ألاؾغة في ألامغ، وحٗاون معي زحٌر ل٪ -
ُ
  .ال ج
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وها ؤها ؤ٢ىلها في  !ؤها ال ؤحٗاون م٘ ال٣خلت الٓاإلاحن -

َغ ٖلى ؤًض٨ًم  ،وظىه٨م
َ
ت وزضٖخمىها ولم ه ؤهخم زىخم ألام 

مخم ألاٞىاه وؤصزلخم الجِل في خغٍب ٚحر ٦ّم  !بال الهؼاثم

ت و٢خلخم ػهغة قبابهامدؿىبت َٞض  غجم ظِل ألام    ،م 
ً

وبضال

رجم ٨م واٖترا٨ٞم بالٗاع الظي ظلبخمىه لىا ججبّ ُمً جىّد 

 ؤ !ٖلُىا
ُ

َٖ خغّ ولؿذ
ُ
ِ ى جالمظحي ٦ما ج٣ىلىن بل ؤ

ّ
مهم ل

 
ّ
ضون ؤ٠ُ٦ ٨ًٟ ت مً الؿ٩اعي غون وؤهخم جٍغ ولم ؤؾب   !م 

 طل٪ بال زىٝ
ُ

 لم ؤٞٗل.ول٨جي  ،الغثِـ، ولى ٞٗلذ ل٣لذ

ًّ متهىّ  بوؿان ؤهذ جشبذ ؤهَ٪  -  !هٟؿ٪؟ ع وبال ٣ٖل، مً جٓ

 ؾخضٞ٘ زمً جبّج 
ً
 !!اخ٪ وزُاهخ٪ للىًَ باهٓ

 ؾُضٞ٘ السىهت زمً زُاهتهم َا٫ الؼمان ؤو ٢هغ. .وٗم -

 ًٖ هظا ال٨الم ؤ -
 

٠
ُ
٦ 

ُ
  حها اإلاجغم. ل٣ض ٦ىذ

 
 امٓلىًم  َ٪ ؤْى

 إلاا ؤهذ ُٞه. ٤  مؿخِد  ٢لبي ؤهَ٪  وآلان اَمئن  

هم غَ هاصي خؿام ٖلى الجىىص الىا٢ٟحن ؤمام الباب وؤمَ  زم

ِض  ابخٗل٣ُه ٖاعًٍ 
ْ
 .ٞسخبىه بلى حجغة الخٗظًب وهم ًهٟٗىهه ،هوَظل

ٞإزغط خؿام ٖلبت  ،م بضعان ٖلى ٦خٟه وهى ًبدؿميِٛ اإلا٣ّض 

 
ً
 ٣ٞا٫ له بضعان: ؤقٗلها له بىٟؿه، سجاثغه وهاوله ؾُجاعة

 .احٗا٫ ليكاهض الخٟلت ؾىٍ   -

ؤزُه  ٢ؿىة بمكاهضةِ  ؤقّض  ه في ازخباعام ؤهه ًًٗخؿ ؤصع٥َ 

 
 
 مٗل

ً
 عؤؾه: ه، ٞهؼ  لض بإمغ جدذ الَج  ا٣
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 لىلخ٤ بالٗغى.  -

ه بُضًه ٢لبَ  سخ٤َ ؤن ًبلٜ الٛاًت ال٣هىي وؤن ٌ اًم ٧ان مهّمِ 

 
ً
  اختى ال ٠٣ً ٖاث٣

ّ
ص ىن ؤهه ؾُترصّ ؤمام ؤخالمه وؤن ٌؿب٣هم بلى ما ًٓى

ٖلى عئٍت  بضعان ٦ـإهه ألاخغممً زُىة  ٤َ ؤؾبَ ٖىه، ٩ٞاهذ زُىجه 

 ٖظاب ؤزُه.

ت لِكهَ     َض صزل الٛٞغ
ً
٣

 
٧الظبُدت مً عظلُه وزالزت مً  اؤزاه مٗل

ٍٍ ٚلُٓت ختى جمؼ    الجىىص ًدىاوبىن ٖلى َظلضه بؿُا
َ
١  

 
 َم الجلض وتهك

 ِ٘ الٗظاب. ؤعاص ؤن ًهغر  الٗٓم وزاهه نىجه واعجذى نبره جدذ و٢

عها "ًا عب.. ًا بضلها ب٩لمت واخضة ٨ًغّ ل٨ىه ٦ٓم آلاهاث الـَمهُىت واؾد

  ،عب.."
َ
 و٢ض جخٓ

ٌ
في ُٖيُه حهؼمه نبُر  الكغّ  ذ عوُح وخؿام وا٠٢

 
َ

 ؤزُه الظي ًٟط
َ
ه وهى نابٌغ جدذ الٗظاب ألالُم بِىما لم هِٟؿ  ُر صهاءة

  ًهبر هى ؤمام ٚىاًت َمىخه الغزُو. ؤقَٗل 
ً
هٟض صزاجها في  ؾُجاعة

 َٗ ٤ زم ؤَٟإها بوظه ؤزُه اإلا
 
هضعه وؤمغ الجىىص بًغبه ؤ٦ثر وهى ل

ًّ ؤمام نبر ؤزُه الظي ً وهى ًهغر ٞحهم "مّؼ٢ىه ًا ؤوالص الؼها" ج ًُ ٩اص 

 ال ًىٟض:

-  ًّ ؟ وهل جٓ
ً

ا ُٞج هل جدؿب هٟؿ٪ بُال  ُ ز٫ هٟؿ٪ هب

٪ ؤلاعاصة لى هؼ٫ عبّ  بد٤ّ  اهللا مً الؿماء إله٣اط٥؟ ٢ؿًم 

 
ُ
ى ٞى١ بعاصة ه في الؼهؼاهت التي بجىاع٥. ال بعاصة حٗللىيٗخ

 .الجِل
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٧ل  لم حؿدؿلم ٞغصوؽ ل٩ل ما ًدضر، بل ٧اهذ جسبر هٟؿها ؤن  

ًٗ  ٣ُذ ؾُمغّ هظا ٧ابىٌؽ َم  ـ  ولضها وال قّ٪  اؾَغ ، ٞال ًم٨ً ؤن ًم

ي وهى الباعّ 
ً
م ألازُاعَ ؤن  هللا السلى١، وجش٤ُ  ؤط ِ

ّ
ؿل ٌُ   اؤبًض  للكغِّ   ال 

َ
٠ُ٨ٞ 

ـ  ابجها قغّ ًَ    ألابىاء.. وهى زحرُ  م

٦ 
 
ٟ 

ّ
ل مىظ ذ ًٖ مُالبت بكحر ؤن ًدّضر خؿام ؤو عقضي للخضز

  ت ابىه مغهىهتؤهه لى ٧اهذ خغٍّ  ؿَم غها وؤ٢ؤن جهَ 
ّ
ل ألاهظا٫ ٞةن  بخضز

ألامغ وؤجهاه  مَ ة ؤزغي خؼَ ابىه ألخب  بلُه، وختى ال جُالبه مغّ  ًَ َسْج 

ضه بل وؤن  خؿام لِـ ول ،له بال هىعالضًً ومىحرة ه ؤهه ال ؤوالصَ ب٣ىلِ 

ُم  ب، وال٨ٍغ  ال ٌؿخجضي الٛغباء.  ٍٚغ

ن الٟغم لتزوع خؿام وجب٩ي بحن ًضًه ناعث ٞغصوؽ جخدحّ 

غغي  ،ها زضًجتله إله٣اط ؤزُه الٛاثب مىظ ؤقهغ، ٞخ٠ُٗ ٖلحوجخىّؾ  ٍو

ؼبض ها٢ًم  ب في ٖلى ؤزُه الظي ؤل٣ى بىٟؿه للهال٥ وحؿبّ  اخؿام ٍو

 
َ

دت ػوظت عقضي، ؾمُ ًٚب ؤبُه ٖلُه، وإلاا ًئؿذ مىه ػاعث بِذ

 مً  جُلُب  بل ٦مؿ٨ُىٍت  ،وال ٦إم لؼوط ابىتها ،لِـ ٦ىّضٍ لها
ً
نض٢ت

 ًّ  مً قٟاٖت، ٞخب٩ي مٗها ؾمُدت وجد
ً
 ٖلحها: وؾُلت وػ٧اة

-  
ّ
مخه ًا ؾذ ٞغصوؽ ٦خحر ووٖضوي ؤهه هُخضزل.. وهللا ٧ل

نبر٥ باهلل عبىا مل هًُغ٥ في هىعالضًً صة وٗم 

 الكباب.

ىضما صزل عقضي ٖاثًض  ُّ م اٖو م لغئٍتها وخ  ة:اها بٛحر مىصّ ً ٖمله ججه 

مت.   -  ؤهال ًا ؾذ ٞغصوؽ. زُىة ٦ٍغ
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ت به٪ بن  - اٞع ؤهال ًا س ي عقضي، مٗلل ؤها ٢انضا٥ ٖو

ب عظاًا، وبهذ ماقاء هللا لُ٪ ٧لمت  ُّ قاء هللا مل هخس

حهم ًسّغظىه 
ّ
وم٩اهخ٪ ٖالُت، ٢لبي واظٗجي ٖلى ببجي، زل

ت جاوي ؤبضا، صاها ببجي ووهللا ماهسلُه ًخ٩لم في خاظت وخك

 ٖا٢ل بـ الكُُان بُىؾىؽ للبجي آصم بالٛلِ.  

ببى٪ ًا ؾذ ٞغصوؽ يغ هٟؿه و٧ان هًُغها ٧لىا مٗاه  -

 وجُاو٫ ٖلى ال٩ل وخِ هٟؿه في مى٠٢ نٗب. 

البر٦ت ُٞ٪ ًا س ي عقضي وبن قاء هللا ه٣ُٗل ومُٗاوصف  -

 الٛلِ جاوي. 

ب٩ل عب٪ ٌؿهل ًا ؾذ ٞغصوؽ. ؤها مل ؾا٦ذ وبداو٫  -

 ظهضي.

 عبي ًسلُ٪ لىا..   -

اعتها لبِذ عقضي ًٚب مجها ٦مً ل م ٌٗٝغ ٖىضما ٖلم بكحر بٍؼ

لى صُم ٢لِبه لئلهاه ،االًٛب ًىًم   ت التي ؤلَخ ٚو
َ
 و  ،تها بهم٣

ً
 :ػظغها ٢اثال

كان ٖاٝع وظ٘ ٢لب٪ ٖلى  - وهللا لىال ٦غامخ٪ ٖىضي ٖو

  !ببى٪ م٨ىدل زلُخ٪ ٖلى طمتي ًا ٞغصوؽ

لى ؤَى٫ ؤَل٘ الؿما وؤزغظه مً ٦غبه و  !صة ببجي ًا بكحر -

 مل هخإزغ. 
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ىضه ٦غامت، وػٍاعج٪ للي  - ببى٪ احسجً ٖكان عاظل ٖو

ٕى الغاؽ، ولى في عخمت  سجىىه هتهض ٦غامخه، ببى٪ مٞغ

للسجحن ٞمل هخ٨ىن مً السجان ًا ٞغصوؽ. الؼمي 

سٌٟ ب٣ٖل٪ و  م ٍو ٘ ال٨ٍغ صعي ناخب ألامغ اللي ٢اصع ًٞغ

 الٓالم.

م ٦ؿاص البُ٘، ٣ٞض  ازغط ٢انًض ا و زم ٢ام ٚايبً  الى٧الت ٚع

 
َ
ذ َغ٢اث الى٧الت مً الىاؽ، بٗضما ؤنابذ الى٨ؿت الىٟىؽ زل

ب في قغاء ٢ماف وال مالبـ، وناع ج اع ّج بالىهً، وما ٖاص ؤخض ًٚغ

 ؿا للملل ِٞالى٧الت ًٟخدىن مخاظغهم َغصً 
ّ
ًً ل ، ٦إن  اي بًٗهم بٗ

 جغاصٝ ال٣ٟغ وقُٕى الهّم بحن الجمُ٘ ٌؿ
ّ
ن ىّ ٗت وحهالىٟىؽ اإلاخىّظ ي ل

ت ق٨ىي  ٧لما ق٩ى جاظغ هّمه لهاخبه ٌؿم٘ مىه ،ٖلى الجُىب الٟاٚع

  ؤقّض 
ً
 ٖلُه بلىاه، ٣ٞض اظخَم  اؤإلا

ُ
الث الى٨ؿت التي ٞتهىن ذ ٖلحهم ٍو َٗ

ؼوٝ الىاؽ ًٖ الا٢خىاء، بٗضما  ،ذ البلض ٧لها بال٨ؿاصيغبَ  ٖو

مت ٢اؾُت وزضٌٗت ٢انمت لم ج٣هم ٖؼّ  ة الىٟىؽ اؾد٣ُٓىا ٖلى هٍؼ

ذ بًماجهم باإلاباصت ال٣ضًمت، ٞاهدكغث ٧ل آلاٞاث التي ٣ِٞ بل ٢هَم 

ث اإلاىب٣اث في ٞاهدكغَ  ،واهتز  بًماجهم وايُغب ،ام ًىًم لم ج٨ً بُجه

ىن ل٩ل جاٍٞه وعزُو، و٦إن   َى٫  غيها، وؤنبذ الىاؽ حهٖغ البالص ٖو

 
ّ
ش يء ٫ ٞحهم ٧ل جبّض و ها في هغوب ظماعي مً وا٢ٗها ألالُم، مهغ ٧ل

 
ّ
ي ؾمت اإلاجخم٘ ٪ والؿٟىع وناع الخٗغّ ختى مالبؿهم، ٞاهدكغ التهخ

ها الىاؽ مً ٢بل ه ٢بل ؤٚىُاِثه، واهدكغث ألا٩ٞاع التي لم ٌٗٞغ
ُ
 ،٣ٞغائ

ىا ؤلالخاص وؾ٣ُذ ألازال١ وما ٖاص للًمحر مً ٢ىة ج ُٕ الغاٚب ٞٗٞغ ؼ

بخه ُّ  وؤنبذ الٗبض ،ًٖ ٚع ؿ٩اعي ِ الُىن جسبّ ض اإلاى٠٢ ُٞخسبّ ؾ

ًً  ٦ِغهَ  ختى  االىاؽ بًٗهم بٗ
َ
َض اإلاغء ز٣خه بىٟؿه ناع ال ، وبطا ٣ٞ
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 ًإَم 
َ
ن ًَ  ً ل٩ل مً خىله، ٞسى  ه وما ٖاص 

َ
إمً الجاُع ظاَعه الك٤ُُ٣ ق٣ُ٣

ه، وؤنبذ ال٩ل ًغصّ 
َ
ص: "الخىاثِ لها آطان حؿم٘ ال٨الم وال السلُُل زلُل

 .وجى٣له إلاً ال ًغخم ألاهام
َ
ٍٕ الىاؽ، ٩ٞل  ". ؤنبذ السٝى صًاهت مسضو

 
َ
ًَ  ًساٝ، ومً طا١  السىٝ.  السُاهت ؤصم

بٗض خٟلت مً  ،بٗض ؤًاٍم ٢ًاها بمكٟى السجً الخغبي

 الٗظاب ال
ُ
مً صمه الظي ؤؾاله ؤزىه  اٞحها هسبً  غهُب قغب الُٛاة

اص بلى ػمالثه بالؼهؼاهت ال٨بحرة. ،بُضًه  زغط هىعالضًً ٖو

ابه بٗضما هدُل ج٩اص ٖٓامه ؤن جسغط مً زُ ا٢ترَب مىه عظٌل 

 
َ
 لخمه جدذ الٗظاب:  َض ٣ٞ

ا هلل ٖلى ؾالمخ٪ ًا ؤدي. هظا ابخالٌء مً هللا، ًبلى به خمًض  -

 ٖباصَ 
َ
ؼوٕ، وؤهذ مً الهابغ مً الَج  ه اإلاامىحن لُٗٝغ

بً اإلاامىحن وؾُجٗل هللا لىا ٞغًظ  باصَ  اا ٢ٍغ ىهغ صًىه ٖو ه ٍو

 الهالخحن. 

 وؾِ ال٩اطبحن -
َ
ه بمٗاوهت ر ًضولم جخلىّ  ،الابخالء إلاً نَض١

 
َ
 اله٣ٟاث ٞضٞ٘ زمجها.  َض الساثىحن، ولِـ إلاً ٣ٖ

ماطا ج٣هض ًا ؤر هىعالضًً؟ إلااطا جخدامل ٖلُىا مىظ  -

 بلى هىا وجتّ 
َ

ا٥؟ ًا ؤدي ونلذ
 
همىا و٦إهىا هدً مً سجى

 !هدً مٗ٪ في اإلادىت طاتها
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بل ؤهخم ؤخض ؤؾباب هظه اإلادىت. لىال زُاهخ٨م إلادمض  -

 َٖ  ٦م اله٣ٟت م٘ ٣ُض هجُب و
ّ
ىىا مً البلض هانغ إلاا جم٨

ض والخهى٫ ٖلى  ٧له، َم٨ٗم في وعازت خؼب الٞى

 ًَ
 
 الٗؿا٦غ مىا ومى٨م.  الهضاعة هى ما م٨

ؤلازىان لم ٣ٌٗضوا ن٣ٟت م٘ ؤخض، ولؿىا وٗلم الُٛب،  -

  و٢ض ٦ىا هدؿب ؤن  
َ
بً الغظل ُٞه ز مىا  احر، ٣ٞض ٧ان ٢ٍغ

 ٖلى الضوام..

بال في مً ٣ًترب  وجل٪ مهِبخ٨م، جدؿبىن ؤهه ال زحرَ  -

 َٗ ٨م وههج٨م ٞهى بُٗض ٖى٨م، ومً مى٨م، ومً ٞطر َم

جستزلىن هللا في  خ٤ّ  ابخٗض ٖى٨م ٣ٞض ابخٗض ًٖ هللا. بإّيِ 

صون؟ بال ما جغصّ  ؤهٟؿ٨م ٞال بؾالم بال بؾالم٨م وال خ٤ّ 

٤  ،ؤهخم حٗاهضون الكُُان ابخٛاء وظه هللا وحؿل٨ىن ٍَغ

 ًٗ   !و٦ظب وجضظُل؟ في الجىت. ؤي زلِ هظا االىاع َم

 !ًبضو ؤن  الخٗظًب ٢ض ؤطهَب ٣ٖل٪ وؤناب ٢لب٪ بالٗمى -

 
ً

مً ؤن ج٣ترب مً بزىاه٪ في اإلادىت ٞةطا ب٪  ٞبضال

 
َ
٤ِ هللا لُجٗل ل٪ حٗاصحهم وج

 
عي ٖلحهم ما لِـ ٞحهم. ِاج ض 

  ا!مسغًظ 

ن ؤن  مً ًسال٨ٟم ْو ؤلم ؤ٢ل ل٪ ؤن  مهِبخ٨م ؤه٨م جغَ  -

جغ٦جي وق !ًسال٠ هللا؟
ُ
 !إويا

 ا٢ترب ؤخمض مً مجلؿهم: 
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جغ٥ هىعالضًً ًا قُش )بؾماُٖل( ٞالغظل ُٞه ما  -
ُ
ا

 !٨ًُٟه

ا٢ه وهى ًضٖى له بالهضاًت..  اص بلى ٞع  ٞاوسخب بؾماُٖل ٖو

ًٗ ىِّ َه  - في اإلادىت طاتها وال  ان ٖلُ٪ ًا هىعالضًً. هدً ظمُ

 هدخاط إلاٗاصاة بًٗىا.  

ٓلِ  !ؤ٤َُ نىث الىٟا١ ما ٖضث -
ُ
م ٢لبي عئٍت الساثىحن ج

 
ُ َ
 ه بالخؼن ًا ؤخمض. وجمؤل

ؤن ؤزظو٥  مجهم وؤزبروي ماطا خضر مٗ٪؟ مىظ صَٖ٪  -

 
ً
بال ما وؿمٗه مً الجىىص ًٖ  اوهدً ال وٗلم ٖى٪ قِئ

 َ٘   ه٣ل٪ للمكٟى ختى ٧اص ؤن ًىسل
ً
 ٖلُ٪. ا ٢لبي زٞى

-  
 
َغهم بخٗظًبي؟  معي؟ وؤَم  ٤َ هل حٗلم ًا ؤخمض مً الظي خ٣

 !بهه ؤدي خؿام

ًُ زم اجهاع با  .ا.٦

ما ًاإلاجي لِؿذ ٢ؿىجه، وبهما ؤزص ى ؤن ٌٗلم ؤبي وؤمي  -

  ؤن  
ّ
  !ابجي. ؾُمىجان ٦مًض ؤدي هى مً ٌٗظ

-  
ّ
 بىظىصه هىا، ٞل٣ض خ٣

ُ
 ٤ معي بىٟؿه، والخ٤ّ وٗم ٖلمذ

 ؤه
 
لب  اه لم ًإمغ بخٗظًبي ل٨ىه ٧ان ظاٞ معي للٛاًت، َو
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 ،وؤن حٗتٝر بما خضر ،مجي ؤن ؤهصخ٪ بخُٛحر مى٢ٟ٪

 هاصم ٖلُه، وهظا ؾِؿاٖضه في بزغاظ٪. وحٗلً ؤه٪ 

لً ؤمىده عاخت الًمحر ولى صٞٗذ خُاحي، هظا بن ٧ان  -

 لضًه يمحر. 

ض - ون ختى هسغط مً هىا؟ وهللا إلااطا ال ه٣ى٫ لهم ما ًٍغ

 
ّ
٘ ٖلى ال٣لىب ًا هىعالضًً، وبٗض السغوط ل٨ًُ ما لُمُ

 ٨ًىن.. 

 هل ؤ٢ىٗ٪ ب٨المه ًا ؤخمض؟ -

ج - ُّ ال ًا هىعالضًً، ؤهذ حٗٞغ  وهللا خغّ  ا،ًض ي ظ
َ
 خب  ٍخ٪ ؤ

 !ٍتيل٣لبي مً خغّ 

-  
ُ
ضون جهض٤ً ؤهٟؿهم، وزباج  بجهم ًٍغ

َ
 ،هم ب٣ؿىةُخ ىا ًٟط

اإلاهم ؤقّض  وهللا لً  !مً ؤلم الؿُاٍ ٞى١ ْهىعها ٍو

 ُِ هٓغ في ُٖىجهم وهم بل ؾإ ،اٍضون ؤبًض ٤َ بما ًغ ؤه

 
ّ
ولً ؤزىن جالمظحي  ،وزباث ي ٢بدهم بهبرٍ بىهجي ٞإٖغّ ٌٗظ

 ٖ وؤزال٠ ما
 
ًّ متُ ل  ٣ٞض ٖ ،اههم ب

 
وال ا متهم ؤن ًمىجىا ؤخغاعً ل

ْىا ٧ال٣ُٗان.  َُ  ًد

 
ً
لت م٘ ؤلازىان الظًً ًغا٣ٞىهه  اؤنبذ ؤخمض ٣ًط ي ؤو٢اج ٍَى

  اإلادبـ،
َ
 جلخ

 
٠  

ٌ
ض ًٖ الٗكغة خى٫ الكُش بؾماُٖل  مجمىٖت مجهم جٍؼ
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هم الهبر ٖلى البالءالظي ٧ان ًبُ 
 
 و  ،والشباث ٖلى الخ٤ّ  ،ث

ّ
جهم ٠ ٍٖسٟ

 وَ 
ْ
٢ َ٘  

ُ
ن  الٓاإلاحن ٣ُٞى٫ لهم: "ب ،بٗض ًىما م ًىًم هُ الخٗظًب الظي ًىال

  ،الظي هى صًً هللا ًؼعجهم اهدكاع الخ٤ّ 
َ

ضون اظخشار  ولظل٪ ًٍغ

ت لضًجها، ل٨ً هللا ٨ًُض لضًىه  الضٖاة مً بحن الىاؽ ختى ال جغظ٘ ألام 

 ". ٖلى صًً هللا لً ًُٟئىا هىع الخ٤ّ ومهما ج٩البذ ال٣ىي 

ٗه ٖلى ؤن ًُغح ٖلُه مما شّج  ،٧ان ؤخمض ًغجاح ل٨الم الكُش

ٖلُه بؾماُٖل بإن   ص  خى٫ خغ٦ت ؤلازىان اإلاؿلمحن، ٞحرُ  ِه هِٟؿ  ق٨ى٥َ 

  الخ٤ّ  ؤٖضاءَ 
َ
ى ُُ ل بال٨ظب، ٞ كُٗىن خىله ألا٢اٍو غون الىاؽ مً ٌُ ِ

ّ
ٟ

  الخ٤ّ 
ْ
ى ًَ غون مً ُصٖاجِ خحن 

ُ
ضاٞ٘ ًٖ مى٠٢ ؤلازىان ال٣ضًم خحن ٟ ه، ٍو

ض ههغة الضًًوا ٖبض الىانغ لٓجّ ؾاهض  :هم ؤهه ًٍغ

لِ  -
 
٘ ٖلى ال٣لىب بال هللا.. لم ه٨ً وٗلم ؤهه ًسضٖىا ٞال ًُ

مً مى٠٢  وصَٖ٪  ،٢جي هظا ما خضر ًا ؤخمضنّض 

ه ًٖ عئٍت خ٣ُ٣خىا، هىعالضًً ٨ٞغهه لئلزىان ؤٖمى ٢لبَ 

ظىهغ صٖىجىا، وهدً ال هللا ًىحر بهحرجه ُٞضع٥  ولّٗل 

 ال ٢ًاة، ٞىاهداؾب ؤخًض 
ٌ
  !دً صٖاة

-  ًً ُل.. ٞةوي جخدامل ٖلى هىعالضًً ًا قُش بؾماٖ اؤهذ ؤً

 
ً

َع في خُاحي عظال
َ
  ؤ٦ثر جمّؿ لم ؤ

ً
٩ ًٖ ًٖ  اا مىه باإلاباصت وصٞا

اهه ؤزىه، وسّج  ،ألظل مى٢ٟه ، وهاهى الُىم سجحٌن الخ٤ّ 

 ،ما ظاهبه الهىابل٨ىه ًغي مى٨ٟ٢م بك٩ل مسخل٠، وعبّ 

هِب.. ُئ ٍو ُِ  ٩ٞل مىا ًس
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ن والٓال٫ بَ بَ  خ٤ّ ال - ت ؾىي ّحِ ن ًا ؤخمض، ولِـ في ألام  ّحِ

٣ ٤ ًضٖى للحٍٞغ   ،هضاًتن، ٍٞغ
ً

٤ ًضٖى للٛىاًت، وبضال ٍغ  ٞو

ص ٖىٟه هدىها.. ًا عظل بهه مً ؤن ًىداػ لىا بط به ٌؿّض 

 
ّ
 بل عبّ  !ي مٗىا لٍٟغ بًٛه لىاختى ال ًهل

ّ
ي ما هى ال ًهل

 
ً

  !وؿإ٫ هللا الهضاًت ؤنال

ي وخضه، وهى بوؿاٌن اًٗ هللا حهضًىا ظمُ -
ّ
.. هىعالضًً ًهل

ُِه زحر ه٣ّي  ه.  ،ٞو  ل٨ً ؤهذ ال حٗٞغ

 
َ
 الخٟ

ً
 الكُش بؾماُٖل إلاً خىله ٢اثال

َ
 :ذ

-  
َ
شبِ  اهٓغوا ألز٨ُم ؤخمض ٞةن  ُٞه آًت

ُ
ذ ؤن  في هللا التي ج

  ،٧ل بالء وٗمت
ً
س ى ؤن ج٨غهىا قِئ ل٨م، ٣ٞض  وهى زحرٌ ا ٖو

 
ّ
ّل صزل السجً وهى ال ًهل ا م٘ نض٣ًه قهىًع  ي ْو

 ،ًٖ الهضاًت، وهاهى الُىم واخٌض مىا اهىعالضًً بًُٗض 

دٟٔ ال٣غآن. باع٥ هللا ُٞ٪ ًا  ًداٞٔ ٖلى الهالة ٍو

 ؤخمض وػاص٥ هًضي..

مٗظعة ًا قُش بؾماُٖل، نالحي م٨ٗم واعجُاحي بِى٨م ال  -

 مً ؤلازىان
ُ

 !ٌٗجي ؤوي ؤنبدذ

٤ الخُاث ممً اإلاؿم   صَٖ٪  -  ٖلى ٍَغ
َ

لى و٦ً ٖ !٤ّ اُصمذ

 ،دذ ٢بًت الٓاإلاحنٞىدً في السجً وج ،خظع ًا ؤخمض

ص ما ه٣ىله ؤمام ؤخض مً السجىاء، ٞبُيىا غصّ ٞال ج

 ُّ ى٨ِغة هلل وللغؾى٫، وؤصخاب ىن ٢لىبهم ظاخضة ُم قُىٖ
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٪ ؤجهم ٌكاع٦ىهىا اإلادبـ 
 
ثر، وال ٌٛغه

ُ
آعاء ٞاؾضة ٦

ؾغ واخض والٛاًت مسخلٟت
َ
 ، ٞاأل

َ
إمً ختى لىىعالضًً بل ال ج

وهللا ؤٖلم بد٣اث٤  ،الجهاًت ؤزىه واخٌض مً الٓاإلاحن ٟٞي

 و  ،ألامىع 
ّ
ه مضؾىؽ ٖلُىا لُى٣ل ألزُه ما مً ًضعي لٗل

 !ه٣ى٫ ؤو هٟٗل

ه ؤ٦ثر مً  -  ل٪ ؤها ؤٖٞغ
ُ

هظا ْلم ًا قُش بؾماُٖل، ٢لذ

ًٖ هٟس ي، و٢  ًٖ خ٤ّ  اض ظئىا هىا ألهه يغب ػمُله صٞا

ـَ ؤهه ؤ٦ثر مً طا١ الٗظ اب مً َالب و٦غامخه، وال جي

 ٠ُ٨ٞ ج٣ى٫ ٖلُه مشل هظا الاٞتراء؟ ،السجىاء

-  
ً
بهما ٣ِٞ ؤصٖى٥ للخظع، ٞالسىٝ ٦م  اؤها لم ؤ٢ل قِئ

ىجي ناخبه. ًُ 

ًُ ؤّم  - و٢ى٫  ،ىجي ناخبه بال الهض١ا هىعالضًً ٞحري ؤهه ال 

 في ٧ل ػمان وم٩ان، ختى لى ٧ان الشمً هى صمه. الخ٤ّ 

ًّ خ٤ّ  ٖىض٥َ  -  ا وله. بزم، ٟٚغ هللا لى .. بن  بٌٗ الٓ

 
ّ
م بضعان ٖلى ـ اإلا٣ّض ظل ،د٢٤ُ٣بل ؤن ٌؿخضعي هىعالضًً للخ

ٌؿترظ٘ خىاع ألامـ م٘ خؿام الظي َلب مىه ؤن  اؿًم بدم٨خبه م

به له اإلاى٠٢ مً ٌؿاٖضه في الاهتهاء مً مك٩لت ؤزُه بإي ق٩ل إلاا ٌؿبّ 

"ِايِٛ ٖلُه ب٩ل  :خغط وؾِ ؤؾغجه وفي ٖمله، ختى ؤهه ٢ا٫ له

تراٝ بإي ش يء ٧ي ٨ًىن خبؿبل إلظبالؿ    ه بك٩ٍل عؾمّي اعه ٖلى الٖا
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  ٢ًاجّي  وُخ٨ٍم 
ً

  بضال
َ
دغظجي، ؤو ِاصٞ ًُ ُٗه إل٢غاٍع مً اٖخ٣اله الظي 

  ٌؿاٖضها
ً
". اهٟغظذ قٟاه بضعان ًٖ اٖلى بزغاظه بطا ٧ان ألامغ مم٨ى

 ابدؿامت الؿ  
َ
 في خؿامم قماج

ً
  ،٣ٞض ٧ان ٨ًغهه ،ت

ً
غاه ٞغز  ٍو

ً
ا ا يُٟٗ

 
ً
  اُ  ىلون اويابُ

َ
 بلٜ مجِزل

َ
ه إلاجزل

َ
م يٟٗهخ واوٗضام ٢ضعاجه.  ِت خمىه ٚع

 
ً

ان ٢بل ًسكاه السجً الخغبي ٧له، السّج  ،بال ٢لب ٧ان بضعان عظال

ة اإلاسجىن، ٧ان ٌؿخمخ٘ بهغار مؿاظُىه بحن ًضًه وهى ًجلضهم مغّ 

 ًُ ه٣ٗهم بال٨هغباء مغاث، وال  ًّ ىهي الٍو لت خٗظًب بال بساجمخه اإلاٟ

 بإن ٌٗغّ  ،اصاثًم 
َ
ل )ه زم ًإمغ جه ؤّم َض ي اإلاسجىن ٦ما ول الكاَو

بلُه السجحن:  َل غ٦ب ٖلُه ٦إهما ًى٨ده ختى ًخىؾ  بإن ً (ٖبضالٟخاح

ُٞطخ٪  ،ٗبذ خغام ٖلُ٪""ؤها مغاج٪ ٦ٟاًت ًا س ي ٖبضالٟخاح ح

َغة ِالبس ي هضوم٪ واعظعي بجهاًت الخٟلت: "٢ىمي ًا َم  ابضعان آمغً 

 "..ػهؼاهخ٪

 
ّ
ِ ض  َٗ ُم ـت بضعان ال٧اهذ زُ

ّ
ب هىعالضًً ٦ما لم ة في هٟؿه ؤن ٌٗظ

 
ّ
٦غامت ؤزُه  هٟؿه وخضه، ل٨ً لِسخ٤َ  به مً ٢بل، ال ل٨ُؿغَ ٌٗظ

 خؿام الظي ٌٗل
ً
تراى زٞى ٖلى هٟؿه، ٞإعاص ا م ؤهه لً ًجغئ ٖلى الٖا

 ِظ ي يٟٗه وٍُ ؤن ٌٗغّ 
 
ٟطَر  ه بظ٫ّ ل ه ءَ نمخه الٗاظؼ واصٖا ؤزُه ٍو

 ه وؤبُه.. "آلان ؾإٖالصجاٖت ب٣ضعجه ٖلى حٗظًب ابً ؤم
ّ
م٪ ٠ُ٦ ل

 ُّ  ".!ت ًا ؾُاصة الى٣ُبج٨ىن الخٟلت الخ٣ُ٣

الجىضي مً اإلا٨خب لُسبره ؤن  السجحن في حجغة  ا٢ترَب 

 ٞؿإله بضعان: ،الخٗظًب

 ظهؼجم ٧ل خاظت؟ -

 ٧له مىظىص ػي ما ؤمغث ًاٞىضم.  -
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ٌل حٗلىه الغيىى  صزل بضعان الدجغة وهىعالضًً م٨ب 

ضاه وعظال  ،وال٨ضماث وآزاع  ،ماٌث مً ظّغاء الخ٣ُُض بالخبا٫ه مخىّع ٍو

 اله٤ٗ ال٨هغبّي ٖلى ٧ل ظؿضه.

-  
ً

 !ٖامل بًه ًا خًغة السىظت؟ !باألؾخاط هىعالضًً ؤهال

  لم ًغص  
َ

ذ ًُ  ٖلُه هىعالضًً وزب  ؼ بهمٍذ  هُ ُم اوِ ٣هٓغه في ُٖيُه   ٍٖؼ

ؼ  تٖز
َ
 ٕ.وبصجاٖت ال ج

 مل ُٖب إلاا حكخم عثِؿ٪؟ مل السىظت بُٗ -
ّ
 م الُٗا٫ل

في اإلاضعؾت بن الكدُمت ٢لت ؤصب، و٢لُل ألاصب الػم 

 ًخإصب؟

 
ً
 ؤؾالذ الضم مً ٞمه. زم نٟٗه ٖلى وظهه نٟٗت

 ؤها ب٣ى هىا هب٣ى السىظت وبهذ الخلمُظ وهٗلم٪ ألاصب. -

 
َ
  ،وهغ الجىىص ؤن ٌٗغ  َم وؤ

َ
ش ًُ ٗىا وؤن  ٞغ هغه بلى ألاعى ٍو خىا عؤؾه ْو ّبِ

مىه ة للٛغى ؤوزض  َٗ زهغه وعظلُه لسكبٍت ُم  ٣ىه بلحها بالؿالؾل لحٚر

 ِ٘  ال٣ىؽ اإلا٣لىب ؤمام سّج  ٖلى الب٣اء في وي
َ
ا بظل٪ ىْ اهه، ٞإخى

ىُه. ،هظؿَض 
ُ
دى ًُ  ل٨جهم لم 

بهخم مل بخٗبُىا الُٗا٫ في اإلاضعؾت إلاا مبُٗملىف  -

الىاظب؟ ؤها ب٣ى هٗبُ٪ ًابً ال٩لب. ايغبىا خًغة 

 ألاؾخاط ٖلى َحزه.



112 

 

 ا ىا ٖلُه يغبً ؤمؿ٪ الجىىص بٗص ّيِ زحزعان واجهال
ّ
سًٗىه لُظل ىه ٍو

 
ّ
َٖ ٢بل ؤن ٌٗظ  بىه، وهىعالضًً ٌٛالب ؤوظا

َ
ؤُٖاه ألالم الظي  ،هه ونغاز

٣ً 
ّ
 عوخه ُٞىق٪ ظؿُض  ٘ ؤونا٫َ ُ

َ
ه ُٞتهاوي جدذ يغباتهم ه ؤن ًسىه

 
َ

ً   وؤن جىٟلذ مخه ال٣ىٍّ  نغزخه، ل٨  ٍٖؼ
َ
 ت زابخ

ُ
 ال جسىه

ٌ
مجها  ِٞؿخمض   ،هت

 بعاص
َ
نبره الُٗٓم.  ِت هم ًًغبهم بهالبَ هحّ ه ٖالهمىص، و٧لما جًغب ة

 اؾخمغّ 
َ
 غهم بضعان ؤن ًى٢ٟىه:َم وا في يغبه وسخله ختى ؤ

 اهؼ٫ بىؽ عظلي و٢ى٫ ؤها آؾ٠ ًا ؤؾخاط. -

 ة لل٨الم:اؾخجم٘ هىعالضًً ما ب٣ي له مً ٢ىّ 

-  
ّ
، ي٠ُٗ، مخمل٨ل بال به٪ حٗظ بجي بهذ بوؿان بال قٝغ

ل٨ً لى ٢ابلذ مٗغ٦ت خ٣ُ٣ُت  ،ألوي سجحن ٖىض٥

خىا  هخجغي ػي الٟاع، وؿِذ ًا خ٣حر إلاا ؾبخىا البلض وظٍغ

 !!روا ٖلُىاصلى٢تي ظاًحن جخجبّ  !ًا ؤهضا٫؟

٣ه وبه٤ ٖلُه، ُٞاف بضعان َِل الىحران وؤمؿ٪  زم اؾخجم٘ ٍع

 بغؤؽ هىعالضًً ٧اإلاجىىن:

٠ ٖلى وش ي ًابً الؼها -
ّ
َغة وابً خغام ػي ؤزى٥ بهذ َم  !!بخ

 
ّ
 !ىٟؿهب٪ باللي لى ٧ان ؤزى٥ م٨يل ٖظ

 زم سخبه مً قٗغه هدى الجضاع الصسغي: 

ٖاملي عاظل وصماٚ٪ هاقٟت؟ ؤها ه٨ؿغهال٪ ًابً  -

  !ال٩لب
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 بغؤؽ هىعالضًً بٛحر عخمت مغّ  جضاعَ ب الويغَ 
ً
 بٗض مغّ  ة

 
 َم ة ختى تهك

 ُّ ت، والجىىص ًغحٗضون لهى٫ ما ًغون الغؤؽ الخ٨ُم وؾالذ الضماء ألاب

٘ بضعان ًَض    ه ًٖ الغؤؽبال ٧لمت.. ٞع
َ
  ٞؿ٣ِ

َ
م الغوَح الجؿض و٢ض ؤؾل

 
 
 و بت وال٣لَب ال٨ُٓم بلى عبه، اإلاٗظ

 
  ٌم وظهه مدُ

ّ
ُه ال جبضو مالمده ٌُٛ

  الضمُ 
 
 الٟاظغ. ماث هىعالضًً صون ؤن ًم هىع والٓلُم الُ

ّ
هم مً جَ ٨

 لم ًخما ه ل٨جهم ؤبًض نغزت واخضة، هالىا ظؿَض 
 
ة عوخه، ىىا مً ٖؼّ ٨

 لم ٣ًخلىا ؤلاا ٢خلىه ل٨جهم ؤبًض 
َ
ً  ُٞه، ٦ؿغوا عؤَؾ  وؿان ا ه ؤبًض ؤ٩ٞاعَ  ه ل٨

  زِت ه لىع ث عوُخ ٟٞي وؿله ؾغَ  ،لم جى٨ؿغ
ً

 ،بٗض ظُل شجغجِه ظُال

 
َ
همبَ ٞٛل

َ
ه بعاصت

ُ
 !ٞهؼمهم بمىجه ولم حهؼمىه ،ذ بعاصج

ى ٞى١ مىًضة مً خضًض و٠٢ خؿام ؤمام ظشمان ؤزُه اإلاؿّج 

 
ّ

، وعٞ٘ الُٛاء ًٖ ظت اإلاىحى بمكٟى السجً الخغبي٢بل بصزاله بلى زال

هُ 
ُ
  وظٍه ٌِٗغٞ

ّ
ُ ه، ٣ٞض ٚابذ اإلاالمذ ٚو

ْ
  ذ الضماءُ ل٨ىه لم ٌِٗغٞ

َ
 الُٗىن

، ه ؤمام الجؿض اإلاهُب ختى في مىجهوخجى عؤَؾ  ،هالىاز٣ت. مسر وظهَ 

 وؤظهَل بالب٩اء. ،وي٘ ألار ال٣اجل عؤؾه ٖلى نضع ؤزُه اإلا٣خى٫ و 

-  
َ

 هظا بَ٪  ؾامدجي ًا ؤدي. ؤهذ
َ

لم  وبي. إلااطا مً ٞٗلذ

جهمذ والجمُ٘ نامذ؟ إلااطا لم جبخل٘ الٓلم ٦ما ًبخلٗه 

ِ الخاظت 
ـّ دىا وهدً في ؤم  ٖلى حٍٗغ

َ
مذ الجمُ٘؟ إلااطا نم 

  إلاا ٌؿتر يٟٗىا؟ ختى لى ٧ان الخ٤ّ 
َ

 مٗ٪ إلااطا نضخذ

 بهظه ال٣ىّ 
َ

الىاؽ.. ؤها  ة الٟاضخت؟ لُخ٪ ؾ٨ذ  ٦ما ؾ٨ذ

 
ً

ؤها  !مىحرةألدي.. ٦ظَبذ ؤزخ٪  لم ؤ٢خل٪.. ؤها لؿذ ٢اجال
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لم ؤ٦ً ٢ابُل الظي ًلبـ ٦ًٟ ؤزُه هابُل. ؤها لم 

 ؤ٢خل٪.

ب   ،زم هٓغ لىظه ؤزُه ٞٗاله الٖغ
ُ
 ! الٛاثغة جبهغ الُٗىن

ُ
ُٖىن

 
َ

 جٟط
ٌ
ٖلى ال٣خا٫ ختى وهى ا ٢اصعً  الػا٫َ  ووظُههُ  ُخهُ هىعالضًً مٟخىخت

 
 
 م..مدُ

-  ُّ  ا،ذ، ؤها لؿذ ٧اطبً ال جىٓغ لي. ال جداعبجي ختى وؤهذ م

 ٧ان ًجب ؤن جمىث لدؿخمغ   !!ال٩اطب ومىحرة ال٩اطبتؤهذ 

ض مجي؟ إلااطا  الخُاة، ؤهذ مً و٠٢ بىظه ؤلاعاصة.. ماطا جٍغ

غاوي ٢اجل٪؟ وٗم. ؤها ٢اجل٪
َ
ؤها ٢ابُل و٢ض  .جىٓغ لي؟ هل ج

 
ُ
ىخ

 
ً ٧ل مً ًداعب ؤلاعاصة٦ٟ ِ

ّ
د٪؟  !٪ وؾإ٦ٟ هل هظا ًٍغ

 
َ

ُّ  إلااطا ال جمىث ختى وؤهذ  ًا هىعا !ذ؟م
ْ

 !لضًًُمذ

  ،ٚاصع اإلاكٟى
ّ
ُىهه واج جه هدى م٨خب بضعان وعوخه ٚاثبت ٖو

 ُّ ىظه بضعان الجالـ بال بؾالخه الصسص ي  ؤقهغَ ، و خت بال بخؿاؽم

 زىٝ:

 ؤدي ؤحها اإلاجغم -
َ

ه ٣ٞخلخجي. !٢خلذ
َ
 ماطا ؾإ٢ى٫ ألبي؟ ٢خلخ

ص مىه ووي٘ ًضه ٞى١ الؿالح اإلاؿّض  جهٌ بضعان مً م٣ٗضه وا٢ترَب 

 
َ
ه وؤزهدىه ٞإزٟ

َ
ً 

َ
  ٌَ الَُض ٟ

ً
خؿام  ؤن  ا الظلُلت التي جدمله واز٣

 مً ؤن ًًِٛ ٖلى الؼهاص: ؤظبن

ِازٌٟ ؾالخ٪ ًا ؾُاصة الى٣ُب.. ؤها ؤٖٝغ ؤه٪ ؤ٣ٖل  -

ما الهىاب وما السُإ ا مً هظه الخما٢ت أله٪ حٗٝغ صوًم 
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 ألظل ؤزُ٪ 
َ

وجضع٥ُ مهلخخ٪، وؤهذ لً تهضم ٧ل ما بىِذ

 حٗٝغ ؤ٦ثر مجي ؤهه لً ً
َ

ُ  الظي ٦ىذ ولً ًغي ا سغط خ

 ُّ ذ ا ًض الىىع، ِاخؿبها ظ وؤهذ زحُر مً ًدؿب، هظا ؾحًر

٘ ٖى٪ الخغط ٞغ وؾخججي مً اإلا٩اؾب ما  ،الجمُ٘ ٍو

 
ً

 ٖا٢ال
َ

 لك٨غججي. حٗلمه ؤ٦ثر مجي. ولى ٦ىذ

 :اؾ٣ِ خؿام ٖلى ال٨غس ي مجهاعً 

 ا.ماطا ؾإ٢ى٫ ألبي وؤمي؟ لً ٌؿامداوي ؤبًض  -

اجهؼم ظِكىا وماث ؤ٦ثر  وؿُاهه بالى٢ذ، ل٣ض ٧ل ش يء ًخم   -

 
ً
 مً زحرة الكباب، وم٘ طل٪ جمؿ  ا مً زالزحن ؤلٟ

َ
ت ٨ ذ ألام 

هم ب٣اثضها وظِكها، آالٝ آلاباء وألامهاث وؿىا ؤبىاءَ 

ُمِ  اصوا بلى الهىاب زل٠ ٖػ هم، هم وظِِك ال٣خلى ٖو

مً ٧ل هاالء.. الىاؽ جمىث ألظل ا ووالضا٥ لَِؿا زحرً 

ألجهم ٖاعيىا بعاصجه،  بعاصة الخا٦م ؤو ًمىجىن  بهٟاِط 

٤ الساؾغ، ولم ٨ًً لُىجى مً اإلاىث  وؤزى٥ ازخاع الٍٟغ

 م٘ ؤلاصاعة و٢ض  خا٫.. ل٣ض جدض   بإّيِ 
ُ

 لَ٪ زذ
ُ

اؾخصىاًء  مذ

في م٣ابغ ألاؾغة ولِـ في الصخغاء  صًٞ ؤزَُ٪  م  بإن ًخِ 

ُت ؤن ال ٦ب٣ُت الّس  جىاء الظًً ًمىجىن هىا، ل٨ً قٍغ

 ، بال في ؤي٤ُ هُا١. ٨ًىن هىا٥ ظىاػة وال خًىع 

زبر ؤبي بمىث ابىه ؤبًض  -
ُ
 ا!لً ؤؾخُُ٘ ؤن ؤ
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-  
 
 ؤٖٝغ هظا، ولظل٪ عج

ُ
و٢ض  ،ألامغ م٘ الٗمُض عقضي بذ

ؤزبروي ؤهه ؾحرؾل ابىه ؤوـ إلزباع والض٥ وبخًاعه 

الضًٞ اللُلت وصون جإزحر،  م  الؾخالم الجشمان ٖلى ؤن ًخِ 

 ُّ ل٨ً ت لخمل ؤزُ٪ وصٞىه، اعة ٖؿ٨غٍّ وؾإعؾل مٗ٪ ؾ

 
ً

٪ به بدظاٞحره: ممىٕى ًٖ جىُٟظ ما ؤَم  ؾخ٨ىن مؿاوال
ُ
غج

 
ّ
٪ وظضًغ ب٪ ؤن خًىع ؤخض. ؤلم ؤ٢ل ل٪ ؤوي ؤ٠٢ بهٟ

  !حك٨غوي؟

في جل٪ اللُلت اإلآلمت التي ٚاب ٞحها ال٣مغ ا قضًًض  ٧ان البرصُ 

ابذ الىجىم في ؤ٣ٞها البُٗض، ًيخدُب  ال٨ىن ٖلى مىث الىبُل الظي  ٚو

  َهغ بالخ٤ّ ػمً السضإ وَظ  ح بالهض١ فيَض نَ 
َ
ًِ السىٝ.. ؤ٣ًٔ  في َو

ُّ عقضي ابىه وؤزبره السبر وؤَم  اعجه بلى بكحر وؤن ًىنله َغه ؤن ًظهب بؿ

 
ّ
 ه. نغر ؤوـ في ؤبُه: ت هىعالضًً وصٞىِ بلى السجً الخغبي الؾخالم ظش

 !٢خلخىه ًا مجغمحن -

هى اللي ٢خل هٟؿه، ولى ؤبىه  !ِالؼم خض٥ ًا ٢لُل ألاصب -

جها هُضٞىىه ػي ال٩لب في الصخغا، مؿخلمل
َ
 ظشخه وصٞ

 ٢ىم ِاٖمل اللي ٢ىلخل٪ ٖلُه.

 ُّ ت الغهُبت اعجه ومغ  ٖلى خ٨ُم ومُىا لِكاع٧اه اإلاهّم ؤزظ ؤوـ ؾ

٫ مً اهدبَه للُغ١ الساٞذ ٖلى بةزباع الىالض ب٣خل ولضه. ٧اهذ مىحرة ؤوّ 

ىضما عؤث ؤوـ ؾإلها:  الباب، ٖو
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 ٞحن الدج بكحر ًا مىحرة؟ -

 !م ٢خلىه ًا ؤوـ؟زال  -

 ٢خلىه ًا مىحرة، ٢خلىه اإلاجغمحن.  -

ــــــــ  ــ"ؤزٍى
َ
ل ــــــاااا" نغز ذ بها مىحرة ٟٕٞؼ الىالضان للهىث الهاعر بالٍى

ىضما ؤبهغ بكحر ؤنض٢اءَ  ه بالكام اإلاازل ٤َ ٢لبُ الٛاثب اوسَخ  الىاػ٫، ٖو

 ؤمامه: 

 زحر ًابجي؟ خهل خاظت لىىعالضًً؟ -

له، زضه مً بًضهم ٖكان حٗا٫ مٗاها ًاحج هىصً٪  -

 هضٞىه بض٫ ماًضٞىىه اللي ٢خلىه. 

 
َ
 ؾ٣

َ
 ونَم . ذ ٞغصوؽُ

َ
 الىالض ولم ًى٤ُ. ذ

ُّ  خمل ألانض٢اء الهض٤ًَ   ،تاعة الٗؿ٨غٍّ ال٣خُل لى٣له للؿ

ه". وا٢ترب خؿام لُدمل ؤزاه ٞإقاع له بكحر بؿبّ   ابخه: "بًا٥َ ؤن جمؿ 

 
َ
ُّ  ٌَ ٞع ئ ؤخٌض ٖلى ٞلم ًجغ  ،اعة ال٣خلتؤن ًً٘ ابىه في ؾ

 
َ
 ولضه. ع٦ب في اإلا٣ٗض زل٠ ؤوـ وؤؾىض عؤَؽ  ؤٍب ًدمل ظؿَض  ِت مٗاعي

 
ً
حؿُل واٍص مً هحران  في ٦ٟىه ًدخًىه والغوُح ا ابىه ٖلى نضعه ملٟٞى

 ظامِ 
ُ
ًَ  نضعَ  ٚاصعَ  ة ال جب٩ي وال٣لُب َض والٗحن  ،الىلض الىالض لِؿ٨ً ٦ٟ

غة ؾىت للىعاءو 
ْ

ـَ ٖك غَ  ،عاخذ عوخه زم
 
حرة وهي ابىت َٟلخه مى ٞخظ٦

 
َ
ت  يْ ازىت خه وج٣ى٫ له: "ًا والضي لً ًىَٟٗ٪ مٗٞغ غة ؾىت جضزل ٚٞغ

ْ
ٖك

له الباَل الخ٤ّ 
ُ
 ". !بٗضما ٣ًخ
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ؤٖمى. ٧ل الىاؽ ٖمُان.  ٦ال٦ما ٧ان ًبهغ ووخضي ٦ىذ -

 !وؤٖماوي الغظاء ،ؤٖماهم السىٝ

ص لُٟخذ الؿ٨ً ألازحر، ٞإقاع اوو٠٢ اللخ   ،و٢ٟىا ؤمام اإلا٣برة

 زم هٓغ لخؿام وهاوله اإلاٗى٫ والجاعوٝ: ،".٥ىَض َٖ له بكحر: "

 ِاٞخذ ٢بر ؤزى٥. -

ضاه لُٗغّ ا صسغٍ  ا ٞدمل خؿام اإلاٗى٫ ًًغُب بابً  ي ٖىه جغابه ٍو

 جسىهاهه ُٞعجؼ ًٖ يغب الباب:

ا مل ه٣ضع -  !مل ه٣ضع. خغام ًابٍى

 ِاٞخذ ٢بر ؤزى٥ مدضف هُٟخده ٚحر٥.  -

وؤمام الىالض  ،جليغب خؿام الباب ختى اهٟخَذ ال٣بر ؤمام ال٣ا

اء. هٓغ الىالض للجؿض إ الجمُ٘ زم جىيّ  ،الظي حهضع بالخؼن وال٨بًر

 وع٦٘ ٖلى ع٦بدُه وهى ًًّم ا اهخخى مُىا ظاهبً ، و للهالة ٖلى اإلا٣خى٫ 

 
ّ
ي لِؿٕى اإلاؿُذ: "ًا ؤباها الظي في الؿماء بطا ًضًه جدذ وظهه ًهل

 ابى٪ لُٟضي زُاًا الىاؽ بضمه ٞةن  هظا 
َ

 ؤعؾلذ
َ

نض٣ًي ٢ض ٦ىذ

 
َ
خه بضمه ٞاعخمه وا٢َبله في ٞغصوؾ٪ٞ اهدجى بكحر ٖلى ولضه و  "..ضي ؤم 

 ى:اإلاؿّج 

-  
ّ
٪ بال ؤجمىث ًا ب٨غي ألنل

ُ
لخ٨غمجي ؤهذ  ي ٖلُ٪؟ ما ؤهجبخ

 َٖ ٘ ألاب ابىه لل٣بر؟ لِـ ليّ بضٞجي والهالة  ِ
ُّ ، ٠ُ٦ ٌك
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إلاشل هظا ًىجب آلاباء ؤبىاءهم، ٞهل ٧ان مىج٪ هى ٧لمخ٪ 

 وي ؤوي ٦ىذ ٖلى يال٫؟ألازحرة لخسبر 

ُّ  ،زم اؾدىَض ٖلى ٖهاه   ،إ للهالةوته
 

  ٞان٠ُ
َ
ه خ٨ُم وؤوـ زلٟ

  .وبجاهبهم خؿام
َ
 بلحهم وعٞ

َ
ها:الخٟذ ى ابىه بُٞغ  ٘ ٖهاه وهخ 

زغط مجها بهَ٪  -
ُ
  ا

ّ
 !ي ال٣اجل ٖلى مً ٢خل؟عظُم. ؤًهل

ض واهخخى بدؿغة الظ٫ّ   ،نلى الىالض ٖلى ولضهو  والهىان. ٞسغط الٍُغ

  ،ل٣برهوخمله 
َ
َم وؤ هَض ٞإع٢

َ
 ه إلاشىاه:ؾل

 ا وَ ًَ  الُىِم  بَٗض  ٖلَُ٪  ال حَٗب  -
َ
مً ًدُا  ل٩ّل  بهما ألالُم  !ضيل

 ؤْلَمذ مً بٗضه الخُاة. ا ًا هىًع  ،بٗض٥
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 كـأُس اإلميــَـان
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 يأتٌ بالدلًل فهى ضالل، ٌٍ  إميانلُّ [
ٌُ الرٍ ييبع مً ا  ]لكلىب يطُهً فًهاوحده اإلميا

 

لىاث ٖلى الهّ  ٧اهذ ألاؾغة ؾُٗضة بؿلى٥ نالر الظي ًداٞٔ

ٔ ظّض 
 
ت( الظي ه ٖلى مسجض )الُؿيِ السمـ في اإلاسجض، وعٚم جَدٟ  ُ

 
ُ
ا ه اإلالخدىن ومُالَبِخه له بالهالة في مسجض )ؤبى الٗال( ؤو ؤي ًَ م 

 
ّ
ي لم جؼص ل بإ٦ثر مً ههُدخه التمسجض آزغ، بال ؤهه لم ًمىٗه ؤو ًخضز

ؿغ ًا نالر، واإلاؿلم ٧الىدلت ال ًإزظ بال ؤَُب  ٌُ ًٖ ٢ىله: "الضًً 

 ًّ  ا٥ والدكّض الغخ٤ُ، ب
ّ
ِِ ٣ٖل٪  ،لص ٞةهه ؤ٦ثر مٟؿضة مً الخدل ٗ

ُ
وال ح

  ،ألخض ًا بجيّ 
ّ
٣بل بال ما ًخ

َ
ًّ  ،٤ٟ ٖلُه ٣ٖل٪ و٢لب٪وال ج ٥ ٛغّ ا٥ ؤن حوب

 
ّ
 ال٩لماث مهما بضث عه

َ
 اهت ٖالُت، زظها ههُدت ممً زظ
َ
خه الخىاظغ: ل

ا ؤَٞؿُضهم حّج 
ً
 ت".بن  ؤٖلى الىاؽ نىج

ـَ نالر ؤباه ؤبًضا ا ب٩ل ما خىله ٖىضما  ،لم ًي ًُ ٣ٞض ٧ان واٖ

ماث ؤبىه وهى في الغابٗت ٖكغ، ٣ٞض ٧ان هىعالضًً ًصخبه في ٧ل 

 
ّ
هل ض الؿلُان ؤبى الٗال، ُان الجمٗت في مسجم٩ان ًظهب بلُه، ٍو

باه: "إلااطا لم هضعؽ الؿلُان ؤبى الٗال غ ٖىضما ؾإ٫ ؤًظ٦نالر والػا٫ 

ش م٘ مً صعؾىا مً الخ٩ام؟" ٞطخ٪ ؤبىه و٢ا٫ له:  ،في الخاٍع

ا ٖلى الٗغوف بل ٖلى ال٣لىب ًا 
ً
"الؿلُان ؤبى الٗال لم ٨ًً ؾلُاه

 ػاهًضا ًضٖى الىاؽ بلى جغ٥ الخُاِة الٟاهُت 
ً

نالر، ل٣ض ٧ان عظال

َبٗه ٦ش
 
حٌر مً الىاؽ الظًً آمىىا والُم٘ ُٞما ٖىض هللا وخضه، واج

به الىاؽ بالؿلُان، ؤي ؾلُان 
 
٣

َ
بضٖىجه ٩ٞاهىا ًإجمغون بإمغه ختى ل

 ُّ  ". .تالهٞى
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  ً نالر لم ًجهل ٦شحًرا مً ؤبُه، لِـ لهٛغ ٣ٖله و٢تها  ل٨

 
ّ
غ، ول٨ً ألن  نالر ٧ان بُبٗه ؤ٢غب ٞدؿب، وال إلاىث والضه اإلاب٨

ساٝ ملّٗم  ٤َ خه مىحرة، ًمُل بلى الٗؼلت ٍو م  هظا  ً مىاظهت ٧ل ش يء، ٖو

ُض الكٗىع والص
ْ
٣

َ
مغاه٣خه وِخغم  ه ألبُه وهى ًُغ١ باَب جه ًدُم ألام زم ٞ

ا ُٞه، ولم ٨ًؿغ طل٪ الخغم بال ه وظّض ظّض 
ً
جه ٖلُه الظي ؤنبذ مبالٛ

 
ّ
ه وؤعاص ؤن ًٟخذ ألابىاب ؤمام خُٟضه خ٨مت بكحر الظي جسل و مً زٞى

 
ّ
ه مجها، ولظل٪ اعجاَح  ى لهُ م مىاظهت الخُاة التي لً ًب٣لُخٗل َُ ٞحها لُدِم

 
ّ
 جاُه خُٟضه ألاو٫ هدى بُىث هللا. ٢لبه ٖىضما ٧ان اج

ه ولم ًسخل٠ مٗه بال ٖىضما ؤعاص جغ٥ لم ًسال٠ نالر ظّض 

ا لخبرّ  الًٛب وؤزبره ؤهه ه ؤقّض ًٚب ظّض  .الجامٗت  ُ ؤ "لى ٧ان ؤبىه خ

ؤبُه ل٨ىه لم مىه ومً ٞٗلخه". ٧ان نالر ؤي٠ٗ ما ٨ًىن ؤمام ِط٦غ 

 
ّ
ُت الهىضؾت، ٞضوًما ما ٧اهذ ٌؿخُ٘ ؤن ًخىا٤ٞ م٘ خُاة الجامٗت ب٩ل

 
ّ
ضون الٛغب، ٞحري ؤجها ٞخىت جؼعجه عئٍت الٟخُاث ٖغاًا والكباب ٣ًل

هَ 
ُ
ولى، لىال الكُش )مدمض( الظي ٧ان ًوجغ٦

َ
ٓا ؤ

ّ
والظي  ،ه ال٣غآندٟ

 يسخَب ٗه ؤن ًدهل ٖلى قهاصجه وؤن ًهبر ٖلى البالء وؤن ال ًشّج 

خب   مىه، ٞاإلاؿلم ال٣ىّي 
َ
والكهاصة  ،بلى هللا مً اإلاؿلم ال٠ًُٗ ؤ

 ُّ البَ ت ٢ىّ الجامٗ  مً جغ٥ الجامٗت ؤن ٌؿعى ليكغ الهضاًت ة، َو
ً

ه بضال

 في مً خىله. 

 بٗض جسغّ  ْل  
ً

ال ه ظه بال ٖمل، ال ٌؿخجُب لغظاء ظّض نالر ٍَى

غُ   ٖىه ٍو
ً

ألاؾىا١ ملُئت باإلاٟاؾض  ص  ٖلُه صوًما بإن  بإن ًضًغ الى٧الت بضال

ِٓلم ال٣لىب. 
ُ
 التي ج
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 ناع الخؼن زالثهمابغاهُم و٢ض بوفى بكحر م٘ نض٣ًه ألا ظلـ 

 ُّ   :هماب ًٖ مجلؿالظي ال ًخٛ

ُ٘ ؾىىاٍث ًا ببغاهُم و٦إوي لم ؤصٞىه بال باألمـ - ل٣ض  !ؤعب

 ٦ؿغ هىعالضًً ْهغي بمىجه.

ه مً بٗض -
ُ
ه، ل٣ض الىلض مجض ؤبُه ًا خاط بكحر، وؾحَرج

بخلى به الغظل ًُ ؼائها ؤهه ٢ض  ،ابخال٥ هللا بإٖٓم ما  ٖو

 وها ٢ض مغّ 
ً

ث الؿىىاث ولم ًيَؿه الىاؽ، ٧ل ماث عظال

مً ٖٝغ ابى٪ لم ًظ٦غه بال بالسحر، ومل٨ىث هللا زحر مً 

مل٨ىث ألاعى وؾُجض ٖىض هللا الغخمت. ٢ض ٧ان زحر 

 
َ

 الكباب و٢ض اهخ٣م هللا ممً آطوه، ٞها ٢ض عؤًذ

ا وؤلبَ جَ ؿاصاث( سَج )ال ًٗ هم الُغح ٧اليؿاء، ومً َؿ هم ظمُ

 غ خه مً الجِل.ؤٞلذ مً السجً َؾ 

-  
ّ
ه لي بال هللا، بلُه ص  ي لً ًغُ ما ٖاصث لي ز٣ت بإخض وخ٣

ا ؤمام هللا مً ٖبض  ًٗ ؤق٨ى مهابي، ؾإ٢ايحهم ظمُ

 
َ
ل
َ
ب ابجي ؤو ْ

 
ظ َٖ  مه. الىانغ بلى ؤنٛغ ٖؿ٨غي 

 وال ججىػ ٖلُه بال الغخمت. ه ٢ض طهب ٖبض الىانغ بلى عبّ  -

ُٕ ٖلى ٖبض  - ْص
َ
م ٧ل ش يء لم ؤ هل حٗٝغ ًا ببغاهُم؟ ٚع

لم الىانغ ولى مغّ 
َ
م ؤوي صٖىث ٖلى ٧ل مً ْ ة واخضة ٚع

لهم ؤزىه خؿام، بال ٖبض الىانغ، ٧لما هممذ ابجي وؤوّ 

َض لؿاوي و٢لذ: "م٨يل الٗكم ًا 
َ
بالضٖاء ٖلُه او٣ٗ
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م ٧ل ما حؿبّ  ـ"، ٞٚغ ء الػلذ ؤعاه الغظل ب ُٞه مً بالَع

 الى٠ُٓ الظي ؤعاص السحر للىاؽ.

ا ل٨ً جضبحره ٧ان بال خ٨مت،  -
ً
ٖبض الىانغ لم ٨ًً ْاإلا

ووز٤ في مً ال ز٣ت به، وال  ،وجغ٥ ؤمغ البالص لؤلهظا٫

 ؤخؿبه ٧ان ٌٗٝغ ٧ل ما ًدضر مً وعاثه.

، لِـ هظا بٗ - ظٍع له، "بن ٦ىذ جضعي ختى لى لم ٨ًً ٌٗٝغ

ؤٖٓم"، ز٣ت  ذ ال جضعي ٞاإلاهِبتوبن ٦ى ،ٞخل٪ مهِبت

 
ً

الىاؽ ٚالُت ًا ببغاهُم، ومً وز٤ ب٪ ٞةهه وي٘ خبال

 للش٣ت ٞةن  الخبل ًسى٣٪، 
ً

خى٫ ع٢بخ٪ وبطا لم ج٨ً ؤهال

 وب٨ُذ، لِـ وؤها ٦ىذ ؤز٤ به وؤخبّ 
ُ

ىم مىجه خؼهذ ه، ٍو

 
ّ
ى ألهه ماث، ل٨ً ألهه لم ٌٗخظع ًٖ ٢خل ولضي.. ٦ىذ ؤجمج

شِبذ ؤن  عهاو ًُ ي ٖلُه لم ٨ًً خما٢ت، وز٣تي به لم ج٨ً ؤن 

 
ّ
ا هى آلازغ، هل حٗٝغ ًا ٢ل

ً
ى ت ٣ٖل.. ل٣ض ٧ان خٍؼ

لم  ،١ ٦الم الىاؽ ؤهه ماث مؿمىًماببغاهُم؟ ؤها ال ؤنّض 

مت ٣ٞض ٧اهذ  ل ٖبض الىانغ بال ٦ؿغة هٟؿه بٗض الهٍؼ
ُ
٣خ ًَ

ض له هسىة نُٗضّي  َٖ اء بما َو م بطا عجؼ ًٖ الٞى ، وال٨ٍغ

 م٣هىًعا..
َ

"هللا ٌؿامد٪ ٦ىذ مم٨ً جغايُجي  ماث

ـ".  بداظاث ٦خحر ؤوي ؤ٢ل مً مىج٪ ًا َع

 

ـ بٗض زغوظه مً السجً وناع ٌٗمل  ،جغ٥ ؤخمض الخضَع

 في ظماٖت
َ
جه بغؤؽ ما٫ باإلاٗماع بٗضما اهسَغٍ  به ًبَض  ؤلازىان التي ؤَمض 

ُ
ؤ
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ا
ً
ٞإعؾلىا له مً ٌؿاٖضه  ،ٖمله الجضًض الظي لم ٨ًً ٌٗٝغ ٖىه قِئ

غ   ٍو
َ
ب ٖلُه.. ؤقُاء ٦شحرة حٛ رث بٗض الخغب ح  قضه في طل٪ اإلاجا٫ الٍٛغ

ض  واؾترصاص ؾِىاء، ناع هىا٥ خالت مً الغيا بإن  هظا ٨ًٟي، ال مٍؼ

حن  ض مً الٗغوبت باهٓت الشمً، لم ٌٗض لضي اإلاهٍغ مً الخغب وال مٍؼ

وا ألاعى واؾخٗاصوا هُبت وا ٧ل ما ٣ٞضوه، اؾترصّ ما ٣ًل٣هم ٣ٞض اؾترصّ 

م ٧ل ما مغ  ظِ بهم مً مساٝو ٖلى  كهم الظي الػا٫ ًُٖٓما بإُٖجهم ٚع

ًّ  َل ًضه، ل٨ىه َٚؿ  اٍ ٢لُلت ٧ل آزاع ألالم، وصماُء الجىىص والًبّ  اٍم في ؤ

 
َ
غ ؾِىاء اٖخظ ه في السجً َعث ل٩ل مً ُؾٟ٪ صُم التي ؾالذ لخدٍغ

 ُّ اصث البىض٢  لؤلخالم ال مجهِ الخغبي، ٖو
ً
 ت خامُت

َ
 اً

َ
 لها، ٞخٟغ ٙ

ً
لىاؽ ت

ىا له مً ٢بل. ٧اهىا ُٖص ى للخُاة التي اهٟخدذ ؤبىابها  ألمٍغ لم ًٟٚغ

 
ّ

ا، وما ٖاص الٟال
ً
ا وال مإلٞى

ً
ا ؤلُٟ

ً
ح م٘ الاهٟخاح، ٞما ٖاص ال٣ٟغ نض٣ً

هلر ألقُاء ؤزغي ٚحر الخغر ٞاألعُى ج ،ٖلى صًاهت ألاعِى ال٣ضًمت

ا وعٞ٘ ألاز٣ا ،مها باإلؾمىذِخ وخكى عَ  ،جهلر للخٟغ !والخهاص
ً
٫ َاب٣

  ،ٞى١ َاب٤
ُ
 ت. ع  الثروة، وهىا ٧ان ؤخمض لل٣ُام باإلاهّم ِض ٞخ

ذ قغ٦خه وؤنبد ،وة ؤخمض م٘ ٧ل ٖماعة جغجٟ٘ذ زغ ٗاعجٟ

 اإلاٗماعٍّ 
ْ
َضجه ت ج٨بر ٧ل ًىم، ٣ُٞخُ٘ ظؼًءا مً َصز

َ
ِله لجماٖخه التي ؾاه

 
َ

ُبذ
َ
عجاٝ ٢ًاها زل٠ ظضعان السجً  والئه لهم في ؾىىاٍث  بٗضما ز

مـ صزِله لهىضو١ ، الخغبّي 
ُ
ٞإُٖىه اإلاا٫ وؤُٖاهم الٗهىص، وناع ز

  ظماٖخه، و٦بر الهىضو١ وؤه٤َٟ 
ّ
مً بٖاهت ال٣ٟغاء في  جاهفي ٧ل اج

 
ّ

ب في الجامٗاث ومىِدهم ال٨خب الىجٕى وال٨ٟىع بلى بٖاهت الُال

 باإلاّج 
ْ
ؼعٕ الىالءان وَصٞ لحن الىٟىؽ ٍو ًُ ا  ،ِ٘ ه٣ٟاتهم، واإلاا٫ ٦م 

ً
وؤخُاه

ٞضزل الىاؽ في ٦ى٠ الجماٖت ؤٞىاًظا  !ولى بلى خحن ًؼعٕ الخب  

ة ًىًما، واؾخ٣ىث ٦ما لم حٗٝغ ال٣ىّ  ،٨ٞبرث ٦ما لم ج٨بر مً ٢بل
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ها الؿاصاث بغ٦ىه الكضًض ٞإو وؤَم  وا بلُه واعج٨ىىا خحن َالبهم ض 

ت وعٌٞ اهٟخاٍح بمجابهت زهىمه الظًً ٌؿٗىن ب  لى ٞخذ ٣ٖى٫ ألام 

اهُت ل٨جهم ٌعجؼون ًٖ ٝ ًمل٪ ُٞه ًمىُذ زغاًء ؤظىَ  الىاؽ ُؾبل الٞغ

 نُ 
ّ

ٗاع: "ًم٨ى٪ ؤن حؿخىعص ؤي ش يء ىٗها بإًضحهم، ختى ؤنبذ الك

 ". !ٞلماطا جهى٘ ؤي ش يء؟

ت ؤَٖم  غث ال٣ٗى٫ التي ح٣ٗل ٖلى بؾ٩اعِ جظّم  تها زمغ الضولت ؤم 

 ،هم ًٖ ٞؿاٍص ناع ًًغب في ٧ل ألاهداءاإلاٛكىقت لخىام ُٖىجُ 

َغث الغقاوي وُوّؾِ 
َ

ض ألامُغ بلى ٚحر ؤهله. اهخًٟذ هظه ال٣ٗى٫ ٞاهدك

ٞى٫ 
ُ
٩ٞان البض  مً بؾ٩اتهم وبزماص هاعهم، ل٨ً لم حٗض  ،ٖلى طا٥ ألا

 
ّ
٣ت ال٣ضًمت نالخت. ٢ضًًما خُ غ، الٍُغ

 
مىا عؤؽ هىعالضًً ألهه ٨ٞ

وجدُُم الغئوؽ الُىم لم ٌٗض ًهلر بًغِب الغؤِؽ بالجضاع، ل٨ً 

 ؤقّض هىا٥ يغبَ 
ٌ
ومً  !ناخب الغؤؽ مً ؤهل الىاع بإن ج٣ى٫ ؤن   ت

ؤ٢َضُع ٖلى مىذ ن٨ى٥ الجىت وؤزخام الجخُم زحٌر مً ظماٖت جدمل 

 
ّ
 الضًً؟ ٩ٞان ؤلازىان هم يال

َ
 عاًت

ّ
ها لل٣ًاء ت الؿاصاث التي اؾخٛل

  ،ٖلى زهىمه، ٞإَل٤ طثابها التي َا٫ ٣ٖالها
َ
اللجام ًٖ هابها  ٪  ٞو

اهدكغوا في ٧ل م٩ان ا ال٣اَ٘، ٞالىاهل وؤػا٫ ال٣ُض ًٖ ْٟغه

 دً
ّ
َِ ظ  جُ عون الىاؽ مً ٣ٖى٫ٍ ْاِهُغها ال٨ٟغ وبا

ٌ
ها ال٨ٟغ وؤجهم صٖاة

ىم  ،للىاع ومً ؤظابهم ٢ظٞىه بها، ٞكغب الىاؽ ٦إَؽ ؤلاًمان اإلاٖؼ

  ،و٦غهىا هاالء الظًً ًضٖىجهم بلى ؤلاٞا٢ت وال٣ُٓت
َ
ْوا ٞحهم صٖاة

َ
وعؤ

ضًغ الجضًض واؾخمٗىا يال٫، و٧ل ياللت في الىاع، ٞإصمىىا آًاث الخس

  !ان وؤَاٖىا الخا٦م اإلاامًبلى ال٨هّ 
ُ

ه، وناعث ٞاؾخىي له ٖغق

 ُّ هىه مً ٧ل ٖضوّ لئلؾالم
 
ل
َ
ًّ  حن خٓىة ٖىضه بٗضما ز  ٌٗلى نىجه، ْو

ّب 
َ
َٕ  ،ؤن  ألامغ ٢ض اؾخد   ووس َي ؤن  مً ػع

َ
ى بّ وؤن  مً عَ  ،َضقهالكى٥ ز
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ه، ٞدهَض  الظثَب 
َ
ل
َ
َٖ  بَٗض  في بِخه ؤ٧ ْع َ

ِض الظثب ل٣َي خحن ػ ًَ لى   ب  عَ  ه ٖو

ه.  
َ
 البِذ خخٟ

 لم ًٟهم نالر ؤبًضا ؾغ  مٗاملت ّٖم 
ّ
ت له ٧لما ه خؿام الجاٞ

 ػاعهم بالؼمال٪، ولم ٌٗٝغ ؤبًضا ؤن  ّٖم 
ّ
ذ  ،ب ؤباهه هى مً ٖظ

َ
٣ٞض ؤزٟ

جه ٞغصوؽ إلااطا البٌُٛ ٖىه، و٧لما اؾخَٟهَم مً ظّض  ألاؾغة ٧لها الؿغّ 

اعة لهم، ه خال ًؼوعهم ّٖم  م ؤن  ػوظخه زضًجت صاثمت الٍؼ ؿام ؤبًضا ٚع

 ٧اهذ ج٣ى٫ له: 

عبىا حهضي الىٟىؽ، ظض٥ بكحر ؤنله وازض ٖلى زاَغه  -

لىا م٘ بٌٗ ػمان، مل٨ل بهذ صٖىة  مىه ٖكان ٖػ

لهم وػوع ٖم٪ ػي مابخٗمل، ًم٨ً عبىا ًلم الكمل  بٖؼ

  !ٖلى بًض٥ ًابجي

اث ٧لما وعٚم هظا بال ؤن  خؿام جًُغب في هٟؿه  ٧ل الظ٦ٍغ

ض ؤن ٌٗا٢به  ٍغ ّىِ ٖلى ابىه، ٍو
ُ
عؤي نالر، ًَىص  ؤن ٌٗخظع ألزُه بالخى

 ًٚبه بىظه 
َ

ض
ُ
لسؿاعجه لىالضه ولكٗىعه الضاثم بالهىان َُٞىص  ؤن ًىٟ

 ة بالترخاب ومغّ نالر، ولظل٪ ٧ان ًل٣اه مغّ 
ّ
٤ اث بالجٟاء، ولىال حٗل

 
َ
ٞمىظ مىث ؤبُه وزضًجت  ه مً صزى٫ بِخه،َٗ زضًجت به ألههى ؤمغه ومى

  وهى ٌٗاملها ٦إّمٍ  ،به وبمظا٦غجه وحٗخبره ٧ابجها تهخّم 
َ
ؤجها  ها، ٚحرَ َض ٣ٞ

ا مً ٦ثرة مالخٓاجه ٖلحها، بط ؤنبذ ًُالبها 
ً
ؤنبدذ ججزعج ؤخُاه

ضم الاؾخمإ للٛىاء، ٞترُ  ،باعجضاء الدجاب ه  ص  ٖو
 
 مَدل

َ
ٖلُه بإن  ؤلاًمان

ألازال١ واإلاٗاملت و٦م مً ؤهاٍؽ ال٣لب وؤن  الضًً ؤنله ُخؿً 

 ها ٦إّم هم الٟؿاص، ُٞجُبها بإهه ًدبّ ْاِهُغهم الخ٣ىي وباَجُ 
ّ
خمج ى ؤن ه ٍو

 َ٘ بحن ج٣ىي الجىهغ واإلآهغ.ججَم 
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ا   ُ ٧اهذ وظُٗت خؿام ؤهه ٌكٗغ باهخهاع هىعالضًً ٖلُه خ

 ُّ َخذ مباِص وم
َ

ا، ٟٞي خُاجه ٞط
ً
ه ٦ظخ

ُ
 نض٢

َ
ه وؤهان

َ
خ ه اهتهاػٍَ

ُ
ض َبه، وبٗث

َذ 
َ
يها ًٖ ولٍض عجؼ هى ًٖ بهجابه. ٧ل زضًجت ابىه لُٗىّ  مىجه مى

 
ّ
والُُٗب ٧ان  ،ض ؾالمت زضًجت ٞالبض  ؤن  الَُٗب ُٞهالٟدىناث جا٦

٣ُه ٖلى الضوام ٟت التي ماث  .ٞع اعاجه لكٍغ لم حٗض له مً ؾلىي بال ٍػ

 
ّ
تها مً قغاء ق٣

َ
ى

 
ت بالؼمال٪ ٞهاعث ػوظها ووعزذ ٖىه جغ٦ت ٦بحرة م٨

 مً ٖك٣ُها ال٣ضًم، ًجمٗها به الىخضة والخاظت ألهِـ٢
ً
بت  ،ٍغ

 
َ
٣ ًُ جمٗه بها قٗىع الهىان والخاظت إلاً  عُ ٍو م بلىٚه مغجبت ّضِ ه، ٞٚغ

ٖالُت بالجِل بٗض ههغ ؤ٦خىبغ وا٢ترابه مً ال٣ُاصاث الٗلُا بال ؤن  

ت عجِبت ت لم ٌٗض ٦ما ٧ان. ناعث الخُاة الٗؿ٨غٍّ قٟٛه بالٗؿ٨غٍّ 

جسى٤ عوخه، وؤنبدذ الجاثؼة ال٨بري التي ؾعى بلحها ج٣خل هٟؿه و 

 ُّ ا ال ٌؿاوي ؤبًضا طا٥ الشمً الباهٔ، وال ش يَء ؤقّض بضم ؤزُه ؤمًغا ه
ً
 ى

خؿغة مً زؿاعة ألاخالم وا٦دكاٝ ؤن  ألاقُاء التي ؾُٗىا زلٟها 

 لم ج٨ً حؿخد٤ّ 
ً

ال ُ٘ ٍَى ٓلِ  ، ًُُٞ ب٣ى  ُم اإلااض ي هباًء وٍُ اإلاؿخ٣بل ٍو

  الخايغ بلًُضا
ّ
 بال مٗجى، ولظا ٦شحًرا ما ٧ان ٨ًٟ

ّ
ت مٗاقه مب٨ ًغا غ في حؿٍى

٪ به صوًما ؤن  ال٣ُاصة ٧اهذ جخمّؿ  م(، ٚحرَ وهى لم ًؼ٫ ٖلى عجبت )م٣ّض 

ُِل٤ ٞحها  ًُ ألهه ٧ان واخًضا مً عظا٫ خغب ؤ٦خىبغ، جل٪ الخغب التي لم 

عنانت واخضة ولم ٌكاع٥ في ههغها الباهغ، ٞل٣ض خَغَمخه ًُض ال٣ضع 

َده طا٥ اإلااَء الُاهغ لُٛؿل به م
َ
ً اإلاكاع٦ت ولم حكإ الؿماء ؤن جمى

ّل َبخه الخّم بط يغَ  ،ٖاعه الغصيء ذ الٟغاف  ى ٢بل الخغب بإؾبٕى ْو ٍَغ

ة قهغ ولم ٌٛاصع ٞغاقه بال بٗضما ويٗذ الخغب ًهإع اإلاغى إلاّض 

 مايُه ؤوػاعها، ولم ٌٗلم ؤخٌض 
َ
  ،هل َى٫ُ مغيه ٧ان لٗىت

َ
ؤم ؤهه َظُبن

ً زىى الخغب ٞخماعى ٞى١ اإلاغى ختى ال ًجاِبَه اإلاىث في مُضان ٖ

مٟخىح. لم حٗض له ؤخالم ٦بحرة في الؿلُت وال اإلاا٫، بل ناعث خُاجه 
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وبهما ًإجحها  ،وال ٖك٤ عهُىت بالخهى٫ ٖلى الىلض، ًإحي ػوظخه بال خّب 

ها ًٖ ال٨جز ٞدؿخ٣بله اؾخ٣با٫ الضزُل   في ظٞى
ُ

٦ىاهِب ؤعى ًبَدض

ه  ه ٖلى ؾغّ م له خلىي الًُاٞت ل٨جها ال جُض وهي ج٣ّض ال٨ٍغ
 
 ال٨جز ؤبًضا.  ل

ؤمُغُهما ٦ظل٪ ختى ٢الذ لها مىحرة ؤن  هىعالضًً ػاعها في  ْل  

لب مجها ؤن جسُب له ابىت زضًجت، حعّج  بذ زضًجت مً عئٍا اإلاىام َو

و٢الذ لها: "ؾدؿخضًغ بُى٪ ٖلى  مىحرة ذممىحرة ولم جٟهمها، ٞخبّؿ 

ه ًُ  "..لر ما ؤٞؿضه الؼمان. ؾخدبلحن ًا زضًجتوؿٍل 

 ُّ ُّ نمخذ زضًجت ؤمام البكاعة الخ خت ت بِظ٦غ هىعالضًً بها واإلا

ذ البكاعة في عخم 
َ
ألن  هىالها ال ٨ًىن بال بىُٟت خؿام الغصيء، وخَمل

ذ بلى ؤن يغَ  َِ تها مىاظ٘ الخَبل الظي ػعٕ بَ اليؿُان وجىاؾذ ختى وؿ

 في ٢لب زضًجت التي  ؤزماَع الخُاة بغوِح خؿام مً
َ

زمغ السىٝ
َ
ظضًض، وؤ

٧اهذ حكاهض الٗالم مً بُٗض ٞةطا بالبكاعة ج٣ظٝ بها في ٢لب الخُاة 

ا ختى اهٟخذ الغخم ًٖ ولٍض  ًٗ ذ ؤقهغ الضهكت ؾَغ
َ
مً ظضًض. وَمً

ذ ؤّم ؾّم 
 
ا ب٣اثضه ال٣ضًم، وجَمى

ً
ى ه ؤن لى ٧ان اؾُمه اه ؤبىه )٦ما٫( جُم 

 هىعالضًً. 

 
ُ

ر ٫ مً خىله وهى زابذ ال جخٛحّ و٧ل ألاقُاء جدبّض  جمغّ  الؿىىاث

ٌٌ ٖلى آالمه ُمسِلًها لٗهٍض  ٢ُٗه  ألاخؼان بضازله، وفي  لىخضجه ٢اب

 زَض 
ً
ـ  امغؤة ها بال مغّ َٖ مىظ ؾب٘ ٖكغة ؾىت بإن ال ًم

َ
ك

ْ
ٛ ٌَ  خه، لم 

ً
ة

واخضة ؤهبدذ ولًضا ٌكبه ؤمه، له مالمدها الجمُلت و٢لبها ال٣بُذ، جىمى 

ُّ ال٨غ   اه
ّ
ما ٦بر ٩٦ل ما خىله، ٣ٞض ناعث البًٛاء ت ب٣لبه وج٨بر ٧ل

ذ مً ال٣ضاؾِت 
َ
ل َٗ ت ظ ا لىِٟي الخّب  قٗاَع ؤم 

ً
٣ ج٣اجل  ٞمؿاظُض ، ٍَغ
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ـُ    ال٨ىاجـ، و٦ىاج
ُ
ًُ ح ؤن  ؤصخاب اإلاؿاظض ؤخٟاُص ٚؼاة، و٧ل مً  ٗل

 ٌُ
َ
ًَ ٚحرِ  ٌؿخمؿ٪ بضًىه ًبٛ اطًه. صً  ه ٍو

 
َ
 وؤخّب  ت ٖلى نالر ابً ؤٖؼّ ُّ ألالم خحن ؤل٣ى الخد ه ؤقّض آإلا

 ُّ لى اإلاامىحن الؿالمؤنض٢اثه ٞغص  جد ". آه لى حٗٝغ .خه بك٩ل مهحن: "ٖو

حر اإلاامىحن.. إلااطا  ًا ولض ؤن  ؤبا٥ ماث لُدّل  الؿالم ٖلى اإلاامىحن ٚو

ًجي ًا ابً الهض٤ً وؤبى٥ ٧ان ًٟضي ال٩ل بضمه؟  جٞغ

  
َ
َغ١ ِغه الٗالم، َو

َ
ِغه الخُاة، و٦

َ
ًغ البُٗض ًُلب باب الّض  ٦

 ع٦٘ "عهبىت" ج٣ُِه قغوع الٗالم لُخىّخ 
َ
ض م٘ ٌؿٕى اإلاؿُذ الظي ٧ان

هاة  ُٗ و ٌؿٕى ال
 
ه ٦ما زل  ٞاظغة بكٞغ

ً
َو امغؤة ِ

ّ
ًىًما ؤمامه لُسل

  ً   ان ؤٚل٣ىا الباَب ال٨هّ  بضمه، ل٨
َ
 إلاً طا١ امغؤة"، ل٨ىه صوه

َ
ه: "ال عهبىت

 مدغ  
ً
ا وال ؾَٟ٪ صًما وال هى لم حه !متلم ًظ٢ها بل ظٗلها شجغة

ً
خ٪ قٞغ

ْغظه بن ٧ان ولج بامغؤة ؤو لم ًٟٗل 
َ
ُض اإلاؿُذ مً ٞ ٚضَع بٗهض، ٞماطا ًٍغ

ٌؿاث في مسضٕ هل ؾ٣َُبله بطا ٧ان ٖؼًبا بِىما ًًاظ٘ ال٣ّض  !ؤبًضا؟

ض الّض ألاخالم؟ وهل ؾ٨ُدك٠ الغّ  ْمغه؟ ماطا ًٍغ
َ
ًغ ؤ٦ثر مً هبان ٖىضها ؤ

ْئ ؤبًضا؟ إلا ُِ اطا عظا٫ هللا ًدىلىن صوًما بحن الٗاق٤ ٢لٍب ه٠ُٓ لم ًس

٣ت؟ ؤي آًت ظا ُتها هَغ
َ
وا بها ءوبحن هللا؟ إلااطا حٗالُمهم ٢ضاؾت ومسالٟ

َبت وؤج٣ُاءُ ض م٘ ه ًٖ الخىّخ لُذجبىا عوَخ 
َ
؟ بجهم عظا٫ٌ ٦ظ  ٌؿٕى

  !صَظاِظلت في ٧ل ألاصًان

 ٖاص مً الّض  
َ
ًخه" في ظؿضه وصًَغه في ًغ الظي ٞع

ّ
ًه وظٗل "٢ال

 ٖاإلاه
ُ
ا لهم، ًسخلِ بهم ظؿُضه وحٗاٞ

ً
هم عوُخه، ، ًدُا بُجهم مٟاع٢

ً ؤخمض الظي ناع ًد  ًٖ خ٨ُم اإلالخار بد٣اعة الىٟا١ ٖو
ُ
زه ّض ُٞٗٝؼ

ي وهه٠ بوؿان ولِـ نض٤ً الٗمغ، وؤوـ الظي ٖاص مً الٛغبت  ٦ظّمِ
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وػوظخه الخا٢ضة ختى ٖلى هٟؿها وابىه الظي  ،ال هم  له بال ظم٘ اإلاا٫

ُّ جىمى ؤزماع   ت ب٣لبه. ال٨غاه

 ى لم ًب٤َ له ؾىي ؤب
َ

ه ٖلى ه ٦ما ٧ان ًغقُض َض ه ببغاهُم الظي ؤعق

ؿدكٗغُ  ،الضوام َ٘ عوِخه صون ٧لمت. َو ؤل٣ى بغؤؾه ٖلى نضع والضه  وَظ

 الغخُم:

ضوي. - ضه وال ًٍغ  الٗالم ًا ؤبي. ال ؤٍع
ُ

 ٦غهذ

ا، ؤِصع لهم زّض  !ِاخمل نلُب٪ للجهاًت ًا بجيّ   - ًً ٥ ألاٌؿغ ؤً

ُّ نٟٗاتهم وامىذ خبّ  ِاخخمل كِبَههم ؤبًضا! ٪ ل٨غاه
ُ
تهم وال ح

ُٗ  ،هاع٥ جدغ٢جي ٞانُبر و٦ً م٘  ،٢لبي ٪ ٌسخ٤ووظ

 !اإلاؿُذ بط ناع الجمُ٘ م٘ حهىطا

ص  ٖىه يغبت ٦ه ل٨ىه لم ًغُ ٖلى عؤٍؽ خاثغ ونضٍع وظُ٘ وباعَ  َر مَس 

 ث ؤًام ختى وظضواالسظالن التي ال جىجى مجها ال٣لىب الُاهغة، ٞما مغّ 

ُّ مُىا مؿّج   ى ٖلى وظهه م
ُ
ُىه ا ٖو

ً
ا.خ ًٖ  ه حسر  صمى

"ألامىاث ال ًب٨ىن ٞلماطا ًب٩ي مُىا؟" ه٨ظا ٢ا٫ ببغاهُم ؤمام 

 
ْ
ٛ ٌُ  ظشمان ولضه. "لم 

َ
ِابِ٪ لخٟطر خ٣اعة  .اإلاىث بل هٓغ لها ِمٌ ُٖىن

ؿاة
ُ
ِـ.. ظضًٌغ بهم ؤن ًإجىا ًمىث صون ؤن ٌٗتٝر ؤمام ٢ّؿ  ..!ال٣

ٗ ا ؤمام ظؿضه َو ًٗ ىا بسُاًاهم وخ٣اعتهم، ظضًٌغ بهم ؤن ًإجىا ظمُ تٞر

بلى مىجه لُٛدؿلىا مً خُاتهم البًُٛت، ظضًٌغ بهم ؤن ًمسخىا ٖلى 

غ ٢لىبهم الهازبت بٗهغ الخُاة ُّهِ
ًُ  ".!٢لبه الهامذ لٗله 

 ؾغّ 
ً

 عزُهت زَض ماث مُىا خامال
ٌ
خه في َٖ ه الضٞحن لخب٨ُه امغؤة

 
َ
 ٞ ،خه ظؿًضا مؿدباًخاَم لُلت ٞغخه وؤؾل

ّ
٠ ًٖ الغزو وظٗل خٟٗ
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٤ آلاالم ختى جهاًخه ىاعي ظؿَض الضهاءة، وؾاع في ٍَغ ًُ ه ؾتًرا   ،قٞغ

 
ّ
ا ًخ٣ل

ً
ى  مٛاصًعا َو

ّ
ب ال٣ضوع ٞى١ الىاع ومٛاصًعا ٧ل الٗبض. ماث ب ج٣ل

ه ألامحن )هىعالضًً( لُلخ٤ بهض٣ًه الىفيّ  ِ
ّ
َ٘  ،وِزل في خًغِة  لخجخم

   التراب ألاعواُح اإلاسلهت وال٣لىُب الهاص٢ت.

 

٧ان بكحر صاثم ؤلالخاح ٖلى نالر في ؤمغ الؼواط، ٣ٞض ٧ان عاًٚبا 

٣ُ٘ وؤن  وؿله ؾِؿخمّغ  في ؤن ًُمئن  
ُ
، ولم ؤن  شجغة هىعالضًً لم ج

بٗضما اهخهى مً  ٙ لُلب الٗلم الكغعيّ ت خُٟضه بالخٟغّ ٣ًخى٘ بذّج 

ٙ بٗضها صعاؾت الهىضؾت وخهل ٖلى الب٩الىعٍىؽ في الٗماعة وجٟغّ 

 ٟٔ ال٣غآن وصعاؾت الخضًض.لخ

 اؾخٛغَب نالر َلب ظّض 
ّ
ُت ه بإن ًظهب مٗه بلى مسجض الؿي

 دللهالة و٢ض ٧ان ً
ّ
ا مً نالة الٗكاء ظ

َ
عه مً الهالة ُٞه. بٗضما َٞغٚ

ًُ ؾإله ظّض  ٓهده ًٖ قُسه الظي 
ّ
ا لم ًبلٜ  ٟ ال٣غآن ٞىظضه قاب 

 مُم
ٌ
ذ ال حٛاصعه ابدؿامت ٞه ألاعبٗحن، ُٖىهه زا٢بت ووظهه مٍغ غ  َٖ ت. 

 
ِئى

 نالر ٞغ خب به الكُش مدمض بىّصٍ ٦بحر: ٖلُه

 ًا خاط بكحر، خّض   -
ً

ً نبر٥ ؤهال زجي نالر ٖى٪ ٦شحًرا ٖو

ل نالر ٖىًيا ل٪.  َٗ  وزباج٪. عخم هللا ولَض٥ وظ

-  
ّ
ما الٗىى ٖىض هللا، ول٨جي ظئذ ألق٨ى بلُ٪ نالر، ٧ل

ٌ الؼواط، وهاهى في الشاهُت  ظئذ له بٗغوؽ ًٞغ

ً مً ٖمغه خهل ٖلى الكهاصة وال ٌٗىػه اإلاا٫  والٗكٍغ

ىا؟ ِّ ت هب
 
 !وال ًى٣هه ش يء، ؤلِـ الؼواط هه٠ الضًً وُؾى
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َب   - ِٚ َب  وٗم ًا خاط، ومً َع ِٚ ت الىبّي..  ٖىه ٣ٞض َع
 
ًٖ ُؾى

 ال ًجىػ جإزحر الؼواط لكاب ٢اصع..

 والخٟذ بلى نالر:

 ٥ وهى ًإمغ٥ بالسحر؟إلااطا ال جُُ٘ ظّض  -

  ٧ان نالر ؤي٠ٗ ما
َ
 ٨ًىن ؤمام قُسه ولى ؤَمغه باإلاىث ل

َ
ل ب٣لٍب َٗ ٟ

 
ّ
 .مُمئن

ض  ،ًا قُش مدمض - ٌ الؼواط بهما ٣ِٞ ؤٍع ؤها ال ؤٞع

 .جإظُله ختى ؤظم٘ الٗلم الكغعيّ 

-  
َ

الٗلم بدٌغ واٞغ ًا نالر ولً حؿخُُ٘ امخال٦ه ولى ٖكذ

هللا ًغػ٢٪ بالؼوظت الهالخت  ط ولّٗل ؤل٠ ٖام، ٞتزّو 

ُٗى٪ ٖلى َلب الٗ
ُ
 التي ح

ّ
ل ٖلى هللا واظم٘ بحن لم. جى٧

  !الُخؿيُحن

ه ختى ال ًجاص٫ قُسه وهؼ   ٘ عؤؾه بًجاًبا، مما شّج  ؤٚط ى نالر َٞغ

ة جإزحر طا٥ "الكُش" الكاب في خُٟضه، ٞإعاص ٦ؿب بكحر ؤن ٌؿدشمغ ٢ىّ 

ض مً الىؾاَت:  اإلاٍؼ

ضه مىه..  -  وهىا٥ ؤمٌغ آزغ ًا قُش مدمض ؤٍع

ا: ٞخبّؿ  ًٗ  م الكُش مدمض مؿخم
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 ٦م -
ُ

ا، وما ٖاصث صّخ  ا جغاوي ٣ٞض بلٛذ  ُ تي مً الٗمغ ٖخ

وهى وعٍثي مً بٗضي، ٞلماطا ال ًجز٫  ،جدخمل بصاعة الى٧الت

 
ّ
خٗل م ٠ُ٦ ًضًغها وهي له في الساجمت؟ ؤلم بلى ججاعجه ٍو

خاظغ؟ وؤصخاب الىبيّ  ٧اهىا  ٨ًً عؾى٫ هللا ٌٗمل ٍو

ا مً الخّج  ًٗ ٌ الٗمل معي و٦إوي ظمُ اع؟ ٞلماطا ًٞغ

 !غ ُٞما ًٌٛب هللا؟ؤجاظ

ول٨جي ؤ٦غه  !ي خاقا هلل، ججاعج٪ خال٫ زالهتًا ظّض   -

ألاؾىا١ التي ًسخلِ بها الىاؽ وج٨ثر بها اإلاٗاص ي، ٦ما 

ض ؤن ؤٖمل بكهاصحي.   ؤوي ؤٍع

ا ًا خاط بكحر صٖه ٌٗمل بالهىضؾت، وؾُُٗى٪ هللا،  -
ً
خؿى

ؤؾإ٫ُ هللا ؤن ًباع٥ في ٖمغ٥ َٞضٕ ؤمغ الى٧الت لؤلًام 

هللا ًجٗل بٗض   ٞحها بما ٌكاء، وال هضعي لّٗل ٣ًط ي هللا

 طل٪ ؤمًغا.. 

ٟغ بة٢ىإ  عض َي بكحر بما ونل بلُه، ٣ٞض ٞاػ بىه٠ مغاصه ْو

وهى الؼواط، ولظا ٖاظله في ألاؾبٕى الخالي ختى  خُٟضه باألمغ ألاهّم 

 ًًغب الخضًض وهى ؾازً: 

ً ؾىت،  - ٖلي اإلاىىفي ظاعي بالى٧الت مىظ ؤ٦ثر مً ٖكٍغ

ُّ وهى  ضة ٞايلت، ٞما عؤً٪ ًا نالر ِوٗم الغظل وػوظخه ؾ

ت(؟ ُّ  هسُب ل٪ ابىتهم )ؾم

غ ٞغصوؽ:   ٞاهٟغظذ ؤؾاٍع
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ت بيذ ماصبت وخلىة ومل هُالقي  !ووٗم اليؿب - ُّ ؾم

غّح  ٖغوؾت ؤخؿً مجها.. اؾم٘ ٦الم ظض٥ ًا نالر ٞو

٢لىبىا ًابجي صة ػمً الخؼن َا٫، اؾم٘ ٦المه ًابً 

 !الٛالي

 حيخايغ ًا َظض   -
ّ
 ي؟ي ًا ظّض . هل جهل

-  ًّ ؤه٪ وخض٥ اإلاامً ًا نالر؟ البيذ مً بِذ  هل جٓ

 ُّ بِذ هللا  وؤبىها ال جٟىجه نالة و٢ض حج   ،ب ألانلَ

ُّ مغّ  ُّ جحن، والصجغة الُ  بت..بت زماعها َ

غَ  ذ الخُاة ؤبىاَب ٢لبه الكاب جٟاء٫ نالر بما ؾم٘، َو
َ
٢

 
 
ت ألاز ُّ  ٞخدغ   ،اطبٗضما ػاعوا ٖلي اإلاىىفي وقاهض ظما٫َ ؾم

َ
ذ في هٟؿه ٦

 
َ
باٌث َا٫ ؾ٨ىجها واهُل٣ مىجها. عؤي ظّض ٚع

ُ
ه ٞغخخه ذ زُى٫ٌ َا٫ ٦

ب به ٖلي اإلاىىفي وػوظخه ٞغًخا بيؿب ل بإمغ الؼواط الظي عّخ ٞعّج 

 الخاط بكحر اإلاكغِّ 
ّ
غًخا بهالر الظي ٌكبه ؤباه هىعالضًً، مخمى ا ٝ، ٞو ًُ

ع ألامغ اقتراٍ  ؤن ٨ًىن لؼوط ابيخه ؤزال١ ؤبُه وعظىلخه، لىال  ما ٦ض 

 
ّ
ت الجامٗت ٞال ج٨مل صعاؾتها ب٩ل ُّ ُت آلاصاب، نالر بإن جتر٥ ؾم

ه اإلاجخ٠ ل٨ىه  ٞاٖتريذ ألام ٖلى هظا وظاص٫ بكحر خُٟضه في قَغ

 ،اؾخمؿ٪ به و٢ا٫ له: "٠ُ٦ ؤعض ى ؤن جسخلِ ػوظتي بالٛغباء؟"

جت، ٞإخبّ  ت في الساجمت لٟكلذ الٍؼ ُّ ى٢ٟها ها نالر إلاولىال مىا٣ٞت ؾم

 وعاخذ زُاالُتها جضاٖب ٢لبه ال ظؿضه ٞدؿب.

بٗض بجمام الؼواط بكهغ خهل نالر ٖلى ٣ٖض ٖمل بةخضي 

 ُّ ه ٦شحًرا في ؤمغ الؿٟغ ت، ٞلم ًجاصله ظّض ت بالؿٗىصًّ الكغ٧اث الهىضؾ
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ه
َ
٩ٞاهذ خُاجه بحن الٗمل  ،وبن ٧ان ٨ًغهه، وهىا٥ وظَض نالر ٖاإلا

ا بٗضما وبح ،والخخلمظ ٖلى ًض مكاًش الدجاػ
ً
ن بِخه الظي ناع ؤ٦ثر صٞئ

ت وويٗذ ولضهما )باؾل(. ُّ  خبلذ ؾم

 ُّ اعة مً ػاع ؤخمض نض٣ًه ال٣ضًم ؤوـ في م٨خبه لكغاء ؾ

ُّ  مٗغيه بٗضما ؤنبَذ ناخب  .اعاث في مهغؤ٦بر جى٦ُل لبُ٘ الؿ

ا ؤخاصًض اإلااض ي وجغ حٗاه٤َ الهض٣ً َٗ َما ٖلى ؤهبل خ  ان واؾترظ

ا لخبّض ٢اء: هىعالضًً ومُىا، وجإّؾ شسهحن في ظماٖت ألانض
َ
٫ الخا٫ ٟ

٣اء ض الٞغ ُٖ   ،وجبا
ّ
 واج

ّ
ا ٖلى الاج

َ
ها٫ بد٨ُم الظي ؤنبذ واخًضا مً ٣ٟ

عًٍ باألهغام واؾخٗاصة ظلؿتهم ال٣ضًمت ٧ل زمِـ، ولم اإلادغّ  ؤهّم 

 ًَ ُّ ذ ؤخمض ؤن ٌؿخُٟض مً الل٣اء ٞاقتري الؿ
ُ
 ساعة بؿٍٗغ مٟ

ّ
ا ٌ ظض  ٟ

م في ظماٖخه ؤن ًخمّؿ لم ٨ًً لُدٓى به في ؤي 
 
٪ م٩ان آزغ، ٣ٞض حٗل

 ر، ّْل ؤوـ الىخُض الظي لم ًخٛحّ  ..بمباصثه ما لم جخٗاعى م٘ مهالخه

ُمسِلًها إلابَضثه بإن ٌؿخمخ٘ بالخُاة صون ؤن ًاطي ؤخًضا، لِـ له اهخماٌء 

ا.  هلُاثٟت ؤو ل٨ٟغ، ٨ًغه الٓلم وال ٌكاع٥ ُٞه ول٨ى ًً ال ٣ًاومه ؤً

ا لخهضًغ ٦برث زغوجه بٗضما   ُ ؾاٞغ بلى ٞغوؿا وؤوكإ م٨خًبا ؾُاخ

 ُّ خه الؿُاخت ألاوعوب
َ
ى

 
 َاثلت م٨

ً
ت بلى )جىوـ( و)اإلاٛغب(، ٞجم٘ زغوة

 ٣غاع والاهٟخاح بٗض الخغب بخى٦ُلمً الٗىصة بلى مهغ بٗض الاؾخ

 ُّ   اعاث لُهبَذ ؾ
َ
هبه مً نٟىِة ؤٚىُاء مهغ، صون ؤن حكٛ
َ
ه ًٖ ججاعَ  ل

ُ
ج

 خُاة الٗغبضة التي اٖ
ّ
 ولم ًخى٢

ً
ال  في خاصها ٍَى

َ
٠ ٖجها بال بٗضما اهسَغٍ

ا. الخؼب الىَجي الظي ؤّؾ 
ً
 ؿه الؿاصاث خضًش
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الخ٣ى ألانض٢اء الشالزت في م٨خب خ٨ُم الظي ٞغِح بهم ٚاًت 

 الَٟغح. ؾإله ؤخمض:

 هل الػلذ ج٨خب الكٗغ ًا خ٨ُم؟  -

َمخىا  ،بغيء ًا ؤخمض الكٗغ ًدخاط بلى ٢لٍب   -
 
ل َٖ و٢ض 

ل٣ض  !ل في ٚابتها وبال ؤ٧لخىا الىخىفهخىّخ  الؿُاؾت ؤن

 
ُ

مً  ٞىدً هىا في مٗغ٦ت ؤقّض  ،الكٗغ والكٗغاء وؿِذ

ُّ  ،اع٥ الصخغاءمٗ ُِ  اعاث وؤ٩ٞاع و٧ل ًىم جٓهغ ج ة، غَ ز

 وصوعها مىاظهتها.

ولم  !هت بال لهضع ؤلاؾالمُحن؟ظ  ول٨جي ال ؤعي م٣االج٪ مىَ  -

َع ل٪ ٧لمت واخضة مىَ 
َ
 م؟ؤخٍض ؾىاه هت يض  ظ  ؤ

-  ُّ ضون بٖاصجىا للٗهغ الدجغّي ؤلاؾالم ال ، ىن ًٍغ

  ٌؿخُُٗىن ؤن ًٟهمىا ؤن  للخغِب 
ً
 وؤن  للؿالم  ،او٢خ

ً
 او٢خ

 
ُ
ًىن الخٗاٌل  ،ش يء ّلِ آزغ، وهم ٌٗتريىن ٖلى ٧ ٞغ ٍو

 وؾِ اإلاجخم٘.

٠ُ٦ طل٪ وها ؤها ؤظلـ في م٨خب٪ وؤعحك٠ مً   -

 ٢هىج٪؟ 

-  
ّ
ؼي ؤلازىان ال ًمش ُ  ًا ٍٖؼ  !ا ٖلى الضولتلىن زًُغا خ٣ُ٣

ون ول٨ً ألجهم صاثًما مؿخّٗض  ،لِـ ألن  ؤ٩ٞاعهم مٗخضلت

 !ل٣ٗض اله٣ٟاث، ومً ًُلب الشمً ًم٨ً صوًما ٦ؿبه

السُىعة في ؤلاؾالمُحن الؿلُٟحن، ٞهاالء ال ًخٟاويىن 



141 

 

ىا  بال ٖلى جُب٤ُ ؤ٩ٞاعهم ٧املت، وبن ٧ان ٖل٨ُم ؤن حٗتٞر

 
َ
 ؤه٨م ؤهخم مً ز
َ
ُّ ل  !ذ مً ٖباءج٨مَظ اعاث وزغَ ٣خم هظه الخ

 ال ًا خ٨ُم. بهما نَ  -
َ
 !ٗهم ٖبض الىانغ وسجىه الخغبيى

ٝ، ول٣ض بالٜ هانغ في ٖضاِء ٧ل ال٣ؿىة ال جلض بال الخُغّ 

ا ٖلُه. ،ما هى بؾالمّي   ٩ٞاهذ هظه الجماٖاث عص 

ُّ  !ه٨ظا ؤهخم ًا ؤخمض -  صوًما جل٣ىن باإلاؿاول
ُ
ؤخٍض  ّلِ ت ٖلى ٧

 وجسغظىن مجها مالث٨ت.

بهما هظا هى الىا٢٘ الظي  !وال قُاَحن ال مالث٨ت  -

ُمىها 
ُ
تراٝ به والُىم جدهضون زماًعا ػعٖخ ًىن الٖا جٞغ

 بإًض٨ًم.

 يغب ؤوـ ب٣بًخه ٖلى اإلا٨خب:

 !٦ٟى ؾُاؾت ما ظئىا ألظلها -

 ج٨غه  -
َ

جي ًا ؤوـ ما صمذ  للخؼب الَى
َ

وإلااطا اهًممذ

 خضًض الؿُاؾت؟

ِمْم للخؼب ًا ؤخمض ألظل الؿُاؾت وبه -
َ
ً

ْ
ه
َ
ما ألظل لم ؤ

 !ِٞلي ججاعحي ولهم ؾُاؾتهم ،حؿهُل ؤٖمالي

ا، هل ٧ان ؾُّٓل  -  ُ غي لى ٧ان هىعالضًً خ
ُ
٦ما هى ؤم  ًا ج

 ر؟ ؤهه مشلىا ؾِخٛحّ 
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 ٣ٞا٫ خ٨ُم:

ٌ الخُٛحر ًا ؤوـ، ٟٞي هظا  - هىعالضًً ماث ألهه ٞع

 
ّ
 الٗهغ اإلاخ٣ل

ّ
 بىن..ب ال ًدُا بال اإلاخ٣ل

َٖ  ؼَ حَج  ه بكحر في مغى ِلم ؤن  ظّض نالر ؤو٫ َاثغة إلاهغ بٗضما 

 اإلاىث، وهُٟؿ 
َ
 ه جدؿا٢

ُ
٢ُغاٍث مً ؤلم ٚحر ٢اصع ٖلى مىاظهت مىث  ِ

 زاهُت، ٣ٞض ٧ان بكحر ؤباه الظي عبّ ؤبُه مغّ 
ً
اه بٗض مىث ؤبُه هىعالضًً، ة

ا.  وهاهى ٣ًٟض آلازغ قاب 
ً

َض نالر ؤخضهما َٟال
َ
٣

َ
ٞ 

 ٌَ
َ
جها الجهاًت بكحر ؤن ًظهبىا به بلى ؤي مؿدكٟى، وؤزبرهم ؤ ٞع

ض ؤن ًمىث في بِخه ب٨غامٍت ٖلى ؾٍغ غه بحن ًَضْي ؤهله ال ٖلى وؤهه ًٍغ

 غ  ألاِؾ 
َ

ه ألابىاب َاع١ٌ ال جغُ  ة البًُاء بحن ًَضْي الٛغباء. ولىال ؤن  اإلاىث ص 

جه ٞغخت بكحر بغئٍت شجغة هىعالضًً جشمغ وجىمى. يم  بلُه اإلاىنضة لغَ  ص 

 ه ألاو٫ وباع٦ه و٢ا٫ ألبُه:خُٟض الكهُض الظي لم ًجاوػ ٖام

َؿ  -
ُ
ه ٖلى اؾم ظّض إلااطا لم ح  مً ّمِ

ً
ه هىعالضًً ًا نالر بضال

 باؾل؟

َؾ  -
ُ
ه ٖلى اؾم ظّض ومً ٢ا٫ ؤوي لم ؤ مً ٧ان ؤ٦ثر مً ه؟ ّمِ

 ي. ُخه بهٟت عوخه ًا ظّض م  ؤبي بؿالت؟ ل٣ض َؾ 

 
َ
 مً ٞ

ً
َٕ بكحر بؿمت ا ًٖ مى٤ُ خُٟضه، اهتز ًُ ّ٪ِ اإلاىث عاي

كب٘ مً طل٪ الىاٞض وخملذ مىحرة با
َ
ده ولد ْي ؤبحها لتًر

َ
ؾل مً بحن طعاع
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الجمُل الظي ًدمل مالمذ ؤزحها ال٣ُٟض، ولىال اوكٛالهم بظا٥ اإلاٛاصع 

 الوكٛلىا بظا٥ الضازل مً ؤبىاب الخُاة.

 مدؼوهت، ج
ً
َضه وهى ل عؤؽ خمىها وٍَ ٣بّ صزلذ زضًجت صامٗت

ُّ ًبا بّخِ عؤَؽ اإلاىث مغ  عخُمت وحهؼ   بٗحٍن  ًغم٣ها بت. خل٪ البخى٫ الُ

 ذ بهىٍث مسظو٫:همَؿ 

ض ؤن ًُمئن   - ٍغ  ٖلُ٪، ٞهل حؿمذ له؟  خؿام بالساعط ٍو

، واؾخجم٘ ما ب٣ي  امخ٣٘ وظه بكحر بمىٍث ؤقّض  مً اإلاىث الظي ًىإػ

 له مً ٢ضعة ٖلى ال٨الم:

ي    -
َ
  ،ال ًضزل ٖل

َ
ا، وبن و٢  ُ  خ

ُ
 وال ؤعي له وظًها ماصمذ

َ
٠

ؿلي ٣ٞض زىخمىوي وز
ُ
 ىخم ولضي.ٖلى ٚ

زغظذ ٞغصوؽ وزضًجت لخمل الغؾالت الغهُبت التي ؾخىنض ؤبىاَب 

 الغخمت في وظه خؿام لؤلبض..

-  
ّ
 ختى وهى ًمىث ال ٌٟٛغ لي، ٧ل

ّ
٨م ج٣خلىن ٨م جٓلمىهجي، ٧ل

ه مغّ  عوحي. ؤها لم ؤ٢خل هىعالضًً،
ُ
ة ٣ٞض ٢خلجي وبن ٢خلخ

 ة.ؤل٠ مغّ 

 
ُ

ِٝ  اإلاىث ٌ٘ ظؿُض بكحر، و  ٦إؾغاٍب مً همل حؿغح في ؤَغا ه زاي

له، البرص ٌؿغي في ٖغو٢ه وظبا٫ٌ ججشم ٖلى عظلُه بّ ٨لؿُىٍة ٦بري ج

 
ٌ
اث وجؼخ٠ هدى نضعه، ُٖىهُه قازهت  السىٝ وط٦ٍغ

َ
 جغم٤ ؾ٠٣

مُغ ٣ٖله، ًدبَ 
ُ
 ؾىت ج

َ
ي له وظُه ٞغصوؽ ٖغوًؾا ظمُلت ومىحرة ؾبٗحن ض 

  جىٓغ له بُٗىٍن واز٣ت وجمض  
ّ
ُه ًضها ججظبه هدى الجؿغ الظي ٌُٛ
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  ،لًبابا
ّ
ى ٦ى٣ُت مً يىء زل٠ ألا٤ٞ.. عوُخه ووظُه هىعالضًً ًخجل

ُبِ  ًُ ا مً مجهى٫ٍ  ًٖ ٤ ٖلُه.. جبدؿم لِل٣اٍء َا٫َ قى٢ه بلُه زم جب٩ي َٞؼ

 اإلاىث ؾاع١ٌ ال جغاه الُٗىن.. 
ُ

ـ  وظَهه وؾ٠ُ  جم
ٌ
ؤهٟاُؽ اإلاالث٨ت باعصة

ِٛمٌ ؤظٟاهه لّٗل  ٌُ ض ؤن  ً   ًٍغ  اإلاىث ًىام وحؿد٣ُٔ الخُاة ول٨

ض ؤن ًىاصي ًًضا حؿدى٣ظه مً   مكضوصة بؿالؾل ٞال جغجذي.. ًٍغ
َ
ألاظٟان

 ِظض  مس٠ُ ومهما َالذ الؿىىاث  !جل٪ اإلاىاظ٘ ل٨ً جاه الهىث
ُ

اإلاىث

ت ألازحرة، والغخلت مُ  ت، بَهَم ِٟؼٖت والساجمت ُم جبضو ٢ِهاًعا ٖىض بلٙى الهاٍو

 ؤهَ٪ ٦ىًساٝ مً ل٣اء ولض
َ

ٖلمذ
َ
سص ى ؤن ٌؿاثله: "ؤ  ٖلى يال٫ ه ٍو

َ
ذ

 حؿبّ 
َ

 ًا بجّي  ،ذ بدمضه؟"ختى ٢خلجي مً ٦ىذ
ُ

وججُب هٟؿه: "ؤصع٦ذ

ت  ج 
ُ
ض ؤن ًب٩ي ل٨ً ياٖذ الضمٕى في ل  بهم ٞاٟٚغ لي".. ًٍغ

ُ
و٦ٟغث

 الّؿ 
َ
 في ٢بًِت اإلاىِث الهمىث.. ٨

َ
ض ؤن ًهغر ل٨ً ال نىث غاث.. ًٍغ

ىهي اإلاىث مهّم  ًُ ا َاإلاا ٢ض ظاء؟ ؤًً ؤها وإلاإلااطا ال  ًٗ اطا ٧ل هظا خه ؾَغ

ألالم؟ ؤًتها اإلاالث٨ت ِاهؼعي عوحي ؤو ِاعخلي بؿالم.. ومىحرة جبهغه وجغي 

َٖ عوَخ   ّض ت ٞمه الِٟؼ
َ
ـ  ظبِى اِث ٖغ١ بدبّ  ه اإلا٨ؿىّ ث ًَض الغخمت جم

ها، همَؿذ في ؤطهه "ال جس٠" ٧الجمان، ابدَؿ 
ُ
َمذ عوُخه ٞخلَ٪ ًٌض حِٗغٞ

 ،ىظُب: "ِاعخل ًا ؤبيال ٖلى عؤِؽ ال٣لب ُر ٞؿغي نىتها ٦إناب٘ جمَس 

 ُّ  ؤهذ َ
َ
جَ٪ الٟسب ٞال جس٠، ؾُٟٛغ ل٪ الخبِب، ؤهذ مؿ٨حن ٚ ار غ 

 ؾىىاٍث ظ  ل٨ً لً جهُض٥َ الظثاب، ٢ض جىَ 
َ

 الشمً  ٗذ
َ

َىا٫ وصٞٗذ

 الض  
َ
 وؾ٣ِ

َ
هم عوخ٪ وال جس٠ ؤهذ م٘ ألابغاع ْم ؾلِ ًً، ؤهذ خغ  ٞإ

و٫ البرص الىاصمحن. هىعالضًً وخٌُض هىا٥ ًا ؤبي ٞاطهب بلُه لحز

دباٖض الٓالم، ٢ل له ؤن  الصجغة الػالذ ج٨بر والجظوع جًغب في  ٍو

بْ 
َ
 الخهاص، ؤ

ُ
ِدً و٢ذ ًَ  ألاعى البُٗضة ل٨ً لم 

ّ
 الخُ

َ
اب ِلٛه ؤن  ِمىجلت

اإلاؿاء وؾُإحي  ؾدى٨ؿغ والخُاة الػالذ جؼخ٠ والُٛىم جيخٓغ ػوا٫َ 
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مؿ٪ ًض٥ ،الهباح وحهُُل اإلاُغ. ُمذ ًا ؤبي الىصٌ٘
ُ
لؿذ  ،ؤها ؤ

 وخض٥.".

ث ألاهٟاؽ وؤياءَ هَض 
َ
 الساثٟت ب٣بَ ؤ

ُ
 ،ـٍ مً ؤمانث الُٗىن

ذ الكٟاهوجَج 
 
 الجلَُض وقه٤: "ال بله بال  وؤػاَح  ،ًٖ بؿمت ل

ُ
اللؿان

 هللا"، زم ماث.

 الهاج٠ في بِذ خؿام وظاء نىث نالر: "ماث ظّض 
ي وؤها عن 

 
َ
ٚ 

ّ
لخه وؾىهل ام ي ٖلُه في الهباح". ؾ٣ِ الهاج٠ مً ًض خؿؿ 

واه٣ُ٘ خبل ألامل ٞاألمىاث ال ًمىدىن ٟٚغاجهم ٖىضما جىٛل٤ ٖلحهم 

 ال٣بىع.

٩ا٥. ختى ؤّم ؤخ٨َم   ِٞ ه ذ اللٗىت ٢بًتها خى٫ ٖى٣ه ٞال 

ختى ٞغصوؽ ؤعاصث بًالمه صون ؤن  .الغخُمت لم جدخًىه و٢ض ماث ؤبىه

ًضها وهي حٛغؽ الؿ٠ُ ختى اإلا٣بٌ: "ؤبى٥ ماث ًا خؿام، ماث  تهتز  

 ن". وهى ًٚبا

 ال ٌكٗغُ 
ٌ
مدى ٞ ،بص يء ُٖىهُه مٟخىخت الُإؽ ٣ًخل الغظاء ٍو

الٛغباء ًدملىن ظؿض الىالض الٛايب ٖلى زكبت ألامىاث  ..الكٗىع 

ُض ًضع٥ُ  ضلٟىن هدى اإلاسجض للهالة والٍُغ ض ٞال ًجغئ ٖلى  ٍو ؤهه ٍَغ

ىن ٖلى ؤبُه ووخضه مىبىط زاعط اإلادغاب ..ُمجاوػة الباب
ّ
 ..الٛغباء ًهل

 نالر ًا 
ّ
هل هىعالضًً  ..ونالر وؿل هىعالضًً ،هي ٖلى ظّض م  الىاؽ ٍو

 ُّ ذ ال الػا٫ حهؼمه في ٧ل مُضان، ُٞخمخم: "ماطا ًا هىعالضًً؟ ًال٪ مً م

 ".!ًمىث
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َ
ه ؤبىه مً الهالة، َٗ عخلت ؤزغي هدى ال٣بىع.. ماث ؤزىه ٞمى

 
َ
 َٗ وماث ؤبىه ٞمى

ّ
ٗىاث ه زإُع ؤزُه مً الهالة، ٢َضُعه ؤن ٌكاهض الل

ه زم جسخٟي جدذ التراب.. ناعث عوخه ٦جلمىص، واؾخدا٫ بلى ُم جغُظ 

غ بالغّ ًَ  خُىاٍن 
ُ
خماث، ؤ٢ؿَم ؤن ٌٗا٢ب ٧ل ال٨ىن وؤن ًإزظ زإَعه مً ٨ٟ

ولى ال٣بَر ْهغَ 
َ
اصعَ الخُاة، ٞإ  ًخدغّ  ه ٚو

 
ال ِْ ا ال ٢لَب له و ًُ ٥ ظؿًضا زال

ل  الىاع. ِْ ل  ال بغَص ُٞه.  ِْ  بال عوح، 

ذ ٞغصوؽ خ
َ
 ُٟضها:ؾإل

مل هاوي ج٣ٗض مٗاها ًابجي و٦ٟاًت ؾٟغ؟ مب٣اف لىا  -

٢ٗض مٗاها ًابجي واٞخذ و٧الت 
ُ
عاظل ٚحر٥ ًا نالر، ؤ

  !ظض٥

بن قاء هللا ًا ظضحي، هؿخ٣غ هىا ؤعا٩ُٖي وؤعاعي ٖمتي..  -

ض٥ هٟخذ الى٧الت، ل٨ً مل هخاظغ في ال٣ماف.   وؤٖو

مً  لُه ًابجي؟ مالها ججاعة ال٣ماف ماَى٫ ٖمغها ٖاٌكحن -

 زحرها؟ 

ًا ظضحي الؿخاث بدكتري ال٣ماف وجّٟهله ٞؿاجحن  -

اهت  وؤها مل هكاع٥ في اللي ًٌٛب عبىا.  !وهضوم ٍٖغ

بهذ بخبُ٘ ال٣ماف ًا نالر، و٧ل واخض بِخداؾب ٖلى  -

خه. ِّ  ه
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حن ألامغ صة مً ػمان.. ؤها هٟخدها  - صة ٢غاعي وبهخم ٖاٞع

 
ْ
ا

ُ
 َظغ. م٨خبت بؾالمُت، هخاظغ في ٦خب الضًً ٞجرَبذ وه

ال خى٫ وال ٢ىة بال باهلل.. اٖمل ًابجي اللي بهذ قاًٟه  -

 وعبىا حهضً٪ للي ُٞه السحر والهىاب.

 

نىعة الؿاصاث وهى حهبِ مُاع )بً ٚىعٍىن( والحهىص 

ىن ٖلى الجاهبحن ً
 
ٟ

َ
ىهًهُ ُّ حن بًغبٍت د في نمُم  ه ؤنابذ اإلاهٍغ

م البُل هال٣لب وهم ٢ابٗىن ؤمام قاقاث الخلٟاػ ٌكاهضون عثَِؿ 

 
َ
حن واؾترص   الظي ؤزظ ذ ؤمامه "هجمت صاووص" ؤعيهم وع٦ بشإع اإلاهٍغ َٗ

ؿ   ٌُ ًّ لِ وهى   مً ؤن ًضزل م ٦غامتهم ٖلى َب٤ٍ مً ٞ
ً

ت إلؾغاثُل، وبضال

ا ٖلى ْهغ صبّ  ابت بطا به ًضزلها ٦ؼاثٍغ ٌٗتٝر ب٨ُاجهم جل ؤبِب ٚاػًٍ

 
ّ
بلى ألابض،  حؿخمغّ  ت ٢لُلت ٧اهذ مامىت ؤن  الخغب ال ًم٨ً ؤنوصولتهم. ٢ل

 
ً
  وؤن  مهغ لً ج٣اجل هُابت

ّ
، وؤهه خان ًٖ الٗغب ٖلى َى٫ السِ

 مً 
ً

الى٢ذ لبىاء مهغ بًُٗضا ًٖ َبى٫ اإلاٗاع٥ لتزصهغ الخُاة بضال

غ، ٚحر ؤن  ؾىاصَ  ا لهظا الؿالم  خهاص اإلاىث اإلاٍغ ًً ٓم ٧ان عاٞ ت ألٖا ألام 

هحن، وبطا ٧ان ٖلى الخغب ؤن ج٠٣ ٞلِـ هظا 
ُ
ًعا ليؿُان اإلااض ي اإلا مبّرِ

 اإلاتربّ  ومؿاإلات الٗضوّ 
ٌ

 و، ونالر ٧الٗاصة خاثٌغ ٖلى مٟتر١ الُغ١ زاث٠

ؤمام ٧ل ٢غاع، ٧اعٌه إلاؿاإلات الحهىص ل٨ىه ال ًضعي ؤًً  صٌ مً الازخُاع مترّصِ 

ا ًٖ 
ً
ا بالؿاؾت وؾُاؾتهم، ٧ان ٖاٞػ

ً
الهىاب ٞلم ٨ًً ًىًما م٨ترز

خاث ال
ُ
ُٕ ٖلى ٞ و٢ض ٧ان في مىث  خُاة التي ًؼهضها،ٖالٍم ملخار ًخهاع

٤ظّض  جغجاُح له هٟؿه في م٨خبخه الجضًضة التي ًبُ٘ ٞحها  ه بضاًت لٍُغ

٤ هللا، ٞال ًظهب ألي م٩ان بال إلا٨خبخه  ال٨خب التي حُٗض الىاؽ بلى ٍَغ

 .واإلاسجض وبِخه
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ٖىضما َلب مىه الكُش مدمض ؤن ًيخٓغ بٗض نالة الٗكاء ألمٍغ 

 ه: ًما ٖلى ظّض ٣ضًم الظي بضؤ خضًشه مترّخ اؾخجاب لكُسه ال هامّ 

-  
َ

ا وقاهض هظا الٗاع إلااث  ُ عخم هللا الخاط بكحر، لى ٧ان خ

خؿغة، ٢ض عخَمه هللا بإن ازخاعه لجىاعه ٢بل قهىع مً 

 هظه اإلاهِبت. 

ب..م نالر ٖلى ظّض جغّخ  ِ
ّ
 ه ولم ٣ٌٗ

 ما عؤً٪ ؤهذ ًا نالر في هظا ألامغ؟ -

ت ؤلاؾالم ٖلى الحهىص ؤٖضاء هللا والغؾى٫، وه - م ؤٖضاء ؤم 

ش وال ؤٖلم إلااطا ٌؿاإلاهم الؿاصاث، ل٨ً ؤها  ،مضي الخاٍع

 ؤظهل ؤمىع الؿُاؾت وحٗىّ 
ّ
ل ُٞما ؤظهل صث ؤن ال ؤجضز

 وؤهل م٨ت ؤصعي بكٗابها. 

-  ُّ بطا جغ٦ىا الٓاإلاحن ًغحٗىن في قٝغ  !ت ًا نالرهظه ؾلب

 ُّ ت ؤلاؾالم ٢بل ت ٞةن  ٖظاب هللا ؾُجز٫ بالهالخحن ألام 

 ٪َ  َعب 
َ
ان

َ
ؼ }َوَما ٧ الٟاؾضًً، و٢ض ٢ا٫ هللا في ٦خابه الٍٗؼ

ٍم 
ْ
ل
ُ
َغي ِبٓ

ُ
هٓغ ِلُحْهِلَ٪ ال٣

ُ
{، ا

َ
َها ُمْهِلُخىن

ُ
ْهل

َ
لم ٣ًل  !َوؤ

و"ؤهلها نالخىن"، ألن  الا٦خٟاء بهالح الظاث صون 

ا
ً
ٛجي ٖى٪ مً هللا قِئ ٌُ ٞالبض  مً  ،بنالح ما خىل٪ ال 

 مىاظهت الٓاإلاحن ولى ٧اه
ّ
 امىا.ىا خ٩

ىا ؤهىا بطا واظهىا الضولت ٞةن هظا  - ل٨ً ما الظي ًضٍع

ُهْم {بنالح؟ ٢ض ٨ًىن ٞخىت، وهللا ٢ا٫ 
َ
ا ٢َُِل ل

َ
  َوِبط

َ
ال

ْعِى 
َ
 ِفي ألا

ْ
ِؿُضوا

ْ
ٟ

ُ
  ج

َ
ًُ ُمْهِلُخىن ْد

َ
َما ه

 
 ِبه

ْ
ىا

ُ
ال

َ
، ٣ٞض ًغج٨ب }٢

 ًّ  هٟؿه ُمهِلًخا!  ؤلاوؿان ؤؾىء اإلاٟاؾض وهى ًٓ
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ن والًال٫ بَ بَ ال ًا نالر. الخ٤  - ن. والؿاصاث ما ٖاص ّحِ ّحِ

َم 
 
ٚحَر قٕغ هللا، ووالى ؤٖضاء  مً ظماٖت اإلاؿلمحن و٢ض خ٨

 َٗ َب هللا وؤب هٓغ بلى الٗغي  َض ؤهل الضًً و٢غ 
ُ
الٟاؾضًً، ا

الظي ناع في ٧ل م٩ان والٛىاء ومٟاؾض ألازال١ التي 

 
َ

ّٟغ١ِ اإلاغؤة اإلاؿلمت مً غَ اهدك
ُ
 ال ج

َ
ث ختى ؤنبدذ

٪ ًا نالر ؤها ؤخبّ  !ت وال اإلاؿلم مً ال٩اٞغُّ الىهغاه

البض  ل٪ مً ظماٖت ؤلاؾالم، ٨ًٞ ٞحها  .ل٪ السحر وؤخّب 

ت بلى  ؤ مً ٚحرها. ٢ض اه٣ؿمذ ألام  واٖخهم بها وجبر 

 بًماٍن 
ُ
 ٦ٟغٍ  ٞؿُاَحن: ٞؿُاٍ

ُ
ؿُاٍ ال  ال ٦َٟغ ُٞه ٞو

ْم بضًى٪. 
َ
 ُٞه، ٨ًٞ م٘ الٟغ٢ت الىاظُت حؿل

َ
 بًمان

؟وماهي جل -
ً

 ٪ الٟغ٢ت ًا قُش مدمض؟ ظماٖت ؤلازىان مشال

ٞهم مٗهم ٖلى  ،ؤلازىان؟ ال ٞغ١ بحن ؤلازىان والىٓام -

 
ّ
ُ٘ ؤٖكاع ما ، وال حٛغ  َى٫ السِ خى والهىع ٞدؿ ِ

ّ
َ٪ الل

 
ه

جغي ب٣غ، ل٣ض ؤنبدىا ظؼًءا مً الىٓام الظي ًدخ٨م بلى 

ٗت الُاٚىث ولً ٌؿدى٨غوا ال٨َٟغ البىاَح مجهم، بجهم  قَغ

رَ ٞاؾ ؤلازىان  ضون ولى َالذ لخاهم بلى ع٦بهم، ل٣ض حٛح 

 وا مً الضًً مغوع الؿهم مً ٦بِض ال٣ىؽ.غ  وَم 

ال صاعي لخ٨ٟحر الىاؽ بٛحر صلُل ًا قُش مدمض ٞالُخ٨م  -

 !بال٨ٟغ ؤمٌغ ُٖٓم
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 ؤها ال ؤ٦ -
ّ
ٟ 

ّ
ها يال٫. ؤها ؤصٖى٥ غهم، ول٨ً مىا٢ٟهم ٧ل

ُاع )جىُٓم ؿىا م٘ ؤلازىة ألازلالهًمام بلُىا ٞىدً ؤؾ  

 وال ٚاًت لىا بال بٖالء ٧لمت هللا.  ،الجهاص(

 الجهاص؟ يض مً؟ يض اإلاؿلمحن؟ -

َم مً َخ  -
 
ى  ٨

ّ
ى وػ٧

ّ
ٚحَر قٕغ هللا ال ٨ًىن مؿلًما ختى لى نل

 ونام.

و٠ُ٦ ؾ٨ُىن هظا الجهاص؟ هل هدمل الؿالح وه٣خل  -

اٍ الجىىص الظًً ال طهب لهم في ش يء؟ ؤم ه٣خل الًبّ 

 الظًً ًُُٗىن ألاو 
ّ
 سظها ٚحرهم؟امغ التي ًخ

ِئحن ِبن  { - َِ ا
َ
ىا ز

ُ
اه

َ
ىَصُهَما ٧

ُ
 َوُظى

َ
 َوَهاَمان

َ
ْىن َٖ ْغ  ، ال ٖظعَ }ِٞ

ا ألخٍض 
ً
َٖ  مُل٣  في مٗهُت السال٤.. ِت مسلى١ في َا

ال ًا قُش مدمض، ِاٞٗل ما قئذ وؾإٖخبر ؤوي لم ؤؾم٘  -

ا ل٨جي لً ؤقاع٥ في ؤمٍغ ٖا٢َِبخه السىى في الضماء.
ً
 .قِئ

  ٞلئن ؤل٣ى
َ
 عظل هللا وؤها عظٌل م٣

َ
غ لم ؤ٢خل ؤل٠ ّهِ

لل٣خل زحٌر مً ؤن ؤل٣اه وفي ع٢بتي صُم ٢خٍُل واخض  مؿخد٤ّ 

ِخَل 
ُ
 ْلًما.  ٢

 

ٍغ إلاا ٧ان 
َ
ض خُاجه الجضًضة وؤن ًمدى ٧ل ؤز

ّ
ؤعاص نالر ؤن ًا٦

ع ؤن ًبضؤ ٖمله بخُٛحر اؾم م٨خبخه التي ٧اهذ ال جؼا٫ جدمل ٢بله، ٣ٞغ  
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ًَ جمّؿ  . ؤعاصاؾم الجّض  ٗل ٌُ ٗت ولى بُاٍُٞت جدمل ٧لمت ؤن  ٨ه بالكَغ

ُٗي الخىخُض لُٗىّ  ًه الاهسغاٍ في جىُٓم الجهاص، َو ى بها ًٖ ٞع

٪ بالضًً، وبن لم ٨ًً هٟؿه الغاخت بإهه ٢اصٌع ٖلى اإلاىاظهت والخمّؿ 
ً ال٨بحرة وألاؾماء  هظا في مُضان الغنام ٞل٨ًُ في مُضان الٗىاٍو

َ٘ ظّض اإلا٣اِوَمت، ٞإهؼ٫َ اؾم   اؾم هللا! ه لحٞر

غط( ًخم   ا وهى ًغي ًاُٞت )و٧الت بكحر ألٖا ًٗ  و٠٢ ببغاهُم صام

 بهؼالها.

 لُه ًا نالر بدكُل اؾم ظض٥ ًابجي؟  -

ؤها هٟخذ م٨خبت بؾالمُت ًاٖم ابغاهُم وهؿمحها )مىاعة  -

 الخىخُض(. 

اٞخذ اللي بهذ ٖاوػه ًابجي بـ ؾِب اؾم ظض٥.. زلحها  -

غط الت مُب٣اف ٞحها زحر لى ٚاب ٖجها صي الى٧ !م٨خبت ألٖا

اجىا ًابجي، بخىا في  اؾم الدج بكحر، بالف جدغمىا مً ط٦ٍغ

 ؤعط٫ الٗمغ ومب٣اف ٞايل لىا ٚحرها..

٧لمت الخىخُض ؤٖؼ ٖلُىا مً ؤؾامُىا ًا ٖم ابغاهُم. وصة  -

 قإوي.  

ا  -
ّ
ٖىض٥ خ٤ ًابجي، صة قإه٪، وػمى٪. بخىا زالم ػماه

دىا مً الضهُا.عاح م٘ اللي عاخىا.. هللا ً ٍغ  غخم ألامىاث ٍو

 
َ

ى. و٠٨ٟ٦
 
ل ُه وَو َٗ  صم
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م نالر م٨خبخه بلى ٢ؿمحن، ٢ؿم لبُ٘ ال٨خب وآلازغ لبُ٘  ٢ؿ 

ىن مىظ باث، و مالبـ اإلاخذّج  ه اإلاهٍغ َُ ا مً اإلاالبـ وؿ ًٖ  له هى
َ

ؤياٝ

 زمؿحن ؾىت: )الى٣اب(.

 ُّ  ٧اهذ ػوظخه ؾم
ّ
ىاحي ًغجضًً الى٣اب الظي ت مً ال٣لُالث الل

ذ ألمغه صون مىا٢كت،  ،تها به مىظ ؤن ؾاَٞغا بلى الؿٗىصًّ ؤَمغَ 
َ
ل
َ
ٞامخش

ا، ل٨جها حٗىّ  ًً  وصون ا٢خىإ ؤً
َ
 َ٘ صث ؤن جُُٗه ٖلى الضوام، ٣ٞض نى

 
ً

 مىه عظال
َ

ًجا مً السٝى والًٛب ظٗال الُخم و٢خُل ؤبُِه في هٟؿه مٍؼ
 
ّ
 ٢غاًعا ال ًتزخؼح ٖىه وال مغجاًبا في ٧ل مً خىله ونلًبا بطا اج

َ
ًىا٢ل  سظ

غصوؽ ٩ٞاهخا جهمخان ؤمام ٧ل جه ُٞٞه، و٢ض ِٖلَمذ هظا ػوظخه وظّض 

  ٢غاع 
ّ
خه مىحرة وزضًجت سظه ولم ٨ًً ؤخٌض ًجغئ ٖلى مىا٢كخه بال ّٖم ًخ
خه م٘ ّٖم التي عَ   خه ٖاًما بٗض ٖام.ب 

ٖىضما ػاعجه زضًجت في م٨خبخه الجضًضة اقترث مجمىٖت مً 

مَ ال٨خب وؤنغّ   لها حجاًبا و٢ا٫ لها: ث ٖلى صٞ٘ الشمً، ٣ٞض 

ُّ  ت لِ٪ لّٗل هظا هضًّ  - ِ٪ وجغجضًىه ٞإهِذ ج٣ ًَ ت هللا ؤن حهض

 مامىت وال ًى٣هِ٪ بال الدجاب.

 ٞابدؿَمذ له:

ما ًى٣هجي ؤن ؤعجضي الدجاب ٖلى وٗم ًا نالر، عبّ  -

 الدجاب ًٖ ٣ٖل٪ لتري 
َ

ى٣ه٪ ؤن ججٕز ؤهذ عؤس ي، ٍو

 الىاؽ في ظىهغهم ال مٓهغهم.
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عؤي نىعة )الكُش مدمض( لر صمىٖه ٖىضما لم ًخمال٪ نا
 
ّ
 الظي ٖل

َ
اإلاا ؤعق ه و٧ان ٢ضوجه ومشاله وهي َض مه ال٣غآن والخضًض َو

ُّ جخهّض  ُّ ع الهٟدت الغثِؿ ضة الغؾم ت جدذ ٖىىاٍن م٨خىب ت بالجٍغ
 
ّ
وؾِ  الٍٗغٌ: "الخ٨م باإلٖضام ٖلى ٢خلت الؿاصاث". بالسِ

الىخُض  إلاضوّي السمؿت اإلاد٨ىم ٖلحهم باإلٖضام ٧ان مدمض هى ا

 واخضة هدى الغثِـ 
ً
ُل٤ عنانت ًُ والبا٢ىن ًيخمىن للجِل، لم 

اإلاامً بل قاهض م٣خله ؤمام الخلٟاػ ٩٦ل الجماهحر التي حكاهض ألو٫ 

 
ّ
ىن ٢خل الخ٩ ا ًجٝز صًما. لم ٌٗٝغ اإلاهٍغ ٖهض  ام مىظمغة خا٦ًما مهغٍ 

ا، والُىم ٣ًخل عظا٫ٌ م اإلامالُ٪ الظًً ٧ان ٣ًخل ًً ً بًٗهم بٗ
 
ّ
لى، ٢خلىه باؾم ؤلاًمان وهى اإلال٣ ب بالغثِـ الجِل ٢اثَض الجِل ألٖا

ٟي اإلال٪ 
ُ
اإلاامً.. ؾ٣ِ السضًىي بؾماُٖل بِمىَجلت الضًىن الش٣ُلت وه

ؼ٫ هجُب بتهمت ال٠ًٗ وماث ٖبض الىانغ  ُٖ ٞاعو١ بضٖىي السُاهت و

ل مجهم ؤخض
َ
٣خ ًُ وخضه الؿاصاث الظي ٢ا٫ "ؤها  ،ب٣هغ الى٨ؿت، ل٨ً لم 

ُّ ع  خل باؾم ؤلاًمان بٗضما ؤنبذ الضًً ثِـ مؿلم لضولت بؾالم
ُ
ت" ٢

 ُّ ها الخا٦م بلى ٞم الٖغ ُٗ َ
ت ل٣ُىَصهم بالُاِٖت الهامخت ٦إَؽ زمغ ًٞغ

ها الُامدىن للخ٨م جدذ قٗاع )ؤلاؾالم هى  ُٗ َ
ٞغ والىعِي الٛاثب، ٍو

ها ال٣خلت في وظه الجمُ٘ بِاؾم الجهاص.. ٞسمٌغ للخ٨م الخّل  ُٗ َ
ٞغ (، ٍو

ـَ في الساجمت مٌغ للهّ وز اًت ٧ل ال٨اوؽ ؤن ججل ضاعة وزمٌغ لل٣خل، ٚو

 ٞى١ الٗغف.

غ لخىُٓم الجهاص ؤلاؾالمي مىظ ٧ان الكُش مدمض ال٣َٗل اإلاضبّ  
  ؤن زغط مً السجً الىانغّي 

َ
 بٗض ؤن ؤَل

َ
ا٢ه ٣ ه الؿاصاث م٘ ٞع

 
ّ
ًَ ل٣ًُىا ٖلى زهىمه مً الاقترا٦ُحن، ٞإ٧لىهم، زم إلا ِجضوا ا لم 

ُّ ؤ٧لىه.. جغبّ َٗاًما  ض ٢ُب( مىاعة ؤلازىان زم ٦ٟغوا ىا ٖلى ؤ٩ٞاع )ؾ
٦خاٍب ؤنبذ هى  باإلزىان و٦ٟغوا بالضولت، و٢ام الكُش مدمض بخإل٠ُِ 
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غ ال٣خل وؾٟ٪ الضماء  اإلاغظ٘ الىخُض لجماٖخه، ٌٗىصون بلُه لخبًر

هم صوًما ظاهؼٌ 
ُ
ُّ  وصلُل   اث ٦خاب ؤؾخاطهم )الٍٟغًت الٛاثبت(.في َ

تهم في مؿاإلات الؿاصاث للحهىص ٞإٖلىىها خغًبا ٖلى وظضوا ُحج  

 
َ

ت ٢لىبهم الجمُ٘ ِباؾم ؤلاًمان، ٞاإلًمان هى ؤبك ُ٘ ؾ٠ٍُ في ًض الساٍو

 
ُ َ
  ون ٢لىَب مً ؤلاًمان، ًمؤل

َ
٩ل  ٞ ،خهؤجباٖهم بىهم ؤلاًمان ولِـ خ٣ُ٣

 الظي ًيب٘ مً 
ُ
 ويال٫، وخضه ؤلاًمان

ٌ
٠ ه الضلُل هى ٍػ ُٗ َ

بًمان ًهى

 ًُ  الخ٤ّ ، ُٞه ال٣لب ٌؿ٨
َ
ال ًدمل الىاؽ ٖلُه.  ٞمً ٖٝغ ؤلاًمان

  ووؾِ الجىىص ؾ٣ِ عّب 
ّ
  ى ٖؿ٨غّي الجىىص، لُخىل

ّ
ما ؾ٣ِ ظضًض، ٩ٞل

 هغ٢ل ٢ام هغ٢ٌل آزغ، والبىض٢ُت ال جؼا٫ جإبى مٛاصعة الٗغف.
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 كـأُس الضبـَــاب
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 علِ الطسيل.ا دلًًلا لًطت العالمات دوًم[
 ]إال اإلغازات اليت ختسج مً قلبو أىت عِبلتبظ نل غٌء ال تتَّحني ي

 

 
َ
ه ٞخَذ نالر الباب وهى ًخلى صٖاء الضزى٫ بلى البِذ، ٞإج م 

خه مىحرة وػوظخه وزضًجت ػوظت جه ٞغصوؽ بجىاع ّٖم مبدؿًما لغئٍت ظّض 

 ه..ّٖم 

لخ٣ى١  ؟ هل هظا الُىم الٗاإلاّي ما هظا الاظخمإ اليؿىّي  -

 اإلاغؤة؟ 

٢ٗض ً -
ُ
 ا نالر ًابجي.. بخىا مؿخيُِى٪ مً بضعي ٧لىا.ا

 زحر ًا ظضحي؟ خهل خاظت؟ -

ؤًىة ًا نالر، بهذ ٖاٝع ًابجي الٓغوٝ، الضهُا احٛحرث  -

ذ ؾّضه  لى عؤي اإلاشل "الباب اللي ًجُل٪ مىه الٍغ ٖو

ذ" وبهذ قا٠ً ٧ل ًىم بُمؿ٨ىا خض، صة ؤو٫  ،واؾتًر

بخىا امباعح اإلاباخض زضث خؿً ابً ؤم مدمىص ظاعجىا.. 

مب٣اف ُٞىا خُل لل٨الم صة ًا نالر، اخل٤ ص٢ى٪ ًابجي 

 !وؤلاًمان في ال٣لب مل بالض٢ىن 

 وظه نالر: حّٛحر 

مخسِٟل ًا ظضحي، ؤها ملِل صٖىة باللي بُدهل ٖكان  -

 ًسضووي.
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اؾم٘ ٦الم ظضج٪ ًا نالر وبالف ٖىض، بخىا ٧لىا  -

 !زاًٟحن ٖلُ٪ و٢خل الؿاصاث مل هُٗضي بالؿهل

 هُٗخ٣لىا ٧ل ال
ّ
ىا محن لي بِكخبهىا ٞحهم وخل جي ٖلى ماٌٗٞغ

 !اإلاتهم ومحن البريء

ب نالر ٖلى ٧لماث زضًجت وهٓغ لؼوظخه ٚايًبا:
ّ
 لم ٣ٌٗ

ت؟ وظمٗخحهم  - ُّ ا بهتي ناخبت الضٖىة صي ًا ؾم ًٗ َب

 ٖكان ًًُٛىا ٖلُا؟

ؤًىة ؤها اللي اقخ٨ُخ٪ لهم  !ًا نالر ؤها زاًٟت ٖلُ٪ -

زاَغ عبىا اخل٣ها ٖلكان  !ٖكان ٖمغ٥ ماهدؿم٘ ٦المي

لخض ما ألاػمت صي حٗضي واب٣ى عبحها جاوي بٗضًً، بالف 

كان الجىحن   ٖلكاوي ٖكان ببى٪ باؾل ٖو
ّ

ٖلكاه٪ وال

 اللي في بُجي.

 وبهتي عؤً٪ بًه ًا ٖمتي؟ -

مدضف هحّرص ٖى٪ اإلا٨خىب ًا نالر، وزىفي ٖلُ٪ مل  -

٤. بهذ  مً ص٢ى٪، زىفي ٖلُ٪ مً خحرج٪ ٢ضام الٍُغ

٤ الىىع مً الٗخمت وخحران َى٫ ٖمغ٥  مل قا٠ً ٍَغ

ًابً الخبِب.. اؾإ٫ ٢لب٪ ًا نالر وهى ًضل٪، ألاهىاع 

ل ٌكىٝ ل٨ً ال٣لب ؾا٦ً  بخٗمي ُٖىن ال٣ٗل ومبُٗٞغ

ُىهه بدكٝى وؾِ الٗخمت.. اؾإ٫ ٢لب٪  في الًلمت ٖو

 !حهضً٪
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بوعى ًا نالر ج٨ىن م٘ الجماٖت اللي ٢خلىا الؿاصاث؟   -

 !هذ مامً ًابجيصة الضم ٚالي ٖىض عبىا وب

ؤها ملِل صٖىة باللي خهل ًا ظضحي وال مىا٤ٞ ٖلُه..  -

الؿاصاث ختى لى ٚلِ بةهه عاح للحهىص وؾاإلاهم ٞضة 

 !م٨ُىول ظؼائه ال٣خل

ت بن  - عبىا ٨ًمل٪ ب٣ٗل٪ ًا نالر، ؤها زٟذ ٖكان ٖاٞع

الكُش مدمض ٧ان ناخب٪ والىاؽ بخ٣ى٫ بهه هى اللي 

 ٢خله..

ٖمغه مؿ٪ ؾالح، ل٨ً  الكُش مدمض م٣خلل خض، وال  -

عبىا حهضًىا للخ٤  !ألا٩ٞاع ؾاٖاث بخ٣خل ؤ٦تر مً الغنام

ٗهمىا مً الٟتن.  َو

ل ٢خلىه لُه؟ صة ختى الؿاصاث ٧ان ؤخؿً مً  - ؤها مٗٞغ

ٖبض الىانغ وزغّط الىاؽ مً السجىن وؾاب ٧ل واخض 

خؿام مً و٢ذ مابج٣خل الؿاصاث  ٣ًى٫ اللي هى ٖاًؼه..

لى َى٫ ب٣ُى٫ وهى ػي اإلاجىىن ال بُا٧ ل وال بِكغب ٖو

الػم السجً الخغبي ًغظ٘ وبال ؤلاعاصة هخمىث والػم ال٩ل 

 !ًخٗا٢ب

ٖمي خؿام اجغبى في مضعؾت ٖبض الىانغ ومبُٟهمل ٚحر  -

خ٣ا٫ عبىا حهضًه..  لٛت ال٣خل وؤلٖا
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 وظه ٞغصوؽ إلاا حؿم٘ مخظ ص  ِاؾىَ 
ّ
 ؾىىاث ألالم الغهُب، غ ٦

ً
ة

 
ٌ
ِٟ  ؤمام مىاظهت ل٨جها الُىم وخُضة ٌُ مً م٣برة اإلااض ي الظي ًيخ

اث، جٟخ٣ُض   خ٨مت ػوظها وخؼمه بٗضما جغَ  الظ٦ٍغ
ً
ؤمام جغ٦ت  ٦ها وخُضة

سٟي ًٖ الىلض ؤن  ٖم   ٢ت، جدمل الؿغّ ز٣ُلت ألؾغة ممؼّ 
ُ
ه هى الغهُب ٞخ

ّمِ قمل ؤؾغتها جخمؼّ و ٢اجل والضه، 
َ
بتها في عخمت ابجها خؿام ول ١ بحن ٚع

 ُّ ًضا بًُٗضا ن ًٓل  ت بكحر بإوبحن والئها لىن وهاهي حؿم٘  ،خؿام ٍَغ

ؤهه الػا٫ ًدمل ال٣لَب الجخىص والَُض  مً زضًجت مى٢ٟه الظي ًض٫  

خٛحّ  ٧ل ش يء ًمغّ  .الباَكت. ت ر بال خؿام زابٌذ ٖلى ٢ؿىجه ألابضًّ ٍو

 ُّ ٕؼووالثه للبىض٢ . لم حؿخُ٘ ؤن جى٤َُ ب٩لمت ٞؿالذ .ت الظي ال ًتٖز

 
ّ
تها ولُٟٗل نالر ما قاء ٨إث ٖلى ابىتها لصمىٖها واج خٗىص بها بلى ٚٞغ

ض.  ٞما ٖاص ٢لبها ًدخمل اإلاٍؼ

ِئ مً َخ ؾاعَ   َملت الؿالح ٞإٖلىىا ؤن  ؾالخهم َٕ ؤلازىان للخبر 

ُّ  ةالضٖىَ  ً   ،توال٩لمت ولِـ ال٣ىبلت والبىض٢   ل٨
َ
ً  الضولت ٞع

َ
هم ذ صٖىت

 ُّ غح اإلاؿُد ٣خل الغثِـ ىن بمبط ؤن  ال٣خلت ٢ض زغظىا مً ٖباءتهم، ٞو

ت بٗض الظي ٖؼ٫ ٧اهجهم ألا٦بر )البابا قىىصة( والظي ٖاص ل٨غس ي البابىٍّ 

صث ٧لمت م٣خل الؿاصاث بٗضما جهالخذ الضولت م٘ ال٨ىِؿت، وجغصّ 

 
ّ
ت ٖكغ ًىًما ٞدبؿه اإلاؿُدُحن "الؿاصاث خبـ البابا في الضًغ ؾخ

 إنبَد ، ٞفي ٧ل م٩انفي ال٣بر"  الغّب 
ً
ال٨ىاجـ ص في ظىباث جترصّ  ذ م٣ىلت

َىا٫، ٌٗلىىن بها اهخهاَع الهلُب ٖلى الهال٫،  بٗض طل٪ لؿىىاٍث 

ٌَ الهال٫ للغصّ  هما بلى ٚحِر ٖىصة،  لُيخٟ
ُ
ٖلى الهلُب، ٞاهٟهَل ٖىا٢

 َٖ ُّ وهاػ ، بؾالمّي  ت وظهاٍص ذ الُُض الُمجى ؤزتها الِؿغي في خغٍب نلُب

 و٧لما زمَض 
َ
 ؾت ّْل اإلا٣ّض َضتها ًٌض في السٟاء، وفي عحى الخغب ث الىاع ؤو٢
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 الٗغف آمِ 
َ
ٟٛ ٌَ ا 

ً
ا ى ًٗ  ًبُل بالهال٫ والهلُب م

ً
ل ٖىه الجمُ٘، جاعة

 
َ
 ٣ًىم بضوع اإلاهلر بُجهما ل٣ُ

ً
 ال٣ّؿ وجاعة

ُ
ل الكُش ـَ ّبِ ٖلى الكاقاث  ِ

 
ّ
 الػالذ جغ٢ض جدذ الغّ  اعُ والى

ّ
ل بٗض  ذ ألاخ٣اص بُجهما ؾىىاٍث ماص، ْو

ا  ؾىىاث ولم ٌٗىصا لٗىا٢هما ال٣ضًم ؤبًضا بال بٗض َٗ ٣ٖىص، ٖىضما اظخم

 ُّ ت مً ٞى١ الٗغف، ٞهب  الهلُب الىيىء ٖلى ًِض ٖلى بػالت البىض٢

ه ٧ل  الهال٫ وو٠٢ الهال٫ لُدمي جغاهُم الهلُب في مُضاٍن ٖٞغ

 ِ
ّ
 الٗالم، لُد٣

َ
ا الخلم ال٣ضًم بٗىصة الٗغف لَخ ٣ ًٗ َملت َملت ال٣لم ال َخ ا م

 الؿالح.

 

 اؾخٛغَ 
ّ
مذ( ًٖى م٨خب ؤلاعقاص ها٫ الض٦خىع )ٖهَب ؤخمض اج

بت اإلاغقض في ل٣اثه ٖلى عجل، ٞخإّه  ب لظل٪ الل٣اء الظي ؤزبره بٚغ

م ؤهّم  ب، ٞٚغ لم ٨ًً له ًىًما ؤي  ُت ؤخمض ٦ًٗى بالجماٖت ل٨ًالٍٛغ

 
ّ
ونل ؤخمض  .ساط ال٣غاعاث صازل الجماٖت ؤو جدضًض ؾُاؾتهاصوع في اج

٦خىع ٖهمذ في الظي ٧ان في اؾخ٣باله م٘ الض بلى بِذ اإلاغقض الٗامّ 

٘ ؾإله ًٖ عؤًه في م٣خل الؿاصاث: وصّي  م٨خبه، وبٗض خضًٍض   ؾَغ

ٌ بػها١ ؤي هٟـ ًا ًُٞلت  مما ال قّ٪  - ُٞه ؤوي ؤٞع

دِض  ،اإلاغقض، وعٞط ي ل٣خل عثِـ الضولت ؤقّض  ُُ ر ألهه ؾ

 ُّ الغظل مىذ  ما وؤن  مً الٟتن ما ال ٌٗلمه بال هللا، ال ؾ

 ُّ  لم ًدٓى بهالخ
ً
سه. اع ؤلاؾالمي ٞغنت  ا في جاٍع

لهظا جدضًًضا َلبخ٪ ًا ؤخمض ٞاألمغ بالٜ السُىعة، ٣ٞض  -

م الؼّط ًَ  ِ
ّ
ُّ  خ ت. الضولت حٗامل ؤلازىان باإلزىان في ال٣ً
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ه وؾَُد  بىنٟهم ٦باَع البِذ ؤلاؾالمّي 
َ
لىهىا هدُجت وُعٖاج ّمِ

 ًّ ام ٖبض الىانغ لِؿذ ما خضر، وؾىىاث اإلادىت ؤ

  ،ببُٗضة
 
 ول٣ض ٧ل

َ
ًً بلى دً لؿىا مؿخّٗض خىا ال٨شحر، وهٟ

ً والٗىصة جدذ ألاعى مً ظضًض.   الٗىصة بلى الؼهاٍػ

لخ٣ضًمه بن قاء  وما اإلاُلىب مجي ًُٞلخ٪ وؤها مؿخّٗض  -

 هللا؟

بحن مً الىٓام ًم٨ً م٣غّ  مٗلىماجىا ج٣ى٫ ؤن  ل٪ ؤنض٢اء -

 ؤن جى٣ل مى٢ٟىا بلحهم. 

 هل ؤها مغا٢ب ًا ًُٞلت اإلاغقض؟ -

ُّ  يال صاع - م وز٣خىا  ت ًالهظه الخؿاؾ ؤخمض.. ؤهذ ؤر ٦ٍغ

ب٪ مُل٣ت، وهدً هضع٥ والء٥ للجماٖت وؤهذ جضع٥ ؤهىا 

 
ّ
 ألامغ ؤهىا جهخ

ُ
ت صٖمىا٥ لؿىىاٍث َىا٫، ٚاًت م بمٗٞغ

 !ؤ٩ٞاع بزىجىا لِـ بال

خٟي باألهغام وٗم جغبُجي نضا٢ت ٢ضًمت بد٨ُم الّص  -

 ُٖ  ج٣هضهما.وؤوـ عقضي 
َ

 ًَىا الخؼب الىَجي بطا ٦ىذ

 وٗم هما مً ؤ٢ -
ّ
دضًض، وؤعظى ؤن جل٣اهما في ؤ٢غب هض بالخ

ص ل٪ ما ج٣ى٫ ٞغنت وجى٣ل مى٢ٟىا بلحهما، ولً هدّض 

 ٞىدً هش٤ في خ٨مخ٪. 
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ْي الٗمغ ٖىضما الخ٣ى زالزتهم 
َ
٣ُ خمل ؤخمض الغؾالت بلى ٞع

 
 
 ة: ؤخمض الل٣اء، و٧ان خ٨ُم ألا٦ثر خّض  َم بم٨خب ؤوـ بٗضما هٓ

ضون الخىهّ  -  !خه؟ل مً ألامغ بغّم ج٣خلىن الغظل وآلان جٍغ

ُّ  ًا خ٨ُم ؤهذ جضع٥ ؤن  مهغ ؤنبدذ حعّج  - اعاث بالخ

 ُّ  لىا بال ٖلى ؤٞغاص  ،ت اإلاسخلٟتؤلاؾالم
َ
وهدً ال ؾلُان

صة وؾخجض ِاعظ٘ بلى ٦خب الجماٖاث اإلادكّض  .ظماٖخىا

 
ّ
 ؤلازىان ٖلى َى٫ السِ

َ
سالٟىن ًُ ، ختى ؤن  بًٗهم ؤجهم 

 ًُ٨ 
ّ
وجضع٥  وؤهذ ؾُاس يّ  !لضولتص ؤهىا هخداوع م٘ اغها إلاجغّ ٟ

 هظا.  

ُّ  ي ؾُاس يّ جوأله - ذ ًضا ؤن  هظه الخىُٓماث جغَ ٞةوي ؤٖٝغ ظ ب 

 ذ مً ٖباءج٨م. ٖلى ؤًض٨ًم وزغَظ 

-  
َ

 الهىاب ؤن ج٣ى٫ اوك
ّ
ذ ٖى

 
 ا وزغَظ ٣

ّ
ىا، ٞىدً ذ ًٖ نٟ

 ال هيخهج بال الضٖىة بلى هللا بالخؿجى.

 همجى هظا ال٨الم ًم٨ى٪ ؤن جسضٕ به البؿُاء لخًم   -

 بل٨ُم ل٨ىه ال ًىُلي ٖلى مً مشلي.. 

-   ُ ا ًا خ٨ُم.. لى خمل ؤلازىان الؿالح ألامغ لِـ شسه

حجم الجماٖت  الضولت لسؿغ الجمُ٘، ٞإهذ حٗلم ؤن   يّض 

ٌ الٗى٠، وجغي ؤن  حّ لِـ باله ن، بهما الجماٖت جٞغ

ؤلانالح ال ٨ًىن بال باإلاكاع٦ت ولِـ اإلاىاظهت.. ما الظي 
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 ؾُُٟضها مً ٢خل ال
َ
ًدا ٖلى خِ ؿاصاث والغظل ٧ان مىٟ

ًبا مً ؤلاؾالمُحن؟   !الجمُ٘ بل ٢ٍغ

ا ًا ؤخمض.  - ًً  وجل٪ هي ٚلُخه التي صٞ٘ زمجها باه

صون مىظىصون في ٧ل لِـ ألامغ ٦ظل٪ ًا ؤوـ، اإلادكّض  -

م٩ان، مً الظي ٢خل "ٚاهضي" ومً الظي ٢خل "٦ُىضي" 

 بال ؤمشا٫ مً ٢خلىا الؿاصاث؟

عث مهغ، و٧اهذ ٖلى ًضه جُىّ ًخا و الؿاصاث ٧ان ُمهِل  -

لُىا ؤن هخمّؿ الخغّ   مً ٍت للجمُ٘، ٖو
ً

٪ بمباصثه بضال

ْهِب اإلا٣هلت للجمُ٘ اإلاظهب والبريء ٖلى خّضٍ 
َ
 ؾىاء..  ه

ض ه٣له للىٓام الجضًض، ٞال صاعي لٟخذ  - وهظا ما هٍغ

 ُّ ُ٘ ؾُسؿغ ٞحها، ال ؾ ا ما وؤهىا لؿىا َغَ مىاظهاث الجمُ
ً
ٞ

 في الخضر. 

 للضولت ًا ؤخمض؟؟ هل هظا تهضًٌض  -

-  
ٌ
 للخىاع وججاوػ ألاػمت. لِـ تهضًًضا ًا خ٨ُم وبهما صٖىة

م ؤوي ٚحر م٣خى٘ بما ج٣ى٫ ل٨ً ؾإه٣ل ٦الم٪ ل٣ُاصة  - ٚع

  ُ ا ؤعي ؤن  ؤلازىان لى لم ٨ًىهىا الخؼب، وبن ٦ىذ شسه

ًا  ألاؾباب، وِز٤ْ  قغ٧اء في ٢خله ٞل٣ض ٧اهىا ؤخض ؤهّم 

ا لً ٌٗىص ٦ما ٧
ً
ان ٢بل )الؿاصؽ مً ؤخمض ؤن  قِئ

ُ   ؤها ٦صخّٟي و (.. 1981ؤ٦خىبغ  ا ؤٖلُم ٢بل ؤن ؤ٦ىن ؾُاؾ
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ّ
ٟحن في مهغ لم ٨ًىهىا عايحن ًٖ ٞلؿٟت ظًُضا ؤن  اإلاش٣

 ُّ  في الؿاصاث الؿُاؾ
ً
ت التي خملذ الُاب٘ الضًجي زانت

و٦ظل٪ مٗٓم الؿُاؾُحن وعظا٫  ،الؿىىاث ألازحرة

ما٢ت وؤُٖىها الجِل.. ل٣ض اعج٨َب ؤلاؾالمُىن ؤ٦بر خ

.
ً

 الؿبب ال٩افي إلزغاظهم مً اإلاكهض ٧امال

٢جي، ٧لىا هغ٢و ال ؤخض ًسغط مً اإلاكهض ًا خ٨ُم نّض  -

  ٖلى طاث اإلاؿغح، ولى ٞٗلخم هظا ٞلً هسؿغَ 
ُ
٦شحًرا، ٚاًت

ألامغ ؤهىا ؾىٛاصع السكبت لىجلـ وؾِ الجماهحر، 

ٌَ ٢لىبهم  ُ٘ وؾاٖتها ؾى٨ىن هدً ألا٢غب بلحهم ٞيؿَم  هب

هم وآمالهم، عبما ؾ٨ُىن الًىءُ  وهضع٥   مساٞو
ّ
ا مؿل

ً
ُ

في ال٣اٖت اإلآلمت  ً ٞى١ السكبت ل٨ً هىا٥َ ٖلى َم 

ض  ًم٨ض الجمهىع، وؾاٖتها ؾ٨ُىن مٗىا، وهدً ال هٍغ

ؤ٦ثر مً هظا، ٞةطا ٧اهذ بإًض٨ًم بعاصة الضولت ؾخ٨ىن 

 بإًضًىا بعاصة الجماهحر.

الٗكاء بٗض  َاولت ّض ؤعاصث زضًجت ؤن ج٨ؿغ الهمذ وهي حٗ

 ٖىصتها مً الؿِىما م٘ ابجها ٦ما٫: 

هى مل ؤخمض مٓهغ ٦بر ٖلى ؤصواع الغوميؿُت صي؟ ؤها  -

صزلذ الُٟلم وهضمذ ختى ٦ىذ هسغط مً ههه بـ اللي 

 زالوي ٦ملذ بوي ال٢ُذ ٦ما٫ مبؿٍى بالسغوظت. 
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بهتي ٞا٦غة اإلامشلحن صو٫ بًه؟ مهلخحن ٌٗجي؟ الخ٩اًت  -

وع اللي ًال٢ىه ٌكخٛلىا ُٞه باليؿبالهم ؤ٧ل ِٖل والض

وزالم ألا٩ٞاع اللي ٖىضهم زلهذ ٞبُمشلىا ؤي صوع.. ؤها 

ت ؤخؿً مً  هصخخ٪ جسغظىا جخٗكىا وجخمكىا قٍى

وبٗضًً ٦ما٫ نٛحر ٖلى ال٨الم صة، ٦ىتي  ،الؿِىما

  !زلُدُه ٌكٝى خاظت مُٟضة ؤخؿً

ٌٗجي هى بًه اللي مُٟض في البلض صي؟ ؤها ٢ىلذ وكٝى  -

ووٛحر ظى ومغيِىاف هخٗص ى مً ٚحر٥، خاظت ظضًضة 

وؤها مل ٖاًؼة الىلض ًًٟل مدبىؽ في الك٣ت.. ؤها 

هازضه وؤػوع ماما ٞغصوؽ ؤجُّمً ٖلحهم وؤقٝى مىحرة 

 وباإلاغة ٦ما٫ ًلٗب م٘ باؾل. 

ٖاوػة جغوحي ًب٣ى جغوحي لىخض٥ وؾُبي ٦ما٫ م٘  -

ه  الت. نالر صماٚه مخسلٟت وؤ٦ُض ببىه ه٨ُىن ٍػ
ّ
الكٛ

 !٦ما٫ ًخٗلم مجهم خاظتومل ٖاًؼ 

٨ىن  - ًا خؿام صو٫ ؤهل الىلض والػم ًخٗٝغ ٖلى ُٖلخه ٍو

ب مجهم، بهذ خغ في هٟؿ٪ ل٨ً مل خغ جدغم ٦ما٫  ٢ٍغ

  !مً ؤهله

اإلاىيٕى صة اج٩لمىا ُٞه ٦خحر ًا زضًجت، و٢غاعي مل  -

هغظ٘ ُٞه، ؤها مٗىضٌل في الضهُا ٚحر ببجي، واها ؤٖٝغ 

 الٗال هُٟؿض ؤزال٢ه.. الجى في بىال١ ؤبى  !ؤعبُه بػاي
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 ؤها ٞاهمت  -
ّ
هى بهذ مل مً بىال١ ؤبى الٗال بغيى وال

 ٚلِ؟ 

 َٗ  ؤل٣ى خؿام الٟىَت اإلا
 
ا ٣ت ٖلى نضعه ٞى١ اإلااثضة وجهٌ ُم ل ًُ جه

ًضا مً الُٗام في َب٤ ٦ما٫ وهي ج٣ى٫ ٞ ،الخىاع ىيٗذ زضًجت مٍؼ

 له:

٦ّمل ؤ٧ل٪ ًا خبُبي. ؤها هازض٥ ٖىض ماما ٞغصوؽ  -

 باؾل. وهخلٗب م٘ 

ُّ  ٞابدؿم ٦ما٫ وؤ٧ل  ت مٟخىخت. بكه

ه ببغاهُم التي اهخٗكذ ٖلى ًضه ٦شحًرا وعر بؾ٨ىضع ججاعة ظّض 

 ُّ ع ث ٖلُه اعاث الخضًشت والتي ؤصَ بٗضما ؤنبذ ًخاظغ في ٢ُ٘ ُٚاع الؿ

 
ً
٦بحرة. ظٗل الضوع  عبًدا ٦بحًرا، ٣ٞام بهضم البِِذ ال٣ضًم لُبجي ٖماعة

مىن(  الشاوي والشالض ألؾغجه ت وػوظخه وؤبىاثه )ٍع الهٛحرة: ؤمه ماٍع

 ُّ ُّ و)ؾىػان(، وظٗل ب٣  ت البىاًت لئلًجاع، و٧ان ب٣
َ
عون ت الجحران ًدى ض 

 ُّ غ اّظ ٞهى ال ً ،تٖلُه ألهه ظٗل بِخه مشل ٦ىِؿت ولِـ ٖماعة ؾ٨ى

ٌ ؾ٨ً اإلاؿلمحن ببِخه. ٞغ  الك٤٣ بال للمؿُدُحن ٍو

ٖغط وو٧الت ببغاهُم اه٣ُٗذ الهلت ال٣ضًمت بحن و٧الت بكحر ألا 

عٚم ججاوع ، و ٢لخت بٗضما وعر ألاو٫ نالر ووعر ألازحر بؾ٨ىضع

ًم  ٧انالجٟاء  الى٧الخحن بال ؤن   ِ
ُّ ٗلً ًٖ هىٍّ  ،ا بُجهمامس ٌُ خه ببُ٘ نالر 
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 ُّ باث وبؾ٨ىضع ًً٘ نىعة )البابا ت ومالبـ اإلاخذّج ال٨خب ؤلاؾالم

 بحر.٦ قىىصة( ٞى١ م٨خبه بالى٧الت وؤٖلى الهىعة نلٌُب 

 
ّ
ذ نىعة الجٟاء ٖىضما عؤي نالر ابىه باؾل ًلٗب م٘ ججل

مىن ؤمام اإلا٨خبت ٞإمؿ٨ه مً قٗغه وظظبه:  ٍع

 ؤها مل ٢لخل٪ مخٗلبل م٘ الىاص صة؟ -

 زغط بؾ٨ىضع ٖىض ؾماٖه الجلبت وؾإع بلى ابىه ونٟٗه ب٣ؿىة:

؟ -  ؤها مل ٢لخل٪ إلاا جُجي مٗاًا مخلٗبل م٘ ُٖا٫ الكىإع

لىال  ًمحنت ٦بحرة بحن ؤخٟاص الهض٣ًحن ال٣ضو٧اصث ؤن ج٣ىم مٗغ٦

 
ّ
 جضز

ّ
ُّ ل الخ ًّ جاع، ال ؾ ا وهم ًترّخ  ما ٦باع الؿ ًٗ مىن الظًً جهغوهما م

 
َ
ظ

 
دمل ٧ل  ًْ ٖلى ببغاهُم وبكحر الل  مجهما ؾغ   ً ٧اها ال ًٟتر٢ان ؤبًضا ٍو

٫ الخا٫ لحرثهما ؤخٟاٌص هَمذ ال٨غاهُت في ناخبه، ؤما آلان ٞخبّض 

  ؤي ًٍض  ث ٖضاًء مؿخد٨ًما ال ٌٗٝغ ؤخٌض نضوعهما وؤزمغَ 
َ
ذ ؤزُمت ؤل٣

ًَ  ،ببظوعه ِغزىن خ٣ض آلاباء وصاعث عحى الضاثغة اإلا٣ُخت، ٞهاع ألابىاء 

 بُ وٍَ 
 
 بٗض ظُل. ش

ً
 ىهه في ؤهٟـ ؤَٟالهم ظُال

لم ًٟهم باؾل إلااطا ًمىٗه ؤبىه مً اللٗب م٘ نض٣ًه الهٛحر، 

 
ّ
مىن إلااطا ًجهغه ؤبىه ٧ل  ما عآولم ًضع٥ ٍع

ّ
٤ٟ الهٛحران ه م٘ باؾل، ٞاج

ا بًُٗضا ًٖ اإلا٨خبت والى٧الت لخيكإ بُجهما نضا٢ت  ،ٖلى اللٗب ؾغ 

ُضة لم حؿخُ٘ ال٨غاهُت ٞهَل  غاها، ل٨ً اليؿاء اؾخًُٗ ؤن  َو ُٖ

ذ ًُض الخّبِ ًٟٗلً ما عجؼَ  َٗ ٣ُحن  ث ٖىه ٦غاهُت آلاباء، ٣ُٞ نلت الٞغ

 ث ًٖ ٢ُٗها ًُض البًٛاء.التي عجؼَ 
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اث اصة اللُل، وبٗضما تهضؤ ٧ل ألانىاث ججهَ ٞى١ وؾ ٌُ الظ٦ٍغ

اثؤنىاتُ  وألاخالم وجتزاخم ا جسبرها ؤهىا ٦برها ظض   ها خى٫ ال٣لب. الظ٦ٍغ

ٞيؿترظ٘ اإلااض ي السخ٤ُ خحن ٦ىا ؾاطظحن هدمل بغاءجىا الىصٌٗت 

ٍِ إلاؿخ٣بل ال وٗبإ ٠ُ٦ ؾ٨ُىن، وألاخالُم  صون ٦غاهُت وصون زُ

ص التي لم ًب٤َ مجها ال٨شحر ٞخبضو ألاخالم مجغّ  اها ؾىىاث الٗمغ جخدّض 

بحن ظض   ا مً م٣هلت اإلاىث. خما٢ت خحن هضع٥ُ خ٣ُ٣ت ؤهىا ؤنبدىا ٢ٍغ

ه اإلاغَه٣ت بإ٩ٞاعها و٢ض ٖلى جل٪ الىؾاصة الباعصة ًً٘ ؤخمض عؤَؾ 

قاٝع ٖلى السمؿحن مً ٖمغه، ٌؿترظ٘ مايُه البُٗض ٖىضما ٧ان 

 
ّ
ا للخ

ً
ش جدضوه ٞىعة الؤؾخاط كباب وال ش يء ٌكٛل باله بال ؾاٖاث اٍع

 
ّ
 ى له وظه هىعالضًً نض٣ًه ألاخّب الٗمل وؤخاصًض ألانض٢اء، ًخجل

وع٤ُٞ السجً ونىعة الكهُض ألاو٫ في زاَغه ِٞؿاثل هٟؿه هل 

 واخًضا مً )الجماٖت( التي ٧ان ًغاها 
ُ

 هىعالضًً خحن ؤنبدذ
ُ

زىذ

 ؤخالم الىًا٫؟
ُ

ا ُٞما ونلذ بلُه مهغ؟ هل زىذ
ً
٩ ل٨ً ؤها لم  قٍغ

ًذ   ًىًما ولم ؤقاع٥ هىعالضًً آعاءه.. ٚاًت ألامغ ؤوي ٞع
ً

ؤ٦ً مىايال

هٟس ي  ه لخى٣لب خُاحي بٗضها عؤًؾا ٖلى ٣ٖب وؤظَض قهاصة الؼوع يّض 

غاه  ..ًًٖىا في ظماٖت لم ؤٞهمها ًىًما وال ؤصعي إلااطا ناع ٧ل والجي لها
ُ
ج

 
ُ

 الغوح ما ٞٗل بي هظا ٖىضما عؤًذ
ُ
 ال ًيخمي هٟس  هل هى ٞغاٙ

ً
ي عظال

  مشمغة ج٠٣ وخُضة ٚحر  غةٍ ٦صج ،بلى ش يء
َ
ها ُٗ وؾِ الصخغاء جهٟ

 
َ
اح وج  ؤن ؤهدؿَب اث الغما٫، ٣ٞغ  غُظمها خبّ الٍغ

ُ
  عث

َ
َدذ بلى ؤو٫ واخت ٞخ

 
 
 خُاحي للّض لي طعاٖحها؟ هل ؤها مامً خ٣

ُ
ٞإ ًٖ الضًً وههغة ا وهظعث

٘ ٖىه، وبطا ٧ان ص ؤلاؾالم ألصاٞؤلاؾالم؟ وما هى السُغ الظي حهّض 

 
 
هغة ؤلاًمان ٞلماطا ٢خلىا الغثِـ اإلاامً؟ ؤلاؾالمُىن خ٣

ُ
ا ٚاًتهم ه
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هغه؟ إلااطا وبطا ٧اهذ الضولت خ٣

َ
ا حٗاصي الضًً ٞهل ظماٖتي حؿعى لى

هغة الضًً بال بؿُاصتهم وجم٨ُجهم؟ إلااطا ال ه٣ّض 
ُ
م ههغ ؤلاؾالم ال ًغون ه

 ان؟ إلااطا وكتٍر ؤن ه٣بٌ زمً الٟضاباإلاّج 
 
ا ناص٢حن؟ إلااطا ء لى ٦ىا خ٣

 ُّ ٗت الُ بت وهدً مداًضون ال هضٖىا الىاؽ للٗىصة بلى مباصت الكَغ

ا لالهًمام بلُىا؟ هل ظماٖخىا هي ؤلاؾالم وصوجها  ًٗ  مً صٞٗهم صٞ
ً

بضال

٘ بال قٗاعاث ال  ٢لَب الًال٫؟! ؤًً خ٣ُ٣ت هظا ال٣ى٫ وهدً ال هٞغ

ت الُبى٫ ل٨ً خ٣ُ٣تها  ّي ٦ضو  لها صوّي  لها، ظىٞاء بال ظىهغ، زاٍو

الٟغاٙ والسىاء؟.. "ؤلاؾالم هى الخل"!.. زم ماطا؟ ال ش يء.. وكاع٥ 

 ُّ  الضولت ؾُاؾتها وه٣اجل لى٨ىن بجىاعهم في اإلاجالـ الىُاب
َ
 ت ولىهُ

 
٠

ٗت،  ةٍ مٗهم في ٢ُاصة الى٣اباث.. هل َالبىا ولى إلاغّ  واخضة بخُب٤ُ الكَغ

 ٣ىاها هدً ٖلى ؤهٟؿىا؟ ال ش يبل هل َبّ 
ّ
م ء ٚحر ال٨الم.. الضولت جخ٩ل

 
ّ
ُّ وهدً هخ٩ل  م و٧ل الخ

ٌ
 وال َدً.. ؾُٝى

ٌ
ؼبض.. ٣ٗ٢ٗت

ُ
غغي وج

ُ
اعاث ج

ُّ كغَ ُم  ٥ وال ًضعي إلااطا وال بلى ت ج٣اجل مً ؤظلها.. ال٩ل ًخدغّ ٖت بٛحِر ٢ً

ُّ ؤًً.. هل هدً مً ًخدغّ  م ٥ الجمُ٘ وُه ت جدغّ ٥ ؤم ؤن  هىا٥ ًًضا زٟ

٤ الصخُذ وؾِ هظا  اإلاٟغّ ؾ٩اعي ال ٌكٗغون بص يء؟ ؤًً  وؤًً الٍُغ

 
ُ
 الًباب الظي باث ًل

 
زغَط الَخ  ش يٍء  ٧ل   ٠

َ
 ًَض  ٤  ٞةطا ؤ

َ
ض ًغاها؟ ه لم ٨ً

غي ًٖ ؤّيِ 
ُ
ما خحن وظٍه ؾِؿٟغ؟ لغبّ  متى ؾِى٣ك٘ هظا الًباب وج

 
َ
٣ُذ هجض ؤهٟؿىا في السىض١ حؿُ٘ الكمـ وجؼو٫ زٍُى الًباب اإلا

وه٨دك٠ ؤن  ٧ل ما ٞٗلىاه ٧ان  الٓالم وهغي خ٣ُ٣ت ؤهٟؿىا الغصًئت

 ،ؤال لُذ الًباب ال ًؼو٫ ؤبًضا بطا ٧اهذ جل٪ هي الخ٣ُ٣ت !مدٌ ٖبض

مى ؤعخم مً الًُاء الٟاضر لٍؼ٠  ٨ٞشحًرا ما ٨ًىن الٓالُم ألٖا

 !ؤوهامىا
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َم  
َ
 ًدُمت وؾِ هظا الصسب بضا له وظه )مىحرة( ٞى

ٌ
ذ بؿمت

ًِذ ؤن ج٨ىوي لي ًا مىحر   ٖلى قٟاهه.. إلااطا ٞع
ّ
ي ة؟ لى ٢بلِذ الؼواط مج

 
ُ
 خ٣ُ٣ت الخُاة ولجٗلخ

ُ
بهغ ٧ل ش يء وألصع٦ذ

ُ
 بُٗيُِ٪ التي ج

ُ
ِ٪ لغؤًذ

 ؤهخضي
ً

  !يبه وؾِ ٚاباث الٓالم الظي ٌٗمُج عؾىال
َ
 لِ٪ ب٩ل ٢ض ٞو

ُ
ُذ

 م٘ هىعالضًً ختى ؾاٖخه ألازحرة
ُ

ٞمً ؾ٨ُىن معي  ،وناًا٥ِ ٞب٣ُذ

 ؤخبّ  !ًا ؤزذ الهض٤ً خحن جدحن ؾاٖتي؟
ُ

 في ٧ل  ِ٪ الػلذ
ُ

وػهضث

 
َ
ـ   ،ِ٪ اليؿاء صوه   ٞلم جم

ّ
متى ًجخم٘ الٛغباء وؤبىاء  !ٞغاش ي امغؤة ٢ِ

 الىخضة اإلاخٟغّ 
َ
٤ٍُ  صًً؟ ؤم ؤن  ٢ضعها ؤن هغخل واخًضا بٗض واخض صون ٞع

٫ بلى زغاٍء بٗض ال٣ٟغ هاهى خالي ٢ض جبّض  !ماوـ وال خبٍِب قٟى١ 

 وخًُضا ال ؤمل٪ بال 
ُ

احي وؤخالًما لً وم٩اهٍت بٗض الًُإ والػلذ ط٦ٍغ

 
ّ
 ٣ها ؾىا٥ِ!ًد٣

 
ّ
اع في الهكُم ختى ؤنبذ الجمُ٘ ًدؿاء٫ اهدكغث ؤلاقاٖت ٧الى

 مً 
ً

ـَ ؾىىاث بضال هل ؾخجٗل الضولت ٞترة ججىُِض ألامً اإلاغ٦ؼي زم

 
ً

٫ُ الىٓام الجضًض بلى الاهخمام ؤم ؤجها مجغّ  ،زالر ٞٗال دى 
َ
ل؟! ج ص ؤ٢اٍو

ت ؤُٖى جل٪ ؤلاقاٖ  بجهاػ الكَغ
َ
ُّ  ت  ٦بحرة، ٣ٞض ٖمض الىٓام مهضا٢

ً
ت

ت وػٍاصة مٗؿ٨غاجه إلاىاظهت الجماٖاِث  ٘ حؿلُذ ظهاػ الكَغ بلى ٞع

 ُّ ؼعجه في نُٗض مهغ وؤَغاٞها، وإلعهاب ٧ل مٗاعى، ؤلاؾالم
ُ
ت التي ج

 مً خضًض ٖلى ٖى٤ِ الجمُ٘. ؤنبذ الجمُ٘ جدذ ع٢ابت 
ً
ولُهبَذ ٢بًت

الٗلُا. ٞاهؼعَج  ت هي الُُض ُّ الضولت وعخمتها وناعث ًُض وػاعة الضازل

هم لم ٌٗلىىا ًٖ عظا٫ الجِل لسخب البؿاٍ مً جدذ ؤ٢ضامهم ل٨جّ 

ًٚبهم ألجهم الػالىا ًدهلىن ٖلى ٧ل اإلاؼاًا، وخضهم الجىىص الظًً 

ُّ اٖمؤؾُضٞٗىن مً   بياٞ
َ
ت في الخجىُض ؤٖلىىا ًٖ ًٚبهم عهم ؾىحن
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 ،٧اصث ؤن جدغ١ ٧ل ش يء ث بغا٦حٌن إلاًاٖٟت ؾىىاث الخجىُض، ٞاهٟجغَ 

ـَ    ؤخٌض  ٞلِ
َ

ا ممً نمذ
ً
. ؤٖلى نىج

ً
ال  ٍَى

 
ّ
مىن ٧ل ش يء ٦ؿٍُل زغط الجىىص ٧اإلاجاهحن بلى الكىإع ًدُ

ِٟ  ظاٝع ال ًإلى ٖلى ش يٍء  ل  الجىىص بال وال ًسص ى ٖا٢بت، وألهه ال ً

 الجىىص ؤَم 
ّ
و٧ِ  ،لَغ الىٓام الجَِل بالخضز

ُ
 (الٗمُض)ت بلى لذ اإلاهّم ٞإ

حن ال٣ضامى ال  خؿام الظي ٧ان مكتهًغا بإهه واخض مً ن٣ىع الٗؿ٨ٍغ

ت، والظي الخُاة الٗؿ٨غٍّ  الخجاوػ في خ٤ّ  ص وال ًغخم ؤبًضا بطا جم  ًترصّ 

ا ٢ضًًما ًمخّض 
ً
 ؾىت مً  وظض ٞحها ٞغنت وهى الظي ًدمل محراز

َ
لشالزحن

 الخُاة الٗؿ٨غٍّ 
َ

شِبذ ًُ ت ؤهه ال ًَض  ت الخاؾمت بإن   حٗلى ٞى١ ًِض  للكَغ

 ، ٞلجِلا
َ
 ىي

ّ
٣اب، ٣ٖاب للجىىص  ت خاؾمت لخملِت ٘ زُ جإصًٍب ٖو

 
ّ
ت الضولت والخ ٖؼ ُاو٫ ٖلى ؤلاعاصة، وجإصًب للىٓام هٟؿه الظًً ؤعاصوا ٖػ

ت بدؿلُدها بما ًجٗلها  الظي ؤعاص ؤن ٌؿاوي بحن الجِل والكَغ

ت للجِل الىسبت في الجِل لخهاع مغا٦ؼ وز٨ىاث  إَل٤َ ظىىصَ ٞ ،مىاٍػ

غيها، وؤُٖى ألامغ لجىىص اإلامخّض  ألامً اإلاغ٦ؼي  ة في َى٫ البالص ٖو

وًما ختى لى ٧ان ظىضي ؤمً مغ٦ؼي ٠٣ً م٣ا ٧لالها٣ٖت بالخٗامل م٘ 

ا.
ً
 اٖخ٣اله مم٨ى

 
ً
لم ٌؿخُ٘ و  ،ٞحها بال لئلعاصة الٛايبت ال ههغَ  ٧اهذ مىاَظهت

ولم ًمل٪ بال ؤلاطٖان ؤمام نىلت الجِل  ،الىٓام ؤن ٌٗترى

  ،الخاؾمت
ً

 قضًضة اللهجت بالك٨غمؿخ٣ِبال
َ
و٢ض  ،والامخىان  الغؾالت

ُّ  ؤصع٥َ  ت التي ؤهه ال اؾخ٣غاع للضولت وال ب٣اء للٗغف بال بغيا البىض٢

ـُ   ٖلُه ظهًغا ؤو مً وعاء حجاب. جدمي الٗغف وججل
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بٗضما اهخهى الخٟل الظي ؤ٢امه خؿام بمىاؾبت جغ٢ُخه بلى 

 لىاء، ظلؿذ زضًجت بجىاعه: 

َُ لم ؤَع٥َ ؾًُٗض  - ٍت ؤبًضا ا في خُاحي مشل الُىم، ولم جٟغح بتر٢

 ًا خؿام؟  مشل هظه، ٞما الؿغّ 

ْدها لي، هظا هى  -
َ
ألن  هظه جغ٢ُت مىدُتها ؤها للجِل ولم ًمى

 الٟغ١.

 ال ؤٞهم ٢هض٥؟ -

 ؤلاعاصة، وهظا ؤهم   -
َ
 للجِل هُبت

ُ
ختى مً  ل٣ض ؤٖضث

 م٩اهخه ٞالجِل بطا ٣َٞض  ،مشل بؾغاثُل الاهخهاع ٖلى ٖضوّ 

ا. الجِل  بىنٟه اإلاهُمً ٖلى ٧ل ش يء لً ٌٗىصَ 
ً

ظِك

 ة هي التي جدغّ ة، وال٣ىّ ٌٗجي ال٣ىّ 
ْ

ذ
َ
٥ ٧ل ش يء، ٞةطا ؾ٨ى

 
َ
 ٧ل ش يء. ماج

َ
 ذ وماث

ا ؤن  !ل٨ً الطخاًا ٧اهىا باإلائاث ًا خؿام -
ً
ؤلم ٨ًً مم٨ى

ص بقاٖت وجداولىا تهضثت ظىىص ألامً حٗلىىا ؤن  ألامغ مجغّ 

 
ً

مً ٢خلهم في الُغ٢اث ٧ال٨الب اإلاغ٦ؼي اإلاؿا٦حن بضال

 
ّ
 ت؟الًال

الٛاًت لم ج٨ً جإصًَب الجىىص، بل جإصًب الىٓام الظي  -

٧ل اٖخماصه ٖلحهم. ؤهِذ ٩٦ل  ؤُٖاهم الخٓىة وؤنبَذ 

 اللٗبت ًا زضًجت..
َ
 الىاؽ ال جٟهمحن خ٣ُ٣ت



174 

 

 وماهي خ٣ُ٣تها؟ -

والخا٦م هى  ،الضولت مشل "الؿحر٥" الظي حؿ٨ىه ألاؾىص -

ا ًًغب به ألاعى جدذ  ىص، ًمؿُ٪ ى جل٪ ألاُؾ مغّو 
ً
ؾىَ

 !ؤ٢ضام ألاؾىص ٞخ٠٣ وججلـ وجغ٢و ختى بطا قاء

ؤن  ٧ل مً بالؿحر٥  ة الؿىٍ بل الؿغّ والؿغ  لِـ في ٢ىّ 

  ،ًضع٦ىن خ٣ُ٣ت ألاؾىص بال ألاؾىص ؤهٟؿهم
َ
ُهم ؾ٩اعي ٞ

 ٚاٞلىن ًٖ ٢ىّ 
ُ
هم هى ؾغ  ة الؼثحر و٢ضعة الٟخ٪، وظهل

ً  الُاٖت، ُٞب٣ى الؿحر٥ ٢ا  ثًما والجمهىع ًطخ٪. ل٨

 
ُ
ا ٢ض ًسىن

ً
ى ًُٞغب ب٣ؿىة، اإلاغّو  ًَض  الؿىٍ ؤخُاه

 
 
ة ٤ُُٟٞ مً ؤؾٌض بكّض  ُم وال٣ؿىة جٟخذ الُٗىن، و٢ض ًخإل

 
َ
ه ٖلى خ٣ُ٣ت الٟخ٪ ال٩امىِت ُؾ٨ِغه وخُجها ًٟخُذ ُٖىه

ٌُ ل٣ُ٘ عؤؽ اإلاغّو  يخٟ ى الظي في خ٣ُ٣خه بغوخه، ٍو

ة بال بالخاعؽ وال ٢ىّ ط ي٠ُٗ ال خى٫ له لِـ ؾىي مهغّ 

ُضه  الهامذ زاعَط ال٣ٟو والظي ًً٘ الؿالح بجىبه ٍو

 
ّ
ل الخاعؽ بهضوء لُحرصي صوًما ٞى١ الؼهاص، خُجها ًخضز

ط الظي ألاؾَض بُل٣ٍت واخضة، لِـ ألظل خماًت خُاة اإلاهغّ 

ل٨ً ختى ال جيخ٣ل الٗضوي بلى باقي  ،ًمؿ٪ بالؿىٍ

ُ٘ ألاؾى ال ذ ظمُ
َ
ها ٞةجها ص خ٣ُ٣تَ ٣ُُ٘ ٤ُُٟٞ، ٞلى ؤصع٦

 لؿحر٥ ٖلى عؤؽ الجمُ٘.ؾتهضم ا

وهل ٢خلخم ظىىص ألامً اإلاغ٦ؼي ختى ال ج٤ُٟ وجضع٥ ؤجها  -

 ؤؾىص؟
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مً ٢ا٫ هظا؟ ألامً لِـ ؾىي  !ألامً اإلاغ٦ؼي ؤؾىص؟ -

و٢ض َا٫ الؿىٍ  ،طى اإلاهغّ الؿىٍ الظي ًمؿ٨ه اإلاغّو 

مىا بخ٣هحره له ختى ال ًاطي عظلُه ٣ٞ َ٘ في ًضه ٞلَؿ 

 ؾىص هم الىاؽ ًا زضًجت.ألا  !هٟؿه

غط ٦ما ٧اهذ مىظ مىث الخاط بكحر الظي  لم حٗض خُاة آ٫ ألٖا

 
ّ
 ٧ان ًٞى

َ
مى مت ٍو  ال٨ٍغ

َ
 غ ألؾغجه الخُاة

ُ
ٌَ  ُذ الجمُ٘ بسساٍء ال ٌٗٝغ ٢ب

 ،ا آلذ الى٧الت بلى خُٟضهٍجىص بماله ٖلى ٧ل مدخاٍط ومٗىػ، لـم  و الُض 

 ًٍ   وظَٗل ال٨خب مهضع عػ٢ه في ػم
َ
٦ 

 
الىاؽ ُٞه ًٖ ال٣غاءة ٠

 ًىم هى ٖهٌغ ٧اهذ جلض ُٞه مهغ ٧ل  واهدكغث الجهالت في ٧ل م٩ان واهخ

 ؤصًب
ً
الـ  مـا ٖو

ً
 ـٖاصث مؿاظ ٞما ،اـ

ّ
 ـبالث الى

ّ
ل مؿاخاث الجغاثض ـهاء جدخ

 
ّ

 واإلاجال
ّ
ً  ث واخخلذ م٩اهتها وم٩اجها نىع الٟى ً   اهاث وؾحرته ، ونغاٖاته

ٖاصث ٢ًاًا الش٣اٞت  وما ،متهم"ٞخل٪ "مٗبىصة الجماهحر" وهظه "هج

اص ٞماٖاص ل٨خب الضًً مً عُ  والؿُاؾت حكٛل با٫ الىاؽ، وما ٖاص  و 

َ 
ّ

ً ُٞإزظون ّم هِ ـًبدشىن ٖىه ب ب الٗلم الكغعيّ ال ت في بُىن الضواٍو

 
ّ
ٗت، بل ؤنبدىا ٨ًخٟىن بالؿمإ مجها ًٖ الٗلماء في قت ى ٖلىم الكَغ

ًِ  ض ؤنبَذ ٣ٞ ،مً الكُىر بضون جهُٟـت وال ٚـغبلت هَ  هجىمٌ  للضً له  غَ ْو

 ُّ  ت الجضص.. ومغّ ؤبُا٫ٌ مً مكاًش الؿلٟ
ً
ؤزغي جٟسر لهم الضولت  ة

ا
ً
حن بل إلاىاظهت هظه اإلاغّ و  ،م٩اه ة لِـ إلاهاظمت الكُىُٖحن والىانٍغ

بؾالَم الجهاص بةؾالِم  ؤعاصث الضولت ؤن جًغَب  !ؤلاؾالمُحن ؤهٟؿهم

 ُّ ىن ؤجباٖهم ٖلى حُٛحر ًُد ىن الجضص ال الؼهض في الخُاة، ٞالؿلٟ
 
ش

الىا٢٘ ومجابهت الٓلم وبهما ٚاًت صٖىتهم بػالت ال٣بىع مً اإلاؿاظض 

 
ّ
َبذ صَٖىُتهم مؼاَط الضولت خى واعجضاء الجالبِب البًُاء، ٞىاَؾ وبَالت الل
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ت ؤلاًمان في ٦إؽ الخُاة لُظهَب  ت: ًًٗىن خب  في مماعؾت جسضًغ ألام 

  الىاؽ في هىٍم ٖم٤ُ ًدلمىن ُٞه
ّ
ٟٛلىن ًٖ بالجى ت الؿُٗضة َو

ً الظي ًجم٘ بحن مً الكباب اإلاخضًّ  بهم ٦شحرٌ  ز٤َ و و  ،وا٢ٗهم الخِٗـ

ل  ،ٞاظخظبىهم ،الجهل والُاٖت ا ظضًضة مً الضعاَو
ً

ونىٗىا ظُىق

 
َ
ون الظًً ال ًىٟٗىن بهما ًجخمٗىن ٦ما ججخم٘ ألانٟاع  ،ؤخًضا وال ًًغ 

 بلحهم نًٟغا ظض ،بجىاع بًٗها
َ

 ًًضا ًب٣ى الىاجج ال ش يء!ومهما ؤيٟذ

 
ّ
مت بٗض ٦ؿاص ججاعة نالر حؿل التي لم و ل ال٣ٟغ لؤلؾغة ال٨ٍغ

ث ٞغصوؽ خُٟضها ؤن ٌٗىص ع ال٨شحر خحن عواظها، ٞىاقَض ج٨ً جّض 

 ه.. لخجاعة ظّض 

كىا مً زحره ؾىحن.. ًابجي َى٫ ٖمغها جّج  - اع ٢ماف ٖو

ؾِب٪ مً ال٨خب وعّظ٘ الى٧الت ومخدّغمل اللي عبىا 

 
ّ
م بٗض الٗؼ ٞخىتله.. خل  !صة ٣ٞغ ال٨ٍغ

حي ؤن ال ههبر ٖلى ٢ًاء هللا. بن  هللا ًسخبر الٟخىت ًا ظّض  -

 لهم ؤبىاب الؿماء. ٞةن نبروا ٞخَذ  ،اإلاامىحن بالهبر

 

٧اهذ ٖىصة خؿام بلى البِذ هي لخٓخه ألا٦ثر ؾٗاصة، لِـ 

ا بلى ػوظخه التي ماجذ اإلا
ً
 كاٖغ بُجهما مىظالٞخ٣اص الغاخت وال قى٢

ل٨ً ألن  ؾٗاصجه ج٨ُمً في الجلىؽ م٘ ابىه ٦ما٫، و ؾىىاٍث بُٗضة، 

 
ّ
غ ٖاًما ختى ٧اص ؤن ٣ًٟض ألامل طل٪ الىلض الظي جإز

َ
غ ٢ضومه ؾبٗت ٖك

ه مً بٗضه، ٩ٞان خؿام ًبالٜ في لبه اؾَم ولٌض مً نُ  في ؤن ًدمَل 

ٌ له ؤمًغا بال ازخالَه بباؾل ابً نالر،  جضلُله وجلبُت َلباجه وال ًٞغ



177 

 

ُّ ل ا مً ؤزال١ خُٟض هىعالضًً ٞهى ٌٗلم ظ
ً
ًضا ؤن  جغبِخه ٞى١ ِـ زٞى

 َٗ ، ل٨ىه في خ٣ُ٣ت ألامغ ؤعاص ٣ٖاَب ألاؾغة التي ؤب َضجه مؿخىي اإلاساٝو

ا بدغمان بإن ًدّغِمَ ٖجهم، ؤعاص ؤن ًمىَد 
ً
مىا  هم خغماه ٖلحهم ولضه ٦ما خغ 

بخه الضُٞىت في ا ؤمام ؤن  زضًجت و٢ٟذ ؾض   ٖلُه الاهخماء بلحهم، ٚحرَ  ٚع

 ُّ اعاث ألاؾبىٖ ت جد٤ُ٣ اهخ٣امه الضٞحن وانُدبذ ولضها في ٧ل الٍؼ

 التي ال جسالٟها ٧ل ظمٗت.

 ُّ ب زضًجت ؤبًضا ًٖ ؤؾغة ػوظها، لغاختها في مجالؿت لم جخٛ

ى ٖلى ٞغصوؽ ومىحرة، ولكٗىعها ال٣ضًم باألمىمت ججاه نالر الظي جغبّ 

 ،ه٨ظا ٧اهذ جغي ألاؾغة ظمُٗها ها له بلى ولضه، ؤو ًضحها واهخ٣ل خبّ 

الُٗٓم الظي اوٛل٤َ ٖلُه ٢لُب زضًجت مىظ ؤ٦ثر مً  ٚاٞلحن ًٖ الؿغّ 

 
َ
  زالزحن

ّ
ظا٦غ لها )ٞلؿٟت ؾىت، إلا ا ٧ان هىعالضًً ًؼوع ؤزاها ؤوـ ٍو

 الجلىَؽ 
َ
خه في خُاتها ٧ان

َ
 ٢غبه.  الجما٫(، والجما٫ الىخُض الظي ٖٞغ

 ألزُه اإلا٣ُذ،  ها صون ؤن ٌٗلم،ٚؼا هىعالضًً ٢لبَ  
ً
لخيخهي ػوظت

 هٟؿها بإن  وظىصها بإؾغة 
ً
 بخل٪ اله٣ٟت الساؾغة، م٣ىٗت

ً
عايُت

 هىعالضًً ُٞه الٗؼاء لتراه ٖلى الضوام، ل٨ً ختى جل٪ ألامىُت ؤظهَ 
َ
تها ً

ا خبّ  ًُض 
ً
ه ال٣ضع والؿُاؾت لُمىث هىعالضًً بٗض ؾىىاث لم جُل، جاع٧

 مً هاع 
ً
ضفئ. ال جُُٟئها ؤمُ في ٢لبها شجغة

ُ
دغ١ وال ج

َ
 اع الؿىىاث، ج

اتها ال٣لُلت ب٣لبها في عخلت ٖمغ ٚاصَ  َعجه الؿٗاصة خملذ ط٦ٍغ

 
َ

ظبرث ؤؾغتها ٖلى مٛاصعة بُتهم الٗامغ لُمىث
ُ
 بٗضما عخل الخبِب وؤ

َغ ُٞه ًىًما خبًِبا  ها بًُٗضا ٖجها، ولم ًب٤َ لها بال ػوٌط ؤبىها وؤّم 
َ
لم ج

ا وال ػوًظا مسلًها، وال ًدم
ً
 واخضة للغظىلت، ولىال ٢ضوم ل ِؾ ٖاق٣

ً
مت

 
ّ
 لها ٦ما٫ للخُاة لخسل

ً
هذ مً خُاتها مىظ ػمً، ل٨ً ظاء ولضها خامال
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تها غَ مٗاٍن ظضًضة للخُاة وؤؾباًبا للب٣اء وؾِ وا٢ٗها الغصيء الظي بك

 
َ

ذ مىحرة ؤن  بكاعتها بإن  مىحرة بإهه ؾُهبذ ؾًُٗضا، و٦شحًرا ما هاوق

ْ٘ ٞخاة بل ولًضا!هىعالضًً ؾُسُب ابىتها  َ
 ٢ض زابذ ألجها لم جً

 
ُ
ى٤ُ لؿان ًَ بٗض ؾىىاث مً الهضوء اؾتراخذ ٞحها البىاص١ ٞلم 

الغنام ختى ٧اَص ؤن ًهِبه السغؽ ظاءث الدؿُٗىاث بِدمٍل ز٣ُل 

 ً ى ال٣خل الجمُ٘، وجؼاخم الَى ا َا٫ ػماهه. ؤنابذ ُخم 
ً
ل٨ُِؿَغ نمخ

ذ اإلاهال٪: ؤلاؾالمُىن الظًً ٖٖلى هاٞظة اإلاىث مً ظضًض، ٣ٞض جىىّ 

ُِذ في ؤٞٛاوؿخان  ٧اهىا ًبدشىن ًٖ اإلاىث وطهبىا ًجاهضون الؿٞى

إة الغوؽ بٗض ٖكغ ؾىىاث مً الجهاص ٖاصوا بلى التي جدغّ و  عث مً َو

هىا البىاص١ التي ٧اهذ مهى  مهغ ٞىَ   لهضع الغوؽ بلى نضوع ظ 
ً
بت

لمي البىؾىت بزىاجهم في الىًَ.. واقخٗلذ خغٌب ظضًضة في ؤعى مؿ

 
َ
 ،اإلاؿلمحن في ٧ل م٩ان مً الٗالم ذ مظابذ الهغب ٢لىَب خُض ؤخَغ٢

ذ 
َ
ونىع اإلاظابذ وجدبُل وؿاء اإلاؿلمحن التي ٧اهذ ٚاًت في ؤلاطال٫ ظٗل

ىجها  آلاالٝ مً قباب مهغ ًيخًٟىن عاخلحن هدى ؤعٍى ال ٌٗٞغ

ت واخضة.. وفي نُٗ ت الػالىا ًغون ؤجها ؤم  ِٝ ؤم  ض مهغ لُضاٞٗىا ًٖ قغ

 صًً.. ؤصاعث وػاعة الضازلُت عحى الخغب لسخ٤ ؤلاؾالمُحن اإلاخمغّ 

ُغص  ظىىن الخغب ؤناب الجمُ٘، وعحى اإلاىث جدمِ  ًَ  ال 
ً
ُل ٚىاًت

 
َ
بها ؤخضَ
َ
 الضماء ؤنبَد ، و ل

ّ
واوسخب اللىن  ،ي ٧ل اإلاؿاخاثذ حُٛ

ألابٌُ ؤمام ألاخمغ ال٣اوي، ووؾِ اإلاىث الهاثل ٞى١ الغ٢اب الػا٫ 

ت نالر ٣ً ٤ ًىدؿب، جاع٢ه ظغاخاث ألام  ٠ خاثًغا ال ًضعي بلى ؤي ٍٞغ

ت في ٧ل م٩ان وجاإلاه نىع الًالالث التي ؤنبَد  ـ الجمُ٘ ذ جخلبّ الىاٞػ
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٤ بحن الخ٤ّ   الخ٤ّ  ل٨ىه ٌعجؼ ًٖ الخٍٟغ
َ

ٞال ٌٗٝغ  والباَل، وبطا َٖغٝ

 ُّ بت والضٖىِة بلى ؾىاء ٠ُ٦ ًىُهغه وبإي ؾالح: ؾالُح ال٩لمِت الُ

ؤم ؾالُح اإلاىث والضٖىِة بلى ؾىاء الغنام؟.. هٟؿه  الهغاٍ

مًُغبت ٌكٗغ بالعجؼ والخ٣هحر ٖلى الضوام: ؤًغجدل هدى )البىؾىت( 

ًجاهض م٘ مً ظاهضوا؟ ل٨ً إلاً ؾُضٕ ؤؾغجه وابىه باؾل لم ًجاوػ 

غ ومً ؾِى٤ٟ ٖلى 
َ

م َٟلت في الشاهُِت ٖك غ مً ٖمغه ومٍغ
َ

 ٖك
َ
الؿاصؾت

ّم   خه وؤّم ػوظخه ٖو
َ
ُه ز٣ُلت وال٣ٟغ ٣ًخُل خ٤  ه؟.. ج

ُ
خ

َ
الازخُاع، ٞازخاع  ِغ٦

ٖاث إلعؾالها بلى اإلاؿلمحن ؤي٠ٗ ؤلاًمان وعاح ًجم٘ الخبرّ 

 اإلاؿخًٟٗحن في )ؾغاًُٟى(.

ث الغاخت ٢لبه وقٗغ بالغيا، ٣ٞض حٗا٠َ الىاؽ م٘ نىع 
َ
مؤل

 ال٣خلى واإلاكغّ 
ّ
ٕ ث هُٟؿه وهى في اإلاسجض ًضٖى الىاؽ للخبرّ صًً، واهتز

 هغِ  ٖىضما
ٌ
عٚم ٖمغه و  ،ٖلى خا٫ ال٣ٟغ ه جض٫ّ م مالبُؿ ٢ام قُش

 
ّ
٣ِغه الباصي ناح في الىاؽ: "اإلاؿلمحن اًٖ ووَه الُ ِىه اإلاؿخد٨م ٞو

اصة مال٪ و بُتهاهىا واجهاعصة مل مٟغوى جخبرّ  بال ج٨ىن مٗضوم ٕ بٍؼ

 الىسىة، ؤها ب٣ى 
ّ
ىا ب٣ىج٨م و٢ىث ُٖال٨م، وهللا ظىٖىا ؤعخم ل ٨م اجبٖر

هم ؤولى مً ؾترها"، ب٩ى الىاؽ ل٩لمت الكُش ٣ٞض مً ظىٖهم وؾتر 

 وق٣ٟت، والػالذ يماثغهم 
ً
ً ٖلى الب٩اء عخمت ٧اهىا ال ًؼالىن ٢اصٍع

 
ّ
َٕ نالر ؤن قضًض! ٞاجهالذ الخبرّ  ـ ولى ب٠ًٍٗ جدىٟ ٖاث ختى اؾخُا

باء  ْي ؤل٠ ظىُه خملها بلى ه٣ابت ألَا
َ
ًجم٘ في ؤؾبٕى واخض ؤ٦ثر مً مئت

 و صًً في ألاعى البُٗضة ء بلى اإلاكغّ إلًها٫ الُٗام والضوا
َ
ذ الظًً ٟٚل

ها ول٨جّ  ،ٍت ال٣ُٗضةٖجهم ؤوعوبا التي جدمل مباصَت ؤلاوؿان وخغّ 

ذ ُٖىجها ًٖ الٟٓاج٘ التي ًغج٨بها )الهغب(
َ
ُ   ،ؤٚمً  تٞماصاَم الطخ

ُم  ًُ صوًما جٟه    !مى٠٢ ال٣خلت مؿلًما ًم٨
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ٖاص هاالء  لم ج٨ً ٖىصة اإلاجاهضًً مً ؤٞٛاوؿخان ؾهلت، ٣ٞض

بىن ٖلى ال٣خا٫ ٩ٞاهىا هاًعا جدذ الغماص صة وهم مضعّ بإ٩ٞاعهم اإلادكّض 

 جيخٓغ ؾاٖت الخٟجحر، و٢ض اؾدباخىا صم الجىىص بٛحر واػٍٕ 
ً
و٢ىبلت

هم وال يمحر ًى٢ٟهمًغُ  ذ الضولت ؤن جخ٨غّ  .ص  َِ ع اإلاإؾاة بٗاثضًً ٞسك

ه بلى ًَض  ذ ؤمغها بمٗا٢بت ٧ل مً ًمّض ظضص مً )ؾغاًُٟى( ٞدؼمَ 

  مؿلمي
ّ
ذ خملت اٖخ٣ا٫ واؾٗت ٖلى )البىؾىت( ولى بجم٘ اإلاا٫، ٞكي

ٖاث، و٧ان مً بُجهم نالر الظي هجا مً مدىت الؿاصاث ظامعي الخبرّ 

مت الخٗا٠َ وبزم ال٣لب الخيّ  ُج مً ظٍغ
ْ
ى ًَ ًٍ لم ٌٗض  ل٨ىه لم  في َو

 
ّ
ُ اها ًامً بال بالًماثغ الكائهت وال٣لىب التي يغبها اإلاىاث ٚو

 اص. الؿى 

ٖخ٣َِل ؤبىه مً ٢بل، ٞهي 
ُ
لم جدخمل ٞغصوؽ اٖخ٣ا٫َ نالر ٦ما ا

٤ٌ ال ٌٗىص مىه الظاهبىن ُٞه ٧اهذ نضمتها ٦بحرة ولم  .جضع٥ ؤهه ٍَغ

 
َ
الٟجُٗت مً ظضًض، ٞجاءها اإلاىث لُىهي  ًدخمل ال٣لُب العجىػ يغبت

ل ؤو عبّ  ًُ  ،ما هي مً ظاءث بهؤإلاها الٍُى ًَ و الُإؽ،  ٞاإلاىث ٢ٍغ بطا ؾ٨

 ا
َ
 في الغوح ٞترخل بٛحر ظلبت.لُإُؽ في ال٣لىب اؾخد٨

ُ
 َم ال٣ىىٍ

خ٣ا٫ ولم حٗلم ؤؾغجه لم ٌٗلم نالر بمىث ظّض  جه وهى عهحن الٖا

 
َ
مت حؿخد٤ّ م٩اه ت ظٍغ ًٍ يغبه الٗماء ٩ٞل مٗٞغ  ال٣ٗاب!..  ه في ػم

ومىحرة ًدؿا٢ِ ؤخبائها واخًضا بٗض آزغ و٦إن  مىث هىعالضًً ٧ان 

٣ض الظي ِٗ ا لل
ًٗ ْ
ت، جضع٥ خ٣ُ٣ت اإلاإؾاة ت بٗض خبّ ناع ًىٍٟغ خبّ  ٢ُ

 
َ
 َد بُٗىٍن ٞخ

ٌ
تها بعاصة الؿماء لتري ٧ل ما ٧ان و٧ل ما ؾ٨ُىن وهي ٖاظؼة

ؿت وب٣ًاٝ ؾىٍ ال٣ضع ألالُم.  ًٖ عصّ  ِٗ  اإلاهاثغ الخ
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ت ت( في ؤو٫ ًىم في )الشاهىٍّ طهب باؾل بلى مضعؾت )الؿُٗضًّ 

ه في الُىم ألاو٫ ٚحر ت( ٦ؿحَر ال٣لب لُٛاب ؤبُه، و الٗاّم 
ُ
٧ان اؾخ٣بال

غَ 
 

ث له اإلاضعؾت ًٖ ؤهُابها مً الؿاٖت ألاولى لٗضم خمُض، ٣ٞض ٦ك

 
 
ًَ يغبت بسحزعاهت مضعّ اعجضاثه الؼي اإلاضعس ي، ٞخل٣ ؽ ى ٖلى ًضه ٖكٍغ

 
ّ

له بلى مضًغ اإلاضعؾت اإلاٗغوٝ بهغامخه م٘ الُال ب ألالٗاب زم جم  جدٍى

 ٍة ٚايبت:والظي ؾإله بىٓغَ 

ِض ػي  اإلاضعؾت؟ ؤال حٗٝغ هٓام اإلاضعؾت وؤهذ إلاا -
َ
ْغج

َ
طا لم ج

ت ٞخساِل٠ مً ًىم٪ ألاو٫؟ في الؿىت الشالشت مً الشاهىٍّ 

ؤال حٗلم ؤوي ؤؾخُُ٘ ٞهل٪ مً اإلاضعؾت ٞال جغي 

 !الجامٗت بُٗى٪ ؤبًضا؟

ً   ،ؤها لم ؤزاِل٠ ؤوامغ اإلاضعؾت وهٓامها -  ؤؾغحي جمغ   ل٨

، وظئذ بلى اإلاضعس يّ  بًاث٣ت ٞلم ؤؾخُ٘ قغاء الؼّي 

 
ّ
م ٘ ؤن جخٟهّ مضعؾتي ختى ال جٟىججي الضعوؽ، و٦ىذ ؤجى٢

 
ّ

 بها ال ؤن حٗا٢بهم ٖلحها. اإلاضعؾت ْغوٝ َال

، ل اإلاضًغ مالمَذ باؾل الشابخت و٧لماجه الىاز٣ت وؾإله ًٖ اؾمهجإّم 

 :ٞإظابه

 باؾل نالر. -

 ًا ولض.. -
ً

 ٢ل اؾم٪ ٧امال

غط -  .باؾل نالر هىعالضًً ألٖا



182 

 

َٗ يغَ  ٦ها٣ٍٖت  ه الاؾمهؼ٫ ٖلُ  َض ؤمام الاؾمَبذ ظؿضه ٞاعح

 ؾىت عجؼَ  اإلاهُب، ٞىظهُ 
َ
ث هىعالضًً الػا٫ ًُاعص )خؿحن( مىظ زالزحن

ذ  َٗ ولى التي صٞ
ُ
ًٖ مدى قٗىعه بالسؼي والٗاع، ٣ٞض ٧ان الَُض ألا

خاو٫  )هىعالضًً( هدى اإلاىث ًىم وش ى به وػٖم ؤهه ؾب  ٖبض الىانغ. 

كت في نىجه وهى ٌؿإ٫:ظم٘ قخاث هٟؿه ول٨ً   بضث الٖغ

 ٥ هىعالضًً؟هل حٗٝغ ماطا ٧ان ٌٗمل ظّض  -

 ًؾا ل٨جي ال ؤٖٝغ جسههه. ؤٖٝغ ؤهه ٧ان مضعّ  -

 ؤًً حؿ٨ىىن ًا باؾل؟ -

 في بىال١ ؤبى الٗال. -

 
َ
 في ٖحن طل٪ َٗ ؾُ

ُ
: الاؾُم ال٣ضًم والىٓغة

ً
ت  باٚػ

ُ
ذ الخ٣ُ٣ت

 العجُب والىظُه الهاصت وال٣اصُع صوًم 
ُ

ا ٖلى اإلاىاظهت الهٛحر والشباث

والظي ًدمل مالمذ الَجّض. بهه خُٟض هىعالضًً الظي يغبه بالخظاء 

 
َ
غه ٞى١ عؤؾه مىظ زالزحن ؾىت ؤمام الجمُ٘ وهاهى ًغؾل خُٟضه لُظ ِ
ّ
٦

 . ْ٘ َ
ـَ ختى لى ؤن  ال٣ٗاب لم ٣ً ي

ُ
مت لم ج  بإن  الجٍغ

 ؤمامه، ؤزغط 
ً
ه ج٠٣ مازلت لم ٌٗٝغ ماطا ًٟٗل و٧ل مساٞو

 لُٟهل
ً
ا ل٨ىه عجؼ ًٖ ؤلامؿا٥ بال٣لم واإلااض ي ٠٣ً وع٢ت ًٖ ه ؤؾبى

سُٟه بهغامٍت ٧اطبت ًُ ا مً يٟٗه الظي 
ً
ا ووي٘ ًضه  ،هاػث

ً
٣ٞام وا٢ٟ

 ٖلى ٦خ٠ باؾل واٖخظع له بهىٍث مبدىح زم ٢ا٫ له:
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َالًبا ؤو  ،ؤخٍض ٧ان ِاطهب بلى ٞهل٪ وبطا يا٣ًَ٪ ؤي   -

٥ ٧ان ٞجّض  ًؾا، ٞلخإِث بلى م٨خبي ٞىًعا وال جسَل ؤخًضامضعّ 

 !بنض٣ًي اإلا٣غّ 

ا ًا ؾُاصة الىاْغ، وبن قاء هللا لً  -
ً
ؤها ال ؤزص ى قِئ

ا ٌؿخضعي ٢ضومي بلى م٨خب٪ مغة ؤزغي.. 
ً
ؤٞٗل قِئ

 في ؤ٢غب ٞغنت.  اإلاضعس يّ  وؾإقتري الؼّي 

َٖ َٗ ؤوَظ  ؼة و طخه ال٩لماث الٍٗؼ ه ال٩امً ٞو
 
ل
ُ
ذ هَىاهه َخ غ ث ط

زغط باؾل: "هىعالضًً وِعزو مٗضهه ؤمام هٟؿه، ٞخمخم بٗضما 

 ًيبٗض مً ٢بره لًُغبجي بالخظاء مغّ 
ً
ة بُِض خٍُٟض ؤزغي ول٨ً هظه اإلاغّ  ة

 وعر ٖىه ٧ل ش يء ال بُضه". 

 

-  
ّ
 هل ؾدخسل

ّ
 ًٖ ؤبُه مً ٢بل؟ ى ًٖ نالر ٦ما جسل

َ
ُذ

ؤم٪ ماجذ بدؿغتها ٖلى خُٟضها ٦ما ماث ؤبى٥ بدؿغجه 

 ٖلى هىعا
ّ
طهىب٪  غ ًٖلضًً.. ؤمام٪ ٞغنت ًا خؿام لخ٨ٟ

ال٣ضًمت بةزغاط نالر مً اإلاٗخ٣ل، وؤهذ آلان في آزغ 

 ظت ٞاؾخسضم بؾىت ل٪ بالسضمت الٗؿ٨غٍّ 
َ

لخ٪ التي جغ٦ذ

 ط بها ولضه مً مدىخه.ألظلها ؤزا٥ وؤزِغ 

-  ٥ِ مً ٢اص هىعالضًً بلى اإلاىث ؾىي  !ًا زضًجت ِالؼمي خض 

وابىه مشله وعر ٚباء ؤبُه ٞإهلَ٪ هٟؿه،  !عه؟ظىىهه وتهىّ 

خامي ًٖ ؤلاعهابُحن ختى لى ٧اهىا مً ؤهليؤها 
ُ
  !لً ؤ
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-   ُ ا وؤهذ حٗلم هظا ًا خؿام، ل٨ىه الخ٣ُض نالر لِـ بعهاب

ض ؤن جيخ٣م مً ؤزُ٪ ختى وهى  الظي في ٢لب٪ ًجٗلَ٪ جٍغ

في ٢بره. هىعالضًً لم ًدغم٪ مً ؤبُ٪ بهما ٞٗال٪ هي مً 

 ٞٗلذ هظا ب٪. 

 َٗ ذ ٧لماتها هاع الًٛب في هٟؿه:ؤق
َ
 ل

ٖاث ل٣ىم ال مً ٢ا٫ له ؤن ًجم٘ الخبرّ  !س ي ًا زضًجتِازغ  -

ىهه؟ٌٗغ  بهه ٦ؿى٫ٌ ؤخم٤ جغ٥ ػوظخه  !ٞهم وال ٌٗٞغ

وؤبىاءه ًمًٛهم ال٣ٟغ وعاح ًجم٘ ألامىا٫ مً ؤظل 

 ًّ  مً ؤن ًجمٗها ألؾغجه، هل ًٓ
ً

هٟؿه  الٛغباء بضال

ر وبصٖاء  !مهلًخا للٗالم؟ لم ًغر ًٖ ؤبُه بال الخ٨ب 

 ُّ   !٠ مشلهطٌب مؼٍّ ت وهى ٧ااإلاشال

 مؼٍّ لم ؤ -
ً

ا ؤ٦ثَر مى٪، ؤهذ الظي جبُ٘ َع في خُاحي عظال
ً
ٟ

٪ ألظل ؤ٢ّل  . وابىه  !مهلخت قٞغ
ً

هىعالضًً ٧ان بُال

 ُّ  ًضٞ٘ زمً ؤلاوؿاه
َ

 مجها.  ت التي ُخغمذ
َ

 ؤهذ

-  
ّ
وهدً في هظا الٗمغ لى ه٣ُِذ ب٩لمت  ٣ِ٪ ؤ٢ؿم باهلل ؾإَل

ت ؤن ًاصّ  ىا طل٪ بؤزغي، وؾإوص ي بىٟس ي عظا٫ الكَغ

  !الظي جضاٞٗحن ٖىه

-  ًّ  ؤوي ؤجمّؿ  وهل جٓ
ُ

٪ ب٪؟ وهللا لىال ٦ما٫ ابجي لتر٦ذ

  !ل٪ الٗالم مىظ ؾىىاث
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ا ؤهه ؤي٠ٗ مً ؤن ًى٧اهذ جخّٗم 
ً
 ض بًالمه، وحٗلم ٣ًُى

ّ
ظ ٟ

ُضه، ٞإعاصث ؤن حٗغّ  َ٘ وظهه الؼاث٠ في اإلاغآة ٖو ي ٢بده ب٣ؿىة وجً

ه بٛحرِ  ٣ٍُت ًضع٦ها في ٖم٤ هٟؿه، ؤ٢ىٍٗت جدمُه مً عئٍِت خ٣ لحري زٍؼ

اصع اإلا جز٫ وهى ًخمخم بكخٍم ٞما ٧ان مىه بال ؤن اعجضي مالبؿه ٚو

.  وؾباٍب ٚحر   مؿمٕى

ـُ  ًُ ال ًدِب الجؿض ٣ِٞ، بهما ًسى٤ الغوح التي حؿ٨ىه  السج

 َٖ ٖلحها ال٣ُض ٞترػح جدذ ؤؾِغ الجؿض وؤؾِغ الجضعاِن  ٠ُٞخًا

دبـ الُُىُع الخغّ 
ُ
دبـ والؿالؾل. ٖىضما ج

ُ
ىضما ج  ؤؾًغا ٖو

ُ
ة جمىث

 
ّ
دبـ بغيء ت٢ُ ًُ ىضما  ا ٖو

ً
ٌٛضو مجغًما. لم حؿخُ٘ ٧ل  حؿخدُل وخك

ٝ ل٨ً اؾخُاٖذ ؾىىاث مً نالر هدى الخُغّ  الُدجج ؤن ججغ  

 َ٘ خ٣ا٫ ؤن جهى ا قغًؾا.مىه مخُغّ  الٖا
ً
ٞ 

بُذ ٦ٟغهم  ًُ ه ؤٖضاًء هلل، 
َ
ًَ ٦ٟغ وؤهل ىه مَى ؤنبذ ًغي َو

ُع ٢ؿ ه ٖلحهمُتهم ٢ؿىَ ىَ ؾَٟ٪ صمهم وجبّرِ
َ
٧ان ازخالَه ب٨شحر مً  .ج

ه الىاش ئ هدى صًً ؾبًبا في ؤن ًؼعٕ ُٞه ظىىَخ ؤلاؾالمُحن اإلادكّض 

٘ به ختى ؤنبذ ال ًلخٟذ لخل٪ الخُغّ  ٝ البٌُٛ، والظي حكب 

اإلاىاْغاث الؿٟحهت بحن اإلاٗخ٣لحن مً خىله والظًً ًيخمىن )لخىُٓم 

ُّ الجهاص( م٘ هٓغائهم مً الظًً ًيخمىن  َعث )للجماٖت ؤلاؾالم ت(، بط ٢غ 

 
َ
طل٪ ؤههاع  ٌَ الٟغ٢ت ألاولى ؤن  ؤمحرهم هى )ٖبىص الؼمغ(، ٞٞغ

 ُّ ِ َض ت ُم الجماٖت ؤلاؾالم
ّ
ْولى باإلماعة هى ل

َ
 ألؾحر وؤن  ألا

َ
لحن ؤهه ال والًت

ه  الكُش )ٖمغ ٖبض الغخمً(، ٞحرص  
َ
ٖلحهم ؤجبإ جىُٓم الجهاص بإن  والًخ

غ.باَلت ألهه ال وال   لًٍغ
َ
 ًت
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َ
 َه ٞع

ً
٣حن ظاٖال ه في بػالت م  ٌ نالر الاهخماء ألي مً الٍٟغ

لم ٌٗض له  !الىٓام الخا٦م وبٗضها لخ٨ً ؤلاماعة ختى للكُُان هٟؿه

به بجىاًت الخٗا٠َ م٘ 
ّ
ظ هم  بال مداعبت الىٓام الظي خبؿه ٖو

هَ  ه اإلادمىم هدى الىًَ ًٚبَ  اإلاؿلمحن اإلاؿخًٟٗحن في البىؾىت، ٞىظ 

  ً ُٞه ٚحرَ وم
َ
 مجغٍم وبغيء. مّٟغ١ٍِ بحن

 ٚحر الظي صزله، ٞلم ًترصّ 
ً

ص في زغط مً اإلاٗخ٣ل و٢ض ناع عظال

ت التي ٚاصعث البِذ لخٟخذ ؤبىاب اإلا٨خبت لٗلها جضع   ُّ يغب ػوظخه ؾم

ا ٌِٗكىن مىه بٗضما اوَٗضَم 
ً
ذ مىاب٘ الى٣ٟت بال بما ٧اهذ ٖلحهم قِئ

 ججىُص به ٖلحهم زضًجت ٧ل قهغ لدؿا
ّ
 ػوظها التي جسل

َ
ى ٖجها ٖض ؤؾغة

 
ّ
ب والبُٗض، وجًا٠ٖ ًٚب نالر ٖىضما ِٖلم ؤن  ٦ما جسل ى ٖجها ال٣ٍغ

م وصٞ٘ مهاٍع٠ الجامٗت  ؤخمض هى مً اقتري مالبـ اإلاضعؾت إلاٍغ

هم هىعالضًً، ُٞاف ٞحهم َِل الىحران لباؾل بىنٟه نض٤ً ظّض 

عظل ًيخمي  ٢ها وهى ٣ًى٫: "لً ه٣بل هبت مًو٢ام بلى اإلاالبـ ٞمؼّ 

هم ؤن ًيخمىا إلاجلـ زىان ؤصخاب الًال٫ الظًً ٧ل هّم لجماٖت ؤلا 

ال٨ٟغ الظي ٌكّغِٕ مً صون هللا".. ومىحرة حكاهض ابً ؤزحها ًهب  الخؼن 

غاه ٌؿحُر بسُىاٍث خشِشت هدى مهحره اإلاىٖىص 
َ
في ٢لىب ٧ل مً خىله، وج

 الظي ؤبهَ 
ّ
ل بال ًىَم ٖاص َغجه ٢بل مىلضه ٞال جإمغه وال ججهاه، ولم جخضز

م وؤَمغَ   ه٣اًبا وظلباًبا إلاٍغ
ً

 ها باعجضاثه، ٣ٞا٫ له باؾل: مً اإلا٨خبت خامال

م لؿت نٛحرة ٖلى صة. -  ًا والضي مٍغ

 ه نالر:ٞلَُم 

مابهذ جغبُت وؿىان، ظضج٪ مىحرة وؤم٪ وزضًجت زلى٥  -

 صًىر.
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َ
ى زابخت، زم نٟ

ً
ُ

ُ
خه ٖلى وظهه وهي جىٓغ في َٗ جهًذ بلُه مىحرة بس

 ُٖيُه:

 عبِخه ػي ما عبِخ٪ ًا ابً هىعالضًً. -

م حٛحّ  خه ٖلى ّٖم  ره و٢ؿىجه الباصًت لم ٨ًً نالر ًجغئ ٖلى الغصّ ٚع

ا ؾىاها، ٞما ٧ان مىه بال ؤن ٦مَل مىحرة التي عَ  خه نٛحًرا ولم ًَغ له ؤم  ب 

ت جدخًً ابىتها  ُّ خه صون ٧لمت، وؾم ًضه ٖلى لخُخه وصزل بلى ٚٞغ
ا وباؾل ط ًٗ م جب٨ُان م ه ٖلى جه وهي جهٟ٘ والَض اهٌل ؤمام عئٍِت ظّض مٍغ

 وظهه، ٚحر عاٍى وال ٚايٍب لخل٪ ؤلاهاهت.

 ُّ ضة الغؾم ت التي ظاءه بها )ٖبض الغخمً( ؤمؿ٪ نالر بالجٍغ

َٗ ؤخض الكباب الظًً َظ 
َ
ضهم وؤ٢ى

 
هم ب٨ٟغ الجهاص و٢خا٫ِ الضولِت ى

ً ٚحره، و٢غؤ الٗىىان ال٨بحر: )الخهالر بحن الضولت  ال٩اٞغة م٘ ٦شحًر

مغاظٗت" ؤ٩ٞاعهم(، ٣ٞض ؤٖلً ٢اصة ؤلاؾالمُحن مً "ؤلاؾالمُحن بٗض و
 ٖجهم الضولت 

َ
ؿ٣ِِ

ُ
صازل السجىن "مغاظٗت" ؤ٩ٞاعهم وهبظ ال٣خا٫ لد

 
َ
ؤلاعهاب في ن٣ٍٟت لم ٌٗٝغ ؤخٌض ؤبًضا ماطا ٧ان زمجها، ٞإنبذ  نٟت

ث بحن " بٗض مظبدت ألا٢هغ هى آزُغ ؾىىاث الضم واإلاىاظها1997ٖام "
 الجهاصًحن والىٓام.

 
ّ
ضة وؤل٣ى بها في ؾل : "الجهاص َىي نالر الجٍغ

ً
ت الىٟاًاث ٢اثال

 
ّ
هم بضهُاهم سظه هاالء السىهت الظًً باٖىا صًجَ ؤمُغ هللا ولِـ ٢غاًعا ًخ

 الجهاص يض  
َ

ضون ب٣ًاٝ ٍغ الٓاإلاحن، وبطا ٧اهىا زاهىا ٖهض هللا ٞىدً  ٍو
ُاء  "..لم هَؼ٫ ٖلُه ؤٞو
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 َ٘  نالر ز وي
ّ
  خه للغصّ ُ

َ
شبذ ًُ شبذ لىٟؿه وألجباٖه ٢بل ؤن  ُُ  ل

ماٍى ولً ًى٢ٟه ؤخض،  للىٓام وألصخاب جل٪ اإلاغاظٗاث ؤن  الجهاصَ 

ُّ ٞإَم   َغ )ببغاهُم( ؤخض ؤجباٖه والظي ٧ان َالًبا بالؿىت الجهاث
ّ
ُت ت ب٩ل

َض  ِ
ّٗ ٌُ ُّ  الٗلىم ؤن  ت، ٞٛاًخه لم ج٨ً بخضار ٢ىبلت ختى لى ٧اهذ بضاث

ص زاعط هىا٥ مً لم ًَؼ٫ ٌٛغّ ل بًها٫َ عؾالٍت للىٓام ؤن  جضمحٍر ٦بحر ب

 
 
: بل٣اُء الؿغب. هٟ

ً
 ببغاهُم ما ؤمغه به نالر، و٧ان الهضٝ ؾهال

َ
ظ

٣ِ ال٣ى
ُ
الؿاثدحن بلى )مسجض  ل  بلت ٖلى بخضي الخاٞالث التي ج

الخؿحن(. ؤعاص نالر ؤن ٣ًىم باألمغ بىٟؿه ل٨ً ٖبض الغخمً ؤنغ  ؤن 

 ًٟٗلها هى ٞهى ألا 
 
 نٛغ ؾى

َ
ِبل ا وألا٢ضع ٖلى الهغب، وؤمام بلخاخه ٢

 ت بلُه.اإلاهّم  نالر بؾىاصَ 

 ُّ ا ؤمام وػٍغ ت نٟٗت ٖلى وظه الضولت وجدّض ٧اهذ الٗمل ًً

 ُّ عثِـ ؤمً الضولت الؿاب٤  ،ت الجضًض )خبِب الٗاصلي(الضازل
جه و٢ضعاتها الظي ؤَل٤َ ٧ل َا٢اِث وػاعَ و  ،تواإلاٗغوٝ ب٣بًخه الخضًضًّ 

 ٫ بلى الجىاة في ؤؾٕغ و٢ذ. للىنى 

ت جبدض في ٧ل َمً خى٫ ٖبض الغخمً الظي  عاخذ ؤظهؼة الكَغ
 
ّ
خل ٢بل ؤن ًخم٨

ُ
 ً مً الهغب، ختى جىن  ٢

َ
ذ بلى نض٣ًه ببغاهُم، ٞخم  ل

خه ألاصواث التي اؾخٗملها  ال٣بٌ ٖلُه وفي هى٘ ال٣ىبلت، وجدذ لٚٞغ

 آلت الخٗظًب الغهُبت لم ٨ًً ختى للصسغ ؤن ًهمض وال 
ّ
 للجبل ؤال

غ  ،ب٩ل ما ٖىضه ًهغر، ٞباَح   عظا٫ ؤمً الضولت مً هى مضّبِ
َ
ٝغ ٖو

 ُّ  ت.الٗمل

 اإلاىث بلى ألاؾغِة اإلاىٖىصِة بالضماء 
َ
 عاًت

ً
ؾاَع ال٣ضُع خامال

ت  واإلاىظوعِة لآلالم، واللُُل ُٚاٌء لؿتر ٧ل الجغاثم، و٢ض ناعث الكَغ
ت الىػٍغ هي ال٣ًاء وعنانها هى الخا٦م الىخُض، و٧اهذ ٞلؿٟ
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 ؤلاؾالمُحن في ؤما٦جهم ال ج٣ضًَمهم للمدا٦ماث، ٩ٞاهذ 
ُ
الجضًض جهُٟت

 َٗ  ُم
ُ
ِِ وؤلاخًاع. الٟغ٢ت  لئلٖضام، ال للًب

ً
ة  ض 

ت التي ٧اهذ هاثمت بجىاع  ُّ ذ ؾم ذ الُُض الش٣ُلت الباب ٟٖٞؼ
َ
َغ٢

 
ّ

ت الغؤؽ ٞجهغها ؤن جدخجب وؤال  جهغر ل٩ي ػوظها وهغولذ زلٟه ٖاٍع
ً  ال جٟٕؼ الّٗم    ت وألابىاء، ل٨

ّ
 عة:مىحرة مبهغة ال جىام ٞا٢تربذ مىه مدظ

 ال جٟخذ لهم ًا نالر.  -

ا ًا ّٖم  -
ً
ْي قِئ

َ
 تي، ؾإعي ما ألامغ..ال جسص 

م الًابِ هدىه جه ع٧لت الجىضي ؤعًيا، وج٣ّض ٞخذ الباب ٞإع٢َض  

 
َ
ا والءه للىٓام الجضًضٞىي٘ ٢َضمه ٞى١ نضعه ُمش

ً
ا نالر وُمشِبخ

ً
خ  ،ّبِ

 اص لل٣ًاء وظىص، ٞال٣ًاة هم الجىىص.وؤهه ما ٖ

ىهت البىض٢ُت مؿّض   صة هدىه، هٓغ نالر في ٖحن الجازم ٞى٢ه ٞو
 
ّ
ـ في هضوء ونىعة ال ًبضو ٖلُه الجٕؼ وال ٣ًترب مىه السىٝ، بل ًدىٟ

 ؾىت 
َ
 ؤمامه خحن ظاء ظىىٌص ٌكبهىجهم مىظ زالزحن

ٌ
ؤبُه هىعالضًً مازلت

 بحن الُخم والسىٝ ال ٌٗٝغ وا٢خاصوه لُدغمىهه الىالض بلى ألابض
َ
، لُيكإ

 ًُ ا 
ً
٣  حهضًه وال ٍَغ

ً
ختى ٢اصجه الخحرة  ،اوٍه وال ًًضا جغخم يٟٗهله ؾبُال

ا ٢ض  ًُ  وؤنبذ الغظُل اإلاامً ٢اؾ
ً

هدى الهال٥ ٞهاع الُُٟل البريء ٢اجال
ذ ًض الىٓام الٛلُٓت عصاء عخمخه الىاصٖت، ٞاؾخدا٫َ 

َ
الٓبُي بلى  هخ٨

 طثب. 

 واخًضا و٢َض ؾإله الًابِ ؾا
ً

 ه ال٣اؾُت ال جؼا٫ ُم ُم الا
َ
خت ٞى١ ش ب 

 نضعه:

 بهذ نالر هىعالضًً؟ -
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ا:بال زىٝ وهى ًىٓغ في ُٖيُه مخدّض  هؤظاب ًً 

غط. -  ؤًىة. ؤها نالر هىعالضًً بكحر ألٖا

 ُّ لُمىث نالر ٦ما  ،ت مً عنامٞإَل٤ ٧ل ما في ظٗبت البىض٢

لب الجؿىع ٞما ٖاص ال٣ ،وحؿ٣ِ مىحرة ؾ٣ُتها ال٨بري  ،ماث ؤبىه

ًدخمل. نبَرث ٖلى مىث هىعالضًً لدؿ٣ي شجغجه التي حٗلم ؤن  

ا بٗض آزغ ٞخبهغ اإلاىث ٖلى ٧ل الىظىه: ماث 
ً
ؤٚهاجها ؾختهاوي ٚهى

 ُّ بت وهاهى ولضها ألار الخبِب وماث الىالض الغخُم وماجذ ألام الُ

الظي لم جلضه ٌؿ٣ِ في مجز٫ ألاخؼان، ختى الجبا٫ ال جدخمل ٧ل هظا 

زِهغ بلى متى ؾ !ءالبال
ُ
الشماع التي ال جُالها  خيخٓغ ػمً الٟغح اإلاىٖىص ٞت

بٗض اإلاىث ؾخىلض  !؟ألاًضي آلازمت وال٣لىب التي مؤلها الخ٣ض والٟؿاص

ل٨ً  ،ه٨ظا ٣ًى٫ الٗهض ال٣ضًم ،الخُاة وبٗض الٓالم ؾِكغ١ الًُاء

 
ْ
َ٘ متى وال٣لُب ؤصَمخ عؤَؾه  ه اإلاىاظ٘ وألامُل حٛخاله ًُض ال٣ؿىة ٧لما ٞع

 
 
غي خلمها ال٣ضًم خحن ظاءها الكُش اإلاهُب لُسبرها لُدىٟ

َ
ـَ الخُاة؟ ج

ُّ  ؤجها صلُل الخ٤ّ  بحن وحٗٝغ مً حٗٝغ الهال٪ ختى لى ٧ان وؾِ الُ

ًىجى ختى لى ٧ان وؾِ الهال٨حن.. ؤ٧اهذ عئٍاها مدىت ؤم مىدت؟ ؤي 

ختى بالء وؤي ؤلم ؤن جبهغ اإلاهحر؟ الجهالت وُٗم.. بهه لٗظاٌب ؤلُم 

 
َ
 ٖلى جل٪ الهابغة العجُبت.. ٞؿ٣

َ
 ذ ال ججهٌ وال جخدغّ ُ

ّ
م ٥ وال جخ٩ل

 ؤخخمل. ٦إن  نمتَ 
ُ

 في وظِه الىظىص: ٨ًٟي ما ٖضث
ٌ
 ها نغزت
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 ال ميهً أٌ يصيَع الثىازت إال العاغكىٌ.[
 ]ً يثىزلا فأبًد مً مل يعسف احلّب

 

 
َ
بالضماء ؤمام ُٖيُه ا ًظ غ  مىظ جل٪ اللُلت التي ؾ٣ِ ٞحها ؤبىه مً

 بَ جه التي يغَ وؾ٣ُذ ظّض  ،لِؿ٨ً ٢بره
َ
غها تها الٟجُٗت ٞؿ٨ى ذ ؾٍغ

٫ ٖاإلاه الهاصت، وعٚم  ،٥ وال جى٤ُ ب٩لمتزمـ ؾىىاث ال جخدغّ  جبض 

 م٨ٓىمت، صسبه الضاثم بال ؤهه في ظىهغ هِٟؿ 
ً
ه ٧اهذ عوخه خبِؿت

٤ اإلاجهى٫ تهض   لم ًداو٫  .ها آلاالم، ال ًضعي ٠ُ٦ ؾُسُى ٖلى الٍُغ

ُّ باؾل الٗمل في ؤي ماّؾ  ش ؤبُه ومُدخه ؿت خ٨ىم ت ألهه ًضع٥ ؤن  جاٍع

ص الضولت بإن  ،ؾخُاعصه ولً ٌؿمذ عظا٫ُ ؤمً الضولت لىجل َمً هض 

ؿاتها، لظل٪ ٧ان ٢غاعه بٗض جسّغظه ؤن ٌُٗض ٞخذ ٌٗمل في بخضي ماّؾ 

ُُٗض بلحها ؾحرتها ألاولى ٦ما ٧ان الخا٫ للِـ لبُ٘ ال٨خب وبهما  اإلا٨خبت،

ع ؤن ٌٗمل ببُ٘ اإلاالبـ اإلاؿخٗملت ال ه ألا٦بر بكحر، ل٨ىه ٢غّ ؤًام ظّض 

 الخُاة مغّ  اإلااض ي خ٤   ألا٢مكت، وبضؤ بةٖاصة الُاُٞت ال٣ضًمت لُمىَذ 
ً
 ة

 َ٘ غط اؾم الجّض  ؤزغي، ٞاعجٟ  ".ال٨بحر مً ظضًض: "و٧الت بكحر ألٖا

ه ؤن جغجدل عث ؤّم ها ٢غّ الٟخاة التي ؤخبّ مً ٖىضما ؤعاص الؼواط 

 
ّ
ت بلى بِذ ؤبحها الٗامغ ومٗها ؤزخه لخٟسر له اإلاجا٫، ٞما ٧اهذ الك٣

ٌ باؾل ُم ـة اللخدخمل ألام وابىتها والجّض  ٣ٗضة م٘ باؾل وػوظخه. ٞع

 
ّ
 ٖلى ان  ٖلحهمت ججاوع بُتهم ختى ًُمئِ زغوظهما وؾعى بلى اؾدئجاع ق٣

  ً ًذ وؤنغّ  الضوام، ل٨ ب  ،ث ٖلى ٢غاعهاألام ٞع وؤزبرجه ؤجها ٧اهذ جٚغ

ها نبرث ألظله، وؤن  بالٗىصة بلى بِذ ؤبحها مىظ ماث ػوظها نالر ل٨جّ 

 
ّ
 الضم بالبىاع ُٞذِجم السُ

ُ
اب هظا زحٌر لها وألزخه التي ٢ض جهُبها لٗىت
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ّ
م قام، ا ٢َض ْون ٞحهت ؾا٫ ٞحها الضم َٞحَر ًٖ الؼواط بٟخاٍة حؿ٨ً بك٣

 وؤمام بنغاع والضجه اؾخجاب باؾل إلاا ؤعاصث. 

جه ة ٖحن له وهىَع خُاة، جغعى ظّض ط )بقغا١( التي ٧اهذ ٢غّ جؼّو 

اه، ختى ٧اهذ جل٪ اللُلت العجُبت، ٖىضما جهٌ اإلاىث  الهامخت وجٖغ

 
ً
غ الغ٢اص باٖش الخُاة، خحن ٢امذ مىحرة مً ع٢ضتها  يىءَ ا مً ؾٍغ

 
ّ
لت جخى٦ غه وجلذ جغهُمتها ألازحرة ٖلى إ ٖلى ٖهالٍُى اها ختى بلٛذ ؾٍغ

غه بٛ عؤؾه وهى هاثٌم  ٍت مىٟهلت بٗضما ؤنبذ ال ًىام في ؾٍغ حجغة في ٞغ

  هىمه
ّ
ًّ ٞهى صاثم الخ٣ل ام خملها ألازحرة ب والخغ٦ت وػوظخه ٢ض باجذ في ؤ

 
ً
ؤزىاء هىمه ًٖ ٚحر ٢هض ُٞاطحها ؤو ًاطي  وزص ي ؤن ًًغبها يغبت

ٞخذ ُٖىه ٖلى  ..الظي ًٟىع بالخُاة ختى وهى هاثمالىلُض اإلاىخٓغ وهى 

اف ٢لبه ٞغًخ جه ؤمامه ٞإصَه مغؤي ظّض  خه اإلاٟاظإة َو
َ

وبكغي، ا ك

 و 
ُ
ً  ؤٖاصث ٖلُه هبىءتها الغهُبت ٞداع ٣ٖل الهباح ٧ان  ه في ٞهمها، ل٨

 ا ظضًًض ا ٖهًض 
َ
ل٣ضوم الىلُض ا بً مىحرة مهاِخ  جهىُى  للخُاة، ٩ٞان

 
َ
  !غاإلاىخٓ

 
َ
ذ بقغا١ وي مىلىصها ٞاظخمٗذ ألاؾغة ٖلى الٟغخت ال٨بحرة، َٗ

غختهم ألا٦بر ٧اهذ ب٣ُام مىحرة. ه وؤزخه وخًغث زضًجت ظاءث ؤّم  ٞو

 
ّ
غط، بصخبت ابجها ٦ما٫ حهى ئىن ب٣ضوم الىاٞض الجضًض بلى شجغة آ٫ ألٖا

ً  ا ٧ل  مجهم ٣ًترح اؾًم  باؾل ؤزبرهم ؤن   لظا٥ الىلُض الجمُل، ل٨

ؤو ٦إهه  ،و٦إجها ٢امذ ألظله ،مىحرة وجهىيهاجه الُٟل ظاء ببر٦ت ظّض 

 جه مىحرة.ٚاصع عخم ألام ألظلها، ولظل٪ لً ٌؿمُه بال ظّض 

ا مذ والخمٗذ ُٖىجها ٦إجها ؾدب٩ي، ل٨جها ؤبًض خمله بلحها ٞخبّؿ 

 ٢الذ له:  .لم حٗٝغ الب٩اء



195 

 

ه بِاؾم ظّض  -  ه ًا باؾل.ؾّمِ

وهللا صة اللي ٦ىذ هاوي ؤٖمله ٞٗال، زالم ه٨ُىن  -

 ه "نالر".اؾم

ال ًا باؾل ٢هضي حؿمُه ٖلى اؾم ظضه ال٨بحر  -

 "هىعالضًً".

ا ًا ظضحي؟ -  ولُه مؿمحهىف بِاؾم ؤبٍى

ظض٥ ال٨بحر هىعالضًً ٧ان هىع للخ٤  .هللا ًغخم ؤبى٥. -

 !وابى٪ ه٨ُىن هىع للخُاة.. ؤها ٖكذ َى٫ ٖمغي بؿدىاه

 زالم ًا ظضحي ًب٣ى اؾمه هىعالضًً. -

 
َ
ل ٌّ ذ ظمالذ ٖلى الهٛحر و٢ب  بكٟاهها العجىػ  بِىه الٛ

٢ُٗىا الصجغ  !ومسخذ ٖلى عؤؾه: "َا٫ الٗمغ في اهخٓاع٥ ًا خبُبي

ل٨ً الصجغ ألانُل ٖمغه ماًمىث، ٧ل شجغة ا ٖكان بهذ مخجِل ؤبًض 

ان مً الٛهىن ٖلى  ٣ها للخُاة، والصجغ الٍٗغ جىعثها شجغة ج٨مل ٍَغ

زمغة  بًض٥ هُُغح وجطخ٪ الخُاة.. اقخ٣خل٪ واؾخيُخ٪ ٦خحر ًا

 ". !الخبِب

اؾد٣ُٔ باؾل ٖىض الٟجغ الؾخ٣با٫ "بالت" اإلاالبـ ال٣اصمت 

، ًٟغػون مً بىعؾُٗض، والتي ٣ًىم بخ٣ؿُمها م٘ الٗاملحن مٗه باإلادّل 

 مٗه البىاَُل وال٣مهان خؿب خالتها، ٞمجها ما ًدخاط للٛؿل وال٩ّي 
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ؿخٗملت ٢بل البُ٘ ومجها ما هى ظاهٌؼ للٗغى مباقغة، و٧لها مالبـ م

٢اصمت مً ؤوعوبا وجغ٦ُا، زم ٣ًىمىن بٟهل اإلااع٧اث الكهحرة ًٖ 

ت، اإلااع٧اث مجها جتراوح بحن الؿبٗحن واإلائت ظىُه ؤما الٗاصًت ٞبحن الٗاصًّ 

اء وال٣ٟغاء ٖلى  ً والسمؿحن ظىُه، ٩ٞاهذ الى٧الت ٢ِبلت ألازٍغ الٗكٍغ

بـ زاعط ؾىاء حهغبىن بلحها مً اعجٟإ ألاؾٗاع الجىىوي للمال خّضٍ 

 الى٧الت.

ًٗ ا ونل باؾل في السامؿت نباًخ  مً ٖمله ٢بل ا لُيخهي ؾَغ

الشامىت، خُض جؼصخم الى٧الت باآلالٝ مً ال٣اصمحن مً ؤ٢ُاع ال٣اهغة 

ة الؼخام والظي ٣ًهضوجها ٞال ج٩اص حؿخُُ٘ الؿحر ٖلى ٢ضمُ٪ لكّض 

بلٜ طعوجه ْهغً   ا ًبضؤ مً الخاؾٗت ٍو
ً

 ٢لُال
 

م اإلاؿاء. بال م٘ ٢ضو  وال ًس٠

٧ان ًىم باؾل ًبضؤ مً الخاؾٗت ختى الؿابٗت مؿاًء ٖضا ألاًام التي 

غ بالظهاب. ِ
ّ
 ٌؿخلم ٞحها البًاٖت ُٞب٨

 قاه٣ت البُاى، 
ٌ
ىض الٓهحرة ا٢تربذ ٞخاة في هظا الُىم ٖو

"ٖؿلُت" الُٗىحن، واؾٗت الٟم م٨خجزة الكٟخحن، ًىدكغ "الىمل" ٖلى 

للىن، جغجضي "بىُا٫ ظُجز" ا ٦ؿدىاجّي  وظهها وطاث قٍٗغ غجغّي 

 ُّ ب في اإلاالبـ اليؿاث ِ
ّ
٣ل

ُ
ت اإلاٗغويت ؤمام و"جِكغث" ًبرػ مٟاججها، ج

، غ مجها الٗامل باإلادّل وال ٣ً٘ ازخُاعها ٖلى ش يء، ختى جظّم  اإلادّل 

ه باؾل وا٢ترب مجها مبدؿًم   :اٞهٞغ

 خًغج٪ ٖاًؼة خاظت مُٗىت؟ -

 ُّ ض بىاَُل ؤظابخه بل٨ىت قام ُّ ت ؤجها جٍغ ُّ ت طجغ٦ ضة، ٞضٖاها اث ماع٦ت ظ

هم، بُج وؤزغط لها مجمىٖت مً البىاَُل لخسخاع مً بلى صازل اإلادّل 
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مَ  .ٞاهخ٣ذ زالر ٢ُِ٘  ا مٛغًٍ ا لها باؾل ؾٗغً  ٢ض 
َ
ذ له، مما شّج ٞامخ
 
ٗه ي

 ٖلى ؾاالها: 

ت؟ -  خًغج٪ مهٍغ

لت.. -  ال ؤها ؾىعٍت ل٨ً ٖاٌكت في مهغ مً ؾىحن ٍَى

وهاجٟه، وعظاها الاجها٫ به في ؤي  ؤُٖاها باؾل "٧اعث" ًدمل اؾمه

َٖ م لها بًاٖخه السانّ و٢ذ جؼوع ُٞه الى٧الت ل٣ُّض   ٖىضما ت. 
ً
٣ذ ٢اثلت

 
ل

 ؤمؿ٨ذ بال٩اعث:

غط" - صة اؾم ؾىعي ؤ٦تر مىه  !"باؾل نالر هىعالضًً ألٖا

 مهغي..

مهغ وؾىعٍا َى٫ ٖمغهم قبه بٌٗ في خاظاث ٦خحر،  -

 !بـ بهخم الؿخاث ٖىض٦م ؤظمل

ذ، وق٨غَ ذ لٛؼ ابدؿَم   له الهٍغ
َ
خه بن ٧ان جه ٖلى اهخمامه، زم ؾإل

، ًٖ ظّض ا ؤم ؤهه ناخبه، ٞإزبرها ؤهه ناخبه وعزه ؤبً  ٌٗمل باإلادّل 

 وؾإلها ًٖ اؾمها ٣ٞالذ:

ضة الٗغوبت.)قمـ(، مهىّ  -  عة في ظٍغ

٦ضة ؤها ؤه٣ُل٪ اإلااع٧اث اإلامحزة في الهضوم وبهتي  !خلى -

 جازضًلي نىع خلىة..

َضجه ؤن جخهّ بٗضما جباصال ؤع٢ا  ل به في ؤ٢غب ٞغنت..م الهىاج٠ ٖو
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ه هىعالضًً ٦ما ٧اهذ ج٣ى٫ له مىحرة، وعر باؾل مالمذ ظّض 

 
ً

ال   ٩ٞان ٍَى
ً
 ا ممكى٢

ً
ُٖىحن  ، ناخُب جمُل بكغجه بلى الُؿمغة ٢لُال

 ً خاظباه ٦شُٟان ولُه لخُت  ،جستر٢ان مً ًىٓغ بلُهواؾٗخحن ؾىصاٍو

المده وؾُمت طاث َلت جبٗض مو  ازُٟٟت ال ٌؿمذ لها ؤن جُى٫ ؤبًض 

غَ  وؿاء ال جسلى خُاجه مً  ٖلى الاخترام وش يء مً الهُبت، ٚحَر ؤهه ٧ان ٍػ

ُه ًٖ ظّض  ،االٗك٣ُاث ؤبًض 
ْ
ِغز ًَ  ه هىعالضًً.وهظا ما لم 

م ٣ى٘ ابىه )ٍع ًُ ىن( بالٗمل مٗه في بُ٘ لم ٌؿخُ٘ بؾ٨ىضع ؤن 

ُّ  ع ٢ُ٘ ُٚا ِ الؿ
ـّ الخاظت  اعاث خُض ٦برث ججاعجه وؤنبذ في ؤم

مىن مً الىٕى الظي ًىاظه بىيىح  إلاؿاٖضة ابىه في بصاعتها. لم ٨ًً ٍع

ال ٣ًى٫ ٞل٨ىه ٧ان ًمخل٪ هضوَء ؤٖهاب ًشحر ؤٖهاَب ٧ل مً خىله، 

بالٜ في ا٢تراٝ الخما٢اث بهضوٍء  )ال( إلاا ٨ًغه ل٨ً ٣ًترب مً صاثغجه ٍو

ٗخظع بابدؿامت مؿخٟؼّ  ،قضًض ٣ت ع هٟـ السُِة بىٟـ اة زم ٨ًغّ َو لٍُغ

ض ؤن ؤعي ل٪ وظهً  ا"، ه٨ظا ٞٗل م٘ ختى ٣ًى٫ له آلازغ: "اطهب ال ؤٍع

 ٖمٍل له ٖىضما جغَ  والضه في ؤو٫ ًىِم 
َ
ىت لُمى ه َد ٥ له اإلا٨خب والسٍؼ

ىضما ٖاص لحري ماطا ٞٗل هى ججغبت ؤلاصاعة وطهب  للبِذ لؿاٖخحن، ٖو

ً   ،ولضه لم ًجضه ٖلى اإلا٨خب، ووظض السؼاهت مٟخىخت ٦ما هي  ُٞج

 ظىىهه.

ىضما ؾإله ؤبىه ؤًً ٧ان مىن بال في آزغ الُىم، ٖو  ،لم ًغظ٘ ٍع

 ٢ا٫ له بىظٍه زاق٘:

ي  -
ّ
خؿِذ بن اإلاؿُذ بِىاصًجي ٞغوخذ ال٨ىِؿت ؤنل

وبٗضها ٢ٗضث م٘ الٗما٫ ؤؾاٖضهم في جى٠ًُ 
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ل ًا بابا ٢ض بًه خؿِذ بغاخت واها  ال٨ىِؿت، مخٗٞغ

 !هىا٥

 
ّ
 خىجغجه: ٤ لهاؤنضع بؾ٨ىضع شسغة ٧اصث ؤن جدك٣

 !وؾبذ السؼهت مٟخىخت ألي خض ٌؿغ٢جي؟ -

مىن وهى ًغصّ لم جخٛحّ   ٖلُه: ر مالمذ ٍع

مل٨ىث هللا زحر مً مل٨ىث الٗالم ًا بابا وزؼاًً ٌؿٕى  -

ولى بالخغم ٖلحها مً زؼاًً الضهُا
َ
  !ؤ

 ٧اص بؾ٨ىضع ؤن ًهاب بجلُت مً هضوء ابىه: 

ومً بمتى واهذ بتروح ال٨ىِؿت ؤنال؟ صة بهذ ب٣ال٪  -

  !!ؾىحن مٗخبدل بابها

بغ٦ت َاٖتي ِل٪ وقٛلي مٗا٥ ٞخدىا ٢لبي للىىع،  -

ل مجي..  اإلاٟغوى جٟغح مل جٖؼ

امص ي ًابً ال٩لب ؤ٢ٗض ظىب ؤزخ٪ وؤم٪ ماها مسلٟدل  -

م   !ٚحر خٍغ

مىن ٦إهه مهضوم:  ٞبضا خؼٌن ٖم٤ُ ٖلى وظه ٍع

ه.. -  ؤمغ٥ ًا بابا.. اللي خًغج٪ حكٞى

 
ً
 .ا.وؤواله ْهغه وجغ٦ه ًدتر١ ُٚٓ
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مىن ًىاظه الٗالم ببروٍص ٢اجل ل٩ل ما ًغاه ٞاؾًض  ، اه٨ظا ٧ان ٍع

ٍٕ لئلًمان بِىما ٢لبُ  جاظغٍ  صَ ٣ٞض ٧ان ًغي في ؤبُه مجغّ 
ه زا٫ٍ ظك٘ وُمض 

ٖىضما ٌؿخم٘ بلى ا وؾغ  ا مً الغخمت، و٧ان ٌسسغ مً ال٣ؿاوؾت ظهغً 

ْىا خُاة اإلاؿُذ ب َُ ال صٖىتهم للمامىحن بالؼهض في هظا الٗالم وؤن ًد

 ُّ  حكٛلهم الضهُا وػٍىتها ًٖ خُاة بؾغاٝ وال ًٚب وال ٦غاه
ّ
ت وؤال

 
ّ

ه مى٢ٟه ٖىضما ٢ام في وؾِ اإلاىٖٓت الخ٣ك ـَ ٧ل مً ٖٞغ ٠، ولم ًي

 ِـ بابدؿامخه الىاؾٗت:وؾإ٫ ال٣ّؿ 

ؤها آؾ٠ ٖلى اإلا٣اَٗت ًا ؤبىها بـ ؤها ٦ىذ ٖاوػ اقتري  -

اوػ ؤجبّر٥ بُ٪ وؤظُبها "  " ػي ٖغبِخ٪،BMWٖغبُت ٖو

و٦ىذ ٖاوػ ؤٖٝغ بقترتها ب٩ام ٖكان ؤقٝى ه٣ضع ٖلى 

 أل؟
ّ
 جمجها وال

 لسسغٍّ ا ِـ ًٚبً اؾدكاٍ ال٣ّؿ 
ّ
غصه مً ال٨ىِؿت، خه اإلاٛل ٟت َو

مىن وهى ٣ًى٫:   ٞسغط ٍع

ي بال٪ ؤها هكخ٨ُ٪ للمؿُذ به٪  -
ّ
ؤمغ٥ ًا ؤبىها بـ زل

َغصججي مً ٦ىِؿخه ٖكان ٦ىذ ٖاوػ ؤقتري ٖغبُت ػي 

  !ٖغبِخ٪

مىن  ت، ت بةخضي اإلاضاعؽ السانّ لئلهجلحزًّ ا ًؾ ٌٗمل مضعّ ٧ان ٍع

 ا و٧ان ٧اعًه 
ّ
و مً يِٛ ؤبُه للٗمل لٗمله وال ًهبر ٖلُه بال لُخسل

ما ٧ان ًدمله ا مٗه، بِىما ٧اهذ هىاًخه الٗٝؼ ٖلى )ال٨مان(، و٦شحرً 

ا٢ه باؾل  مٗه بلى )م٣هى البىعنت( بىؾِ البلض لُٗٝؼ بحن ٞع

ىضما ٌٗت رى خؿً ٧الٗاصة في ؤو٫ الل٣اء ٖلى و)بؾالم( و)خؿً(، ٖو

مىن ًغصّ   ٖلُه:  الٗٝؼ ألهه خغام، ٧ان ٍع
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٧ل مغة ج٣ى٫ خغام في ؤو٫ ال٣ٗضة وبٗضًً جضهضن مٗاًا  -

وحؿ٣ٟلي في آزغها، ًابجي بمتى جخهالر م٘ هٟؿ٪ وحٗتٝر 

٩ا.. نض٢جي عبىا مل هُضزل٪ الىاع  به٪ بخدب اإلاٍؼ

مم٨ً  ٖكان بدؿم٘ ٦مىجت ٖلى ٢هىة البىعنت ل٨ً

 !ًضزل٪ ٖكان بزىاهجي

  ّٗ ا١ ألاعبٗت مدك ا هاتهم، ٩ٞان بؾالم مغقًض بحن في جىّظ ٧ان الٞغ

  ُ ُ  اؾُاخ غي ؤجها مجغّ  ،، ًامً بىظىص هللا وال ًامً باألصًانا، ال صًي  صٍو

ىا ألاصًان   ٞازتٖر
ً
اماٍث ٢ضًمت ؤعاص ؤصخابها ؤن ًمىدىها ٢ضاؾت ٖػ

الجمُل ليؿخمخ٘ به زم همىث  بِىما الخ٣ُ٣ت ؤن  هللا زل٤ الٗالم

 
ً

ًٖ  بهضوء، ُٞما ٧ان خؿً ًيخمي لجماٖت ؤلازىان، ًضاٞ٘ مؿخبؿال

ا٢ه الهازبت، ل٨ً ال  ههج ظماٖخه وفي الى٢ذ طاجه ًدّب  صخبت ٞع

مخى٘ ًٖ ل٣اء السمِـ الظي ًجمٗهم بةخضي  ٌكاع٦هم الخضزحن ٍو

وال  الخاهاث في )ٖماص الضًً( ٌكغبىن بها ختى الٟجغ، ال ًىصخهم

 
ّ
٣تهمًخسل  ا ا ًغاه خغاًم بهما ٨ًخٟي باالمخىإ ّٖم  ،ى ًٖ ٞع

ً
 اؤخُاه

ً
ا ، وؤخُاه

م الهلُب  مىن والظي ٚع ٌكاع٦هم باؾخمخإ مشل خالخه م٘ ٖٝؼ ٍع

غي ؤجهم الظي ال ٌٛاصع ٖى٣ه ٧ان ال ًخىّع  ٕ ًٖ ؾّبِ آباء ال٨ىِؿت ٍو

ؿخمخٗىن  هم َو
َ
إ٧لىن ؤمىال ب٩ل مجغص لهىم ٌؿخٟٛلىن اإلاؿُدُحن ٍو

 
ً
وال ًضزل ا اإلاخ٘ بِىما ًدّغمىن ٖلحهم ٧ل ش يء، لم ٨ًً ًهىم مُل٣

 ا ال٨ىِؿت بال هاصعً 
ّ
 وال ٨ًٟ

ً
ا ؤم عؾىال  غ بن ٧ان اإلاؿُذ عب 

ّ
ي له ، ل٨ً ًهل

غاه عمؼً  خه ٍو ُّ ا في زلىجه بٛٞغ ا باؾل ب. ؤّم لئلوؿان ال٩امل ؤو ؤلاله الُ

ن ؤو مٗحّ  ب٨ٟغٍ ا ًؿ ٩ٞان بُجهم ٧الؼثب٤ الظي ال ًم٨ً ال٣بٌ ٖلُه مخلبّ 

 ص، ًضاٞ٘ ًٖ اإلاخضًّ مدّض  ٍه جىّظ 
ّ
ضاٞ٘ بىٟـ هم في الدكّض ىحن وخ٣ ص، ٍو

 ال٣ضع ًٖ اإلاخدغّ 
ّ
 عًٍ وخ٣

ّ
٪، و٧ان ليكإجه ٖلى ؤ٩ٞاع ؤبُه هم في التهخ

 ُّ ِّ ؤلاؾالم ما ٧ان ًضاٞ٘ ا خه، ٨ٞشحرً ت آزاعها الىاضخت ٖلى شسه
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 ُّ غاها معجؼ بًغاوة ًٖ ٨ٞغة السالٞت ؤلاؾالم ش، وفي الى٢ذ ت ٍو ة الخاٍع

 ُّ ت التي ال جسً٘ لغظا٫ الضًً، ًغج٨ب هٟؿه ًدلم بالضولت اإلاضه

 
ّ
اإلاى٨غاث، ُٞىٗخه ؤنض٢ائه  ض بدؿم ؤجها مً ؤقّض اإلاىب٣اث ل٨ىه ًا٦

٣ى٫ لهم: "٢لبي مامً ل٨ً  بـ"ال٣ضٌـ الٟاظغ" ُٞطخ٪ لىنٟهم ٍو

 ".!٣ٖلي ٞاؾ٤

 
ّ
ظمٗذ بُجهما،  ة ل٣اءاٍث ضث ٖال٢ت باؾل بكمـ بٗض ّٖض جىَ

 ؤَؾغه جدغّ 
ً
٤ ال جىُٟئ، جخدغّ  عها ٣ٞض ٧اهذ قٗلت ِ

ّ
٥ في ٧ل م٩ان وحٗل

 ا ٖلى ٧ل ما جغي ٦إجها ال حؿ٨ً ؤبًض 
ً
 ا وال حٗٝغ الهمذ، وؤخُاه

ُ
ج٨ىن

دغّ 
ُ
 ال ج

ً
 طاهلت

ً
 ا ٥ ؾا٦ى

ّ
 لؿاٖاٍث َىا٫، مخ٣ل

ً
٦ٟخاة ا بت اإلاؼاط، جبضو خُى

 ُّ ـ ال٣هىع ظمُلؤعؾخ٣غاَ ذ مشل َىاَو  ت جغب 
ً
بهغ مً ًغاها وخُى

ُ
ا ت ج

٣٦ُِ الُغ٢اث و٢دت وبظًئت وحسسغ مً ٧ل ش يء ختى مً هٟؿها، 

مؿ٪ بسٍُى  ٤ بها باؾل وهى ًداو٫ ؤن ًٟهم َبُٗتها ٍو
 
ٞخٗل

 ُّ  تها. شسه

لم ج٨ً وؾامخه الباصًت هي الص يء الىخُض الظي ظظبها بلُه، 

 
ّ
 بهما ؤ٦ثر ما ظٗلها جخٗل

ً
٧ان مجمىٖت بل ا واخًض  ٤ به ؤهه لم ٨ًً عظال

 ُّ ُٞبضو ٦ؿلٟي ا ت واؾٗت ظض  عظا٫ في ٢الب واخض، ٧اهذ ز٣اٞخه الضًي

 و ص مدكّض 
ّ
 ا ي بال هاصعً ل٨ىه ال ًهل

ً
للٛاًت ُٞسبرها ا ًع ٨ًىن مخدغّ ا وؤخُاه

ُّ ًٖ جضزُىه للخكِل واخدؿاثه للسمغ وحّٗض  ت، ص ٖال٢اجه اليؿاث

 
ّ
 ووؾِ ٧ل هظا ال ٌُٛب ُٞه الغظل اإلاش٣

ّ
بالؿُاؾت م للٛاًت ٠، حهخ

ؿعى ظاهًض  ه ي.. ؤصهكها عصّ لخُٛحر وا٢ٗها اإلاترصّ ا وها٢ٌم ٖلى خا٫ بلضه َو

 
َ
 ة:خه مغّ خحن ؾإل
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حر مخذّج ط بٟخاة مخدغّ هل ًم٨ً ؤن جتزّو  -  بت؟عة ٚو

 ٧اهذ بظابخه ؤهه ال ًجض ؤي مك٩لت، ٣ٞالذ له:

 ج٣ى٫ صوًم   -
َ

 الدجاب ٍٞغًت؟ ؤن  ا ل٨ً ؤلؿذ

 ٣ٞا٫: 

ٗخبر م٣ُاًؾ وٗم. والهالة ٍٞغًت، ول٨ -
ُ
ا ً هظه ألاقُاء ال ح

صها ؾلى٥ الصسو ٣ِٞ، ألزال١ الىاؽ، ٞاألزال١ ًدّض 

 
ّ
، اي وعٚم طل٪ ؤها جاظغ ؤمحن وال ؤْلم ؤخًض ؤها ال ؤنل

بت ال ٌٗجي ؤجها و٦ظل٪ الدجاب ٍٞغًت ل٨ً ٚحر اإلاخذّج 

 ٞا٢ضة ألازال١ ؤو ال جهلر ؤن ج٨ىن ػوظت..

هذ ال حٗٝغ ؤي ، ٩ٞامٗه خُشما خّل  ٧اهذ الضهكت جدّل 

٠، والىا٢٘ ؤهه ٧ان طا٥َ الصسىم هى وؤي ظىاهبه الهاص١ وؤحها اإلاؼٍّ 

ز ٨ًُمً في جىا٢ٌ َبُٗخه وازخالٝ السلُِ اإلاخماًؼ و٧ان ظىهغه اإلامحّ 

ه ش يٍء بهض١، بًماهه ٖم٤ُ وخبّ  هاجه وؾلى٦ه، ٩ٞان ًٟٗل ٧ل  جىّظ 

  للضًً خ٣ُ٣ّي 
ّ
 الخُغّ وتهخ

ُ
ٖلى  خه ٢اثٌم م  ٖاٍء وجؼَ اص عه بٛحرِ ٝ وجدغّ ٨ه باِلٜ

  عاسست. ٢ىاٍٖت 
ً

ؿخُُ٘ ؤن  ٧ان عظال ًسل٤ الاعجبا٥ خُشما هؼ٫، َو

ه بٟهم شسهه ر بلُه ُٞيكٛل ٧ل مً خىلمً ًخدّض  ًجظب ٧ل

 
ّ
بُٗخه اإلا٣ٗ ب َو

 
ٖلى ٞهم مً ًداوعه ا ضة، بِىما ٧ان هى ٢اصعً اإلاغ٦

ُىه ؤو بها بلى ُٖيُه ُٞضع٥ َبُٗخه مً الخٟاجت ٖبىٓغة واخضة ًهىّ 

عِجؼُ ما ًٟاِجُئ مً ًدّض ا هبرة نىجه، و٦شحرً 
ُ
ه ًٖ زه بجملت مغب٨ت ح

ه٨ظا ٞاظإ قمـ  ،الؿُُغة بٗضها ُٞبضو ٨٦خاب مٟخىح ؤمام باؾل

 خحن ٧اها ًجلؿان بإخض اإلا٣اهي ٖىضما ٢ا٫ لها:
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بخ٪ هىا وآلان -   !مؿخٗض  لخىُٟظ ٚع

 ٣ٞالذ:

 ال ؤٞهم ماطا ج٣هض؟ -

الضاٞئت هدى نضعي  هٓغجِ٪  ،بل جٟهمحن بضلُل اعجبا٦ِ٪  -

ضًً ؤن جًعي عؤؾِ٪ ٖلُه أليّم  ج٣ى٫ ؤهِ٪   ِ٪.جٍغ

 ٣ٞالذ وهي حؿغح بإنابٗها في زهالث قٗغها:

ؿ٣ِِ ؤمىُاجَ٪ ٖل -
ُ
 يّ ؤهذ واهٌم وح

ّ
٤ ؤخالمَ٪ م٘ . خ٣

غ   !ؾاطظت ٚحري ؤحها الكٍغ

 
ّ
م الاعجبا٥ الظي بضا ٖلحها للخٓاٍث ٞىجذ مً ٞس  ٢لُلت. ه بظ٧اء ٚع

ٍج مً الهضا٢ت والخّب ه٨ظا ٧اهذ  ، ال جىمى ٖال٢تهما بحن مٍؼ

تراٝ ؤم  ٌٗلم ؤي مجهما خ٣ُ٣ت ما ًدضر: هل هى خّب  ر ًٖ الٖا ًخ٨ب 

٤ زٟي
 
ل٨ً الص يء الىخُض الىاضر  ؟ؤجها نضا٢ت خمُمت ؤم هى حٗل

 
ً
زا. ؤخًغ بلحها ٦بحرة ٧لما الخ٣ُا وجدّض  ل٩ل مجهما هى ؤجهما ًجضان عاخت

بت ٖىضما صٖهضًّ   خه بلى الٗكاء في ق٣تها:ت ٍٚغ

-  
ّ
٨ٞ  ً  ؤن ؤهضًِ٪ با٢ت وعص، ل٨

ُ
الؼهىع هضاًا الٗاق٣حن  غث

  !ة له بٗضوؤهِذ لؿِذ مؿخّٗض 

 !له ًا باؾل؟ وهل ؤهذ مؿخّٗض  -

ؤها الٗك٤ بدض طاجه. ؤماعؾه َى٫ الى٢ذ ختى لى زال  -

 الٗالم مً اليؿاء.  
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 ث له:ٞٛمؼَ 

-  ٍّ  ؤقٗغ ؤن  مُىل٪ ط٦ىع
ُ

 !حها الكاطت مىظ البضاًت ؤ٦ىذ

ً بمُلي  -  مىِ٪ بإهِ٪ مؿترظلت ولظل٪ حكٍٗغ
ٌ

هظا اٖتراٝ

 !هدى٥ِ 

 مَٗ٪ م٣ابل  !ال زالم مى٪ -
َ

ؤزِبروي ماطا ؤخًغث

 الٗكاء؟

 صًىان ؤخمض مُغ "الالٞخاث". -

خىتي، جضٖى٥ ٖلى  !ؤحها الخِٗـ - ٞخاة في مشل ظمالي، ٞو

ٍ  ا اهٟغاص، ٞخدًغ لها قٗغً   !ا؟زىع

 ًاِٖ٪ بال بشىعة..ة وال ًم٨ً بزألهِ٪ مؿدبّض  -

ض بزًاعي؟ صَٖ٪ مً ؤمغاى الظ٦ىعة جل٪  - وإلااطا جٍغ

آلازغ  ٌٗتٝر بد٤ّ  لُبراليّ  ولخ٨ً ٖال٢خىا ٖلى ؤؾاٍؽ 

 ٍخه..وخغّ 

-  ُّ ُّ َُب.. صِٖ٪ آلان مً الغاص٩ًال َر ٢ضعاجِ٪ ت واللُبرال
َ
ت ولج

 
َ

 !ظىٖا في الُبش ٞةوي ؤ٧اص ؤن ؤمىث

 
ّ
لطخ٪ و٧ل  مجهما ٟا ًٖ الخضًض واجىاوال الٗكاء ولم ًخى٢

 بزباعٍّ  ،ٌسسغ مً آلازغ ٧لما ؾىدذ الٟغنت
ً
ت زم ظلَؿا ٌكاهضان ٢ىاة

ٗض  ٦ىبحن مً الكاي 
ُ
دىا٢كان في ألازباع التي ٌؿمٗاجها، ٢امذ لخ ٍو

 
ً
 مىه، وو٠٢ ؤمام جل٪ ال٣هُضة:  ا ُٞما ؤزظ هى الضًىان ٣ًغؤ لها ؤبُاج
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جاهْ  ِ
ّ
 الخا٦ِم في ٧ّلِ اج

ُ
 "نىعة

 ! هغاهْ ؤًىما ِؾغها 

 في اإلا٣اهي

 في اإلاالهي

 في الىػاعاِث 

 وفي ْاهِغ ظضعاِن اإلاصّخاِث 

 وفي صازِل صوعاِث اإلاُاهْ 

 ؤًىما ؾغها هغاه

 في بلض مٗخ٣ل الهىث ومجزوٕ الكٟاه

 ؤًىما ؾغها هغاه!"

 ٢الذ له:

تها ل٨جها هل حٗٝغ ًا باؾل؟ هظه ال٣هُضة ٖلى سسغٍّ  -

في ٧ل الٗالم بال  ؤلُمت مب٨ُت.. اهتهذ ٨ٞغة الخا٦م ؤلاله

في بالصها.. هل حؿخُُ٘ ؤن ج٣ى٫ ؤن  الكاٖغ الٗغاقي ٧ان 

 ٣ًهض بها )نضام خؿحن( وخضه؟

-  
ٌ
 م٨غّ  بل ٣ًهض بها الجمُ٘.. ٞبالصها وسض

ٌ
بالٛت  عة، وسض

الغصاءة والهىان.. ؤلِؿذ نىعة "بكاع ألاؾض" ٖىض٦م في 

 
ّ
ىضها في مهغ "مباع٥" هى ألاُب ٧ل اج والغاعي  جاه؟ ٖو

 وال
ّ
٥ ل٩ل ش يء و٦إن  جاه؟ وهى اإلادغّ غثِـ ٞجراه في ٧ل اج

 
ّ
٠ الٗالم ًٖ الضوعان، ٞةطا ٢ام عثِـ بضوهه ؾِخى٢
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 ُّ ٍٝ  ت" بةنالح بالىِٖت "وخضة مدل ؤو وي٘  نخيّ  نغ

 
ُ

ُّ  نىضو١ ٢مامت ٣ًى٫: "ٞٗلذ ض هظا بخىظحهاث الؿ

اة لهم هٟـ !الغثِـ ت مً ال٣ُٗان و٧ل الٖغ ".. هدً ؤم 

 !ل٣لب ألاؾىص والٗها الٛلُٓت..ال٣ٗل البلُض وا

ل٨ً ختى متى؟ هل ؾىمىث ٢بل ؤن هغي بالصها مدترمت  -

 ُّ  ت الٗالم؟٦ب٣

-  
ً
ًيخابجي الُإؽ مً ٧ل ش يء ا ال ؤٖٝغ ًا قمـ، ؤخُاه

 
ً
ـّ  يؤهخٓغ ؤن ًإحي ألامل ال ؤصعي مً ؤًً ل٨جا وؤخُاه  ؤخ

 !ل السُةِ بُولى ٖلى ؾا ؤهه ؾُُغ١ بابىا ًىًم 

ٖه ٖىض الباب ٞهاٞدها بٍُض ياُٚت امذ لخىصّ و٢ اَم اهتهذ ؤمؿُتهُ 

 و٢ا٫ لها:

ؤوي ٢ًِذ مِٗ٪ هه٠ اللُل في ا ؤعظى٥ِ ال جسبري ؤخًض  -

ىعّي صون ؤن مكاهضة ٢ىاة بزباعٍّ 
َ
ت و٢غاءة صًىاٍن ز

 ؤلـمؿِ٪ ٞةن  هظ
ّ
غ وؿاء وؾِك٨  ٪ا ؾِس يء لؿمٗتي ٦ٍؼ

 !مً ٌٗٝغ هظا في عظىلتي

  ظاصّ  ظٍه ث بى زم ضخ٪ ضخ٨خه الٗالُت، ل٨جها عصّ 
ّ
 غ بمؼاخه:صون الخإز

-   ُ ، ٞةن  ابل ؤهذ عظل خ٣ُ٣ي ًا باؾل وؤزبذ  لي هظا ٖمل

ٗاملها ٦ةوؿان ولِـ ٦مكغوٕ ؤهثى ا قاب   ًجالـ ٞخاة َو

سلىن مً  ًَ للٟغاف هى عظل خ٣ُ٣ي في ػمً الظ٦ىع الظًً 

 الغظىلت.
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ٟه 2115ظاءث اهخساباث مجلـ الكٗب في ٖام "
َ
" بىظٍه لم ًإل

خدذ ألابىاب اإلاىنضة اإلا
ُ
ىن مىظ ؤ٦ثر مً زمؿحن ؾىت، خُض ٞ هٍغ

٤ للؿُاؾُحن اإلاٗاعيحن ؤو مىظ ٣ٖىص ؤمام الجمُ٘ صون ب٢هاٍء مؿبّ 

 لئلزىان اإلاؿلمحن.

 خاع الجمُ٘ في جىظ  
ً
ب الظي لم ٌؿل٨ه مُل٣ مً ا ه الىٓام الٍٛغ

 ٖلى ز٣ت الىٓام بىٟؿه بٗض اهخساباث الغثاؾت التيا ٢بل، ؤ٧ان ٢اثًم 

 جمحّ 
ّ

خحن ؤن ٣ًٟىا في وظه )خؿجي زث بص يء مً الجزاهت ٞؿمذ إلاغش

ىضما ظاءث الىدُجت ٧اسخت  مباع٥( الخا٦م ألاوخض والىخُض، ٖو

م انُٟاٝ ٖضص ٦بحر زل٠ )ؤًمً هىع( اإلاىاٞـ  لهالر مباع٥ ٚع

غ الىٓام ؤهه ال ًد٨م بالسٝى ٣ِٞ ول٨ً  َٗ ألاقغؽ للغثِـ الَهِغم ق

ُّ ٗه ٖلى ب٢امت اهخساشّج  بةعاصة الىاؽ وعياهم مما ة ت خغّ باث بغإلااه

ُّ ا ازخباعً  وهؼحهت؟ ؤم ؤهه ٧ان ؿها ت الجضًضة التي ؤّؾ مً الُب٣ت الؿُاؾ

 َ٘ ما٫ لُجم ة اإلاا٫ وؾُىة بحن ٢ىّ  هجل الغثِـ وج٣ىم ٖلى عظا٫ ألٖا

 ًٗ باع جإزحرها ومضي ، ٞإعاص بزباث ٞلؿٟخه الجضًضة وازخاالخ٨م م

 مً ا هجاخها؟ ؤم ؤهه
ٌ
ُّ عيىر ت التي جُالب بٟخذ لىٓام للًٛىٍ الٗاإلا

ا ٧ان الؿبب ٣ٞض ٧اهذ الاهخساباث ؾ٠٣ الخغّ   ً ٍاث في مهغ؟ وؤ

 
ّ

م ٞىػ ٖضص البإؽ به مً مغق خي الخؼب مظهلت في هخاثجها، ٞٚغ

 
ّ

خي ؤلازىان، بال ؤن  الٟاثؼ ألا٦بر ٧ان مً الىَجي و٦ظل٪ مً مغق

 
ّ
ا الكٗب ما ٖاص ًش٤ حن، ٞىنلذ الغؾالت للجمُ٘ بإن  هظاإلاؿخ٣ل

 
ّ
 حن ٖجهما.بالىٓام وال باإلزىان ٞإُٖى نىجه للمؿخ٣ل

مٟخىح وجدذ بهغ  ٧اهذ الاهخساباث في وضر الجهاع وفي مُضاٍن 

ِٗ الجمُ٘ وَؾ   م
ّ

ر ؤلازىان في هٟـ صاثغة ؤوـ هم، و٧ان ؤخمض مغش

 
ّ

بحن الىٓام وؤلازىان وبحن الهض٣ًحن  ر الخؼب الىَجي في مىاظهٍت مغش
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ا، ل٨ ًً  ؤً
ّ

ر ؤخمض ً لم ٨ًً ٞىػ ؤخضهما ٌٗجي زؿاعة آلازغ، خُض جغش

 ٖلى ٢اثمت الّٗم 
ّ

ر ؤوـ ٖلى ٢اثمت الٟئاث، ٟٞاػ ٦الهما ا٫ بِىما جغش

تهما م٣هى الؿالمت مىظ زمؿحن ت البرإلاان بٗضما ظمٗلخجمٗهما ٢بّ 

 .ؾىت

 
ً

ا١ الشالزت ت به ظَم بالُٟال السانّ ا نٛحرً  ؤ٢ام خ٨ُم خٟال ٘ الٞغ

  اح ؤوـ وؤخمض في الاهخساباث.بىج لالخخٟا٫
ً

للٗكاء  لم ٨ًً خٟال

 وبهما لُخٗغ   ،والدؿامغ ٣ِٞ
َ

ً ٖلى هىاًا آلازغ في  ٝ ٧ل مً اإلاٗؿ٨ٍغ

ؤلازىان ولؿاجهم  عؾى٫َ الىي٘ الؿُاس ي الجضًض، ٣ٞض ؤنبذ ؤخمض 

جي وخ٨ُم  ٜ عؾاثلهم للىٓام ٖبر ؤوـ ًٖى الخؼب الَى
ّ
الظي ًبل

ُّ  ًٖى لجىه الؿُاؾاث والظي ؤنبذ ضة عؾم غ ؤهم ظٍغ  ت.عثِـ جدٍغ

ضو  ح٧ان الىٓام وؤلازىان ًبضوان زهَم  ُ٘ ٍن ٖو  ً في الٗلً بِىما الىا٢

اٖت ؤن  ؤخضهما ال ًدُا بضون آلازغ: الىٓام ٧ان في خاظت صاثمت لٟؼّ 

 ُّ اٖت ؤلاؾالم ت ولم ٨ًً هىا٥ ؤًٞل مً ٞؼّ جس٠ُ ال٣ىي الٗاإلا

هً  ،الؿُاس يّ  وظىص ؤلازىان وجهضًغهم ٖلى ا ولظل٪ ٧ان الىٓام خٍغ

في مهغ، ٦ما ٧ان ؤلازىان  الىخُض للخ٨م اإلاؿدبّض  بىنٟهم البضًَل 

 
ّ
ٗا٠َ بحن الجماهحر وال٣ٟغاء ٌٗخمضون ٖلى اؾدبضاص الىٓام ل٨ؿب الخ

 
َ
  بىنٟهم َى١

ّ
وؤلاًمان، ٩ٞاها  الباخشحن ًٖ الخ٤ّ  جاة الىخُض ؤمامَ الى

ان و٧ل مجهما ًدكبّ  مؿ٪ ًضه ًخهاٖع سص ى ؾ٣ىَه الخامّ ض باآلزغ ٍو  ٍو

ت حكاهض الٗ ًٍوألام 
َ
خ٨ُم  ؤقَٗل  .غى الغصيء للمهّغَِظحن العجىػ

 وهى ٣ًى٫ ألخمض:ا ؾُجاعً 

 ال جى٨غ ؤن  الىٓام ؤُٖا٦م ٞغنت ٖمغ٦م.. -
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 هؼاهت الاهخساباث لِؿذ مىدت ًا خ٨ُم بل هي خ٤ّ  -

جُدذ هظه الٟغنت مىظ ؾىىاث لَخ 
ُ
هض واظب، ولى ؤ

 !ان ب٩ل ؾهىلتؤلازىان ٧ل م٣اٖض البرإلا

 
ّ
 ل ؤوـ:ٞخضز

ىن  !ؤهذ واهم ًا ؤخمض  - مك٩لت ؤلازىان ؤجهم ال ٌٗٞغ

حجمهم الخ٣ُ٣ي.. ٖىضما ؤجاح ل٨م الىٓام هظه الٟغنت 

خ٨م وبزباث لم ج٨ً مىدت بل ٧ان ط٧اًء مً الىٓام لخٗغٍّ 

مـ م٣اٖض  حجم٨م الخ٣ُ٣ي، ٞلم جٟىػوا بال بإ٢ّل 
ُ
مً ز

  !البرإلاان

-  
ّ

ل الضواثغ وخهضها مٗٓم اإلا٣اٖض ر ٖلى ٧هدً لم هترش

 
ّ

هدً خهلىا ٖلى ما ؤعصها ٣ِٞ لىشبذ  !خىا ٖلحهاالتي جغش

 ٍض اإلاكاع٦ت ٣ِٞ ولِـ اإلاٛالبت.ؤهىا هغ 

-  
ّ

خىا بال ٖلى اإلا٣اٖض اإلاًمىهت في ًا نض٣ًي ؤهخم لم جترش

ا ها ؤههاع٦م، وختى هظه زؿغجم ٦شحرً ٞحألاما٦ً التي ٨ًثر 

 
ّ
ر و٦إه٨م ػاهضون في خدّض ٞال ج ،حنمجها ؤمام اإلاؿخ٣ل

   !الخ٨م

-  ًً لم ًدهل بال ا ًا خ٨ُم خال٨م مً خالىا، ٞدؼب٨م ؤً

ؤمام  زؿاعجىا اإلا٣اٖض، و٧اهذ زؿاعج٨م ؤ٦بر مً ٖلى عب٘

 
ّ
  ! حناإلاؿخ٣ل
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  هل جًٓ ؤن   -
ّ
 "اإلاؿخ٣ل

ّ
 حن" مؿخ٣ل

ً
بطا ٦ىذ جغي  !؟ىن ٞٗال

 ُّ ت، هدً مً هظا ٞإهذ حٗاوي مً الؿظاظت الؿُاؾ

ألاما٦ً التي ٧ان الخؼب ٣ًٟض ٞحها صٖمىاهم في 

  م  ًت، وفي الجهاًت ؾِىالجماهغٍّ 
ّ
ُ  اإلاؿخ٣ل بلى ا ىن عؾم

 ُّ لب جي وهدهض ألٚا  الخؼب الَى
ّ
ت لدك٨ُل ت اإلاؿخد٣

 الخ٨ىمت.. 

  !ول٨ً هظا زضإ ؾُاس ي للىازبحن -

-  ٌٕ   !ظمُل ًا نض٣ًي؟ وهل الؿُاؾت بال زضا

 

لى وظهه  ابدؿامت مُمئِ  ظلـ باؾل َؾِغًخا ؤمام مخجغه ٖو
 
ت ى

ٟا٫ الظاهبحن بلى مضاعؾهم في الُىم ألاوّ  ٫ مً الٗام ًغا٢ب ألَا

 
ّ
خظ٦ ُّ الضعاس ي ٍو ت التي َبٗها ابىه )هىعالضًً( ٖلى غ ال٣بلت الهباخ

 ه وهى ٣ًى٫ له:زّض 

  .حٗا٫ اإلاضعؾت مٗاًا ًا بابا -

ماما هتروح مٗا٥ ًا خبُبي، وبٗض ٦ضة "بام" اإلاضعؾت  -

م، بهذ عاظل وهتروح لىخض٥ بٗض هُٗضي ًازض٥ ٧ل ًى 

 ٦ضة..

 ٫ له في اإلاضعؾت:خه بقغا١ ٖلى ٖضم طهابه م٘ ابجهما في ًىمه ألاوّ الَم 
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٧ل الىالص في ؾىت ؤولى ابخضاجي ؤبىهم وؤمهم ب٨ُىهىا  -

مٗاهم ٖكان الىالص مخسٟل مً ظى اإلاضعؾت، لُه 

  !مترخل م٘ ببى٪؟

ىه ه ًدـ بن اإلاؿإلت نٗبت ومدخاظت ؤبؤها مل ٖاًؼُ  -

 
ُ
 ه ًب٣ى ٢لبه ظامض.. ٦مان ٨ًىن مٗاه، ؤها ٖاوػ

  !ٌٗجي بهذ مل ٖاًؼ جضًه مً نٟاج٪ ٚحر ظمىص ال٣لب؟ -

و٦مان مل ه٣ضع م٨ىول في  !بالف ال٨الم صة ًا بقغا١ -

ـ إلاا صزلذ  الى٧الت الهبذ، ًا خبِبتي ؤها ٞا٦غ ٦َى

ا وال ؤمي، واها ٖاًؼ الىلض ًُل٘  اإلاضعؾت ال٧ان مٗاًا ؤبٍى

 ؿاولُت هٟؿه..مخدمل م

غ في ٧لماتها، متى جغيحن ٖجي ًا بقغا١ 
ّ
لُخِ٪  !ظلـ باؾل ًخ٨ٟ

حن ٦م ؤخبّ    !ِ٪ حٗٞغ
َ
  ل٨جي ال ؤؾخُُ٘ ؤن ؤ٦ىن

ّ
 ما ؤها ٖلُه، ؤها لم بال

م لِ٪ ا ؤزضِٖ٪ ًىًم  وظَه عظل مشالي، مً ؤو٫ ًىم في ٖال٢خىا وؤهِذ  وؤ٢ّضِ

 
ّ
لى ؤ٢ص ى الِؿاع.. ب مً ؤ٢ص ى الُمحن بجضع٦حن ؤوي عظُل ألاهىاء ؤج٣ل

٣تي في الخّب  ٣خِ٪، ؤهِذ ججٗلحن  حٗلمحن ؤهِذ ًا بقغا١ لِؿذ ٍَغ ٦ٍُغ

خبِبِ٪ مغ٦ؼ ال٨ىن وجضوع ٧ل خُاجِ٪ خىله ؤما ؤها ٞضاثغحي لها ؤل٠ 

ملي وهؼاوحي وصزاوي ٧لها مغا مغ٦ؼ، ٦ؼ ؤخخىحها وال ؤنض٢اجي ٖو

جي.. ؤخبّ  ُخِ٪ ل٨ً ال ًم٨ً ؤن ؤظٗلِ٪ ٖاإلاي الىخُض ٞلِ٪ جدخٍى

خي ٞغاختي ال ج٨خمل بال بغاخخِ٪ ؤهِذ ا جٟهمُىجي ًىًم   "..!لدؿتًر

  
َ
جه مً ؤ٩ٞاعهاؾدى٣

َ
  ظ

ّ
غح" ٞخاة و٢ٟذ حؿإله ٖلى ؤهىإ "الُ

لُٛاء الغؤؽ، هٓغ بلى هُئتها و٢ض ٦ؿذ اإلاؿاخ٤ُ وظهها بك٩ل ال 
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 ُّ و"الباصي" الظي ًبرػ نضعها ا ٤ ظض  ًل٤ُ م٘ الهباح والبىُا٫ الً

 بّؿ ل زم جبخىّخ 
ً
".. لم ٨ًً !: "بخىا مبيبٗل مالبـ اإلاددكماثام هاػث

 
ّ
م تهخ ٣ت ّٞج الٟخُاث اإلاخدغّ  ٝ ًدّب ٨ه اإلاخُغّ باؾل ٚع م عاث بٍُغ ت ٚع

 الجمُ٘ في مماعؾت ٢ىاٖاتهم، ٣ٞض ٧ان ٚحرَ  ًٖ خ٤ّ ا ؤهه ًضاٞ٘ صوًم 

 
ّ
ع ّض صة ٩ٞان في ٖم٤ طاجه ال ٣ًو مً جغبُت ؤبُه اإلادكّض ٢اصع ٖلى الخسل

 الٟخاة ا
َ
ًٗ ِرثت، ولظا ٧ان خبّ إلاجت مً ج٣ضًغه الُٗٓم ا ه لؼوظخه هاب

 ألزال٢ها وخُائها. 

  ً باؾل ؤن  وظىص هىعالضًً ؾُُٗض لٗال٢خه بةقغا١ بهاءها  ْ

ل   ،ال٣ضًم، ل٨ً هظا لم ًدضر ُّ  ْو ا َض الخباٖض بُجهما والهمذ ؾ

لى بت باإلاى٠٢. ٧اهذ ٖال٢ت باؾل بابىه حكبه ٖال٢خه ب٩ل ألاقُاء اإلادبّ 

ـٌ    هٟؿه: جالم
َ
دباص٫ مٗه  صون اخخىاء. ٧ان بطا صزل البِذ ًضاٖبه ٍو

 
ّ
ها ألاخًان وبٗض ص٢اث٤ ٣ًغّ الل ُٗ ت ع بجهاء اإلالخمت ألابىٍّ ٨ماث التي جدَب

 ا ُٞإمغه باالبخٗاص ألهه مكٛى٫، و٧ان صوًم 
ً

.. ًىٓغ !بالالش يء ميكٛال

 
ً
 ا البىه ؤخُاه

َ
دؿاء٫: "٠ُ٦ ظئذ ٠ ظٗلخجي ؤحها الىلض و٦ُ في نمذ ٍو

  .."!ا؟والًض 
ُ
م ٧ل ش يء ًدمل عوَح اإلاغاه٤ في ٢لبه، ٞال ٌٗتٝر  ٧ان ٚع

  ؤهه عب  ؤؾغة ووالٌض لُٟل وناخُب ا لىٟؿه ؤبًض 
ّ
ى ؤن ججاعة.. ًخمج

ش، ا ٌؿد٣ُٔ طاث نباح ُٞجض هٟؿه مىٟغصً  بال ؤؾغة بال ٖمل بال جاٍع

  ال ش يءَ 
َ
َض ًغبُه بإي ش يء، ًدُا نٗل٨خ  ه وجىَ ه ٧املت وجَىخ 

َ
ك  ه بضوِن خ 

 
ً
بخل٪ الؼوظت الخبِبت الجمُلت ا ًمخلُئ ٢لبه ٞغًخ ا ٢ُىص.. وؤخُاه

 
ّ
خمج  اإلاسلهت وطا٥ الُٟل الىصٌ٘، ٍو

َ
مؤل  ى ؤن ٌؿٗضهم مً ٧ل ٢لبه ٍو

مىث بهضوء بُجهم.. جإزظه هٟؿه ٦دهان  ِٗل ألظلهم ٍو خُاتهم َو

 
ً
 ا ظامذ هدى الٛغبت خُى

ً
 ممؼ   اوبلى الؿ٨ً خُى

ً
ك٣ه عه ٖوبحن جدغّ  ا٢

لى  ألؾغجه، ٞال ٌٗٝغ هل هى طا٥ الؼوط اإلاشالي الظي ًدّب  امغؤجه ٖو
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 ًٖ  مضاِع ؾب٘
َ
ؾىىاث لم ٣ًل لها ٧لمت واخضة مهُىت ولم ًخىان

ا ماًم ِـ بعيائها وبؾٗاصها ؤم هى طل٪ الؼوط الغصيء الظي ًؼوع البِذ ل

همذ في خًغة ػوظخه.  ٍو

ً نامخحن، ال ًخدّض جغب   ر بال ٦ما ًخدّض  زانى ٦ما٫ بحن ؤبٍى

 ،ه جىاصي ؤباه مً بُٗضه ولم ٌؿم٘ ؤّم ًماػح ؤّم ا الٛغباء، ٞلم ًَغ ؤباه ًىًم 

ؤزىاء ال٨الم ولى ٖلى ؾبُل السُِة ولم  هماولم ًبهغ بؿمت ٖلى وظهح

ًً اإلاكاهضة الخلٟاػ ؾىٍ  ا ًجلَؿا ًىًم  لم ًَغهما ًخٗاع٧ان ؤو ا ، وبن ٧ان ؤً

بهما  ال جضّب و ا كم٘ خحن ٨ًىهان ؾىٍ  ٌٗلى نىتهما.. ٧اها والضًً مً ال

 الخُاة بال بطا زال ؤخضهما به.

  
ّ
 جمج

َ
لخ٣ ًُ ُّ ى ؤبىه ؤن  ت ت الٗاّم ت بٗض الشاهىٍّ ت الٗؿ٨غٍّ ه بال٩ل

بخه في صعاؾت الُّب  ٗخه زضًجت ٖلى هظا، وشّج  ل٨ىه ؤزبره ًٖ ٚع

  خؿام ٖلى ٚحرِ  ٞاؾخجاَب 
ّ
٣ه بابىه ؤ٦بر مً ؤخالمه عيا، ٣ٞض ٧ان حٗل

ص ولض ًٟغح به، بل ٧ان صلُل ؤلازباث ٣بله. لم ٨ًً ٦ما٫ له مجغّ بمؿخ

ُّ  نالر وبوؿاٌن  ؤهه عظٌل    ،ضظ
َ

  وبال ٠ُ٦
ّ
ب ؤهضاه هللا هظا الىلض اإلاهظ

 جٟىّ  !الجمُل؟
َ
 ٢ه ٖلى ؤزُه هىعالضًً وخّب ٧ان ًغي في ٦ما٫ بغهان

 مخُغّ ا وبال ٠ُ٦ ؤُٖى هللا هىعالضًً ولًض  ،هللا له
ً
خل ٧اهذ جهاًخه ال٣ا ٞ

 ا بِىما ؤُٖاه ولًض 
ً

  !ا؟ؤنبذ َبِبً  ٖا٢ال
ّ
بٗض ما ا ظض  ا غً وٗم ؤهه ظاء مخإز

ً ؾىت مً الخغمان مً ؤلاهجاب، ول٨ىه ظاء في الجهاًت،  ٣ًاعب ٖكٍغ

ه ًىًم 
ْ
 ٖلى ما ٨ًغه.ا ولظل٪ لم ًدِمل

غط الظًً هم ؤهله،  ٧ان ؤخغَم  ش يء ٖلى ببٗاصه ًٖ آ٫ ألٖا

 ه لٍؼًغحٗب في ٧ل مغة جإزظه ؤّم 
ُ َ
مؤل اإلا٣ابغ  ه الٟٕؼ مً هبِل اعتهم ٍو
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  وبزغاِط 
ّ
 ظش

ً
ش البٌُٛ واإلااض ي اإلاسؼي، زاثٟ مً جدُُم ا ت الخاٍع

 
ّ
مت التي ًخمج ت الجٍغ  نىعجه ؤمام ابىه وحٍٗغ

َ
بالخ٣اصم، ا ًىمً  ى ؤن حؿ٣ِ

  ً   ل٨
ّ
ه ولم ٌٗٝغ ابىه ؤبًض ألاؾغة ٧اهذ عخُمت ٞلم جخد٣ ا ٤ مساٞو

 
َ
 ال٣ضًم.  الؿغّ  خ٣ُ٣ت

الجؿىع بحن ابجها وبحن  ٨ىن ٖلى مّض ًما  ًجت ؤخغَم ٧اهذ زض

 
ّ
ت الشاهُت مً الجهغ الظي ًٟهل بحن ال٣ٟغ ؤهله الظًً ًدُىن ٖلى الًٟ

ُّ  والثراء اه ً ًٖ ظّض ا ت والك٣اء، جد٩ي له صوًم وبحن الٞغ ه بكحر، ٖو

ىضما ٌؿإلها ٠ُ٦ ّٖم  ٗان الكباب، ٖو ه هىعالضًً الظي ماث في َع

"ماث ٦ما ًمىث  :٧اهذ ججُب بصباثماث، لم ج٨ً جًُغب بل 

 
ً

  ال٨غام"، و٧ان ٦ما٫ زجىال
ً
جحن ال ٌؿـإ٫ ًٖ الص يء الىاخض مغّ ا ع٣ُ٢

 اؤبًض 
َ
ت ؤهه ٧ان   ، ٞا٦خٟى بمٗٞغ

َ
٦ما ًمىث ال٨غام الظًً ال  له ٖم  ماث

٣تهم في اإلاىث!  ٌٗٝغ ٠ُ٦ ج٨ىن ٍَغ

جه ٞغصوؽ التي ٧اهذ حٛمغه بدىاجها، ولم ًٟهم ٦ما٫ ظّض  ؤخّب 

 ا ؤبًض 
ّ
ًَ  ؤن   ما ػاعهم جدخًىه وجب٩ي، ٚحر مضع٥ٍ إلااطا ٧ل ٧ان ألبُه  الخً

جه الظي ما ٖاصث جغاه مىظ ؾىىاث، وال ٌٗٝغ إلااطا ال ًهل والضه ظّض 

 
ّ
ه. ٧ان ه ٧ان ال ٌكٗغ بالضٝء والخُاة بال في بِذ ظّض ختى ماجذ، ل٨ى

م ؤهه في الخ٣ُ٣ت ابً ٖمه، ل٨ً لٟغ١ الٗمغ  بالّٗم  (نالر)ًىاصي  ٚع

بال ؤن ًىاصًه بهظا الل٣ب، وؤنبذ نض٤ً َٟىلخه ا بُجهما لم ٣ًضع ؤبًض 

ًٗ اإلا٣غّ  لِـ ألجهما ُولضا في هٟـ ا ب الىخُض هى باؾل ابً نالر، وكأ م

 الٗام ٣ِٞ ل٨ً ألن  زضًجت ؤعاصث ؤن ججم٘ بُجهما ٖلى الضوام لّٗل 

 ُّ  بت ما ٌٗالج به الٟؿاص ال٣اصم مًابجها ٌؿخ٣ي مً جل٪ ألاؾغة الُ

 
ً
ان قِئ ظان ال ٌٗٞغ

 
ًٖ اإلااض ي ولم ًّٟغ١ ا هُٟت ؤبُه.. ٦بر الىلضان الل

ازخالٝ الُبإ، ٞلم ٨ًً ٦ما٫ ًمخل٪ ظغؤة باؾل وال ٌٗٝغ  ابُجهم
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 ُّ صجل ؤمام ه٩اجه الجيؿ  ضخ٩اجه الٗالُت ٍو
َ
  ال ًجُض  ت، ل٨ىه ٧ان

ً
ؾٗاصة

 .مٗه في ش يٍء ؤ٦ثر مً الجلىِؽ 

 ظه بٗامحن مط ٦ما٫ بٗض جسغّ جؼّو 
ّ

خها له زاله ؤوـ، ً ٞخاة عش

 ُّ ت ؾُاخ ضًغ ابىت واخض مً وظهاء ال٣ىم وؤ٦ثرهم زغاًء، ًمخل٪ ٢ٍغ ت ٍو

٘، وعٚم ؤن  ٦ما٫ لم ٨ًً في مشل ٚجى الٗغوؽ بال ؤن  ا ٖضصً  مً اإلاكاَع

٢اصة  ؤهّم مً ا ٝ مً َبِب ٧ان ؤبىه واخًض ب بيؿب مكغّ والضها عّخ 

 جدمل م ذ له ٖغوُؾهالجِل. ؤهجبَ 
ً
ه زضًجت، ٞإُٖاها ؤّم  المَذ ٞخاة

 ٦ما٫ اؾم ظّض 
ّ
غ تها )زضًجت(، وؾاعث خُاجه هاهئت وصٌٗت ال ٨ٌٗ

ها ش يء بحن ٖمله باإلاكٟى ٦ُبِب ظغاح وبحن ؤؾغجه الهٛحرة.. نٟىَ 

هً  اعة والضًه مغّ ا ٧ان خٍغ ، ول٣اء باؾل وعٞا٢ه ٖلى ٍػ جحن ٧ل ؤؾبٕى

ايت  له الىاؽ ٞال  بما حهخّم  ٧لما ؾمذ له و٢خه، ال حهخّم  حكٛله الٍغ

اث ولم ٨ًً له ًىًم  خضًض  اهخماء ؾُاس ي بل ختى ال ًدّب ا واإلاباٍع

الؿُاؾت، ال ٌٗٝغ ؤ٦ثر مً ٖمله وؤؾغجه التي لم ًب٤َ مجها بال والضاه 

خه مىحرة التي وزاله ؤوـ وع٣ُٞه باؾل، و٧اهذ خحرجه الضاثمت ؤمام ّٖم 

 
ّ
ؿدكٗغ ٨ىه ًدبّ لا ولم ٣ًترب مىه ٦شحرً ا ه ؤبًض ملم ًٟها لذ لٛؼً مش ها َو

 ُّ ، مٗه ما ٧اهذ جٟٗله مىظ نٛغه ما ٖىضما جُٟٗل ظما٫ عوخها، ال ؾ

  :ل ظبِىه وهي ج٣ى٫ لهبإن جمسر ٖلى عؤؾه وج٣بّ 
ً

ُّ  "ؤهال ب ؤبى بالُ

 بال بٗض ؾىىاٍث َىا٫.ا الٗغوؾت"، جل٪ الجملت التي لم ًٟهمها ؤبًض 

ت  اؾخجاَب  اعة َبِب إلاٗٞغ  ؾبب جإزغّ باؾل إللخاح والضجه لٍؼ

َ٘ ؾىىاث مىظ ؤهجبذ هىعالضًً. لم ٨ًً باؾل  بقغا١ في الخمل ؾب

اء بقغا١ ،آزغَٟل  ٠ ٖلى بهجاِب ًخلهّ  ض ؤن ًجغح ٦بًر  ،ولم ٨ًً ًٍغ
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 ا ٞبضؤ بىٟؿه وعاظ٘ َبِبً 
ّ
ه، وإلاا ظاءث ض مً ؤن  اإلاك٩لت جسهّ للخإ٦

 
ّ
 الٟدىناث ما٦

َ
ذ بقغا١ ؤن ة ؤزغي َلبَ مغّ ه ٖلى ؤلاهجاب ضة ٢ضعج

ًً ج  ٞدىناتها.ا جغي هي ؤً

جه مىحرة، ٞمىظ ٌؿترقض بغؤًه ؤًٞل مً ظّض ا لم ًجض باؾل ؤخًض 

 ٥ وجخدّض ٖاصث للخُاة وناعث جخدغّ 
ً

٦ٗاصتها ٖاصث  ر بلحهم ٢لُال

ة لغوخه البهجت، ٣ٞض ٧اهذ مىحرة ؤخب  بوؿان بلى ٢لبه و٧ان هى ٢غّ 

 ا ُٖجها ولم ًؼعجه ًىًم 
ّ
ً آباثه ت التي وعثها ٖؤن حِٗل مٗه بالك٣

جه ٖىه، ٩ٞاهذ لجّض ا خب   ل  نالر وهىعالضًً وبكحر، و٧اهذ بقغا١ ال ج٣ِ 

ؾإلها باؾل مؿاَء الُىم  ا.جخٟاوى في زضمتها وجلبُت َلباتها ال٣لُلت ظض  

 
ّ
 الظي اج

ّ
اعة الُبِب م٘ ػوظخه: هلذ به والضجه لخا٦  ض ٖلُه ٍػ

حي؟ هل ؤطهب بةقغا١ للُبِب و٢ض ما عؤًِ٪ ًا ظّض  -

ذ ألا 
َ
 اث؟ة مغّ مغ بىٟؿها ّٖض ٖغي

ػوظخ٪ ؤعٌى نالخت وال ٌُٗبها ش يء، ٚحر ؤن  الخاعر  -

 ٌؿ٣ي ؤعيها وال ٌؿ٣ي ٢لبها. 

حي؟ ؤها ال ول٨ً ماطا ؤٞٗل لها ًا ظّض  !بقغا١ ؤها ؤخّب  -

ضها ؤن جدبل بال لُٟغَح  ا ؤها ٞال ٢لبها بىلض ظضًض، ؤّم  ؤٍع

 
َ
  ٌٗىُجي ؤن ٨ًىن

َ
 بال ِط٦غ، و٢ض  لي وؿٌل ؤو ؤمىث

ُ
٧ل  ٞٗلذ

  ! ش يء ألعيحها..

ٌل لغظٍل  - ُّ ٢لبُ  ٍو  ه َ
ُ
٣ل  ب ٖو

َ
ب ؤن  جدَؿ  ه ٢اٍؽ.. ؤهذ

ٗال٪ و٧لماج٪ ج٨ٟي ل٨ً هىا٥ ش يٌء بحن ال٨الم  !ِٞ

 
ُ

  والٟٗا٫ هى ما جبدض
َ
 ذ.ٖىه اإلاغؤة بطا ٖك٣
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 وما هظا الص يء؟  -

 الىٓغة اإلاؿ٨ُىت.. -

- ..... 

ك - َٖ ٤ ناعث الُٗىن مؿ٨ُىت، بها هٓغة ال٩لب ال٣لب بطا 

ذ جدذ ًِض ناخبه خحن جمسر ٖلُه، وامغؤج٪ لم  الجٍغ

 بُٗى٪.. ا جلمذ جل٪ الىٓغة ًىًم 

 !ا؟ىا بال بطا نغها ٦البً ؤال ًصر  خبّ  -

 ا حًٗؿ  -
َ
 ل٣ٗل٪ ًا ولض، ؤ

ً
ا ٚمٌ ُٖىن ٣ٖل٪ واٞخذ ُٖى

ـّ  امغؤج٪ لها ٢لُب ٖاق٣ت وخضؾها  !ما ؤ٢ى٫  ل٣لب٪ ٞخد

  ًسبرها ؤهَ٪ 
َ

  لؿذ
ً
، وؤن  لخً٘ عؤؾها ٖلى ٦خٟ٪ا آمى

ها خحن جدىَها طعاٖا٥.. اإلاغؤة خحن جدب ال ٢لب٪ ال ًًّم 

 مً ماء عظىلخ٪ واخٟغ 
ْ
جمىذ الىلض بال بماء الٗك٤، ٞابغؤ

  البئر في ٢لبَ٪ 
َ
ه لُىطَر بماء الٗك٤ ٞخدبل امغؤج٪ وصوه

 لً جىا٫ الىلض. 

 
 
غ ث يٟٗه جه ٣ٞض المَؿ باؾل ل٩لماث ظّض  َم جإل ذ ظغخه ٖو

، اٞخخذ ا، ٞهى لم ٨ًخمل ٖك٣ه إلقغا١ ًىًم اًُ الظي ٧ان ًدؿبه زاٞ

ل٨ىه لم ًجاوػ نٟداجه ألاولى ولم ًظهب ؤبٗض مً  مٗها ٦خاب الخّب 

 
ً

ٜ زاجمت  هظا.. بن  عظال
ُ
ال ًدخًً امغؤجه بٗض مٗاقغتها لُهَى عظٌل لم ًبل

ىام ختى بطا  ىلحها ْهغه ٍو ًُ  ٧ان ًيخهي مً بقباٖها زم 
ً
الٗك٤.. ٦م لُلت

 نٛغ ٢امذ بقغا١ جمسر عؤَؾ ٚكاه اإلاىث ألا 
ّ
ل ه بٍُض مغحٗكت وجبل
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 ْهغه بضمٕى خبَؿ 
ً
ٖلى مٗكى٢ها في ا تها في وضر الجهاع لدؿ٨بها خىِى

 ،٥ في هىمه ٦ٗاصجهل وظهه ٦إهه َٟلها وهى ًخدغّ ظىٝ اللُل، جخإّم 

 
ُ
ُذ  ُٞدُِ ٍغ عؤؾه ٖلى ٦خٟها وهى ٚاع١  زهغها بغظله ونضعها بُضه ٍو

"، زم !جي في هىم٪جي في صخى٥ ٦ما جدبّ دبّ "لُخ٪ ج :في هىمه ٞخخمخم

 
َ
 جخلى ٖلى عؤؾه ُع٢ُه ما جغ٦

ً
ُّ واخضة: "ًا عبّ  تها لُلت ضي هظا خبُبي ي ًا ؾ

 ُّ  وؾ
ُ
 ضي ِامؤل ٢لبه بالغيا وا

ُ
 زل٣جي في عوخه ألخُا وؤ

ُ
ه له، ُُٖه ما زبإج

ُّ ًا عبّ   ي ًا ؾ
ّ
ه ٧ل ما ضي ال حٗظ ُِ به بٗظابي وال جدغمه بدغماوي وؤٖ

 "..ى ٧ان ما ؤ٦غهختى ل ًدّب 

  ُٞه جه٫ ًىم ؤبهغَ خه بقغا١ مً ؤوّ ؤخبّ 
ّ
ُت آلاصاب في ٖامهما ب٩ل

 ألاوّ 
ّ
ىضما ٧اهذ ٫ بال٩ل  سسغ حها نض٣ًاتُ ُت، ٖو

َ
ا قاب   مجها ألجها جدّب  ن

  ٫ِ جغاه ألوّ 
َ
  مغة وختى صون

ّ
ً  ؤن ٩ًل "هى  :مها ٧لمت واخضة ٧اهذ ج٣ى٫ له

ما ٧اهذ في الغابٗت ٖكغة ٢ضعي الظي عػ٢جي هللا به"، وج٣ؿم ؤجها ٖىض

ها جغ٢حها لخٍٗب ؤلم  بها، ٧اهذ حٛمٌ ُٖىحها وجدجي مً ٖمغها و٧اهذ ؤّم 

ها التي جباع٦ها بالضٖىاث، خُجها ووؾِ ْالم عؤؾها جدذ ًَضْي ؤّم 

"وهللا ٧ان وظه باؾل  :م لها وج٣ى٫ بدؿالجٟىن ٧اهذ جغي وظه عظل ً

ة ٧اهذ ؤمها لها وفي ٧ل مغّ  ث ُع٢ُتَع ة ج٨غ  ة بٗض مغّ "، و٦م مً مغّ !هظا

 َ٘ ىضما ظم غ   جهما نض٤ًٌ بُ جغي الىظه طاجه، ٖو هما ٞمكتر٥ ٖو

 
َ
 ذ ؤن  ال٣ضع ٢ض َو ببًٗهما ؤصع٦

 
ى بىٖضه، ولظا نبرث ٖلُه بٗضما باح ف

َِ لها بدبّ  ذ ب٩ل خما٢اجه، ٞٗلى ه في جهاًت الٟهل الضعاس ي ألاو٫ وعي

ٍٕ لليؿاء ٧ل   ِ٘ ؾىىاث وهى ٦َغا ًىم ًٟجٗها  ًىم له ٢هت و٧ل   مضاع ؤعب

ا بسُاهت، ٦م ٧ان ًىاٖضها ؤو٫ الُىم الضعاس ي في الخاؾٗت نباًخ 

 
ّ
ى ًٖ ٧ل اإلادايغاث وججلـ في اهخٓاعه جدذ قمـ الكى١ ٞخخسل

ختى حُٛب قمـ الؿماء وهى ٚاثٌب ال ًٟي بمىٖضه لها، ججلـ ؤمام 

  ً ها عؤجه بإج الُٗىن الكامخت وال٩لماث الؿازغة ختى جسبرها بخضاه
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 ؤزغي ٞخ٨خم خؿغتها وال حٗاجبه ختى ٖلى 
ً
ؤ٢ص ى الجامٗت ًجالـ ٞخاة

 لؿىت اللِؿاوـ وجم   مَ مٗاملخه اإلاهُىت لها.. ج٣ض  
َ

لسُبتها ٖىضما ونال

 ًٗ  اػواظهما ؾَغ
َ
َٗ ، وما بن ا٦خمل ذ ابجهما ذ حؿٗت ؤقهغ ختى وي

 
ّ

ًٖ  هىعالضًً وهي جدؿب ؤن  وظىص الىلض بُجهما ؾُجٗله ٠٨ً

بإمىُاتها ٟٞي الُىم الشالض  مهلها لخٟغَح ا٢اجه ال٣ضًمت، ل٨ىه لم ًُ خم

 َٗ   ،ذ م٩اإلات الهبت م٘ بخضي ٖك٣ُاجهمً الىي٘ ؾم
َ
 ذ الىظ٘ٞمًٛ

 
َ
َ٘ ؾىىاث، ٞاإلاغؤة  ٞاوٛل٤َ  ،ذ ٢لبها ٖلى ألالموؤٚل٣ عخُمها ًٖ الىلض ؾب

 
َ
ًٗ بن ٖك٣ ىبذ بن قبِ ل٣لبها ذ ناع عخمها جب ًُ ِٟ ا،  ٣ ى ٘ وٍُ

َ
 ٘. ظ  غ بطا ج

 
 
ث ٧ل الٟدىناث ؤجها ٢اصعة ٖلى َض ٖىضما ػاعا الُبِب ؤ٦

ؤلاهجاب مغة ؤزغي وال ًى٣هها ؤي ش يء، وعبما لى ٞدو الُبِب ٢لبها 

ِلم ؤهه ًى٣هها الص يء ألاهم َٗ  !!ل

حن ْل  ا ؤزحرً   هاج٠ قمـ بٗض ؤؾبٖى
  عن 

ً
ٖلى ا ٞحهما مٛل٣

 
ً
 خضر.. ًسبر ؤن  ؤمًغا ٢ض ا الضوام، وظاء نىتها مغه٣

ؤًىة ًا قمـ بهتي ٞحن ًا ماما؟ ٢ل٣خُجي ٖل٩ُي؟ ؤؾبىٖحن  -

  !بخهل وجلُٟىه٪ م٣ٟى٫؟

 مٗلل ًا باؾل، ٚهب ٖجي إلاا ؤقىٞ٪ هٟهم٪. -

 َب ٢ىلُلي بًه اللي خهل؟ لؿت هؿخجى إلاا هخ٣ابل؟ -

 مِٟل.. ٦ىذ مٗخ٣لت.. -
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 ٌٗجي بًه؟ ماجخ٩لمي ٖلى َى٫ ًا قمـ.. !مٗخ٣لت؟ -

ي زبر الّٗباعة اللي ٚغ٢ذ، الجىعها٫ بٗخجي ٖكان ؤُٚ -

وعخذ هىا٥ وزضث نىع للجشض اللي زغظىها مً 

٤ !البدغ، ٧ان مىٓغ بك٘ ٖملذ  !ؤ٦تر مً ؤل٠ ٍٚغ

بٗا ٧اهىا ٧لهم بِكخمىا  خضًض م٘ ٖاثالث اإلا٣ٟىصًً َو

حن محن  في الخ٨ىمت اللي ؾابذ الىاؽ جمىث ومل ٖاٞع

اإلاؿاو٫ ًٖ مىث ُٖالهم، صة ٚحر بن الضازلُت اٖخضث 

لى ألاهالي ويغبتهم بٗى٠ إلاا اججمٗىا وؤها بهىع اللي ٖ

بُدهل، ٣ٞبًىا ٖلُا وزضوا ال٩امحرا والدسجُالث اللي 

ًلىا ًد٣٣ىا مٗاًا لخض  ٖملتها وختى جلُٟىوي زضوه، ٞو

غ ٖٝغ م٩اوي وظاب مدامي وزغظجي..  ما عثِـ الخدٍغ

ً خض ٌٗٝغ الخ٣ُ٣ت وال ًٟخذ  مل !والص ال٩لب - ٖاًٍؼ

في )ظما٫ مباع٥( وهى في ؤلاؾخاص بِخٟغط ب٣ه، ولى حكى

دىُِ ٦ةن مِٟل ؤل٠ مهغي عاخىا  ٖلى اإلااحكاث ٍو

ُِٞـ، صو٫ لى ٧اهىا ٦الب ٧اهىا اخترمىا مىتهم ؤ٦تر مً 

ؿت صلى٢تي؟ !!٦ضة  اإلاهم َمىُجي بهتي ٦َى

الخمض هلل ؤها جمام، بـ مغه٣ت مً ٧ل اللي خهل  -

٪ ؤوي..  ومدخاظت ؤقٞى

 ج٨ىوي اعجدتي..  زالم ب٨غة هٗضي ٖل٩ُي -
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٪ اجهاعصة، هؿدىا٥ ٖلى ٢هىة البىعنت  - ال ؤها ٖاًؼة ؤقٞى

 الؿاٖت ٖكغة لى مل مكٛى٫ اللُلت.. 

 هجُل٪ ختى لى مكٛى٫. -

 

  ؤنبَذ 
ً
بكمـ بلى الخض الظي ًى٨غ ُٞه هٟؿه وهى ا باؾل مإزىط

 
ّ
٣ت مً ٢بل، و٢ض ٧ان قٗاعه الضاثم الظي لم ًخٗل ٤ بٟخاة بخل٪ الٍُغ

 ل٣ا
ُ

ث ل٣اءاتهما لشالِر ؾىىاث؟ ًخ٣ابالن ءاث ج٨ٟي" ٠ُ٨ٞ امخّض "زالر

 ُّ دترم زهىن  ت َبُٗتها ٞخ٠٣ ٖال٢تهما ٖىض خّض ٦هض٣ًحن ٍو

ع بلى ل٣اءاث الٟغاف التي ال ٌٗٝغ الهضا٢ت الخمُمت صون ؤن جخُىّ 

ما ٧ان ٌؿخُُ٘ ؤن ٣ًخدم جل٪ الضاثغة مٗها ا ؾىاها م٘ اليؿاء، و٦شحرً 

ب به بىٟ ضع٥ ؤجها جٚغ  ٍو
ّ
 ٘ ٖىه.ـ ال٣ضع الظي جخمى

 ٧ان مكىّ 
ً

ما ًهّض٢ها ا ال ٌؿخُُ٘ الخ٨م ٖلحها بدؿم، ٦شحرً ا ق

ُّ  ،ما ٌؿدكٗغ ٦ظبهاا و٦شحرً   ال ؾ
ّ
بخجغبت  ض له ؤجها لم جمغ  ما ٖىضما جا٦

 
ً
ال ٖىضما ٧اهذ حِٗل بؿىعٍت وال ٖىضما اهخ٣لذ إلاهغ، ا مً ٢بل مُل٣

مىٟخدت، ٧اهذ ججُبه  وبطا ؾإلها ٠ُ٦ لم جضزل في ججغبت وهي ٞخاة

وال حُٗي ٞغنت ألي  ،ؤجها ٧اهذ ؤقبه باألوالص، جخٗامل ٦غظل ال ٦ٟخاة

ىضما ٌؿدى٨غ  ؤخض لال٢تراب مجها ٩ٞان الجمُ٘ ٌٗاملها بدظع، ٖو

ألانل  ىت ٧اهذ ججُبه ؤن  ؤباها ٢غوّي مى٢ٟها زانت ؤجها لِؿذ باإلاخضًّ 

م ؾٟىعهاوعبّ   ٦ما ؤج ،اها ٖلى ألازال١ الهاعمت ٚع
ّ
غ ها لم ج٨ً ج٨ٟ

  بالخّب 
ً
ىضما اهخ٣لذ للخُاة في مهغ مىظ ؾىىاث لم ٨ًً امُل٣ ، ٖو

 
ً
له مظا١ ا ٌكٛلها بال الٗمل، ختى ْهغ باؾل في خُاتها، ٞهاع نض٣ً

 
ً
ك٣ُ ٤ُ. ا الخبِب ٖو  حٗامله ٦ٞغ
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٧ان نض١ مالمدها وزكٕى هبرتها ٌكٗغاهه بهض٢ها، ل٨ً ٣ٖله 

ٌ ٧ل ما ٌؿم٘ ٨ُٞخٟي بالؿمإ صون  ب  ًٞغ
ّ
حٗل٤ُ، ال ًهّض١ وال ٨ًظ

في ٖال٢خه ا ل٨ً ًضع٥ ؤجها ناعث ألا٢غب بلُه، ختى ؤن  هظا بضا واضًخ 

ـّ التي حكى   ره مٗها ختى في  قذ ؤ٦ثر بؼوظخه بقغا١ التي ٧اهذ جد حٛح 

ب مٗها  ،٣ٞض ناعا ًلخ٣ُان ظؿضان بال عوح ،الٟغاف
َ
لم ٌٗض ًصس

غ وال جخٛحّ ص ٧لماجه البظًئت وال ًغصّ  ،٦ما ٧ان ًٟٗل ر التي اٖخاصها في الؿٍغ

ماعؽ ا ٦إهه ٣ًط ي واظبً  ؤوياٖه في اإلاٗاقغة ٦ٗاصجه، بهما ؤنبَذ  ٍو

 ا ٣ًَؿ 
 

وهي ٦ٗاصتها ج٨خم خؿغتها وال جبىح باألوظإ التي حٗخهغ  ممال

 ٢لبها ٧لما ٖاقغها ٦إهه ٌٗاقغ ٚحرها.

َغ١ ظؿضه، وحٗٝغ َبُٗت ٧ل  ٧اهذ حكم ٧ل امغؤة جمغّ  َٖ به في 

٣خه مٗها: حٗٝغ ؤهه ٧ان ًًاظ٘ امغؤة مخدغّ ٖك عة ٣ُت جمّغ به مً ٍَغ

٣ُاجه  ٞاخكت ٖىضما ًًاظٗها ببظاءة هابُت وحٗٝغ بن ٧اهذ آزغ ٞع

 ُّ  "عوماوؿ
ً
المـ مالمدها خاإلات ٤ ٍو ت" ٖىضما ًمسر ٖلى قٗغها بٞغ

 
ً
  بدىان بالٜ، ٦ما جضع٥ ؤن  امغؤة

ً
ا حؿخٗص ي ٖلُه ٖىضما ٨ًىن ٖىُٟ

ٖلى َبُٗت  قهىعه ألازحرة ٞلم حؿخُ٘ ؤن حؿخض٫   ا فيمٗها، ؤّم 

 ٖك٣ُخه الجضًضة ألجها لم ججغّ 
ً

٣ت وال  به مً ٢بل مخملمال بهظه الٍُغ

 ا جائهً 
َ
  ػاجٜ

ً
٦ما ؤنبذ خاله.. ل٨ً ٩٦ل اللُالي جتر٦ه ختى ا الٗحن مدؼوه

 آالَم ٢لبها مً خبٍِب 
َ
ًمؤل ٧ل  ًيخهي مجها وحُُٗه ْهغها وجٟص ي الىؾاصة

ع ٖك٣ها الظي ٌؿ٨ً ٧ل ٕ ًٖ زُاهتها وال ٣ًّض ه ال ًخىّع عوخها ل٨ى

ختى  ملخٍٟذ إلزالنها العجُب ونبرها الظي ضج   ٢ُغة مً صمها ٚحرَ 

ض وجُُٗ الهبر  ه وحٗك٣ه في وخضتها، ل٨جها مىه، ٞخ٣ط ي له ٧ل ما ًٍغ

ها ال٣اس ي ها في وظىصه، ٩ٞان نمتها الضاثم هى عص  ٖىه خبّ  جذجُب 

 ٖلى جخىصه وؤقّض  عّصٍ  ٜ٘ ؤمغايها ؤبلُٖيُه وجخابُ ٖلُه، وطبىلها ؤمام 
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لسُاهاجه التي جخىالى، ٞهي حٗٝغ ٦م ًاإلاه ؤن ًغاها حِٗؿت، ٣ٞض  ٣ٖاب

ؿعى إلعيائها ب٩ّلِ  ،ٚحرهاا ها ٦ما لم ًدب  ًىًم ٧ان في ٖم٤ِ طاجه ًدبّ   َو

 
ّ
ي ًٖ هؼواجه، و٧اهذ هي ال جغض ى بال بةزالنه، وال جبػي ؾبٍُل بال الخسل

ؤ٦ثر  ه وال هي جبرؤ مً مىاظٗها، ٞإنبَذ ، ٞال هى ًغِظ٘ ّٖما اٖخاصَ ؾىاه

 
 
 حكد
ً
ٛغ ؤا خ ُُ ١ هٟؿه في الٗمل وفي مام ػوظٍت ٌعجؼ ًٖ بعيائها ٞ

 
ّ
 اإلالظ

ّ
ذ(، جل٪ اث التي ما ٖاصث جدمل اللظ ة، ٞحهغب مً وا٢ٗه بلى )محٞر

 
ّ
 ٣ت والتي ٧اهذ ج٨بره ب٣غابت ٖكِغ ؾىىاث.اإلاغؤة اإلاُل

ذ   في ألاعبٗحن مً ٖمغها، بِىما لم ًبلٜ هى الشالزحن، ٧اهذ محٞر

غها. ٧اهذ  و٢ٌذ  حٗغ ٝ ٖلحها في مخجغه ولم ًمغ   ل ختى اظخمٗا بؿٍغ ٍَى

ص ًٖ الاهخداع بطا جغ٦ها الجىىن به وجسبره ؤجها لً جترصّ  حٗك٣ه خّض 

جي ل٨جي ال ؤخُا بضوه٪ وال ؤَالب٪ بإي "ؤٖٝغ ؤه٪ ال جدبّ  :ٞخ٣ى٫ له

جها الظي لم جىِجْبه، ما جسبره ؤجها جغاه ابا و٦شحرً  ..".معي٣ِٞ ٦ً  ،ش يء

  ً  ا ؤن ٨ًىن لها ًىًم  ولم جخم
َ
جضع٥  خه.. ٧اهذ جٟهمه ٦إّمٍ ٌَٟل ختى ٖٞغ

ها.. وعٚم ٖمغها ل٨جها ظمىح ولضها وجهبر ٖلُه وحٗٝغ خما٢اجه وجدبّ 

 ُّ ي ّٗغِٞه ٖلى  ت حّٗض ٧اهذ مٗه ٦ٟخاٍة ٖكٍغ
ُ
له البحرة التي ًضمجها وح

ٍٝ ظضًضة مً السمىع في ٧ل ل٣اء، زم جغ٢و له ٦ما ٖىّ  صجه نىى

 
ّ
حٗخلُه ختى ًخإّوه  ،ؤع٧اهه لٍٟغ وكىِتهما لُيخهي الل٣اُء في ٞغاٍف تهتز

 
ً
 لظةا قب٣

َ
٥ ؤع٧اجها ختى جهغر ض  ىض .ٍو ٌٗىص لبِخه اهخهاٝ اللُل  ٖو

ذ وال هي ججلى ؾمائها ٞخىحر.  بغوٍح ٚاثمت ال هي جمُغ ِٞؿتًر

ٌٗىص في اللُل، آآآزغ ا يخهي ٧ل ظىالجه في اللُل، صوًم جا صوًم  

 
ّ

ال٨الب  اللُل، خحن ًجز٫ وظُه الًباب لُذُجب وظَه الىظىص وج٠٨

اه ؤما "ؤوّ  :ًٖ الٗىاء وجسخٟي الىجماث مً ؾ٠٣ ألا٤ٞ ٞخهغر عوخه

اح؟!". ٍة ًمىٗها نٟ٘ الٍغ  للمغا٦ب مً مٞغ
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٠
ّ
الُغ٢اث  ٧ل لُلت ٖىض ٖىصجه ًبهغ جل٪ العجىػ التي جىٓ

 
ّ
٘ وؾازاث اللُل لخل٣ي بها في ؾل ت اإلاهمالث ٣ُٞترب مجها ٩ًاص ٣ًى٫ ٞتٞر

ُّ  :لها خي ٢ضمّي ٣ٞض "ِاخملُجي ٞى١ م٨يؿخ٪ ؤًتها العجىػ الُ بت وؤٍع

ٌَ مؤظهضه ه مً ا باؽ اإلاهحر!".. ٞما ؤبإَؾ مؤخالمه ا َى٫ اإلاؿحر وؤظه

رة وصعوِب مؿ٨حن خحن ًدلم بمٗاه٣ت اإلاؼابل لترخمه مً لىِٖت الخح

الخُِه التي ال جيخهي.. الٓالم ًمؤل عوخه الخاثغة والكٗىع بالظهب ال 

 
ّ
ًّ بلى ؤمه ٌٛاصعه، ًخظ٦ غ ؤباه اإلاامً و٠ُ٦ زابذ جغبِخه بٗض خحن، ًد

ظذ مىظ ؾىىاث ًؼوعهما ه وؤزخه التي جؼّو التي اعجدلذ بلى بِذ ظّض 

جه  نضع ظّض ًب٩ي ٖلُه بٛحر صمٕى بال ا ٦ما ًؼوع الٛغباء وال ًجض نضعً 

 ه بلحها وجغصّ مىحرة التي جمسر ٖلى عؤؾه وجًّم 
ً

َاإلاا ٢الخه لخُٟض  ص ٢ىال

 ُّ خت: "ال جدؼن ًا بجّي، ؤزحها في لُا٫ٍ ٦شحراث ٌٗىص بلحها ٞحها بغوح م

مٗضه٪ هِٟـ، ل٨ً ٖل٣ذ به الىؾازاث ولً ًجلىه بال الىاع التي 

 
َ
ه وجخُهّ ِخذ ُٖىه٪ ٖلى ٦جز٥ الظي ؤهمؾخدغ١ ٧ل الكىاثب ٞخىٟ

َ
غ لخ

وجمىده  ؾخٗٝغ الخ٤ّ و ٥ الخبِب، عوخ٪ بالىظ٘ ألالُم لخهبذ ٦جّض 

 
ّ
م، ل٨ى ؼة وؤنل٪ ٦ٍغ ٤! ؾخٗبره والكى٥ُ صم٪، ٞصجغج٪ ٍٖؼ ه الٍُغ

 الٛاًت، ٞإهذ آزغ ألاخؼان ًا َٟلي وؤهذ 
َ
ٜ

ُ
ضع٥ وجبل

َ
٢ 

َ
ٜ

ُ
ًضمُ٪ ختى جبل

 
َ
 ".!بٗض٥ آلاالم باب الخُاة التي لً حٗٝغ

٢ت باؾل بةقغا١ وخضها بٗض ا٢ترابه مً قمـ، ر ٖاللم جخٛحّ 

ذ ؤهملها ولم ٌٗض ًجُب ٖلى ٣ٞض حٛحّ  رث ؤ٦ثر ب٩ل ٖك٣ُاجه، ختى محٞر

 
ُ
 اجهاالتها ٞخإ٧
ُ
 .ها الىخضة والكى١ بلُه.ل
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َ
اوصَ ؤمؿ٨ ن للمغة الهاج٠ ًغّ و  ث الاجها٫ بهذ الهاج٠ ٖو

 ألاعبٗحن وال ًغصّ 
ّ
 ، ٞخ٣ى٫ لىٟؿها "لٗل

ّ
اإلاجز٫ ووس ي ه زاعط ه هاثم ؤو لٗل

ا ".. صاثًم .ؾحرصّ ا هاجٟه.. ال بإؽ.. ؾإٖاوص الاجها٫ بٗض ٢لُل وخخًم 

 ان وجخضعّ ٧اهذ حُُٗه الدجج باإلاّج 
ً
 واخضة

ً
ٕ باألوهام لخسِبَئ خ٣ُ٣ت

 ُّ  .هى ال ًدـبهـا: اًض حٗلمها ظ

ٞإنابتها الهضمت:  ـظلؿذ جخلى ٖلى هٟؿها ٧ل جٟانُل الخ٩اًت

  صؿّض ت. لِؿذ هىا٥ خ٩اًت! ٞدجٟانٌُل لخل٪ الخ٩اً ال جىظُض 
ً
 ؤؾئلت

 
ً
٣ّضمزم لظاتها،  ٢اَٗت

ُ
 الجىاب، ه٨ظا  ج

َ
 مسىشت

ً
 ماجٗت

ً
 ٧انلها ؤظىبت

 ها ٧ل لُلت.. ٣َُؿ 

ًً هل ًدبجي  ؤن ؤ٢ى٫ ا ؟ ال ؤؾخُُ٘ ؤن ؤ٢ى٫ ال.. وال ؤؾخُُ٘ ؤً

 ُّ ؤَغاٝ قٟخُه ت ٧ان ًبضؤ ظؿضي ٖىض وٗم، ٟٞي ؤ٦ثر لخٓاجىا خمُم

ىضهما ًيخهي، ًبض  ٖو
ُ
غّبذ ٖلى ؤ

ُ
يخهي مجي ب٣بلت ج وي ب٣بلت ٚايبت ٍو

 
َ
غِبِ ٖلى ٢لبي وبُجهما ًُب٘ ٢بالجه في ٧ل م٩ان، ًٟاظئجي ٦خٟي وال ج

 
ّ
بت وقاط غصّ بُغ١ٍ ٍٚغ ٧لماث مً ٢بُل )ؤقتهُِ٪.. ا ص صوًم ة للمًاظٗت ٍو

ؤٖك٤ قٟخُِ٪.. ظؿض٥ِ ًلهمجي.. اؾخضاعة جهض٥ِ مغب٨ت.. ؤهٟاؾِ٪ 

 ا ٛاوي..( ل٨ىه ؤبًض جدمل ه٨هت الخكِل ألاٞ
ّ
إلااطا ال  !ِ٪"لم ٣ًل لي "ؤخبــ

ال.. ل٨ىه ٢ا٫ ؤهه ٌٗك٤ قٟتي وهظا ٌٗجي  !جي؟ِ٪ لى ٧ان ًدبّ ٣ًى٫ ؤخبّ 

 ؤهه ًدبّ 
 
هى لم ٣ًلها واضخت ل٨ىه ٢ا٫ "ؤٖك٤ قٟخُِ٪" ا جي.. خ٣

٣ت ماؤلِؿذ قٟاهي هي بٗط ي بالجهاًت؟ وهظا ٌٗجي ؤهه ًدبّ   !جي بٍُغ

دؿ الؿاا٫ ٌؿدبّض   ُّ ٍو
ّ
ض.. ٞخُٗض ض وؤلاظابت جسً٘ وجخسى

ٌض مً ألاؾئلت ًم٨ً ؤن ج٣هغها بإظىبٍت  اإلاداولت، ٞال ًؼا٫ بجٗبتها مٍؼ

 ٢اَٗت..
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ه ظؿٌض ٚحري؟ ؤلؿُذ ألاًٞل لضًه صوًما؟ .. ذمَ جبؿ   هل ٌٍٛى

 
ّ
 الُاُٚتهظه اإلاغة حكٗغ ؤن  الجىاب ؾ٨ُىن بهٟ

َ
 :ها وؾتهِؼُم ألاؾئلت

 ؾغّ 
ٌ
ت  لُه خُشما ٧ان وجدّض ٖ ٍت جض٫ّ ظؿضي زاَع

ّ
سه معي بض٢ ت ال ص جاٍع

قُٟغتها ٞسغبكاجه ٖلى ٧ل مىي٘ مً ظؿضي حص ي  مً ًّٟ٪  ًًّل 

ه ٖلى جهضي الػالذ 
ُ
خ ًّ بمغوعه طاث مؿاء ٖلى جل٪ ألاعى السهبت، ٖ

 هضبت ػع٢اء باخمغاع.. ؤجدّؿ 
ً
ـ مىي٘ جاإلاجي مىظ زالزت ؤؾابُ٘ جاع٦ت

 ًّ  الٗ
ّ
ى لي وظهه الهاصت ٦إهما ت ؤصاٖبها بؿبابتي والىؾُى ُٞخجل

ؤؾخضُٖه ب٩لمت )ؾمؿم(، ٦م ؤٖك٤ وظه٪ ًا خبُبي طا٥ الظي ال 

 ُّ  اخ٪ ؤبًض ٌص ي بهمج
ّ
 طا٥ ! اٍب ٦بحر ًا خبُبي..، ًا ل٪ مً ٦ظ

َ
لؿذ

خ٪ ألازحرة ؤها  !الغنحن الظي ٌٗخ٣ضون، ؤهذ ٞاؾ٤ الٟغاف.. وظاٍع

 
َ
جهؼ ٖلى الؿاا٫ اإلاج٩اص ؤلاظابت ؤن جيخهغ.. ؤوق٨

ُ
. .لٗىن ذ ؤن ج

 
ّ
 خ٣ُ٣ٍت ؤزغي جخجل

ُ
ى لها ٧لٍُل ًؼخ٠ ٖلى ل٨ً جلىُح في ألا٤ٞ زُىٍ

ىت صوًم  ٗه إلا٣برة الٓالم: ُٖىهه خٍؼ ُّ ك ىه َو
ّ
ا عوح الجهاع ببِء ختى ٨ًٟ

٘ وظهه ًٖ نضعي ؤعي ُٚاماث الضمٕى  .ٖىض اإلاًاظٗت ٖىضما ؤٞع

 
ّ
ا ؤٖك٣ها، ؤهٟاؾه مغَه٣ت وهى ًمسر وظهه ببُجي، ٌكغب حُٛ

ً
ي ُٖى

ماث ًجٕز حي ل٨ىه ؤبًضا ال ًغجىي، ووؾِ اإلاًاظٗت وبال م٣ّض ؾغّ  مً

 ه مً ؾغّ ؾغّ 
ّ
ضز ل٣ي ْهغه لىؾاصٍة ٖالُت ًغا٢ب الؿ٠٣ ٍو ً ي ٍو

 بكغَ 
ً
عوح الضزان، ؤخّضزه ٞال ٌؿمٗجي ؤؾإله  ٍه ٦إهما ًمخو  ؾُجاعة

َئ هاًعا ؤزغي جدغ١  ٞال ًغصّ  ِٟ ىٛغؽ بي لُُ ُئ ؾُجاعجه ٍو ِٟ ظىاًبا زم ًُ

جٗل ظؿضي مؿغًخا لٗك٣ه ٧ان ًدبّ  لى !!صزان حرِ عوخه بٛ جي ٍو

 ٞلماطا ال ًدّض 
ّ
لجي بجؿضه زجي؟ إلااطا ال ٣ًبل مجي ٦الًما وهى ًٓل

٣ى٫ "ُهكككل"؟.. اللٗىت اإلاخهبّ  ب؟ إلااطا ًً٘ ؤنبٗحن ٖلى قٟتي ٍو

ٖلُ٪ ًا خبُبي، ٦م ؤ٦غه٪ وؤ٦غه ظؿضي، ؤهذ ال جًاظٗجي بل 
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بي ؤها، جهلبها بحن جهضّي، جضٞجها جًاظ٘ ؤزغي هىا ٚحري.. جًاظٗها 

 
ّ
ؿ٣ُها ٖىضي وجخسل

ُ
 بٗضما ح

ً
و بؿغصابي زم حُٛب ٖجي قهىًعا َىالا

 ُّ جي مدٓ
َ
ت وؿُــانمجها بضازلي.. ظٗلخ  ظؿضي خب 

َ
ٗىص ٌ ه.. ل٨ى!ت وؤخلذ

جي هظا ٌٗجي ؤهه ًدبّ  في الجهاًت.. هى صوًما ٌٗىص لي.. ٌٗىص ٖىضي.. ؤلِـ

ضوي؟   !ؤو ًٍغ

.. ب٣ي ؾهٌم ؤزحر ؾ٣ِ الجىاب م اػ الؿاا٫ اإلاٟٕؼ غة ؤزغي ٞو

ذ، مً ًضعي ٞالغاختبجٗبتها لدؿّض   في الساجمت.ا جإحي صوًم  صه وحؿتًر

اجي، هل ؤب٣ى مدُّٓ  خه التي ًمىدها ؾاٖت هل ؾإجغ٦ه حهحن ٦بًر
 ًٖ اجساط ٢غاعٍ ؤزحر؟  بلّي؟ -ال-٧لما هّضه الكى١ بلحها 

ً
هل ؤب٣ى ٖاظؼة

 ؤلاعاصة،  ألا٦ثر  هى الؿاا٫ا ٧ان هظا صوًم 
َ
٢ؿىة ٖلى هٟؿها، مهضوصة

 
ّ
 الىظضان، عوخها جدكٓ

َ
ًٗ  ى وجدىازغُ م٨ضوصة مً هاع ٧لما الح لها ا ٢ُ

لى بابها  زاَغ خغماجها ألابضّي مىه، هل جّٓل   له في الٓالم ٖو
ً
ٖك٣ُت

 
ّ
ُّ ٠٣ً ؤل٠ َالب ًخمى إلااطا هى وهى ٣ِٞ ! ضة ل٣لىبهم؟ىجها ػوظت وؾ

دُحها بإهٟاؾه؟ ل٨ى ًُ دُـحها بال في اللُل ٞهى ؤبًضا لم ًُإ مً  ًُ ه ال 

 
ّ
ى وظهه بال في الٓالم.. هى ٧ال٣مغ.. هى ٞغاقها بال في اإلاؿاء وال ًخجل

به الكمـ ..٧البضع  !ال بل هى مهام صماء جٖغ

ه ٞال ًسغظجي ؤبًضا  ت ؤزحرة ًدملجي ٞحها بجٞى ًّ جي ٖ ًّ لُخه ٌٗ

غوي ؤبًضا.. ل٨ً هى ختى ال  لُخه ًمخّهجي بغقٟت، لُخه ٌكه٤ بي زم ال ًٞؼ

ضوي ٠ُ٦ قاَء هَى ٌؿمذ لي ؤن ؤخبّ   بل ًٍغ
ُ

ًا بلهي إلااطا  !ه ٠ُ٦ قئذ

لحن ٖىض  ه، إلااطا ٣ًؿى ٖىضي ٍو
ُ
هظا الٓالم مً صون الىاؽ ٖك٣خ

لى ٧ل خّب  لحها ٖو   !ٚاثبٍت ٖىه.. اللٗىت ٖلُ٪ ٖو
ّ
 ال٣غاع: اج

ُ
سظث

 ؾإٚاصعه ولؤلبض..
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ذ لخّم 
َ
ؿضها ًُّهغه مً ٢ل٣ها امها واجهمغ اإلااء ٖلى ظصلٟ

يؿغب لغوخها ٌٛؿلها مً ٖك٤ٍ ُمظ٫ّ  ل ٍو ذ لؤلٖهاب الٍُى .. اإلااء مٍغ

ل زغبكاجه  غ بهماجه ًٖ نضعها.. ًٍؼ
َ
ا.. ًمدى ؤز ًً ولل٣لب وللجؿض ؤً

٣ه الٗال٤ بؿغتها.. جُهّ  غث وابدؿمذ وزغظذ ًٖ ْهغها وب٣اًا ٍع

 جخضخغط زُىٍ اإلااء مً زهالتها ٞى١ واٍص هاٖم ً
ً
ت يخهي ببدحرة ٖاٍع

غها.. ؤل٣ذ هاْغحها هدى  عاث٣ت نٛحرة بىؾِ بُجها.. اؾخل٣ذ ٖلى ؾٍغ

ُذ ؤهٟاَؾه مً  ذ الٍغ
َ
ت، هؼ٫ الٓالم ٌُٛي صمٕى الؿخاثغ، وخمل الكٞغ

ـَؿـه ببٍِء ووكىة، ،بُٗض
َ
ـٟ

َ
ذ ُٖىحها وقغَبذ ه

َ
وؤمؿ٨ذ الهاج٠  ٞإٚمً

اوصث الاجها٫..!  ٖو

ا ٖىضما ًؼوعها ؤزىها ؤوـ لص يٍء ٦ٟغخته لم ج٨ً زضًجت جٟغُح 

 
ّ
ًّ ٞخدىٟ اتها الىصٌٗت وحؿخُٗض ؤ امها ألاولى ٖىضما ٧اهذ ـ ُٞه ط٦ٍغ

 
ّ
غها بإبىحها مضل

ّ
 ألازحر الظي ًظ٦

َ
 ببِذ ؤبحها.. ؤنبذ ؤوـ السُِ

ً
لت

ه ًىًم  ٣ت عظٍل لم جدب  ، ٞلِـ للمغؤِة االغاخلحن وباوٛماؾها ألابضي في ٞع

ٌٕ ًدمي ٢لبها مً ؾهام الىا٢٘ بال ؤهٌل جش٤ ؤج مً مالط بٗض الخّب  هم صع

ألالُمت، و٧ان ؤوـ هى آزغ ٢ُٗت بالضٕع الظي يغبه الهضؤ وؤ٧ل 

 اإلاىث ؤَغاٞه. 

اعجه  ث مإصبت ٚضاء ٖامغة بٗضما هاجٟها ؤوـ لُسبرها بٍؼ ؤٖض 

وهبدذ بؿمت ٖلى قٟخحها َا٫ ُٚابها ختى اؾدى٨غ خؿام خالها  ،لها

 م وال٨الم: الخبّؿ  ٞلم ٌٗهضها بال بكٟخحن ناثمخحن ًٖ

 هى ؤوـ ظاي ًؼوع٥ اجهاعصة وال بًه؟  -
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ذ ج٣ٗض  - اٍع ؤًىة، اجهل بُا امباعح و٢الي بهه ظاي، ٍو

جخٛضي مٗاها مل م٣ٗى٫ ٧ل مغة ًؼوعها حؿِب البِذ 

 وججز٫.  

 هى ظاي ًؼوعوي ؤها وال ظاي ًؼوع٥ بهتي ًا زضًجت؟؟ -

ت  - مٗلل حٗا٫ ٖلى هٟؿ٪ واحٛضي مٗاها وا٢ٗض مٗاه قٍى

 ٗضًً اهؼ٫ بالف جدغظجي ػي ٧ل مغة. وب

٘ ٖلُا الًِٛ،  - اي واها ال٨الم ال٨خحر بحٞر ؤزى٧ي ٚع

ى٫ الى٢ذ  و٦المه سس٠ُ.. ٞا٦غ هٟؿه لؿت قاب َو

ه م٣ُلل بهه عاظل ٢ّغب ٖلى  ه٨ذ وهؼاع، اللي ٌكٞى

ه وفي م٩اهخه اإلاٟغوى ًدترم  الؿبٗحن ؾىت.. واخض ٍػ

  !ؾىه، مل ٖاٝع صة ًٖى في البرإلاان بػاي

ٌٗجي هى اللي ٨ًبر الػم ًسغؽ ًا خؿام؟ مااهذ ؤ٦بر مىه  -

وبخمؿ٪ الخلُٟىن بدخ٩لم ُٞه بالؿاٖاث م٘ 

  !ومدضف ٢ال٪ ال٨بحر اإلاٟغوى ٌؿ٨ذ؟ ؤصخاب٪

 ٢هض٥ بًه ًا زضًجت؟ -

 م٣هضٌل خاظت.. هخ٣ٗض وال أل؟ -

هخٛضي مٗا٦م وهجز٫، ؤها ٖىضي مٗاص م٘ الض٦خىع اجهاعصة  -

 ي..ٖكان ظلؿت الٗالط الُبُع

 َُب. مل ٖاًؼة مى٪ ؤ٦تر مً ٦ضة. -
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ًغي ُٞه ؾلَُل وٗمت ال ا ، ٧ان صوًم الم ًدب  خؿام ؤوـ ًىًم 

 
ّ
ال ؤخض ٌٗٝغ مً ؤًً جًاٖٟذ ا ها، ؾاٞغ الى الساعط لُٗىص زغٍ  ٌؿخد٣

زغوجه وال ٠ُ٦ ونلذ ٖال٢اجه بغظا٫ الخؼب الىَجي الى الضعظت التي 

ً هجل الغثِـ الظي ٧ان ًدغم بحن معظاالجه اإلا٣غّ  ؤنبذ ٞحها مً ؤهّم 

ٗه  ٖلى الجم٘ بحن الؿلُت واإلاا٫ في مً خىله، ٞجم٘ ؤوـ بحن مكاَع

ًىٍّ اإلاخّٗض    ت البرإلاانصة ٖو
ً
 ،في الؿُاؾتا وهى الظي ال ٣ًٟه قِئ

ؤهه ًىُٟغ مً ؤوـ ا والخ٣ُ٣ت التي ٧ان ال ٌٗتٝر بها خؿام لىٟؿه ؤبًض 

 ًُ بٛ مت في ب، ه ألهه ٧ان نض٤ًَ هىعالضًً اإلا٣غّ ٍو والكاهض ٖلى الجٍغ

ُّ  ،اللُلت اللُالء ى ٖلُه بِىما وؤهه مً خمل ظشمان ؤزُه في ؾ
ّ
اعجه ونل

َغصه ؤبىه بُٝغ ٖهاه ٖلى مغؤي مً ؤوـ الظي ناع الكاهض الشالض 

 ٖلى لٗىت الىالض ٖلى الىلض.

 ُّ وبن ٧اهذ لم حٗٝغ ا ًض ٧اهذ زضًجت جضع٥ُ جل٪ الخ٣ُ٣ت ظ

ذ ، ل٨جها جضعي اجٟانُلها ؤبًض 
َ
ب٣لب امغؤة ؤن  جل٪ اللُلت هي ما ظٗل

سخِبُئ في هٟؿه ٧لما الخ٣ذ الىظىه.. وخضه ؤوـ  خؿام ًىٟغ مً ؤزحها ٍو

 في صٞجها ٦ما ا ال ٌؿخُُٗض مايُه ؤبًض 
ُ
بالٜ اث ٍو وال ًىبُل م٣ابغ الظ٦ٍغ

ع الهجغة بلى ٞغوؿا بٗض مىث ٖبض بلى اإلااض ي مىظ ٢غّ  صًٞ ٧ل ما ًمذ  

 في م الىانغ لُٗىصَ 
ً

ت  ىخه٠ الؿبُٗيُاث عظال ال هم  له بال الثراء ومٗٞغ

 .مً ؤًً جا٧ل ال٨خ٠

 
َ
 ظغؽ الباب ٞاؾخ٣بل

لت وهى خه زضًجت ٦ٗاصتها بًّم عن  ت ٍَى

ًتر٥ هٟؿه بحن ًَضْي ؤزٍذ ظاجٗت للخىان، حؿخ٣بله ٦إهه والضها 

ـُ بجىاعه  ٤ ًضها بُضه وججل ِ
ّ
ٗل

ُ
وولُضها وهى الظي ٨ًُبرها بؿىىاث، ح

خه بإل٠ ؾاا٫ وحؿدى٣ُه ًٖ ؤزباع بىاجه الشالر ٖلى صّخ  وجُمئن  

ىنُه بصّخ 
ُ
٤ ٖلى وػهه الظي هؼ٫ وج ِ

ّ
ٗل

ُ
م الؿمىت التي و٦ٗاصتها ح خه ٚع

 ٖلُه ٞحرص  ٖلحها ماػًخ 
ً
لجي  :٦ٗاصجها ناعث باصًت

ّ
ُلي ٖغوؾت جإ٧ "قٞى
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ت ِهٟس ي مبدب ٟخدل ٚحر إلاا بكىٝ ٢ضامي الؿخاث، ومً ًىم خهتي ٖاٞع

ذ واها هٟس ي مهضوصة ًٖ ألا٧ل اإلاغخىمت  ".!مابجٞى

 َ٘ لخه وهٓغ بلى ؤوـ ظخضًثهما ٖىضما صزل ب٩امل بخؿام ٢ُ

اعجه وال وظىصه:    ٦إهه ٞىِجَئ بغئٍخه وال ٌٗلم بٍؼ

 !هىعث البِذ !ؤهال ًا ؤوـ، بهذ هىا؟  -

 بػّي صخخ٪؟  !ؤهال ًا خؿام -

ض  - الخمض هلل، بهذ ٖاٝع ب٣ى الىاخض إلاا ب٨ُبر ؤمغايه بتًز

 وؤ٢ل خاظت بدخٗبه..

  !مااهذ ػي الخهان ولؿت قباب !٨ًبر بًه ًا ٖم؟ -

دترم  !قباب بًه ًا ؤوـ - الىاخض الػم ٌٗتٝر بالخ٣ُ٣ت ٍو

 !ؾىه

 ؤهى الاخترام صة هى اللي ب٨ُبر٥.   -

 الاخترام ب٨ُبر اإلا٣ام ًا ؤوـ. -

 ها ٢هضي ٨ًّبر م٣ام٪، مل ؾى٪.ما -

ته َٗ جضوع بهضوء بُجهما ما زضًجت ٖىضما ؤبهغث اإلاٗغ٦ت التي ٢اَ

 ب٣ىلها: 

 ًال ًا ؤوـ هخٛضي ٢بل ما خؿام ًجز٫ للض٦خىع..  -
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ىا في ألا٧ل خًغ ٦ما٫ بظلؿىا  لى اإلااثضة، و٢بل ؤن ٌكٖغ

ُهما وهي جمؿ٪ بُضحهما، و٧ان وػوظخه وابىتهما زضًجت الهٛحرة جخىّؾ 

٣بّ   ؤوـ ؤو٫ مً هغو٫ بلحها ًدملها ٍو
ً

 : "ؤهال ٖغوؾتي".لها ٢اثال

َم 
 
ًٗ ٦ ؾل بلى اإلااثضة، و٧ان ا ما٫ ٖلى والضًه وزاله زم ظلؿىا ظمُ

 
ّ
ا٦ ؿإلها ًٖ خا٫ والضها ٍو ُض ؤوـ ًبالٜ في الترخُب بؼوظت ٦ما٫ َو

 
ّ
 ٛه ؾالمه. ٖلحها ؤن جبل

 
ً

 :هٓغ ؤوـ البً ؤزخه ٦ما٫ ٢اثال

 !مخى٨غف بن ؤها ؤهضًخ٪ ٦جز إلاا ظّىػج٪ ال٣مغ صي -

 ث ٖلُه زضًجت: ٞغصّ 

٦خىع ػي الىعص ظابلها بىىجت ٖؿل ػي وؤها ٦مان ظّىػتها ص -

  !ؤبىها

 !ال وهللا ًازتي صي ٖؿل ػي ظضتها -

ه ال جغجٟ٘ ًٖ الُب٤ و 
ُ
خؿام ًخاب٘ الخضًض الباؾم بإطهُه بِىما ُٖى

 ؾإ٫ ٦ما٫ زاله ؤوـ: ،الظي ؤمامه

ؤزباع البرإلاان بًه ًا زالى؟ بُتهُإلي صة ؤنٗب بغإلاان في   -

هه مٗاعيت
ُ
ش البلض زهىنا بن ه  .جاٍع

هّمت ٧لهم م٨ُملىف حؿٗحن ًٖى،  !وال ههه وال خاظت -

ًى واخض مً ٖىضها ٣ًضع ٣ًىم بحهم ٧لهم.  ٖو
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 ٌٗجي بًه؟ مِٟل مٗاعيت مجهم لؿُاؾت الخؼب؟   -

ت.. آزغهم ـت الـــاؾـــالٟىا الؿُـســضعوف ًـم٣ُ - مدَُى

ٌؿخجىبىا عثِـ وخضة مدلُه ٖكان زامت ألاؾٟلذ اللي 

بهما ال٣ىاهحن والخ٨ىمت  عن٠ بُه الُغ١ م٨ىدل جمام

حن صة ومب٣ُغبىف مىه،  ،صو٫ زِ ؤخمغ وهم ٖاٞع

ت ٖكان  آزغهم ػي ما٢لخل٪ ًجغوا ٖلى ٧ل وػٍغ قٍى

خىا بحها الىاؽ اللي 
ّ
ٌٗمل زضماث في الضواًغ بخاٖتهم ٌؿ٨

 اهخسبتهم..

ت ػي الضو٫ ٧ُان هٟس ي ًب٣ى ٖىضها مٗاعيت خ٣ُ٣ -

 اإلادترمت ًا زالى.

للي ج٨ىن ٞحها اإلاٗاعيت ماصبت، مل الضو٫ اإلادترمت هي ا -

٘ الىٓام
ّ
 !ٖاوػة جى٢

ال ًا زالى، إلاا اإلاٗاعيت جب٣ى ظؼء مً الىٓام ًب٣ى ُخ٨م   -

٘ الىٓام، ل٨ً  ،قمىلي وصًم٣غاَُت ٦غجىهُت
ّ
مل الػم جى٢

الػم جداؾبه ألن الىٓام اللي مُخداؾبل ٢ضام بغإلااهه 

 .بِؿدبض.

ٗاعيت اللي ت اإلاوبهذ قا٠ً ًا ٦ما٫ بن ؤلازىان هّم  -

 هخداؾب الىٓام؟ 

ال ؤلازىان مٗاعيت، وال الخؼب الىَجي هٓام، الازىحن  -

 هم هٟؿهم وبـ..هّم 



235 

 

ظغي بًه ًا زضًجت؟ بهتي ٖاػماوي ٖلى الٛضا وال ٖاػماوي  -

 !ماجخ٩لم ًا خؿام !ٖلى اؾخجىاب ٌٗملهىلي ببى٪

ًضًه  وي٘ خؿام الكى٦ت والؿ٨حن، وؤهؼ٫ الٟىَت ًٖ ٖى٣ه، ومسَر 

 ٖلُه بهضوء:  ًغص   ٢بل ؤن

٧ل اللي بخ٣ىلىه ملىف مٗجى، ٧ل٨م بخلٗبىا ؾىاء في  -

الخؼب ؤو في اإلاٗاعيت اللي بدؿمىها مٗاعيت.. مً و٢ذ 

ت  ـ ؾاب البلض إلاغاجه وابىه والبلض بُمكحها قٍى ماالَغ

ُٖا٫ ختى لى ٧ان ٖىضهم ؾبٗحن ؾىت! الؿُاؾت ٌٗجي 

ج، و  ال٣ىة خؼم واللي بهخى بخٗملىه ٧ل٨م اؾمه تهٍغ

الخ٣ُ٣ت اللي في البلض ؾاًبا٦م جلٗبىا وبدخٟغط ٖل٨ُم 

لخض ما ججُبىا آزغ٦م وجلٟىا الخبل خىالحن ع٢بخ٨م.. 

بوعى جٟخ٨غ بن ظما٫ ابً الَغـ هى اللي بُد٨م بجض، هى 

والكلت اللي خىالُه، ال ًا ؤوـ صة بـ اللي في بًضه ألامغ 

 ٧ل واخض في م٩اهه.
ّ
ل وو٢ذ الجض هُدِ  نبره ٍَى

ومحن ب٣ى هى اللي في بًضه ألامغ ًا ؾُاصة اللىا بطا م٨يل   -

 !الغثِـ، وال ابىه، وال الخؼب؟

٪ ٖمغه ماهُٟهمه  -   !صة ش يء اللي ٍػ

ؾاص الهمذ ٖلى عؤؽ الجمُ٘ ؤمام ٧لماث خؿام التي ؤل٣ى بها 

ُُ  ٦إهه ًمؿُ٪   بمكٍغ ل
َ

صٍم واخضة، زم  صون ٢ُغةِ ا ٚاثغً ا ظغًخ  دضر

 
ً
 "...اصوب ؤلخ٤ مٗاص الض٦خىع : "ًاجهٌ بٗضها وا٢ٟ
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ل ٖام " ص خضر " مجغّ 2118لم ٨ًً بيغاب الؿاصؽ مً ببٍغ

 الشلج التي جضخغَظ 
َ
ة ولم ًخيبه لها ذ ب٣ىّ ؾُاس ي ٖابغ، ٣ٞض ٧ان ٦غة

  ُ ا خؼب
ً
 مً الؿُاؾُحن ال٣ضامى بهما ا ؤخض، ألهه لم ٨ًً خغا٧

ً
وال صٖىة

 ُّ  قباب
ً
 اعث ؤن حؿخٛل بيغاب ّٖم ت ٢غّ ٧ان خغ٦ت

ّ
ت في طا٥ الُىم ٫ اإلادل

 
ّ
هم لُٗلىىا ًٖ ًٚبهم، لم ًخى٢  قباب ال ٌٗٞغ

ُ
٘ ؤخض ؤن جىجر صٖىة

الن ؤجها لً ، ولم جترصّ ٖامّ  ؤخض بلى بيغاٍب  ص ظماٖت ؤلازىان ًٖ ؤلٖا

 الجماٖت ؤن ًَغْوا ؤي ٢ىّ 
َ
ة حكاع٥ في ؤلايغاب ٣ٞض ٧ان ًؼعج ٢اصة

  ً ٘ عاًت اإلاٗاعيت، ل٨ ٢ُاٖاٍث ٦بحرة مً  ٚحرهم جٓهغ ٖلى الؿاخت جٞغ

بت ٖلى مجخم٘ الهمذ واإلاص ي الىاؽ ججاوبَ  ذ م٘ جل٪ الضٖىة الٍٛغ

اة للمٗاعيحن ال٣ضامى.   بجىاع الخاثِ، ٩ٞان مىلضهم قهاصة ٞو

مىن وبؾالم وخؿً ٦ٗاصتهم ٖلى م٣هى  ا١ ٍع اظخم٘ الٞغ

مىن: ٞ ،البىعنت  ٣ا٫ لهم ٍع

ب٨م اجهاعصة ٖىضي ًا قباب اخخٟاال بىجاح -  ٧ل مكاٍع

ؤلايغاب وبمىاؾبت بوي اجد٤٣ مٗاًا في الكٛل 

  !وزهمىلي هو قهغ مً مغجبي

بهذ قا٠ً بن صة بيغاب هاجر ٞٗال؟ صة مكاع٦ل ُٞه  -

  !!وال ختى ٖكغة في اإلاُت مً الىاؽ

ت؟ ًابجي بهخى ظماٖت ٖاًؼة  - وهى ٖكغة في اإلاُت قٍى

خىا ٖلى الىٓام  الخغ١، بض٫ ماحكاع٦ىا في ؤلايغاب ظٍغ

ٟىا جشبخىله به
ّ
ضًً ومل هدكاع٦ىا و٢ٗضجم حسس ٨م مٍا
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 ِ
ّ
ً ج٣ل  !لىا مً اللي خهل؟مً ال٨ٟغة وإلاا هجِخذ ٖاًٍؼ

  !ٞى٢ىا ًا ٖم، في قباب في البلض ًا ظماٖت الٗىاظحز

مىن؟ بهذ ؤٖمى ًابجي بخىا ؤ٦بر ظماٖت  - ٖىاظحز بًه ًا ٍع

  ! في البلض، ٞى١ بهذ

.. وبًه ٌٗجي؟ َٓٔ ٧له زِل و٢ل.. الٗضص في اللمىن  -

ٖملخىا بًه بالٗضص؟ ٖملخىا بًه بمجلـ الكٗب؟ ل٨م 

  !مُت ًٖى جدذ ال٣بت وال لهم الػمت

 ٞطخ٪ بؾالم: 

وهّمت مً بمتى ؤلاؾالمُحن ٧ان لهم صوع  !جدذ ال٣بت قُش -

 وال بُٗملىا خاظت صر؟ صو٫ ًا بما ٣ًخلىا ًا بما ًُبلىا.. 

بهخم ظاًحن حٗملىا ٖلُا خٟلت ب٣ى وهللا اؾِب٨م  !!آه -

 !امص يو 

ال زالم مخمكِل، بخىا بغيى مامىحن باإلاٗاعيت ختى  -

لى ٦غجىهُت ٌٗجي هى الىٓام ؤخؿً مىىا؟ ؤهى باؾل ظال٪ 

 
ّ
 ي ال٨ٟغ الخُبُلي..وهُضاٞ٘ ٖى٪ في جبج

 
 
 باؾل ٖلى ؤنض٢اثه: َم ؾل

لُىه وال بًه؟ -  مال٨م بالىاص ؤلازىاجي صة ًا غجغ مٖؼ
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ل، وب٣ُى٫  - ؤلازىان  هى اللي مل ٖاظبه بيغاب ؾخت ببٍغ

ر في البلض.. ٞمؿ٨خه هّمت اإلاٗاعيت الىخُضة اللي ج٣ضع حٛحّ 

حرهاله هضومه.   ؤها وعٍمىن قُٟىاه ٚو

الن لُه مً الدك٠ُُ؟ صة ختى  - َُب ًا خؿً ٖػ

  !الىٓاٞت مً ؤلاًمان ًا ؤدي

م ٖلُ٪، ٌٗجي ؤها  -
َ
ؤهى ناخب٪ اللي بُضاٞ٘ ًٖ خ٣٪ خ٨

وهى  ًخسهم مجي هو قهغ ٖكان مغخدل في الُىم صة

 
ّ
 ي صة لٗب ُٖا٫؟ظاي ٣ًىل

مىن؟ زالم، خؿً  - بهذ اجسهمل٪ هو قهغ ًا ٍع

مت ظماٖخه.. ًابجي اللي  ًضٞٗهىل٪ ٖكان ٨ًٟغ ًٖ ظٍغ

خهل صة خاظت ٦بحرة ؤوي و٧ل اللي قاع٦ىا ُٞه هاؽ 

بخٟهم وؤها ًٖ هٟس ي ٢ٟلذ اإلادل في الُىم صة، ًا ؤدي 

م٨يل الىاخض هٟؿه ٣ًى٫ )ال( ختى لى َاعث في الهىا و 

مىن؟ بن مدضف  ..!لها ؤزغ بـ مل مالخٔ خاظت ًا ٍع

مً الؿُاؾُحن وألاخؼاب قاع٥ في اللي خهل؟ هّمت 

 الىاؽ صو٫ مٗاعيحن بجض؟ 

 صو٫ مل مٗاعيحن، صو٫ مٗغنحن.  -

ٖىض٥ خ٤. َُب ؤها ه٣ل٪ خاظت ؤها ٦ىذ ب٨ٟغ ٞحها في  -

الُىم اللي ٢ٟلذ ُٞه اإلادل م٘ ؤلايغاب، خؿجي مباع٥ 

ب، مً و٢ذ مامؿ٪ البلض وفي خالت صة ابً لُٗ بت، ٍٚغ
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زغؽ ؤنابذ ال٩ل.. ٌٗجي ٖىض٥ في ٞترة ٖبض الىانغ 

ل٘ صًجهم،  والؿاصاث ٧ان في مٗاعيحن بجض، واحسجىىا َو

ؾىاء "مهُٟى ؤمحن" وال "ؤخمض هجم" وال الكُىُٖحن وال 

ختى ؤلازىان.. وؤو٫ مامؿ٪ مباع٥ و"ُهككل" وال 

٨مه باٖخ٣االث، ختى نىث ألي خض، م٘ بهه مابضؤف خ

اإلاكا٧ل بخاٖذ الىىبت اللي ٧اهىا ٖاملحن نضإ للىٓام 

وبُُالبىا بد٣ى٢هم بالغظٕى ب٣ىة ب٣ىا بُُلبىها مً 

مباع٥ ٦إجها نض٢ت مىه.. واخض ػي "خمضًً نباحي" اللي 

و٠٢ ٢ضام الؿاصاث وهى لؿت َالب ب٣الى ؤ٦تر مً 

ً ؾىت ؾا٦ذ ومؿمٗىاف ٖىه ٚحر مً  كٍغ زمؿت ٖو

ًىم.. هى بًه اللي خهل للىاؽ صي؟ بًه خالت  ٧ام

بت اللي يغبذ ال٩ل؟   !الؿ٩اث الٍٛغ

ٖىض٥ خ٤.. خاظت ٞٗال حؿخد٤ الخ٨ٟحر.. بـ ؤٖخ٣ض  -

بجها مجدل مً ٞغاٙ.. مً ؤو٫ مباع٥ مامؿ٪ وفي زُت 

ظهىمُت مدُىَت، ٖىض٥ الؿِىما مً ؤو٫ الشماهِىاث 

والث ولخض ؤوازغ الدؿُٗىاث مٟحهاف ٚحر ؤٞالم اإلا٣ا

والخٟاهت، والخٗلُم ٖمالحن ًسبُىا ُٞه، و٧ل ؾىت 

ٌٗملىا هٓام ظضًض، زلىا البلض في خالت مً اإلالل 

والٛباوة.. الىاؽ ٖاٌكت وزالم وؤ٢ص ى خلمهم بجهم 

لىا اإلاىث ٚغ٢اهُحن في مغا٦ب  ًّ ٟ حهاظغوا مً البلض ٍو

ب ؤو ٌِٗكىا ػي الٗبُض في السلُج ٖلى بجهم ٌِٗكىا  التهٍغ

 في مهغ.. 
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ؤًىة ًا بؾالم، ٧ل اللي بخ٣ىله صة صر بـ صة ًسلي  -

 الىاؽ جىٟجغ مل حؿ٨ذ. 

ه بـ ٧ان ؤها ؤ٢ى٫ ل٨م لُه - م ٧ل بالٍو ، ٖكان هانغ ٚع

ُٞه ٢ًُت الىاؽ ملمىمت خىالحها ختى لى بغوباظىضا 

وضخ٪ ٖلى الض٢ىن، ل٨ً في ٢ًُت: الٗغوبت.. ال٣ىمُت.. 

ت هي الؿض الٗالي.. خاظاث ٦بحرة وجسلي الىاؽ ٖا ٞع

ٖاٌكت لُه.. والؿاصاث بغيى ٧ان ٖىضه ٢ًِخه اللي 

غ ؾِىا.. الخغب..  ت الىاؽ ٞاهمت وبخ٨ٟغ: جدٍغ ُّ مسل

الؿالم.. بهما الباقا مباع٥ قا٫ ٨ٞغة ال٣ًُت زالو، 

واللي ٢الى بؾالم ٧ان هى الىؾُلت لخسضًغ الىاؽ.. مِٟل 

بٖالم مِٟل ؤصب مِٟل ز٣اٞت.. ٌٗجي الخلم بن الىاخض 

الٖب ٦ىعة، ممشل، مٛجي، ؤي خاظت جسلُه ٖىضه ًب٣ى 

٨بر صماٚه ب٣ى ًٖ الىٓام واللي بُٗمله  يهى ص !ٞلىؽ ٍو

 اللٗبت ًاباؾل.

ًٟل الٗغف بُٗض وبُد٨م ال٩ل..   - الؿّغ مل و ؤًىة.. ٍو

 صة هُسلحهم ًصخىا 
ّ
به٪ حكُل مً الىاؽ ألاخالم ألن

كهم في وا٢٘ نٗب  ِّ ت، بال٨ٗـ، الؿّغ به٪ حٗ بؿٖغ

مكىا وعاه وهّمت وجدِ ٢ ضامهم ش يء لظًظ ًدلمىا بُه ٍو

مٛمًحن، ٞال هّمت ًىنلىا لؤلخالم، وال هّمت ًشىعوا ٖلى 

 الىا٢٘ اإلاغ..
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ُ  ا ازخاع باؾل زاجًم   ا طهب
ً
ت بلى قمـ في ُٖض مه هضًّ ل٣ُّض ا ع٣ُ٢

 
ً
ا مىلضها، َغ١ الباب َغ٢اث زُٟٟت ٟٞخدذ له وهي جغجضي ٞؿخاه

 ًسٟي وقٗغها مىُل٤ ٦ٗاصتها، ٢ض  ا ًبضي ؤ٦ثر مّم ا ٢هحرً 
ً
م لها با٢ت

ُهم ػهب٣ت بًُاء، زم َب٘ ٢بلت ٖلى خمغاَء زالر جخىّؾ ا جدىي ؤػهاعً 

 ها: زّض 

 ٧ل ؾىت واهتي َُبت ًا ؤظمل قمـ. -

 َٗ بلت ختى ال تهغب ؤو ذ ًضها ٖلى زّض وي
ُ
 ال٣

ُ
ها ٦إجها جشّبذ

 
َ
  حؿ٣ِ

ً
 ا قى٢

َ
مً الكاي ث ٦ىبحن خه بلى نالت الاؾخ٣با٫، ؤٖض  وؤصزل

م ؾىاهما، ٢ض  ا ؤخًض  م٘ ٢ُٗخحن مً الجاجىه ٞلم ٨ًً الخٟل ًًّم 

 ذ مجها نغزت زُٟٟت لٍٟغ ٞغختها بها: تها التي اؾخسغَظ بلحها هضًّ 

ل٨ً لُه ٧لٟذ هٟؿ٪؟ وظىص٥  !طو٢٪ خلى ؤوي ًا باؾل -

 وهللا مٗاًا ٦ٟاًت ؤوي ٖلُا. 

مِٟل خاظت ٦خحر ٖل٩ُي، حٗغفي ًا قمـ، ؤها ظبذ  -

اصة ٦ىذ بؿِب البُإ هى اللي  هضاًا لىاؽ ٦خحر ٖو

ًسخاعلي خاظت ٖلى طو٢ه، ل٨ً اجهاعصة وؤها بجُب الساجم 

ه وال ًلمؿه ٚحر٥ وال ختى  ٧ان هٟس ي مدضف ٌكٞى

الجىاهغجي اللي باٖهىلي، م٨ىدل ٖاًؼ ؤي َٝغ جالذ 

مابِىا. اجهاعصة ًا قمـ خؿمذ ٧ل اإلاكاٖغ اللي مدحراوي 

ىا بٌٗ مً ؾذ ؾىحن وؤها بؿإ٫ هٟس ي  مً و٢ذ ماٖٞغ

 هى بخىا ٞٗال ؤنض٢اء وبـ؟ 
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ال ًا باؾل بخىا ٖمغها ما٦ىا ؤنض٢اء وبـ.. ألانض٢اء  -

مبِؿهغوف اللُل ٨ًٟغوا في بٌٗ وال ٌؿغخىا في بًٗهم 

في ٧ل لخٓت ٞغاٙ، وصة اللي بُدهل مٗاًا.. ألانض٢اء 

جي ًىم ًىامىا في خًً بٌٗ وؤها ُٖمغهم مابِخمىىا ً

خ٪ بال واجمىِذ ؤ٢ىم مِٟل لُلت  همتها مً و٢ذ ماٖٞغ

 الهبذ ؤال٢ُ٪ ظىبي وؤظهؼل٪ ُٞاع٥ بىٟس ي..

ؤها بدب٪ ًا قمـ، بدب٪ ب٩ل ما٩ُٞي بدب ُٖىب٪  -

ب بوي مل  بىٟـ اإلا٣ضاع اللي بدب بُه مؼاًا٧ي، والٍٛغ

  !!ٖاٝع بػاي ّٖضي ؾىحن مً ٚحر ماا٦دك٠ الخب صة

و٢خه، بـ الخب عػ١ ًا باؾل، الخب م٨خىب وبُِجي في  -

مغي مااخترث في مكاٖغي هاخُخ٪، ؤها  ٪ ٖو ؤها مل ٍػ

خ٪ بـ م٨يل مم٨ً ؤ٢ى٫ صة،  بدب٪ مً و٢ذ ماٖٞغ

مل ألوي مل واز٣ت ُٞه ل٨ً ألوي مل واز٣ت بن ٦ىذ 

 بهذ مؿخٗض للخب صة ؤو أل..

بت ًا قمـ، ل٨ً بهتي ٖمغ٥ ماٖاملخُجي ؤ٦تر مً  - ٍٚغ

جىػ ؤو أل نض٤ً، بهتي ختى ٖمغ٥ ماؾإلخُجي بن ٦ىذ مخ

لخض ماؤها اللي ٢لخل٪ مً ٧ام قهغ وو٢تها عص ٞٗل٪ ؤ٦ضلي 

 !به٪ ٖمغ٥ ماخبُدُجي

لدل و٦ىذ ٞغخاهت به٪ مخجىػ  - لُه ًا باؾل؟ ٖكان مٖؼ

ىض٥ ابً؟   ٖو
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 !ؤًىة. مِٟل بيذ جٟغح بن خبُبها مخجىػ ومسل٠ ٦مان -

وبًه الٟغ١؟ ؤها بدب٪ وبـ، بدب٪ وم٨خُٟت بدبي لُ٪.  -

ل، قاًٟا٥ مً ظىة، بهذ ظىا٥ خلى ؤها قاًٟا٥ ًا باؾ

بخدـ ب٩ل اللي  ،ؤوي وبهي وظمُل، ظىا٥ بوؿان

مغ٥ ما٢ؿِذ ٖلى خض ٚحر هٟؿ٪،  خىالُ٪ وبترخمهم ٖو

و٦ىه٪ مخجىػ مً واخضة ٞضة ؤؾهل ٖلُا ٦خحر مً خ٣ا٤ً 

ت بن لُ٪  ها ٖى٪ واهذ هٟؿ٪ بخ٣ىلها.. ؤها ٖاٞع ؤٖٞغ

 
ّ
دل بؤل٠ ٖك٣ُت.. واللي ٧ان مؿ٨ دبي مل خجي ومٗتٞر

ٖكان زاًٟت ج٨ىن مخجىػ ؤو أل، ل٨ً ٖكان زاًٟت خبي 

٨٪ ختى لى ٦ىذ 
ُ
لُ٪ ًسى٣٪. بهذ بخ٨غه ؤي خاظت جمل

بخدبها، بتهغب مً ؤي ٢ُض، وبخُحر في الؿما وججغي ٖكان 

مِٟل خاظت جمؿ٨٪.. واها ٦ىذ ٖاوػا٥ ظىبي، ٖكان 

 ٦ضة زبِذ خبي ظىاًا ٖكان جًٟل ظىبي. 

 زاًٟت ؤَحر؟ ولُه ٢لخُه صلى٢تي؟ مل -

محن ٢ا٫ بوي مل زاًٟت؟ بـ بهذ ٚالي ٖىضي ؤوي  -

لى لؿاه٪ وؤزبي  وم٣ضعف ؤقٝى الخب في ُٖىه٪ ٖو

الخب اللي ظىة ٢لبي لُ٪، عيا٥ هى ؤملي وعاخخ٪ هي 

ض٥ ٖمغي ماه٨ىن  ؾٗاصحي ختى لى هخبٗض٥ ٖجي، وؤٖو

 ٢ُض ٖلُ٪ وال هُالب٪ بص يء ٚحر به٪ ج٨ىن ظىبي صاًما. 
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قمـ وقاًٟاوي ؤ٦تر مً ؤ٢غب خض لُا، ؤها بهتي ظمُلت ًا  -

مغي ماهبٗض ٖى٪ نض٢ُجي لى ؤ٢ضع ؤبٗض ٦ىذ  بدب٪ ٖو

ٖملتها مً ػمان.. ؤها ٢ًِذ لُالي ٦خحر ؤوي واها ب٨ٟغ ؤها 

م به٪ ؤو٢اث ٦خحر  اًؼ ٢غب٪ ٚع لُه مخمؿ٪ ب٩ُي ٖو

كلذ. اما خاولذ ؤبٗض ٖى٪ ٞو  بخ٨ىوي بُٗضة، ٍو

 !ؾلؤجمجى جٟكل في صة ٖلى َى٫ ًا با -

ها وي٘ باؾل ًضه بكٗغها ٞإعزذ عؤؾها ٖلى نضعه ًٞم   

مً  ه في قٗغها واؾخيك٤َ ها ووي٘ وظهَ ب٩لخا ًضًه زم مسر ٖلى زّض 

ل وهي جخ٨ّؿ زهالتها هىاَء الٗك٤ وعاح ٣ًبّ  غ جدذ ل ٖى٣ها الٍُى

 
َ
 ٢بالجه ٢بل ؤن حُٛب الكٟاه في ٢بلٍت ؤ٣ًٓ

َ
ذ ذ زُى٫َ الكى١ ٞههل

مسر وظهه ٖلى نضعها ً ،ٖجها ٞؿخاجها َ٘ سلٞ ،الضماُء في الٗغو١

ختى ٧اص ؤن ٌٛص ى ٖلى الكى١، ؤمؿ٨خه مً  ٖى٣هادغ٥ ط٢ىه ٖلى ٍو 

" !جه ب٩ل ما ٞحها مً عه٤: "مل هؿمدل٪ جبٗض ٖجي ؤبضاقٗغه وقض  

وعاخذ جبىؽ ُٖيُه وؤهٟه وزّضًه وجل٤ٗ قٟخُه بلؿاجها وجمسر ٖلى 

 
 
٤ ختىنضعه ٞىي٘ ٦ٟ ٨ت  ه ٖلى نضعها وصٞٗها بٞغ ؤهامها ٖلى ألاٍع

عها مً ب٣اًا مالبؿها التي جسى٤ قى٢ها وجدبـ التي جدىحهما زم خغ  

 ؾغ  
ّ
ُ  ها ٚو

ّ
 اها بجؿضه ٦ما ٌُٛ

َ
 ٧اصث ؤن جمىث

ً
غة ي ؾُُل البدغ ظٍؼ

 
ً

 ا ُٖك
 
 ولٟ

َ
 الُُٗغ ظؿَض امغؤٍة حٗك

 
 ٤ُ ؤهىزتها وجضع٥ُ ؾغ  ها ٦ما ًل٠

 
ً

  زم ؾ٨جها الَجما٫، باٖض بحن ؾا٢حها ٢لُال
ً

ال ختى ؾ٣ى ماُء ٖك٣ِه  ٍَى

 
َ
 شجغت

َ
ذ الجظوع الُٗص ى وؾغي مائه في ٖغو١ِ الٟغؽ، ها ٞاهدك

.ً
َ
 ٞكه٤َ زم ؾ٨
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ضه ألمغٍ اجهل خ٨ُم بإخمض وؤزبَ  بم٨خبه، ٧ان  هامّ  ره ؤهه ًٍغ

، و٧ان ؤخمض او٧لماجه ٢لُلت جسبر ؤن  وعاءه ؤمغً ا نىث خ٨ُم خاػًم 

 
ّ
ُّ ٘ ما وعاء طل٪ الاجها٫ بٗض اهتًخى٢ ت التي خهض هاء الضوعة البرإلااه

م ؤن  ا ؤلازىان ٞحها ما لم ٨ًىهىا ًدلمىن به ًىًم  مً ال٨غاس ي، ٚع

 
ً
 ا وظىصهم ال٨ش٠ُ لم ٌّٛحر مً ألامغ قِئ

ّ
ؾُاؾت الىٓام ٦ما ذ ٣ٞض ْل

  ،هي
ُ

ش يٍء مً الجلبت في الىٓام  وبهما ٚاًت ما ٞٗلىه هى بخضار

ع الىٓام ؤن العجىػ، ٣ٞغّ الهامذ و٢لٍُل مً الهضإ في ظؿض الىٓام 

 
ً

  ًبتر ؤؾباَب الهضإ بضال
ّ
في ا ىاث، و٧ان هظا واضًخ مً جىاو٫ اإلاؿ٨

 
ّ
ضًً ؤن  ٧لماث الخغؽ ال٣ضامى للخؼب الىَجي خحن زغط ٦برائهم ما٦

 ما خضر لً ًخ٨غع مغّ 
ً
ضوا به. ،ؤزغي بإي خا٫ ة ىا في ما ٖو

ُ
 ونَض٢

ه صون ٢ابل خ٨ُم نض٣ًه ال٣ضًم ؤخمض وهى ظالـ ٖلى ٦غؾُ

 ؤن ًجهٌ الؾخ٣باله، ٩ٞاهذ عؾالت الاؾخ٣با٫ ُم 
ً
 ًٖ ٧ل م٣ا٫: ٛىُت

ؤزباع٥ بًه؟ مً و٢ذ اهتهاء الضوعة  ،ؤهال ًا ؤخمض -

 بهذ 
ّ
البرإلااهُت مدضف قاٞ٪ وال ؾمٗىال٪ نىث، وال

 بخجهؼ الهخساباث اإلاجلـ الجضًضة؟ 

ؤها ٞٗال مكٛى٫ في الخجهحز لالهخساباث والضٖاًت وؤٖخ٣ض  -

 ي ٖكان ٦ضة.به٪ َلبخج

قىٝ ًا ؤخمض بخىا ؤنض٢اء الٗمغ، وؤها صلى٢تي ب٩لم٪  -

غ ٞلىؾ٪. بهخىا مل هدكىٞىا  بك٩ل شسص ي، ٞو

اإلاجلـ مغة جاهُت، اإلاهؼلت اللي خهلذ الضوعة اللي ٞاجذ 

 مل هخ٨غع.. 
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صي ههُدت لُا مً نض٤ً؟ وال عؾالت للجماٖت مً  -

 الىٓام؟

اإلاّغاصي الاجىحن. بهخى زضجىا ٞغنخ٨م ٧املت والىي٘  -

مسخل٠ جماما.. بهذ ٖاٝع بن اهخساباث الغثاؾت ٞايل 

ٖلحها ؤ٢ل مً ؾىت والىٓام مل هِؿمذ بىظىص نضإ 

 في البرإلاان م٘ الضوعة الغثاؾُت الجضًضة.

 الغثِـ هى اللي ه٨ُىن ظضًض؟  -
ّ
الضوعة اللي ظضًضة؟ وال

 هى زالم ظما٫ هىي؟!

حن ًا خبُبي ظما٫ هى الغثِـ الخ٣ُ٣ي ب٣اله زمـ ؾى -

ـ و٦ىهه ًب٣ى الغثِـ بك٩ل عؾمي ؤو  واهذ ٞاهم صة ٦َى

 أل مل هُٟغ١، الؿُاؾت واخضة ومِٟل حُٛحر.

ـ، ومٗىضهاف مك٩لت م٘ ظما٫  - وبخىا ٞاهمحن صة ٦َى

ومل هىٗاعى جغشخه للغثاؾت، ًب٣ى لُه ب٢هاءها ًٖ 

 البرإلاان واخىا بىلٗب في اإلاى٣ُت اللي مبخًغف خض؟

ِـ ظضًض والبرإلاان مُىٟٗل ًا ؤخمض ٨ًىن في عث -

ه، وبهخم مل مًمىهحن ب٩ل نغاخت.. ُٞه ظهاث  ُٖ ِمهض 

بهم ومىضزلل في 
ّ
جاهُت ؤهم مى٨م ب٨خحر ٖاوػًٍ هجى

 مىاظهت مٗاهم. 
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ٌ وظىص عثِـ ظاي  - ٢هض٥ الجِل َبٗا.. اللي هحٞر

 مً بّغاه.

وظىص الغثِـ مباع٥ هِؿهل ٦خحر اهخ٣ا٫ الغثاؾت البىه،  -

بهه ًضًله ظؼء مً الؿلُت ؤو وه٣ُضع ٣ًى٘ الجِل، بما 

دىا في ص٣ُ٢ىا ومل  اصة.. مً آلازغ ٍػ ت امخُاػاث ٍػ قٍى

 هىسخل٠ م٘ بٌٗ وهىىنل لخل.

 واإلاُلىب مجي؟ -

ض بن  - اإلاُلىب مى٨م، مل مى٪، بالف الضوعة صي م٘ ٖو

ىا  الضوعة اللي بٗضها هيؿِب٨م بغاخخ٨م، و٦مان قٞى

ال٨م الى٣اباث اللي بهخى ٖاوػٍجها والجامٗاث وهىضحه

حٗىٌٍ ًٖ اإلاجلـ بـ ٖلى قٍغ ميؿمٗل نىج٨م 

 
ّ
 لىا ٖلى عاخخ٨م..إلاضة زمـ ؾىحن بٗضها نّغزىا وهل

بهخم ٞاهمحن الىي٘ ٚلِ ًا خ٨ُم، البلض ٞحها خاظاث  -

٦شحر احٛحرث وؤخؼاب ٦خحر مٗاها وصازلت مٗاها في قغا٦ت 

وخغ٧اث قبابُت ب٣ى لحها ؤزغ ٦بحر.. ٞى٢ىا وبهىا 

٣دل ؾ٨ىث، ولى ظُخم ج٨ّىقىا ٖلى خىال٨ُم الضهُا مب

 ٧ل خاظت هخسؿغوا ٧ل خاظت.

ؤها ٢لذ اللي ٖىضي ًا ؤخمض ونض٢جي بخىا مبىسؿغف،  -

ه صاًما في بًضها  ت ل٨ً َٞغ بخىا بـ بيؿِب الخبل قٍى

وو٢ذ ماهدب وكضه هيكى٤ بُه الجمُ٘، وؾِب٪ مً 
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ألاخؼاب والكباب، صو٫ وال خاظت. واللي ٢لتهىل٪ ٢غاع 

هىل٪ ٖكان جبلٛه للمغقض شسهُا، بخىا الىٓام ببلٛ

مل بىازض عؤ٨ًم بخىا بى٣ل٨م ٖكان مترظٗىف وج٣ىلىا 

 به٨م مٓلىمحن.

ٜ الىٓام  -
ّ
عؾالخ٪ ونلذ ًا خ٨ُم.. واها ب٣ى٫ ل٪ بل

لى ٧ل الضواًغ ٦مان،  بخاٖ٪ بهىا هىضزل الاهخساباث ٖو

 وصة بغيى ٢غاع مل اؾدئظان.

 

ع " مىي٘ جىّض ٧2111اهذ اهخساباث مجلـ الكٗب ٖام "

 ُِ ًٍ ًمىط الجمُ٘ وسس ـٌ لِـ به مٗاعى واخض في َو هم، مجل

جم٘ ٖلُه الجمُ٘؟ ختى هللا هىا٥ مً  ًُ بالًٛب، ؤي هٓام هظا الظي 

ه٨ظا  !ٞهل عيِذ ألاّمت ًٖ خا٦مها ؤ٦ثر مً عياها ًٖ هللا؟ !ٌٗاعيه

٧ان ًدؿاء٫ الكباب ٖلى نٟداتهم ٖلى "الِٟـ بى٥" و"جىجحر" 

ى ألاخؼاب ال٨ؿُدت وظماٖت ؤلازىان اإلاهاصهت والؿُاؾُحن ؾازُحن ٖل

٦جهٍغ مً هاع جدذ ألاعى ًيخٓغ ؤو٫ سٛغة  الهامخحن، والًٛب ٌؿحرُ 

  لُىُل٤َ 
ً
 ا اإلااعص الخغون خاع٢

ً
 ٧ل ما ؤمامه، ِٞل٩ي جبجي البّض ؤن تهضم ؤوال

و٢ض خان و٢ذ الهضم، و٧اهذ الشٛغة التي اهخٓغها الجمُ٘، ال مً 

مً ؤ٢ص ى "الٛغب الٗغبي"، مً جل٪ ذ ٢ضَم ت وبهما هغٍّ ال٣كغة اإلا

الىاخت البُٗضة )جىوـ( والتي ٌكبه خالها خا٫ مهغ، ٞغاٖحها ًمؿ٪ 

  خه مً هىاٍن طاث الٗها الٛلُٓت، ٣ًىص ؤَم 
ً
قإن بالصه ا بلى هىان جاع٧

بُض ػوظخه وعٞا٢ها ٦إن  بالص الٗغب جىاسسذ ٞىلَضث جل٪ اإلاؿىر 

٤، وآزغ ٢ض ا٢ترب، ولِـ ًُهّ الكائهت، ومىٖض الىاع  غ الًٟٗ ٚحر الخٍغ
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 الضواء ال٩ّي 
َ
ؼي( ظؿضه لُُهّ  ، ٞإخغ١ غ ظؿَض ؤّمت )مدمض البىٍٖؼ

بها الًٟٗ في الٗم٤ ٞىظب تها ويغَ ذ ٖلحها ألامغاى ختى ؤ٢َٗض حٗا٢بَ 

ٟاء ًٖ بزماص هاع  ..البتر ٤ وعجؼث ٧ل زغاَُم ؤلَا قب  الخٍغ

 ؤن  الٗغى الغصيء خان الًٛب.. اهخًٟذ جىوـ ًٖ ب٨غة ؤبحه
ً
ا مٗلىت

له ؤن ًيخهي ولً ٨ًخٟىا بةؾضا٫ الؿخاع بل البّض مً هضم اإلاؿغح ٧له 

ٞى١ عئوؽ ألاوزان الكاثست والًماثغ الكائهت.. ما ٖاصوا ًسخبئىن مً 

ت ل٨ؿغ الٗها وهٕؼ هاب الٗها الٛلُٓت بل امخّض  ث ألاًاصي الٗاٍع

 الظثاب ؤن تهغب بطا ػؤعث
ُ
اصة ألاؾىص، ٞهغب )بً ٖلي(.  الظثب، ٖو

صث اإلا٣ىلت السالضة في ؤعى جىوـ "بً ٖلي هغب" ٞغظ٘ الهضي جغصّ و 

  ،في ؤعى مهغ
ً
 ؤن  الخُاة مم٨ىت وؤن  ألاخالم ال جمىث مهما جإزغ  ا مٗلى

 
ً

ال في  بؼوٙ الكمـ وؤن  ألاّمت الػالذ حؿخُُ٘ وؤن  الظًً نمخىا ٍَى

، ألن  اإلاكاَٖل ٧اهذ ألاظؿاَص ممل٨ت الٓالم ال ًهلخىن لخمل اإلاكاٖل

اإلاٗاعيحن ال٣ضامى  ذ الٟٗىهت ظؿَض بِىما يغبَ  ،الُاهغة هٟؿها

همخت ال جِلُض  في ٢لِب ا زذ ٢لىبهم وناعوا ْالًم وجلىّ 
ُ
 الٓالم، والٗخمت اإلا

 ُ٘ ُ   الىىع بهما ًيب في جل٪ ا الىهج مً ٢لِب الخُاة، ولم ٨ًً بُٗض خ

َم  ُ
 ػ

ّ
ان بال إ غُ ألاَو

َ
ذ.الكباب، ٞ

َ
 قٗلىها.. ٞاقخٗل

ا١ اإلاسلهىن ٖلى مىٖض م٘ ألامل، اظخمٗىا ٖلى   ٧ان الٞغ

ُىجهم جط يُء بىىٍع مسخل٠ ٖو  م٣هى البىعنت ٖو
ّ
٣ض وألامل ًضّوي ؼٍم مخ

 :في هٟىؾهم

اللي خهل في جىوـ معجؼة ب٩ل اإلا٣اًِـ ًا قباب بمتى  -

 ب٣ى ًُجي صوعها؟
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بى٥ ومحن ٢ال٪ بن بخىا هيؿخجى الضوع ًا خؿً؟ الِٟـ  -

مىل٘ ونٟدت "٧لىا زالض ؾُٗض" ٖاملت صٖىة 

 ًىاًغ ".  25للمٓاهغاث ًىم "

 ًا باؾل؟ لُه مل صلى٢تي؟ 25واقمٗجى ًىم  -

ً هى٨ض ٖلحهم، اللي  25 - اًٍؼ مىن ٖو ت ًا ٍع ًىاًغ ُٖض الكَغ

ازخاع الُىم صة واص ٖب٣غي، مِٟل خض في مهغ بال َال٘ 

ت صًىه مً الضازلُت، هاجلي خض مكٟل ألاطي مً ا لكَغ

 مً الىاؽ الٗاصًت 
ّ
 بزىان وال

ّ
 ؤخؼاب وال

ّ
ؾىاء قباب وال

اللي ملهاف في خاظت، ازخُاع الُىم صة هُسلي هاؽ ٦خحر 

حكاع٥.. الخ٨ىمت ٧لها َالٗت ج٣ىل٪ "مهغ مل 

 !جىوـ".. ال ًاوالص الىسست مهغ ٦ٟغاهت ؤ٦تر مً جىوـ

 ًىاًغ. 25ؤها هجز٫ ًىم 

 ؟بـ هىجز٫ ٞحن هى في ججمٗاث مُٗىت -

ؤًىة ًا بؾالم، الضٖىة مدضصة ؤما٦ً للخجمٗاث  -

وللخدغ٧اث في ٧ل الجمهىعٍت، ؤها ًٖ هٟس ي هسغط م٘ 

اإلاجمىٖت اللي هخخدغ٥ مً قإع )ظامٗت الضو٫( 

 الًهغ. 2الؿاٖت 

زالم ًا باؾل هخ٣ابل ٧لىا هىا٥ وهسغط ؾىا وال بًه ًا  -

 قباب؟
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 جمام هخ٣ابل هىا٥ ٧لىا. -

 ٢الىها ٦غظٍل واخض.

 

ب مً قإع ظامٗت ٖى ضهم اظخم٘ ألانض٢اء بم٣هى ٢ٍغ ض مٖى

مىن :  اب ٖجهم خؿً، ٞؿإ٫ باؾل ٍع  الضو٫، ٚو

خؿً مجاف لُه؟ بخهل بُه مً الهبذ وجلُٟىهه  -

 م٣ٟى٫؟

ؤها ٖاٝع مجاف لُه، ؤلازىان ؤٖلىىا بجهم مل هُجزلىا  -

 اإلآاهغاث وؤ٦ُض خؿً مص ي وعا ؤوامغ اإلاغقض بخاٖه. 

  !اهُت هى وظماٖخه ٧لهاؤخؿً بهه مجاف، في ص -

 ؤلازىان ٖضصهم ٦بحر ًا باؾل وزا٠ً اإلآاهغاث !زؿاعة -

لت ومدضف ًجز٫..   ج٨ىن هٍؼ

ال ًا بؾالم الىاؽ هخجز٫، ٧لها ؾاٖت وحكىٝ بىٟؿ٪،  -

؟ ؤها مخٟاثل بمٗاص اإلآاهغاث الؿاٖت  هٟـ  2حٗٝغ

ـ(، وبخىا  حن ٖبروا ُٞه )٢ىاة الؿَى الخى٢ُذ اللي اإلاهٍغ

ا قباب بن قاء هللا.. وهللا الُٗٓم ؤها ٦مان هىمغ ً

مخٟاثل.. صة ػمً اإلاغوع مً الضاًغة ال٣ظعة.. ًال زلهىا 

ب٨م ٖكان هلخ٤ ه٨ىن هىا٥ مً بضعي.  مكاٍع
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ا١، ٩ٞل   ُ٘ الٞغ جتزاًض  بلحهم ؤٖضاصٌ  جىًم   ص٣ُ٢ت جمغّ  ؤطهَل الجم

  والخماؽ ٣ًىص ال٣لىب والخىاظغ التي جطّج 
َ
 بالخُاة. انُ

 
ذ ٟ

ٍ اإلآا
ّ
ل ًيخٓمىن ٦إجهم بيُاٌن مغنىم بٛحرِ  هغة في زِ ٢اثٍض  ٍَى

  ذ٣ًىصهم ٞلم ج٨ً لهم مً ٢ُاصة بال ؤلاعاصة. بعاصة الخُاة. ولَِؿ 
َ
بعاصة

اث  ال٣هغ بالىاع والخضًض. ًهغزىن ٖلى الىاؽ الظًً زغظىا بلى الكٞغ

ب ىاصون ٖلحهم مً ٢ٍغ  ".!"اهؼلىا مً بُىج٨م ظاًحن هجُب خ٣ى٨٢م :ٍو

 الجهغ 
ّ
ل ٧ل الجىاص٫ ٞهظا مىٖض الؿُل اإلاجهمغ وألاعى ًخضٞ ٤ ًٍؼ

جطخ٪ جدذ ألا٢ضام الشابخت والؿماء حكحر بلى ٦خاثب الٛايبحن ؤن  

ت  ربىا مً الجؿغ اإلاًغوب ٖلى ْهغ )الىُل( والكَغ
َ
الىهغ ل٨م، ا٢ت

  ً ض زى٤ الخلم ووؤص الخُاة، ل٨ الجؿاعة ال جلحن  ج٠٣ ؤمامهم جٍغ

 ال ًي
ٌ

 والٗؼُم ؾ٠ُ
َ
عوا ٞاؾخُاٖىا وؤعاصوا ٟٞٗلىا. اعجٟٗذ م ألجهم ٢غّ لِ ش

هغاواث الجىىص ٞاعجٟٗذ الهُداث حٗلً ًٖ صؾخىِع ألامل بجملٍت 

ت.. ٦غامت ٞحها ٧ل ألاماوي في ٧لماٍث ؤعب٘: " واخضة جترام   ِٖل.. خٍغ

 "، خّض بوؿاهُت
ّ
ت ؤطهلذ الخ٨ماء، ال ًبٛىن بال ؤ٢ىاث صوا ٚاًتهم بض٢

٣ٗى٫ و٦غامت ؤلاوؿان الظي َالذ بهاهخه ٖلى ًض ٍت الالجىعى وخغّ 

 البىاص١ مىظ ؾخحن ؾىت.. 

وجغادى الجىىص واعجٟ٘ لىاُء الكباب  ،اه٨ؿغ الجىض٫ ؤمام ؤلاعاصة

ـَ  مذ اإلاُاه لؿُىة الجىىص الٛالّ ٞخبّؿ  الًٛىب، ناع الجهُغ لهم ولِ

حهم ولم ٌٗض ًجغي إلاهبّ  ُّ د ًُ ٍ٘ بل ناعَ واهخٌٟ الجهُغ  ٍ٘ زاي  ه ٦ساو

 
ّ
 ٦بٍُل هدى اإلاُضان، ٞالجهُغ لهم. والخُاة. ٤ُ ًخضٞ

صث نغر باؾل "هى ٢غاع جهغ الىُل الػم جغخل ًا ٖمُل" ٞغصّ  

مىن   الجمٕى هضاءه، ونغر قاب "ًدُا الهال٫ م٘ الهلُب" ٞجهغه ٍع
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"لِـ الُىم للهال٫ ؤو الهلُب، الُىم إلاهغ وخضها ٞانغر لها".. بلٛىا 

ٍغ. ناعوا ٢لَب الضولت، وؤ٢ؿمىا ٖلى اإلاُضان اإلاهُب، مُضان الخدغ 

  بؾ٣اٍ الهىم و٦ؿغِ 
ُ
ؤجهم وخضهم الهاص٢ىن في  ٌكهُض  ال٣ُض واإلاُضان

 
َ
ُّ ػمً ال٨ظب والضظاظلت. اهُل٣ ٢هم بسغاَُم اعة لخٟغّ ذ هدىهم ؾ

  اإلاُاه ٞىزب قاب  
ّ
ُّ مً ٞهُلت ألاؾىص اإلاغ٢ اعة وؤمؿ٪ ُت ٞى١ الؿ

ى  بالجىضّي  م هاخُت الجىىص ٞلم ٌٗض وؤػاخه مً ٞى٢ها ووّظه السَغ

اظخم٘ ٦شحر مً الكباب  .هىا٥ ٚحر الىهغ ونُداث ألاخغاع في ٧ل م٩ان

ه الؿا٢ِ ٞاؾدى٣ظه باؾل  الٛايب خى٫ الجىضّي 
َ
وبٌٗ ممً خىل

للجىضي. ما ظئىا لئلًظاء بل  مً بحن ؤًضحهم و٢الىا للٛايبحن "ال طهَب 

ىا لِـ الجىىص ول٨ً عّب للخ٤ّ 
ُ
  . هضٞ

 
الجىضي بلى ٦خُبخه  ىالجىىص"، ٞىل

 اإلاسظولت. 

الكباب في اإلاُضان ختى الٟجغ ٣ًاومىن ٢ىابل الٛاػ الظي  ْل  

  ً ض زى٤ الخُاة ل٨  ٍت ٢ىٍّ عثت الخغّ  ًٍغ
ّ
ـ ختى لى ٚاب ٧ل الهىاء. ت جدىٟ

 
ُ

مً ازخاع اإلاىث ؤو ا ؤبًض  مً َلب الخُاة بٗؼم وال ًجهؼمُ ا ؤبًض  ال ًمىث

 زاعَط اا الاهخهاع. ٧اهىا قبابً 
ً

ش وظُال م ٧ل ألاظُا٫ ٞههَل  لخاٍع
ّ
ٖل

 الٟغؽ وقه٤َ بالخُاة وما ٖاص ًمل٨ه اللجام، ٞاهخهغث ؤلاعاصة.

ٖاص باؾل بلى بِخه م٘ يىء الٟجغ ٞىظض الجمُ٘ ًيخٓغه ٖلى 

ظمغ ال٣ل٤، هغولذ بلُه بقغا١ ًّٞمخه بلى نضع الخِبّ الساث٠ 

 ٖلى ٦غ وجبّؿ 
ٌ
 م له ابىه هىعالضًً وظّضجه مىحرة ظالؿت

ّ
٩ُئ بظ٢جها ؾحها جخ

هُبت ٞمط ى بلحها و٢ّبل ًضها وعؤؾها ٞمسخذ ٖلى ٖهاها في هُئٍت َم 

 ٖلى وظهه و٢الذ له:
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ؤها مل زاًٟت ٖلُ٪ ٖكان نىعة ظض٥ )هىعالضًً(  -

ت في ُٖىه٪، قاًٟاه ٢ضامي صلى٢تي  في وق٪ وهٓغجه ال٣ٍى

ظض٥ ماث ٖكان ٧ان ب٣ُى٫ )ال(، بـ هى ٧ان لىخضه، 

الٓالم بًضه  ..٦خحر.. مخساٞىف ًاوالص ل٨ً بهذ واللي ٍػ٪

مغه ما٧ان ٢ىي ل٨ً الىاؽ هّمت اللي بًضحهم  يُٟٗت ٖو

بترحٗل و٢لىبهم مخٗل٣ت بالخُاة ٖكان ٦ضة بِؿخ٣ىي 

ٖلحهم بهما بهخم ظُل ابً مىث.. هىعالضًً مب٣اف له 

 خُٟض واخض ب٣ى له ؤل٠ خُٟض.. عبىا مٗا٦م ًا باؾل.

 ؤمؿ٨ذ بقغا١ بُضه:

ي بال٪ -
ّ
مً هٟؿ٪ ًا باؾل وخُاة ؤٚلى خاظت ٖىض٥  زل

بخىا ملىاف ٚحر٥ واإلاجغمحن صو٫ مٗىضهمل عخمت، صو٫ 

ـ و٦ىذ همىث ٖلُ٪  ٢خلىا ٦خحر ؤوي اجهاعصة في الؿَى

ملذ اللي بهذ ٖاوػه،  ب واصً٪ زغظذ ٖو مً الٖغ

 زالم ب٣ى مخسغظل جاوي وجىظ٘ ٢لبي ٖلُ٪.

صي ًاصوب  ًا خبِبتي اللي خهل اجهاعصة مل جهاًت اإلاُاٝ -

خ٪ ٦ىتي مٗاها وحكىفي بىٟؿ٪ الكباب  البضاًت، ًا ٍع

مِٟل في و وهّمت وا٢ٟحن ٢ضام ال٣ىابل ٦إجهم في ٞسخت 

.. اللي خهل اجهاعصة ؤو٫ يغبت ٖلى  ٢لىبهم طعة زٝى

عؤؽ الهىم واللي ظاي ه٨ُىن ؤقض.. ب٨غة الىاؽ 

هخٗٝغ بن اللي خهل زىعة خ٣ُ٣ُت، في هاؽ ٦خحر 

ٞا٦غة بن مدضف هِكاع٥.. بخىا  مجزلدل ٖكان ٧اهذ
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اج٣ٟىا ٖلى مٓاهغاث ؤ٦بر هخسغط ًىم الجمٗت.. هخ٨ىن 

ظمٗت الًٛب ال٨بحر.. زالم ًا بقغا١ الخلم ٢غب ؤوي 

ومل هُىٟ٘ هغظ٘ بٗض مالباب اجٟخذ.. ؤها ٖمغي 

ماخؿِذ بوي لُا ٢ُمت وال خؿِذ بن الخُاة حؿخاهل 

ى عظٗىا جخٗاف بال اجهاعصة، نض٢ُجي ًا بقغا١ بخىا ل

ىا َٗم  صلى٢تي هىمىث ٧لىا مً ال٨مض والخؼن بٗض ماٖٞغ

ت خلىة ؤوي ًا بقغا١ وحؿخاهل. ت. الخٍغ  الخٍغ

 

ٖىض اظخمإ م٨خب ؤلاعقاص لٗضم ا ظض  ا ٧ان ؤخمض ٚايبً 

هغ  ً مً ًىاًغ، ْو مكاع٦ت الجماٖت في مٓاهغاث السامـ والٗكٍغ

  ُ  صة ؤمام الجمُ٘:في ٧لماجه اإلاؿّض ا ًٚبه ظل

بػاي بى٣ى٫ بهىا ظماٖت مٗاعيت، بل اإلاٗاعيت الىخُضة،  -

وبخىا الىخُضًً اللي في البلض اللي مبىٗاعيل؟! في 

ل ٢لىا مل هيكاع٥.. في ؤٚلب جدغ٧اث  بيغاب ؾخت ببٍغ

ًىاًغ هؼ٫ قباب البلض  25خغ٦ت ٦ٟاًت مبيكاع٦ل.. في 

 !٧لها بال قبابىا، صة مٗىاه بًه؟

ه لُه ٞإقاع له اإلاغقض بالهمذ وجىّظ ٖ ؤعاص الض٦خىع ٖهمذ ؤن ًغص  

 ألخمض بال٨الم بىٟؿه:

ًا ؤخمض بهذ ًٖى في الجماٖت ب٣ال٪ ؤ٦تر مً ؤعبٗحن  -

٪ ّٖض 
ّ
ي الؿبٗحن ؾىت ومٟهمدل ؾُاؾت الجماٖت، وؾى
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ل٨ً لؤلؾ٠ بخٟىج٪ الخ٨مت.. ًا ؤخمض ٧ل ألاخؼاب 

والجماٖاث اللي بدؿمي هٟؿها مٗاعيت ؤصخاب ؤ٩ٞاع ال 

واإلاؿلم  ،بيكخٛل هلل ٢بل ما وكخٛل للضهُا جىاؾبىا. بخىا

ـ ًُٞ وال  ِّ الغؾى٫  ،ػم ٌٗٝغ ٢ىة ٖضوه وبػاي ٌٗامله٦

ٖلُه الهالة والؿالم ٖمل هضهت م٘ اإلاكغ٦حن ٖكغ 

ؾىحن وصي خ٨مت مل ي٠ٗ، وبخىا مبيكاع٦ل م٘ 

دت للىٓام بن ؤي  الىاؽ صي ٖكان هىّنل عؾالت نٍغ

بال ؤزغ، مٗاعيت مً ٚحرها هخ٨ىن مٗاعيت يُٟٗت 

ىا ؤل٠ خؿاب، ٞىازض اللي 
ّ
ٗمل وب٨ضة هُٗٝغ ٢ىجىا َو

دت.  بخىا ٖاوػٍىه مً ٚحر ماهضزل في مىاظهت نٍغ

٣ت مل هبُلت ؤبضا -  !ٖٟىا ًا ًُٞلت اإلاغقض ل٨ً صي ٍَغ

بػاي وؿِب الكباب صو٫ ًىاظهىا الىٓام ب٩ل ظبروجه 

 ببؿالت وزباث وبخىا اللي هدهض زمغة صمهم ببالف؟ 

لخض ٌٗاعى وال ًىاظه وال َلبىا خاظت مً بخىا م٣لىاف  -

 خض.. وألاعى هلل ًىعثها لٗباصه الهالخحن في الجهاًت..

الهالر هى اللي ًىاظه الٓلم بكٝغ مل ًيسخب و٢ذ  -

 اإلاٗغ٦ت.

ل٨ً  ،ًا ؤخمض لى ٢الها ٚحر٥ ٧ان ب٣الي مٗاه قإن جاوي -

الؼم ٣ٖل٪.. بخىا 
َ
بخىا مل هاؾُحن مىا٢ٟ٪ ٞ

ألهىا مخهىعهاف ؤبضا بن  ًىاًغ  25مكاع٦ىاف في 

اإلآاهغاث هخ٨ىن بال٣ىة صي وم٘ طل٪ مٟخىاف ٦خحر، 
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بخىا هىجز٫ بٗض ب٨غة في ظمٗت الًٛب ووظىصها هُٟغ١ 

 ٦خحر.. 

ًا ًُٞلت اإلاغقض البُل هى اللي بُداعب في مُضان مل  -

مل اللي ًداعب  ،متمًمىن ًدؿاوي ُٞه الىهغ والهٍؼ

ا ٞاجىا ٦خحر ًا ؤخب ؤ٢ىل٪ بخى ..بـ إلاا ًًمً الىهغ 

 ًُٞلت اإلاغقض.. ٦خحر ؤوي..

 

 يم  
َ
٦إؾه ب٨إؾها وهي  خه قمـ بلى نضعها بٗضما ؤٞٙغ

 تهضهضه ٦ُٟل وجمسر ٖلى قٗغه:

بهذ بُلي ًا باؾل، ٞسىعة بُ٪ وباللي ٖملخىه وخاؾت بن  -

خ٤ الىاؽ اللي ٚغ٢ذ مً ؤعب٘ ؾىحن ومدضف ظاب 

ملخىا خ٣هم عبىا بٗخلهم اللي ًجُب خ٣هم.. بهخم ٖ

 !اإلاؿخدُل

الخ٣ى١ ٦خحر ؤوي ًا قمـ وهُُجي ًىم هداؾبهم ٖلى ٧ل  -

الجغاًم، مً ؤو٫ خ٤ الٗؿا٦غ الٛالبت اللي عاخى بالف في 

والىاؽ اللي بحٗظبذ في سجً "هانغ"، والىاؽ اللي  67

ان اللي الضولت هغث ظؿمهم بُه ب٣الهم  ماجذ بالؿَغ

ت والىاؽ اللي بحسخلذ لم الكَغ
ُ
ً ؾىت، ْو في  ٖكٍغ

ؤلا٢ؿام، وال٨ىاٌـ اللي ٧ل ؾىت جخٟجغ ومدضف ٖاٝع 

محن اللي بِى٨ض ٖلحهم ٧ل ُٖض.. ُٞه ؤل٠ خ٤ في البلض صي 
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لؿت مغظٗل و٢ؿما باهلل لىهّخي ألامىاث مً ٢بىعهم 

ش ٠٣ً ٢ضامىا وهىداؾب الجمُ٘،  وهجُب الخاٍع

م واللي ؾ٨ذ ٖلى الٓلم، ب٨غة ه٨ُىن 
َ
هىداؾب اللي ْل

زالم ًا قمـ  ،الًٛب الخ٣ُ٣يًىم  ،ًىم مكهىص

 اإلااعص زغط مً ال٣م٣م ومدضف ه٣ُضع ًدبؿه جاوي.

ؤها زاًٟت ؤوي ٖلُ٪ ًا باؾل، ل٨ً مل ه٣ل٪ مخجزلل  -

ب٨غة، الػم ججز٫ ٖكان الىىع اللي قاًٟاه في ُٖىه٪ 

صلى٢تي مُىُِٟل جاوي.. ٞا٦غ إلاا ٦ىذ ب٣ل٪ ظىا٥ 

 بوؿان ظمُل مدضف قاًٟه، ؤلاوؿان صة َل٘ مً بٗض

ماهؼلذ اإلآاهغاث ولى ٢لخل٪ مخجزلل هُسخٟي جاوي.. 

البُل اللي ظىا٥ زغط وخب٪ لبلض٥ وللىاؽ ؤخُا٥. 

بهؼ٫ ًا باؾل ب٨غة، ولى مغظٗدل الخؼن هُدغ٢جي ل٨ً 

ه٨ىن ٞسىعة َى٫ ٖمغي وهىام مبدؿمت وؤها ب٣ى٫ 

 ى ٢ ،هجز٫ مٗا٦٥مان ؤها  .لىٟس ي البُل صة خبُبي
ّ
ي ل

 هخ٨ىن ٞحن ب٨غة؟

تي ًا قمـ، اإلاىاظهت ب٨غة هخ٨ىن نٗبت ؤوي بالف به -

ومل ه٨ىن ُخغ في جدغ٧احي واهتي مىظىصة مً ٢ل٣ي 

 ٖل٩ُي.. 

ٖكان زاَغي زلُجي ؤقاع٥ مٗا٦م. بهذ مل َى٫  -

 
ّ
ت ل٨ً بجىلضث في ؾىعٍا بالٛلِ؟ ٖمغ٥ بخ٣ىل ي بوي مهٍغ

ت ٞٗال، وبٗضًً  ؤهي ظاث الٟغنت ٖكان ؤزبذ بوي مهٍغ
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صخُٟت ومخٗىصة ؤ٦ىن بهذ هاس ي بن ؤها مهىعة 

 مىظىصة ٖلى زِ الىاع؟

 زالم ًا قمـ هخهل ب٩ُي الهبذ وؤها هاػ٫.. -

 ٞإٖاصجه لهضعها وهي ج٣ى٫:

ض م٘ الخُاة. -  ب٨غة لىا ٖو

 

 باؾل ػوظخه بقغا١ ب٣بلت ٖلى ظبُجها ويّم  َٕ وص  
ً

 ها لهضعه ٢اثال

"مخساِٞل ٖلُا ًا خبِبتي" واخخًً ابىه هىعالضًً و٢ّبل عؤؽ مىحرة 

زم ٧ان ؤمام مسجض )مهُٟى مدمىص( ٢بل مىٖض الهالة بؿاٖت. 

 
ّ
مىن ٖلى اإلا٩ان الظي ًلخ٣ُان ُٞه إلاا الخ٣ُا، ٣ٞض ولىال ؤهه اج ٤ٟ م٘ ٍع

اه٣ُٗذ ٧ل زٍُى الهىاج٠ في مداولت مً الضولت ل٣ُ٘ قغاًحن 

الخىانل بحن الكباب، ل٨ً اه٣لب السخغ ٖلى الؿاخغ وهؼ٫ الجمُ٘ 

 
ّ
  ىا ٖلى بًٗهملُُمئى

ً
 ا٫.مً قب٩اث الجىّ  ٞجمٗتهم ألاعى بضال

مىن ؤو٫   بلى اإلاسجض اؾخٛغَبا وظىص خؿً، و٧ان ٍع
َ

ٖىضما ونال

 زه بًٛب:مً خّض 

 بًه؟ اإلاغقض بصال٪ ؤلاطن؟ -

به، ٞإل٣ى بلُه باؾل بُى١ الىجاة  َخجى خؿً عؤؾه ال ًجض ما ًغص  

 ب٣ىله: 
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مىن، اإلاهم بن الغاظل ظه  - مل و٢ذ ال٨الم صة ًا ٍع

٥.. بهذ هاػ٫ بك٩ل ٞغصي ًا خؿً وال قباب ٌكاع 

 ؤلازىان هاػلحن؟ 

ال وهللا مل لىخضي ٧ل قباب الجماٖت وؾخاتهم  -

 وعظالتهم هاػلحن في ٧ل الجمهىعٍت..

عبىا ًِؿغ الخا٫  ،، بخىا مدخاظحن ل٩ل الىاؽصة خلى  -

ىهغها ظمُٗا ًا عب   !ٍو

و٠٢ باؾل وخؿً للهالة زاعط اإلاسجض الظي امخؤل ًٖ آزغه 

مىن هٟؿه خبًِؿ وم ببحن نٟىٝ ا ً وعائهم ظاء آلاالٝ ختى وظض ٍع

 
ّ
 اإلاهل

ّ
ي هلل الظي حن ٞغ٦٘ ٦ما ًغ٦ٗىن وسجض ٦ما ٌسجضون ٧ل  ًهل

ْضٖىه  ًَ  بةًماهه ٌُٗبض 
ّ
ىن مً ال بضًاهخه بهما بإخالمه ألّمخه، ٧اهىا ًهل

٦ذ الجمٕى تهضع في ًىم الًٛب ألا٦بر ؤظل ؤن ًغخم هللا مهغ. جدغّ 

 صون ًغصّ 
ً
لم ججز٫ في الخىعاة وال ؤلاهجُل وال ال٣غآن ل٨ً هؼلذ مً  آًت

٪ ًدملها ل٨ً خَم 
َ
تها ال٣لىب الهاص٢ت: آًت الؿماء بلى ال٣لىب بٛحر َمل

َ
ل

الهضم. آًت اإلاٗى٫ الظي ٦ؿغ عئوؽ ألاوزان. آًت الؿ٠ُ الظي ال ٌٗٝغ 

ض.. بؾ٣اٍ الىٓام  (..الٛمض. آًت الىحي ألازحر: )الكٗب.. ًٍغ

 يغب الج
ُ
الجىىص وهم ٌؿمٗىن الُخ٨م ألازحر مً  عؤَؽ  ىىن

ض ٢لىبهم، ٞإَل٣ىا ٧ل ما في  ٖغ ًُ خىاظغ الٛايبحن وال٣ى٫ُ الٟهل 

اف الغنام  نضوعهم مً خ٣ٍض  بٌُٛ ٞاجهمغث الؿماء بال٣ىابل َو

 
ّ
ؿُٟ٪ صَم ألاخغاع ل٨ً ما ٖاصث جاه ًدهُض ؤػهاَع الخغّ في ٧ل اج ٍت َو

 ٖلى مىاظهت الجهغِ 
ً
 الهاثل.  الؿضوص ٢اصعة
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ّ
 اهُل٣ذ الٗغباث اإلاهٟ

ّ
ل ٧ل دت حسخ٤ ألاظؿاص والغنام ًٓل

ً   ،الغئوؽ "ا٢خلىها  :والٗؼاثم جهضح ،ماث السىٝ ،الجهَغ ال ًساٝ ل٨

 
ً

ى١ الجؿغ ٧اهذ اإلاىاظهت ًا ظىض الُاُٚت وؾجري مً ًهغر ؤوال  "، ٞو

 مغّ 
ً
  ؤزغي ل٨جها ؤقّض  ة

ً
ة ال ٞاإلائاث ٌؿ٣ُىن، وؤلاعاصا مغاعة وؤٞضح زمى

 الخغّ  حؿ٣ِ. اهُل٣ذ الظثاب ججهُل 
َ
ٍت وألابُا٫ُ زابخىن ال ٢اٞلت

ىض  م مىاظل اإلاىث التي جدهض ٧ل الغ٢اب، ٖو ًتزخؼخىن ًٖ ٚاًتهم ٚع

الل٣اء ًى٨ك٠ الَجُؿىع مً الجبان الـَمهحن، ّٟٞغ الجىىص ؤمام ألاّمِت 

 ِٟ  ُىا ٦إجهم ظغاص مىدكغ.ًت وجسبّ اإلاىخ

 ألابُا٫ُ الجؿغ، وا 
َ
هُل٤ ؤطان اإلاٛغب ٌكاع٥ الٛايبحن ظاوػ

إنابذ ٞظىىن الغنام،  قخض  او ًٚبهم، ختى الؿماء ٢ض زاعث، 

٣ُه ًدخمي  مىن في ْهغ ٞع قُٓت ِٞسظ باؾل ٞلم ٨ًترر لها، وازخبإ ٍع

 
ً
ًٟخضي ا به مً اإلاىث اإلاىدكغ، ٞدماه ولم ًترصص، ٞلم ٨ًً ًغاه ظباه

  ،الٗمغ ه بهض٤ًِ هَٟؿ 
ً

 بل عآه ق ولم ًَغه هظال
ً
بإن ًدخمي ا ظضًغً ا ٣ُ٣

ُّ  بك٣ُ٣ه. ٞإمؿ٪  اإلاغ٦ؼي" تهغو٫ هاعبتاعاث "ألامً ؤبهغ باؾل ؾ

 
ّ
ت الىُل و٢ظٝ الجىض اإلاجهؼم وهى ًهغر "مىجىا بإ٢غب حجغ ٖلى يٟ

٤ُُ  ًاوالص ال٩لب"، ٞٛاَب  ٤ُ الٞغ مىن  ..ًٖ الٞغ ٖاص لُبدض ًٖ ٍع

هغر ٖلُه ٦إّمٍ  هىا٥ ٌَٟل ث ولُضها ول٨ً ال ظىاب.. ال بإؽ ٣َٞٞض  ٍو

ٌٟل في  آزغ جاهَ  ض َو ًٌ ٦ٍُٟل قٍغ ولى بالبدض ٖىه! َو
َ
مىظ ؾخحن ؾىت ؤ

ذ. ًٍ ظٍغ  زىِب َو

اهُل٤ الكباب ٦إهما عوح ال٣ضؽ جىاصحهم وجغقضهم لُىّظهىا 

جي"، ٞلّم  ا ا٢تربىا مىه الٛؼوة بلى بِذ الهىم، مبجى "الخؼب الَى

ض بؾ٣اٍ الىٓ :نغزىا وهم ٣ًظٞىهه بالدجاعة ام"، ٧ان "الكٗب ًٍغ

 باؾل في ؤوّ 
َ
ذ بلى مٗبض ألاوزان لتهضمه، واهُل٤ ٫ ٦خاثب الٛؼو التي صلٟ
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ّ
ً باإلاغى، الكباب في ٧ل ألاصواع ًدغ٢ىن ظش ت الًٟٗ التي ؤنابذ الَى

 ألامل وهدغَ 
َ

ى٤َ  ٣ًخلىن اإلاىث الظي ؤماث ُٖ  
ّ
جه باؾل بلى ألاخالم. اج

الىزً  يء وعؤُؽ ش  وؤخغ٢ه ٞاقخٗلذ الىحران في ٧ّلِ  الخ٠ُُ٨ اإلاغ٦ؼّي 

 في الؿٗحر.  لحر٢َض  ُى جتهاوي وؤخالُم الُاُٚت جخ٣ى  

 
ّ
لم وجغ٦ىا الى

ُ
 اع ج٨مل اإلاهّم ٚاصع الكباب بىاًت الٓ

ّ
جهىا بلى ت. واج

ش   ٚلبذ ٧ل ألامم خُض ًغ٢ض الخاٍع
ٌ
بِذ ّٖؼتهم الظي ٌكهض ؤجهم ؤّمت

هغي" ؤن  هظه ؤّمت ظضًغة بالخُاة ٞإخاَىا بإؾىاع "اإلاخد٠ اإلاا قاهًض 

 ًدمىهه بإظؿاصهم، ٞبٌِذ للخغ١ وبٌِذ للخُاة.

 ُّ اعاث الجِل اإلااجمً، وخضه الجِل ٧ان ٖىض الٟجغ جىاٞضث ؾ

 
َ

َغون ُٞه الىالض الخامي ختى لى ؾ٨ذ   مىي٘ ز٣ت الٛايبحن ٍو
ً

ال ، ٍَى

 
ّ
ًّ ه٨ظا ٧اهىا ًٓى  ٞغصّ  !بزم ىن، وبٌٗ الٓ

ّ
ذ صوا م٣ىلتهم التي ْل

ً مً ؤ٢هاه بلى "الجِل والكٗب بًض  :ؤ٢هاه ججىب ظىباث الَى

 
َ
ذ ؤَغاٞه التي يغبها الجظام، زماهُت واخضة". اعجج  الىٓام وحؿا٢ُ

  ،واإلاىث ٌؿغح في ظؿض الًٟٗا ٖكغ ًىًم 
َ
في ا الغؤؽ ؤزحرً  ختى ؾ٣ِ

  ل٨ً ب٣َي  ،)الخاصي ٖكغ مً ٞبراًغ(
ُ

 .ض في الٓالمطًٍل ًترن   له ؤل٠

 
 
 الخُاة. الُم وؿاثَم ؿذ ألاخهؼلذ البىض٢ُت مً ٞى١ الٗغف ٞخىٟ

غ وبقغا١ جمؿ٪  ُض بطهبذ بقغا١ وهىعالضًً بلى مُضان الخدٍغ

ّحروا البلض ًا خبُبي  ٗىا الىٓام ٚو
ّ
ابجها وج٣ى٫ له: "ؤبى٥ وصخابه و٢

ؤبى٥ بُل". الخ٣اهم باؾل ٞاخخًً ػوظخه في ٢لب اإلاُضان ٦إهه ال 

حن، يّم  ماًدُِ به ٢ّبلها ٖلى ها مً ٢بل و ها ٦ما لم ًًّم مالًحن اإلاهٍغ

ٞب٨ذ  ،ظبُجها وهى ٣ًى٫ لها: "ٖملىاها ًا بقغا١ زالم مهغ خغة"
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ٗىا ٖلى نضعه وعصّ  ٘ عاؾ٪ ٞى١ بهذ مهغي". ٞع صوا م٘ الجمٕى "اٞع

 ًٍ  عوه.عوا وخغّ لم ٨ًً ًغض ى بال بةخىاء الغئوؽ، ٞخدغّ  عئوؾهم في َو

ْىا هه٠ اللُل م٘ مالًحن الٟغخحن، ٧اهىا ظىعى للبؿمت 
َ
ً٢

ُص ى للٟ غح، ٞؿ٣اهم ألاخغاع وؤَٗمىهم. لم جظ١ ألاّمت ٞغخت ٢ِ ٖو

ـ لحهؼمىا الٗضو. ؤعبٗىن ؾىت  مشلها مىظ ٖبر ظىىص مهغ ٢ىاة الؿَى

ث ٖلى هظه ألاّمت اإلاؿ٨ُىت ٟٞغخىا ختى ؤؾ٨غتهم مً ألاخؼان ٢ض مغّ 

ٟلىا ًٖ طا٥ الغانض اإلاترّ  بو في السٟاء وهى ٨ًُض لهم ما الؿٗاصة ٚو

  لم ٨ًىهىا ًددؿبىن.

تهم الجضة الى٢ىع: 
َ
 ٖاص باؾل وؤؾغجه للبِذ ٞاؾخ٣بل

ٗخىا الغاؽ؟ -  زالم ًا باؾل ٞع

. الىٓاْم.  -
ْ
 زالم ًا ظضحي: الكْٗب. ؤؾ٣ِ

 ه٣ُها ببٍِء قضًض ٧لمت ٧لمت.. 

 ماث ٦خحر ًابجي؟ -

٦خحر ؤوي ًا ظضحي. بـ صمهم مغخل هضع، ٧لىا زغظىا  -

حن بهىا قاًلحن عوخىا ٖلى ٦ٟىا، قٟىا  اإلاىث وبخىا ٖاٞع

ىم مى٢ٗت الجمل وفي ٧ل  ؤل٠ مغة ًىم ظمٗت الًٛب ٍو

لخٓت ٦ىا بيكىٝ اإلاىث في اإلاُضان مً ٚحر زىٝ لخض ما 

 هؼمىاهم..

 ومحن اللي ب٣ى في بًضه ألامغ والىهي ًا باؾل؟ -
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مباع٥ زالم ؾ٣ِ واإلاجلـ الٗؿ٨غي هى اللي مؿ٪  -

 البلض.

 اإلاجلـ الٗؿ٨غي هى اللي ب٣ى في بًضه ألامغ؟ -

ظضحي. ماهى الػم خض ًمؿ٪ البلض ومِٟل ٚحر  ؤًىة ًا -

 الجِل هى اللي مم٨ً ٌٗمل صة. 

مىها للجِل؟ -
ّ
 !و٢ٗخىا عاظل الجِل ٖكان حؿل

 ًا ظضحي بخىا ٖملىا ٧ل خاظت. -

 أل ًا باؾل.. ال ًابجي بهخم ٦ضة مٗملخىف ؤي خاظت.!  -

 

ظلؿذ زضًجت وبجاهبها خؿام وابجهما ٦ما٫ وؤؾغجه ٌكاهضون 

 ن، ٧اهذ جغا٢ب مالمذ ػوظها الجبّ مدا٦مت ال٣غ 
ّ
و مً اع وهي جخ٣ل

لى خبًِؿ  زل٠ ال٣ًبان وال٣اض ي ا ٍٞغ ألالم وهى ًغي ال٣اثض ألٖا

ًٍ  ًىاصي: "اإلاتهم ألاو٫ مدمض خؿجي مباع٥" لحرص   الخا٦م ألا٦بر بىه

اء، ا زاي٘: "ؤٞىضم". الغثِـ اإلاهُب، ًغ٢ض ٦ؿًُد  بال خى٫ وال ٦بًر

دُِ به ا لجىىص ال لُدمىهه ول٨ً لُدغؾىا ًدبؿه ال٣ٟو ٍو

 مدبؿه. الخمٗذ ُٖىن خؿام وازخى٣ذ، ٣ٞا٫ ٦ما٫:

٧ل ْالم وله جهاًت، ًاما ٧ان في هاؽ وعا ال٣ٟو صة  -

 !مدبىؾت ْلم
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بهذ ٞغخان ًا ٦ما٫ بن عثِؿ٪ مدبىؽ؟! البلض مً بٗضه  -

 مل هخ٣ىملها ٢ىمت!

ٌٗجي هى ٧ان مِٗكىا في الىُٗم ًا بابا؟ ماالبلض ٧اهذ  -

 !ها جالجحن ؾىت خالتها يى٪ب٣ال

ٖلى ألا٢ل ٦ىذ ٖاٌل في ؤمان ل٨ً صلى٢تي ب٣الىا ؤ٦تر  -

مً ؾىت ٞىض ى وهغط.. خِ ٖغبِخ٪ في الكإع مل 

حن هّمت ٖاوػًٍ بًه  ت ُٖا٫ مل ٖاٞع هترظ٘ جال٢حها، قٍى

ى٢ٟىا خا٫ البلض، وؤلاعهابُحن  ٧ل ًىم ًدخلىا مُضان ٍو

ى اإلاجلـ ب٣ى ب٣ى لهم ؤخؼاب ومؿ٨ىا البرإلاان، بو ٖل

  !٧له ص٢ىن و٦غوف ال ًٟهمىا في ؾُاؾت وال هٓام

هم ألاخؼاب وزّغظهم مً  -
ّ
ماالجِل بخاٖ٪ هى اللي ٖمل

السجىن ًا خؿام، وهى اللي ؾابلهم ٧ل خاظت، مجلـ 

 قٗب وقىعي وب٨غة ًمؿ٨ىا الغثاؾت..

بهتي مل ٞاهمت ؤي خاظت ًا زضًجت. الجِل بُٗمل  -

 الصر.

 الن لُه مً وظىصهم؟وإلاا هى بُٗمل الصر ٖػ -

 هّمت مل صر. ل٨ً وظىصهم صر. -

 ٌٗجي بًه ًا بابا؟ -
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محن اللي ٖمل الهىظت اللي بخ٣ىلىا ٖلحها زىعة صي، مل  -

ل والُٗا٫ بخٕى  الكباب بخٕى خغ٦ت ٦ٟاًت وؾخت ببٍغ

 الِٟـ بى٥؟

 ؤًىة هّمت اللي ٖملىا الشىعة..  -

ٞا٦غة ًا زضًجت إلاا الؿاصاث زّغط ؤلازىان مً السجىن  -

هىا ٖلى الكُىُٖحن وبٗض ٦ضة عّظٗهم ٖك
ّ
ان ًسل

 السجً جاوي؟ 

بـ صلى٢تي الىي٘ مسخل٠، اإلاغاصي ؤلازىان ٧اهىا م٘  -

 الكباب صو٫ في الشىعة.

ؤلازىان مبُدبىف خض مٗاهم. بـ بهخم مبخٟهمىف.  -

ـ وبهتي جٟهمي، ؤ٦تر خض بُضاٞ٘ ًٖ اإلاجلـ  بص ي ٦َى

في وف  الٗؿ٨غي صلى٢تي هّمت ؤلازىان وؤ٦تر خض وا٠٢

الكباب الشىعي بخا٨ٖم هّمت ؤلازىان.. ؤها هّٟهم٪ ًا 

ت لُه عاعي الٛىم وهى بحرعى ٚىمه بُازض  زضًجت، ٖاٞع

 
ً

مٗاه ال٩لب؟ مل ٖكان ًدمي الٛىم مً الضًب. ؤنال

مِٟل صًب. اللي بحربي الٛىم هى الغاعي واللي بُا٧ل الٛىم 

ان ًسغظىا مً اله٠ بِؿِب  ت زٞغ هى الغاعي، وإلاا قٍى

 ٘ ٖلحهم ال٨الب ٖكان ًغّظٗىهم جاوي مً ٚحر ماًٞغ

ٖهاًخه وصة اللي ٖمله اإلاجلـ الٗؿ٨غي، وبٗض 

 ماًسلهىا صوعهم جغظ٘ ال٨الب وعا مً جاوي..
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ـ هّمت بُٗملىا  - ال ًا خؿام، الكباب صو٫ ٞاهمحن ٦َى

بًه وبُٗملىا اللي هّمت ٖاوػٍىه، بضلُل بجهم سجىىا 

 مباع٥. 

ؾىت إلاا  25اع٥؟ ٞا٦غة مً محن ٢ال٪ بجهم سجىىا مب -

٦ىذ في السضمت و٢امذ هىظت "ألامً اإلاغ٦ؼي" ؾىت 

 "؟86"

ـ َبٗا، و٢تها ع٢ى٥ لىاء.  -  ؤًىة ٞا٦غة ٦َى

ى ًىمها ٢لخل٪ الضولت ػي ِؾحر٥ ٦بحر والخا٦م هى مغّو  -

ألاؾىص وإلاا ؤؾض ًؼؤع الخاعؽ اللي ظىب ال٣ٟو بحر٢ّضه 

ؾىص بُل٣ت واخضة ٖكان الٗضوي مخىنلل لباقي ألا 

ى الٗضوي  25وحٗٝغ بجها ؤؾىص.. واللي خهل في 
ّ
ًىاًغ زل

جىنل لل٩ل، وألاؾىص ٧اهذ ٖاوػة جا٧ل اإلاهغط، ٞالخاعؽ 

"أل."، "ؤها اللي ؤ٢ُ٘ عاؾه بةًضي"، ٖكان لى : ٢ا٫ لها

ألاؾىص ٖملتها هي اللي هخد٨م ٧ل ش يء، ل٨ً إلاا الخاعؽ 

ؽ هى اللي ٌٗملها ًب٣ى هى ناخب الًٟل وألاؾىص جبى 

ت وبخطخ٪،  بًضه ٦مان وجغظ٘ ال٣ٟو وهي مبؿَى

ًٟل الخاعؽ في بًضه ألامغ والىهي وبًضه ٖلى الؼهاص  ٍو

ًٟل الؿحر٥ مىهىب!  دِ مغّوى ٍو  ٌكُل مغّوى ٍو
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ّ
ضز في ا ًُ الكِكت جائهً ظلـ باؾل ؤمام مخجغه ًددس ي ٢هىجه ٍو

 
 
ت مً خىله، ًدىٟ غاٙ ـُ الٟؤ٩ٞاعه ال ٌكٗغ بدغ٦ت الىاؽ اإلادؿاٖع

 
ً

 الؼخام الظي ًدُِ به، مىٟهال
َ
ًٖ ٧ل ما خىله، ٌؿاثل هٟؿه  وؾِ

وعاخذ صمائهم ا هل ماث الكباب هضعً  ؟جغي هل يإ ٧ل ما خلمىا به

ا هًّخ 
ّ
م ؤهٟؿهم مً ي؟ ألظل الىاؽ؟ ٠ُ٦ وُه بٛحر زمً؟ ألظل مً ٦ى

َغْون ؤهىا ؤٞؿضها البلض وظئىا بالسغاب وؤهىا  ًغُظمىهىا في ٧ل م٩ان ٍو

ء الىًَ! ٠ُ٦ ٣ًخلىا مً ٦ىا همىث مً ؤظلهم؟ إلااطا ٧لما خاولىا ؤٖضا

٨ىن بالٟٛلت؟.. هدً ٨غ و٧لما ؤعصها ب٣ًاْهم ًخمّؿ بٞا٢تهم ًإبىن بال الؿ  

بهما ٧اهذ  ،لم ه٨ً هبدض ًٖ ٖمل وال ما٫ ،لم ٨ًً ًى٣هىا ش يء

  !زىعجىا لهم وألظلهم
ّ
 لحن بلى هظا الخّض ٞإي  ٖبٍض هظا؟ هل ٦ىا مٟٛ

ىن ؾاطظ حن بلى جل٪ الضعظت؟ هل هدً وخضها اإلابهغون الظًً ٌٗٞغ

 ًٗ ووخضها  ٖلى خ٤ّ ا الخ٣ُ٣ت ٞيؿعى مً ؤظلها ؤم ؤن  هاالء الىاؽ ظمُ

  ؟ة٦ىا ألن  ٢لىبىا خغّ ٦ىا الٗمُان؟ هل جدغّ 
 
٧اهذ هىا٥ آًاٍص ا ؤم خ٣

 ُّ دغّ زٟ
ُ
  ؟؟٦ىا صون ؤن وكٗغت ج

ّ
 هدً ا ولَم ال؟ ل٣ض ٦ى

َ
 الشىاع الُٝغ

 هسضٕ ؤهٟؿىا بإهىا مً ٢ّض  !ثر ٚباًء في اإلاٗاصلتألا٦
ً
 مىا ؤعواخىا ؤضخُت

ِت   الٟاؾِض ؤهلها والخ٤   مً ؤظل الجمُ٘ وؤهىا وخضها الُاهغون فى ال٣ٍغ

  !ؤهىا ملخازىن ؤ٦ثر مً الجمُ٘
ّ
ىا ثى ًٖ مباصؤلم ه٨ً هدً ؤو٫ مً جسل

لؿهم إلاج (ٖكغ مً ٞبراًغ يالخاص) يف ش يٍء  عها ؤن هتر٥ ٧ل  ًىم ٢غّ 

 و٢لىا  ي؟الٗؿ٨غ 
ً

ًٟؿا و٦ىا هدً مً نغر ؤوال
َ
ؤلم ه٨ً هدً ألا٢هغ ه

؟ ؤلم وؿاوم ٖلى قٝغ الشىعة مغّ 
ً

 ٨ًٟى هًاال
ً
ة ًىم هغو٫ بٗض مغّ  ة

الم ٞغخحن بإهٟؿهم مخىاؾحن ؤهضاٞهم  عمىػ قبابىا بلى قاقاث ؤلٖا

 
ّ
َٗ مخإه ما٫ م  ٣حن ٦غظا٫ ألٖا

 
ُ 

ُ
ً بمالبـ هُٟٓت وؤ٦ٟان الكهضاء  ٍغ

هدً مً ٢بلىا باالزخُاع بحن الغصيء  ؿىاؤل؟ لذ جغشر بالضماءالػا

ً بحن عظل ؤلازىان وعظل وألا٦ثر عصاءة ًىم وظضها ؤهٟؿىا مسحّ  ًر
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الجِل ٞخىاؾِىا ٚضع ؤلازىان َىا٫ ؾيخحن وججاوػها ًٖ زظالجهم لىا 

ٞىيٗىا ؤًضًىا بإًضحهم  ،٧ل اإلاىا٢٘ وعيِىا باله٣ٟت ال٣ظعة يف

 مً جمّؿ  (ق٤ُٟ)لهم ليؿ٣ِ ومىدىا ؤنىاجىا لغظ
ً

٨ىا عظل الضولت بضال

ة وللؿ٣ىٍ ة بٗض مغّ ! زم ماطا؟ ٖضها للهىان مغّ ؟للجهاًت تبىًاعة اإلاباص

  ،والٟٗل الغزُو ي اإلاسؼ 
ً
لهم  ٖهَض  ؤلازىان ال ا٦دكٟىا ؤن   و٦إهىا ٞجإة

لى٫ الىٓام وخشالت ال٣ىم ٞىيٗىا ؤًضًىا بإًضحهم ف ي ٞهغولىا للجِل ٞو

حهىن فى ؾبُل بػاخت السىهت و٦إهىا  ش يٍء  و٢لىا ٧ل   (ىمً ًىهُالشالزحن )

 
ّ

ؤٖضاء قهضاء  لم هغج٨ب السُاهت طاتها خحن عيِىا بالى٢ىٝ فى ن٠

  ،"ًىاًغ"
ّ
 في ٍ جٟغّ  ا ٦ٗاهغةٍ ٨ٞى

ٌ
ٟت م ؤجها قٍغ لى ٣ِٞ زم جٖؼ  ههٟها ألٖا

ـّ  م
ُ
ه وهدً ُٞو٢ٗىا  يٍ زؼ  ي  ٞٗلىاه؟ وؤ وصظٍل  ٦ظٍب  ي  ب٩اعتها! ؤ الج

ػمً  يزغ الهاص٢حن فآػمً السىهت و  يدؿب ؤهٟؿىا آزغ اإلاسلهحن فه

 ال٨ظب والضظل؟ ٧لىا ملىّ 
ٌ

٠ ٧لىا ؾى٠٣  ،واخض زىن لِـ بُيىا قٍغ

إلااطا ًتراظ٘  هم!لَم ا ب٨ًما ؤمام الكهضاء الظًً زظلىا ُخ ٖغاًا ُنم  

ًٖ و الجمُ٘ ًٖ ٧ل ش يء  ا ٧ل ًىم ًهِضمىا عمؼ مً الغمىػ ٦ىا هدؿبه صع

 ٞةط للخ٤ّ 
ً
  للباَل؟ هل هدً الخ٤ّ ا ا به ًهبذ ؾُٟ

ً
وهل هم  ؟ٞٗال

 
 
  ا؟الباَل خ٣

ً
بص يء ا ؤم ؤهىا في غّيٍ بُٗض ويال٫ٍ مٗخم؟ ما ٖضث مامى

  ،وال ٖضث ؤز٤ بإخض
َ

 ا.هظا لم ًدضر ؤبًض  ؤن  ٧ل   لُذ

 
 
مىن:اذ ألا٩ٞاع جإ٧ل ٢لبه ختى اهدكله ْل  جها٫ ٍع

٪؟  -  ؤًىة ًا باؾل، بٍػ

مى  - ن ؤها جمام، زحر، بهذ مغخدل الكٛل الخمض هلل ًا ٍع

 وال بًه؟
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ال ؤها في اإلاضعؾت، بـ ٖىضي خهت ٞايُت ومل القي   -

 خاظت ؤٖملها ٣ٞلذ ؤ٧لم٪.. 

ٌٗجي بخٟخ٨غوي في و٢ذ ٞغاٚ٪ بـ وخُاة ؤم٪؟ ٖلى ؤي  -

ـ به٪ اجهلذ ؤها ٦ىذ هاوي ؤ٧لم٪، مغاحي  خا٫ ٦َى

 ٧اهذ بخ٩لمجي بمباعح ٖاًؼة مضعؽ بهجلحزي لىىعالضًً

ًجُله البِذ، ماجُجي جضًله بهذ الضعؽ ؤخؿً؟ 

 ٞلىؾ٪ ٖلى الجؼمت.. وهخازض ومخساٞل هخاؾب٪ 

ظؼمت بًه ًابجي صة بهذ خافي ؤؾاؾا.. هى مل هىعالضًً  -

 في ؤولى زاهىي صلى٢تي؟

 ؤًىة.. -

 !َُب ًا ٞالر مااهذ ٖاٝع بوي بضعؽ إلبخضاجي بـ -

 ًا ٖم ماهى ٧له بهجلحزي ماجُجي بهذ وزالم.. -

ت، بـ  ال مل - هُىٟ٘ ؤها مل مظا٦غ مىاهج الشاهٍى

 ؾت ػمُلتي قاَغة ججُله..ه٩لمل٪ مضعّ 

 َُب بـ مخيؿاف وخُاة ؤبى٥. -
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 ُّ اعة الهباخ ت مً ؤوـ الظي لم ًَغه اؾخٛغَب ؤخمض جل٪ الٍؼ

مىظ ٢ُام الشىعة، صزل ؤوـ ًخ٩ُئ ٖلى ٖهاه و٦إن  الكُسىزت التي 

  ث ٖجهما ٢ض هجمذ لدؿخُٗض ؾُىتهاابخَٗض 
َ
 ٖلى الكُس

ً
حن ٧املت

 
َ
ظ

 
ا الؿبٗحن مً ٖمغهما. الل

َ
ًِ ظاوػ ً 

حٗٝغ ًا ؤخمض ؤها آزغ مغة ظُخل٪ البِذ هىا ٧اهذ مً  -

ؤ٦تر مً زمؿحن ؾىت؟ بهذ الىخُض اللي مٛحرحل بِخ٪ 

 ومخٛحرحل.

٧لىا بحٛحرها ًا ؤوـ. صخُذ البِذ ػي ماهى ل٨ً البُىث  -

حر.. نض٢جي ؤها بإصخابها، وإلاا بِخٛحروا عوح الجضعان بدخٛ

 بدـ بٛغبت البِذ ٧ل ما خاظت ُٞا بدخٛحر.. 

ؤها بؿإ٫ هٟس ي بٗض الؿىحن صي ٧لها بًه اللي بخىا  -

ٖملىاه؟ وؤلاظابت صاًما بخ٨ىن ظملت واخضة: "وال خاظت".. 

ىضها ٞلىؽ وظاه، ٧ل واخض في م٩اهه ؤها  ب٣ُىا مكاهحر ٖو

 بهذ بكغ٧اج٪ وم٩اهخ٪ 
ّ
عي وبإًام الخؼب وال في بمكاَع

الجماٖت ؤو خ٨ُم هللا ًغخمه بغثاؾت الجىعها٫ واإلا٨خب 

الؿُاس ي ؤًام الخؼب، وم٘ طل٪ إلاا ٦ىا هخ٣ابل ٦ىا بىدـ 

بهىا ٧لىا ٣ٞغا و٧لىا البؿحن هضوم مل بخاٖخىا ي٣ُت 

ً ومل  ٖلُىا وبخسى٣ىا ٖكان ٦ضة ٦ىا صاًما مخىجٍغ

 خاؾحن بهىا ؤصخاب الٗمغ وبيخٗامل ٦إهىا ؤٖضاء..

 ا ؤوـ، الؿُاؾت ٚحرجىا ٧لىا..ٖىض٥ خ٤ ً -
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مل الؿُاؾت اللي ٚحرجىا ًا ؤخمض، مدضف بُضزل البِذ  -

بال بطا ٧ان باب٪ مٟخىح.. وبخىا اللي ٞخدىا الباب إلاا 

َمٗىا ووؿِىا ؤنلىا، ٖاٝع ًا ؤخمض ؤها ألاًام صي 

مبُٛبل ًٖ بالي )هىعالضًً( هللا ًغخمه، ًىم مىث 

قاٝ مهحر ناخبه هىعالضًً ٧لىا مخىا، ٧ل واخض ُٞىا 

ه ٞجغي، ظغي ػي اإلاجىىن ًغمي هٟؿه في  وزاٝ ًب٣ى ٍػ

خًً ؤي ش يء ًبٗضه ًٖ خ٣ُ٣ت اإلاغاًت اللي خُها مىث 

ضر عجؼها وبُٟطر ظبيىا، هىعالضًً في وقىقىا وهى بُىّ 

هىعالضًً ٧ان ٢اصع ًسخاع اإلاىث وال بهه ًخٛحر ل٨ً ٧لىا 

ل مىجه بخىا ٦مان.. ؤ ها ٢غعها هخٛحر ٖكان ميكٞى

ؾاٞغث وب٣ى همي الٟلىؽ وصزلذ الخؼب وؤها الؤٖٝغ 

 
ً

وبهذ  ؾُاؾخه وال ٦ىذ في ًىم بٟهم في الؿُاؾت ؤنال

ذ ٖلى ظماٖت البهذ مجها وال هي مى٪ وب٣ُذ واخض  ظٍغ

مً ؤع٧اجها وبهذ ظىا٥ مل مامً بحها، صاًما ٦ىذ 

م صٞاٖ٪  بكىٝ به٪ مل عاض ي ًٖ اللي بخٗمله ٚع

عمى هٟؿه في خًً الؿُاؾت ٖجها، وخ٨ُم هللا ًغخمه 

ووس ي بهه قاٖغ في ألانل وب٣ى مخىخل ؤ٦تر مجهم لخض 

مابجغمى في السجً بٗض الشىعة، ًىمها ؤها ػوعجه هىا٥، 

ي وب٩ى، ٧اهذ ؤو٫ مغة في خُاحي ؤقٝى صمٕى في 
ّ
خًج

ُٖىن خ٨ُم.. الضمٕى بخجلي الغوح.. ٧اهذ ُٖىهه خلىة ًا 

قٗغ ٣ًغاه  ؤخمض.. ٢الي هٟس ي ؤعظ٘ بالؼمً وؤ٦خب

ذ هغظ٘  هىعالضًً بهىجه وهطخ٪ مً ٢لىبىا.. ًاٍع

ر ٧ل اللي ٧ان.. ٢الي لى زغط مً السجً هِؿِب 
ّ
وههل
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٨خب صًىان في الخب، ل٨ً اإلاىث ماّصلىف  الؿُاؾت ٍو

ٞغنت، مل إلن ال٣ضع ْالم ل٨ً إلن الخُاة بخضًىا 

الٟغنت مغة واخضة، وبخضًىا الخب مغة واخضة.. الخب 

لي خىالُىا وإلاا بُِجي ع ٖلُه في ٧ل الها بىضوّ اللي َى٫ ٖمغ 

وؾاٖتها الٟغنت مبدخ٨غعف جاوي ؤبضا.. خ٨ُم  بيبٗض ٖىه

٢لبه م٨يل ٢اصع ًخدمل الخب بٗض ماخكاه بال٣ؿىة 

كان ٦ضة ماث بالؿ٨خت ال٣لبُ ت.. ؤها ظاًل٪ ًا ؤخمض ٖو

 ٖكان ؤ٢ى 
ّ
٪ لى ج٣ضع جغظ٘ ػي ما٦ىذ ًا ناخبي بعظ٘ ل

اللي ٢ضام٪ ٞغنت إلن ٢لب٪ ٖمغه ما جاوي، بهذ الىخُض 

مخه للخُاة الىسست اللي ٖكىاها ٧لىا، 
ّ
ماله ال٨غه وال ؾل

٧ان صاًما الىىع ظىا٥ ختى لى ٧ان ي٠ُٗ، ًم٨ً صة 

إله٪ ؤ٦تر واخض ٖكذ م٘ هىعالضًً و٦ىذ آزغ واخض 

 مٗاه ٢بل مىجه وقبٗذ مً الط ّي اللي بِك٘ مً ُٖىهه

  !..حر اللي ظىا٥السٖكان ٦ضة الؼمان م٣ضعف حهؼم 

-  
ّ
 ر بُه اللي ٞاجىا.مب٣اف في الٗمغ ًا ؤوـ اللي مم٨ً ههل

لى ٞايل ًىم واخض بـ ًب٣ى لؿت ٞايل  .ال ًا ؤخمض -

ؿخد٤ جداعب ٖكاهه. ؤها ظُذ ؤؾلم ٖلُ٪ إلوي  ٦خحر َو

ُذ ٧ل خاظت لُا 
ّ
زالم ٢غعث ؤؾاٞغ، ؤها زالم نٟ

ّغ٢ذ الٟلىؽ ٖلى بىاحي ٌِٗكىا بحها هّمت وؤوالص هم، ٞو

وزضث اللي ٨ًُٟجي ألاًام اللي ٞاياللي وهُل٘ ٖلى 

 ٞغوؿا، ؤها مل هِٗل هىا جاوي. 
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لُه ًا ؤوـ؟ صة ختى الٓغوٝ عظٗذ ػي ما٧اهذ ٢بل  -

 الشىعة وج٣ضع ِجغظ٘ الغاظل اإلاهم جاوي. 

ؤها مل ٖاًؼ ؤ٦ىن الغاظل اإلاهم، ؤها ٖاًؼ ؤ٦ىن الغاظل  -

بـ ًا عب ؤالقي  اإلاغجاح الُُب، اللي وال ًٓلم وال ًخٓلم،

ذ ًا ؤخمض إلاا ًبلٛ٪  ي و٢ذ مىحي في ٚغبتي، ًاٍع
ّ
خض ًضٞج

مىحي بب٣ى ب٢غا الٟاجدت ٖلى عوح ناخب٪. ؤها نلُذ 

ٖلى هىعالضًً ٞى١ ٢بره، بب٣ى نلي ٖلُا ًا ناخبي ختى 

لى ٧اهذ بِىا بدىع وبالص، نض٢جي، نالة الهاخب 

 بخىنل.

 

ا١ ألاعبٗت ٖلى م٣هى البىع  ً  الخ٣ى الٞغ   نت ٦ٗاصتهم، ل٨
ً
ا قِئ

ٍٝ ا ل٣اٍء ًجمٗهم، ٞٛالبً  في ٧ّلِ ا ر وبضا واضًخ ما ٢ض حٛحّ  ما ًيخهي بازخال

ِ  ًهل بلى خّضِ 
ٌّ ٘ ألانىاث ٞو  اإلاجلـ. ٞع

 ًٗ م٩لىمحن ٢لىبهم مى٨ؿغة ُٖىجهم مٗخمت بال يىء ا ٧اهىا ظمُ

َت ًٚبهم ججاه ًداو٫ باؾل ٖلى الضوام ؤن حُ  ،ًى٢ٔ وهج الخُاة هّضِ

 الىؾِبًٗ
َ
ٜ بهم ه٣ُت

ُ
بل   ،هم ٍو

ً
 ٨ًىن هى ألا٦ثر جُغّ ا وؤخُاه

ً
 وألاقّض ا ٞ

 ا ًٚبً 
ً

ًٗ واهٟٗاال في م٣خل. ٧ان خؿً ا ، ٞاهخ٩اؾت الشىعة ؤنابتهم ظمُ

هم ًٚبً  ًٗ ا ؤؾٖغ ا٢ه ٢بل الىٓام ألجهم ظمُ ا لكٗىعه بالٓلم مً ٞع

ٍ ( إلؾ٣اىص( ٞخٓاهغوا في )الشالزحن مً ًىهُحن صٖىة )جمغّ هؼلىا ُملبّ 

 خىاعهم مً خُض اهخهى في آزغ مغّ 
ُ
ة ُخ٨م ؤلازىان. وفي ٧ل ل٣اء ًبضؤ

يخهي بلى اإلاهحر طاجه: زهامٌ  ًب. ٍو  ٚو
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 ؾإ٫ خؿً باؾل:

بًه ًا ٖم؟ مل ؾامٗحن ل٨م خـ ٌٗجي وال مٓاهغاث،  -

 وآزغ٥ ٧لمخحن ٖلى الِٟؿبى٥ ج٨خبهم وجىام؟

وبًه اإلاُلىب مجي ًا ؤؾخاط خؿً؟ ؤعوح ؤّول٘ في هٟس ي في  -

غ؟ا  لخدٍغ

مٓيل به٪ ج٣ضع حٗملها ًا باؾل، الخاظاث اللي ٞحها  -

 مىث صي مدخاظت هاؽ جاهُت..

هاؽ جاهُت ػي محن ًا خؿً؟ ػي ؤلازىان بخىٖ٪؟ اللي ٧ل  -

ظمٗت ٌٗملىا مٓاهغة ؾاٖخحن وبٗضًً ًجغوا ػي الٟغار 

ت ججز٫؟  ؤو٫ مالكَغ

مىن وب٣ُىلىا للٓلم أل. -  ٖلى ألا٢ل بُجزلىا ًا ٍع

 بىٓغة ناعمت:خضظه باؾل 

محن اللي ب٣ُى٫ للٓلم )أل( ًا خؿً؟ بهذ مهض١  -

هٟؿ٪؟ ًا ؤدي ؤها ٧ل ماؤحٗا٠َ م٘ ؤلازىان وؤؾم٘ 

مى٪ ال٨الم صة بهذ ؤو ؤي بزىاهجي بغظ٘ وؤ٢ى٫ به٨م 

ظماٖت مِٟل مجها عظا.. بهخم ٖاملحن ػي "الجُخى" 

الحهىصي ٢اٞلحن ٖلى هٟؿ٨م ول٨ُم ٖالم مٗؼو٫ 

ً به٨م قٗب هللا اإلاسخاع، مهض٢حن ُٞه عوخ٨م و  ٞا٦ٍغ
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والخ٣ُ٣ت به٨م بهخم اللي يُٗخىا الشىعة مً ؤولها آلزغها 

ىا الخ٣ُ٣ت   !بـ لؤلؾ٠ ٖمُان ومل ٖاوػًٍ حكٞى

بخىا اللي يُٗىا الشىعة ًا باؾل؟ ؤوما٫ محن اللي بُضاٞ٘  -

 ٖجها صلى٢تي ٚحرها؟

 صة ال٨الم اللي بخطخ٨ىا بُه ٖلى هٟؿ٨م. وهللا ماخّض  -

مً و٢ذ ماال٣ُاصة  ٚحر٦م، ٖاٝع مً بمتى؟يُٗها 

ٖمغ ؾلُمان" حٗمل مٗاه ن٣ٟت ٖلى ـ"لبخاٖخ٨م عاخذ 

ض  غ ب٣ُىلىا "الكٗب ًٍغ خؼب والكباب وا٢ٟحن في الخدٍغ

بؾ٣اٍ الىٓام" وبهخم بدخٟاويىا مٗاه، ومً بٗض 

ل٘ واخض مى٨م ٣ًى٫  مااإلاجلـ الٗؿ٨غي ما مؿ٪ َو

ىعة"، ومً و٢ذ "قٗاع )ٌؿ٣ِ خ٨م الٗؿ٨غ( ؤيّغ بالش

ما٢لخم "اللي ٣ًى٫ )وٗم( للضؾخىع ًضزل الجىت واللي 

٣ًى٫ )ال( ًب٣ى م٘ ال٨ٟاع الىخكحن"، مً و٢ذ ماالجِل 

الم  هغؽ اإلاؿُدُحن جدذ الضباباث وبهخم ؤوسض مً ؤلٖا

َلٗخىا ج٣ىلىا ٌؿخاهلىا بػاي ًًغبىا الجِل؟ ج٣ضع 

ي اإلاؿُدُحن يغبىا الجِل بػاي؟ وإلاا ؾبخىها 
ّ
ج٣ىل

ت ج٣خل ُٞىا ػي  لىخضها في قإع )مدمض مدمىص( والكَغ

ىم مجلـ الىػعاء؟ بًه؟ وؿِذ البيذ اللي  الٟغار؟ ٍو

الجِل ّٖغاها وسخلها وبهخى ٢لخىا "بًه اللي وّصاها 

 الغثاؾت اللي ٢لخم مل ٖاوػٍجها وعظٗخم في 
ّ
هىا٥؟".. وال

٦الم٨م و٦ىقخم ٖلى ٧ل خاظت وعمُخىا هٟؿ٨م ٖلى 

غ الٗؿ٨غ  اوػٍجهم ؾٍغ ت وب٣ُخم جداعبىا الشىاع ٖو والكَغ
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لُاث ٖاصًت،  بهما ًسغؾىا؟ ٧ل صة ٖاصي باليؿبال٨م ٚو

( بٗض ما٦ٟغها مى٨م ب٣ُىا تًىهُ 31إلاا بخىا زغظىا في )

ٞىوو١ ًا ٖم لىظه هللا وقىٝ محن  !مجغمحن وزىهت؟

  !!لىا لخ٨م الٗؿ٨غ جاوياللي ونّ 

صو٫ باليؿبال٪  والىاؽ اللي ماجذ في )عابٗت( و)الجهًت( -

الم بًه؟ ٧اهىا بحهؼّ  عوا وال هّمت ٢خلىا هٟؿهم ػي ماؤلٖا

 
ّ
حن ًا ؤدي وال اللي ماجىا في ٢ال ٨م؟ هى بخىا مل مهٍغ

والص ٧لب؟  (عابٗت)قهضا واللي ماجىا في  (مدمض مدمىص)

مىن وج٣ى٫ هّمت الؿبب في مىتهم؟  وال هخٗمل ػي ٍع

مغي ال ًا خؿً، ؤها م٣لدل بن هّمت الؿبب في م - ىتهم ٖو

الم، مخ٣ّىلىِل اللي م٣لخىف..مانّض   ٢ذ ؤلٖا

حن بن اللي   - مىن ٖمغه ما٢ا٫ ٦ضة. ٧لىا ٖاٞع ًا خؿً ٍع

مجؼعة ب٩ل اإلا٣اًِـ ل٨ً الٟغ١ بجهم  (عابٗت)خهل في 

 (مدمض مدمىص)ماجىا ٖكان )مغس ي( ل٨ً اللي ماجىا في 

وصة ٞغ١  ،٧اهىا بُمىجىا ٖكان الشىعة (مجلـ الىػعاء)و

لل مً ٦المي، اللي  !ؤوي ٦بحر  حٗٝغ ًا خؿً، ومتٖز

خهل صة بُسلُجي ؤٞهم لُه عبىا اؾمه ؤلاله الٗض٫، بهخم 

٢خلىا هٟؿهم  (مدمض مدمىص)٢لخم ٖلى اللي ماجىا في 

وؾبدان هللا هٟـ ال٨الم بج٣ا٫ ٖل٨ُم، ٢لخم ٖلى 

 ً البىاث بدىام م٘ الكباب في  (مجلـ الىػعاء)مخٓاهٍغ

الىو بج٣ا٫ ٖل٨ُم بن الؿىعٍاث السُام وهٟـ ال٨الم ب
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لحن ظهاص  (عابٗت)بِىامىا م٘ قباب ؤلازىان في 
ّ
ومكٛ

 الى٩اح، عب٪ ًمهل وال حهمل..

 وبهذ نض٢ذ ٦المهم ًا باؾل؟  -

ا وبِى٨م. -
ّ
 ال ًا نض٣ًي مهض٢دل. وصة الٟغ١ بِى

خىا ؤها لُه ب٣ُذ "الصًجي"؟ ٖكان الٗهغ اللي بُدهل  - ٖٞغ

مت خغام وخال٫ والجىت مِٟل ؤٞؿض الشىعة ٚحر ٧ل !صة

والىاع، زىعة ٢امذ ٖكان هب٣ى صولت مضهُت مدترمت، 

وبٗض ماهجخذ الض٢ىن وال٨غوف اللي ٖاًمت في الٟخت 

َى٫ ٖمغها ٞجإة ٧ل واخض ٞحهم ٖمل هٟؿه "ظُٟاعا" 

وواخض ٣ًى٫ "ٚؼوة الهىاص٤ً" والخاوي ٣ًى٫ "ًىؾ٠ 

الٗهغ زغط لُد٨م مهغ" والجام٘ ًدكض وال٨ىِؿت 

عظٗىها للٗهىع الىؾُى.. ظهاص وخغب  جدكض..

 !نلُبُت.. إلاا زغبىا ٧ل خاظت هللا ًلٗجهم

  !هاهاها "هللا ًلٗجهم"؟ ٌٗجي مامً باهلل ؤهى ًا ٖم بؾالم -

ًا خؿً بهذ ظاهل، "الصًجي" مل مٗىاها ملخض، ؤها  -

مامً بن في عبىا ل٨ً مِٟل ألاصًان والهؿـ بخا٨ٖم صة 

يُٗخم الشىعة ػي م ٖكاهه إلاا اللي بخمّىجىا هٟؿ٨

الهُحن ٖكان هؼلىا ف يوصلى٢ت مايُٗخم ٧ل خاظت  31" يٖػ

ه٣الب، لُه به٣الب؟ هى مل هؼو٫ بوبخ٣ىلىا  "ًىهُت

٦ىخم  يًه اللبى؟ و يالىاؽ باإلاالًحن ًب٣ى اؾمه زىعة بغ 
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ل بمؿخيُِىه؟ بن الجِل ٌؿِب البلض فى  ت صعاَو ًض قٍى

زالم اهخم ل٨ً  ي ها يض الخ٨م الٗؿ٨غ ؤًلٗبىا بحها؟ آه 

ؾاؾا قٗب ؤخىا ب !ازترجىا صة ومِٟل بضًلي الل

ي ٚحر ال٨غباط ٖلى يهغها ٖكان همص مُىٟٗل مٗاها 

ًدؼهىن  زىعة وال ٖض٫، زالم زلهذ اوؿىا ب٣ى وال

  ..يجاو

 لؿت ًا بؾالم.. نض٢جي لؿت الخ٩اًت مسلهدل..  -

بًه ًا باؾل؟ بهذ مخسُل بن في زىعة جاوي هخ٣ىم؟ "٢اثض  -

ت وال٣ًاء و٧ل  الجِل" ب٣ى الغثِـ ومٗاه الكَغ

مٟانل الضولت، وألاهم مً ٦ضة بن الىاؽ زالم ػه٣ذ 

وعايُت بالىي٘ ومل َا٣ًت ختى حؿم٘ ٧لمت زىعة 

 جاوي.. بوس ى ًا نض٣ًي.. بش، زلهذ زالم. 

ل ًا  - مىن مٗٞغ ل٨ً بًماوي بن لى بخىا ميؿخاهلل  ٍع

مغ مىتهم ما٧ان  ٟحن ٞضم الكهضا ٌؿخاهل ٖو و٧لىا مٍؼ

٠ واللي ماجىا ٖكاهه هُخد٤٣ ولى بٗض ؤل٠ ؾىت  !مٍؼ

ولؿه ٖىضي ؤمل بـ اإلاغاصي مل ُٞىا بخىا. ألامل في 

ت.  خدىا ُٖىجهم ٖلى الخٍغ ٟا٫ اللي قاٞىا الشىعة ٞو ألَا

 
ّ
ه، بخىا ؤوالص الجُل اإلاهؼوم وم٨يل ٢بِلىا خض بُٟخذ بى٢

ٟا٫ صو٫ قاٞ ذ ىها وبخىا بى٣ى٫ )أل( و٧لمخىا ملل٨ً الَا

حهم ػي ما ؤل٠ خاظت عوخ هم ومِٟل خاظت هتًز٠ ٖو

ٟذ وعي ظُلىا، وصو٫ ألامل مهما ٖضث ؾىحن مدضف  !ٍػ
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غ( وال هِكُل مً ٢لىبهم  هُيؿحهم نىعة )مُضان الخدٍغ

٨ملىا اللي بخىا  ٧لمت )بعخل( وهُُجي ًىم ٨ًبروا ٍو

 بضؤهاه.

ي، مِـ  -
ّ
ّضً٪ َىلت الٗمغ ًا ٖم الدج.. اإلاهم ٢ىل ًّضًىا ٍو

 !ٖاملت بًه م٘ ابى٪؟ بًا٥ جُجي هاخُتها ًا باؾل)ؤمُمت( 

٪ ػهض٤ً، وصي ؤٖؼ نض٣ًاحي.  ؤها ٖاٞع

ؤها ملِل صٖىة بحها، هي صخُذ  مخساٞل،ال ًاٖم  -

ناعور ؤعى ظّى بـ بقغا١ وا٢ٟت ٖلحها خغؽ ظمهىعي 

ل لُه ًا ؤدي مغاحي  غ. مٗٞغ ممىٕى ؤلا٢تراب ؤو الخهٍى

   !بدك٪ ُٞا؟

٠ وقمٗخ٪ ٢اًضةٞٗال ٖىض٥ خ٤ م٘ به٪ َاه -  !غ قٍغ

مىن ؤ٦تر خاظت بخعجبجي ُٞ٪ به٪ صاًما  - حٗٝغ ًاى ًا ٍع

  !واز٤ ُٞا
ً

حؿخد٤ ل٣ب "نض٤ً ال٨ٟاح  بهذ ٞٗال

 ".!والى٩اح

 

مىن ؤبًض  ؤهه خحن ؤعؾل ؤمُمت لدكغح البً باؾل ا لم ٌٗٝغ ٍع

اإلا٣هلت التي ؾخ٣ُ٘  مَ ٢لُبها ألبُه ولم ٌٗٝغ ؤهه ٢ض   صعوؾه ؾُيكغُح 

مىن ًدبّ ٖى٤ نض ها في نمذ ولم ًجغئ ا٢ت الٗمغ بُضه، ٣ٞض ٧ان ٍع

ؤن ًسبرها بم٨ىىن نضعه، ٠ُ٨ٞ لٟخاة مؿلمت ؤن جٟخذ ٢لبها ا ًىًم 
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مىن ٢لبَ  لخّبِ  ه بهمٍذ ؤلُم ال ه ٖلى خبِّ عظل مؿُخي، ولظل٪ َىي ٍع

 ا.البىِح ؤبًض  ًملُ٪ خ٤  

 ا خضر ما ٧ان ًسكاه. ٧اهذ ؤمُمت ؾهًم و٢ض 
 
 صعوٕ باؾل. مخُ

ُّ و لِـ لجمالها وخضه  ت وظؿاعتها في مىاظهت ما تها ال٣ىٍّ ل٨ً لصسه

.جغاه زُ
ً
ًٗ  إ بل ٢اومذ هٓغاجه بلحها ا لم حؿخجب لٛىاًت الُاووؽ ؾَغ

 
ً

ال  ونم   ٍَى
ٌ

 ذ آطاجها ًٖ نىجه الظي ٌٛؼو عوخها ٧لما ظمٗهما خضًض

 
ّ
هل بها باؾل ٖابغ ًٖ صعوؽ هىعالضًً، ختى ٧اهذ ٖثرتها خحن اج

لب م٣ا  ا بلتها بًُٗض َو
َ
ذ ل٨ً خضر ًٖ صعؽ ابىه، وال جضعي إلااطا وا٣ٞ

بالهغوب،  َؽ صة ٢لٌب مهما جتر  ُه اإلاؿض  ؾهاَم  ما ؤعاصه ال٣ضع الظي ال ًغص  

 غها الُاووؽ.ٞإَؾ 

 ٧ان نض٢ه ؤمامها وهبر  
ّ
ُغ السضع ًلخٟ

َ
 ،ان خى٫ ٢لبهاجه التي لها ؤز

م ؤجها ال حٗٝغ ٖىه  جه ؤجها جغاه بىيىحؤزبرَ  ً  ٚع ٢لبها ًسبرها  ال٨شحر ل٨

  ؤهه عظٌل 
َ
 للهال٥ٚحر آمً وؤن  ُٖىه

ٌ
إ ب٩ل ما  ٞإ٢غ   ،ه ؾٟحٌن للٛغ١ ومٞغ

 للٛىاًت والخدظًُغ مً اإلاساَغ  ،عمخه به
ً
و٦م ٨ًىن الهض١ وؾُلت

٣ت لىهب الٟسار!!  ؤًٞل ٍَغ

  ،ؤزبرها ًٖ هؼواجه
ّ
ً ٖك٣ُاجه الل ٖاص ًظ٦غ  ىاحي ماٖو

َ٘ اٖتراٞاجه بإهه عؤي الىىع في ؤزبرها ًٖ ٧ل م ،هًءؤؾما ه، وؤجَب ساٍػ

 ،ُٖىحها، وؤبهغ الكٟاء ل٩ل ؤمغايه والٟٛغان ل٩ل ٢باثده ٖلى ًضحها

 ٖلى و ٧لماجه الؾٗت ونض٢ه مغب٪ 
ً
٢ض حّٗغي ؤمامها ٞما ٖاصث ٢اصعة

ؤن ج٣ؿى ٖلى عظٍل ا امغؤٍة في ال٨ىن ال جمل٪ ؤبًض  ؤلامؿا٥ به، ٞإي  

مخه ؤمامها.  ٌٗتٝر بهٍؼ
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خه، وتهاوث ٟخذ له ٢لبها الظي ًغاوصها ًٖ خبّ اه ه مىظ ٖٞغ

صث الل٣اءاث، وفي ٧ل مغة جإجُه لخدؿم ألامغ وجىهي جل٪ الخهىن وحّٗض 

ة ألهه ػوط وهي ال حؿخُُ٘ ؤن جغجبِ بغظل ال جمخل٪ مىه اإلاإؾاة، مغّ 

 
ّ
ِل
ُ
ل  ٧

ُ
ض وؤهذ ال جمل٪ مً طاج٪ بال ؤ٦ثر مً الىه٠ ٞخ٣ى٫ له "٧ َ٪ ؤٍع

ة ج٣ّىي هٟؿها بإجها لً ج٨ىن جل٪ الخ٣حرة التي جسخ٠ُ ومغّ  "،!ههٟها

 
ً

ما جداو٫ الابخٗاص ألهه ا ه، و٦شحرً مً ػوظخه وابىه ختى لى ٧اهذ جدبّ  عظال

ها الؿضوص. ل٨جها ٧لما عؤجه 
َ
 صوج

ُ
عظٌل مجبى٫ٌ مً زُغ وهؼواجه ال ج٠٣

َغي ٞال جمخل٪ بال ؤن ج٣ى٫ له  ُٗ ججهاع ٧ل السُِ وجىٟهم ٧ل ال

 اإلاىث ًا خبُبي". خ٪ خّض "اقخ٣

مً هجغ باؾل لها ٦ما ؤنبدذ ا لم حكٗغ قمـ بالسىٝ ًىًم 

ىضما ًؼوعها في الٟترة ألازحرة، ٣ٞض ؤنبذ صاثم التهغّ  ب مً ل٣ائها ٖو

ا ُئ في ٢لبه ؾغ  قاعٌص ٖلى الضوام ًسبّ  ،بالٛغبت ٌٗاملها ٠ًٍُ٦ ٌكٗغُ 

 ا عهُبً 
ّ
 جخمج

ّ
 ى ؤال

َ
 ٣ُٞخلها وجا به ؤبًض   ٌٗتٝر

ّ
ذ. ى ؤن ًبىَح خمج  به ٞدؿتًر

غٍّ   ت، و٧اهذ جل٪ ما ٖاص له صسبه ال٣ضًم في ل٣اءاتهما الؿٍغ

 
ً
بت في ٧ل امغؤة،  ُض ٣ُِٟٞ ا ظضًًض ا َبُٗخه ٧لما ٖٝغ ٖك٣ ظؿُضه الٚغ

ض ؤلازالَم  ٖك٣ه ال٣ضًم. بضا حّٛحره  ه الجضًض، ؤو اخترامَ لخبّ  ٦إهه ًٍغ

  ُ ُّ  ٌٗض لمٞ ،اظل  ها، و٢ض ٧اهذ ل٣اءاتُ ت مٌّٗٛحر ؤوياٖه الخمُم
ً
ا هما ٖٞؼ

 ُّ  وزي
ً
ُّ بحن ظؿضًً وع٢هت ضة للػجغ وجًاظٗه ت، ًُٞاظٗها ٦ؿ

ابذ ٧ل ألاقُاء  ،ل. ما ٖاص ؤي ش يء مً هظا٦غظل الٛاب اإلاخىّخ  ٚو

ً   ،الجمُلت لها ٧ان ُٚاب ٧لمت "بدب٪" التي لم ٌٗض ا ألا٦ثَر بًالًم  ل٨

ىا٫، ٣ٞض ٧ان لل٩لمت ولى ٖلى ؾبُل الضال٫ مىظ قهىع َا ٣ًىلها ؤبًض 
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 ُّ  لضًه ال تهتز  ٢ضؾ
ٌ
 ، ٞال ًى٣ُها بال بطا اؾخ٣غّ اؤبًض  ت

ُ
ث في ٢لِبه خ٣ُ٣ت

ِ الخّب 
ّ
 ؤمُمت. ٖلى خّبِ ا غً . و٢ض ناع ٢لُبه مؿخ٣

ىهي ٧ل آلاالم التي ما ٖاصث جدخملها ٞىاظَهخهواجتها الجغؤة 
ُ
في  لخ

 :ل٣ائهما ألازحر

مغي ما٢ - خ٪ باؾل بهذ ٖاٝع ٢ض بًه بدب٪، ٖو ُضث خٍغ

وال َالبخ٪ بص يء، ال َالبخ٪ بجىاػ وال ختى َلبذ 

٪ ُٖى٪ مً واخضة ٢اٖضة  !جسلهلي صة ؤها إلاا ٦ىذ بكٞى

مٗاها ٦ىذ بخل٨٪ بإي خاظت وؤ٢ىم ٖكان ؤؾِب٪ حكب٘ 

ت بن ؤها اللي في ٢لب٪.. ٦ىذ بخد٨ُلي ًٖ  مجها ٖكان ٖاٞع

٧ل ٚغامُاج٪ وؤها بؿم٘ وؾا٦خت.. صة ؤها ًا ؤدي ٦ىذ 

خ٪ مٗا٥ وبهذ بخد٨ُلي ًٖ واخضة هاًمت مٗا٥ بط

ت جخٗامل م٘ اللي بخٗمله ٞحها، وم٨ىدل  ومل ٖاٞع

بطخ٪ ٖكان ٞغخاهت ٦ىذ بطخ٪ ٖكان بهذ ٞغخان 

وؤها ٢لبي بِخدغ١ مً الخؿغة والٛحرة وب٨خم في هٟس ي 

ها ٦ٟاًت بهه مٗا٧ي، ب٨خم ٖكان مخدؿل بوي ٢ُض 
ّ
وب٣ىل

خ٪، ؤها ؾبخل٪ ٧ل ش يء ومُلبدل  ٖلُ٪ وال بسى٤ خٍغ

ؤ٦تر مً ٢لب٪.. ل٨ً صلى٢تي خاؾت بن صة ٦مان يإ 

ي صاًًم  !مجي.. بهذ بخدب ًا باؾل
ّ
ي ػي ما٦ىذ بخ٣ىل

ّ
ا ٢ىل

٧ل خاظت، مل ؤها ناخبخ٪ ٢بل ماؤ٦ىن خبُبخ٪؟ وال 

بالف خبُبخ٪ صي، صة بهذ ب٣ال٪ قهىع م٣لدل ًا 

ي، ؤها قمـ
ّ
دجي ًا باؾل و٢ىل  خبِبتي ولى مغة واخضة، ٍع

خبُبخ٪ وؾّغ٥ اللي ٖمغي ما٢ؿِذ ٖلُ٪. محن اللي 

 صزلذ ٢لب٪ ٚحري؟
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٪ ًا قمـ ٧ل خاظت، ؤها ٖاٝع بوي خ٣حر وال ٖمغي  -
ّ
ه٣ىل

ؤزلهخل٪، ل٨ً ؤها إلاا ٢لخل٪ بدب٪ وهللا ٧ان خب٪ مالي 

٢لبي ولؿت مالُه، خبىا خب بجىحن ٖكا١ بـ ٧ل واخض 

ه بُٗىبه 
ُ
مغه بُٗامل خبِبه ػي مابُٗامل ناخبه ٢اْبل ٖو

ماب٨ُٟغ ٌٛحرها، وؤها بُجي وبحن هٟس ي ؾاٖاث ٦خحر بخمجى 

م خب٨م مم٨ً  بوي ؤحٛحر، والخ٣ُ٣ت ال بهتي وال بقغا١ ٚع

ج٣ضعوا حٛحرووي، مل ي٠ٗ في خب٨م، بال٨ٗـ، صة مً 

قضة الخب في ٢لىب٨م مبخ٣ضعوف جمىٗىوي ختى ًٖ 

الٛلِ، وؤها مدخاط خض ٣ًضع ًدبجي وفي هٟـ الى٢ذ 

ت ؾاٖاث ًىظنهي، نض ٢ُجي مهما ٧اهذ شسهُاجىا ٢ٍى

..٤ ت جضلىا ٖلى الٍُغ ّض ٢ٍى ًَ  !٦خحر بىدخاط 

ا جغي ل٣ُذ ؤلاًض صي، اللي خؿِذ مٗاها بن ٢لب٪  - ٍو

 هُٗٝغ الاؾخ٣امت؟

 ؤًىة. -

ؤخب ؤٖٝغ محن هي؟ محن هي اللي خؿِذ مٗاها بالخب  -

 اللي مم٨ً ٌٛحر٥؟

 مل هخٟغ١ ًا قمـ مل مهم هي محن.. -

 ؾل، مً خ٤ اإلا٣خى٫ ٌٗٝغ اج٣خل بةًه..أل هخٟغ١ ًا با -
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ل بًه اللي خهل  - ؤمُمت، مضّعؾت هىعالضًً ابجي، مٗٞغ

وال بػاي خبُتها، ل٨ً مب٣دل ؤ٢ضع ؤجىٟـ مً ٚحرها، 

ب٣ُذ بدـ بوي ٖاوػ ؤنىجها في ُٚابها ػي خًىعها.. 

كان ٦ضة م٨ىدل ٢اصع ؤ٢ى   ٚحّرِث ُٞا خاظاث ٦خحر ٖو
ّ
٪ ل

بال٩لمت وؤها ب٣ُذ "بدب٪" ٖكان مدؿل بوي بهُى٪ 

 مغجبِ بٛحر٥..

ال ًا باؾل بهذ بُلذ ج٣ىلها ٖكان متهجهاف هي، مل  -

ؤها. ولى اللي بخ٣ىله صر ًب٣ى ًا بستها ألجها ٢ضعث جسلي 

 !باؾل اللي ٖمغه ماخب ٌٗٝغ ٌٗجي بًه خب

  !ؤها مل ٖاًؼ ؤزؿغ٥ ًا قمـ ؤعظى٧ي -

ؤها ٖمغي ماهبٗض ٖى٪ وال ؤ٢ضع، وصاًما ه٨ىن مىظىصة،  -

ها خبِخ٪ خب مٟخىح بضون قٍغ وال ٢ُض وبصًخ٪ ٧ل ؤ

مغي ماهِكب٘ ٢لبي  اللي ٖىضي و٦ىذ ؤجمجى ؤصًل٪ ؤ٦تر ٖو

مً خب٪ ٚحر إلاا ؤصًل٪ عوحي هٟؿها.. ل٨ً بهذ ازترث 

٣٪ وؤها ػي ما ؤها مخٛحرحل، وهؿِب٪ خغ ومل  ٍَغ

ضج٪ مً ؾىحن في ؤو٫ مغة ٢لىا ٞحها  ض٥ ػي ماٖو ُّ ه٣

ا بغيى ٧ان خب ًا لبٌٗ ٧لمت بدب٪. مهى ا
ّ
للي بِى

 باؾل!
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ّ
 ٖمغها جمج

َ
ر ي هٟؿها بإن  باؾل ؾِخٛحّ ٖاقذ بقغا١ ؾىىاث

ض ُخلمها ٧لما ٦بر ابجهما الظي ؤنبذ في الشاهىٍّ  ٍؼ ت، ت الٗاّم طاث ًىم، ٍو

 
ً

، جدلم ٞال ًم٨ً ألبُه ؤن ًىانل ظمىخه الهازب و٢ض ناع ابىه عظال

ُّ ؤن ًغصٖه اللىن ألابٌُ الظي ؤل٣ى ال ت ٖلى عؤؾه ٞبضؤث خد

  ،راث البًُاء حٛؼو مَٟغ٢ه لخسبره ؤهه ٢ض ٦بر ٖلى مشل هظاحالكٗ
َ
 وخان

 
 

ض ؤن جدّضزه ًٖ ما ٧اهذ جخّٗم ا ًٖ مغاه٣خت، و٦شحرً  ل٣لبه ؤن ٠٨ً

ج٣اعب هىعالضًً و)زضًجت( ابىت ٦ما٫ التي جإزظ صعوؾها مٗه، ٣ٞض 

 ًٗ  ختى ناعَ ا ابىه ٦بر ظض   ، لخلٟذ هٓغه ؤن  تت الٗاّم في الشاهىٍّ ا ٧اها م

  ٖلى وق٪ الخّب 
ّ
ر ؤن ٌؿخمّغ لٗل

ُ
 ماٖاص ًهل

َ
 ه ًٟهم ؤن  ما٧ان

ً
ا . ؤخُاه

 ُّ ت جى٢ٔ زىٞها حكٗغ ؤهه حّٛحر بٗض الشىعة، ٞما ٖاصث الاجهاالث اللُل

  ٦ٗاصجه وحكٗغُ  وما ٖاص ًخإزغّ 
َ
ه بن لم ج٨ً ٢ض اهتهذ ٞهي ٖلى ؤن  هؼواج

  ألا٢ّل 
ّ
 ٢ض ج٣ل

َ
ُىَ لها  هذ وخان

ُ
ي ٞهى٫ جل٪ اإلاهؼلت لؤلبض، ؤن جيخهي لخ

ٌَ ٖلى خّبِ   ػوط َا٫ هغوبه لؿىىاث. وج٣ب

 
ّ
 هاجٟه وهى هاثٌم مسبرً َم جدُ

ًٖ ٢ضوم ا ذ ٧ل ؤماهحها ٖىضما عن 

٫ الهضم ل٩ل ؤخالمها. ججاؾغث ٖلى ٞخذ الغؾالت عؾالت جدمل مٗىَ 

 
ّ
ً  ال في ؤّيٍ مً ؤٚغايه ؤبًض وهي التي لم جٟد ىص الجمُ٘ ال٣ضع ٣ً ، ل٨

 
َ
ُ٘ ٢م   هدى اإلاُضان اإلاٟخىح لُبلٜ  الىظ

َ
غ ه وخُجها ًم٨ً للجغاح ؤن جخُهّ خ

 ا جدذ الىاع. ٞخَدذ الغؾالت لتري اؾًم 
 
ؤن ًؼوَع ٢اثمت ا ؤبًض  ٘لم جخى٢

الٗك٣ُاث، بجها ؤمُمت، جل٪ الٟخاة السلى١ التي ؤُٖذ الضعوؽ البجها 

زم اه٣ُٗذ ٖىه ٞجإة بال  تٖىضما ٧ان بالؿىت ألاولى مً الشاهىٍّ ا قهىًع 

 عاث.ماث وال مبّر م٣ّض 

٧اهذ الغؾالت خاع٢ت ل٣لِب ػوظت خاإلات: "باؾل ؤها بدب٪ ومل 

٢اصعة ؤبٗض ٖى٪ وبهذ مبخضًىِل ٞغنت آزض ٢غاعي.. مل ه٣ضع ؤ٢بل 
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م بوي ٖمغي مااجمىِذ عاظل في خُاحي ٚحر٥ بـ  ٖغي٪ بالؼواط ٚع

ؾاٖضوي ٖلى البٗض مل ه٣ضع ؤ٦ؿغ ٢لب مغاج٪.. ؤعظى٥ ًا باؾل 

 "..وبالف جدانغوي، ؤعظى٥

 
َ
اإلاهاهت  ،غة جتهاوي بكٓاًا عوخها اإلاخ٨ّؿ  كٗغُ ح ،٢لبها ؾ٣ِ

 ؤحك٤ٟ ٖك٣ُخ٪ ٖلى ػوظخ٪؟ بلى هظا الخّض  !٦بحر ؤلُمت والظ٫  

ىت ٖلُ٪؟ بلى هظا الخّض  ُّ  ه
ُ

  ؤنبدذ
ً
٠ُ٦  ا؟ال ؤؾاوي ٖىض٥ قِئ

 
ّ

 ه ًا بجغض ى لي ًا خبُبي هظا الهىان؟ وا طال
ّ
 ٢لبي اؾل، خُ

َ
مذ

  !وؤطللخجي

 
ّ
 اج

َ
ًَ ظىٝ سظ  للدجاعة اإلاخضخغظت ؤن حؿ٨

َ
ث ٢غاعها. خان

 
ُ
ت لُيخهي الؿ٣ىٍ غ، لً ٌؿخمغ   الهاٍو طا٥ الٗغى الغزُو بٗض  اإلاٍغ

  الُىم.
َ
 ؤ٣ً

َ
ل ٖىضما َل٘ الجهاع، ؤ٣ًٓ خه مً هىمه الٍُى

َ
خه ب٣لب امغؤة ٓ

 
ّ
 ساط ٢غاع، ؤ٣ًٖك٣ذ ل٨جها ال جؼا٫ ٢اصعة ٖلى اج

َ
خه لخسبره ؤن  نبرها ٓ

 
ً
 ا ٧ان ٖك٣

ً
 ويٗذ الغؾالت ؤمام ُٖيُه و٢الذ له: ا.ولِـ يٟٗ

ٛها بن اإلاك٩لت مدلىلت، والبجي آصمت اللي زاًٟت ج٨ؿغ  -
ّ
بل

 
ّ
 ٢لبها زالم هدؿِب ٧ل خاظت، ٢ل

ّ
مً، ٢ل

ّ
ها مغاحي ها جُ

زالم خغعججي مً ٧ل خاظت. زالم ًا باؾل ال٩اؽ 

 بجملذ وصة جهاًت اللي ما بِىا.

 بقغا١ ؤها هٟهم٪... -

مخخ٩لمل ًا باؾل، ؤها ٞاهمت ٧ل خاظت، َى٫ ٖمغي   -

غوع٥ بُٗمي  ٞاهمت، بـ بهذ اللي ٖمغ٥ ماٞهمذ ٚو

ُٖىه٪ ًٖ به٪ حكٝى وظ٘ ٚحر٥ ؤو ختى جخسُل بن في 
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هاؽ بدخىظ٘ بؿبب٪.. مً اجهاعصة ؤها مل مغاج٪. ل٨ً 

 بهذ هخًٟل ظىػي.

 ٌٗجي بًه ًا بقغا١؟! -

باؾل، وهازض ابجي وؤعوح ٖىض ؤهلي، بخىا هىىٟهل ًا   -

بـ ؤعظى٥ ٧ل اللي هُلبه مى٪ بالف جُل٣جي، ٖاوػة 

ؤمىث وؤها ٖلى طمخ٪ بهما مل هىِٗل م٘ بٌٗ وال 

مً.
ّ
 هُجمٗىا م٩ان وال ه٨ُىن لُا ٖلُ٪ ؤي خ٣ى١.. ِاَ

مغي ماهبٗض  !اللي بخ٣ىلُه صة مؿخدُل  - ؤها بدب٪ ٖو

 ٖى٪.

واللي ب٣ىلهىل٪ صة  بهذ َى٫ ٖمغ٥ بُٗض ٖجي ًا باؾل،  -

ا 
ّ
غ في ٧ل اللي خهل بِى

ّ
٢غاعي ألازحر. ؤها َى٫ اللُل ب٨ٟ

مً ًىم مااججىػها، ٢اٖضة ببهل٪ وبٟخ٨غ ٧ل مغة زىخجي 

ٞحها، ووهللا ماصزل ٢لبي طعة ٦غه ل٪ وال خ٣ض ٖلُ٪.. ؤها 

الهت ختى مجها ألجها  ذ عؾالت خبُبخ٪ الجضًضة ومل ٖػ ٢ٍغ

ها خبخ٪، وعٚم خبها بوؿاهت مؿ٨ُىت ملهاف طهب بج

دل ججىع ٖلى خ٣ي، ٧ل الىاؽ خٟٓخجي بال بهذ ًا  ُِ مغي

باؾل، زالم ٧ل ش يء بهخهى.. ؤها مغيُدل ؤصخُ٪ مً 

٣لي،  ذ عؾالتها ٖكان ٦المي ٨ًىن مً ٢لبي ٖو ؤو٫ ما٢ٍغ

والاجىحن صلى٢تي م٣خىٗحن بٟغا٢ىا. ؤها هازض هىعالضًً 

 وؤمص ي خاال. 
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ىعالضًً، ؤها اللي همص ي. ال ًا بقغا١، صة بِخ٪ بهتي وه -

هىعالضًً الػم ًتربى في بِخه وم٘ ؤمه، ؤها ٖمغي ماخاولذ 

ؤجضزل في جغبِخه ألوي ٖاٝع بوي زُغ ٖلُه وبهه هُخٗلم 

مى٪ بهتي ٧ل خاظت خلىة، ٞبالف جسلُه ٌكىٞ٪ واهتي 

ت.. ؤجمجى  بخيسخبي، الػم جًٟلي في هٓغه ألام ال٣ٍى

 وهمدُجي.. ؤها اللي همص ي صلى٢تي حؿا
ّ
مً ٖل٨ُم مً ُ

 و٢ذ للخاوي..

م ٢لب٪ ال٣ىاٖت.. -
ّ
ٗل  عوح ًا باؾل، عبىا ٌؿامد٪ َو

ويٗذ بقغا١ عؤؾها ٖلى نضع مىحرة وب٨ذ ختى ٧اص ٢لُبها ؤن 

 
َ
ٟٙغ

ُ
 ..٦إَؽ عوخها مً ٧ل اإلاىاظ٘ ًىسل٘ ومىحرة جمّؿض ٖلى عؤؾها ختى ج

مخسِٟل ًا بقغا١، باؾل خُٟضي ؤها اللي عبِخه ػي  -

ؤها اللي ؤٖٝغ ظىهغه، باؾل مدبل خض ماعبِذ ؤبىه و 

ه الٗالي هى اللي مدحره والٗك٤ اللي ظىاه  ًُ ٚحر٥ ل٨ً هب

بٌُُٟ ٖلى ٧ل اللي خىالُه، هى بُهب الخب ٖىض 

ٚحر٥ ل٨ً الىب٘ َال٘ مى٪ بهتي، باؾل ػي البضع الػم 

ه،  ٨ًّمل صوعجه ومل هحرجاح بال إلاا ًجغب ٧ل اللي ًسٞى

ال ًابىتي باؾل بُٗمل هى مل بُسىه٪ ٖكان مدب٨ِل، 

ض ٢لبه ٞبُّٟغ١ صمه في بّ ٧ل صة ألهه َخ  ُّ ٪ وزا٠ً الخب ٣ً

غظ٘  ؤل٠ م٩ان ٖكان مدضف ًمل٪ ٢لبه، ل٨ً هُخىب ٍو

لىبٗه، بـ الػم ًضو١ الىظ٘ والػم ًضو١ ٦ؿغة ال٣لب، 



291 

 

ّض٩ًي  ه هحرظ٘ ٍو ىم ماٌٗٞغ وو٢تها هُٗٝغ ٢ُمت ٢لبه، ٍو

 الخب اللي ٖمغه مابصاه لٛحر٥.

عوح بقغا١ ل٩لماث مىحرة، ٞهي جضع٥ ؤن  جل٪ العجىػ ؤقغ٢ذ 

 
ّ
  ام بال هاصعً التي ال جخ٩ل

ّ
  مذ خؿَمذ ٧ل ش يءبطا ج٩ل

َ
الظي  ذ بالخ٤ّ وه٣ُ

به ألاًّ 
ّ
.ٞابدؿَم  ا.ام ؤبًض ال ج٨ظ  ذ وؾِ ٧ل الضمٕى

َى باؾل ٖلى مىاظهت ظّض 
ْ
جه ٢بل مٛاصعة اإلاجز٫، ٧ان ٌٗلم لم ٣ً

 
ّ
خه خّض م ل٨ً هٓغة واخضة ؤجها لً جخ٩ل السؼي  مجها ٧اهذ ٦ُٟلت بخٍٗغ

ؤمام هٟؿه، لظا خؼم خ٣ُبت نٛحرة جدىي مالبؿه وزغط بلى الكإع ال 

ٖلى ا ٖاإلاه ًتهاوي ؤمام ُٖيُه. ما ٖاص ٢اصعً و ًضعي بلى ؤًً ًظهب 

مىاظهت آالم ػوظخه ولم ٨ًً ٌؿخُُ٘ الظهاب بلى قمـ جل٪ الخبِبت 

٧اهذ قمـ له مشل بقغا١،  ألازغي التي خكا ٢لبها بجمغ زُاهخه لها،

٣ت ال ًضع٥ ؾغّ   ٌٗك٣ها بٍُغ
ّ
ة ظؿضه ها، ٧اهذ نض٣ًخه وخبُبخه ولظ

كبٗه ؾىاها ل٨ً ًى٣هه ش يءٌ  ٌُ ش يء..  ٧ان ًى٣ههُ ا مٗها، صوًم  التي ال 

مغحٗب هل ؾخ٨خمل الىىا٢و ٖىض٥ ًا ؤمُمت؟  ٌؿإ٫ هٟؿه ب٣لٍب 

 مً ٢بلها، ٞهاعث حكٛل 
ٌ
ذ ما لم جٟٗله امغؤة

َ
زُاله في وخضها ٞٗل

 
ّ
مه ألو٫ زلىجه وصسبه وفي هىمه وصخىه، جل٪ التي اؾخُاٖذ ؤن حٗل

  ً الظي ًبدض ٖىه َُلت  ؤجها الخّب  مغة ماطا حٗجي ٧لمت )بزالم(، ٞٓ

 ٖمغه.

اؾخ٣غ ٢غاعه ٖلى ؤن ٨ًىن مبِخه في مخجغه، ٣ًط ي ًىمه في 

الٗمل وخاإلاا ًيخهي ٣ًابل ؤمُمت ٞخمط ي الؿاٖاث الُىا٫ صون ؤن 

غَ  ُٗ ب وظهها واجهاعث ٌك  الٖغ
َ
ا بها. ؤزبرها ًٖ اهٟهاله ًٖ ػوظخه ٞمؤل

 با٦ُت:
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ؤها ٖمغي ماهؿامذ هٟس ي لى  !ؤعظى٥ بوعى حٗمل ٦ضة -

تها ٞحهم وؤها بضعّ  ؽ البى٪ ِؾبتها، ؤها في ال٩ام قهغ اللي ٖٞغ

خبُتها وخؿِذ بجها ؤظمل بوؿاهت ٢ابلتها في خُاحي. ؤها 

ؾخدمل هٓغة ؾبذ صعؽ ابى٪ ٖكان م٨ىدل ٢اصعة ا

الُُبت والىصاٖت اللي في ُٖىجها، ٦ىذ خاؾت بوي بسىجها 

في ٧ل مغة بكىٞ٪ ؤو ؤ٢ابل٪. بوعى حؿُبها ًا باؾل بوعى 

 حٗمل ٦ضة وبال ؤها اللي هسغط مً خُاج٪ ؤ٢ؿم باهلل..

زالم ًا ؤمُمت، صة ٢غاعها مل ٢غاعي، نض٢ُجي بقغا١  -

ل خاظت حٗبذ مٗاًا ٦خحر وصة ؤخؿً لها، ولى بٗضحي مِٟ

هخخٛحر، ؤعظى٧ي مخسلُىِل ؤخـ بوي زؿغث ٧ل ش يء، 

 ألاؾغة والخب، بخىا الػم هخجىػ وفي ؤؾٕغ و٢ذ.

بالف ًا باؾل هخ٩لم في صة صلى٢تي ؤعظى٥، وبصي لىٟؿ٪  -

 ٞغنت جهلر ٖال٢خ٪ بحها..

مً ٖلحهم، وهىعالضًً ٦بحر ٦ٟاًت  -
ّ
ؤها بؼوعهم ٧ل ًىم وبخُ

 
ّ
ّغٞخه مخه في ٧ل خاظٖكان ًٟهم، وؤها ٧ل ت وقغخخله ٖو

بن اهٟهالي ًٖ والضجه بؿببي ؤها، مل هي، وبن ؤها اللي 

٦ىذ وخل، والىلض ٧ان ٞاهم مً ٢بل ختى ماؤ٧لمه.. 

ظىاػها مل هُٟغ١ خاظت ًا ؤمُمت، بال٨ٗـ هُسلُجي 

 مؿخ٣غ ؤ٦تر وؤ٢ضع ؤعاٖحهم.

  ؤقهغ ختى اؾخـإظغَ  لم جمغ  
ّ
ُّ  ت بخيّ باؾل ق٣ ت( لخ٨ىن )الؿبد

بت مً  ط ؤمُمت التي مؤلث ٧ل خُاجه وجؼّو  ،ٖمله بِخه ومً مدّل ٢ٍغ
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 ا هاصعً  للٗاملحن مٗه، وؤنبَذ  ختى ؤهه جغ٥ بصاعة اإلادّل 
ّ
ت ما ٌٛاصع ق٣

غه ؤهه مىظ ؤًام لم ًُؼع ػوظخه 
ّ
ؤمُمت، وال ًتر٥ البِذ بال ٖىضما جظ٦

 
ّ
ذ ٢لبها بال ا غه صوًم وابىه، وجظ٦ بإن ًدمل الهضاًا بلحهما. ٧ان ال ٌؿتًر

ٖ 
َ
ِهل ًَ  ىضما 

ُ
م ٚحرتها الكضًضة وعٚبتها في امخال٥ ٧ ّلِ خبُبها ل٨جها هما ٚع

 ُّ  ػوظها بد٤ّ  غ تها بطا ٢ه  ٧اهذ ج٣م٘ جل٪ الٛحرة ختى ال ج٣ٟض بوؿاه

ى بهظا قٗىعها بىزؼ الًمحر الظي ٧ان ال ؤؾغجه بؿببها، ٩ٞاهذ حٗىّ 

 ًٟاع٢ها.

 
ً

ال ذ ؤؾغتها ٍَى ت لخ٣ىٗهم بؼواظها مً عظل له ػوظ ناٖع

ها له، ختى ؤجها ؤعاصث ؤن جتر٥ وولض، وواظهذ ال٨شحر في ؾبُل خبّ 

ٙ لخبُبها ٞال ٌكٛلها ٖىه ش يء، ٧اهذ حؿ٣ُه الٗمل باإلاضعؾت ختى جخٟغّ 

 
ً

ة وال ٌكبٗان مً ة بٗضة مغّ ، ًخًاظٗان ٧الُُىع مغّ اوجهاعً  الٗك٤ لُال

  ،ألخض"ا ههِبً  ٞخ٣ى٫ له: "لً ؤجغ٥ َُٞ٪ ا بًٗهما ؤبًض 
ُ
مجهما  ّلٍ وآزاُع ٧

اجه  ًّ ُت ٖك٤ ٞى١ ْهغه ٖو ٖلى ظؿض خبِبه، زغبكاتها جغؾُم زٍغ

 وزجّي.  باصًت ٖلى نضعها ٦ىقٍم 

خه ٦ما لم حٗٝغ اليؿاء الٗك٤ ؤبًض 
َ
ها ٦ما لم ٌٗٝغ وؤخبّ ا ِٖك٣

ح   الخب   ٧ل ٖاصاجه ال٣ضًمت  رَ ُمداعٌب ٢بله، ػهض في ٧ل اليؿاء صوجها ٚو

ض ؤن ًغخل ٖىه ؤبًض ٖاإلاه الظي  وناع ٖك٣ها هى خضوصُ   اال ًٍغ
 

٠٦ ، 

ًٖ هؼواجه ونٗل٨خه وقغوصه وما ٖاصث ؤي امغؤة حؿخُُ٘ ؤن ججظبه 

ه وهى الظي ٧ان ٌؿخٗص ي ٖلى  زاعط صاثغة ؤمُمت التي ؤنبدذ جدخٍى

٧ل الضواثغ ٢بلها، بال قمـ وخضها مً ٧اهذ حؿخُُ٘ ؤن ججخظبه مً 

ُ٘ ٖال٢خه بكمـ ة ٧ل خحن، ٞلم ٌؿخُ٘ باؾل ٢صاثغة ؤمُمت، ولى مغّ 

 ا.ؤبًض 
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ِخه التي جخلبّ  ّ٪ سخغه الظي ال ًى٧ٟاهذ قمـ 
ّ
خه ؿه وغجغٍّ وظى

َمها اإلااء وال الىاع وال ختى ٖك٣ه ألمُمت. ٧ان 
ْ

ْمُذ وق ًَ التي وقَمخه ٞلم 

بٗه  ًؼوعها ٖلى ٞتراث مخباٖضة ٌؿخُٗض مٗها عوخه الكغوص َو

م خّب  ،لاإلاخىّخ    ٞٚغ
ّ
ك٤ ؤمُمت اإلاخضٞ ٤ ل٨ىه لم بقغا١ الىصٌ٘ ٖو

 ا ٌكٗغ ًىًم 
ً
ً  زالىزه اإلا٣ّض  ؤن  امغؤة ُ

 جٟهمه مشل قمـ. ٦
َ
 ؽ، وؤع٧ان

 
ّ
 شه الظي ًجهضم بطا ٚاب ٖىه يل٘. مشل

ت ولم جغَى ؤمُمت بال ؤن ٨ًىن لم ج٣بل بقغا١ زُاهاجه ألابضًّ 

  ٧له لها، وخضها قمـ ؤصع٦ذ ؾغ  
َ
ٞغ ه اليؿغ ُٞه ٖو

ُ
ذ ؤن  ال٣ُض ٢اِجل

ض له بال   وهي ال جٍغ
 
 ٖىضها ألهه ًضع٥ ؤجها لً ج٣و    الخُاة، ٩ٞان ًدِ

 ظىاخُه خحن ٣ًغّ 
ّ
غ ًا وؿغي ع الخدل٤ُ هدى ألا٤ٞ، بل ؾخهٟ َِ ٤ له: "

ذ".  الجمُل وخحن جخٗب حٗا٫ بلى نضعي لدؿتًر

 
ً

مىن ٢لُال الىضعة، لِـ الوكٛا٫ باؾل  خض   ؤنبذ ل٣اُء باؾل بٍغ

مىن الظي ن٣ٗخه ٖال٢ت  نض٣ًه باإلاغؤة الىخُضة التي وبهما البخٗاص ٍع

ها، و٧اهذ ٞجُٗخه ال٨بري ٖىضما ٖلم بؼواظهما، ٞما ٖاص ًدخمل ؤخبّ 

ٖىضما و ل٣اَء نض٤ً ٖمغه وق٤ُ٣ عوخه وفي ٢لبه ظمغة خ٣ض ٖلُه. 

ًم اظخمٗا طاث مغّ  مىن ما ٧ان ًسُٟه ٚع  ٖىه:ا ة ؤزغط ٍع

 بهذ لُه م٣لخلِل ًا باؾل به٪ ٦ىذ ٖلى ٖال٢ت بإمُمت؟ -

مٗا٥ بًه؟ ٌٗجي ؤها ٦ىذ بد٨ُل٪ ٖلى ٧ل وهخٟغ١   -

تها بمتى؟ ؤو لُه؟   واخضة ٖٞغ
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تهم؟؟ -  ٌٗجي ؤمُمت ػحها ػي ؤي واخضة مً اللي ٖٞغ

-  ًٗ مىن، ؤمُمت خاظت جاهُت، ؤمُمت هي ؤلاوؿاهت ا ال َب ًا ٍع

كان  ّحرث مً هٟس ي ٖكاجها، ٖو الىخُضة اللي خبُتها ٚو

 ٦ضة بججىػتها.

٪ ًاباؾل؟ ؤوما٫ وبهذ مهض١ به٪ ٞٗال ّٚحرث هٟؿ -

 ٖال٢خ٪ بكمـ اللي مؿخمغة لخض اجهاعصة صي جب٣ى بًه؟

هم، قمـ خاظت   - قمـ مل واخضة مً اللي ٦ىذ بٗٞغ

جاهُت، مل ه٣ضع ؤٞؿغل٪ ل٨ً ؤها مل ه٣ضع ؤبٗض ًٖ 

 قمـ ؤبضا..

ؤمُمت خاظت جاهُت.. وقمـ خاظت جاهُت.. وؤم السلى٫  -

هُت..؟ خاظت جاهُت.. ؤل٠ واخضة وواخضة و٧لهم خاظت جا

  !بهذ ٖاًؼ بًه ًابجي بهذ مبدكبٗل ؤبضا؟

مىن؟ بهذ ٖمغ٥ ما٧لمخجي ٦ضة؟ - ٣ت صي ًا ٍع   !بًه الٍُغ

الخ٤ بوي  خ٣٪ ٖلُا ًا ؾُضي بـ نضا٢خىا جضًجي -

  ..ؤهصخ٪

وهي نضا٢خىا صي مٓهغحل ٚحر بٗض مابججىػث ؤمُمت؟  -

مغ٥ ماهصخخجي ؤبُل  مابخىا َى٫ ٖمغها ؤصخاب ٖو

 !؟مخجي بالٗى٠ صةٖال٢احي وال ٖمغ٥ ٧ل
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ا ًاؾُضي، ؤها آؾ٠. وألاخؿً   - ُّ ماش ي ًا باؾل. خ٣٪ ٖل

وّٛحر اإلاىيٕى ٖكان ؤها ٧لمذ بؾالم وخؿً وػماجهم 

 ظاًحن.. 

مىن بٗضما اؾخ٣الذ  اقخٗلذ هحران الخ٣ض والٛحرة في ٢لب ٍع

وما ٖاصث الهضا٢ت  ،ؤمُمت مً اإلاضعؾت بٗض ؤعبٗت ؤقهغ مً ػواظها

 ٖلى مىاظهت ا
ً
٤، ٌؿإ٫ هٟؿه "بلى هظا الخض ؾُُغث ٖلحها ٢اصعة لخٍغ

ذ ألظل٪ ختى مً ٖملها ومؿخ٣بلها؟ًا باؾل؟ جٟغ  
َ
ٚ!." 

مىن الىخُض الظي ٌٗٝغ ٧ل ؤؾغاع باؾل والىخُض الظي   ٧ان ٍع

 ُّ اعجه ألاؾبىٖ  ٌٗٝغ ٍػ
ّ
اعة التي جبضؤ بٗض الٓهغ ت لك٣ ت قمـ، جل٪ الٍؼ

  ٧ل زالزاء وجمخّض 
ّ
غاعه ؤهه خان و٢ذ سظ ٢ختى ٚغوب الكمـ، ٞاج

 ٚغوب قمـ باؾل مً ٖالم ؤمُمت.

ؼ ا خاو٫ ٦شحرً  ؤن ًغصٕ هٟؿه ًٖ جل٪ السُاهت البكٗت أٖل

ع هٟؿه بإن  ما ؾُٟٗله ألظل قٟاء باؾل مً نض٤ً، ل٨ىه ٧ان ًسّض 

 ِّ  هؼواجه، وألن  بوؿاه
ً
ت في ػوظها زم  خه جإبى ؤن جغي ٞخاة ٦إمُمت مسضٖو

ٌ ؤن ج  بوؿان ٖلى السضٌٗت. ٧ان ًتر٦ها، وؤن  يمحره ًٞغ
ُ
٣ىَم خُاة

ت ًخلىها ٖلى آطان "الهضا٢ت" ختى جظهب في هىٍم ًدخاط ألل٠ ٢هّ 

 َ٘   ٖم٤ُ لِؿخُُ
َ
 ؤن ًٟٗل ما ؤ

َ
 في ٦إؽ الهض٤ً. الؿّم  َ٘ يمغه ًُٞ

 خب به:ٖىض ؾمإ نىتها وهي جغّ ا اجهل بإمُمت وبضا مخلٗشًم 

-   
ً

٪؟ ُٞى٪ ًابجي؟ مدضف ؾام٘ نىج ؤهال مىن، بٍػ ٪ ًا ٍع

وال ػوعجىا مغة واخضة مً ًىم مابججىػها، ًا ؾُضي لى 

 !مل ٖاوػ جؼوع ػمُلخ٪ ٞخٗا٫ ٖكان جؼوع ناخب٪
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ه، صَ ها جغص  ؤعب٨خه ال٩لماث التي جسبر ًٖ ػوظت ؾُٗضة، ٞدؼَمذ ؾٗاصتُ 

 وؤؾ٣ُذ الٛحرة آزغ صٕع للهضا٢ت: 

ت بهىا ػماًل مً ؾىحن وبٗخبر٥ ػي ؤزتي،  - ؤمُمت بهتي ٖاٞع

ا، وُمىاًا ٖال٢خ٨م ببٌٗ ج٨ىن ؾلُمت وباؾل ؤزٍى

 و٢اًمت ٖلى هًاٞت.

مىن مل ٞاهمت؟ -  هًاٞت؟ ٢هض٥ بًه ًا ٍع

مل ٖاٝع ؤٞهم٪ بػاي.. بـ ؤها قا٠ً خاظاث ٦خحر  -

احٛحرث في باؾل ٖلى بًض٥ ماٖضا خاظت واخضة بـ 

ٞايلت، هٟس ي جخٛحر هي ٦مان ٖكان حِٗكىا م٘ بٌٗ 

 ُؾٗضا ػي مابخمىال٨م..

 !ٍمىن؟ اج٩لم بىيىح مً ًٞل٪خاظت بًه ًا ع  -

ها مً ػمان، وبإماهت هى  - باؾل بُسىه٪ م٘ واخضة بُٗٞغ

٪ بال الٗال٢ت صي..  ٢ُ٘ ٧ل ٖال٢اجه مً و٢ذ ماٖٞغ

٣ُ٘ ٖال٢خه  كان ٦ضة ب٩لم٪ ٖكان هٟس ي ًخٛحر ٍو ٖو

 ب٩ل اإلااض ي..

ها مً ػمان؟ - مىن؟ !واخضة ٌٗٞغ  محن صي ًا ٍع

حن، اؾمها واخضة صخُٟت ؾىعٍت ٖاٌكت في مهغ مً ؾى -

 قمـ، صاًما بِخ٣ابلىا ٧ل جالث في ق٣تها..
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 !٧ل جالث؟ ٌٗجي هى ٖىضها صلى٢تي -

  ..ؤًىة -

  ُ مىن الٗىىان جٟهُل  ، وجدغّ اؤُٖاها ٍع
ُ
٦ذ ؤمُمت والٓالُم ًمؤل

 
َ
 ُٖىج

ّ
 ها والى

َ
ذ ٧ل اُع حكخُٗل في ظىباث عوخها، ٠ُ٦ ًسىجها وهي التي جغ٦

 ا وجطخُاتها؟؟هط؟ ٠ُ٦ ًجخض ٧ل خبّ ش يء ألظل عظل متزّو 

 
َ
 يُٛ

ّ
ت، ٟٞخدذ لها ٞخاة باطزت الجما٫ ذ ٖلى ظغؽ الك٣

 
ّ
له الٗغ١، ًسبر ًٖ ملخمت ٧اهذ جضوع جغجضي "عوب" ٞى١ ٢مٍُو َبل

 ٞى١ طا٥ الجؿض..

 بهتي قمـ؟ -

 ؤًىة. محن خًغج٪؟ -

غ٥ ظىة.. -  ؤها مغاث الغاظل اللي هاًم في ؾٍغ

 
ً
 ا زم صٞٗتها وصزلذ مباقغة

َ
 عاثدت

ُ
ٍت حٗٝغ لجؿض الظي بلى ٚٞغ

 
ّ
عاثدت ظؿضه  ألجها جدب  ا غ ؤبًض بضازلها ٨ٞم ٧اهذ جُالبه ؤال ًخُٗ

ناعث عاثدت الجؿض اإلاٗكى١ هي صلُلها بلُه لخبهغ ٞجُٗتها  والُىمَ 

 ُّ  خ
ً
ًٖ ا ؤمامها وػوظها ًغ٢ض ٖاعًٍ  ت غ ؤزغي. اٖخض٫ ِٞؼ ٞإقاعث ا في ؾٍغ

اصَعث ٧ل ش يء..ب٨ٟها: "ػي مااهذ  " ٚو

 
ّ
، جهذ لبِذ ؤبحها و اج

ّ
، حؿحر وظغاخها ججز ًٍ ْهُغ الٗك٤ِ ُمىَد

ض ؤي  ٪ صمها، لم حٗض جٍغ
َ
جساٝ، جى٨مل، ٣ٞض لؿٗها الٗك٤ وَؾٟ

الم ٖلى الجهل والَخَمُل ال  ًُ ش يء، ال جلىمه وال جلىم هٟؿها، ٞالظثُب ال 
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الم ل٤ لهمِّؿ  ٖلى البراءة، و٧ل   ًُ
ُ
ذ له عؾالت ٖلى هاجٟه:  !ٌغ إلاا ز

َ
ؤعؾل

ا"."بٗض ؾاٖت ج٨ىن ٖى  ضي في بِذ ؤبٍى

ض، ًضع٥ ؤن  ؤمُمت لِؿذ اإلاغؤة التي حُٗي  ٧ان هىا٥ ٖىض اإلاٖى

 في ٧لماٍث ٢لُلت:  ا.ٞغنخحن ؤبًض 
ً
 ٧اهذ خاػمت

حها ٧ل خاظت  - . ق٣خ٪ ٖىض٥ ٞو بهذ عاظل بال قٝغ

بخاٖتي. مل ٖاوػاها وال ٖاوػة ُٖجي جلمذ ؤي ؤزغ لص يء 

 
ً

 .قاع٦خجي ُٞه. َل٣جي خاال

 ًا ؤمُمت.....! -

ل ٖاوػة ؤؾم٘ مى٪ وال ٧لمت، ٚحر ٧لمت واخضة م -

 
ً

ـ.  .هخ٣ىلها خاال ها ٦َى  بهذ ٖاٞع

ؤصع٥َ ؤجها اإلا٣هلت التي ال ٞغاع مجها وؤهه ال٣غاع الظي ال جضع٦ه 

ُّ عخمت الاؾخصىاء. وؤمام ُٖىحها اإلاؿّض  خت لم ٌؿخُ٘ ؾىي ؤن صة بىٓغٍة م

 
َ
 "..غة: "بهتي َال٤ ًا ؤمُمتًى٤ُ بال٩لمت اإلاىخٓ

٧اهذ الًغبت بالٛت ال٣ؿىة وباؾل ًضع٥ ؤن  الؿهم الٛاصع زغط 

مت جدمل بَ  مىن، ٧اهذ الجٍغ  خه بىيىٍح ؤػا٫ الاعجُاَب هَم مً ٢ىؽ ٍع

 
َ
ٞلِـ ؾىاه ٌٗٝغ ؤمُمت ولضًه ع٢م  ،ال٣ُحن، ٢ض ٚضعه نض٣ًه وعّسض

ٗٝغ مؿ٨جها ٣ٞض ٧ان ًىنله  هاجٟها، ولِـ ؾىاه ٌٗٝغ قمـ َو

إلااطا ٞٗلها ا ؤبًض ا لم ٨ًً واضًخ  ل٨ً ما واضر ٧ل ش يٍء بلى بُتها.. ا ٦شحرً 

مىن؟ ما الظي صٞٗه بلى الخطخُت بهضا٢ت الٗمغ م٘ ؤوفى نض٤ً  ٍع
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٧ان ًدمُه بجؿضه ًىم الغنام في ظمٗت الًٛب؟ إلااطا اجهاع الىالء 

 ُّ ظان نمَضا ؤمام ٦غاه
 
 ت ؤبىحهما اإلاخُغّ واجهضم ظضاع ألامان وُهما الل

َ
حن ٞ

ٟلر جه ًُ ُّ ٞلم   غهما ويغبهما في وؤص نضا٢تهما وو٢ٟذ ال٨غاه
ً
ت ٖاظؼة

ا بًٗهما ٖمًغا؟ لم ًجض باؾل  ًٖ جدُُم الجؿغ بحن نض٣ًحن ؤخب 

 اؤلاظابت ؤبًض 
ً
مىن لم ًٟصر له مُل٣ م ٧ل ما بُجهما بال ؤن  ٍع ًٖ ا ، ٞٚغ

َل الخّب خبّ  َٗ َ
ُّ  ه ألمُمت، ٟٞ  ت.في الهض٣ًحن ما عجؼث ٖىه ال٨غاه

 باؾل ًٖ ٧
َ

ل الخُاة، وػهض في ٧ل ما خىله، ما ٖاصث له نمذ

٢ِ، وما ٖاص ًؼوع قمـ، وال ٣ًترب مً بِخه بال لُل٣ي لهم  ٖك٣ُاٌث 

 ًُ ي، وما ٖاص ًلخ٣ي ألانض٢اء وال ًغصّ باإلاا٫ زم 
ّ
ٖلى اجهاالتهم،  ىل

 
ّ
ُ  ظمُٗهم ًخ مىن لم  ٦شحرة وال ًغصّ  اٍث مغّ ا هل به ًىم ٖلحهم، وخضه ٍع

 
ّ
ؤ٦بر صلُل ٖلى بصاهخه. لم ًداو٫ باؾل ؤن  ٩ٞان نمخها هل ؤبًض ًخ

 ًدا٦مه ؤو ًداؾبه ٖلى ما ٞٗل، ٞالًغبت ٧اهذ ؤ٢س ى مً الغصّ 

 والسُاهت ؤبك٘ مً بم٩ان مدا٦متها.

وال ش يء نىاب:  ؤنبذ ٌكٗغ بٗبض ٧ل ش يء، ال ش يء ٌؿخد٤ّ  

في الٗضم بال ظضوي ال ًغوي  ؤ٦ظوبت ٦بري، والشىعة جهُغ صم ًهّب  الخّب 

 
ً
٦بحر. آلان  وال ًضٞ٘ زمً صمائها بال ٢خالها، والهضا٢ت وهٌم ا مائها قِئ

 
ّ
اإلاؿخدُالث  الىفي ؤخُض  ٣ٟذ ألامم ٖلى ؤن  الِسل  ٣ِٞ ِٞهم إلااطا اج

 الشالر.

 
ّ
مىن ًخ٣ل ب في ؾٗحر ألالم ًإ٧له الىضم ٖلى زُاهخه وهىا٥ ٍع

 َٗ لها وال ٠ُ٦ ججاؾغ ٖلى ؤن ًل٣ي أل٢غب الىاؽ بلُه ال ًضعي ٠ُ٦ ٞ

ه بٗضما زؿغ ؤؾغجه، خبه بحن بغازً الٗظاب ٞجٗله ًسؿغ خبّ بها

في مىاظهت الٗىان٠ التي نىٗها له ا إلااطا ّٖغاه في البرص وجغ٦ه مىٟغصً 
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ا هٟؿه 
ً
ا الٖى

ً
خه ال ًإ٧ل وال ٌكغب نامخ ٤ ٖلُه ٚٞغ

َ
بىٟؿه؟ ؤٚل

 
ُ
 ٢ُغة. السُاهت

ً
 ظض   حؿ٣ِ عوخه ٢ُغة

ٌ
ا ٖلى ٢لب اإلاٛضوع ل٨جها ؤلُمت

  ؤقض  
ً
ٖلى ٢لب الٛاصع، آلان ؤصع٥ إلااطا قى٤ حهىطا هٟؿه بٗضما ا ؤإلا

جل٪  ؤمُمت ٌؿخد٤ّ  ٢بٌ الشالزحن ٢ُٗت مً الًٟت، ٞهل ٧ان خّب 

 
َ
 ؤمام ُٖيُه ًمؿ٪ الؿىٍ

ٌ
ت بُضه  البكاٖت التي اعج٨بها؟ هُٟؿه ٖاٍع

 
َ

 ة ٚحر ٢اصع ٖلى اإلاٟٛغة لىٟؿه.مغّ  ُٞجلضها ٧ل ؾاٖت ؤل٠

ا ٖاص ٤ًُُ ٧ل ما خىله، ؤنبذ ؤعاص ؤن حهغب مً ٧ل ش يء ٞم 

ُّ ًغي هٟؿه ٦ظا٥ ال٣ّؿ  خه بالؼهض في الخُاة ِـ الظي ٧ان ًإمغ ٖع

 ُّ  بِىما ًغ٦ب هى ؤخضر الؿ
ً
اًاه ؤن ًضًغوا ااعاث وؤٚالها زمى إُمغ ٖع ، ٍو

ىا مً  السّض 
ّ
هل ىحهم ٍو ِٖ ألاٌؿغ إلاً يغبهم ٖلى ألاًمً وؤن ًباِع٦ىا ال

ص ؤهه ًٖ ٧ّي زاصمخه بالىاع إلاجغّ هى ص ؤظل الظًً ًٓلمىجهم بِىما لم ًترصّ 

َض وع٢ت بٗكغ ظىحهاث ٧ان ًًٗها جدذ الىؾاصة. ؤنبذ ًغي هٟؿه 
َ
٣ٞ

 
ً
 وهٟا٢

ً
٨غه ا ؤ٦ثر خ٣اعة مً ٧ل هاالء الظًً ٖاف خُاجه ًدخ٣غهم ٍو

ع ؤن ًتر٥ ٧ل ش يء. خؼم خ٣ُبخه وؾاٞغ بلى زاله الظي ٦ظبهم، ٣ٞغّ 

 
ً
 ا ٌِٗل في ٦ىضا جاع٧

ّ
ا وعاءهمهغ مسل

ً
عوَح نض٣ًه ٌكىحها الؿٗحر  ٟ

 ٞما ٖاص ًمخل٪ ال٣ضعة ٖلى مىاظهت ُٖيُه وهى ٌؿّض  ،وألالم
ً
ص له هٓغة

 
َ

 ٦إجها ج٣ى٫: "إلااطا ٞٗلذ
ً
  مهؼومت

َ
؟". ٞٛاصع مهغ ولم ٌٗض ما ٞٗلذ

 ؤبًضا. 

 
َ
 ْل باؾل أل٦ثر مً ٖام ال ٌٛاصع مخجغه ٢

ّ
، ٣ًط ي ُٞه جهاعه ِ

 
ً

  ٖمال
ً
ًماعؽ مىجه ختى ظاء طا٥ ا ولُله بحن الىىم والٗظاب، ؾا٦ِى

 ُّ ت الجضًضة، و٦ما ٧ان الُىم الظي ٧اهذ ُٞه اهخساباث الضوعة الغثاؾ

 
ّ
ٞاػ "الغثِـ" بالضوعة الشاهُت ٦ما ٞاػ في ألاولى في لجان ا ًٗ مخى٢

 
ّ
الم لحهل ت، زغط ؤلٖا حن زغظىا اهخساباث ٞاٚع ل بٗضها ؤن  اإلاهٍغ
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ٍ٘  باإلاالًحن الهخساب مى٣ظهم، وعثِؿهم اإلادبىب،  بدؿ
َ
وحؿٗحن في  لُٟىػ

 هٟؿه. اإلائت في اهخساباث لم ًىاٞـ ٞحها ٚحرَ 

 
َ

ًٚبُه في عوح الغماص ل٨ً الغماص البلُض ال  ؤعاص باؾل ؤن ًىٟض

الغماص ما ٖاص ًدىي ٚحَر  !ٌكخٗل ختى لى ٚؼجه ٧ل ؤٖانحر ال٨ىن 

الغماص بٗضما اوسخبذ عوح الجمغ مىظ ؾىىاث. وس َي الجمُ٘ ؤخالم 

َ٘ ؤخض لجبر ؤظىدتها اإلاخ٨ّؿ الشىعة اإلاج غة، ٞالسىٝ ًغح٘ هًت ٞلم ٌؿ

 ُّ  الُٗا٫، وبن في ظىباث الىًَ و٧ل الغئوؽ مدى
ُ
ت ال هم  لها بال ل٣مت

ظىٖت اإلاؿخ٨حن، السضع  ٖلى ؾّض  ٚابذ الل٣مت ٞالهبر الجمُل ٢اصعٌ 

ا 
ً
 ٍْٟغ للصخى بال ٢ّهها وال ُٖى

َ
ٌؿغي في ألاونا٫ والىىم ال ًتر٥ ٢المت

ٟا٫ الظًً عيٗىا جبهغ ب ال ٣ٞإها، ٞهاع ال٩ل ٖمُان. وخضهم ألَا

بٗض ًىم، ال ٌكُٗغ بهم ا ٍت مً نضع الشىعة الُاهغ ٨ًبرون ًىًم الخغّ 

ؤخض وال ًضع٥ُ ؤخض الخُاة التي جىمى في ٢لىبهم، ٨ًبرون ٦ما ٨ًبر هىع 

َٕ ٧ل   ـُ في ؤ٤ِٞ الىظىص ٞخهغ  الكم
َ
ٙ

ُ
ٖخماث  الٟجغ ببٍِء واز٤ ختى جبز

جهمغُ  اللُل  الُإؽ، ٞمهما ج٩البذ  ٍو
َ
الًىُء مً ٖحِن ألامل ٣ُٞخَل ِزّؿت

 ُ٘ ؤن حسخ٤ خلم الهٛاع الظًً ٨ًبرون ا ؤبًض  ألاًاصي آلاِزمت ال حؿخُُ

 
ّ
دىٟ اًت ال٣ضع، ٍو ت التي ؤبهغوها ًىًم في ٖع في اإلاُضان ا ؿىن ؤخالم الخٍغ

 اإلاؿلؿل بال٣ُىص.

ٖلحها بسِ  وي٘ باؾل ًاُٞت ٦بحرة ٖلى واظهت اإلاخجغ ٦خب

ٌِ ؾاٖاث ختى خًغث و  ،(!)مىظ متى ٧ان للخمالن نىث؟ :ًضه لم جم

ت لخجُب صٖىجه٢ىّ  ا ٞا٢خاصجه بلى اٖخ٣ا٫ٍ طا١ ُٞه قهىًع  ،ة مً الكَغ

مىه بٗضها إلادا٦مٍت ٢ًذ ٖلُه بالسجً ألعب٘ ؾىىاث مً الٗظاب، ٢ّض 

ولم  هجه وؤّم بحن الىخضة والٓالم، ال ًغي ٞحها ابىه الظي ٨ًبر بحن ظّض 

خه التي وسجها ال٣ضع بحن ٌكاع٦ه ضخ٩اث الكباب، ولم ٌٗٝغ ٢هّ 
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 ا ٢هّ ٢لبه و٢لب زضًجت ابىت ٦ما٫ لُهبَد 
َ
  ت

ُ
غث بها مىحرة

ّ
ٖك٤ بك

 مىظ ؤعبٗحن ؾىت.
َ
 زضًجت

 ُّ ُ٘ ؾىىاث ؤوق٨ذ ٞحها الضوعة الغثاؾ ت الشاهُت ٖلى الاهتهاء، ؤعب

جحز وؤنبذ ال٣اثض اإلاى٣ظ في مىاظهت الضؾخىع الظي ويٗه  ًُ بىٟؿه وال 

 
ّ

َٗ له الترش لها، ل٨ً )ؤلاعاصة( التي ٞع َٗ خه ر لضوعة زالشت، ولى ؤعاَص لٟ

 
َ
ذ ؾّغ اللٗبت الجضًضة، ٞما ؤعاصث ؤن جؼعج الجماهحر للٗغف ؤصع٦

ا ظضًًض ا ٧لما اهخهى ٖغٌى ؤ٢امذ ٖغيً  :ت ال خاظت لها بهاالىاثمت بطّج 

٣ت هٟؿها  ،لٟه بٌُل ظضًضٞبٌُل ًد٨م زم ٌٛاصع الٗغف لُس ،بالٍُغ

وألاؾاَحر ال جيخهي مً ظٗبت ؤلاعاصة ؤبًضا. زماهُت ؤٖىام والٗغف ٌؿ٣ي 

ظمٗذ ٧ل السمىع ال٣ضًمت و٢ّضم لهم ٧ل ما في زؼاثىه ا الىاؽ زمغً 

 َٗ
ُ
حهم بإن  ؤخالًما ؤوق٨ذ ؤن مً ال٨اوؽ اإلا

ّ
مى ًُ ة: ٦إُؽ "السضإ"  ض 

 
ّ
 ؾدبدؿم، و٦إٌؽ ُم جخد٣

ً
سىٝ"، ٞما ٖاص كَغٖت "بال٤ وؤن  خُاة

ص في ظىباث الىًَ بال عظُ٘ الهمذ مؿمىخا ب٩لمت )ال( ٞال ًترصّ 

ب٩ل هظا و٢ض اؾخ٩اهذ  ونضي الهمؿاث اإلاغحٗبت، والىاؽ عايىن 

ِضمذ لهم ٦إؽ "ؤلاًمان"، ألن  البضًل ٢لىبهم وعي
 
ىا ب٣ضعهم بٗضما ٢

  ؤقض  
ً
 ا ٢خامت وؤ٢س ى ؤإلا

ً
٠ُ٦  !لل٣هغ بال الٟىض ى والًُإ ٞلِـ بضًال

 
َ
ًِ مً ظغؤتها َٗ ال و٧ل بالص الٗغب التي ضّجذ بالٓلم ختى ا٢خل ْج

َ
خه لم ج

اجها  ؤَو
َ
ا ٞلخهبر مهغ ٖ ،بال جمؼ ١

ً
 بط

ً
لى ٢َضعها وجغض ى به خامضة

َِ هّض ٢ض ، قا٦غة  صوها باإلاىث ٞغي
ّ
ُ ل ى "الًباب" ٧ذ بالخمى، ٚو

٤ظاصّ  ش يء، وخحن ًجز٫ الًباب ال جبهغ  ت  ،ة الٍُغ ٞدؿخىي الهاٍو

٤ الىجاةو   !ٍَغ
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الىاؽ بلُه،  زغط باؾل مً السجً لُجض في اؾخ٣باله ؤخب  

 ػوظخه بقغا١ التي لم ٌٛحّ 
ً
مً ظمالها، وابىه هىعالضًً ا ر الؼمان قِئ

لى وظهه الظي ؤنبذ قاب   ا ِملء الٗحن وؾًُما ٦إبُه وفي ُٖيُه ؤماٌن ٖو

 واصٖت حكبه ابدؿامت ؤّم 
ٌ
في  ه، و٢ض خهل ٖلى الب٩الىعٍىؽبؿمت

 ُّ ه خؿام وبجىاعها ت، وبجىاعه ج٠٣ زضًجت ػوظت ظّض الٗلىم الؿُاؾ

ابجها ٦ما٫ وابيخه زضًجت، جل٪ الجمُلت اإلاكغ٢ت التي خهلذ ٖلى 

خه 
َ
الب٩الىعٍىؽ في الا٢خهاص، لدكاع٥ هىعالضًً قهاصجه ٦ما قاع٦

 ٢لبه.

 
ّ
تهم الٗخ٣ُت ببىال١ ؤبى الٗال، ٞغخحن بٗىصة ٖاصوا ظمُٗا بلى ق٣

ً  الٛاثب   ، ل٨
ّ
له الهمذ والخؼن. زغط مً السجً الٛاثب هٟؿه ًجل

 
ً

  عظال
َ
 ولِؿ آزغ، ٦إجها ٧اهذ ؤعبٗحن

ً
ؾىىاٍث ؤعب٘. زؿغ هه٠  ذؾىت

اب الىىع الظي ٧ان ًخىّه ا ه قِبً وػهه واقخٗل عؤُؾ  ج في ُٖيُه ٚو

 في ٧ل ما ًىٓغ بلُه. ِٞكُٗل 
َ
 الخُاة

 ٢ط ى زالزت ؤًام في اإلاجز٫ ال ٌٛاصعه، ٌؿخ٣بل اإلا
ّ
ئحن بٗىصة هى

 السجحن، و٧اهذ ٢ِ 
ّ
ت قمـ، ٣ٞض ٧اهذ بلخه ؤو٫ ما ٚاصع البِذ بلى ق٣

 ُّ ً٢ 
ً
 ٖال٣ت خان له ؤن ًهضع الخ٨م ٞحها. ت

م العجُبت خىلها بٗضما ػاعجه ألاخال ا لم حٛب قمـ ًٖ باله ؤبًض 

جدذ ا ذ ٞحها الؿماء، ًغاها جظبده وجً٘ ٦إًؾ ؤْلَم  في لُا٫ٍ ٦شحرة

ا مً ٖى٣ه اإلاىدىع زم حكغ  ًٖ ىضما ٌؿد٣ُٔ ِٞؼ ب مً صمه وج٣ه٣ه، ٖو

غا٥ِ ماطا جٟٗلحن ًا قمـ وؤي ؾهم لم 
ُ
خلمه الغهُب ٌؿإ٫ هٟؿه: "ج

 ".!ٌؿ٨ً نضعي بٗض؟ ؤَل٣ُه وامىدُجي عاخت الُإؽ الٗم٤ُ
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 ؤطَه 
َ
 ل

ً
 ا تها عئٍت الخبِب وا٢ٟ

ّ
تها. نغزذ وقه٣ذ في ؤمام باب ق٣

 
ً

ال زغث لؿاٖاٍث َىا٫ٍ ه بلحها وزغ وضخ٨ذ وهي جًّم  نضعه وب٨ذ ٍَى

بىه٠ ٧لمت ًىٓغ في  في ُٚابه وهى نامٌذ ال ًغصّ  جد٩ي له ٧ل ًىم مغ  

 
ّ
ؿدى٣ُها ًٖ ؾّغٍ ج٩ل  مذ في ٧ل ش يء بال ٖىه.مالمدها َو

ٖلحها عئٍاه التي ناخَبخه َىا٫ ؾىىاث سجىه. ٢ا٫ لها  ٢و  

ب في الخُاة:  بهىِث عظٍل ما ٖاص ًٚغ

مى  - جي ٧ل ش يء وال جسضعي ألٖا ، ٞال ججمعي ٖلى ٢لبي ؤزبًر

خمت السضإ. نّض  ٢ُجي ؤها لم ٌٗض يغبت السُاهت ٖو

الؾخ٣با٫ بدىٍع مً ا ًضهكجي ؤي ش يء وباث ٢لبي مؿخٗض  

 زُاهخِ٪ وؤها 
ُ

ىِخجي ًا قمـ وعؤًذ
ُ
الٛضع والسُاهت، ل٣ض ز

ذ جل٪ الغوح بال ؤن  ٍغ ًُ ؤع٢ض بحن الٓالم وال٣ُىص ولً 

 ؤؾمٗها مً بحن قٟخُِ٪.

 ها وؾالذ الضمٕى بٛحر وكُج:َـإَإث عؤؾ

-  
ّ
 ال حٗظ

ّ
ب هٟؿ٪ ٨ًُٟىا ما ٧ان ًا خبِب الغوح، بجي وحٗظ

 صٕ اإلااض ي في ٢بره، ٞىبُل ال٣بىع ٦بحرة.

 مً هىا صون ؤن حٗترفي بما ؤزبروي به ٢لبي ٞلً  -
ُ

بطا زغظذ

ؾإجغ٥ ل٨م جل٪ الخُاة البًُٛت ا ٢ؿًم  ا.جَغي وظهي ؤبًض 

 والٗالم الغصيء.

 
ّ
 ذ وظهها:ٞه٨

ض ٢خل ٧ل ش يء ظمُلإلاا -   !طا جٍغ
ً
ا ؤهذ لم جتر٥ لي قِئ

  ا!واخًض 
َ

في ٞغاف ٖك٣ُاج٪ وؤها نامخت ال  جغ٦خجي واعجمُذ
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 ا جدّب ًضي إلاىٗ٪ ّٖم  جمخّض 
َ

ك٣ذ ٚحري  ، زىخجي ٖو

ؤن حٗاملجي ٧امغؤة ا ظتها هي وؤها التي لم جُالب٪ ًىًم وجؼّو 

ظجي ختى ال ؤهضم بِخ٪ وال ؤقضر ٢لب مدترمت وجتزّو 

ٖمغي في اهخٓاع٥ ٧ل هظه الؿىىاث ختى  َب حؿغ   !ػوظخ٪

 
ّ
 ؾٗاصحي ختى ال ج٣ىم يإ قبابي ولم ؤ٨ٞ

ُ
غ بٛحر٥ وجغ٦ذ

  ً  ؤن ؤ٦ىن ٖاهغج٪ ختى ال ٖلى ؤه٣اى ٖاإلا٪، ٞ
ُ

لذ

٪ ُٞ٪ ل٨ً ألوي ؤخبّ ا جسؿغ ػوظخ٪ وولض٥ لِـ ػهًض 

 ٪، ٣ٞض  ٧ل مً ًدبّ  وؤخّب 
ُ

ؤؾغج٪ ٖلى ؤمىُتي التي  مذ

 
ّ
ؤي٘ ًضي في ًض٥ وؤؾحر مٗ٪ ؤمام  ُتها ؾىىاث بإنجمى

ها، وفي الساجمت الىاؽ ل٣ُىلىا هظه ػوظت باؾل التي ؤخب  

 
َ

و٦إوي لم ؤ٦ً  !ظتها هي و٦إوي ال ش يءؤمُمت وجؼّو  ؤخببذ

 
ّ
اجي وخُ  ٦بًر

َ
ى٪ ٞهؼمذ

َ
 ٖك٣٪ وؾّغ٥ وؾ٨

َ
٢لبي وؤها  مذ

ؤ٢ى٫ لىٟس ي صُٖه ماصامذ ؾدؿٗضه ٞهي ألاظضع به. 

 ٢٪ لجؿضي ٞلم حؿإلجي مغّ قى جؼوعوي ٧لما ؤل٣ى ب٪ 
ً
 ة

ذي لخجٗلجي  !ًٖ ؤخالمي واخضة  ٣ِٞ جُاعص جاٍع
َ

٦ىذ

 ُولضث ألظل٪ ججضها ٖىض الباب و٢خما ج٣غّ 
ً
ت ع الُغ١ ظاٍع

 وآلان ظئذ لخداؾبجي؟! ؾىىاث لم ج٣ل لي ٧لمت خّب 

خهب    ٖغَ  ُب واخضة ختى وؤهذ حؿ٨ً ظؿضي ٍو
ُ
نضع٥  ١

  م المغؤةٍ ا ٖلى ؤلازال ٞى١ وظهي وؤهذ الجؼا٫ مهغ  
َ
خ٪ جغ٦

 
َ

خه وؤها الغزُهت الخ٣حرة التي ٖىض ؤو٫ زٍُة ا٦دك
َ
ٟ

 
َ
 و٧ل ما ؾخٟٗل، لم حؿإلجي ٠ُ٦ ٟٚ

َ
َغث ل٪ ٧ل ما ٞٗلذ

وال ٠ُ٦ ٧اهذ ٚغبتي بضوه٪  ،٦ىذ ؤخُا بضون خبُبي

ضه ًا باؾل؟  ول٨ً ظئذ حؿإ٫ ًٖ زُاهت، هل هظا ما جٍغ
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ال  خُاحي، وٗم. ؤها زىخ٪ م٘ عظل ٞسظها بطن ًا ؾغ  

جي، زىخ٪ ٦إعزو ؾا٢ُت ٖىضما ٢ابلخه  ه وال ٌٗٞغ ؤٖٞغ

ؤن  ر ابىه ؾترحي التي ؤعجضحها ب٣لمه ٞإنغ  في اإلاهٗض ولىّ 

مها ًإزظها للمٛؿلت بىٟؿه، وظاءوي بٗضها بُىمحن ل٣ُّض 

لي، ٞإصزلخه بلى بُتي الظي ٧ان بِخ٪ وخض٥ ولم ًضزله 

 ؤهذ ٧ل وؿاء ال٨ىن با ؤبًض 
َ

لى عظل ؾىا٥ بِىما ؤصزلذ

  ً  له
َ

ماهى خ٤  لي وخضي، لم ًإزظ ألامغ  ٢لب٪ وؤبدذ

 
ً
 ا و٢خ

ً
ال له ٢هىة  بٗضما صزل اإلاُبش زلٟي وؤها ؤٖض   ٍَى

ال٠ًُ، ٞى٠٢ زلٟي و٢ا٫ لي: "عاثدت ظؿض٥ قهُت 

لم ؤ٦ً ظاجٗت لغاثدت عظل بل ٦ىذ ظاجٗت  ،".٣٦هىج٪

 
َ
غة التي ؾ٣ ُخجي، اعحٗل ظؿضي ألن ؤط٣ً٪ ال٨إؽ اإلاٍغ

َؿخجي ؤهٟاؾه وؤها مً ٢لذ له حٗا٫َ لىضزل بلى ٖىضما الم

ض ؤن حٗٝغ ٧ل ش يء؟ غ، هل جٍغ   !الؿٍغ
ً
ا لخٗٝغ ٧ل خؿى

٥ ؤنابٗه ٞى١ ْهغي ؤنابجي السضع وهى ًدغّ  !ش يء

٣بّ  ٗبض في قٗغي ٍو ل نضعي، ؤعزاوي ٞاعجسُذ زل٘ َو

 ٢ُٗت ٞاؾخجبذ اٖخالوي ٞخإوّ 
ً
هذ ٖجي مالبس ي ٢ُٗت

ذ، لً ؤ٢ى٫ ل٪ ٚؼا م٨مجي ٞكه٣ذ ؾ٣اوي بماثه  ٞاعجٍى

ت ٦ًىذ ؤعا٥ ؤهذ مً  ًاظٗجي بل ٦ىذ ؤعا٥ في الؼاٍو

البُٗضة جبهغ ٧ل ش يء وؤها ؤ٢ى٫ ل٪ "ؤهٓغ ًا خبُبي 

 ُّ  ظ
َ
م، ؤبِهغ لىن ؼ ال٨ٍغ ١ به٪ ؤهذ الٍٗؼ

ُ
ألالم وجظّو١  ًضا. ط

 
َ
  مغاعة السُاهت لخٗٝغ

َ
بي وب٩ل امغؤة ؤخبخ٪  ماطا ٞٗلذ

اث بٗضما اهتهُذ لؿٗحر ا ٞإطللتها وجغ٦تها َٗاًم  الظ٦ٍغ

ُّ ، امجها الؿهم في  واعجّض ا اص نًُض لُىم ٢ض ؤنبذ اله



317 

 

 !نضع٥ ٖلى ًضي
ّ
غ ختى وظهه، مىدخه ". ؤ٢ؿم ؤوي ال ؤجظ٦

 واخضةهٟس ي مغّ 
ً
ض ؤن ؤنغر في ، إلاغّ ة ٍة واخضة ٦ىذ ؤٍع

 وظه٪ إلاغّ 
ُ

  !ؤن ؤنٟٗ٪ ٍة واخضة ؤعصث
َ
 هٟس ي بٗضها و٢خ

ُ
لذ

 
َ

م ٧ل ش يء ٦ىذ ولم ..مغة ؤل٠ ؤػ٫ ؤعا٥َ طا٥ البهّي،  ٚع

 
ً
ا! بل عؤًخ٪ ٖك٣

ً
م ٧ل زُاهاج٪ لم ؤَع٥ زاثى ٌؿحر ا ٚع

  ،ٖلى ٢ضمحن
َ

 زالر وؿاء ػوظخ٪ وؤمُمت  ٞإهذ
َ

ؤخببذ

ِهم ٦ما ٣ًىلىن ٖى٪ بل ألهه 
َ
وؤخببخجي، لِـ ألن  ٢لب٪ ج

 ًٗ ىا ظمُ
َ
ول٨ىىا لم هٟهم٪ وا٦خمل ا ًٌُٟ بالٗك٤، ٞهمخ

ضة مىا ؤن جمىد٪ ٪ بشالزدىا ل٨ً عجَؼث ؤي واخخبّ 

في ؤٖم٤ ه٣ُت مً عوخ٪ ٧ان ٌؿ٨ً  .ال٨ما٫ وخضها.

م ل٨جي لم ؤٖٝغ هظا ٧له بال وخبّ  ظىهغ٥ الى٣ّي  ٪ ال٨ٍغ

 ٪
ُ
بهغ خ٣ُ٣خ٪ بال بٗضما طبدخ

ُ
بٗضما زىخ٪! ولم ؤ

 
 
 ا بٛضعحي! ل٣ض ٧ان خلم٪ خ٣

ُ
صم٪ ٞإهاع ٢لبي  ٣ٞض قغبذ

 ُٞ٪ ما ل
ُ

 مً ٞغصوؾ٪، عؤًذ
ُ

٪ بٗضما ؾ٣ُذ
ُ
م وؤصع٦خ

 
ً

ل٨ً هل ًجضي ش يٌء  ،ال ؤها وال بقغا١ وال ؤمُمت ؤَعه ٢بال

 الىىع في 
ُ

بٗضما زظلخ٪؟ هل ًىٟٗجي الىىع بٗضما ؤَٟئذ

 ل٪ ٦شحرً  !ُٖيُ٪؟
ُ

ألوي ا لً ؤ٢ى٫ ل٪ ِاٟٚغ لي ٦ما ٟٚغث

لً جٟٗل، لً ؤ٢ى٫ ل٪ ِامىدجي ٞغنت ا ؤٖٝغ ؤه٪ ؤبًض 

واخضة للخُاة ألوي ؤٖٝغ ؤه٪ ما ٖضث جمل٪ الخُاة 

لىٟؿ٪ لخمىدها لٛحر٥، ٧ل ما ؤعظىه ؤن حٗىص لبِخ٪ 

ث ولم ب٨جز٥. وخضها التي نبرَ  ٞةقغا١ وخضها هي ألاخ٤ّ 

جيخ٣م ؤبًضا، ؤمُمت اهخ٣مذ وابخٗضث ٖى٪ وؤها اهخ٣مذ 

زه هحران الاهخ٣ام ًىم زُاهتي ل٪، والٗك٤ اإلا٨خمل ال جلىّ 
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ؤبًضا. وخضها بقغا١ التي ا٦خمل ٖك٣ها ٞإ٦ِمل مٗها 

هّ  ، وؤها ؾإّْل خُاج٪ غها ٣ِٞ ؤخغ١ هٟس ي ٧ل لُلت ال أَل

 
ّ
عض ي عوخ٪ اإلاٗظ

ُ
 بت وؤٞخضحها بٗظابي.ول٨ً أل

ب  اؾخم٘ ل٩لماتها صون ؤن حهتز  
َ
ا٢ َٗ له ظًٟ، اؾخم٘ لها بغوٍح ح

ؤعاص ؤن ًجهٌ  ،ٖلحها اإلاىث ختى ؤٞىاها، ٞلم ًى٤ُ ب٩لمت واخضة

 جه، ل٨ىه اؾخجم٘ ما ب٣ي في ظؿضه مً وهٞساهخه ٢ىّ 
ّ
 ً واج

َ
ٖلى  ٨إ

 
َ

اَصع.ٖها الىظ٘ وجهٌ صون ؤن ًلخٟذ  ، ٚو

  ْل  
ً
، ًدُا ٖؼلخه صازل البِذ ال ٣ًُٗها ٖلُه اباؾل نامخ

مؿ٪ بُضها ختى ًجلؿها ش يء بال صزى٫ ظّض  جه مىحرة بلُه، ًجهٌ ٍو

 
ً

ال   بجىاعه ٞخىٓغ له ٍَى
ّ
ض ؤن حكبَ وال جخ٩ل عاخٍل  ٘ مً وظِه م، ٦إجها جٍغ

ض ؾٟغه، ل ة لم ج٨خ٠ِ بالىٓغ بلى خُٟض ٨جها هظه اإلاغّ ؤوق٪ مٖى

 الخبِب ٣ٞالذ له: 

 ؟ زالم ػمً الُغح هّل حؿ٣ي شجغج٪ ألاوان آن هى مل -

 .للشمغ اقخا٢ذ والٛهىن 

 مل ٞاهم ٢هض٥ بًه ًا ظضحي؟ -

ٞا٦غ ػمان إلاا ٢لخل٪ بقغا١ مل هخدبل ٚحر بالخب وخاع  -

باء ٞحها؟  ألَا

 ٞطخ٪ للمغة ألاولى مىظ ؤقهغ و٢ا٫ لها:
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ًىة ًا ظضحي ٞا٦غ، إلاا ٢لخُلي الػم حكٝى في ُٖىه٪ هٓغة ؤ -

 ال٩لب.. 

صلى٢تي ؤها قاًٟت في ُٖىه٪ الىٓغة صي، هٓغة الخب  -

الُُب ل٨ىه م٨ؿىع، بهذ بخدب مغاج٪ ل٨ً طهىب٪ 

ا٥ مً الخىبت إلاا ب٣ُذ خاؾـ به٪ مدؿخد٣ل  مسٞى

اإلاٟٛغة، وهى صة الهال٥، ؤوعى جُإؽ مً هٟؿ٪ ؤبضا ًا 

ّىى مغاج٪ في اللي باقي مً باؾل، اعظ٘  لخُاج٪ ٖو

 .ٖمغ٥

ؤها خاؾـ بوي مل هِٗل ٦خحر ًا ظضحي، وؾام٘ نىث  -

 اإلاىث بِىاصًجي. 

ؾِبه ًىاصي لخض ماًُجي و٢خه، ولخض ماالى٢ذ صة ًُجي،  -

 !٢ىم ونّخي الخُاة ظىا٥

 ظّض 
ُ

 ٧اهذ ٧لماث
َ
الغوح مىظ  َض جه ٦غوٍح ؾَغث في ظؿضه الظي ٣ٞ

ـَ الخُاة في ظىهغه وال ًدخاُط َظمُغه بال ؾىىاث، ٧ان باؾل ًدمل ٢ ب

ُّ  ليؿمت ؤمل لِكخَٗل   مً ظضًض، ٞجهٌ ٦إهه م
َ
ه الغظاء مً ذ بٗش

اه  ٌَ ٣ًإع الخُاة مً ظضًض. ٖاص إلاخجغه ًٖغ م٣برة الُإؽ واهخٟ

ه لسضًجت ابىت بىٟؿه، واؾخم٘ بلى ابىه الظي ؤزبره ٖلى اؾخدُاء بدبّ 

ضه ؤن ًٟاجذ ؤ٦ما٫ وخبّ  َٖ باها و٢ا٫ له: "بطا خبِذ واخضة ها له، ٞى

ًا ختى لى ٧اهذ في آزغ الٗالم ًب٣ى الػم جداعب ال٨ىن ٧له ٖكاجها 

ها ل٣لب٪، بًا٥ جساٝ وبًا٥ بٗض ّم هىعالضًً وجًٟل زابذ لخض ماجً

 َح "، ِٞغ !ؤو بٗض ماخبِذ جسىن  ذ تهّض ماجىنل تهغب ؤو بٗض مابىِ
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ا ًدمُه وؤبً ا ؤن  له ْهغً  ة ٌكٗغ ٫ مغّ ٩لماث ؤبُه الىاز٣ت ٞؤلوّ بهىعالضًً 

 ًغقضه. 

ة بدُاجه ؤعاص باؾل ؤن ٌؿترظ٘ ٧ل ما ٞاجه، ٞإنبذ ألو٫ مغّ 

اعة ؤزخه التي جؼّو  ٨ثر مً ٍػ ظذ مىظ ؾىىاث ًداٞٔ ٖلى الهالة، ٍو

اث مٗضوصاث، ؤنبذ ًؼوع ٢بَرْي ؤبُه وؤمه التي بُٗضة ولم ًُؼعها بال مغّ 

٘، ووؾِ ٧ل هظا الؼخام ماجذ ؤزىاء مدبؿه، ؤعاص ؤن ًهل ٧ل ما ٢ُ

و٢خه م٘ بقغا١ ختى ؤهه ناع ال ًظهب لٗمله بال بصخبتها،  ٣ًط ي ظل  

 
ً

جتهضان لُال في ٦خم ضخ٩اتهما الٗالُت ختى ال ًىدبه لصسبهما ابجهما  ٍو

 االظي ٦بر ظض  
َ

اللُل و٢ض ٖاصث بلُه عوح الٟغؽ ٞال  ، ًدؿامغان هه٠

خُه لها بٛحر ه. ؤنبدذ بًىام بال بٗضما ٌؿ٣حها ماَء خبّ  قغا١ حكٗغ يم 

ابذ ًٖ زُاالتها ٧ل آلاالم ال٣ضًمت، ونٟا لها خب   ٨ت، ٚو ػوظها،  قٍغ

 واؾدكٗغَ 
ّ
٣ه بها ٣ٞض ؤنبذ ٌكاع٦ها ٧ل ش يء ختى ث نض١ حٗل

ٖلى ما ٧ان مىه ولم حٗض جغي ُٞه بال الخبِب ا لم حٗاجبه ؤبًض هٟاؾه، ؤ

ًَ بلى  الظي ٖاص لؿ٨ىه والُاثغ الظي ؾئم الخدل٤ُ و٦ِغه الٟغاٙ ٞؿ٨

 
ّ

ا مً ِٞم  ،ه ال ٌٛاصع ؤلُٟه ؤبًضاٖك َٗ   ٞاؾترظ
َ
خه الخُاة ٧ل ما ازخُٟ

وظهها بدمغة الخُاة  َط مجهما واؾخٗاَصا ٧ل ما ؾغ٢خه الؿىىاث. جًغ  

واهٟخذ ٢لبها لىُٟت الٗك٤ الجمُل ٞاهٟخذ عخمها لىُٟت الُٟل 

ًم  ُل الٗك٤ ًٖ الؼمً. اؾخضاعث بُجها ٖلى صلا اإلاىٖىص، ٞدبلذ ٚع

 
ّ
ع ابجها مجها وهي التي ظاوػث مً جىّض  جصجل ،ـ الخُاةالظي ٖاص ًدىٟ

ُض  ِٗ ؤن  ػمً  ألاعبٗحن ٠ُ٨ٞ بها ؤن جدبل، وجبدؿم لها مىحرة بُٗىٍن ح

ي وؤن  ػمً ألاٞغاح ؤوق٪ ؤن ًُغ١ ألابىاب.
ّ
 ألاخؼان ؤوق٪ ؤن ًىل

ٌ ظّض  ه خؿام زُبخه لسضًجت ؾإ٫ هىعالضًً ؤباه إلااطا ًٞغ

م  تها زضًجت ال٨بحرة مىا٣ٞىن، وإلااطا ٌؿدؿلم الٗمّ ؤن  ؤبىحها وظّض  ٚع
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: "وهللا ا٠ ؤبُه خؿام اإلاهترت، وباؾل نامٌذ ال ًجض ظىابً ٦ما٫ لخّٗؿ 

، َى٫ ٖمغي واها خاؾـ بن ظض٥ خؿام  ًا هىعالضًً مل ٖاٝع

ا نالر هللا ًغخمه جُجي ؾحرة  ا٦غ إلاا ٧ان ؤبٍى ل لُه، ٞو ب٨ُغهجي مٗٞغ

ضامه ٧ان وقه بِخٛحر، ومغة ؾإلخه لُه مبحزعهاف ٧ان ظض٥ خؿام ٢

ب  ٣لي ؤهه ٖمغه ماػاع ختى ؤمه ٞغصوؽ.. في ش يء ٍٚغ ل، ٍو ب٣ُلي مٗٞغ

ه ٚحر ظضج٪ مىحرة ل٨ً ٖمغها ماخ٨خلىا  خهل ػمان ومدضف ٌٗٞغ

 . "..ش يء

 
ً
: "لُه ًا بابا اوهىا٥ زضًجت جب٩ي ؤمام والضها وهي جظوب ؤإلا

هىعالضًً؟ لُه ٢ا٫ هخبري مى٨م ٧ل٨م  ظضو خؿام عاٌٞ زُىبتي مً

لى ظىػجىها للىلض صة؟؟ بًه اللي ٖمله هىعالضًً و٧ل الُٗلت بدكهض 

٦ما٫ ال ًٟتر١  وخا٫ُ  ،"!بإزال٢ه؟ ؤها ٖمغي ماخبِذ وال هخب ٚحره

 
ً
  ًٖ خا٫ باؾل، ٩ٞل  ا قِئ

َ
ش ألاظضاصالخٟ  . ضة ًجهلىن جاٍع

 
ّ
ل٨بحرة لخب٩ي تها زضًجت اهلذ زضًجت الهٛحرة بجّض ٖىضما اج

 لها وظ٘ ال٣لب، ٢الذ لها:

في خاظاث ٦خحر مل ه٣ضع ؤٞهمهال٪ ًاُٖىن ظضج٪.. بهتي  -

 بخدبي هىعالضًً ًا زضًجت مل ٦ضة؟ 

مغي ماخبِذ ٚحره.. -  ؤًىة ًا جِخت، ٖو

ًب٣ى بوعي جدىاػلي ًٖ خب٪ وجسظلُه. و٧ل اللي ه٣ضع  -

ؤهصخ٪ بُه عوحي البِذ ٖىض هىعالضًً واخ٩ي لجضج٪ 

ولى هصخخ٪  ،ل اللي ظىة ٢لب٪ واؾمعي مجهامىحرة ٧
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ت الخ٣ا٤ً وهي  بص يء اٖملُه، مىحرة هي ؤ٦تر واخضة ٖاٞع

..٤  ؤ٦تر واخضة بدكىٝ الٍُغ

 
ّ
 اج

ّ
ؤن   ة ال٨بري التي ؤظم٘ ال٩ل  م م٘ الجّض ٤ٟ الخبِبان ٖلى الخ٩ل

 لضحها وخضها ٧ل  الخ٣ُ٣ت، وؤهه ال ٌٗٝغ الضاء والضواء ؾىاها.

بِذ خبُبها، واؾخإطن هىعالضًً ؤباه ؤن  طهبذ زضًجت بلى

 
ّ
ثها بىٟؿ٪"، ٞسغط ج٪ ٞدّض "هي ظّض  :٣ٞا٫ له ،مها في ألامغ٩ًل

ها ٣ّٞبل ًضها ومشله ٞٗلذ جه الى٢ىع وا٢ترب مجهىعالضًً بلى ظّض 

 :زضًجت

ًا ظضحي ٧ل الُٗلت مىا٣ٞت ٖلى ظىاػها ؤها وزضًجت  -

 ماٖضا ظضي خؿام وال٩ل مل ٖاٝع لُه، وب٣ُىلىا به٪

ت الؿبب..  بهتي بـ اللي ٖاٞع

ٖكان لؿت ال٣مغ م٨ملل ولؿت ٧اؽ الخؼن ٞايل ُٞه  -

آزغ ٢ُغة وبٗضها ه٨ُىن الط ّي اللي مخٛلبىف ٖخمت 

 والٟغح اللي مُٛلبىف خؼن..

 !ٌٗجي بًه ًا ظضحي؟ ؤعظى٧ي بالف ال٨الم اللي مبىٟهمىف -

 مذ:هٓغث مىحرة في وظهحهما وجبؿ  

الجؿغ اللي هُىنل الخُاة  بهخم الىٖض ًاخباًبي.. وبهخم -

بالخُاة.. وبهخم الهال اللي هخٟٛغ اإلااض ي.. حٗالىا مٗاًا 

 ظىة في ؤويتي هٟهم٨م ٧ل ش يء..
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ّ
٨إث مىحرة ٖلى ًض زضًجت و٦خ٠ هىعالضًً، وازخلذ بهما، وؤمغث اج

 هىعالضًً بةٚال١ الباب:

ه ٢بل٨م. ال ؤبى٥ ًا  - اللي ه٣ىلهل٨م صلى٢تي مدضف ٌٗٞغ

ىف هىعالضًً وال خ تى ظض٥ نالر هللا ًغخمه، ومُٗٞغ

ل مىه  ؤبى٧ي ٦ما٫ ًا زضًجت وختى ظضج٪ زضًجت مخٗٞغ

ٚحر ال٣لُل، ؤها بـ اللي ؤٖٝغ الخ٩اًت مً و٢ذ ما٢ابُل 

 
ّ
٨م لبـ ٦ًٟ ؤزىه هابُل وبةًضه ٦ؿغ عاؾه. ه٣ىل

الخ٩اًت اللي ٦ىذ الكاهض ٞحها مً ؤولها آلزغها لخض 

مل اللي ٦ىذ مؿخيُاه ولىال ألا  ،ماال٣لب ق٣٣خه ألاخؼان

 
ّ
٨م صلى٢تي َى٫ ٖمغي م٨ىدل اؾخدملذ الخُاة.. ه٣ىل

ألوي ٦ىذ مؿخيُا٦م َى٫ ٖمغي والؿغ اللي ٖىضي 

ه ٚحر٦م..  م٨يل مم٨ً ٌٗٞغ

َ٘ و٢ه   ؤمام الخ٩اًت  ذ ٖلحهما ٧ل ش يء ختى ٧اصث ؤعواخهما ؤن جىسل

 الغهُبت التي اخخَم 
َ
دخمل تها جل٪ العجىػ ٖبر الؿىىاث الُىا٫ ولم ًل

 ص ؾماٖها.الهٛحران مجغّ 

ت بٗض ؾاٖاٍث   ت ألاخؼان ٢ض َىا٫ و٦إن  ٢ه   زغَظا مً الٛٞغ

ػاصث مً ؤٖماعهما ؤل٠ ٖام، زغَظا ٦إجهما عجىػ وقُش يغبتهما ًض 

ِمٗا، و٢ض َٖغٞا ؤن  ؤوان لم ًبىَخا ألي ؤخض بما َؾ ا الؿىىاث ل٨جهما ؤبًض 

ِدً ٣ٞض ب٣ُذ وع٢ت لم حؿ٣ِ بُٗض  ًَ  ،مً شجغة ألاخؼان الٟغح لم 

وؿاثم الخُاة وؾدشمغ ألاٞغاح في طا٥ البِذ الظي  وبٗضها ؾتهب  

 ؾ٨ىه الخؼن ٖلى الضوام.
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 ُّ لم ٌؿخُ٘ الغثِـ مسالٟت و  ت الشاهُتاهتهذ الٟترة الغثاؾ

ض اإلاّض مىاصّ  الضؾخىع الظي ٧اهذ ؤهّم   جٍؼ
ّ
ُّ ه ؤال ت ًٖ ٞترجحن، ة الغثاؾ

ُّ وبٗضما ؤنبَد  بال ا ً الٗغف بٛحر ؾخاع لم ٌٗض مؿمىًخ ت حؿ٨ذ البىض٢
  ،بجزو٫ ٖؿ٨غّي ونٗىص ٖؿ٨غّي آزغ

 
ر هاثب الغثِـ الظي ٩ٞان جغش

الم الجضًض ًغصّ اث الجىّ ا لل٣ىّ ٧ان ٢اثًض  ص ٍت هى البضًل، وزغط ؤلٖا

 
ّ
الم ال٣ضًم وحهل ٚغ١ٍ  ٞاألّمت في خالِت  ،ل للمى٣ظ ال٣اصمؤوكىصة ؤلٖا

 ال ًيخهي، و٧ل خا٦م هى ا ؤبضّي 
َ
ذ ًضه لٛغ١ الجمُ٘ إلاى٣ظ لها، ولى ؤٞل

 ت اإلاُاه..في لّج 

اإلااثضة مّٗضة والسجاصة الخمغاء جيخٓغ زُىاث ال٣اصم هدى 
ىن بال الىُاقحن  ى١ ٦خُٟه اليؿغ والؿُٟان، وال٣ىم ال ٌٗٞغ الٗغف ٞو

ً   ..و٧لما ؾ٣ِ ظجرا٫ ٢ام ظجرا٫ آزغ اإلاجُضة الجمُ٘، وه٨ظا  ه٨ظا ْ

  ً في الٗاقغة  والظًً ٧اهىا ،٢ض ٦برواَٟا٫ ٞاأل  الجمُ٘.. زاب ْ
غ ناعوا قبابً  وخضهم لم ًظو٢ىا زمغ و ا ٌكاهضون مُضان الخدٍغ

ىا َؾ٨غة الًباب.  ،السضإ والسىٝ وال زمغ ؤلاًمان ال٩اطب ولم ٌٗٞغ

طهب الٛاٞلىن العجاثؼ بلى ٢بىعهم وظاء مىٖض الجُل الجضًض الظي 
 جغبّ 

َ
ال٫ الخلم اإلاهُب ٞما ٖاصث ٧ل صع٥ ظى ٖلى نُدت الشىعة ألاولى وؤ

 ٖلى بزًاٖه، ٞالسمغ ماٖاصث حؿ٨ُغ ؤخًضا. جهٌ 
ً
السمىع ٢اصعة

 
ّ
 ؤَٟا٫ ألامـ بلى ال٣ِىان ٞدُ

ّ
٣ت ٞإهغ٢ىها، مىها وبلى السمغ اإلاٗخ

 
َ
 الغماص الػالذ الجمغاث جخىالض، و٧لما ؾ٣ِ

َ
ٟه  نىٌث للخ٤ّ  ٞخدذ

َ
زل

ص ؾُىة جغ الظي ًبّض ٍت جىدكغ ببِء ٦ًىء الٟنىٌث آزغ وؤخالم الخغّ 
 ..الٓالم
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 ٍت ٢امذ الاهخساباث للمغشر ألاوخض لُدهض ألانىاث في ؤم  

  ً ً ال٣ضامى، ل٨ ذ خىاظغها مىظ ػمً والخؼن ًإ٧ل الشاثٍغ ٖؼ
ُ
الشىعة  ه

لم ا ث ال٨ىن مىظ ٖكغ ؾىىاث ٢ض ٦بر ؤقبالها وناعوا قبابً التي هؼّ 
ُهحؿخُ٘ ٧ل آالث الٍؼ٠ ؤن جؼٍّ  ٢ىاوي السمغ  ولم حؿخُ٘ ٧ل ،٠ ٖو

 
ّ
ظهب ٣ٖله، ومٗٓم الى

ُ
اع مً مؿخهٛغ الكغع ٞاهُل٣ذ الكغاعة ؤن ج

ْئ بٗضها ؤبًض  ِٟ  ا.التي لم جىُ

ذ ؤٞىاٌط مً الكباب ٌؿخُٗضون عوح الشىعة ال٣ضًمت زغَظ 
د٨ِم ٢بًخه ٖلحهم ختى ًسى٤ ؤخالمهم.. ٧اهذ  ًُ عاًٞحن الخا٦م الظي 

بٗض ًىم ختى ا جدىامى ًىًم اإلآاهغاث ٢لُلت في باصت ألامغ ل٨جها ٧اهذ 

 ال٣ُُ٘ مغّ  اؾدكٗغ الىٓام السُغ وؤعاص اهخٓامَ 
ً
ؤزغي ونمخه، ولم  ة

٤ُ الىٓام  ت ال٣ظعة ؤًُٞل زحٌر ممً ٣ًىم بهظه اإلاهّم  ٨ًً هىا٥َ  مً ٞع

ا جخٗالى  َ٘ ال٣ضًم الظي ًلجإ بلُه ُٞسغُظه مً سجىه ٧لما ؾمِ 
ً
ؤنىاج

جضًض م٘ ؤلازىان الظًً في ألاعظاء. ِٖلم الجمُ٘ به٣ٟت الىٓام ال

٩ٞاهذ اله٣ٟت ال٣ضًمت طاتها بإن  ،٢بٗىا في السجىن زماِن ؾىىاث

ُت  ؿمذ لهم باؾخٗاصة خؼبهم قٍغ جسغط ٧ل ال٣ُاصاث مً السجىن وَُ
ىا ٖلى الكٗإ الظي ٖاص ًىمٌ مً ظضًضؤن ًَ  ًُ ت ؤن ًًٗىا خبّ و  ،٣

 ؤلاًمان في ٦إؽ الغئوؽ مغّ 
ً
ل لِ ة ؿّبذ ؤزغي لخٗاوص الىىم الٍُى

ْىا باله٣ٟت الجمُ٘ بدمض عّب 
َ
اويىا ٖلى ، الٗغف الجضًض، َٞغي ٞو

٩اهذ ، ٞصماء قبابهم التي حؿُل مىظ ؾىىاث في ٧ل ؤعى مهغ

ن٣ٟتهم هي الها٣ٖت التي ٞخدذ الُٗىن التي َا٫ ٖماها وؤهاعث 
 
ً

ال ٞسغط قباب ؤلازىان ًٖ  ،ال٣ٗى٫ التي ع٢ضث في مؼابل الٓالم ٍَى

 الجماٖت ؤٞىاًظا و٦ٟ
ً

ال هم ٍَى
ّ
واوسخبىا بلى  غوا بمغقضهم الظي ؤيل

 
ً

، ال ٚحر عظٗت، و٧ان في اؾخ٣الت "ؤخمض" مً الجماٖت قٗاًعا لهم وصلُال
 ُّ َٗ ؾ ىا بلى واهًّم  ،ِلمىا ؤجهم ٖلى الهىابما ؤهه ؤخض ٦باع ٢اصتهم، ٞ

ُضًً الكٗاع  ِٗ مغ الكباب الظًً حٗالذ نُداتهم في ٧ل م٩ان ُمؿخ ُ
ػ
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ت. ٦غامت بوؿاهُت".. وؾا٫ الجهُغ مً ظضًض  ال٣ضًم طاجه: "ِٖل. خٍغ

غث الخُاة في ؤّمت ال٣بىع ٞاهدكغ الشاثغون ٦إجهم الؿُل مؼمجًغا وجّٟج 

ت جٟٗل ما  هم مً آزغهم، واهُل٣ذ بىاص١ الكَغ
ُ
ٗٝغ ؤّول ٌُ اإلاجهمغ ال 

 ل٨ً اجهؼم الغنام ؤمام بعاصة الخُاة. ،اجخ٣ً ٞٗله صاثًم 

واخٌض ممً خملىا ألامل ًىًما و ووؾِ الجمٕى زغط بٌُل ٢ضًم، 

 ع ٞإ
َ
ب والبُٗض، زغط باؾل وبجىاعه ابىه ه٣ خه السُاهاث مً ال٣ٍغ

ت ى ًىاظهن نٟىٝ الشابخحن امهىعالضًً ًخ٣ّض  ن الىاع بالهضوع الٗاٍع

 ًىاظهىن الغنام باألًضي اإلاؿاإلات وبالٗؼاثم التي ال جلحن. ،والشباث

ٞاع بالٗك٤ الهضع الظي  طا٥َ  ،ث َل٣ت في نضع باؾلاؾخ٣غّ 

اع باألخالم ؾىىاث، والُىم ًٟىع بالضماء  اع بالشىعة خلًما، ٞو ٖمًغا، ٞو
ؿخٟٛغ بضمه ًٖ ٧ل ما ٧انلُٛؿل ٧ل الس خمله ابىه بلى ، ُاًا َو

ث الجمٕى حٗٝؼ ؤوكىصة بِىما اؾخمغّ  ،البِذ ٩ٞل اإلاكافي ٚحر آمىت

إلاىث ٚحر ا واا وألامل ًلض الخُاة.. ؤعبٗىن ًىًم الخلم ألازحر.. ؤعبٗىن ًىًم 
مت الغظاء ختى ؤصع٥ ٢اصة الجىىص ؤن  ألاؾىص ٢ض ػؤعث  ،٢اصع ٖلى هٍؼ

وؤن  الخاعؽ الهاصت الىا٠٢ صوًما بجىاع  وؤن  "الِؿحر٥" ٢ض ِاجهضمَ 

 َع ال٣ٟو ما ٖاص ًمخل٪ الؼمام وؤن  ػهاصه ي٠ُٗ بطا ٢غ  
َ
 بعاصة

ٌ
ث ؤّمت

، الجضًض الججرا٫ للشىعة ٞٗؼ٫  والءهؤٖلً الجِل ا وؤزحرً  !الخُاة

م ٢اصة الشىعة الكباب لًُٗىا الىٓام الجضًض، ٩ٞان مجلًؿا وج٣ّض 

  ُ اصعَ الشىّ  ا ازخاععثاؾ ث اع ٢اصجه الشالر وؾ٣ُذ بعاصة الؿالح، ٚو
 ُّ  ت وظه الٗغف بلى ألابض. البىض٢

ؤبهغ الججرا٫ ال٣ضًم جهاًت ألاؾُىعة وؾ٣ٍى )ؤلاعاصة( التي 

خل في ؾبُلها ؤزاه وتهاوث 
َ
٧ل ألاع٧ان مً خىله وجؼاخمذ السُاًا ٢

جِلضه َظلض ال٣ٗاب ال الخُهحر، ٞاجهؼَ 
َ
 ؤبًضا خى٫ ٢لبه ج

ْ
ُمذ

َ
مذ التي لم ج

 عوخه ٦ما ٧اهذ ججهؼم ٖلى الضوام. 
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ه ال٣ضًم ت واعجضي ػٍّ لخه الٗؿ٨غٍّ ظصل٠ بلى حجغجه وؤزغط ب

وؤزغط ؾالخه ووي٘ الٟىهت في ٞمه، و٢ا٫: "آلان ٣ِٞ ؤهذ جيخهغ ًا 

ًَ  وؤَل٤َ  ،"ىعالضًًه ًٖ مىث بعاصة البُل بلى ألابض.  الغنانت لُٗل
 
َ

 خؿام.  ماث

 ًّ ٌِ ؤ  لم جم
ّ
ه لم ًمذ بال بٗضما عؤي ام ختى لخ٤ به باؾل، ل٨ى

  وؤبهغَ  ،الخلم بُٗيُه
ً

ال لم ٨ًً ٌؿم٘  .الىىع الظي ؾعى له ٍَى

ىه الكهاصة ولم ًهل بلى ؤطهُه وكُج 
ّ
همؿاث ابىه هىعالضًً وهى ًل٣

 خبُ
ّ
غها ى له وظه ظّض بخه بقغا١، بهما ججل جه مىحرة ًىم جهًذ مً ؾٍغ

 
ّ
ً ؾىت وهاهي جخد٣ ٤ وؤ٣ًٓخه وهي جخلى ٖلُه هبىءتها ألازحرة مىظ ٖكٍغ

خه الضماء! زم ؾاٞغث عوخه ٖكغ 
ّ
غ اإلاىث، ٞيؿل الضماء ُٚ ٖلى ؾٍغ

ى٢ه  ؾىىاث بلى الىعاء ًبهغُ  الجؿغ اإلاىهىب ٖلى ْهغ الجهغ ال٣ضًم ٞو

ٓم وهم ًغصّ ظمٕى ال ض ٛايبحن ًىم الًٛب ألٖا صون "الكٗب ًٍغ
 
ّ
غة بؾ٣اٍ الىٓام" وآلان ٣ِٞ ٢ض ؾ٣ِ الىٓام ٞجاءث ألاخالم مخإز

لىظه بقغا١  َم ا ل٨جها لم جسً ٖهضها وظاءث في الساجمت. جبؿ  ظض  

 ابىه البّ 
ُ
مت ٦ذ اع في ظؿضه وهى ًمؿ٪ بُضًه وجدغّ البا٧ي وؾَغث ٍٖؼ

ؾلم ،"اؾخٟٛغ هللا الُٗٓم" ص:قٟاهه ٞؿمٗىه وهى ًغصّ 
َ
عوخه هلل  زم ؤ

  .وهى ًبدؿم
ٌ
٢ت ألازحرة حؿ٣ِ جبهغ الٟهل ألازحر والىع  ومىحرة زابخت

تهم بالسغوط ٞاؾخجابىا للعجىػ اإلاهابت، ؤمغَ  ،جدذ زٍغ٠ آلاالم
 
ّ
ها الظي بغػث ٖغو٢ه واعحٗكذ ؤَغاٞه ٞى١ ظبحن باؾل ويٗذ ٦ٟ

ً اإلاىث عؾالتها ال٣ضًمت لخسبره 
ّ
ى وخان لخل٣

ّ
ؤن  ػمً ألاخؼان ٢ض ول

  ،للٟغح ؤن ًؼهغ
ّ
ها ٞى١ وظهه وجلذ جغهُمتها: "٧ل ابً ٢خٍُل ٞإعزذ ٦ٟ

خه الضماء، جباٖضث الؿىىاث ختى 
ّ
خه الضماء ُٚ

َ
وؿل

َ
٢خُل، مً ؤ

اب ال٣مُغ في الؿماء ختى ٖاص بضع الًُاء، ٧ل    ٢لٍب ناص١ ا٢تربذ، ٚو
 
ّ
ضاه ختى ا٦خمل، وخان و٧ل نىٍث ناعر ؾ٨ذ، وبلٜ الٓلم م ،مجإل

ث الٗخمت اقخّض و وخان للٓالم ؤن ًبلٜ ٣ٖابه،  ،للمٛضوع ؤن ًىا٫َ زإعه
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 ختى بٙؼ الٟجغ ٞاجهؼم الٓالم.. ؾالًما ًا آزغ ألاخؼان، ؾالًما ًا ظؿغَ 

غه ؤن  الصجغة الخُاة. ِاطهب بلى ظّض 
ّ

٥ ًا ولضي ٞإبلٛه ؾالمي وبك

ؿغث مىجلخه وؤن  
ُ
اب ٢ض ٦

ّ
 ".  !الُُىع ما ٖاصث جساٝ ؤزمغث وؤن  الخُ

ذ 
َ
مّغ ٖام بٗض الشىعة و٢ض ٖاصث ألامىاط بلى بدغها بٗضما ٚؿل

 
 
 ٧ل الكُأن وجى٢

َ
ان ًٖ الٌُٟ وَعؾذ الؿٟحن واؾخىث  ٠ الُٞى

 
 
ذ بؿمت ألاػهاع َد ٖلى الجىصّي و٢ُل "الخمض هلل عب الٗاإلاحن"، وجٟخ

هان وؤمً الساث٠ ٖلوقَضث ٖىاص٫ الخغّ  ى هٟؿه وجهالر ٍت ٞى١ ألٚا
 
 
 غَ الٟغ٢اء و٦ٟ

ّ
ذ ث الضماء ًٖ ٧ل السُاًا.. اهخهى اإلاجلـ الغثاس ي اإلاا٢

ـٌ  ٍٝ وال وؿىع، ازخاعجه ؤّمخه مً وؾِ  وؤنبذ للضولت عثِ بٛحر ؾُى
ُّ مىا لل٣ُاصة، وو٠٢ ٢اثض الجِل ًاصّ ؾبٗت ج٣ّض  ت ت الٗؿ٨غٍّ ي الخد

 
ً

 م.ًد٨ا ل٣اثض ألاّمت و٢ض ؤنبذ إلاهغ ظِل ًدغؽ ولِـ ظِك

 َٗ ذ ألاؾغة اإلاجُضة في البِذ ال٣ضًم ل٣ٗض السُبت بحن اظخم

 ُّ مذ زضًجت إلاىحرة وهي ج٣ى٫ لها: "آلان ٣ِٞ بحن، جبّؿ ألاخٟاص الُ
 
ّ
 جد٣

ّ
٪ ًا مىحرة، جل٪ التي بك

ُ
غججي بها مىظ ؤ٦ثر مً ؤعبٗحن ؾىت ٣ذ بكاعج

زضًجت هى الضواء ل٩ل مً ر ؾُدخًً ؤزاه، ٞؼواط هىعالضًً بإن  ألا 

 الٟٛغان لل٣هّ الجغا
ُ
". ابدؿمذ لها مىحرة .ت ألالُمتح ال٣ضًمت وزاجمت

زم  وجداملذ ٖلى ٖهاها ٞباع٦ذ الٗغوؾحن اإلاٟٗمان بالخّب  ولم جغصّ 

تها مىظ ؤقهغ وؾم  مسخذ ٖلى عؤؽ بقغا١ و٢ب   َٗ ذ َٟلتها التي وي
َ
تها ل

تها لخىام   ،)مىحرة( زم صزلذ لٛٞغ
ً
حؿخُٗض  !واخضة ل٨جها لم جىم ؾاٖت

اث مىظ ػاعتها الغئٍا العجُبت في اللُلت التي بلٛذ ٞحها ٧ل  الظ٦ٍغ

 الخ٤ّ 
ُ
ى  اإلادٌُ مىظ ؾبٗحن ؾىت لخسبرها بإجها ٖحن

ّ
٤، وججل وهىُع الٍُغ

لها وظه ؤبحها )بكحر( الغخُم وهى ًمؿ٪ بُض ؤزحها )هىعالضًً( وهما 
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ً

في  ًبدؿمان لها زم بضا لها وظه )ٞغصوؽ( و)نالر( ٢ض ٖاص َٟال

هضهضه وهى ٌكحر لها.. ؾاٖاٌث مّغث ٖلحها جخىاٞض ٞحها حجغها ت

ذ ؤطان الٟجغ ٞإٚمًذ ُٖىحها وجهًذ ًٖ  َٗ اث ختى ؾم الظ٦ٍغ
غها وظلؿذ ٖلى ألاعى وسجضث ٞؿالذ الضمٕى الٛؼاع التي لم  ؾٍغ

 
ّ
 حؿل مىظ ؾبٗحن ؾىت ختى بل

ُ
 لذ وظه ألاعى وقه٣ذ: "ًا عبي حٗبذ

 
 
ا٫ الخمل الش٣ُل. بل  ألاماهت بَو

ُ
 واصي الخؼن ٛذ

ُ
َبرث لى ؤصخابها ٖو

ظٕؼ ختى ؤزمَغث الصجغة وجم  الىٖض ٞإعِح ٢لبي واخملجي بلى 
َ
ولم ؤ

 ".!ؤخبابي

 
ً

جه ٞىظضها الخمغ بلى ظّض  صزل هىعالضًً في الهباح خامال

 
ً
٘ ها ٞما اهتز  ص ألاهٟاؽ في ظؿضها، هؼ  ٖلى ألاعى ال جترصّ  ؾاظضة ث، ٞع

 
َ
، ٞب٩اها ٦ما لم ًبِ٪ ؤباهذ في حجغه، عؤؾها ًٖ ألاعى ٞؿ٣ُ

 .اظخمٗذ ألاؾغة خى٫ ظظٕ شجغتهم ًب٨ىن و 

ى ٖلحها في اإلاسجض هىعالضًً وخمل 
ّ
ّٚؿلتها زضًجت ال٨بحرة ونل

ىض ال٣بر الظي ًدىي ؤظؿاصَ  ٧ل مً عخلىا  وٗكها م٘ ٦ما٫ وؤخمض، ٖو

ان الؿّغ و٠٢ هىعالضًً وخبُب ظان ٌٗٞغ
 
٣ا٫ ٞ وخضهما خه زضًجت الل

نخجي ٢بل مىتها حي عخمها هللا ؤو : "ًا خاط ؤخمض ظّض هىعالضًً ألخمض
َضج٪ًبإن ج٨ىن ؤهذ مً  اؾخٛغب ؤخمض  ،".دملها بلى ٢برها ٦ما ٖو

 زُبتها مىظ 
َ

٧لماجه ٞإعاخه هىعالضًً وهى حهمـ في ؤطهه: "ٖىضما ؤعصث

ذ ل٪ عؾالت م٘ ظّض 
َ
ذ السُبت وؤعؾل

َ
ً

َ
ي ألا٦بر ؾخحن ؾىت ؤو ؤ٦ثر ٞٞغ

لها بلى بِخ٪ ول٨ً ؾخدملها بلى بِخه، وها هدً هىعالضًً ؤه٪ لً جدم

 ".!ؤمام ٢بره ٞإصِزلها بلى بِذ ؤزحها

 
ّ
ال٣ضًم: "٦ىِذ  له صمٕى الخّب ب٩ى ؤخمض واهدجى ٞى١ ٦ٟجها جبل

ً ٧ل   وخض٥ِ   ش يء ًا مىحرة". جبهٍغ
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ال٣بر ٖلى اإلااض ي ألالُم وؤؾلمىا الجغاح بلى الجغاح  اوٛل٤َ 

 ُّ ا بالضٖاء ؤن ًغخَم لخىاؾحها في ٖالم الٓالم، وق ًٗ هللا جل٪  ٗىهم ظمُ

 
ّ
 .بلى ؾبُله مط ى ٧ل  ، و ذ ٦شحًراال٣لىب التي جإإلا

م الضمٕى لتزهغ الخُاة  ؤمؿ٪ هىعالضًً بُض زضًجت ًبدؿمان ٚع
 اإلاىٖىصة..
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 شكـــــر
 

 بٗض هللا عب الٗاإلاحن..

ًا ػوظتي الخبِبت ٧ل الك٨غ والًٟل في زغوط هظه   ،ان"ًا "ظحه لِ٪ 

الغواًت التي ْلذ مُٗلت زالر ؾىىاث ختى صٞٗخجي ب٩لماج٪ الهاص٢ت 

ا، جخابٗحن همى وخماؽ ٢لبِ٪ ٖلى ٦خابتها، و٦ىِذ 
ً
ا خٞغ

ً
مٗها خٞغ

ً ٖلى قغوصي و٦ثرة ُٚابي وجضٖمُىجي ختى زغظذ  شجغتها وجهبًر

 ٞلِ٪ ٧ل خبي وامخىاوي ؤم خمؼة. ،الغواًت للىىع 

 

وؤق٨غ الهض٣ًت الك٣ُ٣ت "خىان مُالص" ابىت جىوـ، التي ٧اهذ معي 

 ولىال مالخٓاتها الىحرة وآعافي مغاظٗتها ٧ام
ً
هذ ٖلى ها الؿضًضة إلاا ٧ائلت

 حهخضي بها ٢لمي في لجت اإلاضاص 
ً
ما هي ٖلُه، ٩ٞاهذ آعائ٥ ًاخىان مىاعة

 والؿُىع..

  

ً"الىاقغ نض٣ًي الٛالي  وؤق٨غ  زاى معي جل٪  " الظيٞخخي اإلاٍؼ

 
ّ
ضة خحن ٢ام بيكغ هظه اإلاٛامغة صون السىٝ مً خؿاباث الىا٢٘ اإلا٣ٗ

 ..الغواًت

م ناٞدذ ُٖىهه ٧لماحي لٗ ت  ّل وؤق٨غ ٧ل ٢اعت ٦ٍغ عؾالت الخٍغ

 وألامل جبلٜ ٧ل ٢لٍب حّي..



 
 

 سطور اللاتب يف

 

الٟلؿٟت  ي. خهل ٖلى اللِؿاوـ ف1978مىالُض مدمض الجحزاوي، مً 

 . 2111ظامٗت ال٣اهغة ٖام 

 ."الٗابغ نضعث له عواًخان: " اإلاسلهىن ًغخلىن ٚالًبا" و"ؾغّ 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




