
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ا ًً  ألاؾما٥ جطخيء ؤً



2 

 

 

 

اال٨خاب :  ًً  ألاؾما٥ جطخيء ؤً

 دمحم ؾامي البىهي اإلاال٠ : 

 جهمُم الٛالٝ : 

 ؾاعة نالحجض٤ُ٢ لٛىي :  
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 (1 ) 

 "ومُغ خمغاءعما٫ "

 
  ما.. َاثغ ٌٛغص في م٩ان  ًٖ ػلذ ؤبدض ام

ضاجه هظًغ زحر ؤو  ، ٞاثامما ابخضٖخه الٗغ  قام ؤو ؤي شخيءلم ج٨ً حٍٛغ

ضاجه بل ٧اهذ ٤ ٢لبي  جضٚضٙ حٍٛغ ي ُجٞخل٣ي ٖلُه مً الصجً ما ٨ًٟبٞغ

٣ٞبٗذ في ٕ، و٢ض اهترؤث م٣لخاي بالضمى  ،هىاألاولى لُلتي  ؤ٢طخيؤن 

تي   ٚٞغ
ً
ى الظي ولِـ ٖىضي شجاٖت بإن ؤناعح هٟسخي بهظا الخؼن  اخٍؼ

  ُ ٗ  "بـ بهاء امخأل ًٖ آزغهو٦إجها ل لي وؾاصحي اإلابللت ز ، "١ الكخىي غ  ال

بت وؤهٌٟ ًٖ عوحي، بابدؿامت ؤبضؤ ًىمي٧ي  ابخ٨غجهمهُلر   ظامدت ٚع

 اإلاملر، خ٤وبٌٗ الٟؿباعص، اللخم مً ال، م٘ ٢ُٗت ؤبٌُ هبُظ ٦إؽ في

مً الىاٞظة الؼظاظُت التي  اإلادؿللالًىء ٞكٛلذ هٟسخي ب ،صٝء امغؤةو 

ؿاًعا،  جضاعال جؼاخم ا َو
ً
َلب مجي ؤن  في الساعط بٗضما «هىع » وصبِبًمُى

ً   ىءوؤيٗه ٖلى الكاَ ،ؤظهؼ الُٟاع خ
ُ
غ ؤمام الباب السلٟي للٟىاع، وؤ

التي ؤحى بها مٗه  وبٌٗ ؤوعا١ الجغاثض ال٣ضًمت ،"خىع التراهؼؾ" الغاصًى

بت التي ؤبضي اهخماًما لم ؤ٦ً ٞمىظ ؤعبٗت ؤقهغ،  صٞٗخه بلى بإٞٗاله الٍٛغ

 ٖىهمالبـ نُُٟت في قهغ ًىاًغ، صون ؤن ًمغى ؤو جهضع اعجضاء 

التي جدخًً هظا اإلا٩ان اإلاىخل  الخم٣اءالبروصة ؾببتها واخضة  اعحٗاقت
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ٖامه الؿخحن  وؾِ مُاه البدغ، ٞالغظل الظي ؾِخمزلؿت الظي ؾ٣ِ 

٣خه السانتٖلى ؤًام ٢لُلت ٌؿخمخ٘ ب٩ل شخيء هىا  زال٫  ٘  ُٞب   ،ٍَغ

ضة حكبه عؤؽ هظا الٟىاع الظي ًبٙز مً ٖلى  اإلا٩ان الُت ٍٞغ مالمده ؾٍغ

 
ُ
في ٢لب ٚؼا٫ بغي، ٞىظهه ألاؾمغ البؿُِ،  ؽ  غ  بُٗض ٦إهه زىجغ ٚ

ً، التي جسٟي وعاءها ُٖيخحن اإلاؿخُُلتالُبُت  وهٓاعجه وظؿضه  ػع٢اٍو

  ىءاإلامخل
ً
لت اإلامكى٢ت، ح٨ٗـ ؤن بضازل هظا ٢لُال ، م٘ ٢امخه الٍُى

غة الخمغاء. الغظل خ٩اًاث  ٦شحرة ال ًم٨ً ٞهمها بال ٖلى ؾُذ جل٪ الجٍؼ

زلهذ ظؿضي مً الُٛاء الغماصي الش٣ُل الظي جلظط بٛغؽ مسالبه 

غ، و٢غعث ؤن ؤ٢اوم  بحن مؿام ظلضي َىا٫ اللُل، وؤؾىضث ْهغي للؿٍغ

ىء اإلادؿلل مً الىاٞظة الؼظاظُت، ختى يا٢ذ خض٢خاي الؾدُٗاب الً

ت ال٣ًُت، و٦إن ؤخضهم ظاء  ؾُىجه التي ًٟغيها ٖلى ظىباث الٛٞغ

التي  اللُٗىتالغوح ٖخمت قضًض في قغاًُجي لُُهغها مً  لُضؾه ببِء  

 مً خضًضفي عؤسخي جلٟه ٦ُى١ ل٨ىجي ٦ىذ ما ػلذ ؤٖاوي مً آالم  ،حؿ٨ىجي

٧امُلُا" مً بحن زالًاي اإلاُخت، " ، واهدهاع صماءال٨دى٫  خُاًغٞملتهب، 

ٌك٤ ظؿضي ٧له بلى ههٟحن، هه٠ ًدمل زحًرا، وهه٠ آزغ ًدمل ؤلم 

ؼاء الظًًالٟغا١، ٟٞغا١ ألاقُاء اإلاٗخاصة ال ٣ًل جإزحًرا ًٖ ٞغا١   ألٖا

ب  خُاجىا، ٞجاهضث ٖٓامي اإلاخ٨ؿغة،  صازلوظىصهم الضاثم في هٚغ

ا، ِٞؿاًعا، ختى  ؤصوع  للذْووجهًذ مً ٞغاشخي، 
ً
في م٩اوي مترهًدا ًمُى

 اؾخ٣غث ًضي ٖلى الجضاع، الظي صاهم  
 
ه الكمـ، ٞى٢ٗذ ُٖجي ٖلى خ

ب٣ٗت الًىء الٟدم في مىخه٠ اإلاغؾىمت بٗمىص مً  اإلاؿخضًغةؿاٖت ال

، خُض ٧اهذ اإلا٣ابلت زلٟخه الىاٞظة الؼظاظُت التي ًدضها بَاع مً الٓل

ؾاٖت ًضي مً ٖلى الُاولت، ت، ٞالخ٣ُذ اعبها حكحر بلى الؿاب٣ٖٗ
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، ختى ؤ٣ًىذ ؤن ٣ٖاعبها حكحر هي ألازغي بلى بهٗىبتوخض٢ذ ٞحها 

ٞابدؿمذ، بل اهضهكذ، زم ابدؿمذ لهظا اإلا٣ُاحي  ،الؿابٗت نباًخا

ىن ٢ضًم هى مً ٞٗل طل٪ لدؿ٣ِ بٗىاًت ٞاث٣ت،  الظي ُعؾم و٦إن ٖٞغ

ؾد٣ُاّ نباًخا، ؤقٗت الكمـ ٖلى وظهه ٖىض اللخٓت الخاؾمت لال 

ٖلى الجضعان، ألاع٢ام الٗكىاثُت اإلاخىازغة  ٞخجىلذ بىاْغّي بحن

ت ماثلت لخض٫ ٖلى ؤجها جخٗل٤ ب واإلاكُىبت ػمً مٗحن ٢ض دؿاب بكَغ

 
ً
ب٣٘  ن جالقذجىاػوي، بٗض ؤ ٖاص بلي  و  اهخهى، ٞاهخهب ظؿضي ٧امال

ت الغئٍت باليؿبت مً الًىء الؼع٢اء   لي  بؤمام ُٖجّي، وؤنبدذ ػاٍو

ت ألامامي،   َبُُٗت، ومدؿ٣ت م٘ الىىع الظي ٚمغ هه٠ الٛٞغ
ُ
 ٞدؿاءلذ

ا ًدىي ب٣اًا مً السبز 
ً
خُىما و٢ٗذ ُٖجي ٖلى الُاولت التي جدمل َب٣

هل ؾُإحي  ،قمٗت مُخت ؤوق٨ذ ٖلى الاهتهاءو  ًٟٗ، ووالٖت سجاثغ،اإلاخ

ؾُإحي بٗضي بٌٗ آزاعي ٧ي ًمدىها هى بُضًه  ًإلاُٞه ؤجغ٥ ًىم هىا 

ان ما اهخبهذ بلى نىث  !ا؟ٖلى ؤه٣ايه٣ُُم خُاجه الجضًضة ل ل٨ً ؾٖغ

ًُ  «هىع »  ظ٦غوي بإن الؿاٖت ٢ض جسُذ الؿابٗت نباًخا،ًإجُجي مً الساعط 

  ٗض.ذ الٓهحرة ٢ض قاٝع ٖلى الا٢تراب ولم هدىاو٫ ُٞىعها ب  ؤن و٢و 

ٌُ و  لم ج٨ً اإلااوهت مً اإلااء ل خؿابي ٗم  الُٗام ج٨ٟي لصسهحن ٞإها لم 

٦غي ٦مى٠ْ ظضًض ًجب ؤن ًدُا في اإلا٩ان، لظل٪ ٗض، ولم ًغص ط  ب  

ٖ٘ىضما ؤل٣اوي َٗامي وقغابي ججاهلىا   "هُئت اإلاىاوئـ"ل جاب٘ ػوع١ ؾَغ

ألاؾاؾُت في البدغ لُاصي مهمت اؾخصىاثُت  اهدٝغ ًٖ ؤصاء مهمخه

ب الالػم الظي ؾإجل٣ى لخاقي بهظا الغظلإل أل٦ىن واخًضا  ٖلى ًضه الخضٍع

الٟىاع ٢بل جغ٦ه السضمت، ل٨ىه اؾخُإ ؤن ًخجاوػ ألاػمت  بصاعة مً َا٢م

دُت بٗض ؤن ؤظبره وظىصي ٖلى ؤن ؤج٣اؾم مٗه الل٣مت، ٩ٞل شخيء  ب٩ل ؤٍع
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لدكُٛل  ، وػٍذهىا مدؿىب بض٢ت مخىاهُت، مً بغامُل ؾىالع

ضؾاثمهابُذ، اإلاا٦ُىاث، و  التي  ، و٢ُ٘ ُٚاع اخخُاَُت حُٛي اإلاضةٖو

ًبازغة حؿب٤ ٖىصة   .(1)" 4"ٖاًضةالخمٍى

خه، ٞخٓاهغث ؾُىاوي نٛحر ؤو٠٢ الغظل ًخإملجي مً قبا٥  في ٚٞغ

با١ ٖلى الُاولت السكبُت غّم بباوكٛالي  ؾاع١  ، ٞهى ٌٗخبرويألَا

اث الظي ؾِؿلبه ؾىىاجه  لتالظ٦ٍغ  اإلااء ؾُىة التي ٢ًاها بحن الٍُى

ى ٞال ، ل٨ً بطا ازخٟصلها ٞغختاالهمذ، ٟٞغخت الىىع ال حٗو  الىىع و 

الىخل هى الؿُض اإلاضلل، و ٞاإلااء الٗظب،  ؤما مٗجى لىا في هظا اإلا٩ان،

م٪الظي  ال٩امً بِىما ، قضًض وبال ٢خل٪ بازخٟاثه ؤن حٗامله بدغم ًٚغ

وحكٗغ٥ بإه٪  ،الٛىاًت ال٨بري التي جلهم٪ ؤلاوؿاهُت هىالهمذ  ٌٗخبر

٪ بلُ لً ججض مً ًغصٞ ؤو نغزذ ؤو ب٨ُذ مىظىص أله٪ مهما جدضزذ

، وهباح بّداع ،ألامىاطجالَم و  ،هضًغ اإلاا٦ُىاثلال نىث بال ٞ، نغاز٪

 َاثغ ٌٛغص مً خحن آلزغ صون ؤن هغاه.و  وصبِب "هىع"،

ا٢ترب مجي بسُىاجه الخشِشت زم عبذ ٖلى ٦خٟي وظلـ ؤمامي، ؾإلجي ًٖ 

 2)اإلاا٦ُىت ع٢م
 
ذ والؿىالع ( وهل هٟ ظث حٗلُماجه بتزوٍضها باإلااء والٍؼ

 لخ٨ىن ظاه
ً
٘ عؤؾه ٞٞإزبرجه بإن ٧ل شخيء ٖلى ما ًغام،  ،؟ؼة للٗمل لُال ٞغ

 ًُ ا وؤل٣ى هٓغة ٖلى عؤؽ الٟىاع زم ٖاص ٌؿإلجي ًٖ هٓاٞت الٗضؾاث، ٖال

 .ٞإظبخه بإهجي ٢مذ بخلمُٗها ظًُضا

 

ىُت مهمت بدىُٟظ ج٣ىم بازغة(1)   الٟىاعاث جمىًٍ بإٖما٫ ال٣ُام وهي عثِؿُت َو

ـ زلُج في اإلاىٗؼلت  اإلاالخُت اإلاؿاٖضاث ظمُ٘ ومخابٗت ألاخمغ والبدغ الؿَى

 .ألاخمغ والبدغ اإلاخىؾِ البدغ لؿىاخل
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٠ُ زبز زمٞ ٚمؿها في َب٤ الٟى٫، و  نٛحرة مؼ٢تهٕؼ مىه  إمؿ٪ بٚغ

ًم٨ً ٞهمها شسهُت  «هىع »ا وظهي بىٓغاث قاعصة، لم ٨ًًمخٟدهً 

ا ًشحر حؿائالث بؿهىلت ٞدُاجه التي ٢ًاها هىا ؤيٟذ ٖلُه ٚمىيً 

بً ٞهى في عؤؽ ٧ل مً ًغاه،  مجىىهت ا، ل٨ىه بطا ج٩لم ال ًهمذ ال ًخ٩لم ج٣ٍغ

ًُ  مً خضًشه ل٨ى٪ ال جمل ، ٞخجاعبه الىظضانو  ال٣ٗل بهغألن ٧ل ما ٣ًىله 

 
ً
سُت، وو٢اج٘  ذ بحن الٟىاعاث، التي اعجبُالتي مغ بها مخى٣ال بإخضار جاٍع

ا عبما ال ٌٗلم ٖجها ؤخض
ً
ل ما ًى٤ُ به ؤؾاَحر ظٗلذ ٧و  ، وؤبُا٫قِئ

لت مكى٢ت، جخسللها  وهىا٥،  ، وهىا،نٛحرة مً هىا خ٩اًاثخ٩اًت ٍَى

لم ًظ٦غ هٟؿه ٢ِ ٦بُل، ؤو عظل ٞخ٩اًخه هى، ا بلى ًخُغ١ ؤبًض  الل٨ىه 

زاع١ اؾخُإ ؤن ٣ًهغ ٧ل الهٗىباث الجازمت في مشل جل٪ ألاما٦ً التي 

، ٞهىا ؾ٣ُذ مً بحن ؤناب٘ الٗالم ال٨بحر الطسم الظي ًغ٢و خىلىا

في مهاثغ وؤَغ ال حكبه الثرزغاث التي باجذ جخد٨م  اث٢ىاٖض وؾُاؾ

لُ٪ ؤٞ؛ بالكٗى و  ،البكغ ن جُُ٘ الُبُٗت وخضها مً ج٣غع مهحر٥، ٖو

 مً ٢ًائها. ؤو ج٣اوم، ؤو تهغب

اع، ًل٣ي هٓغة وبجىاعه ٧لبه بد   صسغة ضسمتٖلى خاٞت  «هىع »و٠٢

لت  ، وؤل٣اه ُِؤمؿ٪ بُٝغ السٖلى زِ الجهاًت التي ًغؾمها اإلااء، ٍَى

٧لٟجي بإن و  ٢ُ٘ الهمذ بهىجه الجهىعي، زم في البدغ، وظلـ ًيخٓغ،

ا ؤن جخهىع ، ل٨ً ال ًم٨ً ؤبًض لًُغم ٞحها الىاعؤظم٘ بٌٗ ألازكاب 

لخجم٘  ا،بال بطا ٞغيذ ٖلُ٪ الٓغوٝ هٟؿههمت اإلا مضي نٗىبت جل٪

اإلااء اإلاالر و  جل٪ الغما٫الخُب مً م٩ان ؤقبه بصخغاء ٢اخلت، ٨ٞخلت 

ؤ٢سخى بالٟٗل مً صخغاء ٢اخلت، ٩ٞلما ٖثرث ٖلى ٢ُٗت زكب  اهم

ا ًٖ ؾٗاصة ال ًم٨ً ؤن ؤنىٗها لىٟسخي ٦ىذ ؤنُذ بإٖلى نىحي مٗبرً 
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بحن صسب اإلاضًىت، ٞالؿٗاصة الخ٣ُ٣ُت هي جل٪ التي جسغط مً بحن ؤقُاء 

وبطا  ٢ض هدؿبها بؿُُت، ؤو جاٞهت زم بطا ٢غعها ؤن هدهل ٖلحها ٣ٞضهاها،

 ا.وال تهبِ بىا ؤبًض و٢ٗذ بحن ؤًضًىا خملخىا الٟغخت بلى ؤٖلى 

٣ٞض ٖل٣ذ  "ٖلى الىبي اللهم نّل  ..اللهم نل ٖلى الىبي «هىع »ناح

وزلٟه ٧لبه  ىء، زغط بها بلى ٢لب الكاَزُُهؾم٨ت ضسمت في َٝغ 

 
ً
السكب ٦ىمت ؤقٗل الىاع في و  ا ٞغح نض٣ًه،الظي ٧ان حهؼ طًله مباع٧

بابدؿامت ؤخؿبها  ، هٓغ بلي  "الغػ١ مً الغػا١.. واهب الىٗم" وهى ًغصص

 ًُ ؤو ٌُُٗجي ٖلى ٢ىث ًىمي، ىجي ئُمألاولى مىظ ؤن ٢ضمذ بلى هىا، و٦إهه 

وهل  ،ي ٖضث ؤؾإ٫ هٟسخيج، ل٨ىاإلاالث٨تو  ، وال٣ضع،ا في ؤلاًمان باهللصعًؾ 

 
ً
 ٞٗل هظا الغظل قِئ

ً
ال ؤ٦ثر  ؾم٨ت مجغصا؟ ٣ٞض انُاص ؾم٨ت..ا زاع٢

ٗ  و  ٗضثٞ  ؤ٢ل،وال  ؾلمذ ب
 
م الخضر ألجها ؾم٨ت واخضة ج٨ٟي إلقبإ ٓ

ي جظ٦غث ؤن اإلاهمت التي ٧لٟجي بها هي ؤنٗب ب٨شحر مما جل٨ى شسهحن،

بٌٗ الخى٤ ججاهه، ألهه لم  تالؿاطظ هٟسخي٢ام به، وؤزظث ؤيمغ في 

 الخٟذ بلي  ؤجِذ بلى هىا،  ؤن ٢مذ به مىظ ا ٖلى ؤي ٖمل  ٌك٨غوي ؤبًض 

 الضمٕى جو 
ً
 :مأل ُٖيُه مً ؤزغ الضزان اإلاخهاٖض ٢اثال

ا ؾُُُٗ٪ هللار ؤ٦ث ا٧لما ظمٗذ خُبً - 
ً
 .ؤ٦بر ؾم٩

  اهضهكذ لخل٪ اإلا
ّ
بٖضاص في  الُٗٓمي ناخب الًٟل ٣ىلت التي ظٗلذ مج

ب  ها بك٠ٛ، ل٨ىجيتجل٪ الىلُمت التي اهخٓغ  لم ؤلخٟذ بلى اإلاى٤ُ الٍٛغ

ه الظي اخخىجه، ٞاالهدكاء بالظاث ًُغى ٖلى ؤ ي مٗجى آزغ ٢ض جدخٍى

، لظل٪ لم ؤٖبإ بما ٣ًىله الغظل، وؤزظث ؤجاب٘ الؿم٨ت خ٨مت ٖابغة

وكغها ٖلى قىاًت خضًضًت، وؤزظ ًضوع بها في خل٣اث  اإلاؿ٨ُىت التي

٫ لىجها الٟطخي الالم٘، بلى لىن ؤؾىص مخخابٗت، ٞى١ ؤلؿىت الىاع، ختى جبض  
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جي ألعاها للمغة ألاولى ٦ما ٢اجم، ٞخعجبذ لخل٪ اإلاكاهض التي ج٣ٟؼ ؤمام ُٖ

م ج٨غاع هظا اإلاكهض ؤمامي آالٝ اإلاغاث لى ٦ىذ لم ؤع   ها ؤبًضا مً ٢بل، ٞٚغ

غؤ ٖلى بال ؤهجي لم ٌؿب٤ لي وؤن اهخبهذ لخل٪ الخدىالث التي جُ في ٦ىزىا

٣ًىم بٗمله، ٦ما ٢ام به مً ابخضٖه مً  «هىع »ألاقُاء بض٢ت مخىاهُت، ٞـــ 

 ألاؾاؽ، و٦إن هللا ًلهم
 
مىده الخ٨مت،ه حٗل لٛت اإلااء و  م ألاؾماء ٧لها، ٍو

 التي حؿىص ألاعى.

، وؤُٖاوي الىه٠ آلازغ ،الىه٠ الظي ًدخىي الغؤؽ «هىع »ازخاع

٘ عؤؾه هاخُت و  ، ًخى٠٢ لخٓاث"مىسخى والسًغ"وظلـ ًد٩ي ٢هت  ٍٞغ

ل٣ي ب٣اًا َٗامه ل٩لبه،البدغ ؤال  وهى ًلىح لي بإن "مىسخى" ٢ض ؤنغ   ، ٍو

ً ختى ولى ْل مىخًٓغا ٖمغه ٧له ختى ًلخ٣ي "الس  ًبرح مج " ًغم٘ البدٍغ

لت  ٨مل  ،لُخٗلم مىه ما لم ًدِ به ٖلًمالُهاخبه في عخلت ٍَى زم ٌٗىص ٍو

هىن" الظي وسخى ٢هت (2)مكحًرا بلى ٞتى "مىسخى" "ًىق٘ بً  الخ٩اًت

ت" التي اخخٟٔ بها "مىسخى لخ٨ىن َٗاًما لهما بٗضما  "الؿم٨ت اإلاكٍى

 عآها بإم 
 
ب بلى اإلااء بٗض ؤن ٖاصث لها الغوح بإمغ هللا، ؿغ  ُٖىه وهي ح

هاثًما ٞى١ الصسغة التي مً اإلاٟترى ؤن ًلخ٣ى ٖلحها  "خُىما ٧ان "مىسخى

بإن الكُُان هى مً ؤوسخى "بً  ٖلي   «هىع »ناخبه اإلاىخٓغ، زم ًا٦ض

٣ُٟض الٗالمت التي لؿم٨ت ختى ال ًل٣حها ٖلى "مىسخى" لهىن" ٢هت ا

ض مً ظهضه ، ًغ" لل٣اء "الس  خضصها له هللا للخهى٫ ٖلى وطل٪ لحًز

 الٗلم.

 زل٤ ؾب٣ذ التي والبداع واإلادُُاث اإلااء بله هى الهحروٚلُُٟت اللٛت هىن: في (2)

 ؤو ألاؾما٥ مٗىاها هىن  ٧لمت و٦ظل٪. هىهذ اؾمها ؤزغي  بلهت هىا٥ وؤن ال٨ىن،

ت اللٛت في الخُخان  ال٣ضًمت. الٗبًر
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 ؾئمذ مً ؾماٖها، ختى مغاث ومغاث ال٣هت جل٪ ي ؾمٗذجوعٚم ؤه

غجىافي  اإلاسجض ُبمً زُ بال ؤن  ٖىضما ٌؿخلظ بىٗخىا بالجهل، ظٍؼ

ظٗلجي  ،اإلاىطو  نىث الهىاءم٘  اإلاخضازل«هىع » نىثو  ألاظىاء مً خىلي

ؤ٦ثر  "غًالس  "، ٣ٞض ٧ان ا مً ٢بل٦إهجي لم ؤؾمٗها ؤبًض ها ؤههذ لؿماٖ

ؿإ٫  ْل لظيالًما ونبًرا مً مىسخى الىبي، ٖ    ٌؿإ٫ َو
ً
ضه مسالٟ ختى ا ٖو

الهىعة ختى الجهاًت، ؤما  عجهض  ٧ان الٟغا١ بُجهما، ل٨ً مىسخى الىبي 

 .، وجالشخى٣ٞض ازخٟى "السًغ"

 لم ؤ٦ً ؤجسُل ؤن ًخدى٫ هظا الٟىاع بلى مئظهت، وٍُ 
 
ب مجي ؤن ؤئطن ُل

٘ الهلىاث، ختى وبن ٦ىذ وخًُض   ، ٞإها زلُٟتمً البكغلي  ال زان   اوؤٞع

، ه٨ظا اإلاىبش٣ت مً اإلااء هللا ٖلى جل٪ الب٣ٗت الهٛحرة مً ألاعى

 ا،ا ؤن ؤخمل مشلها ؤبًض وخملجي ألاماهت التي ما ٦ىذ ؤًْ ًىًم  «هىع »ؤزبروي

جىظحهاجه، ٧ان ًجبروي ؤن ؤ٢بل و  حٗلُماجهو  ل٨ً بطٖاوي الخام ل٩ل ؤوامغه

 ، ٞجٗل مجي ؤ٢بل ٧ل شخيء ا ٧يألهجي ؤجِذ بلى هى ؛مىه ؤي شخيء
ً
 ،اماطه

 ا، وخُابً نُاصً و  ا،ٖابًض و ، ابماًم و 
ً
باز  و  ا،ا، َو

ً
الٟىاع  ًضًغ ما٦ُىاث ٖامال

جمغ وجلىح لىا وجىاصي  يالت الظي تهخضي به الؿًٟ البُٗضة، و٦إجها بلضان

 حك٨غها، زم جغخل لخإحي بلضان ؤزغي جلىح لىا زم حك٨غهاو  ٖلُىا بإؾماثىا

ا ٦ما هدً سسغها هللا ٧ي ً هىوهدوؤزغي، وؤزغي، ، وجإحي ؤزغي  جغخلو 

غ١ اإلاؿخ٣بل، ْلمت البدغ، ءهطخي خمت اإلااضخي، َو ٦م هى عاج٘ هظا  ٖو

 .!بإٞٗا٫ بؿُُت ٣ًضعها آلازغون في نمذ بالخُاة ًخسم٪الكٗىع الظي 

لت ؤوسخى خُاحي ٧لها بٗضما  ا ٧ي٦شحرً هٟسخي ظاهضث  ٖضث مً عخلتي الٍُى

٤ التي ؤعصث ؤن ؤجمغص بها ٖلى ٖاإلاي اإلادهىع بحن اإلااء، و  اإلالرو  الٍُغ

ذ الٟغافا مخماعيً ٞٗكذ قهىًع  ا في قغب "الكامباهُا"ا ٍَغ
ً
 ،، ٚاع٢
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ؿ٩ي"، و ٧ل زمىع ألاعى، ؤٖحن هٟسخي الُُبت، و ٧ي ؤهغب مً  و"الَى

ختى  ٖلُه التراب،ؤهلذ و  التي ؤزصخى مىاظهتها بٗضما وؤصث خلمي الىاؽ

 بلى هىا ، ٞإحى بيواؾخم٘ بلى ٢هتي ٖلى ًض مً عؤٝ بدالي، ؤجاوي الٟغط

٢اصججي بلى  بٗض ؤن، ألصٞ٘ ًٖ هٟسخي ٖالماث اإلاىث التي حؿ٨ً صماجي

غبما البدغ هى مً ؤوظض صازلي هظا الًمحر، ٞاعج٩اب ٧ل جل٪ آلازام، 

 الغػ١ اإلاخىازغ جدذ اإلااء؛وخُاحي البؿُُت التي ٧اهذ جىُىي ٖلى الخ٣اٍ 

 
 
ا  يىًءادؿبه ه الظيالبراءة في هساعي، ل٨ىه الاهبهاع  ٞؼعٖذ ًٗ ل٨ً ؾاَ

ان ما ه٨دك٠ ؤهه هاع جدغ١ ٧ل   شخيء.ؾٖغ

في اللُل البض وؤن ٨ًىن ٧ل شخيء ٖلى ما ًغام، البض وؤن ٨ًىن الٟىاع في 

ه ٞللىىع  بال جى٠٢، اإلاا٦ُىاثالبض ؤن حٗمل ، و بهاثهو  وجإل٣ه ٢مت ؾُٖى

ًاه
ُ
ومً ؤظله ًجب  الظي ًدٟىا ٧اإلاالث٨ت، ٢ضؾُت الهمذ ي٢ضؾُت ال ج

ٞخُل اإلاهباح ال٨بحر،  «هىع »ؤبض٫، وٗمل ب٩ل ما ؤوجِىا مً ٢ىة ؤن

بٗضما واخضة جلى ألازغي  وعبذ ٖلحها ،الشالر اإلاا٦ُىاث واَمإن ٖلى

٧ل ع٦ً في الدجغة  ُل٘ بلىخو٠٢ ًو  ،ظ٠ٟ ًضًه في ميكٟت َىاها بٗىاًت

ْل خضزجي بلهجت ؾازغة بإهه زم ، ب٨ُٟهٍمسر الجضعان و  الهٛحرة

زال٫ ؤًام  ص٢اث٤ ٖكغالتي ٧ان ًجخاػها في عظاث الٟىاع ضب٣ًِـ ٖمغه 

الكباب، ؤما آلان ٞلم ٌٗض حهخم بؼمً الهٗىص، ٦ما ؤهه لم ٌٗض حهخم بما 

 جب٣ى مً ٖمغه، 
ً
 : ؤقاع بلى اإلاا٦ُىت الشالشت ٢اثال

لت صي ٦ىتااإلا-  .لي بال٪ مجها، ًاما ؾهغججي ظىبهاز، ٍٖى
-  

ً
 :زم ؤقاع بلى اإلاا٦ُىت ألاولى ٢اثال

 .دكخٛل لُل جهاعب صي ٞٗىُضة، نىاٖت عوسخي ٦ىتااإلاما ؤ"-
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 جيدضزً ٖلى ٞغاقه وظلـصمىٖه وعاء ؾٗالجه اإلاخدكغظت، هىع  ؤزٟى

ا ال مشُل  ًٖ ألاصب، ًٗ ا ظًُضا، وها٢ًضا ٦بحًرا، ومؿخم
ً
ٞالىخضة جهى٘ ٢اعث

  له،
 
ٞإٖغب ًٖ بعجابه الكضًض  اًء ًىهذ له ٧ل مً ًمشل بحن ًضًه،وخ٩

 وط٧اء، "ًىؾ٠ الؿباعي"ؤها٢ت و  ،"بخؿان ٖبض ال٣ضوؽ" وؿُتبغوما

جإة اخمغ  ، "هجُب مدٟىّ" لًٗ مال٠ ُٞلم وظهه وؤزظ ٞو  ٌؿب ٍو

 خُاة عظل زاثً ه خُاتهم، وازخهغها فيالظي قى   (3)"ال٩لبو  "ػوظتي

، ووسخى وامغؤة ٞاجىت، و٧لب هاثج ال مالمذ له ،، والك٪مجىىن بالجيـ

م «هىع » الىىع، لم ٨ًًو  اإلااءؤن لهم خُاة ًُهغها  ها٢ًما ٖلى خالت ؤبًضا، ٚع

ا  ًٗ ؤهه ٢طخى ؤ٦ثر مً هه٠ ٖمغه مدغوًما مً ملظاث الضهُا، ٞٗاف ٢او

ٞلم ٨ًً ، ألاعىو اإلاٗل٣ت بحن الؿماء البؿُُت المهؤخو  ب٣ىجه اإلادضوص،

ولم ٨ًً ًمخل٪ ٚحر ؤن ًدلم، ُٞخدضر ًٖ  ،لضًه مً ألاخالم ال٨شحر

اء وال ً ٗضص ؤؾماء الؿاؾت ال٨باع وال ألازٍغ خمجى ؤن ٨ًىن واخًضا مجهم، َو

ًخمجى ؤن ٨ًىن واخًضا مجهم، ل٨ىه ٧ان ًخمجى ؤن ًىلض ال٣مغ، ؤو حكغ١ 

غة ٧لها بالىىع،  اح، ؤو حك٘ الجٍؼ الكمـ، ؤو جمُغ الؿماء، ؤو تهضؤ الٍغ

 .ٖىضه مأعب ؤزغي  ٞلألخالم

ٌؿاًعا ًدغ٦ه ع، وي٘ نض٣ًه الهٛحر جدذ عؤؾه لِؿخم٘ بلى ألازبا

ا لُبدض ًٖ اإلاخ٩لمُٞ
ً
سٟذ نىجه زم ًسخٟي مُى ، الظي ًٓهغ ٍو

  .بلى هىا البدغٞمىظاث ؤلاعؾا٫ ال ًل٣حها 

 

 ؾُٗض للمسغط ألاو٫  الغواجي الُٟلم وهى ،1971 ٖام بهخاط مً مهغي  ُٞلم (3) 

٠ وهىع  مغسخي ومدمىص خؿجي ؾٗاص بُىلت مغػو١،  ووخُض مهُٟى وػٍؼي  الكٍغ

 .ؾ٠ُ
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٣ِٞ . لظل٪ ٞال وظىص لكب٩اث اإلاىباًل ؤو ؤي شخيء مً هظا ال٣بُل

ؤو مىؾ٣ُى  بطاٖت بؾغاثُلُت،نىث ؤم ٧لشىم مً ًم٨ى٪ ؤن حؿخ٣بل 

هىظاء مً بطاٖت ٞلؿُُيُت ٖابغة،  زُبتبُت، ؤو و نازبت مً بطاٖت ؤوع 

ض٥ ؤن جلخ٣ُه مً ٧ل م٩ان  ت ٞهي ػاثغ مغه٤ ًٍغ ؤما ؤلاطاٖاث اإلاهٍغ

٧لمت مً و  ً هىا٧لمت م مىه ألامحر٦ُت اللُٗىت، لدؿم٘ "٫ البِؿبى "٨٦غة 

  ازبرً هىا٥ ججم٘ بها 
ً
ؤو ها٢ًها، ٞاألزباع هي ألازباع مهما ا٦خملذ ، ٧امال

لى جل غة ال زبرً ؤو ه٣هذ ؤو ختى اوٗضمذ، ٖو شىعة لبال  اظضًًض  ا٪ الجٍؼ

لخطخيء في خل٨ت  مً ٧ل خضب ونىب ألاؾما٥ اجتهاٞذ ٖلحه التيىىع ال

، لم ٨ًً هىا ٚحر الالؾل٩ي اإلاتهال٪ الظي ًم٨ً به ؤن جغؾل نىج٪ البدغ

ا ٚحر نىج٪ الظي ًمىع صازل٪
ً
َىا٫  للٗالم آلازغ ؤو حؿخ٣بل نىج

، ؤو الهاعمت التي ال ظضا٫ ٞحها الخٗلُماث الجضًضة به ى، لخخل٣الى٢ذ

إن ٧ل شخيء ٖلى ما ًغام، ٞٛحر مؿمىح ل٪ بال ؤن ببدماؽ جسبرهم 

جدمل بلُ٪ ، ختى جإحي بازغة اإلاان شخيء ٖلى ما ًغام جسبرهم بإن ٧ل

ؤه٪ ما ػلذ جدُا ٖلى جل٪  ؛، وحٗىص بلحهم بالسبر ال٣ُحنوقغاب٪ َٗام٪

ى الهمذ، وجيخٓغ الكمـ ٧ي ، وجغّو  ألاعى، جطخيء مهابُذ الىىع 

  حٛغب ٧ل ًىم.

اث هٟضث ؤن بٗض ألازباع اه٣ُٗذ ٞإنبدىا وٛؼ٫ ألهٟؿىا  ،الغاصًى بُاٍع

 اٞخضي الظي ؾلُمان هضهضمً اإلااضخي هٟخضي بها ؤعواخىا، ٦ اؤزباعً 

  الغاصًى ؤما و٢ىمها، بل٣ِـ بيبإ عوخه
ُ
 خب ٖلُه اإلاىث ٦مًضا.هىا ٣ٞض ٦

اح اللىن ألاخمغ ًسًب ألاعى، ًلم٘ م٘ اإلاُغ ج الٍغ اإلا٩ان  ٞبضا، وحٗاٍع

الُت لىخت ٧ و٦إن مٗغ٦ت اهتهذ هىا للخى، مسلٟت وعاءها  عاجٗت،ؾٍغ

ْهغه بلى ظضاع ماػا٫ مؿىًضا  «هىع »مً صماء، ٧ان بدغو  ٢ضام،ؤٞىضخى 
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 ؾخل٣ي به ٖلىبازغة اإلاان التي  ًيخٓغ، مىاظًها للبدغ صسغي ٢ضًم

ل٨ىه ٣ٞض ألامل الؾخدالت ٢ضومها في مشل جل٪ ، بلى ألابض آلازغ الكاَئ

 ،اهُباٖاث وظهه ما جغؾله بليّ  ؤؾخُ٘ ؤن ؤٞؿغ ألاظىاء الٗانٟت، لم

ا، ٚايًبا؟! ٣ٞؿماجهًُٗضا، خؼ ؾ
ً
مً  ؤمامه ، جخدضي ؤي جإزحر جاٞه ٣ًٟؼٍى

٢بٌ ٖلى خٟىت مً َلب مجي ؤن ؤظلـ بلى ظىاعه،  هىا ؤو هىا٥،

، وبٗحن ػاجٛت ؤزظ ٣ًو جٗضة، زم ٦ك٠ ٖجها بحن ؤنابٗه اإلاالغما٫

ٗ   ،ال٣ضًمت ألاؾُىعة ا٫ ًبُل ٧ل الهىاظـ ٞالهغوب بلى الخ٩اًا صواء ٞ

ىهُت ُٖٓمت، طاث ُخ مل٨ت ٞ ،في الىٟـ الٗال٣ت ٧اهذ  ؿً وظما٫،ٖٞغ

غة ؤو٫ ٧ل قخاء ، جسل٘ مالبؿها الىٞحر لت بالسحرمدم   جإحي بلى جل٪ الجٍؼ

ل ٖلى الصسغ، وجىاصي و  ،ُٞٛمغها اإلاُغ ٧املت في جٟغص قٗغها الٍُى

جً٘ و  ،الُٗغو  جى٣ٌ يٟاثغها وجمكُها باإلااءو  طٖغاجـ البدغ ٞخسغ 

ا ًٟٞاًياجلبؿها زىًبا و مً اإلاغظان،  ٖلى عؤؾها جاًظا ظضًًضا  زم، ٢غمؼًٍ

ًجغخل في مغ٦بها الكغاعي بٗض ؤن جل٣ي   في الظهب مً ٢ُٗت ؤل٠ ٖكٍغ

ا ختى حٗىص اإلااء، ًٗ  بٗض ٖام وحكٗل قمٗت ضسمت ًٓل يىئها ؾاَ

 
ً
طاث قخاء ؤجذ بلى هىا وزلٗذ و  . ظضًًضا إلال٨ها٧امل و٢ض ؤهجبذ َٟال

ٞجلؿذ جيخٓغ ختى ؤٚكاها  ا اإلاُغ،ٞإؾخٗصخى ٖلحهمالبؿها ٧املت 

 ،ًتهامؿىن  ٞغاح الهُاصون  جل٪ الصسغة، ٖلى ٞاؾخل٣ذ ،الخٗب

خٛامؼون،   في ٧ل م٩ان َكُٗىن و  ٍو
 
مذ هٟؿها بإن اإلال٨ت الخؿىاء ٢ض ؾل

" بله الكمـ، ًًٚبا  ٞاؾدكاٍختى ونل السبر بلى ػوظها اإلال٪،  لـ"ٕع

غة، ٞلما ونل وؤمغ باإلبداع هاخُت ا ، ؤمغ ٖلى هظا الخا٫ هاوعآلجٍؼ

ال٫ج٣ُُضها و  اؾه بال٣بٌ ٖلحهاخغ   ٣ضث اإلاد٨متباأٚل  صون صٞإ، ، ٖو

بِىما ؤنضع  ،جدذ ٢ضمحهاطهبي زىجغ ةل٣اء ب ٦بحر ال٨هىت ٞؿإع
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خغعوها مً ٢ُىصها  إن حٛغؾه في ٢لبها ختى اإلاىث،ب ال٣اضخي خ٨مه

 :قجي، وؤزظث جغصص بهىث ألاعىمً  السىجغ الخ٣ُذ ،ٖجها وعخلىا

 (4)لأنني الأولى والأخيرة

َّلة والم حتقرة  لأنني الم بج  

 الزوجة والعذراء

 الأم والابنة

 لأنني ذراعا أمي

حْصون  لأنني العاقر ولأن أولادي لا ي 

باء  لأنني الزوجة والعز

 طلأنني من ت نجب ومن لم تنجب ق  

 لأنني الزوجة والزوج

 لأنني كل ذلك

 قدموا لي الاحترام على الدوام

 نا الفاجرة وأنا المرأة النبيلةفأ
 

 .ـمً جغهُمت بًَؼ(4)  
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ٗذ عؤؾها   الخبحؿخجضي آلهت  اإلاخجمضة في آلاٞا١ هدى السخب ٞع

َاثغ مً  في خحن اهُل٤ ،وؤجهذ ألامغها، حؤٚمًذ ُٖى ،الخُاةو  الٗض٫و 

 ٞاهُٟإث قمٗتها، وهاط البدغ، وؾ٣ِ اإلاُغ الؿماء، في ٌٛغص نضعها

غة  عما٫ ونبٜ ؾىىاث  الٓلمت، ٞك٘ ظؿضها ًطخيء ٧لها بالضماءالجٍؼ

بٗضما َٛذ ٖلُه طهىب البكغ،  ، وازخٟىجدلل، وطابختى  وؾىىاث

وؿاها ُىاها الؼمً، و ًُضا لظ٦غاها، ٞٞإ٢امىا ٖلُه هظا الٟىاع جسل

ُت ٞال جيسخى ؤبًضا. الىاؽ، ؤما  الغما٫ الٞى

اص خ٣ُبخه «هىع »خمل خه، بلى ٖو  بابه، لُهٖ ؤٚل٤ ٧لبه، وعاثه ومً ٚٞغ

 مىاي٘ مً ؤجإ٦ض ؤو اإلاا٦ُىاث، ٖلى َمئنؤ ؤن مجي ًُلب ؤن صون 

 في بال ٨ًٟغ ٌٗض لم «هىع »ـٞ الٗكاء، َٗام بٖضاص ختى ؤو الٗضؾاث،

 هىا، مً ًغخل ؤن بٗض ؾدخل٣ٟه التي الجضًضة وخُاجه اإلاجهى٫، مهحره

 مً السٝى مكاٖغ ٣ًاوم ججٗله للٓالم مداعب ٦غظل َبُٗخه ول٨ً

ا، ٖىه ٌٗلم ال مؿخ٣بل
ً
 ؤظبرجه بٗضما ؤزغي  بضاًت ًٖ ًبدض ٞهى قِئ

 م٩ان في ؤزغي  مغة ًبضؤ ؤال ًسصخى ل٨ىه هىا، جهاًخه ٨ًخب ؤن ال٣ىاهحن

  آزغ..
ُ
خه مً ا٢تربذ  لم ًخدضر، ؾمٗخه الباب ُغ١ ب هممذ وبِىما ٚٞغ

  لِـ ٞىىع  هٟؿه، بلى ًخدضر ٨ًً
ً
  عظال

ً
 اممؿىًؾ  ٧ان ل٨ىه ا،مجىىه

ٟه   ٧لبه، مداوعة ًخ٣ً ظٗلخه التي بالغوٖت
ٟهمه مه،ًُ سّح   ٍو  بحن رهٍو

 مخباصلت ؤهٟاؽ ؤنىاث بال بٗضها جإججي لم مٗه، الغخُل ؤو هىا الب٣اء

 ًجب.. لم «هىع »ل٨ً ..زجىلت بُغ٢اث ا٢ُٗته نمذ.. لخٓاث جخسللها

 ب بإن ٌكٗغ لم
ً
 .نىجه يٌؿخجض ظاء آزغ اوؿاه

ض ًتهاوي  ًى٣غ  ٞجاءؤما اإلاُغ  ،بٌُألا  البر١ م٘ ومًاث مً نىث الٖغ

ت صاف .ظمُل   ػظاط هاٞظحي اإلاؿخضًغة بل٠ُ   و٦إن ؤخضهم ٢ض  ئ  ظى الٛٞغ
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ت في م٩ان ما،  ل٨جي ؤخخاط بلى ما هى ؤ٦ثر مً الضٝء، ؤو٢ض مضٞإة حجٍغ

لى زم و  ٍغبذ ٖلى ْهغي،و  ًًمجي بلُه،ؤخخاط بلى شسو  ٣ٍظٞجي أٖل

 
ُ
 ؤظلي مً ظاء اإلاُغ هظا ؤن ٗغؤق ؤن ؤخخاطح ؤعًيا، َغ  ًخل٣ٟجي ٢بل ؤن ؤ

ي اه٣ُٗذ ؤن بٗض ؤها،  
ّ
 وؤزظث َٗامي بمل٣ٗت ؤمؿ٨ذ الغؾاثل، ٖج

غي  ٖلى بها ؤَغ١   الباب، ٖلى ال٨غسخي، ٖلى اإلاىًضة، ٖلى الخضًضي، ؾٍغ

ض ا ؤؾم٘ ؤن ؤٍع
ً
ض وهىا٥، هىا، نىج ا ؤؾم٘ ؤن ؤٍع

ً
 طل٪ ٚحر آزغ نىج

ىسغ حهضوي، الظي الهىث  ٣ًترب، ٧ان ًباصس ل٨ً ٦مؿماع، عؤسخي ٍو

 واهم، ؤهجي ؤ٣ًىذ الصسب، اهخهى ؤ٦ثر، ألجد٤٣ الىاٞظة بلى جىظهذ

 ٞغاشخي، في صزلذ. ؾغاًبا ؤطهُ٪ بلى ٢ٟؼ بلُه اقخ٣ذ بطا ٧اإلااء، ٞالهىث

 ل٨ً بالٓالم، ألنُضم ُٖجي وؤٚمًذ عؤسخي، ٞى١  الُٛاء وويٗذ

ا، ٞغاشخي مً جهًذ ٖاص، الصسب ًٗ  وخملذ مُٟٗي، واعجضًذ ؾَغ

 الغما٫، وظٟذ اإلاُغ ازخٟى ل٣ض.. ألامغ ألؾخُل٘ وزغظذ حيمهبا

ا و٦إن الؿماء، في الىجىم واهدكغث
ً
 البدغ، هاخُت الخٟذ ٨ًً، لم قِئ

 ع٦ًذ اإلاخىاجغ، الصسب م٘ وج٣ترب بُٗض مً جبٙز يىء ٦خلت ٞغؤًذ

ذ اهخٓاعها َا٫ التي اإلاان  بازغة بإن ألزبره «هىع »هدى  ٖلى قاٞع

ت ألالٗاب ؤنىاث ؤو٢ٟخجي ل٨ً ألازحر، اَئهق بلى لخدمله الىنى٫   الىاٍع

 وو٢ٟذ السل٠ بلى جغاظٗذ الهمذ، هالت مً اهُل٣ذ التي والتهلُالث

 مىاظهت في عسخي الظي الٟسم الُسذ بلى ألجُل٘ ٖالُت صسغة ٖلى

غة،  اإلااظىت، ألاوعوبُت اإلاىؾ٣ُى ٖلى وؤع٢و، ؤع٢و وؤزظث الجٍؼ

ت، الخٔ ب٨اوؽ الهىاء وؤنٟ٘  ظاطبُت الًئُل بش٣لي وؤجدضي الٟاٚع

حر ألاعى  هظا ؤ٠٦ بحن مً ؤؾغ٢ها واخضة للخٓت ولى الؿماء هدى أَل

 جٟاظإث ل٨ىجي الُحران، مداوالث ب٩ل وال بالسُا٫، ٌٗتٝر ال الظي الىا٢٘

ٍيبذ وحهؼ طًله ٞغًخا، و  ًيبذؤزظ  الظي ٧لبه وعاثه ومً ظىاعي  ٠٣ً بىىع 
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ٗغ بجؿضي بال بحن ًضًه وهى ًًمجي ٖلى ٦خٟي مبدؿًما، ٞلم ؤقهىع  عبذ

ًما ٖجي، الخٟذ بلى الُسذ ألعي الخُاة وؾِ صمىعي التي اجهمغث  ٚع

ا ٖلى  ألازغي للمغة ألاولى مً بُٗض، زم ٖضث ًٗ بلى الغ٢و بل ع٢هىا ظمُ

 .ههمّؿ ؤو  اىصون ؤن جمّؿ  ؤيىائها اإلاخأللئتو  وٛامهاؤ

 

 

 

 

*  *  * 
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(2) 

 "4ٖاًضة"

 
ازخٟى الٟىاع، ..ج٣ترب مً الكاَئ"ٖاًضة" ٗض بِىما البازغة الٟىاع ًبخ

ًٖ الٟغاٙ الظي  بىظهي ذخٞإش ، ونىث الُاثغ اإلاٛغص،"عاّد ب"وهباح 

مً  اإلاان  بازغةمذ بلى ػمالجي الظًً الخ٣ُتهم واهًم ،البدغ زلٟه

ه، ومجهم مً عا٣ٞجياإلاخىازغة ٟىاعاثال  ، مجهم مً هى قاب نٛحر ال ؤٖٞغ

مً اؾمه ، ومجهم مً ؾ٣ِ عؤؾه البُاىويغب  ي،في عخلت ٖمغ 

٧اهذ ؤخاصًثهم البؿُُت ًٖ خٟٔ وظهه ظًُضا، ؤ ماػلذ طا٦غحي، ل٨جي

الُٗا٫ ال و  ألاهلو ألاخىا٫و ألاؾٗاعو البضالثو  الٗالواث،و  الغواجب،

دٝغ ًٖ جىال شخيء، ٞالؿُٟىت التي  ؤقٗغ آلان بإهجي ٞإها، جغو١ لي

٣ها في البدغو  مؿاعها  هي ال شخيء، ٞبٗض ؤن ٦ىذ ٛحر هضي؛ب جًل ٍَغ

 ٧ل زٍُى الىىع التي  ؤمخل٪
ُ
آلان  ذالضاوي، ؤنبدو  بها ال٣اصخي هضيؤ

 ؤ٢ُٗهؤن و  الظي البض ال٣هحرالؿبُل  به٦ك٠ ؤبدض ًٖ زُِ واخض ؤ

ا بٗض ؤبًض  ؤل٣اهملً  أل٦مل ما جب٣ى مً خُاحي، ٞلم ؤزبر ػمالجي بإهجي

ظًضا  ٞهى ؤمغ ٖاصي، ب نمتي، ولم ٌؿإلجي ؤخض مجهم ًٖ ؾبهظا ًىمي

٣ذ ناٞغة البازغة  ذاهخًٟل٨ىجي ، ؤن ؤنمذ ؤو ًهمخىا خُىما ٖػ

٣اث مخخالُت،  غة ٞؿغث ٖػ يابِ  ؤزبرويٖىضما  ٧له ظؿضيفي ٢كٍٗغ

 ًُ ٣غثجي الخدُت، بلي  غؾل مً َا٢مها بإن ال٣بُان ٧ان  ٞخل٪  الؿالم، وٍُ
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٣ام بال لغظلال٣ُىؽ ال ًم٨

ُ
ا في ٖمله، وؤههى هً ؤٞجى ٖمغه مسل ً ؤن ج

لى،  زضمخه ا عؤؾه أٖل ًٗ ، ؤنبذ مدغوًما مً الٗىصة بلى هىا بِىماعاٞ

 
ّ
، ً ٌكض ٖلى ًضي، وم  ً ًىاؾُجي، وم  ُحهىئجيً م   ظمُٗهم ىا خىليٞالخٟ

 .٦ىذ ؤقٗغ بإهجي اهتهُذمً  ؤها وخضيبال  ً ًماػخجيوم  

ؼ» نض٣ًي ؤعي ؤن  جمىِذ   وظههؤنُذ في في جل٪ اللخٓت، ٧ي « َه ٍٖؼ

 مً اإلاىث بغنام ظىضي بؾغاثُلي ٞإهجاوي بيبإن ال٣ضع لم ًغؤٝ 

ُ  ؤألامغ بإن  بي، ٧ي ًيخهي ؤخم٤ ؤما هى الظي يخى بدُاجه ٞلً  ا،مىث خ

التي جطخيء  الًىء ب٣ٗتبًُٗضا هدى  ثزم قغص ،-ٖلُه ذجغخم -ًمىث ؤبًضا

 مً جل٪ ؤن ؤمغ ؤؾخُُٖ٘مًضا ٧ي  ؤَىحها لذالتي ْلو  ،صازليصاثًما 

إة الىاع،  ث ظإشخيالضهُا، بٗض ؤن ٣ٞض ؼ» عؤًذجدذ َو  ًجلـ« َه ٍٖؼ

الجىىص الٗاثضًً مً ؤٞىاه مً الُاػظت  ألازباع ًجمٖ٘لى الكاَئ  هىا٥

كاع٦هم َٗامهم مً البِ ،ؤلاظاػاث في خحن ٦ىذ  و ألاوػ الٟالحي،ؤ ،َو

 
ً
ماث لُلت م٣بلت بٗض ؤن جل٣ُىا الخٗلُبخجهحز اإلاا٦ُىاث الؾخ٣با٫  مكٛىال

بٗض اه٣ُإ صام ؤؾبٕى ٧امل مً  (5)في طل٪ الُىم طخيء الٟىاعبإن ه

،الٓالم بال مً  ، ٞالُحران بالسجاثغ الجىىص ؤٞىاهوجىهج  يىء الكمٕى

 ختى ألاعى ٖلى خُاة ٧ل بها لُهُاص اللُلُت هجماجه ثُلي ٨ًش٠ؤلاؾغا

  ًبٙز ؤن ؤعاص هىع  لكٗإ عاثدت ٧اهذ ولى
ً
 ما. م٩ان مً لُال

 

 الٗضو بها ٢ام التي الٗملُاث ؤهم مً واخضة هيو  قضوان مٗغ٦ت به ٣هىصاإلا(5)

ت ببؿالت، 1970 ًىاًغ 22 في ؤلاؾغاثُلي  وقضوان وجهضث لها ٢ىاث الها٣ٖت اإلاهٍغ

غة ًٖ ٖباعة ت ظٍؼ  ألاخمغ. البدغ في مىٗؼلت صسٍغ
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ت ٞخداث مً جدؿلل ٧اهذ التي الغخُمت ًىاًغ قمـ ل٨ً   في التهٍى

 الظي اإلاٛغص الُاثغ ونىث اإلاىٗكت، الهباخُت لبروصةا م٘ الٟىاع،

 بٗض باألمل ًخسمجي السضمت، جباص٫ َابىع  في الجىىص نُداث م٘ ًهضح

مت ً" ٧لمت ًٖ ٦شحرة مٗاوي صازلي ٦ؿغث هٍؼ  َه» ٣ًٟض لم بِىما ،"َو

ؼ مت ؤن مامً ٞهى ؤبًضا ألامل هظا «ٍٖؼ  وؤن وؾخمغ، ٦بىة مجغص الهٍؼ

ى٣ل الٟىاع هظا في ما ًىًما ؾحزوعها" الىانغ ٖبض"  ؤزباًعا بىٟؿه لىا ٍو

كغب ظضًضة،  َه» ؤن وعٚم -بظل٪ ًمؼح ما صاثًما ٧ان-الكاي مٗىا َو

ؼ ا ٢ض ؤهىا ٌٗخ٣ض ًغاها مً ٧ل بن ختى جماًما، ٌكبنهي «ٍٖؼ
 
ضه  عخم مً ُول 

ا ٧ان ؤهه بال واخض، ًبا ٢ىًٍ  ٖلى َا٢ت لضي ج٨ً لم ٞال ؤها ؤما للخُاة، ُمد 

ا وؤْل بٗملي ؤ٢ىم ٦ىذ ٣ِٞ ل،الخدم ًٍ  ؤٖىص الظي الُىم ًإحي ختى مجزو

 ؤواظه ٠ُ٦ نض٣ًي ٖلمجي الى٢ذ مغوع م٘ ل٨ً آلازغ، الكاَئ بلى ُٞه

 ٧ي ٦بحرة ٢ُمت مجها وؤنى٘ ؤماعؾها، التي ؤٞٗا٫ ٧ل وؤٞؿغ الُبُٗت،

م بلى ٞدىلجي بالىىع، ًامً ال لغظل هىا خُاة ٞال بالىىع، مشله ؤئمً  ٖال 

ض، ٨ُموخ اب  اب، ونُاص، ٖو
 
ار، وخُ ب   .هللا زل٤ في ومخإمل َو

 
ُ
 وهمأل اللُل وؿخ٣بل ٧ي الٟغنت ًمىدىا لم ؤلاؾغاثُلُت الُاثغاث ٢ه٠

ا ًغخم لم بالىىع، الٗالم هظا
ً
غة ٖلى م٩اه  ٧اهذ بِىما مىه، وها٫ بال الجٍؼ

ش  ج٨بحراث وؾِ مخٗضصة، اججاهاث في جىُل٤ الجىي  الضٞإ نىاٍع

ىا ؤال ؤ٢ؿمىا الظًً الجىىص مت ٦إؽ ًخجٖغ  ؤ٦ً لم ؤًبًضا، ؤزغي  مغة الهٍؼ

 ٢ىابلها اهٟجاع وؤؾم٘ ؤقهضها خغبُت مٗغ٦ت صازل ؾ٣ُذ بإهجي ؤنض١

ؼ ؤصًٞ ظؿضي بحن اإلاا٦ُىاث ألهغب، ؤو  ؤن ٣ٞغعث بىٟسخي، َاثغتها وؤٍػ

ؼ»ألجل٣ى اإلاىث صون ؤن ؤقٗغ بإلم، ل٨ً  ط الٟىاع ْل ٣ًظٝ صعّ « َه ٍٖؼ

 :مغصًصا بإٖلى نىجه زلٟه
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 .ألوالص ال٩لب ًا هىع  َُاعجحن يغبىا-

بٗضها ؾاص الهضوء، زم ؤزظ ٨ًبر وحهلل ختى ونل بلى حجغة اإلاا٦ُىاث،  

ان ما ٢ًذ ٖلُه مضُٞٗت الٗضو  ل٨ً َه » ، ٧انبضوحها اإلاخالخ٤ؾٖغ

ؼ ، وهى ًسٌٟ عؤسخي اُه بٗض ؤن ؤزظوي واهبُذ بي ؤعيً ًًمجي بل« ٍٖؼ

ٗها ألقاهض هخاثج ال٣ه٠ ألؾٟل ٧لما همم مً الىاٞظة الجاهبُت، ذ بٞغ

ا خُىما ؤنابذ ٢ظًٟت  الكهاصجحنه٣ُىا قب٪ ؤنابٗه بحن ؤنابعي، و  ًٗ م

ُمئىجي بلُه ب٣ىة  جكت الجؼء الكغقي مً الٟىاع، وهى ٌُٗض يميَا ٍو

.. خخًما ؾإِٖل «هىع ».. ؾخِٗل ًا ببٌٗ ٧لماث بإهىا ؾىِٗل

ٖلى الخُاة، بٗضما  ؤ٢بلذمامي، ٧لما ٧ي جمغ ط٦غي اإلاىث مً ؤ«َه»ًا

لت بُضّي بٗضما ؤزظججي نض٢ذ هبىءج٪،  وؤنبدذ آلان ؤههي ٢هتي الٍُى

اوسخبذ ؤهذ صون وصإ، صون ؤن ٣ًُم ل٪ ال٣بُان ٣َىؽ و  ألاًام بلحها،

ا عجىًػا آن ل٪ ؤن 
ً
الخ٣ضًغ، وصون ؤن ًسبر٥ ؤخضهم بإه٪ ؤنبدذ قُس

ًما ٖى٪، وحٛاصع في هضوء لخ جالـ مً ًجلؿىن زل٠ قاعاث جغخل ٚع

الؼمً ًيخٓغون ؾاٖت اه٣ًاء ألاظل، لخخجضص زالًاهم بٗضما ًإ٧لها 

ألاخُاء، لخظ٦غهم التراب، وجىبذ مجها ؾ٣ُان زًغاء، حؿحر هدى مضاثً 

  .عخلذ، لخإحي بٗضها ؤمُم  بإمم ٢ض

عاًٞحن ٖاص الهضوء مغة ؤزغي، وزغط عظا٫ الها٣ٖت مً مسابئهم  

اإلاضُٞٗت ٢ض ؤههى و  الظي اٖخ٣ض ؤن ٢ه٠ الُاثغاث للٗضوالاؾدؿالم 

الخغبُت التي اهٟخدذ  ٣ىاعبؤؾلختهم ججاه ال وعاخىا ًهىبىن ٧ل شخيء، 

ؤل٣ذ َاثغتهم الٗمىصًت بُىجها لخسغط ما بضازلها مً ظىىص، بِىما 

 ً  قما٫خى٫ ٢ىاجىا مً خهاع اللُد٨مىا مً ؾالح اإلآالث ظىىًصا آزٍغ

غة  بإعيهمبحن ؤهاؽ ًدكبشىن  اإلاٗغ٦ت الُاخىتوصاعث ، وظىىبها الجٍؼ
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ؼ» ، ٞجز٫ ل٣ُخلىاختى اإلاىث وؤهاؽ ظاءوا ل٣ُخلىا.. ٣ِٞ  ا « َه ٍٖؼ ًٖ مؿغ

ت ًُلب مىه ؾالًخ  ٌ بلى ٢اثض ال٣ىاث اإلاهٍغ ا لِكاع٥ في اإلاٗغ٦ت ل٨ىه ٞع

لب و خماًت الٟىاعو  ؤزبره بإن مهمتهم هىا هي خماًدىاو  بكضة ألاعى، َو

َه » هُحن الضزى٫ بلى اإلاسبإ ختى جيخهي اإلاٗغ٦ت، ل٨ًمً ٧ل الٗما٫ اإلاض

ؼ   :ؤزظ ًهغر بكضةو  ٢ٟؼ بلى صسغة ٖالُت« ٍٖؼ

ً مىىااهخىا -  .ًه..ًا والص ال٩لبب ٖاًٍؼ

 ُُٞٛبمً مضٞٗه الغقاف،  بلُه عنانتؾغاثُلي ٌؿضص بٞةطا بجىضي 

ؼ»  ههإ ألوامغ ال٣اثضن ؤ، لم ٨ًً ؤمامي بال ؤفي الجاهب آلازغ« َه ٍٖؼ

وؤخخمي باإلاسبإ، ل٨ً ؤؾئلت ٦شحرة ٦ىذ ؤَغخها ٖلى هٟسخي في جل٪ 

وؤمي التي جهإع اإلاغى،  الظي لم ٨ًمل قهغه ألاو٫،ًٖ ابجي اللخٓت، 

ب بٗض ما خضر  ، ٦ىذ لمالتي جيخٓغ ٖىصة عظلها بك٠ٛ وػوظتي ؤؾخٖى

ر ًبر١ في طهى٪ حجٗل الخ٨ٟج لهض٣ًي، ٞالخُاة جدذ ؾ٠٣ الىاع

سخٟي ؾَغ ا، و ٍو  اإلاىث ٣ِٞ هى مً ًمأل ٖلُ٪ ٧ل سٛىع اإلااضخيًٗ

الخايغ التي جىبش٤ خىل٪ مً ٧ل هاخُت، ٞخمغ ؤمام٪ ٧ل الىظىه التي و 

٦إه٪  ٖاظًؼا عؤًتها َىا٫ خُاج٪، ل٨ى٪ ؤبًضا ال جغي وظه٪ ؤهذ، ٞخ٠٣

 مُذ.

 ، وؾ٣ِ اإلاُغبالضماء الغما٫ اوعجىذو  اهتهذ اإلاٗغ٦ت واوسخب الٗضو،

 الُ، ؤما لُٛؿل ألاعى
ُ
ا، ٖلى مً ؤ

ً
ى  ػه  اثغ اإلاٛغص ٩ٞان ًهضح خٍؼ

 
ذ ٣

ؤعواخهم صون عخمت، ٞغؤًذ ظشامحن قهضاثىا و٢ض خملتها ٢ىاعب 

، التي حٗاه٣هم وجدخٟي بهم في هضوءالهُاصًً بلى الكاَئ خُض ألاعى 

ؾ  
ُ
ؾغوا،ؤما ؤها ٣ٞض ؤ

ُ
وؤنبدذ في ٢بًتهم مؿدؿلًما جماًما،  غث م٘ مً ؤ

بِىما ٢خالهم اعجٟٗذ  ً اإلاٗغ٦ت نٟغ الُضًً،ًسغظىا م بٗضما ؤعاصوا ؤال
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ٗذ عؤسخي هاخُت الٟىاع  ض ؤن ؤٖلم، ٞع بها َاثغتهم بلى خُض ال ؤٖلم وال ؤٍع

، ٞٓلذ نىعجه مُبىٖت ؤمامي َٗهبىا ُٖجيو  ٢بل ؤن ٣ًُضوا ًضي

جطخيء الٓالم، مضصث ًضي أل٢بٌ ٖلى ًض مً ًجلـ ظىاعي في ال٣اعب 

ن هىا٥ مً ؾُل٣ى هٟـ مهحري، الخغبي، ٧ي ؤئوـ عوحي، وؤقٗغ بإ

وج٠٣ ظىاع٥ ختى ٌٗىص  ،ًخدى٫ بلى ؤلٟت حكض ْهغ٥ ٞالسٝى بطا ّٖم 

خاٞلت ٢ُٗذ بىا نىضو١  في وؤل٣ىها ؤزغظىها مً ال٣اعب،، الىىع  بلُ٪

غة،   ختىفي الصخغاء  ٞإهؼلىها ليؿحر ٖلى ٢ضمُىا ٞجإة جى٢ٟذزم ؤعًيا ٖو

ت ماءمىدىا ٧ل واخض مىا ٦ٞضها همىث مً الخٗب،  واخضة ؤما مً  ظٖغ

خحن ٣ًخلىه بضم باعصحؿّى   كغب ظٖغ في ٖغبت ٣ظٞىا بىا ٞ ،٫ له هٟؿه َو

ْل ال٣ُاع ٌؿحر ببِء وؾِ ٢ُاع ممخلئت ًٖ آزغها باإلااقُت وعوثها، 

وصٖاء، ل٨ً ال ؤخًضا مىا ٧ان ٌٗلم متى  ،وقخاثم اب،ؾبو  ،جإوهاث

ا ٦ى ًٗ  .اإلاىث ا ٖلى ٣ًحن بإهىا ه٣ترب مًؾيخى٠٢، ل٨ىىا ظمُ

 في جل ؤبِب ظلؿذ ؤمام اإلاد٤٣ ؤلاؾغاثُلي، الظي ْل ًضوع خىلي مغاث

ىٟض صزان سجاثغه في وظهي،  ٖضة،  ٖملي،و  ٢بل ؤن ٌؿإلجي ًٖ اؾمي،ٍو

٦م ؤهجبذ مً و  خالتي الاظخماُٖت،و  ،ٖمليٖضص ؾاٖاث و  عاجبي،و 

ً ٖال٢تي و  الهبُان الجِل الظًً  وظىىصبؼوظتي، الخمُمُت البىاث، ٖو

ت عجبخهو ىا ٣ًىمىن بدماًت الٟىاع، واؾم ٢اثضهم، ٧اه  هىُٖتو  ،الٗؿ٨ٍغ

م٘ ٧ل  ل٨جيؾمائهم، ؤو  ،ٖضصهمو  وؤَٗمتهم، وسجاثغهم،ؤؾلختهم، 

ؤمغ بالؼط بي في و  ،، نغر في وظهي) ؤها مى٠ْ مضوي( ؤظُبؾاا٫ ٦ىذ 

طل٪ في  و٦غع  ػهؼاهت مىٟغصة، زم ٖاص في الُىم الخالي ٌؿإلجي ألاؾئلت طاتها،

٠ مضوي( جل٨ى الغاب٘،و  ُىم الشالضال ا بةظابتي )ؤها مْى
ً
ي ْللذ مخمؿ٩

ت نغر في وظهي بةَٗامي َٗاًما وؤمغ ؤن ٣ًىمىا  في الُىم السامـ بالٗبًر
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ا بالغنام، ٦ىذ  بةٖضاميزم ٞازًغا  ًُ ؤن مىظ  الىىع  ي ؤع  الماػلذ عم

لم ٨ًٟغوا في بػاخت الٗهابت ٞزغ مغة، آل الٟىاع عؤؽ و٢ٗذ ُٖجي ٖلى 

، ؤبًضا لً ًىٟهل ًٖ ظؿضي ا، و٦إجها ناعث ظؼءً وظهيالؿىصاء ًٖ 

بلى نىث ال السىٝ  جدى٫ بٗض ؤن لظل٪ جل٣ُذ زبر بٖضامي ٦ما الخلم، 

ا ظًضا اقٗىًع ؤنبذ صازلي ختى ًى٣ُ٘  ًً  .ٖاص

وؾلمذ ؤمغي  ، بٗض ؤن عصصث الكهاصجحنزالر عناناثؤَل٣ىا هدىي  

واهخٓغث ؤن ؤؾ٣ِ مًغًظا ، لم ؤقٗغ بإلم بٗض، ٞخدؿؿذ ظؿضي هلل

سخلىا و  وظهي فيي جٟاظإث بطخ٩اتهم جدانغوي، به٣ىا جفي صماجي، ل٨ى

ٖىعحي بلحهم،  اه٨كٟذو  ظؿضي ٖلى الغما٫ ختى اهسل٘ ؾغوالي،

مً ًٖىي الظ٦غي، ومجىضًً ٌسسغون مً  ن ٞؿمٗذ مجىضاث حسسغ 

ا بو  ؤهٟي،و  مازغحي، وعؤسخي، وؤطوي
ً
ال قٗغي، وبُجي، لم ًتر٦ىا فّي قِئ

ضخ٩اث ال جخى٠٢، وصمىعي التي و  ع٦الث،و  ،وهالىا مىه، وؾِ ؾباب

ت، ظابذ  حؿُل زلؿت، ؤل٣ىا بي م٘ باقي ألاؾغي في نىضو١ ؾُاعة م٨كٞى

ت، بئر ؾب٘و  جل ؤبِب، بىا قىإع ، ٞاؾخ٣بلىا اإلااعة بالؼظاظاث الٟاٚع

الدجاعة، والكخاثم التي لم جغخم و  ألاخظًت،و والسًغواث الٟاؾضة،

ؾىي في الىىع الظي ٣ٞضجه،  اللخٓتلم ؤ٦ً ؤ٨ٞغ في جل٪  مهاجىا،قٝغ ؤ

ٗىا ٖظابهم ٖجي،  ٨ٟٞغث جدذ ْل ؤخظًتهم، وؤها ؤجىؾل بلحهم بإن ًٞغ

بإن ؤل٣ي بىٟسخي مً الؿُاعة، ؤو ؤيغب عؤسخي في ظىاهبها الخضًضًت ألههي 

بىٟسخي، ٢بل ؤن ٌسسغوا مجي مغة ؤزغي صون ؤن وؤطهب بلى اإلاىث خُاحي 

ي جغاظٗذ ًٖ ال٨ٟغة بٗضما انُضمذ ًض ؤؾحر جل٨ى ي بًاه،ًمىدىو

ت لٟها خىلي لُضاعي ؾىءحي صون و  بٗىعحي اإلاخ٨كٟت ٞسل٘ ؾترجه الٗؿ٨ٍغ

مً ٢لب الٗخمت التي  اهُل٤ نىث ٌٛجيبِىما ؤن ًىبـ بىبذ قٟت، 
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ا لخ٣ٟؼ صازلىا  ًٗ  ٦البها ٚابت هم هم هم" ؤمل ٢ُغةزُمذ ٖلُىا ظمُ

 ع ًضو   واللي هم، ًخا٧ل عاح الٛابت في ًىام واللي هـم، ؽالىا في هاػلحن صًابت

 واإلام، ال٣ىث لجل جخغه ًٖ ٌُٛب واللي ًتهم، ٖحن ٚمًت في وقه

  ًخازض ؤو ْهغه وعا مً ًخسان
 
 صم، بدكغب ٚابت مُخت بخا٧ل ٚابت م،ز

 ما ب٩ل زلٟه هغصص ؤزظها ،(6)"هم هم الىاؽ في هاػلحن صًابت ٦البها ٚابت

 مً هيخ٣م و٦إهىا الؿُاعة، ؤعيُت في بإعظلىا وهًغب ة،٢ى  مً ؤوجِىا

٘ لم هىا، شخيء ٧ل ومً و٢هغهم، وصسبهم، وعاثدتهم، نمتهم،  هىه 

 مً زل٠ هغصص وهدً وؤ٦ثر ؤ٦ثر نىجىا اعجٟ٘ بل ه٠٨، بإن ألوامغهم

 لُسغؾىا الغنام ٖلُه ؤَل٣ىا ٖىضما ٞجإة جى٠٢ ل٨ىه بةنغاع، ٌٛجي

 ؤوظٗاها، ؾغص ًٖ ؤبًضا هخى٠٢ لم هدً، هخى٠٢ لم بِىما نىجه،

 خحن مً ًغجٟ٘ ٧ان الظي الغنام نىث ٖلى جُغى باجذ التي وجإوهاجىا

 .الهمذ بلى الخا٫ بىا اهخهى ختى آلزغ،

 هسل٘ ؤن ؤمغها زم قضًض، بترخاب بؾغاثُلي يابِ اؾخ٣بلىا ٚؼة سجً في

 ُٞىا شسو ٧ل ٌؿإ٫ وؤزظ ال٣ىٛغ، ؤهثى ججلـ ٦ما وهجلـ ؤخظًدىا،

 وبىاث وزاالجه، البىاث، وؤزىاجه وػوظخه، ؤمه، واؾم الشالسي، اؾمه ًٖ

ماجه زاالجه، ىىان ٖماجه، وبىاث ٖو ت، عجبخه وؤزحًرا مجزله، ٖو  زم الٗؿ٨ٍغ

  ٖىضي جى٠٢ ل٨ىه امغؤة، اؾم ُٞىا واخض ٧ل ٖلى ؤَل٤
ً
 ؾإلجي زم ٢لُال

 :وهً بهىث ٞإظبخه بىُالي، ًٖ

 .هىا٥..زلٗىه- 

 

ىاء هجم، ٞااص ؤخمض ل٠ُجإ ؤٚىُت مً(6)  بمام. الكُش ؤلخانو  ٚو
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ً مً بضؤه ما ٞاؾخ٨مل   اهخهى، وبٗضما ٌؿمٗجي، لم و٦إهه ألاؾماء جضٍو

هاء هجلـ ؤن ؤمغها  قامُت بلهجت ُٞىا زُب زم مىاظهخه في ال٣ٞغ

 مً ج٣غب خحن: "الغب ٣ًى٫ جلى ٖلى ؤؾماٖىا  عنحن، ؾمذ وبإؾلىب

خدذ الهلر بلى ؤظابخ٪ ٞةن لُهلر،ا بلى اؾخضٖها جداعبها ل٩ي مضًىت  ٞو

ؿخٗبض للدسسحر ل٪ ٨ًىن  ٞحها اإلاىظىص الكٗب ٩ٞل ل٪  لم وبن ل٪، َو

وبطا صٞٗها الغب بله٪ بلى ًض٥  ٞدانغها، خغًبا مٗ٪ ٖملذ بل حؿاإلا٪

ٟا٫ والبهاثم و٧ل  ٞايغب ظمُ٘ ط٦ىعها بدّض  الؿ٠ُ، وؤما اليؿاء وألَا

لىٟؿ٪، وجإ٧ل ٚىُمت ؤٖضاث٪ التي ما في اإلاضًىت ٧ل ٚىُمتها ٞخٛخىمها 

ا التي ؤُٖا٥ الغب بله٪، ه٨ظا جٟٗل بجمُ٘ اإلاضن البُٗضة مى٪ ظض  

لِؿذ مً مضن هاالء ألامم هىا، وؤما مضن هاالء الكٗىب التي ٌُُٗ٪ 

، (20بصخاح-مجها وؿمت ما".)ؾٟغ الخشيُت الغب بله٪ ههًِبا ٞال حؿدب٤  

 ، لظل٪ ٞىدً هخًٕغامغ الغبٖلى ٢ُض الخُاة هى مسالٟت ألو ىظىص٦م ٞ

 ..ٖلى ٞضاخت طهب٨م بلُه وهضٖىه ٧ل ًىم بإن ٌؿامدىا
ً
زم  نمذ ٢لُال

 جىػَٗىا ٖلى الٗىابغ.و  ؤن ًدغعوها مً ٢ُىصها همؤمغ 

 ،التي ٧اهذ حؿخلظ بخإوهاجىا هغي وظىههمؤن  صون  اجهالىا ٖلُىا بهغاواتهم

ؤهٟاؾهم وكٗغ بلٟذ ٦ىا ل٨ىىا بلى هللا،  اإلاخىؾلتواؾخجضاثىا، ونغزاجىا 

 بال بٗض ؤنًتر٦ىها جهم لم بختى  ،ها مً ٧ل ظاهبجدانغ التي الالهشت 

ىاؾالذ الضم بٗض ؤن ، ال٣ُىصؤٞىاهىا، خغعوها مً و  اء مً عئوؾىا وؤهٞى

هاباث الؿىصاء،  ُٗ ىا ًٖ وظىهىا ال اهٖؼ
ً
 بُٗجيّ  بِىما ٦ىذ مدخٟٓ

ت ؤَاخذ بي في خُىمامٛمًخحن  ىابغ، التي ٦ضث الٗ ؤخض جل٣ُذ ع٧لت ٢ٍى

التي اهٟجغث في ؤهٟي ٞىع الىٟاطة  اليكاصعو  ،عاثدت البراػؤن ؤزخى٤ مً 

ً قٗإ هىع ببِء قضًض ألؾخ٣بل  ، ٞخدذ ُٖجيّ صازله ؾ٣ىَي لم  خٍؼ
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ا لخٓي ٢ض ؤنابجي بضؤ ًدبضص  ؤ٦ً ؤهخٓغه ؤبًضا، ل٨ىجي جٟاظإث بٗمى
ً
قِئ

ا  ًُ ؼ» بمجغص ؤن و٢ٗذ ُٖجي ٖلىٞك ًىام مخ٨ىًعا في الظي ٧ان « َه ٍٖؼ

ؼ»،وؾِ ألاؾغي مً ظىىصها ؤخض ألاع٧ان  مً مىذ! ًا هللا؟! «َه ٍٖؼ

تر٦ىن  الظي به هظا الجبروثهاالء  ًخالٖبىن بإعواخىا، ٣ُٞخلىن هظا ٍو

ا، ٖضة اؾمه مغاثب همؿذ، ؟هظا ًُ بلُه ًمجي ٞ زم اعجمُذ ٖلُه با٦

  بكضة
ً
 :نلببهىث  ٢اثال

 .زلُ٪ عاظل ًا هىع - 

ا ل٨ىجي ْللذ  
ً
 ؤُٖجهم الضامٗت.و  ظىىصهاوؾِ هٓغاث  بهمدكبش

ا مً ٢كغ البرج٣ا٫ الُاٞاوي و٢الىا لىا هظا َٗام٨ 
ً
ىا م٣ُٟ بٗض  ،مؤٞٚغ

  ،الجٕى الظي مؼ١ بُىهىاًىمحن مً 
ُ
ظهل ؤو هخظمغ، بل عؤًىاه ؤظمل لم ه

و٦إهىا  ،تهاٞخىا ٖلُه جهبل مىه ما جُاله ؤًضًىاٞفي الضهُا،  اوؤقهى َٗاًم 

 جدىاخغ  مغ""صًى٥ ُخ 
ُ
ل٨جها عاجٗت ل٨ىجها خبت  هسغها الؿىؽ ةع  ٖلى خبت ط

ع  
ُ
، ؤو مً ؤوعا١ هإ٧ل، مً ٢كغ البرج٣ا٫مً الجٕى حن ٞهغها ٧ل ًىم ،ةط

ـُِو  ال٨غهب ألازًغ ـب 
 
ـى
ُ
٠ُ ٞحها ال٣ ، ؤو ظغاًت زبز ًسهو ٧ل ٚع

 لىح زكبي ًٟغ٢ىاؤما ٢ًاء الخاظت ٨ُٞىن في الٗغاء،  لٗكغة ظىىص،

ل مالمذ آلازغ التي  ؤوظاٖه فيمىا لحري ٧ل  وهجلـ وظًها لىظه، ٍَى

ا ٦ىا هبدؿمجىٟغط بما حٗاهُه ؤمٗائها مً ج٣لهاثو  جى٨مل
ً
 ،، ٞإخُاه

ا ؤزغي ٦ىا ه٣ه٣ه، وؤخاًحن 
ً
 .؟ا...٦ى ٦شحرةوؤخُاه

ؼ» اؾد٣ُٔ   مً هىمه مجهاًعا، ٖىضما امخأل الٗىبر بمُاه اإلاُغ« َه ٍٖؼ

إزظ ًًغب الباب الخضًضي ب٣بًدُه، ، ٞىخلفي الظمُٗىا نغها هىام و 

بؾغاثُل و  ؤبحهاو  ؤمهاو  "،ٚىلض ماثحر"و الجىىص ؤلاؾغاثُلُحن،ٌؿب هى و 



41 

 

خاولذ ؤن ؤمىٗه، وؤي٘ ًضي ٖلى ٞمه ٢بل ؤن  ومً هم في بؾغاثُل،

ٖبض الىانغ، ٌؿب ٖاص و  ،ةه بلحهم ٣ُٞخلىه، ل٨ىه صٞٗجي ب٣ى ًهل نىج

لًٗ مهغ و٧ل مً هم في اه ُٞه، الُىم الظي عؤًىو  ؤهله،و  وخ٨ىمخه ٍو

 وخُاة ٖبض الىانغ، ٞهاط الجىىص وعاخىا حهخٟىن بدُاة مهغمهغ، 

وص٢ىا عئوؾىا وظؿضها  الباب، الخغاؽ ٞضًٍٞ٘غبىن الباب ب٩ل ٢ىة، و 

ؼ» مؿ٪إبىاص٢هم، ٞ (7)"صباق٪ـ"ب ٚمـ عؤؾه و  بغ٢بت ؤخضهم« َه ٍٖؼ

الحهىص ػمالئه ٘ ٖلُه ؤن اظخمفي الىخل ختى ٧اص ؤن ٣ًٟض ؤهٟاؾه لىال 

تي ال اإلا٨غعة ٧ان طل٪ الُىم هى ًىم اإلادايغةوزلهىه مً بحن ًضًه، 

 هاٞغ، ق٣غاء، طاث ٢ىام ممكى١، ونضعجل٣حها ٖلُىا مجىضة بؾغاثُلُت 

حؿإ٫ ٧ل ؤؾحر و  ،ججلـ ؤمامىاو  زل٠ هٓاعتها الؿىصاء، ٞخىٓغ بلُىا مً

ً حي "الًاهغ"، وؤن في مهغ، زم جسبرها بإجها م ٣ًُىه الظيًٖ البلض 

اإلاؿلمت ؤعيٗتها ؤ٦ثر مً مغة، وماػالذ جظ٦غ ظاعتها ؤمها ؤ٦ضث لها بإن 

هدً زم حٗىص وج٣ى٫ " ؤؾماء ؤنض٢اء َٟىلتها في اإلاضعؾت اؾًما اؾًما،

بت  ومالمدىا واخضة )جخدؿـ وظهها(ؤبىاء ٖمىمت،  ت ٢ٍغ وؤن اللٛت الٗبًر

ا ػهىًعا مً مً اللٛت الٗغبُت، وؤهىا ًجب ؤن وِٗل في ؾ ًٗ الم، وهؼعٕ م

ض ال ل٨ىه وعاج٘ وؾُم عظلوؤن "هانغ"  ال٣اهغة ختى جل ؤبِب،  لكٗبه ًٍغ

 بإن قٗغث ل٨جي جب٩ي؟ إلااطا وٗلم وال بب٩ائها، اإلادايغة جسخم زم الؿالم،

ضاٞ٘ بها، ًامً ؤنبذ مً هىا٥ ا ٖجها ٍو
ً
 الجىىص ؤخض جمخم ما بطا ؤخُاه

  مجها خغمىها ل٨جهمألاع٧ان  ؤخض في ازىتؾ لُلت مٗه ج٣طخي ؤن ًخمجى بإهه

 
 (صباق٪: مازغاث البىاص١ السكبُت.7) 
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 ؤَغاٝ واهترؤث ظلىصها، باقذ ختى اإلااء في هسىى الٗىبر في وؤب٣ىها ،

 .وا٢ٟت حؿخل٣ي التي السكبُت ٧السُى٫  هىام لُلخىا ٞبدىا ؤ٢ضامىا،

 سجً ال٨بري،في ؾاخت ال ظمُٗهمفي الُىم الخالي ؤزغظىا ؾ٩ان الٗىابغ 

اؽ غ  للُخ  وؤنضع ٢اثض السجً ؤوامغهقضصوا الخغاؾت ٖلى ألاؾىاع، و 

 ؤقاع لجىىصه بإنو  ب٣خل ؤي ؤؾحر جهضع مىه ؤي خغ٦ت ٚحر اٖخُاصًت،

ٖبض "خ٣ُبت ظلضًت ؾىصاء ؤعؾلها بلُىا مىا جدذ ٢ضم ٧ل واخض  ًل٣ىا

اء الاهدى ؤو زم خظعها مً إلاؿهابىاؾُت "الهلُب ألاخمغ"،  "الىانغ

، وب٣ُىا ؤعب٘ ؾاٖاث ٧املت صون ؤن ٌؿمذ لىا بظل٪ اللخ٣اَهاٖلحها 

حن في ؤما٦ىىا وؿتر١  ا، وبلى بلى الخ٣ُبت التي  الىٓغمؼعٖو
ً
خغمىها مجها خُى

جإة وصون ؤي م٣ضماث  ا آزغ، ٞو
ً
ٞىهاث البىاص١ اإلاىظهت بلى عئوؾىا خُى

 
 
ً   التيالغخمت ُىا جل٣ هىدكغ في ؤهداء بها ٖلُىا بإن هدمل خ٣اثبىا و  م

 السجً ٦ُٟما وكاء.. 

 ..ٞخدىا الخ٣اثب

ػظاظت ٦ىلىهُا زمـ زمؿاث بُٗغ  -مً صون قٟغاث )ما٦ُىت خال٢ت

غقاة ومعجىن ؤؾىان -ػهغة الالٞىضع ت  -نابىهت مُٗغة -ٞو وبٌٗ ؤصٍو

 وزمـ ٢ُ٘ -ُهغاثاإلاو  ال٣ًُو  الكافو  البرصو  الهضإو  مٛولل

 لىانغ م٨خىب باآللت ال٩اجبتلٗبض ا٢هحر وزُاب  -٦غوها ق٨ىالجت

 ٍدمل جى٢ُٗه(.و 

 مهغ ال جيؿا٥..ؤدي ألاؾحر..  

ًبا ظًضا.. ؤو ؾىإحي بلُ٪ؾخ   .ٗىص ٢ٍغ

 ..ظما٫ ٖبض الىانغ 
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اصث لىا باع٢ت ألامل التي ٣ٞضهاها بال مً  ا، ٖو ًٗ ابخهجذ وظىهىا ظمُ

ؼ» يىء ٢مغ وقٗإ قمـ حكغ١ هىا وهىا٥، ؤمؿ٪ « َه ٍٖؼ

ـ ٞا٦غها ًا هىع(، ظظب و٢ا٫ لي بُٗيخحبالسُاب بحن ًضًه  ن ػاجٛخحن )الَغ

َ  زُابي مً ًضي، وجُل٘ ُٞه  ب٤ ألانل مً زُابه، ٞىظضه نىعة 

ل ؤؾماءها.. ىانل ٦المه )ٞ الَغـ بُسضٖىا..٧لهم ل٨ىه مُٗٞغ

لم ؤعص ؤن ؤَٟئ ٞغختي بىا٢ُٗخه اإلااإلات، ختى هى هٟؿه  (ًا هىع بُسضٖىها 

 ال٣ًُ،و  يمض ظغاخه بالكافو  ٨ىلىهُا٢ام واخخٟل مٗىا، وحُٗغ بال

 خُىماألوالصه لُمىدها بًاهم  بالباقياخخٟٔ و  ق٨ىالجتالتهم ٢ُٗت و 

 .ٌٗىص

ؼ»ظاء الضوع ٖلى ٦إهه و  هٓغ بليّ لُجغوه بلى الاؾخجىاب، « َه ٍٖؼ

ًىصٖجي، ٞىنلخجي مً هٓغجه عؾاثل ٦شحرة ٢ًِذ بٗضها ؤًاًما ؾىصاء، 

وظهه ٖجي مىظ ؤن ؤجِذ بلى هىا، ل٨ُك٠  ٞهي اإلاغة ألاولى التي ٌُٛب ٞحها

ومىخل ظًضا، ٞٗكذ  لي بإن هظا السجً ي٤ُ ظًضا، و٢بُذ ًظضا،

ا مخىهًما  ًٍ   و  ،السغؽو  ،لهممامجزو
ّ
ض ؤن ؤؾل  هٟسخي لهظام الٗمى، ال ؤٍع

ل الظي ؾ ًما ٖجي.ال٩ابىؽ الٍُى  ٣ُذ ُٞه ٚع

ؼ»ٖاص  ا ظًضا، صعظت خغاعجه ج٣ترب مً«َه ٍٖؼ
ً
، ظؿضه حنألاعبٗ .. مجه٩

، ، ل٨ىه لم به، ؾإلخه ٖما ٞٗلىه ىعيٞا٢ض للو  ًيخٌٟ، ؤهٟاؾه جدؿإع

٢مُهه ٣ًُغ صًما مً ٧ان  بِىمالم ٨ًً ٌؿم٘ ؤي ؤخض، ٨ًً ٌؿمٗجي، 

خه ٖىه ٞهضمذ ب  خُ٪جغح ٢ُعي ٦بحر في ظاهبه ألاًمً، السل٠، هٖؼ

 :ٞدؿاء٫ ؤؾحر ،بةهما٫ بسُِ ؤؾىص ٚلُٔ

ىع؟-   .هى ٧ان بِكخ٩ي مً ألٖا
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 :آزغ و٢ا٫ ؤؾحر 

 . (8)٩يىاخخما٫ ٨ًىن ٖؿ٨غي يغبه بالُؿ - 

 :ل٨ً ٢اَٗه ؤؾحر ؤزحر 

 .غ٢ىا ٧لُخه الخغامُت ؤوالص ال٩لبؾ -
ا )ًا والاااااااص ال٩لب.. ختى لخمىا بدؿغ٢ىه 

ً
ًا  ٞجهًذ مً م٩اوي ناعز

للذ ؤنغ ٦الب ر، وؤنغر، ختى صزل ؤخض الًباٍ بصخبت َا٢م ( ْو

ؼ»َبي، وخملىا  بٗض ؤن ٢اومىاهم ب٩ل ٢ىة، وصاع بُيىا نغإ « َه ٍٖؼ

ل ؼ» ٖٓامىا.. ٚاب زالله َدىىا ٍَى ؼ».. عخل «َه ٍٖؼ .. ولم «َه ٍٖؼ

 ٌٗض..
ً
 و٢   الؿىصاء  خ٣ُبخهبِىما ٖضث ؤها خامال

 
 ألوالصه، الك٨ىالجت٘ ُ

 ."ٖبض الىانغ"زُاب و 

 
ُ
 ٖذ ػمالجيوصّ  ٖلى الكاَئ،بٗضما عؾذ  "ٖاًضة"البازغة  ٚاصعث

باب السغوط مً اإلاُىاء صون ؤن ؤلخٟذ بلى  هدىخ٣ُبتي واججهذ خملذ و 

ض ؤن  ٣ي الجضًض، بالىٓغ بلى َغ١ ؤزغي  ؤيلالسل٠، لم ؤ٦ً ؤٍع ٍَغ

ٞكٛلجي الخ٨ٟحر في م٩اٞإة جهاًت السضمت التي  اهتهُذ مجها بلى ألابض،

م٘ ؤو٫ مٗاف  بًاها، وعاجبي الظي ؾِىسٌٟ بلى الىه٠ ؾُمىدىوي

الظي ؾاٞغ « ظابغ» ص ؤن ؤؾاهم في جد٤ُ٣ خلم ابجيؾإج٣اياه، ٦ىذ ؤو 

ًدمل اؾمه  للهُض مً ؤظل ؤن ٌٗىص لُبجي مغ٦ًبا السلُجللٗمل في 

بُتي وؤظمله، ل٨ً ًبضو ؤن مؿإلت بها ؤعمم  "الَغـ ظابغ"، وباقي اإلا٩اٞإة

ِ  الىٓغ ٖ ٝجغمُم البِذ ؾإنغ   ،"خلم "ظابغ اإلا٩اٞإة جها بطا لم حٛ

 

ل ًخم جغ٦ُبه في م٣ضمت البىض٢ُت.( الُؿى٩ي: ؾ٨ح8)   ن ٍَى
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او  ًً هي ألازغي وال ًم٨ً ؤن حؿ٣ِ  هضًتحؿخد٤ ػوظتي « ٞاصًت» ؤً

٣ُت الٗمغ مً   وازخه ، و٦ظل٪ خُٟضي "ؤخمض" بً ظابغ"٢ٗغ ال٣ٟت"ٞع

اإلا٩اٞإة  -ًىوووه -"قهض"و وبيخحها "ًاؾمحن"« ؾمُدت» وابىتي "ؤمل"

 ًٗ ٦ىذ ٢ض ونلذ بلى مدُت  ا،جدخاط بلى م٩اٞإة ؤزغي ٧ي ؤعيحهم ظمُ

ـ، ألع٦ب "م٨ُغوبام" آزغ  "إلا٨ُغوباما" الظي ؾُإزظوي بلى الؿَى

ومً  بلى بىعؾُٗض، ومً بىؾُٗض ؾإع٦ب ؾُاعة "بُجى" بلى صمُاٍ،

ى ٖؼبت البرط، وبطا لم ؤظض صمُاٍ ؾإع٦ب "م٨ُغوبام" بل

بر  مً عؤؽ البر ؾإع٦ب اإلاٗضًتو  بلى عؤؽ البر، "م٨ُغوبام"ؾإع٦ب أٖل

ل.بلى الجاهب آلازغ مً الجهغ   وهىا٥ ًيخهي مكىاعي الٍُى

ظلؿذ ظىاع الىاٞظة الؼظاظُت في ال٨غسخي ألازحر صازل اإلا٨ُغوبام 

ـ، جدغ٥ الؿا ى٠٢ بٗضما ؤههى بظغاءاث ث٤ مً اإلااإلاخجه بلى الؿَى

 في خحن هُإث عؤسخيوما قابه طل٪،  " وخؿاب الكايالغقىة"و "ت"ال٩اعج

اوي م٘ لحهاب ؾحرؾله الظي للهضإ  ٦ما مؼاظه ؾخٗض٫ التي الهابُت ألٚا

 بلى ٞىٓغث ألازباع، ٖلى الغاصًى ٞخذ ٖىضما ْجي زُب ل٨ىه ألاُٞىن،

ا ؤلخٔ ٞلم الضازلُت، اإلاغآة زال٫ مً اإلاىخٟسخحن ُٖيُه
ً
 وبحن بِىه ٞاع٢

دغ٢ىجها بالغنام الضهُا ًًغبىن  الظًً هاالء  خكِل، ؾُجاعة في ٍو

  باألزباع قإهه ٞما
ً
 ؤهخم، ؤال و٢غعث الىاٞظة ػظاط بلى عؤسخي ؤؾىضث! ا؟بط

 الغثِـ وظاء مباع٥، الغثِـ طهب هي ٦ما ٞاألزباع ُٚابي َا٫ ٞمهما

 لً ؤهجي جظ٦غث ل٨جي وؤبًضا، صاثًما ٖاف.. مباع٥ الغثِـ ٖاف مباع٥،

ر التي ألازباع جل٪ ؾُىة بلى ؤزً٘ وؤنبدذ الٟىاع، بلى ؤٖىص ؿّح 
ُ
 ح

 ٧لمت اإلاظٌٗت عصصث وؤهله،" مباع٥" ًد٨مها لتيا ألاعى ٖلى الخُاة

ٗذ ،"زىعة"  ٧لمت جخسللها ؤزباًعا جظٌ٘ ٧اهذ بلحها، وؤنُٛذ عؤسخي ٞع
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 ٞىاصًذ ؤزغي، مغة" زىعة" ٧لمت ونلخجي زم" ٖؿ٨غي  مجلـ"و" جىخي"

  :الؿاث٤ ٖلى

٘ ؤؾُى ًا ًٞل٪ مً)  ت الهىث اٞع  ،"زىعة" ٧لمت اإلاظٌٗت ؤٖاصث( قٍى

 ال ٞبراًغ قهغ في" زىعة" ًٖ ًخدضزىن  الغ٧اب ،"زىعة" لمت٧ اإلاظٌٗت حُٗض

 : ٞدؿاءلذ للشىعة، ؤُٖاًصا جىظض
-  
 
  ؟ًا ؤؾُى ٞحن ٢امذي الشىعة صي ه

ذ  ت اهدٞغ ٖلى ؤزغها الؿُاعة ًٞغب الؿاث٤ "صواؾت الٟغامل" يغبت ٢ٍى

 ًٖ ،٤ ا الغ٧اب واهٟجغالٍُغ
ً
 مً لُخم٨ىىا ع٢ابهم ٌٗهغون وهم ضخ٩

 ألجدؿـ بىُالي ٖلى ًضي ؤي٘ ؤهاو  ظؿضي ج٨ىع  بِىما سل٠،ال في عئٍتي

 .الظ٦ىعٍت ؤًٖاجي

 

 

*  *  * 
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 (3 ) 

 اعــــــــــــــد  ـــــــب  

 
ّداع ، و٢لبي الظي ث الُاثغ اإلاٛغصى نو  ،البازغة جبخٗض بِىما ًغجٟ٘ هباح ب 

ًض١، وصماجي التي جضوع، ٞلم ؤؾخُ٘ خمل هٟسخي، ٞجلؿذ ؤجاب٘ البازغة 

، ٦ىذ اإلااء اإلامخض ًٞاء فيُغة ؾىصاء جظوب الطسمت التي جدىلذ بلى ٢

، ألهٟغص بىا٢عي وؤقُذ بىظهي ًٖ البدغؤتهُب الالخٟاث بلى السل٠ 

غة، الجضًض الظي ًيخٓغوي خض٢ذ في ألامىاط  ٖلى ؾُذ جل٪ الجٍؼ

 
ُ
٣ي، اإلاخالَمت بضال٫ الٞذ، واػصعث  ػظاظت بحرة مٟخسغة٨م ؤقخا١ بلى ٞ ٍع

 -ؤمممم– ـمىمو  دت ؤٞساط الٗظاعي،، وؾُجاع ٦ىبي ًدمل عاث)مكبرة(

ا باإلاٗجى الل٠ُُ، ألماعؽ مٗها َٗىاحي اإلادمىمت، زم وؿخل٣يامغؤة  ًٗ  م

، وفي لخٓت بوؿاهُت ٣ًو ٧ل مىا الجىىن ُٞىاٖلى الغما٫ بٗض ؤن ه٣خل 

 
ً
خالء ، ُٞشحروي يٟٗها ٞإٖىص خ٩اًخه ٖلى آلازغ، جب٩ي ٖلى نضعي ٢لُال اٖل

لالهخ٣ام مً ؤهىزتها ويٟٗها الظي ًىته٪ عظىلتي ؤهىزتها، المخال٥ ؤهىزتها، 

ا لُجم٘ خىله اليؿاء مً ٧ل  ُٞدىلجي بلى ط٦غ
ً
وصٌ٘، ًمأل الضهُا ه٣ُ٣

ومطخ٨ت  ج٣لُضًتو  ؾاطظت،ظيـ وق٩ل ولىن، ؤٖلم ظًُضا ؤجها ؤمىُاث 

دبى،ٍجلـ، و  ًىام،ل٨جها خ٣ُ٣ت َٟل حٗلم ؤن  ٍمصخي ٖلى اإلااء، ٢بل و  ٍو

لظل٪ لِـ مً اإلاطخ٪ ؤن ؤجمجى ؤو ؤخلم بإي  ؤن جضوؽ ٢ضماه ألاعى،
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، ؤما في اإلااء ٞخخدى٫ ؤبًضا ٖلى ألاعى وال جمىث ىب جىمى وج٨بره، ٞالظشخيء

 .جتهاٞذ ٖلحها اإلاالث٨ت بلى ٖغوؽ بدغ عاجٗت

اص م٘ البازغةؾإلجي ػمُلي  ًٖ اؾمي،  الظي ٧ان ٢ض اهتهذ بظاػجه، ٖو

 ٞدض٢ذ في وظهه زم جٟىهذ:

 ص٫.ٖاص٫ .. اؾمي ٖا 
لم ٌؿإلجي ًٖ اؾمي ؤبًضا، ولم ؤؾإله ؤها ٦ظل٪  «هىع »بلى ؤن وهىا اهخبهذ 

ل٨ىه للمغة ألاولى،  «هىع » ًٖ اؾمه وال ؤط٦غ ٠ُ٦ ٖلمذ به ومتى هاصًخه

٢اَٗجي ػمُلي ٢بل ؤن ًغخل جغ٥ لي وع٢ت نٛحرة جدمل ٖىىان بِخه، 

 :الجضًض

 .مإمىع الٟىاع«.. عاضخي»وؤها -

ثرزغ ًٖ بُىالجه ونىالجه وظىالجه، ومٛامغاجه  وما لبض ختى ْل ًثرزغ ٍو

ت، ختى ْىيذ ؤهه ٖبر  و  اليؿاثُت مجها اإلادُِ ؾابًدا ٖلى ْهغه  البدٍغ

 وعٚم ؤن ؤهٟه ٢ى٢اػي مٟلُذ بال ؤهه ٧ان ًضؾه وزغط مىه صون ؤن ًبخل،

  ٖ ل٨ً هٟسخي ٧اهذ لم، في ٧ل شخيء، بؿبب ومً ٚحر ؾبب، بٗلم ومً صون 

الغاصًى في  هاًت ال ًًغ، بل ًم٨ً الاؾخٛىاء ًٖج٣بله، ألهه في الج

٢امذ في مهغ، ل٨ىجي  ٢ضبإن زىعة ما  هه هى مً ؤٖلمجيبخًىعه، ختى 

 بإباَغةاهخماًما بالسبر ال٨بحر، ٞال قإن لي بالؿُاؾت، وال  لم ؤبض  

ض ؤو ؤه٣و، و و  الؿُاؾت، جإحي زىعة، جظهب زىعة، ٖ  ؤها ٦ما ؤها لً ؤٍػ لم ال 

احلي بال بشىعة ا   اإلاُغو  لبدغ والٍغ
ّ
بال ٖلى ؾُىة  ٤ آمالي ًىًما، ولم ؤٖل

 ازخٟىو  هًب الغػ١،و  البدغ اوٗضم الهُض ٖم  بطا  ٞىىع ال٣مغالىىع، 

٨  السبز، 
ُ
ض الضٝء وه وجىٟل٤ الخ٩اًاث مً ؿذ ال٣إل ل٨ً في البِذ ًٍؼ
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ّم الٓالم ما بطا ٚاب الىىع ؤ، بحن ق٣ى٢ه ًهبذ الهُض ًُٖضا ٨ًثر مٗه  ٖو

 الغ 
ُ
، وجدباعي اإلاجاص٠ً ختى حٗىص مدم  ػ١، وح لت بالسحر، ٞغػقي كض ال٣إل

 
 
بما ًضوع ٖلى ألاعى، وال اإلااء، وال صزل لي و  صاثًما بحن الؿماء ٤  مٗل

 ..زىعة ًىم ٧ل لى ٢امذ ختى ؤبًضا ألاعى مً الباؾاء ًسخٟي لًو  ،بإهلها

 جسل٤ مالث٨ت، بل بلى الىاؽ ٫ جدّى   ظىت، وال بلى ألاعى ٫ جدّى   ال ٞالشىعة

 
ً
تر٦ىن  ٧ل ظضص، ًإ٧لىن  َٛاة ألامل م٘ للبؿُاء، وجسل٤ ؤمال  شخيء، ٍو

ج٠ الؼعٕ ًمىث الٟخاث، ختى للىاؽ دؿا٢ِ الىب٘ ٍو ًٖ  الىاؽ ٍو ا، ظى

ً ُٛاةب إحيؤزغي، ج زىعة ٞخ٣ىم  و  اقبابً  ؤ٦ثر آزٍغ
ً
ٌٛمغون  ا،ٖىٟىاه

 التي الغاجٗت الجهاًت لِؿذ الشىعةٞ ظىت، اإلاؿا٦حنًدؿبه ألاعى بٟؿاص 

 .مغة ٧ل في لها هه٤ٟ ؤن ًجب

خإمل ٢غم الكمـ الخكِل، ؤمام البدغ ًضزً  «عاضخي»و٠٢  ٍو

عها التي ال ٣ًّض  ، اإلاىمؿاثعاثدت حكبه ٞللخكِل عاثدت اإلاضٞىن في اإلااء، 

ى الظي ًبض٫ ؤصمٛتهم بإصمٛت ؤزغي هبال الخٗؿاء مً هظا الٗالم، ٞ

ت بال مً البهجت، ًمىدهم خُاة زاعط الخُاة، ظي اليؿُان الو  زاٍو

اء ُٞدىلهم بلى ؤهبُاء ، ٌؿخ٣بلىن الضهُا بد٨مت ججم٘ خىلها الىاؽ ْٞغ

ا،  ًٗ ال٨بحرة التي جش٣ل  ةالدجاع و  ؤهٟؿهم ال ًخظ٦غونفي خحن ؤجهم ظمُ

غ٢هىن ٦شحًرا، ٦ىاهلهم، ُٞطخ٨ىن ٦شحًرا،  إ٧لىن ٦شحًراٍو ىن َو ،ٍو ٗتٞر

 ًجبروي و٦إهه الا٦ترار، بٗضم ٓاهغٞخ وظهه في بإ٢ضاعهم ٦شحًرا، خض٢ذ

ا لِـ ؤهه ًًٓ وما خُاجه، في ٖاصي هى ما لج٣ب   ٖلى ًً -خُاحي في ٖاص

  هدىي  ٞالخٟذ -ٞابدؿمذ
ً
 :٢اثال

 ؾُجاعة؟ جازض -
ا ػلذ ما وؤها ٞإظبخه -

ً
 :بابدؿامتي مدخٟٓ
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 اليؿىان.و  مؼاجي السمغ -
 ..البدغ. ًخإمل ٞٗاص 

ؾإلجي بدؿغة ًٖ  ه ؤجإمل البدغ..َلبذ مىه ؾُجاعة وو٢ٟذ بلى ظىاع 

"الخكِل"، زم ؤظاب ٖلى الؿغ ال٨بحر الظي مً ؤظله جمى٘ الخ٨ىمت 

، بٗض لخٓاث نمذ اهخٓغ ٞحها بظابتي هٟؿه بمى٤ُ هؼلي ٍٚغب

 اللخم،و  السبز ا ًٖ حٗاؾدىا لظل٪ جدغمىا مً)الخ٨ىمت جبدض صاثًم 

 غاث ٖضة،ؤزظ ًغصص ٧لمت )خكِل( مو  الخكِل(،و  السمغ، واليؿاء،و 

ها بحن ؤؾىاهه بمىخهى ال٣ىة، و٦إهه ًى٤ُ اؾم  وهى ًًِٛ ٖلى ؤخٞغ

ضه صون ؤن حٗبإ بدال٫ ؤو خغام، ٣ِٞ  ٖك٣ُخه التي جمىده ٧ل شخيء ًٍغ

هي جمىده اإلاخٗت اإلايكىصة التي ًخمىاها في ٧ل لخٓت، لظل٪ ٧ان 

ًضة جضب "الخكِل" اإلادتر١، واإلاخدى٫ بلى صزان ػاثل، بمشابت خُاة ظض

 دٟٔ له جىاػهه َىا٫ الُىم.زله، وجصا

ا، 
ً
٢غم الكمـ، وقٗغث و٦إهجي ؤصوؽ ٖلى  ٞاػع١  سخبذ هًٟؿا ٖم٣ُ

ٗذ عؤسخي بلى الٟىاع ٞغؤًخه امغؤة مسغوَُت  جمض  عاجٗتؤعى مً لخم، ٞع

ت، جغج٨ب معي ٧ل الخما٢اث التي ٦ىذ ٢ض وؿُتها، و  لي ًضها لتر٢و ٖاٍع

اص الكُُان بلخٓ «هىع » ل٣ض عخل  لُٟغى ٖلي   اجه الجهىمُت،بطن ٖو

  اخلًم 
ً
ال ، ال ؤؾد٣ُٔ مىه بال باإلاىث، واإلاىث إلاشلي زحر البض مىه، ٍَى

م٘ سخبت ؤزغي هًٟذ ؤ٩ٞاعي  ل٣ُٟض الٗالم ؤخض ؤقغاعه الٗٓام،

 
 
، ٧ل شخيء خىلي ًخدى٫ بلى الهازبتمذ مٗها هٟسخي للمىؾ٣ُى ؾل

هىا؟! بٗض ؤن  ، ماطا ٞٗل بي هظا الٟإع الظي حؿلل بلىنازبتمىؾ٣ُى 

ونلذ بلى مغخلت م٣ٗىلت مً زل٘ ظلضي الٟاؾض، ٦ىذ ؤَغح ألاؾئلت 

صون ؤن ؤظُب ل٨ىجي ٦ىذ ؤصوع، ؤو جل٠ بي الضهُا صون جى٠٢، ل٣ض 
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 ٖاهضججيؤبًضا، ولى نضٞت ل٨جها  جل٣اويؤال  بٗض ؤن ٢غعث"٧امُلُا"  جغ٦خجي

ن ؤن ، ٞالٗاهغة التي جغا٣ٞها صو بإن جٓل مدخٟٓت بهىعحي صازلها

 جىاظهها بإجها ٖاهغة ال جيؿا٥ ؤبًضا.

 ..  "٧امُلُا"

جمىد٪ عظىلت ٞدلت  ،مظهلت "مىمـ"، ل٨جها بًُاء هانٗت لِؿذ ػهغة

الخامٌ الالعهج عبما حكبه َٗم ال٨غػ الالطٕ، ؤو  ضسمت بى٨هت لظًظة،

ـ الظي «ب٩ُا٫»قإع  ألاو٫ في ل٣ائهالم ٨ًً  اإلاؿدبض،  جه٠ُ في باَع

 مجغص نضٞت ٖابغة، بل ٧اهذ نضٞت «قىب ؿ٨ـال» مدالث ُٞه

ل٨جها اإلالر، و  بها وؤٖىص بلى ُظؼع اإلااء بغوحي هجىأل جدخاط بلى نضٞت ؤزغي 

٤  البدغ ال٨بحر، التي َاإلاا خظعوي مجها ؤبي، وؤمي وظحرانو  ٚىاًت الٍُغ

٤ و  ألا٦ىار، ال٣ىاعب الهٛحرة، ٞالبدغ ًإ٧ل ال٣ىاعب الهٛحرة، والٍُغ

 خُاة ؤ٦بر مً البدغ٩اهذ ٞ"٧امُلُا " ؤماهٛحر، الو  ٣ًخل ال٨بحر

٤.و   الٍُغ

لت ٢ُٗىاها مً مُىاء عؾذ ؾُٟىتي في  "ماعؾُلُا" بٗض عخلت ٍَى

سغط اوئ ٖغبُت وؤوعبُت ٖضة، هٟٙغ ووصخًًعا بمى و مغ  "بىعؾُٗض"
ُ
، وه

 
ُ
٘ وه ضزل، وهٞغ

ُ
مالمذ و  جدمل عواثذ ج٘بًاالكاؾٗت  ٖىابغها جز٫، فيوه

 الجًبلى ٖىالم ٣ًىص لِـ لها بال ملمذ واخض  "ُامغؾُل"ل٨ً، ؤ٢ىامها

ـ، اإلاالث٨تو  ٖلى ٞالخ٩اًاث والهىع التي عؾمها لي "ؾمحر اإلاالر"  في باَع

لت ًٖ اإلاضًىت، متن الؿُٟىت ظٗلخجي ؤجغ٢ب لخٓت  زال٫ عخلخىا الٍُى

غضخي ال مكاهض ٖكذ الىنى٫ بلحها بٟاٙع الهبر، بٗضما
ُ
 في َمىحي ج

ذ، مً ٞبدغ الىاع؛و  الضزانو  بال٣ؿىة، اإلاخسمت الٗغب مىاوئ  وؤهاؽ ٍػ

 مهما الىىع  مً زالُت باهخت وقىإع وصماء، َحن مً ومضن حجاعة، مً
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 ألالىان ،ألانىاثو ألاًاصيو ألاهىٝو الغئوؽ ٩ٞل هىع، ؤل٠ ٞحها اعجٟ٘

ؿ٣ِ جدكابه،  ًٖ جٟخذ ؤٞىاه ٣ِٞ وجب٣ى الباؽ خًغة في ظمُل ٧ل َو

 ًضٖى شخيء ٧ل ٧ان" ماعؾُلُا" في ل٨ً عخمت، بال شخيء ٧ل لخلتهم آزغها

 ع٦ً ًٖ ختى ٌٗبر ال نىع  مً" اإلاالر ؾمحر" عؾمه ٞما الغخمت، بلى

 اإلاٟٗم البدغ ُٖغو  بالؼع٢ت، ملٟٗت ٞاألظىاء الخاإلات، اإلاضًىت في ٢مامت

 جبضؤ هىا، ظضًضة خ٩اًت لي ؾ٨ُىن  بإهه ؤقٗغ ٦ىذ الجضًضة، بالخ٩اًاث

 متهض٫ ب٨غف عظل   بابها ٖلى ٠٣ً خاهت ؤو ، ما ىم٣ه ما، مُٗم مً

ا جغجضي ظمُلت امغؤة ؤو زمًغا، ٌٗهغ
ً
 ؾا٢حها ًٖ وج٨ك٠ غمؼي ٢ ٞؿخاه

 ألمؼ١  ٢ىة ب٩ل جىاصًجي التي هي ٧اهذ "باَعـ" ل٨ً ،"نالها"الـ وجغ٢و

 ق  
لٟها ؤبي ًهىٗها التي الهُض ا٥ب   وملر، ماء مً م٤ًُ في خىلي ٍو

ل  ؤٖل٤ ؤن وؤخلم اإلاهاظغة، للُُىع  ًضي ضؤم الهِل،و  ألا٦ىار خبِـ أْل

 في ٚاًتو  عاجٗت مضًىت ٞـ"ماعؾُلُا" جدِ. خُض بلى مٗها لخدملجي بإعظلها

 ٌكٛله وال ال٨غحهت، الغواثذ جشحره ٢ض الظهىب بلى ٌؿعى مً ل٨ً الجما٫،

  .الجما٫

ُت اإلاغؾىمت ٖلى ْهغ  مدُت "ؾانفي   قاع٫" ظلؿذ ؤجإمل السٍغ

ـ مدٟىٝ بلٍُغجظ٦غة الؿٟغ، ٞا ل بلى باَع اع  ٤ الٍُى
 ً قاؾ٘،  س

نٛحرة حكبه ٖىالم ال٨غجىن التي و٢ٗذ ُٖجي ٖلى  ٢غي و  ،ًاٞٗت ؤلىان  و 

ىن اإلالىن خ٣ُ٣تها اإلابهجت ٖىضما ؤظلؿجي ؤبي  وؤقغب ؤقاهض الخلٍٟؼ

 ىيخٓغ ؤخض ججاع ألاؾما٥لصؾى١  في الهُاصًً"م٣هى "ٖلى "ال٩اػوػا" 

٢ىاعبىا الهٛحرة  جلخ٣ُهكغاء ما لزاؾغة  ن٣ٟتى٣ٗض مٗه الظي ؾ

٤ بؿبب قاجٗت اهدكغث ًٖ حؿمم  بٗضما ع٦ضث ججاعجىا ٖلى الٍُغ

ا ٧له ًىدهغ بحن ٦ىذ ؤًْ ؤن الٗالم هظ٢بلها  في بدحرجىا، ألاؾما٥
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الؿماء وما جدمله ظلىصها و  ألاؾىص وال ؤلىان ؤزغي ٚحر لىن اإلااءو ألابٌُ

ىن  ٖت ٦بحرة م٘ؤهجي ٦ىذ ؤِٖل زضمً ؾماع، ًىمها ا٦دكٟذ  الخلٍٟؼ

والظي ٌٗمل  (9) في ٦ىر " الُىِب"ت ٧ل لُلال٣ضًم الظي هجخم٘ خىله 

ت ؾُاعة ٗمغها بـ"ماء الىاع" ٧لما هٟضث، ٞالٗالم زاعط ٌُ  ٖغظاء ببُاٍع

هجي ختى ب، ل٨ىىا لم ه٨ً وٗلم جل٪ الخ٣ُ٣ت ؤبًضا ملُش باأللىان٦ىزه ٧له 

 
ُ
 ل٩ل م ٖحر ُٖجيّ ٖىضما ٖضث جمىِذ ؤن ؤ

ُ
مشلي لحري بىٟؿه ٕ ض  ً ز

ىن "الُىِب" ومً  الخ٣ُ٣ت الغاجٗت.  "م٣هى الهُاصًً"زغظذ مً جلٍٟؼ

قاع٫" واهٟجغث  في "ؾانمً خىلي  بلى الىاؽ، وهٓغث صؾى١ في 

بطخ٨ت ج٩اص ج٨ىن مؿمىٖت، ٩ٞل شخيء ؤيخى ٦بحًرا ظًضا مىظ ؤن 

جدغعث مً خل٣اث الهِل، ٢اعبي الهٛحر ناع ؾُٟىت ٦بحرة ظًضا، 

ا وقاؾٗبد
ً
ظًضا، ٦ىزىا السكبي ناع  احرجىا الطخلت ناعث بدًغا ٖم٣ُ

ا، 
ً
وهىاْغي التي لم ج٨ً جغي بال يٟخحن نٛحرجحن مً ملر ؤج٩ئ ٖلحهما مضه

بمجضافي ألصٞ٘ ب٣اعبي بلى ألامام، ناعث جغي.. وجغي.. وجغي ٖىالم بال 

 يٟاٝ.

٘ في مدُت "ٚاع صو هىعص" في ٢لب  جى٠٢ بي ٢ُاع "جي حي في" الؿَغ

ـ، بٗض عخلت صامذ  الخغة ظىلتي ٖمغ مً ٢ُٟذ ؾاٖاث زالر باَع

 ٖىض الؿُٟىت ؾُذ ٖلى ًٚضا ؤ٦ىن  ؤن ٞغوؿا، ُٞجب في بها اإلاؿمىح

ٜ مىٖض خُضمؿاًء.  الغابٗت  ٢ض الؿُٟىت ج٨ىن  ؤن بٗض والصخً الخَٟغ

ٞٗملي ًخلسو في ٦ىوي ؤخض  اإلاُىاء؛ عن٠ُ ٖلى وتهُإث صوعها، ؤزظث

٤ ؿُل ومسر وصهان  السضمي ٖلى الؿُٟىت، ؤٞغاص الٍٟغ  مً جى٠ُٓ ٚو

 

 ٍُل٣ه الهُاصون ٖلى الخاعؽ اللُلي .و  الىجض السكبي الظي جغبِ ُٞه ال٣ىاعب(9)
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ل٤ ٞخذ و  ،ومغاقم  بٖضاص "اإلاؿخىصٖاث" لُلخ٣ُها و  اباث الٗىابغ،بى ٚو

ها ٖلى الغن٠ُ، ؤو ٌصخجها مً ٖلى الغن٠ُ بلى صازل و  "الىول" ٍٟٚغ

ؤؾخمخ٘ ب٩ل لخٓت في مضًىت ألاهىاع، وؤؾدشمغ ؤن  لظل٪ لؼم ٖلي  ، الٗىابغ

٣ُ٘ ؾ٠ُ الى٢ذ ما  ٧ل ص٣ُ٢ت بل ٧ل زاهُت ٢بل ؤن ًٟىث ألاوان، ٍو

 إلالمه نبي اإلااء في ٟٚلت مً الخٔ الباجـ.

و٢ظٝ  ،هجي ؾاث٤ الخا٦سخي الؼهجي مً عؤسخي ختى ؤزمو ٢ضمّي جٟد  

، بٗض ، وؤومإ بغؤؾه ؤن ؤع٦بههبحن ؤؾىات التي ٧ان ًُدجها الٗل٨ ٢ُٗت

٣ه ؤمام مدُت ال٣ُاع، ، ؤهبـ بىبذ قٟت صون ؤنو  ؤن ٢ُٗذ ٖلُه ٍَغ

التي جٟهلجي  ألاؾُىعٍت قىإع باَعـ ًضوع بي فيؤزظ ، وظتهيؤخضص له  ؤو

دهاتهُبذ ؤن  مً الؼظاطٖجها هاٞظة  مٗضوصاث، زم جى٠٢  ىان  ولى لش ؤٍػ

ت ؤن خغ٥ ٞمه باللٛت ؤلاه٩ بٗض "ب٩ُا٫" ي قإعؤل٣اوي فو  بي ٞجإة لحًز

ً اإلادالث التي حٗغى ؤصواثٞ، ٞغاه٨حنَالًبا   ؿغث ؤجٟغط ٖلى ٞخاٍع

ا ظيؿُت و  مى التي جخ٣مو ؤصواًعاالُض و  ،الجيـؤلٗاب ومالبـ و  ًٖ ؤويا

ٗل٣ً لى ال وباجٗاث الهىي ، جُحر مٗها ال٣ٗى٫  حي ٣ًًٟ ًيخٓغن ػباثجهً َو

مئىان طل٪في ؤٖىا٢هً الكهاصاث الصخُت وما بلى  ، مً ؤوعا١ ججلب الَا

 
ً
ل ؾ٣ُذ  و٦إهجي و٢ٟذ مظهىال إؾد٣ُٔ مىه بٗض ؤن ؾفي خلم ٍَى

ي٨ًىن ظؿضي   
ّ
بت ٢ض ٢ظٝ ٖج ، ل٨ً ختى ؤخالمي التي ٧اهذ ص٣ٞاث الٚغ

باحي ال ًم٨ً ؤن جهل بلى هظا الخض مً الٟجىع،  جغاوصوي وجسلهجي مً ٚع

ن مً ًغج٨ب الظهىب م٘ و٦إ ،ل٨ىه هىا لِـ ٞجىًعا بل هى ؤمغ ٖاصي ظًضا

ًداؾبىا ٖلى ما هصجل مىه وهسصخى  ٚاهُت مجهً ٞلً ًداؾبه هللا، ٞاهلل

 ٍبُ٘و  الؿى١ ٞال٩ل مخاح له ؤن ًخٟغط هظان ًُل٘ ٖلُه الىاؽ، ؤما في ؤ

ا ٖىضما ٢ا٫صون زجل،  َكتري و 
ً
 "بن :ل٣ض ٧ان "ؾمحر اإلاالر" ناص٢
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ال ًجب ؤن ، ل"مالمخي الٗغبُت ؾخ٣ىصوي بلى الجىت في باَعـ ٨ً الؿىضٍع

خٛى٫  حٗىص بلى ؾُٟىتها في الى٢ذ اإلادضص ٢بل ؤن جخدى٫ الجىت بلى هاع، ٍو

ا ٣ًخل ٧ل ؤخالمي التي َاإلاا ؤزظججي بل
ً
هبذ ٖمال٢ حها في ٢اعبي الجما٫ ٍو

 وؤجسُل الىجىم، ؤجإمل اله٠ُ لُالي في ْهغي  ٖلى مؿخل٤  وؤها  الهٛحر

ٗىص الٗالم، خى٫  ًُىٝ ٦بحًرا بداًعا هٟسخي  ؾا٦جي ٖلى خ٩اًاه ٣ًو َو

" البىعي"و "الكباع"و (10)*"يالبلىم" وباجٗاث الهُاصًً، مً ألا٦ىار

 قبا٥ ٚاػليو  ،(11)*"الكغقحر"و "،البري  و"البِ، "ال٣اعوم"و

 "ىاعاله" وناوعي ،(14)*"الجىابي"و ،(13)*"الُغاخاث"و (12)*"الضبت"

 ًبجي مً بدحرجىا ٟٞي ال٣بىع،و  ال٣ىاعب بىاجيو  البىم، مً" اإلاكاب٪"و

 حؿحر ٢بىع  ألازغي  هي ٢ىاعبىا ؤن بُض ٢بر٥، ًبجي مً هٟؿه هى ٢اعب٪

 ٖبرث ٖىضما ظًُضا ؤصع٦تها التي الخ٣ُ٣ت هي جل٪ اإلااء، في بإصخابها

٤  خُاتهم، ألجإمل الىاؽ وؾِ ؤهضؽ ؤن و٢غعث ألاولى، للمغة الٍُغ

 ألاعى ٖلى نٛاعها خُاة لخضقً الكاَئ، ٖلى بًُها جً٘ ٞالؿالخ٠

 ؤما الخ٣ُ٣ت، ؤصع٦ىا ٢ض ٨ًىهىا ؤن بٗض اإلااء في ؤخًاجها بلى ٌٗىصون  زم

ب   هدً خ 
ُ
 .اإلااء في وهمىث اإلااء في هىلض ؤن ٖلُىا ٨ٞ

 

 البرلـ .     نُاصي بلٛت نٛحر بلُي ؾم٪ هى (10)

 اإلاخىؾِ. قاَئ ٖلى السٍغ٠ وفى اله٠ُ ؤوازغ في جإحي َُىع  (11)

 بالخسبِ.   ضالهُ َغ١  اخضي  (12)

ت قب٨ت (13) ا. َغخها ًخم صاثٍغ     ًضوًٍ

 هٕى مً ٞسار نُض ألاؾما٥ (14)
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ً مً ا٢تربذ  وؤجٟغط، اجٟغط، وؤزظث طهىب، مً ٞحها ما ب٩ل الجىت ٞخاٍع

، اإلابدؿماث اليؿاء جٟانُل وؤلتهم ؤلتهم، بل ، بىص   ؾإزخاع وؤها٢ت، وهبل 

 ل٣ض آلان الؿمغاء مً ىاصٖ -ؤمممممم- هىا٥ صال٫ في ج٠٣ التي الؿمغاء

 مازغتها حٗغى التي الك٣غاء جل٪ وؾإزخاع الؿماع، ؾئمذ

، اإلامخلئت هظه ال..ال الىدُٟت، هظه ؾإزخاع بل..ال..بسالٖت
ً
.. وٗم ٢لُال

ا، ؾإزخاعهم.. وهظه..وهظه هظه، ؾإزخاع وٗم ًٗ  ُٖىحي، ؤٚمًذ ظمُ

 مغة همابٟخد ؤهم ٖىضما ألاو٫  ومُطخي ٖلحها ٣ً٘ مً ؤزخاع ؤن و٢غعث

 ؤحها الىىع  ٖى٪ حجبذ و٢ض آلان الضهُا جغي  ٠ُ٦ مٟاجئ، بك٩ل ؤزغي 

 الٓالم؟ هٟؿ٪ ٖلى ٞغيذ و٢ض اإلاخٗت مداٞل بلى حٗىص ٠ُ٦ الخِٗـ؟،

 جل٪ مً ًدغمجي ْالم ٞإي للٗضم؟ هٟؿ٪ وهبذ و٢ض وظه٪ جغي  ٠ُ٦

 ازخُاع ؤي ٖلي   ج٣ُ٘ ،"٧امُلُا" ٞغؤًذ ُٖىحي ٞخدذ ٖضم، هى ألايىاء

 :مبدؿمت ٣ٞالذ ، آزغ

 .ًا٧ل البلضي-

 الخؿىاء؟، اإلاسبىلت جل٪ ؾ٣ُذ ؤًً مً مكضوًها، وظهها في ٞدض٢ذ 

 :٢اثلت ٞىانلذ

ً صه ٞالهى.-   ٧ل اللي في الٟاجٍغ

 ًُ ح في ؤ٣ٖاب جل٪ ُغ  ٞؿإلتها الؿاا٫ الخ٣لُضي اإلاٗهىص الظي البض وؤن 

 :اإلاٟاظأث

ت؟ يهتا-   مهٍغ

 ٞإظابذ بلهجت مته٨مت :

ا م- ًٗ تَب   ...ووعجبى٥ ٦مانظضٖت هٍغ
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 مً بدغي. ٞإصع٦ذ للخى بإجها اؾ٨ىضعاهُت

وؾاعث بي في  الِؿغي، ًضي جإبُذ٦ىذ لم ؤ٤ٞ مً نضمتي بٗض ٖىضما 

مامها وجىظه تي همغ مً ؤؿ٨ُـ قىب" الال" ، حكحر بلى مدالث"ب٩ُا٫"

ا، وجه٠ بًاجٗه ًٖ مً اليؿاء بإجهً ؾا٢ُاث ججخم٘  ابلحها اهخ٣اًصا الط

هظا ، وألاصهى مً الؿُالن"و  ً ؤمغاى "ؤلاًضػ، والؼهغي، والجغب،صازله

ؤجهً ٞخُاث "باعصاث" اٖخضن ٖلى اؾخ٣با٫ الُٗىاث الغظالُت مً ٧ل  ٧له

ًمىدها الخب ولى لؿاٖاث إلاً بال ظيـ ولىن، ؤما هي ٞال جمىذ هٟؿها 

ل٣ذ ُٖىحها ب عم٣خجي، لظل٪ ٞهي جٟٗل له ٧ل شخيء، ٖضة لت ٖو ىٓغة ٍَى

خض٢ذ  ،(بطا ؤخببخجي لهجت ظاصة ٢الذ )ؾإٞٗل ل٪ ٧ل شخيءوب يّ في ُٖج

ل، في نضعها الباعػ مً و  قٟخحها الالمٗخحن،و  قٗغها ال٨ؿدىاجي الٍُى

سظحهاغتها، ؾبلىػتها ال٣هحرة اإلا٣ٗىصة ؤٖلى   "الـمً ؤؾٟل  اإلامخلئحن ٞو

ا ، تظاجٗ ٞجإة وبضون م٣ضماث ؤزبرججي بإجهاو  م٨ُغو ظُب"،
ً
ٞلىإ٧ل بط

 
ً
 ، الخبزم ه٨ٟغ في ؤمغ  ؤوال

 
 ٞؿإل
 
 لبرهت نمذ  ا في ظُبي مً ه٣ىص، جي ٖم  خ

"الخال٫"  ؤو (15) ٧اهذ ٢ض جى٢ٟذ ؤمام مُٗم "البُل"٢بل ؤن ؤظُب، و 

اث، وبلى هٓغث بلى٦ما جغظمتها لي بالٗغبُت،  ً اليؿاء الٗاٍع  ألالىان ٞخاٍع

 (16)"ٚىط لىمىالن" الاؾخٗغاىالتي حؿُ٘ مً َاخىهت  ال٣اهُت الخمغاء

 

 

ٗت ٖلى اإلاظبىح اللخم لبُ٘ (مُاٖم15)   . ؤلاؾالمُت الكَغ

  الجيـ ومماعؾت السمغ لكغب لُلي (ملهى16) 
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 صوعهم ممً ًيخٓغون الؿُاح مً ٦بحر خكض ؤمامها التي ًه٠ُ

لذ مؿدى٨ًغا)خال٫؟!(، ، وحؿاءبالجؿض الاخخٟا٫ نغح بلى للضزى٫ 

، الٗابشتاإلاىؾ٣ُى ؤلاٞغهجُت اعجٟٗذ ضخ٨تها اإلاجلجلت التي َٛذ ٖلى 

بخحز" اإلاخٗت ؤمام مدا٫ الـ جيمغّو  ونىث  ىن ٌٗغي وهم (17)"ؾتًر

..وهىا لخم خغام..هىا ظىت ..وهىا )هىا لخم خال٫، اعةزضماتهم ٖلى اإلا

ٌ "ؾمحر اإلاالر" ل٨ىه  مغا٣ٞتي في جل٪ الغخلت، هاع( آلان ؤ٣ًىذ إلااطا ٞع

ال جغخم، ضتها في ممغاث اإلالر، التي التي التي ٣ٞعبما ؤظض يجغ٦جي ؤجٟغط، 

في ًٞاء قاؾ٘، وجُلب مىا ؤن وؿبذ، ووؿبذ، وبال  ىاجُل٣بل ٣ِٞ 

ًٖ ٖالم آزغ، ؤقاع  اإلاضعؾت الىخُض، ىٛغ١ وهمىث، ٣ٞض خضزىا مٗلمؾ

ُت الٗالم، زم  ال٨بحر بإال  ؾازًغا مً خلمي هصخجيبلُه بؿبابخه ٖلى زٍغ

، وبطا ؤعصث ؤن ؤؾاٞغ بلى ؤي لهٛحرؤهٟاسخي التي جسغط مً ؤهٟي ا ؤججاوػ 

ُتبلض ٞال ًجب  ، ؤن ؤخلم بإ٦ثر مً ؤن جمـ ؾبابتي م٩اهه ٖلى السٍغ

٢ىالب اإلااء ٦ُدالب ٞاألعى ال جدمل مشلىا، ألهىا زل٣ىا وٗكل بحن 

ال ًم٨ً ؤن جخى٠٢ ًٖ الىمى، وال جخى٠٢ ًٖ اإلاىث، وال جبرح البدغ التي 

ا مً ا مً خُا٦ت زىبها م٩اجها ؤبًضا بال بطا اهتهذ الضهُ ًٗ ألازحر، ووٗىص ظمُ

 خُض ؤجِىا.

 وقاعبه الظي ٌكبه الٟجي بمٓهغه ٖلُىا الظي ؤَل   اللبىاوي٢ضم لىا الىاص٫  

التي ازخاعتها مً ٢اثمت  البلضي "الكاوعما"٣يَب (18) ٞلحن" "بًغو٫ قاعب

 .. صخخحن ٖلى ؤلب٨ً(،في اإلااثت خال٫ 100) وهى ًغصصاإلاإ٦ىالث، 

 

 الجيؿُت. الٛغاثؼ بزاعة هضٞه الغ٢و مً هٕى هى (17)

 ألاعبُٗيُاث. في الؿِىما هجىم ؤقهغ مً ؤؾترالي ( ممشل18)
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ُ
 ه  و٢بل ؤن ؤ

 
ث ًىعو( ٞإومإ24غججي بإهجي مً ؾُضٞ٘ الخؿاب )م باأل٧ل ط٦

 قامباهُاخؿاب ٖاصث جظ٦غوي بإهجي مً ؾُضٞ٘ بغؤسخي مبدؿًما، ل٨جها 

ؤما هي ٞؿخدىاػ٫ ًٖ  الخا٦سخي،و  ؤظغة الؿ٨ً،و  التي جًٟلها، "ٞغاوؿىا"

ا،  ؤجدضر وؤَغح ألاؾئلت،  ٞإعصث في جل٪ اللخٓت ؤنؤحٗابها ل٨ىوي مهغًٍ

لبذ مجي ؤال ؤؾإلها ًٖ ؤي شخيء، ل٨جها ؾب٣ت  زمغ ٣ٞاٖتمجغص  ـ)ؤهاٞي َو

( ه٨ظا ٢الذ ٢بل ؤن جىسٍغ في ء وجيخهي م٘ يىء الكمـجُحر في الهىا

  .ألا٧ل بكغاهت

 بي اوُٟٗذ زم ال٣ًُت، باَعـ ؤػ٢ت في وجمكِىا" ب٩ُا٫" مً زغظىا

 ًدمل ٢ضًم مدل بلى صلٟذ ؤجها بال ال٨دى٫، لبُ٘ ٞازغة مدالث وؾِ

 مً ٢ىان صازله انُٟذ الباهذ، ألابال٧اط مً لىح ٖلى مُمىًؾا اؾًما

٠ ٖلى ٞاث٣ت بٗىاًت السمغ  الغزام مً مؿخضًغة َاوالثو  زكبُت، ؤٞع

 بمٗاًغة ٞغاٚه ًمأل ٞغوسخي، عجىػ  ٖلى ُٖجي ٢ٗذو  بِىما الغماصي،

ان ل٨ىه ألاخمغ، الىبُظ مً ػظاظخحن ٘ وظىصها، بلى اهدبه ما ؾٖغ  ٞٞغ

 صؽ الظي الطسم م٣ٗضه ٞى١  ًخضلى زاٞذ مهباح يىء ل٣ُُ٘ عؤؾه

 ٧اهذ الٓل، لسُا٫ ٞدمُت ٧لىخت وظهه ٞبضا ،"الباع" زل٠ ظؿضه ُٞه

 خُىما صهكت، ػاصججي بل جي ؤبًضا،جؼعج لم ناصمت عاثدت ؤهٟي نٟٗذ ٢ض

 ؤن صون " ٧امُلُا"لـ وهاولها" الكامباهُا" ػظاظت وسخب ًضه العجىػ  مض  

 ؤزغط ٧ي بةبهامها ؾبابتها جضل٪ وهي بليّ  ؤقاعث بِىما طل٪، مىه جُلب

 ؤجبٗذ زم اإلاجٗضة، ؤنابٗه بحن وويٗتها ًضي، مً الخ٣ُتها التي الى٣ىص

 بلحها ٞىٓغ الهضًت، ؾبُل ٖلى راإلامل الٟؿخ٤ لبٌٗ بُلب طل٪

 : مضاٖبت بلهجت وحؿاء٫ مبدؿًما،

 !مجاهُت؟ هضًت وجُلبحن ألاعى ظما٫ مل٨ت جمخل٨حن -
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 ؤحها ونٟتها ٦ما ألاعى ظما٫ مل٨ت ٣ِٞ ج٨ً لم" ٞالكامباهُا" 

"الكامباهُا" جظهب  ، ٟٞي خًغة!ٖلحها ومً ألاعى مل٨ت هي بل العجىػ،

 ؤخاَذ بمضًىت ٣ٞاٖت قمـؿبها ؤز٣ل مً ٢ض هدهُبت اإلاسلى٢اث التي 

      .حؿ٣ِ ٦ذجغ في اإلااءؤعاصث ؤن ٢هُت طعة جغاب ؤو ، مً ظلُض

ت في  ًغا جدىي  مخىايٗت، ٦الؾ٨ُُت ٚٞغ ا ومىًضة، ؾٍغ ًُ  هؼاًػا، و٦غؾ

 قغاق٠ جدٟها قٟاٞت ؾخاثغ ٖلحها ؤؾضلذ ٞؿُدت، ػظاظُت وهاٞظة

" الكامباهُا" اوي ٚع اهُل٣ذ ٖىضما ظؿضي اهخٌٟ خمغاء، ٢ماقُت

 ٦إؾها هه٠ جغ٦ذ بِىما آزغه، ًٖ ٦إسخي مألث ٢م٣مها، مً مىٟجغة

ا،
ً
 ٦إؾها ظضاع ٞضؾذ الشلج، م٨ٗباث وظىص لٗضم اٖخظعث ٞاٚع

مإهخجي  في ًإحي قخاء ٖلى اٖتراضخي ؤبض ٞلم الكخاء، بٟٗل باعصه بإجها َو

 . بالٟٗل باعًصا ٧ان ٧له ظؿضي ؤن زانت ؤٚؿُـ،
 
ذ
 
هو٢غ   ٦إسخي خمل

 
خ  ب 

ٗم عاثدت، ٞللسمغ بخمًٗ، ؤؾخيك٣ه ؤن بل٠ُ وؤمغججي ؤهٟي مً  ال َو

 والخظو١، الكم، خاؾتي ٣ٞضها بطا بال ؤلؿىدىا وال ؤهىٞىا، حؿخىٖبها

٣ِ،" الكامباهُا" ؾُىة ٖلى وؤٚل٣ىاهما  ألاولى الغقٟت و٧اهذ ٞو

 بالٟؿخ٤ ألاعى، ظما٫ مل٨ت ؤصمىذ ل٣ض ألازحرة، الغقٟت ٦ما لي باليؿبت

غب، في ؤجماصي ؤال مجها َلبذ اليؿاء، ولخم اإلاملر،
 
ب ألهجي الك  في ؤٚع

حي، ٧امل في وؤها بها الاؾخمخإ ذ ٖو
 
ل  بلى اؾخمٗذ و٦إجها ياخ٨ت ٞدؿاء 

ٟا٫ ٢ٟكاث مً ٢ٟكت  :ألَا

 !بي؟ الاؾخمخإ- 

 ظؿضها ٖلى ًدب٤   لم بهه ختى قضًض، ببِء مالبؿها زل٘ في بضؤث وهىا

، مخسكًبا، ٢ٟذو  واخضة، زُِ هخٟت
ً
ا، مكضوًها، مظهىال

ً
ا، مىضهك

ً
 زاثٟ

ىًبا،  ٢ضمّي  ؤزمو ختى عؤسخي مً ظؿضي الضماء وجىدذ ًض١، ٢لبي مٖغ
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ت ا ؤصعي، ال.. ٞاث٣ت بؿٖغ
ً
 ؤصعي  ؤ٦ً لم اللخٓت جل٪ ٟٞي ؤصعي، ال خ٣

ا ظؿًضا خُاحي في ؤع   لم ٞإها ؤقٗغ، بما ؤو ؤها، ٠ُ٦  و٢ٗذ ما بال ٖاعًٍ

ت ألؾما٥ اصؤظؿ مً ُٖجي ٖلُه  ٧ل بدحرجىا مً الهُاصون  بها ًسغط ٖاٍع

 في وٗبض ؤن ٨ٞغها بطا ؤًضًىا ْهىع  ٖلى وجهٟٗىا ؤمهاجىا، ٞخجهغها ًىم،

و٢بل ؤن جمض ؤنابٗها لخٌٟ ؤػعاع  "،٧امُلُا"ا٢تربذ مجي ..قغظها

)نىُٞا في ٞغوؿا.. ٧امُلُا في اؾمها ٣ٞالذ  ٢مُصخي ؾإلتها ًٖ

ت(، ل٨جها لم جبؤلا   اصلجي الؿاا٫ بؿاا٫ آزغ ًٖ اؾمي.ؾ٨ىضٍع

وؤ٢بٌ  لها مً قٟخحها،جدذ الُٛاء ال٣ُجي الس٠ُٟ، ٖلمخجي ٠ُ٦ ؤ٢ّب  

٧اهذ جٟخذ لي ؤبىابها م٘ ٧ل  الضهُان ؤَٗجها ب٣ىة، ختى بو  ٖلى جهضحها،

إة َٗىت ظضًضة ؤجها٫ ٖلحها بها، ل٣ض اهجٝغ السُا٫  الؿاطط جدذ َو

ت، بكغاه حٗهغويالخ٣ُ٣ُت التي  ي مً ٍٞغ الكهىةبذ ؤجلى  و  ،الىا٢٘

ض مً قاؾٗت وجٟخذ ؤمامي ٦ىة سخ٣ُت مً هاع، و٦ىة  مً هىع، ٞإٍػ

ض َٗىاحي ٧لما   ؤٖاصث هدذ ظؿضي ٧لهَٗىاحي ٧لما ػاصججي هي خُاة، ؤٍػ

ض،و  بُضحها ض، واإلاٍؼ ٞخإوهاتها، وعٖكاتها، حُُٗجي بنغاًعا  َلبذ مجي اإلاٍؼ

ًبا، ًمدى مً ظؿضي ٨ٞغة اإلاىث، و  ًٍٟي ٖلُه السلىص، ٞإنبدذ ٍٚغ

هي  صون ٖىصة، ٞـ"٧امُلُا"في اإلااء ٦ؿُٟىت ؤَل٣ها عباجها وجغ٦ها حؿبذ 

ج ؤلا٦ؿحري مً ال٣ىة  ألاهىزت الك٣اوة، مًو  ال٠ًٗ، مً البراءةو  اإلاٍؼ

الٛىاًت..ؤما ؤها ٨ٞىذ ٢ض اهتهُذ ٖىضما ٚغؾذ ؤْاٞغها في لخمي، و 

جُل٤ نغزتها ألازحرة،  ، وهيؾا٢حهابحن  وؤَب٣ذ ٖلى ظؿضي الىدُل

 مالػمت لهغزتي ألاولى.

ٞإػخذ ظٟىوي ببِء  نٟٗجي قٗإ الكمـ الٗاثض مً لجت اللُل،

ب هضًغ اإلاىط،قضًض،  الُاثغ اإلاٛغص، و  نىث الىىاعؽ الؼا٣ٖت،و  ألؾخٖى
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اع" ل٣ض ازخٟى هباح اع" )ؤًً ازخٟى ،"بد  (..َغخذ طل٪ الؿاا٫ ؟"بد 

، امٟ وجهًذ ٖلى هٟسخي بهىث مؿمٕى ًٖ ا نىب الٟىاع، ل٣ض ، ؼو ًً عا٦

 لُل٠ُ٦ ًمغ !..ًا بلهي ؾب٣خجي بلُه الكمـ، وباث الٟىاع لُلخه مٓلًما،

ٖلى بزغها  ؾخهٗض ٦بحرةا ٧اعزت ه؟ بجهىع صون  لُلًمغ  ٠ُ٦ صون هىع؟،

وؤزظ  «هىع » ل٣ض عخلألاعى،  ٞى١  ، ؤو جىُب٤ الؿماءالؿماءألاعى بلى 

غة. عىألا و٧ل ٢ىاهحن  مٗه ٧ل ٣َىؽ الىىع، ٞالىىع ؾاب٤  ٖلى جل٪ الجٍؼ

وال  ٞال الىىع ًمىث، وال الكمـ جسخٟي، للُل، ختى وؿلمه للكمـ،

، «هىع » ًا بلهي!..٠ُ٦ ٌٟٛغ لي ٩ان للخٓت ؾىصاء ججشم ٖلى عئوؾىا..م

مً الخُاة  مغم ال٨بحر بٗض ؤن خغمتههظا الُج  "بّداع"، والبدغ، والٟىاعو 

ُُاوي ٞإيإ ى بّداع؟، ل٣ض اهخهغ ٖلّي ق.. بّداع؟! ؤًً ازخٟلُلت ٧املت؟

ًغؾم  ومً بحن ًضّي، ٞبذ ال ؤعي ؾىي ؾىاص خال٪هللا الىىع مً وظهي، 

لى، زم ٌٗىص لهٟعي عؤسخي، ًهٟٗجي ضسًما ًدل٤ ٞى١ قبًدا  ٣ٟؼ أٖل ٍو

لى، و٧لما خاولذ الامؿا٥ ب  ٖلى ع٦بتّي ٧و ٣ًٟؼ أٖل
ُ
ٟا٫ه ؾ٣ُذ ، اأَل

ا ال٣اصخي، والضاوي،  ُّ ً ٞى١ ظضاثل الىىع بلى ُٞطخ٪ ٖل و٧ل الٗابٍغ

 نالًخا، ؤما ؤها 
ً
مل ٖمال صهُا ال حكبنهي، ل٨جها حكبه ٧ل مً جاب و آمً، ٖو

٣ٞض ؤٞؿضث ٖلى البدغ ال٨بحر مخٗخه، وخغمذ ٖغاجؿه مً لخٓاث 

 ظماال، ومً الؿماء هُبت وو٢اًعا.هبهاع، التي جمىدهً مً ألاعى الا 

بإهجي خخًما ؾإحٗغى للجؼاء مً  هى ًسبرويو٠٢ عاضخي ًطخ٪ ٧األبله، و 

غه ًٖ ج٣هحري الكضًض ـ، بٗض ؤن ٨ًخب ج٣ٍغ ضم  ؤلاصاعة في الؿَى ٖو

٫ بلى الىُابت ، وؤن ألامغ مً اإلام٨ً ؤن ًدى  بياءة الٟىاع للُلت ٧املت

 اإلامخل٩اثو  الٗامت، وجخم مدا٦متي بتهمت ؤلاهما٫، وحٍٗغٌ خُاة ألاٞغاص

ت اإلاا٦ُىاث وؤصعث ٦ًذع لم ؤٖبإ بما ٣ًىله،  بلى السُغ، اإلاا٦ُىت  بلى ٚٞغ
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يبُذ و  ، ونٗضث بلى الٟىاع"3اإلاا٦ُىت "و  ،"2اإلاا٦ُىت"و  "،1"

اإلاهابُذ و  ،الهٛحرو  ال٨بحرالٟاهىؽ  وؤيإث "الٟخُل"و الٗضؾاث،

ذ الكمـ بلى م٨مجها، العٞٗذ آلاطان، لٗل و  ،ظمُٗها ال٩اقٟت ىىع ًٍؼ

اع" وؤزظث ؤهاصي ٖلى ، ل٨ً ألابله ْل ًطخ٪، ، ؤهاصي ب٩ل ٢ىة"بد 

طخ٪، وهى حهضصوي بال٣ٗاب الظي ًيخٓغوي بتهمت الخبضًض  اإلاًا٠ٖ ٍو

 مىاظهخه في وو٢ٟذ مىه ، ٞا٢تربذَا٢خهجهاًعا ب٩امل  الٟىاع ؤيإثألهجي 

 ضخ٨ه ًٖ ٠٨ً لم ل٨ىه وظهه، في ونٟٗتها ًضي ٢بًت وخملذ ا،جماًم 

 ختى وعابٗت، زالشت،و  زاهُت، بهٟٗت ألاولى الهٟٗت جبٗذٞإ ؿخحري،ِاله

 في ظؿضه ع ٦ى   السل٠، بلى جغاظ٘ ٞجإة، ٞخى٠٢ ؤهٟه، مً الضماء ؾالذ

 .الب٩اء في ؤظهل صًٞ عؤؾه بحن عاخخُه، زم الجضاع،

 

*  *  * 
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 (4 ) 

 الٗام الؿخىن 

 
  

ُ
ً و  ،عؤؽ البر اإلاجلىب مً في ال٣اعب بحن باجٗاث السبز ظلؿذ الٗابٍغ

الخمغاء، ولُالي ؿهغاث الالٗاثضًً مً و  ،في الكاَئ اإلا٣ابل ٢همؤعػاهدى 

 ختى ج٨خمل الخمىلت، ٞإزظث ؤجإمل مُاه الجهغ اإلاىدضعة ؤهخٓغ الخٔ،

هخُض ًبخلٗها البدغ هدى مهحرها اإلادخىم قضًض ببِء  صون  في ظٞى

، ختى جهاًتي ؤها، وجهاًت هاالء الىاؽ ج٨مً الجهاًاث، ٞهىا صاثًما ما اعجىاء

، غخُلالٞبحن  اإلا٩لىمحن؛و  الش٩الى ؤٖحنفي خؼن الالخخًان لظًً ظاءوا ا

اإلاضًىت مىظ جل٪ الاهخٓاع، الاهخٓاع الظي ٌؿ٨ً  ًجشممً اإلااء  ٗىصةالو 

ا وعاءه خُاة ؤو مىث، آالٝ الؿىحن
ً
 ، ٞغخت ؤو ب٩اء،اٞخ٣اصل٣اء ؤو  مسلٟ

عى زلٟه جل٪ الغػ١ هى الؼاثغ ألابضي الظي حؿل٨ً ًب٣ى  ٞغاٙ ؤو امخالء،

ا، مدم  
ً
لت بهمىم البُىث التي ال٣ىاعب، التي جغوح زماًنا لخٗىص بُاه

 
ُ
كاف البدغ، لخدُا، وجدُا مٗها ٧ل ٢لىب  جإ٧ل مً ٖلحها ؤن ب  خ  ٦ ز 

ًغم٣ىن ٧ل مً جدِ ٢ضماه البكغ الظًً ظلؿىا في ؾاخاث الاهخٓاع، 

كُدىن بىظههم ًٖ لخٓاث زاصٖت لم جإث لهم ب ال ٖلى الكاَيء، َو

ىال٣ه، ُٞدملىن عػ٢هم، بؼبض البدغ ٗىصون به بلى مىاػلهم، ، ٖو َو

،  ٞالٗىصة عػ١ كب٘ بلخاح الجٕى ٌُ بت الاهخٓاع، وألاؾما٥ عػ١  كب٘ ٚع و ٌُ

  .الىىع عػ١ ٌٛمغ ٧ل ٞغاٚاث الٓالم
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ب٩لخا ًضًه، بٗض ؤن ؾاومىا ٢بٌ ٖلى الضٞت و  ؤصاع الىلض الهٛحر اإلادغ٥

ا ٖلى 
ً
لخٗىٌٍ الخمىلت الىا٢هت، وبال ؾىجلـ في ؤن هضٞ٘ ؤظًغا مًاٖٟ

ض مً نٟٗاث الهىاء  ال٣اعب هيخٓغ ؾاٖاث ؤزغي  هخل٣ى ٞحها اإلاٍؼ

ؤجإمل هظا  بِىما ؤزظث، ٞىا٣ٞىا ٖلى مًٌ، الهباخُت الباعصة

ٍىظهها هاخُت الكاَئ و  اإلاؿخٛل الهٛحر، وهى ًضًغ الضٞت ببراٖت ٞاث٣ت،

ال جىدٝغ ًٖ و  الهضٝ بمالمذ ناعمت وهٓغاث خاصة ال جسُئ آلازغ

 و  ،واؾٗت٧ان ًغجضي ؾترة ظلضًت ، اإلاؿاع
ً
ا  بىُاال

ً
 زُٟٟ

ً
ال ًدىاؾب  مترهال

ًُ  م٘ جل٪ ألاظىاء الباعصة، وخظاًء ؤؾىص  بالُحن، ًٟى١ ٢ُاؽ ٢ضمه امُل

ا مً هٟؿه  و٠٢ل٨ىه ٢ُاؾحن ؤو زالزت، 
ً
مجي ٖلىهه ختى بواز٣  ؤٚع

٢ض ججاوػها ٞحها مىخه٠  وبٗض ص٢اث٤ مٗضوصاث ٦ىا ،الابدؿام بعجاًبا

ؤو٠٢ اإلادغ٥ وظٗل ال٣اعب ٌؿحر ب٣ىة الضٞ٘ ٧ي ال و  ذ الضٞتزب  الجهغ، 

ىع ، ُم ٖلى مً ُٞهًهُضم بالكاَئ ُٞخد بلى اإلاغسخى ٢ٟؼ  ونىلىا ٞو

ظم٘ ؤظغجه ، بٗض ؤن وؤمغها ؤن وٛاصععبِ ال٣اعب في وجض زكبي، و  بسٟت

، ٞسل٘ الىلض الؿترة اعه٧ان ؤبىه ٠٣ً في اهخٓ ٧املت ٖلى خؿب الاجٟا١.

 ٢ظٞهً باجٗاث السبز ٖىضما لم جهمذ بِىما مىدهما بًاه،و  والخظاء

ٟت الغظل ماػًخا باالؾخٛال٫،  ألهالي الٗؼبت اإلاضٖمت ٞهم ًبُٗىن ألاٚع

وطل٪ ل٨ىجها جإحي مً عؤؽ البر، ٞالسبز في عؤؽ البر له وظه  ب٠ًٗ زمجها،

بٗض  اتهامهٖلُه لبثن ختى عصصن  وما آزغ ٚحر السبز اإلاهىٕى لل٣ٟغاء هىا،

بإن ٌُٗض ٚايًبا ؤمغه و  وظهه، ما ٞٗله ابىه مٗىا، ٞاخمغ   ٖلُه ؤن ؾغصن

٦خل  ٞما ؤخمله صازلي مً بلُىا ألاظغة الؼاثضة، ل٨جي لم ؤجى٠٢، ولم ؤهخم

٤ بال جغصص.  يبابُت ؾىصاء، ظٗلجي ؤخمل خ٣ُبتي وؤ٢ُ٘ الٍُغ
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اإلالبضة بالُٛىم الهباخُت، وبلى  وهٓغث بلى الؿماء في ؾاٖت ًضي خض٢ذ

 ٞدضزخجيخل٣اث اإلااء في الجهغ التي جدؿ٘ بٟٗل ٢ُغاث اإلاُغ الس٠ُٟ، 

ا لهظا  ٦بري ٢ض خلذ في الٟىاع ٧اعزتهٟسخي بإن 
ً
آلان، لم ٨ًً ٢لبي مُمئى

في ؤي شسو آزغ ًم٨ً ؤن ٣ًىم بمهمتي الغباهُت  ًىًما الغخُل، ولم ؤز٤

 َالٗذالؿِئت،  الٓىىن ً عؤسخي جل٪ هًٟذ ٖ ،لهاالتي سسغوي هللا 

٤ الُُجي  بحن البُىث بلى ٖاإلاي الجضًض  ٌسخبجيالظي  اإلامخضالٍُغ

ت ٞغيها الجهغ، ٞفي زِ مؿخ٣ُم  اإلاهُٟت الضهُا ٧لها  ؤن إ٣ًىذبٍٟٗى

ٍدغؽ هىعه، و  باليؿبت لي ٞىاًعا ٦بحًرا ًدخاط بلى مً ٌؿهغ ٖلُهؤنبدذ 

خذ عاختي  مىامي، ػاعوي في بإًام زبر ٚغ١ والضي جل٣ُىا ٞبٗض ؤن ٞو

ل٤ ٞحها   الهٛحرة ٖو
ً
ؤصاٖب  جغ٦جيو  ،البدغ هاخُت بؿبابخهوؤقاع  ،٢ىضًال

 ُٚاهختى ، الًىءاطًبا زلٟه زٍُى ظ ٖاص بلُه زم ،ٞغاشخيفي  اإلاالث٨ت

للىىع،  عوحي وظؿضي وخُاحي ٧لهاٞٗكذ واهًبا ، اجماًم  وازخٟى اإلااء،

 وظهه ؤعي  ٖلجي ،خسلى ٖىه الكمـبٗض ؤن ج ٢بره الكاؾ٘ ْلمتبه ؤضخيء 

 خىتها جالٟت نىعة في جمشلذ ،مخ٣ُٗت زُاالث ؾىي  مىه ؤجظ٦غ لم الظي

اٖخضث ؤن ؤجلهو ٖلحها مً خحن آلزغ بحن ٞ صسهُت،ال بُا٢خه

 "الؿحرما"، واإلاكٛىلت بسٍُى بالؼهغ اإلاى٣ىقت، ؤمي اإلالىهت ظاللُب

و٠٦ ًٖ َغ١  ،اءؾ٨ً ؤبي اإلاالتي خغمتها ٖلى ظؿضها مىظ و  ،السغػ و 

 .لُُٗم نٛاعه بابىا

 ل٨ً ؤخًضا لم ًٟخذَغ٢ذ الباب 
ً
ٟا٫  ، ٞخى٢ٟذ ٢لُال ألجإمل ؤٞىاط ألَا

التي جُىي  ٢غاَِـ "الُٗمُت"و  ،اإلاضمـ الظًً ًدملىن صخىن الٟى٫ 

جبٕر  مً ؤمامي، مغواوبىٓغاث مٟٗمت بالًٟى٫ ، مُختبحن ؤوعا٢ها ؤزباًعا 

تالبل٨ىدىا  ؤخضهم وؤل٣ى الؿالم جى٢ٟىا زم ، ٞغصصث ٖلُه ؾالمه، بدغاٍو
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ىا بٗض مضاوالثو  ،ٗض زُىاثٖلى بُ  ، هاخُت اإلاُغ ظمُٗهم هامؿت اههٞغ

ب هىا ٦ىع٢ت صواع الكمـ الؼع٢اء التي بطا ؾ٣ُذ في الخمٌ  ٞالٍٛغ

٨ًك٠ ًٖ ٚاًخه ٞةما الضاوي و  ُلخ٠ خىله ال٣اصخيٞلىجها،  اخمغ  

، ٞالبرط الظي بىاه ؤظضاصها المؤو ًسغط في ؾ ال٨بري التي ؤحى مً ؤظلها

لُدغؽ الجهغ مً يغباث الٛؼاة ْل نامًضا، ختى َمؿذ ٢ىاٖضه في 

ٟا٫،و اليؿاء،و  اإلااء، ل٨ىه ماػا٫ ٢اثًما في َباج٘ الغظا٫،  التراب،و  ألَا

 الدجاع و 
ً
 بٗض ؤن لٟٓتهم الخُاة الجضًضة بؼزمها، وب٣ي البدغ لهم ؾبُال

ٗىصون مىه بمهاثغهم ًُل٣ىن ُٞه ؤخالمهم و٢ىاعبهم اله ٛحرة، َو

  اإلاىث.و  اإلاٗل٣ت بحن الخُاة

 وهي جىٌٟ، بترخاب قضًض« ٞاصًت» اؾخ٣بلخجي ػوظتيالباب، ٞاهٟخذ 

 ،خ٣ُبتي الش٣ُلت وبالُض ألازغي الخ٣ُذ، بُض ًٖ مُٟٗي ب٣اًا اإلاُغ

  ْلذو 
ً
ال خىا، خض٢ذ في وظهي ٍَى ججغظغها ختى ونلذ بها صازل ٚٞغ

 ٞ ٢بل،وي مً و٦إجها لم جغ  
 
  اعجب٨ذ

ً
ضما ؤعزُذ ظٟىوي ألهغب مً ٖى ٢لُال

 اإلاسلٕىؤػاخذ باب صوالب مالبؿىا وبٗض لخٓاث نامخت،  ُٖىحها،

ت،  "ظالبُتي"ظظبذ ، وؤؾىضجه ٖلى الجضاع ا، الكخٍى ًُ ُاًعا صازل ٚو

ك  ، ووػوظخه« ظابغ» ٦بحًرا، ونابىهت مُٗغة، ٞؿإلتها ًٖا ٨حرً وب 

٨جها لم ججب، ؤو ؤجها ؤظابذ ب٩لماث ل ،اوؤوالصهم ،وػوظها« ؾمُدت»

ماء  دسسحنطهبذ ل٧اهذ ٢ض  عوجُيُت مغث ٖلى مؿامعي مغاع ال٨غام،

و٢ٗذ ُٖجي ٖلى بِىما « ظابغ» وب٣ًاّ ججهحز الُٟاع،و  ،الاؾخدمام

 ٞإٖضتها، السكبُتجاهبُت جدذ الىاٞظة ال٨ىبت الٖلى ه٣لتها التي خُٟضحي 

غ، ومضصث ظؿضي الُٛاء  َغخذ بٗض ؤن، هاظىاع  اإلاجه٪ بلى الؿٍغ
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 و  ،ٞى٢ىا
ُ
ًيخٓغوي  ٖم٤ُ هىموطهبذ بلى  عاختها الهٛحرة في عاختي، صٞىذ

 مىظ ؤن ؤؾلمذ عوحي لكاَئي ألازحر.

ت جدذ الش٣ىب التي ًدؿغب « ٞاصًت»وػٖذ  بٌٗ ؤواوي الُبش الٟاٚع

التي  ل٨جها لم حؿخُ٘ ؤن جمى٘ ال٣ُغاث مجها ماء اإلاُغ مً ؾ٠٣ اإلاجز٫،

 وابيخحهاو  ٢ض ؤجذ م٘ ػوظها« ؾمُدت»٧اهذ  الٛضاء، صخىن  جدؿا٢ِ في

، ؤما مت" لخُمئن ٖلي  ػوظخه في و  ِؿ٨ً م٘ ؤوالصهٞ« ظابغ» مً "الَغ

خحن  ت الشالشت ليو  ،البِذ مًٚٞغ ا ٖلى الُاولت  ألمه.و  الٛٞغ ًٗ ظلؿىا ظمُ

ألجىاو٫ ٖلحها الُٗام زال٫  "الخىث"السكبُت التي نىٗتها مً زكب 

اع  ، التي ؤظبرججي ؤن اإلاٟانلسكىهت ب بٗض بنابتي، هىابلى  هحرةحي ال٣اٍػ

ؤٚاصع ألاعى التي مجها ؤجِىا، و  ؤوالص "الظواث" ٦ما ًجلـ للُٗام ؤظلـ

ء قىعبت "الهُاصًا" ٢بل ؤن ضؤث باخدؿا٢كغث ؾم٨تي، وبوبلحها وٗىص، 

 « ظابغ» ًخدضر
ً
 :مدؿاثال

 ؟باًه ًاوهاوي حٗمل ب- 

ه «ؾمُدت»ل٨ً   ٗتوزؼجه ب٨ٖى ، و٢ُٗذ ٦المه ا وزؼة جل٣اثُت ؾَغ

 ٢اثلت:

 .البر٦ت ًاباو  هذ السحر..بٖى٪مىىع ًابا..الُٗا٫ صاًًما بِؿإلىا - 

ل٨جي لم ؤهدبه ل٨المها، وجغ٦ذ اإلال٣ٗت مً ًضي، وؤػخذ صخً  

ل٣ذ بهغي في وظهلألمام  "الهُاصًا" ؤظبخه بهىث و  ،«ظابغ» ٖو

 :مخ٣ُ٘

 ىث.اإلا ؾخجىؤ ..في البِذ ػي اليؿىان ٢ٗض.. وؤػي البهاًم ها٧ل..وؤقغب -
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ٞإخجى عؤؾه ٖلى نضعه وؾِ صٖىاث مخىازغة مً ؤٞىاههم )بٗض  

ا، ختى ؾإلخه ًٖ 
ً
الكغ..هللا ًُى٫ في ٖمغ٥( ل٨ىه وخضه مً ْل نامخ

في اإلاغ٦ب ماػا٫ ٞى١ "ألاػ١"  ٣ًىم ببىاثه، ٞإزبروي ؤن اإلاغ٦ب الظي

ذ،جلو  ،(19) "٦ىاعجت"بلى ٍدخاط و  "الُابُت"  وعٞاؽ، ،ما٦ُىتو  ٍى

 نالح الَغـ" ل٨ً(، ، وقغاء عزهت وصهان وؤصواث، زالظت،و  بىنلت،و 

بها  ٌؿضص ،صٞٗت مً خؿابهبلى  لخاظخه الكضًضةالٗمل، ؤو٠٢ " خضاص 

ألاؾٗاع ٧ل و بٗض الشىعة، اجماًم  خا٫ البلض جى٠٢ألن  الٗما٫، ًىمُاث

اصة، ٗذ عؤسخي بلى الش٣ىب  ًىم في ٍػ ، الؿ٠٣ السكبي اإلاىدكغة فيٞٞغ

ضث بلى َٗامي.  ٖو

الُىم ؤقٗغ بإن ؤمي مٗىا، بل عوخها مٗىا بالٟٗل جبدؿم لىا، وجضاٖب 

 الهضاًت، و٦ٟاًت الكغ، وجسغط مً نضعهاو  جضٖى لهم بالبر٦ت،و  ؤخٟاصي

ؤقٗغ و٦إهجي ٖاثض مً ألاؾغ الُىم ٦ِـ الى٣ىص وحُٗحهم لكغاء الخلىي، 

جى ٖىصتهم، ٞمً ًسغط بلى البدغ وال بٗض ؤن ٦ىذ في ٖضاص الٛاثبحن اإلاغ 

 ألاعب٘، الك٨ىالجت ٢ُ٘ ج٨ً لم في اهخٓاعه ٦ما هيخٓغ الغػ١.ٌٗىص هٓل 

ؼ» ؤوالص بلى خملتها التي ألاماهت هما الىانغ ٖبض زُابو  ٣ِ،« َه ٍٖؼ  ٞو

ؼ»بل خملذ بلحهم ألامل، ٞـ  ٚاب في سجىن الٗضو، ولم ًمذ، « َه ٍٖؼ

 بكاعة الب٣اء  وؤبي ٚاب في البدغ، ولم ًمذ،
ً
ا خامال ًُ ؤما ؤها ٣ٞض ٖضث خ

ل، ٞال زغوط مً مضًىدىا بال لبدغ و٢بر، لظل٪ ازخاع  بٗض ُٚابي الٍُى

 الجهغ ؤن ًيخهي هىا لُضًٞ عؤؾه ٖىض السِ ألاػع١ الظي ًٟهلىا ًٖ 

 

 ( ؤعيُت اإلاغ٦ب السكبُت.19) 
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 ال٣مغو  الٗالم آلازغ بحن الكمـتؾىاص ألاعى، لىِٗل صاثًما في مىاظه

 اإلاىث. و  الخُاةو  الٗظب،و  اإلالرو  اإلااء،و  الىجىمو 

ل خغمجي مً « ظابغ» ل٣ض زغظذ بـ ولًضا مً جل٪ الضهُا، ل٨ً ُٚابي الٍُى

٘  « ظابغ»ؤهضاوي ؤبي بًاه، ٞسغط  ؤػعٕ صازله الىىع الظيؤن   ٚحر ٢او

 مدم   بغػ٢ه لُبدض ٖىه في بالص ؤزغي، زم ٌٗىص
ً
 الُا٢ىثو   بالهضاًاال

ؾبُل م ؤن الٛغبت جمُذ ال٣لب، وج٣ُ٘ لم ٨ًً ٌٗل ه، ل٨ىاناإلاغظو 

ٞهى ٢ض ٚاب صون اهخٓاع، وصون ، مغة ؤل٠لى ٖاص ختى بلى ألاعى الٗىصة 

ؤن ؤؾض ز٣ىب البِذ، التي  بدغ ًدمالهه مً ظضًض، لظل٪ ٧ان ٖلي  و  بغ

 ًٗ ا جاع٢ىا وحؿلبىا مخٗت اإلاُغ، ٢بل ؤن ًجهاع ٖلُىا الؿ٠٣، وههبذ ظمُ

اء، ٞالبِذ الظي هلىط بلُه ٦ما جلىط الؿًٟ الًالت بلى الٟىاع، الٗغ في 

ض ؤن ًجهاع ٞى١ عئوؾىا،ناع ٚايبً  ٍغ ٧ي وٗىص ٦ما  ا مً ٧ل ؤٞٗالىا، ٍو

لىا ًضه هى ٍمض و  ٦ىا، همض ؤًضًىا إلاً لم ًجض ٖلُه البدغ في جل٪ اللُلت،

٦ما ٖىضما ٌؿخٗصخي ٖلُىا الغػ١ في لُلت ؤزغي، البض وؤن هبدغ في الخب، 

م و٢ىٖها في ووِٗل هبدؿم ٦م هبدغ في اإلااء،  قبا٥ا جبدؿم ألاؾما٥ ٚع

، ؟بٗض ؤؾدبضله ببِذ آزغ، ومً ٚاب لم ٌٗضلي ؤن ل٨ً ٠ُ٦  ،الهُض

آزغ  ال ٌؿدبض٫ بِخه ببِذ   ه، ؤو ابىه،ؤباه، ؤو ؤزا ًإزظ البدغ ٞهىا مً

ؤن ًب٣ى ٧ل لظل٪ ًجب  وال ٌٛل٤ بابه ؤبًضا، ،ؤبًضا ٌٛحر مٗاإلاه ؤبًضا، وال

الش٣ىب، وه٣ُم ؤٖمضة و  شخيء ٖلى خاله، البض وؤن جسخٟي ٧ل الك٣ى١،

 .جدمل جل٪ الجضعان مً ظضًض

هددسخي الكاي، ٞكٗغث  «خامض»، وػوظها «ؾمُدت» ظلؿذ م٘ ابىتي

« ؾمُدت»ا، ٢بل ؤن ًسغط للخُاة، ٞٓلذ همحًظوب ٖلى قٟاها إن ٦الًم ب

مت"،  والبلُجُت الظًً ٌؿلبىن جل٠ وجضوع ًٖ جضوي اإلاِٗكت في "الَغ
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ججاعة اإلاسضعاث، وؤجها و  اهدكاع ظغاثم ال٣خل،و  الىاؽ في وضر الجهاع،

ب صاثم ٖلى بىاتها، وج٨ٟغ ظضًً  ا هي وػوظها في قغاء ق٣ت في حِٗل في ٖع

 مضًىت 
ً
مً اإلاا٫ ًى٣ههما إلجمام  اصمُاٍ الجضًضة، ول٨ً هىا٥ مبلٛ

ا، ٞدض٢ذ في وظهها الكغاء ًُ في  اإلاىدكغةبلى الش٣ىب  عٞٗذ عؤسخيو  ،مل

لت مً ٦ىب الكاي، وقغصث بًُٗض  ا، ٞإًً الؿ٠٣، زم سخبذ عقٟت ٍَى

ٞإها باليؿبت لهم ٦خل٪ الش٣ىب التي ألاع٢ام؟ و ؤها مً ٧ل جل٪ الخؿاباث

 خؿباجهم، في ؤ٦ىن  ؤال اٖخاصوا بىظىصها، ٞاٖخاصوا ٖلحها ٦ما ٌٗبئىالم 

لٛحرهم،  جدؿ٘ ال التي ا٦جهمؤم لحزاخمهم الظي ٖاص اصاثًم  الٛاثب ٞإها

زخه وػوظها اإلادخض ٖىضما صزل ًدكاظغ م٘ ؤ« ظابغ» اهخبهذ ٖلى نىث

ض ؤن ًإ٧ل « ظابغ» الهٟغاصهما بي، ٞـ ٪ ختى لى الًٍغ ٨ٗ٨ت ٧لها صون قٍغ

ض « ؾمُدت»ها، و٧ان ؤ ما جؼا٫ ٩ٞاهذ « ٞاصًت» ال٨ٗ٨ت ومً ٖلحها، ؤماجٍغ

 بخىػَ٘ ؤواوي الُبش جدذ الش٣ى مكٛىلت 
ُ
ت واججهذ  ب، ٚاصعث الٛٞغ

ٛىىن للمُغ.  نىب ؤخٟاصي ألظلـ بُجهم وهم ًخ٣اٞؼون َو

خضاص  ، ٞغؤًذ "الَغـ نالحزغظذ مً اإلاسجض بٗض اهتهاء نالة الجمٗت

 ً ت مً الهُاصًً اإلاخجمهٍغ ، ؤمام مجلـ اإلاضًىت" ٠٣ً م٘ مجمٖى

دملىن الٞخاث ًُالبىن ٞحها بد٣ى٢هم، ٞالٞخت جُالب بالخإمحن  ٍو

٘خي، وال اله والٞخت جُالب بضوعٍاث  ،ٞخت جُالب بىخضاث لإله٣اط الؿَغ

والٞخت والٞخت جُالب بمٗاملت الهُاصًً مٗاملت آصمُت،  ،اللُلي للخٟخِل

 ، والٞختللمغا٦ب والٞخت جُالب بٟخذ الترازُو جُالب بخىؾُ٘ البىٚاػ،

ٞخت جُالب بالٗضالت الاظخماُٖت، وال  بال٣ًاء ٖلى الٟؿاص، والٞختجُالب 

لذ الهخاٞاثوجُالب......والٞخت جُالب...جُالب ظمُٗت  يض ٖو

٣ًىلىن  الخ٨ىمت، واإلاجلـ الٗؿ٨غي،و  مجلـ اإلاضًىت،و الهُاصًً، 
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هاو  ،مهغبإن زىعة ٢امذ في  يض  ماػالذ الىاؽ تهخ٠ في قىاٖع

 لخيخهي.. ؤحعجب مً ؤمغ زىعة ٢امذ وجدخاط بلى زىعة ؤزغي  !؟الخ٨ىمت

ال ج٠٨ ًٖ  ، وؤهٓغ بلى ؤٞىاههم التيًٍالشاثغ  الهُاصًًو٢ٟذ ؤجإمل 

 " ُابُتال٧ان ٌؿ٨ً "عجىػ  نُاص   ٖلي   ٢هه خظ٦غث ماالهخاٝ، ٞ

 الخُاة،وػهض  هجغ البدغ،ٞ بإوالصه ألاعبٗت، ٢اعبهؤن ٚغ١  بٗض ال٣ضًمت

جل٪  بإنجىص به الىاؽ ٖلُه مً َٗام وقغاب، وؤنبذ ٌِٗل ٖلى ما ً

 (20)"الكُش خؿً َىباع" ؤمضؤن  بٗض ،، بىاها الٟغوؿُىن ""الُابُت

الخامُت الٟغوؿُت، ختى  ٞاه٣ًىا ٖلى ،بالؿالح اعةالبد  و  الهُاصًً

بما خضر ٞهاظم "الججرا٫ ُٞا٫" ٢اثضهم ؤباصوها ًٖ آزغها، ٞٗلم 

ت لهُبتهم لُيخ٣م ، وهضمهااإلاضًىت وبجى جل٪ "الُابُت" ٖلى  ،الٗؿ٨ٍغ

هغث، ؟، ازخٟى الٟغوؿُىن الٟغوؿُحن ل٨ً ماطا جب٣ي مًؤه٣ايها، و   ْو

ب ٣ًترب مً ظضًض ؤ٦ىار الهُاصًً ختى ٧اهذ ، مً الجهغ، ج٣اوم ٧ل ٍٚغ

لحز في ه٩"الُابُت" إلاىاظهت ؤلا بـجدهىىا و  التي ؤحى ٢ىاصها"هىظت ٖغابي" 

، وؤهلها لحز، وب٣ُذ اإلاضًىت، وعخل ؤلاه٢٩بل ؤن ًدؿللىا بلى اإلاضًىت البدغ

مخه "غابيٖ"اؾم جدمل "الُابُت"  وب٣ُذ م هٍؼ  ،في الخل ال٨بحر ٚع

ب بها الكىإع ختى ٢ُام د٣ى٢ها وججى ب تهخ٠ؾدب٣ى جل٪ ألاٞىاه و 

 الؿاٖت.

 

ُم هى (20)  قُىر ؤ٦بر وهى ؤبُالها ؤقهغ مً وبُل بالض٢هلُت اإلاجزلت ب٢لُم ٖػ

٣ت ؤؾغة بلى ًىدؿب ، ؤلا٢لُم ؤهالي هٟىؽ في م٩اهخه له اإلاى٣ُت  مكُست جىلىا ٍٖغ

 م٣اومت في َىباع خؿً قٕغ 1798ٖام ؤ٦خىبغ ؤواثل وفي ، الؿىحن مئاث اإلاجزلت

 خاعب الظي البدغي  ألاؾُى٫  السام ماله مً وظهؼ الخملت، بضاًت مىظ الٟغوؿُحن

 .صمُاٍ مً بزغاظهم ٖلى وؤوق٪ البدحرة، في الٟغوؿُحن
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" جى٢ٟه ًٖ الٗمل في مغ٦ب خضاص  ٖلى اإلا٣هى بغع لي "الَغـ نالح

وعٚم ؤن ما جب٣ى مً ا٦خما٫ بىاء  اظخه الكضًضة بلى اإلاا٫،بد "ظابغ"،

٢ض جى٠٢ ًٖ الضٞ٘ الوكٛاله بإمىع « ظابغ»اإلاغ٦ب لِـ بال٨شحر، بال ؤن 

، ل٨ىجي لم اَمئن بإمىع ؤزغي  هم ما ٣ًهضهلم ؤ٦ً ؤٞؤزغي ٚحر الهُض، 

إلاالمذ وظهه اإلاٟٗمت بالخؿغة، زانت بٗضما ؤزبروي بإهه ؾِؿاٞغ بلى 

اث ؤلام٩اهو ٞهىا٥ الخُاة ؤًٞل،، في نُاهت الؿًٟ مل٢برم للٗ

ؤل٠  15ألاظغ ضسم )وا٧ل ..قاعب..هاًم.. وبدهل ٧ل قهغ و مهىلت،

 اإلاؿماع، مً بضاًت قضًضة، ؤما هىا ٩ٞل شخيء ٌؿحر ببضاثُت ظىُه(،

 جخلظط ٞالخ٨ىمت الدجغي، الٗهغ في ماػلىا و٦إهىا ،(21)"ألاػ١ "بـ واهتهاءً 

 وجهغ للهُاهت، وؤخىاى للهُض، مُىاء إلوكاء مىاؤما الٗغا٢ُل بىي٘

 وع٢ت، ؤل٠ الهُاهت لٗمل بلُىا الىاعصة ألاظاهب ؾًٟ ؤمام جل٣ي ؤن

كان.. لُه؟ صه) وؾاا٫ ؾاا٫ وؤل٠ ووع٢ت، حن؟ ومىحن؟..بًه؟ ٖو (  ٞو

 ج٣ى٫  الجهاًت وفي بلُىا، ًإجىن  وال بلحهم، هظهب ؤن ألاؾهل مً ٞإنبذ

 السحر ججُب ٢اصعة مل الخ٨ىمت ٧اهذ ابط.. مىحن ؤظُب) الخ٨ىمت

 ،(ب٣ى وكخٛل حؿُبىا هي بـ..الؿب٘ خى٪ مً هىجبهىلها ٞاخىا للىاؽ،

مإهجي هضوثه، بلى ٖاص ل٨ىه ٚايًبا، ال٩لماث جل٪ ٢ا٫  ٌؿاٞغ لً بإهه َو

٣ظٞها «ظابغ» مغ٦ب مً ًيخهي ؤن ٢بل  بلى" ألاػ١ " ٞى١  مً بىٟؿه ٍو

 السضمت جهاًت م٩اٞإة اؾخالمي ٞىع  غهؤظ مً ظضًضة بُضٞٗت ٞىٖضجه اإلااء،

  بليّ  ٞىٓغ اإلاخب٣ي، اإلابلٜ له ؾِؿضص «ظابغ» وؤن اإلا٣بل، ألاؾبٕى
ً
 مدؿاثال

 :الخعجب قابها بلهجت

 

 ( ؤصاة بضاثُت حؿخسضم لخضقحن الؿًٟ في البدغ. 21)
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 !هىع؟ ًاٖم.. مٗاف َلٗذ- 

 ٞإخىِذ عؤسخي ٖلى نضعي، ولم ؤهبـ ب٩لمت واخضة.

الهباخُت  الظي ًإجُجي مً الغاصًى بإٚىُتها (22)" ؾمهانؤ" لم ٨ًً نىث

ا بخل٪ ا اإلابهجت
ً
ا ؤال جمغ، بل "ؤهىي" ما ظٗلجي مخمؿ٩ ًُ للخٓاث مخمى

 ال٣ضٌؿحنبىٓغاتها، وابدؿاماتها التي جظ٦غوي بابدؿاماث « ٞاصًت»٧اهذ 

هي مً مىدجي طل٪ ؤلانغاع ٖلى مىانلت الخُاة، في و٢ذ بذ ؤقٗغ ُٞه 

انبدذ بإهجي ؤ
ً
ث ًضها بلى ظبتهي ، مجغص ٞغاٙ ٌؿبذ ُٞه الٛباع، مّض ٞاٚع

٤، وهي جىاولجي ٦ىبً  مً ٖهحر اللُمىن، ٞجزالث البرص لم  ا٦بحرً  اوصؾتها بٞغ

 
 
ا ٢

ً
٣ لت التي ٢ًُتها ؤمام اإلااء،حٗٝغ لي ٍَغ م خُاحي الٍُى احو  ِ ٚع ، الٍغ

ضي ٢ض اإلاُغ، ل٨ً ًبضو ؤن ظؿعطاط و  ،لٟذ الخغو  اله٣ُ٘،و  والبرص،

، ل٣ض اهتهُذ، قٗىع ًإؾغوي مىظ ؤن ٣ٞض خهاهت الىىع  اؾدؿلم للمغى

٦ظ٦غ الىدل الظي للمغة ألاولى، بإهجي ٢ض اهتهُذ بالٟٗل، وؤنبدذ 

، "ؾمهانؤ"، ل٣ض ازخٟى نىث خ٘ بخل٣ُذ مل٨ُخه للخٓاث زم ًمىثٌؿخم

٦ما ازخٟذ عوخها هىا في هظا الجهغ، ل٨جها ْلذ ألاؾُىعة ال٨بحرة التي 

 ٦ىذ ؤقٗغ ببروصة قضًضة، ل٨ً، ال٨بحر ٛذ ٖلى ٧ل ؤؾاَحر البدغَ

ًذ جىاو٫ ؤي ٣ٖاع، ٞإها ج٣ى٫ ب« ٞاصًت» ن ظؿضي ٦خلت مً هاع، ٞع

 
 
بٗض ؤن َغصوي ٖامي ِ البض وؤن ؤ٢اوم، الظي لم ًظهب بلى َبِب ٢

 لٗىت هللا ٖلى الٗام الؿخحن. الؿخحن مً الٟىاع،

ت/  ؾىعٍت وممشلت مٛىُت (22) غف آما٫» الخ٣ُ٣ي اؾمها. مهٍغ  ق٣ُ٣ت وهي «آلَا

ض اإلاىؾ٣ُاع غف، ٍٞغ ُذ و٢ض ألَا  جخجه ٧اهذ خحن 1944 ٖام ٚامًت ْغوٝ في جٞى

ت في ؾُاعتها ؾ٣ُذ بِىما البر عؤؽ بلى  صمُاٍ في الٗىام بحن ؤقُ٘ بِىما َلسا جٖغ

 الىُل. في ٚغ٢ذ ٢ض بإجها
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 ػمً مىظ ضتها٣ٞ التي الهىع  ٧ل ؤؾترظ٘ بل ؤهظي، وؤهاؾاٖاث مغث  

ل،  ٖجها بىظهي ؤقُذ واخضة نىعة جب٣ى ل٨ً وؤجٟغط، وؤجٟغط ؤجٟغط ٍَى

ض وال  لي ًسغط.. ياخ٪ وظه مجها ٣ًٟؼ جماًما ؾىصاء نىعة ؤعاها، ؤن ؤٍع

سسغ آزغه، ًٖ لؿاهه  الٟجغ آطان بلى ؤنُٛذ اإلاايُت، ؤًامي ٧ل مً َو

ا ل٨ً ألجىيإ ٞغاشخي مً ؤجهٌ ؤن خاولذ اهخهى، ختى
ً
 ًجظبجي ٧ان ما قِئ

 ٧اهذ التي «ٞاصًت» ٖلى ؤهاصي بإن هممذ الٟغاف، في أللخه٤ ؤؾٟل بلى

ت، الجاهبي الكبا٥ ؤؾٟل" ألاؾُىبىلي" ال٨ىبت ٖلى حؿخل٣ي  ل٨ً للٛٞغ

 ؤجُمم ؤن و٢غعث السكبي، الؿ٠٣ بلى ٞىٓغث ًسغط، ؤن ؤبى نىحي

 ال٣ضعة ٣ٞضث ؤن بٗض بُٗجيّ  نالحي ؤئصي ٧ي الٟغاف في الٗال٤ بالٛباع

 بًُ في ٣ًٟؼ ؤن بال آزغ ازخُاع" ًىوـ"لـ ٨ًً ٞلم جماًما، الخغ٦ت ٖلى

غ الخىث  
ّ
 ًلٟٓه ٧ي الضٖاء بال ؤزغي  خُلت له ج٨ً ولم طهبه، ًٖ ل٨ُٟ

 .الٓاإلاحن مً ٦ىذ بوي عبي ٞؿبداه٪ الكاَئ، ٖلى الخىث

ـ إلجهاء بظغاءاث نٝغ ؤ٨ٞغ في ؤمغ الؿٟغ  جهاًت  م٩اٞإةبلى الؿَى

ب ، بٗض ؤعبٗحن ٖاًما مً الٗمل اإلاخىانلالسضمت  ل٨ً ًيخابجي قٗىع ٍٚغ

 و  ؤًام، بإهجي ؾإطهب لبُ٘ ٧ل ما ٖكخه مً
ً
، ىىع ال لُا٫  ٢ًُتها خامال

 ؤصٞ٘ٞاإلا٩اٞإة صاثما هي الجهاًت التي ج٣ٟضها لظة الُٗاء، لظل٪ ٦ىذ 

لم ؤخؿم مىٖض الؿٟغ بٗض، ٞجؿضي عاٌٞ و  ؤئزغ ألازغي،و  ٢ضًما،

ا، وهاًٞغا مًللخٗافي، ٍو ًُ اؾخٗاصة ٢ىجه، ألهه ال  هغ ؤن ًٓل ممًضا ومؿترز

ض ؤن ًىاظه الجهاًت ألازحرة التي ؾخجٗل مىه  ا ًٍغ
ً
ا ًبدض ًٖ ٦ُاه ًٗ مخىُ

 
ً
 الُىم ٢بل الٛضا ُٞجب ؤن ؤؾاٞغ ع٦ً في م٣هى ًماعؽ ُٞه الثرزغة، بط

وٗم  ، ٞى٢ٕى البالء ًغخم مً ٖىاء اهخٓاعه،ألي٘ هٟسخي في اإلاىاظهت

دىلجيا بلى ٦خلت هالمُت ٖضًمت  إلا٩اٞإة هي البالء الظي ؾ٣ُهم ْهغي، ٍو



77 

 

د٨م ٖلي  الٟاثضة،  ب٣غاع « ٞاصًت»ؤزبرث  باإلاىث ٦سُل الخ٨ىمت، ٍو

 
 
 ؾٟغي، ٞظهلذ، بل امخًٗذ، ٠ُ٨ٞ ؤؾاٞغ وؤها ما ػلذ لم ؤحٗاٝ

ًغجُم به نٛحر  خٓغ حجغ، ٞجؿضي ؤنبذ ٧لىح ػظاط، ًيٗض؟!ب  

خؿمذ ي ٦ىذ ٢ض ج، ل٨ىالظي ؤجدٟخجي به ٟهاطل٪ ٧ان ون ،ُٞتهكم

ض ؤن ؤِٖل بإن ؤؾاٞغ في الهباح ٢غاعي  هظا الضوع ؤ٦ثر مما في ، ٞإها ال ؤٍع

ًما ٖىه،  ؤٖىص ٦ما ٦ىذو  ًيبغي، لظل٪ ٧ان ًجب ؤن ؤ٢ُم ظؿضي ٚع

 هىع ال٣مغ بُٝغ ببهامي. ؤنهغ يىء الكمـ بحن ظٟىوي، وؤحجب

بإن ؤخ٩ي لهما  «ؤمل»ؤزخه و  «ظابغ»بً  «ؤخمض»في ٞغاشخي َلب خُٟضي 

وؤمحرجه الجمُلت  "الكاَغ خؿً"خ٩اًت، ل٨جي لم ؤ٦ً ؤٖلم ؤن خ٩اًاث 

الشٗلب و  "لُلى"و التي جإ٧ل ألاق٣ُاء، "الٛىلت"ىا وخهاهه ألابٌُ، وؤّم 

٢ض اختر٢ذ في ٣ٖى٫ الهٛاع، ٞلم حٗض مبهغة جل٪ ال٣هو  اإلا٩اع،

ًٖ  لهما ًجب ؤن ؤبدض اإلاشالُت الؿاطظت باليؿبت بلحهم، لظل٪ ٧ان

جل٪ اللُلت، ٨ٞغث  بسُالي في ٖال٢اهاالتي  امظهلت ؤخ٤٣ بها آمالهم ٢هت

اًت ٢ضًمت جدٟٔ ؤن جٟدل في البدغ ًٖ خ٩و  للخٓاث و٢لذ لىٟسخي البض

" التي اهضزغث ال٣ٟحر، ٞخظ٦غث ؤؾُىعة "الىجاع «هىع »بها ماء وظه٪ ًا 

ال بطا حٗمضث با٫ ؤخض بولم ٌٗض ًغصصها ال٨شحرون، ولم حٗض جسُغ ٖلى 

 هبل ٦خاب ألاؾاَحر.

ٖلُه "٦غ الىبي وما ًدلى ال٨الم بال بظ   ..٧ان ًا ما ٧ان.. ًا ؾاصة ًا ٦غام

 ..(23)"الؿالمو  الهالة

 

 ( ٢هت مخضاولت ٚحر مٗلىمت اإلاهضع .23)



78 

 

 الجاهو  مً طوي اإلاا٫ؤخض ألامغاء بلى مضًىدىا في ًىم مً طاث ألاًام ظاء 

لبالثراء، و  لم حكهضه ٖحن  ؤن ًبجي له مغ٦ًبا ضسًما هجاع عجىػ  مً َو

ٞةطا نى٘ له ما ؤعاص وخضص له زالزحن ًىًما لُيخهي،  وال مً بٗض، مً ٢بل،

 ا ٦بحرً ٢هغً  ٍمىدهو  ؾُتزوط ابيخهوها٫ بعجابه، 
ً
ال و   ال جدصخىا، وؤمىالا

ض اإلادضص ؾ٨ُىن السجً ظؼاًء له،  حٗض، ول٨ً بطا لم ًيخه ٞإزظ في اإلاٖى

كض ألاعبُت، و  لُل جهاع، ٌك٤ ألازكاب، ىجاع ٌٗملال ٣ٍُم الُٗضان، َو

غ٦ب ألالىاح، ختى ا٢ترب اإلاىٖض اإلادضص، ول٨ىه لم ًىجؼ مً اإلاغ٦ب بال  ٍو

ههٟه، ٞجلـ ٖلى الكاَئ ٨ًٟغ في خل لخل٪ اإلاهِبت التي ؾخ٣٘ ٞى١ 

ز٠ُ ميكاعه وؤل٣اه و  بطا به ًىعي خٓه ختى ظاء َاثغو  ،بٗض ؤًام عؤؾه

 ظ   ٢لب له ع١  الجهغ، ٞإزظ ًب٩ي ٖلى يُاٖه، مما في
 ُ  جغا٢به ٧اهذ تى

 ٢ا٫  ، ميكاع٥ هظا هل  : ؾإلخه الظهب مً بميكاع وزغظذ ُٚؿذ

ُؿذ ٖاصث  .. ال  : الىجاع  بطن  : وؾإلخه ، الًٟت مً اميكاعً  وؤزغظذ ٚو

 ما الظي الخضًضي اإلايكاع وؤزغظذ ُٚؿذ  .. ال ٢ا٫ ول٨ىه ميكاع٥ هظا

ٖلى ؤماهخه وؤُٖخه ميكاًعا  ٩ٞاٞإجه  .. ميكاعي  هى هظا  .. ناح ختى آهع  نب

ض اإلادضص لُىجى مً السجً  مسخىًعا لُخمم به نىاٖت اإلاغ٦ب في اإلاٖى

ٟٞغح الىجاع وعاح ٌٗمل بجض ختى اهخهى مً بىاء َِٗل في الىُٗم، و 

ل ًيخٓغ ٢ضومه، ل٨ىه لم ًإث، مغ   قهغ..قهغان..زالزت  مغ٦ب ألامحر، ْو

ألامحر لم ًإث، ختى ظاء ًىم يا١ ُٞه الخا٫ ٖلى و ٖام ٧امل ؤقهغ..مغ  

اؾىصث ؤعيهم، واوٗضم َٗامهم، و  ؤهل اإلاضًىت، ٞج٠ ػعٖهم،

وقغابهم، ٞظهبىا بلى الىجاع ال٣ٟحر ٌؿخُٗمىهه، ٞإقاع بلى مغ٦به 

ضٞٗىا اإلاغ٦ب في ٞ اهؼلىا بلى البدغ ججضون َٗام٨م. :ال٨بحر و٢ا٫ لهم

غخىا الكبا٥، ا ال٣ل٘،اإلااء، وقضو   وؤصاعوا الضٞت، وههبىا اإلاجاص٠ً، َو

وعاخىا ًلخ٣ُىن عػ٢هم، زم ٖاصوا بٗض ؤعبٗحن لُلت مدملحن بالغػ١ 
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جٟخدذ و  ؤَٗمىا ؤَٟالهم، ٞٗم السحر اإلاضًىت،و  الىٞحر، ٞإ٧لىا وقغبىا،

ازًغث ؤعيها، وؤنبذ الهُض هى مهىتهم الجضًضة التي و  ؤػهاعها،

جدذ اإلااء، ٞهى٘ الىجاع  اإلاٛمىع ب اإلاٛل٣ت هدى ال٨جز ٞخدذ لهم ألابىا

ال٣ٟحر لهم مئاث ال٣ىاعب بميكاعه اإلاسخىع ٞغاظذ نىاٖخه، و٦ثر ماله، 

مً الخكم و  وجبض٫ خاله، ٞبجى ٢هًغا، ٦بحًرا، ٌؿ٨ىه مً السضم ؤل٠،

مً الٟغؾان ؤل٠، وظاء ألامحر الٛاثب وؤزظ و  مً الجىاعي ؤل٠،و  ؤل٠،

 ٖاقىا في جباثو  بىاثو  نبيخه، وؤهجب مجها نبُاوجؼوط ا ؾُٟيخه،

 الخ٩اًت، جيخهي ؤن ٢بل الخُٟضان هام ..الخضوجت اهتهذ جىجت جىجت. هباث.و 

ا، ْللذ ل٨ىجي
ً
 بلى ًٞممتهما الىىم، ٚلبجي ختى وظهحهما، ؤجإمل مؿد٣ُٓ

هغ الُٛاء، وظظبذ نضعي، ئت بإهٟاؾهما عوحي أَل  .البًر

م الظي اهخهى خٟل ٤ُ،  صازللي ػمالجي  ؤٖضه الخ٨ٍغ م٣غ الهُئت في بىع جٞى

 ٖلُه غٟ  ُخ  نٛحر لٟىاع زكبي" مجؿم"ووؾلمجي الغثِـ قهاصة ج٣ضًغ، 

ىا زم بدغاعة لي ون٣ٟىا ًضي، ٖلى وقضوا هىإووي، ،«هىع » اؾمي  اههٞغ

 الٟىاع جإبُذو  ٦خٟي، في خ٣ُبتي ٖل٣ذ وخًُضا، وب٣ُذ ٖملهم، بلى

ل اإلامغ يف وؾغث نضعي، بلى الكهاصة يممذو   ٢ضًمت نىع  بحن الٍُى

ش جدمل  ٢ؿم ًىظض خُض الشالض الضوع  بلى نٗضث مهغ، في اإلاىاوئ جاٍع

لبذ بل٠ُ   اإلاىْٟت لي ابدؿمذ الٗاملحن، قاون  جى٢ُعي ؤي٘ ؤن مجي َو

 الخؿاباث بلى بها ؤنٗض ٧ي نٛحرة ؤُٖخجي وع٢ت زم ألاوعا١، بٌٗ ٖلى

ًترصص في  ٞاؾمي «هىع » هى مً حٗٝغ ٧لها الهُئت ٧اهذ ،"الكُ٪" الؾخالم

ؤصزل ُٞه، ؤو ؤزغط مىه، ؤو ؤنٗض ؤو ؤهبِ ، ؤو ٖلُه٧ل م٩ان ؤمغ 

  بلُه،) هىع..هىع..هىع(،
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جي ٣ٞض ؾم٘ ٖجي، ومً ؾم٘ ٖجي ال ًتر٥ ٢هتي حٗبر بؿالم  ومً لم ٌٗٞغ

َؿإ٫ ختى ًدٟٓها ًٖ ْهغ ٢لب، ٞإها الظي ؤجِذ بلى و  بل ًٓل ٌؿإ٫

، ٠ًًُ بلحها مً ٨ًخبها شسو ما ص خ٩اًت عاجٗتجل٪ الضهُا ٧ي ؤب٣ى مجغ 

اصة ؤو ه٣هان. «هىع » ًى٣هها ؤبًضا، وفي الجهاًت ؤْل زُالت وال  صون ٍػ

٠ لي ؤقاع  ٖلى جى٢ُعي ٞحها ؾإي٘ التي الساهت بلى الخؿاباث ٢ؿم مْى

 ًخٗل٤ آزغ" قُ٪" لي ؤزغطو  السضمت، جهاًت م٩اٞإة" قُ٪" اؾخالم

٘ هصخجي زم الؼمالت، نىضو١  في بغنُضي  مً خ٣ي ؤها٫ ٧ي ٢ًُت بٞغ

بت ابدؿامت ابدؿم ؤلاظاػاث، عنُض  " الك٨ُحن" ًىاولجي وهى ٍٚغ
ً
 ٢اثال

 :ألاسخى مً ال٣لُل قابها بلهجت

 .هىع  ٖم ًا مبرو٥-

  وظهه في وخض٢ذ ًضي، في" الك٨ُحن"بـ ؤمؿ٨ذ 
ً
ال  ٦خٟه، ٖلى وعبذ   ٍَى

ذ.و  الهٛحر الٟىاع جإبُذ زم كغون اههٞغ  زمؿىن و  ظىُه ٠ؤل ماثت ٖو

ا
ً
 في بضؤث لؼمالت زخام هي ظىُه ؤل٠ وزالزىن  هىا، لخُاحي جهاًت ٧اهذ ٢غق

ضاء سجىن  ؼ» م٘ ألٖا  الخاثب، البداع" ٖاص٫" م٘ واهتهذ« َه ٍٖؼ

اع» هباح ؾمٗذ اع» اللخٓت، جل٪ في« بد   ؤ٢دؿم ؤن اٖخضث الظي« بد 

 ما ؤمىده ؤن يل ٞأن ل٣متي، واٖخاص هى ؤن ًمىدجي الٗؼلت الىبُلت، مٗه

   بإن ٌؿخد٤،
ّ
 ًغخل ؤن وعٌٞ الىىع، في الب٣اء آزغ بٗضما صاثًما، غهؤط٦

 اهتهُذ ؤن بٗض آلان خ٩اًتي ال٣ضًمت ؤجهُذ ل٣ض.. الغماص ٖىالم بلى معي

 طا٦غحي في جب٣ى ٧ي ماء، مً نٟداث ٖلى ألازحر ٞهلها ٦خابت مً للخّى 

  ؤن صون  وخضي،
 
 مً خ٩اًت حِٗل ؤن ؤظمل ٞما آلازغون، ٖلحها ٘ل  ًُ

  ؤن صون  صازل٪ وجب٣ى نىٗ٪
 
، وما ؤظمل ؤن جهى٘ آلازغون ٖلحها ٘ل  ًُ

ان ال ٌٗلم ب٣ضومه   .بال ؤهذ٢اعًبا جى٣ظ به الٗالم مً َٞى
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٠ البى٪ مً اللهىم،   والبلُجُت، خظعوي مْى
ُ
٤، الظي و٢ ُإ الٍُغ

ىص في الى٣ اهٟجغ بهم "صمل" الٟؿاص بٗض الشىعة التي ٢امذ، زم ٢ّؿم لي

 :٦ِؿحن و٢ا٫ لي ماػًخا

 بحن ظلض٥ وخؼام٪ ًا عاظل ًا َُب.خُهم  -

ذ ب  ا ًٖ جا٦سخي ٣ًلجي ق٨غجه بكضة، وويٗتهم في خ٣ُبتي واههٞغ
ً
اخش

ي جغاظٗذ ًٖ ٨ٞغة الخا٦سخي و٢غعث ؤن جؾُاعاث ألاظغة، ل٨ىبلى مى٠٢ 

، ٣ٞض اقخ٣ذ بلى ؤن ؤصوؽ ألاعى، وؤل٣ي بىٟسخي بحن وظىه ؤجمصخى

مجهم بٗض ؤن ؤل٣ُذ مً ًضي عاًت  اقٗغ بإهجي ٢ض ؤنبدذ واخًض أل  الىاؽ،

٣ًطخي خاظخه، بوؿان ٖاصي ظًضا، ًإ٧ل، ٌكغب، ًىام،  الىىع وجدىلذ بلى

٨ًظب، ًد٣ض، ٌكٗغ بالبرص، ٌكٗغ بالخغ،  ًطخ٪، ًب٩ي، ًبدؿم، ًىا٤ٞ،

 ًمغى، ًمىث، ًمىث، ًمىث.

 
ً
ذ ٢لُال ، ي ال٣هحرةعخلتؤوانل ٢بل ؤن ، ظلؿذ ٖلى اإلا٣هى ألؾتًر

 ؤز٣لذويٗذ خ٣ُبت الى٣ىص ؤمامي، وؤؾىضث الٟىاع الهٛحر ظىاعها، زم 

، ووٞاء "ؾمُدت"َمىح و  ،"ظابغ"ش٣ىب البِذ، ومغ٦ب بالجاهب آلازغ، 

للذ ؤهخٓغ بلى ؤًً ، وما جب٣ى لي مً الٗمغؤخٟاصي مؿخ٣بل ، و "ٞاصًت" ْو

ا، ولم ا م، ٞلم ٨ًً ٖىضي ع٢م مًٟل للخٔ ًىًم ؟الغهان ٦غةى٠٢ ؾدخ

 
ً
٦هظا، ٞمً ٣ًطخي ٖمغه مىخًٓغا ما  اؤؾمذ لخُاحي ٧لها ؤن جضزل عهاه

٣ًخل ٧ل ْالم ؤن بل ًدخاط بلى  ٣ًظٞه ٖلُه البدغ ال ًدخاط بلى عهان،

٦غة الٟىاع، ووانلذ الؿحر، بٗض ؤن ؤ٣ًىذ ؤن و  ٞدملذ الخ٣ُبت ألاعى،

ا  الخٔ ٢ض جى٠٢ ٖىض ؤع٢امهم ًٗ للٗبت وز٣ىب البِذ  ،ؤها وجغ٦خجيظمُ

 ؤزغي .

*  *  * 
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 (5 ) 

 اإلالرو  اإلااءممغاث 

 
لب مجي ؤن ؤ٠٢  «عاضخي»انُدبجي  ت مهجىعة زل٠ الٟىاع، َو بلى ٚٞغ

 
ً
ان ما ٖاص وظظبجي  في الساعط ٢لُال شما ًُالٗجي ٖلى شخيء ما، ل٨ىه ؾٖغ ٍع

ت التي ٖككذ ٢كىع اإلالر  ت الصسٍغ ؤؾٟل مً ًضي بلى صازل الٛٞغ

، لم ٨ًً هىا٥ بال مىٟظ وخُض ، وزٍُى الٗى٨بىث بحن ػواًاهاهاظضعاج

٤ ؤمام قٗإ قمـ  ٞخذ بٗكىاثُت مبهغة في ظضاع ظاهبي، لُٟسر الٍُغ

ت زغ٢ت اؾخ٣غ ٖلى لخسٟي  ٢ماقُت بًُاء اهخهبذ في مىخه٠ الٛٞغ

ا ماصازلها 
ً
ػاح السغ٢ت ال٣ماقُت ٞبان وبدغ٦ت ٞجاثُت زاَٟت، ؤ، قِئ

ل٨ً ؾُجاعة  نُله، هٓاعجه، وظهه ابدؿامخه الىاصعة،ب٩ل جٟا «هىع »لي"

  «اهىًع »ن ًدملها في ٞمه، بِىما لم ؤٖهض ٧ا
 
ا ٢

ً
بلى  ِ، ٞالخٟذ  مضزى

ب بإهه مً نى٘  «عاضخي» و٢بل ؤن ؤٖل٤ ب٩لمت واخضة، ؤزبروي بٟسغ ٍٚغ

، زم امخضح هٟؿه ب٩لمت "ٞىان"، هظا الخمشا٫ الظي امخضخه ب٩لمت "عاج٘"

 
ً
، ؟٠ُ٨ نى٘ هظا ب٩ل هظه الض٢ت اإلاخىاهُتٞ ،ما ؤعي  مو٢ٟذ مظهىال

 
ُ
٠٣ً ؤمامي بالٟٗل، ا٢ترب  «هىع »ل لي مً الىهلت ألاولى بإنُ  ختى ؤهه ز

 :و٢ا٫ بُٗيخحن ػاجٛخحن هدىي الخٟذ و  مىه وجى٠٢ ظىاعه

 .ه ؤهاا ؤخبمالبكغ وؤُٖحهم م ؤهدذؤها  - 
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بلى ٚابت مً سخبجي مً ًضي ، و «هىع »اإلاٛغوؽ في عؤؽ هٕؼ "ألاػمُل"  

ت بض٢ «هىع » ٧اهذ ٧ل شجغة جدمل وظه ها مً ٢بل،ؤشجاع لم ؤع  

٧ل هظا في و٢ذ واخض، وفي مخىاهُت، و٦إن ًًضا واخضة هي مً نىٗذ 

بىظه و  الخكِل، صزان بغاثدت، ٧اهذ الٛابت ٧لها جًمش لخٓت واخضة

 بٗض. نٛحر لم ٨ًخمل آزغ ووظه، هىع 

ُل اإلا٣بل بٗض ػوا٫ الكمـ، نٗضث بلى الٟىاع ألظهؼه الؾخ٣با٫ الل

اح جهإع " الغاًت" ٖلى الؿاعي ، ختى  اعث  وزا٢ها جسلى ٖجها٧اهذ الٍغ َو

ًما ٖجي، ٣ٞض ٦ىذ بًُٗضا، زم ؾ٣ُذ في اإلااء،  لم ؤؾ٣ِ ؤبًضا في اإلااء ٚع

بحن ممغاث اإلالر و٦إهجي خلم ًمض طعاُٖه  (24)الهٛحر بـ"ؾمب٩ي"ؤمسغ 

ىلي الغماصي وؤي٘ خ٣ُبت ٦خبي لُدخًً البدحرة ب٩ل ما ٞحها، ؤع  جضي مٍغ

ًض ؤبي الجالـ ٖلى "اإلاهُبت" ٌٛؼ٫  ؤ٢بلبحن ٦خّٟي، وؤزغط مً ٦ىزىا 

ابي"، جٟخذ ؤمي الىاٞظة ، و"الجى (26)"الل٣اٞاث"و (25)وعة""الّض قبا٥ 

جي ، ٢بل ؤن ؤ٠٢ ٖلى عؤؽ اإلاٗخاصة حٗلُماتهاو  ههاثدها،و  بضٖىاتها، لتٞز

في ٢اعبي  ؤن٠اإلاضعؾت،  ججاهٍلت بلى ألامام، ببىنتي الُى ٢اعبي، ألصٞٗه 

، الجؼع اإلاجاوعةظىاع ٖكغاث ال٣ىاعب التي ؤجذ مً ٧ل ممغ اإلااء 

ووؿم٘  الخالمُظ، هًغب ؤ٢ضامىا في ألاعى، وؤن٠ُ ؤها ظىاع ٖكغاث

م"
 
ل  ٗ دحي"ال

ُ
 زم هىدكغ في الٟهى٫، اإلاىؾ٣ُى، وهغصص اليكُض الىَجي، وه

 

  واخض لصسو ٌؿ٘ نٛحر ٢اعب (24) 

 صاثغة ق٩ل للهُض ٖلى وجىهب بىم ُٖضان خسللهاج قبا٥ (25)

 .البرلـ بدحرة في ٧ابىعٍا ٖٓمت ق٩ل ٖلى قغاعي ٢اعب( 26)
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مهىت واخضة، وعػ١ و  لٛت واخضة، ىاججمٗ ًجلـ ٧ل مىا ظىاع آلازغ،

ومالمذ ٣ٖضها اإلااء واخضة جىٟظ مً ؤٞىاهىا ومالبؿىا، وعاثدت واخض، 

وؤهاملىا الىدُٟت، التي جيخهي بإْاٞغ جغا٦مذ جدتها ، ىامأ٢ُو  ٢ؿماجىابحن 

ا، ع٢ًما، وؤٚجي، اإلالرو  ب٣اًا الُحن
ً
، ؤعؾم بداًعا ٞى١ ؾُٟىت، ؤ٦خب خٞغ

 زم ؤٖىص مً خُض ؤجِذ .

ل٣خه ٖلى مؿماع ًبرػ مً الجضاع، واعجضًذ  ىلي ٖو الهضًغي، زلٗذ مٍغ

ٗ  زم و٢بٗتي الضلى،   وي
 
ح ذ ر بها َٗم ٞمي ؤمي في ظُبي ٢بًت ؾ٨غ، أٚل

٣ي مً هبى اإلالر، ت ألع٢ضها في هاولجي ؤبي "ظىبُا بِىما ٧لما ظ٠ ٍع " ٞاٚع

اإلااء في م٩ان ال ٌٗلمه بال ؤها، وهى ٌؿإلجي ًٖ اإلاضعؾت، وصعوسخي الجضًضة 

ٖلى ًضي ب٣ىة، زم ٖاص بلى مهُبخه  التي صعؾتها، اَمإن لهىضامي، وقض  

، عبي مخجًها بلى خ٣ى٫ اإلالر٣ذ ب٣ااهُلالكبا٥،  ، وجغ٢ُ٘لُىانل ٚؼ٫ 

في وظه الخُاع ظىاع خل٣ت مً البىم ألازًغ،  "الجىبُا"ث ٦ىذ ٢ض ع٢ّض 

ىص بلى اهدكالها بٗض اهتهاجي مً الٗمل في  ألاعى البًُاء، ٦ما ًُل٣ىن أٖل

هي ؤعى لِؿذ بالجلُض، ولِؿذ بالخلُب، بل هي ؤعى ٖٞلحها هىا، 

، ل٨جها في الجهاًت الهضوع ذ جظبو  ،٢اؾُت، جإ٧ل الجلىص، وجىسغ ألاهىٝ

 ججىص ٖلُىا بالغػ١، ٦ما ًجىص البدغ.

 !ماطا لى ؾ٣ُذ خبت ؾ٨غ بحن جال٫ اإلالر؟

لؿاوي الجاٝ بدٟىت ؾ٨غ، ٞكغب اإلااء  ٧لما باٚذ   ؾاا٫ ْل ًلر ٖلي  

ض الُٗل، والخى٠٢ ًٖ الٗمل ٢بل ؤن  بحن جل٪ الخ٣ى٫  هيخهي مً ًٍؼ

ـ، لظل٪ ٧ان ًجب ؤال ؤعخل ٢بل ؤن ٦ىم اإلالر ألازحر ًجلب الىد حٗبئت

خخًما جُغص الكُاَحن ؤما اإلالر خال٫ ؤَمئن بإن ٧ل شخيء ٖلى ما ًغام، ٞ

ا، ؤزبروي ؤبي ًىم ؤحى بي بلى هىا بإن ؿلم مً لٗىتهبطا ؤهملذ ٞةهىا لً و
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الخٗؿاء وخضهم هم مً مىدىا جل٪ ألاعى ملىختها بٗغ٢هم، وصمىٖهم، 

ىوؤظؿاصهم التي جدللذ ٣ٖب اإلاى  ُاء ٣ٞض زل٣ىا لُخظو٢ىا ث، ؤما ألٚا

اٖخاص ؤن  ، مغ، مالر، خامٌ، ٧ل شخيء، لظل٪ ٞال٩ل هىا٣ِٞ..خلى

 اإلامخضة. البًُاء ًسل٘ وٗلُه ج٣ضًٌؿا ألصخاب جل٪ الخ٣ى٫ 

" مً مغ٢ضها، ٞإياء "الكباع" الٟطخي الظي ًخ٣اٞؼ اهدكلذ "الجىبُا

ا، ٞغًخا ال ؤٖلم، زلهخه مً بحن الكبا
ً
٥، وويٗخه في صازلها خؼه

، خهُلت الهُض البرصي، صون ّٖض ُٗضان م٣ُٟي السىم اإلاٟغوف ب

ونلذ بلى ٦ىزىا، ٞغؤًذ ؤمي ججلـ ؤمام  البر٦ت.ب ظه  ًُ  ٞةخهاء الغػ١

 
ُ
بىاث الجحران، ٞجلؿً و  ًجا، ؤما ؤزتيسغط زبًزا هاضالٟغن البلضي ج

 ويٗذ م٠ُ٣، السكبُت ٖلى "اإلاُاعح"بإهاملهً ًًغبً العجحن زلٟها 

ت ظىاع ؤبي، وو٢ٟذ ؤجٟغط، ٞالجاج٘ في "الجىبُاو "الكباع" " الٟاٚع

ان ما ج٨كٟه   ، اهخبه  ُٖىاه٦ىزىا ال ًبىح بجىٖه ؤبًضا ل٨ً ؾٖغ
 
لي ؤمي  ذ

ا َاػًظاوصون ؤن جخ٩لم 
ً
ُٟ  جضع٥ ٢ُمتبطا ؤعصث ؤن  -!ؤممممم -هاولخجي ٚع

ا جب٣ى م ه، هثرث صازلال٣مذ اإلاُبىرالخُاة، ٞٗلُ٪ ؤن حؿخيك٤ عاثدت 

في ظُبي مً ؾ٨غ، والتهمخه ًٖ آزغه، ؾإلجي ؤبي بن ٦ىذ ٢ض ؤخهِذ 

 ًُ ب البر٦ت، ٞابدؿم ومسر ظه  نُضي ؤم ال؟، ٞإظبخه بإن بخهاء الغػ١ 

في "بغمُل" الشلج ختى ًإحي الهباح  وؤل٣اهٖلى قٗغي، وجهٌ مً م٩اهه 

٤، في هظا الى٢ذ ٧ان  ػباثًبلى لبُٗه ٖلى عؤؾها وجدمله ؤمي  ؤ٢صخى الٍُغ

بلى البدغ، وؤٖىص بغػ١ ًٟى١ ما ًلخ٣ُه م٘ ؤبي  "ؤؾغح"ؤن  َمىخاحي

 
ً
"ل٣اٞت" ٦بحرة، ؤظىب   ٞخمىِذ ؤن ؤمخل٪هى، زم نٗض الخلم ٢لُال

 ٧لها البدحرة بكغاٖها
ُ
ذ نب  ، وؤنُاص الؿم٪ مً ٧ل ظيـ ولىن، وؤ

ًؿا" بإوامغه ٖلى  ٍل٣يو  " حهابه الجمُ٘، ًىظه "الضٞت" ٦ُٟما قاء، َع
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ٗض٫، هنُاصً ٨ٍبر ختى و  ٨ٍبرو  ، ل٨ً الخلم ْل ٨ًبر٢ؿمت ؤعػا٢هم َو

، ٞدُىما جهل ؤخالم٪ بلى ؤ٦ثر مما ًيبغي بي بلى ؤ٦ثر مما ًيبغي ونل

 جخدى٫ طهىب٪ الهٛحرة بلى ٚى٫ ضسم ًتربو ب٪ ل٣ُخل٪.

ؤها ٦دبت الؿ٨غ التي ؾ٣ُذ بحن جال٫ اإلالر، ٦إهجي لم ؤ٦ً، ٦إهجي ال 

١ بحن خلى ها ٖلى الٗالم ٧له صون ؤن جّٟغ  شخيء، ٞاأللىان جٟغى هٟؿ

ومالر، ألالىان ٦ما ألاًام باليؿبت لىا، وِٗل ٞحها ل٨ىىا ال هغي مجها بال 

ىا ٦إهه عؤي ال٣لُل، ٞال جغاها، وال ًغاها ؤخض هىا، ومً ًغاها ًٟغ ؤمام

الُُىع جٟغ ووؿ٣ُها و  وهالخ٣ها بكبا٦ىا،قُُان، ٞاألؾما٥ جٟغ 

اء جٟغ بلى البدغ ال٨بحر، والكمـ جٟغ بلى خُض قالالث اإلاو  بيبالىا،

الالمىخهى، وٗم. هدً وِٗل في الٗضم، ووؿخمخ٘ به ألهىا مىظ زل٣ىا لم 

وٗٝغ ؾىي الٗضم، ٦م جمىِذ ؤن ؤٖبر بلى الٗالم آلازغ ب٣اعبي الهٛحر 

ل ًلخه٤ بي ٧الؼالظاث، ختى  الظي ُخٟغ ٖلُه اؾمي ٢بل ؤن ؤولض، ْو

٤، ؤزهًٟخه ٖجي ٖىضما ٢غعث  ر الٛباع، وؤصوؽ حالسغوط بلى الٍُغ

وؤجى٠٢ صون مجاص٠ً، ل٨ىجي  ،الُابؿت ب٣ضمّي، وؤنٗض، وؤهبِ، وؤؾحر

 ل  وؿِذ ؤن مً وُ 
مىث في اإلااء. ض   في اإلااء ًجب ؤن ٌِٗل ٍو

ا، ٞخه٠ُ مُب٣ت "الل٣اٞاث"  جتهاٞذ"الغؾىة"  ٖلى ًٖ ٖىض الٛغوب جبا

تها حن عػ٢هم بلى ؤ٦ىازهم ًغخل الهُاصون خامل، ٖلى ؾىاعحها ؤقٖغ

خغاؾتها، ٌسخب الضزان مً  ٖلى الهٛحرة، بِىما ٌؿهغ "الُىِب"

"ظىػجه"، ختى ًخىهج الجمغ، ًً٘ بغاص الكاي اإلاخٟدم ٖلى ع٦ىة الىاع 

التي جطخيء الكاَئ ٧له، ٞخبضو ال٣ىاعب و٦إجها ؾباث٪ مشلشت مً الظهب 

 ه التي ال جىٟضهلخ٠ خىله ليؿم٘ مىه خ٩اًا هخضي بلى هاعه،جٞالسالو، 

غاجـ البدغو اإلالى٥،و  ًٖ ال٣غانىت، ، هبدؿم، هطخ٪، ألامحراث، ٖو
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ألاؾىص، و ه٣ٟؼ، حٗلى نغزاجىا، وهخٟغط ٖلى جلٟاػه ال٣ضًم بلىهُه ألابٌُ

هخٟغط بجهم ٖلى هاالء الظًً ًُلىن ٖلُىا مً هظا الهىضو١، ٞىمض 

ان ما ههُضم بالؼظاط، ٦ ما ؤًضًىا لىخدؿـ وظىههم، ل٨ىىا ؾٖغ

وخُىما جيخهي الجلؿت  انُضمذ ؤظؿاصها بؿُذ اإلااء للمغة ألاولى،

بهل، و  زبزنبٗه هتر٥ ما ؤعؾلخىا به ؤمهاجىا مً ب ع" مًبًُٛت "ػ  

ت" ، ، ووٗىص بلى ؤ٦ىازىامملر وؾغصًً  هيخٓغه٠٣ خى٫ "اإلاىا٢ض الدجٍغ

  الُٗام، ٞال َٗام ؾازً
ً
، هإ٧ل، البدحرة مً بال بٗىصة الغظا٫ لُال

 هدلم ظمُٗىا بد٩اًا "الُىِب" ونىع جلٟاػه الؿىصاء.و  ، وهىام،ووكغب

ا، ولم ًسُغ في بالي ؤن ؤٖٝغ لها 
ً
غجىا اؾًما ؤو ٖىىاه لم ؤ٦ً ؤٖلم لجٍؼ

ا،
ً
اولم ؤٖبإ  اؾًما ؤو ٖىىاه

ً
ٞإها هىا ال  ،بإن ؤٖٝغ لها اؾًما ؤو ٖىىاه

ت مً اإلااء،  الؿىصاء ؤٖٝغ ؾىي ألاعى ًبضو  و٦ىزىا ال٣ضًم الظيالباٚػ

التي " ألاقٗغي  "ؾُضي ٚاهمو٢بت م٣ام  مً بُٗض ٦ٗحن ؾلخٟاة هاٖؿت،

ىض نباًخا ، ُٞدباع٥ بها الهُاصون ٢بل عخُلهمجبرػ ٧الغبىة السًغاء ، ٖو

هللا و"ؾُضي  ٞةطا خمل ؤخضهم ز٣ال ط٦غ  ، بلى ؤ٦ىازهم مؿاءً  ٖىصتهم

  (27)" ٚاهم
ً
ه خقب٨ وبطا عمى ،"ؾُضي ٚاهم"و  ط٦غ هللا،وبطا وي٘ خمال

ٞاإلا٣ام ، و"ؾُضي ٚاهم"هللا،  ط٦غ   ا، وبطا قضه"ؾُضي ٚاهم"و هللا، ط٦غ  

غة في قمىر، ًجلـ ، وال ٌٛاصعه صازله زاصمه الظي ٠٣ً ٖلى عؤؽ الجٍؼ

 في الكخاء،  ؾىي ًىمحن َىا٫ الٗام، ًىم جمُغ الؿماء للمغة ألاولى

 

 خ٨مىا الظًً لٗغبا اإلاؿلمحن اواثل مً ألاقٗغي  ُٖاى بً ٚاهم ( ألامحر27) 

ت53 ٖام ب٣ُاصجه الغومان ٖلي البرلـ ؤهل واهخهغ اإلاى٣ُت  البرلـ ؤهل وبٌٗ هجٍغ

كُىن  ٖغب  . ٢َغ
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ىثر بظوع  ضٖى لىا بؿٗت الغػ١، ٍو ُٞٛؿل وظهه ولخُخه ومالبؿه، ٍو

ٗىص بلى اإلا٣ام وال ًبرخه ؤبًضا، زم ًسغط ًىم الخهاص،  ال٣مذ في ؤعايِىا، َو

ى ؾيبالث٠ُ٣ً ؾب٘  ثرهً في الهىاء، ٞةطا خِ ٖلحهً الُحر وؤ٧ل ٍو

ا ؤٖغى ٖجهً خهاصهم، ؤما بطروا وطهبىا بلى مجهً هلل الهُاصون، و٦ب  

ا زحًرا مىهضلىا لىا هللا بإن ًبصٖا و  ،ٖاص بلى اإلا٣امالُحر، 
ً
، ٞخىلى٫ عػ٢

ُل٤ الغظا٫ لخغ١ اإلادهى٫ اإلالٗىن اليؿاء، وجىىح الىاثداث، بِىما ًى

 ب٨غاث اللهب.

غم ؤمي ألاؾما٥ بٗىاًت في "مكىت" مؿُدت، جغف ٖلحها اإلاُاه لتزصاص ج

ا، وجً٘ ٞى٢ها خؼمت مً ؤوعا١ البىم ألازًغ، وبٗضما جُمئن بإن 
ً
إلاٗاه

٘ "اإلاكىت" ٞى١ عؤؾها، زم جىمئ  بإن  بُٗىحها بليّ ٧ل شخيء باث ظاهًؼا، جٞغ

٤، ٞخ٠٣ ي في م٩اجها اإلادضص ٖلى ظاهبه اإلاىاػ  ؤبدغ بها هدى الٍُغ

 "الُىباع"،و "الكباع"،و "يللبدحرة، مهُٟت م٘ باجٗاث "البلىم

 و "الخيكان"، "والؿمان"و "البىعي"،و
ُ
ؤ٦بر ؤؾما٦ها  كهغ"الكغقحر" ح

زُاقُمها الىعصًت، ؤما ؤها ٞإٖىص  في وظه الؿُاعاث اإلا٣بلت، ٧اقٟت ًٖ

بىىن و  بلى ٢اعبي، ٞالغظا٫ ًبدغون في اإلااء ٍهُاصون ألاؾما٥، ٍو

ؼعٖىن ألاعى في الكخاء، ؤما البُ٘ ٞهى مً ؤٖما٫ و  ،ال٣ىاعب ال٣بىع، ٍو

اليؿاء، جىاوع ؤمي الؿُاعاث الٗابغة، ٞهىا٥ مً ًخى٠٢ للكغاء، وهىا٥ 

 
 
ت م٘ امغؤة طاث هُئت لً حٗى  مً ًخى٠٢ للثرزغة وؤز ى، ظ الهىع الخظ٧اٍع

، وخحن ؤن ًلخٟذ بلحها ؤو ٌٗبإ بىظىصها وهىا٥ مً ًمغ ٧الهاعور صون 

ٗىص بلى ٦ىزىا جدصخي "ٚلتها"، وجدخٟٔ بها في زؼاهت السبز جً اللُل حً

ت "الٟغن   " ؤهبل الترابالبلضي بٗض ؤن جمىدجي ههُبي، ٞإَحر بلى ٚٞغ

 و  الغماصي
ُ
وؤي٘ ٞحها ما ظىِذ، ٞى٣ىص  مً م٨مجها، زغط ظغحي الٟساعؤ
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لُىانلىا الخُاة، مً الٗالم آلازغ ِٖكهم ب٦ما٫  حُٗجهم ٖلىالهُاصًً 

خلمي بإن ؤنبذ بداًعا ًجىب  باليؿبت بلّي وؾُلت لخد٤ُ٣ما ؤها ٞالى٣ىص ؤ

 .٧له الٗالم

البهاع وخلىي و  الشلجو  ٢ىاعب اإلااء لخٗلً ًٖ ْهىع جىُل٤ ألابىا١ 

ٟا٫ ال٨حروؾحن، وزٍُى الٛؼ٫، و٦غاث و  ال٣ىاصًل،و  ، والكم٘ألَا

ًً الهُاص مغا٦بالسجاثغ، و٧ل شخيء، ٞدؿخ٣بلها و  الغنام، والٟلحن،

ت، ُٞإزظ ٧ل نُاص ٦ٟاًخه مً اإلااءو بالبرامُل، الشلج، و  ألاواوي الٟاٚع

بن و  جها،والخلىي، زم ًبدض بٗض طل٪ ًٖ باقي البًاج٘، بن قاء ابخإ م

اص ٟا٫ بظًى٫ ؤمهاتهم ٖلى  بلى خُض ًخٗل٤ لم ٌكإ صٞ٘ ه٣ىصه ٖو ألَا

وب الكاَئ في اهخٓاع خلىاهم التي ج٨ك٠ لهم ًٖ َٗم اإلالر ٖىضما جظ

، ؤما ؤها ٨ٞىذ ؤخخٟٔ بى٣ىصي بًُٗضا ًٖ ؾُىة الخلىي في ؤٞىاههم، 

ب٣ى ٞمظا١ خبِباث الؿ٨غ ٨ًُٟجي ٧ي ؤ ؾخمخ٘ ب٩ل ما هى ظمُل، ٍو

ؤهٟظ مىه بلى الىىع البُٗض، و  اإلالرو  خلمي هى ألاظمل ٧ي ؤق٤ عج٤ اإلااء

 
ً
ا ٦بحرة جمغ مً هىا لُال

ً
ؤن   ٞىىٓغ بلحها بإٖحن ػاجٛت، صون الظي ًدمل مضه

ٞىِٗل عايحن بٗاإلاىا، الظي ٌكبه ؤخالمىا  هخ٩لم، ؤو وٗل٤ ب٩لمت واخضة،

الباهخت، التي جلىن ٖغو٢ىا، ووظىهىا، وظلىصها، ل٨ً جٓل ٢لىبىا المٗت، 

جطخيء ٧األؾما٥ في ٢لب الٗخمت، وجمىذ الغاظلحن بلى ٖىاإلاىا ٖٓت ٦بري، 

 
 
 بإن مشلىا ًم٨ىه ؤن ٌِٗل مٗل
ً
وال ًإبه بسؼاثً اإلااء، و  بحن الؿماء ا٣

 ألاعى، ومً ٖلحها .

و٠٢ عاضخي ظىاعي ًخإمل الغاًت التي خملها اإلاىط بًُٗضا، زم ؤل٣ى 

ا بىهٟها الظي لم ًيخه، ًُ ؤزظ ٌؿغص لي و  بؿُجاعجه مً ٞى١ الٟىاع مطخ

ا هاصًعا، َاثًغا ؤخم٤ انُاص ٢هت نُاص ًً  ٞترظاه ٢ٟو، في وويٗه هىض
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ُُٗه ؾغاخه ًُل٤ ؤن الُاثغ خه َو ٌ الهُاص ل٨ً ،خٍغ  وفي طل٪، ٞع

ؿاٞغ ؤن الهُاص ؤعاص ألاًام مً ًىم  الُاثغ مىًَ خُض الهىض بلى ٌُ

 : للُاثغ الهُاص ٣ٞا٫ ألانلي،

ض هل -  هىا٥؟ مً شخيء ؤي جٍغ

 : الُاثغ ٞإظاب

 .لي خضر ما لهم واخ٪   ٖاثلتي، ؤٞغاص بلى اطهب-

 ًُل٤ لً وؤهه الُاثغ، م٘ ٞٗله ما لهم و٢ا٫ الُُىع، بلى الهُاص ٞظهب 

الهُاص في  ٢ا٫ وماث، ألاعى ٖلى ؤخضهم الخا٫ في ٞؿ٣ِ ؾغاخه ؤبًضا،

 : هٟؿه

 .خاله ٖلى وؤق٤ٟ خؼن  و٢ض ؤمه ؤو ؤبىه الُاثغ هظا عبما-

 وخُيئظ   الهىض، بلى عخلخه ؤزىاء خضر ما لُبلٛه الُاثغ بلى الهُاص ٖاص

 ىه،ًضٞ ل٩ي وؤزغظه ال٣ٟو باب الهُاص ٟٞخذ وماث، الُاثغ ؾ٣ِ

ل الهُاص ًب٩ي ٖلى يُإ نُضه  َاع ل٨ً ٞجإة خه، ْو الُاثغ وها٫ خٍغ

 ختى ماث م٣هىًعا.

باؾخٛغاب ألٞهم مىه ما ٖال٢ت جل٪ ال٣هت بالغاًت  «عاضخي» الخٟذ بلي  

التي ؤَاح بها الهىاء بًُٗضا، ل٨ىه باصعوي ب٩لماث ٚحر مٟهىمت، عبما ٧اهذ 

بُل، ل٨ىجي ؤ٣ًىذ بإهه ؤعاص مً قخاثم، ؤو ؾباًبا، ؤو ؤي شخيء مً هظا ال٣

٢هخه جل٪ ؤن ًىٗخجي بالخم٤ لًُإ الغاًت، ٞإخىِذ عؤسخي ٖلى نضعي 

هظا ألاخم٤ ب٣هخه مً خُاة  ؤزغظجي وؾِ قٗىع اهخابجي بالسؼي، ل٣ض

ل٨ً بإي وظه ؤٖىص  ٢ىاعبها، و٢بىعها،و  ؤجى١ بلحها، وبلى ؤهلها، وؤ٦ىازها،
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ًلت، وؤَٟإث ٢لبي ب٩لخا ًضي، بلى هىا٥، بٗض ؤن ٚمؿذ ظؿضي في الغط

 ٞةن ٖضث اهٟطر ؤمغي وؾِ ٢لىبهم التي حك٘ بالىىع.

ظلؿذ في مىاظهخه لخىاو٫ َٗام الٛضاء، وقٗغث بإهه ؤعاص ؤن ٌؿإلجي 

ًٖ الؿبب الظي ؤجِذ مً ؤظله بلى هىا، في الى٢ذ الظي ؤعصث ُٞه ؤن 

ا ًٖ َغح ؤًت ؤؾئلت، ًٗ التزمىا و  ؤباصعه بالؿاا٫ طاجه، ل٨ىىا جغاظٗىا م

لخم اليؿاء، ٣ٞلذ و  الهمذ، ل٨ىه ٖاص ٌؿإلجي ًٖ ؾبب بصماوي للسمغ

ضوي ؤن "٢ض   ههله ب ع مً هللا"، ٞإظابجي بإهه ٌٗلم طل٪ ظًُضا، ل٨ىه ًٍغ

لى ؤهٟه ال٣ى٢اػي، واهٟجغث ؤظُب ٖلى ؾااله ب٩ل جٟهُل، ٞىٓغث ب

ا
ً
، زم ؾإلخه ًٖ ؾبب بصماهه للخكِل، ٞاخمغ وظهه، وجهٌ مً ياخ٩

 :م٩اهه و٢ا٫ ٚايًبا

 ها هىا الىخُض اللي بِؿإ٫..ٞاهم؟ؤ - 

ضث بلى َٗامي، ٞإزغط ؾُجاعة  بُض و  ٞخٓاهغث بٗضم الاهخمام، ٖو

، زم ازخٟى، ٧ان ٢لبي ٢ض مغحٗكت ؤقٗلها بٗىص ز٣اب، وؤزظ ًدمل٤ في  

ب، مً عظل مجىىن ال ؤيمً عصوص ٞٗله، ختى ؤهه زُل بلي    امخأل بالٖغ

وي٘ في و  بإػمُل الىدذ، «هىع » خلجي، ٦ما ٢خل جمشا٫للخٓاث بإهه ؾ٣ُ

ىدخه ٖلى  ٞمه ؾُجاعة "خكِل" ٞهظا الغظل ًٟٗل ٧ل ما ًخمىاه ٍو

لر ٖلُه،  الدجغ، لظل٪ ٞلِـ ببُٗض ؤن ٨ًىن هاظـ ال٣خل ٌؿاوعه ٍو

بٗضما اٖخضًذ ٖلُه بالًغب، وسسغث مً ؤهٟه ال٣ى٢اػي بىٓغاث 

 مًٟىخت.

 ْللذ ؤجلهو ٖلُه مً بحن ألا
ً
، شجاع ختى اهخهى مً هدذ وظهي ٧امال

  ُٞه وؤمًٗ الىٓغجغاظ٘ زُىجحن بلى الىعاء، 
ً
ال ، زم ٖاص ًىدخه مً ٍَى
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بإهه ٢ض ٚحر مٗاإلاه بمهاعة ٞاث٣ت، ختى جدى٫ في  جٟاظإثظضًض، ل٨جي 

ت ٖحن بلى وظه  وخض١ ُٞه زم سخب  زُىة واخضةلـ"هىع"، جغاظ٘ َٞغ

ا مً ؾُجاعجه،
ً
ه، لُدىله بلى وظهه هى، وبٗضما ج٣ضم هدى و  هًٟؿا ٖم٣ُ

 اهخهى ٚغؽ بػمُله في ؤهٟه ال٣ى٢اػي ال٨بحر، واههٝغ ٖاثًضا بلى الٟىاع.

 ؤمام البدغ ظلؿذ 
ً
ال جهاًعا، و  ؤ٨ٞغ في ؤمغ هظا الغظل، الظي ال ًىام لُال

، بال خُىما ًهٗض بلى الٟىاع، ٞةهه اوال جٟاع١ ؾُجاعة الخكِل ٞمه ؤبًض 

عاثدت الىىع، وحهاب ؾُىة و٦إن قُُاهه حهاب ًخدى٫ بلى بوؿان آزغ، 

صٞٗه بلى  هل٨ى، وحهاب ٧ل مً ؤحى بلى هىا لُخُهغ مً طهىبه، «هىع »

 ٌٗض ٨ًٟغ في ؤمغ الشىاب، هه لمختى ببمخٗها ٧لها،  ج٣ضٌـ الضهُا

ر مً ماهُت ألاقُاء، ؤن ٌّٛح   بٗضما اؾخُإ الىاع،و  ال الجىتو  ال٣ٗاب،و 

دىلها بلى ؤظؿاص مُُٗت   بلُه، وجهغى ، جسً٘ ألوامغه،له هى وخضهٍو

ض ٧لًًٟي ٖلحها مً طهىبه، ٞخٟٗل  مً بإهه لِـ وخضه  ، لِكٗغما ًٍغ

 جغي  ، ْللذ ؤؾإ٫ هٟسخي ًاًسال٠ خخمُت ٢ىاهحن الىىع ٖلى جل٪ ألاعى

ا صازله ًدمل الظي الاوؿان هظا ٨ًىن  مً
ً
 ُٖىاه وجمخلئ ٦بحًرا، ٞىاه

 واخخىاها ًسٟحها، التي الغاجٗت الخ٩اًت جل٪ وما و٢ؿىة؟، وخؼن، بجىىن 

 الٟىاع، هظا ؤياء ٧لما جخجضص التي «هىع »خ٩اًاث اخخىي  ٦ما اإلا٩ان هظا

غة، عما٫ في اإلاىدكغة ؤ٢ضامه آزاع ٖلى ب٣ىة ج٣بٌ ػالذ ما جهاب ختى  الجٍؼ

اح، جمدىها ٞال الُحر، ؤما هظا  ًىبكها وال اإلاُغ، ٌكىهها وال الٍغ

 ، ال ؤزغ ل٣ضم واخض لي!لهواخض  وؿان ٞال ؤزغ ل٣ضمؤلا

ؤزظث ؤجاب٘ ٧ان الُاثغ ٌٛغص بهىث ٖا٫  لم ؤٖهضه مً ٢بل، بِىما 

سخٟي، ٣ًاوم  ىسٌٟ، ًٓهغ ٞجإة، ٍو ظؿًما ؤؾىص ًغجٟ٘ به اإلاىط ٍو

ٗاٞغ لالبخٗاص ًٖ الكاَئ، للىهلت ألاولى  الخُاع لُٗىص بلى البدغ، َو
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ٟى ْىيذ ؤهه الغاًت التي ٣ٞضتها نباًخا، ل٨ً خ ُىما صٞٗه اإلاىط بكضة َو

ا نٛحًرا، ؤو ؾم٨ت ٢غف 
ً
ٖلى ؾُذ اإلااء، ؤ٣ًىذ ؤهه عبما ٨ًىن خىج

٘ ُٖجي ًٖ هظا الؼاثغ الظي ًإبى ؤن  ها٣ٞت، ل٨ً ًٞىلي، ؤظبروي ؤال ؤٞع

ًسً٘ إلاهحره ألازحر، ٧اهذ الكمـ ٢ض صٞىذ طًلها في البدغ، وؤظٟلذ 

ت اإلاا٦ُى ذ السُى بلى ٚٞغ اث، وؤصعث اإلاا٦ُىت هدى الٛغوب، ٞإؾٖغ

الٟاهىؽ ال٨بحر، و  الشاهُت، ونٗضث بلى عؤؽ الٟىاع أليبِ الٗضؾاث،

ؤمؿ٨ذ بال٨كاٝ، ووظهذ خل٣ت الىىع هدى اإلاُاه، ل٨ً ٧ان الجؿم 

ب ٢ض ازخٟى، وؿِذ ألامغ، وعٞٗذ عؤسخي بلى الىجىم التي ال جدغم  الٍٛغ

ا مً عئٍاها، بل عبما ًغاها ال٣ٟحر ْهًغا ًُ في بٌٗ ألاخُان،  ٣ٞحًرا ؤو ٚى

ذ ٖلى نىث  ابدؿمذ ٖىضما ٣َٟذ جل٪ الٗباعة بظهجي، ل٨جي هٖغ

ا )بد   «عاضخي» ًً اع( ٣ٟٞؼث صعظاث الؿلم ختى ونلذ بلى اع..بد  مىاص

خُض ٠٣ً، هٓغث بلى "بداع"، و٢ض ؤنبذ ظشت ؤل٣اها البدغ بٗض ٖىاء 

 
ً
 اعبد  )  :ٖلى الكاَئ، هبدذ الضمٕى في ُٖجي " عاضخي " وهٓغ بلّي ٢اثال

 .!(ماث

اع» ٚغ١  ل٣ض  ٗىص البدغ ٣ًُ٘ ؤن ٢غع  ٖىضما« بد  نض٣ًه، بٗضما  بلى َو

 »ِٗل بحن قاَئحن مً هاع، ل٣ض ٧ان ؤهه ؾُؤ٣ًً 
 
ؤشج٘ مىىا  «عبدا

ا خُىما يخى بغوخه لُٗخظع بلى ظمُ ، وؾُٓل ؤشج٘ مىىا «هىع »ًٗ

ا، ًٗ ة، ل٣ض وؤزظث ؤب٩ي بكض ظشىث ٖلى ع٦بتيّ  ل٠ مغة،ؤماث  ختى لى ظمُ

بإه٪ بوؿان ال  ٞما ؤ٢سخى ؤن حكٗغيُٗذ ألاماهت، ويُٗذ هٟسخي، 

 ًغبذ ٖلى ٦خٟي، زم بضؤ في ظغ "بداع «عاضخي»ـ"جٟاظإث ب ٌؿخد٤ الخُاة،

غة، جهًذ مً م٩اوي وخملخه مٗه، ختى ونلىا بلى ٚابت  ٤ هدى الجٍؼ " بٞغ

 ؤخًغألاشجاع، التي ٧اهذ جطخيء ٧لها بمكاٖل مً هاع ٖلى وظه "هىع"، 
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ىع اهتهاثه مً الخٟغ،ٞإًؾا وهدذ ٢بًرا ؤؾٟل شجغة،  «عاضخي»  ويٗذ ٞو

اع»ظشت  وؤها ؤقُذ بىظهي ًٖ مىاظهت خ٣ُ٣ت  ب٩لخا ًضي صازله،« بد 

  «عاضخي» ؤهلذ ٖلُه الغما٫، ٞىٓغ بلي  ال٣بر ألابضًت، 
ً
 : بإسخى ٢اثال

 .٧لىا جهاًدىا هخ٨ىن جدذ التراب- 

ا ٖلى عؤؽ ال٣بر  ًُ بِىما ْل صزان  وعخل ٖجي، ٚغؽ قاهًضا زكب

 ه ًخهاٖض زلٟه ختى ٚاب في الٓالم.ؾُجاعج

 

 

*  *  * 
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(1) 

 "الَغـ ظابغ"

 
ألاػ١" مغ٦ب "الَغـ ظابغ" مً ٖلى "٢ٟؼ  خُىما م٦خم الجمُ٘ ؤهٟاؾه

كٗغ به لحرجُم ض اليؿاء، للمغة ألاولى بؿُذ اإلااء، َو اٍع ٢ٕغ و  وؾِ ٚػ

٘و  الُبى٫  ٟا٫، ٞٞغ عؤؾه بلى الؿماء « ظابغ» ٖٝؼ اإلاؼامحر، وع٢و ألَا

ا، زم ٢بٌ ًُ ٖلى "الضومان"ولىح للمهىئحن، وؤزظ ًجىب الىُل  مىدك

ا آزغ
ً
ا، والبدغ خُى

ً
، ُٞىم ؤن ًظ٤ً مغ٦به َٗم ألاًامو٦إهه ؤعاص  ،خُى

ىم مالر، ل٨جي ال ؤًْ ؤن ٨ًىن هظا ما ٣ًهضه "ظابغ"، ٟٞا٢ض  ٖظب، ٍو

ا، وعهبت، مً 
ً
الخ٨مت ال ٌُٗحها، لظل٪ لم ٨ًً ٞغحي َغًبا، بل ٧ان زٞى

٢اصم ظضًض ظاء ألزظ ابجي الىخُض بلى ُٚاهب البدغ، صون ؤن ًتر٥ 

مغي ال ألوالصه ٖلى الُابؿت، وما جب٣ى مً ٖ ٦غي نغًخا، ؤو اؾًما، ؤو ط  

٨ًٟي لبىاء ٦ىم عما٫ ال ًخٗضي ؤهامل ال٣ضم، وػٖذ ؤ٦ُاؽ الخلىي ٖلى 

ٟا٫ الظًً ظاءوا لِكهضوا خٟل الخضقحن، وؤها ؤخض١ في ؤُٖجهم  ألَا

ال ٌٗلمىن بإن ألامل ال ٌٛحر الجهاًاث  االالمٗت باألمل، ول٨جهم ماػالى 

« ؾمُدت» ٧اهذفي اإلااء، ؤو الالخُاة ٖلى ألاعى. اإلادخىمت، ٞةما الالمىث 

 لدسجُل ظاءث هي ٣ِٞ الٟغخت، حكاع٦ىا ال ابيخحها، م٘ بًُٗضا ج٠٣

 مً اإلاهىئحن اؾخٛغاب وعٚم لها، الىاؽ لىم مً حؿلم ٧ي الخًىع 

 ٞك٣٣ذ الؿبب، ٌٗلم ٧ان مً وخضي ؤهجي بال ألازحر، اإلاكهض في وظىصها
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 بهىثو  ظىاعها وو٢ٟذ خُٟضحّي، خملذ بلحها، ونلذ ختى الهٟىٝ

 : لها ٢لذ زٌُٟ

  .ؾمُدت ًا البِذ في الٟلىؽ مً ههِب٪ -

غها، واهٟغظذ وظهها، ٞخبض٫  جُل٤ ألاولى الهٟىٝ هدى واهُل٣ذ ؤؾاٍع

ض. اٍع  الٚؼ

لُُمئن ٢لبها، « ظابغ» ؤن ؤؾغح بلى البدغ م٘« ٞاصًت» ا٢ترخذ ٖلي  

ل٨ىجي لم ؤخبظ ال٨ٟغة، ألهه لً ٌكٗغ باهٟغاصه ب٣غاع "الضومان" وؤها 

٣خه، ؿان"، و بٞغ ٨ًىن  وؤن البض« ظابغ» ٞال ًم٨ً ؤن ٨ًىن للمغ٦ب "َع

ا في ؤن ؤؾغح بلى البدغ ٖلى  ًً وخضه "الَغـ ظابغ"، ل٨ىجي ٦ىذ ؤ٨ٞغ ظض

جي، ٣ٞبر ؤبي الظي ٖكذ َىا٫  ه، وال ٌٗٞغ ـ" ال ؤٖٞغ مغ٦ب آزغ، له "َع

 
ُ
ا بظل٪ خُاحي ؤعؾل بلُه الىىع، آن ألاوان آلان ؤن ؤعاه ًٖ ٢

ً
غب، مسالٟ

ا ما جإحي ٢ىي ٖو
ً
ا، ل٨ً ؤخُاه ًُ ضي ألمي بإال ؤ٢ترب مً البدغ ما صمذ خ

ض ٞخ٣ُٗه، "و ؤلاًض ال  بُالت هجؿت" هٓغث بلى ٧لخا ًضي،ؤ٦بر مً ؤي ٖو

ؤَب٣ذ ؤنابعي ٖلى الىضوب ال٣ضًمت، التي قهضث هىًعا، وظمًغا، و٢ًُضا، 

ا، ًٖ ٕع ٢ُٗذ الكىاو  زغظذ مً البِذ، ووًٖضا، وؾالًما، ول٣اًء، ووصا

ؿلتهما  ال٣ًُت ختى ونلذ بلى قاَئ الىُل، ؤَل٣ذ ًضاي للماء، ٚو

 زم  زللذ بحن ؤنابعي،و  ب٣ىة،
ً
 الؿماء، اؾخل٣ُذ ٖلى ْهغي مخإمال

زم و٢غم الكمـ الظي ًجغ ألاعى زلٟه ل٣ُظٞها في البدغ ال٨بحر، 

يؿِذ ٧ل همىمي ٞبماء الظهب،  ؤزظث ؤجاب٘ خل٣اث الًىء اإلا٨ؿى

خىلذ خُاحي بلى لم جغخم صازلي لخٓاث الجخُم التي التي ؤل٣خجي هىا، و 

 .لي صازلهاعخلت بدض ظضًضة ًٖ وظىص ظضًض 



101 

 

لم ٨ًً الٗمل هى اإلاًٗلت ال٨بري التي جيخٓغوي، بل الهم ألا٦بر الظي 

٦ىذ ؤ٨ٞغ ُٞه هى ؤهجي ؾإجدى٫ مً آمغ، بلى مإمىع، ٞبٗض ٧ل جل٪ 

لت التي ٢ًُتها مهلىًبا ؤمام الىىع  ا له  الغخلت الٍُى
ً
ختى ؤنبدذ مال٩

ه ٦ُٟما ؤقاء، ؤنٗض به بلى ؤٖلى م٩ان في الضهُا، وؤلىح بلى الٗ الم ؤَٖى

الىاؽ مً بُٗض بٗحن جملاها  لظي ًجغي مً جدتي خُىما ًىٓغ بلي  ا

، ؤجل٣ى ؤحٗلم مهىت ظضًضةو  ،مغة ؤزغي  )الهٟغ(ؾإهبِ بلى ، ألامىُاث

غص ٖلي   حٗلُماثزاللها 
ُ
واهخٓغ ٧لماث  ،ؤزُاجي ظضًضة، ٞإخؼن ٖىضما ج

هىا٥ مً حهمـ ؾازًغا  ل٨ً الشىاء ٖلى ؤٞٗالي الصخُدت،و  الدصجُ٘

 
ُ
 )بٗضما قاب وصوه ال٨
 
٨ًمً الخدضي  اللُٗىتاب(، وفي جل٪ الٗباعة خ

ألا٦بر لىٟسخي التي ؤعاصث ؤن جىهإ للىا٢٘، الظي بطا اؾدؿلمذ له 

زضه، ٌكغب  ًضه ٖلى ًً٘ؾإجدى٫ بلى بوؿان جهم، ًجلـ ٖلى اإلا٣هى 

لٗب  الٗىاب الباعص،و  الُاوؿىن،و  الكاي، وال٣هىة،  ،"الضومىُى"ٍو

٣لم ؤْاٞغه ب٣هاٞت مٗضهُت، "الىع١"،و "الُاولت"،و ٖىص آزغ زم  ٍو

ىام، زم ًمىث،  الجهاع كغب، ٍو ٣ٟٞؼ بلى طهجي ما جدضر بلى البِذ ًإ٧ل َو

ؼ» به ُلب مجي ؤ« َه ٍٖؼ ن ؤ٦ىن خُىما ٧ان ٌكض مً ؤػعي في ألاؾغ، ٍو

٦ؿم٨ت الؿلمىن، التي حؿبذ صاثًما يض الخُاع، وجهٗض بلى ٢مم 

الكالالث، ٞخخجاوػ اإلادُِ وجهل بلى مىاب٘ ألاجهاع، لخً٘ بًُها خُض 

لظل٪ ٧ان ًجب ؤن ؤؾغح ويٗخه ؤمها ؤو٫ مغة، ٧ي ج٨خب لىٟؿها الب٣اء، 

ضه  ا، بل ًٍؼ
ً
بلى البدغ مهما ٧لٟجي طل٪، ٞالٗمل ال ًى٣و الىىع قِئ

، ٞب٣اء الخا٫ مً اإلادا٫، ٞباألمـ ٦ىذ ؤٖخلي الكاَئ، ج
ً
ىهًجا وظماال

إحي بلي     وؤ٠٢ ٖلى عؤؽ الٟىاع، ٞإقٗغ ؤن البدغ ًإجمغ بإمغي، ٍو
ً
 لُال

ألبض صازله الىىع، وها ؤها الُىم ؤؾعى بلُه، ألزخبئ في ْالمه بًُٗضا ًٖ 

 ؤٖحن الىاؽ.
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ـ ٞااص الضًب" ؤن ؤؾغح يمً َا٢م مغ٦به الظي  اج٣ٟذ م٘ "الَغ

، ؾِبدغ مً البىٚاػ في اججاه الَٗغل ً  بٗض ؤؾبٕى ٗىص بٗض ٖكٍغ َو

٧لما عؤًخه هاثًما في  بلى ؤًً ؾِبدغ؟ ؾاا٫ ْل ًلر ٖلي  « ظابغ»ل٨ً ًىًما، 

خه في البِذ، ختى خاهذ اللخٓت التي اهٟجغث ٞحها بالؿاا٫ ٖىضما  ٚٞغ

خدذ له الباب و  ؤنبذ وظهي صزل البِذ في و٢ذ مخإزغ مً اللُل، ٞو

٠٣ً ؤمام وظهه للمغة ألاولى مىظ ٖضث مً الٟىاع، ٞإظابجي بإهه لً ٌٗمل 

ٍسبروي و  في الهُض، ٞتراظٗذ بلى السل٠ زُىجحن ٢بل ؤن ًىانل خضًشه

ب الؿىالع، البكغ، ٞخل٪ ججاعة عابدت ملُىن في و  بإهه ؾُٗمل في تهٍغ

ه ٦بحر، حٗىص بأالٝ مالٟت ٖلى ناخبها، ؤما الهُض ٞمجهىصو  اإلااثت،

لخل٪ الجغؤة  ن٣ٗذوعػ٢ه ٞخاث، بل ٞخاُٞذ، ٞظهلذ إلاا ؤؾمٗه، بل 

، وهى ٌٗلم جماًما بإهجي صٞٗخه بإن ًبىح لي ًٖ ظغم ؤعاص ؤن ًغج٨بهالتي 

ٌ ا ؾإٞع ًٗ ا ٢اَ ًً  ،آلان ؤ٣ًىذ ؤهه لم ٌٗض لي اٖخباع في هظا البِذ، ٞع

ا ٖاصًً و 
ً
ا ًم٨ً ؤن اهُٟإث عهبتي بمجغص ؤن اهُٟإ هىعي، وؤنبدذ ٧اثى

ِبت جل٪ التي خلذ ٖلُ٪ ًا ًغج٨ب ألازُاء الٟاصخت بضم باعص، ؤي مه

؟!، وانل ظابغ خضًشه و٦إهه ؤعاص ؤن ًا٦ض ؤهجي ؤنبدذ مجغص «هىع »

اح ٦ُٟما  ٖاص ًسبروي بإهه اج٤ٟ م٘ و  ،حكخهي٢اعب عجىػ ج٣ظٞه الٍغ

م٨خب ؤظىبي بإن ًمض مغا٦به بدهخه اإلا٣غعة مً الؿىالع اإلاضٖم في 

ٗىص بخهٖغ  ش مؼوع اقتراه مً ى البدغ، َو ذ صزى٫ بخاٍع زٟغ ٍغ

ً ًىًما في عخلت نُض بإ هه ٢ض ؤبىعؾُٗض، ًُٟض بإ الؿىاخل في جم ٖكٍغ

٤، بِىما لم ٩ًلٟه ألامغ ؾىي ًىم واخض، ٖاص به  خهُلتها في الٍُغ

ً ًىًما، ؤل٣ُذ  بإيٗاٝ ما ًجىُه ؤي مغ٦ب مً الهُض زال٫ ٖكٍغ

ض في  بجؿضي ٖلى ٦غسخي اهدٝغ ٍؼ ًٖ الُاولت السكبُت، وهى ٌُٗض ٍو

ب البكغ بلى بًُالُا، والُىهان، و٢برم، و٠ُ٦  خضًشه ًٖ ٖملُاث تهٍغ
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ًججي مً الٗملُت الىاخضة آالٝ الجىحهاث، وماػا٫ ًخدضر ختى نغزذ 

« ظابغ»جماًما ًٖ وظهي، ٞـ إن ًسخٟيبإن ًهمذ، بإن ٠٨ً، بفي وظهه 

 هجبخه ٢ض ماث.الظي ؤ

البدغ في جل٪ اللُلت لحزوعوي في مىامي، هٕؼ ال٣ىضًل مً ًضي، زغط ؤبي مً 

ؤقاع لي بُضه بلى الؿماء ٞهُل اإلاُغ، و  ٞاهٟجغ بالىىع، اإلااءوؤل٣اه في 

مً ُٖضان الخُب في ٢اعب ختى حؿغب مً ز٣ىب البِذ، وخمل ظؿضي 

ل، ؤلا  ٣ي الٍُى ؤبدغ بي هدى بُىث اإلاضًىت، ألص١ ؤبىابها، باًبا، باًبا، و ٍٞغ

ا مً ألاؾما٥ اإلاًِئت، ٞٓلىا ًؤوػٕ ٖلى ؤهو  ًٗ  خدؿؿىن مالمخيلها ٢ُ

هُدىن خُىما ؤٚاصعهم ألص١ باب بِذ آزغ )هىع.. هىع(، ٞإلىح ظًُضا ، ٍو

٣ي، ختى جى٠٢ بي ال٣اعب ؤمام بُتي،  لهم مبدؿًما، وؤمطخي في ٍَغ

، ٞسغط ؤبي مً ظلؿذ ؤب٩يو  ،بلُهٞعجؼث ؤن ؤص١ بابه، ٞإؾىضث ْهغي 

 البدغ. هدى ؾاع بيو  بٌ ٖلى ًضيصازله، و٢

وهاولخجي ٦ىًبا مً اإلااء، وهي حؿخُٗظ باهلل مً الكُُان « ٞاصًت»ؤ٣ًٓخجي 

ا جماًما، هٓغث بلى ؾ٠٣ اإلاجز٫ ، الغظُم
ً
ٞخدؿؿذ ٞغاشخي ٞكٗغجه ظاٞ

ت ماء، وويٗذ عؤسخي  ٞإبهغث ز٣ىبه و٢ض ؾضها الٓالم، ٞكغبذ ظٖغ

لغئٍا، ٞالخٟذ بىظهي بلى ٖلى الىؾاصة، وؤها ؤبدض ًٖ جٟؿحر لخل٪ ا

 « ٞاصًت»
ً
 :٢اثال

ذ ٨ًىن قُُان ًا ٞاصًت. -  ًا ٍع

 :ٞٗل٣ذ بهغها ببهغي زم عبدذ ٖلى ٦خٟي ٢اثلت

 .ًدلها عب٪ ًا ؤبى ظابغ- 

 ؤبى ظابغ؟! آلان ؤ٣ًىذ جماًما بإن الىىع ٢ض طهب ٖجي بالٟٗل. 
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 بُدىا فيعؾم خُٟضي مغ٦ًبا بالُبكىع ألابٌُ ٖلى ظضاع في الهباح 

"الَغـ ظابغ"، ٞاهخ٣ضه َٟل مً الجحران  بُهالساعط، و٦خب ٖلُه اؾم ؤ

ألهه لم ًغؾم ؤؾٟل اإلاغ٦ب ماًء ًدمله، ٞغص َٟل آزغ ؾازًغا )ًم٨ً 

ٟا٫ ظمُٗهم، بال خُٟضي الظي هم    ج٨ىن مغ٦ب ؤبىه بخُحر( ٞطخ٪ ألَا

ً بغؾم ظىاخحن ٟامأل بهما الجضاع، إلاغ٦ب والضه  ٦بحًر ٫ هاصًخه، ٟٞغ ألَا

، ٞظهبذ بلُه، وؤزىِذ يبلى الكىإع الجاهبُت، ٞمىٗه الشجل مً ؤن ًإح

ٖلى عؾمه، زم َلبذ مىه ؤن ًغؾم لىٟؿه مغ٦ًبا ضسًما ٖلى الجضاع 

غه وعاح ًغؾم مغ٦به  غؾم جدخه ماًء ًدمله، ٞاهٟغظذ ؤؾاٍع اإلاىاػي، ٍو

و٦خب  بهمت مظهلت، زم اهخهى بغؾم َٟل بجىاخحن ٌٗخلُه في قمىر،

ل٣ذ ًضًه في، ٣ٞب  «هىع »ظضي  ؤؾٟله غث به  لخه ٖلى عؤؾه، ٖو ًضّي َو

ا، ًُ ٟا٫ ًخلههىن مً زل٠ ظضعان البُىث، ل٨ىه لم ٌٗبإ  ٖال ٞٗاص ألَا

انُدبخه بلى الىُل، وؤزظث ؤٖلمه و  ،مً البىم بهم، ٞهىٗذ نىاًعا

بلى ؤنض٢اثه الهٛاع الظًً انُٟىا  ٠ُ٦ ًهُاص الؿم٪، ٩ٞان ًىٓغ

ما ظظب ؾم٨ت مً اإلااء، ٞهىٗذ لهم نىاهحر ٧ل زلٟىا، مٟخسًغا

ًهُاصون بها، ٞجلؿىا ٖلى الكاَئ ًدباعون ُٞما بُجهم، ٞهاح ؤخضهم 

ؤما  بإهه انُاص الؿم٨ت ألا٦بر، وناح آزغ بإهه انُاص الؿم٪ ألا٦ثر،

ا ال ًبىح بهُضه.
ً
 خُٟضي ٞٓل نامخ

ث ٧اهذ ؤػمت الى٢ىص ٢ض ٖهٟذ بالبالص، ٞسغط الىاؽ ًبدشىن ًٖ ٢ُغا

ؿحرون مغا٦بهم اإلاخى٢ٟت في البىٚاػ، ٞجلؿذ ٖلى  ٌؿضون بها عم٣هم، َو

مهم التي اإلا٣هى وؾِ الهُاصًً الٗاَلحن، ؤجاب٘ ق٨ىاهم، وهمى 

كخٗل آلازغ، بِىما ًتربو ججاع  ًخ٣اٞؼوجها ُٞما بُجهم، ُٞىٌٟ شجاع، َو

 ًُاعصوي خحن الؿى١ الؿىصاء ال٢خىام نُضهم في اإلاُاه ال٨ٗغة، في
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٣ٞض ؤزبرججي ػوظت  جل٪، ؤخؼاجهم في حؿببذ مً ؤها بإهجي ىي قٗىع ٢

ب الؿىالع في ٖغى البدغ،« ظابغ»  بإهه ٢ض زغط ٞجغ الُىم لتهٍغ

 ؤمامي جدمل خُٟضحي 
 
بإن ؤمى٘ ػوظها مً  وجخىؾل بلي   «ؤمل»ٞى٢ٟذ

اعج٩اب جل٪ الخما٢اث، وؤن ًخجه بلى البدغ ًجهل مىه الغػ١ الخال٫، 

 ٞاإلاغ٦ب الخلم ال ً
 
ًٖ طهبها و٧ل  م٨ً ؤن ًغمي ٖلُىا بالىاع، ٣ٞض جىاػلذ

َغـ ظابغ" ًهغ ؤن ًبُٗىا ما جمل٪ في ؾبُل بىاء "الَغـ ظابغ"، ل٨ً "ال

ا، ٞدؿمغث  ًٗ م٩اوي، وخملذ ٖجها "ؤمل" و٢لذ لها بٗض لخٓاث في ظمُ

 :ج٨ٟحر للسغوط مً هظا اإلاإػ١ 

 .ؤهذ وؤوالص٥ مؿاولحن مجي مً اللخٓت صي- 

اصعث ال  ؿل وظهي بهٚو  بِذ بلى مجخم٘ الىاؽ أٚل
 
جي ؤقٗغ مىمهم ٖل

ٗىر بإهجي مجهم، ولؿذ ٖلحهم، ٞال خُلت لي في ٢ُٗت لخم اهٟهلذ ٖجي ح

ؤن اهًم بلى الىاؽ ألقاع٦هم ألالم،  ٞؿاًصا في ألاعى، والبدغ، بلى

ٞخى٠٢ اإلاغا٦ب في مضًىدىا ٌٗاص٫ الخغمان مً الخىٟـ، ٣ٞىجىا مٗل٤ 

 نىاعحها.

ض "الؿغوح" بلى البدغ ؤزبروي  ـ "ٞااص الضًب" ؤهه جم جإظُل مٖى الَغ

ا مً اإلاا٫ جدذ  ، ومض  "الجاػ"ختى جيخهي ؤػمت 
ً
ًضه في ظُبه لُُُٗجي مبلٛ

م بنغاعه الكضًض،  ا ٚع ًٗ ا ٢اَ
ًً
ًذ ٞع ٞكٗغث ؤن خؿاب الٗمل، ٞٞغ

 
ً
عٕ ؾاالا

ُ
ض ؤن ًُغخه ٖلّي، ؾاا٫ ٦كى٦ت ألاؾما٥، خل٣ه في  ػ ًٍغ

ؤٖلم مضي بلخاخه ٖلى الجمُ٘ هىا، ٞباصعجه باإلظابت ٢بل ؤن ؤٖلمه، ٦ما 

 :بالؿاا٫ ًغه٤ هٟؿه

 ... الَغـ ظابغ مغ٦ب ٖلُه ًٚب هللاالَغـ ظابغ مغ٦ب مل للهُض- 
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ا ـ  ٞاهخٌٟ الغظل و٦إن ؤنابه م   
ً
، ومطخى ًدى٢ل وهى ًًغب ٦ٟ

مت، ٣ٞض جهغ مىسخى ب٠٨، ل٣ض ؤ٣ًً ؤن ؾُٟىت ابجي مً الؿًٟ اإلادغ  

ا بما ًٟٗله، الس
ً
ًغ لسغ٢ه ؾُٟىت اإلاؿا٦حن، ول٨ً السًغ ٧ان ٖاإلا

 ؤٖلم ماطا ًدضر لى زغ٢ذ ٞدٟٓها لهم مً اإلال٪ الٓالم، ل٨جي ال

للمغة ألاولى ؤقٗغ بهظا العجؼ ، ؟٧ي ؤخمُه مً هٟؿه« ظابغ» ؾُٟىت

عالظي ًى هللا لي ؤن ؤِٖل ؤ٦ثر مً  سغوي ختى ٦ضث ؤجهاع، ٞبٗض ؤن ٢ض 

ً، و  مغي ما بحن الُابؿتؤعبإ ٖ تزالز اإلااء، ٢ضع لي ؤن ؤههي خُاحي بحن هاٍع

هاع جإ٧ل ابجي الىخُض، وهاع جإ٧ل البِذ ٧له، لظل٪ ًجب ؤن ؤجدمل ٖلجي 

ًهى٘  بإن اهللا هىًخ  ؤهجى بىٟسخي وؤهلي مً هظا الٗظاب، ٣ٞض ؤلهم

ان، و  ؾُٟيخه لُىجي بها ٚغ١ ابىه الظي جماصي في السل٤ ٧لهم مً الُٞى

  مًي لً ؤؾمذ البجي ؤبًضا ؤن ٌٛغ٢ىا بؿُٟيخه، وهدً جل٨ى٦ٟغه، 
ُ
 ب  خ  ٦

ًُضا ؤن هبدخىا مً خال٫ البدغ، البض وؤن ٌٗلم ظٖلُىا ؤن هإ٧ل ٢اوٗحن 

ؤباها  وؤنال قُُان ؤخم٤ ؤعاص لىا الؼوا٫ مً ألاعى،  ػعٖها عظل مباع٥

 
ً
بال البدغ ال ًإزظ ٞؤزظه البدغ ًىم زغط ًلخ٣ِ لىا الغػ١،  انالًخ  عظال

ؤما ألاقغاع الُُبحن لحزصان ب٣لىبهم، التي مجها اللالا، ومجها اإلاغظان، 

ُٞلٟٓهم ٖلى قاَئه لخ٨ىن لهم ٢بىع مٓلمت مً َحن جإ٧ل مً 

 ؤظؿاصهم ختى جخالشخى.

مً عخلخه اإلاكاومت بٗض ًىمحن ٚاب ٞحهما ًٖ البِذ، « ظابغ» ٖاص

بت وؾِ جغخاب ٞاجغ مً ػوظخه وؤمه، ؤ ما ؤها ٣ٞض خضظىا بىٓغاث ٍٚغ

خه، غه بالى٣ىص، وزغط و  ؤٖغيذ بىظهي ٖىه، ٞاهضٞ٘ بلى ٚٞغ اٞترف ؾٍغ

ال٘ ما ظىاه زال٫ ًىمحن ٣ِٞ، ؤمؿ٨ذ  ا لُجظبجي مً ًضي أَل ًٖ مؿغ

 :بغػم الى٣ىص، و٢لذ له
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ذ الكغو  ؤهذ بٗخىا ٧لىا بالٟلىؽ صي ًا ظابغ.. -   .ألوالص٥ اقتًر

غ باؾتهخاع، زم زغظذ مً ا ت بٗض ؤن هًٟذ ًٖ ؤل٣ُتهم ٖلى الؿٍغ لٛٞغ

  ، زم الخٟذ  اإلاا٫ الخغام الظي ًخمٙغ ُٞهعثتي عاثدت 
ً
 :بلُه ٢اثال

ظىا٥ ًا ٞلىؽ الضهُا ٧لها ٖمغها ما حٗىى الىىع اللي ؤهذ بخُُٟه - 

 .ظابغ

تي، وؤٚل٣ذ ٖلي  و  اماججهذ بلى الخم   بابي  جىيإث، زم صلٟذ بلى ٚٞغ

ال٣ىي ٖاظؼ  «هىع » تي، ٞإهاوؤزظث ؤق٨ى بلى هللا ي٠ٗ ٢ىحي، و٢لت خُل

  ً ٣ِ مجي في لُلت ٟٚلذ ٞحها ًٖ ٖا١، ؾ ًٖ خماًت بُتي وؤهله مً اب

ٞإنبدذ ٧األؾما٥ التي ٌٗا٢بها هللا ٞخ٣٘ في قب٨ت الهُاص ألجها ، الظ٦غ

الظي ٠٣ً في  الؿحئهى ٖملي « ظابغ» ٦ٟذ ًٖ الدؿبُذ للخٓاث، ٞـ

 ذ ؤزغ١ ألاعى ب٣ضمّي.خل٣ي لُظ٦غوي بًٟٗي ٧لما ؤزظججي الٗؼة، ومكِ

تي،« ٞاصًت» اؾخدلٟخجي مً البِذ وؤَال٘ الىاؽ، و  ؤن ؤزغط مً ٚٞغ

ض ؤن ؤبٗضججي خُاحي في الٟىاع وؤظلـ ٖلى اإلا٣هى، ل٨ُىن لي ؤنض٢اء، بٗ

ذ الهم، والٛم، ل٨ى ، ٞالهضا٢اث جُُل الٗمغ،ٖجهم ً  جوجٍؼ لذ ؤن ي ٞ

  ٚ  ؤؾخمغ في ٖؼلتي ألهجي في 
ُ
٨ٗغ نٟىي، وججبروي جى ًٖ نضمت ؤزغي ٢ض ح

ًما ٖجي، ولم ًمغ الُىم ختى ؾمٗذ نىث  ؤن ؤظلـ في البِذ ٚع

ض ؤن وؤزبرتها « ٞاصًت» ساعط، ٞىاصًذ ٖلىفي ال« ؾمُدت» بإهجي ال ؤٍع

ا جمىدها بًاه ختى لى ٧ان هظا الصخيء هى ٖٟل
ً
 ؤعاها، وبطا َلبذ قِئ

 البِذ، ٞابدؿمذ، 
ً
مٗىا في  م ٢بل ؤن حٗلمجي بإجها ؾخ٣ُوجلٗشمذ ٢لُال

ً ألجها خامل في قهغها ألاو٫، ٞاهٟجغث ٚايًبا،  البِذ قهغ ؤو قهٍغ

ًما ٖجي بلى اإلا٣هى، ظلؿذ في َاولت ظاهبُت ؤجاب٘ ما  اصعث البِذ ٚع ٚو
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، ًٖ يابِ زٟغ الؿىاخل الظي ظاء بلى ٖؼبت الهُاصون ًخدضر به 

غ٦ب آلان "مغؾُضؽ ُٖىن"، ٞالؿىالع ُحهغب ٖلى مغؤ ا، ٍو
ً
ي البرط شخاط

ا هى م
ً
ً ٣ٌٗض اله٣ٟاث م٘ الكغ٧اث ألاظىبُت ومؿم٘ مىه، بل ؤخُاه

، ختى قٗغث بإهجي بًٛبهموظىههم وؤشخً ٢لبي  خضطؤ٦ىذ للمهغبحن، 

في خحن ظلـ قاب في م٣خبل ، ضسم ٧اص ؤن ًىٟجغظمل جدىلذ بلى 

هغي بلحهم باهخمام الٗمغ ٨ًخب ق٨ىاهم ، ل٨ىه الخىا٢ُ٘ بجهمٍجم٘ و  ،ٍو

جى٠٢، وهٓغ بلّي باؾخٛغاب قضًض، مجي ًُلب جى٢ُعي، ٖىضما ا٢ترب 

باؾمي ومهىتي  مهىتي، ٞترصصث ٢بل ؤن ؤظُبهو  اؾمي، ؾإلجي ًٖو 

 :الجضًضة

 .بكخٛل نُاصو اؾمي هىع الضًً الخىاوي - 

"، ٞإزغظخه له ٞاٖخظع ًٖ ؤؾئلخه ومض وع٢خه الهُض "٧اعهُهُٞلب  

 مىلض بلى هظهب ؤن الهُاصًً ؤخض َب٘ جى٢ُعي ٖلحها، بِىما ا٢ترحأل 

 جل٪ مً واإلاالط اإلالجإ ُٞه هجض لٗلىا صمُاٍ في (28)"اإلاٗاَي ؤبى ؾُضي"

 مىظ اهخٓغهاها َاإلاا التي البر٦ت ج٨مً ٞهىا٥ ٖلُىا، ججها٫ التي اإلاهاثب

غ في الشىعة ٢ُام  ٟٞي -السىاَغ ظابغ ًا اإلاٗاَي ؤبى ًا هلل شخي-الخدٍغ

ضًً، صٖاء ٨ًثر قٗبان قهغ   ٞخًمش اإلا٣ام، مغجاصي ؤنىاث وحٗلى اإلاٍغ

 

 بٟهُلت ٞىجئ الهلُبُت الخغب ؤزىاء ًىم وطاث صمُاٍ في زىاًنا ٌٗمل ٧ان (28) 

 بلى ميسخبت ٧اهذ عبما) مسبإ ًٖ باخشت الهلُبُحن مً هاعبت ججغي  اإلامالُ٪ مً

 ؤزٟتهم التي الهٛحرة الؿال٫ مً واخضة جدذ ًضزلىا ؤن مجهم ُٞلب( الشاوي السِ

ا ًٗ مُاعصحهم، ٞاٖخبره ؤهل صمُاٍ مً ناخب ال٨غاماث، ومً ألاولُاء  ؤٖحن ًٖ ظمُ

خم الاخخٟا٫ بمىلضه في ألاو٫ مً قهغ قٗبان.  الهالخحن، ٍو
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 و  الُُبت، الغواثذ م٘ ًإحي ٞالغػ١ بالبسىع، الٗخ٣ُت صمُاٍ قىإع
ُ
 ٣ٟإج

 جغجٟ٘ بِىما بالضٖاء، الظهىب مغج٨بى ٍمىثو  اإلالر، بكٓاًا الخؿاص ؤٖحن

 اإلا٣ام، ٢انضًً ؤما٦ىىا مً ٞجهًىا الىٗم، وؤولُاء اإلاهً، ؤعباب اماثه

 الٟغط، ناخب مً الٟغط ظالبت وجغجض الؿماء بلى جهٗض هىا٥ ٞالغوح

ٟا٫ ضخ٩اث بحن ٞٗكذ  الخىاهحر، عا٢صخيو  ألاعاظُذ، جُاًغو  ألَا

ج ل، وؤهاٍػ غ٢ٗت الضعاَو ش، ٞو واؾخمخٗذ  الخىاة، وزضٕ الهىاٍع

ً م٘ ٞى٢ٟىا الىىع، خًغة في بال ؤقٗغها لمعاجٗت  لخٓاثب  الظا٦ٍغ

ظ، هخمخم  التي ؤهٟؿىا ًٖ جسلُىا ختى الهمىم، عئوؾىا ًٖ وهىثر بالخٗاٍو

ا ٞغؤًىا صازلىا، زالًاها ماجذ
ً
 ألاولى الخُاة جل٪ حكبه مبهجت ظضًضة ؤلىاه

، واجهمغ الٗغ١، ٞؿالذ ؤمهاجىا، ٖلحها ولضجىا التي ؿل الضمٕى  هللا ٚو

  .الظهىب خًغة في عػ١ ال ؤهه مىا ٧ل ٞإ٣ًً بالغخمت، نضوعها

ـ  (29)البدغ ًا َع

ـ  لي ؤخؿً مٗا٥ زضوي البدغ ًا َع

  لي ًدهل ما الٗاع ٢بل ال٩اع ؤحٗلم

 لي خؿًؤ ال٩اع احٗلمو  الضوا لي جىن٠ ٠ُ٦

 لي ؤخؿً ال٩اع زضويو  ػماوي عماوي اللي ؤها صه

 بمغا٦ب  اإلامخلئ ىٚاػالباؾخٗض مغ٦ب "الَغـ ٞااص الضًب" إلاٛاصعة 

 

 .  ؤٚىُت مى٣ىلت مً ُٞلم نُض الٗهاعي (  29) 
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 بٗض ؤن ػوصه بـ" الهىاعو  (،31)، والكاوكُال(30))الجغ 
ُ
ُّ ؤ  (32)ت"ماه

ؤمام ؾ٣الت  وبالٍ الشلج، ٞخى٠٢الكغاب، وجمىًٍ "الجاػ"، و  الُٗام

إل خغؽ الخضوص لُإزظ صوعه في الخٟخِل وزخم "صٞتر الشبىث"،  والَا

ل٨ً ، لُلب الغػ١ البدغ بلىومً زم الاهُال١  ٖلى ٧اعهحهاث البداعة،

٧لهىم طاهبىن لؿغ٢ت ألاؾما٥ ٖؿا٦غ الخٟخِل ٧اهىا ًخٗاملىن مٗىا 

وو٠٢ في وظىههم بٗض بنغاعهم ٖلى  ،مً البدغ، ٞسغط مىا قاب ًاٞ٘

اث اإلاغ٦ب ٧لها، وبٖاصتها مغة ؤزغي، ختى جدى٫ ألامغ بلى  بزغاط مدخٍى

٦بحرة بحن البداعة والجىىص لىال جضزل "الَغـ ٞااص" في الى٢ذ  مكاظغة

 
ً
ؤمام هظا الكغ الظي ؾ٨ً  اإلاىاؾب لٌٟ الاقدبا٥، ٞى٢ٟذ مظهىال

و٦إهىا جغ٦ىا السحر في البدغ ال٨بحر لىخهإع صازل ٞىجان ُٞىا صون مبرع، 

لم ج٨ً مأسخي ألاؾغ جتر٦جي في جل٪ اإلاىا٠٢، ٞضاثًما ي٤ُ ٖلى ػبض اإلااء، 

ا ج٣ٟؼ ؤمامي قازهت م٘ ؤوظإ هضباحي ال٣ضًمت، ٞجغح هىا، وق٤ م

ب، ٞاإلاىث ؤهىن.هىا٥، ل٨ً ٖىضما ً ؤمٗىذ الىٓغ  إجُ٪ الجغح مً ٢ٍغ

في وظه الًابِ الظي ٚاصع اؾتراخخه ٖلى و٢٘ ألاخضار، وهى ًهغر في 

ا آزغ، 
ً
ا، وفي البداعة اإلاؿا٦حن خُى

ً
ًىٓغ هدىي بِىما ٧ان ظىىصه خُى

صاوي بٗض ؤن جى٠٢ ًٖ نغازه، ل٨ىه لم ًيخٓغوي ختى ؤنل ب٣ل٤، ٞىا

ت ناعمت ٞؿإلجيبلُه ٞخ٣ابلىا في مىخه٠ اإلاؿاٞت   :بلهجت ٖؿ٨ٍغ

  

 ( حؿخسضم ظغ الكبا٥ في البدغ لهُض الؿم٪.30)

 ( الهُض ٖلى ألايىاء الهىاُٖت و٢ض ُٚاب ال٣مغ.31)

 قغابو  َٗام مً الهُض عخلت جدخاظه ما (32)

 



111 

 

 .هذعاظل ؤبهذ محن ًا -

 ؤن اهخٓغث البدغ، مً الغػ١ ًُلب ظاء ظضًض اعبد   بإهجي ٞإظبخه

ُلب ؾئلخه،ؤ في ًخماصي  مً ًمىٗجي وعبما الهُض، و٧اعهُه بُا٢تي، مجي ٍو

  لهجخه ًٖ جغاظ٘ ل٨ىه ؤلابداع،
ً
 :٢اثال

 .َُب ًا عاظل ًا هٟؿ٪ مً بال٪ زلي-

 له وو٢٘" اصٞا  الَغـ" ُٞلب ألناٞده، ًضي له ومضصث هدىه ٞخ٣ضمذ

 .البدغ هدى باالهُال١ ألامغ وؤُٖاها ،"الشبىث صٞتر" ٖلى

 ٢ُاصة لُخىلى" الضومان" ٖلى و٢بٌ" الٟاهىؽ" بلى" ٞااص الَغـ" نٗض

 ججهحز ٖلى ٌكٝغ بإن( 33)"الؿ٨ىضو" بلى حٗلُماجه ؤُٖى بِىما اإلاغ٦ب،

حنٖلى  وعٞٗها" الىول" في وجغ٦ُبها" الٗضة" ؼالها ، اؾخٗضاًصا إلهالهاٍع

ًٖ  (34)" الاؾ٩اهضًل بلى البدغ وظغها في اإلااء، بٗض ؤن ٨ًك٠ ظهاػ "

 ال٨هىٝ،و  الصسىع ٘ ألاؾما٥ في ؤٖما١ اإلاُاه بًُٗضا ًٖ م٩ان ججم  

البداعة ألامغ و٦إجهم في مهمت  التي ٢ض حٗل٤ ٞحها الكبا٥، ٞخل٣ى ألاحجاعو

ت، ٞهبِ بداع بلى "السً" ٣با٫ الؿم٪ إلٖضاص الشالظت، الؾخ (35)ٖؿ٨ٍغ

ضه، و٢ام بداع آزغ بغم الُاوالث وججهحزها للٟغػ،  اإلا٩ُاه٩ُي  وطهبوجبًر

ذ.و  باإلااء وجؼوٍضهاو  ٖلى اإلاا٦ُىتلالَمئىان   الٍؼ

  

 هاثب َعـ اإلاغ٦ب . (33)

ما١ (34)  . ظهاػ ٦ك٠ ألٖا

 .باًَ اإلاغ٦ب (35)
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غها ، واهخٓوعٞٗها ؤما باقي البداعة وؤها مٗهم ٣ٞض ٢مىا بٟغص الكبا٥

ـ اإلاغ٦ب" للضٞ٘ بها في اإلاُاه،  ٦ىذ ٢ض بضؤث ؤحٗٝغ ٖلى حٗلُماث "َع

ػمالجي البداعة، الظًً ٧اهىا ًىٓغون بلّي ٚحر مهض٢حن بإهجي ٢اصع ٖلى 

ضي حؿب٤ ًضهم،  بٗض ؤن ال٣ُام بهظا الٗمل الكا١ وعؤسخي بغؤؾهم، ٍو

ن في وهم ًدؿاءلى ٧اهذ هٓغاتهم اإلالُئت بالك٣ٟت جدانغوي ٢بل ؤلابداع، 

، بل زغط ؟بلى البدغ ٍسُى ب٣ضمُهو  ًجغئ  همـ ٠ُ٦ لعجىػ مشلي ؤن

في ٖؼبت  مجهم مً جيبإ بمىحي ٖلى ْهغ اإلاغ٦ب ٢بل ؤن حٛاصع "البىٚاػ"

 بإن ٢ىحي ج٨مً ها هىا، اؾخمضها مً عبٕى اإلااء، ل٨جهم لم ٌٗلمىا، البرط

ًم٨ىه الىىع، وعاثدت الُىص التي جدؿغب في صماجي ٞخدىلجي بلى ٖمال١ و 

بحن ؾبابخه وببهامه، ب٣بًت واخضة ه٣ىف الٗمالث اإلاٗضهُت  نهغ

ٞخدىلذ في هٓغهم مً ي٠ُٗ مؿخ٨حن بلى مهضع ٌؿخمضون مىه ٢ىتهم 

ؤو ٖىضما ًهِب ؤخضهم الخٗب، ٞإها الـ"هىع" الظي ال ٩ًل ؤو ًمل، 

مدغ٧اث  ػاصث٢ىة، وببهاًعا، ٧لما  ؤػصاصبل ًسخٟي، ًغحٗل، ؤو ؤو  ،ًسٟذ

 .الضوعان مً الٗمل

٦م هي عاجٗت جل٪  -ًا هللا -اهُل٣ذ ؤلاقاعة بإن هل٣ي بالكبا٥ في البدغ

الٟغخت اإلاؿخل٣ُت صازلىا ٖىضما همض ؤًضًىا في ًض هلل ٧ي هجهل مً عػ٢ه 

اح والُحر، الٟل٪، و٦إن  ألامىاطو الخال٫، ٩ٞل شخيء مسسغ لىا، الٍغ

٣ِ جب٣ى في ؤًضًىا ألاؾبا ب ل٣ُى٫ ٧ل واخض مالث٨ت جدمل ٖىا الش٣ل ٞو

ىضما  ُٞىا هإهظا ٧ي هغضخى بإهٟؿىا التي باجذ ؤنٛغ مً ٧ل شخيء، ٖو

٘ الكبا٥ بٗض مغوع  اهتهُىا طهب ٧ل بداع بلى خا٫ ؾبُله ًيخٓغ بقاعة ٞع

 وؤزظث ع٦ٗخحن، نلُذ ؤن بٗض باإلاصخ٠ ٞإمؿ٨ذ ؤها ؤما ؾاٖاث،ؤعب٘ 

 لظيا ٖمغي  ؤن ؤقٗغ ٦ىذ عنحن، ظهىعي بهىث الىا٢ٗت ؾىعة ؤ٢غؤ
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 ًدانغوي باث الظي هللا هىع  ؤمام واخضة باع٢ت ًؼن  ال للىىع  زاصًما ؤٞىِخه

 مغ٦به، ًخ٣ٟض ٧ان الظي" ٞااص الَغـ" ؤمامي ٞخى٠٢ ظاهب، ٧ل مً

  ع٦بدُه ٖلى وظثى
ً
 :مغحٗكت بىبرة مدؿاثال

ـ هىع؟!.ب -  هذ بزىاوي ًا َع

مً  لم ؤؾخىٖب ؾااله للىهلت ألاولى، ل٨ىجي ؾإلخه ًٖ الؿبب الظي 

 
ً
، وؤزظ ًمضح في "ؤلازىان" ؤظله اٖخ٣ض طل٪، ٞاخمغ وظهه زجال

ُبدض ًٖ الىىع في مجغص عظل زل٣ه هللا ل هجيبإوظضوصهم، ل٨ىجي ؤظبخه 

لى  ألاعى، وفي ٧ل م٩ان، وال ؤهخمي بال لىٟسخي التي  ْهغباًَ البدغ، ٖو

ؤخملها بحن َُاث ظؿضي، ٞال ؤها ؾىي ؤها، مهما ْلم الىاؽ ؤهٟؿهم 

وؤزظ ٌؿب في ؤلازىان  ،مؿخٛغًبا اء ال حٗجي لي ال٨شحر، ٞهؼ عؤؾهبإؾم

ا، ٌُٗي حٗلُماجه هىا وهىا٥،وظضوصهم، زم 
ً
ٍخٓاهغ بإهه و  جهٌ وا٢ٟ

ألامان  ّغ  الغظل ألاوخض ٖلى هظا اإلاغ٦ب الظي ًم٨ىه ؤن ًهل بىا بلى ب  

 وهدً مدملحن بالسحر.

 (36)خضهم "هخهلب"ؤو ٦ما ؤَل٤ ؤاهُل٣ذ ؤلاقاعة الهدكا٫ الكبا٥،  

جل٪ اللخٓت الٟاع٢ت التي ًيخٓغها ٧ل واخض ُٞىا، خُض ال مجا٫ للترادي 

به صون اؾخصىاء، ٞمً ٠٣ً ٖلى  ؤو الىىم، ٞال٩ل ٌٗٝغ ما الظي ؾ٣ُىم

ومً ٌؿاٖض ٖلى ظظب ومً ٌٗمل ٖلى الىول،  اإلاغ٦ب (37)ؤَغ""

ضون مً مغ٢ضها. ؤما الَغـ ٣ُٞىم بضوع اإلاغا٢ب ل٣ُُم الالكبا٥  ٗمل، ٍو

 ، ٞٗلى م٣ضاع الٗغ١ ؾ٨ُىن الجؼاء،في طا٦غجه ما ٣ًىم به ٧ل بداع ُٞىا

    .( لٟٔ نلُبي اٖخاص الهُاصون بَال٢ه زال٫ اهدكا٫ الكبا٥ مً اإلااء36)

    ظىاهب اإلاغ٦ب. (37)
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لهض و٦إهه م٣بل ٖلى اإلاىث، لم  لظل٪ ٧ان هىا٥ مً ًهُى٘ الٗغ١، ٍو

ن ًجغح هٟؿه ختى حؿُل الضماء ٨ًً ؤمغ مطخ٪ ؤن ًخٗمض شسو ؤ

 مً ظؿضه لُشبذ بإهه ٣ًاجل مً ؤظل الٗمل، ل٨ىه ؤمغ مشحر للك٣ٟت

، ٞللخٗب الخ٣ُ٣ي وهج ال ًسُب، ٌؿخىٖبه ظًُضا بلي  الاقمئزاػ باليؿبت و

٧ل طي ٣ٖل، ؤما مً طهب ٣ٖله ٨ُٞىن ضخُت مطخ٨ت ألمشا٫ هاالء، 

ا، ٣ِٞ ًخ٩
ً
لم بإعهبت ؤهٟه ٖىضما ٧ان "الَغـ ٞااص" ٠٣ً زلٟىا نامخ

جٓهغ مً مالمدت التي زُها البدغ ًجبره مى٠٢ مٗحن ٖلى ال٨الم، ٞال 

، ل٨ً هظا بالكغوظهه الٗابـ ؤي ٖالماث جبكغ بغيا ؤو جىظع ٖلى 

ُىا، ر٢ب الغػ١ اإلا٣بل بلتالجمىص ٧ان ًجبرها ٖلى مماعؾت الٗمل بٗحن ج

حن ؤزغي ما٦غة ال حؿ٣ِ ًٖ وظهه ؤبًضا  .ٖو

ؾما٥ جخألأل في الكبا٥، جداو٫ ؤن ج٣بٌ ٖلى الهىاء بجؿضها ٧اهذ ألا 

ؿاًعا ٖلها ججض ٚاًتها مً الخُاة مغة  ا َو
ً
الاوؿُابي الجمُل، ٞخ٣ٟؼ ًمُى

ؤزغي في هظا الٗالم الغخب، و٢لُل مجها مً اؾدؿلم لىا٢ٗه، ٞإطًٖ له، 

واؾخ٣غ ظؿضه في اهخٓاع الجهاًت، ٞخدىا الكبا٥ ٖلى ؾُذ اإلاغ٦ب، 

ت التي َالها الىضي ؤًضًىاومضصها  ، وصون جغصص للغػ١ اإلاخٟخذ ٧الؼهىع البًر

 ٖلىالبربىن ًخ٨ىم و  ؤو ج٨ٟحر بضؤها الٟغػ، الؿغصًً ًجهمغ ٞى١ الؿغصًً،

ل٣ى ٞى١ الضهِـ، والكغاِٚل و  البربىن، ًُ الى٢اع ٌٗلى الى٢اع، والضهِـ 

ا بلى حؿخل٣ي ظىاع الكغاِٚل، ختى امخألث الُاوالث ًٖ آزغها، ٞدملجه

"السً" وهاولىاها لـ "نابغ" الظي ٢ام بغنها بٗىاًت في الشالظت بٗض ؤن 

 ألاؾما٥ بٌٗ ،«ؾُٗض» ازخاع ٢ض ٧ان ٞى٢ها، الشلج ٢ىالب بٌٗ َدً

ا ؤنٛغها «ؾُٗض» ٞـ ،(38)"الجالي" في لُبسها ال٨بحرة
ً
، وؤؾىؤها ؾى

ً
 خاال

 هتخ ٖلى لُدهل اإلاغ٦ب ؾُذ ٖلى بياُٞت بإٖما٫ ٣ًىم ٞهى لظل٪
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 مخإزًغا ماث ٢ض ؤبىه ٞالهبي ألاؾما٥، بُ٘ في ههِبه مً بياُٞت

 ؤمه م٘ جغ٦ه ؤن بٗض مهضه، في ػا٫ ما وهى الىباجي ال٨بضي بااللتهاب

 ؤزباعهم، واه٣ُٗذ الٗؼبت ًٖ عخلىا ٢ض بزىجه ؤن بال ألاعبٗت، وبزىجه

 بلى ظمُٗهم البداعة ٠٣ً لظل٪ بالٗمى، ؤنِبذ التي ؤمهم م٘ وجغ٦ىه

ؿاهضوهه، عه،ظىا ٗخبروهه َو   َو
ً
 نٛحًرا، الٗمل بلى زغط ألهه لل٨ٟاح، مشاال

 الؿُاخت ب٩لُت الخد٤ ختى حٗلُمه ٞإ٦مل بِخه، مؿاولُت وجدمل

إمل والٟىاص١  ؤو البًاج٘، لى٣ل ؾُٟىت ٖلى ٦بحًرا" ق٠ُ" ٌٗمل بإن ٍو

جىب الغ٧اب  ،"ؾُٗض الك٠ُ" البداعة ٖلُه ؤَل٤ لظل٪ الٗالم، ٍو

ٗمت، نىاٖت في ًخٟجن خُض الُبش، مهمت ُهبل وؤؾىضوا  ُٞإ٧ل ألَا

حهُت، عخلت في و٦إجهم ٞازغ، َٗام مً البداعة  زكىت ٖمل عخلت في ال جٞغ

 حُٗيىا التي ال٣ىة ا٦دؿاب ؤظل مً ٨ًىن  زاللها ألا٧ل الهُض، ؤظل مً

ض بظ٫ ٖلى لء اإلاخٗت، ؤظل مً ال والٗغ١، الجهض مً اإلاٍؼ  .البُىن  وم 

 ًّ  مً ًلم٘ بىعؾُٗض ٞىاع ٧ان بِىما اإلااء، في جخضلى كبا٥وال اللُل ظ

ا هىا٥ بإن الُُبت بغؾاثله لُُمئيىا بُٗض،
ً
 ؤن ؤعصها ما بطا ًيخٓغها قاَئ

 ٞىاع ٧ل ٞم٘ الظ٦غي، ٚهت ٖلى و٢بًذ بهغي  ؤعزُذ ألاعى، هالمـ

 بُٗض، مً ُٖجي بابا في ؾخبر١  يىء إلادت ٧ل وم٘ ؤمامه، مً ؾىمغ

٣ت ٖكتها التي إلاايُتا خُاحي بلى ؾإٖىص غة ٖلى الىىع  بٞغ  جال٫ بحن الجٍؼ

ؼ»وعوح  بداع، ونىث الُاثغ اإلاٛغص، وهبل الخمغاء، الغما٫  ،«َه ٍٖؼ
وجمازُل عاضخي، و٢لب "ٖاص٫" الخاثب، وزُاالث ؤزغي حٛضو وجغوح صون 

 ؤن جتر٥ ؤزًغا، ٞخمىث ٢بل ؤن ج٨خمل، ٞٛهذ صازل ٧ل خضر َغ١ عؤسخي
 

 .اإلاغ٦ب مُبش( 38) 
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مً بغازً الظ٦غي  «ؾُٗض»سخبجي وما ػالذ َغ٢اجه جهضح صازلي، ل٨ً  

و٢ضمه لي صون َلب مؿب٤ مجي،  ؤخًغ لي ٦ىًبا مً الكاي خُىما

ا ٞإعاص ؤن ًغا٣ٞجي وعصًت  مبدؿًما، وهى ًبرع
ً
طل٪ بإهه عآوي مؿد٣ُٓ

 اللُل، ٞؿإلجي ًٖ ٖملي الؿاب٤، ٣ٞههذ ٖلُه خ٩اًاث الٟىاع،

و٠ُ٦ ٢ًِذ ٖمغي ٖلى البر ؤخمل ٢ىاصًل لٗضو، ألاؾغ في سجىن او

 ختى صٞٗجي الخ٣اٖض بلى البدغ ألبضؤ خُاة ظضًضة الىىع للؿًٟ الٗابغة،

لت، بِىما ، لم ٣ً٘ ٖلحها ازخُاعي  ٢و ٖلّي مً خُاجه الهٛحرة الٍُى

غةو٠ُ٦ ٧اٞدذ ؤمه  لخد٤ بالجامٗت، ٞإمه  الًٍغ مً ؤظل ؤن ًخٗلم، ٍو

التي ، (40)"البىا٢ُِ"و "،اإلا٣ا٠َ"هى٘ ، ج(39)التي حٗمل "زىانت"

، َىا٫ خُاجه ؤه٣ظجه مً ٢ٟو الجهل الظي ٧ان ًم٨ً ؤن ٣ًب٘ ُٞه

دلم ؤن ًهبذ ٦بحًرا مً ؤظلها ، لحهضحها ولظل٪ هى ٩ًاٞذ مً ؤظلها، ٍو

لت.  الىىع الظي ٣ٞضجه مىظ ؾىحن ٍَى

 البداعة زاللها ل٣بجي البىٚاػ، مً زغظىا مىظ ٧املت ؤًام زمؿت مغث

 ٧ل مً الكبا٥ ٖلى ألاؾما٥ وتهاٞخذ الغػ١، ٦ثر خُض ،"البر٦ت الغظل"ـب

 ٞخى٢ٟىا الامخالء، ٖلى اإلاسؼن  وقاٝع الُاوالث، ا٦خٓذ ختى ولىن، نى٠

اػ، بلى ٖاثض مغ٦ب بلى خهُلخىا لى٣ل  ٞؿاصها، ٢بل اإلاؼاص في لُبُٗها البٚى

ًضا ًدملىا، مً ؤحى ٞالُىم  بًُٗضا بُيىا البدغ ٌٗض٫ ه٨ظا ؾىدمله، هدً ٚو

ا، ًدملىا ٞالبدغ ال٨باع، الٟالؾٟت ويٗها التي ألاعى ٢ىاهحن ًٖ ًٗ  ظمُ

٣حر، ٚجي، ل وؤبٌُ، ؤؾىص، ونٛحر، ٦بحر، ٞو  ومٓلىم، ْالم، و٢هحر، ٍَى
 

 مهىت نىاٖت الؿال٫ مً ؾ٠ٗ الىسُل. (39)

ُت مً السىم لهىاٖت الجبن (40)  .ؤٖو
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ُٟى بالجمُ٘ ًغخب البدغ اٖخ٣اص، ؤو وصًً، لٛت بحن ًٟغ١  ال البدغ  ٍو

 بإٖما٢ه اخخٟٔ ل٨ىه ؤخًضا، ٌؿدشجي ؤن صون  مؿخى   ؾُذ ٖلى بهم

 ًشىع  وال ؤخض، ٖلُه ٌٗترى ٞال طل٪، له ٢ضع مً بال بها ٌكٗغ ال مٓلمت،

 ُُٞهغ هٟؿه ٖلى ًشىع  الظي الىخُض الخا٦م هى ٞالبدغ ؤخض، ٖلُه

 بإًضًىا، ههىٗه بما ؤهٟؿىا ٞىٓلم هدً ؤما اللمم، ؤز٣لها ٧لما ؤخكاءه

ل بد٣ض، الطسمت الؿًٟ بلى ٞىىٓغ  جسىى وخىف و٦إجها مبرع، ٚحر ٚو

ض اإلااء في  وال حؿمٗىا، وال جغاها، ال هي بِىما ٦بحرة،ل٨ىجها  جإ٧لىا ؤن جٍغ

 ًغي  ال ٖىضما ال٨بحر عخم مً ٖاإلاىا في الٓلم ًىلض ٞه٨ظا بىظىصها، حكٗغ

 ًغي  خُىما الهٛحر ٢لب في ٣ضالخ ًىلض وه٨ظا به، ٌكٗغ ؤو الهٛحر،

ؤما  ،نٛحًرا ل٨ىهه ًغاه ال بإهه جماًما ٌٗلم وهى ظًضا، ضسًما ال٨بحر

٣ُتها الهٛحرة، بال خُىما ا  ألاؾما٥ ال٨بحرة ٞال جإ٧ل ٞع ًُ جغاها َٗاًما قه

ا مشلها،
ً
لظل٪ هٕؼ هللا مً ٢لبها الىضم ألجها بطا ؤحجمذ ًٖ  ال ؤؾما٧

مىث صازلها عػ١ ًيخٓغه اعج٩اب ظغمها مغاث ومغاث ؾخ ا، ٍو ًٖ مىث ظى

 الهُاصون ٌؿضون به ظىٖهم.

لخىاو٫ الٗكاء م٘ البداعة، ل٨ىجي ٦ىذ ؤقٗغ بكب٘ « ؾُٗض» صٖاوي

 
ً
ا ٧امال

ً
ب، ٦إن زغوٞ ٢ض جغب٘ في مٗضحي، ًٟٞل ؤن ًب٣ى معي، وعٚم  ٍٚغ

 بلى ظىاعي بلخاحي الكضًض بإن ًظهب بلى َٗامه، ل٨ىه ؤنغ ؤن ًجلـ 

الخ٩اًا  اؤم ؾغصه ٖلُه مً خ٩اًا، ٞالُٗام با١ما ؾإلِؿخم٘ بلى 

ا  لي ججلي، ه٨ظا ٢ا٫ وهى ًبدؿم لخٓاثٞخدخاط بلى 
ً
بىص، بجها خ٣

ٖلى ٦خٟي الظي ؤز٣لخه طهىب "ظابغ"، بها ؤلاقاعاث التي ًغؾلها هللا لحربذ 

ولم ًُلب ًىًما ؤن ٌؿخم٘ مجي بلى خ٩اًت الظي لم ؤ٢و ٖلُه خ٩اًت ٢ِ، 

هه مً مالمخي، وعوخذ ؤؾخدًغ خ٩اًتي م٘ ؤبي الظي ٢ِ، ٞىًٟذ وظ
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ٞةطا بـهىث وبِىما هممذ في ؾغص الخ٩اًت، مىه ؾىي زُاالث،  لم ؤع

ا، ًضٚضٙ هضوء اللُل، "نابغ"  ًٗ ىا السُىمخىظ بلى خُض  ٞإؾٖغ

ًهغر بإٖلى هى و ًلخ٣مىن الُٗام، ٞغؤًىاه، و٢ض وي٘ ًضه ٖلى بُىه، 

ا، زم اهٟجغ ال٣يء مً
ً
  نىجه مخإإلا

ً
ـ ٞااص" ٢اثال  بلهجت ٞمه، ٞهاح "الَغ

 : ال٣ل٤ قابها

 .صه في البدغ ٧لألا اعمىابُلىا ؤ٧ل.. -

 ُٖاءبٗض ؤن ْهغث ٖلُه ٖالماث ؤلا بِىما اعجمى بداع آزغ ٖلى ألاعى  

لخ٤ الىظ٘ بـ"الَغـ ٞااص" ومؿاٖضه، ، وجبٗه آزغ، وآزغ، ختى ال٣يءو 

صلى  بإن ٌؿٕغ في بخًاع «ؾُٗض» ٞى٢ٟذ مدؿمًغا ٢بل ؤن ؤنُذ في وظه

ىًما ٞى ماء صافئ مظاب ُٞه اإلالر، ٧اهىا ٢ض ؤٚصخي ٖلحهم،  يٗذ زَغ

ؿل بُىجهم باإلااءفي ؤٞىاههم ٢هحًرا  في « ؾُٗض» اإلالر الظي ؤخًغهو  أٚل

غجر ؤن ٨ًىن ؾبب طل٪ هى جىاولهم بُُست ٞاؾضة، ٧ان ٞإلاذ البهغ، 

البداعة ظمُٗهم بٗض "نابغ" خالخه ال جىظع بالسحر، بِىما اؾخ٣غث خالت 

ً٘ ٖلى « ؾُٗض» بُىجهم، ُٞلبذ مً ؤن ٚؿل اإلااء ؤن ًضزغه بُٛاء، ٍو

اججهذ ٞعؤؾه ٦ماصاث مً الشلج، بٗض ؤن ججاوػث صعظت خغاعجه ألاعبٗحن، 

خدذ الكبا٥ ألخغع ألاؾما٥ مجها، واهدكلها مً اإلااء  هاخُت الىول، ٞو

ت، هٓغث بلى ٞاهىؽ اإلاغ٦ب وجظ٦غث "الضومان"  ٞهٗضث بلُه ٞاٚع

ا ٢بل ؤن ًىجٝغ اإلاغ٦ب، ًٖ ؤو  ٍهُضم بمهضاث ألامىاط،و  مؿغ

 اإلاغ٦ب " ٦بحر ًإ٧لىا صون ؤن ٌكٗغ، ٧ان الخُاع ٢ض "ؾىح (41)"بابىع بـ"

 

 .( ؾُٟىت الى٣ل الطسمت41)
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ل بمئاث ألامُا٫، ٞداولذ ؤن ؤؾخضًغ  بًُٗضا، ختى ججاوػها ٞىاع الَٗغ

٠٣ً بلى ظىاعي مًُغًبا، « ضؾُٗ» لىٗاوص ؤصعاظىا، ل٨ً جٟاظإث بـ

ٞؿإلخه ًٖ ؾبب جغ٦ه لـ"لهابغ" والهٗىص بلى "الٟاهىؽ" ٞإزبروي 

ا بلى  ًٖ بلهجت مخدكغظت بإن نابغ ٢ض ٞاع١ الخُاة، ٞهبُذ مؿغ

ضط" ، ٞجلؿذ ألازحرة ، ٞغؤًذ "نابغ" و٢ض لٟٔ ؤهٟاؾه(42)"البًر

ًؼوع ظىاعه، وؤزظث ؤصٞ٘ يلىٖه ب٣ىة ألوٗل ٢لبه، ل٨ىه اإلاىث الظي 

ت، ؤعزُذ ظٟىُه،  غخل ٖجها بٗض ؤن ًدىلها بلى جمازُل زاٍو ؤظؿاصها، ٍو

ؿلخه باإلااء، مىا زم ٢« ؾُٗض» ٦ٟىخه في ظلبابه، ونلُذ ٖلُه ؤها وو  ٚو

مئن ٖلى البداعة الظًً  "السً" صازل بضٞىه في ضث أَل مسؼن الشلج، ٖو

ؤعه٣هم الخٗب، ٞاؾترزذ ؤظؿاصهم ممضصة ال خغا٥ ٞحها، ٣ِٞ هي 

ا آزغ هي التي جٟهلهم ًٖ زالظت ؤ
ً
ا وجىسٌٟ خُى

ً
هٟاؾهم التي جغجٟ٘ خُى

 جخسلى ٖىه الخُاة،إلاً  ًٟخذ ٞمهبلى ٢بر ي٤ُ  جدىلذ ألاؾما٥ التي

اح الكما٫، ٞٗكذ مٗها ؤظىاء الغواًت  ٧اهذ عاثدت اإلاىث جإحي م٘ ٍع

لُلت  زال٫ ٢غاءتهاالتي اهتهُذ مً  ال٨ىلىمبُت "الخب في ػمً ال٨ىلحرا"

 
ُ
اع» ُل لي لىهلت بإن هباحواخضة في "الٟىاع"، ٞس ًإجُجي م٘ ألامىاط « بد 

اع» ل٨ًمً ٢لب البدغ،  لً ٌٗىص ؤبًضا مً البدغ، هىا٥ الظي ٧ان « بد 

، اإلادؿغب مً الظا٦غة بل ؾُٓل بًُٗضا لُإجُجي هباخه م٘ ص٣ٞاث الىىع 

نٗضث مغة ؤزغي بلى "الٟاهىؽ" وؾُُغث ٖلى "الضومان"، وؤزظث 

ؾخضًغ باإلاغ٦ب ألبضؤ عخلت الٗىصة إله٣اط هاالء اإلاؿا٦حن، ل٨ً خُىما ؤ

 
ُ
ؤ٣ًىذ بإهىا ٢ض و٢ٗىا في جىضٞ٘ هدىها ٧الهاعور، "  غاصعؤًذ ؤيىاء "َ

ت اإلاُاة ؤلا٢لُمُتاإلادٓىع، باظخُاػها   الضزى٫ بلى بدغ ٚؼة، و  ،اإلاهٍغ

 .ب( الجؼء الظي ًدخىي ٚٝغ هىم الهُاصًً ومِٗكتهم في اإلاغ42٦)
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تي، مداو    ٞؼصث مً ؾٖغ
ُ
غاص" ٧ان ٢ض ال الٗىصة بلى خضوصها، ل٨ً "الُ

تي وجى٢ٟذ جماًما،  َاٝ خىلىا مغاث ٖضة،و  لخ٤ بىا، ٞهضؤث مً ؾٖغ

ٞالخه٤ باإلاغ٦ب جماًما، ونٗض الجىىص ؤلاؾغاثُلُىن ٖلى الؿُذ، 

ؤهداء اإلاغ٦ب ًٟدكىهه، بٗض ؤن قل ؤخضهم خغ٦تي ظمُ٘ واهدكغوا في 

ض ؤن جتر٦جي، بل جهغ ؤن ، «ؾُٗض»و بؿالخه، ؤها لم ج٨ً بغازً ألاؾغ جٍغ

٧ان ٢لبي ًض١ بمىخهى  البدغ، وفي الهىاء الظي ؤجىٟؿه،و  جالخ٣جي في البر

صازلي، ل٨ىجي لم ؤ٦ً ألاؾىص  مايحهمال٣ىة، عبما هى السٝى الظي زلٟه 

٤ بالسىٝؤقٗغ  ا، وجمٍؼ ًٗ بت ملخت في ٢خلهم ظمُ ، بل ٦ىذ ؤقٗغ بٚغ

ؤن ٣ًاومهم، « ؾُٗض» ، ٞداو٫ ها في البدغ، وبل٣ائعًبا..بعًباؤظؿاصهم ب

ٗىا  ، بٗض ؤن ا٦دكٟىا اإلاهِبت ًٖ عئوؾىا الؿالحل٨جهم ٧اهىا ٢ض ٞع

 همدضثٞ وجإ٦ضوا بإهه ال خى٫ لىا وال ٢ىة، ،بىاالتي ٢ض خلذ ال٨بحرة 

ت، وؤوضر لهم ألامغ،باإله٩« ؾُٗض»  ًُل٣ىا ؾغاخىاؤن َلب مجهم و  لحًز

الظي ًدل٤  اإلاىث ٖلحهم ًد٢ِبل ؤن  ػمالءهاهى٣ظ و  ى بالصها،بلىٗىص ل

ؾٗاٝ البدغي ؤلا  ػوع١  واؾخضٖىا، لُلبه ل٨جهم لم ٌؿخجُبىا، ٞى٢هم

َه » ٖبر ظهاػ الالؾل٩ي، لُدملىا بلى ؤخض اإلاؿدكُٟاث في جل ؤبِب، ٧ان

ؼ قازًها ؤمامي بصخمه ولخمه، وهٓغاجه اإلاخمغصة التي جبٙز مً « ٍٖؼ

ت ناص٢ت ال جٟاع١ وظهه، ٨ٞك٠ لي ًٖ ظغخه الٛاثغ مً ٢لب ابدؿام

جدذ ٢مُهه اإلالُش بالضماء، وما لبض ختى ؤٞلذ صمٗت مً ُٖيُه، 

ؾ٣ُذ في ماء البدغ ٞمؼظخه، ٞلخمه الظي ؾغ٢ىه عبما ٌِٗل في ظىٝ 

َه » واخض مجهم آلان، ًىٗم بدُاجه وؾِ ؤهله وؤوالصه، بِىما خغمىا

ؼ  :ٞصخذ في وظىههمظؿضه،  مً ٢بر ًًم ما جب٣ى مً« ٍٖؼ
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مل هجروح جل ؤبِب، ال ل٨ً ٢ُٗىها، ..ا٢خلىهامل هجروح جل ؤبِب..- 

 .لخمىا جاوي حؿغ٢ىاًم٨ً 

بٗه بحن ؤنابعي، وناح ٞحهم بلى ظىاعي وقب٪ ؤنا «ؾُٗض»ٞى٠٢ 

تباإله٩  :لحًز

-We will not go to Tel Aviv but lifeless corpses 

دضزىن ٞىٓغوا بلُىا مظهىلحن، زم ؤزظو  ا ًدكاوعون ُٞما بُجهم، ٍو

ه ؤخضهم خضًشه بلُىا بإهه ؾِخم ٖالط وظ  ٢اثضهم في ظهاػ الالؾل٩ي، زم 

ٞظل٪ هى  جرخل بلى بالصهاًتر٦ىها ل وبٗضهااإلاهابحن ٖلى ؾُذ اإلاغ٦ب، 

 
ُ
 ٢اهىن البدغ، وبالصهم ال ج

 
، ٞغخبىا باال٢تراح ٠ ال٣ىاهحن وجدترمهاسال

ت اخترامهم لل٣ىاهحن، في خحن هم ًدخلىن بٗض مكاصة ٦المُت خى٫ مؿإل

ًغبىن ب٩ل ال٣ىاهحن ٖغى الخاثِ، ول٨ً هي الخاظت بلى  ؤعيىا، ٍو

ؤال  ٞهممذلى للخٓاث، و  ً٘ ًض٥ في ًض ٖضو٥الخُاة التي ججٗل٪ ج

ٞما  ،ختى لى اؾخضٖذ خالتهم طل٪ ًخم بظغاء ؤي ٖملُاث ظغاخُت لهم

ؤهالي  ا واًٖضا بإن ههىعهم لضي٧ان مجهم بال اإلاىا٣ٞت، ل٨جهم اظخظبىا مى

اىاإلاضً
ً
٦ما هًٓ، ل٨ً ال٨ظب الخال٫ هى ما ٦ىا  ت، بإجهم لِؿىا وخىق

ض، ٠ُ٨ٞ ه٣ى٘ ؤهلىا بإن الظثب ٢ض  هًمغه، ختى هدهل مجهم ٖلى ما هٍغ

٧ان ػوع١  ،جاب ًٖ ؤ٧ل ٞغاجؿه، وؤن الخضاًت جل٣ي مً ٞمها ال٨خا٨ُ٦ذ؟

ه اإلا٨ىن مً ؤعبٗت ونٗض َا٢مؤلاؾٗاٝ البدغي ٢ض ونل بلى اإلاغ٦ب، 

بِب مً ؤنى٫ ٖغبُت، ٞإزظ مىىا مٗلىماث ًٖ الُٗام  مؿٟٗحن َو

؟، الظي التهمىه، ومتى التهمىه؟، و٦م مغ مً الى٢ذ ٖلى خالتهم جل٪

٘ بٛؿل بُىجهم ب ؤزجى بِىما، ٞإظبىا ٖلى ؤؾئلخه  اإلااءٖلى جهغفي الؿَغ

ًدخجؼون الجشت ٞغبما «نابغ»بر مىث ز اإلالر، ل٨ىىا ؤزُٟىا ٖىهو 
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باث الجل٨ىػ"  بٛغؽ ببغ ذ ؤو ؤي شخيء مً هظا ال٣بُل، ٣ٞامللدكٍغ "صٍع

ت  وي٘و  مُهغة للمٗضة، ومًاصة للدؿمم، في ٖغو٢هم، وخ٣ىتهم بإصٍو

مإهىا بإجهم ؾ٨ُىهىن ٖلى عئوؾهم ٦ما صاث َبُت زاًٞت للخغاعة، َو

ه مً ا بإههبسحر، زم ؤٖغب لىا ًٖ خبه الكضًض إلاهغ وؤهلها، زم ؤزبر 

خمجىمً مىالُض خُٟا،  ؤنى٫ ٖغا٢ُت ل٨ىه ؿخمخ٘  ٍو ؤن ًؼوع بٛضاص َو

 اؾخمخ٘ بها مىظ ٖامحن، ٞلم وٗبإ بإماهُه الىاهُتو  ال٣اهغة بها، ٦ما ػاع

الخغم، و  ٗمل بمىخهى الض٢تؾئمىا مجها، وعوخىا هخابٗه وهى ٌالتي 

هىا ٞاهخٌٟ ؤخض البداعة و٦إهه ُبٗض بلى الخُاة مً ظضًض، وجٟدو وظى 

ٖاص بلى الىىم، زم ٢ام و  مً َٗام ٞاؾض،مؿخٛغًبا، وؤٞٙغ ٧ل ما في مٗضجه 

ٗل الصخيء طاجه، وجبٗه آزغ، وآزغ، بال "الَغـ  جهًىا ظمُٗهم، آزغ ٞو

 خه ؾِئت ظًضا ل٨جها مؿخ٣غة، ٣ٞام الُبِبمً ٧اهذ خالوخضه ٞااص" هى 

ب ٦ما٫ الخ٣ً في الىعٍض، إلو  ٖلى جغ٦ُب مدلى٫ اإلالر،« ؾُٗض» بخضٍع

ت الٗالط زال٫  ٤ظٖغ ٪ بٗض بنغاعها ٖلى الغخُل، ٞإزبر الٗىصة، وطل ٍَغ

ؾغاثُلي بإن ٧ل شخيء ٖلى ما ًغام وؤجهم ٢ض ٢امىا ؤلا  (43)٢اثض "الُغاص" 

، ٞإمضوها باإلاُاه والُٗام، ال٣اهىن و  ؤلاوؿاوي بما ًملُه ٖلحهم الىاظب

ُت بعقاصًت لدؿّه   ٤ الٗىصة زانومىدىها زٍغ ت ؤن "َعـ" ل ٖلُىا ٍَغ

 اإلاغ٦ب ماػا٫ ٞا٢ًضا للىعي، وجغ٦ىها هغخل مً خُض ؤجِىا.

ه  ٗىا ٖلى ناٍع جدغ٥ اإلاغ٦ب في الهباح مخجًها بلى اإلاضًىت، بٗض ؤن ٞع

 ألامامي عاًت ؾىصاء جل٣ُىا ٖلى بزغها ناٞغاث الٗؼاء مً مغا٦ب الهُض

 ب٣ًىم بىاظبه ٖلى ؤ٦مل وظه، ختى امخأل اإلاغ٦« ؾُٗض»الٗابغة، ٧ان 

 

٘ ٌؿخسضم في اإلاُاعصة.( 43)   الول ؾَغ
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بأهاث الكٟاء، وبٌٗ الهمهماث التي ج٨ك٠ ًٖ ٖىصة الخُاة واهدؿاع 

٨م ؤجى١ بلى ؾمإ مكاظغة ٞ، التي ٧اهذ جىدكغ في ٧ل م٩انعاثدت اإلاىث 

 نىث "الَغـ ٞااص" الظي٦م ؤجى١ بلى و  ،آلان ًطج بها اإلا٩ان بحن البداعة

دؿم ل٣ُُ٘ الجض٫ ٧اإلاضٞ٘ ٤ًىُل ال٩ل بد٨مه  رضخىٞح، السالٝ، ٍو

الؿماء و  ٞمً ال ًغضخى بد٨مه ٞالبدغ ؤمامه ،لى جظمغوا ُٞما بُجهمو  ختى

لُه ؤن ًسخاع  .مً ٞى٢ه ٖو

اهٓغث بلى "الضومان" وهى ًخدغ٥ جدذ ٢بًتّي  
ً
وق٨غث َؿاًعا، و  ًمُى

الٓالم، ٞجٗلجي ختى في ؤخل٪ لخٓاث لم ٌؿلبجي وٗمت الىىع  الظيهللا 

ه غبي ٦ما اٖخضث ؤن ؤ٦ىن، وخٟٔ لي م٣امي الظي ؤعج٢ًُاثًضا في ؾ

ألامان، ٞلم ج٨ً الُٛىم اإلاىدكغة في الؿماء مجغص  ّغ  ألنل بالؿُٟىت بلى ب  

سخب نُُٟت ٖابغة، بل ٧اهذ ٖالماث ال ًٟهمها بال ؤها، ؤ٦جها في هٟسخي، 

ا، ٞهىث "الَغـ ٞااص" وؤبدؿم بلى هللا ٧لما جد٣٣ذ ٚاًتي التي جمىُته

البداعة ؤٞىاه  في قبذالتي اإلاكاصة  لُسمض٧ان ًىٌٟ ٖىه ٚباع اإلاغى 

اإلاغضخى، وهم ًدملىن ؤخضهم طهب بنابتهم بالدؿمم ألهه هى مً اقتري 

ؤَل٤ الهاٞغاث بإهىا ماػلىا  وعخذالبُُش، ٞسلٗذ الغاًت الؿىصاء، 

مئن ٖلحهمو  ٖلى ٢ُض الخُاة،  متهم، ٞى٧لجيبؿال  ؤهىئهمو  هبُذ أَل

ـ ٞااص" ب٣ُاصة اإلاغ٦ب، وؤمغ البداعة بالغيىر بلى ؤوامغي ختى  "الَغ

ك٨غوي ألهجي ؤه٣ظث لُهاٞ ًضه بلي   وٗىص بلى مضًىدىا، زم مض   دجي، َو

 خُاتهم.

ق٨غوي البداعة ظمُٗهم، وق٨غوا "ؾُٗض"، و٢غعوا ؤن ًدىاػلىا لىا ًٖ  

ًىا وجىاػلىخهتهم مً الؿم٪ الظي ؤعؾلىاه للبُ٘، ل٨ىىا  ا ٖما جىاػلىا ٞع

ٞخٟاظإ "الَغـ ٞااص" بالسبر  الظي ٞاع١ الخُاة. «نابغ»به لىا بلى ؤوالص 
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مغة  نٟٗخه اإلاٟاظإةوعاح ًىبش هٟؿه ألهه لم ٨ًً ظضًًغا بدماًدىا، زم 

ه الخُاع زاعط الخضوص، وؾُُغ ٖلُه  ؤزغي ٖىضما ٖلم بإن مغ٦به ٢ض ظٞغ

ؤال ًتر٦ىا بال بٗض ؤن ٌٗالج اإلاهابحن، "الُغاص" ؤلاؾغاثُلي، الظي ؤنغ 

 .٫ ى ًٞغب ٦ُٟه بغؤؾه، متهًُبا لخٓت الىن

 

 

 

 

*  *  * 
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 (2 ) 

 "٧ابي ماًىع "

 
ض ؤن بٗ للبدغ، مىاظهت ٖالُت صسغة ٖلى«هىع » جمشا٫ «عاضخي» ّبذز

٘ عؤؾه  في قمىر ًىصٕ الؿًٟ ؤياٝ بلُه ٧لبه الىفي، ٞى٠٢ ًٞغ

مً ٚحر مىخٓمت ٨٦خلت  ٞبضابحن ًضًه  الكمـ ًٍم ٢غمو  الٗابغة،

 في الٓالمبغ١ و  ،هىع ال٣مغ فيطاب  بطا ؤحى اللُل ؤما، الهىضي الظهب

٢ض ٖاص لُاوـ  «هىع » ؤنٞكٗغث ، ػثب٤ قغصث ًٖ ٢ُُٗها ٣٦ُغة

مىدجي ٢بًؿا مً خ٨مخه،  ٞالخُاة هىا جدخاط بلى خ٨مت ٦بحرة ، وخضحي، ٍو

ىاها هىع ًمخض في ٢لب  بلى ولضجىا ؤمهاجىامىظ  ٧ي جخدى٫ طهىبىا التي ا٢تٞر

 ُٞسل٣ىا هللا مً ظضًض مالث٨ت مً نلها٫، جمأل الٗالم بالخ٤،الٗخمت، 

ا بما نىٗه، ْل  «عاضخي»ٞـ السحر، والجما٫،و  ًُ ًىٓغ بلى الخمشا٫ مخباه

ه بالهت مطخ٨ت َاإلاا ؤهىا هدخٟٔ في عئوؾىا بظا٦غة  و٦إن الُٛاب في ٖٞغ

هدظٝ و  وهخسُل بها ما وكاء، وه٠ًُ بلحها ًم٨ً ؤن ههى٘ بها ما وكاء،

ىاه التراب، ل٨ىه ؤعاص  مجها ما وكاء، ٩ٞل جمشا٫ ًىدخه هى ماى   اهخهى َو

مخى 
ُ
له ؤن ًب٣ى مخجؿًضا في مالمده التي ؤٖاصها بٗض ؤن ٧اصث ؤن ج

 وجهبذ ٦ما اإلااء، ال َٗم، ال لىن، ال عاثدت.
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جغ  ٖلى «هىع » ٦ىذ ٢ض ٢غعث ؤن ؤؾاٖضه في ه٣ل جمشا٫
ُ
ػخاٞت زكبُت ج

ت التي ؤٖضها ٞى١  صسغة البالخبا٫، ختى ونلىا به بلى ال٣اٖضة الجحًر

ٞىع اهتهاء بكضة ونٟ٘ ٦ٟه ب٨ٟي ٗالُت لِؿخ٣غ ٖلحها، ٞك٨غوي ال

الٗمل، ٞهي اإلاغة ألاولى التي ؤؾم٘ ٞحها ٧لمت ق٨غ جهضع مً ٞمه مىظ ؤحى 

ا مً ؾُجاع الخكِل، وهي اإلاغة ألاولى التي ؤعي ٞحها ٞمه زالبلى هىا،  ًُ

الصسغة ظىاعي بٗض ؤن ؤجه٨ىا الخٗب، وعاح ٌكٗل  ٞإؾىض ْهغه بلى

خدضر صون ؤن  ٦ىذ  َؿإ٫،و  ًضؽ ؤهٟه ال٣ى٢اػي ؾُجاعة خكِل، ٍو

٣ًىلها، عبما ؤبدؿم ل٩ل ٧لمت  ْللذ يهجؤؾخٛغب ؤٞٗاله الجضًضة ختى ب

ٍمضوي ألهه ؤنبذ هىا٥ بوؿان ًغا٣ٞجي وخضحي، ًخ٩لم وؤؾخم٘ بلُه، و 

لِـ  «عاضخي»مضه بد٩اًتي التي جهغر صازلي، ٞـؤو  ،ممخٗتبد٩اًاث 

ا
ً
٦ما ٦ىذ ؤًْ، بل هى ٞىان ؤعاص ؤن ًبهغ ال٣ٗى٫  ، ؤو مٗخىًها،مجىىه

بػمُله الخضًضي، لظل٪ ازخاع ؤن ٨ًىن و  ،بىا٢ٗه اإلاسبىء بحن ؤهامله

ًبا  خ٩اًت مً "الىىع" لحري ما ال ًغاه ٚحره، ٞجٗلجي ؤقٗغ صاثًما ؤهه ٢ٍغ

٠ُ٦ ًغضخى عظل ، ل٨ً ًبىح ُٞه بؿغه ال٨بحرعاجٗت، وؾُإحي الُىم الظي 

سجً هٟؿه بحن البر، َىا٫ خُاجه؟،  لهظا الٟىاع٦هظا ؤن ٌٗمل زاصًما  َو

 ؤمام ٞخُل مهباح مهلىًبا  ؤن ًٓلًهلر  ٞمشله الوالبدغ، 
ً
، ٌكٗله لُال

لسو ٖمغه في مشل جل٪ ألاٞٗا٫ البؿُُت، ُٟاوه جهاًعا، ٍو ٩ٞان ٣ًو  ٍو

ٛحر في مالمدها ما ُل بُضًه مً ظضًض ا، و٦إهه ؤعاص ؤن ًىدتهٖلّي خ٩اًخه

 عجؼ  
 
ً، حهىن ٖلُه مايُه،  ٌؿخم٘ بلى ماى، ٞمً ٖىه ألاًام ث آلازٍغ

هاعًبا مً  ،م٩ُاه٩ُي ؾُاعاث ٢بل ؤن ًإحي بلى الٟىاع «عاضخي» ٖمل٣ٞض 

اث اهذ تهضم ؤي ٧ ، والتيخُاجه ال٣اؾُت التي ٖاقها في َٟىلخه ط٦ٍغ

 بٗض ،اف ٢هت اٖخُاصًت بحن السحر والكغًد٣٣ه، ٣ٞض ًٖم٨ً ؤن هجاح 

ؤل٣اه زاله في بخضي وعف  ًدًُما ؤن ماث والضه ووالضجه ووظض هٟؿه
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جدذ و٢٘ ص٢اث  زمـ ؾىىاث مً ٖمغهالؿُاعاث، ٣ٞطخى  بنالح

عؤؾه الهٛحر، ٞإنبذ ال شخيء، هخىءاث جُدً ٖٓامه الىِئت، وتهكم 

 ًإ٧ل مً لخمه مٗلم الىعقت الظي لؼمان،ء ٌِٗل في هظا امجغص ال شخي

ٟا٫، ُٞدىلها بلى صمى زغبت، ملُست  ئت ٍبضماء بغ ٌؿخدل ؤظؿاص ألَا

ض ؤ مً الىعقت بٗض ؤن « عاضخي»ن جيخ٣م مً الٗالم ٧له، ل٣ض هغب جٍغ

  ماعؽ ٖلُه م  
ّ
مه الجيـ ؤ٦ثر مً ماثت مغة، عبما هى ال ٌٗٝغ ٖضص ٗل

ٌ بر ًٖ ؤإلاه، ؤو ه٤ُ ه لً ًيسخى ؤهه بطا ٖب  ل٨ى ،اإلاغاث جدضًًضا ٩لمت ٞع

 ٌُ  واخضة، 
 
٤ مً ٢ضمُه في مسُاٝ الىعقت لؿاٖاث ختى جىق٪ الضماء ٗل

مً عؤؾه، بٗضها ًهبذ ٧العجُىت اللُىت في ًض مٗلمه ًٟٗل ؤن جىٟجغ 

، ل٨ً اإلاٗلم ُٞه ما ٌكاء، و٢خما ٌكاء و٦إهه ػوظخه التي ؤخلها له هللا

ً ٣ًغب اليؿاء، ٣ِٞ هى ٌؿخلظ بلخم نبُاهه الهٛاع، "٦ٟغواي" لم ٨ً

د٩ي ألنض٢اثه وال٨باع،  هم، في اإلا٣هى ٖبل ٍو ً جإوهاتهم، وصمٖى

ؤًٖائهم الخىاؾلُت التي جبرػ مً مالبؿهم  َسسغ مًو  وجىؾالتهم،

ث اإلاجلجلت التي جمأل الضازلُت اإلاش٣ىبت، بِىما جغجٟ٘ ال٣ه٣هاث والطخ٩ا

 خكِل ألاػع١.الكإع ٧له، م٘ صزان ال

ْ   «عاضخي» ل٣ض وظض ، و ل ال٨باعي، ؤن جغاب، وظضعان، وؤعنٟت الكىإع

اث ال٣مامت ؤخً ٖلُه مً  والؿُاعاث وال٨الب، وال٣ُِ الًالت، وخاٍو

ٌ ؤن ًلجإ بلحهم مغة ؤزغي  ٍمض ًضه بلى قبابُ٪ و  البكغ الظي ٞع

ؤه٠ٓ مً و  ؾُاعاتهم لُىا٫ مً ٞخاتهم، ٣ٞمامتهم ٧اهذ ؤَهغ وؤه٣ى

٨دسخي مجها لٗام ٧امل، وبجى ٖاإلاه السام مً ٢ لىبهم، ٞٓل ًإ٧ل، ٍو

ا  ؤقُاء نٛحرة ٢ض وٗغى ٖجها، وال هىٓغ بلحها،
ً
بل وه٣ظٞها بإخظًدىا ؤخُاه

،٤ ت الٍُغ ى٘ بِخه مً البىم ٖلى قاَئ ٞه بطا ناصٞخىا ٖلى ٢اٖع
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غه مً الُحن،  عَل الضظاط، ؤما و  ٞغاقه مً ال٣لو الىُل، وهدذ ؾٍغ

مً بَاع الؿُاعاث، ؤما ؤَبا٢ه ٣ٞض خٟغها في الدجاعة، ٞةطا وؾاصجه ٞ

ؤعاص ؤن ًإ٧ل لخًما، ا٢ترب مً الٟىاص١ لُبدض في ٢مامتها، وبطا ؤعاص 

غباث السًاع الٟا٦هت و  زًاًعا ؤو ٞا٦هت ا٢ترب مً مدالث وؤؾىا١ ٖو

ًإ٧ل مً ٢مامتها، وبطا ؤعاص خلىي ا٢ترب مً مهاو٘ الخلىي ًإ٧ل مً 

ً ٖلحها، ل٨ً ؤخالم ف ؤًامه، و٦إهه ًمخل٪ ألاعى وم  ٢مامتها، ٞٗا

، ُٞإحي صاثًما مً ًس٠ُ خالوتها مً ؤٞىاه 
ً
ال الهٛاع ال جضوم ٍَى

ؿدبضلها باإلاغ، في ًض  «عاضخي» والىاع، خُض و٢٘ الٗل٣م،و  ؤصخابها، َو

ٟا٫ مً مغوجي اإلاسضعاث لخؿاب  ت ٧ان ًُاعص بٌٗ ألَا يابِ قَغ

ؾىىاث ٢ًاها في سجً ألاخضار، وهىا٥ خ٨م ٖلُه بٗكغ و  ججاع ٦باع،

ًُ و  ؤن ٨ًىن لًها،حٗلم  ا ، ا٦ظاًبا، وههاًبا، وبلُج ًُ ل٨ىه حٗلم ولىَ

 ؤنؤهه ًهلر  باإلاهاصٞت ا٦دك٠ زمفي ٟٚلت مً ٞؿاص اإلا٩ان،  اإلا٩ُاه٩ُا،

ا، ٖىضما وظض ؤهامله جدّى  
ً
٫ ٢ُٗت مً السكب بلى عؤؽ ٨ًىن هداج

ٝ ٦خاب "ًىمُاث ؾ٣غاٍ في ٖلى ٚال  التي عآها مغؾىمت"ؾ٣غاٍ" 

، الظي ؤجم ٢غاءجه ؤ٦ثر مً ٖكغ مغاث في م٨خبت (44)السجً"

  «عاضخي» ٞىٓغ بلي   "ؤلانالخُت"،
ً
بطا ؤنبدىا ؤصخاب  إلااطا :مدؿاثال

ا
ً
في ٖمًغا و  ًُٞلت وسجً، ووٗضم بالؿم؟ ؤما اإلاجغمىن ٞهم ألا٦ثر خٓ

 ال٩لبًمىث ؤوالص إلااطا ال ٞؿاًصا،  ختى امخألث بهم ألاعىجل٪ الضهُا 

ِٗل  الًُٟلت؟ ؤصخاب َو
 

 زكبت. عوٞاثُل صاوص وجغظمت ( جإل44٠ُ)
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 زم ٢ا٫ وهى ٌكحر بلى جمشا٫ 
ً
و٧لبه )ؤها ؤهدذ «هىع »الهىاء، ونمذ ٢لُال

ؤصخاب الًُٟلت وؤٖا٢بهم بظهىبي ألجهم جغ٦ىوي ؤ٦ىن مجغًما وماجىا 

 هم(.

٢ض الىاؽ ٧لها مً السجً بىظه ظضًض، لُجض ؤن وظىه  «عاضخي» زغط

صون ؤصوى  ؤبُه، بعزه في مًٞظهب بلى ٖمه وؤزظ خ٣ه باجذ حكبهه، 

، خ٣ى٢هموؿان ؤن ًإ٧ل ب ٞاإلاجغمىن ال ٌؿخُُ٘ ؤي ؤو م٣اومت اٖتراى،

٣غع ؤن ًً٘ خًضا لجهاًخه ٞ ؤن ًماَل في عصها بلحهم،ؤي بوؿان وال ًجغئ 

ٟخذ ىٗه هى ٞالتي ٦خبها له ٚحره ٢بل ؤن ًىلض، وبضؤ خُاة ظضًضة مً ن

ا وقهغة ٦بحرة، ٣ٞهضها ال٣ٟحر  ًٖ وعقت بنالح ؾُاعاث، ال٢ذ طًى

ل٨ً الخُاة الىعصًت ال بض لها بؿُاعجه اإلاٗضمت، والٛجي بؿُاعجه الٟاعهت، 

٠ ًجهحها، ٟٞدل  ختى ٖثروا ٖلى مبخٛاهم، مىاٞؿىه في مايُه، مً زٍغ

ٟا٫ ال ًم٨ً ؤن ٨ًىن ٢ض ؾلم هبي "ال٨ٟغاوي"ٞ ىه، ٦ما م مٛخهب ألَا

ؤهه مجغم )عّص سجىن( وال ًهلر ؤن ًىٗم بل٣مت ِٖل خال٫ بحن الىاؽ، 

لُه ؤن ٌٗىص بلى السجً لُِٗل ُٞه بلى ألابض ألاؾُى ، ٣ٞض ؤنبذ "ٖو

عاضخي" الىصٌ٘، ألامحن، الهاص١، الىفي، الكهم الظي ٧ان ًدل٠ الجمُ٘ 

 ألهه ؤعاص ؤن ٨ًىن بحن ٖكُت وضخها، زًُغا ٖلحهم  بإزال٢ه،
ً
ٟ ا بل٣مت قٍغ

ظغصوه مً ل٣ب  ٗض ؤنب ، وق٣خهِٖل هم وؾُاء ٞحها، ٞبإ وعقخه

)نبي ال٨ٟغاوي"، وباث ًسٟي وظهه مجهم  ؤله٣ىا بهو  "ألاؾُى عاضخي"

 
ً
ض ؤن ًغي وظىههم، ختى ب، ؤو لىًما، ؤو أل زجال لم ًجض ؤمامه هه هه ال ًٍغ

ض، بال ؤن ًُغ١ باب الخكاقحن،  ٞهم الىخُضون الظي ًغوهه ٦ما ًٍغ

البهجت التي لم ًظ٢ها ؤبًضا مىظ ؤن ؤوظضه هللا في جل٪ الضهُا،  ٞٗاف بُجهم

 ، مٛغبيالطٕ بجمُ٘ ؤهىاٖه، بلضيواختٝر جظو٢ه ٞإصمً الخكِل، 



130 

 

ختى ؤنبذ  ،٢اؽ   ، با٦ؿخاويمدؿلِ ، ؤٞٛاويخاوي ، لبىاويناصم

الخكِل ٧لمت جسغط مً ٞم عاضخي ٦إجها عوح جضوع في الهىاء زم حٗىص 

٧ان ًغصص اؾم  بالى٤ُ بها مغاث ومغاث، ٦ما لى ًخلظط٪ هى بلُه، لظل

 خبُبخه.

  «عاضخي» هجغ
ً
، ألاعى بٗضما ؤنبدذ خُاجه بحن الىاؽ ؤمًغا مؿخدُال

الٟىاع بٗضما لجإ بلى ؤخض الًباٍ ال٨باع  واؾخ٣غ به الخا٫ بلى الٗمل في

 بخمازُله التي هدتها بٗضما ؤبضي بعجابه زال٫ سجىه، ٧ان ٢ض حٗٝغ ٖلُه

بد٩اًاه  «هىع »إلاضًغ السجً، والسجاهحن، وػمالثه اإلاؿاظحن، ٞاؾخ٣بله

ت ما مً هظا الٗالم ًم٨ً التي  ظٗلخه ًضع٥ ؤن هىا٥ ب٣ٗت مًِئت في ػاٍو

وؿان ٨ًً مؿخًٗضا ؤن ًمض ًضه بلى ؤي ب ؤن ًغي مً زاللها هللا، ل٨ىه لم

ٟؿه ٚحر مى٣ُت الالجهاًت التي خضصها لى لُإزظه بلى ؤي مى٣ُت ؤزغي 

ض ؤن ٣ًٟؼ بلُه قبذ ظضًض ًىٛو ٖلُه  ٢بل ؤن ًإحي بلى هىا، ٞهى ال ًٍغ

 لٛت اإلاا٦ُىاث، ًجُض٧ل شخيء ختى اؾخُإ ؤن «هىع » ٞٗلمهخُاجه، 

خدضزً بلُه، ٟهمىهه،  ًخدضر بلحهً، ٍو ض ًٟهمهً، ٍو ٗٝغ ماطا جٍغ َو

ا بطا ػمجغث ًًٚبا، ؤو ٢ٟؼث ٞغًخا،  بخضاهً ًٗ ٢بل ؤن ُٞلبي َلبها ؾَغ

ي ْلذ جُاعصه ف «هىع » بلى ألابض، ل٨ً خ٩اًاث مىه حك٠ الىىع، وجدغمهجغ 

التي ٞغيها ٖلى ها لم جٟاع٢ه في وخضجه ٧ل م٩ان ٖلى ؤعى الٟىاع، ختى بج

ت ٖىضما اؾخيك٤ صزان  «هىع » هٟؿه، ل٨جها جدىلذ بلى وخضة بظباٍع

لم ؤهه ظاء بلى هىا لُضًٞ عؤؾه في الغما٫ ٦ما الىٗام،  الخكِل، ٖو

ب مً وا٢ٗه، ٞالىىع ال ًم٨ً ؤبًضا ؤن حهغب مً وا٢ٗه بل ًٓل ًىسغ وحهغ 

ا ٌؿحر ُٞه الىاؽ بلى خُش
ً
٣  ؤعاصوا، ل٨ً مافي الٓالم ختى ٌك٤ ٍَغ

  «عاضخي»
ً
 ضسًما لم ٨ًً ٢ض ؤ٧ل ٢لبه الظثب، ٣ٞغع ؤن ًىدذ جمشاال
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ٞالخمازُل ال جغخل، ؤو حُٛب، ؤو  ًدضزه ٦ُٟما قاء، و٢خما قاء، «هىع »لـ

و جمل، وال جخٟلؿ٠، وال ج٨ظب، وال ج٣خل، وال جىٟ٘، ؤو جًغ، بل ج٩ل ؤ

ضه هدً صون ؤصوى اٖتراى، وعٚم  هدً مً همىدها الخُاة، لخٟٗل ما هٍغ

شخيء مً جل٪ الهٟاث ؤي  لم ٨ًً ٦ظاًبا، ؤو ههاًبا، ؤو «هىع » ؤن

٧ان ًسصخى ٖلُه مً ؤن ًضوؿه  «عاضخي» ؤلاوؿاهُت الجباعة، بال ؤن

ًما ٖىه، ٞال ًم٨ً ألي بى هٟؿه ٖلُه بمايُه، الظي ٞغ  وؿان ؤن ٚع

 سخاع مؿخ٣بله، ل٨ىه مً اإلام٨ً ؤنًسخاع مايُه، ٦ما ال ًم٨ىه ؤن ً

 ًىدتها بُضًه. ًسخاع اإلاالمذ التي

٧ان ٢ض خان الى٢ذ أل٢و ٖلُه خ٩اًتي التي َاإلاا صؽ ؤهٟه وؤعاص ؤن 

ها، ل٨ىه لم ًيخٓغوي، ا الٟىاع،و  ٌٗٞغ ًُ ل وؤزظ ٌٗم جهٌ مً م٩اهه مٗخل

ٌ مؿاٖضحي ٖىضما نٗضث بلُهب٩ل ما ؤجاه هللا مً ٢ىة، ختى ب  هه ٞع

تي وؤجغ٥ له ٧ل شخيء ٞألقاع٦ه الٗمل،  لب مجي ؤن ؤعجاح في ٚٞغ ةعؾا٫ َو

بت التي  الىىع مؿاولُخه وخضه في جل٪ اللُلت، ٞاهضهكذ ألٞٗاله الٍٛغ

ٗغث بإهه هجي قباؾمي للمغة ألاولى "ٖاص٫"، ختى بصٞٗخه بلى ؤن ًى٤ُ 

وعٚم ؤنبذ ًغاوي بٗضما ٦ضث ؤن ؤنل بلى ٣ًحن بإهه ال ٌٗخبر لىظىصي، 

ذ،  ؤن خ٩اًخه ٧اهذ جمىع في عؤسخي َىا٫ الى٢ذ، بال ؤن خ٩اًتي ٢ض اهَٟغ

ٖلى ؤعى مً ػظاط وآن لي ؤن ؤإلالمها  اإلاخمغصوؤنبدذ ٦دباث اللالا 

ه  ا مً الظا٦غة ٧ي ؤجسلو مً نضاها، ٣ٞض ٦خب هللا للُٟلوؤهٖؼ

ٗذ اإلاجاص٠ً نضعه، واهدكغث ٖٓامه  الهٛحر ؤن ٨ًبر، بٗض ؤن ٞع

جدمل لخمه، وامدك٤ ٢ىامه، ويغب الؿىاص ط٢ىه، وزِ قاعبه في 

لُٗبر ما بها مً ه٣ىص،  وؤزغطظغجه الٟساع  ٨ٞؿغ وظهه، وازكً نىجه،

٤ الظي ؾ٣ُظٝ به  مً هبلى الٗالم آلازغ، لُد٤٣ خلمه الظي خغم الٍُغ
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 في مضن الجان ظل ؤن ًظو١ خالوة ألالىان اإلابهجتمظا١ الخلىي مً ؤ

ا زلٟه ٦ىزه، و٢بره،اإلاالث٨تو 
ً
٢اعبه، وؤبُه وؤمه وؤزخه، وهى ٌٗلم و  ، جاع٧

غتهمجماًما ؤن مً ٌٛاصع  ٤  ظٍؼ وجهِبه لٗىت الخُاة ألازغي ؾ٣ُٟض ٍَغ

الٗىصة بلحها مغة ؤزغي، خُض جسخٟى ألاعى وجبخٗض ٖىه ٧لما خاو٫ 

وظه ؤمه ٓغ بلى ٢ّبل ؤزخه ٖلى عؤؾها، وهو  دمل مخاٖه،ٞالا٢تراب مجها، 

إزٟى وظهه، وحؿلل بلى ٞ ،الٗم٤ُ ؤزظهم الىىم هٓغة ؤزحرة بٗض ؤنوؤبُه 

بٗض ؤن عا٣ٞخه نُداث "الُىِب" اإلاىدكغة هىا وهىا٥، لدك٤ الكاَئ 

 ؾخاع اللُل.

ت، الؿُاعاث، والترام،في ؤلا  ت ٧ان ٧ل شخيء ًجغي بؿٖغ  الىاؽ،و  ؾ٨ىضٍع

لٗماعاث، والبُىث، والبدغ، ؤما ؤها ٣ٞض ٦ىذ ال٩اثً الىخُض الظي او 

ٌؿحر ٖلى ألاعى بمجضاٞحن، ٞهغبذ بلى البدغ وظلؿذ ٖلى قاَئه ؤب٩ي 

وخًُضا، لم ؤ٦ً ؤقٗغ بىضم ؤبًضا، ل٨ً الكٗىع بالسىٝ هى ما ٧ان 

هم، وجل٪ الكىإع  ًغاوصوي، ٞهاالء البكغ لِؿىا ٦ما البكغ الظًً ؤٖٞغ

ض ٢بل الهلبت ل ً جدمل مشلي مً ٢بل، ل٨ً ٧ان البض وؤن ؤنل بلى ما ؤٍع

لخُٗضوي مً خُشما ؤجِذ، ٞظل٪ الىىع  "الل٣اٞاث"ؤن جهل بلّي قبا٥ 

الظي ٌك٘ مً اإلاضًىت لً ًسظلجي، وجل٪ الخُاة التي ؤزصخى ؤن جضهؿجي 

ؾخإزظوي مٗها ٦ما اإلااء الظي ًُٟى بإظؿاصها بطا ؾلمىاه عوخىا، لظل٪ 

وؤصوع م٘ ن ؤؾلم عوحي للمضًىت وؤنٗض بلى ًٞائها الغخب، ٧ان ًجب ؤ

جدؿؿذ وظهي، ومالبسخي، وهٓغث بلى خظاجي اإلاهترت، ، خاها ٦ما الٓلاع 

 ٤ و٢غعث ؤن ؤَىح ٦ِسخي ال٣ماشخي في الهىاء، وؤع٦ٌ ب٣ىة هاخُت الٍُغ

ُٗضه بلي   ٞٗبرث الكإع الغثِسخي، مً ظضًض،  ٢بل ؤن ًلخ٣ُه ؤخض َو

ً اإلاالبـ الجضًضة، ؤجإمل واهؼوٍذ بلى قىاع  ٕ ظاهبُت، وو٢ٟذ ؤمام ٞخاٍع



133 

 

هٟسخي في بضلت عماصًت، بل ؾىصاء، بل نٟغاء، بل ؾإزخاع ال٣مُو هظا، 

ا، ، وؤقتري خظاًء ال ٧لهمهظا، وهظا وطا٥، ؾإزخاعهم و  والبىُا٫ هظا، ًٗ م

 
ً
 وؾاٖت ًض، وهٓاعة قمؿُت، وػظاظت ُٖغ، وهاجٟ

ً
 بلى، ألجدضر ا مدمىال

ؤ٢ى٫ لهم ؤها مشل٨م جماًما، لي ٢لب، وعؤؽ، ولؿان، و  ،مظمُٗهالىاؽ 

ُيخان ؤؾحر بهما ٖلى ألاعى بٗض ؤن ؤل٣ُذ  و٢ضمانو  ،وقٟخان، ٖو

بمجضافي في اإلااء، و٢غعث ؤن آحي بل٨ُم ألخ٤٣ خلمي بًُٗضا ًٖ ممغاث 

 اإلااء.و  اإلالر

اؾدئجاع  ٖلىؾاٖضوي ؾاث٤ الخا٦سخي الظي ؤ٢لجي مً "قإع عقضي" 

، ومً ٢اعبي الجضًض ؤعصث ؤن ؤٞخذ نٟدت "اإلاىضعة"حي في ق٣ت نٛحرة 

 هانٗت البُاى ؤزِ ؤخالمها بُضي، ٢بل ؤن ًإحي مً ٌؿب٣جي بلحها،

 
ً
  ظضًضًً،ٞجزلذ بلى الكإع بٗض ؤن اٚدؿلذ، واعجضًذ ٢مًُها وبىُاال

ت،  بحنججىلذ و  َٗاًما وقغاًبا صون ؤن ؤقٗغ بإن  واقتًرذاإلادا٫ الخجاٍع

ا، ٣ٞض ؤنبدذ ببىٓغاجه جيالخ٣ً مًهىا٥  ًً ا ٖاص
ً
ًُ وؿاه باأللىان  ا، مُل

ض الظي زغظذ به مً ُ، ؤما لىوي الىخهىا طاتها التي ًُلىن بها ظلىصهم

َىا٫ خُاجه ًهى٘ البهجت  ٖافالبدحرة ٞال ًهلر بال لبلُاحكى ؤخم٤، 

 بوؿان بابدؿامت واخضة. ه، صون ؤن ًظ٦غ ٦مًضا وماثىاؽ، لل

ى نىث الخالمُظ في اإلاضعؾت اإلاجاوعة وهم اؾد٣ُٓذ ٖلفي الهباح 

دُىن الٗلم بدىاظغ "ؤلا٦غصًىن "اليكُض الىَجي ٖلى ؤوٛام  ًغصصون  ، ٍو

 ٟخدذ الكبا٥ وهٓغث بلى الخابىع اإلاترام في ٞىضخى ظمُلت،ٞ، تهاٖؿ

ٞغر نٛحر ماػالذ الضهُا حٗلمه ٠ُ٦ ًُحر، لهم مشآلان وابدؿمذ، ٞإها 

ٖلى خبت ٢مذ حؿض ظىٖه، جدؿؿذ و٠ُ٦ ٣ًبٌ بمى٣اعه  و٠ُ٦ ًدِ،

ؤزار اإلاجز٫ ٚحر مهض١ ؤهجي ؤِٖل بحن جل٪ ألاقُاء التي ال حكبه ال٣ل، 
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وال ال٨خان، وال الُحن، وال البىم، ٞاٚدؿلذ، وجىاولذ ُٞىعي، 

 ألزىى عخلت البدض ًٖواعجضًذ مالبـ ؤزغي ظضًضة، زم زغظذ 

٧ان  والظي "،مُامي" في م٣اهي ج٣ُُم البىازغؾمؿاع "ؾُض ال٣اعب" 

غة خُىماالشلج  باج٘صلجي بلُه ؤخض ٢ض  بٗض ؤن ؾإلخه ًٖ  ؤحى بلى الجٍؼ

٤ ع٦ىب البدغ ال٨بحر ٞإقاع ؾاث٤ الخا٦سخي الظي ؤ٢لجي مً  ،ٍَغ

 
ً
 :"اإلاىضعة" بلى م٣هى "ٖاقىع" ٖلى الكاَئ ٢اثال

  .هىا٥ هخالقي ٧ل ؾماؾغة البدغ..زلي بال٪ ًا ابجي الىهابحن ٦خحر- 

ظىحهاث ٧ان ٢ض اج٤ٟ معي ٖلى صٞٗها  7كإع بٗض ؤن ؤُُٖخه ٞجزلذ بلى ال

ل الى٣ىص، و٢غبها مً ظبهخه مغاث ٖضة )ًا ٞخاح ًا م٣ابل الخىنُلت، ٣ٞبّ 

م( زم ازخٟى  ٗذنىث الكُش ) مٖ٘لُم ًا عػا١ ًا ٦ٍغ ( الظي مأل دمحم ٞع

 عوحي بالؿ٨ُىت.

ىه ٖلى اإلا٣هى ظلؿذ في َاولت ظاهبُت ؤع٢ب ألاظىاء، وؤجٟدو وظ

ؾ٨ىضعاهُت بالخ٩اًا التي جسغط ٖجهم بل٨ىت ب الىاؽ، وؤٞىاههم اإلالُئت

جي الىاص٫ لِؿغص حكبه مىط البدغ ٖىضما ًمخض بلى الكاَئ، ٞا٢ترب م

ا ًٖ  ذ، ُٞلب٢اثمت اإلاكغوباث
ً
ا بالىٗىإ، ل٨ً ٢بل ؤن ًىهٝغ مٗلى ًً قا

َلبي لٗما٫ "الىهبت" ؾإلخه ًٖ "ؾُض ال٣اعب" ٞخى٠٢ للخٓاث، 

  وخض١
ً
ال ً في وظهي ٍَى ا، ًٖ بلضي، ومهىتي، ٖو

ً
، زم ٞخذ معي جد٣ُ٣

ؾبب ؾاالي ٖىه، ومً صلجي بلُه، ٞإظبخه بخل٣اثُت ؾاطظت، ٞتر٦جي 

واههٝغ بلى الساعط صون ؤن ًجُب ٖلى ؾاالي، زم ٖاص لًُ٘ ٦ىب 

خٓاث ختى ؤحى عظل ن مغث لؤمامي صون ؤن ًىبـ بيذ قٟت، وما بالكاي 

 ت مخىؾُت وظلـ ؤمامي، وصون ؤي م٣ضماث٢ام ممخلئ الجؿم، طو

 ؾإلجي:
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  هجغة وال قٛل؟.-

الخد٤ُ٣ طاجه، وؤياٝ ؤؾئلت  إٖاص ٖلي  ٞ ،)قٛل!( ٞإظبخه باؾخٛغاب

 ختىلبض  ماٞ ،ال٨خابتو  بظاصحي لل٣غاءةو  ماهلي الضعاسخي،ؤزغي ًٖ 

 
ً
  :ؤَٟإ صهكتي ٢اثال

 .ال٣اعب ؾُض ؤها-

الىاص٫ لحري ما  ذ ٖلىٞجهًذ مً م٩اوي، وناٞدخه بكضة، وهاصً

ب، ل٨ىه لم ًيخٓغ  بلهجت ٢اَٗت:  وباٚخجي، ؾُُلبه مً مكاٍع

 مً ؤ٧اصًمُت الى٣ل. (45)خخمُاثقهاصاث  3 ٖكان جغ٦ب البدغ الػم٪ -
- ..... 
 آالٝ ظجي. 3ه٩ُلٟى٥  -
- ...... 
 ظىاػ ؤزًغ وجإمحن بإل٠ ظجي.و  وظىاػ ؾٟغ ؤؾىص -
- ...... 
 في الكهغ. وع٢ت زًغا 600بـ "٧اعظى" هكٛل٪ هو بدغي ٖلى مغ٦ب -
- ..... 
 ؤها ٖمىلتي عاجب قهغ ًً ٧املحن ٢بل ما جسُي اإلاغ٦ب..بؾخبُىا ًا ؤبا؟ -
 

 ألاولُت. ؤلاؾٗاٞاثو الخغاث٤،و  الصسهُت، الؿالمت في قهاصاث (45)
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ج٩ال٠ُ و  ٞهؼػث عؤسخي باإلاىا٣ٞت صون ؤصوى ٞها٫، ُٞلب ججهحز ؤوعاقي،

الى٣ل البدغي"، واؾخسغاط ظىاػّي  ي "ؤ٧اصًمُتالضعاؾت ألؾبىٖحن ف

الؿٟغ، ٖلى ؤن ؤل٣اه في الُىم الخالي ٖىض الؿابٗت نباًخا في اإلا٩ان طاجه 

 لىبضؤ ؤلاظغاءاث.

٩ٞل ما صعؾخه ٢ض ٖكخه ، لم ج٨ً الضعاؾت في ألا٧اصًمُت باألمغ الهٗب

ة ، ل٨ً للبًاج٘ خُا"الل٣اٞاث"و ،"ال٣ىاعب"و ،"الؿىاب٪"بُٟغحي بحن 

ؤزغي ٚحر خُاة ألاؾما٥ التي حؿبذ هىا وهىا٥ ٦ُٟما حكاء، جًغب 

اهٟها وجمسغ بظًلها اإلااء لخ٣اوم وج٣اوم، وجب٣ى مً وِٗل  ؤن ؤظل بٖؼ

ىم لٛحر٥، لظل٪ ٦ىذ ؤقٗغ بإهجي ؤ٢ىاجىاهدً وهلخ٣ِ  ، ُٞىم هي ل٪، ٍو

ت، بال مً اإلاىث،زخضًضًت طاهب ألخمل ٢بىًعا  ت  اٍو ل٨ً ؤلاؾ٨ىضٍع

٤، ت ٧اهذالخاهُ ٞٗكذ جل٪ ألاًام  وخب، ووص، وخىان، جسُٟجي بلحها بٞغ

٣ُت ة بحن ؤخًان ٞخا ؾاخغة، جغبذ ٖلى ٦خٟي، وجبدؿم في وظهي ٧ل بٍٚغ

، ٫ ٧ل لُلت، وجًمجي بلحها، وحسخبجي بلى ٖاإلاها ألعا٢هها ٖلى الغمانباح

 ختى جدؿا٢ِ الىجىم مً خىلىا لخطخيء البدغ ٧له.

ؿلمجي ظىاػ الؿٟغ البدغي ججهحز ألاوعا١، ٞ"ؾُض ال٣اعب" مً اهخهى 

٣ض الٗمل ٖلى بلىهه ألاؾىص، وظىاػ الؿٟغ الٗاصي بلىهه ألازًغ،  ٖو

مً مُىاء بلى بحروث "٧ابي ماًىع" والتي ؾدبدغ الهىضًت الى٣ل الؿُٟىت 

ن، ٞؿلمخه ٖمىلخه اإلاخ٤ٟ ٖلحها، بٗض ؤن ؤُٖاوي زال٫ ًىمح "بىعؾُٗض"

بُٗت ٖملي ٦بدغي، زم بٌٗ الىهاثذ اإلاخٗل٣ت بال ٗمل ٖلى البىازغ، َو

َكغب و  جغ٦جي وظلـ ٖلى َاولت ؤزغي ًضزً الكِكتو  ناٞدجي بكضة،

 وظىصي، و٦إهىا لم هخ٣ابل ؤبًضا مً ٢بل، ٣ٞبًذ ٖلى 
ً
الكاي مخجاهال

غح ٖلُه ؤؾئلتي ألازحرة ٢بل ؤن ؤعخل ًٖ ؤوعاقي  واججهذ بلى البدغ، أَل
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خجي  هظا الٗالم الظي ٦ىذ ؤعاه قبًدا ٦بحًرا مً ٢اعبي الهٛحر َاإلاا زٞى

٤ الظي ًإ٧ل ٧ل مً  ب مً لٗىت الٍُغ مىه ؤمي، وصؾذ في ٢لبي الٖغ

إزظه بلى الىاع،  ٩اًاث ٞلماطا ٦ىذ ؤزاٝ صاثًما مً جل٪ الخ٣ًترب مىه ٍو

اصوا ٧اإلاجاهحن ٣ًبلىن م  التي ٧ان ًد٨حها لي ؤبي ٖ  ؤعيىاً عخلىا، ٖو

ها ٞابخلٗتهم ٧ان ًجب ؤن ؤعي بإن ، ل٨ً ؟٦إن لم ٨ًىهىاٞإنبدىا  في ظٞى

ابخلٗىا ألاعى ال جبخل٘ بال اإلاىحى، ٞهم ال ٌٗلمىن بإجهم هم اإلاجاهحن الظًً 

جل٪ الخُاة، وصٞىىا ، بٗض ؤن خغمىها مً مىظ آالٝ الؿىحنؤهٟؿهم 

 اإلالر.اإلااء،  ظؿاصهم بحن ُٚاهبؤ

ضًىت التي ؤوصٕ عاثدت اإلا زغظذ بلى ال٨ىعهِل وظلؿذ ٖلى م٣ٗض حجغي 

ؤَال٘ وظىه  ؾإٚاصعها بلى "بىعؾُٗض" في نباح الُىم الخالي، ٞٓللذ

الىاؽ، مً ًطخ٪، مً جطخ٪، مً ًبدؿم، مً جبدؿم، مً ًضاٖب 

ٖلى خبُبخه ؤماهُه، مً ٣ًُب وظهه ؾاعًخا في همىمه،  غؤؤَٟاله، مً ٣ً

 الخموو  اإلاىبٗض مً ٖغباث )البُاَا يىء ال٣ىاصًلىٓغث بلى ٞ

٦ىذ ؤهغب بلُه وقٗغث بضٝء لم ؤط٢ه بال في بًُ ٢اعبي ٖىضما الظعة(، و 

 
ُ
حٗاٌكذ م٘ ؤخالمهم الهٛحرة و  وظىه الباٖت، مً بغص الكخاء، ٞإلٟذ

التي جضلذ مً ؤُٖجهم الالمٗت بالُُبت، ٞأوؿذ عوحي الهٟاء، و٦إن 

٣ظٞها بًُٗضا، ٞإ٣ًىذ ؤن البدغ ٢ض  هىا٥ مً ًجٕز همىمي مً نضعي، ٍو

اب ٖلى ٧ل ؤؾئلتي التي ٧اصث ؤن ج٣هم عوحي، هه٠ عؤٝ بدالي، وؤظ

 هىا، وهه٠ هىا٥. 

 خىله ًلخ٠ مجاوع  م٣ٗض مً مؿامعي بلى جهل ٖىص صهضهاث ٧اهذ

 اإلااعة مً وال٨شحر ،(والظعة والبُاَا الخمو) باٖتو  ،اإلاهُاٞىن 

ما٫  بهىث ٌٛجي ٧ان الظي الغظل هظا عئٍت مً ؤجم٨ً ٞلم الىٓاٞت، ٖو
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ذ اإلاكاٖغ، له وجدً ال٣لب، ًجظب صافئ  بلى ألهًم السُى ٞإؾٖغ

ً خب) قضًض بابتهاط مٗهم مغصًصا الخل٣ت ُ   ٞغى الَى  بغوحي ؤٞضًه..اٖل

  ُ ى ا ٧ان( اٖو
ً
ٛجي ٌٗٝؼ مً قُس كخه ًًغب ٖىصه، ٖلى مغج٨ًؼا َو  ٖلى بَغ

دغ٥ ألاوجاع،  خاهُت بىٓغة عم٣جي بهغججي، بسٟت ٖلحها اإلاجٗضة ؤنابٗه ٍو

 الٛىاء.. خُاة للىًَ ٞالٛىاء م٣اومت، ؤصوى صون  همبُج ؤوؿاب ظٗلخجي

ً للىًَ ً الٛىاء.. صازلىا ًدُا آزغ َو  الىاؽ وهاالء وؤهذ ؤها هى للَى

ا، ؤي ل٨ً ٧ان الؿاا٫ هى ما ًىٛو ٖلي لخٓاحي الغاجٗت صاثًم  ..البؿُاء

 ً ً حكٗغ به ًا "ٖاص٫"؟ ٞالىًَ ٖىضي نٛحر للٛاًت، ؤما الَى َو

  ٖ بال بما ٣ًٟؼ مىه ؤمامي آلان ُٞبهغوي بدُاة ؤوظضها هللا  لم ليال٨بحر ٞال 

 صازلي، ؤوؿىوي بًاها مىظ زل٣ذ.

ا ٖىا عخلىا ؤن بٗض ال٨ىعهِل ٖلى عخلتيفي  الكُش عا٣ٞجي ًٗ  ٧اهذ ،ظمُ

لت، البًُاء وط٢ىه اإلامؼ٢ت، بهق   مالبؿه  اإلاى٨ىف، الىاٖم وقٗغه الٍُى

 َال٢خهو  اإلاغجب، مه٦ال  ًٖ ؤبًضا حصخي ال ال٣ضًمت، وظهه و٢ؿماث

غة، ومٗلىماجه ،تالالٞخ  مًذ، ٦بحرة ؤؾماء ًٖ بدضًض إزظويٞ الٍٛؼ

ش وؤبُا٫ ؤعاص ؤن  ٦إههو  ًد٩ي ٩ٞان ر، ؤظهلها جماًما،وؾح   وخ٩اًاث، وجىاٍع

هبٌك٤ ٣ٖلي  ،ما ٞاججي مً خُاة جل٪  صازله ٍو ٞإَال٘  الكىإع

 ٖلى طل٪ يٞصجٗج والدجاعة، وألاػ٢ت الك٣ى١  ما جسُٟهو  ألانىاث،

ا ٞٓل خ٩اًتي، ؾغص
ً
 بغئٍا ؤقبه بىظه بلي   ًىٓغ ؾاٖخحن، مً أل٦ثر مىهخ

ىضما ،ؤبًضا مجها حؿد٣ُٔ ؤال جخمجى ظمُلت   ٦خٟي ٖلى عبذ اهتهُذ ٖو
ً
 :٢اثال

لُبدض ًٖ ٢ُٗت ؤعى مً طل٪ البدغ ا ما ًىًم  عظل بؿُٟيخه ؤبدغ-

ً آزغ، لُِٗل ٖلحها خُاة ؤزغي، م٘ ؤ ً، نٛحرة جدمله في َو هاؽ آزٍغ

ىه  ٞإٞجى ٖمغه ٧له مىبهًغا ب٩ل ما ًغاه صون ؤن ٌٗثر ٖلى مبخٛاه، ألن َو
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ألاو٫ ٧ان ًدانغه صاثًما في ٧ل م٩ان، ٞإعاص ؤن ٌٗىص بلُه، ل٨ً اإلاىث 

٤، ٞماث صون ؤن ًىا٫ هظا، ؤو طا٥.  ٢ُ٘ ٖلُه الٍُغ

  و٢ٟذ
ً
 بلُه، ًغمي ما بلى الىنى٫  ؤخاو٫  وؤها ٞاهي، ٞاًٚغا امىضهك

  ٞاهُل٣ذ ألازحرة، ٧لماجه بلى لخٓت في هخبهذوا
ً
 هدىه ؤقحر وؤها مدؿاثال

 :بؿبابتي

ًبا ؤهجي ؾإمىثهل ج٣هض  -  ؟٢ٍغ
 :اإلا٩ان ٖليّ  مأل بهىث ٞإظابجي

 .لُلتٞغاق٪ ٧ل مؿخل٤  في وؾخجضه  ًٖ خلم٪ ابدض-

٣ي ٞبلٗذ ، م٩اوي في وحؿمغث ٍع
ً
، وظهي في ٞدض١ مظهىال

ً
 ؤو مبدؿما

،
ً
،قامخ ؤو ؾازغا

ً
ؤن  ؤخاو٫  ٦ىذ بِىما.. ؤٖلم ؤن حهمجي وال ؤٖلم، ال.. ؤو ا

 الًباب، زلٟه َاعًخا ٖجي ٞاههٝغ ؤمامه، اإلاخبٗثرة ٢ىاي ؤؾخجم٘

 . ظضوي  صون  ل٨ً ٦شحًرا هاصًخه

ؤَل٤ ٢بُان "٧ابي ماًىع" بقاعة ؤلابداع مً مُىاء بىعؾُٗض بلى 

ـ مغوًعا ، ببحروث، وبًُالُا، ٧ان ٢ض اؾخ٣بل "ماعؾُلُا" جي "الباف َع

ضم الخإزحر ًٖ  لت ًٖ الالتزام بالٗمل، ٖو ؾمحر اإلاالر" بمدايغة ٍَى

اٖت ؤوامغه، وؤوامغ "٦بحر و  ،الىعصًتمىٖض  الخٗاون م٘ ػمالجي البداعة، َو

 الًباٍ
ُ
 ؤو..ؤو..ؤو، ٫،" صون مىا٢كت، ؤو اٖتراى، ؤو جباَا، ؤو جساط

 ي السام بالٗمل،والّؼ  ٞؿلمجي "٦بِىتي" السانت التي ؾإ٢ُم ٞحها، 

طاث ؤؾىان  وؤزغي للضهان،  ٞغقخحنهاولجي خظاء واقي، زم و  زىطة،و 

و٧لٟجي  وآلازغ باألػع١ بٜ ؤبٌُ،بهُ ؤخضهما ممخلئ  وصلىًٍخضًضًت، 

"اإلاغاقم"، ٞإمغوي ؤن ؤ٢ىم بهىٟغة ألاظؼاء التي لخ٤ و بمهمت الضهان،
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ٖلى ؤن ؤٞٙغ مً ، بها الهضؤ، وبٖاصة َالئها في الضوع الشالض مً الؿُٟىت

، ٞإههٗذ ألوامغه وبضؤث ٖملي ٖلى ٖملي ٢بل اهتهاء الىعصًت الهباخُت

الخحن مً الكبابُ٪ و  ٨ٞىذ ؤجلهو بُٗجي بحن الخحنالٟىع، 

الاؾُىاهُت ألعي البدغ الظي َاإلاا خلمذ ؤن ؤنل بلى جهاًخه، ل٨جي حٗثرث 

 في جهاًاث ؤزغي، جدخاط بلى ؤخالم ؤ٦بر، وؤ٦بر.

غنضها بُٗيُه ٦ىذ ؤقٗغ بإ ن "ؾمحر اإلاالر" ًغ٢ب جدغ٧احي مً بُٗض، ٍو

٣ت ج٣لُضًت مًٟىخت، ٞٗىضما ؤخـ بإهجي ٦كٟخه  طهاًبا، وبًاًبا بٍُغ

ّٗض  ٌُ يخ٣ض ما ؤهجؼجه مً ٖمل، ٞإقاع بلًي بإن ؤُٖض ج٣ضم هدىي، وبضؤ  ٫، ٍو

والٟىانل  الكبا٥، والخاثِ،و  نىٟغة طا٥ الباب،و  َالء هظا الغ٦ً،

اص ٌؿإلجي ًٖ مهىتي  زم الخضًضًت ؾإلجي ًٖ اؾمي ٞإظبخه )ٖاص٫(، ٖو

٢بل ؤن ؤنٗض بلى اإلاغ٦ب، ٞإزبرجه بإهجي ٦ىذ ؤٖمل نُاًصا، ٣ٞا٫ لي 

ا
ً
 :مؿتهؼث

  بـ.و  بًاٖتهىا مِٟل قب٪، وال ؾم٪، هىا ُٞه - 

ض مً الٗمل، زم  ؤُٖاوي خبىب للى٢اًت مً صواع البدغ، وخشجي ٖلى اإلاٍؼ

 و٢بل ؤن ؤهم إل٦ما٫ ٖمليُٞه،  لُباقغ الٗملنٗض بلى الُاب٤ الغاب٘ 

، وخضزجي بلٛت الًباٍجىُٟظ مالخٓاجه، صزل الٟلبُجي "ظىمُل" ٦بحر و 

 ال ؤه٤ُ ٟهىمت، جسللتها بٌٗ ال٩لماث الاه٩ٚحر م
ً
ت، ٞى٢ٟذ مكلىال لحًز

ع٧ل صلى الهبٜ ب٣ضمه الُمجى، و  ب٩لمت واخضة، ٞإزظ ًهغر في وظهي،

ا جلُسذ ؤعيُت الؿُٟىت وظضع  ًٗ اجها، ٞهبِ "ؾمحر اإلاالر" ؾَغ

لِؿخ٨ك٠ ألامغ، ٞدى٫ نغازه هاخُخه، وهى ٌكحر بلّي ب٩لخا ًضًه، زم 

ا، 
ً
نٗض بلى الضوع الغاب٘ ًجغظغ زىعجه زلٟه، و٠٢ "ؾمحر اإلاالر" مغجب٩

اص بٗض لخٓاث وفي ًضه ػظاظت "هِٟ" بٌٗ زغ١ ٢ماقُت، و  زم زغط ٖو
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ي بلهجت خاصة ؤن ؤه٠ٓ ؤل٣اها جدذ ٢ضمي، وؤقٗل ؾُجاعة، وؤمغو

ث اإلا٩ان مً الب٣٘ البًُاء التي اهدكغث ُٞه بٗكىاثُت مؿخٟؼة، ٞجشى 

بضؤث في بػالتها، ل٨ىجي ٦ىذ ؤ٨ٞغ في ؤمغ هظا اإلاجىىن الظي و  ٖلى ع٦بتّي،

 ؤٞهم لٛخهالضلى صون ؤن  ع٧ل
ُ
  ، ٞخى٢ٟذ

ُ
بلى  ًٖ الٗمل ٞجإة، والخٟذ

ضه "ظىمُ  :ل"، ٞؿب٣جي بإمغ ظضًض"ؾمحر اإلاالر" ألؾإله ٖما ٧ان ًٍغ

ت البًُا ظؿم الؿُٟىت -   الٟىانل، وبالؼع٢ا ألابىابو  اصهً بالبٍى

 .الكبابُ٪و 

ضث   ٟٞهمذ ما ٦ىذ ؤؾعى لالؾخٟؿاع ٖىه، ٞدغ٦ذ عؤسخي باإلاىا٣ٞت، ٖو

إلػالت الب٣٘ صون ؤن ؤه٤ُ ب٩لمت واخضة، بِىما ٖاص هى لحر٢بجي بىٓغاجه 

ؤالخٔ طل٪، غة ٧ان ٌٗلم جماًما ؤهجي اإلاًٟىخت مً ظضًض، ل٨ىه في جل٪ اإلا

 مً ؾُجاعجه، و٦خمه بحن يلىٖه،
ً
ال هٟشه في الهىاء، و  ٞسخب هًٟؿا ٍَى

بلى ظىاعي ٞخٟاظإث وهؼ٫ بدظاثه،  و٢خلهاٖلى ألاعى،  زم ؤل٣ى الؿُجاعة

دحن مىٖض عاخت الٛضاء.به   ٌؿاٖضوي ٢بل ؤن ًضاهمجي الى٢ذ، ٍو

 لم بِىما والؿ٨حن، بالكى٦ت ن ًإ٧لى  ٠ُ٦ ؤهٓغ ٦ىذ البازغة مُٗم في

 ٞإها ظضوي، صون  ل٨ً ؤ٢لضهم ؤن ٞداولذ باإلال٣ٗت، آ٧ل ٠ُ٦ بٗض ؤحٗلم

 ًسخبئ الكُُان ألن ٢بل، مً الِؿغي  بُضي َٗامي جىاو٫  ٖلى ؤظغئ  لم

ىا، ختى ؤهخٓغ ٞجلؿذ صاثًما، ٞحها  ؤن بٗض َٗامي جىاو٫  في ؤها وؤبضؤ ًٟٚغ

 الُاولت عؤؽ ٖلى" الُهاة ثِـع " ٞى٠٢ اإلاِٗكت، نالت بلى ٌٛاصعوا

 ًإ٧لىن  ظمُٗهم ال ٞاإلاؿلمىن  ًغام، ما ٖلى شخيء ٧ل ؤن لُُمئن اإلامخضة

غ، لخم  الهىىص مً وال٨شحر السٟاء، في السمغ بًٗهم ٌكغب بِىما السجًز

الضظاط، ؤو  ًإ٧ل ال مً ومجهم اللبن، ٌكغبىن  الو  الب٣غ، لخم ًإ٧لىن  ال

 ممً ٞخعجبذ ال٣ُِ، بال شخيء ل٧ ُٞإ٧لىن  الٟلبُيُىن  ؤما الؿم٪،
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 زل٣ىا ٢ض و٧لىا ومكغبىا مإ٧لىا، في ؤقباًخا جُاعصها ألاصًان ًهىٗىن مً

 ؤخاو٫ الخملو مً مإػقي ٦ىذ وبِىما، ؤمهاجىا؟ ؤزضاء مً هغي٘ هللا

ٞاهٟغظذ ٍإ٧ل بُضًه، و  ًجلـ في مىاظتهي"ؾمحر اإلاالر" و٢ٗذ ُٖجي ٖلى 

بٗض ؤن ؤصع٥  ، ٣ٞا٫ ليي ٖلى الُاولتكبنهٌ مً ؤزحًرا ألهجي وظضث ؤؾغاعي 

 :ؤهه ٢ض خّل لي مك٩لت ٦بحرة

 .بىا٧ل ٖلى ٦ُٟىا ٦ُٟهم ل٨ًهىا ٖلى اإلاغ٦ب بىلبـ ٖلى - 

غؾذ ؤناب٘ ًضي الُمجى ،الؿ٨حنو  ٞإل٣ُذ بالكى٦ت  في َب٤ ألاعػ،  ٚو

٣تي،  بال هى بِىما لم حهخم ؤخض بما ؤٞٗله، وبضؤث في الخ٣ام الُٗام بٍُغ

 .ختى اهتهُىا مً َٗامىا ًىٓغ بلّي مبدؿًما ْل وخضه مً

 َلب مجي "ؾمحر اإلاالر" ؤن ؤ٦ىن ُٖىه في اإلا٩ان، ؤه٣ل له ؤزباع البداعة،

جدغ٧اث "ظىمُل"، لخٓت بلخٓت، و  ؤؾغاع ال٨باثً،و  اإلا٩ُاه٨ُُت،و 

ٞىا٣ٞذ ٖلى َلبه ٖلى الٟىع، وعوخذ ؤهخم بى٣ل ألازباع، بل وؤبدض 

، بل وه٣لجي بلى مٌ هى ُٖيُه ًٖ ؤزُاجيل م٩ان، بِىما ؤٖٚجها في ٧

ا مً ػمالجي، 
ً
ؤلا٢امت في ٧ابِىت ممحزة ٖلى م٣غبت مىه، ٞإنبدذ مىبىط

خجىب الخضًض ؤمامي في ؤي شخيء،  ختى ؤن البٌٗ مجهم ٧ان ًسكاوي، ٍو

٨ٞىذ ؾًُٗضا بخل٪  ؤما البٌٗ آلازغ ٩ٞان ًداو٫ ؤن ًغيُجي بإي ق٩ل،

ٟت، ؤو زؿِؿت، ال٣ىة التي مىدجي بًاها، صون ال ىٓغ بلى ٦ىجها ٢ىة قٍغ

٣ِٞ هي ٢ىة لم ؤقٗغ بها مً ٢بل، ولم ًمىدجي ؤخض بًاها مً ٢بل، ألهجي 

لم ؤ٦ً في خاظت بلحها صازل ٖاإلاي الظي عخلذ ٖىه، ٩ٞل شخيء ٧ان ًجغي 

ض، ل٨ً هىا ا آزغ ٖلى ؾُذ الؿُٟىت البض وؤن ج٨ىن ب هىا٥ ٦ما هٍغ
ً
وؿاه

٪، ٞاألع  ى جمىد٪ زُاعاث ٦شحرة للٗؼلت، ؤما هىا ٚحر الظي ٧ان ًدخٍى

ٞالبض وؤن ج٨ىن ألا٢ىي لخب٣ى صاثًما ٞى١ ؾُذ اإلااء مهما اقخضث 
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، ختى ؤنبدذ وظهه الٗىان٠، ٞمىدجي "ؾمحر اإلاالر" ٧ل ههاثده

ا ؤزغي ٦ىذ ؤقٗغه ػاهًضا، آلازغ
ً
ا ٦ىذ ؤقٗغه خ٨ًُما، وؤخُاه

ً
، ٞإخُاه

ا، ل٨ىه 
ً
ال ًًغ، بل ًىٟ٘ ٦شحًرا، ل٣ض ؤنبذ وؤخاًحن ٦شحرة ٦ىذ ؤعاه قُُاه

ض  "ظىمُل" ًدضزجي بالٗغبُت، والتي ٧ان ًجُضها ل٨ىه ًسٟحها ٖىضما ًٍغ

ماعؽ ٢ىجه ٖلى الًٟٗاء، لِكٗغهم بإجهم ؤٚبُاء،  ؤن ًهب لٗىاجه، ٍو

 ٌُ ل له ؤل٠ خؿاب، ل٨ىه ناع ٗم  وؤهه الٗب٣غي الىخُض الظي ًجب ؤن 

 اؾىؽ ٦بحر.ٌٗمل لي ؤل٠ خؿاب بٗض ؤن جدىلذ بلى ظ

مُىاء "ظىىة" في بًُالُا، بٗض ؤن ٚاصعها مُىاء  صازلعؾذ "٧ابي ماًىع" 

ه٣ُٗه ؤقٗغ بإن خلمي ٢ض ؤيخى  بدغي  "بحروث" ٩ٞان م٘ ٧ل مُل

اء، لظل٪ ٦ىذ  خ٣ُ٣ت، ٞاألخالم ال ًم٨ً ؤن جخد٤٣ ؤبًضا بال بطا ٦ىا ؤ٢ٍى

ي جغبُه ؤ٢ىم بمهمت الخجؿـ ٖلى ؤ٦مل وظه لهالر "ؾمحر اإلاالر" الظ

ت بغبان الؿُٟىت الظي ٣ًُم في "٢مغة ال٣ُاصة" وال ٌٗلم ًٖ  ٖال٢ت ٢ٍى

ا، ٞىدً البداعة ال ٌكٗغ بىا ؤخض هىا، وال ًىٓغ بلُىا ؤخض بال 
ً
اًاه قِئ ٖع

ٌِٗل هاالء الظًً ٣ًبٗىن في  ًجب ؤن حٗمل، وجإ٧ل، وجىام، ٧ي ٦تروؽ  

 ا ما ؤهه زال٫" ًىًم ، ٣ٞض ؤزبروي "ؾمحر اإلاالرفي وُٗم "٢مغاث ال٣ُاصة"

ت اإلاا٦ُىاث، وماث َا٢مها ًٖ  ٖمله ٖلى متن بخضي الؿًٟ اختر٢ذ ٚٞغ

ا لم 
ً
آزغه، وعٚم طل٪ اؾخمغث الغخلت بٗض حُٗحن َا٢م ظضًض، و٦إن قِئ

َاإلاا ؤجها ماػالذ  الؿ٨ًًًٟ، ٞمىث الهٗالُ٪ ال جخى٠٢ مً ؤظله 

ا ًٖ خُاو  جُٟى ٖلى ؾُذ اإلااء،
ً
٤ بى٢ها ب٣ىة مٗلى تها، ؤما بطا ٍٖؼ

 ٚانذ في ال٣إ ٞةجها ججظب مٗها ٧ل مً ٖلحها بلى اإلاىث.

إذ مً وعصًتي هؼلذ ألججزه في ُبٗضما اهته ؤلاًُالي، وؤٚؿل ُٖجي  اإلاٞغ

بجما٫ ال ٌكبه ؤي شخيء مما عؤًخه مً ٢بل، ٞلماطا ًبدؿم هاالء الىاؽ 
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ٗذ عؤسخي صاثًما؟ ما الظي ج٣٘ ٖلُه ؤُٖجهم وال هغاه هدً؟ ا ٞع ل٘ الخال٫ أَل

السًغاء اإلادُُت باإلاُىاء، وبلى الؿًٟ الطسمت السُالُت اإلاظهلت، زم 

غوخىن، وفي وظىه الٟخُاث  خض٢ذ في وظىه الىاؽ الظًً ًجُئىن ٍو

ت، وهغولذ ٖاثًضاو  الك٣غاواث، وبلى نضوعهً، بلى  ؤٞساطهً الٗاٍع

ب مً صهُا ًىدتها اإلااء، والٗؿ ب  ؿُٟىت، بٗض ؤن صُ ال ألجها ل، في ٢لبي الٖغ

نٗضث بلى ٦بِىتي في البازغة،  شلي ؤبًضا بإن ٌكىهها بىظىصه.حؿمذ إلا لً

للذ  بُٗض، ل٨جي جٟاظإث بـ"ظىمُل" ًدمل في ًضه ػظاظت  ؤجٟغط مًْو

ضزل بلى الؿُٟىت بصخبت ٞخاة بًُالُت، ٞسغظذ مً "ال٩ابِىت"  زمغ، ٍو

بها، زخلى او  وؤزظث ؤعا٢به ختى جإ٦ضث ؤهه ٢ض ؤصزلها بلى ٧ابُيخه

ذ بلى "ؾمحر اإلاالر" ؤص١ ٖلُه بابه أله٣ل بلُه هظا السبر اإلاهم،  ٞإؾٖغ

 
ّ
، ٞ ي  ذ عاختي، ٞسغط بلل٨ىه لم ًٟخذ بابه بال بٗض ؤن ٧ل هضمذ قبه ٖاع 

 :ٖىضما عؤًذ ٞسظ امغؤة ًلم٘ مً جدذ الُٛاء، ٞؿإلجي بُٛٔ

 .ًه ًا ٖاص٫؟ ٖاًؼ ب- 

ا٫ ٦بحرة، ٞطخ٪ بكضة، و٢الظي ًدمل ٧اعزت  الىبإ الُٗٓمٞى٣لذ بلُه 

 : ؾازًغا

ح  - ه، وابؿِ هٟؿ٪، ٚو ذ رصه ٖاصي ظًضا..عوح اٖمل ٍػ  .الٍؼ

ٞٗضث بلى ٦بِىتي ؤظغظغ طًى٫  ،ٞإخبُجي، بل نٟٗجي ما عؤًذ وؾمٗذ 

م ؤهجي، ، بِىما ٧اص ٢لبي ؤن ًىدكغ بحن يلىعي مً هى٫ ما ٢الهالسُبت  ٚع

عؤًذ ما و  اإلاُىاء،جمىِذ ٞٗل طل٪ خُىما هؼلذ وجمكِذ ٖلى عن٠ُ 

في  ؤخالمهًث في هٟسخي ؤن ؤ٢خدم عؤًخه مً الٟخُاث الك٣غاواث، بل ٦ّض 

ا  ؤنبدذ٠ُ٦  ل٨ً ،ألؾخمخ٘ بهً في السٟاء جل٪ اللُلت
ً
الظهىب قِئ
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ا، ًبإ ًً الكغاب؟، بِىما ْللذ َىا٫ خُاحي و  َكتري، ٦ما الُٗامو  ٖاص

تاإلاايُت ؤزجل ؤن ؤهٓغ بلى ؾم٨ت  ؤو بلى وظه امغؤة  بغػث مٟاججها، ٖاٍع

ٖلى نٟدت  ذ ُٖىاهاٖلى قاَئ البدحرة ٞاو٨ٗؿ حٛؿل قٗغهاظلؿذ 

ا ًُٞلت ٦بري بطا لم ًمؿؿها اإلاُاه، ٞلِـ للظهىب مٗان  ؤزغي ؾىي ؤجه

  بكغ.

الهىاء مً بغازً و  اإلااء،و  اهُل٣ذ زٍُى الىىع مً الٟىاع لخُهغ ألاعى

م ؤه٠ ٧ل مً ججاهل الٓالم، وحٗلً للٗالم ٧له ؤهىا ما ػلىا وِٗل ٚع

، وعٞٗذ آطان اإلاٛغب، بهىث «عاضخي» خُاجىا، ٞهٗضث بلى ظىاع

 ٌُ ه 
ّ
 ؿم٘ مً في آطاجهم نمم، ٣ٞضمذظهىعي هٟسذ ُٞه مً عوحي لٗل

، واٖتٝر لي بإن ؤخًضا لم  ىا في الهالة، ٞاخمغ  لُاّم  «عاضخي»
ً
وظهه زجال

 ٌٗلمه ٠ُ٦ ج٨ىن الهالة، ٞامخههذ الهضمت، وجٓاهغث بإهه ؤمغ

لمخه ٠ُ٦ ًخىيإ، و٠ُ٦ ًاصي نالة  ٖاصي، ُٞلبذ مىه ؤن ٌٛدؿل، ٖو

ىضما اهتهُىا، ناٞدجي بكضة، وع٦ ٌ هاخُت البدغ، لُخدضر اإلاٛغب، ٖو

ضاجه.   بلى هللا، بِىما ٧ان الُاثغ السٟي ًمأل الضهُا بخٍٛغ

ؤقٗل و  خل٣ت ٦بحرة مً ؤعبٗحن خٟغة في ؾاخت الٟىاع، «عاضخي» هدذ

ا ؤزًغ مً ؤوعا١  «هىع »ض ؤن وي٘ في ع٢بت جمشا٫صازلها الىحران، بٗ
ً
َى٢

الاخخٟا٫ مٗه بُٗض مُالصه، ٞلبِذ الضٖىة و الصجغ، زم صٖاوي للٗكاء،

ُٖغي اإلاًٟل، وؤخًغث له وويٗذ بٗض ؤن اعجضًذ ؤظمل مالبسخي، 

ـ، ٞك٨غوي ٖلى  ًُٞتؾاٖت ًض  تها مً ؤخض مدالث باَع ٦ىذ ٢ض اقتًر

الظي بإن ؤظلـ لخىاو٫ الٗكاء  لي بُضه الهضًت، وجلبُت الضٖىة، وؤقاع

الُٗام،  وؾ٢ِض وي٘ ػظاظت "قامباهُا" ؤٖضه بىٟؿه، ٞخٟاظإث بإهه 

 ٧ل شخيء خىلي،ظىاعها ؾُجاعة خكِل مُٟإة، ٞإهملذ  وؤؾىض
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ونغزذ ب٣ىة بٗض ؤن الخ٣ُذ ػظاظت "الكامباهُا" مً ٞى١ الُاولت 

وعٞٗتها ٖلى ٞمي )ؤزحًرا..مل٨ت ظما٫ ألاعى؟!( ٟٞجغث الُٛاء بجهم، 

، ؤعجىي ختى جهببذ ٖلى مالبسخي، وما و  وبضؤث ؤقغب، وؤقغب، وؤججٕغ

  «عاضخي» وهٓغث بلىجى٢ٟذ،  بن ؤصع٦ذ َٗمها،
ً
 :، وؾإلخه مظهىال

ت-   ُ  .بًه صه؟ صي م 

اهت  ا زم حؿاء٫ بَغ
ً
 :ٞاهٟجغ ياخ٩

 ها ٦ىذ ٢لذ ل٪ بجها قامباهُا؟ى اوه- 

ى الكاَئ ٞاخخٟٔ بها لخل٪ إزبروي بإن البدغ ٧ان ٢ض لٟٓها ٖلٞ

ا، ضخ٪ معي، و٢ا٫ ماػًخا 
ً
سُت، ٞاهٟجغث ياخ٩  : اللخٓت الخاٍع

 .ـ بالؾدُ٪مىمالخمض هلل بن البدغ مغماف ٖلُىا -

ٞٗضها بلى الطخ٪، ٞهٟ٘ ٦ٟه ب٨ٟي، زم ؤمؿ٪ ؾُجاعة الخكِل،  

ت،   ظًضا، وويٗها في ػظاظت "الكامباهُا" الٟاٚع
ً
ال وؤزظ مجها هًٟؿا ٍَى

م ٖلحها الُٛاء، ختى امخألث بالضزان، وع٦ٌ هاخُت الكاَئ، وؤخ٨

ىخها ب٣ىة ا وو٠٢ في مىخه٠ الضاثغة  َو
ً
في البدغ، زم ٖاص الهش

اإلاًِئت، وؤمؿ٪ بُضي وعٞٗها بلى الؿماء، وناح بإٖلى نىجه والضمٕى 

 ًىُٟئ(. ال الظي بىىع٥ اُٚصىا ) ًااااااعب :ًهجيؿاب ٖلى زّض 

ا ؤحع
ً
ى  خٍؼ

ُ
ؤلهض زل٠ طهىبي  جب مً يٟٗي الظي ظٗلجيبِىما و٢ٟذ

مت، ٞإها ال٠ًُٗ الظي ؾ٣ِ في ظىت "٧امُلُا" صون ؤصوى صون ؤصوى م٣او 

 خلى اإلاظا١، وألهه لم 
ً
م٣اومت، ٞٓل ٌكغب مً ًضها ؾًما خؿبه ٖؿال

م مغاعجه ألهه الٗؿل، ل٨ً  «هىع » ًظ١ الٗؿل ؤبًضا مً ٢بل ج٣بله ٚع

ت واخضة قٗغث ؤه جي ٢ض ٖكذ زضٖت ٦بحرة، ال ًم٨ً ٖىضما ؤطا٢جي ظٖغ
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غجىا بطا عؤًذ  ؤن ٣ًاومها مشلي، ألهجي لم ؤَال٘ ؤبًضا ٢لىب الىاؽ، ٟٞي ظٍؼ

٢لًبا واخًضا، ٞةه٪ ٢ض عؤًذ ٧ل ٢لىب ؾ٩اجها، ٞىدً هإ٧ل مً َٗام 

 و  هغػ١ بغػ١ واخض،و  واخض،
ً
واخضة، و٧ل  اوكغب مً ماء واخض، وهغي ؤلىاه

ل٨بحر لظل٪ ٦ىذ ؤًْ ؤن هظا الٗالم ا اإلاظا٢اث جخلسو في مظا١ واخض،

م   هدً البكغ الظي زل٣ىا هللا مً عخم واخض، ل٨جي و  ال ٧له واخض، ٞل 

ٌ  ؤ٣ًىذ بٗض ؤن زًذ جل٪ الخجغبت ال٨بحرة بإن هىا٥، ؤؾىص   ، ، وؤبُ

، ومً بحن هظا ٧له زغط ؤلاوؿان الجضًض، لُضوؽ ا، وقغً ا، زحرً ا، ومغ  اخلىً 

.ٖلى ؤي شخيء ، و٧ل شخيء ٧ي   ًب٣ى وخضه بال مىإػ

ن هظا ت ًضه، ونٟٗجي في وظهي، و٢ا٫ لي ب، ويم ٢بً« عاضخي» ٖاص بليّ 

خ٤ ؤزظه مجي في الضهُا، ٢بل ؤن ٌك٨ىوي بلى هللا، ٞى٢ٟذ في وؾِ خل٣ت 

ض ا اإلاٍؼ ًُ ض مً جل٪ الهٟٗاث، التي و  الىاع مؿدؿلًما جماًما، مخمى اإلاٍؼ

لم بلى الظهىب التي حجبذ ؾخُٗىجي ٖلى جل٣ي الجؼاء، ٠ُ٨ٞ لي ؤن ؤؾدؿ

هٟسخي ٖجها؟ ٠ُ٦ ؤٞغح بؼظاظت زمغ زاصٖت، وؤججٕغ مجها بجهم صون 

ا
ً
 البدغ،و  بال طهىب ٦ما الصجغ، خؿاب؟ ٠ُ٦ لي ؤن ؤنبذ بوؿاه

ال٣مغ؟ إلااطا هدً مً زل٣ىا هللا ٧ي وكىه و  الكمـ،و  اإلاُغ،و  السخب،و 

ا  جىؾل بلّي ؤنو  ٖلى ًضي ب٣ىة، «عاضخي» ٧ل ظمُل زل٣ه؟ ٢بٌ ًٗ ه٠٣ م

في وظه الٟإعة الهٛحرة التي جإ٧ل في الؿض الظي ًذجب ٣ٖاب هللا، البض 

ا، لىجلـ جدذ مٓلت  ًٗ وؤن وعي ؤهىا ما ظئىا هىا بال هغًبا مً طهىبهم ظمُ

الىىع، ًغاها هللا وهغاه في ٧ل هظا الىظىص الجمُل مً خىلىا، ٞجشىها ٖلى 

 مت.عٞٗىا ؤًضًىا بلى الؿماء هيخٓغ الغخو  ع٦بخِىا

 

*  *  * 
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 (3 ) 

 السِ ألاػع١

 
ختى اهتهذ مغاؾم الضًٞ، ووعاه  «نابغ»٢بر  ٖلى« ؾُٗض» و٢ٟذ م٘

التراب في ٢بره، بٗض عخلت ٖىاء م٘ ؤلاظغاءاث الٛبُت، ٞٗضها بلى اإلاضًىت 

هدمل بحن ظىاخىا زُبت ألامل، وط٦غي ؤخضار لً جىضمل صازلىا 

بحن  ٖمغهُخىحن، وظشت "نابغ" الظي ؤٞجى  بسّٟي بؿهىلت، بٗض ؤن عظٗىا 

٢ىالب الشلج، ٩ٞان ٢بًرا له لشالزت ؤًام مخخالُت ٖلى ؾُذ اإلاغ٦ب، 

ذ زم هلخ٣ي بٗض نالة « ؾُٗض» ٞاج٣ٟذ م٘ ؤن هظهب بلى مىاػلىا ليؿتًر

مئىان ٖلى "الَغـ ٞااص"، و اإلاٛغب للظهاب بلى اإلاؿدكٟى اإلاغ٦ؼي، الَا

ا٢م البداعة، بٗض ؤن ل٨ً ٢بل ؤن  خىلهم خغؽ الؿىاخل بلى هىا٥، َو

هيخهي مً ٖبىع الكإع الغثِسخي الظي ؾُيخهي بىا بلى ٦ىمت البُىث 

ؿا٦غه  اإلاترانت ٖلى قاَئ الىُل، ؤو٢ٟىا يابِ "الى٣ُت" هى ٖو

ضم الؿماح لىا بُغح  وزٟغه، وؤنغ ؤن ًل٣ي بىا في الؿُاعة "البى٦ـ"، ٖو

إلاضة لُىم  ؤمغ بٗؼلىاو  ض م٘ ؤخض،ؤي ؾاا٫، ؤو ؤي اؾخٟؿاع، ؤو الخضً

٧امل في حجؼ زام، وؾِ ج٨خم قضًض ًٖ وظىصها صازل "ه٣ُت 

ت" غها، زم جم جغخُلىا في الُىم  الكَغ ا مً ؤن ٣ًخدمها ألاهالي لخدٍغ
ً
زٞى

الخالي بلى م٣غ "ألامً الىَجي" في صمُاٍ، وؾِ خغاؾت مكضصة ؤوهمخىا 

 لى بزغه.بإهىا ٢ض اعج٨بىا ظغًما ٦بحًرا ٢ض وٗضم ٖ
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ا٢م البداعة ًٖ آزغه،  ـ ٞااص" َو ت الاهخٓاع جٟاظإها بىظىص "الَغ في ٚٞغ

ٞدغعوها مً "الخضًض"، وؤخًغوا لىا َٗاًما، وؤمغوها بٗضم الخٟىه ب٩لمت 

ا 
ً
ـ ٞااص" الظي ظلـ مُمئى واخضة، ٨ٞىذ ؤخض١ في وظه "الَغ

باهضهاف قضًض، ٞداولذ ؤن ا٢ترب ألهمـ بلُه بالؿاا٫، ل٨ً ٖحن 

تؤ الظي ٧ان ٠٣ً ٞى١ عئوؾىا بمالبؿه اإلاضهُت، ٧اهذ جستر١  محن الكَغ

ا،
ّ
م ؤن الهبر م٘ ٧ل خغ٦ت جهضع ٖى الخ٨ىمت  ٞايُغعث ؤن ؤنبر، ٚع

٣ه  ٤ بلى مضًىدىاٍَغ ، ل٨ً لم ٨ًً ؤمامي ٚحر الهبر ختى ؤَى٫ مً الٍُغ

ؤلاعها١، و ًمغ هظا الى٢ذ اإلامل، وبٗض مغوع ؤعب٘ ؾاٖاث مً الهمذ،

ُُِ الىىم، هاصي والخٗب ت بهىث ٖؿ٨غي ظاص:، ٚو "ٞااص  ؤمحن الكَغ

عاقض خضاص"، ٞجهٌ "الَغـ ٞااص" مً م٩اهه بهٗىبت قضًضة، 

مئىان، وبسُىاث مخباَئت، وبىظهه الظي ال جٟاع٢ه ٖالم اث الَا

اب في ْالم اإلامغ اإلامخض، وبٗض مغوع هه٠  ت"، ٚو انُدبه "ؤمحن الكَغ

ت وهاصي ٖ لى بداع آزغ، وبٗض مغوع هه٠ ؾاٖت ؾاٖت، ٖاص ؤمحن الكَغ

ؤزغي هاصي ٖلى بداع آزغ، و٦إن هىا٥ م٣ُاحي ص٤ُ٢ هى مً ًدضص مضة 

الخد٤ُ٣، ول٨ً مً ٧ان ًخم اؾخضٖائه ال ٌٗىص بلُىا مغة ؤزغي، ٞٓللذ 

ت جماًما، ولم ًدب٤ ٚحري لُهِبه الضوع، ٞجاء  مىًٓغا ختى زلذ الٛٞغ

ا ًً ت" مىاص الخىاوي"، ٞىٓغث خىلي،  "هىع الضًً ؾُض "ؤمحن الكَغ

ت  بِىما ال ًىظض في الٛٞغ
ً
ؾىاّي،  وابدؿمذ إلاً ظاء ًىاصي باؾمي ٧امال

ٞىٓغ بلّي قظًعا، زم ٖاص ًىاصي "هىع الضًً ؾُض ؾُٗض الخىاوي"، 

 
ً
بكضة  "ؤها هىع الضًً"، ٞجهغوي :ٞلملمذ ظؿضي وجهًذ مً م٩اوي ٢اثال

 لخإزغي ٖلُه في الغّص.
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َجي" الظي ًجلـ في الٓالم زل٠ م٨خبه ؤمام ؤمغوي "يابِ ألامً الى 

ذ ٖلى اإلا٣ٗض ؤمامه ختى ًيخهي مً  ؤباظىعة جبض يىًءا ا، ؤن ؤؾتًر
ً
زاٞخ

م٩اإلاخه الخلُٟىهُت، ٞإزظث ؤججى٫ بُٗجي بحن ؤزار اإلا٨خب الظي ٌكبه 

ىن ًبض  غ خضًضي، وجلٍٟؼ ت الىىم؛ ؾٍغ  Tom andُٞلًما لـ"ٚٞغ
Jerry"،  بلت، وقبكب خمام، ججاه ال٣  سجاصة نالة مٟغوقت في او

ثم، مً الكخا التي لم جسُل  وبُجامت، وميكٟت، ختى اهخهى مً م٩اإلاخه

اص و  ب،والؿباب، ٣ٞام مً م٩اهه، وجشاء جمُى، وهغف في ٦غقه، ٖو

ؤزظ ٌؿإلجي ًٖ اؾمي، وؾجي، و  لُجلـ في م٩اهه، ٞإمؿ٪ ب٣لمه

ُىٓغ بلى ل اؾخضاع ب٨غؾُه ٖىىاوي زم حٛحرث هبرة نىجه خُىماو  ومهىتي،

 : الخاثِ زلٟه وهى ٌؿإلجي

 ؟لُه ػعث بؾغاثُل-

ا :
ً
 ٞدؿاءلذ مىضهك

 ؾغاثُل؟!ب-

 ؤًىة بؾغاثُل .-

 .الٟىاع بٗض مٗغ٦تؤها مؼعتهاف..هم اللي ؤؾغووي  -

 ٞاؾخضاع ب٨غؾُه ٞجإة ختى ؤنبذ في مىاظتهي:

 هذ هدؿُٗبِ؟ب-
 لُه بـ ًا باقا؟!-

  ؟بخإ بًهو  ًهٞىاع ب -
 
 اثُل بمغ٦ب "الَغـ ٞااص"ل٪ بؾغ بًه صز
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ت ماء مً ٦ىب ٖلى  لبذ مىه اعحكاٝ ظٖغ ٞغصصث ْهغي بلى السل٠، َو

ا، ٞإومإ بغؤؾه باإلاىا٣ٞت، زم ٢ا٫ بدضة :
ً
 م٨خبه عا٤ٞ ٞىجان ٢هىة ٞاٚع

 ػماًل٪ ٧لهم ٢الىا به٪ اللي ٦ىذ ؾا٤ً اإلاغ٦ب.-

ٞخىٟؿذ الهٗضاء، وؾغصث ٖلى مؿامٗه ال٣هت ٧املت، ٞإزظ ٌؿإلجي، 

ٗهغ في طا٦غحي، ختى ٦ضث ؤن ؤؾ٣ِ مً الخٗب، ٞىاصي ٖلى َو ؿإلجي، َو

ت"، وؤمغه، بٗضما جهٌ مً م٩اهه، وؤزظ ًٟغص في ؾىاعي  "ؤمحن قَغ

لملم في ؤقُاثه:   ٢مُهه، ٍو

 ِٞكه وؾِبه ًمصخي.-

 زم وظه ٦المه هدىي بلهجت خاصة، بٗضما اهخهى مً جمكُِ قٗغه:

 ؟ لى قٟخ٪ هىا جاوي هىٟس٪. ٞاهم-

هه َغى ٖلى مالمده، مىه اللخم، ختى ب تهض٫ث بلى وظهه الظي ٞىٓغ 

: وخض٢ذ
ً
ً ٢اثال  في ُٖىدُه الخمغاٍو

 ًا باقا. ٞاهم-

مخجًها ومكِذ بمداطاة ٦ىعهِل الىُل م٣غ ألامً الىَجي، زغظذ مً 

٧لها،  مأل الضهُاٞاهُل٤ آطاهه بلى مسجض "البدغ" ألنلي الٟجغ الظي 

٧ل ألاًام اإلا٣بلت  نمل الخُاة، بل ب٣بل هى ًىم ٖلى هاٞالُىم اإلا

ع هللا لي ؤن ؤِٖكها، ال مٗجى لها، ؾىي ؤجها ؤًام ٢ض   ؤنبدذ باليؿبت بلي  

ا بكغ بٗض ؤن ٣ٞضث ؤملي ألازحر في الخُاة ٖلى ألاعى ٦ما البكغ، ٞغبما ؤه

 
ُ
ِل ٖلى خاٞت اإلااء ٖىض جهاًت الضهُا، ل  ز أل٦ىن باعة ًجخم٘ خىلها ٣ذ أٖل

 بٗض الهاثل ألعؾله بلى ٢لىب الىاؽ ٢بل ؤن ًدغ٢ها الٓالم، يال٨ىوالىىع 
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  ألاعى ًٖ الىحي اه٣ُ٘ ؤن
ُ
 في الخ٩اًا زىب ألهٌٟ الُُبت، ُٞسسغث

 في ؤهٟؿهم آلاًت ال٨بري. لُبهغوا الٛاٞلحن ؤٖحن

ذ عاخت ممذ نالحي، وصٖىث هللاؤج ال ؤبضًت  بإن ًمىدجي الغخمت ألؾتًر

ي ال٣ىة التي بها ؾإهٟظ مً عج٤ جل٪ الضهُا ؤن ًبض في ٖٓام عظٗت ٞحها بٗض

صمىعي، ٞإٞلذ ًضه  لغؾالت في ؤٖحن َٟل الخ٣ِاإلاجىىهت، ل٨ً ظاءججي ا

ب٘ ٖلى و  ،ؤبُهبحن ؤناب٘  مً عؤسخي ٢بلت، وؤل٣ى في ع٦ٌ هدىي بكضة، َو

ٞخدذ عاخخُه وويٗذ ٞحهما و  ، ٞمسخذ ٖلى قٗغه،وظهي ابدؿامت

زتها ًٖ ؤبي، ٞٗاص بلى ؤبُه ولىح لي التي ٦ىذ ٢ض وع  "ال٨هغمان"مؿبدتي 

٢بل ؤن ًسخٟي ٖىض باب اإلاسجض، ٞجهًذ مً م٩اوي، وزغظذ بلى الكإع 

بر الجؿغ  ، ألزىى عخلت الٗىصة بلى مجزلي بلى البر الٛغبي اإلاٗضويأٖل

ب٣اًا الجؿغ  مُاه الىُل خُض ج٣ب٘ ٞخى٢ٟذ في اإلاىخه٠، وهٓغث

اإلاسض الجضًض، وؤق٣ٟذ ٖلى ظا هبالظي اؾدبضلىه  ال٣ضًم(45) الاه٩لحزي 

  اإلاهمكحن.الظي ؾب٣جي بلى ٖالم العجىػ  خضًضال

 ،صلٟذ بلى الضازلٞىظضث بابه مٟخىًخا ًٖ آزغه، ٖضث بلى البِذ، 

 التي اهخٟسذ بُجها « ؾمُدت» ، وابىتي«ظابغ»وػوظت « ٞاصًت» ٞغؤًذ
هم، بالخمل ًجلؿً في الهالت، بِىما ٧اهذ عاثدت الخؼن جضوع خى٫ عئوؾ

ا، ٣ٞض
ً
دمضون هللا ٖلى ٖىصحي ؾاإلا  ٞخ٣ضمىا هدىي ًغخبىن بي، ٍو

 وؤمهم، ؤَٟا٫، زمؿت الظي جغ٥ زلٟه «نابغ»ؤٞجٗهم زبر مىث 
 ٖىض الىُل جهغ ٞى١  ال٣ُاعاث ٖلُه ٖبرث الٗالم في خضًض ؾ٨ت ٦ىبغي  ؤ٢ضم (45) 

 ج٣غع  1930 ٖام وفى وال٣بلي، البدغي  الىظهحن بحن لحربِ الجحزة بمداٞٓت بمبابت

 هُل بلى ه٣له ٢غع  ألاقٛا٫ وػٍغ مدغم، باقا ٖشمان ل٨ً آزغ ب٨ىبغي  اؾدبضاله

 .الىُلُت الهىاصًل ٖبر صمُاٍ،
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 بإن« ٞاصًت» ؤزبرججي ٖضة، مغاث« ظابغ» ًٖ الؿاا٫ ٦غعث ؤن وبٗض

واخخجؼوا مغ٦به، وهى آلان ال٣بٌ ٖلُه،  ؤل٣ىا ٢ض الؿىاخل زٟغ

ت" للٗغى  مذجىػ   :ٖلى الىُابت، ٞخضزلذ ػوظخه ٢اثلتفي "ه٣ُت الكَغ

ب الؿىالع هى ٢الي بجهم هُٟغظىا ٖىه ألن-   .مِٟل ٢اهىن بُجغم تهٍغ

 :٣ٞاَٗتها بلهجت خاصة 

 ختى لى بغؤجه ٢ىاهحن ألاعى ٧لها. ل٨ً ظىػ٥ مجغم-

مضاٞٗت ًٖ « ؾمُدت» ٞإخىذ عؤؾها ٖلى نضعها با٦ُت، ٞاهخًٟذ 

 :ؤزحها

ا مل مجغم ًا -  ٗغى ٖاًؼه ٌٗمل بابا، ٦ىذ ؤزٍى ًه ٌٗجي ٌؿغح البدغ َو

ل ؤوالصه في الىهم ػي ما ِٖكدىا؟ ِّ ٗ ٦ىذ  هٟؿه للمىث ٖكان ماللُم، َو

 .ًا با خغام ٖلُ٪ ٖاًؼه ٌٗمل بًه ًابا؟ ٞى١ ب٣ى

ٗذ ًضي ٧ي ؤنٟٗها ٖلى وظهها، ل٨جي جى٢ٟذ، و٦ٓمذ ُٚٓي،   ٞٞغ

ل٤ ٖلي   تي أٚل مً ٖبىع الهالت، بابي، ل٨ً ٢بل ؤن اهخهي  واججهذ بلى ٚٞغ

ؾب٣خجي بلحها "ٞاصًت"، لخدمل خُٟضي "ؤخمض بً ظابغ" الظي ٧ان 

غي وؾِ الكمٕى ا ٖلى ؾٍغ ًُ وألاوعا١ الكُُاهُت البسىع، و  مؿخل٣

بت، ٞاهضهكذ مً اإلاكهض ذ لٟخذ الىاٞظة بٗض ان  الٍٛغ الهاصم، وؤؾٖغ

ت ٧له، ٞإزبرججي  ؤهه« ٞاصًت» ؤخغ٢ذ الىحران، والضزان ؤ٦سجحن الٛٞغ

التي نىٗتها له، ٞإزظجه  البىم زغط لُهُاص مً الىُل بالهىاعة

ا جماًما،  ما١ الؿابٗت، زم ؤل٣خه ٖلى الكاَئ ٖاعًٍ "ظىُت" اإلااء بلى ألٖا

ؤخًغه بلى البِذ، ومً ًىمها وهى ٞا٢ض و  ، ٞدملهؤهالي الٗؼبتٞغؤه ؤخض 

ه للىعي، ال ًى٤ُ ب٩لمت واخضة، ٌ ٧ل ما ًضزل ظٞى ٞغ بال الؿ٨غ  ٍو
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باء، ظاب في اإلااء، اإلا هصخهم ؤخض الكُىر وبٗض ؤن اخخاع في ؤمغه ألَا

البسىع خىله صاثًما ٧ي جسغط الغوح و  "ػاع"، وبياءة الكمٕىظلؿت بٗمل 

غة مً ظؿضه، ٞإَدذ بالكمٕى في ألاعى، و٦ؿغث آهُت البسىع،  الكٍغ

بلى زاعط البِذ، وؤزظث ؤصل٪ له نضعه،  وخملخه بحن ًضي وع٦ًذ

 :ا ؤنُذوظبهخه، وؤه

 . ٗىت الخغام..ًااااااااااعب عخمخ٪نابدىا لٗىت الخغام..نابدىا ل- 

في زجل،  بٗض ؤن ؤٞغط ٖىه، وهٓغ بلي  البِذ  ؤمام باب« ظابغ» و٠٢

٤ للضزى٫: وؾإلجي  ٢بل ؤن ؤٞسر له الٍُغ

 با وال ؤعوح لخا٫ ؾبُلي؟.ؤصزل ًا- 

- 
ً
 لى الَغـ ظابغ اللي هُضزل ٞإهال

ً
 قُُاهه ومٗاهلى صزل  ل٨ً  وؾهال

 .هخغ٢ه

 
ُ
ا، ٞغبذ ًُ  ٞإزبروي ٖلى ْهغه، وواؾِخه في مهِبخه، ٞاعجمى في خًجي با٦

الؿىصاء،  ال٣اثمت ٖلى وويٗخه اإلاغ٦ب جغزُو ؤو٢ٟذ الخ٨ىمت ؤن

٧ل  نو٢لذ له ب ػعه،كضصث مً ؤٞ وؤهه الؿبب في يُإ خلم البِذ ٧له،

٤، وخض١  في وظهي، ما ج٨ؿغ ؾِخم بنالخه، ٞضٞٗجي بلى السل٠ بٞغ

 :ًٞغبخه ٖلى مازغة عؤؾه ماػًخا

 .اللي ٢ا٫ بن اللي اج٨ؿغ مُخهلخل صه خماع- 

ا، ضخ٨ذ مٗه بكضة، 
ً
ل عؤؽ ؤمه ٞضزل بلى البِذ و٢ب   ٞاهٟجغ ياخ٩

ضحها، ل٨ىه ناٞذ ببروص، بِىما اعجمذ "ؤمل" في خًىه « ؾمُدت» ٍو

ضها بها، ل٨ىه ح بخه بإجها ؾإلها ًٖ ؤمها ٞإظاؿإله ًٖ لٗبتها التي ٖو

خه مجزعًجا،  لُُمئن ٖلُه، ججلـ ظىاع ؤزحها اإلاٍغٌ، ٞإؾٕغ هاخُت ٚٞغ
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خىؾلجي ؤن ؤه٣ظ  مٗضوصاثوبٗض ص٢اث٤  ا هاخُتي، ًترظاوي، ٍو ًٗ زغط مىضٞ

ابىه مً اإلاىث، ؤن ؤٞٗل ؤي شخيء، ؤن ؤنلي، ؤن ؤصٖى، ؤن ؤ٢خله مً ؤظل 

ا، بل ٖاظًؼا ًٖ ال٨المؤن ٌِٗل البِذ ٧له، ٞٓللذ نام
ً
، ٞلِـ في خ

ًضي ؤي شخيء ؤٞٗله بٗض ؤن ٣ٞضث ٢ىحي التي بها ًم٨ً ؤن ؤ٠٢ بها ؤمام 

٘ له ؤ٠٦  ؤصٖىه ؤن ًسلهىا مً جل٪ اللٗىت، ٣ٞض و  الًغاٖت،هللا وؤٞع

ؾ٣ِ مً ًضي ٢ىضًل الىىع، وؾلمذ هٟسخي للٗضم، ٞجهًذ مً م٩اوي، 

تي، صون ؤن ؤهبـ بيذ بكٟت.  واوسخبذ بلى ٚٞغ

ٞكمغ ًٖ طعاُٖه، وؤزظ ًجهل  دمل ٢ىضًله اإلاطخيء،ي في مىامي ًػاعوي ؤب

ؿض ز٣ىب  ٞى١ ٞغاشخي لم  اوخًُض  از٣بً  ل٨ىه جغ٥، البِذمً هىعه َو

ٖل٤ ال٣ىضًل في ع٢بتي، و٢ا٫ لي ٢بل ؤن و  الخٟذ بلّي مبدؿًما،زم ، ٌٛل٣ه

 ًيسخب بلى ْلمت اإلااء:

-.ً  َهغ خُٟض٥ مً مغيه ٖىض ملخ٣ى البدٍغ

 ٞهممذ ؤن ؤج٩لم ٞاؾخُغص 
ً
 :٢اثال

 باإلالر ألاظاط، واٚؿل ٢لبه بالٗظب الٟغاث. اخغ١ قُُاهه-

:
ً
  ٞهممذ ؤن ؤج٩لم مغة ؤزغي ٣ٞاَٗجي ٢اثال

 بىىع هللا ٢بل ٞىاث ألاوان. بِخ٪ َهغىضًل ًا "هىع"، ؿله بىىع ال٣اٚ -

 :ؤبي في الجضاع، وهى ًغصص بهىث عزُم ازخٟى

 .«هىع »ىع هللا..َهغ بِخ٪ بىىع هللا ًا َهغ بِخ٪ بى- 

ٞجهًذ مً هىمي بٗض ؤن اه٣ُ٘ الهىث، مخدؿًؿا ٢لبي الظي ًض١  

خحن، « ٞاصًت» بكضة، ُٞلبذ مً ٦ىب ماء، وإلاا ؤخًغجه قغبذ مىه ظٖغ
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وؾإلتها ًٖ الؿاٖت، ٞإزبرججي بإجها الغابٗت نباًخا، ٞسغظذ واٚدؿلذ، 

ضث ٞهلُذ ع٦ٗخحن ٢ًاء خاظت، واهخٓغث ختى ؤطن اإلااطن لهالة  ٖو

انُدبخه معي بلى و  بل ؤن ؤزغط بلى الهالة ؤ٣ًٓذ ظابغالٟجغ، و٢

اإلاسجض لُهلي، زم ٖضها بلى البِذ، ُٞلبذ مىه ؤن ًل٠ "ؤخمض" في 

دمله بلى الساعط، ٞداو٫ ؤن ٌؿخٟؿغ ًٖ ؾبب طل٪  ُٚاء ز٣ُل، ٍو

ل٨ىجي ٢ُٗذ ٖلُه ؤؾئلخه بةنغاعي ؤن ًٟٗل طل٪ ٞىًعا، ٢بل ؤن حكغ١ 

ال٣اؾُت، ٞاههإ بلى ؤوامغي صون الكمـ وجمأل الضهُا بإقٗتها 

ا في ُٚاثه، ٞؿمُذ هللا،
ً
ت ملٟٞى خملخه و  مىا٢كت، وزغط به مً الٛٞغ

ا ظضًًضا لم ًإ٧ل ؤو ٌكغب ُٞه  ًُ ٖىه، وؤمغث ٞاصًت ؤن جدًغ بهاًء هداؾ

ؤُُٖخه و  آًت ال٨غسخي، وزىاجُم الب٣غة،و  بكغ، ٣ٞغؤث صازله اإلاٗىطجحن،

اصعها بلى قاَئ الىُ"ظابغـ"ل  ل، وؾِ صهكت ٖمذ البِذ ٧له.، ٚو

اإلا٣بل  ، وبُاى الجهاعاإلاىجلي ؾىاص اللُل بحنهؼلىا بلى ٢اعب بضاجي ًلم٘ 

ا ٖلى الكاَئ، و٦إن ؤخًضا ٢ض ؤٖضه لىا ب٣ىة، ٦ىا ٢ض و  ًُ ظضهاه عاؾ

ؤخمل خُٟضي، وؤمغجه بإن « ظابغ» جلؿذ في مىاظهتٞزهًُها، 

ت هاخُت  ٗإ ؤعؾلخه الكمـ بإو٫ ق ، ختى لخ٣ىا"اللؿان"ًجضٝ بؿٖغ

ٓم،  اإلاغب٘ الىظىصيبلى ألاعى، ٞى٢ٗىا في ٢لب   الهىث،و  ،الًىءألٖا

ً، اإلالر، والٗظب، و  ٦كٟذ وبٗض ؤن جى٢ٟىا بال٣اعب ٖىض مجم٘ البدٍغ

ًض  عاختمألث ٞالُٛاء ًٖ وظه خُٟضي لِكهض لخٓت مُالص الٗالم، 

ماء مً ت الِؿغي ا٢خلٗذ خٟى وبغاخت ًضيالىُل،  ماء الُمجى بدٟىت مً

تهما في ؤلاهاء الىداسخي ، زم همؿذ و٦غعث طل٪ ؾب٘ مغاث البدغ، وؤٞٚغ

الٓالم، ًا هىع ٧ل شخيء، ًا مً بىىعه جهخضي و  ُٞه بالضٖاء" ًا واهب الىىع 

ألابضان، و الُٗىن و  ال٣ٗى٫ و  بلى ٧ل شخيء، وهغي ٧ل شخيء، ًا مىحر ال٣لىب
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 بُض٥ بالىىع،باؾِ الؿبل بالىىع، وهاصي ٖو  ًا مِؿغ السُى بالىىع،

ه هىع  ًا هىع ال ٌٗلىه هىع  و٧اق٠ الٛمت بالىىع، ، وال ًدضه هىع، وال ًدخٍى

 ًا الٗثراث م٣ُل ًا راثالٗب معاخ ًا ماثلالٓ ظاٖل ًا ماواثالؿ بضٌ٘ ًا

 ًا ىاثالخؿ م٠ًٗ ًا آلاًاث جز٫ م ًا الامىاث مدحي ًا الٗىعاث ؾاجغ

اؾم٪ اؾإل٪ بوي اللهم ،ئاثالؿِ يماح  ًا ضبغم ًا عضم٣ ًا ىع مه ًا ب 

زغ، ًا مجُب  ًا م٣ضم ًا مىظع ًا مبكغ ًا مِؿغ ًا مىىع  ًا هغمُ
 
ُما

 قُاَُحن، وال جإزظه بظهىبىا، ٞدغعه مً الضٖاُء ؤطهب البالء ًٖ ٖبض٥

هغه بىىع٥ الظي ال ٌؿخ٨حن".وـؤلاو الجً  ، َو

مؿخه في زِ  ويٗخه ٖلى و  ،ألاػع١ظغصث خُٟضي مً مالبؿه، ٚو

مٟانل ظؿضه بماء ؤيغب و  عؤؾه، ونضعه،ٖلى ؤزظث ؤمسر ال٣اعب، و 

لى ع٦بتّي، زم ظشىث ٖ وعٞٗذ عؤؾه وويٗذ في ٞمه زالر ٢ُغاث، ؤلاهاء،

ا ِٞؿاًعا، واهٟجغ الًىء ، وصٞٗذ ٢لبت مغاث ٖضة
ً
ى ًُ ٞاعحٗل اإلاغ٦ب ًم

الضماء في ٖغو٢ه، واهخٌٟ ظؿضه، وقه٤  ٞؿغثمً ٢لبه ًمأل اإلا٩ان، 

 ، ٨ٞبرث، وهللذ، وسجضمً ٦خل ؾىصاء ما في صازله بالخُاة، وج٣ُإ ٧ل

ٍٟغص و  هلل ق٨ًغا، بِىما ؤقاع الىلض بلى َاثغ ؤبٌُ ْل ٌٛغص« ظابغ»

 :
ً
 ظىاخُه ؤمام ٢غم الكمـ، زم الخٟذ بلّي ٢اثال

  ٦ىذ بدلم بُ٪ وؤها هاًم ًا ظضي. -

 :ومسخذ ٖلى قٗغه ماػًخاًٞممخه بلى نضعي، 

 ما ج٣ىلي. ٥ جدلم بُا جاوي مً ٚحربًا- 

اص« ظابغ» ٞىٓغ بلُىا  وؾِ مٟاعف وعص الىُل ًجضٝ بىا  مبدؿًما، ٖو

 .هاخُت اإلاضًىت
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تهؼ ظضعان البِذ ٧له، لم ج٨ً آالم الىالصة هي مً « ؾمُدت» نغزاث

حؿببذ في طل٪، ٞـ"ؾمُدت ما جؼا٫ في ؤقهغها ألاولى، ول٨ً نغزاث 

بى ؤن ًىلض في ؾمُدت ٧اهذ جضٞٗها آالم اإلاىث، مىث الجىحن الظي ؤ

الٓالم، ٣ٞغع ؤن ًمىث في عخمها، ٢بل ؤن ًغي وظه ؤمه اإلاًغط بإلىان 

 في ٞخدى٫ قغهت، حكبه ؤلىان ٧ل الى٣ىص اإلا٨جزة في زؼاثً ألاعى، 

، ل٨جها ٦خلت مً لخم بغيء جهغر هي ألازغي مً بلى ظشت نٛحرةؤخكائها 

حن ، وال و٢٘ الظهىب التي ًغج٨بها البكغ، ل٨جها نغزاث جهٟ٘ ألٖا

حؿخىٖبها آلاطان، ٞالهىث بطا اعجٟ٘ ؤ٦ثر مما ًجب ال حؿخىٖبه بال 

ا،  ًً ا ٖاص
ً
الًماثغ الؿا٦ىت ُٞىا مىظ ألاػ٫، ؤما بطا اهسٌٟ ؤنبذ نىج

همهماث، صهضهاث، وٛماث،٧لماث، هضاءاث،  وؿمٗه؛ َغ٢اث، همؿاث،

ض ٞغح، وؤخالم هاثمت.و  هدُب، نغزاث،  ػٚاٍع

، وه٠ٓ «ؾمُدت»جىحن مً عخم ال في اإلاؿدكٟى زلو الُبِب

ت، وجغ٦ها وعخل،  ت م٣ٍى ؤخكائها بٗض ؤن ؤو٠٢ الجًز٠، وون٠ لها ؤصٍو

ي يٛىٍ هٟؿُت، ٨ٞأبت ؤ بظهاص، ؤو بٗض ؤن ؤوناها بٗضم حٗغيها ألي

ؾ٣ٍى ألاظىت ٢ض جضٞ٘ اليؿاء بلى الاهخداع، ؤو ٢خل مً جًٓ بإجهم مً 

 لهحؿببىا في 
ً
 :ٞكل خملها، ٞطخ٪ ػوظها ٢اثال

 ؟!ًا زىفي لخ٣خلجي ؤها-

 ٞإظابه الُبِب بلهجت ظاصة:

 ؤها مل بهؼع ًا ؤؾخاط.-

 بٗض ؤن ججاهل وظىصه: الخٟذ بلي  و  ٞاخخٟٔ بلهجخه الجاصة

 هذ ؤبىها؟ب-
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 ؤبىها. ؤًىة-

اًت ألن اللي خهل لها هاجج ًٖ ا٦خئاب خاص.-  بيخ٪ مدخاظت ٖع

 ا٦خئاب؟!-

 .زلي بال٪ مً بيخ٪ ًا خاط-

 ىع.خايغ ًا ص٦خ-

ت ٞغؤًذ مؿخٛغ٢ت في هىمها، ٦ما لى ٧اهذ « ؾمُدت» صلٟذ بلى الٛٞغ

غ٢بتي ٖىض بجخٗل٤ و  َٟلتي الجمُلت التي اٖخاصث ؤن جىضٞ٘ هدىي ب٣ىة

ل مً الٟىاع لخ٣بلجي ٖلى زضي وجلٟجي بظعاٖحها  ،ٖىصحي بٗض ُٚاب ٍَى

،ً بِىما ؤقٗغ ب٣لبها ًض١ ٞغًخا، وهى ًدشجي ٖلى الب٣اء، ل٨ً  الهٛحًر

ان ما ًى٣بٌ، خُىما ًبخل٘ الٟغخت، ٞخب٩ي بكضة، وجسانمجي ؾ ٖغ

هظا اإلاجز٫ لكهىع ٖضة، لم ؤ٦ً ؤٖلم ؤن ٢لبها  وؤٚاصع، خُىما ؤٞاع٢ها

عخمت الٗىصة، ٞخخمؼ١ ؤونالها و  الهٛحر ؾِخإعجر بحن ٢ؿىة الُٛاب،

ل الكغ، وجٓل خبِؿت هؼإ هٟسخيو  بحن السحر، ؤن ًٟخ٪ بها،  ٧اص ٍَى

البِذ الظي جغ٦ذ ُٞه يٟاثغها ألاولى ٦ما هي، ل٨ىىا لم ٞإجذ حؿدىجض ب

 ِؿض الٟغاٚاث،ل ه٨ً وكٗغ بها، لم ؤ٦ً ؤعي ؤن الىىع هى مً ؤٖاصها

الك٣ى١ التي خىلتها بلى امغؤة جغي الضهُا ٧لها في وع٢ت ما٫ و  الش٣ىب،و 

ض.  ض، واإلاٍؼ  جيخٓغ اإلاٍؼ

ا٫ باب البِذ، ومً زلٟي عظزغظذ مً و بحن ًضّي خملذ خُٟضي 

ً، ٢انضًً اإلا٣ابغ لجزعٕ ظؿضه الظي لم الٗاثلت  في مكهض ظىاثؼي خٍؼ

٨ًخمل في التراب، لٗل جىبذ مىه شجغة "جىث ؤخمغ" ًطخيء زمغها ْلمت 

ال٣لىب التي ماجذ في نضوع الىاؽ ٢بل ؤن جمىث ؤظؿاصهم، جى٢ٟذ 
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ال٘ ال٣بىع اإلاهُٟت ٖلى الجاهبحن، والخٟذ زلٟي ألظض ؤهالي اإلاضًىت  أَل

عا٣ٞىها، ٞاٞترقذ ٖباءحي وويٗخه ٖلحها، وعخذ ؤخٟغ ٢بره، ختى  و٢ض

اإلاٗى٫ مً ًضي ل٨ُمل « ظابغ» جهبب الٗغ١ مً ظؿضي ٧له، ٞإزظ

٤، زم ؤهلذ ٖلُه  ،الخٟغ، زم خمل ابً ؤزخه بحن ًضًه وويٗه صازله بٞغ

ٓها بال شسو واخض ٣ِٞ، خ  بحن ظٟىوي، لم ًل ، بضمٕى مٗل٣تالتراب

:زغط مً وؾِ الغظا٫
ً
 ، و٢بٌ ٖلى ًضي، وهمـ في ؤطوي ٢اثال

ً صًٞ طهىب٪ ًا -  .«هىع »ؤخؿ 

 لخُخه ا
ً
لبًُاء، ووظهه الظي ٣ًُغ ٞٗل٣ذ هٓغي بحن ُٖيُه، مخإمال

بغؤسخي، وسخبذ ًضي مً بحن ًضًه، وجغ٦خه ألزظ الٗؼاء، له ؤومإث و  هىًعا،

زم مبدؿًما،  صؽ ًضًه في التراب، وؤزغط ظشت خُٟضي، والخٟذ بلي  بِىما 

  عخل هاخُت البدغ .

  

*  *  * 
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 (4 ) 

 )بـــاعة هــــىع وخُضة(

 

، بِىما ٣ًترب الكاَئ الظي ٚاصعجه جبخٗض ًٖ الٟىاع "ٖاًضة"البازغة 

وبىاؾه الظًً  مىظ ؤعبٗت ؤقهغ وجغ٦خه زلٟي بسحره، وقغه، بدلىه، ومغه،

ٞإها ؤهخمي بلى ٦ى٦ب ، ٖضة لم ؤٖاقغهم، ولم ؤٖل مٗهم ؾىي ؤًام

ؾ٣ِ ؾهًىا في ٢لب اإلااء، ٞٗكىا ٖلُه ٦ما َدالب البدغ التي حٗل٤ 

بالصسىع، بٗض ؤن حهملها اإلاىط، ٞخٓل مهلىبت ختى جمىث بحن الك٣ى١، 

ٞجلؿذ ؤ٨ٞغ بلى ؤًً ؾإطهب؟ ؤًً ؾإ٢طخي بظاػحي جل٪ التي بها ؾإَل 

تها ألجضاوي مً ؤِٖل خُاحي الجضًضة التي ازتر  زم ؤٖىص ٖلى هظا الٗالم

غجىاطهىبي بر  ، ٧اهذ هٟسخي جمُل هدى الٗىصة بلى ظٍؼ التي هجغتها أٖل

٤ بلى الجىت التي نىٗها هاالء  بكضة ، ل٨ً هٟسخي ألازغي ججظبجيالٍُغ

تفي ؤلا  "٧امُلُا" البدض ًٖ هدى ٞمضصث بهغي هاخُت الٟىاع  ،ؾ٨ىضٍع

  «هىع » جمشا٫ في اإلاُاه، في خحن ٧ان ٌٛىمالظي 
ً
٘ عؤؾه ٠٣ً قامس ا ًٞغ

كحر بُضه الُمجى التي خ مً ؾُجاع  «عاضخي» غعهابلى الؿماء، َو

ا  ظلـ ٧لبه ، بِىماالخكِل بلى ٢غم الكمـ اإلاى٣طخي
ً
ظىاعه باؾُ

ألػوعه في بِخه ألخخمي به، مً ؤلم  «هىع » ٣غعث ؤن ؤطهب بلىعاُٖه، ٞط

 ٚىاًت الظهب.و  الظ٦غي،
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بلى الكاَئ اإلامخض، ٖلى عن٠ُ اإلاُىاء، ٞٗبرث الجؿغ  «ٖاًضة»عؾذ 

هدى بىابت السغوط، و٢ٗذ ُٖجي ٖلى  لالججاهوبِىما ٦ىذ ؤخمل خ٣ُبتي 

٣ٍىم و  ،وؾِ اإلاهابُذ اإلاًِئت اع ٠٣ً ٖلى ؾ٣الت ال٨تروهُتبد  

 الظي اإلاؿ٨حن بإٖما٫ الُالء إلخضي ؾًٟ "ال٩اعظى"، ٞخظ٦غث البداع

ا ؤحها البداع ، ٨ٞم هي نٛحرة ؤخالمى"ماًىع  ٧ابي"عماه خلمه للٗمل ٖلى 

"٧امُلُا" في  ٞغاف ل٨ً ؤن ًيخهي خلم٪ ٢بل ؤن ًبضؤ ٖلى ألاخم٤،

ـ، ٞهظا ٢مت الخم٤،  ٣ُ٣ت لم جغها مً ل٨ً م٘ "٧امُلُا" ٢ض جبضؤ خباَع

وؿان آزغ ٚحر الظي ولض صازل٪ مىظ ٖكغاث ٢بل، ٞدكٗغ ؤه٪ ب

الؿىحن، ٞخخجلى ل٪ ٧ل طهىب٪ و٦إه٪ مً ٦خبتها بُضً٪ في صخُٟخ٪، 

 لخخ
 
غ،  مجى لىٟؿ٪ ؤن ج٨ىن جغاًبا، ٞدُىما ؤؾىضث ْهغها بلى الؿٍغ

جي ًٖ وؤقٗلذ ؾُجاعتها، هٓغث بلى ظؿضي الىدُل ياخ٨ت، زم ؾإلخ

 :اؾمي، ٞإظبتها بلهجت واز٣ت

 ٖاص٫ ..اؾمي ٖاص٫.-

٣ت مؿخٟؼة، زم  ٞؼاصث مً ضخ٩اتها، وهي ج٣ىم بخ٣لُض ؤصاء نىحي بٍُغ

 
ً
، ٞل٨ؼججي ب٨ىٖها في نضعي ٖاصث حؿإلجي ًٖ ٖملي، ٞهمذ ٢لُال

:  الٗاعي، و٦غعث ؾاالها ًٖ ٖملي، ٞإظبتها بخدض 

 بكخٛل بداع.-

، وؾإلخجي بلهجت ظاصة بٗض ر وظهها، والخٟخذ بلي  ٞكغصث للخٓاث، وحٛح  

ً  واؾمها، ؤن ؤَٟإث ؾُجاعتها في اإلاىًٟت ظىاعها، ًٖ هٕى ؾُٟىتي، ٖو

ً مىٖض ؤلابداع، ـ"،و  اإلاُىاء التي جغسخي ُٞه، ٖو  ظيؿُت "الباف َع

مغهما، وؤزال٢هما، ٞخى٢ٟذ ًٖ ؤلاظابت، وؾإلتها و "٦بحر الًباٍ"، ٖو
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ألاؾئلت، ٞإقٗلذ ؾُجاعة ؤزغي، وعاخذ حؿغص ٖلى  جل٪ًٖ ؾبب ٧ل 

هذ حٗمل في مؿامعي ٢هت ػوظها الىؾُم الظي حٗٝغ ٖلحها ٖىضما ٧ا

ُٗ بخضي الهُضلُاث في ؤلا  ت، لخ ا" ن ؤبحها الظي ٌٗمل "هبح  ؾ٨ىضٍع
ً
اق

لل٣مامت ٖلى مخُلباث الخُاة، وؾض ظٕى ؤزىاتها الهٛاع، ٞإٚغاها 

اإلاالث٨ت، ٞتزوظها، و  بماله الظي ؤٚض١ ٖلحها به، وبالؿٟغ بلى ٖالم الجً

وؾاٞغث مٗه بلى بخضي ال٣غي البُٗضة في ٍع٠ ٞغوؿا، ل٨ً بٗض قهىع 

 اإلاسضعاث، خُضو  ٢لُلت ا٦دكٟذ بإجها ًٖىة في بخضي قب٩اث الضٖاعة،

غه جها ؤنبدذ ا زال٫ مماعؾخه الجيـ مٗها، ختى ب٧ان ٣ًىم بخهٍى

الٟخاة ألاقهغ في ٖالم الضٖاعة صون ؤن حٗلم طل٪، ُٞل٣ها، وؤظبرها ٖلى 

مماعؾت الجيـ بجمُ٘ ؤهىاٖه م٘ ػباثىه اإلاغضخى الظًً تهاٞخىا ٖلحها، 

، مً "مؿ٪ الغوم"هبُظ، ووك٣ت  زالر وظباث َٗام و٦إسخيّ  م٣ابل

ت لإل ٞغ ال و  الجغطان الىجىم، والو  ال ال٣مغ،و  ٢امت ال جغاها الكمـ،ٚو

  ال٣ُِ، ٣ِٞ ال٨الب هي مً اٖخاصث الترصص ٖلحها لُل جهاع،
 
ٞداولذ

 زم عبُها في ،الؿالؾلب٢ُضها ؤ٦ثر مً مغة، ل٨ىه  ،جخُمهالهغب مً 

 خضًضي لٟه
ً
وجغ٦ها ل٣مت ؾاجٛت لؼباثً الجيـ  ع٢بتها، خى٫  َى١

ىا ًضٞٗىن ؤ٦ثر، وؤ٦ثر ٧لما مىدهم ظؿضي ما ٌؿض الؿاصي، الظًً ٧اه

هم مً صماء، وجإوهاث، ٣ٞغعث ؤن  وصٞٗاث، وص٣ٞاث ألالم الجبري، ظٖى

بل جإ٧له بإؾىاجها ٢ُٗت ٢ُٗت، وخُىما خاهذ اللخٓت وؤُٖاها  ج٣خله،

ٞسى٣خه ب٣ُىصها، ختى ٞاع١ الخُاة، بٗضما ْهغه لم جترصص لخٓت واخضة، 

هغبذ مً اإلاجز٫ ل٨جها قخا١ بلى الاهخ٣ام ٦شحًرا، ٞخىلها ال٣هغ بلى وخل ا

ٞدُم  ،ال٨غوم بِخه وؾِ مؼإعو٢ٗذ في ًض ٞالح ٞغوسخي، ٞإزظها بلى 

٢ُضها، و٢ضم لها الٗالط الظي به اهضملذ ظغوخها، زم عاوصها ًٖ هٟؿها 

٤ ا مً اإلاا٫، وجغ٦ها ، ٞماعؽ ٖلحها الجيـ ختى ػهضها، ٞبٞغ
ً
إُٖاها مبلٛ
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خبضؤ خُاة ظضًضة، ؤو لـ لخسخبئ وؾِ ؤػ٢تها ال٣ًُت، حٛاصع بلى باَع

ل٨ً  ؤو جمىث وجضًٞ في مؿخىصٖاث ال٣مامت، حٗىص مً خُض ؤجذ،

الٗىصة باليؿبت بلحها حٗجي اإلاىث، ٣ٞض ٣ًخلها ؤبىها الظي جسلذ ٖىه 

ٖلى خإ٧ل ٞلم ججض ؤمامها بال ظؿضها لوجغ٦خه ًىاظه ٢ُاع الجٕى وخضه، 

ؤن ؤٚل٣ذ في وظهها ٧ل ألابىاب، لٗضم وظىص وحِٗل بٗض  ْهغه وحكغب،

 ، تها، ٞٗاقذ لُا٫ َىا٫ في الكىإع ؤوعا١، ؤو ظىاػ ؾٟغ ًشبذ هٍى

وؤمام اإلاالهي اللُلُت جهُاص ػباثجها، ختى ؤنبذ الكإع خلُٟها، حٗٝغ 

ذ الهغوب مً ؤؾغاعه التي ال و  َباجٗه،  وخىفٌٗلمها ؤخض، ٞاختٞر

٤ ت، ختى صهاء ، و الٍُغ  مً "٧امُلُا" الؿاطظت بلى جدىلذالكَغ

ـ  اإلاخٗت وؾُضةخامُت اإلاىمؿاث، "نىُٞا"  ،في باَع ٞجمٗذ  بال مىإػ

٣ُاثو مً اإلاٛاعبتخىلها باجعي الهىي  ا ؾىصاء ؤلاٍٞغ
ً
، وؤ٢امذ ؾى٢

ًبه ٢ىاهحن الجيـ صازل  جًغب ، والتي اإلاضللت"الؿ٨ـ قىب"  ٞخاٍع

اؾخُاٖذ ؤن ج٣هغ اإلاخٗت ٖلى الٟغوؿُاث ٣ِٞ، ل٨ً "٧امُلُا" 

في ؤٞىاه مغة ٚهت جل٪ الخُاة خالوة ججٗل لحٗه٠ ب٩ل ال٣ىاهحن التي 

 خُىما ًغج٨بها ؤصخابها ؾًغا. السُاًاَالبحها، ٞما ؤظمل 

ٖمىًصا مً الغماص، زم  هًٟذ ٖجهاسخبذ هًٟؿا مً ؾُجاعتها بٗض ؤن 

اعجمذ في ؤخًاوي، و٢بلخجي ٢بلت و  ببِء، يوا٢تربذ مج ؤزغظخه بخلظط،

غ، ٞغوؿ ُت ازخلُذ مٗها ألاهٟاؽ، باللٗاب، زم ظلؿذ ٖلى َٝغ الؿٍغ

 و٢الذ وهي جسلل ؤنابٗها بحن قٗغ نضعي ال٨ش٠ُ:

 ؤها ٖاًؼه ؤعظ٘ مهغ. -



167 

 

ٞإ٢مذ ْهغي بلى ألامام، وتهلل وظهي ل٣غاعها اإلاٟاجئ، ل٨ً اعحؿمذ 

 مالمذ ؤزغي ٖلى وظهي ٞجإة بٗض ؤن جظ٦غث اإلاهحر الظي ًيخٓغها

 
ً
 :اٞؿإلتها مىضهك

 ٖاًؼه جغظعي مهغ لُه؟ -

 هإؾـ ٞحها قب٨ت جيكغ مٟاهُم ظضًضة ًٖ الجؿض. -

 ؟!مً ؤبى٥   مل زاًٟت-

 :ٞإعصٞذ بلهجت ؾازغة

ا واهخ٣امه. ٞلىسخي-  ؤ٢ىي مً ؤبٍى

 ل٨ً هترظعي بػاي وؤهذ مِٟل مٗا٥ ظىاػ ؾٟغ؟!.-

 ٨ٞخمذ ؤهٟاؾها زم اهٟجغث ٢اثلت :

 هغظ٘ مٗا٥.-

 مٗاًا؟!.بػاي؟-

 مغ٦ب٪.ههغب في -

 ًا جهاع ؤؾىص؟!-

 الىؾُى وويٗتهما ٖلى قٟتّي ٢اثلت:  ٖلىًٞمذ ؾبابتها 

 .ع٢مهاو  ،٧ل اللي ٖاًؼاه مى٪ مٟخاح ٧ابُيخ٪ -

 ؟وبٗضًً -

 .وبٗضًً صي ٖلّي ؤها-
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 ٞهمُجي هخٗملي ؤًه ٌٗجي؟ -

 ٧ل خاظت. بُٗملىااللي  الؿلُت همو  والجؿضالٟلىؽ  -

بتها، ؤو لضهائها الل  لجي بكغاهت،ظًظ، ٖىضما ٖاصث ج٣ّب  ٞاؾدؿلمذ لٚغ

ختى ؤنبدذ ٣٦ُٗت نلها٫ ؾازىت، جيخٓغ مً ٌك٩لها ٦ُٟما قاء، 

خٗىص بلى َبُٗتها ألاولى، خُىما ًمتزط زم ًهب ٖلحها اإلااء لخبرص وجخجمض، ٞ

اإلااء باإلااء، ٞترحٗل، وجيخٌٟ، وجخٟخذ، وجيخٓغ لخٓت ؤزغي لخُٗض 

  ال٨ّغة.

٘" في حي جي" في ٢ُاع ظلؿىا هددسخي اإلاخجه بلى "ماعؾُلُا"  الؿَغ

ٞىجاهحن مً ال٣هىة الٟغوؿُت الضؾمت، بِىما ٧اهذ ج٣ىم بةظغاء 

ل ، م٘ نض٤ً لهااجهاالث ٖضة ٖبر هاجٟها اإلادمى٫  ًٖ ٦ُُٟت جدٍى

 ب في خؿابهؤمىالها التي جدخٟٔ بها 
ً
ها بلى مهغ، ٦ما ؤظغث اجهاال مٗاٞع

 : لخٟخذ بلّي ٢اثلتى اإلاُىاء، زم اال٨باع لدؿهُل صزىلها بل

 بالخلُٟىن. مم٨ً ؤزلهه٧ل شخيء -

في وظهها مبدؿًما، بِىما ٧ان الؿاا٫ ٠٣ً في خل٣ي ٣ُٞٗذ  ٞخُلٗذ

٤ ٢اثلت:  ٖلّي الٍُغ

 الهٛحر ل٨ً ..؟ يٖلى ٨ٞغة ٧ان مم٨ً ؤٖمل باؾبىع بهبإ عظل-

 !ًه؟ل٨ً ب-

 :ل٣ُاعٞاهٟجغث ياخ٨ت، و٢ظٞذ بٟىجان ال٣هىة مً قبا٥ ا

 بٗك٤ اإلاٛامغة.ل٨ً ؤها -
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ا للخٓاث ٞدض٢ذ في وظهها
ً
ضث بلى ابدؿامتي، بِىما لم ؤ٦ً مىضهك ، ٖو

لخداو٫ ؤن ججظب ز٣تي في هجاح زُتها صون إلاا ج٣ى٫، ؤو جدباهى به ؤمامي، 

بذ هٟسخي ظًُضا ؤن ؤخبـ اهبهاعي، مىظ ؤن ؤن حؿبب لي يغًعا، ٣ٞض صع  

٤ الُى  ٍل ٧ي ؤ٢خدم ٖالم زغظذ مً مضاثً الٗؼلت و٢غعث ؤن ؤٖبر الٍُغ

ألالىان الؿبٗت اإلابهجت، وبطا ٧اهذ "٧امُلُا" حٗك٤ اإلاٛامغة ٞإها ٖاق٤ 

 الابدؿام في نمذ.و للخٟغط،

٦ىا ٢ض ونلىا بلى باب اإلاُىاء، بٗض ؤن ٚاصعها مدُت ال٣ُاع، ٞىصٖخجي 

 
ُ
لبذ مجي ؤن ؤطهب بلى ؾُٟىتي بِىما ب٣ بلت زُٟٟت ٖلى زضي الُمحن، َو

، ٞخمكِذ ببِء ٖلى ٌٗ اإلاخٗل٣اث الصسهُتبكغاء بهي ؾخ٣ىم 

الغن٠ُ، بِىما ٧ان ٢لبي ًؼصاص ايُغاًبا ٧لما ا٢تربذ مً مغسخى "٧ابي 

ماًىع"، ٞاؾخ٣بلجي "ؾمحر اإلاالر" بترخاب هؼلي ؾازغ، وؤمغوي ؤن ؤؾخلم 

اث اإلاخب٣ُت ٞى١ ؾُذ الؿُٟىت،  وعصًتي ٞىًعا إلجهاء شخً الخاٍو

يغبه يغًبا قضًًضا، وع٧له في اإلااء،  ٞؿاوعوي قٗىع مجىىن ًدغيجي ٖلى

ا ما ٧ان ًمىٗجي، ٞهٗضث بلى ٦بِىتي لسل٘ مالبسخي، واعجضاء ػي 
ً
ل٨ً قِئ

الٗمل، ٞخظ٦غث ؤن اإلاٟخاح م٘ "٧امُلُا"، ٞى٢ٟذ في اإلامغ مدخاًعا، 

٤ للضزى٫،  ٟسر ؤمامي الٍُغ ٞداولذ ؤن ؤصٞ٘ الباب لٗله ًغؤٝ بي، ٍو

ه لي مً الضازل، ٞدؿمغث في م٩اوي ٞاًٚغا ل٨ىجي جٟاظإث بـ"٧امُلُا" جٟخد

جل٪ اإلاغة ال مخٟغًظا ختى ؤهجي خؿبتها قُُاهت،  ٞاهي، ٞى٢ٟذ مىبهًغا

ل٨جها ؤلاوؿُت التي مىدخجي مخٗتي ألاولى مً وؿاء ألاعى، ٞالتهمذ وظهي 

، زم ٢الذ وهي جدغ٥ ظؿضها ٦غا٢هت  بىٓغة صال٫، واهخهاع، وجدض 

ت :  مدتٞر

 ٛامغة؟.مل ٢لذ ل٪ بٗك٤ اإلا-
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٤ الٗىصة بلى مُىاء "ظىىة" "ق٣ذ "٧ابي ماًىع  بٗض ؤن ؤمغها ، ٍَغ

ا مً ؤن ٨ًىن ٢ض حؿلل بلحها مهاظغ ٚحر 
ً
"ظىمُل" بخٟخِل البازغة زٞى

ٖلى "ال٨غو  جمّم "ؾمحر اإلاالر" بِىماقغعي للهغوب صازلها بلى بًُالُا، 

جل٪  مً ٧ل "٧امُلُا"السام بُا٢م البازغة، في خحن ؤٞلخذ  لِؿذ"

الاخخُاَاث، وعا٣ٞخجي في ٧ابِىتي السانت، جيخٓغ ٢ضومي مً الىعصًت 

، و٦إجها ناعث خبِبت، ؤو لى٣طخي لُلىا، ؤو جهاعها في صخبت ػظاظت هبُظ

ػوظت اٞترايُت، ٨ٞىذ ؤخخٟٔ بىه٠ َٗامي، وقغابي، وؤٖىص به بلحها 

الُُىع  ًٖ ؤٖحن٦ٗهٟىع ٖاق٤ اخخٟٔ بدبُبخه في ٖكه، لُسٟحها 

ختى ؤهجي ٦ىذ ؤقٗغ م٘ ٧ل مغة ؤها٫ مجها مخٗتي ب٣ىة ظهىمُت  خت،الجاع 

٣تي، لظل٪ بضؤث ؤجمغص ٖلى  جمىدجي بنغاًعا ٦بحًرا ٖلى مىانلت الخلم بٍُغ

"ؾمحر اإلاالر" ٣ٞغعث ؤن ؤه٣ل بلُه ألازباع التي جسضمجي ؤها، ؤما ألازباع 

لُٗٓم الهاثلت ٨ٞىذ ؤل٣حها في البدغ، ٞلم ًم٨ىه صهاثه مً ٦ك٠ ؾغي ا

الظي ؤزُٟه في ٦بِىتي، ل٨ىه ٧ان صاثم الاؾخٛغاب مً عاثدت ظؿضي التي 

ا ؾاخًغا، بِىما لم ؤٖبإ بخ٨هىاجه، وال ب٩لماجه  ًُ جٟىح مىه ًُٖغا وؿاث

م مداوالجه اإلاؿخمُخت ال٢خدام ٦بِىتي  الؿازغة التي ٧ان ًدانغوي بها ٚع

 ؤ٦ثر مً مغة.

إلٖاصة َالئها، م٘ م٨خب  ؤمغوي "ظىمُل" ؤن ؤنٗض بلى ٢مغة ال٣ُاصة

ال٣بُان ٖلى ؤن ؤٞٙغ مً ٖملي ٢بل ٖىصجه مً الغاخت التي ؾخيخهي بٗض 

ت ختى  ؾاٖخحن، ٞإههٗذ ألوامغه وبضؤث في مماعؾت ٖملي بمىخهى الؿٖغ

 
ُ
٧ي ؤماعؽ ٖملي في  اهتهُذ ٢بل اإلاضة اإلادضصة بؿاٖت ٧املت، ٞهبُذ

وؿِذ بٌٗ ؤصواث  خظ٦غث بإهجي ٢ضٞجغجِب الٗىابغ في بًُ اإلاغ٦ب، 

الُالء في ٢مغة ال٣ُاصة، ٞهٗضث مغة ؤزغي إلخًاعها، ل٨جي جٟاظإث 
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بإن هىا٥ مً لُش ٧ل ما ٞٗلخه باللىن ألاخمغ، ٞإ٣ًىذ بإهه "ظىمُل" 

مً ٞٗل طل٪ ٧ي ًخسلو مً وظىصي الظي ؤنبذ ؤ٢ىي ب٨شحر مً 

مىهبه، ٞضزل ال٣بُان الجروٍجي الظي لم ٌؿب٤ لي ؤن عؤًخه ؤبًضا، 

ا،وو 
ً
زم زغط صون  بىٓغة زا٢بت، وهؼ عؤؾه مخدؿًغا، عم٣جيو  ٠٢ مىضهك

ألبدض ًٖ "ظىمُل"،  ؤن ًىظه بلّي ٧لمت واخضة، ٞاهضٞٗذ بلى الساعط

ل٨ىىا الخ٣ُىا ٖلى الّضعط اإلاخجه بلى مسؼن الُٗام، ٞلم ؤقٗغ بىٟسخي بلى 

ت ظٗلذ ظؿضه ًخضخغط بلى ؤؾٟل، زم  بٗض ؤن ؾضصث له ل٨مت ٢ٍى

 ه، وؤزظث ؤيغب عؤؾه في ألاعى الخضًضًت، وؤؾبه بإمه،اهبُدذ ٞى٢

 ؤبُه وؾِ طهى٫ البداعة الظًً ججمٗىا ٖلى نغزاجه، وجإوهاجه،و 

 جىؾله لي بإال ؤ٢خله .و 

نٗضث بلى ٦بِىتي بٗض ؤن ؤنضع ال٣بُان ٢غاًعا بةجهاء زضماحي، وجغخُلي 

٢ض بلى مهغ ٞىع ونىلىا بلى مُىاء "ظىىة"، ٞخٟاظإث بإن "٧امُلُا" 

 ُٞهٚاصعتها بٗض ؤن جغ٦ذ لي ز
 
ذ  :ُاًبا ٢هحًرا ٖلى ٞغاشخي ٦خب 

 خبُبي ٖاص٫... )

٤ الٗىصة،  ق٨ًغا ٖلى اؾخًاٞخ٪ الغاجٗت، ومؿاٖضحي ٖلى زىى ٍَغ

اءل٨ً ٖكا١ اإلاٛامغة   .ًبدشىن صاثًما ًٖ ألا٢ٍى

 الىصإ ًا نض٣ًي اللظًظ.

 .(نىٞاًا،، 

ذ الىع٢ت، وؤل٣ُتها ٖلى ألاعى، وصؾتها بدظاجي، وعوخذ ؤخض١ في  ٍَى

ج ا مغآة زؼاهت اإلاالبـ،  وظهي اإلاخ٨ؿغ م٘ حٗاٍع وؤزظث ؤضخ٪ بهؿخحًر

٧لما خغ٦ذ عؤسخي لخدبض٫ ألاق٩ا٫ اإلاىبش٣ت مً وظهي الًئُل، ل٨جي 
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ذ في ب٩اء قضًض بٗض ؤن حؿببذ طهىبي في يُإ خلمي  جى٢ٟذ واهسَغ

سخي، وصزلذ بلى ال٨بحر، ٞبذ بال خلم، وبال عوح، وبال وظه، ٞسلٗذ مالب

 نببذ ٖلى عؤسخي مى٠ٓ اإلاغخاى، وعخذ ؤٚؿل ظؿضي ٧لهو  الخمام،

ضي ٧له، ظل ، وؤهٕؼ ٖجي ُٖغ "٧امُلُا"، ختى اخمغ  باإلااء الؿازً

واقخٗلذ ُٞه هحران الىضم، بل هحران الاهخ٣ام، ٞمغج٨بى الخما٢اث ال 

اء ًيخٓغ مً ًدبى٫ صازله زم ًغخل.   ًىضمىن، بل جٓل ٣ٖىلهم ٦ٖى

ت مً مُىاء "ظىىة" مخجهت بلى غ٦ذ بي ؾُاعة الكجد مالبُيؿا"  "مُاعَغ

لترخُلي بلى مهغ، ٞالخٟذ بلى "٧ابي ماًىع" مً الؼظاط السلٟي في مُالهى 

اإلابًُ باألؾال٥ اإلاٗضهُت، ٧ي ؤل٣ي هٓغحي ألازحرة ٖلى خلمي الطسم بٗض 

ن نابعي، في لخٓت جمغص ٚغؾها صازلي قُُاؤن حؿغب ٧اإلااء مً بحن ؤ

ٍه٤ٟ لها و  ، جغ٢و لُل جهاع،بإهجي مجغص صمُت عاجٗتي ؤ٣ًىذ ج، ل٨ىما٦غ

ٖىضما و٢ٗذ ُٖجي ٖلى وظه الهٛاع لُيؿىا بها خىاثجهم الخاٞهت، 

ت مً و  "٧امُلُا" صازل ٧ابِىت "ؾمحر اإلاالر، هي جغا٢ب ؾُاعة الكَغ

 .ؾُىاهُتالىاٞظة ألا  زل٠

ـ، ٞى٢ٟذ ٖىض ٦ىذ ٢ض ونلذ بلى مى٠٢ الؿُاعاث ألاظغة في الؿ َى

مٟتر١ الُغ١ ؤ٢غؤ اللىخاث الؼع٢اء اإلاٗل٣ت ٞى١ اإلآلت الخضًضًت، 

ت خُض جدىٟـ غي بحن لىخت جدمل الاججاه بلى ؤلا ٣ٞلبذ هٓ ؾ٨ىضٍع

زغي ؤو  "٧امُلُا"، وؤزغي بلى ٦ٟغ الكُش خُض ًيخهب ٦ىزىا ال٣ضًم،

٤ بلى   ، و٢غعث ؤن ؤجغ٥ هٟسخي هي التي«هىع »بلى بىعؾُٗض خُض الٍُغ

جسخاع، ٞخل٪ هي اللخٓاث التي ًجب ؤن حؿ٣ُها ًٖ بعاصج٪، ٧ي جهل 

ضه صون جغصص، ٞٗىضما ج٠٣ خاثًغا بحن مٟتر١ الُغ١، ٞضٕ  بلى ما جٍغ

ل هاثًما في ظؿض٥، مجغًصا مً الخىاؽ ٧لها، وز٤  الىٟـ جسخاع ل٪، ٖو
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ٟٞتى مىسخى الظي ٌؿ٨ً ٧ان ٢ض ازخحر ل٪ مً ٢بل،  ؤن ٧ل ما جسخاعه

ا ما ٌٗخظع ًٖ ؤٞٗاله الساَئت التي ٌٗىلها صاثًما ٖلى صازلي صاثًم 

ؤٚمًذ ُٖجي لبرهت، ومكِذ الكُُان، ووسخي ؤن هٟسخي هي التي جسخاع، 

زُىاث هاخُت الؿُاعاث اإلاترا٦مت في الٓل، زم ٞخدتهما ٞةطا بي ؤمام باج٘ 

ت في قىإع  الجغاثض الظي وكغ نىعة مُمىؾت لٟخاة جخٓاهغ ٖاٍع

ت ٧ا ضة خ٨ىمُت، ٢ض جههذ الاؾ٨ىضٍع ضعث الهٟدت ألاولى لجٍغ

ا، وجظ٦غث "ؾمحر اإلاالر" ال٣ىي الظي ٞاػ 
ً
ٞابدؿمذ، بل اهٟجغث ضخ٩

بـ"٧امُلُا" ختى ؤنبذ ؤي٠ٗ مً ؤهثى الؿىجاب، بٗض ؤن ؤزظث مىه ما 

ضه، ٞـ"٧ ضه بٗض ؤن ؤٞٙغ ٢ىجه ٧لها بحن جٍغ امُلُا" خخًما ؤزظث مىه ما جٍغ

بٗض ؤن جدى٫ بلى ط٦غ مطخ٪، ىضو١ ٢مامت، ، زم ؤل٣خه في ؤو٫ نؾا٢حها

ضه ال غظا٫ مجها، ٞخإزظ هي مجهم ٧ل شخيء ه٨ظا هي حِٗل ٖلى ما ًٍغ

 لخٗخلي ٖغف جل٪ الضهُا.

٤ بلى بِذ احي هي التي ؤزظججي بلى «هىع » لم ٨ًً الٍُغ ، بل ط٦ٍغ
ً
ال صهُا  ٍَى

وقهاب ؤزُإ هضٞه، ؤقبه بىه٠ قمـ نٟغاء، وهه٠ ٢مغ مٓلم، 

بلى  ٖىض الٓهغ لٟي ٦غة ٦بحرة مً الهىٝ ختى ونلذٞٓللذ ؤظغ ز
الغاؾُت بىٓام ُٞغي  خُض ًيخهي الجهغ، ٞىٓغث بلى مغا٦ب الهُض

ٟا٫ الظًً ظلؿىا مهُٟحن ٖلى قاَئ اإلاُاه، وبلى عجُب ، وبلى ألَا

 زلٟهافي مُاه عا٦ضة اهٟغظذ التي حكبه خل٣ت ٦بحرة  الىاخضة مالمدهم
ىػ" عٞٗذ عؤسخي بلى ؾماء "جمو  ،ؤل٣اه عظل قاعص في همىمهحجغ 

ا،  ًُ بل متهًُبا اللخٓت التي ؾخجخم٘ ٞحها ٧ل الى٣اٍ الهاُٞت مىدك
 في طل٪ اإلا٩ان بٗض ؤن 

ً
ـ ٧امال اإلاخٟغ٢ت في ظؿض واخض، و٦إهجي ؾإعي ؤوػَع

ٟا٫ ، ل٨جهم ٧اهىا «هىع » ألؾإلهم ًٖ بِذ مؼ٢ه ألاقغاع، ٞا٢تربذ مً ألَا

  ظمُٗهم٢ض عخلىا 
ً
ظلـ ًهُاص الؿم٪ بهىاعجه  اواخًض  بال َٟال

وهؼ عؤؾه ٞالخٟذ هدىي،  «هىع » البىم، ٞى٢ٟذ ظىاعه وؾإلخه ًٖ
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ا  ًً اا٫ ل٨ىه لم ٌٗاوص الالخٟاث ولم ًجب، ٞإٖضث ٖلُه الؿممخٗ

 و  ،هدىي 
ً
 :لم ًجب، ٞجلؿذ ظىاعه ٞإظاب ٢اثال

 وؿان ال ًدترم وظىصي.ؤي ب بوي مخ٩لمل م٘ «هىع » ٖلمجي ظضي -
ا مً 

ً
م٩اوي، وؤل٣ُذ ٖلُه الؿالم، ٞغص الخدُت ٧املت، زم ٞجهًذ وا٢ٟ

 :ٞؿإلخه ٖاص لهُضه،

 "هىع" ظض٥؟-
 :ٞؿإلجي ٢بل ؤن ؤظُبه

 ؤهذ محن؟-

 ؤها ٦ىذ ػمُله في الٟىاع.-

 ؟اؾم٪ بًه -

 اؾمي ٖاص٫ . ٖاص٫..-

 وؤها ؤخمض ظابغ هىع الضًً الخىاوي.-

 "هىع" ظض٥؟-

 ؤلاظاب هُئتيٞدضط في وظهي، وجٟدو 
ً
 :ت ٖلى ؾااليمخجاهال

 مل باًً ٖلُ٪ به٪ حٗٝغ "ظضي". -

ه، ٣ٞام مً م٩اهه ونى٘ لي ولم ًيخٓغ ٧ي  ؤ٢ؿم له بغؤؽ ظضه ؤهجي ؤٖٞغ
ل٤ ُٞه الُٗم، نىاًعا مً البىم،  َلب مجي ؤن ؤظلـ بلى ظىاعه و ٖو

ٟٞٗلذ  ،بٗضها ًهُدبه بلى البِذو  الٛغوب،ًدحن مٗه، ختى  وؤنُاص

لىىع ٧ل طل٪ ٖىضما ًى٨ٗـ في اإلاغاًا ما ؤعاص وؤها ؤ٨ٞغ ٠ُ٦ ًهى٘ ا
الهٛحرة؟ ٠ُ٦ ٌٗخلي الىىع ٦غومىؾىماث الخُاة اإلاىظىصة ُٞىا ُٞمأل 

ا ظضًضة مً السحر
ً
 الكغ؟، ؤزظ الهبيو  ٧ل ق٣ى١ الجؿض، لىهبذ وسس
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ل٨ىه ٧ان ها٢ًما ٖلى ٞتى  ،"السًغ"و ٢هت "مىسخى"،ٖلى مؿامعي ؿغص ٌ

ؤن ًيؿُه طل٪ الخضر مىسخى الظي ؤيإ "الخىث" وؾمذ للكُُان 

الُٗٓم الظي ٢ضعه هللا، ٨ٞىذ ؤهٓغ بلُه بك٠ٛ أللخ٣ِ مىه جل٪ 
اإلاالمذ التي ؤلٟتها، ل٨ً اهضماظه وبزالنه الكضًض في ؾغص ال٣هت 

بضؤث ٣َىؽ الٛغوب ججشم اإلااء ختى  فينىاعجه ًيسخى  ظٗالهالُٗٓمت 
عاخخه الهٛحرة ٞى١ ُٖيُه لُذجب  ، ٞىي٘الغخب ٖلى وظه الٗالم

جظ٦غ ٞاهخٌٟ خُىما ألاقٗت البرج٣الُت التي ج٣ترب مً ٖىا١ اإلااء، 

ه  مً التي ظظب زُُها بكضة ٣ٟٞؼث نىاعجه زم ؾم٨ت ٖال٣ت َٞغ
اصع اإلا٩ان، ٖلى ْهغه خمل م٣ُٟهو  ٞىٓغ بلّي بدى٤،، اإلااء ؾغبذ بلى ، ٚو

ٞمكِذ زلٟه متهًُبا لخٓت ل٣اء "هىع"، صون ؤن حهخم بىظىصي مً ٖضمه، 

اع» إلجي ًٖالظي ؾِؿ ً الٟىاع الظي ٟٚل الىىع ٖىه « بد  الظي ماث، ٖو
غة التي ٚؼتها جمازُل لُلت ٧املت، ً الجٍؼ إزظ ًضزل مً ٞ «عاضخي» ٖو

 ، سغط مً قإع ، ٍو ى٠ُٗ بلىقإع ؿخ٣ُمػ٢ا١،  ٍو ، آزغ ػ٢ا١ في َو

٤ مبهم، ٧ي ؤجىه ًٖ البِذ بطا خاولذ  و٦إهه ؤعاص ؤن ًإزظوي مً ٍَغ
ؤٞٙغ الهىاء ما بحن  ؤمام بِذ ٢ضًم، ختى جى٠٢ بيؤزغي، الٗىصة بلُه مغة 

ت حجاعجه، ٞبضا ه٩ُله ٦مؿخُُالث  ما ؤما بابه السكبي ٞ باعػة،٢غمٍؼ
 ٞخٟدوًدمل بهماث ؾىصاء إلاً عخلىا مىه، ومً ٖاصوا بلُه، ػا٫ 

 
ً
ال زم ؤقاع بلى مغ٦ب  ،و٦إهه ًبدض بحن مالمخي ًٖ شخيء ما  وظهي ٍَى

ألابٌُ ٌٗخلُه بداع اؾدبض٫ ًضًه بجىاخحن مأل ٦بحر مغؾىم بالُبكىع 
 :ع، و٢ا٫ لي بلهجت الىاز٤ مً هٟؿهبهما الجضا

ه «هىع » صه ظضي -  حٗٞغ
ً
 هِؿمٗ٪.و  مم٨ً ج٩لمه لى ٞٗال

 مما ٢الهٞ
ً
ولم ؤ٨ٞغ، لم ؤمىذ هٟسخي الٟغنت ألي ج٨ٟحر ، ى٢ٟذ مظهىال
ي به ًهٟٗج لهضمت ال٨بحرة بلى خ٨مت، ؤو صعؽ مؿخٟاص٢ض ًدى٫ جل٪ ا

ؤها و  ؤها الخاثب، وؤها الىاؾ٪، وؤها الٟاؾ٤،و  هظا الهبي، ٞإها اإلاظهب،
غ الظي ؾئم الخ٨م، الضعوؽ اإلاؿخٟاصة و  اإلاىأٖ،و  الُُب، وؤها الكٍغ
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وؿان بٗض جل٪ اللخٓت ؤن ها ٖلُه ٧ل هاالء، ٞلً ؤؾمذ ألي بالتي ًملح

ُإ، ٣ٞض ظٗلذ ًماعؽ ٖلي  
ُ
ظ لُهبذ هى ؾُضي اإلا مً  جل٪ الخٗاٍو

البدغ ؾًُضا، ٞإٚغ٢جي، وظٗلذ مً ألالىان ؾًُضا، ٞإٖمخجي، وظٗلذ مً 
٤ ؾًُضا ٞضه سضٖخجي، وٗم ؿجي، وظٗلذ مً "٧امُلُا" ؾًُضا، ٞالٍُغ

ا وآمىذ ٣ِٞ  ًٗ ا ؤحها الؿاصة الٗٓام، ٦ٟغث ب٨م ظمُ ًٗ ٦ٟغث ب٨م ظمُ
بالىىع ٣ِٞ، ٞالىىع هى الؿُض، الظي به جهخضي بلى ؤعواخىا و  بالىىع،

، ٞالىىع التي ٢ض ٣ٞضهاها في ػخمت اإلاخاهاث ُُبت، لىهل بلى الخ٣ُ٣تال

وال ًيخهي ؤبًضا، ، ٌُٛب ؤبًضاال و  ال ٨ًظب ؤبًضا، وال ًسضٕ ؤبًضا،٦ما اإلاىث 
دحي صازلىا باًعا عباهُت  بل  حؿبذ في الًٟاء، ًُ

ً
ججٗل مً ؤبضاهىا ٦خال

ا،  وحؿحر بدؿبان بلى جهاًت الٗالم، ؤ٣ٞذ مً نضمتي، ٞىٓغث
ً
ًمُى

ؿاًعا ألؾخىٖب اإلا٩ان اإلاًغط بٓلمت زجلى، و  هممذ ؤن ؤهاصي ٖلى َو
ل٨ىه ٧ان ٢ض صزل بلى البِذ، وؤٚل٤ ٖلُه  «هىع » الهبي لُإزظوي بلى

" الظي ؤبدغ طاث ًٖ "الَغـ ظابغمجهىلت بابه، بِىما اهدكغث همهماث 

٣ت ؤبُه ولم ٌٗضاللخ٣اٍ الغػ١ ًىم   ،كىع الُب اإلاغ٦ب مً ، ٞا٢تربذابٞغ
ه وجدؿؿذ  قٗإ اهضٞ٘ خحن في الٓالم، في إلاٗذ التي البًُاء زَُى

ا زغط ىىع،مً ال
ً
 بلى مخجًها ،ال٣ضًم اإلاجز٫  جىؾِ ،وخُض ز٣ب مً مىبش٣

ىوي َاثغ خل٤ بِىما البدغ، ، ٞاٞترقذ اإلاضًىت بُىث ٞى١  ٌٛغص ٖٞغ

  ٖىصجه. مىخًٓغا٢غعث ؤن ؤ٢ُم ظىاع الجضاع و  ألاعى،

 -تمتَّ-

 امُ البٌهُحممد س  

 22/2/2014 :اجلدٍدّ دمَاط

*  *  * 
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 شكر وتقدير

 

الخ٣ضًغ ل٩ل مً ؾاٖضوي ٖلى بزغاط هظا الٗمل، و  ؤج٣ضم بىاٞغ الك٨غ

ؼة،  ـ بىمُه،وؤط٦غ مجهم ػوظتي الٍٗؼ  اإلاسغطو  والبروٞؿىع الٟغوسخي باجَغ

هىع الضًً مسخاع مإمىع الٟىاع و  مدؿً نبري،اإلاسغط و  ص.ٖلي الٛؼولي،

دمحم ؾلُم، ؤخمض زلُل، دمحم بغبغ،  ٖؼمي، ألانض٢اء بًمانو ؤخمض،

، خؿً، ؾُض الُىبجي، الَغـ نالر هانغ َغابُت، ؤقٝغالدك٨ُلي 

ت ٞااص خضاص، ظمُٗت الهُاصًً في ٖؼبت البرط،  ومغ٦ؼ الضعاؾاث البدٍغ

ت، ٟا٫،و ،مً الهُاصًًظمُ٘ مً ٢ابلتهم و  في ؤلاؾ٨ىضٍع  اليؿاءو  ألَا

غة ابً ؾالم في اإلاجزلت، وؾىجاع في البرلـ،  ُٟتال٨ك عخالحي زال٫ بلى ظٍؼ

ؼبت البرط، ت الهُاصًً في اإلا٨ـ.و  ،بلُُم، والخماصو  ٖو  ٢ٍغ

 

 

 

 

 

 

  



178 

 

 :عن الكاتب
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ان بلىن الٟغاولت / عواًت/ صاع الٗحن /-  2009ؤَو

ت ٢ههُت/ صاع ؤ٦خب/ -  2010بلىجىر/ مجمٖى

 2011ؾ٨ترما/ عواًت /صاع ؤ٦خب/ -

 2011/ ؾازغ/ صاع ؤ٦خب/ 2552الشىعة -
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