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 ظال٫ وج٣ضًغ بجدُت 
 

 

 

 أبي الأستاذ/سمير محمد صابرإلى 
وإلى أمي السيدة/ميرفت محمود واسأل الل  ه لهما الصحة والعافية  

 وطول العمر فلهما من ِّي كل التحية والتقدير .
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 َضاءب
 

 

إهداء إلى زوجتي ورفيقة عمري الأستاذة/دعاء عبد الرحمن 
بكل جهدٍ لديها وتحملت كل الأعباء الممكنة  يطاحون التي ساعدتن

حتى تفر ِّغ لي الوقت لأقدم ل كم هذا العمل الذي أرجو من الل  ه أن 
 يكتب له القبول لدي حضراتكم.
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 َضاء زامب
 

 

 

 به ي   الل  ه عل جمل ما من   أ ،عمر وسيف لى ولدي   إ
هذا العمل والل  ه اسأل لهما الصحة والعافية والسلامة  يهدأ

 .والتوفيق في حياتهما المستقبيلة
 شكر خاص
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  ؤ
  ا لم ق٨ًغا زانً ٢ض 

 :ً م   ٩ل 

 

خلي التي ٢امذ بمغاظ /الض٦خىعة ٗت ألاخضار عحهام الجٍغ

سُت في   .الغواًت الخاٍع

م لي مً مؿاٖضاث إلاا ٢ض   يخمض ياإلاهىضؽ/ عام يونض٣ً يدؤ

 .زغث الٗمل ؤ
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 اإلا٣ضمت
 

 يها الغب الٗلؤ"

 ؾخالخ٨٣م اللٗىاث

 
 
 يبضالغب ألا  يهجؤا غوا صوًم جظ٦

 ل٠ ٖام  ؤٗض ؾخالخ٨٣م ولى ب   ين لٗىتؤو  

ىن   ظا الجخُم الظي  ،ؤها مل٪ مهغ ،ؤها ؤلاله ،ؤها الٟٖغ عاٍ ؤَو

 ؾ٨ُىن ٢ُغة في بدغ َى٫ ما ؾخال٢ىن" 

هٓغة عجُبت مً ؾضهت اإلاٗبض و٢ًاة اإلاد٨مت الٗلُا التي و٠٢  يوف

ىن و٢ض ؤ ى ًىٓغ خىله بلى إخُِ بؤمامها الٟٖغ ٖمضة قا٣َت َو

 
 
لظي ٧اص ٣ًاوم ألالم اٌؿخُُ٘ ؤن ول٨ىه ال  ،ا٘ له ًىًم اإلاجض الظي جُل

ى ًغي ءمٗاؤٌٗخهغ   يٞاعلؿىت الىحران وألا ؤمامه الجخُم و ؤٍ َو

ى ًهغر ختى ؾ٣ِ  والخُاث ج٣بل ٖلُه مً ٧ل خضب ونىب َو

 ًٗ ى ٣ًى٫ " انَغ ىن" ٩ٞاهذ جل٪ الهغزت نغزت ؤَو ها الٟٖغ

ىن   .الٟٖغ
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ًُ ًجلـ اإلا٣ض  ٨ت وزحرة مً الجلضؤا ٖلى م ؤًمً مؿخل٣  "جِكحرث"ا مغجضًً  ٍع

اعماص ًً  
ً
 ًظلؾىص والؤ وبىُاال

 
الىىم و٢ض ٟٚلذ ُٖىه  "بُجامت "النً ٌك٨

ًٗ ؤوبجىعاٍ ػوظخه الجمُلت "ههى" و٢ض ٧اها لُلت   ،امـ ٌكاَضان الخلٟاػ م

و٧ان بِذ ؤًمً ٖباعة ًٖ ُٞال ظمُلت في قإع الدؿٗحن  .و٢ض ٚلبهما الىٗاؽ

ام ؾباخت نٛحر والُٟال لت وخم  جخ٨ىن مً خض٣ًت ظمُ ،بالخجم٘ السامـ

الُاب٤ ألاو٫ ٢اٖت اؾخ٣با٫ الؼواع و٧اهذ واؾٗت  يٟٞ ؛جخ٨ىن مً َاب٣حن

 
 
 غ  عخبت ٞ

 
٩ٚالٍ ومُبش ظمُل ٖلى الُغاػ ألا ؤزار و ظمل ألاإذ بق وباع  يمٍغ

ًٖ ؤ ي نٛحر ًدى  ؿ٩ى الظي اٖخاص ؤن ٌكغبه ؤًمً اهىا  يوف ،زانت مً الَى

خضاَا لىٟؿه َى بٚٝغ واؾٗت ٢ض زهو  ٧اهذ َىا٥ زالر يالضوع الشاو

خمض" الظي ٧ان في الشامىت مً ٖمٍغ ؤزغي البىه "وػوظخه وزهو ألا 

ا  .والشالشت ٧اهذ البيخه "هضا" التي ٧اهذ في الؿاصؾت مً ٖمَغ

طا بذ عهخه لخى٢ٓه مً هىمه و خو٢ض نض اؾخٟا١ ؤًمً ٖلى نىث َاجٟه 

ت ألا  َم باٙل بالٗشىع ٖلى ءظا٣ٞض  ؛مً جُلب مىه الخًىع ٞىًعاهي مضًٍغ

  ٖ ٖما٫ الهُاهت إا٫ الخٟغ الظًً ٧اهىا ٣ًىمىن بم  ظشت وظضَا بٌٗ 

ا  ،الضوعٍت لكب٩اث الٛاػ ىاث مً ٖمَغ ٣ٞض وظضوا ظشت لبيذ في الٗكٍغ

 
 
٘  م٣خىلت ب٣   في ع٢بتها و٢ض ظ   خاص   ُ

مؿذ مٗالم وظهها غ  صث مً زُابها َو

ء الىاع ختى ازخٟذ جل٪ اإلاالمذ ا ٦إهما الجاوي ٢ض ؾ٨ب ٖلى وظهها ماجمامً 
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ىا ما خضر لها بالًبِ وال َىٍ   ؛بهىعة بكٗت تها وال إلااطا ٞٗل بها ٞلم ٌٗٞغ

 ٨َظا؟ 

 ًٖ ٖ  ٧ان ألامغ مٟؼ ت التي بضوعَا م  ا ٞهٕغ  ا٫ نُاهت الٛاػ بلى الاجها٫ بالكَغ

 ؤ
ً
٣ ؾىض مهمت ؤمً ٢ض و٧ان الؿُض مضًغ ألا  ي،ا مً البدض الجىاجعؾلذ ٍٞغ

  الخد٤ُ٣ ف
م "ؤًمً" طل٪ الظي قهضوا له َُلت ي َظٍ ال٣ًُت بلى اإلا٣ض 

ت بال٨ٟاءة والج اَت والظ٧اء اإلاخ٣ض وال٣ىة ز ؾىحن زضمخه في ظهاػ الكَغ

ب ٖلى ظمُ٘  نٗضجه البضهُت ؤواللُا٢ت بل وال٨ٟاءة الٗالُت في الخضٍع

اث َظٍ ؿمً مهمت ال٨ك٠ ًٖ مالبو٧ل مضًغ ألا ؤلظل٪  ؛والظَىُت

ت ألا  ه٦ٟإ الًباٍ لضًؤض مً ٗ  ٌ  ال٣ًُت لًابِ   .مًفي مضًٍغ

 تبٌُ ووي٘ نضٍعو٢مُهه ألا  يبىُاله الغماص ؛اعجضي ؤًمً مالبؿه

ه٤ُ و٢ض ن٠ٟ قٍٗغ ؾىص ألا ٍ ألا ءوخظا ،ؾٟل بؼجه الؿىصاءؤالؿالح 

ا لُخىظه بلى م٩ان مٗاًىت الجشت لُٗٝغ ٖم   "الجُب"وجىظه بلى ؾُاعجه 

ب الظي  "ًا  ٧اهذ بضاًخه م٩اإلات َاجُٟت ٞدىاَاؾِؿٟغ َظا الُىم الٍٛغ

ت ب ً خًغج٪ في اإلاضًٍغ اًٍؼ مت ٢خل خهلذ ٖو  .ؾٕغ و٢ذ"إباقا في ظٍغ

  ٞغص   
ً
 ؤًمً ٢اثال

 
م ٖلى الهبذ خض ًهخى خض " ًا ٞخ اح ًا ٖلُم ًا عػا١ ًا ٦ٍغ

 ."اي٢ٟل ا٢ٟل ؤها ظاصٍ َُب  ػي ٖلى جلُٟىن 

ؿإ ٤ ٌؿترظ٘ اإلا٩اإلات َو ى في الٍُغ  ٧ان ؤًمً َو
 
 غي ما الظي خضر ؟٫ هٟؿه ج

 و٠ُ٦ ؾ٨ُىن مؿاع َظا الُىم العجُب؟

لب مىه ٖىىان  ،مجضؤًمً الغاثض اجهل ؤًمً بمؿاٖضٍ وطعاٖه ألا  َو

ؤن ًظَب بلى  يهه ؾِخىظه مباقغة بلى م٩ان الخاصر ٞال صاعؤالخاصزت و 

ت   ؤاإلاضًٍغ
ً
  .وال
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ً
َا ٖالماث بضو ٖلى ظؿضج ابالٟٗل ونل ؤًمً بلى م٩ان الخاصر لُجض بيخ

ا ألا  ،الكباب وال ًٓهغ مً مالمدها شخيء  ،ؿض٫يؾىص مبِىما قَٗغ

 ،وظؿضَا الىد٠ُ الظي جٓهغ ٖلُه ٖالماث اإلا٣اومت والٗى٠ والهغإ

٣ت جبضو و٦إهما الظي صٞجها لم ٨ًً  و٧اهذ الجشت ٢ض صٞىذ في التراب بٍُغ

إهما ٢ض صٞجها ظؼاء و٦ا مجها بٌٗ ألا ٣ٞض ٧ان ْاَغً  ؛زٟاء الجشتبا ٌٗىُه جمامً 

غ   . َظا ما ٢اله ٖامل الهُاهت الظي وظض ٢بل ؤن ًغاٍ ؤخض   ٖلى عجالت ٞو

ى ًبدض في ألا  لها  ي عى ًٖ م٩ان ماؾىعة الٛاػ التي ؾٝى ًجغ الجشت َو

 .ٖملُت الهُاهت 

٣ت و٢ض ؾ٣ِ لخم وظهها ٞهاع وظهها  وخكُت بضث البيذ م٣خىلت بٍُغ

 ًٖ ب في ألامغ ؤن ٞمها ،امٟؼ ا ٦إهما ٧اهذ حؿخُٛض مً ٧ان مٟخىًخ  ول٨ً الٍٛغ

 ًٖ ا ٦إهما َالٗذ الكُُان الٟم مٟخىًخ  اا مً شخيء بضشخيء ؤو تهغب ٞؼ

٢ض  خانظاخٓ انخمغاع والُٗىؾىاجها باعػة والخل٤ قضًض ؤلا ؤمامها وبضث ؤ

لم  ًٖ ٞؼٕ   ئ٣ٞض ٧اهذ ُٖىاَا جىب ؛م٘ الجلض اطًبؤخُض  الجٟىحنمً  ازلخ

 .الكُُان ال مً ؾ٣ِ في ٢لٗتبًُالٗه 

  ًٖ  ٧ان اإلاكهض مٟؼ
ً
  ا،ا خ٣

ً
 ؤن ًٟهم ما َظا الظي ْل ًىٓغ بلحها ؤًمً مداوال

ب و  ؟ًدضر ت الىظه و٢ض بضا ٖلحها الٖغ  ؤظشت مكَى
 
٣ذ عوخها ب٣ ٘  َػ ُ 

  تلأهاٞظ ب
 
 ب  خاصة في ع٢بتها ٦إجها ط

ول٨ً َظا ٧له ما ٧ان  ،ذ ٧الضظاظتد 

٤ اإلاٗا ًىت ؤن ًخهل بى٦ُل لِكٛل با٫ اإلا٣ضم ؤًمً ختى َلب مً ٍٞغ

بت ؤبضث  ظيالىاثب الٗام الظي ظاء لُبضؤ ٖملُت اإلاٗاًىت وال مامه خالت ٍٚغ

ٍ الازىان خُىما َلب و٦ُل الىاثب الٗام آٚغب مً طل٪ ما ع ول٨ً ألا  ،اظض  

ؤن ًبضؤ اإلاٗاًىت اإلابضثُت للجشت وإلاى٢٘  يمً الُبِب الكغع "قٝغ"ؤؾخاط ألا 

ت  ؛اإلاكغختالخاصر بلى ؤن ًخم ه٣لها بلى  ذ ٧امل إلاٗٞغ خُض ؾُجغي لها حكٍغ
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ة بحن إمسب اؾغاعً ؤ ي وما بطا ٧اهذ َظٍ الجشت جدى  يؾبب الىٞاة الخ٣ُ٣

ت في خل لٛؼ َظٍ ال٣ًُت ول٨ً العجب العجاب  ،َُاتها ٢ض حؿاٖض الكَغ

ا خُىما بضؤ الُبِب الكغعآَى ما ع  ًٗ الض٦خىع مضخذ بخدٍغ٪  يٍو ظمُ

ا وبضا الٟٕؼ ؤخضا١ ؤبًُ احؿٗذ ا لا ٢لبها ْهغً الجشت ٞلم   ًٗ ُٖجهم ظمُ

 َمخضؤُٖجهم خُض عؤوا ما لم ٨ًً ل٣ُٕغ زاَغ ؤا بالضَكت ًُل مً ممؼوًظ 

 
 
٢ِ. 

 

*  *  * 
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٠٣ً  ،٦بر ٢اٖاث اإلادايغاثؤ يَىا٥ في ظامٗت ال٣اَغة في ٧لُت آلازاع وف

هه ٧ان ٞتى بى خت ،ه٤ُ وق٩له الىؾُمالض٦خىع "ٖمغ ؾمحر" بملبؿه ألا 

اؤ ًً ًىاث َُئت الخضَعـ ؤً و٠٢  .خالم ظمُ٘ بىاث الجامٗت بل ٖو

ى ٌكغح لخالمُظٍ الظًً  يؾىص و٢مُهه اللبجببىُاله ألا  وبؼجه الؿىصاء َو

  ٕ ٚحر ٖاصًحن و٦إن ٖلى  واهبهاع   ٧اهىا ٢ض مألوا ال٣اٖت ًجلؿىن في اؾخما

 ي٦خىع ٖمغ والظنٛاء جام ٌؿخمٗىن بلى الضبظلؿىا في  ،عئوؾهم الُحر

ىهُت م ًٖ مهغ الٟٖغ قهغ ؤ٣ٞض ٧ان الض٦خىع ٖمغ مً  ؛٧ان ًدايَغ

ىو ش الٟٖغ  ،ظم٘ؤلِـ في مهغ وخضَا بل في الٗالم  ياإلاخسههحن في الخاٍع

 
 
لِـ َظا ٞدؿب بل ٧ان  ،ذ للٗضًض مً اللٛاثم  غظ  ٧اهذ مالٟاجه ٢ض ج

دايغ في ٦بري ظامٗاث المدايغً  ٣ٞض  ؛ٗالما ًجُض الٗضًض مً اللٛاث ٍو

 ؤ٧ان 
ً
الٗضًض مً  يا ًل٣في ٞغوؿا ومدايغً  "الؿغبىن "ا في ػاثغً  اؾخاط

ُاو سُت في اإلاخد٠ البًر  ؛هجلتراةب ياإلادايغاث في الىضواث الٗلمُت والخاٍع

  .٣ٞض ٧اهذ م٣االجه ججىب الصخ٠ الٗاإلاُت

عظل ًمُل بلى الؿمغة  ،عبٗحن مً ٖمٍغلم ٨ًً الض٦خىع ٖمغ ٢ض ججاوػ ألا 

 ؤ٦ٗاصة 
ً
ال  عق٤ُ ال٣ىام مٗخض٫ البيُت بىاء مهغ اإلادغوؾت و٧ان ٍَى

ايت الخيـ ،مخىاؾ٤ الجؿض ايت وبسانت ٍع بُا٫ ؤو٧ان مً  ،ًماعؽ الٍغ

ماعؽ ٞحها  اياث الظَىُتؤالٗالم في لٗبت الكُغهج ٌٗك٣ها ٍو  ،ٖى٠ الٍغ

 ؤ٧ان قٍٗغ 
 
ًخمخ٘ بىٓغاث خاصة و٢ضعة  ،الكِب ٖاعيُه ؾىص ٢ض زِ
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ختى  ،ضٖاء اإلاٗلىمت وجدلُل الصسهُت التي ًخدضر مٗهاٞاث٣ت ٖلى اؾخ

ت مظَلت ًم٨ىه ؤن ٣ًى٫ ل  ههب ٠٣ً مٗه ولى لى٢ذ ٢لُل  شسو   يبؿٖغ

ش ٌكبهه؟ والعجُب ً م  م    ؤً شسهُاث الخاٍع
 
ؤطًٖ ال و بِ هه ما ٞٗل طل٪ ٢

و٢ض ٧ان ًخ٩لم  ،له ٧ل مً ؾمٗه بىٟاط الغئٍت وخضة البهحرة والظ٧اء اإلاخ٣ض

 م٘ جالمُ
ً
٣ت ظٍ الظًً ٖك٣ىا مدايغاجه ًٞال ٧ان  ،ه اإلابهغةثل٣اب ًٖ ٍَغ

ىهُت وبالخدضًض ٧اهذ اإلادايغة  ًدضثهم ًٖ ملى٥ الضولت الخضًشت الٟٖغ

ً التي خ٨مذ مهغ مىظ ٖام ًٖ ملى٥ ألا  ١.م بلى ٖام  1200ؾغة الٗكٍغ

 والتى  ،١.م ؤي ما ٣ًغب مً ماثت وزمـ ٖكغة ؾىت 1085
 
غ ٝ

٧ل خ٩امها  ٖ 

ا  ،٣ٞض ٧ان ماؾؿها َى عمؿِـ الشالض ؛عمؿِـؾم اب ًً و٧ان اؾمه ؤً

ت ال٣ضًمت  ي٧اهذ حٗج يمىن ( والتآمىن( )مغ آ)وؾغ ماٖذ  باللٛت اإلاهٍغ

 مىن آومدبىب  بماٖذ وعٕ ي ال٣ى 

زم  ،زم عمؿِـ الؿاصؽ ،زم عمؿِـ السامـ ،زم ٧ان خ٨م عمؿِـ الغاب٘

زم عمؿِـ  ،ؾ٘زم عمؿِـ الخا ،زم عمؿِـ الشامً ،عمؿِـ الؿاب٘

 ٩ٞل خ   ؛ٖكغ يالخاص
 
امؿت والت٩ ٢ض  يام َظٍ الٟتٍر ٧اهىا مً ملى٥ الٖغ

و٧ان الُالب ًجلؿىن  ،ؾغةالٕغ في َظٍ ألا  هلا هجم ؤلاْهغ ٞحها واضًخ 

حن  ؿً الؿغص وظما٫ الترجِب ٫ ما ٌؿمٗىن مً خ  اٞىاَهم مً ظمؤٞاٍٚغ

 ؾلىبه الجظاب ألا ؤو 
 
ِ في ال٣اٖت ًجلـ ٞلم ٨ًً ٣ٞ ؛اط وماصجه اإلاخض٣ٞتز

ا ًجلـ  ًً ؾاجظة ٦باع ظاءوا لِؿخمٗىا بلى ؤالُالب بل ٧ان َىا٥ ؤً

الظي ًدىاوله الض٦خىع ٖمغ  يو٧ان اإلاىيٕى الغثِسخ ،مدايغة الض٦خىع ٖمغ

َى الخضًض ًٖ ا٦دكاٝ زالر بغصًاث جخدضر ًٖ ماامغة وؿاثُت جمذ ٖلى 

اجه و٧ان الضو٧اهذ ؾببً  ،اإلال٪ عمؿِـ الشالض ٦خىع ٖمغ ٌكغح ا في ٞو

ههىم البرصًاث الشالزت وما خىجه َظٍ البرصًاث مً مٗلىماث بالٛت الض٢ت 

ىع ؤن  ،ا مً خ٨م مهغَمُت لكغح جٟانُل َظٍ الٟترة الٗهِبت ظض  وألا  ٞو
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ال الدؿ٤ُٟ في  عظاء ال٣اٖت اإلا٨خٓت وبضا ؤاهخهى الض٦خىع مً اإلادايغة ٖو

ٞالُٗىن ظمُٗها جلم٘  ؛عجاب بالٜبوظه الجلىؽ خحرة قضًضة م٘ ؤٖلى 

جُدذ لهم وما ٧اهذ ؤبكضة مً َظا ال٨م الهاثل مً اإلاٗلىماث الجضًضة التي 

  .ؤن جدشجى لهم لىال َظٍ اإلادايغة الك٣ُت

جُب ٖلى  ُلبتو٠٢ الض٦خىع ٖمغ ٦ٗاصجه بٗض ٧ل مدايغة ٌؿلم ٖلى ال ٍو

ت قضًضة زم ًىهٝغ بلى م٨خبه في ال٩لُت في الضوع الشالؤ ض ؾئلتهم بؿٖغ

ن ونل م٨خبه ختى وظض زالزت بوما  ،بجىاع م٨خب عثِـ ال٣ؿم ب٩لُت آلازاع

 :ب٩ل خضة ٌؿإلىههعظا٫ ٖلحهم ٖالماث الجض وال٣ؿىة 

 ؟خًغج٪ الض٦خىع ٖمغ -

 :اٞإظاب مخلٗشمً 

 وٗم ؤها الض٦خىع ٖمغ في خاظت؟ محن خًغاج٨م ؟ -

 ٍ: ظابى ؤ 

ت ألا ب - ىع ٖىض مٗاون وخًغج٪ مُلىب ٞىًعا للخً ،مًخىا مً مضًٍغ

 َمُت والسُىعة؟ اإلاباخض لؿاال٪ في ؤمغ في ٚاًت ألا 

ا بًض ؤٞهى ما اٖخاص  ؛عى وبضؤ الخىجغ ًيخابهجهلبذ ٢ضما الض٦خىع ٖمغ في ألا 

ت ؤؤن ًضزل بلى  ت ؤو اإلاضًٍغ وعا١ عؾمُت ؤال ٣ِٞ الؾخسغاط ب٢ؿام الكَغ

ٕ  بما ؤ ا ٣ل٣ت ظض  لت مإل عثِـ اإلاباخض ٧اهذ اإلاؿب  مً ٢   هه الُىم مؿخض

  
 بٗض خض لم ٨ًً ًٟهم ما الظي ظغي ؤو ما الظي ًدضر بالٟٗل؟ رة لومدح 

ظابىا لِـ ؤ ،َلب مجهم ؤن ًٟهم ؤو ٌؿخىضر ألامغ ؤو ُٞم ًُلبه اإلاٗاون 

ضم مٛاصعة اإلا٩ان مً صوه٪ مهما ج٩ل٠ إوامغ بؤٖىضها  ٦ثر مً اؾخضٖاث٪ ٖو

 .مغألا 
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٣ت ال  مجهمَىا زغط مٗهم الض٦خىع ٖمغ ل٨ىه َلب  ؤن ٌؿحروا بجىاٍع بٍُغ

 بهٓاع جلٟذ ألا 
ً
ا ٖلى ؾمٗخه في الجامٗت التي ٢طخى ٖمٍغ ٧له لحهم خٟاْ

ىوؤًداٞٔ ٖلحها ختى ناع مً  ش الٟٖغ ول٨ً  ي،٦بر زبراء الٗالم في الخاٍع

 ؛ؾئلت التي ٧اهذ حٗه٠ بظًَ الض٦خىع ٖمغ ٧اهذ ٦ُٟلت بيؿ٠ عؤؾهألا 

ت وخ   ى ًمصخة ض  ٣ٞض ٧اهذ ججى٫ بساٍَغ بؿٖغ مٗهم ػاجٛت  يٞاث٣خحن َو

٢ضاع لى ؤي شخيء ٢ض حٗه٠ به ألاببهاٍع ًداو٫ ؤن ًٟهم ما الظي ًدضر و ؤ

 وجُىح به ؾاٖاث َظا الُىم؟

 

*  *  * 
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زم بلى و٦ُل الىُابت والُبِب  "مجض"ؤهٓغ اإلا٣ضم ؤًمً بلى مؿاٖضٍ الغاثض 

٣ٞض  ؛بت ٖلى عجب ماًغونظمٗىا بىٓغاتهم اإلاؿخٛغ ؤوالظًً ٢ض  ي،الكغع

مت ٢خل ؤو ختى مغً ؤ٧ان  ا في ٚاًت الٛغابت والسُىعة ٞهم اٖخاصوا ؤن ًغوا ظٍغ

ت ل٨ً العجُب  بت يجهم عؤو ٖلى ْهغ اإلاججؤطبذ ؤو حكٍى  ؛ٖلحها عؾىم ٍٚغ

ؾُغ مً الغؾىم والى٣ىف العجُبت مغؾىمت بماصة لم ٌؿخُ٘ ؤعبٗت ؤ

ت ما يالُبِب الكغع بضو واضًخ  في باصت ألامغ مٗٞغ بت ٍو ا هي ل٨جها ماصة ٍٚغ

 ؤ ير الُبِب الكغعجها خضًشت ال٨خابت ٣ٞض عج  ؤا ظض  
 
 خ  جها ٦

اتها ب  ذ بٗض ٞو

ىا٥ ؾِخم٨ً مً  ،ول٨ىه َلب ؤن ًإزظ الجشت بلى اإلاكغخت ،مباقغة َو

ت ال٨شحر مً ألا   .ؾغاع والٛمىى الظي ًل٠ َظٍ الطخُت اإلاؿ٨ُىتمٗٞغ

 عبٗت اإلا٨خىب٧اهذ الؿُىع ألا 
 
 ٣  ت ٖلى ْهغ الطخُت جبضو و٦إجها ه

 
ذ ك

ُت قضًضة لغظل   ٖ   ،ًجُض الغؾم ببراٖت بدٞغ ل ول٨ً اه٨ماف الجلض وجٟا

جها جمذ بٗض ؤا اإلااصة التي ٦خبذ بها الخغوٝ ٖلى ْهغ الطخُت بضا واضًخ 

ا ٧ان واضًخ  .زغوط الغوح مباقغة ًً ا ؤن الجشت خضًشت ٞلم ًمغ ٖلى ٢خلها ؤً

اضخا مً ق٩ل الجلض وملمؿه وعاثدت الجشت بضا طل٪ و  ،ؾاٖاث ٢لُلت

اول٨ً الجشت ب٣ذ قِ ،هٟؿها
ً
ًٖ  ئ الض٦خىع " يا ؤمام الُبِب الكغعمٟؼ

اةا ظض  ٣ٞض باث مخدحرً  "مضخذ و٠ُ٦  ،ا ًداو٫ ؤن ٌٗٝغ ما ؾغ الٞى

م َىا٥ ال٨شحر ؤَل ٧ان َظا ال٣ُ٘ في الغ٢بت َى ؾبب الىٞاة  ،خضزذ

ض ؤن جخدضر لى الٟىع ؤمغ و٦ُل الىُابت بى٣ل  وال٨شحر لهظٍ الجشت جٍغ به؟ ٖو
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ًد  دها حكٍغ  الجشت بلى اإلاكغخت لُخم مٗاًىتها وحكٍغ
ً
 ختى ًدشجى للىُابت ا ٧امال

ت ؾبب الىٞاة  .مٗٞغ

ت ألا ؤصزل الض٦خىع ٖمغ وبضؤ ٌؿحر في  مً خُض ًمغ بجىاٍع عو٢ت مضًٍغ

ى ٌكٗغ ب٤ًُ   ن ى اإلاجغمال٣خلت و   هٞدىل ؛مً اإلا٩ان واخخىا١   قضًض   َو

ؿحر َى بحن الشالزت الظًً و     م٩اجب الًباٍ َو
 
ى ًمصخةلىا ب٧  يخًاٍع َو

 ًٗ ختى  -٢لباليؿبت له ٖلى ألا -ا بهٍغ ًمغ١ َظا اإلا٩ان اإلاىخل بُجهم ػاج

 .ًمًؤونل بلى م٨خب اإلا٣ضم 

  
ت جدىي م٨خبً  ،م ؤًمًصزل الض٦خىع ٖمغ بلى حجغة اإلا٣ض  ا و٢ض ٧اهذ الٛٞغ

ُ  ضسمً  الدجغة  ي وجدى  ،وقماٖت لخٗل٤ُ اإلاالبـ ا مغجٟ٘ الٓهغا و٦غؾ

ت ألا واخًض  اا٧قب   مً وم٨خبت خىث ملٟاث لٗضة ا ًُل ٖلى ؾاخت مضًٍغ

٢خامت في هٟـ مً  يلىان الخاثِ باَخت حُٗؤبِىما ٧اهذ  ،٢ًاًا مسخلٟت

زىاء ٖملُاث ؤا للخإزحر ٖلى اإلاجغمحن عبما ٧ان طل٪ م٣هىصً  ،ًُالٗها

 .الخد٤ُ٣

 اؾخ٣بل ؤًمً الض٦خ 
ً
 ىع ٖمغ اؾخ٣باال

ً
ى ًىٓغ بلُه هٓغاث خاصة  باَخ ا َو

ول٨ً ٖمغ ٧ان ًداو٫ ؤن  ،زا٢بت جىم ًٖ شخيء ٚامٌ ًسُٟه ؤًمً في هٟؿه

ًمً ألا  يقاع ؤًمً بلى الض٦خىع ٖمغ بالجلىؽ ٖلى ال٨غسخؤ .ًُمئن هٟؿه

قاع بلى الغظا٫ الشالزت ؤو٢ض  ،قٗا٫ ؾُجاعةبوبضؤ في  ،مً م٨خبه

ـ  وبٗض ؤن  ،باالههغاٝ ٧ان  يصزان الؿُجاعة في هاخُت ٖمغ والظ هٟ

 ًٗ  نيُ
ً
ض مً جىجغ ٖمغا م٣ُخ جىظه  ،ٞلم ٨ًً ًدب عاثدت السجاثغ ،ا بضؤ ًٍؼ

 
ً
٣ت اللي آ ٦المه ب "هىعث ًا ص٦خىع ؤًمً بلى ٖمغ مؿتهال ؾٟحن ٖلى الٍُغ

ٖهابىا ؤخىا بيكخٛل ٖلى ب ،بـ اهذ ٖاٝع ْغوٝ قٛلىا ،اؾخضٖىا٥ بحها

٣ت ال ٌٗبران ًا ص٦خىع" بضث جل ٪ ال٩لماث بىبرة ظاٞت ٞالهىث والٍُغ

 
ً
٣ه بهٗىبت ،ا ًٖ ٞدىي ال٨الممُل٣ ى ًبل٘ ٍع   :و٢ا٫ ،ٞىٓغ بلُه ٖمغ َو
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-  ًٗ ٪ ٧اهىا ْغاٝ ظضا َب ا َبٗا عبىا ٨ًىن في الٗىن بال٨ٗـ الغظالت بخٖى

ت ٖاًؼ اٖٝغ خًغج٪ ٖاًؼو  ًه ؟بفي  يمٗاًا ؤها بـ مؿخعجل قٍى

بت و٦إهما خ  ٧اهذ هٓغاث ؤًمً زا لذ بؿهام ٞخا٦ت م  ٢بت بضث ٖلحها الٍغ

  ؤو 
  ،رة عجؼ ٖمغ ًٖ ٞهمهالٛاػ مدح 

ً
 :ٞٗاظله ؤًمً ٢اثال

خىا َىدخاظ٪ مٗاها ب ،مدؿخعجلل ًا ص٦خىع َخٗٝغ ٧ل خاظت في و٢تها -

ت  .قٍى

 و٢ٗذ جل٪ ال٩لماث ٖلى مؿام٘ ٖمغ ٦إهما 
 
صلى ماء  هِ ٖلى عؤؾؾ٣  ؤ

ض ؤن ًٟهم ما ال ض ؤن ًُُل م٨ىزه في َظا  ،ظي ًدضرؾازً َى ًٍغ وال ًٍغ

ت   ،الجى الساه٤ صازل اإلاضًٍغ
ً
ل ؾُجاعة ٗقؤا ؤن ؤًمً و٢ض ػاص الجى ازخىا٢

 
ً
ى ًدض١ بلُه مً زل٠ صزاجها مداوال ٖهابه والدؿلل إ الٗبض بؤزغي َو

ما ٖمغ ٞهى . ؤبلى هٟـ الض٦خىع ٖمغ م٘ َظا الضزان الظي ؾِؿخيك٣ه

ٗ  عظل ٖاف َُلت ٖمٍغ ال ٌٗغ  ش والضعاؾت وال٨خب ٝ ؾىي ال لم والخاٍع

ل٠ ؾاا٫ ؤن ٌؿا٫ هٟؿه َال١ َى آلا ٞهظا لِـ م٩اهه ٖلى ؤلا  ،والخإل٠ُ

ا خى٫  ًٗ م ظمُ  "إلااطا ؤها َىا ؟"ول٨ً مضاَع

  ىلم ج٨ً الخالت التي ٖلحها ٖمغ لخسٟ
 
٣ٞا٫  ،٪ مشل ؤًمًٖلى يابِ مدى

 له مداو  
ً
 :خهث تهضال

ً وؿخُٟض بسبرج٪ في ٢ًُت اإلاىيٕى ٧ل ،مخساٞل ًا ص٦خىع  - ه اهىا ٖاًٍؼ

بت  وؾإلىا ٧ل اللي لحهم  ،ًه اللي بُدهلبومل ٞاَمحن  ي،و ؤمٗاها ٍٚغ

ه٪ اهذ ؤخؿً واخض ًُٟضها بظمإ ٖلى ٖال٢ت باإلاىيٕى ٞجاءث الغصوص بال 

 .في اإلاىيٕى صٍ
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ى ًداو٫ ؤن ًهٝغ هٍٓغ ًٖ الؿاٖت الغول٨ـ التي ٧اهذ  هٓغ بلُه ٖمغ َو

ض مً ؤًمً ؤن ًضزل في اإلاىيٕى  ،اٌٗلم ٢ُمت الى٢ذ ظًُض  ٞهى ؛في ًضٍ ٍغ ٍو

 :مباقغة ٞخىظه ٖمغ بلُه و٢ض جدى٫ هدٍى باَخمام بالٜ

َُب لى ؾمدذ ًا ٞىضم ؤها مم٨ً اٖٝغ اؾاٖض٥ اػاي ٖكان ؤها مل  -

م٨ً ؤصا لى  يٞهل مم٨ً اظاوب خًغج٪ وامصخ ،٢ؿاممخٗىص ٖلى ظى ألا

ل٣اء مدايغة ًٖ مهغ اَعـ لٖكان ٖىضي ب٨غة الهبذ َُاعة لب

ىهُت  ؟في اًه يخًغج٪ مدخاظج يمم٨ً هبخض ،الٟٖغ

 هٓغ بلُه ؤًمً و٢ض هٟ
 
 هاخُخه صزان ؾُجاعجه مجضصً  ض

ً
 :ا ٢اثال

-  
ً
ىعٍ٪ اللي اخىا قٟىاٍ في الجشت صي بـ مً خاال  ًا ص٦خىع َىبضؤ َو

  يهىا عاًدحن صلى٢تٖهاب٪ ل ؤًٞل٪ امؿ٪ 
ً
 . ٖلى اإلاكغختخاال

ى ٣ًى٫ في هٟؿه"مكغخت  َىا و٢ٗذ ًه بَظٍ ال٩لماث ٖلى مؿام٘ ٖمغ َو

وما٫ الهم صٍ و٦مان ظشت َى ًىم باًً ٖلُه مل ٞاًذ "  يبـ ؤها مال

 :٦المه خمُمٞٗاظله ؤًمً بد

نل اإلاىيٕى في ٚاًت الٛغابت ؤخىا ٖمغها ما َىيسخى ل٪ اإلاؿاٖضة صي بـ ب -

 .والسُىعة 

ى ًىاص ؼ الٗغبُت ٖكان ظه   ي ٖؿ٨غ  "ًاي: وبالٟٗل ٖال نىث ؤًمً َو

 .َىخدغ٥"

ت ألا  مً ختى ونال بلى هؼ٫ الض٦خىع ٖمغ ومٗه اإلا٣ضم ؤًمً في عوا١ مضًٍغ

م وظلـ ؤًمً بجىاع الؿاث٤ وظلـ ٖمغ في  االؿُاعة التي ٧اهذ جيخَٓغ

ت ٦بحرة ٌك٣ان ػخام ال٣اَغة لُهال بلى  ياإلا٣ٗض السلٟ واهُل٣ا في ؾٖغ

جهم  .مكغخت ٍػ

*  *  * 
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بت التي ما عؤي  ي٠٣ً الُبِب الكغع الض٦خىع مضخذ ؤمام َظٍ الجشت الٍٛغ

 
ً
 لها مشُال

 
ؾغاع التي جدىحها ما ٧ل َظٍ ألا ، ارً ٧ان ٠٣ً مدح   ،ِ في خُاجه ٢

ضة ال٣ُ٘ واؾخ٣امخه ً الظي ٞٗل بها َظا؟ ًبضو مً خ  َظٍ الجشت؟ بل وم  

حن ٦إن ٨ًىن ا في اؾخسضام الؿ٨ؤن الظي ٞٗله عظل مدتٝر وماَغ ظض  

 ا ؤو مداعبً َبِبً 
ً
  ا ؤو ٢اجال

ً
ل٨ً العجُب َى َظا الغؾم الظي وظضٍ  ا،مدتٞر

بت مً خغوٝ  يٖلى ْهغ اإلاجج ا عؾمت ٍٚغ ٖلحها ٣ٞض وظض ٖلى ْهَغ

  ؾ   طي يءمدكاب٨ت ال ٌٗٝغ ما هي وال ٠ُ٦ ٦خبذ ٨َظا ٣ٞض ٦خبذ بصخ
 ً 

 ُ٘   هقبؤٞع
ً
كت الُاثغ ولى ؾلم ظضال م٪ ال٨خابت ن ؾ  ة بهظا ٞما ٨ًىن بَغ

كت مخىؾُت الدجم ٦إن ٨ًىن ٚغابً ؤجٓهغ له  ما ؤ ،ؤو خمامت اهه َاثغ طو َع

و٢ض ٞدهها  ،خمغاإلااصة التي ٦خبذ بها َظٍ الُالؾم ٣ٞض ٧اهذ مً اللىن ألا 

جها ٦خبذ مً ؤزظ مجها ُٖىت لخدلُلها ووظض ؤل٨تروهُت الض٣ُ٢ت و ظهؼة ؤلابال 

ل ماصة هاصعة لم ٌؿب٤ له ؤن حٗام   يماصة نمُٛت حؿمى "نمٜ الغاجىج " وه

  .زىاء صعاؾخه بالجامٗتؤال مغاث ٢لُلت في بمٗها 

جهم ونٗضا الؿلم لُمغ   ا في ونل ؤًمً ومٗه الض٦خىع ٖمغ بلى باب مكغخت ٍػ

ل   ممغ   ًُ  ؛بالدجغاث يءمل ٍَى مغ ًمغ بحن ٧ل ا ظض  ٣ٞض ٧ان اإلا٩ان ٢اؾ ا ٖو

ؼصاص اعجُابه وجىجٍغ م٘  ٖلُه ختى ونال  ي٧ل لخٓت جمطخَظٍ الدجغاث ٍو

ذ التي ٧ان ٠٣ً ٞحها الض٦خىع مضخذ والت ت الدكٍغ ل٠ مً إ٧اهذ جخ يبلى ٚٞغ

مً اإلاٗضن وجغج٨ؼ  يمىًضة مؿخُُلت لها خىاٝ مغجٟٗت مً زالر ظهاث وه
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٨ها يعب٘ جيخهؤٖلى ٢ىاثم  وبجىاع اإلاىًضة ج٣ب٘  ،بعجالث لِؿهل جدٍغ

ذآمىًضة نٛحرة ؤزغي جدىي  مً مكاٍع وم٣هاث و٢ىاَ٘  الث الدكٍغ

ىا٥ في َغ  ،ومماؾ٪ ت ًىظض م٨خب نٛحر ًجلـ ٖلُه الُبِب ٍَو ٤ الٛٞغ

ذ الجشض لُٗض   غ السانت بدكٍغ ت بل ٧اهذ ولم ج٨ً ؤلا  ،الخ٣اٍع ياءة ٢ٍى

 ًٖ َباء في والجى مٗب٤ بغاثدت الٟىعمالحن الظي ٌؿخسضمه ألا  ،ما ازاٞخت هى

ت ٞللٟىعمالحن عاثدتخٟٔ ألا   وسجت الخٍُى
 
اطة ٣ِٞ ٌٗخاص ٖلحها مً هٟ

ذ  .ٌٗملىن في الدكٍغ

ذ ًُال٘ جل٪ الجشت الٛامًت ت الدكٍغ صزل  ،وبِىما الض٦خىع مضخذ في ٚٞغ

  
م ؤًمً ومٗه الض٦خىع ٖمغ ٞباصٍع ؤًمً "مؿاء السحر ًا ص٦خىع" ٖلُه اإلا٣ض 

 
ً
 :اٞإظابه "مؿاء السحر ًا ٞىضم" ٣ٞا٫ ؤًمً مغصٞ

ظبىاٍ مسهىم ٖكان ٌؿاٖضها في  بٗخىا ،ٞ٪ بالض٦خىع ٖمغٖغ  ؤ - 

 .ال٣ًُت

ىا جىظ    َو
ً
 :ه الض٦خىع مضخذ بلى ٖمغ ٢اثال

-  
 
ه وال  ٠؟ ٢لب٪ يَُٗدؿخدمل اللي َدكٞى

 :باَخت تٖمغ و٢ض بضث ٖلُه ٖالماث اعجبا٥ ٚلٟها بابدؿام ٞغص   

اُٞض٦م ي وبن قاء هللا بل٨ً هخاو٫  ،وهللا صي ؤو٫ مغة اقٝى ٞحها ظشت -

  .ب٣ضع اإلاؿخُإ

ت ٖلى هدى عجُبي ٦ك٠ مضخذ الُٛاء ًٖ الجشت والت  ؛بضث مكَى

ت بؿ٨حن خاص ،اجمامً  الىظت مخالف   ٖغ طالٟم مٟخىح في  ،والغ٢بت م٣ُٖى

و٧ان ٢ض بضؤ  ىان،بال ظٟ ٓخانظاخ انوالُٗى ،ؾىان باعػةوألا  ،عجُب
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ا مً مىخهٟ دها ٞك٤ نضَع َا او٢ض جضال زضً ه،مضخذ في الٗمل ٖلى حكٍغ

 ظؿضَا و٢ض  يٖلى ظاهب
 
 .خكائهاؤذ بٌٗ ظ  زغ  ؤ

  ًٖ عى وبضا ٖلى ٧اص ٖمغ ؤن ٌؿ٣ِ ٖلى ألا  ،بٗض خضل ا٧ان اإلاىٓغ مٟؼ

٣ه بهٗىبت ؤل٨ىه جمال٪ هٟؿه والخ٣ِ  ،وق٪ ؤن ًخ٣ُإ هٟاؾه وابخل٘ ٍع

  ،بالٛت
ً
  :زم جىظه بلى ؤًمً ؾاثال

 ؟ًه في ٧ل صٍب يَُب ؤها صوع  -

 .مدؿخعجلل ًا ص٦خىع  - 

لب مً ا  ا الىدُل َظٍ  يلُبِب الكغعَو ؤن ٣ًلب له الجشت لحري ٖلى ْهَغ

 ي٣ٞض ٧ان الىو الُلؿم ؛ا ؤن ًغاَاال٨خابت العجُبت التي ما جى٢٘ ًىمً 

 .اإلا٨خىب ٖلى ْهغ الجشت بهظٍ الهىعة

ا ظًُض مامه قب٨ت مً ألا ؤخمغ وبضث باللىن ألا  اوظضٍ م٨خىبً  ا خٝغ التي زبَر

ول٨ً إلااطا ٦خبذ ٨َظا ومً الظي  ،٣بُُتٞهظٍ الخغوٝ جغظ٘ بلى اللٛت ال

ىا  ،ٍاا ٞو٠٢ ٞاٚغً  ،خٝغ٦خبها بهظا الك٩ل وما اإلاٗجى الظي ج٣ىله َظٍ ألا  َو

 ؤ
ً
 با عصٝ الض٦خىع مضخذ مٗٞغ

 
 خ  ًاٍ ؤن اإلااصة التي ٦

ذ بها َظٍ الخغوٝ هي ب 

ظٍ هي اإلاغة ألاولى التي ٣ًابل ٞحها َظٍ اإلااصة في خُاجه  مً "نمٜ الغاجىج" َو

ىا بضث ُٖىا الض٦خىع ٖمغ جخجىال  ،ٗملُتال في اإلا٩ان باعجبا٥ قضًض  نَو
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ٕؼ ٦بحر ٦إهما جىامى بلى ٖلمه شخيء ل٨ىه  زٟاٍ ختى ٌٗلم بلى ما ؾخهحر ؤٞو

  .مىع َظٍ ألا 

 
ً
  :هٓغ ؤًمً بلى ٖمغ ؾاثال

خىا ٖغيىا ال٨خابت صي ٖلى مخسههحن ٦خحر ل٨جهم ب ،ًه عاً٪ ًا ص٦خىع ب -

ا  ًٗ عاظل  ،وؿب واخض جخٗامل م٘ اإلاىيٕى صٍؤن اهذ بظمٗىا ٖلى ؤظمُ

وعاٍ  ي٦ُض ٖىضٍ خل لل٣ًُت صي ؤو ؤي صلُل همصخؤبٗاإلاُخ٪ وقهغج٪ 

 .ًىنلىا لل٣اجل"

ي وؾُلت ؤؤمام الغؾم ًداو٫ ؤن ًجض ٞ٪ لُالؾم َظا ال٨الم ؤو  ٖمغو٠٢ 

ها ظًُض  ،مه ما ًدضرجٟه   ى ٌٗٞغ ا ل٨جها لِؿذ طاث وٗم الخغوٝ ٢بُُت َو

َى ال ًٟهم ما حٗىُه َظٍ الُالؾم زم ما الظي ًضٞ٘  ،َال١ى ؤلا مٗجى ٖل

 
ً
ىا هٓغ ٖمغ بلى اإلا٣ضم  ٢اجال بلى ؤن ٨ًخب َظا ال٨الم ٖلى ْهغ ضخُخه؟ َو

 :ؤًمً و٢ا٫

ل٨ً ملهاف  ،ؤها مل ٞاَم خاظت مً الُالؾم صي هي خغوٝ ٢بُُت -

ٛحر بلى باليؿبت لي ؤي مٗجى" بضؤث هٓغة الك٪ التي ٧اهذ في ٖحن ؤًمً جخ

 
ً
اظل ص٦خىع ٖمغ ٢اثال  :هٓغة قغؾت ٖو

ن ٨ٖـ ٦ضٍ مل ٨َُىن في مً مهلخخ٪ حؿاٖضها وجخٗاون مٗاها ل  -

في مهمت  يا "لُه ؤها مالى ؤها مجغص زبحر اؾخضٖخجٖمغ مخعجبً  نالخ٪" عص  

كلذ او خىا ٖملىا بًا ص٦خىع ٖمغ  :ؤًمً بلهجت خاصة ه٢اَٗ. اؾاٖض٥" يٞو

ىا  ٞغ اجىا ٖو  يا ومدضف بِخٗامل ُٞه صلى٢تٜ الغاجىج صٍ هاصع ظض  ن نمبجدٍغ

ىا  ،زالو ن خًغج٪ ػبىن ال٨ً إلاا ونلىا للىاؽ اللي بدكخٛل ٖلُه ٖٞغ

هضع الىاؽ ؤه٪ اهذ مً ب٦ما  ،اث ٦بحرةُمىه ٦م ي مؿخضًم ٖىضَم وبدكتر 
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ل م٘ اإلاىاص صي ٩ًاص ٨ًىن في مهغ ٧لها مِٟل ٖلى مؿخىي الٗالم في الخٗام  

 ...ٚحر٥

ًٗ  عص     :ا ؤًمً ٖمغ م٣اَ

ونمٜ  ،*لت الخدىُِإبدار ٖلى مؿؤ بجغي ؤها  يوصا صخُذ بـ صا ل ةًى ؤ -

ًام الضولت الخضًشت )مجلت "بلىؽ وان" ؤالغاجىج بِؿخسضم في الخدىُِ مً 

٨ُت ط٦غث ؤن ماصة الخدىُِ مً ؾىت مألا  ١.م  ١1600.م بلى ؾىت  2000ٍغ

 هي ماصة نمٜ الغاجىج( واها بكخٛل بُه ٞ
ً
ؾغاع الخدىُِ  ٖكان اونل ل ٗال

٢خل بيذ وا٦خب ٖلى ؤ يًه مهلختبٞاجئ الٗالم بهظا الا٦دكاٝ زم ؤها ؤو 

ا بلٛت مٗغوٝ  ا ٞبالخاؤؤها مً  يوبْهَغ  ليهضع الىاؽ في الٗالم اللي بُجُضَو

 ...ٖلى َى٫" ي٨َُىن ٦إوى بكاوع ٖلى هٟسخ

   
ٖلى الهاج٠  ٞغص   ،م ؤًم٢ًاَٗهم نىث الهاج٠ الى٣ا٫ الظي بدىطة اإلا٣ض 

 مكحرً 
ً
 ؤاإلا٩اإلات زم  ي ختى ًىها لٗمغ ؤن ٌؿ٨ذ ٢لُال

ً
  :ههى اإلا٩اإلات ٢اثال

 .الىدُجت ٞىًعا يَُب اٖغى البهماث صي ٖلى زبحر البهماث وابٗخل -

  
ً
 :هٓغ ؤًمً بلى ٖمغ ٢اثال

ه وظ  ؤهذ لى مؿاٖضجىِل ؤها ًَُغ ب ،ًا ص٦خىع ال٨الم صٍ ج٣ىله في الىُابت -

 .ال٣خل الٗمضل٪ تهمت 

ب و٦إن ألا  اع  ٞىٓغ ٖمغ و٦إهما قٗغ بضو    هه ؤه و ُعى جخدغ٥ جدذ ٢ضمٍٚغ

عصٝ ؤًمً ؤزم  ،خضار خىله ٨َظاال ٌٗٝغ ما الظي ًدضر و٠ُ٦ جدؿإع ألا 

 غ: ا بلى ٖمهاْغً 

اٌل لىخض٥ بهذمحن ٧ان مٗا٥ في بِخ٪ امباعح مل  بهذ - ؟ مل مخجىػ ٖو

  :ا"هٓغ ٖمغ مخعجبً 
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 ي٢اٖض في م٨خبت يؤها امباعح َى٫ اللُل ٦ىذ لىخض ،ن مٗاًامِٟل خض ٧ا -

بٌٗ ألابدار ٖلى مىاص الخدىُِ اللي ٖىضي ؟ ٖاظله ؤًمً  ي ب٣غؤ وبجغ 

 
ً
ويت هىم٪ ؤًه البهماث اللي وظضهاَا في بِخ٪ صي وفي بما٫ و  "ا٢اثال

م زىاء اؾخضٖاء٥ ٦ىا بىٟدل ؤخىا ب ي،و٦مان وظضها مالبـ صازلُت خٍغ

٘ البهماث َىا٥البِذ ٖىض٥ و  عبىا ؤن البهماث  يصعؤؤها لى مى٪  ،بجٞر

 .ٖلحها يول بهماث اإلاججى صي مخ٨

َى  ي،٧اهذ جل٪ ال٩لماث ج٣٘ ٖلى مؿام٘ ٖمغ ٦إهما ٌؿ٣ِ ٖلُه ماء مٛل

ى ما ؾدؿى٢ه َظٍ بلال ًٟهم ؤي شخيء مما ًدضر وال ٌٗٝغ ما ال٣هت و 

ت ألاخضار   ،اإلاخهاٖع
ً
ىا جضزل الض٦خىع مضخذ ٢اثال   :َو

غ  يل٨ج - و٦مان م٣ضعف  ،خى٫ الجشت يالجهاج ي ًا ٞىضم لؿه مىتهدل مً ج٣ٍغ

ن مم٨ً ج٨ىن ماجذ اخضص بالٓبِ ؾبب الىٞاة ٚحر بٗض جهاًت الٟدو ل 

 وال٣ُ٘ في الغ٢بت ظه بٗض اإلاىث"  يبؿبب جاو

مغ ًىٓغ بلى الُلؿم ٖلى ْهغ البيذ ًداو٫ ؤن  ٧ان َظا ال٨الم ٧له ًضوع ٖو

غبِ بِىه لٗله ٌُُٗه مٗجى ًى٠٢ ٧ل َظا الهغاءًجم٘ قخاث هٟؿه   ،ٍو

ى ال ٩ًاص ًٟهم قِؤخٝغ جلم٘ ٧اهذ ألا  امامه َو
ً
ل٨ً الظي  ،مما ًغاٍ ئ

دم  ٖلُاؾخ٣غث  ض ؤن ًجض مً ًتهمه ٍو له ه ٢ىاٖاجه ؤن الًابِ ؤًمً ًٍغ

مت ب ب٣ى ألامغ في  ي٢ل مجهىص وجيخهإالجٍغ  ،الىُابت وال٣ًاء يًضؤمهمخه ٍو

مت ٢خل ٦هظٍ ٞباث في و٢ض ٨ًىن ًإ مل في جغ٢ُت ظضًضة بال٨ك٠ ًٖ ظٍغ

مـ ؤهه ٧ان في بِخه لُلت ؤا ما ًضبغ خىله زانت َى ٌٗلم ظًُض  اطَىه ؤن ؤمغً 

وباث ٖلى ٣ًحن ؤن البهماث التي ٖثروا ٖلحها في  ،ولم ٨ًً مٗه ؤخض ،وخضٍ

ن ٠ُ٦ ال ٌٗٝغ بلى آلا  يا ؾخ٨ىن بهماث البيذ اإلا٣خىلت والتبِخه خخمً 

ٞٗلم بال ق٪  ،زلذ بِخه وإلاا جغ٦ذ مالبؿها َىا٥ ؤو مً وي٘ له مالبؿهاص
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ٞهىا٥ مً صزل بِخه ووي٘  ؛ًضبغ له وم٨ُضة جدا٥ له اؤن َىا٥ ؤمغً 

ت هىمه ٞال  ول٨ً ما اؾخ٣غث له  ،مغ ٧له ٍٚغبمالبـ البيذ اإلا٣خىلت في ٚٞغ

٘ الٟغاع ولى لم ٌؿخُ ،هه زاعط مً َظا اإلا٩ان بلى السجً مباقغةؤ٢ىاٖاجه 

هه ؾُجض هٟؿه ؤمام الىاثب الٗام ةن ومداولت ٞ٪ لٛؼ َظٍ الُالؾم ٞآلا 

افي تهمت ال ٌٗٝغ ٖجها قِ
ً
  .ولِـ له ٞحها ها٢ت وال ظمل ئ

 

*  *  * 
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ماطا ًٟٗل بِىما قٛل اإلا٣ضم ؤًمً م٘ الض٦خىع مضخذ  ي و٠٢ ٖمغ ال ًضع 

وبضث الٟغنت ؾاهدت ٦ما لم  ،بوبضؤ بُجهما تهامـ ٍٚغ يالُبِب الكغع

ت ال ٠٣ً ٖلُه ؾىي ٖؿ٨غ طج٨ً مً  واخض ٞاؾخُإ  ي ي ٢بل ٞباب الٛٞغ

ٗت لٓهغ البيذ إزظ نىعة ؾَغ لم ج٨ً  ،في زلؿت مجهم ؤن ًسغط َاجٟه ٍو

ٗت ظض  واضخت جمامً  إلاذ  يوف .ا وصون ٞالف مً ٧امحرا اإلاىباًلا ٣ٞض ٧اهذ ؾَغ

  
ت ظض  م ؤًمً بل٨البهغ ٖاظل ٖمغ اإلا٣ض   ؤا مت ٢ٍى

 
 ،ذ بخىاػههؾٟل ط٢ىه زل

ت زاَٟت ٧ان ٢ض وظ   يوف خذ الباب و٢ض  هؾٖغ ٗت بلى الُبِب ٞو يغباث ؾَغ

٤ و مامه ؤ ي صٞ٘ الٗؿ٨غ  الظي ؾ٣ِ بضوعٍ ووظض الض٦خىع ٖمغ الٍُغ

 ؛ا بلى بىابت اإلاكغخت ٢بل ؤن ٤ًُٟ ؤًمً وج٨ىن الٗىا٢ب وزُمتمامه ؾاهًد ؤ

٣ضمه هه ًجب ؤ٣ٞض باث ٖلى ٣ًحن  مت ٍو ٖلُه ؤن ًجض َظا الظي ٞٗل الجٍغ

٢ل َظٍ التهم ٦ُٟل ؤن ؤال ٞؿُجض هٟؿه ؤمام ٢اثمت مً التهم بللٗضالت و 

 .خُاجه الٗلمُت بلى ال عظٗت يًىه

ه ٞاظخاػ عوا١ اإلاكغخت وزغط في ُا ٖلى ٢ضموبالٟٗل اؾخُإ الٟغاع ظغًٍ 

ت ٦بحرة وهاصي ٖلى ؤخض ؾاث٣ ى ٞحن ًا باقا؟ "ٖل هالخا٦سخى الظي ؾإل يؾٖغ

 ."اَل٘ واها ٣َىل٪ بٗضًً" :ظابإ" ٞ

ت وزغط ًجغي وعاء ٖمغ ٟا١ؤؾخزىاء ٧ان ؤًمً ٢ض َظٍ ألا يوف ول٨ىه  ،بؿٖغ

ت اإلام٨ىت ختى جدانغ  يلم ًضع٦ه ٞخ٩لم في الجهاػ لِؿخضع وخضاث الكَغ
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ٖمغ وابخٗض  ٢ل  ؤ٢ض  يزىاء َظا ٧ان الخا٦سخؤل٨ً في  ،ؾٕغ و٢ذؤاإلاى٣ُت في 

ت ٦ جهمبؿٖغ   .بحرة ًٖ مدُِ مكغخت ٍػ

ًً ؤلى ب٩ٞاع جخهإع في طًَ ٖمغ ما الظي خضر وما الظي ًدضر و ْلذ ألا 

ال با خًض ؤولً ًضٖىا  يومجز٫ ٧ل مٗاعف يبالخا٦ُض َم ؾحرا٢بىن مجزل ،طَبؤ

 َو 
 
ٞهم ما ؤ يخلل ما خضر لٗلؤ٨ٞغ ُٞه و ؤ خخاط بلى و٢ذ  ؤها ؤو  ي،ؿإلٍى ٖج

 .بالًبِ ي الظي ًجغ 

جإة َو ٗلم  وط  ؤى في ٞو ال ص٢اث٤ وؾخ٨ىن نىعجه م٘ بجها ما هي ؤاعجبا٦ه َو

  ؛٦مىت٧ل الضوعٍاث وألا
ً
ا ٞلِـ مٗه ؾىي ص٢اث٤ مٗضوصة لُجض له م٩اه

ىا ٢ٟؼث في طَى .ًسخبئ ُٞه  ٨ٞغة لم ٨ًً ًخسُلها ًىمً  هَو
ً
 ال ا ُٞغصَا ٢اثال

ٖاظل لحها؟ ول٨ىه بطَب ؤ٠ُ٦ لي ؤن  ي،ال مؿخدُل َظٍ اإلاغؤة ال ج٣ُُج

 .ه٪ ٖىضَاؤهٟؿه بالغص لهظا الؿبب لً ٨ًٟغ ؤخض 

ضة" اإلاىاٞؿت الكغؾت له في ال٩لُت والتب ا ٞغصث ٦خبً ؤ يجها "الض٦خىعة ٍٞغ

سُت ا ال ٌؿخد٤ ما ونل جغاٍ شسهً  يوه ،ومجلضاث للغص ٖلى م٣االجه الخاٍع

ٌ ؤا ًٖ اإلاغ ظض   ي مضاٞ٘ ٢ى ي وه ،بلُه مً الكهغة والؿمٗت ة و وجٞغ

خه خ خُا٫ عمؿِـ الشالضى٫ اإلااامغة التي صب  هٍٓغ جها بختى  ،غتها اليؿاء اٚل

زىاء مدايغة للض٦خىع ٖمغ ًٖ مشل َظا ألامغ ٢امذ ؤًام و مً ألا  في ًىم  

ً واتهمخه بالجهل و٢هغ الىٓغ وصٖخه بلى وؾب   خه بحن الُالب والخايٍغ

ا اإلاخسههىن مً ٧ل  هداء الٗالم لخشبذ ٦ظب ؤمىاْغة ٦بري ًدًَغ

اٖمه و٠ُ٦ ؤن الض٦خىع ٖمغ َظا ال ًٟهم قِمؼا
ً
  ئ

ً
ا مً َظا وال ٌؿخد٤ قِئ

  .الىجاح

ضة ومداولت ؤ٣ًً الض٦خىع ٖمغ ؤ هه ٖلُه ٞىًعا الخىظه بلى الض٦خىعة ٍٞغ

ًٗ ؤ٢ىاٖها ؤن جسُٟه وجدؿتر ٖلُه ختى ًجض ب مً الى٢ذ لُخضبغ  امامه مدؿ
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ٟهم ما الظي ًجغ ؤ ٗ  ؤمً خىله ٦ما  ي مٍغ ٍو ا جها زبحرة ب ًً لم آلازاع ؤً

ظا ٢ض ٌؿاٖضٍ ظض   ،ؾخاطة في اللٛاث ال٣ضًمتؤو  ا في ٞ٪ َالؾم َظا َو

  
هم ال٨خابت اإلاى٣ىقت ٖلى ْهغ ال٣خُلتاللٛؼ اإلادح  وبالٟٗل ؤُٖى  ،ر ٞو

 .ؾُى مُضان ال٨ىعبت" ؤ"مهغ الجضًضة ًا  يوامٍغ لؿاث٤ الخا٦سخؤ

ًٖ ا بلى ٖماعة قا٣َت جبضو وهؼ٫ ٖمغ مخىظهً  يونل الخا٦سخ ا ما ٢ضًمت هى

ؿً الظو١ ل٨جها مً الٗماعاث اإلامحزة إلاهغ الجضًضة بجما٫ ٖماعتها وخ  

ًٗ  ،ٞحها اهجلحز ب ا٧ان البىاء ًدمل َاب  ً   
ًٖ  ،٦بحر   عا١ بلى خض  ا بلى صزل مؿغ

خُض  31ا بلى ق٣ت ؾاوؿحر بلى الضوع الشالض مخىظهً الٗماعة واؾخ٣ل ألا 

ضة ٧ُاهذ ج٣  .ً الض٦خىعة ٍٞغ

ضة امغ ٧اهذ الض٦ حٛل٠ ظمالها بدضة ٖلمُت  ،ة ظمُلت ظظابتؤخىعة ٍٞغ

ا خُض ا٦خما٫ ألا  ،َاُٚت  ،هىزت وهطجهال٨جها ٧اهذ في الشالزِىاث مً ٖمَغ

ايت وجداٞٔ ٖلى ٢ىامها  ،و٧اهذ قضًضة الاٖخىاء بىٟؿها جماعؽ الٍغ

٧اهذ  ،ٚلى الُٗىع ؤوجً٘  ،جى٤ٟ ٦شحًرا ٖلى مالبؿها ،ها٢تهاؤوعقا٢تها و 

 
ً
ت الجمُلتؤللمغ  مشاال  ؤو  ،ة الٗهٍغ

ً
 للٗاإلات الباخشت الجاصة ًًا ٧اهذ مشاال

و٧اهذ  ،التي جُل٘ ٖلى آزغ ألابدار والخ٣ىُاث في ٖلىم آلازاع والا٦دكاٞاث

٧ان ٌٗمل بمجا٫ الخى٣ُب ًٖ آلازاع والبدض  ي٢ض ماث ٖجها ػوظها والظ

ذ ه في  ي،الخاٍع هذ جدبه و٧ا ،مداوالجه الاؾخ٨كاُٞت يخضبو٢ض ل٣ى مهٖغ

ٗ   ؛اظض   ذ لىٟؿها ولل شلظل٪ ب٣ذ بٛحر ػواط وجٟٚغ ولم ج٨ً ٢ض  ،لم والخاٍع

ٗ  والص مما ؾاٖضَا ٖلى الخٟغ  إعػ٢ذ مىه ب لم والٟهم والخدلُل ٙ لىٟؿها ولل

شاإلاى٣ُى ل   .خضار الخاٍع
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ت و ؤوظض ٖمغ هٟؿه ؤمام بِذ اإلاغ  خه نغاٖاث ٨ٍٞغ  ،صبُتؤة التي َاإلاا ناٖع

الٗىن  ا مجها ًض  هه ؾ٠٣ُ ٨َظا ؤمام بُتها َالبً ؤا لضٍ ًىمً ولم ٨ًً لُضوع بس

 .ه٣اط خُاجهبوالخماًت بل واإلاؿاٖضة له في 

ضة مغجضًت  ،ظغؽ الباب ص١    اؤبٌُ و٢ض بض "عوب"ٞخدذ الض٦خىعة ٍٞغ

ها نىث ظغؽ البابؤول٨ً  ،ٖلحها ٖالماث الىٗاؽ طا بٞخدذ الباب و  ،ٖٞؼ

ه ٞٗاظلخ ،ا ؤن ًإجحهالخخهىع ًىمً  بالباب الصسو الىخُض الظي ما ٧اهذ

 :٢اثلت بلٛت خاصة وبىبرة مجزعجت

 - :ظابإظاب٪ َىا " ًٞه اللي بص٦خىع ٖمغ  -

 .وهخ٨ُل٪ ٧ل خاظت بـ هضزل مً ًٞل٪َُب مم٨ً هضزل  

ولظل٪ ؤعظى  ي،اؾخ٣بل خض في بُت يوب ياجًٟل ًا ص٦خىع ؤها مل مً ٖاصح -

اعة ج٨ىن ٢هحرة ولهضٝ مدضص اًؼة اعجاح ولى ظؤها ح ،الٍؼ ٖكان  ايٗباهت ٖو

الى٣اف  يهسل ىاػاي ا٧لم٪ ٦ضٍ ٢ضام الىاؽ ًب٣ يًٖ اإلادايغة واو يج٩لمج

 ..صٍ في الجامٗت ؤخؿً

  ًٗ   :ا ٦المهاٖاظلها ٖمغ ب٩لماث خاصة ٢اَ

مت ٢خلؤها َ -  ..غبان مً ظٍغ

٨ت ٞاٚغة ٞظلؿذ ٖلى ألا   َا ٦إهما ؾ٣ُذ مً الؿماء ال حٗٝغ ما ج٣ى٫ اٍع

 :جم ٖمغ ٦المهؤ ،٠ُ٦ ججُبه ي جضع  وال

ا في اإلاىيٕى اللي ؤها ُٞه لن ال٣اجل شسو ومدخاط مؿاٖضج٪ ظًض  -

اٝع بُٗمل مدتٝر ظض   ش  ،ومل بـ ٦ضٍ ،ًهبا ٖو صا ٚالبا ٖالم في الخاٍع

ى ٖاًؼ ًىعَجومخسهو ظض   في ال٣ًُت واها في الخ٣ُ٣ت مل  يا ٦مان َو

ضةًه اللي بُدهل بٞاَم خاظت ومل ٖاٝع   : " ٢اَٗخه ٍٞغ
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مجها  ي،ومً ًٞل٪ زغظج ،مىع صيبال  ةمً ًٞل٪ ًا ص٦خىع ؤها ملِل صٖى  -

اإلات لُا م٩اهت يؤها ؾذ ولُا ؾمٗت اجًٟل اَل٘ بغة ؤها مل  ،الٗاإلاُت يٖو

مت ٢خل  ".مم٨ً احؿتر ٖلى متهم في ظٍغ

٢ام الض٦خىع ٖمغ و٢ض جىظه للباب و٢بل ؤن ًٟخذ الباب ٢ا٫ بهىث ٖالٍ  

 :ُٗاٝالاؾخ

ت - ا ب يختى لى ٖٞغ مـ مالمدها و٦خب ٖلى ْهَغ ن ال٣اجل صبذ الطخُت َو

عاَا الهىعة ؤزغط َاجٟه و٢ض ؤَالؾم باللٛت ال٣بُُت ال٣ضًمت "زم 

وهٓغث بلى ٖمغ  َااقض٢واحؿ٘  احهٞٞٛغث الض٦خىعة  .ٖلى الهاج٠ ةاإلاىظىص

 ؤالظي بضوعٍ 
ً
  :عصٝ ٢اثال

خىا ٢ضام ٖالم ًا بج في ال٨خابت صي  هه اؾخسضم نمٜ الغاجىبًٖ  يها٩َُ -

ال٢ت بالل ي،ص٦خىعة مل شسو ٖاص مت صي الػم لحها مٗجى ٖو اخىا  يوالجٍغ

مت صي اؾخضعاط لُا ؤها شسهًُ  ،بى٣ىله في اإلادايغاث ا ؤها اقٗغ ؤن الجٍغ

ا ال ؤها ٖاٝع بضاًتها وال جهاًتها بـ ٧ل اللي اصزل في ٢هت ٦بحرة ظض   يوب

ه  ٤ الىخُض ٢ضام ،خىالحها خبل اإلاكى٣ت خل٠ً ٢غب ين ع٢بتبٖاٞع  يوالٍُغ

ا واهىا ٢ضام ٖالم بًض ؤهه مل ٨َُىن ؾهل بال٣اجل اللي مً الىاضر  يالاق يوب

ويت هىمى ًا ص٦خىعة مل مجغص ٢اجل ٢خل وزالم صو٫ ونلىا ل  يخ٣ُ٣

ا مضبىخت مل ٦ضة وبـ ل٣ىا  ،وخُىا ٞحها مالبـ صازلُت للبيذ اللي ل٣َى

بت  واها مل ٖاٝع  ،٦ض اجها َخُل٘ للبيذ صيإواها مخ يفي ق٣تبهماث ٍٚغ

اوى ًا ص٦خىعة ؤها مؿخدُل  يهتب ،وال ٞاَم ؤي خاظت مً اللي خهل ٖاٞع

 .٢خلؤمؿخدُل  ي٢خل مهما ٧اهذ هٓغج٪ الٗلمُت لُا ل٨جؤ

الهىعة التي ه٣كذ ٖلى ْهغ  يًل وفاَىا و٢ٟذ الض٦خىعة جدمل٤ في اإلاىب

بت زم ٢الذالبيذ بك٩ل بك٘ وبهظٍ اإلا " قٝى ًا ص٦خىع ؤها ٖىضي  :اصة الٍٛغ
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نض٢٪ بـ لى للخٓت واخضة خؿِذ اه٪ بخ٨ظب اؾاٖض٥ و ؤاؾخٗضاص 

  يٖلُا ؤو بخسضٖج
 
 يواهذ ٖاٝع او يًضةٜ البىلِـ ؤها ٣َخل٪ بؤها مل َبل

"ق٨ًغا ل٨غم٪ صٍ :الك٨غ ي٢ضع اٖمل ٦ضٍ " ٢ا٫ بىبرة خملذ ٧ل مٗاوؤ

ؤها  ،باًت مُتى ل ؤي خاظت مً ًٞل٪ ٖاًؼ ٦ما َيؿاٍ ٢ب ي وظمُل٪ صٍ ٖمغ 

اصث خاملت مٗها  .ا "َمىث مً الُٗل وع٣ٍي هاق٠ ظض   ت ٖو صزلذ مؿٖغ

و٢ض ظلـ َى ًىٓغ بلى َظٍ ة مامه ٖلى اإلاىًضؤ٦ىب مً اإلااء ويٗخه 

 الهىعة مداو  
ً
َلب مً الض٦خىعة  ، ؤن ًدل لٛؼ َظا الُلؿم العجُبال

الظي وظضٍ ٖلى ْهغ  يلىو الُلؿمووع٢ت وظلـ ًداو٫ ؤن ًى٣ل ا ا٢لمً 

مل قاًٟت في الغؾمت صي خاظت  ين ٞٙغ مىه ختى ٢ا٫ لها " اهتبوما  ،البيذ

بت "  ًٗ ؤٍٚغ بداو٫ اٞ٪ عمىػ اللٛت واخِ الخغوٝ  ياإلاك٩لت او ،اظابخه "َب

َُب هداو٫ ه٣غاَا مً  ،ؾ٠ مِٟل ؤي مٗجى لل٨المظىب بًٗها بـ لأل 

٣ت  يوبب٩ل الُغ١  ٞى١ لخدذ بغصو مِٟل ٞاًضة بداو٫  ٞهم ؤاونل لٍُغ

ل الض٦خىع ٖمغ ًداو٫ ب٩ل الُغ١ اإلام٨ىت  ؤن بحها ال٨الم مل ٢اصعة " ْو

بلى ؤن إلاٗذ ُٖىه بىٓغة ٦إهما اهٟغظذ له اهٟغاظت مً  ،ًٟهم َظا الُلؿم

ً٘ ًضٍ  يهلؤلا يالؿماء ؤو ؾ٣ِ ٖلُه ؾهم الىح لُسغظه مما َى ُٞه ٍو

٤ في ٞهم َظٍ ال  .ُالؾم اإلا٣ٗضةٖلى ؤو٫ الٍُغ

 

*  *  * 
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ُت اإلادُُت و ؤم ؤًمً ٢ض ٧ان اإلا٣ض  ا ؤبلٜ ٧ل الىخضاث الكَغ ًٗ ُٖاَم ظمُ

ت بًغوعة ال٣بٌ  مىانٟاث الض٦خىع ٖمغ وظاءجه حٗلُماث مً اإلاضًٍغ

ت هىمه  يوف ،ٖلُه ٞىًعا بٗض ؤن زبذ ؤن البهماث اإلاىظىصة ٖىضٍ في بِخه ٚٞغ

ا ٖلى ؤًمً ؤن ٣ًبٌ ٖلى ٞهاع لؼامً  ؛٣خىلتهي جُاب٤ بهماث البيذ اإلا

مغ إبضؤ ؤًمً بخدب٘ ٧ل الُغ١ التي ٢ض جىنله بلى ٖمغ ٞ ،ٖمغ بإي زمً

٦ما  ،بهم ي٢اعبه وختى ؤنض٢اثه الظًً مً اإلام٨ً ؤن ًدخمؤبمغا٢بت بِخه و 

هه ؤُٖى الخٗلُماث بلى قغ٦ت اإلادمى٫ التي ًدب٘ لها ع٢م َاجٟه بخدب٘ الغ٢م ؤ

 بما بان الظي جهضع مىه م٩اإلات وجدضًض اإلا٩
ً
 عؾاال

ً
عؾل بلى ؤبل و  ، ؤو اؾخ٣باال

ًمُل السام به ختى بطا ٞخذ ؤلا  يًمُل الصسصخؤلا  ب٘دجخهترهذ ؤن قب٩اث ؤلا 

خٗٝغ ٖلى مى٢٘ الجهاػ الظي ٞخذ مىه ٌؿخُُٗىن المً ؤي ٦مبُىجغ 

وبضؤ ًبظ٫ َى وعظاله ٧ل ما َى مم٨ً ؤو مدخمل للىنى٫ بلُه  ،ًمُلؤلا 

  .ي زمً ومهما ٧لٟهم َظا ألامغبإ

ض ٖمغ في  ى في ًٚب قضًض ًخٖى ت وصزل م٨خبه َو ٖاص ؤًمً بلى اإلاضًٍغ

ىٟ ى ًٚبه م٘ صزان السجاثغ التي ًى٢ضَا واخضة جلى ألا  ضهٟؿه ٍو زغي َو

  شُت التي و  دًهضع حٗلُماجه بلى ٢اصة الٟغ١ الب
 
 .لذ إلاؿاٖضجه٧

هاؤوبِىما َى ٖلى طل٪   يًا خبِبت ةًى ؤظاب "إٞ ،اظًُض  نضع َاجٟه عهت ٌٗٞغ

ٚحر  ٞجاءٍ الغص بٟؼٕ   ،ٖلمه ؤن اإلاخهل ػوظخهؤًل ٢ض اًه " و٧ان اإلاىببفي 
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ًا ؤًمً في ٢خُل في الجىِىت ٖىضها ؤخمض  يلخ٣جب" :جهغر ؼوظخهٞ ؛مؿبى١ 

ى بُلٗب في الجىِىت والىاص ٖىضٍ نضمت ٖهبُت   ."يلخ٣جبابى٪ قاٞه َو

 ًٖ ه عظاله و٢ض بضا ٖلُه الٟٕؼ والهل٘ إلاا و٢ض ؤزظ مٗ ،اهؼ٫ ؤًمً مؿغ

ب بلى ما ؾخ٣ى  ..ًدضر وونلذ خضار َظا الُىم ؤها صما َظا الُىم الٍٛغ

  ي.لى صاع بو  يواإلاؿإلت بلى بُت

ت البر١  ى ٣ًى٫  ػوظخهوصزل بلى  ،ونل ؤًمً في ؾٖغ واخخًجها َو

٤ البدض مٗه بلى بقاعث بلُه و ؤبـ"  يَضب ي،"مخساِٞل ًا خبِبت لى ٍٞغ

 ؤا٢ترب ؤًمً مً الجشت لُجض  ،شت اإلال٣اة في خض٣ًت الُٟالالج
ً
 مامه عظال

 
ً
بضا طل٪ واضر مً ٖالماث الكِب  ، ٢ض ظاوػ السمؿحن مً ٖمٍغم٣خىال

بً  هٖلى عؤؾ  و٢ض زُخه ٧له ج٣ٍغ
 
٣ت التي ٢  خ  ا وبىٟـ الٍُغ
 
٢ُ٘  :ذ بها البيذل

ً البكاٖت م هٞالىظ ،طًب بماء الىاعؤ٦إهما  ٍخاص في الغ٢بت ووظه مكى  

بِىما ج٠٣ ػوظخه في  ،لها ؤظٟانال ب تظاخٓ الٗحنؾىان باعػة و ؤبم٩ان 

  ي.طَى٫ و٢ض اٚغوع٢ذ ُٖىاَا بالضمٕى والىلض في خالت مً الدكىج الٗهب

  
ً
ا ؤن زمت شخيء ما ٢ض ا٢ترب ؤًمً مً الجشت بىٟؿه َظٍ اإلاغة ٦إهما ٧ان واز٣

خُض وظض  ؛َى٫ ًجخاخهطا بالظبو  ،ٖلى ْهغ َظٍ الطخُت الجضًضة غ  ُ  ؾ  

ما ج٨ىن بغمىػ  هقبؤول٨ً َظٍ اإلاغة بغمىػ مٛاًغة  ،ما ٧ان ٢ض جى٢٘

ججز٫  ،واخض   باهلل ما الظي ًدضر؟ ٧ل َظا ٣ً٘ في ًىم   ،َحروٚلُُٟت

ت ل٨ىه جىظ   ،الهىا٤ٖ ٖلى عؤؾه بال َىاصة ه بلى امغؤجه ؤن جهٗض بلى ٚٞغ

ها ئمغ بٗض ؤن خاو٫ ؤن حهضولضَا لخ٨ىن بجىاٍع بِىما ؾِخىلى َى َظا ألا 

ُم بلُه  م  ٢ض   ي،ومً زم الُب الكغع ،ها زم َلب اؾخضٖاء الىُابتئجٍو

ذ َظٍ الجشت لً  ،بٗض خضا لالض٦خىع مضخذ مجزعًج  و٢ض بضا له ؤن حكٍغ

ذ الجشت الؿاب٣ت ول٨ً  ،هىا ؤمام ٢اجل مدؿلؿلؤبُض  ،ًسخل٠ ٦شحًرا ًٖ حكٍغ

غ الجشت الؿاب٣ت ٠ُ٨ٞ لىا ؤن هٟهم و٢ض عجؼها ًٖ ٞهم ما ظاء ٖلى ْه بطا
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 ..ما ٦خب ٖلى ْهغ َظٍ الجشت؟ و٠٢ مضخذ بجىاع اإلا٣ضم ؤًمً في طَى٫ 

ذ الجشت ألاولى لم  ما ٧ل َظا الظي ًدضر في ًىم واخض؟ ٞالجشت بكٗت وحكٍغ

بضو واضًخ  ًيخه   ا ؤا ا ظض  مىه بٗض ختى جًاٝ بلحها ظشت ظضًضة ٍو ًً جها ؤً

 
 
 خ  ظشت خضًشت ٢
 
٦إن الخاصزخحن و٢ٗخا في و٢ذ مخ٣اعب  ،اٖاث ٢لُلتذ مىظ ؾل

 لىا الؿاٖاث ال٣لُلت اإلا٣بلت؟ ئجغي ماطا جسب ..٦ثرؤمىظ ؾاٖاث ولِـ 

ىهُت ختى ًٟهم ما َظا ؤ ت الؾخضٖاء زبحر في اللٛت الٟٖغ عؾل ؤًمً بلى اإلاضًٍغ

غب الٛغوب خُض  و٢ض ٧ان الى٢ذ  ،الظي ٦خب ٖلى ْهغ ضخُت الُىم
 
٢

ت بلى ٧لُت آلازاع جُلب وإلاا ؤ ،ُٛب اإلالى ٖؤوق٨ذ الكمـ  عؾلذ اإلاضًٍغ

ا ًم٨ىه جغظمت الىو اإلا٨خىب ٖلى ْهغ ال٣خُل باللٛت الهحروٚلُُٟت زبحرً 

ا في اللٛت الهحروٚلُُٟت لُخىلى اإلاهمت ا هغؾل ل٨م مخسههً ظاء الغص ًٚض 

 
 
  .لت بلُه مً ٢بل٨ماإلاى٧

اًيذ الجشت ومى٢٘ ال  ضًٞ في خض٣ًت ُٞال ٧اهذ الىُابت ٢ض خًغث ٖو

  
 اإلا٣ض 

ً
مغث الىُابت بى٣ل إٞ ،ا ٖلى ولضٍم ؤًمً الظي ٧ان ٢لبه ٌٗخهغ زىٞ

ٗه الجشت بلى اإلاكغخت بٗض اإلاٗاًىت و٧لٟذ اإلاباخض بمالخ٣ت الجاوي وجدب  

  .وال٣بٌ ٖلُه

٦ثر مً ؤي و٢ذ مطخى ؤن ٣ًبٌ ٖلى الض٦خىع ؤن و ا ٖلى ؤًمً آلا ناع لؼامً 

ا ٧  ً ُبخه في ٖمغ ؤو ال٣اجل ؤ ُٟخه َو ان مً َى؟ ختى ًداٞٔ ٖلى ْو

 
ً
ً  ب ًٖ الضازلُت ًٞال ض ٖلُه خُض وظض دؿ  هه ٢ض ًجض هٟؿه في مى٠٢ ال 

مىع بطا لم ٌؿٕغ ؤًمً بال٣بٌ ٖلى ٣ٞض جخٟا٢م ألا  ؛ال٣خُل في خض٣ًت بِخه

 هه ًسصخى ٖلى ولضٍ وال ٌٗٝغ ما خضر له ل٨ىه مًُغ بلى ه٣لؤٖمغ ٦ما 

 .مًآلى م٩ان ؾغجه زاعط الُٟال بؤ

*  *  * 
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ضة في مُضان ال٨ىعبت بمهغ الجضًضة خُض ق٣تها  يف بِذ الض٦خىعة ٍٞغ

 ؤالجمُلت التي جخ٨ىن مً عصَت واؾٗت ٢ض ويٗذ ٞحها 
ً
  ازاز

ً
ٖلى  اخضًش

٩اليؿ٤ ألا  ت ظمُلت جدىاؾب م٘ الظو١  يمٍغ وػٍيذ الك٣ت بض٨ًىعاث ٖهٍغ

ضة يالٗال ا جخ٨ىن الك٣ت مً زالر ٚٝغ  ،الظي جخمخ٘ به الض٦خىعة ٍٞغ ًً ؤً

الٗضًض مً  ي وم٨خبت لها جدى  اخضاَا للىىم والشاهُت ظٗلتها م٨خبً بزههذ 

ش ت الشالشت  اٖض  ؤؾب٤ ٢ض هي وػوظها ألا  بِىما ٧اهذ ،٦خب آلازاع والخاٍع الٛٞغ

ؤن جدمل به مً ػوظها ال٣ضًم ٞباجذ  هللالم ٌكإ لها  ل٨ًللُٟل اإلاىخٓغ و 

ؼوٞها ًٖ الؼواطزهىنً مٛل٣ت ال حؿخٛلها و  اة ػوظها ٖو  .ا بٗض ٞو

إلاٗذ ٖحن الض٦خىع ٖمغ الظي ؤزظ ٣ًُ٘ الخغوٝ في الؿُغ الىاخض بلى 

ول٨ىه ٧ان ًٟكل في ٧ل مغة ختى ٧اهذ اإلاٟاظإة  ،٧لماث لٗلها حُُٗه مٗجى

 
ً
ضةٞةطا به ًهُذ ٢اثال  : للض٦خىعة ٍٞغ

٣ت ه٤ُ مل خغوٝ في طبها خاؾـ ؤ -   .اتهان ال٨خابت صي لٍُغ

ضة بخعجب    :عصث ٍٞغ

  ؟ًهبج٣هض  -

ى ًدمل٤ في ال٨خابت التي ؤ ى ٣ًى٫ ؤظابها ٖمغ َو  :مامه َو

٣ت ؤو  ين َظا ال٨الم ٌٗجؤ٢هض ؤ - الجملت  يٌٗج ،نىاث ل٩لماث جاهُتؤٍَغ

  .صامىا صيؤو مل هي اللي 
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 ر.٦تؤر ٦الم٪ وض   -

 :وظههٖمغ بتهلل في  ٞغص   

ضة الخغوٝ اللي ٢ضامى  -  ًا ٍٞغ
 
٣ت ه  ؤ ،٤ُ خاظت جاهُتا صي هي ٍَغ

ً
 .ع٢ام مشال

  1هه بض٫ ما ٨ًخب بج٣هض  -
ً
 .ا واخض ٨ًخبهبىيىح ٨َظا مشال

 ،مٗجى يلى عنِىا الخغوٝ صي ظىب بٌٗ مل َخض يبِ وبالخالٓبال - 

٣ت ه٤ُ ع٢م  ل٨ً لى ٢ُٗىاَا م٣اَ٘ بُدض ٧ل م٣ُ٘ مجهم ٨ًىن ٍَغ

ضة في  هٓغث .ع٢ام "مم٨ً ٨ًىن ٖىضها قب٨ت مً ألا  عجاب خاولذ ببلُه ٍٞغ

  :ول٨ً ٞطختها ُٖىاَا ٣ٞالذ ،ب٩ل الُغ١ ؤن جسُٟه

 .ًهبمٗىاَا  ىلى ؾلمىا بىظهت هٓغ٥ جٟخ٨غ َُب٣ -

 :عص ٖلحها ٖمغ في جله٠ 

مً ال٣لُلحن في البلض صي اللي وٗٝغ اللٛت  يمٗاًا ٦ضة ؤها واهت يبصخ -

عب٘ عمىػ ؤؤو٫  يا َخالقمٗاً ي ع٦ؼ  ،ظاصة ٧املتبال٣بُُت ال٣ضًمت وهجُضَا 

 
ً
٣ت ه٤ُ الغ٢م مشال و٦ظل٪ ،تمفي اللٛت ال٣بُُت ال٣ضً            2 هي ٍَغ

٣ت ه٤ُ الغ٢م  تعبٗألا   ،في ال٣بُُت ال٣ضًمت 1عمىػ الخالُت هي ٍَغ

٣ت صي لى خللىا َظا ال٨الم َىىنل لكب٨ت مً ألا   .ع٢ام ق٩لها ٦ضٍوبالٍُغ

دىلها بلى   ت  ٢امع ؤؤزظ ٖمغ ًدلل الغمىػ ٍو بما ٩ًافئ ه٣ُها في اإلاهٍغ

  :ال٣ضًمت ال٣بُُت ختى ٧اهذ الكب٨ت ٨َظا

2 1 6 1 2 

1 3 3 2 1 

2 2 9 4 1 

3 1 11 3 2 
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ضة وه  جىٓغ بلى َظٍ الكب٨ت الغ٢مُت التي ما باجذ  يو٢ٟذ الض٦خىعة ٍٞغ

 يخاجؤحجُت ظضًضة مً ؤا بلى ؤي شخيء و٦إهما َم ؤمام مٗجى مدضصً  يحُٗ

 ؤوزل٠ َظا الباب الظي ْىىا  ،٣ضامىالٟغاٖىت ال
 
ذ ٣ًب٘ باب آزغ خ  هه ٢ض ٞ

باجذ  ،مىنض ًدخاط بلى مٟاجُذ ٦شحرة لخم٨جهما مً ٞ٪ َظٍ الكٟغة اإلا٣ٗضة

ذآ   ا،مله في ؤن ًجض لىٟؿه مسغًظ ؤو  ،ما٫ الض٦خىع ٖمغ في مهب الٍغ
ً
 ايُٟٗ

 ظض  
ً
بضؤث في ٖهابه التي ؤبلى ٢ضع لم ٌٗض ٌؿخُُ٘ ؤن ًخمال٪ مٗه  ا ويئُال

٣ٞض ٣ًٟض خُاجه  ؛٦ثرؤهه ٢ض ٣ًٟض ٧ل ما ونل بلُه بل و ؤالاجهُاع ٧لما جظ٦غ 

 .طاتها

ت ظاءث مً  حٖلى َظا الخا٫  نض اوبِىما َم  نىث َاجٟها بغهت مٟٖؼ

 
ً
ت ألا عثِـ ال٣ؿم في ال٩لُت ٢اثال ى٪ ب٨غة في مضًٍغ ضة ٖاًٍؼ مً  "ص٦خىعة ٍٞغ

 :اَٗتٞغصث م٣ .."مخخإزَغل ٖلحهم ،اظض   ي يغوع 

  ؟زحر ًا ص٦خىع  -

ل الخ٣ُ٣تؤ-  بـ َم َلبىا مجى جغقُش زبحر في اللٛاث ال٣ضًمت  ،ها مٗٞغ

ٌؿاٖضَم ٖلى خل لٛؼ ٢ًُت ٖىضَم واها عشخخ٪ لحهم عبىا ًى٣ٞ٪ قضي 

  ُ   يظابذ بهضوء مهُى٘ وهبرة جسٟؤوقىا"  يطخخُل٪ وب
ً
  اصازلها ٢ل٣

ً
 ا:بالٛ

 . ٗاصُاإلا٨ىن في ن قاء هللا ب٨غة َب٦ُض ًا ص٦خىع ؤ٦ُض ؤ"

عصٞذ ؤٚل٣ذ الهاج٠ وجلذ ٖلى مؿام٘ الض٦خىع ٖمغ ٧ل ما صاع في اإلا٩اإلات و ؤ

 :٢اثلت

ضها في   -  ؤها ب٨ٟغ ب٨غة مغوخل، ؤها زاًٟت وخاؾت ؤن اإلاىيٕى صٍ ٍَُى

هذ مخإ٦ض ؤن مدضف قاٞ٪ واهذ َال٘ ٖىضي وال خض ٧ان ب ،صاَُت ٧لىا

 مغا٢ب٪؟" 
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  عص  
ً
 :ٖلحها ٖمغ ٢اثال

ؤها مم٨ً امصخى ٞىًعا ؤو ختى  يخساِٞل ًا ص٦خىعة لى في ؤي يغع ٖل٩ُم -

  ؤ
 
ن اإلاىيٕى بٖخ٣ض ؤبـ ؤها  ،مُدهل٨ِل خاظت يم هٟسخى بـ اهتؾل

ى اللي عشخ٪ واإلاىيٕى مل مٟحهىف خاظت ل  ن الض٦خىع اللي ٧لم٪ َو

ض ٖلى ؾاالحن ًٖ هٟـ ال٣ًُت صي  يًم٨ً حٗغفى حؿاٖضحهم واهت ،َحًز

لهاف الغمىػ ٚامًت وم ياظت مً اللي ونلىالها صي و٢ىلمخ٣ىلِل ٖلى خ

 .مٗجى وزالم واها َىخٓغ٥ َىا

ما إلاداولت ٞ٪ عمىػ ؤَما وحكاب٨ذ اَما و٢ض حٗان٠ طَى٦ال  نمذ  ٩ٞاَع

ُت الغ٢مُت التي هجمذ ًٖ الُلؿم اإلا٨خىب ٖلى َظٍ ألا ظٍ السٍغ حجُت َو

 .ْهغ الٟخاة

 قضًض   لم  ؤبالٜ و  ٖمغ حٗب  وخل ٖلى ظؿض الض٦خىع  ٧ان اللُل ٢ض خل  

ا١ ٦بحر مً َظا الُىم الٗان٠بو  ضة في هبرة ظاصة ،َع   :٣ٞالذ الض٦خىعة ٍٞغ

-  
 
 ؟جا٧لها اهذ ق٩ل٪ م٩لدل مً الهبذ ٪ خاظتجدب اٖمل

 غ:عص ٖلحها ٖم 

ا ومدخاط حٗبان ظض   ين ظؿمال ؤها ٖاًؼ ُٚا بـ اهام ٖلى ال٨ىبت َىا ل  -

 .ذ ٣ٖلى ٖكان اٖٝغ ا٨ٞغاعٍ  

ُاءؤ ضة وؾاصة ٚو ٠ُ٦  ..بٗض خضؤ٣ٞض ٧اهذ مخدغظت بلى  ؛خًغث له ٍٞغ

ه وال جغبُه بها نلت ب ال حٗٞغ زم إلااطا ٢بلذ ؤن ج٣دم  ؟ًىام في بُتها عظل ٍٚغ

 ،ا ؤمام هٟؿها جبرع به ٢بىلها مؿاٖضجه٦هظا ٞهى ال ججض مبرًع  هٟؿها في ؤمغ  

الٗت باجذ عجِبت بلى خض ول٨ىه بُض ؤن خُاتها التي لِـ ٞحها ؾىي الٗلم واإلاُ

ول٨ىه ؤمغ ًجٗل  ،ظٗلها بداظت بلى مٛامغة ٢ض ج٨ىن مٛامغة مجىىهت
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ً
ضٞ ول٨ً ال٣ٗل واإلاى٤ُ ٣ًىالن يض طل٪ بط ًخٗحن ٖلحها  ا،لخُاتها مٗجى َو

ش ا في ٖالم آلازاع والخاٍع ول٨ً ٦شحًرا ما هخهٝغ بضاٞ٘  ،ؤن جداٞٔ ٖلى مغ٦َؼ

 
ً
حروا ول ،مً ٣ٖىلىا مً خما٢اجىا بضال ٗل ٦شحًرا ممً ٚحروا ق٩ل الٗالم ٚو

ا ٖلى نىث ال٣ٗل  ش عظا٫ ووؿاء جدبٗىا خضر خما٢اتهم ٞٛلبَى الخاٍع

 .لضحهم

جغ٦ذ له الىؾاصة والُٛاء و٢ض هٓغث له هٓغة بضا ٖلحها الك٣ٟت ل٨جها 

تها خُض  ذ ٖاثضة بلى ٚٞغ ا واؾخ٣بلذ ٚل٣ذ الباب زلٟها ظًُض ؤاههٞغ

ا جداو٫ ؤن جىام ول٨ً َغ ٩ٞاع حٗه٠ بغؤؾها ألا  ،صون ظضوي  ؾٍغ

 ي٢دمذ هٟسخؤ يوؤم ؤا َمها جغي َل ما ٞٗلخه ٧ان نىابً ؤوالدؿائالث التي 

ل ًا جغي الض٦خىع ٖمغ بغ  ؟له يُٞما ال صاع  ؤم ؤ يءَو
ً
 واؾخُإ هه مجغم ٞٗال

 بىٓغاجه الخاهُت وهبرجه الاؾخُٗاُٞت ؟ يزضاع

ض ؤن ًى ؤو  يءهه بغ ب٣ًى٫ لي سخي خض ول٨ً  ،٢ٗه في َظا ٧لهن زمت شسو ًٍغ

 .مىع ٦شحرة ؤًام ال٣لُلت اإلا٣بلت ج٨ك٠ ًٖ لٗل ألا 

٣ٞض ٢ًذ َُلت اللُل ج٨ٟغ  ؛ها بؿهىلتحخاولذ الىىم ل٨ىه لم ًضاٖب ظٟى

لبها الىٗاؽزحرً ؤظٟلذ ؤ ختى ي ُٞما ًجغ   .ا ٚو

ضة ج٨ٟغ ُٞما ًجغ   ٧ان ٖمغ ٌٗهغ طَىه في جهىع َظٍ  ي بِىما ٧اهذ ٍٞغ

٣ٞض ؤزظ ٌُٗض  ؛ٞهم ما ٞحها ومغاظٗت ما صاع زال٫ الُىماإلاهٟىٞت ومداولت 

 ٩ٞاٍع مداو  ؤوعا٢ه و ؤجغجِب 
ً
 ي  ؤن ًهل بلى ؤي زُِ ٌُٗىه ٖلى ٞهم ما ًجغ ال

ت التي ال جىم ؾىي ًٖ ؤال ب ع٢ام ظىٞاء ؤهه وظض هٟؿه ؤمام جل٪ اإلاهٟٞى

ضةؤزم  ،جغي ما مٗىاَا ؤو بلى ما حكحر  هه ؤزظ ٨ًٟغ في مى٠٢ الض٦خىعة ٍٞغ

ؤن ًىام في  ؾمدذ لهجها ٢بلذ ؤن حؿاٖضٍ وحُٗىه في مدىخه و ؤمٗه و٠ُ٦ 

 وؿاهت عاجٗت ٢ل ؤن ٣ًابل ؤلابجها ب ،بُتها وال نلت بُجهما
ً
  . لهاوؿان مشُال
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ضة في  يزظ ٖمغ ٨ًٟغ ُٞما ٢ض ٌؿٟغ ٖىه الُىم الخالؤ وما ؾُدضر لٍٟغ

ت ألا   مً َل زمت زُغ ٖلحها ؟مضًٍغ

   ،ا لهاَىه وال ٩ًاص ًجض له جٟؿحرً ٩ٞاع حٗه٠ بظ٧ل َظٍ ألا 
ر ؤزظ ًدض 

َظا ألامغ  يَمها ٧ان جغي َل ًيخهؤل٨ً  ،هٟؿه ببدغ مً ٖالماث الاؾخٟهام

مت ؤها لم  يو٢ض زؿغث ٧ل شخيء ختى خُاح يظض هٟسخؤم ؤ ٢تٝر مجها ؤفي ظٍغ

ا؟قِ
ً
 :ابُاث قٗغ خٟٓها ٢ضًمً ؤٞباث ٖمغ ًغصص  ئ

 ٨ىن ؤو ال ج٨ىن ج مىع  ؤٖحن واؾد٣ُٓذ ُٖىن في ؤهامذ 

 ما ؾ٨ُىن  مـ ؾ٨ُُٟ٪ في ٚض  ا ٦ٟا٥ ما ٧ان بال بن عب  

 

 *  *  * 
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ضة والت يفي نبُدت الُىم الخال  نل ٢ض مً ألا  ياؾد٣ُٓذ الض٦خىعة ٍٞغ

ًٗ  اهامذ هىمً   ياؾد٣ُٓذ وه .ال ٢غاع ُٞه لجًٟ وال عاخت ُٞه لبضن امخ٣ُ

ت٫ ماطا ؾخٟٗل ٖىض صزىلها اإلاضءجدؿا و٠ُ٦ ًم٨جها ؤن  ،وماطا ؾخ٣ى٫  ،ًٍغ

ًبضو ٖلحها ؤي ٖالمت مً ٖالماث الاعجُاب وال٣ل٤  الٞ ؛جداٞٔ ٖلى َضوئها

ا..ق يجها جسٟؤؤو 
ً
  ؟!٠ُ٦ جبضو َبُُٗت بال مساٝو ِئ

اللىن و٢ض زلٗذ زُابها وظلؿذ في الباهُى الظي  يصزلذ بلى خمامها بمب

  يمألجه باإلااء الؿازً لدؿترد
ً
ا جىاظه َظا الُىم الظي بضا ٖهِبً  ختى ٢لُال

  .مىظ لُلخه

ىاث الهابىن اإلاىٗكت وصل٨ذ ظؿضَا ختى جغظ٘ بلُه ؤ وٗكذ ظؿضَا بٚغ

خه ووكاَه وه ٫ ءجها باجذ جدؿابختى  ،ج٨ٟغ َُلت الى٢ذ ُٞما ًدضر يخٍُى

  .حجاع الجغاهِذؤهىا ؤمام خاثِ مً ؤم ؤَل َظٍ الكب٨ت الغ٢مُت لها مٗجى 

 "جِكغث"بىُا٫ مً الجُجز و ؛الخمام واعجضث زُابها زغظذ الض٦خىعة مً

ى٢ه ظا٦ُذ  ؾىص ٣ٞض ٧اهذ جدب ؤؤبٌُ ظمُل ًبرػ ظؿضَا اإلاخىاؾ٤ ٞو

م  ُت مً اإلاالبـ ٚع ها ٧اهذ جدب ؤجال ب ،ص٦خىعة في الجامٗت٦ىجها جل٪ الىٖى

ُت مً اإلاالبـ والتى جخ٤ٟ م٘ َبُٗت ٖملها  خُاها في البدض ؤَظٍ الىٖى

ت هىمها لخجض الض٦خىع ٖمغ ٢ض اؾخٟا١ وظلـ زغظ .والخى٣ُب ذ مً ٚٞغ

٨ت و٢ض ٖلى ألا  مً اليؿ٩اُٞت الظي اٖخاص ؤن ٌكغبه ختى  الىٟؿه ٦ىبً  ٖض  ؤٍع

ا مً ال٣هىة ٖض لها ٦ىبً ؤو٧ان ٢ض  ي،ٌؿخُُ٘ ؤن ٌُٗض ٣ٖله بلى ٖمله الُبُع
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ضةألا  ٨ُت التي جدبها الض٦خىعة ٍٞغ ٞلما عؤث ال٣هىة و٢بل ؤن جخ٩لم  ؛مٍغ

 
ً
 :ٖاظلها ٖمغ ٢اثال

  ،اصزل مُبس٪ يؾمدذ لىٟسخ يوبا ؾ٠ ظض  آؤها  -
ً
 ٦ىذ مدخاط بـ ٞٗال

 .اع٦ؼ مً ٚحر ما اؾخ٣بل الُىم بُهمج وؿ٩اُٞت ؤها م٣ضعف 

 :٢غث نيُٗه بغؤؾهاؤؾإلخه و٢ض  

ذ مىحن  - بدب  يوبال وال ؤي خاظت ًا ص٦خىع البِذ بِخ٪ بـ اهذ ٖٞغ

٨ُت؟ال٣هىة ألا   :ٖت ٦إهما ٢ض جى٢٘ الؿاا٫بها بؿغ ٞإظا مٍغ

٨ُت"ال٣هىة ألا  يه٪ بخدببؾمٗذ مغة مً ػمُلخ٪ الض٦خىعة ابتها٫  -  .مٍغ

 
 
 جىاول

 
ضة الٟىجان ذ   :زظث جغق٠ مىه في عجالت ٣ٞا٫ لهاؤو  ،الض٦خىعة ٍٞغ

ت بالف ًبان ٖل٩ُ يَضب ،ٖلى مهل٪ ًا ص٦خىعة - الخىجغ صا مم٨ً  يقٍى

 .ؾخحن صاَُتؤها في  يطي وبالُب٘ ًىصًجؤٌؿبب ل٪ 

ض ؤن ج٣ى٫ إَإَإث عؤؾها ٦  عبىا ٌؿتر  ٢الذ:زم  .اٖٝغ َظا ظًُض ؤهما جٍغ

ٗض    .اإلاى٠٢ صا ٖلى زحر يَو

ضة ٞىجان ال٣هىة وويٗخه ٖلى اإلاىًضة وجىظهذ بلى ؤ  :ٖمغجهذ ٍٞغ

ؤها في الخ٣ُ٣ت  ،البِذ بِخ٪ لى اخخجذ خاظت الُٟاع في الخالظت -

مل عجاب بال ٖمغ بىٓغة مؼط ٞحها ؤلا عم٣ها .فمبُٟغف واها هخاو٫ مخإزغ 

  
اعتها َظٍ وعص في خىى  ٤ في ٍػ  :بالٜ وجىجغ ؤن جٞى

 ي.ؤها مؿخي٩ُ ي،عبىا مٗا٧  -

٣ها بلى  ضة و٢ض ع٦بذ ؾُاعتها الٟىل٨ـ واهُل٣ذ في ٍَغ هؼلذ الض٦خىعة ٍٞغ

ت ألا  ٤ ظا يوف ،مًمضًٍغ ه ٞإظابذ َا جلُٟىن مً ع٢م  ءالٍُغ  :ال حٗٞغ
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 ..لىآ -

 : نىث ٖم٤َُا ءظا 

ضة؟-  ص٦خىعة ٍٞغ

 ؟محن خًغج٪ ةًى ؤ -

  :ظابها الهىثؤ 

ٖىض  ،زضث ع٢م جلُٟىه٪ مً عثِؿ٪ اإلاباقغؤو٦ىذ  ،ها اإلا٣ضم ؤًمًؤ -

ت بخًغج٪ ماو٘ ًا ص٦خىعة   ؟ه٪ ججُلىا اإلاكغخت مباقغة مل ٖلى اإلاضًٍغ

 :٢الذ ٦إهما بضا ٖلحها الخعجب

  بًه؟ و بمكغخت  -
 
 ي؟!ًه اإلاُلىب مج

جهممكغ  - ً هىع   ،خت ٍػ حؿاٖضًىا في  ي خًغج٪ خاظت ًم٨ً ج٣ضع  يٖاًٍؼ

 .٧ل خاظت يوإلاا جُجي َخٟهم ،قٛلىا

 :ٖلُه ال٣ل٤ اظابذ بهىث بضؤ 

٤ ظاًت  ،مِٟل مك٩لت ًا ٞىضم - ذ بؿمإ نىث  ،ؤها في الٍُغ واحكٞغ

  .خًغج٪

جهم -  .الكٝغ لُىا اخىا ًا ص٦خىعة مؿخجى خًغج٪ في مكغخت ٍػ

الُىم صٍ  يج٣ى٫ في هٟؿها ؤي ًىم َظا باهلل "عبىا ٌٗض يوهٚل٣ذ الهاج٠ ؤ

ىا٥  ".ٖلى زحر  يوهؼلذ وهؾُاعتها و٢ٟذ ؤجىظهذ بلى اإلاكغخت مباقغة َو

 :حؿإ٫ ؤمً البىابت
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  ،ٗاص م٘ الٓابِ ؤًمًُها ٖىضي مؤ - 
 
ىوى َى في مم٨ً خض ًبل ٛه ؤو حٗٞغ

 ت.ويؤ هيهؤ

الظي ٧ان ًجلـ ٖىضٍ  يٞاجهلىا بذجغة الض٦خىع مضخذ الُبِب الكغع 

ضة ؤًمً مىخٓغً   .ا ٢ضوم الض٦خىعة ٍٞغ

ت الض٦خىع مضخذ بوما  ضة بلى ٚٞغ اؾخ٣بالَا بترخاب ختى ن نٗضث ٍٞغ

 :ًمًؤقضًض و٢ا٫ لها 

 ؤ -
ً
 ي.ػعجىا٧ؤؾٟحن آًا ص٦خىعة  ي ب٩َُال

ضة و٢ض َؼث عؤؾها  :عصث ٍٞغ

 .ال حٗب وال خاظت ًا ٞىضم - 

 قاع بلحها ؤًمً بالجلىؽ زم ٖؤ
ً
  : اظلها ٢اثال

بت ظض   يَىىع٩ٍ ،ا ًا ص٦خىعةخىا مدخاظُى٪ ظض  ب - ا ومدخاظحن خاظت ٍٚغ

  .مؿاٖضة خًغج٪ ٖكان هٟهم اللي بُدهل

  :ث في نىث زاٞذعص  

 .مل َخإزغ ي٦ُض ًا ٞىضم ؤي خاظت في اؾخُاٖتؤ -

ت زم جىظهذ بلى ؤًمً ٢اثلت ضة لبَر  : ظلؿذ ٍٞغ

ذ هبخض -   .لجامٗتدايغاث ٦خحر في اٖكان ؤها ٖىضي م يًاٍع

 :ظابها ؤًمً ب٩ل ؾغوعؤ

 .ًا ٞىضم يجًٟلب -
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ا ٨ًٟغ في َاجحن زىاء َظا الخضًض ٧ان ًجلـ الض٦خىع مضخذ قاعصً ؤو   

 لالجشخحن ال
ً
 خحن ما عؤي مشُال

 
ن َظا قٛله ًٖ الترخُب الالث٤ بِ ختى  لهما ٢

م  ضة بالٚغ  .جها في م٨خبهؤبٍٟغ

  قاع بؤ٢ام الض٦خىع مضخذ و٢ض 
ضة ؤن ًظَبا لى اإلا٣ض  م ؤًمً والض٦خىعة ٍٞغ

ذ ذ بُٗضة  ،ٞسغظا مً م٨خبه ،مٗه بلى حجغة الدكٍغ ت الدكٍغ ولم ج٨ً ٚٞغ

ذ التي ٧اهذ في هٟـ الضوع  ،ًٖ م٨خبه ت الدكٍغ   .جدغ٦ىا زالزتهم نىب ٚٞغ

ضة  ،قاع بلى ؤًمً بالضزى٫ ؤو٢ض اإلاهباح زم ؤصزل مضخذ و  زم صزلذ ٍٞغ

ذ وب مامها الض٦خىع مضخذ ٠٣ً ٖلى عؤؽ َاولت ؤ اضبلى حجغة الدكٍغ

ذ  ًضٍ و٦ك٠ ًٖ ظشت الغظل اإلا٣خى٫ الظي وظضٍو في خض٣ًت  مض  الدكٍغ

  
ضة بلى ْهغ الجشت. ؤًمً مُٞال اإلا٣ض    :و٢الذ بٟلخت لؿان ،هٓغث ٍٞغ

  .ًه صٍ صا ْهغ عاظل مل ؾذب -
ً
:  و٢ا٫َىا هٓغ بلحها ؤًمً هٓغة مغجابت ٢لُال

 ؟اجها ظشت ؾذ يلُه جى٢ٗت ية هي ظشت عاظل مل ؾذ بـ اهتًا ص٦خىع  ةًى ؤ -

ضة   ا وخاولذ ؤن جبضو زابخت و ؤإلالمذ ٍٞغ ماخضر  ٧ان  جٓهغ ؤن نؤ٩ٞاَع

 
ً
وخاولذ ؤن جبضو مخماؾ٨ت وجداٞٔ  ،نل مً الىا٢٘ؤلِـ له  اٖابغً  اجسمُى

بت مجهاؤٖلى زباث   :ٞغصث هي بهضوء ،ٖهابها ؤمام ؤًمً الظي باث في هٟؿه ٍع

اهؼعجذ إلاا قٟذ ْهغ عاظل  يوبزم  ،٦ترؤال ًا ٞىضم صا جى٢٘ بـ مل  -

ان واها مدبدل اإلاىٓغ ٌٗج   :" ٣ٞا٫ي.ٍٖغ

 .مٟهىم مٟهمىم -

بت وجىظ  ؤبِىما بضث هٓغاجه    :مجها ٣ٞا٫ لها اًؿ ٦ثر ٍع

 ؟ًهبً٪ ًا ص٦خىعة في اللي م٨خىب صٍ ومٗىاٍ ؤًه ع ب -
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مً ٖمٍغ ٖلى ْهٍغ َلؿم  وظضث ْهغ الغظل الظي ٢ض ظاوػ السمؿحن 

ول٨ً َظٍ اإلاغة بضث ال٨خابت باللٛت  ،خمغظضًض م٨خىب باللىن ألا 

ت ال٣ضًمت ٦خبذ بغمىػ * الهحرا٣َُُت ) الهحرا٣َُُت هٕى مً ال٨خابت اإلاهٍغ

واقخ٣ذ ٧لمت "َحرا٣َُي"مً ال٩لمت  ،الهحروٚلُُٟتمبؿُت للغمىػ 

٧اهىا ؤ٦ثر الىاؽ  ال٨هىتالُىهاهُت )ٚغاماَا َحرا٩َُا( وبقاعة بلى ؤن 

ا لهظا السِ خُض ؤن وؿبت ٦بحرة مً الىهىم الهحرا٣َُُت اؾخسضامً 

ال٨هىىجُت وزانت في الٗهىع اإلاخازغة هي ههىم صًيُت، و٦خب مٗٓمها 

لب طل٪ ظض   ا ٖلى ٖهغ عمؿِـ الشالض ؤي في مُال٘ بىاؾُت ال٨هىت ٚو

ً(ألا    .ؾغة الٗكٍغ

ضة خمل زظث جخدغ٥ خى٫ الجشت وؤٓهغ الغظل بكضة ب٣ذ الض٦خىعة ٍٞغ

و٫ جضوع خىلها مً ٧ل الجهاث ٦إهما هي ج٠٣ ؤمام بغصًت ظضًضة ج٨دك٠ ل 

بل ٦خبذ ٖلى ْهغ عظل مُذ ٦إهما  يمغة ولم ج٨خب َظٍ اإلاغة ٖلى وع١ البرص

جها عظٗذ بلى ؤجىٓغ  يقٗغث وه ي ُٖضث بلى الضهُا ٨ٞغة ال٣غبان البكغ ؤ

لها جغظمت بٌٗ ما ظاء ٖلى ْهغ الغظل ل٨جها ٧اهذ  ثان سخ٤ُ خُض بضػم

جغظمت خ٣ُ٣ُت ٧املت  يبداظت بلى الٗىصة بلى مغاظٗها و٦خبها ختى حُٗ

 .للىو اإلا٨خىب بهمٜ الغاجىج ٖلى ْهغ الغظل اإلاظبىح 

  
ضة بلى اإلا٣ض   :ؤًمً و٢الذ مهٓغث ٍٞغ

ؤها  يإلا٨خىب صٍ صلى٢تلخًغج٪ جغظمت ٧املت للىو ا يص  ؤها مل ٣َضع ؤ -
ت و٢ذ ٖكان ا٢ضع اص   ٢اَٗها  .لخًغج٪ الترظمت اإلاُلىبت يهخخاط قٍى

 : ؤًمً بىبرة خاصة

 ؟يًه ٌٗجبص ؤو٢ذ  -
ب٨غة الهبذ ٨َُىن ٖىض خًغج٪ هو ٧امل بترظمت الُلؿم صٍ بـ  - 

٤  ه٢ضع اعاظ٘ الىو واَاب٣ؤًل ٖكان ازض نىعة لُه باإلاىبؤهخخاط  ٞو
 .ياإلاغاظ٘ اللي ٖىض

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%BA%D9%84%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D9%86%D8%A9&action=edit&redlink=1
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 ؤهما ًإؽ مً ؤن ًجض ٖىضَا إهٓغ لها ؤًمً ٦ 
ً
 :٦ثر مً َظا وجىظه بلحها ٢اثال

 .يالهبذ ج٨ىن الترظمت ٖلى م٨خب ٦9تر مً ؤبـ مل  -

٣خه التي بض  ضة مً ٍَغ وامغ هه ٌُٗي ألا ؤٖلُه ٞحها  ااهؼعجذ الض٦خىعة ٍٞغ

زغظذ َاجٟها والخ٣ُذ نىعة ؤلجىضي ٖىضٍ في ال٣ؿم ٣ٞالذ "هخاو٫ " و 

ه مً هو في ٚاًت الٛغابت والٛمىى للٛت ال ٌٗٝغ لٓ هغ ال٣خُل بما جدٍى

  ،ن ؾىي ال٣لُلبجضًتها آلا ؤ
ً
لها ٦إهما َالٗخه  ا ًٖ ؤن َظا الىو بضًٞال

 .ول٨جها لِؿذ ٖلى ٣ًحن ،ا ماًىمً 

باب اإلاكغخت مىصٖا اؾخإطهذ باالههغاٝ ٞخدغ٥ مٗها اإلا٣ضم ؤًمً بلى 

ت اللي قٟخُه ًاَا و٧اهذ آزغ ٧لماجه"مل َىنُب ٩ى ًا ص٦خىعة ٖلى ؾٍغ

لى اَمُخه وزُىعجه في هٟـ الى٢ذ" ٢الذ وهى تهؼ عؤؾها ٦ هما جإمل في إٖو

ذ ٖاثضة بلى ؾُاعتها الٟىل٨ـ و٢ض ب جهاء الل٣اء "مٟهىم مٟهىم" واههٞغ

٣ها مبخٗضة ًٖ اإلاكغخت زىاء طل٪ ٧ان ؤًمً ؤوفى ، اؾخ٣لتها وجىظهذ في ٍَغ

ضة وبض هوامغ لغظالنضع ألا ؤ٢ض  له ؤن ٖىضَا  ابًغوعة مغا٢بت الض٦خىعة ٍٞغ

ا إلاا جلٗشمذ وه مخعجبت مً ؤن ي ال٨شحر الظي جسُٟه وػاصث ق٨ى٦ه هدَى

بتها ًً ؤًظلها ظشت عظل ولِؿذ ظشت امغؤة و ؤالجشت التي اؾخضُٖذ مً  ا ٚع

ض ؤن جُل٘ ؤخًض  غ ْهغ ال٣اجل ٦إهما هي جٍغ آزغ ٖلى ما عؤث وجسصخى  افي جهٍى

ًُ ال حؿٟٗها ؤ بً  ،اطا٦غتها لى٣ل ما عؤجه خٞغ ا لضي اإلا٣ضم ؤًمً ألامغ ٧له بضا مٍغ

وامٍغ ٢ض نضعث بلى عظاله بًغوعة مغا٢بت ؤ٧اهذ  يمجلظل٪ وبدؿه ألا 

 
 
جض ٖىضَا خال ضة مغا٢بت ٧املها ٣ٞض ج٣ىصَم بلى بُٛتهم ٍو  الض٦خىعة ٍٞغ

 ي.ل٩ل ما ًجغ 

*  *  * 
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ىا٥ في مُضان ال٨ىعبت في مهغ  الجضًضة خُض ٣ًب٘ الض٦خىع ٖمغ ًداو٫ َو

 
 
مامه ؤي مٗجى ختى ؾم٘ ؤ ي لهظٍ اإلاهٟىٞت الغ٢مُت التي ال جبضؤن ًجض خال

 آ٧الىن الباب ًخدغ٥ 
ً
ضة التي ٧اهذ في ٚاًت طاه ا بىنى٫ الض٦خىع ٍٞغ

اؤالايُغاب وجداو٫ ؤن ججم٘ قخاث   :ؾإلها بهىث مغجاب ،٩ٞاَع

 ؟ًه اللي خهلب -

 :ظه السٝى بال٣ل٤ث بهىث ًمؼ ٞغص   

 .ومب٣دل ٢ًُت ٢خل واخضة صو٫ ب٣ىا اجىحن ي و ؤاإلاىيٕى ٦بر  -

 :زلٟه و٢ا٫ يؾ٣ِ ٖمغ ٖلى ٦غسخ 

 ؟خهلًه اللي بصٍ؟  يابػ  -

م٣خى٫ امباعح  ٍٖكان اقٝى ظشت عاظل ل٣ى  يالٓابِ ؤًمً اؾخضٖاو - 

٣ت اللي خ٨ُخلى ٖجها في م٣خل البيذ ب ٖلى ْهٍغ بهمٜ وم٨خى  ،بىٟـ الٍُغ

خدذ الهىعة لترحها بلى الض٦خىع ٖمغ ؤو  ..غاجىج الىو صٍال زغظذ َاجٟها ٞو

اط الكضًضًًؤالظي ما لبض ؤن ٢غ   ،َا ختى اهخابخه خالت مً الظَى٫ والاهٖؼ

 :٣ٞا٫ بهىث مخعجل

اصة ٖلُه م٨ىدل في الىو ألا   - ـ بـ في ٍػ  . ينلؤها ٖاٝع الىو صٍ ٦َى
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ٖاظلها ؤًمً  .اإلاٗلىمت ٖىضي ٦ضث ؤَل٘ صر واه٪  ين جسمُجبالخمض هلل  - 

 
ً
  :٢اثال

 ،٣ًضع ًدهل ٖلى الىهىم الىاصعة صي ياػ ل٨ً محن اللي بُٗمل ٦ضٍ وا -

خىا ٢ضام ٢اجل ب ي،خىا ٢ضام ٖالم ٦بحر َى اللي ب٣ُخل مل شسو ٖاصب

هاللي  ينلمدتٝر ل٨ً ؤها ٖاًؼ اَاب٤ الىو صٍ ٖلى الىو ألا   .وٗٞغ

 .هترهذلل  إال٩لُت مم٨ً هلجٖىضي في م٨خبت  ينلاإلاغظ٘ ألا  -  

ىضَا و٢ٗذ جل٪ ال٩لمت ٖلى ٖمغ ٧الها٣ٖت  هه مً اإلام٨ً ؤجظ٦غ  ،ٖو

هترهذ بل ؤن جلُٟىهه َظا ٢ض ًمشل وؾُلت لخدبٗه مالخ٣خه لى اؾخٗمل ؤلا 

 ؤو 
ً
 :عصٝ ٢اثال

ت بههىم  فٖخ٣ضما ا - هترهذ ولى ٞخدذ مم٨ً ج٨ىن ٖلى ؤلا صي الؿٍغ

ت م٩اوًمُل السام بي ٨َُىن مً الؤلا  كان  يوجدبع يؿهل ٖلحهم مٗٞغ ٖو

ىا٥ َىالق ،يبُت٦ضٍ اخىا الػم هغوح ٖلى  ٧ل الىهىم التي َىدخاظها  يَو

اث في الٗهغ الخضًض الض٦خىع  ي٢ضم باخثؤ يٖىضي في م٨خبت ظض اإلاهٍغ

ىا هٓغث بلُه  ي.ؾَُى٧امل ألا  ضة بخعجب قضًضَو  :ٍٞغ

  ؟يؾَُىهذ خُٟض ٧امل ألا ب -

 -  ًٗ اٌل في ،اَب ٢هغ ٦بحر  ،ؾىت ٦120تر مً ؤبِخه اللي بىاٍ بىٟؿه مً  ٖو

ىا٥ َىٗٝغ الغص ٖلى خاظاث ٦خحر  ،زاع الٗهغ الخضًضآ مًٌٗخبر   ي و ؤَو

  .مً اللي مدحراها َىا

ضة هدى الىاٞظة جلخ٣ِ   هٟاؾها وبطا بها جهغر خُض الخٓذ ؤجىظهذ ٍٞغ

بً  اها بضبا خى٫ الٗماعة التي حؿ٨ً شسهً  اجهق٩له مٍغ بت ٖلى  ا وجهٞغ ٍٚغ

ٖاثضة  ية ؾُاعتها وهآفي مغ  هجها إلادخؤجها مغا٢بت زانت و ؤهدى ظٗلها حك٪ 
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ا بذ وباث لؼامً ؤم ؤجها جىعَذ في َظا ألامغ قاءث ؤبُض ، مً اإلاكغخت بلى بُتها

ا  ٢لها ؤٖلحها ؤن حؿاٖض الض٦خىع ٖمغ ختى جسغط مً ٢ًاًا ٦شحرة جيخَٓغ

 الدؿتر ٖلى مجغم وجًلُل الٗضالت .

 :للض٦خىع ٖمغ و٢الذ هٓغث

ن ؤها مترا٢بت الغاظل اللي جدذ صٍ ؤها إلادخه في مغاًت اٖلى ٨ٞغة واضر  -

ٞىًعا مً َىا بـ  يخىا الػم همصخب ،واها ظاًت ٖلى البِذ يالٗغبُت بخاٖت

او٠٢ ٖمغ ب ؟ياػ َم َىضزل بِخ٪ اَىجز٫ اػاي وألا  ًخُل٘ مً  جىاَع

اًً الغظل الظي  ت زم ٢ا٫ لُهبقاعث ؤالىاٞظة مً زل٠ الؿخاع ٖو   :في ؾٖغ

 ي؟ للٗماعة ٚحر الباب الغثِسخ يَل في مسغط جاو -

ا:ظابذ ٦إهما جداو٫ ؤن جخظ٦غ قِؤ
ً
  ئ

صي ٖماعة ٢ضًمت واهذ ٖاٝع الٗماعاث ال٣ضًمت  ،في باب السضامحن ،ًىةؤ -

  ن..ا بُٗملىا ٞحها ؾلم للسضامحَىا ٧اهىا صاًمً 
ً
ا ٖمغ ٢اثال ىا باصَع   :َو

اح يهمصخًال  ىًب٣ - الىع١ اللي اقخٛلىا ٖلُه ٧له مٗاها مدؿبِل  يٞىًعا َو

ىف اخىا ٞحن ل  ن هي بالٓبِ ؤي خاظت ٖكان لى ا٢خدمىا الك٣ت مُٗٞغ

خالق  .االبىلِـ َىا ٞىًع  يمؿإلت و٢ذ َو

  
ت ٖلى عؤؾها اإلا٣ض  م ؤًمً مخىظهت بالٟٗل ٧اهذ ٢ض جدغ٦ذ ٢ىة مً اإلاضًٍغ

ضة لخٟخِكه ب ٦ض ؤن ٖمغ في بُتها إبه مخٗض ؤن باث ق  بلى بِذ الض٦خىعة ٍٞغ

 ؤن بٗض ؤن آلا 
ً
 ٢ض زبٍر اإلاسبر اإلاىٍى بمغا٢بتها ؤن خاعؽ الٗماعة ٢ض إلاذ عظال

مـ بضث مىانٟاجه جُاب٤ بك٩ل قبه ٧امل إلاىانٟاث ؤبلى الٗماعة  ىحؤ

ا ومغجب٩ا ولم ًسغط مً الٗماعة بلى آلا ؤو  ،الض٦خىع ٖمغ ن هه ٧ان مؿٖغ

  .خؿبما ًًٓ الخاعؽ
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ضة في الجزو٫ ٖلى ؾلم الٗماعة السلٟ ٍغ حن ومخىظهحن بلى  يبضؤ ٖمغ ٞو مؿٖغ

زغي مً صواع الؿٟلُت ختى اؾخُاٖا ؤن ًهال بلى الكإع مً الجهت ألا ألا 

ىضَا  ،الٗماعة مما٦ً مخٟغ٢ت ؤعظا٫ م٣بلحن مً  تبشالز اٞىظئٖو  اهدَى

ت قضًضة لل  ت ٧اهذ حٗلم ؤن الٗ ًبضو ا،مؿا٥ بهمبؿٖغ ماعة لها ؤن الكَغ

ضة  .و٢ض ججهؼث ٖىضٍ لترا٢ب ما ؾُدضر يؾلم زلٟ ؤزظ ٖمغ ًض ٍٞغ

ا بالجغ ؤو  ت ٦بحرة ختى ا٢تربذ مً ؾُاعتها التي ايُغث في َظا  ي ؾٖغ بؿٖغ

 الُىم بالهضٞت البدخت ؤن جهٟها بًُٗض 
ً
 ا ٢لُال

ً
 ا ًٖ الٗماعة ٞلم ججض م٩اه

 .لؿُاعتها جدذ الٗماعة مباقغة

ت ٦بحرة بٗض ٞخدذ الؿُاعة و٢ٟؼث ٞحها  هي والض٦خىع ٖمغ زم جدغ٦ذ بؿٖغ

ت ؤن ًلخ٣ ت ٞاث٣ت مبخٗضة ًٖ  ا.ا بهمى ؤن ٧اص عظا٫ الكَغ اهُل٣ذ بؿٖغ

خضَم ج٩لم في الجهاػ السام به لُٗلم اإلا٣ضم ؤًمً ؤل٨ً  ،الغظا٫ الشالزت

حها اإلاتهم ع٢امها وخُجها ؤُٖاٍ مىانٟاث الؿُاعة و ؤن و اؤن الؿُاعة َغبذ ٞو

ا.آ٣ًاٝ َظٍ الؿُاعة متى ع ٦مىت ل ُٜ ٧ل الىخضاث وألا٢ام ؤًمً بدبل  َو

ل ل  ؤن ًٓال في الؿُاعة لى٢ذ   اال ًم٨جهم اجهمؤ٧ان ٖمغ ٖلى ٖلم ٧امل  ن ٍَى

ت خخمً  ضة  ؛ا ؾدخاب٘ الؿُاعة بمىانٟاتهاالكَغ ٞٗلى بٗض ص٢اث٤ مً بِذ ٍٞغ

هغ زبراٍ ًٖ اإلاى٣ُت التي ٣ً٘ ٞحها ال٣ؤو  يَما واؾخى٢ٟا جا٦سخهؼال ٦ال 

 .يؾَُىالظي ٌِٗل ُٞه ٖمغ ٢هغ ظضٍ الض٦خىع ٧امل ألا 

ًٖ  يجدغ٥ الخا٦سخ ى ٌك٤ الُغ٢اث مؿغ ٖلى عجلت  اجهمؤزبراٍ ؤا خُض َو

مؤمً  ض لى  امَغ ٢هغ ؤ٢هغ و٢ذ ومً ؤفي  اونلهمؤوؾُُُٗاٍ ٧ل ما ًٍغ

٤ لى م٣غبت  .ٍَغ ؤن  يمتر مً ال٣هغ َلب ٖمغ مً ؾاث٤ الخا٦سخ 200ٖو

 
ً
٠٣ًً ٢اثال ضة في حعجب   "مدك٨ٍغ ًا اؾُى َىجز٫ َىا" هٓغث بلُه ٍٞغ
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 ًٗ ٤ ًضزلجى و٢الذ "البِذ لؿه ٞايل ٖلُه" ٢ا٫ لها م٣اَ ا" ؤها اٖٝغ ٍَغ

ىا "  .البِذ مً ٚحر ما خض مً ال٣ىة اللي بترا٢ب البِذ ٌكٞى

 100متر َى٫ في  100ٞمؿاخخت  ؛ؾىاٍع مغبٗت الك٩لؤعى ال٣هغ و ؤ٧اهذ 

ت بىِذ ٖلى َغاػ ٞغوسخبيُت الؤمتر ٖغى بِىما ٧اهذ  ٧ان ٢ض  ي٣هغ صاثٍغ

واؾِ ال٣غن الخاؾ٘ ؤٚغم به الض٦خىع ٧امل خحن ٧ان ًضعؽ في ٞغوؿا في ؤ

ول٨ً في  ،هه باث ٌكبه ال٣إل ال٣ضًمتبؾىاع ختى ٞال٣هغ قا٤َ ألا  ؛ٖكغ

ٖلُه ٢ٟل ٦بحر باب  ،َغاٝ الؿىع ٧ان ًىظض باب مً الخضًض الهضتؤآزغ 

غيه اعجٟاٖه متر و  ٜنٛحر ًبل ٧ان الض٦خىع  ،مترُؾىد 80هه٠ اإلاتر ٖو

ول٨ً الباب ٧ان ٢ض  ،ٖض َظا الباب لؿبب لم ٨ًً ٌٗلمه ٖمغؤ٧امل ٢ض 

لت ال مً ٧اهذ له صعاًت ون  بخض شجاع ال٣ضًمت وال ٩ًاص ًٓهغ ل بال يُٚ

 بال٣هغ وبال ٞمهما بدض ٖىه مً ال زبرة له بال٣هغ ٞلً ٌٗثر ٖلُه.

٪ ال٣ٟلونل ٖىضٍ الض٦خىع ٖمغ ومٗ ضة وبضؤ في جدٍغ ٞلم ٨ًً مً  ،ه ٍٞغ

ى  ،ا ٞخدهبًض ؤالؿهل  ٦ما ؤن ٖمغ ٧ان ٌٗٝغ َظا الباب ٖىضما ٧ان ًلٗب َو

  ،نٛحر في خض٣ًت ال٣هغ
 
لظل٪  ؛ِ ؤن ًسغط ؤو ًضزل مىهل٨ً لم ًداو٫ ٢

 
ً
مامه ؾىي اؾخسضام خضًضة ؤمىظ ػمً بُٗض ٞلم ًجض ٖمغ  اب٣ى الباب مٛل٣

  .ٕ ل٨ؿغ َظا ال٣ٟل ال٣ضًم٧اهذ مل٣اة في الكاع 

ضة و  ٚل٣ا زلٟهما الباب ؤوبالٟٗل ٞخذ ٖمغ الباب وصزل َى والض٦خىعة ٍٞغ

شجاع مخىظهحن نىب ال٣هغ وجىظها في خغ٦ت زُٟٟت مخسُٟحن بحن ألا

هما إا ٦ا مً الٗماعة والبىاء ٣ٞض ٧ان ٢هغً الظي ٧ان ٖلى ق٩ل عجُب ظض  

 .صخابه ٣٦إل ال٣غون الىؾُىؤبىاٍ 

 *  * * 
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   ي ٧ان ٢هغ الض٦خىع ٧امل ٖباعة ًٖ ٢هغ صاثغ 
٦بحر ال٣إل  ٌكبه بلى خض 

ت الك٩ل  ؛وعوباؤالتي بىِذ في الٗهىع الىؾُى في  ٣ٞض ٧اهذ الخض٣ًت صاثٍغ

ش إجدُِ بال٣هغ مً ٧ل ظاهب و٢ض ػعٖذ ب ل وجاٍع شجاع لها ٖمغ ٍَى

هه ٢ض ؤًبضو  شجاع ٣ًب٘ خمام ؾباختوؾِ َظٍ الٛابت مً ألا يوف ،سخ٤ُ

 ٟ  خ  
ً
م ال٣هغ ٧ان ٢ض خٍٟغ والض الض٦خىع ٖمغ الض٦خىع ض  ا لِـ مً ٢  غ خضًش

ياٞت ظمُلت لل٣هغ ببدُض ٧ان  عا١   ي هجلحز بؾمحر و٢ض ظٗله ٖلى ْغاػ 

يقبه ما ٨ًىن ببر٦ت ظمُلت ػ ؤ ىا٥ في الىؾِ  ،ذ جل٪ الٛابت اإلاىخكتٍ  َو

 جمامً 
ً
ٞباب  ؛العجُب ي زغ ألاه ثوبىا ي ا بك٩له الضاثغ ا ٠٣ً ال٣هغ قامس

 ه زالزتًبلٜ اعجٟاٖ ،ناال٣هغ مً الخضًض والؼظاط اإلاؼزٝغ وله مهغاٖ

ٖمضة مً ؤ يوبالضازل بهى ٦بحر به زماو ،٠هن وهامخاع بِىما الٗغى متر ؤ

جدىي في  ي مخاع في ق٩ل صاثغ ؤًبلٜ َى٫ الٗمىص ؾخت  ي،الغزام اإلا٨ؿ٩ُ

ت الك٩ل بها باب لٛٞغ وم٨خبت  ام٨خبً  ٧اهذت ٦بحرة وؾُها عصَت ٦بحرة صاثٍغ

ت ٦بحرة زههها  ا ٦ظل٪ للض٦خىع ٖمغ زم ٚٞغ ًً للض٦خىع ٧امل و٧اهذ هي ؤً

خ ،بدازه في مجا٫ الخدىُِالض٦خىع ٖمغ ل  ٞغ حن ٧اهخا جدى ؤن حٚو  ٍانزٍغ

ىاٞـ هِٟؿت مؼع٦كت ٧ان السضًىي  ،زازا مً ٖهغ دمحم ٖلى باقاؤ َو

ٌ   َضاَا بلى الض٦خىع ٧امل الظيؤؾماُٖل ٢ض ب ض مً هجىم الٗلماء في ٗ  ٧ان 

اث زم طل٪ الى٢ذ و٢ذ جسغ   ط في الؿىعبىن زم خًغ اإلااظؿخحر في اإلاهٍغ

مل مضعًؾ  ٍعؾالت الض٦خىعا  ٖو
ً
ا ا في ظامٗت الؿىعبىن ٣ٞطخى في ٞغوؿا ػمى

 
ً
ال عؾلها دمحم ٖلى باقا ؤبىاء البٗشاث التي ؤو٢ض ٧ان الض٦خىع ٧امل ؤخض  ،ٍَى
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حن ال٣ضماءوازغ ػماهه بلى ٞغوؤفي  ٣ٞض  ،ما ًٖ البهىؤ .ؿا لخٗلم لٛت اإلاهٍغ

ت مً اللىخاث الىِٟؿت التي عؾمها عؾام ى بمجمٖى وعوبا في ؤ ى٧ان ًَؼ

ُ٘ ظض   ٖا٫   ٧اهذ ٖلى ٢ضع   يواؾِ ال٣غن الخاؾ٘ ٖكغ والتؤ ا مً الظو١ الٞغ

ُت اإلاخىاَُت  ؾِ ٧ل َظا ٣ًب٘ ؾ   يوف ،والخٞغ
 
صواع ًىنل بلى ألا  ي م صاثغ ل

 يعضخى وجدتهم الُاب٤ الؿٟلالتي ٧اهذ زالزت َىاب٤ ٞى١ الُاب٤ ألا  الٗلُا

في ال٣ضًم مؿا٦ً السضم واإلاُبش ال٨بحر الظي لم ٌٗض  ي الظي ٧ان ًدى 

 ًضزله آلا 
ً
ٗت في  ،ان الض٦خىع ٖمغ مُل٣ بل باث ٌٗخمض ٖلى الىظباث الؿَغ

ما ًٖ الُىاب٤ ؤ .ٞهى ٌِٗل وخضٍ في َظا ال٣هغ الٗمال١ ه؛ٚلب َٗامؤ

 ي،زالزت َىاب٤ في ٧ل َاب٤ مجها زمؿت ٚٝغ في ق٩ل صاثغ  يلٗلُا ٞها

 ي جغظ٘ بلى َغعػ مٗماع  تبىابها ٖالُؤوالٛٝغ في صازلها مؿخُُلت الك٩ل 

ض بُض ؤن الض٦خىع ٧امل ٧ان ٢ض اؾخٗان بمهىضؽ ٞغوسخ يهاصع وق٩ل ٞج  يٍٞغ

ـ ىٟظٍ ٖلى َغاػ الٗماعة في باَع امل ٣ٞض ٧ان الض٦خىع ٧ ؛لُهمم البِذ ٍو

 ًٗ   امىل
 
عو٢ت ؤخُض  ؛٦ىاٞهاؤ ىفم ٞحها وبالخًاعة الٟغوؿُت التي حٗل

٣تؤهه مً ؤالؿىعبىن و٠ُ٦  ٧ان الض٦خىع  .هجب جالمظة جل٪ الجامٗت الٍٗغ

ً خىاثِ بهى ال٣هغ بلىخاث لغؾامحن ٖٓام ٖاقىا في ال٣غن ٧امل ٢ض ػٍ  

 يلهىلىضظمل ما ٧ان ٣ًخجى ٧اهذ لىخت للٟىان اؤول٨ً مً  ،الخاؾ٘ ٖكغ

نلُت مً ٞان ٦ىر هٟؿه ؤ٧ان خهل ٖلى وسست  يوالت "ٞيؿيذ ٞان ٦ىر"

حٗض  يم والت 1889عؾمها في ٖام  يٗت بالىجىم "التلىخت" لُلت مغن   يوه

٧ان ٢ض  يهجاػاث الًٟ اإلاٗانغ في ال٣غن الخاؾ٘ ٖكغ والتبَم ؤؤخض 

 
ً
٘ بحر  ًٖ لىخت ٦بحرة للمبضٕ الغاجويٗها في بهى ال٣هغ الٗمال١ ًٞال

ؿذ ٦ىث طل٪ الٟغوسخؤ م  1873اإلاعجؼة الظي عؾم لىخت الغبُ٘ في ٖام  يٚو

ا مً لىخاث إلابضعي ال٣غن الخاؾ٘ ٖكغ  حَر ضٍع٪  ي هجلحز مشا٫ ؤلا ؤٚو ٍٞغ

م حَر خُض ظٗل بِخه جدٟت  ؛لىعص لُخىن وعاجٗخه السالضة "ًىهُى اإلالتهب" ٚو



 

 

 
- 63 - 

ٖٓم مً ؤول٨ً  ،ظم٘ؤٞىُت هاصعة الىظىص لِـ في مهغ ٣ِٞ بل في الٗالم 

ُ   يؾَُىما ٧ان في بِذ الض٦خىع ٧امل ألا  ا هي لىخت عؾمذ له َى شسه

ضَعل" يإلااوعؾمها له اإلابضٕ ألا ناخب اللىخت السالضة  "ماؾباع صًُٟض ٍٞغ

ـ في  "مؿاٞغ ٞى١ بدغ مً الًباب" ٧ان ٢ض الخ٣اٍ الض٦خىع ٧امل في باَع

اعة له ا مً صًُٟض ؤن بلى نضا٢ت َلب الض٦خىع ٧امل ٖ اووكإث بُجهم ،ٍػ زَغ

ش مُالص ؾٟل الجاهب ألاؤن ًى٣ل في ؤًغؾم له لىخه و  ٌؿغ مً اللىخت جاٍع

ووي٘ الض٦خىع ٧امل َظٍ الهىعة السالضة في  12-10-1820الض٦خىع ٧امل 

زغي َى هٟـ ال٨غسخى و٧ان َظا ال٨غسخى ألا ،م٨خبه ٞى١ ٦غؾُه مباقغة

ياٝ ؤي م٨خبت ظضٍ التي الظي ٧ان ًجلـ ٖلُه خُٟضٍ الض٦خىع ٖمغ ل٣ُغؤ ف

ذى اإلاٟٗم بٗب٤  ولٗل   ،َى هٟؿه لها ال٨شحر وال٨شحر َظا الجى الخاٍع

ٗ  ا مباقغً الخًاعة والًٟ ٧ان ؾببً  ش وولٗه به بل ا ل ك٤ الض٦خىع ٖمغ للخاٍع

اث التي  ؛رابده في ٦شحر مً ألا ه٢غاؤوجٟغصٍ ًٖ  خُض ٧ان ًجض مً اإلاسَُى

شؤو  يلىال لخاجزُها الض٦خىع ٧امل ولم جُب٘ بٗض خ و٢ض  ،لٛاػ ٚمغث الخاٍع

ُُ٘ ؤن ٣ًضم ظضٍ الض٦خىع ٧امل بلى خالى٢ذ ختى ٌؿ ي٧ان ًيخٓغ ؤن ًإح

لى ط  ألا  ٣ت الالث٣ت ٖو ٣ٞض ٧ان  ؛٦غ م٨خب الض٦خىع ٧املظُا٫ ال٣اصمت بالٍُغ

ا و ؤو  يعضخَم ٚٝغ الُاب٤ ألا ؤ م٨خبت ضسمت في ٖلىم  ي ًدى  ،وؾٗهاؤ٦بَر

ىو٦بر ٢  ؤل٨ً  ،مذ بدؿب اإلاىيٕىقتى ٢ؿ   ش الٟٖغ  يؿم ٞحها ٧ان للخاٍع

خٟغص ُٞه الض٦خىع ٧امل الجض ألا يوالظ  ،٦بر للض٦خىع ٖمغ٧ان ٌٗك٣ه ٍو

 و٧ان َىا٥ م٨خب مً زكب ألا 
 
 د  عػ اللبىان ٢ض ه

 
ظمُل  يٖلى َغاػ ٞغوسخ ذ

ش ٞٗمٍغ في َظٍ اللخٓت التي  وعا١   لم ًازغ ُٞه الؼمً ولم ٌٗبض به الخاٍع

ت ٦بحرة  ،اض ًٖ اإلااثت وزمؿحن ٖامً هخ٩لم ٞحها ًٍؼ ٧اهذ حجغة اإلا٨خب بها قٞغ

هضع الىعوص التي ٧ان ًجلبها ؤًٞل و إجُل ٖلى خض٣ًت واؾٗت ٧اهذ جؼعٕ ب

ن ٞال حٗضو ؤن جُل ٖلى خكاجل ما آلا ؤ ،وعوبا في ال٣ضًمؤالض٦خىع ٧امل مً 
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ع ٦بر الض٦خى وبٌٗ الىعوص وػَىع الٟل ٞلم ٨ًً للض٦خىع ٖمغ ما للجض ألا

  ٧امل مً خ  
ىع والىل٘ بها والخٟجن في ا٢خىائها ب   .الَؼ

ضة ٞباصعث ٖ  :مغ بؿاا٧٫اهذ ٖالماث الاهبهاع والضَكت ج٨ؿى وظه ٍٞغ

ى مىلىص في ب هذ اػاي بخ٣ى٫ ب - واثل ال٣غن الخاؾ٘ ؤن الض٦خىع ٧امل ظض٥ َو

 :دؿامت زُٟت ٦إهما جى٢٘ الؿاا٫عص ٖمغ في اب .ٖكغ

  ةًى ؤ -
ً
 ياإلاباقغ َى ظض يـ الض٦خىع ٧امل مل ظضب ، صا صخُذٞٗال

واها  ي،ؾَُىٖمغ دمحم ؾمحر ؤخمض ٧امل ألا  يؤها اؾم ي،ظض ظض ي٦بر ٌٗجألا

جبازترث  ٣ت مسخلٟت  يٖمغ ؾمحر ٖكان مدضف ٌٗاملج ين الىاؽ حٗٞغ بٍُغ

٣ت اللي  جيٌٗاملىههما ب يبـ ٖكان زاَغ ظض  . ها اؾخد٣هاابالٍُغ

ضة هٓغة ؤلاؤ ج٠٣  يَا وهئ زٟابباث مً الٗؿحر ٖلحها  عجاب التيزٟذ ٍٞغ

ًُالُا في ٞلىعوؿا ؤو بال في بن في مخد٠ للٟىىن لم ٌؿب٤ ؤن َالٗذ مشله آلا 

ه في باَعـ وهٓغ ٦ال في ٢هغ ؤلا ت لحًز َما بلى باب اإلا٨خب و٢ض صزالٍ بؿٖغ

و٢ض ٖمغ اإلاهباح ٞلم ٨ًً ًسصخى ؤن ًغاٍ ؤخض مً زاعط ؤو  ،وزٟت ٦بحرة

ىا ظلـ  .شجاع ٖالُتؤان في وؾِ الخض٣ًت وخىله ن ال٣هغ ٧ال٣هغ ل  َو

ت الغ٢مُت التي ؤمظضٍ الض٦خىع ٧امل ووي٘  يٖمغ ٖلى ٦غسخ امه اإلاهٟٞى

 .ع٢امؤ٧ان ٢ض ٖثر ٖلحها خحن خى٫ الُلؿم اإلاىظىص ٖلى ْهغ ال٣خُلت بلى 

ت الغ٢مُت   مامه ووي٘ الهىعة التي الخ٣ُتها الض٦خىعة ؤوي٘ اإلاهٟٞى

ضة مً اإلاكغخت   ٍٞغ
 
و اإلا٨خىب لٓهغ ظشت الغظل اإلا٣خى٫ وبضؤ في ٢غاءة الى

٧ان  ي٧ان ٢ض ٦خب باللٛت الهحرا٣َُُت والت يٖلى ْهغ ال٣خُل والظ

مامه ماصة نمٜ الغاجىج التي ٦خب بها ؤٌؿخسضمها ال٨هىت في اإلاٗابض وبضث 

٧اهذ جغظمخه  يَظا الىو ٖلى ْهغ ال٣خُل وإلاا بضؤ في ٢غاءة الىو والظ

 :جُتعاث آلاالٗبا ي جدى 
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 الرب العلي" أنا 

 ستالحقكم اللعنات

 تذكروا دوًما أنين الرب األبدي

 وأن لعنيت ستالحقكم ولو بعد ألف عام 

أنا الفرعون أنا اإللو، أنا ملك مصر وىذا اجلحيم الذي أراه سيكون قطرة يف حبر  
 ىول ما ستالقون... " 

ض ،بلى َىا جى٠٢ ٖمغ ًٖ جغظمت الىو  :َا خُىما ٢الذاٍ ٞبِىما ٞٛغث ٍٞغ

اٍ - ـ بـ اهذ لؿه مسلهدل الترظمت الىو صٍ ؤها ٖاٞع   .٦َى

٦مل الض٦خىع ٖمغ جغظمت الىو ٖلى ْهغ ال٣خُل خُض بضث ُٞه ظملت ؤ

ض ًٖ الىو ألا   ي:ؾب٤ وهواخضة جٍؼ

 .فاجلحيم قادم ..نليكم اآلإعود أ" وىا أنا  

  :٢ا٫ ٖمغ

ىن الىو اللي ٞى١ صٍ َى هو ال٨الم اللي ٢ا - هِخائوع ابً "له الٟٖغ

اجه وج "عمؿِـ الشالض بُه وبغصًت "جُض " اللي ا٦دكٟها ؤمٍغ ٖلى ألخٓت ٞو

ى ويٗها في ٦خاب مً ٦خبه اللي اج٩لم ٞحها ًٖ  يظض ٧ان ٞحها الىو صٍ َو

 ؤعمؿِـ الشالض" و 
ً
ؾ٠ ؤها ٖاٝع ال٨خاب صٍ ٞحن بالٓبِ ولأل  : عصٝ ٢اثال

 .ا َُسغط للىىع ل٨ً ٢ٍغب ظض   يصلى٢تؤها م٣ضعحل اَب٘ ال٨خاب صٍ لٛاًت 

 ًٖ ا بلى م٨خبت ظضٍ الطسمت الهاثلت لُٛىم بحن ال٨خب ٞحها ٢ام ٖمغ مؿغ

الظي ٧ان ٢ض ناٚه الض٦خىع ٧امل بىٟؿه وبضؤ  تاإلاسَُىختى ٖثر ٖلى 

ؿً خٔ ًبدض بضازلها ختى وظض هو البرصًت التي خىث َظا ال٨الم ومً خ  
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البٗشت التي اؾخُاٖذ الٗشىع ٖلى َظٍ ًٖاء ؤهه ٧ان مً ؤالض٦خىع ٧امل 

٧ان  يالبرصًت واؾخُإ ؤن ًٟ٪ َالؾم جغظمتها مً اللٛت الهحرا٣َُُت والت

 .ناب٘ الُض الىاخضةؤشسام ال ًخسُى ٖضصَم ؤال ًجُضوجها في ػمىه ؾىي 

ا للغؾم الظي وظضٍو ٖلى حى ٖمغ بالىو وجغظمخه التي بضث مُاب٣ت جمامً ؤ

اصة ألا ول٨ً وظضا  ،ْهغ ال٣خُل ا ل٩لحهما زحرة التي بضث مدحرة ظض  َظٍ الٍؼ

 ،م٘ وظىص َظٍ اإلاهٟىٞت العجُبت التي ال ٌٗٝغ بلى ما ًم٨ً ؤن ج٣ىصٍ

عجب ما ٧ان ٢ض ويٗه الض٦خىع ٧امل في م٨خبه نىعة لٟىان ؤول٨ً مً 

  ؤقاب ْهغ في آزغ خُاة الض٦خىع ٧امل  يؾباوب
 
ى الغاج٘ زالض الظ ٦غ ال َو

( ٧ان الض٦خىع ٧امل ٢ض ازخاع مً بحن لىخاجه 1973-1881) "بابلى ب٩ُاؾى"

ٖمى" ٧ان ٢ض ُٞاع الغظل ألا بَل٤ ٖلحها ب٩ُاؾى اؾم" ؤلىخت ٧ان ٢ض 

و٧ان ال ًٟهم ٖمغ ما ؾغ وظىص  ،مامه مباقغةؤالخاثِ اإلا٣ابل  ٖلىويٗها 

 
ً
ا ؤو قَِظٍ اللىخت َىا بالظاث وإلااطا لم ًستر ظضٍ لىخت مبهجت مشال

ً
مً  ئ

ضة ٨ًٟغان في ٧ل ما ٌٗٞغ ،ال٣بُلَظا  ٍغ  اوبضؤ ٖمغ ٞو
 
ه ن مً ههىم لٗل

 
ً
اصة ًجض عابُ ت الغ٢مُت وبحن هو بغصًت "جُض " م٘ َظٍ الٍؼ ا بحن اإلاهٟٞى

بت ٞال ٌٗٞغ ن ختى إلاٗذ ٖحن الض٦خىع ٖمغ ان مً ًىاظهاالتي باجذ مٖغ

 ؤث ؤبض٢ض  يجؤهٖخ٣ض ؤب٨ٟغة َاف مٗها خلمه و٢ا٫ 
ً
 .ٞهم ٢لُال

 

  *  ** 
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ت ألا  مجض ؤمً ٧ان ًجلـ اإلا٣ضم ؤًمً ومٗه مؿاٖضٍ الغاثض َىا٥ في مضًٍغ

ًٖاء مً ال٣ُاصاث ال٨بري في ؤمً و ٖلى َاولت الاظخماٖاث م٘ مضًغ ألا 

ؼم م٘ ؤًمً مً في ٚاًت الخؿم والخ  و٧اهذ ٧لماث الؿُض مضًغ ألا  ،الضازلُت

دت بؿؤوما بحن  ،ما بحن حٗى٠ُ وجىبُش ت ال٣بٌ ٖلى الض٦خىع وامغ نٍغ ٖغ

ضة ُ  ب ؛ٖمغ والض٦خىعة ٍٞغ وعاء ٧ل ما ًدضر و٧ان  اجهمؤن ا لهم آلا ط باث ظل

ول ى عظى ًا ؤًمً ال٣ًُت صي مخ٨ؤا لًمً "مً واضًخ ٦الم الؿُض مضًغ ألا 

  .٪ لالؾدُضإ "خخالبؾبب في 

ً   اًمً الظي بض٧اهذ ال٩لماث ج٣٘ ٖلى الًابِ ألا  ب ال  ض دؿ  في مى٠٢ ٍٚغ

مت ؤزغي  ؛ُهٖل مت ٢خل واخضة ٞدؿب بل ٞٗل ظٍغ ٞال٣اجل لم ًٟٗل ظٍغ

  
هما إهه صزل بِخه ووي٘ الجشت في خض٣ًخه و٦ؤم ؤًمً لضعظت واؾتهان باإلا٣ض 

ض ؤن ٣ًى٫ لى  هذ و٧ل مً في البِذ لٟٗلذ ٞاؾدباخت ؤ٢خل٪ ؤعصث ؤن ؤًٍغ

 مغً ؤبِذ ؤًمً ٧ان 
 
  .٤ ب٨غامخه وؾبت اؾخىظبذ الغص بدؿما حٗل

ٞإًمً يابِ ٠٦ء  ؛َاهتا بالكٗىع بال ممؼوًظ  يالكٗىع بالخدض ٧ان

ت مً  خهل ٖلى جغ٢ُت اؾخصىاثُت ل٣ُامه بٗملُاث زُغة في مُاعصة مجمٖى

وظٗل له وؾام الكٝغ مً الضعظت ألاولى  ي،اإلاسضعاث في الٗام اإلااضخ يمهغب

 
ً
ه ن ًًُ٘ َظا ٧لهه آلا ا٢غ ؤبحن  ي ًٖ مهاعجه الٟاث٣ت في الٗمل الكَغًٞال

ى مً ٧ان ًُمذ ًىمً  يؾضي وجيخه مضًغ  يا ؤن ًجلـ ٖلى ٦غسخخُاجه َو

مذ ُٞما َى ألا   .ا وػٍغا للضازلُتؤن ًهبذ ًىمً  ؛٦برؤمً بل َو
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بت في ؤزغط ؤًمً ومٗه الغاثض  مجض في خالت ٖهبُت قضًضة وقٗىع بٚغ

اث ؤ يوف ،الاهخ٣ام ٚحر مؿبى١  زىاء جىظهه بلى م٨خبه لُخاب٘ ؾحر الخدٍغ

لن ولضٍ ؤخمض  ؛مً ػوظخه جُلب مىه الخًىع ٞىًعا ته بغهَاجٟ حنض

الخاص مً َى٫ مىٓغ الجشت  ينِب بدالت مً الدكىج والاجهُاع الٗهبؤ

ب الظي ال٢خه ٢بل مىتها ووظهها ا٧اهذ ٞاٚغة ٞ يالتي عآَا والت َا مً الٖغ

ٖهاب الىلض َظا ؤٞلم جدخمل  ،ا بماء الىاع والغ٢بت اإلاظبىختا٫ جمامً ؼ اإلا

 ،الىلض وحؿ٨ىه تم جداو٫ َُلت اللُلت الؿاب٣ت ؤن تهضو٧اهذ ألا  ،ٍآي ع الظ

ول٨ىه لم ًدخمل َظا الظي ًدضر ٣ٞض باث ًغاٍ في مىامه وال ٌؿخُُ٘ ؤن 

باث في ٕٞؼ قضًض ختى وظضجه ًهغر وؾ٣ِ في خالت  ،ًسغط بلى الخض٣ًت

  ي.مً الاجهُاع الٗهب

 ؤ
ً
٤ ق٣ ض اجهل بهض٣ًه الض٦خىع و٧ان ٢ ،اؾٕغ ؤًمً بلى بِخه ٌك٤ الٍُغ

٧اصًمُت اإلال٨ُت مً ألا يَاع١ الظي ٢ض خهل ٖلى ص٦خىعاٍ في الُب الىٟسخ

  .في لىضن

 يظاله اجهُاع ٖهب يلخ٣جى ًا َاع١ ؤخمض ابجباجهل ؤًمً بالض٦خىع َاع١ "

 ايَاع١ بلهٟت "زحر مخساٞل ؤها ظ ا" عص  ٖلى الُٟال ٞىًع  يلالمً ًٞل٪ حٗ

  .ٞىًعا "

زظٍ بحن ؤ ،ٚماء ال ًخدغ٥البِذ لُجض ولضٍ في خالت مً ؤلا  ونل ؤًمً بلى

ى ٣ًى٫ " ى ٨ًخم صمٗاث ٧اصث جسغط مً ُٖىه مىٟجغة َو  ،خمضؤطعاُٖه َو

مامه ػوظخه ههى ؤٞى١" ل٨ً الىلض ٧ان في ُٚبىبت جامت و  يؤخمض ٞى١ ًا خبُب

ً جب٩   .وال حٗٝغ ما ج٣ى٫  يفي خالت مً الٟٕؼ والهل٘ ٦بحًر

 ونل الض٦خىع َا
ً
ت هىم ؤخمض ٞضزل مخلهٟ   :اع١ ونٗض بلى ٚٞغ

 ؟اللي خهل ًهبزحر ًا ظماٖت  -
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  عصث ألا  
 :مؼوظت بالسٝى والٟٕؼ ٖلى ولضَابالٜ ولهٟت م م بدىى 

ٖلى إَى ٧ان امباعح ا٦دك٠ وظىص ٢خُل في الجىِىت ونغر ب ،ا ًا ص٦خىع بًض ؤ 

ت و  ذ َلبذ زضث ال٣خُل واها ٦ىؤنىجه واها هؼلذ و٧لمذ ؤًمً وظذ الكَغ

ومل  يا صلى٢تهه ًى٣لىا مً الُٟال صي ل٨ىه ٢ا٫ لي ؤها مكٛى٫ ظض  بمً ؤًمً 

  ...ع ٖلى م٩ان اوص٨ًىا ُٞهاصو  ي ٣َضع او
ً
 :٢اَٗها ؤًمً ٢اثال

٧له في  يؤها اللي ماؾ٪ ال٣ًُت صي ًا َاع١ وال٣ًُت صي بتهضص مؿخ٣بل -

وِٗل ُٞه  يجاو ع ٖلى م٩انال٣اجل ومٗىضٌل و٢ذ اصو   يالضازلُت الػم الاق

اًؼ جغجِباث واها مدخاط ٧ل  يصلى٢ت واهذ ٖاٝع الى٣ل في مىخهى الهٗىبت ٖو

 ؤزم .. لل٣ًُت يزاهُت مً و٢ت
ً
بًُُ٘ ًا ظماٖت  يها مؿخ٣بلؤ :اعصٝ ناعز

   :" عصث ههى بدضة بالٛتيا٢ٟىا ظىب

الىلض  ةؤو٫ ال٣هُض ىَؤغ والبِذ ٧له بُجهاع و بخضم   يبًُُ٘ وخُاح يواها ابج -

مبِى٣ُل " اؾخٛغ١ َظا الخىاع لخٓاث ختى ظلـ الض٦خىع َاع١ بجىاع 

ول٨ً الىلض  ا،مؿ٪ بُضٍ ٣ًِـ الىبٌ ٞىظض هبٌ ال٣لب مىخٓمً ؤؤخمض و 

ً   ي٣ٞضجه الىعؤفي خالت مً الهضمت الٗهبُت التي  جب ؤن   ٍو
 
ل بلى ى٣

اًت اإلاغ٦ؼة ٞترة اإلاؿدكٟى آلا  ؾاٖت م٣بلت خُض  48ن لُىي٘ جدذ الٖغ

ت مً اإلاهضؾُٗل٤ ل   .اث ختى ٤ًُٟثه مجمٖى

ا لخ٣ل ؤؾٗاٝ التي بالٟٗل اجهل الض٦خىع َاع١ بال  عؾلذ ؾُاعة مً جَى

ا ابيخه هضا بلى مه بِىما طَب ؤًمً مهُدبً ؤالض٦خىع َاع١ والُٟل ؤخمض و 

 
ً
 ًٖ َظا الجى اإلاسخى٤ وؾٝى ًلخ٣هم بلى اإلاؿدكٟى ظضتها لُبخٗض بها ٢لُال

  .لحري ماطا ؾُدضر لىلضٍ

ًٗ ؤ  .ا بلى اإلاؿدكٟى لُُمئن ٖلى ولضٍونل البيذ بلى ظضتها وجىظه عاظ

٦مً ؾ٣ِ بحن  اا بلى اإلاؿدكٟى قغص طَىه ٞبضوبِىما َى في ؾُاعجه ٖاثًض 
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ؾغجه لظل٪ ٧ان ؤعحى بما مُغ٢ت ٖمله ؤو ؾىضان ٣ٞض ولضٍ وجضمحر  يق٣

 ٣ٞض بضا ٦إهما ًضوع في ٣ٖله خلبت مً ؛هه ٌؿحر ٖلى نُٟذ ؾازًؤٌكٗغ 

بلى ما ؾ٣ُىصٍ ٧ل  ي ٩ٞاع والدؿائالث ال ٌٗٝغ ماطا ًٟٗل وال ًضع نغإ ألا 

 
ً
ض ؤ الض٦خىع ٖمغ َى ال٣اجل َظا زم َل ٞٗال م ال؟ ولى ٧ان َى ٞماطا ًٍغ

بٟٗلخه َظٍ؟ زم ما مٗجى الُالؾم التي وظضَا ٖلى ْهغ البيذ؟ وإلااطا ماجذ 

اإلا٣خى٫  لغظالث الجخُم ٢بل مىتها؟ وما ٢هت َظا ؤمٟؼوٖت ٦إهما ع 

 ،ظاباثبواإلال٣ى في خض٣ًت ُٞلخه؟ و٠ُ٦ صزل بلى َىا٥ ٧ل َظا ًدخاط بلى 

زىاء اؾخٛغا٢ه في ؤ يوف .ؾئلت ج٩اص حٗه٠ ب٣ٗله وجٟخ٪ بظَىهو٧ل َظٍ ألا 

الض٦خىع مضخذ  يج٨ٟحٍر ٌؿم٘ ظغؽ الهاج٠ ٞةطا َى الُبِب الكغع

 ؾغاع  ؤا ًُلب مىه الخًىع ٞىًعا ٣ٞض ْهغث في الجشض التي ٌٗمل ٖلحه

 .ظضًضة لٗلها جُٟضٍ في ؾحر ال٣ًُت

ونل ابيخه بلى بِذ ظضتها ؤا وظهخه بٗض ؤن ٚل٤ الهاج٠ وجىظه مٛحرً ؤَىا 

 ل 
ً
اَا وبضال جىظه  ،مً الظَاب بلى اإلاؿدكٟى لُخاب٘ خالت ابىه ؤخمض مها لتٖر

 ًٖ   .في اإلاكغخت يا بلى الض٦خىع مضخذ الُبِب الكغعمؿغ

 

*  *  * 
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  َى
ٟٔ الجشض في خالٟىعمالحن الساه٤ الظي ٌؿخسضم في بمٗبإ  ا٥ في ظى 

ٚغب في خُاجه الٗلمُت ألا  ا٠٣ً الض٦خىع مضخذ بحن ظشخحن َم ،اإلاكغخت

بً  ؛٧املت صاة ال٣ُ٘ في ؤا ختى ٞالٓغوٝ التي ماجذ ٞحها الجشخحن واخضة ج٣ٍغ

بت مالمذ طابالغ٢بت بضث واخضة ختى جٟاٖل الجلض م٘ اإلااصة اإلاؿخسضمت في 

ب ؤن   ا،الىظه ٩ًاص ٨ًىن واخًض  الجشخحن عؤث الجخُم ٢بل مىتها  ا٧لخ والٍٛغ

٣ت بضث و٦ خدت الٟم بٍُغ ب ٞو بهغوا ما لم ؤجهم إٞةن هٓغة الٟٕؼ والٖغ

ب ًضٞ٘ الض٦خىع مضخذ في الاؾخمغاع في  ،ًبهٍغ ؤخض ل٨ً زمت قٗىع ٍٚغ

إة التي بؿببها اجهل ظؼاء َاجحن الجشخحن ختى ٧اهذ اإلاٟاظؤٞخذ ٧ل ًٖى في 

 ًٖ  .ا لُسبٍر بهاٞىًعا باإلا٣ضم ؤًمً لُإجُه مؿغ

بت ولم  وظض الض٦خىع مضخذ ٞىع ٞخذ مٗضة ال٣خُلت ألاولى ؤن بها ماصة ٍٚغ

 ي٢بل لُٟخذ مٗضة ال٣خُل الخالؤجخدلل ولم تهًم ولم ًمخهها الجؿم وإلاا 

بً  ىضما ؤزظ َظٍ اإلاا ،اوظض هٟـ اإلااصة وبىٟـ اإلا٣ضاع ج٣ٍغ صة وقٕغ في ٖو

  ،ُت في اإلاكغختمداولت جدلُلها بإظهؼة الخدلُل ال٨م  
 
 ٧اهذ ج

 
ظهؼة ألا  إُٟ

ت في الخالٖب بِىما ٌؿم٘ في ٧ل مغة َامـ ًإجُه مً ٌؿاٍع  بضؤ هىع الٛٞغ ٍو

  .ؾىص "بجملت مدضصة " الجخُم َى اإلاىث ألا 

ى الظي اٖخاص ٖلى  ،٧ان ال ٌٗٝغ مهضع َظا الهامـ ؤو الهاج٠ ول٨ىه َو

لم ؤخٗامل م٘ الجشض بضؤ السٝى ًضب في ال ب   هه ؤمام ؤمغ  ؤوناله ٖو لم  ٍٚغ

٦مل ٖمله في الجشت ل٨ُدك٠ مً ؤل٨ىه  ،ٌؿب٤ ؤن حٗامل مٗه مً ٢بل
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مٗاًىت الغ٢بت وم٩ان ال٣ُ٘ ؤن الؿ٨حن ٢ض ٢ُ٘ الغ٢بت بٗض ؤن ٞاع٢تها 

ؤن  رهما عج  بوظض ؤن الظبذ لم ٨ًً َى ؾبب الىٞاة  ،الخُاة ولِـ ٢بل طل٪

 اجذ وممؤًً ؤول٨ً ما َظٍ اإلااصة ومً  ،ج٨ىن جل٪ اإلااصة هي ؾبب الىٞاة

  .جتر٦ب

ىع ؤن ٢و ٖلُه الض٦خىع مضخذ ما عؤي  ْلمذ الضهُا ؤونل اإلا٣ضم ؤًمً ٞو

ذ مً م٩ان  في ُٖيُه و٦إهما زغ   مً الؿماء ٞخل٣ٟه الُحر ؤو َىث به الٍغ

ض ؤن ٣ًى٫ ؤي ٢ًُت َظٍ ما َظا  ..سخ٤ُ الظي ًدضر مً وعاء ٦إهما ًٍغ

  ..٧ل َظا
ً
ٖلى نض٣ًه الظي بضا ٖلى ٦خُٟه  ابضا الض٦خىع مضخذ مك٣ٟ

ى بلى آلا ٞال٣ًُت جؼصاص ح٣ًُٗض  ،خما٫ جىىء بها الجبا٫ؤ ن لم ٌٗثر ٖلى ا َو

 
ً
ضة زم جىظه ؤًمً بلى الض٦خىع مضخذ ٢اثال  :الض٦خىع ٖمغ وال الض٦خىعة ٍٞغ

٣ت اإلااصة صي ملهاف خ يٌٗج -  ؟ه٣ضع وٗٝغ م٨ىهاتهال مِٟل ٍَغ

الماث الاؾخٛغاب جمأل وظههٖلُه م عص     :ضخذ ٖو

-  
ً
هي حكبه اإلاىاص اللي ٧اهىا  ،ًه اإلااصة صيب مل ٖاٝع وهللا ًا ؤًمً ؤها ٞٗال

ىهُت ا في اإلا٣ابغ الٟٖغ ٖلى  يؤها ٦ىذ قٟذ ػحها مغة في بغهامج وزاث٣ ،بُال٢َى

 ا" بـ ي"هاقُىها٫ ظُىظغاف
ً
 ...طابال باإلااصة صي ًه ب مل ٖاٝع ها ٞٗال

بِىما ٢ٟؼ ؤًمً  ،عاص ؤن ًخضاع٥ ٦المهؤوؾ٨ذ الض٦خىع مضخذ ٦إهما 

 :ب٩لماث خاصة

 :٢ا٫ مضخذ في هبرة اإلاترصص ؟ًه ًا مضخذبال بطا ب -

ؾىي اؾخسضام الُغ١ البضاثُت ال٣ضًمت في جدلُل اإلاىاص  يمامؤعي ؤال  -

 ظهؼة الخضًشت ال حٗخمض ٖلى ألا  يال٨ُمُاثُت والت
ً
ٖمل ٖلى جدلُلها ؤا و مُل٣

  ُ  .واثل في مٗابض الخدىًُِام ال٨ُمُاثحن ألا ؤهما ٖضها بلى إا ٦٦ُمُاث
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  :ًمًؤٖاظله  

 ؟!ي بالىدى  يهذ لُه بخ٩لمجب -

٢ضمحن في هخخاط ابو ٖلى مغاظ٘ الٗغب ألا يوبخاؾـ ي وهللا ًا نض٣ً -

خهل بُ٪ لى ْهغ  ،الىٕى صٍ مً الخدلُل ت و٢ذ َو ت خاظ ثؾِبلى قٍى

 .ظضًضة

ا بلى اإلاؿدكٟى لُٗٝغ ما الظي ظغي لىلضٍ َىا اههٝغ مضخذ مخىظهً 

 ًٖ ا ال ٌٗلم ما الظي ٢ض ًدضر لهظا الُٟل الظي ٧ان بحن الخُاة واإلاىث مٟؼو

ت  يَل بالٟٗل ٖمل ..اإلاؿ٨حن و٦إهما لؿان خاله ًاهب هٟؿه ٦ًابِ قَغ

ت ظىىهُيَى الؿبب في ٣ٞضان ولض ت ًداو٫ ؤن ؟ ٧ان ٣ًىص الؿُاعة في ؾٖغ

ت ؤًهل بلى اإلاؿدكٟى في  ىهٝغ بلى اإلاضًٍغ ؾٕغ و٢ذ لُُمئن ٖلى ولضٍ ٍو

اث َىا٥   لُخاب٘ ؾحر الخد٣ُ٣اث والخدٍغ

ِ ما مغ   ى ٌؿخٗغى قٍغ  .في َظًً الُىمحن الٗهِبحن َو

 جغي َل لهظٍ الُامت مً ٞىا١؟ 

 

*  *  * 
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الغ٢مُت التي بضث  مامه اإلاهٟىٞتؤ٧ان الض٦خىع ٖمغ ًجلـ و٢ض وي٘  

 ٨َظا

2 1 6 1 2 

1 3 3 2 1 

2 2 9 4 1 

3 1 11 3 2 

ا الىو الظي ٖثر ٖلُه ٖلى ْهغ ال٣خُل والظؤو  ًً  ٣ًى٫ " يمامه ؤً

 أنا الرب العلي

 ستالحقكم اللعنات

 تذكروا دوًما أنين الرب األبدي

 وأن لعنيت ستالحقكم ولو بعد ألف عام 

لك مصر، وىذا اجلحيم الذي أراه سيكون قطرة يف حبر أنا الفرعون، أنا اإللو، أنا م 
  .ىول ما ستالقون

 وىا أنا أعود إليكم اآلن.. اجلحيم قادم "
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  يلهبلُه قهاب ٢بـ مً الىىع ؤلا يل٣ؤلخٓت زاَٟت ٦إهما  يوف
ً
 :ا٢ا٫ ناعز

 20ع٢ام اإلاىظىصة في ٧ل ن٠ َخُل٘ لى ظمٗىا ألا  خىاب ،ًا ص٦خىعة يبصخ - 

صا ػي ما  ،٦ُض لُه مٗجىؤ ،ًهبر ًٖ الغ٢م صٍ مم٨ً ٌٗب  جٟخ٨غي ،12 10 18

خضازُاث ؤو عبما ... و٢ام ٨ًٟغ بٗم٤ ٞما ٧اص ب٨ًىن ٖالمت إلا٩ان مدضص ؤو 

 ؾ  ًخم صوعة خى٫ هٟؿه ختى و٢ٗذ ُٖىه ٖلى اللىخت التي ع  
ذ لجضٍ لىخت م 

ل التي عؾمها للض٦خىع ٧امل في  يإلااواإلابضٕ ألا ضَع  وازغؤماؾباع صًُٟض ٍٞغ

ش اإلاُالص ٢ض خٟغ ٖلى اللىخت في  ال٣غن الخاؾ٘ ٖكغ وهٓغ بلحها ٞىظض جاٍع

ش ؤ٢صخى ؤ ا جاٍع
ًً ؾٟل الىاخُت الِؿغي ٞحها اؾم الض٦خىع ٧امل ووظض ؤً

  12-10-1820اإلاُالص الخالى 

 ؤ
ً
ش مُالص ظضؤ: ٦مل ٢اثال ش  يبصخ ،هٟؿه يو عبما جاٍع ضة جاٍع مٗاًا ٦ضٍ ًا ٍٞغ

"  :ع٢ام ٧ل ن٠ في اإلاهٟىٞتؤَى هٟؿه مجمٕى اإلاُالص اللي ٖلى اللىخت 

ٍغ "اإلاهٟىٞت صي لها ٖال٢ت بجضؤ٢الها و٢ض إلاٗذ ُٖىه وتهللذ  ها ؤ ي،ؾاٍع

ـ  ش ألا  بويٞا٦غ ٦َى ذ له مغة ٦خاب ًٖ جاٍع ٢ام وصالالتها وجُىع التر٢ُم ع ٢ٍغ

 .صوى"في الكغ١ ألا 

ضة و٢ض بض زم ٣ٖبذ  ٖلحها ٖالماث الظَى٫ مما جغي وحؿم٘ ثهٓغث بلُه ٍٞغ

 : ٢اثلت

البً بٖخ٣ض ؤ - ت صي لحها ٖال٢ت بجض٥ ٚو في اإلا٨خبت  يخىا َىالقبا ن اإلاهٟٞى

 .ا ًٖ ٧ل اللي اخىا ُٞه ظاباث ٦خحرة ظض  بصي 

 :عص ٖمغ بدماؽ قضًض

ت  ،بُدهل صا ٧له يبالل يًه ٖال٢ت ظضبَُب و  - ومحن اللي ٖمل اإلاهٟٞى

ش مُالص ظ ،صي  ضي؟ولُه ٖملها حكاوع ٖلى جاٍع
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ضة في ط٧اء بض  :ًلم٘ مً ُٖجها اعصث ٍٞغ

إلاا هغبِ ٧ل السٍُى ببًٗها َخ٨دك٠ ؤن اإلاىيٕى لُه ٖال٢ت بجض٥ بـ  -

 .تخخ تًم٨ً اخىا ؤمام لٛؼ بىجم٘ مالمده وجٟانُله خخ

 : ؤعصٞذ ٢اثلتؤزم 
ً
 الُلؿم اإلاىظىص ٖلى يهغ البيذ اإلاضبىخت م٨خىب وال

اإلاؿخسضم في جدىُِ الٟغاٖىت ن صٍ هٕى الهمٜ ببهمٜ الغاجىج واهذ ٖاٝع 

 ؤفي 
ً
ى حهؼ عؤؾه مىا٣ٞ صر" ٢الذ  ةًى ؤ":اًام عمؿِـ الشالض " ٞغص ٖمغ َو

ًُ :مخابٗت خضًثها ن ؤو٫ مً وي٘ ٢ىاٖض للتر٢ُم في البرصًاث بهذ ٖاٝع با " زاه

ولظل٪ خِ ٧ل جٟانُل  ،الضًيُت وال٨هىىجُت ٧اهذ في ػمً عمؿِـ الشالض

ـ  ٢اَٗها ٖمغ *ع٢ام في بغصًت ٞضهت بال ألا ممخل٩اجه ومؿاخاث اإلاٗابض و َاَع

 
ً
  :٢اثال

و٧ان مً يمً البٗشت  ،٧ان قاب في الى٢ذ صٍ ين ظضبإلاٗلىماج٪  ييُٟؤ -

" ٢الذ .اللي ا٦دكٟذ َظٍ البرصًت ومً ؤو٫ مً ٞ٪ عمىػ ٦خحر مً جٟانُلها

 : له

٣تؤهذ بضب ة،ًى ؤ - دِ وإلاا ه :عصٞذ ٢اثلتؤزم   ،ث ج٨ٟغ مٗاًا بىٟـ الٍُغ

َى بغصو لبرصًت ظض٥ اقتر٥  يها الىو اللي ل٣ُىاٍ ٖلى ْهغ ال٣خُل واللبظى

ىن هِخائع  يبغصًت "جُض" والل يفي ا٦دكاٞها وه بدخ٩لم ًٖ مدا٦مت الٟٖغ

اخىا ٢ضام ٢ًُت بُلٗب  ىٖضام ُٞه ًب٣زغ ٧لماجه ٢بل جىُٟظ خ٨م ؤلا آو 

 .ؾىت  ٦100تر مً إا ختى بٗض مىجه بٞحها ظض٥ صوع مهم ظض  

 
ً
 : هٓغ بلحها ٖمغ و٢ض بضا ٖلُه ٖالماث الخعجب ٢اثال

 

ش جغظ٘ بلى خ  ؤ) متر و٢ض ٖثروا  ٨42م عمؿِـ الشالض خُض بلٜ َىلها َى٫ بغصًت في الخاٍع

ـ ولظل٪ ؾمُذ باؾمه ( " يواقتراَا اهُىو 1855ٖلحها ٖام   َاَع
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ت ًه وظاب اإلاٗلىماث صي مىحن لضعظبَُب محن اللي بُٗمل ٦ضٍ ومهلخخه  -

 َُدكل" ي؟ ؤها مذيويت م٨خبؤهه ٌٗٝغ جٟانُل الغؾمت اللي في ب

ٜ   عاص ؤن ًُغصَا بٟؼٕ  ؤهٓغ بلحها و٦إهما ظاءجه ٨ٞغة   :بال

عاص ؤن ًُغص ؤوؾ٨ذ ٦إهما   ...ؤها زا٠ً لخؿً ٨ًىن ٧ل صٍ لُه ٖال٢ت ب  -

  :ؾه َظٍ ال٨ٟغة ٞباصعجه ٢اثلتؤالكُُان الظي ٢ظٝ في ع 

  :اصً ٢ا٫ مترص ؟ًهبج٣هض  -

ت بيخائع اؾمه  ياهت - شبٖاٞع   ؟ًه في الخاٍع

  ًٖ  :اعصث و٢ض ويٗذ ًضَا ٖلى ٞمها ٞؼ

  ؟!هذ ج٣هض اإلاامُاء الهاعزتب -

 

*  *  * 
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م٨ض الض٦خىع مضخذ في مٗمله ًداو٫ ؤن ًدلل َظٍ اإلااصة ب٩ل الُغ١ 

بلى ٦ُمُاء  اإلام٨ىت مما ظٗله ٖلى ٣ًحن ؤن َظٍ اإلااصة جدخاط في جدلُلها

٦خل٪ التي اؾخسضمها ٖلماء اإلاؿلمحن في م٨خبت بٛضاص في ٖهض السلُٟت 

ت جسغط بلى ب  ؤاإلاإمىن خحن ؤمغ بدك٨ُل بٗشت  غ مهغ ال٦دكاٝ الهغم زٍغ

٪ َالؾم ال٨خابت خىلهألا قض ؤن اإلاإمىن ٧ان مً ةو٦ما َى مٗلىم ٞ ،٦بر ٞو

  ٗ  ؤلم والٗلماء ختى اإلاىلٗحن بال
 
و٧ان  ،في ال٨ُمُاء اابً ٠ بىٟؿه َى ٦خل

  ٗ ًام ؤو٧ان مما ؤمغ به البدض في خ٣ُ٣ت  ،لمٖهٍغ في بٛضاص َى ٖهغ ال

٪ َالؾم لٛتهم ومٗاهحها وللٗغب اإلاؿلمحن في َظا الباب بإ  الٟغاٖىت ٞو

ت ال٣ضًمت ولِـ ألامغ ٦ما عو   ط له ؤن قامبلُىن َى ٦بحر في ٞ٪ عمىػ اإلاهٍغ

ت ال٣ضًمت ُاو ؤو٫ مً ٞ٪ عمىػ اإلاهٍغ اث ًُؼزغ بمس يبل اإلاخد٠ البًر َى

مً ٖهغ السلُٟت اإلاإمىن بها قغوح لُالؾم الٟغاٖىت ٦ما ٧اهىا ًُل٣ىن 

 ٖلحهم في ٖهض اإلاإمىن .

َغاماث وجىظهذ بلُه واؾخُاٖذ ؤن ج٨ؿغ ما البٗشت التي ونلذ بلى ألا ؤ

٤ صازل ألا  َغاماث في َغاماث ٧اهذ ٢ض وظضث صازل ألا الباب وحٗبض الٍُغ

ىن ل٨جها م قُاءً ؤث الضًٞ حجغا ا  ا٦شحرة مً م٣خيُاث الٟٖغ ًً وظضث ؤً

مىاص ٦ُمُاثُت لم ٌؿخُٗىا و٢تها الٗشىع ٖلى جٟانُل َظٍ اإلاىاص ؤو ٞهم 

 
 
ت مً خ٣ُ٣تها ٞغظٗىا بها بلى السلُٟت اإلاإمىن الظي ق٩ ل بضوعٍ مجمٖى

اتها ال٨ُمُاثحن ال٣ضامى الظًً ٢ض ٖملىا ٖلى جدلُل َظٍ اإلاىاص بلى ظؼثُ
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ت  ،ؾاؾُت ول٨ً بُغ١ ٧اهذ في ٚاًت الخ٣ُٗضألا  و٧ان ٖلى عؤؽ َظٍ اإلاجمٖى

َى قُش ال٨ُمُاثحن ظابغ بً خُان الظي لم ًمهله ال٣ضع ؤن ًخم ٖمله ٖلى 

 ؤَظا البدض الطسم ٞٗهض به بلى جالمُظٍ الظًً 
 
ٟىا ُٞه مجلضاث يإ ل

ا ال٣لُل مما ٌكغح اإلاٛى٫ وب٣ى مجه يًضؤمجها ال٨شحر و٢ذ ا٢خدام بٛضاص ٖلى 

واثل في ٖلىم ال٨ُمُاء ؾغاع َظٍ اإلاىاص و٠ُ٦ بٕغ الٟغاٖىت ال٨باع ألا ؤ

  .والخدىُِ

 
 
ى ًخسُل ؤن َظٍ ٧ل َظٍ اإلاٗلىماث ٧اهذ جضوع بس لض الض٦خىع مضخذ َو

" لظل٪ ٢غع يفي "هاقُىها٫ ظُىظغاف آٍاإلااصة حكبه ٦شحًرا ما ٢غؤ ٖىه ؤو ما ع 

اث ٦ُمُاثُت ٞىًعا الجزو٫ بلى صاع ال٨خ ب للٗهىع ٖلى نىع مً مسَُى

ت ل٨خاب ؤو  ،٢ضًمت جغظ٘ بلى ٖهغ اإلاإمىن  و٫ ما بدض ٖىه َى مسَُى

خىي  ين ( والظالًؼا٫ لم ًُب٘ بلى آلا  ي"الؿغ الؿاع" لجابغ بً خُان) والظ

ًٗ مً ٖلىم ال٨ُمُاء ال٣ضًمت ما لم ًدى   ل٠ ؾىت ل٩ل ؤا ٍ ٚحٍر وب٣ى مغظ

٦خىع مضخذ ًداو٫ ؤن ًجم٘ قخاث ٣ٖله لُهل و٧ان الض ،وعوباؤظامٗاث 

٨ٟٞغ في  ،بلى مغاظ٘ ٖغبُت ٢ضًمت حُٗىه ٖلى ٞ٪ َالؾم َظٍ اإلااصة اإلاعجؼة

دؾماٍ "ؾغ ألا ؤٌ والظي 311 ياإلاخىف ي ٦خاب آزغ للغاػ   ٖلى ي ى خؾغاع " ٍو

 ًٖ اصاث إلاا ظاء به بً خُان وح٣ٗب ٖلُه في ٦شحر مً اإلاىاص جىظه مؿغ ا بلى ٍػ

ت ٞهٗض الؿلم في زٟت قضًضة لُهل بلى صاع ال٨خب و  اث اإلاهٍغ اإلاسَُى

مامها ؤالُاب٤ ألاو٫ ٞىظض امغؤة ؾمُىت ججلـ ٖلى م٨خب ٢ض امخضث بُجها 

ا ألا  ت "الؿغ الؿاع  ،زحر ٢بل الىي٣ٞ٘ض ٧اهذ في قهَغ ؾإلها ًٖ مسَُى

ظابخه ببِء ٧اص ٣ًخله ٞالى٢ذ ًمغ ؤ ي ؾغاع" للغاػ " لجابغ بً خُان و"ؾغ ألا 

ض ألامغ ح٣ًُٗض  ي خٓت ججغ و٧ل ل الضوع اللي  يبهىث متهضط "ف ذا ٣ٞالجٍؼ

ت ٦بحرة وؾإ٫ ٖامل البىُٞت ٞى١ ٖىض ألا  ؾخاط مؿٗض" نٗض مضخذ بؿٖغ

ًٖ ؤؾخاط مؿٗض الظي ًٖ م٨خب ألا   قاع بلُه ٞظَب بلُه مؿغ
ً
 ا لُجض عظال
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ٗمُتؤًجلـ  ،عؤؾه تخؿغ الكٗغ ًٖ م٣ضم  ،مامه ؾاهضوحكاث ٞى٫ َو

ٟت الؿاب٣ت ٞ ؾإله مضخذ ٖما هه ًجب ؤن ًضٞ٘ ؤظاب إؾإ٫ ٖىه اإلاْى

اث غ نىعة له مً اإلاسَُى ىت ختى ًخم٨ً َى مً جهٍى  .الغؾىم في السٍؼ

 
ً
ول٨ىه في جهاًت اإلاُاٝ ؤزظ  ،مغ ٖلُه ٧الجبا٫ ا٢طخى مضخذ في طل٪ و٢خ

 ًٖ هبىب مد٨م ؤ ا بلى بِخه و٧ان ٢ض وي٘ اإلااصة مٗه فياإلاسُىجحن وهؼ٫ مؿغ

ه واهُل٤ بلى بِخه خُض مٗمله السام الظي مً اإلام٨ً ؤن ويٗها في ؾُاعج

ًجغي ُٞه َظٍ الخجاعب ٖلى جل٪ اإلااصة لُٟهم ماَُت َظٍ اإلااصة و٠ُ٦ 

زىاء ؾحٍر ٧ان ؤ يوف .خض في ػماهىا َظا ؤن ًهى٘ ماصة بهظا الخ٣ُٗضًم٨ً ل 

٨غع ٖلُه " الجخُم َى ؤزغ مً ل  بلُه مً خحن   يالهاظـ ًإح طهه الِؿغي ٍو

 ؾىص" ىث ألا اإلا

خذ الباب و٧ان الض٦خىع مضخذ ٌِٗل وخًُض  ا في ونل مضخذ بلى بِخه ٞو

ت واؾٗت ل  ،ق٣خه في اإلاهىضؾحن بدازه ال٨ُمُاثُت و٢ض زهو مجها ٚٞغ

ذ هه ال ٌؿخُُ٘ ؤن ؤول٨ىه ٧ان ٌكٗغ  ،وصعاؾاجه السانت في ٖلم الدكٍغ

ًٖ  .ًيخٓغ ختى ًسل٘ مالبؿه  يٍ اإلاٗملا بلى مٗمله واعجضي ٢ٟاػ صزل مؿغ

هابِب الازخباع ؤهبىب وبضؤ في ؤزظ ُٖىاث مجها ًًٗها في ألا زظ اإلااصة مً ؤو 

اث  ءالسانت به ختى ًخم٨ً مً بض ألابدار والخجاعب وبضؤ ًٟخذ اإلاسَُى

٣لب  وبِىما َى ًبدض في ال٨خاب ،التي خهل ٖلحها مً صاع ال٨خب ٍو

مٗاء ؤا في زغي ًٖ ماصة حكبه لهظٍ التي وظضَنٟداجه واخضة جلى ألا 

هبىب واعجج٠ وبضؤ ي ختى ٧اصث ؤن حؿ٣ِ مىه ألا ؤما ع  ط َالهبالجشخحن 

ى ًغصص  ."مؿخدُل مؿخدُل":الٗغ١ ًخهبب مً ظبِىه َو

 

*  *  * 
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ىا٥ ٖلم ؤن خالت ولضٍ خغظت  ٧ان اإلا٣ضم ؤًمً ٢ض طَب بلى اإلاؿدكٟى َو

دخاط بلى و٢ذ في الٗىاًت واإلاالخٓت ختى ٤ًُٟ مظض   ً الُٛبىبت التي ٢ض ا ٍو

ٖلى ٦خٟه ؤو  ذجغبلم ج٨ً ػوظخه ٖلى خا٫ ٌؿمذ لها ؤن  .ٖهٟذ به

مً مؿئىلُت ما خضر  ا٦بحرً  اهه ًخدمل ظؼءً ؤجىاؾُه بل ٧اهذ في صازلها جغي 

خٟٙغ ل  ت ٍو صاعة مكغوٕ لىلضَا ٞلُاإلاا َلبذ بلُه ؤن ًتر٥ ٖمله في الكَغ

تهه مِؿىع الخا٫ ؤ٣ٞض ٧اهذ حٗلم  ي؛اؾدشماع  و٧ان ٦شحًرا ما  ،ومً ٖاثلت زٍغ

جهغ ٖلى َلبها  يًيكب زالٝ بُجهما ًهل بلى خض اإلاكاخىت والسهام وه

خٟٙغ لها ول  ُٟخه ٍو ى  ؛جسصخى ٖلُه يوالصَا ٞهؤن ًتر٥ ْو ٟٞى ٧ل ًىم َو

 ؤحٗلم  يًسغط مً البِذ ٧اهذ جىصٖه وه
ً
 ٖلى زكبت هه ٢ض ٌٗىص بلحها مدمىال

  .اإلاىث

و٧ان ٠٣ً الض٦خىع  ،سخى والخى٤هٓغة ٢ض مألَا ألا ٧اهذ جىٓغ بلى ػوظها

ض ؤن ً يَاع١ الُبِب الىٟسخ ى ًٍغ  :ل٠ُ الجى بُجهما ٣ُٞى٫ َو

 .ن قاء هللا مخساٞىف عبىا ٦بحربًا ظماٖت زحر  -

  ًٗ   :ًاٍبا ٣ٞا٫ ؤًمً م٣اَ

ؤها مم٨ً اه٣له ؤي مؿدكٟى بغة مهغ بـ ًس٠ ؤها مٗىضٌل ٚحٍر صا  -

 ...زخه هضي واها ٖاٌل ٖكاجهم َم بـؤر الىلض الىخُض مٗىضٌل ٚح

  
ً
  : ٢اَٗه َاع١ ٢اثال
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ن باإلاىيٕى ٧له  ،َلبذ مى٪ ٦ضٍ يلى اإلاىيٕى ٌؿخاَل ٦ىذ ؤها بىٟسخ -

ـ  يالىلض مدخاط َضوء وؾ٨ُىت و٧ل خاظت َخمصخ مه ؤن قاء هللا و ب٦َى

 .واهذ َىا مل٨ل لؼمت عوح قٝى قٛل٪َخًٟل َىا ظىبه 

 :هٓغث ههى بلى ؤًمً و٢الذ 

عبىا بـ اهه  يؤها مل مدخاظت خاظت ؤها َضع ،اجًٟل ًا خًغة الٓابِ -

 .اٞٔ ٖلى الىجىم اللي ٖلى ٦خٟ٪واهذ عوح خ يجبب يًىجُل

هما اههٝغ و٢ض اهبجؿذ مً م٣لخُه بلم ٣ٌٗب ؤًمً ٖلى ٦الم ػوظخه و  

  ٕىصم
ً
ٟ  ؤا ٖلى ولضٍ و خاعة زغظذ مً ال٣لب هٍؼ

ً
به و٦إن لؿان  لم  ؤا إلاا إلا

 ؟ يبىلض لم  ؤى٫ َل بالٟٗل ؤها الؿبب ُٞما خاله ٣ً

ذ الٟغاف  َلب ؤًمً ٢بل ؤن ًسغط ؤن ًل٣ى هٓغة ٖلى الىلض الظي ٧ان ٍَغ

ت ٣ٞض ٧ان َىا٥ َا٢ت ػظاظت حؿمذ له بغئٍت الىلض  وعم٣ه مً زاعط الٛٞغ

ت هؼلذ الضمٕى ٖلى وظهه و٢ض خُض ال ٌؿمذ ل  خض ؤن ًم٨ض مٗه في الٛٞغ

  .َاث وػٞغاث صازل هٟؿهآى ٨ًخم نٝغ ُٖىاٍ ًٖ ولضٍ َو

 جىظه ؤًمً زاعًظ 
ً
٢لها ؤ ٖلى ؾُاعجه الجُب و٢ض ا مً اإلاؿدكٟى م٣بال

ت ألا واههٝغ مخىظهً  ٤ ٨ًٟغ في جغجِب ما  ،مًا بلى مضًٍغ وبِىما َى في الٍُغ

داو٫ ؤن ًجٗل ألا  ًً ؤ٫ ءمىع في ههابها نضٖذ عؤؾه ٨ٞغة وحؿاخضر ٍو

ضة آلا مً اإلام٨ً ؤن ٨ًىن الض٦خىع ٖمغ  غ والض٦خىعة ٍٞغ ن؟ ٧ل ج٣اٍع

اث التي جإجُج    يجىٟ يالخدٍغ
٢اعب ؤو اإلاٗاٝع ؤو ختى مً ألا وظىصَما ٖىض ؤي 

لِـ مً اإلام٨ً ؤن ٨ًىها ٢ض حؿلال بلى بِخه ٞهظا َى اإلا٩ان الظي ؤنض٢اء ألا 

ٞالبِذ ٌكبه ال٣لٗت واإلاغا٢بت ج٣ب٘  ؛ًم٨ىه ُٞه ؤن ًسخبئ وال ٌكٗغ به ؤخض

زظ ظهاػ ؤ ؟..لِـ مً الجاثؼ ؤن ٨ًىن ٢ض حؿلل بلى صازلهؤ ،زاعط البِذ

مغ ال٣ىاث بالخىظه ٞىًعا نىب بِذ الض٦خىع ٖمغ ٞهى في ؤو  يالالؾل٩
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 ٤ ت ٦بحرة ظض   .نلحهم آلا بالٍُغ  ا مداو  بضؤ ؤًمً ًخجاوػ الؿُاعاث في ؾٖغ
ً
 ال

 ًُ  ن بِذ الض٦خىع ٖمغ م٩ان مالثمؤا و جٟاصحها ٣ٞض بضا له ؤن جدلُله مى٣ُ

ذ  ،ا لالزخباء والازخٟاءظض   ى ٍَغ و٧ان ًُغص ًٖ عؤؾه صاثًما مىٓغ ابىه َو

٧ان ًداو٫ ؤن حهغب مً هٓغاث اللىم والاتهام التي  ي،الٟغاف ٞا٢ض للىع

٧ان ًداو٫ ؤن ٣ًى٫ لىٟؿه اَضؤ  ،٧اهذ جغق٣ه بها ػوظخه مً ٚحر ما عخمت

ا ٗلم ًىمً ٞؿخ يما ًٖ ػوظتؤ ،٦برؤهما َى لهضٝ ب٩ٞل َظا الظي ًدضر 

 
 
  .٧ل َظا إلااطا ٞٗلذ

 

*  *  * 
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ب ٖهٟذ ألا  ضة ٖالماث الٖغ ٩ٞاع بظًَ الض٦خىع ٖمغ وبضث ٖلى ٍٞغ

ىن َلذ ٖلحهما إلاجغص ط  ؤوالٟٕؼ التي    "هِخائع "٦غ اؾم الٟٖغ
 
  ؤو ٦ما ل
 
ب في ٣

ش "باإلاىمُاء الهاعزت "  الخاٍع

ش ٧اهذ وال جؼا٫ اإلاىمُاء الهاعزت ؤخض ألا  ؾغاع العجُبت التي زبإَا الخاٍع

 
ً
ال مىظ ٖهض بًامه وبغازً ٣ٖىصٍ لم ٨ًك٠ ٖجها ؤا بها بحن َُاث مدخٟٓ

ب ظض     .ا٢ٍغ

ضة بدُاػ ٖمغ وه ع٢ام صي خىا الػم وٗٝغ ألا ب": ج٣ى٫  يو٢ٟذ الض٦خىعٍ ٍٞغ

ش مُالص بًه مؿخدُل ٨ًىن مٗىاَا َى بٖاًؼة ج٣ى٫  جها حكاوع ٖلى جاٍع

بت ٦ُض في خؤ ،ظض٥ ع٢ام صي " وبِىما هي خىا الػم هدل قٟغة ألا باظت ٍٚغ

 
ً
ع٢ام ػمت هٓغ ٖمغ بلى ألا  للسغوط مً َظٍ ألا جخ٩لم وجداو٫ ؤن ججض ؾبُال

ئت ًٖ  ،التي إلاٗذ ؤمام ُٖيُه ب٨ٟغة ظٍغ  : ا٣ٞا٫ مؿغ

ضة يبصخ -  ؟ع٢ام اللي في الٗمىص الشالضقاًٟت ألا  يهتب ،مٗاًا ٦ضٍ ًا ٍٞغ

 ..قاًٟاَا ةًى ؤ -

لى اؾخسضمىا التر٢ُم اإلاىظىص في  ،بٗتع جها بدكاوع ٖلى الجهاث ألا إي ٦ص -

 9بِكاوع ٖلى الكغ١ و 3بِكاوع ٖلى الجىىب و 6 ي انالؿاٖت َخالخٓ

 ،صر - ؟بِكاوع ٖلى الكما٫ باهدغاٝ ٢لُل صر 11بِكاوع ٖلى الٛغب و

 ي.اهذ ٖب٣غ 
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 :ٖلحها بعجالت عص   

ُت ع٢ألا  ىًب٣ - مُت إلا٩ان ما ولى اإلاىيٕى ٧له ع٢ام صي مم٨ً ج٨ىن زٍغ

بحرظ٘ لغمؿِـ الشالض ٞهى ٧ان ؤو٫ مً اؾخسضم َظا الىٕى مً السغاثِ 

ع٢ام صي بخٗبر ًٖ ألا  ىاللي بىاٍ لىٟؿه ًب٣ ي لُدضص مى٢٘ اإلاٗبض الجىاثؼ 

ت الٞخت و٢ض هٓغث في ُٖيُه ضة بؿٖغ ُت إلا٩ان مٗحن " عصث َىا ٍٞغ   :زٍغ

ُت صي إلا٩ان في  ىب٣جنىعة ظض٥ ع٢ام بدكاوع ٖلى طا ٧اهذ ألا بو  - السٍغ

 .البِذ َىا

  
ً
بِىما ال٨ٟغة مجىىهت ل٨جها ٢اثمت ٞةطا يإ ال٣ُحن  ،بضا ٦المها مدخمال

  .٢غبؤناع ٧ل اخخما٫ بلى ال٣ُحن 

ُت ٖلى هدى   ىا بضؤ الض٦خىع ٖمغ ًداو٫ ؤن ًىٓغ بلى َظٍ السٍغ  ؛مسخل٠ َو

ما٦ً مسخلٟت زم ما مٗجى ؤضة جها حكحر بلى ٖؤم ؤَل هي حكحر بلى م٩ان واخض 

ول٨ً ما  يءَم بالخا٦ُض ٌكحرون لصخ يءَل حكحر لصخ ي،زغ ع٢ام ألا ٖمضة ألا ؤ

طا ٧ان ألامغ بع٢ام؟ و وعاء َظٍ ألا  ينل بلى اإلاٗجى السٟؤَى؟ ٠ُ٦ لي ؤن 

   ى٨َظا ًب٣
ُت ؤو عؾم َظٍ الؿاا٫ اإلادح  ر مً الظي ٦خب َظٍ السٍغ

 الُالؾم ؟؟

٩ اوبِىما َم   ؤؾحهمااص ال٨ٟغ ؤن ٌٗخهغ ع ٖلى طل٪ ٍو
ً
ا بالساعط ؾمٗا نىج

٧ان خُجها ٢ض ونل اإلا٣ضم ؤًمً ومٗه ال٣ىاث التي بضث مخإَبت وحؿخٗض 

ضة ٍغ   .ال٢خدام البِذ والبدض ًٖ ٖمغ ٞو

٧اهذ ال٣ىاث حؿحر في حك٨ُالتها اإلاٗخاصة في خاالث مُاعصة اإلاجغمحن 

بت و٧اهذ حؿحر في َضوء قضً ول٨ً الض٦خىع ٖمغ ٧ان  ،ضوا٢خدام اإلاىاػ٫ اإلاٍغ

 ؾم٘خاؾت ٢ض اٖخاص ؤن ٌِٗل في نمذ َظا ال٣هغ الٟؿُذ و٧اهذ له 
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لظل٪ جىظه  ؛ا م٨ىخه مً الكٗىع ؤن َىا٥ خغ٦ت ما زاعط ال٣هغظض   ةخاص

 
ً
ضة ٢اثال ت وزٝى بلى ٍٞغ ت " ؤزظ ًضَا  ة " في خض بغ بؿٖغ ًاال مً َىا بؿٖغ

ُت ع٢مُتن و٢ض جىاوال ٧ل ما ٧ان ٖلى احوزغظا مؿٖغ  ،إلا٨خب مً زٍغ

ضة الىع٢ت التي ٞحها ٞ٪ الُلؿم الظي ٧ان م٨خىبً  ٖلى ْهغ  اوجىاولذ ٍٞغ

ت زاَٟت بلى الؿلم اإلااص  يبلى الضوع الؿٟل يالغظل اإلا٣خى٫ وجىظها في ؾٖغ

٧ان اإلاُبش ٖلى َغاػ  ،عى الظي ُٞه اإلاُبش ومؿا٦ً السضمجدذ ألا 

بلى الخض٣ًت  يُٞه باب ًاص و٧ان مً اإلاٟترى ؤن ٨ًىن  ،ال٣هىع ال٣ضًمت

ت اإلاؤ يوف ٧ان خُجها ؤًمً ٢ض  ا٨خب مى٢ًض زىاء طل٪ زغظا و٢ض جغ٧ا هىع ٚٞغ

م بخ٣ؿُم ؤا٢خدم الباب َى وعظاله و   ؤمَغ
 
لهم ظماٖاث جخىظه هٟؿهم وق٩

ت اإلا٨خب ٞىظض  ،٧ل ظماٖت مجهم لىاخُت في ال٣هغ وصزل ؤًمً بىٟؿه ٚٞغ

ول٨ً مىظ و٢ذ  ،جهما ٧اها َىاؤ١ و ا ٞٗلم ؤن ْىه ٢ض نضاإلاهباح مخ٣ًض 

ُىم اإلامحزة الظي ٧اهذ جًٗها الض٦خىعة  ٢لُل جهىع َظا مً عاثدت البحٞر

 
 
م عاثدت الٟىعمالحن اإلاىٟ ضة ولٟخذ هٍٓغ إلاا ٧اهذ مٗه في اإلاكغخت ٞٚغ غة ٍٞغ

الظي ٧اهذ جًٗه  يالتي ٧اهذ في اإلاكغخت َٛذ ٖلحها عاثدت الُٗغ الٟغوسخ

ضة ت وهٟاطة وجب٣ٞ٣ض  ؛الض٦خىعة ٍٞغ لت ى٧اهذ ٢ٍى   .في الشُاب ٞترة ٍَى

صواع ْل ًبدض في اإلا٨خبت في ٧ل م٩ان زم زغط بلى الغصَت وهؼ٫ الجىىص مً ألا 

بلى الؿلم  تالٗلُا ولم ٌٗثروا ٖلى شخيء وبِىما َم ٖلى طل٪ الخذ مىه الخٟاج

  ي.اإلااصي بلى الُاب٤ الؿٟل

 ًٖ غ قه  ؤمجض و٢ض ؤه مؿاٖضٍ ومٗ يا بلى الُاب٤ الؿٟلا ومخىظهً هؼ٫ مؿغ

  .َال١ الىاع متى اؾخضعى ألامغ طل٪مؿضؾه واؾخٗض ل 

ضة ًداوالن ٞخذ الباب الظي لم ًٟخذ مىظ ؾىحن ؤو ٢ل ٖكغاث  ٍغ ٧ان ٖمغ ٞو

ٗض زُىاث ٢لُلت مً ٢ىة و٧ان ؤًمً ٖلى ب   يوحؤٞداو٫ ٖمغ ب٩ل ما  ،الؿىحن
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م امجهم ٢ضامه ؤمٗا و٢٘ و٢ض ج٣ُىا مً طل٪ ٞؿ الى صزل اإلاُبش ؾِبهَغ

  .ألامغ اا مهما ٧لٟهمٞبضا لؼما ؤن ًجضا مسغًظ 

ونضاٍ زلٟهما ٧ان ٢ض ؤو٢بل ؤن ًٟخذ ؤًمً باب اإلاُبش الظي ٧اها ٢ض 

بلى الخض٣ًت ٞخدت ج٩اص حؿمذ إلاهما  ياؾخُإ ٖمغ ؤن ًٟخذ الباب اإلااص

  .باإلاغوع واهُل٣ا بلى عخابت الخض٣ًت التي حكبه الٛابت

ت بلى اإلاُبش الظي بض اؾخُإ ؤًمً ٦ؿغ و٦إهه  االباب وصزل في زٟت وؾٖغ

  .ٞسغط مىه ومٗه مؿاٖضٍ ،خضؤٞخذ ومغ مىه 

ت ٦بحرة وزٟت بالٛت ٞهما ٌٗلمان اإلاهحر  ان في ؾٖغ ضة ًجٍغ ٍغ ٧ان ٖمغ ٞو

ما جهما ًبخٗضان ًٖ ؤي ٞخدت جسغظهما مً ؤول٨ً بضا لهما  ،الظي ًيخَٓغ

 .ُض الؿىع الٗمال١ًخىظهان بلى آزغ ال٣هغ خ اال٣هغ ٞهم

ى ًداو٫ ؤن ٣ًخٟ ت ٦بحرة َو ٣ت ؤ ي٧ان ؤًمً ًدبٗهما بؿٖغ ما ب٩ل ٍَغ زَغ

ضة بلى ي ٧ان ًجغ  ،مم٨ىت ٍغ ت جهل بلى الجىىن وإلاا ونل ٖمغ ٞو بؿٖغ

ٞبضا لهما ؤن ًسخُٟا ، ا مً ؤن ًى٢٘ بهماجهما ٖلى م٣غبت ظض  ؤ٣ًىا ؤالهىع 

ًدُِ بدىى ٧ان في  ٦ش٠ُ ي ٘ شجغ شجاع ٣ٞض ٧ان َىا٥ ججم  بحن ألا

٧اهذ ٖباعة ًٖ خىى مؿخضًغ  ي،ًُالال٣ضًم هاٞىعة عاجٗت ٖلى الُغاػ ؤلا 

اث ًدملً ٖلى  تواؾ٘ ٢ض خ٠ بدؿٗ ٦خاٞهمً ؤجمازُل ظمُلت ليؿاء ٖاٍع

٧اهذ  ،ظؿاصًَ مخماًلت ٦إهما ٌؿ٨بن اإلااء مً الجغاعؤو٢ض بضث  اظغاعً 

ٟى" في عوما خُ ض نُٛذ مً ٢ُٗت مً الىاٞىعة بضٌٗت حكبه هاٞىعة "جٍغ

ٟ يًُالالغزام ؤلا  ؾُىعة والجما٫ جدمل في َُاتها ألا  ي٦ما ٧اهذ هاٞىعة جٍغ

٧اهذ  ،والسخغ والغوٖت اإلاؿخمضة مً ٖهىع عوما واإلاجض السخ٤ُ

ٞلم ٨ًً  ،الىاٞىعة في بِذ الض٦خىع ٧امل ٖلى هٟـ اليؿ٤ البضٌ٘ مً الظو١ 

 
ً
ش ٣ِٞ ؤو ٖالم الض٦خىع ٧امل باخش اث ب٣ضع ما ٧ان ٌِٗل لألا في الخاٍع زٍغ
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جؿ   ش ٍو ً٘ ٧ل إلاؿت خىلَظا الخاٍع هما جى٣له بلى إ٦ هضٍ خىله في ٧ل م٩ان ٍو

 .ٖهغ مً الٗهىع التي نىٗذ ٞحها َظٍ الخد٠ الٟىُت

٧ان مً اإلاٟترى ؤن ًجز٫ اإلااء مً الجغاع بلى الخىى ٞخمألٍ خا٫ ما ٧اهذ  

ٖكاب خاَذ بها ألا ؤ٠ و٢ض ذ الخمازُل ج٣ُن ٣ٞض ب٣ما آلا ؤ ،حٗمل الىاٞىعة

ىا ازخبإ  ،َما٫ م٘ جُاو٫ ال٣ٗىصوالصجحراث وامخضث لها ًض الٗبض و ؤلا  َو

ضة زل٠ جمشا٫ آزغ   .ٖمغ زل٠ جمشا٫ وخىله شجحراث بِىما ازخٟذ ٍٞغ

 ٢بل اإلا٣ضم ؤًمً قاَغً ؤ
ً
َبت ؤًاٍ ب٣بًدُه ٖلى با ا مؿضؾه ممؿ٩

٧ان  ،ٗصخى ٖلى الاؾدؿالمله ؤو اؾخ االاؾخٗضاص للخٗامل م٘ الهضٝ خا٫ بض

ى بال٩اص ًدبـ ٢لُلت ظًض  ٢ضام  ؤ ٗض  ٠٣ً ٖلى ب   هٟاؾه زل٠ ؤا مً ٖمغ َو

٦ثر مً الخمشا٫ الظي ؤوبِىما َى ٖلى طل٪ ا٢ترب  ،شجاعالخمشا٫ وبحن ألا

ضة ول٨ً عاثدت الُٗغ في الجا٦ُذ الظي جغجضًه ٧اهذ ٢ض  ،ج٠٣ زلٟه ٍٞغ

بضث  ،ا مً َضٞهى م٣غبت ظض  هه ٠٣ً ٖلؤ٦ض له ؤه٠ ؤًمً مما ؤصاٖبذ 

 
ً
 لٓىه ؤن َضٞه ٢ض ٢اعب ٖلى الى٢ٕى في قغ٦ه ٖلُه ٖالماث الهضوء ٢لُال

ا  ي" ازغجٞىاصي بهىث ٖا٫   دت البٞر ًا ص٦خىعة ؤها ٖاٝع اه٪ َىا ٍع

ً   ي الٟغوؿاو   اخت ًا ص٦خىعة" ٞ

  ا٧ان في َظٍ اللخٓت ٢ض بض
ً
٣ ا ؤًمً وخضٍ مً صون مؿاٖضٍ الظي اجسظ ٍَغ

 .زغآي عخب الخض٣ًت الىاؾٗت للبدض ٖجهما في اججاٍ آزغ ف

ضة بلى  ىا جىبهذ ٍٞغ ُىم الظي  يجها جغجضؤَو الجا٦ُذ اإلاٗبإ بغاثدت البحٞر

هه ٢ض ٨ًىن وؾُلت ؤزظث في خؿابها ؤلم ج٨ً ٢ض  ياٖخاصث ؤن جًٗه وه

ُىم ط ب٣ ةعاثدت ظمُلت هٟاط الخ٣ٗبهما ٣ٞض ٧اهذ حٗلم ؤن َظا البحٞر  ىٍو

 .الشُاب  ٦شحًرا ٖلى
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ضة مً زل٠ الخمشا٫ و٢ض بضا ٖلحها الاؾدؿالم عاٞٗت  ها وبِىما ًضحزغظذ ٍٞغ

  .جىظه َى هاخُتها لم ٨ًً ًضع٥ ؤن ْهٍغ باث في ٢بالت ٖمغ

ضةوظ   ؟ "وبِىما ٧اهذ غلُه ًا ص٦خىعة ؟ٞحن ٖم ي"بتهغب: ه ؤًمً ٦المه لٍٟغ

 ؤهبرجه ٖالُت خاصة 
ً
قاح هٓغة ؤ " و٢ضٖلى ع٦ب٪  ي"اهؼل :عصٝ ٦المه ٢اثال

 
ً
ال هسلو ٖلى ب"ازغط ًا ص٦خىع و : ا في اإلا٩ان وناح بهىث ٖا٫  مخلٟخ

 واها بُاعص٦ىا "  ي٢ى٫ اجها ٢اومخجؤالض٦خىعة و 

 يوف ،بجىاٍع ىمً السكب مل٣ اوفى إلاذ البهغ ٧ان ٢ض جىاو٫ ٖمغ ٢ًِبً 

ت زاَٟت اَىي به ٖلى عؤؽ ؤًمً ٞؿ٣ِ مً ًضٍ اإلاؿضؽ وؾ٣ِ  ؾٖغ

ت مخىظهت نىب ٖمغ الظي  ،دُهؤًمً ٖلى ع٦ب ضة مؿٖغ َىا ٢امذ ٍٞغ

ت في الاججاة الظي ًبخٗضؤ ول٨ً  ،ن ُٞه ًٖ ؤًمًازظَا وظغي بإ٢سخى ؾٖغ

ٖلى خحن ٚغة  امامهمؤٍ ٣ٞض ْهغ ُابال٣ضع الظي جمى الم ٨ًً الخٔ خلُٟهم

 اٍ الىاع ٖلحهمع َل٤ بضو ؤ يمجض مؿاٖض ؤًمً في ال٣ًُت والظؤالًابِ 

م ت زاَٟت ختى ا٢تربا مً الٟخدت الهٛحرة التي ٧اها ٢ض ن في ؾٍاًجغ  اَو ٖغ

مامهما ؤزُب ٚحر مخى٢٘ بضا  يمتر وف 100ل٨ً بضث ٖلى مؿاٞت  ،صزال مجها

ت بضؤ ًجغي زلٟهما  ـاإلاؿخسضمت في الخ٣ٗب ٧لب ضسم مً ٦الب الكَغ

ت ٦بحرة مما ظٗلهما ٖلى ٣ًحن   .جهما ؾ٣ُٗان بحن ٨ُٞه ال مدالتؤبؿٖغ

ض ٍغ الظي ٧ان ًدُِ  ي زل٠ الؿىع الصجحر  أة بلى ؤن ازخبظغي ٖمغ ٞو

ت ٞاث٣ت ابِىما ال٩لب ًدبٗهم ،ال٣هغ مً الضازل َىا  ،بلهض ٍٚغب وؾٖغ

هبهها ٖمغ ؤن ال٩لب ًدب٘ عاثدت الجا٦ُذ ٞسلٗخه لُبضو مً جدخه جِكغث 

ا ؤعاٖحن ظمُلحن المغ ط٦مامه ًٖ ؤؤبٌُ اهدهغث  ة في الشالزحن مً ٖمَغ

ت وألا بجؿضَا اإلاخىاؾ٤   .هىزتاإلاٟٗم بالخٍُى
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مغ مبخٗضًً ٖجها  ذ هي ٖو ضة الجا٦ُذ زل٠ شجحرة واههٞغ جغ٦ذ ٍٞغ

 ًُ ؿخه  اا جيبحهً ٞى٠٢ ال٩لب زل٠ الصجغة ًهُذ مُٗ ت ؤن َٞغ لغظا٫ الكَغ

ا بلى الباب  ضة ٢ض ظٍغ ٍغ ج٣ب٘ زل٠ َظٍ الصجحرة بِىما ٖلى طل٪ ٧ان ٖمغ ٞو

 ًُ ٤ بلُه زال ظا مً جل٪ الٟخدت التي صزال مجها ن ختى زغ ا آلا الظي بضا الٍُغ

 .بلى الكإع الىاؾ٘

ىا  ٢بل ؤًمً الظي اؾخٟا١ مً الًغبت بٗض لخٓاث وجىظه بلى ظهت ؤَو

ا ؤنُاح ال٩لب ومٗه  ًٗ ىىا ظمُ ت ْو جهم ٖثروا ؤمجض وبٌٗ عظا٫ الكَغ

اول٨جهم لم ًجضوا قِ ،ٖلى يالتهم
ً
 .زل٠ الصجحرة ؾىي الجا٦ُذ  ئ

ا لُجض في ظُبه جغظمت الُلؿم الظي هه ظًُض مؿ٪ ؤًمً الجا٦ُذ وجٟدؤ

ضة  ي٧ان ٢ض ٦خب ٖلى ْهغ الغظل اإلا٣خى٫ والت ٧اهذ ٢ض ويٗتها ُٞه ٍٞغ

حن مً اإلا٨خب ول٨جها وؿِذ الترظمت في ظُب الجا٦ُذ  ،خُىما زغظا مؿٖغ

  .ن ؤًمً وبضؤ ٣ًغا ال٨الموالتى ٖثر ٖلحها آلا 

 
ً
الغاظل صٍ مجىىن َى ٣ًهض " :ٞٛغ ؤًمً ٞمه مً َى٫ ما ٣ًغؤ و نغر ٢اثال

صاعة ٞىًعا اإلاىيٕى مب٣اف ٢ًُت ٢خل ٖاصًت في ًه بال٨الم صٍ؟ الػم هبلٜ ؤلا ب

 اًه بُدهل بالٓبِ؟"

بالٜ وعٖب بضا ٩ًاص ًسُٟه "صوعوا ٖلحهم في ٧ل  وامٍغ بدؿم  ؤعصٝ ؤًمً ؤزم 

 ًه اللي بُدهل بالٓبِ"بخىا الػم هٟهم ب ،م٩ان

 

*  *  * 
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ت الكإع الظي ًُل ٖلى ظهت ال٣هغ السلُٟت اهُل٤ ٖمغ ومٗه عخاب يوف

حن بلى خض ٦بحر ختى عؤًا جا٦سخ ضة و٢ض ؾاعا مؿٖغ ٞإو٢ٟاٍ واؾخ٣الٍ بلى  يٍٞغ

 .ٞىض١ "َُلخىن عمؿِـ"

 
ً
ىا٥ في بهى الٟىض١ الكهحر صزل الض٦خىع ٖمغ و٢ض ٧ان مٗغوٞ ا لضي َو

ٖت الاظخماٖاث َا٢م الٗمل في الٟىض١ ٨ٞم مً مدايغاث ٣ٖضَا في ٢ا

 
 
ت ٣ب  ال٨بري في الٟىض١ ٞاؾخ ل بترخاب قضًض وخٟاوة بالٛت ُٞلب ٚٞغ

ت للض٦خىعة وحٗظع ًٖ ألا  ٞغ وعا١ الصسهُت السانت بالض٦خىعة لىٟؿه ٚو

ى ًًمجها لضي ؤ ٤ َو  .صاعة الٟىض١بجها ؾ٣ُذ مجها في الٍُغ

ت  ت  ؤُٖيو  304بالٟٗل ؤزظ ٖمغ مٟخاح ٚٞغ ضة مٟخاح ٚٞغ ونٗضا  305ٍٞغ

 لُخ٨ٟغا جغي ما ؾُدل بهما ٖما ٢ٍغب؟ اهمخحٞغ بلى ٚ

ضة بلى  ٍغ ت  ،لهما تاإلاسهه تالٛٞغنٗضا ٖمغ ٞو ول٨جهما اظخمٗا في ٚٞغ

ضة ٣ى٫ لٍٟغ   :ٖمغ الظي ظلـ ٨ًٟغ ٍو

ؤها خاؾـ ؤن خل اللٛؼ اللي اخىا ُٞه صٍ في ال٣هغ بـ اػاي مم٨ً  -

ضة ؟...يهغظٗله جاو   : ٢اَٗخه ٍٞغ

ت اخىا ٦ىا مدخاظحن و٢ذ ؤها ٖىضي هٟـ ال - زم   .٦ترؤكٗىع بـ مل ٖاٞع

ؤها واهذ  ،بؿهىلت ين مؿخدُل هضزل ال٣هغ جاوبٖخ٣ض ؤل٨ً  :اعصٞذ ٢اثلت

 ..الػم واخض ُٞىا بـ ًضزل ال٣هغ
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 :٢اَٗها ٖمغ في لهٟت  

 ؟ًهب يج٣هض  -

  :ٖلُه خظع قضًض اظابذ بهضوء بضؤ 

ُؤ - ػم اهذ اللي ت صي وال ٢هض ؤن اهذ بـ اللي مم٨ً ًٟ٪ عمىػ السٍغ

  .جضزل ال٣هغ بإي جمً

ا والسُت التي  ضة بجضًت وخؿم قاعخت وظهت هَٓغ بِىما ٧اهذ جخ٩لم ٍٞغ

 
 
إلاذ بهما وبِىما هي مجهم٨ت في قغح ما جغاٍ ؤػمت التي  لأل جغاَا ٢ض جهلر خال

ضة بك٩ل  ،وؾُلت ٞٗالت لضزىله ال٣هغ ٧ان ٖمغ ٢ض بضث له ص٦خىعة ٍٞغ

ضة التي ٧اهذ جسىى مٗه بضث له ٞغ  ،مسخل٠ ٍضة ولِؿذ الض٦خىعة ٍٞغ

سُت الُاخىت في  ٧اهذ ج٠٣ بحن  يعو٢ت ظامٗت ال٣اَغة والتؤاإلاٗاع٥ الخاٍع

 .جالمُظَا في ٢اٖت اإلادايغاث مشلما ٠٣ً ال٣اثض بحن ظىىصٍ 

ضة في ٖملها و  جل٪ الهغامت التي َٛذ في  ،بداثها في ٚاًت الهغامتؤ٧اهذ ٍٞغ

هىزتها الُاُٚت ومالمذ ظؿضَا التي ال ٩ًاص ًشبذ ؤمالها و ٦شحرة ٖلى ظ خُان  ؤ

ضة جداٞٔ ٖلى  يلها عظل َبُع ول٨ً في  ،ها٢تهاؤُُٞلت الى٢ذ ٧اهذ ٍٞغ

ن ًغاَا ٖمغ بٗحن مسخلٟت و٢ض اعجضث جِكغث آلا  ،مً الجض والهغامت َاع  ب

 
ً
ة ظمُلت ٖلى هدى ؤعاٖحها بضث امغ طا بجؿضَا و٢ض اهدهغ ًٖ ؤبٌُ ممؿ٩

  .مىاٍ ؤي عظل مهما ٖلذ م٩اهخه واعجٟ٘ قإههمما ًدى

ة ج٣اؾمه خُاجه وجمجى ؤن لى ٧اهذ ؤوظض ٞحها الض٦خىع ٖمغ يالخه في امغ 

تزوظها في ؤالٓغوٝ  ًٞل مً َظا ٞما ٧ان لُترصص لخٓت في ؤن ًسُبها بل ٍو

  .ؾٕغ و٢ذ مم٨ً ٟٞحها ٧ل ما ًخمىاٍ ٧ل عظا٫ الٗالمؤ
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ُ  ُٞىما هي جخ٩لم ٧ان ٢ض قغص ٖمغ ٞ كٗغ بها ٧اص إا ًخحها هي شسه ملها َو

 يجخ٩لم وخماؾتها التي ٧اهذ ج٣ُ٘ َظٍ ال٩لماث وه يٟاؾها وهإهًدـ ب

ا لخبضو ٦إمحرة م٧اهذ ٢ض ٦دلته لخحنوال ًٍبضث ُٖىاَا الىجالو  ،جسغط مجها

لت الؼمً لخ٠٣ آ٢ضمذ مً بٛضاص ٖبر  يجذ مً بِذ السلُٟت الٗباسخؤ

ه٠ ظمُل مىخهب ؤة بحن ؤي وظت َظٍ اإلاغ جىاؾ٤ َظا الظي ف يٞإ ،مامهؤ

م  ؼ ألا ؤنٛحر ٞو جهما ٢ض قغبا ؤخمغ ووظىخحن بضا ٦ما لى قبه ب٣ُ٘ ال٨ٍغ

ما مً ٢كغة الخٟاح ٩ٞل ما ٞحها ًجٗلها اإلاغ  ة اإلاشالُت للض٦خىع ٖمغ ؤخماَع

 ط خض  بوبِىما َى ٖلى َظا 
ً
ٞحن صي بـ ؟ َى  ي "٧اهذ ٚاًبت ٖجر هٟؿه ٢اثال

 ابل الىاؽ الصر في الى٢ذ الٛلِ "ج٣اهذ َخًٟل ٦ضٍ 
ً
 زم ٣ٖب ٢اثال

 " .ٖكان اَلبها ٞىًعا  ي"ًاعب اإلادىت صي جيخه

ؤو ختى  يلم ٨ًً ألامغ ٖىض الض٦خىع ٖمغ ٣ِٞ ٠٣ً ٖىض ونٟها الخسخ

٢ضعاتها الظَىُت الساع٢ت ل٨ىه امخض بلى ما َى ابٗض مً َظا امخض بلى عوخها 

مً  ىحؤمامه ٦إجها مال٥ ؤبضث  ،اءالتي باجذ جُحر مً وظهها حٗاه٤ الؿم

٤ ؤو ؾاَحر ؤلا ؤ جها ُٞىىؽ بٗشذ مً ع٢اصَا لخشبذ للٗالم نض١ ؤٍٚغ

كت ؾغث في ظؿضٍ وز٣ٟان ٢لبه بضا له نىث  ،ؾُىعتهاؤ قٗغ بٖغ

ٓمه   .مؿمٕى وقٗغ ؤن َظا صبِب همل الخب بحن لخمه ٖو

ُىم عاثدت جىٟظ بلى الٗالم وحكٗغ بها ألا  ا للخب  ه٠ ٧انو٦ما ؤن للبحٞر ًً ؤً

ا ٢غون الاؾدكٗاع  عاثدت جىٟظ بلى الٗالم ٞدكٗغ بها ال٣لىب وحؿدكَٗغ

ت اإلامىىخت للمغ ألا   .ة مىظ خىاءؤهشٍى

ضة بما ظا٫ في زاَغ ٖمغ ٦إهما الظي ٢اله في هٟؿه ؾمٗخه هي  قٗغث ٍٞغ

بت والخب مً ظؿض ٖمغ لُهل بلى بب في هٟؿها حؿغ   ظهؼة ؤ٦ؿحر الٚغ

ضة الاؾخ٣با٫ اإلاهُإة في   ،ظؿض ٍٞغ
ً
ذ و٦إهما عصث ٖلُه في هٟؿها "ٞٗال  ًاٍع
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ضة  اللي اخىا ُٞه صا ًسلو واها اوا٤ٞ اججىػ٥ ٖلى َى٫" لم ج٨ً ٍٞغ

ٞهى لِـ طل٪  ه؛ػمت لخٛحر هٓغتها ُٞبذ بُجهما ألا لخٟٛل ًٖ ٖمغ بٗض ؤن ٢غ  

ؿٗض َى  الض٦خىع اإلاكهىع اإلاخعجٝغ الظي جدبه البىاث في ال٩لُت َو

غً ب ،لهبالخٟاٞهً خى  ٚلى ب٨شحر مً اإلآهغ الظي ْىخه ؤ اهما عؤث له ظَى

 
ً
ٟ عؤث  ،ٍغؾه َم الٗالم بإُهما َى عظل ًدمل ٖلى ٦خٟإمامها ٦ؤا بضا مٍؼ

٨مل ه٣و السل٣ت ٞحها لخ٨مل هي ُٞه ؤُٞه الغظل الظي ًشبر ٚىع  هىزتها ٍو

 و٢لبً  تا بضث مٗظبعوًخ 
ً
 .غزت ٨ٞالَما ٧ان جمام آلا ثا وخُاة مهتر ا بضا ٞاٚع

ُغب ٖٓم ما ٌؿٗض ؤلاؤن بو  ،بضانعواح ٢بل ألا ظمل الخ٣اء ألا ؤما  وؿان ٍو

 ،لبابغ ألاؾللٗشىع ٖلُه َى ٢لب مدب وبضن مخىاٚم م٘ عوح َاُٚت جإ

 .زغ يالخه في آلا  اولظا ٣ٞض وظض ٧ل مجهم

ضة ٢اثلت  :وبِىما الض٦خىع ٖمغ ٖلى َظا ٢اَٗخه ٍٞغ

 ب - 
 
 ؟ًهب ؾغخذ في هذ مٗاًا؟ وال

 :لحها ٖمغ بهىث متهضَضٖ عص   

  .ب٨ٟغ في اإلاهِبت اللي اخىا ٞحها ؤها بـ ٦ىذ  ي،مٗا٧ ةًى ؤ ةًى ؤ -

ضة ٢اثلتؤ  :٦ملذ ٍٞغ

 .حٗٝغ ًا ٖمغ اهذ ٚحر ما ٦ىذ مخسُال٥ زالو -

  :زٟائهابٖمض بلى  ت٢ا٫ ٖمغ و٢ض بضث ٖلُه ابدؿام 

  :٢الذ بدماؽ ؟ًهب يٞا٦غاو يلُه ٦ىت -

مى٨غف اه٪ ٖالم  ،غخان بلمت البىاث خىالُ٪٦ىذ ٞا٦غا٥ شسو جاٞه ٞ -

 .٦ترؤقهغة ٞايُت لصسو مدّٓى مل  يبـ ٦ىذ ب٣ى٫ لىٟسخ ي،خ٣ُ٣
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  :زٟائهابًٖ  تعص ٖلحها و٢ض ٚلبخه البؿم

 ؟يَُب وصلى٢ت -

لخه الغ٢ت٢الذ ب  :هىث َاصت ٦ؿاٍ الخىى ٖو

-  ًٗ الم بجض حؿخد٤ اللي اهذ ُٞه  ي٢لبه ح يوؿان خ٣ُ٣با قاًٟا٥ ال َب ٖو

  ،٦ترؤو 
 
 ...صخُذ  يبـ ٢ىل

  
ً
  :٢اَٗها ٢اثال

 ..وٗم -

  :عصٞذؤ 

  :عص ٖلحها في نىث ٖلخه ججهُضة الُإؽ  ي؟اهذ لُه مخجىػحل لٛاًت صلى٢ت -

 .ي ٖمغ  تل مٗاَا ب٣ُوؿاهت اللي مم٨ً ا٦م  م٨ىدل ل٣ُذ ؤلا -

  :هثى البالٛت٢الذ بٟغخت بيذ نٛحرة ل٨ً م٘ و٢اع ألا  

اجغي ل٣ُتها وال لؿ -  ه؟ٍو

  :جى٤ُ مً بحن قٟخُه تٖلحها و٢ض بضث اللمٗت في ُٖيُه والابدؿام عص   

ل٣تها  يوباٖتٝر لها  يبـ ل٣ُتها وهٟسخ يًٖ زُال توؿاهببٗض ؤل٣ُتها و٧اهذ  -

هثى ٢الذ بهىث ٚلبخه ألا  .ت واخضة بـ هي ٧ل اللي خاؾـ بُه٢ىلها ٧لمؤو 

  :ة مً بحن نضع الٗاإلات ٣ٞالذؤوزغظذ اإلاغ 

 ؟ًهب٣ىلها ٖاًؼ ج -

  :هٟاؾهماؤ٦ثر ختى ازخُلذ ؤ٢ا٫ و٢ض ا٢ترب مجها  
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ضة -  .بدب٪. بدب٪ ًا ٍٞغ

ضة   او٢ٗذ ال٩لمت ٖلى ٍٞغ ًٗ لم ج٨ً هي جخى٢ٗه زم ٖاظلها ٖمغ ب٩لمت  و٢

ظابذ ؤ؟" ي" جخجىػٍج :هثى بضازلهازاعث مٗها ٧ل م٣اومت الٗاإلات لأل  ؤزغي 

 و٢ض ٣ٖضث الٟغخت لؿاجها بهؼة زُٟٟت مً عؤؾه
ً
  :ا ٞإ٦مل ٖمغ ٢اثال

 .الى عبىا ٢ضع لىا وهجُىا مً اللي اخىا ُٞه َخجىػ٥ ٞىًع  -

ضة بٗىا١    ؾه ٖلى ٦خٟها ؤظظبذ به ٖمغ بلحها وظٗلذ ع  قضًض   عصث ٍٞغ

و٦إهما اخخًيخه لخلملم به خغمان ؾىىن مًذ ٖلحها ولم ًضاٖب ٢لبها 

الضمٕى التي  بضان ٧اهذعواح ٢بل ألا ٦ؿحر الخب الظي ًضب الخُاة في ألا ب

٦بر صلُل ٖلى سسىهت ال٣لب ٣ٞض ؤث مً ُٖىحها لخجز٫ خاعة ٖلى وظىخحها ؼ ٢ٟ

 .زغن حٗاه٤ ههٟها آلا ٧اهذ صمٕى الٟغح بإجها آلا 

ا وجسُٟه ًٖ  ئهعاصث ؤن جضزله صازلها لخسبؤهما إاخخًيخه ٦  في نضَع

ابضان ٣ِٞ بل ٧ان بال الٗالم لم ٨ًً الٗىا١ بُجهما بال  ًً ىذ ؾ٨ ،عواح ؤً

زغ ٖمٍغ ا ؤن آلا مهذ بلُه وقٗغ ٧ل مجهإزغ واَمعوح ٧ل واخض مجهما لل 

هما في ٖالم حوخُاجه ٣ٞض ٧اهذ ٧لمت الخب الهاص٢ت بُجهما ٣ٖض ػواط لغوخ

  ي.بضالسلىص ألا 

ضة ٢بل ؤن حؿدؿلم لهظٍ اللخٓاث التي ٦شحًرا ما خغمذ  َىا اؾخٟا٢ذ ٍٞغ

  :مجها و٢الذ

 .ٖلُهبـ الػم وٗمل اللي ٢لذ ل٪  -

  :٢ا٫ لها بهىث مغجج٠

ذ - واها ٦مان  يًه بخدبِبجبص ؤمؿخدُل اوا٤ٞ ٖلى السُت صي بٗض ما ٖٞغ

 .بالؿهىلت صي يؤها مؿخدُل اٍٞغ ٩ُٞ ،بدب٪
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ظوبت ت٢اَٗخه و٢ض ويٗذ ًضَا ٖلى ٞهمه في ع٢   : ٖو

ُت  يالػم وٗمل ٦ضٍ ٖكان ج٣ضع جضزل ال٣هغ وجالق - خل لُالؾم السٍغ

َِؿاٖضها وٗٝغ محن اللي بُٗمل ٧ل صٍ وهسغط مً اللي صي وصا بـ اللي 

٢ض  اخىا ُٞه" ؾ٨ذ ٖمغ و٢ض هٓغ بلحها هٓغة اإلاخإمل الساث٠ ٖلى ٦جز  

ى ًسصخى آلا  ظابذ ُٖىه ب٩لماث عجؼث ؤن ؤن ًًُٗه زاهُت بِىما وظضٍ َو

ضة ا بهما ٞهمتها ٍٞغ   .٧ل لٛاث الضهُا ؤن حؿَُغ

 

*  *  * 
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ت و٢ض ٖلذ عؤؾه ٖاص اإلا ٧الُل السُبت وبضا مدُم ؤ٣ضم ؤًمً بلى اإلاضًٍغ

وامغ لل٣ىاث بمدانغة ال٣هغ و٧ان ٢ض ؤُٖى ألا  ،مل في ؤن ًجض يالخهألا 

ت  .حٗلُماث ظضًضة يحإواإلا٨ىر خىله ختى ج وبِىما َى ٌؿحر في عوا١ مضًٍغ

 ؤٖاظله  ،ا بلى م٨خبهمً مخجهً ألا 
 
ت اإلا٩ل  ٠ بدغاؾت اإلا٨خب محن الكَغ

ً
 ٢اثال

اًؼ ٣ًابل ؾُاصج٪ يغوع  يخض مؿخج ي"ف "  ي خًغج٪ في اإلا٨خب ًا ٞىضم ٖو

ل محن"  :عص ؤًمً بكٗىع باإلالل البالٜ محن "ال ًا ٞىضم هي ظاب ألا ؤ"مخٗٞغ

مؿخيُت خًغج٪ في اإلا٨خب " ٢ا٫ في صَكت "ؾذ ٦مان مل عاظل؟ َُب 

 
 
ًه" ٞخذ ب٢هىة ومخضزلل ٖلُا خض لٛاًت ما اٖٝغ الؿذ صي ٖاًؼة  ياٖمل

ا  ،ًمً إلا٨خبهألا  يالباب لُجض امغؤة ظالؿت ٖلى ال٨غسخ و٢ض بضا ْهَغ

ا مؿض٫ ٖلى ْهغ ال٨غسخ ٞبضث ٖلُه ٧ل ٖالماث الاعجُاب ٦إهما  يوقَٗغ

جها الض٦خىعة ؤوإلاا ا٢ترب مجها ٖلم  ،ق٪ في ؤمغ بضث ٧ل الى٢اج٘ خىله ج٨ظبه

ضة   .ٍٞغ

ضة بىٓغاث هاْغً  يظلـ ؤًمً ٖلى ال٨غسخ  ،ًمألَا الخى٤ والاتهاما بلى ٍٞغ

ا م   ًً  ؼ  ول٨جها ؤً
مال٪ هٟؿه ؤن ًىظهه ذ باالؾخٛغاب والدؿائ٫ الظي ما جظ 

 :بلحها مباقغة

 اظ ياهت -
 
 هٟؿ٪؟ يمًت حؿل

ضة في زباث عجُبؤ   :ظابذ ٍٞغ
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 ي؟َل ٖىض٥ ؤي اتهام يض :عصٞذ ٢اثلتؤبالُب٘ ال " زم  -

 :عص ٖلحها ؤًمً في خى٤ قضًض 

 ؟يَدؿخٗبُ يهتب -

  :خاصة ة٢اَٗخه بىبر  

 .ؤها َىا ٖكان مهلخخ٪ ،خاٞٔ ٖلى اؾلىب٪ في ال٨الم مٗاًا -

قٗلها وهٟش م٘ صزان ؤزغط ؤًمً ؾُجاعة مً ٖلبت السجاثغ السانت به و ؤ 

ًٗ  ،الىٟـ ألاو٫ ظام ًٚب وخى٤ ٧اص ؤن ًٟخ٪ به  : ا٣ٞا٫ مخاب

 ؟ن قاء هللاااػاي ب٣ى  يمهلخت -

  :ص الضزان اإلاىبٗض مً ٞمه ججاَها٢الذ بش٣ت عجبت و٢ض خاولذ َغ  

 ؤ -
 
 .ٜ ًٖ الض٦خىع ٖمغها َىا ٖكان ابل

 اهخٌٟ ؤًمً مخجهً  
ً
ا بهضٍع ٢اثال   :ا هدَى

  ًه اإلا٣ابل ؟وب -

  :ظابذ بهضوءؤ

اث ٚحر بهٟت يؾمب - ن ؤها قاَضة ٣ِٞ ل  يمُجِل في ال٣ًُت وال الخدٍغ

  ؤها اللي خُجى في اللٗبت صي ٧لها َى ٖمغ ،بالٟٗل ٦ضٍ
ً
 م٨ىدل واها ٞٗال

لب مج يَى ظال ،اٖٝغ اًه اللي وعاٍ اخل مٗاٍ  ياؾاٖضٍ في او يالبِذ َو

ب مهىعٍ ٖلى مىباًله لٓهغ ظشت بيذ م٣خىلت واه٨م َلبخم مىه  لٛؼ ٍٚغ

 .اهه ٌؿاٖض٦ىا في خل اللٛؼ صٍ

  
ً
  :عص ٖلحها ٖاظال
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 في اإلاكغخت ؤن الض٦خىع ٖمغ ٖىض٥؟ َب م٣لخِل لُه -

  :بالٛت ظابذ في ز٣تؤ 

 ؤه٪ مؿإلخىِل ل  -
ً
 ..نال

ا بؿاا٫    :زغآٞباصَع

اؽ اللي ٧اهذ بترا٢ب٪ لُه مً الى يمٗل٨ِل خاظت َغبت يَب وإلاا اهت -

  وجدذ بِخ٪؟

 ،هه َُسلو ٖلُابلى و٢ٟذ ؤو خاولذ اؾخٗحن بحهم  ياوي ٖمغ ٧ان مهضصو -

ب ٞحها ٞلظل٪ َغبذ مٗاٍ وخاولذ اصوع ٖلى الٟغنت اإلاىاؾبت اللي ا٢ضع اَغ 

ذ في ال٣هغ او ،مىه واظُل٨ىا مٗاٍ ٖكان  ي ا٦مل ظغ  يو٦مان ؤها انٍغ

ابلٛ٪ ؤو٫ ما  يَى٫ الى٢ذ واٖٝغ َى َحروح ٞحن واج يًًٟل جدذ ُٖج

 .يالٟغنت ججُل

بؿذ ظمُٗها ل٠ ٖالمت اؾخٟهام اخخؤعص ٖلحها ؤًمً بهىث بضث ُٞه  

 :لخسغط في ؾاا٫ واخض

ل الٟغنت صي ؾىدذ صلى٢ت -  ؟يَُب َو

-  ًٗ ضو ،اَب ٣ىل٪ َى ٞحن بـ بٗض ما جٖى مُجِل في ال٣ًُت  يؾمبن ا يَو

 .ب مجهموؾمٗتى مدبل خض ٣ًغ   يؾمبالٗلمُت و  ياهذ ٖاٝع م٩اهت

هٟاؽ مخالخ٣ت مً الؿُجاعة التي ٢اعبذ ٖلى الاهتهاء و٧ان ؤؤزظ ؤًمً ٖضة  

ُ   ي الٗؿ٨غ  قاع له ؤن ًًٗها ٖلى ؤ ة،ل ٞىجان ال٣هى ضز  ٢ض َغ١ الباب ل

 ا
ً
ضة ٢اثال  بهضوء إلا٨خب زم ٢ا٫ له "اؾخجى " وجىظه بىٍٓغ بلى الض٦خىعة ٍٞغ

 : مهُى٘
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"ال ق٨ًغا ؤها مل ٖاًؼة ؤي خاظت " هٓغ بلى :ًه ًا ص٦خىعة" ٢الذب يحكغب -

" عق٠ .لخل٪٢ى ضزلل خض ٖلُا ػي ما اج"َاث لُمىن وم :و٢ا٫ ي،الٗؿ٨غ 

بلى ٧ل مىبهاث  ؤًمً عقٟت ٦بحرة مً ٞىجان ال٣هىة ٦إهما ًخُٗل ظؿضٍ

ت ألا  ت في م٨خبه جُل ٖلى ؾاخت اإلاضًٍغ عى زم ٢ام مً م٩اهه وجىظه بلى قٞغ

 
ً
ض٥ بـ بكٍغ َاجُجؤ ،"مىا٤ٞ ًا ص٦خىعة :زم هٓغ بلحها ٢اثال مٗاًا واها  يٖو

 .ب٣بٌ ٖلُه

 ..مىا٣ٞت -

  ًٖ   :اؾإلها مؿغ

 " ؟َُب َى ٞحن -

ت  - صاعة باها ٦ىذ َلبذ مً و  ،في َُلخىن عمؿِـ 304ؤها ؾاًباٍ هاًم في ٚٞغ

ت اهام واهتهؼث ؤٖىضي  يوم لمىى   يالٟىض١ اجهم ًجُبىل ع١ قضًض ومل ٖاٞع

 يٞغنت اوكٛالت في ٢غاءة الُالؾم اللي في الىع١ وخُُذ له اإلاىىم في الكا

ى هاًم   .وؾُبخه َو

 ؤ٢ا٫ ؤًمً و٢ض  
ً
ٞ٪ قٟغة  ي ٧الىع٢ت التي ٧اهذ جدى  اا مً ظُبه بضزغط قِئ

   :ىظىصة ٖلى ْهغ ال٣خُلال٩لماث اإلا

  ػي  -
ً
 .صي مشال

   :مغ لم ج٨ً ٢ض ويٗخه في الخؿبان٢الذ و٢ض بضا ٖلحها اعجبا٥ ل  

واها إلاا ٢لٗذ الجا٦ُذ في ظىِىت  ،الىع٢ت صي ٧اهذ مٗاًا في الجا٦ُذ ةًى ؤ -

  اال٣هغ ؾبتها ُٞه ٖكان اهخى 
 
ل٪ جغظمت جال٢ىا الىع٢ت واب٣ى ٦ضٍ بٗخ

ملذ هٟسخ يالىو اللي ٦ىذ ؾإلخج   يٖلُه ٖو
 
٢ت ع وؿِذ الى  يام ٖمغ اوض  ٢

  .ـ في الخ٣ُ٣ت ؤها ؾبتهال٪ بال٣هضالجا٦ُذ ب ةظى 
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ُ  بٖلى ؤًمً بىاصع ا٢خىإ  ابض ًٖ ط ًبضو ٦المها مى٣ُ ا ما ول٨ىه ٌكٗغ ؤن ا هى

 
 
بت جسخلِ ب٩ل ط   :زم ٢ا٫ ة في ٨ٍٞغ ع  زمت شخيء ما وباجذ الٍغ

 " .٢بل ما ًهخىَُب ًاال ًا ص٦خىعة ٖكان هلخ٣ه  -

 ًٗ ت وزٟت مخىظهحن بلى ؾُاعة ؤًمً زم ٢اما م وامغ بلى ٧ل نضع ألا ؤا في ؾٖغ

٣ًإ الىخضاث اإلادانغة لل٣هغ ؤن جخدغ٥ ٞىًعا نىب َُلخىن عمؿِـ لل 

  .بالض٦خىع ٖمغ َىا٥

 

*  *  * 
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- 19 - 

 

 ؤٗض ٧ان َىا٥ ٖلى ب  
ً
ًبٗض  م٩ان  ا في مخاع مً البِذ ٣ًب٘ الض٦خىع ٖمغ مسخبئ

وامغ بلى الىخضاث بالخدغ٥ خضار زم إلاا ظاءث ألا ًٖ ال٣هغ ًغا٢ب ؾحر ألا 

ا ؤن ًضزل ٖمغ اهًٟذ ٧ل ال٣ىاث مً ؤمام ال٣هغ وبضا ال٣هغ ؾاهًد 

 
ً
٣ت التي ٧ان ٢ض صزل بها مؿب٣   ،ابلُه بىٟـ الٍُغ

 
ى ؿخى٫ ال ٞالخ٠ ىع َو

سغط  ٌٗلم ٦م ؤن الى٢ذ لً ٌؿٟٗه ٦شحًرا ُٞجب ٖلُه ؤن ًضزل ال٣هغ ٍو

ت العجُبت ؤو  ه جل٪ اإلاهٟٞى ٢ل بمٗجى لهظٍ ألا ىٖلب٩ل ما ٢ض جدٍى

  .السٍغُت الغ٢مُت

ت واؾخسٟاء مخىظهً  ياهضٞ٘ هدى الباب السٟ ا بلى مبجى ال٣هغ في ؾٖغ

وإلاا  ،زكُت ؤن ٨ًىن َىا٥ مً ًغا٢ب صازل الخض٣ًت ؤو ٖلى م٣غبت مجها

ت ؾاهدت صزل ال٣هغ الظي ٧ان ا بضث له الٟغنجإ٦ض مً زلى اإلا٩ان جمامً 

 ٢ض وي٘ ٖلى بابه الكم٘ ألا 
 
ت هىمه خمغ خُض حؿل٤ ٖلى شجغة بجىاع ق ٞغ

ى٢ها َاب٣ يعضخفي الضوع ألاو٫ ٞى١ الُاب٤ ألا  وإلاا  ،نحزٍغآن امباقغة ٞو

ت وبِىما َى ًلخٟذ لُخىظه  ت وصزل بلى الٛٞغ نٗض بلى َىا٥ ٞخذ باب الكٞغ

 ًٖ ت التي ٧اهذمؿغ ً ٍ  الظي ػ   ي ٖلحها البىاء الدجغ  ى٢ض َػ ا بلى باب الٛٞغ

غ مىصعن و ت ظمُلت ٞبها ؾٍغ وصوالب مً الُغاػ  ىص"٦ىم"بض٨ًىعاث ٖهٍغ

٣ٞض إلاٗذ ُٖىه واحؿٗذ  يء؛ًلخٔ َظا الصخ ةو٫ مغ ول٨ىه ول  ،الخضًض

ت ال٣هغ ٢ض ؤط الخٔ ؤن بخض٢تها  ت مً قٞغ قٗت الٛغوب الضازلت بلى الٛٞغ

ت مً هاخُت الجهت الكغ٢ُت في ٨ٖؿذ ٧لمت بضث جلم٘ في َٝغ ف ي الٛٞغ
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٣ت عجُبت لم جٕغ ؤالخاثِ الكغقى ع  ي ٧لمت مدٟىعة ٖلى حجغ مجهم بٍُغ

ُٞاع" بعؤي ٧لمت " ،اهدباَه مً ٢بل وال اهدبه لها وال زُغث ٖلى ٢لبه ٢ِ

وبال مٗجى وإلااطا ٦خبذ ٨َظا زم ؤزظ  تو٠٢ ؤمام ال٩لمت التي بضث عجُب

ت لم ًلخٔ ؾىي َظٍ ال٩لمت في َظا اإلا٩ان ع٧ان الٛؤًبدض خىله في ٧ل  ٞغ

ب في الخاثِ الكغقى ول٨ىه ٖلى الٟىع  ت الغ٢مُت مً ؤالٍٛغ زغط اإلاهٟٞى

 مامه ٨َظا ؤبضث  يظُبه والت

2 1 6 1 2 

1 3 3 2 1 

2 2 9 4 1 

3 1 11 3 2 

ى ًداو٫ ؤن ٌؿدى٤ُ ألا  ا وم٨ىىجها بطا ٧ان ؤر له ًٖ ع٢ام لخٗب  ٢ا٫ َو ؾغاَع

طا ٧ان بو  ،عبٗتالاججاَاث ألا  يوؾِ ٌٗبر ًٖ اججاَاث مخباًىت وهالٗمىص ألا 

ش مُالص ظض يمجمٕى َظٍ الهٟٝى ٌُٗ   ا َظٍ ألا ٞدخمً  يجاٍع
ر ًٖ ع٢ام حٗب 

ٞؿإظض  1 3 3 2 1 يشخيء مسبإ َىا في َظا ال٣هغ ولى جإملذ اله٠ الشاو

 
 
 ؤن الاججاة الظي ٌٗبر ٖىه َى اججاٍ الكغ١ مخمش
ً
حكحر بلى  يٞه 3 في الغ٢م ال

بضو لي واضًخ  ت ٍو  الخاثِ الكغقى في الٛٞغ
 
 ٣  ا مً مى٢٘ ال٩لمت التي ه

 
ذ ك

ى الغ٢م  يٖلى َظا الدجغ ؤن الغ٢م الخال  ي٣ٞٗض ألا الب   ًٌٖٗبر  2مباقغة َو

ى الغ٢م اإلاىظىص  اا واخًض لل٩لمت مً َٝغ الخاثِ بِىما اعجٟاٖها ًبضو مترً  َو

وؾِ ٌكحر بلى اججاٍ ؤن الغ٢م ألا بطا بضا جسمُىه ًسبٍر  1في آزغ اله٠ 

٣ت ٣ٖاعب الؿاٖت والغ٢م الخال ت ٖلى ٍَغ له مباقغة  يالخاثِ صازل الٛٞغ

 يزحر َى البٗض الغؤسخلل٩لمت ًٖ َٝغ الخاثِ والغ٢م ألا  ي٣ٞٗض ألا َى الب  

ىا ٢ٟؼ في الهىاء خُض ٢ا٫ لىٟؿه ٠ُ٦ ٚاب ٖج ،عىلل٩لمت ًٖ ألا  َظا  يَو



 

 

 
- 105 

- 

٣ب ،َُلت الى٢ذ ُت ٧اهذ مخبٗت في ن َظٍ الٍُغ ت التي ٦خبذ بها السٍغ

ت التي واؾِ ال٣غن الخاؾ٘ ٖكغ بحن ٖلماء البٗشاث ؤلا ؤ ٢بلذ ؤهجلحًز

ن ًهٟىا مىي٘ ؤي إو٧اهىا ًٟٗلىن طل٪ ب ،زاع مهغ ال٣ضًمتآال٦دكاٝ 

٣ت ي٦ك٠ في مٗبض مً اإلاٗابض ؤو في ؤي بىاء َغم  ،باؾخسضام هٟـ الٍُغ

ختى ًخٗظع ٖلى لهىم آلازاع الظًً ٧اهىا و٧اهذ زغاثُتهم ٖلى َظا الىدى 

 
ً
هه ةخضَم ٞؤ يًضؤا بطا و٢ٗذ زٍغُت مً َظٍ في ًُاعصوجهم ؤن ًٟهمىا قِئ

ا٠٣ً ال ًٟهم قِ
ً
ُت ئ ول٨ً َظٍ السغاثِ  ،ؤو بلى ماطا حكحر َظٍ السٍغ

ها ٌٗبر ًٖ م٩ان مسخل٠ ٞهظٍ اإلاهٟىٞت ال حٗبر ًٖ ح٧اهذ ٧ل ؾُغ ٞ

و٧اهىا ًجٗلىن  ،ما٦ً مخباًىت في ال٣هغؤت عبٗؤم٩ان واخض بل حٗبر ًٖ 

  ؤ تعبٗؤاإلاهٟىٞت مً 
  ٖمضة ٣ِٞ ٌٗب 

ت زم ٌٗب  ر ر الٗمىص ألاو٫ ًٖ ع٢م الٛٞغ

عبٗت زم ٌٗبر الٗمىص ٤ٞ الاججاَاث ألا ًٖ الاججاٍ صازلها و   يالٗمىص الشاو

ىا بضث  ،غؤسخىالزم الٗمىص الغاب٘ ًٖ البٗض  ،٣ٞىألا ٗض الشالض ًٖ الب   َو

 يٞماطا ٌٗج ةٖمضؤمٗه مً زمؿت  تط بضث اإلاهٟٞىب ؛ا٦بحرة ظض  خحرجه 

 الغ٢م ألاو٫ ؟؟؟؟

 
ً
ُت ؤن ؤن في الُاب٤ ألاو٫ عبما  زم ٢ا٫ ؤها َىا آلا ٨ٞغ ٢لُال عاص مً نى٘ السٍغ

ت  يٌٗج يع٢م الُاب٤ واله٠ الشاو ي٣ًى٫ ؤن اله٠ ألاو٫ ٌٗج ع٢م الٛٞغ

٤ٞ ٣ٖاعب الؿاٖت واله٠ هٓغ بلُه و  ؤالظي  ٍالاججا يواله٠ الشالض ٌٗج

زحر َى ًٖ َٝغ الخاثِ بِىما اله٠ ألا  يءللصخ ي٣ٞٗض ألا الغاب٘ َى الب  

وبالخالى ٨ًىن الخدضًض في ٚاًت الض٢ت والىيىح بطا جغظمت  ي،سخؤٗض الغ الب  

ت بل في الُاب٤ الشاو ٞسغط  ي،اله٠ ألاو٫ مً اإلاهٟىٞت لِـ في َظٍ الٛٞغ

 ًٖ خذ الباب ونٗض في زٟت ٦إمؿغ  ،نابٗهؤا بُٝغ هما ًلمـ الؿلم إلاًؿ ا ٞو

 ٖض   ؤًً ًبضؤوبضث خحرة ظضًضة مً  ي،زم و٠٢ ؤمام حجغاث الُاب٤ الشاو

ت ألاولى  ،1ن الغ٢م اإلاىظىص في اله٠ ألاو٫ َى ل  ؛الٛٝغ لُهل بلى الٛٞغ
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ت ا  3ع٢م  ي٣ٞا٫ في هٟؿه إلاا ٧اهذ ٚٞغ ًً ت التي ٞى٢ها مباقغة هي ؤً ٞالٛٞغ

ت ع٢م  ت ع٢م في الُا 3الٛٞغ ٞهىا٥ اخخمالحن  1ب٤ الشاوى ول٩ى انل للٛٞغ

خحن للُمحن ؤو ؤما ؤن بازىحن  خحن بلى الِؿاعؤعظ٘ ٚٞغ وبالٟٗل  .ج٣ضم ٚٞغ

 ؤجىظه ظهت الُمحن 
ً
خذ الباب في ٖى٠ قضًض و وال في  6لى ظهت الغ٢م ب ٞو

ا ل٨ىه لم الجهت الجىىبُت وجٟدو الخاثِ ظًُض  يحٗج ي٣ٖاعب الؿاٖت والت

ا،قِ ًغ  
ً
مً ٢ىة ل٨ً ال هدُجت وال َاثل مما ًبدض  يوحؤؤزظ ًبدض ب٩ل ما  ئ

صزا٫ الًىء ب٩ل الُغ١ ل٨ً لم ًٟلر ألامغ ٞسغط و٢ض بؤزظ ًداو٫  ،ٖىه

خه مباقغة إبضث ٖلُه السُبت والُ ت الٗمىصًت ٞى١ ٚٞغ ؽ زم جىظه بلى الٛٞغ

 ؤا وجىظت ظهت الِؿاع َظٍ اإلاغة ٞال٣هغ مؿخضًغً 
ً
  و٢ض ٦ؿِذ ظضعاههنال

ت التي  بلىخاث في ٚاًت الغوٖت والجما٫ ٞلما جىظه ظهت الِؿاع مً الٛٞغ

خه وصزلها وهٓغ بلى ظهت  ٣اعب الؿاٖت ؤي ظهت الجىىب ٖمً  6بدُاػ ٚٞغ

مً خاٞت الخاثِ خُض الغ٢م اإلاىظىص  واخض   ٗض متر  َظٍ الخاثِ ٖلى ب   يوف

لى اع  ،1زحر في اإلاهٟىٞت في اله٠ ألاو٫ في الٗمىص ٢بل ألا  ً ٖو جٟإ متًر

  2زحر خُض الغ٢م ألا 
ً
بً وظض قِئ مامه ما ٧ان ًلخٟذ لها ؤا ل٩لمت بضث ا ٍٚغ

 
 
لهى في ٚٝغ ال٣هغ و٧ان ًخدغ٥ ٞحها  ؛ِ َُلت خُاجه٢ ٨ٞم ٧ان ًلٗب ٍو

ي ٢بل ٦إهما ًىٓغ بلى ال٣هغ الظي طقُاء مً َظٍ ألا  ول٨ىه لم ًغ   ،ظمُٗها

ن مخاَت مامه آلا ؤظا ال٣هغ ا ٞبضا َٖاف ُٞه َُلت ٖمٍغ هٓغة مٛاًغة جمامً 

وب٣ى الؿاا٫ الظي ٌٗه٠ بظَىه َىا٫ الى٢ذ مً  يخاجمً اللٛاػ وألا 

٨خب َظٍ ال٩لماث في ٚٝغ  الظي عؾم َظٍ السٍغُت و٠ُ٦ له ؤن ًضزل ٍو

ت اإلاهجىعة التي لم  يًغ ٦غسخؤخال٣هغ وبهظا الك٩ل وإلاا  ٧ان صازل الٛٞغ

ً ظمُ٘ السضم ماٖضا ًٟخدها ؤخض مىظ ؾىحن ٣ٞض ٧ان ٖمغ ٢ض جسلى ٖ

ٝغ الُاب٤ ألا  ية ٧اهذ جإحؤامغ  ا  يعضخلخى٠ُٓ بهى ال٣هغ ٚو ًً وجى٠ٓ ؤً

ت هىمه ٣ِٞ ما َظٍ الٛٝغ باجذ مهجىعة مىخكت ٩ًاص الىىع ًُل ؤ ،ٚٞغ
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 يءالظي ٖالٍ الٗى٨بىث ل٣ُغؤ َظا الصخ يٞحها بال٩اص ٞلما نٗض ٖلى ال٨غسخ

بت ،الالم٘ ٣ت ٍٚغ ا وزُٟت في طاث ظض   وظض ٧لمت ه٣كذ ٖلى الدجغ بٍُغ

ت ؾخُٗؤا خًغ" ٞبضا واضًخ ؤوظض ٧لمه " ،الى٢ذ  يمامه ؤن َظٍ اإلاهٟٞى

 ُٞاع" بضا ألامغ ؾاطًظ بخًغ ؤله ظملت ؤو٫ ٧لمخحن ٞحها " 
ً
ما َظا  ،اا سسُٟ

؟ ما َظا الٗبض؟ ول٨ً بضا البض ؤم ُٞاع مً َظا؟ ول  بالهغاء زم  مامه ؤخًٍغ

  .امً ؤن ٨ًمل الجملت بإي زمً ٧لٟه َظ

ٞٗلم ؤن ال٩لمت  2 2 9 4 1مامه ٨َظا ؤهٓغ بلى اله٠ الشالض الظي بضا 

ت مباقغة في هٟـ اججاٍ الٗض  ت الخالُت لهظٍ الٛٞغ الجضًضة ؾخ٨ىن في الٛٞغ

ت ع٢م  ؛نا آلا الظي بضا له واضًخ  ت التي ٧ان ٠٣ً ٞحها ٚٞغ ت  1ٞالٛٞغ والٛٞغ

خه مباقغة في الُاب 3ع٢م  ت التي بدُاػ ٚٞغ ت ٤ ألا هي الٛٞغ ؾٟل ٩ٞاهذ الٛٞغ

ت ٦بحرة ًداو٫ ؤن ًغي بلى ما  ،الشاهُت هي التي ج٣٘ بُجهما ٞخىظه بلحها في ؾٖغ

  .ه َظاؾخضؾ٣ُىصٍ 

ت الشاهُت في الُاب٤ الشاو في  9جىظه بلى ظهت  ي،وبالٟٗل إلاا ونل بلى الٛٞغ

لى ب   ي٣ٖاعب الؿاٖت ؤي بلى الخاثِ الٛغب بً خمؤعبٗت ؤٗض ٖو ا مً اع ج٣ٍغ

لى اعجٟإ متر واخض وظض ال٩لمت مسب خاٞت ة و٢ض هدخذ ٖلى إالخاثِ ٖو

٣ت ًهٗب ٖلى ؤلا ْل ًداو٫ ؤن ًبظ٫  ،مالخٓتها يوؿان الٗاصالدجغ بٍُغ

ا ٞةطا هي ٧لمت "الغظل" وبىيٗها بجىاع ؾاب٣تها  ٢هاعي ظهضٍ لُبهَغ

ذ ُُٞاع الغظل" ب٣بخًغ ؤن هي "ج٨ىن الجملت التي ج٨ىهذ مٗه بلى آلا 

هه ٌؿحر في الاججاٍ ؤصاص صازله ل٨ىه ٌكٗغ ؼ ال مٗجى والخحرة جالجملت ب

 ؤالصخُذ و 
ً
 ٧2ان ٖلى َظا الىدى  يزحر والظا ما ًيخٍٓغ في اله٠ ألا ن قِئ

ٌ   يوالظ 3 1 11 3 مه ؤن يالخه في الضوع اإلا٣بل ؤي في الُاب٤ الشالض ٗل  باث 

ت ع٢م  يوف   او٢ض بض 1الٛٞغ
ً
ت َظٍ التي ن ؤن ٌٗٝغ ؤي  آلا ٖلُه ألامغ ؾهال ٚٞغ
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ت ولِؿذ مغبٗت ٦خل٪ التي ؾب٣تها ت صاثٍغ  ،ًبدض ٖجها لُجض هٟؿه في ٚٞغ

ض ؤن ٌكحر  ي قض نٗىبت مً الٛٝغ الؿاب٣ت ٞهى ال ًضع ؤألامغ  ابض بلى ما ًٍغ

الاؾتراجُجُت ٞلٗلي بطا و٢ٟذ في مىه٠  ل٨ىه ٢ا٫ ولىدب٘ هٟـ 11الغ٢م 

ت و   ج تفي ٣ٖاعب الؿاٖ 11قغث بلى الجهت ؤالٛٞغ
ً
 ٨ىن َظٍ الى٣ُت مجاال

ت وهٓغ في ؾاٖخه  ،ا لبضاًت البدضظًُض  وبالٟٗل و٠٢ في مىخه٠ الٛٞغ

ٞظَب بلى الخاثِ  11قاعث ٖلى الغ٢م ؤبلى اججاة الؿاٖت التي  "الغول٨ـ"

 ؤمامه و ؤاإلاؿخضًغ 
ً
داو٫ ؤن ًجض ق٨ال بً زظ ًبدض ٍو ا ؤو ٧لمت مسُٟت ؤو  ٍٚغ

 2مً َظٍ الى٣ُت والغ٢م  ي٣ٞؤ ٗض  ٌكحر بلى ب   3مسبإة ختى ٢ا٫ ٦إن الغ٢م 

 ؤالشالزت  :نول٨ً الؿاا٫ آلا  ي،سخؤٌكحر بلى الاججاٍ الغ 
ً
م ؤا مخاع جبٗض ًمُى

 
ً
  ؟قماال

 
ُؤغ ل٨ىه جظ٦ ٣ت السٍغ في جغجِب الٛٝغ وجغ٢ُمها حؿحر في  تن ٍَغ

مخاع مً َظٍ الى٣ُت ٖلى ؤ ض زالزتٗهه ٖلى ب  ؤهاخُت الُمحن ٞباث ٖىضٍ ٣ًحن 

ً ؾُجض يالخه ي الضاثغ  مدُِ الخاثِ لى اعجٟإ متًر وبالٟٗل ٞٗل  ،ٖو

ت ختى  بمىًضة ٢ضًمت ٠٣ً ٖلحها صازل  ىحؤطل٪ في زٟت ٖالُت وؾٖغ

ت اإلاهجىعة خاو٫ ب٩ل الُغ١ ٢غاءة ال٩لمت التي باجذ باَخت بدُض  الٛٞغ

ٞبضث له ٧لمت لم ٨ًً  ،هٟـال بك٤ ألا بعجؼ ًٖ جدضًض جٟانُلها 

 
 
٣ٞض ٧اهذ ال٩لمت  ؛نابه الضواعؤلى عؤؾه ٦إهما ِ ٞىي٘ ًضٍ ٖلُخى٢ٗها ٢

 .ُسُغ ببالهل نَا هي آزغ ما ٧اؤالتي ٢غ 

 

*  *  * 
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مجض وب٣ُت ال٣ىاث بلى ٞىض١ َُلخىن ؤه اإلا٣ضم ؤًمً ومٗه الغاثض جىظ   

غ التي حكتهغ باالػصخام الكضًض ختى ونلذ  عمؿِـ في مى٣ُت الخدٍغ

ىا٥ صزل ،ال٣ىاث بلى الٟىض١  يعزامالٟسم ؤًمً بلى بهى الٟىض١  َو

 و٢ض جىظ   ،الك٩ل
ً
٠ الاؾخ٣با٫ ٢اثال ويت الض٦خىع ٖمغ؟" ؤ " ٞحن ه بلى مْى

 304اعجب٪ ٖامل الاؾخ٣با٫ ٦شحًرا وهٓغ بلى الخاؾىب السام به و٢ا٫ "

خىا ظاًحن ب" :ؾ٨خخهؤؤًمً بىبرة خاصة  ًه ؟" عص  بًاٞىضم بـ مم٨ً هٟهم في 

 ".قغة ٖلى الٟىض١ بهضوء ٦ضٍه٣بٌ ٖلُه مً ٚحر قى 

ٖامل  هو٢بل ؤن ًخىظه بلى اإلاهٗض لِؿخ٣له بلى الضوع الشالض ٖاظل

 
ً
 وث مً عب٘ ؾاٖت ًا ٞىضم " عص  ؤ"بـ َى لؿه ٖامل حكُ٪ : الاؾخ٣با٫ ٢اثال

"ًا ٞىضم صا اللي خهل وصٞ٘  :ظابؤًه" ببخ٣ى٫ " :ؤًمً في خى٤ قضًض

ضة" ت الض٦خىع ٍٞغ ٞغ خه ٚو  .خؿاب ٚٞغ

٣ًً ؤن زمت شخيء ما ؤ٧ل ٖالماث الُٛٔ والخى٤ ٖلى وظه ؤًمً الظي  بضث

ض١ عواًت ًضبغ زم بطا ٧ان َى ٢ض اههٝغ مً عب٘ ؾاٖت ٞهظا مٗىاٍ ن  

ضة ل٨ً   ًً طَب وما الظي خضر؟ ؤالض٦خىعة ٍٞغ

 
ً
ضة ٢اثال ت لٛاًت ما  ىعةخص٦ "واضر ًا هٓغ ؤًمً بلى ٍٞغ ُىا قٍى اه٪ َدكٞغ

ا في الخىظه بلى باب الٟىض١ و٧اهذ الض٦خىع ٖمغ" وبِ يهالق ًٗ ىا ظمُ ىما قٖغ

ضة حؿحر بجىاع ؤًمً بٛحر ألا  هً ٍٞغ ا ؾاوع الخضًضًت في ًضَا ٣ٞض ٧ان خٍغ

وبِىما َم ًخدغ٦ىن في  ،جها م٣بىى ٖلحهاؤلت إال جبضو اإلاؿؤ٦ما َلبذ مىه 
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ض ؾُاح  ٦60ثر مً ؤن مً ٦بحر مً عوؾُا م٨ى   ياججاة باب الٟىض١ صزل ٞو

الؿاثداث مً الخاٞلت التي ٧اهذ ج٣لهً وبضؤ  ذهؼل .في ٚاًت الجما٫ؾاثدت 

وبِىما قٛل بٌٗ عظا٫ ؤًمً  ،الؼخام الكضًض ٖىض بىابت صزى٫ الٟىض١

هىزت ؾىدذ الٟغنت للض٦خىعة الغوؾُاث مخٟجغاث ألا  االءبالىٓغ بلى َ

ت ٦بحرة  ضة لخضٞ٘ ؤًمً في نضٍع وجستر١ ظمٕى الؿاثداث مخىظهت بؿٖغ ٍٞغ

 ؛٦بحر   هي قضًضة الؼخام بلى ٢ضع   يمى٣ُت بىال١ التي جدُِ بالٟىض١ والتبلى 

٤ يخُض ٣ًب٘ َىا٥ ؾى١ للباٖت ٖلى ظاهب هه ًىظض بجىاع ؤ٦ما  ،الٍُغ

ت بى٣ل الغ٧اب بلى مداٞٓاث مهغ  ،َُلخىن عمؿِـ الكغ٦ت اإلاىَى

غ ومجم  ؤياٞت بلى بال  غ ٩ٞاهجها ال جبٗض ٦شحًرا ًٖ مُضان الخدٍغ ذ ٘ الخدٍغ

ت وزٟت خُض خاو٫  ،والؼخام قضًض ،اإلاى٣ُت حعج بالىاؽ وجىظهذ بؿٖغ

ت ٦بحرةؤاإلا٣ضم ؤًمً والغاثض  ول٨جها صزلذ في  ،مجض مالخ٣تها ٞخابٗاَا بؿٖغ

ىن لل  3بلى مبجى يالؿى١ اإلاجاوع للهُلخىن زم اإلااص ىا٥  ،طاٖت والخلٍُٟؼ َو

ىن جضزل بلُه طاٖت والخلُاط ٦بحر زام بالٗاملحن في مبجى ؤلا ٣ًب٘ ظغ   ٍٟؼ

  .ٖضاص ٦بحرةإالؿُاعاث وجسغط مىه ب

زٟت وعقا٢ت ٖالُت ججاوػث الؿُاعاث والؼخام الكضًض لخجض هٟؿها  يف

ىن ٖلى ٦ىعهِل الىُل وظضث جا٦سخؤمام مبجى ؤلا  ٫ جز  ً   يطاٖت والخلٍُٟؼ

ىن ؤمام اإلابجى ٢ٟؼث صازل الخا٦سخ ٗاث الخلٍُٟؼ و٢الذ "اجدغ٥  يبخضي مَؼ

ضً٪ ا ت َو ت ٦بحرة ٖلى قإع بؿٖغ للي اهذ ٖاًؼة" جدغ٥ الخا٦سخى بؿٖغ

٣ه اللخا١ بها ال٨ىعهِل لُخٍى بحن الؼخام ولم ًخم٨ً ؤًمً ؤو ؤي    ،مً ٍٞغ

٣ًاٞها ٞاإلاى٣ُت م٨خٓت َال١ الىاع ٖلحها ل با بًض ؤولم ٨ًً مً الؿهل 

ظٍ مؿإلت في ٚاًت السُىعة   .بالىاؽ واإلااعة َو

ُٔ لى زغظ و٠٢ ؤًمً في خى٤    أا مً نضٍع لُٛى الٗالم ٦ٚو
ً
 .ابت وخى٣

لى الٟىع ؤُٖى  ُت وألاؤٖو ت الٗشىع وامٍغ ل٩ل الىخضاث الكَغ ٦مىت بؿٖغ
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ضة ٤ ال٨ىعهِل آلا  يٞه ؛ٖلى ص٦خىعة ٍٞغ ُٞجب الٗشىع ٖلحها بإي  ،نفي ٍَغ

 .زمً

  ٖ ضة ٖلى  ٤ جها ؾخ٣ابل الٗضًض مً ألاؤ ٧امل   لم  ٧اهذ ٍٞغ ٦مىت ٖلى ٍَغ

ول٨جها هؼلذ ٖىض  ،ٖلحها مهما َا٫ الى٢ذ ؤو ٢هغ نال٨ىعهِل وؾُٗثرو

ت قضًضة ختى  ي جىبِـ الجهغ مدُت ألا وظلؿذ  ،اجها حجؼث م٣ًٗض بفي ؾٖغ

 يوبالخال ي،ا بال٣ضع ال٩افالظي لم ٨ًً مؼصخمً  ي جىبِـ الجهغ في نٟٝى ألا

وبِىما ٌك٤  ،زغي لجهغ الىُلن بلى الًٟت ألا لذ وظهتها لخخىظت آلا ٣ٞض خى  

الجه نٟدت الجهغ السالض ٖابغة مً آباب الىُل الغخب وجضاٖب جىبِـ ٖألا

ضة ما ٧ان بُجها وبحن الض٦خىع ٖمغ مً مكاٖغ  ،يٟت بلى يٟت جظ٦غث ٍٞغ

هثى التي ٧اهذ ٢ض ٦بدذ ناص٢ت جٟجغث ٞجإة صازلها ٦إهما زغظذ ألا 

  .ظماخها في صازلها لؿىحن ٦شحرة

ها لم ؤظله و ؤىا٫ مً َفي ٧ل َظٍ ألا  يي٘ هٟسخؤإلااطا  :لذ في صَكتءحؿا

ًىمحن وما ٧ان بُجى وبِىه ٢بل طل٪ ؾىي الصجاع  ظمى٢ترب مىه ؾىي ؤ

ت والٗلمُت ؟ م ؤن ٧ل َظٍ اإلاىاػالث واإلاىاْغاث ؤوالسالٝ واإلاىاػالث ال٨ٍٟغ

ٟ  ؤ يالباًَ ل٩ ي٧اهذ وؾُلت انُىٗها ٣ٖل ذ اهدباَه صون ؤن ٌكٗغ ٣ٖلى ل

 خبه ؟ؤ يوؤ يالىاع

جُاو٫ ٖلُه ؤهاَده بل و ؤ٦ىذ  يول٨ج ي،هٟسخم٨ىىن  ٧امً فيعبما ٧ان َى 

 ؤ
ً
لم ٨ًً لُخدمل جل٪ الهىعة  يصعا٧ة؟ وم٘ َظا ٞي  لبا لجظب اهدباَه خُاه

بضو ٞحها ٦ٟخاة جداو٫ لٟذ اهدباٍ ػمُل لها في اإلاضعؾت ؤ يمامه والتؤ

 .ؾاجظةبمىاَدخه ؤمام ألا 

ً ا ولُض اللخبًض ؤلم ٨ًً  ين َظا الخب الظي زغط مً صازلب ٓت و٢ٍغ

 م  مىظ عؤًذ الض٦خىع ٖمغ في ؤو٫ مغة ٖىضما ٢ض   يالهضٞت بل ٧امً صازل

و٠ُ٦ ٧اهذ الجامٗت في  ،ههى عؾالت الض٦خىعاٍؤا مً الؿغبىن بٗض ؤن ٖاثًض 
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خالت خٟاوة بالٛت به و٠ُ٦ ؤن اَخمامهم َظا ومٓاَغ التر٢ب ل٣ضومه 

 يؿىعبىن لُل٣عي َظا الض٦خىع ال٣اصم مً الؤفي لهٟت قضًضة ؤن  يظٗلخج

ش الٟغاٖىت   .ؤو٫ مدايغة ًٖ جاٍع

ت ؟ زم ماطا  ي:٢لذ في هٟسخ مً َظا؟ وماطا لضًه ل٣ُضمه في ٖالم آلازاع اإلاهٍغ

 ؾخ٨ىن ٞدىي جل٪ اإلادايغة اإلاغج٣بت ؟

ها٢ت في مىٓغ مبهغ هٓغ ٞحها بلُه و٢ض ٧ان قضًض الخىاؾ٤ وألا ؤ٧اهذ ؤو٫ مغة 

ؼما ما ٧ان ًمل٪ مً  ،ظظاب و٢ىة خًىع َاُٚت زًٗجى ؤها ؤال٩اٍع

نٛاء هذ حؿخم٘ بلى الض٦خىع ٖمغ ؾىي ؤلا ؤٞال جمل٪ و  هلؿلُان خضًش

ظظلت ٦إهما جسغط مً  ٩ٍٞاع ؤه٣ُت مغجبت و ؤ٧اهذ ٖباعاجه  ،نٛاء الخاموؤلا 

هه ٖاف ؤل٪ ٢ىاٖت  يؾُل َاصع و٧اهذ حججه مى٣ُُت بلى صعظت ٢ض حُٗ

ه٪ خحن ؤىن٠ بلى خض و٧ان ًجُض ال ،َظٍ الدجج ال ًى٣لها مً ال٨خب

 .ه٪ ج٣غؤ عاجٗت مً عواج٘ هجُب مدّٟىؤحؿمٗه حكٗغ 

ش عمؿِـ الشالض وألا  ًو٧اهذ ؤو٫ مدايغة له ًٖ جاٍع وبضؤ في  ،ؾغة الٗكٍغ

ش عمؿِـ الشالض ٦مل٪ ؤ٦غ ط   مىع ٦شحًرا مجها مٗلىم لضي الباخشحن ًٖ جاٍع

ج٩لم  عجاب باإلادايغة ختىَظا ؤلا يٖٓم ملى٥ مهغ ال٣ضًمت وب٣ؤمً 

ال٢ت اإلال٨ت "جُا  ًٖ اإلااامغة اليؿاثُت التي خ٨ُذ يض عمؿِـ الشالض ٖو

  
 يوؤغ لىا ٢ىبلت ٖلمُت ٧اهذ مظَلت بلى خض "بهظا الكإن زم اؾخُغص لُٟج 

ىن هِخائع َى "اإلاىمُاء الهاعزت" ٞما  يعجؼث ًٖ جهض٣ًها وه ؤن الٟٖغ

عاصث ؤن ؤما ن نضٖذ ال٩لمت في ٣ٖلها ختى خغ٦ذ وظهها بٗى٠ بالٜ ٦إهب

  .اإلاىخل يجُغص َظٍ الاؾم الكُُاو

 

*  *  * 
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ىا٥ في ح  ياإلاهىضؾحن خُض ٧ان ٌؿ٨ً الض٦خىع مضخذ الُبِب الكغع يَو

الظي م٨ض َُلت الى٢ذ الؿاب٤ ًداو٫ ؤن ًٟ٪ ؾغ جغ٦ُبت اإلااصة التي ٖثر 

٣ًحن باث ٖلى  يبًُ الغظل اإلاظبىح والظ يٖلحها في بًُ البيذ اإلاظبىخت وف

لى ألا ؤ في  يعجر ٞهظٍ اإلااصة هي الؿبب الغثِسخجهما ماجا ٢بل ٖملُت الظبذ ٖو

ٌ ومٗه 200ؾىت  يو٧ان ًُال٘ "الؿغ الؿاع " لجابغ بً خُان اإلاخىف ،الىٞاة

 ؤ يوالظ ي قهغ الغاػ ٦خاب جلمُظٍ ألا 
 
ى  ا٠ ٦خابً ل ٖلى ٚغاع هٟـ الدؿمُت َو

  .ؾغاع""ؾغ ألا 

ى ًبظ٫ في ؾبُل طل٪ الٗىاء ٧ان ٣ًغؤ في ق٠ٛ بالٜ َظٍ ا اث َو إلاسَُى

جى له ٞهم اإلاهُلخاث ال٣ضًمت و٠ُ٦ ناٙ َاالء الٗلماء ؿال٨بحر ختى ًد

هُت ٖلى ٧ل ماصة خا٫ آجل٪ اإلاغاظ٘ ال٣ُمت و٠ُ٦ ٧اهىا ًخلىن الىهىم ال٣غ 

ن َظٍ ؤؾغاع و ٖلم ألا  يياٞت ماصة ؤزغي لها ٣ٞض ٧اهىا ًغون ؤن ال٨ُمُاء هب

م  ،ال بخى٤ُٞ هللا لهمبؾغاع لً جٟخذ ألا  ٧اهىا ًًٗىن اإلاىاص ال٨ُمُاثُت َو

ىٓغون بلى الخٟاٖل في ق٠ٛ بالٜ و آًغصصون ال٣غ  لى ما ٢ض ٌؿٟغ َظا بن ٍو

 
 
  الخٟاٖل و٧ان ظابغ بً خُان ٢ض ٧
 
٠ مً ٢بل اإلاإمىن بٟ٪ َالؾم جغا٦ُب ل

ًً ؤَغام و مىاص وظضث في ٚٝغ اإلاىحى في ألا   ظ  ا و  ً
ا ث في م٣ابغ ٖثر ٖلحهض 

ىن و٧اهذ جىي٘ في ًض الضولت وجسً٘ لؿلُان السالٞت   .الٗغب بل واإلاهٍغ

 
ً
اث التي ٖثر وبِىما ٧ان الض٦خىع مضخذ مؿخٛغ٢ ا في ٢غاءة َظٍ اإلاسَُى

ت و  ت و٢٘ هٍٓغ ؤٖلى نىع مجها مً صاع ال٨خب اإلاهٍغ زىاء جهٟده للمسَُى
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 اٖلى مغ٦ب ظٗله ًٟٛغ ٞ
ً
ًٖ ٍ زىٞ ؼ ب ا بضث ٖلى ُٖيُه ٖالماث اا ٞو لٖغ

ضم الخهض٤ً إلاا ًغي ا٢ٟهغ وظهه وبضؤ ًُغص َظٍ ألا  ٩ٞاع ب٩ل ٢ىة اإلادض١ ٖو

ا زىام مغ٦ب جىُب٤ جمامً  ؛ًمخل٨ها ا ٣ٞض وظض نىعة مغؾىمت وبجىاَع

 ؤم٘ َظا الظي في ًضٍ وإلاا 
 
ب وظضَا بدغ في ٢غاءة جٟانُل ؾلى٥ اإلاغ٦

 ؤبدار اإلابضثُت التي ا لأل مُاب٣ت جمامً 
 
 ظغاَا ٖلى اإلا

 
ول٨ً الظي َاله  ،بغ٦

 ؤ يَى الاؾم اإلاىظىص والظ
 
اٍ ب ٣ٞض ؾم  َل٣ه ظابغ بً خُان ٖلى َظا اإلاغ٦

 "جخُم الكُُان"

ه َظٍ الٗباعة التي نضع بها بً خُان الٟهل السام  يوالظ ػاص مً ٖٞؼ

ٖىط ب٩لماث هللا الخاماث مً قغ ما زل٤ . و٢ل ؤ٦غ َظٍ اإلااصة ٣ٞض ٢ا٫" بظ  

٦ظب مً  ؤن ًدًغون. يٖىط ب٪ عبؤلكُاَحن و ٖىط ب٪ مً َمؼاث اؤعب 

اًيذ نيُٗه"ب٢ا٫   .ن الكُُان ال ًغي ٞها ؤها ٢ض ٖاًيخه ٖو

ًغظ٠ وبضث ص٢اث  او٢ٗذ ال٩لماث ٖلى مؿم٘ الض٦خىع مضخذ الظي بض

ً وبضؤ ٌؿم٘ في  ا٢لبه جخهإع بض ٕؼ ٦بحًر طهه الِؿغي هٟـ ؤفي زٝى ٞو

 .ؾىص" الجملت" الجخُم َى اإلاىث ألا 

ى ًداو٫ ؤن ًُغص وح٦مل ؤ الكُُان مً عؤؾه  يالض٦خىع مضخذ ٢غاءة َو

ٞىظضٍ ٣ًى٫" وبُض ؤن َظٍ  نل َظٍ اإلااصةؤلحري حٗل٤ُ بً خُان ٖلى 

ؾىص خُُذ بالسخغ ألا ؤاإلاؿاخ٤ُ ٢ض نُٛذ مً ٢بل زضمت الكُاَحن و 

 ًٖ  ى  جها ن  ؤا و٢ض بضا لي اإلام٣ىث قغ
 ذ للمىث"ٗ 

اؾخسضمها في جدلُل َظٍ اإلاىاص وج٨ُ٨ٟها ٦غ اإلاىاص التي وبضؤ بً خُان في ط  

ا ألا  ذ في جدلُل َظٍ بول٨ىه ٦خب مالخٓت " ،ولُتبلى ٖىانَغ طا ما قٖغ

 ٦خاب هللا بجىاع٥" اإلاؿاخ٤ُ ٞلُب٤  
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جُذ ل٩ل ٖلماء ؤهه م٣بل ٖلى ؤمغ ظلل وماصة ٢ض ال ٨ًىن ؤٖلم مضخذ 

ٕؼ ول٨ً السٝى والٟ ،الٗهغ الخضًض ا٦دكاٞها ؤو ختى الخٗامل مٗها

كت ٦بحرة وجىجغ في اإلاٟانلألا  ظٗال ىالحن في ظؿضٍ ٌؿبب له ٖع ٢ام  .صٍع

 ًٖ ت اإلا٨خب و مؿغ خًغ مجها اإلاصخ٠ الكٍغ٠ وظٗله بجىاع ؤا بلى ٚٞغ

خًاع اإلاىاص التي بو٢ض بضؤ ٨ًمل ٢غاءة وبضؤ َىا في  ،٦خاب بً خُان

 
 
ى ًخمخم بةب وبضؤ باؾخسضمها بً خُان في جدلُل َظا اإلاغ٦ ًاث أياٞتها َو

  ً ا بً خُان ٦ده ض ؤن ٌكٕغ في َظا ألامغ ختى ٧ان مالم ٨ًً  ط٦َغ إلاً ًٍغ

 
 
 .ِ وبضا له ما لم ٨ًً ًددؿبفي خؿباهه ٢

 

*  *  * 
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 ٤ ت ٢هٍغ ألاولى ال٩اثىت في الُاب٤ الشالض ٞو و٠٢ الض٦خىع ٖمغ في ٚٞغ

ت لُجض هٟؿه ؤمام ٧لمت ظضًضة جخم الجملت  الترجِب الظي نىٗخه اإلاهٟٞى

  
٣ت التي حٗب  ُت التي نُٛذ ٖلى ٍَغ ت الغ٢ُمت ؤو السٍغ ر ٖجها َظٍ اإلاهٟٞى

عؾا٫ ببلى مهغ ال٦دكاٝ ٦ىىػَا وجهبها و  اجى ؤهجلحز الظًً اإلاؿخ٨كٟحن ؤلا 

ش  ىا في ؾغ٢ت جاٍع ال٨شحر مجها بلى بالصَم ب٣ىة الجبر وال٣هغ ٣ٞض قٖغ

ا وظٗلٍى في مخاخٟهم ومؼاعاتؤلا ًٗ  وؿاهُت ظمُ
ً
ظا ٧له ًٞال  ًٖ هم َو

 
ً
  الهىم آلازاع الظًً ا٢خىىا ٖىضَم جدٟ

 
ا ال ٌٗٝغ زاعً آع بشمً و ٣ض  ال ج

ت بلى ؾغ٢ت ممىهجت ًٖ ٍَغ٤  ا؛الٗالم لها هٓحرً  ٣ٞض حٗغيذ آلازاع اإلاهٍغ

هم خًاعة البٗشاث ؤلا  ت التي ظاءث لالؾ٨دكاٝ وصعاؾت اإلا٣ابغ ٞو هجلحًز

ا لؿغ٢ت ٚحر م ًً ٤ لهىم اإلا٣ابغ مً الٟغاٖىت وحٗغيذ ؤً مىهجت ًٖ ٍَغ

م الظًً ٧اهىا ًبُٗىن ما ًجضون إلاً ًضٞ٘ مً ؤلا  حَر حن ٚو هجلحز ؤو اإلاهٍغ

ُضةؤخُان ٦شحرة ٧اهذ ؤمىا٫ في ؤالٟغوؿُحن م٣ابل    .مىا٫ َػ

  و٧اهذ السٍغُت بهٟىٞها ألا 
٣ٞض ٧ان  ؛عبٗت مىا٢٘ في ال٣هغؤر ًٖ عبٗت حٗب 

   يالُاب٤ زم الغ٢م الشاوالغ٢م ألاو٫ في اله٠ ٌٗبر ًٖ ع٢م 
ر ًٖ ع٢م ٌٗب 

  
ت في الُاب٤ زم الغ٢م الشالض ٌٗب  ر ًٖ اججاة الخاثِ الظي ًىٓغ بلُه الٛٞغ

٤ جغجِب ألا    ٞو
 ي٣ٞر ًٖ البٗض ألا ع٢ام في ٣ٖاعب الؿاٖت زم الغ٢م الغاب٘ ٌٗب 

  مً َٝغ الخاثِ مً ظهت الُمحن زم الغ٢م ألا 
 ير ًٖ الاعجٟإ الغؤسخزحر ٌٗب 

 .ٖلى الدجغ اإلا٨ىن لٛٝغ ال٣هغ تت اإلاىدىجلل٩لم
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" وبظل٪ ج٨ىن الجملت ىٖمزحرة التي بضث له هي ٧لمت " ألا ٧اهذ ال٩لمت ألا 

ً  ؤالتي ْهغث له"  ٖمى"غ بُٞاع الغظل ألا خ

اٍ ال ًٟهم قِاا ٞمامها ٖمغ ٞاٚغً ؤو٠٢ 
ً
مً َظا ال٨الم وال ٌٗٝغ ما مٗجى  ئ

٧اهذ الجملت في ٚاًت الٛمىى  .كحرحلى ماطا بو  اَظٍ الجملت وال مً ٦خبه

خًٍغ وما ؤًً ؤومً  ؟ٖمىُٞاع الغظل ألا بٞما َى  ؛ٖؿحرة ٖلى الٟهم

وإلااطا ؾُغث َظٍ الٗباعة بسٍغُت ٢بُُت  ؟ٖال٢ت َظا ٧له بما هدً ُٞه

 عجُبت ٖلى ْهغ البيذ اإلا٣خىلت ؟

تا يعاوؤو  ي٩ٞاع حٗخهغوألا   يؾلم هٟسخؤَل الخل َى ؤن  ،وق٨ذ ٖلى الهاٍو

م ًخىلىن ألامغ للكغ  ٤ اإلاؿضوص ٢ض ًبضو مىه ٞغط ؤَت َو م ؤن َظا الٍُغ

ب  .٢ٍغ

دل له َظا اللٛؼ  يه بلى الؿماء ًىاججىظ   ضٍٖى ؤن ًىحر بهحرجه ٍو عبه ٍو

و وبِىما َى ٖلى طل٪ ظاءٍ زاَغ ؤن ًجز٫ بلى م٨خب ظضٍ ٣ٞض ًجض  الٍٗى

  ا ٌكغح ُٞه َظٍ ألا٦خابً 
ت حٗب   .ل٨المر ًٖ َظا احجُت ؤو ختى مسَُى

جب ؤن ٌٛاصع ال٣هغ في ،َى ٌٗلم ؤن الى٢ذ ًضاَمه ٣ٞض  ،ؾٕغ و٢ذؤ ٍو

ضة ٖلى  ا ؤاج٤ٟ َى والض٦خىعة ٍٞغ هه مً ًىجؼ مجهم مهمخه ًظَب بلى ٧اُٞتًر

اث وقضًض  يءمدضصة في قإع ظامٗت الضو٫ الٗغبُت ٞهى قإع مل بال٩اُٞتًر

ض جىاٖضا ؤن و٢ الحهمبالاػصخام ٞؿ٨ُىن مً الؿهل ٖضم لٟذ الاهدباٍ 

 ؤ يًم٨ض مً ًإح
ً
زغ ٞلُىهٝغ لُبضؤ آلا  ث  إٞةطا لم ً ، هه٠ ؾاٖت ٣ِٞوال

  .في جىُٟظ السُت" ب "

جب ؤن ًىه ؾٕغ و٢ذ ؤَظا ألامغ في  ي٧ان ٌٗلم ٖمغ ؤن الى٢ذ ًضاَمه ٍو

 ًٖ ت  برٖا مم٨ً ٞجز٫ مؿغ الؿلم بلى بهى ال٣هغ ختى ونل بلى باب ٚٞغ

 ًٖ اث ظضٍ ًبدض في ٧ل  ا ًداو٫ ؤناإلا٨خبت وصزلها مؿغ ًىٓغ في مسَُى
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٠ اإلا٨خبت ٖؤ ب ؤو بُٗض إلاٗجى َظٍ  ًٞع ت ؤو ٦خاب ٌكحر مً ٢ٍغ ؤي مسَُى

ضة وال  ٖغ  طفي ا بض. الجملت التي ٦ىهتها اإلاهٟىٞت قضًض ٞهى ًسصخى ٖلى ٍٞغ

ا ؤم ؤٌٗٝغ ما الظي ظغي لها َل ٞغث  ل ونلذ بلى ال٩اُٞتًر م ؤمؿ٨ىا بها َو

ؼم ختى و٠٢ ؤمام ٦غسخؤزظ ًبدض ب٩ل ٢ىة  ،ال ظضٍ ووظهه بلى اإلا٨خب  يٖو

مل ؤا بال ًىٓغ خىله و٢ض ونل الُإؽ بلى مىتهاٍ ٞؿ٣ِ ٖلى ٦غؾُه ظؿًض 

ًً  يو٢ض بضا له اإلاهحر الظي ًيخٍٓغ ٞؿ٣ِ ٖلى ال٨غسخ ا ُٖيُه مٛم

امامه قِؤبهغ ؤن ٞخدها ختى بللخٓاث ٞما 
ً
َاع له ٣ٖله وإلاٗذ ُٖىه مً  ئ

٤ ًًض  يخُاة مشلما حُٗظضًض ٦إهما صبذ ٞحها ال بضؤث  ٣ً.٥ً بالهالؤا لٍٛغ

ن وظض مٗجى للٗباعة التي ٢غؤَا آلا  ،في ظؿضٍ مغة ؤزغي  ي الغوح حؿغ 

ً  ؤ"  ٖمى" ُٞاع الغظل ألا بغ خ

مامه ٞىظض الهىعة التي ٧ان ٢ض اقتراَا ظضٍ مً ب٩ُاؾى وويٗها ؤهٓغ 

 ؤمام م٨خبه في اإلا٨خبت السانت به ٣ٞض ٧اهذ َظٍ اللىخت ؾماَا

ٖمى" ٦إهما َظٍ السٍغُت الغ٢مُت حكحر وٗم بلى ُٞاع الغظل ألا بب٩ُاؾى"

ى لىخت بزحر هي عبٗت مىا٢٘ ل٨جها في ألا ؤ قاعة إلا٩ان واخض ٣ِٞ في البِذ َو

الض٦خىع ألا٦بر ٧ان ٢ض اقتراَا ظضٍ  يٖمى" لب٩ُاؾى والتُٞاع الغظل ألا ب"

ت الى٢ذ لضي و٧اهذ مؿاع اؾخٛغاب َُل ،ؾُىَى في آزغ خُاجه٧امل ألا 

٨َظا  ٍزم إلااطا ويٗها ظض ؟ط ما ٞاثضة َظٍ اللىخت التي جبضو ٦ئِبتب ؛ٖمغ

 .ه ُمامه صاثًما وههب ُٖيؤ

ب٣ى ٖلحها ٨َظا ؤول٨ىه  ،َاإلاا لم ٨ًً ٖمغ ًىٓغ بلى َظٍ اللىخت ال٨ئِبت

بت وونُت مً ظضٍ ل اال ًبض٫ ؤخض مً بٗضٍ قِؤجها ٧اهذ ٚع
ً
في م٨خبه  ئ

 
ً
ا.لها ما حكاء ل٨ً ال ججٕز ٖجها ق ي٠ب ،ِوم٨خبخه ٢

ً
 ِئ

*  *  * 
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ضة ؤن جُغص ال٨ٟغة والاؾم اللظ ا وظضث ًبِىما جداو٫ ٍٞغ ا زاََغ ً ٢ٖغ

ت واؾخى٢ٟذ ٢ض ونل بلى الًٟت ألا  ي جىبِـ الجهغ ألا زغي ٞسغظذ في ؾٖغ

ا اإلاخ٤ٟ ٖلحها في ظامٗت الضو٫  ي،جا٦سخ لبذ مىه الخىظه بلى ال٩اُٞتًر َو

ًٖ  .الٗغبُت ا وهبضؤ الؿاث٤ ًخىظه مؿغ ج٨ٟغ في ٧ل ما  يا بلى م٩ان ال٩اُٞتًر

ظغاء خىاع مٗها ٦ٗاصة الؿاث٣حن ختى بفي  يبِىما بضؤ ؾاث٤ الخا٦سخ ي ًجغ 

ضٍ في ألا  َلبذ مىه في خؼم قضًض "ؾى١ واهذ ؾا٦ذ  ،ظغةًضع ُٖٟها ٞتًز

 ًا اؾُى لى ؾمدذ" امخ٣٘ وظه الؿاث٤ ل٨ىه ٢ا٫ في هٟؿه "َى ًىم باًً

ا ختى هؼلذ و بوله" ما ؤمً  وػاصجه ٞحها زم  ةظغ ُٖخه ألا ؤن ونال بلى ال٩اُٞتًر

 
ً
ا وازخاعث م٩اه  ا مسخبصزلذ ال٩اُٞتًر

ً
ا ججلـ ُٞه و٢ض َلبذ ال٣هىة ئ

٩ألا  اث بها لُىم اإلادايغة ألاو٫  ،التي جدبها يمٍغ وظلؿذ حٗه٠ الظ٦ٍغ

  .الظي عؤث ُٞه الض٦خىع ٖمغ

ىمها بٗض ؤن ٞٙغ ٖمغ مً ا  بإلادايغة التي ٧اهذ ٍو
ً
ا بمُالص هجم ظضًض في ًظاه

ت ال ًمل٪ الٗلم ٣ِٞ بل ًمل٪   ،لت جىنُله وجبؿُُهآٖالم آلازاع اإلاهٍغ

٘   ا٧ان بد٤ هجمً  ت إلا ٣خه في  ،وجألل في ؾماء ٖلم آلازاع اإلاهٍغ ٧اهذ ٍَغ

٣ت َىاعص ٧اعجغ  غح اإلاٗلىمت ال ج٣ل ًٖ ٍَغ الاؾخضال٫ والبدض والى٣اف َو

اث غ  ٖ   يمىن ( والظآبرة جىث ٖىش )م٨دك٠ م٣ ٝ ٖىض ٧ل ٖلماء اإلاهٍغ

ت م٘ عوٖت الاؾخضال٫ اإلاى٣ُبد   ؼاعة اإلاٗٞغ   ي.ؿً الخهي٠ُ ٚو
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اث ؤعاٍ ًخدضر مشلما ًخدضر ٖلماء الؿىعبىن ؤو ؤ٦ىذ  ؾاَحن ٖلم اإلاهٍغ

ٍغ وإلاا ٞٙغ مً اإلادايغة جمىِذ ؤن لى ٦ىذ واخضة مً َاالء ؾفي الٗالم بإ

ً  ياللىاح ت ؤو ٌؿإلَٖغ ٖلى مٗجى في  ىهبلُه لُلخ٣ُىا مٗه نىعة جظ٧اٍع

ول٨ً و٢اع الٗاإلات  ،صلتالتي ؾا١ مجها ألا اإلاغاظ٘ اإلادايغة ؤو مغظ٘ مً 

 يهما مً خُجها هبدذ صازلإجم ٞٗل َظا و٦ؤمً ؤن  يوظال٫ الباخشت مىٗج

ا ٣ٖلؤٖاَٟت الخب في ٣ٖلى الباًَ بِىما  الىاعى الظي ب٣ُذ  يه٨َغ

  .ه شسهُت الٗاإلاتت ٖلُؾخاع 

اث ضة جبدغ في زًم بدغ الظ٦ٍغ ٧ان الًابِ ؤًمً ٖلى  ،وبِىما ٧اهذ ٍٞغ

زغي مً جهغ الىُل في اعجبا٥ قضًض زانت بٗض ؤن ظاءجه م٩اإلات الًٟت ألا 

ل َىا٥ ج٣ضم في ال٣ًُت مً مضًغ ألا  م ال؟ ؤمً حؿإ٫ ٖما ٢ض ونل بلُه َو

ض ا ل٩ل َظا الظي ؤن جً٘ خض   و ؤن ال٣ُاصة ب٩املها مجزعجت مما حؿم٘ وجٍغ

 .ًدضر

ت لضًهبوبِىما َى ٖلى َظا الخا٫  ٧ان الاجها٫  ،ط نضٕ َاجٟه بغهت مإلٞى

 ي،ا الىعذ م٘ ولضَا في الٗىاًت اإلاغ٦ؼة ٞا٢ًض ُمً ػوظخه التي ٧اهذ ٢ض ب٣

 
ً
ول٨ىه  ، مً الُٛبىبت٧اهذ جسبٍر في َظٍ اإلاهاجٟت ؤن ولضٍ بضؤ ٤ًُٟ ٢لُال

ىاص ض ؤن ًغي والضٍ ٞىًعا ختى  باؾمه يًهغر ٍو ٍغ ن الض٦خىع َاع١ هصر بٍو

  .ختى ال ًضزل الُٟل في ُٚبىبت ظضًضة والضٍ يبإن ًإح

ت ٦بحرة وزٝى ؤ ؾٕغ ؤًمً بلى ؾُاعجه التي اؾخ٣لها بلى اإلاؿدكٟى في ؾٖغ

زم صزل بلى ولضٍ  ي،قضًض ٖلى ولضٍ ٞىنل بلى اإلاؿدكٟى في و٢ذ ٢ُاسخ

خذ الىلض  ،ا باؾمهالظي ٧ان ًهغر مىاصًً  ٞلما صزل ٖلى ولضٍ واخخًىه ٞو

 " لُه ٦ضة لُه ٦ضة" : بُه بجملت واخضةؤباٍ نغر الىلض في وظه ؤُٖىه لحري 
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 ،هه َى الؿبب في ٧ل ما َى ُٞهؤبُه ٦إهما ًلىمه ؤقاح بىظهه ًٖ ؤزم 

لب مً  ًمً قاع الض٦خىع َاع١ ل إٞ ،مه ؤن ج٣ضم بلُه وجدخًىهؤَو

ت   .باالههغاٝ مً الٛٞغ

ٌ خًىه ؤو ختى ؤن ٩ًلمه ؤو  يط ؤًمً وفزغ  ُٖيُه صمٗت ٨ًخمها ٞىلضٍ ًٞغ

  ،له٣ًب  
ً
بُه بطا ٧ان ؤ في هٟؿه بطا ٞلم ٧ان الىلض ًىاصي ٖلى حعجب َاع١ ٢اثال

  .ٞهمهؤال ًخمجى ل٣اءٍ ؟ زمت ؤمغ ؤها ال 

ظاػة مً الٗمل بًاٍ بمداولت ؤزظ با ٦مل َاع١ خىاٍع م٘ ؤًمً هاصًخ ؤ

  .ٍ وؾُاختًًا ججز  ؤوعوبا في عخلت ٖالظُت لخمض و ؤبلى  والصوانُداب ألا 

شما ًيخهؤ مً َظٍ ال٣ًُت التي ال  يظاب ؤًمً بإهه ؾُداو٫ ؤن ًٟٗل طل٪ ٍع

 .خضبلى ما ؾخهحر ٚحر هللا الىاخض ألا  ي ال هللا وال ًضع بٌٗلمها 

جها لم ج٨ض جغم٣ه بىٓغة ؤو بحؿٗذ بحن ؤًمً وػوظخه ختى ا٧اهذ الهىة ٢ض 

ول٨جها ٧اهذ في ٚاًت ال٣ل٤ والخىجغ ٖلى خا٫ ولضَا جضٖى  ت،ببيذ قٟ جدضزه

  .هللا له بالكٟاء

 

*  *  * 
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 جىظ  
ً
ت ألا ه ؤًمً بلى ؾُاعجه مىُل٣ مً وظض ا بلى ٖمله وإلاا ونل مضًٍغ

ظهاص والخىجغ بِىما بضث ٖلى ؤًمً ٖالماث ؤلا  ،مجض في اهخٓاٍعؤمؿاٖضٍ 

ٖلُه ؤن ًغجاح ٞمىظ ؤن بضؤث َظٍ ال٣ًُت ولم ًىم قاع ؤ ،والخٗب البالٜ

 
 
جىظه ؤًمً بلى  .َال١ذ ٖلى ؤلا ؤًمً هىمت َىِئت ولى لؿاٖاث ٢لُلت ولم ًغج

 ؤ
ً
 :مجض ٢اثال

اثًه ألا ب -  ؟زباع مِٟل ؤي ظضًض في الخدٍغ

 :مجض في هبرة ًاجؿتؤظاب ؤ 

 .جها ٞو ملر وصابإال ًاٞىضم ازخٟذ ٦ -

  :ا٢ا٫ ؤًمً مخعجبً  

 زباع ًٖ ٖمغ؟ؤ؟ َُب مِٟل ؤي يما٫ َتروح ٞحن ٌٗجؤو  -

 :ي ٢بلطقض مً ؤظاب بُإؽ ؤ 

ن ٧ل واخض بٚلب بـ الاخخما٫ ألا  ،زغ ال لُه وال لحهاؤال ًاٞىضم مِٟل ؤي  -

 .و٦ضٍ مم٨ً ٣ًٗىا بؿهىلت ي،مجهم في ؾ٨ت صلى٢ت

ٜ  بعظ٘ ؤًمً عؤؾه بلى الىعاء و٢ض وي٘ ًضٍ ٖلى وظهه في ٖالمت ؤ ا١ بال  : َع

 .ًه عبىا ٌؿتربما وكٝى َُدهل ؤ -
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 ؤزم 
ً
 :عصٝ ٢اثال

 ؟يزباع ظذ مً الض٦خىع مضخذ ؤو َُئت الُب الكغعؤصخُذ مِٟل  -

ًٗ إمجض في عجلت ٦ؤظاب ؤ  :ا لهظا الؿاا٫هما ٧ان مخى٢

 .مً امباعح ي صا ختى مضخذ مسخٟ ،ال ًا ٞىضم -

 :عص ٖلُه ؤًمً 

ـ ٨ٞغجج - ه ونل ل  يَُب ٦َى  .ًهاجهل بُه اقٞى

 ؤ 
ً
ال في البدض ًٖ ع٢م زغط ؤًمً َاجٟه مً ظُبه ولم ٌؿخٛغ١ و٢خ ا ٍَى

م مً  وي٘ ؤًمً  .٦ثر مً ًىم  مىظ ؤ جهما لم ًخداصزا ؤمضخذ ٖلى الٚغ

زظ ًدؿم٘ عهت الاجها٫ التي اؾخمغث بلى جهاًتها ولم ًغص ؤطهه و ؤًل ٖلى ااإلاىب

مضخذ  ٦غع ؤًمً طل٪ مغاث ومغاث ولم ًجبه ؤخض ٖلى ٨ٖـ ٖاصة .ؤخض

 .ا ختى ٖىض الىىم ًًٗه بجىاٍع ٖلى اإلاىًضةبًض ؤالظي ٧ان ال ًٟاع١ َاجٟه 

 يعضخؤزظ الهاج٠ ألا  ،٦غع ؤًمً الاجها٫ ٖضة مغاث مخالخ٣ت ولم ًجب ؤخض

هه لم إواجهل به ٖلى ع٢م بِخه لم ًجب ؤخض ٞاجهل باإلاكغخت ٞغصث ب

 .مـ ًدًغ مىظ ألا 

نابه ؤَل  ،خضر إلاضخذخباثله بىٟـ ؤًمً جغي ما  يبضؤ الك٪ ًل٣

حٗالى مٗاًا وكٝى مضخذ في بِخه  :مجضم٨غوٍ؟ اهخٌٟ مً م٩اهه و٢ا٫ ل 

ى ًدىاو٫ بؼجهؤوال ٞحن؟ و   .ها بضؤث ا٢ل٤ ٖلُه: ؤ٦مل َو

ت ألا  ت واهضٞإ ججاٍ ظغاط مضًٍغ مً خُض ٧ان ًتر٥ ؤًمً زغظا في ؾٖغ

ت ٦بحرة ًخىظهاؤ٣لها َى و ؤؾخؾُاعجه َىا٥ و  ن بلى بِذ مجض واهُل٣ا في ؾٖغ

ىضما ونال بلى البِذ ونٗضا بلى الك٣ت ص٢ا  ،ص٦خىع مضخذ في اإلاهىضؾحن ٖو

اهه بٗى٠ بالٜؤظغؽ الباب ب٣ىة ٞلم ًجب ؤخض و  زم جىظه ؤًمً  ،زظا ٣ًٖغ
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ً
"زحر ًا :بلى الؿلم وهاصي ٖلى البىاب الظي نٗض في ٕٞؼ قضًض ٢اثال

ض٦خىع مضخذ بهىاث؟" ٢ا٫ ؤًمً في خؼم واعجُاب "اهذ آزغ مغة قٟذ ال

بتُهحمتى؟" عص البىاب في بضب٧ان  "ًابُه الض٦خىع مضخذ مسغظل مً  :ت ٍٚغ

ظه امباعح مٗاٍ خاظاث ٦خحرة واها ؾاٖضجه في قُلها  ،ق٣خه مً امباعح

خىف زغط ل٘ و٢ٟل ق٣خه ومً ؾاٖتها مكٞى صا ختى ٖغبِخه عا٦ىه  ،َو

ما هٟـ الساَغ ؤ" هٓغ ؤًمً بلى .جدذ ٞاهضٞ٘ مجض ٦إن ٢ض ظا٫ بساََغ

ى٠ و٢ض ؾاٖضٍ في طل٪  مجض ختى ؤؤًمً بلى الباب ًداو٫ ٞخده ب٩ل ٢ىة ٖو

 
ً
ت ظىىهُت لُجضا مضخذ م٣خىال خده وصزال في ؾٖغ  اؾخُاٖا ٦ؿغ الباب ٞو

اعًٍ  ب التي ٧اهذ ٖلى وظه البيذ والغظل ٖو لى وظهت ٖالماث الٖغ ا ٖو

اء التي ٧ان بِىما ٦خب ال٨ُمُ ،ال٣خُلحن ووظضا ٖالمت الظبذ في هٟـ اإلا٩ان

اث ٧اهذ ٢ض ازخٟذ وال ؤ٢ض  ا مً صاع اإلاسَُى زغ لها ووظضا ب٣اًا ؤخًَغ

ي ٦خاباث ٖلى ظؿض ؤل٨جهم لم ٌٗثرا ٖلى  ،إلاصخ٠ مدغو١ بجىاع الجشت

  .الض٦خىع مضخذ

ًً ؤ مٗاء ال٣خُلحن ؤا ٧اهذ اإلااصة ال٨ُمُاثُت التي ٧ان ٢ض اؾخسغظها مً ً

 .٧اهذ ٢ض ازخٟذ

 ًٖ   ،ا٧ان اإلاكهض مٟؼ
ً
ا و ؤًمً ًداو٫ ؤن ًخماؾ٪ هٟؿه ختى ال ًىٟجغ مىخك

ٟىلخه ٣ٞض جسغظا في هٟـ  في الب٩اء ٣ٞض ٧ان مضخذ نض٤ً ٖمٍغ َو

ت بِىما صزل مضخذ ٧لُت الُب  ت وصزل ؤًمً ٧لُت الكَغ اإلاضعؾت الشاهٍى

ضث ُوب٣ ال٢ت وز٣ُت َو وانلها َبُٗت الٗمل ؤذ بُجهما نضا٢ت خمُمت ٖو

صاعة ب٦شحرة ٣ٞض ٧ان ًُلب ؤًمً صاثًما مً  ان  ُخؤالظي ٧ان ًجمٗهما في 

٧اها ٌٗمالن  ،لُهباهخضاب الض٦خىع مضخذ في ؤي ٢ًُت حؿىض  يالُب الكغع
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دلالن ؾىٍ   بظ٧اء  اًضحهمؤؾغاع ٧ل ٢ًُت ٧اهذ ج٣٘ في ؤا مٗا في جىاٚم ٍو

مل ظماع  .اؾترعى اهدباٍ الجمُ٘ يزاع١ ٖو

خمال٨ها بل زغظذ مىٟجغة مً ٧اهذ الضمٕى جمأل ٖحن ؤًمً ٞلم ٌؿخُ٘ ؤن ً

ُٖاٍ ال٨ٟغ وباث ال ؤظهضٍ ألالم و ؤلخجز٫ مجهمغة ٖلى وظهه الظي  ُهبحن ظٟى

ن َى آلا  ،لى ؤي مجهى٫ ٌؿا١بٌٗٝغ بلى ما ؾ٣ُىصٍ َظا الظي ًدضر و 

لى ى ً لم ًٌٗظلًسؿغ ٧ل شخيء وػظخه وولضٍ ال صا ٣ًُُان الىٓغ بلُه ٖو

دا٫ بلى الاؾدُضإ ت له في صًىان  وق٪ ؤن ًسؿغ ٖمله ٍو في ًُٞدت مضٍو

 
ً
 ظ  ا ب٣خل َظا الغظل الظي و  هه ٢ض ًجض هٟؿه متهمً ؤ ًٖ الىػاعة ًٞال

 ىمل٣ ض 

  .في خض٣ًت بِخه

ل٣ض  يلى ؤي مغسخى جخجه بي ؾُٟىت خُاحبزُىب َظٍ التي حٗه٠ بي و  ؤي

  .مللذ ٧ل َظا

 

*  *  * 
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٧اهذ مٗل٣ت في  ي٩اؾى والتٖمى لبُُٞاع الغظل ألا بو٠٢ ٖمغ ؤمام لىخت 

ها مً م٩اجها ٞبضث  ي،ؾَُىم٨خب ظضٍ الض٦خىع ٧امل ألا  ٣ٞام بلحها واهتٖز

ب لم ج٨ً حٗبر له ًٖ ؤي مٗجى ٖلى ؤ مامه لىخت ٖاصًت لِـ ٞحها شخيء ٍٚغ

ٖمى ٢ض اهُمؿذ ُٖىه ؤمام مىًضة ٖلحها ؤلِـ ٞحها ؾىي عظل  ،َال١ؤلا 

٤ ماء ٞساع ب ب٤ مً الٟساع ٞاٙع  ي بٍغ مؿ٪ في ٌؿاٍع ؤػع١ و٢ض ؤلىهه َو

 
ً
ٖلى َٝغ اإلاىًضة  ٢ُٗت زبز ٢ض ٦ؿغ مجها ٢ُٗت و و٢ض وي٘ مىضًال

٤ و٢ض بضا الغظل قاخبً وجىظهذ ًمُىه ظهت ؤلا  ا بضث ٖغو٢ه ا م٨خئبً بٍغ

ب   واهدىذ عؤؾه في اه٨ؿاع   ت ج٩اص ج٨ىن مٓلمت  ٍٚغ و٧ان َظا ٧له في ٚٞغ

٣ٞض عؾمها  ،ٚلبها ًمُل بلى الؼع٢تؤلىان اإلاؿخسضمت في اللىخت ٣ٞض ٧اهذ ألا

سه الٟج ٣بت الؼع٢اء خُض ٧اهذ ٧ل بالخ   يب٩ُاؾى في خ٣بت ؾمُذ في جاٍع

ػع١ ٣ٞض ٧اهذ اللىخت جدمل في لىخاجه في َظٍ الخ٣بت جغؾم باللىن ألا 

ؿخضع ُٖٟها ٖلى َظا الغظل  بت ومٗجى ًؼعج الىٟـ بل َو َُاتها ٧ابت ٍٚغ

ب ؤن ب٩ُاؾى ألا  ت ُٞاع الغظل ألا بَا ؾماؤٖمى والٍٛغ ٖمى بِىما بضث الٛٞغ

مٓلمت ٢اخلت لِـ ٞحها يىء قمـ واخض مما ٖجى جمام الباؽ لخا٫ َظا 

 .ٖمى ٞلُله ٦جهاٍعالغظل ألا 

زظ ًىٓغ زلٟها ٖلى الخاثِ ٖله ؤا في ؤمغ َظٍ اللىخت و رً و٠٢ ٖمغ مدح  

اًجض قِ
ً
ال  الخاثِ نلض ،مامهؤؤو ًبضو له مسبإ ل٨ىه لم ًجض ؤي شخيء  ئ

هم مً مىع م٣ٗضة ظض  ٞبضث ألا  ،ًخدغ٥ ا ل٨ىه قٗغ ؤن الى٢ذ ًضاَمه ٞو
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ٖمى" ٞهم ؤن اللٛؼ ُٞاع الغظل ألا بخًغ ؤالجملت التي وظضَا في السٍغُت"

 ًً ًم٨ً ؤن ٨ًىن خل َظٍ الُالؾم ؟ؤول٨ً  ،٧له ؾ٣ُب٘ في َظٍ اللىخت

ت  زظَا مٗه وزغط في زٟت قضًضةؤزغط اللىخت مً البرواػ ولٟها و ؤ وؾٖغ

ٚل٤ ؤزم  ،ا بلى هٟـ الٟخدت التي صزل مجهاا مً ال٣هغ مخىظهً بالٛت زاعًظ 

ت ٦بحرة بلى الكإع خُض اؾخ٣ل جا٦سخ زبٍر ؤو  يالباب زلٟه وجىظه في ؾٖغ

ا التي اج٤ٟ  ؤن ًظَب بلى قإع ظامٗت الضو٫ الٗغبُت باإلاهىضؾحن في ال٩اُٞتًر

ضة  .ٖلحها م٘ ص٦خىعة ٍٞغ

ضة جىٓغ في ؾاٖتها والت واق٨ذ ٖلى اه٣ًاء هه٠ الؿاٖت  يبِىما ٧اهذ ٍٞغ

 ،٦ثر مً َظاؤفي م٩ان واخض  ىجها ال ًم٨جها ؤن جب٣ؤحٗلم  يمً الاهخٓاع ٞه

ت بضؤ الى٢ذ  يمامها جمخُؤوبِىما بضث ٣ٖاعب الؿاٖت  نهىة ظىاص الؿٖغ

 ًٖ ض اج٣ٟا ٖلى ما خضر له ٣ٞ ي ا ولم ًإث بٗض الض٦خىع ٖمغ وال جضع ًمغ مؿغ

السُت ألاولى وبضث السُت "ب" ل٩لحهما الٟغا١ ٞلً ًخم٨ىا مً ل٣اء 

 .بًٗهما البٌٗ بٗض الُىم

ضة ٖلى هاص٫  وخحن ونلذ ٣ٖاعب الؿاٖت بلى هه٠ الؿاٖت هاصث ٍٞغ

لبذ مىه خؿاب ال٣هىة التي ٧اهذ ٢ض اخدؿذ مجها في هه٠  ا َو ال٩اُٞتًر

 زالزت ؤؾاٖت 
ً
ض مؿ٨ى ول٨ً ال٣هىة جٟٗل ٨ٖـ  ،ٖهابهاا ل ٦ىاب ٦إهما جٍغ

و٢بل ؤن جً٘ الخؿاب في الكُ٪ وجىهٝغ ٞىظئذ به ٢ض صزل  .اَظا جمامً 

لت   .ٖلحها ومٗه لٟت ٍَى

  :ؾإلها

 الخؿاب ؟ يصٞٗت -

 :ظابذؤ
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 ة.ًى ؤ - 

  :٢ا٫ في عجالت 

ت -  .ًاال مً َىا بؿٖغ

ضٍ ٞىٓغث بلى اللىخت في ً يواؾخ٣ال الخا٦سخ ياهُل٣ا زم اؾخى٢ٟا جا٦سخ 

  :ؾإلخهو 

 ًه اللي مٗا٥ صي؟ب -

ت الغ٢مُتاللىخت صي هي مٗ -   :عصث في اؾخٛغاب قضًض .جى اإلاهٟٞى

 ؟يٌٗج ياػ ا - 

  :ظاب في زلؿتؤ 

م٩ان ه٣ٗض ُٞه هٟ٪ َالؾم اللىخت  يهالق ياإلاهم صلى٢ت ً،م٪ بٗضًَٟه   -

ً م٩ان َاص ،صي وٗٝغ ه٨ٟغ ُٞه وهدلل اللىخت صي ًم٨ً ه٣ضع  يٖاًٍؼ

 .ها خاظتهٟهم مج

  :عصث بهضوء وز٣ت 

ؿاٖضها ٦مان في ٞ٪ جٟانُل اللىخت ؤ - ت اخىا مم٨ً هغوح ٞحن َو ها ٖاٞع

 ي.ص

  :اعص ٖمغ مؿخٛغبً  

 محن؟ -

ش الًٟ ؤالض٦خىع ماوـ  -  ؾخاط ص٦خىع ب٩لُت الٟىىن الجمُلت وباخض في جاٍع

ى   ي.ا ًخسلى ٖجبًض ؤومل مم٨ً  يبً ٖماَو
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 :الخهوظض ي يعص ٖمغ في لهٟت ٧الظ 

اَل٘ ٖلى  ي:عصث هي مىظهت ٦المها بلى ؾاث٤ الخا٦سخ ؟ًهبَُب ٖىىاهه  -

غ  .الضقى ًا اؾُى قإع الخدٍغ

مً قإع ظامٗت ظامٗت الضو٫ الٗغبُت  يوبالٟٗل جىظه ؾاث٤ الخا٦سخ 

 
ً
٣ٟضٍ عوه٣ه وظمالهمستر٢  ،ا ػخام الؿُاعاث َظا الظي باث ًسى٤ اإلا٩ان ٍو

غ والظا بلى قإع البُل ؤخمض ٖمخجهً  ا مً ؾاب٣ه قض ػخامً ؤبضا  يبض الٍٗؼ

ىا٥ هؼال ؤمام ٖماعة ٦بحرة وجىظها  غ في الضقى َو ختى ونال بلى قإع الخدٍغ

ٞىًعا بلى الضوع الؿاب٘ خُض ٌؿ٨ً الض٦خىع ماوـ ٖالم الٟىىن والباخض 

ش الًٟ ٣ٞض ٧اهذ الغؾالت التي ؤزظ ٖلحها الض٦خىعاة هي  ؛ال٨بحر في جاٍع

هجلى والغؾم ٖلى ق٩ل َب٣اث مخخالُت ٣ٞض ٧ان ؤا٩ًل صعاؾت للىخاث م

لى عؤؾهم ما٩ًل  ىعؾام هجلى ال ًغؾمىن اللىخت مغة ؤٖهغ الجهًت ٖو

ُ   ختىواخضة ٣ٞض ٧اهىا ًغؾمىجها في ق٩ل َب٣اث مخخالُت  ا ًبضو الٓل خ٣ُ٣

غاُٞت ؤظمل مما لى ؤوجبضو اللىخت ٦إهما جى٤ُ بالخُاة  زظث ب٩امحرا ٞىجٚى

  .٢ضع في الٟىىن ٚحر مؿبى١ ٧اهىا ٖلى 

ضةؤطا بٞخذ الض٦خىع ماوـ و  ،َىا ص١ ظغؽ الباب ٢ا٫  ،مامه الض٦خىعة ٍٞغ

ضة ٖاملت  :في حعجب ضة ومٗها يزباع٥؟ اجًٟلؤًه بًه و ب"ٍٞغ " صزلذ ٍٞغ

ضة مخعجلت ؤن حٗٝغ الض٦خىع ٖمغ إلااوـ  :٣ٞالذ، الض٦خىع ٖمغ ٣ٞالذ ٍٞغ

ًٗ : ٢ا٫ ماوـ .ص٦خىع ٖمغ ه َب اجًٟلىا ًا  ،هغ مً الىاع ٖلى الٗلمقؤا ٖاٞع

 ؤ
ً
 َال

ً
 ." وؾهال

  ُ ضة ٖلى م٣ٗض في عصَت مجز٫ الض٦خىع ماوـ الظي بضا ٦الؾ٨ُ ا ظلؿذ ٍٞغ

امل
ً
  ينلباللىخاث الٟىُت السالضة ما بحن ألا  ُئ

 
و٧ان الهالىن  ،ضمجها واإلا٣ل

  .وعوباؤ"ؾُيُه" ٣ٞض بضث ٧ل ٢ُٗت في بِخه ٧لىخت ٞىُت ظمٗها مً مؼاصاث 
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ضة في ظضًت   :٢الذ ٍٞغ

ً مؿاٖضج٪ مدضف ٣َُضع ٌؿاٖضها ب - خىا َىا ًا ص٦خىع ٖكان ٖاًٍؼ

 : عص ماوـ في حعجب  .ٚحر٥

  .مغ٥ؤؤها جدذ  ؟ًه ًا ص٦خىعةبؾاٖض٥ في ؤ -

ضة مخعجلت  : ٢الذ ٍٞغ

مت ٢خل بيذ  - االض٦خىع ٖمغ متهم في ظٍغ ا  ل٣َى مضبىخت ووظضوا ٖلى ْهَغ

اإلاهم بٗض ما الض٦خىع ٖمغ ٞ٪ َالؾم ال٨خابت  ،َالؾم بال٣بُُت ال٣ضًمت

ُت بدكاوع ٖلى خاظت ظىة ال٣هغ  صي ل٣ُىا الُالؾم صي ٖباعة ًٖ زٍغ

اخىا مل  ين لٛاًت صلى٢تاللي ٖاٌل ُٞه الض٦خىع ٖمغ ومدؿإلىِل اػاي؟ ل 

ُت صي  ،ٞاَمحن خاظت وال محن اللي ٦خب الُالؾم صي بـ اإلاهم ؤن السٍغ

ً هداو٫ هٟهم وهسغط بلي في بدكاوع ٖلى اللىخت ال اًٍؼ ًض الض٦خىع ٖمغ ٖو

وزلُ٪ ٖاٝع ؤن صا آزغ امل  ،٧ل اإلاٗلىماث اللي مم٨ً ج٨ىن في اللىخت صي

 .صلُل ٖلى بغاءة الض٦خىع ٖمغ ومم٨ً ًىنلىا لل٣اجل يلُىا اهىا هالق

ضة بلهٟتؤ ًذ حؿاٖضها اخىا َىمصخى ٞىًعا  :عصٞذ ٍٞغ ٖلى ٨ٞغة لى ٞع

مً خبل  يءاف بـ لى ؾاٖضجىا مم٨ً جى٣ظ عوح بغ واٖخبر هٟؿ٪ مكٟخى

ؤها مً تهمت الدؿتر ٖلُه وجًلُل الٗضالت ويُإ  ياإلاكى٣ت وجىجُج

 ي.مؿخ٣بل

 ٌ ٨غ في ؤن ًٞغ ؾإلها ماوـ و٢ض بضث ٖلُه ٖالماث ال٣ل٤ والاعجُاب ٞو

ضة و٠ُ٦  ،َلبها بال جغصص جها ازخاعث ؤل٨ىه جظ٦غ خبه ال٣ضًم للض٦خىعة ٍٞغ

م ػوظها الؿاب لم جستٍر ٣ٞغع ؤن ًٓهغ  اه ج٣ضم لسُبتها ل٨جهؤه٤ ٖلُه ٚع



 

 

 
- 131 

- 

و٢اث لٗلها حُٗض الخ٨ٟحر في خل٪ ألا ؤمامها ٧الٟاعؽ الىبُل الظي ًى٣ظَا في ؤ

  :َلبه الؿاب٤

 ًه صي؟بلىخت   -

 :ٖلُه ٖمغ والظي بضا ٢ض خان صوعٍ عص 

 .ٖمى لب٩ُاؾىُٞاع الغظل ألا ب لىخت -

وـ وبضؤ جهم الٗالم ًٓهغ مً ُٖيُه ٣ٞا٫ احؿٗذ خض٢خا ٖحن الض٦خىع ما  

  : في لهٟت

 .مجها في الٗالم ٚحر وسست واخضة ؟ صي مِٟليظبتها مىحن ص -

َضي ؤًامه نض٤ً لبب٩ُاؾى و ؤ٧ان في آزغ  يالض٦خىع ٧امل الاؾَُىي ظض - 

 .نلُتؤله وسست 

 ي،مامه ولُمت َٗام قهؤهٓغ ماوـ بلى اللىخت ٧الجاج٘ الظي ويٗذ  

ضة بلى ٞالخ٣ِ ال ٍغ ت ٦بحرة بِىما جبٗاٍ ٖمغ ٞو لىخت وجىظه بلى م٨خبه بؿٖغ

ت اإلا٨خب وبمجغص ؤن ٞغصَا ؤمام  زظث ُٖىه جدؿ٘ وجضوع ؤُٖجهم ؤٚٞغ

دها ٦إهما جغؾل با في اللىخت مخدؿًؿ  للممدض٢ت في ٧ل م ًاَا مخيؿما ٍع

  .ٚلى الُٗىع الٟغوؿُتؤ

 :مت زم ٢ا٫ لٗمغ٧اهذ ؾٗاصجه بالٛت ؤن و٢ٗذ في ًضٍ لىخت بهظة ال٣ُ

ذ مىحن  - ًه بن صي هي مٗجى الُلؿم اللي ٧ان ٖلى ْهغ البيذ و باهذ ٖٞغ

 ؟صٍ ؤها لؿه مل ٞاَم خاظت ،خ٩اًت الُلؿم

  :مٍغؤعص ٖمغ في عجلت مً  
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ن الُلؿم ٧ان مهٟىٞت ع٢مُت العب٘ ابـ اإلاهم  ،ًُى٫ قغخهصا مىيٕى  -

 يظىب بٌٗ اصجج مىاي٘ في البِذ في ٧ل مىي٘ ل٣ُذ ٧لمت إلاا ظمٗتها

ٖمى" وصا اؾم اللىخت صي اللي ل٣ُتها في ُٞاع الغظل ألا بخًغ ؤ"  .ظملت

 .ه مباقغة ػي ما ٨ًىن ٢اٖض ًدغؾهاخاَتها ٢ضام م٨خب يم٨خب ظض

غصص ال٩لمت في هٟؿه  زظ ماوـ ًد٪ ط٢ىه و٧اهما ٌؿخٛغ١ فيؤ الخ٨ٟحر ٍو

زظ زالزتهم ؤو  ،ٖمى" جغي ماطا ج٣هض َظٍ الٗباعةُٞاع الغظل ألا بخًغ ؤ"

ب ل٩ل ملًىٓغون بلى الغؾمت في جٟد   ٞحها و٢ض خاولىا الىٓغ  لمو وجدب٘ ٍٚغ

٤ ويٗها ؤمام الًىء ول٨ً بضث اللىخت جإبى ؤن  ،في السل٠ ؤو ختى ًٖ ٍَغ

  .جبىح بإؾغاعاَا

ب بالٜ مً  ضة في ٖع والُإؽ ًسُم بٓالله ال٨ئِبت ٖلى ٖمغ وبضث ٍٞغ

م زحر للىجاة مل ألا اجذ جل٪ اللىخت هي ألا ٣ٞض ب ا،اإلاؿخ٣بل الظي ًيخَٓغ

 .مما َما ُٞه

٨ٞغة  هوبِىما َم ٖلى طل٪ احؿٗذ ٖحن ماوـ بىٓغة ٦إهما ْهغث في عؤؾ

ًٗ  ي٢ض ججض تهٟ  يٖما٫ عؾامؤ"ب٩ُاؾى ٧ان ٦خحر ب٣ُلض :ا ٣ٞا٫ في ؾٖغ

ٖهغ الجهًت ومم٨ً ٨ًىن ٖمل اللىخت صي ٖلى ق٩ل َب٣اث ٦ما ٧ان 

ىض ي،مٗغوٝ ٖىض صاٞيصخ ولظل٪ ًجب ٖغى َظٍ اللىخت  ،هجلىؤما٩ًل  ٖو

 ي٧امحرا جدلُل َُٟ ي ولخؿً خ٨ٓىا ؤها لؿا قاع  يٖلى ظهاػ جدلُل َُٟ

٩ا ٖكان حؿاٖضوى في ألابدار بخاٖتؤمً  ت ًا ص٦خىعة صا  ين اهتل  ي؛مٍغ ٖاٞع

ًٖ ؾاًؾ ؤ ياإلاجا٫ بخاع ت هىمه مؿغ ت هىمه ا" صزل بلى ٚٞغ ىت في ٚٞغ خذ زٍؼ ا ٞو

َُاٝ مخباًىت ختى ؤال٩امحرا اإلاُُاُٞت التي جدلل اللىخت بلى  زغط مجها َظٍؤو 

  .ًدشجى للباخض عئٍت الُب٣اث اإلاسخلٟت التي عؾمذ مجها اللىخت
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ضة ألا  ي  ْهغ ٖلى وظه ٍغ وصبذ في مالمدهما الخُاة و٢ض  ،مل مً ظضًضٖمغ ٞو

بت مُِ اللشام ًٖ َظٍ اللىخت الٍٛغ ذ الؿتر ٍو  .جُلٗا بلى ما ٢ض ًٍؼ

 ؤـ اللىخت وي٘ ماو
 
نٟغ الساعط مً ِ ٖلحها يىء اإلاهباح ألا مامه وؾل

غ اللىخت ب٩امحرا الخدلُل ا ظض  ٢ىٍ   اباظىعة ختى بضألا  ا زم بضؤ في ٖملُت جهٍى

  ي.الُُٟ

 ٗكغةو٧اهذ بآَت الشمً جخجاوع ال ،ها٢ت والجما٧٫اهذ ال٩امحرا في ٚاًت ألا 

٤ الُلب وال ٧امحرا قضًضة الخ٣ىُت والخضاز يٝ صوالع ٞهال آ ت وجيخج ٞو

ت  ؛ًدهل ٖلحها ؾىي اإلاغا٦ؼ البدشُت ىت ٚٞغ لظل٪ ويٗها ماوـ في ظٍؼ

  .هىمه

٤ هٓام م  وبضؤ ماوـ في جهى   غ ٗ  ع اللىخت ٞو ض ًجب اجباٖه في خالت الخهٍى

ت ٧لها ٢ض ؤٚغ٢ذ في الٓالم  يالُُٟ الىىع اإلاؿلِ ٖلى  بال م٧ًاهذ الٛٞغ

في  يً ٧ل ظؼء مً ملُىن ظؼء مً اإلالججم٘ الًىء م ،اللىخت وال٩امحرا

 
ً
  االلىخت وبٗض ؤن اؾخٛغ٢ذ و٢خ

ً
ال في الخ٣اٍ نىع اإلاُُاٝ بضث  ٍَى

زغي ٣ٞام هت بالٟٗل مً َب٣اث جم جدلُلها واخضة جلى ألا اللىخت م٨ى  

الض٦خىع ماوـ بُباٖت الهىع التي الخ٣ُتها ال٩امحرا ٖلى َابٗت اللحزع التي 

 ،بضا لىٟـ اللىخت يل٨ً ٧ل الخدلُل الُُٟو  ،٧ان ٢ض ونلها بال٩امحرا

 يول٨ً ٖلى َب٣اث مً زٟت اللىن بلى خضجت ختى ا٦خمل الك٩ل الجهاج

ا للض٦خىع ول٨ً ب٣ضع ما ٧اهذ الىخاثج التي ونلىا لها ُٖٓمت ظض   ،للىخت

ماوـ ومُٗىت له في بدشت ٣ٞض ٖثر ٖلى ٦جز ما ٧ان ًدشجى له الٗشىع ٖلُه 

٣هبؿهىلت لىال ؤن صٞٗذ ألا ول٨ً َظٍ الىخاثج ٧اهذ لٗمغ  ،٢ضاع بهم في ٍَغ

ضة ٦هٟٗت هؼلذ ٖلى وظهحهما  ٍغ ط باجذ اللىخت ال ٞاثضة مجها وال ٢ُمت إلاا بٞو

 .لت لخل اللٛؼ الظي َم ُٞهُٞال ًىظض ؤي شخيء ٢ض ٨ًىن وؾ ي جدى 

*  *  * 
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ً ابض ْالم اللُل الخال٪ بِىما زلذ اإلاؿدكٟى التي ٌٗالج ٞحها ؤخم يوف 

مه ٢ض ٢غعث الٗىصة بلى مجزلها ؤ٧اهذ  ،اإلا٣ضم ؤًمً مً الهضمت الٗهبُت

ا ؤزغي و٢ض مً ٖىاء الى٢ذ الؿاب٤ وجدًغ زُابً حؿخدم لخٛحر مالبؿها و 

ؤخمض جدذ مالخٓتها وعٖاًتها ختى جغظ٘ مً بُتها  يونذ اإلامغيت ؤن جب٣ؤ

  .لً جخإزغ يٞه

ًل بلى زُُبها الظي ٧ان اىبوبِىما اوكٛلذ اإلامغيت في الخضًض ٖبر اإلا

٩ًلمها ُٞما ٢ض ٨ًىن بحن زُُبحن مً ٦الم الخب والٗك٤ وبُض ؤن ال٨الم 

 مىع خؿاؾت ٢ض جُغ١ ل 
ً
 هقبؤ٣ٞض باجذ اإلامغيت َاثمت في خالت  ٢لُال

جطخ٪ خُىا وجخجهض خُىا  يًٖ الىا٢٘ مما حؿم٘ مً زُُبها وه الهٟها٫با

 ثههابصب" زم حؿم٘ في ؤ٢لت وال ًهضع ٖجها ٚحر ظملت "بـ ب٣ى بالف 

ٍغ يقضًض وف وإلاا عظٗذ جىٓغ بلُه  ،إلاذ البهغ ٧ان ؤخمض ٢ض ازخٟى مً ؾٍغ

ٞغاص ؤع الُىاعت في اإلاؿدكٟى ٞخدغ٥ ٧ل ظهبٖملذ ؤذ و زلم ججضٍ نغ 

خمض ٞحن ؤخمض ٞحن ًا ؤاإلاؿدكٟى مً ٧ل م٩ان وهى جهغح " مً فيألا 

ىا ألا  يمهِبت ىا الاؾالىا و مً قٞى ىاص ٞحن صا ابٍى ْابِ ؤها الخغاؾت قٞى

 ٦ضٍ عخذ في ؾخحن صاَُت"

 يزغي والتمً وبضؤو في جٟدو ال٩امحراث واخضة جلى ألا ٞغاص ألا ؤ٢ضم ٧ل 

ضم اإلاخابٗت والهُاهت مجها مُٗل بؿبب ؤلا  ا٦بحرً  اوظضوا ؤن ٖضصً  َما٫ ٖو

٣ٞض بضث ٖضة مىا٤َ مً اإلاؿدكٟى زاعط هُا١ اإلاغا٢بت بِىما ٧اهذ حجغة 
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ال ب ،مً إلاكاَضة ماحل ٦ىعةٞغاص ألا ؤَظٍ ال حؿخسضم ؾىي لخجمُ٘ اإلاغا٢بت 

ؤن ٧امحرا واخضة مً ٧امحراث اإلاغا٢بت ٧اهذ حٗمل ٞداولىا اؾترظإ الكٍغِ 

ًٖ  امىظ و٢ذ ٢لُل ختى بض دمل ؤخمض ٖلى ؤ اعظل وي٘ ٖلى وظهت ٢ىا ؾىص ٍو

٤ زغوط هٟاًاث اإلاؿدكٟى ونىاص٤ً ال٣مامت٦خٟه مخىظهً    .ا به بلى ٍَغ

ىا بضؤ الجمُ٘ في الخىظه نىب باب ججم٘ ال٣مامت ول٨ً صون ظضوي  ،َو

  .زغ لهظا الغظل ؤو للُٟلؤٞلم ٌٗثروا ٖلى 

ا وباإلاؿدكٟى ٣ٞامذ ؤ ًٗ صاعة ب٣ًً الجمُ٘ ؤن ٧اعزت ما ؾخدل بهم ظمُ

ذ مً الخم   ،اإلاؿدكٟى باؾخضٖاء اإلاضًغ الٗام ام بِىما ٧اهذ ههى ٢ض ٞٚغ

جضث زُابها وجىظهذ بلى اإلاؿدكٟى ع ظؿضَا واوٗكذ به ؤالؿازً الظي 

 ًٗ  ،ا واإلامغيت جهغرلخٟاظإ بهى٫ ما عؤث ٣ٞض وظضث امً اإلاؿدكٟى مخجم

ًه اللي "ب :صزلذ ههى و٢ض ْىذ ؤن زمت زُب ظلل ٢ض ظغي لىلضَا ٣ٞالذ

ال ًا ٞىضم ؤخمض بسحر بـ اخىا مل " :" ٢الىا؟خهل ؤخمض ظغاله خاظت

حن َى ٞحن  " .ٖاٞع

لهضمت ٦إهما عجؼ ٣ٖلها ًٖ الخهض٤ً وجى٢ٟذ ًٖ ٞهم ما ا ههىجل٣ذ 

"اإلامغيت :ًه" عص مضًغ اإلاؿدكٟى في زجل واضربهذ ٢لذ ا" :ًدضر ٢الذ

ام عظٗذ مل٣دل ؤخمض في اللي ٧اهذ ٢اٖضة مٗاٍ ٢امذ جضزل الخم  

غ وإلاا عاظٗىا ٧امحراث اإلاؿدكٟى ل٣ُىا في عاظل ظه وزضٍ وهؼ٫ بُه  ،الؿٍغ

٤ باب ججمُ ول٨ً ال٩امحراث مجابخلىف ٚحر نىع مً  ،٘ ال٣مامتمً ٍَغ

 ".ْهٍغ

ا ٧اهما ؾدؿ٣ِ ٖلى ألا  عى وهؼلذ ٖلى اهضٞٗذ ههى هدى الخاثِ بٓهَغ

 يَاجىل يابج ي"ابج :وج٣ى٫  يجً٘ ًضَا ٖلى ٞمها وجهغر وجب٩ يع٦بدُحها وه
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ًمً" في نغار ؤًمً َى الؿبب في اللي ؤها ُٞه صا ٧له ٞحن إاجهلىا ب ي،ابج

  ي.ختى ٚابذ ًٖ الىعقضًض 

ت ألا  ب في ؤمجض ؤٖلم الغاثض ؤمً ٢ض وبِىما ٧ان اإلا٣ضم ؤًمً في مضًٍغ هه ًٚغ

  ُىاملالغاخت في م٨خبه 
ً
ًٖ  ،٢لُال ٣ٞض ٧ان  ؛ا ٖلى عهت الهاج٠اؾد٣ُٔ مٟؼو

هه ًخٗحن ٖلُه الخًىع ٞىًعا بلى اإلاؿدكٟى ٞهىا٥ ؤمضًغ اإلاؿدكٟى ًسبٍر 

  .الخلُٟىن ؤمغ زُحر ال ًم٨ً البىح به في 

ًٖ ؤوي٘ ؤًمً الهاج٠ ًٖ  ا لُُٗض لىٟؿه َىضامه الظي بضا طهه و٢ام مؿغ

تؤر بؿبب الىىم ٖلى ٢ض حٛح   ٨ت م٨خبه في اإلاضًٍغ خذ باب  ،ٍع زم اعجضي بؼجه ٞو

 
ً
ا بلى اإلاؿدكٟى ختى ونل في ا بلى الؿُاعة التي اؾخ٣لها مخىظهً اإلا٨خب مىُل٣

 ي.و٢ذ ٢ُاسخ

ل ب  "ابى٪ ٢ض جم ازخُاٞه مً ٢   :دكٟى الظي ٢ا٫اؾخ٣بله اإلاضًغ الٗام للمؿ

 " .ٚماء مً ؾاٖت ما ؾمٗذ السبربشسو مجهى٫ وػوظخ٪ في خالت 

ونىث  في ٖى٠   زم ،٦إهما ًإبى ؤن ًهض١ ما ٌؿم٘ هٓغ بلُه ؤًمً في طَى٫  

ًه إلاا الىاص ًخس٠ُ ومدضف بمً اللي ٖىض٥ بخٗمل ما٫ بهاًم ألا ؤو " :ٖا٫  

ؤها ٣َٟل اإلاؿدكٟى  ،ًهب.. اإلاىظىصًً صو٫ لؼمتهم ًدـ بُه واإلامغياث ا٫..

 ا" اعصٝ بصسب وخى٤ بالٜ " اهخى .صي وهخ٨ُىا ٧ل٨ىا في السجً 

ٗٝغ بغصو اػاي ا٢ٟل اإلاسغوبت  ي٘ ابجمؿدكٟى.... واها َٗٝغ اعظ   اػاي َو

 ٞحن ههى ٖاًؼ اَمً ٖلحها و ٞحن ٧امحراث اإلاغا٢بت اللي ٖىض٥؟"  ،صي

ا ما ع ظض  ت ؤًمً ٞهى ٣ًض  ثو٫ مضًغ اإلاؿدكٟى تهضزىاء َظا ٧له ٧ان ًداؤ

ٗلم ما ٌكٗغ به َظا ألا  ،نٌؿم٘ آلا  ا َى آلا َو ن ًسصخى ب الظي ٣ٞض ولضٍ َو

ا ؤن ٣ًٟض ػوظخه التي ٚابذ ًٖ الىع ًً مً َى٫ زبر ٣ٞض ولضَا عص ٖلُه  يؤً

ت ًا ؤًمً بُه اًت  ياإلاضام بسحر وه ،في مداولت لتهضؤجه " اَضي قٍى جدذ الٖغ
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 ؤؾ٠ ٧اهذ ما ال٩امحراث ٞلأل ؤ ،٩املتال
 
َما٫ اإلاؿئىلحن ًٖ لت ل ٚلبها مُٗ

ىضٞ٘ جمجها يالهُاهت وص حن َو ل٨ً في ٧امحرا واخضة بـ  ،ٚلُخىا اخىا ٖاٞع

ى زاعط هاخُت الباب اإلاسهو  عنضث اللي ز٠ُ الىلض مً ْهٍغ َو

 " .لهىاص٤ً ال٣مامت

 - :بالٜ عص ؤًمً في خى٤  

ِ صٍ ٖاًؼ اقىٞهها َىص٨ًىا في ؾخحن صؤ   .اَُت ٞحن الكٍغ

  :ظاب اإلاضًغإٞ 

ت اإلاغا٢بت والخد٨م  -   .اجًٟل ًا ؤًمً بُه مً َىا ٚٞغ

ت اإلاغا٢بت وقاَض الُٟضًى السام بالغظل اإلاسخ٠ُ  ،جىظه ؤًمً بلى ٚٞغ

َىا  ،عؤؾه ووظهه وال ًبضو مىه شخيء يول٨ىه ٧ان بال ظضوي ٞال٣ىإ ٌُٛ

ٜ   اجهل ؤًمً بامجض و٢ا٫ في ٖى٠     :بال

ا ٖلى  ،مجضؤؤخمض اجس٠ُ ًا  - ؤها َبٗذ ل٪ مىاناٞاجه ونىعجه جيكَغ

 .مجضؤالىلض الػم هال٢ُه بإي جمً ًا  ،٧ل ٞغ١ البدض

 :مجض و٢ض وي٘ ًضٍ ٖلى عؤؾهؤعص  

ن قاء هللا ٢ى٫ ًاعب بـ بمخساٞل ًا ؤًمً بُه َىال٢ُه مخ٣ل٣ل زحر  -

ى َُٟغط ٖى٪  .َو

  .ههى اإلا٩اإلاتؤ"ًاعب " و  :ها٢ٍا٫ ؤًمً في ًإؽ بلٜ به مىت

ٜ   جىظه بلى مضًغ اإلاؿدكٟى و٢ا٫ في خى٤     :بال

 ".َىا٥ يمً ًٞل٪ وصًج ي،ٖاًؼ اقٝى مغاح -
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غ اإلاؿدكٟى ٞا٢ضة  صزل ؤًمً الدجغة ٖلى ههى التي ٧اهذ هاثمت ٖلى ؾٍغ

ٛل٣ ي،الىع ما وخضَما َو ىا ظلـ بلى  ،البابىا ُٞلب مجهم ؤن ًتر٦َى َو

ضمٕى بضؤث ججز٫ ٖلى الؿ٪ ًضَا و٢ا٫ في نىث خىىن و مؤو  ػوظخهظىاع 

 :ُٖاٍ الخؼن ؤ"زم بهىث متهضط  ي.ًا خبِبت ينخب ،ًا ههى ينخب" :وظىدُه

غظ   ىا اهٟجغث الضمٕى .ٗل٪ ابيىا مخساِٞل "ؤها ملِل ٚحر٥ انخى َو " َو

و٢ض جىاو٫  "ًض٥بابىؽ  يًا خبِبت ينخبًٖ ٖهُاجها "  تمً ُٖيُه مٗلى

ه زُابهالها و ًضَا ٣ًب   ا ختى بللذ صمٖى ول٨ً ههى لم  ،وي٘ عؤؾه ٖلى نضَع

ول٨جها  ،غ الظي حؿبذ ُٞهزاجه في ٖاإلاها آلا ءج٤ٟ ٦إهما ٧اهذ حؿخم٘ بلى هضا

جإبى ؤن جغظ٘ بلى َظا الٗالم اإلاىخل الظي ج٣ٟض ُٞه ٧ل شخيء في جخاب٘ 

  .سس٠ُ

 ٢ام ٖجها و٢ض ؤزظ ًمسر الضمٕى التي ٦ؿذ وظهه ب٩لخا ًضًه مداو  
ً
 ؤن ال

 
ً
٤ الخُبِب ومضًغ اإلاؿدكٟى الظي ٧ان ٢ض اهخٍٓغ ًبضو مخماؾ٩ ا ؤمام ٍٞغ

ت  .زاعط الٛٞغ

ُى ه  خمغاوانٍ ازغط ؤًمً ٖو ٦ىهج الىاع ماػط لىجها ًٚبه وخؼهه وزٞى

 ي،و ؤ ي"َخضٞٗىا الخمً ٚال :وخى٣ه وجىظه بىٓغة خاصة بلى مضًغ اإلاؿدكٟى

ُ   ازض عوخ٪ يولى ههى خهل لها خاظت مل ٨َُُٟج  ".ااهذ شسه

ت لُل٤ نض٣ًه زغط مً اإلاؿدكٟى مخىظهً  مجض الظي ٧ان ًخاب٘ ؤا بلى اإلاضًٍغ

ها ظًُض ؤزىاء ؾحٍر ؤبىٟؿه ؾحر ال٣ًُت و  مً  يا ٞهنضع َاجٟه عهت ٖٞغ

ُ  مضًغ ألا  ذ  ،" قض خُل٪ ًا ؤًمً :امً شسه ن ابى٪ اجس٠ُ واها اؤها ٖٞغ

"بالف  :اؾخُٗاٝ قضًض " باصٍع ؤًمً بىبرة .ب٨ٟغ اُٖٟ٪ مً ال٣ًُت صي

وبِىه زإع وهجُبه  يا٦مل ال٣ًُت صي ؤها ب٣ى بُج يزلُج ،عظى٥ؤًا ٞىضم 

 "ي.هجُبه ختى لى آزغ ًىم في ٖمغ  يٌٗج

*  *  * 
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ضة و٢ض بض جىاٍعو٠٢ الض٦خىع ٖمغ وب ٖلى مالخهما الُإؽ  االض٦خىعة ٍٞغ

ذ السٝى في ًٖضحهما ختى باجا ٖلى ٣ًحن ؤن الهال٥ َى ما  ٞو مهحَر

  .اإلادخىم

 
ً
 ."ق٨ًغا ًا ص٦خىع وؤؾٟحن يُٗىا و٢خ٪:جىظه ٖمغ بلى الض٦خىع ماوـ ٢اثال

ُٞاع بنلُت للىخت "" ٣ٞض ٧اهذ اللىخت بال ؤي جٟانُل ؾىي الغؾمت ألا 

ىا الغظل ألا  ٣ًً ٖمغ ؤن ال َاثل مً َظٍ اللىخت وال زمت ؤٖمى" لب٩ُاؾى َو

ضة آلا  خىظهِؾً ًؤٟٗل وال بلى ُماطا ؾ ي ٞاثضة وال ًضع  ٍغ ن ٣ٞض َى ٞو

ن ؤن ٢غب عبما ٧ان الخل الىخُض آلا ؤبهما الؿبل وناعا بلى الًُإ  ذج٣ُٗ

 
 
ت ٖلها جىجر ُٞما ٞكال ُٞه و٢ض ًجٗل هللا لهما حما هٟؿٌؿل هما للكَغ

  .٢ٟا٫ ٖلحها نضثتن باجذ مىنضة وألابىاب ظمُٗها آلا ول٨ً ألا  ،امسغًظ 

 ،اٞدو الغؾمت صي يجدخم لي ٞغنت اوؤ ها اللي مدك٨غ اه٨مؤ" :عص ماوـ

  يمٗغوٝ اػاي ؟ ؤها ٧ان هٟسخ ياهذ مخخسُلل ٖملخل
ً
 اؾاٖض٦م بـ ٞٗال

الغؾمت مٟحهاف ؤي خاظت " بضؤث حؿاوع ٖمغ الك٨ى٥ ؤن ٨ًىن ٧ل الظي 

ىىن وعبما ؤَى  ٍوعاء ي ًجغ  ام ْو ؾاء ٞهم ؤؾاء ٞهم السٍغُت وعبما ؤَو

ىضما ٖمض الض٦خىع ماوـ بلى  ،لمهوعبما َىا٥ ؤمغ َى ال ٌٗ ،اإلاهٟىٞت ٖو

غظٗها بلى الض٦خىع ٖمغ ا مً ب ماوـ ظض  حعج   ،الغؾمت لُلٟها زاهُت ٍو

 يملمـ زلُٟت الىع٢ت و٦إهما ملمـ ْهغ الىع٢ت لِـ ملمـ الىع١ الٗاص

 ؤبل ملمؿه 
ً
ا مغؾىمزكً ٢لُال ًً ٘ اللىخت  ، ٦إهما َظا الٓهغ َى ؤً ٞٞغ
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ً
ا ل٨ىه لم ًغ قِئ  ا ًخٟدو ْهَغ

ً
ؤزظ ًخدؿـ  ،اٞإزظ ًدمل٤ وال ًغي قِئ

 ؤ ابض يْهغ الىع٢ت والظ
ً
ًه ًا ب"اهذ بدك٪ في :٣ٞا٫ ٖمغ ،زكً ٢لُال

ي ن الٓهغ صٍ مغؾىم ومُلب" ؤها خاؾـ  :ظاب في قغوص ٢لُلؤ" ؟ص٦خىع 

ُت الىع١ في ػماجهم" :ٖمغ ٞغص   ."بٌُباللىن ألا  ٦تر ؤصا مً  ،ًم٨ً صي هٖى

 ؤل التراب ناع الؿُذ ؤو ًم٨ً لٗىام ،ؾىت 100مً 
ً
" عص .زكً ٢لُال

دت ػي الىف بالٓبِ " ل  ؛٦ُض الؤماوـ في عجلت وز٣ت"  ن الٓهغ لُه ٍع

دت الىف هٟضث للٓهغ مً زال٫ الىع٢ت  ضة ٢اثلت " ما ًم٨ً ٍع جضزلذ ٍٞغ

: " عص ماوـ .هه مً الصجغاهذ ٖاٝع ؤن الىع١ مم٨ً ٌكغب الؿىاثل ل 

ا ب ؤها مؿخٗض اعاَى٨ىا ،"بال٣ُ٘ ال ن الغؾمت صي في عؾمت جاهُت ٖلى ْهَغ

شبذ ل٨م ٦الم   ـماو ؤ" وبضيَو
 
ا وؾل ِ ٖلحها في وي٘ اللىخت ٖلى ْهَغ

 يوبضؤ ًهىعَا ب٩امحرا الخدلُل الُُٟ ي نٟغ ال٣ى باظىعة ألا يىء ألا 

مل ٖلى وظه ول٨ً بضا ألا  ،بضث ٖالماث الضَكت ٖلى وظه ٖمغ ،السانت به

ضة   .ٍٞغ

غ ْهغ لىخت " زظ الض٦خىع ماوـ فيؤ ٖمى لب٩ُاؾى" ُٞاع الغظل ألا بجهٍى

ى ًخٟدهها في ق٠ٛ بالٜ واَخمام مى٣ُ٘ الىٓحر زم بضؤ في َباٖت  َو

  ي.الهىع ٖلى مُبٗت اللحزع التي ٧ان ٢ض ونلها ب٩امحرا الخدلُل الُُٟ

 ؾم  َظٍ ال٩امحرا حؿخُُ٘ جدلُل َب٣اث اللىخت ختى لى ع  
 
ً  ذ مً ٖكٍغ

ول٨ً  ،َب٣ت ٦50ثر ص٢ت ًم٨ً ؤن جدلل بلى ؤ وم٘ ْغوٝ مٗملُت ،َب٣ت

 ؾ  ْهغ لىخت ب٩ُاؾى ٧اهذ ٢ض ع  
مجها باللىن  6 ،َب٣اث ٣ِٞ 7ذ مً م 

بٌُ ما ٖضا الُب٣ت ألاولى ٣ٞض ٧اهذ زٍغُت مغؾىمت بىيىح قضًض ألا 

َىا تهلل  ،جبضو ٞحها مٗالم ٧ل شخيء واضخت والخٟانُل باعػة بىيىح قضًض

 وظه ٖمغ في ؾغوع بالٜ وقٗغ 
ً
ن هللا ٢ض ٞخذ لهم ؤا و ؤن الهضٝ باث مم٨ى
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ضة في ٞغخت ٖاعمت و  ا،مل ظضًًض ؤباب  ت ؤوهٓغ بلى ٍٞغ زظ الهىعة اإلاُبٖى

ُٞاع ببُابٗت اللحزع بلى الُب٣ت ألاولى مً َب٣اث ْهغ لىخت ب٩ُاؾى "

 " .ٖمىالغظل ألا 

ُت اإلاغؾىمت ٖلى الىدى الخال  ي:٧اهذ السٍغ

*  *  * 

 

ض ٍغ ىٓاعة الىٓغ التي المؿ٪ الض٦خىع ماوـ بؤة بِىما ٞٛغ ٖمغ ٞمه َى ٞو

بضث  ،ما٫ جدبضص مً ظضًضٖحن زالزتهم وبضث آلا ؤ٧ان ًغجضحها وخض٢ذ 

ُت لبىاء ما ؤو  ي عؾم عجُب ًدى  ؛مامهم ٖلى هدى ٍٚغبؤالهىعة  زٍغ

مىع بضث ألا  ،بل ْهغث ٦ما بالك٩ل الؿاب٤ ،اإلاضًىت ما ٞلِـ ألامغ واضًخ 

ت الخغوٝ لٞال ؛٦ثر ٞإ٦ثرؤ٢ض ح٣ٗضث  ىخت لِـ ٞحها ؤي ٧لماث ٚحر مجمٖى
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ُت ؤلا  ت التي بضث حكحر بلى مىا٢٘ مُٗىت في السٍغُت وختى السٍغ هجلحًز

ما ولِـ ٞحها ؤي ٖالمت ممحزة إلاى٢٘ مدضص ًم٨ً ؤن هجض  هٟؿها هي إلا٩ان  

 
 
مىع ٖلى هدى مً لٛاػ التي جدُِ بهم ٞال  ل٩ل َظٍ الُالؾم وألاُٞه خال

ضة في الخ٣ُٗض لم ٌ ٍغ ؿب٤ لشالزتهم ؤن ناصٞه ٖلى َى٫ ٞترة ٖمل ٖمغ ٞو

ترة ٖمل ماوـ في مجا٫ الغؾىم والٟىىن وألا يخاجمجا٫ آلازاع وألا   ،لٛاػ ٞو

ت ًٖ َبُٗت اإلا٩ان ؤو َل َى بٞلِـ َىا٥ زمت  قاعة بلى اإلا٩ان ؤو ختى جىٍى

٧ل  ٖحنبىاء َل َى ٢هغ َل َظٍ مضًىت؟ بضؤث الاؾخٟهاماث جسغط مً 

 .ألامغ في ٚاًت الالخباؽ  امجهم ختى بض واخض  

ضة بلى ٖمغ و٢الذ " جٟخ٨غ صٍ مبجى وال مٗبض وال ٢هغ وال  :َىا هٓغث ٍٞغ

  يمضًىت وص
ً
ت صي بُىث ٞحها ؟ ؤها ٞٗال " ل٨ً الض٦خىع ٖمغ ٢ض .ًه ب مل ٖاٞع

ُاَب ظب  ا،ٚاب ٖجهم اث ٣ٖلت ٚو ٩ٞاٍع وبضا ٧اهما ؤ٦إهما عخل في ط٦ٍغ

تماصة ٦خل٪ التي في م٨خبت ؤلا  ي لٟاث جدى م هًُال٘ في طَى   .ؾ٨ىضٍع

  ي،ٖمغ ٖالم ٞظ وباخض خ٣ُ٣
 
 ٧اهذ ج

 
 ؛ل ٖلىم آلازاع ٖلى ٢لبه ال ٣ٖلهى٣

ًً  ُٗضلظل٪ ٧ان ٌؿخ اث اإلا٩ان مٛم  ُا ُٖيط٦ٍغ
ً
 ما ًم٨ً بظله ؤو ما في ه باطال

  ،وؾٗه لُٗٝغ َبُٗت َظا الك٩ل
ً
ضة بلى ؤن ٞخذ ُٖيُه متهلال  وهٓغ بلى ٍٞغ

غخت ٖاعمت " في ـ واهتؤؾٗاصة بالٛت ٞو اٍ  يها ٖاٝع اإلا٩ان صٍ ٦َى ٦مان ٖاٞع

 ؤالخٗب الُىمحن اللي ٞاجىا  يًاص٦خىعة بـ اهت
 
ـ  يبصخ ،غ ٖلى طا٦غج٪ز ٦َى

اٍ وبـ ياإلا٩ان صٍ اهت يوص٣٢  ".خاٞٓاٍ ٦مان مل ٖاٞع

ضة في لهٟت وق٠ٛ ال٦دكاٝ ما ٚاب ٖجها ختى احؿٗذ خض٢  خاهٓغث ٍٞغ

 َما في نىث  صع٦ذ ما جبدض ٖىه ٣ٞاال ٦ال ؤوظضث يالتها و  يها ٧التحُٖى

ُت ه واخض    ي...َظٍ السٍغ

*  *  * 
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ت ألا  سخى ٖلُه ٖالماث الخؼن وألا ثمً و٢ض بضونل ؤًمً بلى مضًٍغ

ن بضؤ ٨ًٟغ مً مجض ٞال ؤو٧ان بصخبخه مؿاٖضٍ وع٣ُٞه الغاثض  ،الكضًضًً

الض٦خىع  ينض٢اجؤٖؼ ؤ٣ٞض ؤ ؟٣ٌٗل ؤن ًدضر ٧ل َظا في ًىمحنؤظضًض 

 
ً
٣ت قىٗاء وآلا مضخذ م٣خىال  ،م الؤٖلم َل ؾإل٣اٍ ؤوال  ي٣ٞض ولضؤن  بٍُغ

خالت بلى الاؾدُضإ بل ا بال مهضصً  وبذ   ي  ما ٖاصث ج٤ُُ الىٓغ بل يوػوظت

  .تهمت ال٣خل الٗمض ي  ه بلىظ  ج٦ثر ؤن وألا

الخُاة  ،َظا ٧لهوال خُلت لي في م٣اومت  يًًُ٘ مً بحن ًض ا٧ل شخيء بض

٨غ زلٟها ب٣ُذ خو٧ل شخيء ٦إهه ٣ٖض مىٓىم سجبذ بخضي زغػاجه ل يجيخه

 .خضار ٖلى َظا الىدى اإلااؾ٠ألا 

ت و  بلىظلـ  زغط ٖلبت السجاثغ وبضؤ في الخضزحن بكغاَت ؤم٨خبه في اإلاضًٍغ

٦إهما ًسغط ظام ًٚبه في هٟساث الضزان التي جسغط مً نضٍع زم هٓغ بلى 

  :م٨خىم زم ٢ا٫ في ًٚب   ،مامه ؤمجض الظي ظلـ ؤ

  يع صر؟ ٌٗججٟخ٨غ اخىا بىضو   -
ً
ى اللي  ٖمغ َى اللي ٢خل البيٞٗال ذ َو

  بُٗمل ٧ل اللي بُدهل؟

  :مجض ب٣ىلهؤعص 
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لجىت آلازاع اللي بٗخىالها  ،وعاٍ يماٖىضهاف ٚحر الاخخما٫ صٍ همصخ -

غ ٖلى ْه يوالل ىن الُلؿم ٖلى ْهغ البيذ ملىف مٗجبالُالؾم عصث 

ضةالغاظل َى هٟـ الترظمت   .اللي اهذ ل٣ُتها في ظا٦ُذ ٍٞغ

  :بخجهُضة خاع٢تَىا ؤًمً  عص   

  ،َى الىو صٍ مهِبت لىخضٍؤ -
 
ام شسو مسخل ؤو ٢اجل ض  جٟخ٨غ اخىا ٢

 بزاع ٦بحر؟ آوال واخض مهىوؽ وال ٖالم  يمدؿلؿل ؾٟاح ٌٗج
 
ام محن ض  خىا ٢

 بالٓبِ؟

" ؤها خاؾـ  :وظهت هٓغة الخحرة البالٛت ٖلى ثمجض بلى ؤًمً و٢ض بضؤهٓغ 

ل٨ً هي الضهُا ٖىصجىا  ،ب ًخدل بـ مل ٖاٝع اػايًا ٞىضم ؤن اإلاىيٕى ٢غ  

" عص .بذ جىىع ٢غ   ىب٣د٦ضٍ ٚحر إلاا ب ي و ؤمبدؿىصف  جهاب ،صها ٦ضٍوقٛلىا ٖى  

اث ؤ" ت:ؤًمً في ضخ٨ت باَخ ؾماء ٧ل إًه ؟ ٖاًؼ ٦ك٠ ببزباع الخدٍغ

اًؼ مسر قامل  ،ٖىضي في زال٫ ؾاٖتاإلاسجلحن ز٠ُ ججمٗهم  ٖو

والباناث الؿُاخُت  يللمى٣ُت ومغا٢بت ٧املت ٖلى ٧ل اإلاُاعاث واإلاىاو

مجض بلى اإلا٣ضم ؤ" هٓغ .مجضؤا ًا الٗانمت جمامً  يٖاًؼ٥ جدؼمل ،وال٣ُاعاث

 .الُٗا٫ صي ملمىمت ٢ضام٪" يؾاٖت واخضة وجالق ،"اهذ جامغ ًا ٞىضم :ؤًمً

ى ًخدضرؤاهُل٤  ت جىُٟظ  مجض َو ً بؿٖغ في الجهاػ بلى اإلاؿاٖضًً واإلاسبًر

اجهاالث مخالخ٣ت ب٩ل  ي حٗلُماث اإلا٣ضم ؤًمً وظلـ ؤًمً ٖلى م٣ٗضٍ ًجغ 

ً ؤو ؤ ٤ الخاب٘ له مً مغا٢بحن ؤو مسبًر مىاء ؤو مؿاٖضًً ؤًٖاء الٍٟغ

٣ت مسخلٟت ٨ٟغ في ألامغ مً ظضًض وبٍُغ داو٫ ؤن ًجم٘ قخاث ٣ٖله ٍو  .ٍو

والص جُمئن ٣ٞض ٧اهذ ظضة ألا  ،ط ؾم٘ عهت َاجٟه الى٣ا٫ب بِىما َى ٖلى طل٪

 ،ٚماء ٧املبن في اإلاؿدكٟى في خالت ٖلى صختهم ولم ج٨ً حٗلم ؤن ابىتها آلا 
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 ُ  وال ختى حٗٝغ ؤن خُٟضَا ٢ض ز

 
٠   ٌ ن م٩اهه وال حٗٝغ ٝ بلى آلا ٗغ  وال 

اقِ
ً
 ؾٕغ مً ؤن ؤخاصار ًٖ َظا ٧له ٞال  ئ

 
 ج
 
  .و لخض٣

ض الظَاب ٧اهذ الجضة جسب ٍر ؤن ابيخه بضؤث حؿإم مً الجلىؽ ٖىضَا وجٍغ

 ول٨ىه ٢ا٫ في حعج   ،مهاؤو  هاحزؤلتري 
ً
" ال : مىٗها ؤن جٟٗل طل٪ل مداوال

ؿحن ظض     ٪،هٟؿ يجخٗبخًغج٪ بالف  ،ازالو َم ٦َى
 
هضي بإي  يتوؾ٨

همحها ؤن بابا وماما ظاًحن  ٣ت ٞو ن قاء هللا ومٗاَم ؤخمض بق٩ل ؤو بإي ٍَغ

ا في ٖكان ًا " بضث الجضة مدك٨٨ت ؤن زمت زُب ما .ؾٕغ و٢ذ ؤزضَو

 .جضٖى لهم يٚل٣ذ الهاج٠ وهؤ٢ىٗذ هٟؿها بهض١ خضًض ؤًمً و ؤل٨جها 

داو٫ ؤن ًغؾم ٧ل الخٟانُل ؤالهاج٠ وبضؤ ٨ًٟغ بٗم٤  ؤًمًوي٘  ٦ثر ٍو

 ؤ
 
  . لهظا الظي ًدُِ به ولسُىجه اإلا٣بلتمامه لُجض خال

جها ؤزبروٍ ؤول٨جهم  ،لُُمئن ٖلى ػوظخهمؿ٪ َاجٟه واجهل باإلاؿدكٟى ؤ

ٚماءة ٚماء وؾخدخاط بٌٗ الى٢ذ لخ٤ُٟ مً َظٍ ؤلا الػالذ في خالت ؤلا 

اًت   .ل٨جها جدذ الٖغ

زظَا مً قٍغِ ُٞضًى اإلاؿدكٟى ؤوػٕ ؤًمً اإلاىانٟاث التي ٧ان ٢ض 

ُت وبضؤ في خالت اهخٓاع إلاا  ،لسا٠َ ولضٍ ٖلى ٧ل اليكغاث الضوعٍت والكَغ

 .خضار في الؿاٖاث ال٣لُلت ال٣اصمتٖىه ألا ٢ض حؿٟغ 

 

*  *  * 
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٧اهذ َظٍ هي ال٩لمت التي ٢الها ٖمغ  ،"مضًىت َابى" "مٗبض عمؿِـ الشالض"

ضة في و٢ذ   ٍغ جهما ؤا بضا مخعجبً  يواخض ؤمام الض٦خىع ماوـ والظ ٞو

ت والظ٧اء الكضًضًً و٢ض با ث اؾخُاٖا ؤن ًهال بلى َظا اإلا٩ان بهظٍ الؿٖغ

 670ٗض ما ٣ًغب مً ٢هغ ٖلى ب  ؤمام الجمُ٘ ؤن َضٞهم في مضًىت ألا امٗلىمً 

 .٦ُلى متر مً الٗانمت ال٣اَغة 

 ًضٕ ال ما ظؼما بؤجهما ؤب ماوـ حعج  
ً
للك٪ ؤن َظا َى مٗبض عمؿِـ  مجاال

 :ا٣ٞا٫ مؿخٛغبً  ،الشالض

خىا مىحن؟ -  َُب ٖٞغ

ت وبضاَت    :٢ا٫ ٖمغ في ؾٖغ

اخىا زبراء في آلازاع وق٩ل مٗبض  ،ا ًا ص٦خىع ا ظض  صي خاظت ؾهلت ٖلُى -

ا بـ ٖلى ٨ٞغة الهىعة صي مل ق٩ل اإلاٗبض عمؿِـ الشالض ممحز ظض  

واؾِ ال٣غن الخاؾ٘ ٖكغ وختى بضاًاث ال٣غن ؤمً  هما هي ق٩لبه ي،صلى٢ت

ً ٢بل ما حكخٛل ُٞه الٗضًض مً خمالث الترمُم و   ،وكاءٖاصة ؤلابالٗكٍغ

 ًٗ ت ٧ان ؾهل ٖلُا ظض  مً اإلاهخمحن بال يوا ؤها لول٨ً َب لى زاع اإلاهٍغ ا ٖو

ت  ت اإلا٩ان بؿهىلت ختى لى احٛحرث مالمدت قٍى ضة مٗٞغ  " عص  .ص٦خىعة ٍٞغ

ًه الخغوٝ صي؟ واهخىا َتروخىا ب"َُب مٗىاَا :زغآماوـ في حؿائ٫ 



 

 

 
- 147 

- 

ًه بالٓبِ؟ مِٟل ؤي ٖالمت لب٣ٗت ممحزة وال ؤي بَىا٥ جضوعوا ٖلى 

  .ا اللي بُدهلجٟانُل جٟهم٨ى 

ضة ٦   :هما وا٣ٞذ الض٦خىع ماوـ ٢اثلتإ٣ٖبذ ٍٞغ

متر  200متر َى٫ مً الكغ١ للٛغب في  320ٖلى ٨ٞغة ًا ٖمغ اإلاٗبض صٍ  -

متر مغب٘  64000ٖغى مً الكما٫ للجىىب ٌٗجى اخىا َىضوع في مؿاخت 

 .امؿاخت واؾٗت ظض   يوص

 :عص ٖمغ في خحرة 

ـ بـ َل اخىا ٖىضها خل جاوع ٦الم٨ى ؤها ٖاٝع ٧ل صٍ وم٣ض   - ٚحر  يا ٦َى

ؤي خاظت جضلىا ٖلى اللي بُدهل ؤو  يهىا هغوح َىا٥ ووكٝى ًم٨ً هالقب

 ؤو  ،وكٝى خاظت جٟهمىا اللي بُجغي 
ً
واها خاؾـ اهىا بىًُ٘  :عصٝ ٢اثال

ضة.هلخ٤ ؤو٫ ٢ُغ ي الى٢ذ ٦ضٍ والػم هجز٫ ظغ  "ٖمغ اخىا ب٣الىا  :" عصث ٍٞغ

ل مىمىاف ت مخىظهً ٖم عص   .و٢ذ ٍَى   :ا نىب البابغ في ؾٖغ
 
ام في َى

 .ال٣ُغ

للُب٣ت ألاولى مً ْهغ  يزظ مٗه لىخت ب٩ُاؾى ومٗها الخدلُل الُُٟؤو  

ُت التي حكحر الى" مٗبض عمؿِـ الشالض ومضًىت  ياللىخت والت جدىي السٍغ

  اال ًسبر ؤخًض ؤول٨ىه قضص ٖلى ص٦خىع ماوـ  ،َابى"
ً
ا بما ظغي ٖىضٍ خٟاْ

  ُ ً  ٖلُه َى شسه ما باإلاشل لى و٢ٗا في ت  ا مً ؤن  هم بالدؿتر ٖلى مجغمحن َو

ت لً ًسبرا  اعة الض٦خىع ماوـ اظاء اجهمؤا خًض ؤًض الكَغ   .بلى ٍػ

ًٖ وص   ضةؤا ٣ٞض ٧ان ًخمجى ا خاعً ٖهما الض٦خىع ماوـ وصا ول٨ىه  ،ال جتر٦ه ٍٞغ

سخى بالٜ وجىظه ؤٚل٤ زلٟهما الباب وججهض في إجها لِؿذ له ٞؤباث ٌٗلم 
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ًٖ مؿ  غ
 
ما ًجىص الؼمان ا بلى اللىخاث التي خهل ٖلحها ٣ٞض خهل ٖلى ٦جز ٢ل

 .ٖلُه بمشله

ضة ألا  ٍغ ؾاوؿحر وهؼال بلى باب الٗماعة التي ٚاصعاَا صون اؾخ٣ل ٖمغ ٞو

وع٦باٍ مخىظهحن بلى مدُت  يالالخٟاث بلى ؤي شخيء خىلهما واؾخ٣ال جا٦سخ

  .مهغ

ل  ٤ ؤزظ ٖمغ ٨ًٟغ في ٧ل ما ًدضر َو لهظٍ السٍغُت مٗجى ًم٨ً فى الٍُغ

ُت :َمك٠ َىا٥؟ ول٨ً الؿاا٫ ألا دؤن ٨ً  ،مً الظي عؾم َظٍ السٍغ

و٠ُ٦ له ؤن ًضزل بلى  ي؟و٠ُ٦ له ؤن ًهل بلى مٗلىماث ًٖ ٢هغ ظض

ا ُٞى٣ل ٖلى لب٩ُاؾى بل وعؾمها له زهُهً  ياللىخت التي اقتراَا ظض

ا َظٍ الغؾىم ض٦خىع ٧امل البض ؤن الظي عؾم َظٍ السٍغُت َى "ال ،ْهَغ

لى ما بمً َظا و  يول٨ً لى ٧ان ألامغ ٦ظل٪ ماطا ٧ان ٣ًهض ظض ،"يؾَُىألا 

  م  تهضٝ َظٍ السٍغُت؟ ول  
 
 يإلااطا ب٣ُذ َ يبؤؤو  يم ًسبر ٖجها ظضل

ٟٗل بىا ٧ل َظا؟ عؤسخال٨خمان؟ زم م   ج٩اص جىٟجغ مً  يً الظي ٖثر ٖلحها ٍو

ل زمت عظل ٢ض خهل ٖلى السٍغُت و حٗم   ،الخ٨ٟحر ض ؤن ًٟٗل َظا َو

ؾخُُ٘ ؤن ؤ يوؤؤها بلى زًم َظٍ ال٣ًُت؟ جغي ماطا ًًٓ  يلِؿخضعظج

ما الظي ًم٨ً ؤن حكحر  :ٞٗل ُٞما عجؼ َى ًٖ ٞٗله؟ وؾُٓل الؿاا٫ؤ

  ُ ُت ل  بلُه َظٍ السٍغ
 
ٖلم ما الظي ظغي ؤوهللا  ،نظلها ازىان بلى آلا ؤل مً ٣خ

 ي.ؤو ؾُجغ 

٧لما اهدلذ ٣ٖضة مجها اػصاصث الخالُت لٛاػ ؤا و حجُت ٦بحرة ظض  ؤفي  يوؤقٗغ ؤ

٤ صخُذؤ يوؤقٗغ ؤول٨ً  ،اح٣ًُٗض  ول٨ً جغي َل لهظا ألامغ  ،ؾحر ٖلى ٍَغ

 يخببتها وزالُذ ٢لبؤوؿاهت التي وبحن َظٍ ؤلا يمً جهاًت ؟َل ًجم٘ هللا بُج

٣ل  ؟ يوعوح يٖو
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  يقٗغ في خُاحؤلم 
 
بت في الا٢تران بامغ ٢ بتؤِ بالٚغ ضة التيي بة مشل ٚع  ٍٟغ

 
ً
ٖ  بضث َاُٚت ٖلى ٧ل وؿاء الضهُا ط٧اء وظماال   و

 
 لما وز

ً
ا وم٘ ٧ل َظا ل٣

غؤ لم ٍٚؼ ٣ل عاجر ٖو   .هىزت َاُٚت ٖو

ضة وه "اخىا ونلىا ًا ٖمغ ًاال  :ج٣ى٫  يٖاص ٖمغ بلى الىا٢٘ ٖلى نىث ٍٞغ

 ".هجز٫ 

ٞ   ،هؼ٫ ٖمغ ول٨ً  ،بىاب مدُت مهغؤ١ مغا٢بت ٖلى غ  ول٨ىه الخٔ وظىص 

ط هي بم٩ان ؤن جد٨م مغا٢بت ٖلى مشل َظٍ اإلاى٣ُت باث مً الهٗىبت ب

ٞٗضص مً ًضزلىن  ،مى٣ُت م٨خٓت بالؼخام الكضًضي مى٣ُت عمؿِـ وه

  شسو.ملُىن  2مى٣ُت عمؿِـ ًىمُا ًخجاوػ ا٫

ت  ،٩ٞاهذ مدُت مهغ في خالت ػخام قضًض ما َى  ىن بظلًوٗم عظا٫ الكَغ

ضة بحن ظمٕى ا ٞضزل ٖمغ و ول٨ً ألامغ ٧ان ٖؿحرً  ،مم٨ً للمغا٢بت ٍٞغ

ا بحن عظا٫ بحن الىاؽ وهجخا في طل٪ ومغ   يا و٢ض خاوال الخسٟالىاؽ ومغ  

٣ٞام ٖمغ بذجؼ ٦بِىت في ٢ُاع اللُل  ،اإلاغا٢بت وصزال بلى ؾاخت اإلادُت

 .٢هغاإلاخىظت بلى ألا

ٗت وال٣اصمت وبها ٦شحر مً الباٖت ٧اهذ اإلادُت حعج بال٣ُاعاث ما بحن اإلا٣ل  

ضص ٚ ٟحر مً الىاؽ التي حؿخسضم الؿ٨٪ الخضًضًت ٦ىؾُلت الجاثلحن ٖو

  .للى٣ل

ق٪ ؤو ٢هغ والظي ٧ان ٢ض وبالٟٗل جىظها بلى عن٠ُ ال٣ُاع اإلا٣ل٘ بلى ألا 

 ،ازحرً ؤبضؤ في الخدغ٥  يوالظن ال٣ُاع ٌؿخ٣ال  اوبِىما َم ،٢إلٖلى ؤلا

ت  اعم٣هم ؤخض عظا٫ اإلاغا٢بت والظي هاصي بضوعٍ ٖلى ب٣ُت عظا٫ الكَغ

ت ٦بحرة الحهمبهىا وجىظ ا بلى ول٨ً ال٣ُاع ٧ان ٢ض جدغ٥ مخىظهً  ،بؿٖغ

ت ألا ٢هغ وظاءث ؤلا ألا  مً ؤن  قاعة بلى ؤًمً الجالـ في م٨خبه في مضًٍغ
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٣ٞا٫ في هبرة خاصة  ،٢هغا بلى مضًىت ألامخجهً  ااإلاتهمحن لىخٓا ًغ٦بان ٢ُاعً 

ىا َم   مجض ؤلغاثض عاًدحن ٖلى ٞحن" جىاو٫ َاجٟه واجهل با ا"٦ضا اخىا ٖٞغ

ضة ٍغ  ؤزم  ،ٌٗلمه بىظهت ٖمغ ٞو
ً
ٖلى ؤو٫ َُاعة َالٗت  ي"احجؼل: عصٝ ٢اثال

ًٖ .ا٢هغ ٞىًع ألا  " وبالٟٗل زغط ؤًمً مؿغ
ً
ت مؿخ٣ال  ؾُاعجه ا مً اإلاضًٍغ

 ًٗ ٤ مُاع ال٣اَغة ٢اَ ٞىاط الؿُاعاث بسٟت ٖالُت ختى ؤا وجىظه بلى ٍَغ

٘ بٗض ؾاٖت ُٞجب ٢غب عخلت ؾخ٣لؤمجض ٖلى َاجٟه ًسبٍر ؤن ؤاجهل به 

وبالٟٗل ٧ان ٌؿحر بؿُاعجه في مىط  ،ؾٕغ و٢ذ مم٨ًؤؤن ًهل بلى اإلاُاع في 

 
ً
 ؤو مً الؿُاعاث اإلاترانت في ػخام ال٣اَغة اإلاٗهىص الظي ال ًٟخإ ٌؿ٨ً لُال

  .اجهاعً 

 

*  *  * 
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ضة و٧ان جالمـ ًضحهما ًدى  ى ممؿ٪ ًض ٍٞغ  يله ولها مٗاو ي صزل ٖمغ َو

مئىان والغاخت والؿ٨ُىت و ٦ب ضَا في ًضٍ بااَل جها ؤحرة ٣ٞض ٧ان ٌكٗغ ٍو

ى ممؿ٪ بُمُىه ٌؿغاَا ؤن الضم الساعط مً ٢لبها ًمض  بجىاٍع ٧ان ٌكٗغ َو

٧ان ٌكٗغ ٦إن ٢لبها ًيبٌ ل٩لحهما ٣ٞض ٧اهذ ًض  ،زغ بالضماءىه َى آلا ِقغاً

غ  ت لها ملمـ خٍغ ضة ًٚت ٍَغ بت ي الض٦خىع ٍٞغ ٧لما  ٧ان ،ووٗىمت ٍٚغ

  .في بضهه ي ؤو بٛحر ٢هض قٗغ ب٨هغباء حؿغ  يِٛ ٖلى ًضَا ب٣هض  

هه ؤهه ال٣ىة التي جدمحها و ؤجالمـ ًضٍ الُمجى  ي٣ٞض ٧اهذ حكٗغ وه ،ما هيؤ

ا نابٗها جضاٖب ؤ٧اهذ حكٗغ بملمـ ًضٍ السكً و  ،ال٠ُٗ الظي ٌٛمَغ

 ؤقٗغث  ،الكٗغ ْهغ ًضٍ االكٗغ و٢ض ٦ؿ
 
غ هٟؿه جها جمؿ٪ ًض ؤؾض سس

مان ٣ِٞ َى ولم ٨ًً ألا  ،لخماًتها والؼوص ٖجها ولى بظ٫ في طل٪ صمه وعوخه

ضة مً مالمؿتها ًض ٖمغ ب٣ضع ما ٧اهذ حكٗغ بخض٤ٞ  جهاع ؤما حكٗغ به ٍٞغ

زغي ٞلم ٨ًً الخ٣اء جها هي ألا ُالخب التي جيب٘ مً ٢لبه مخىظهت بلى قغاً

ابضؤ اال ٖهًض بناب٘ ألا  ٧اهذ  ،ع٢هما الخُاةال ًٟتر٢ا ختى جٟاؤبحن ظؿضًً  ًً

ول٨ً َظٍ  ،ابًض ؤزغ مُشا٢ا بُجهما جمجى ٧ل مجهما ؤن لى ال ًتر٥ ًض آلا 

ان ما اه٣ًذ إلاا ٞخدا باب ال٨بِىت وصزال بلحها ىا ظلـ  ،اللخٓاث ؾٖغ َو

ضة ٖلى اإلا٣ٗض اإلا٣ابل وبضؤ  ،الض٦خىع ٖمغ ٖلى اإلا٣ٗض وظلؿذ الض٦خىع ٍٞغ

ظٍ  ُت في خحن جدغ٥ًضوع بُجهما خضًض ًٖ َظٍ اللىخت َو  اٞمه السٍغ

وى ؤول٨ً  ،َما بدضًض الخب والٗك٤ابالخضًض الجاص ٧اهذ جخدضر عوخ
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٢الذ  ،طل٪ في مشل جل٪ الٓغوٝ الٗهِبت التي حٗه٠ بهما الهم

ضة " عص .ن اللي ٦خب الُلؿم صٍ َى ظض٥ الض٦خىع ٧املبٖخ٣ض ًا ٖمغ ؤ":ٍٞغ

  :ٖمغ في جى٢٘ إلاشل َظا ال٨الم

 ٦ضٍ؟ يول٨ً لُه بخ٣ىل ،ىٟـ الىدُجتؤها بغصو ونلذ ل -

ُت حكاوع ب - هذ قا٠ً ٧ل خاظت خىالُ٪ بخ٣ى٫ ٦ضٍ محن مم٨ً ًغؾم زٍغ

ضزل ظى  سل ةٖلى م٩ان في ٢هغ ظض٥ ٍو ت  يال٣هغ ٍو مٗجى اإلاهٟٞى

ن في بالغ٢مُت ًب٣ى بِكاوع ٖلى لىخت عؾمها ب٩ُاؾى لجض٥ َضًت زم ًٓهغ 

ُت وعؾم ٞى  َب٣اث مً اللىن  ٢6ها خض عؾم ٖلى ْهغ اللىخت صي زٍغ

ن الض٦خىع ٧امل َى اللي عؾم بجٟخ٨غ صا ٧له ب٣ُى٫ خاظت ٚحر ، بٌُألا 

  :السٍغُت؟" عص ٖمغ في جهض٤ً ٧امل ٖلى ٦المها

 ياػ ًه؟ واببـ الؿاا٫ عؾمها لُه وبِكاوع بحها ٖلى  يصا ٧له ٢لخه لىٟسخ -

َضٞه ًض الصسو اللي ب٣ُخل الىاؽ وبُضبذ ٞحهم و بو٢ٗذ الُالؾم صي في 

ضة في ؾ٨ُىت عجُبتب ٖخ٣ض إلاا هغوح ؤ": و٢الذ ،ًه مً ٧ل صٍ؟" عصث ٍٞغ

لهظا  يءا بٌٗ الصخ" عص ٖمغ مؿدى٨غً .اإلاٗبض ٧ل خاظت َخخ٨ك٠ لىا 

ومؿاخت  ،مى٢٘ يقاعة ل ب"اػاي بطا ٧اهذ السٍغُت مٟحهاف ؤي  :ال٨الم

ضة بغة في ٦ىم ٢ل؟" عصث بع ٖلى َىضو   ،والى٢ذ بُضاَمىا ،اإلاٗبض مهىلت ٍٞغ

ا:بضحه ضابؿاا٫ ب  ُ  

ُت ؟ يما َى اإلا٨ىن الغثِسخ  -  لهظٍ السٍغ

  :اٖمغ مخدحرً  عص   

 ًه؟ب يج٣هض -

  :٢الذ في َضوء 
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ُت صي ٖلحها  يٌٗج - ًه ٚحر زٍُى للمبجى وخغوٝ باللٛت بلىخت السٍغ

 ؤلا 
 
ت جمش  ل م٣اَ٘ مدضصة صر؟  هجلحًز

 ...صر -

 -  
ً
ىا َضبط  ي٢ُإ خغف هيهؤٞىا مىظىص في ا الػم ٨ًىن في خاظت َخٗٞغ

ا مم٨ً ؾاٖتها اهدؿغ البدض في م٩ان ي٤ُ ظض   ىوؾاٖتها َُب٣ ،بالٓبِ

 .اللي بىضوع ٖلُه يهالق

 :ملؤ٢ا٫ ٖمغ في هبرة  

ذ ٨ًىن ٦الم٪ صر - ًه الخاظت اللي مم٨ً حكاوع لىا ببـ الؿاا٫  ،ًاٍع

ُت  ؟ مم٨ً هداو٫ هبو فيتٖلى اإلا٣ُ٘ اللي ُٞه الخاظت اإلاؿخسبُ السٍغ

ل ٖلُىا ٧ل البدض ؿه  حؤو ؤي خاظت  يؾهم مؿخسب يووكٝى ًم٨ً هالق يجاو

ًٖ  ابِىما َم .صٍ ا لباب ال٨بِىت ٧ان مغا٢ب ال٣ُاع ٢ض ٖلى طل٪ ؾمٗا ٢غ

٦ض مجها ٦ما َى مخٗاٝع ٖلُه في ال٣ُاعاث إخًغ إلاغاظٗت الخظا٦غ والخ

ت ٝ ٞخىاولها مىه هغا له الخظا٦غ وي٘ ٖلحها ٖالمت واههغ ؤْوإلاا  ،اإلاهٍغ

 .ٖمغ وويٗها في ظُبه

ضة و٢ض خاو٫ نٝغ هٍٓغ ٖجها بلى ظهت ال كبا٥ اإلاُل ٖلى هٓغ ٖمغ بلى ٍٞغ

٤ بِىما جلٗ ول٨ىه  ،بضث ٧لماث وص ؤن ًخٍٟى بها تمذ قٟخاٍ بخمخمشالٍُغ

ضة و٢ض عم٣خه بىٓغة ؾاخغة و٢ض ػاٚذ بُٗجها ظهت  عاظ٘ هٟؿه ٣ٞالذ ٍٞغ

  :بؿمت ع٣ُ٢ت ٧اهذ ٢ض اعحؿمذ ٖلى وظههاالكبا٥ اإلاجاوع لها بِىما 

 بٖاًؼ ج٣ى٫ ٦ىذ  -
 
 ؟في آزغ لخٓت ًه وؾ٨ذ

 :ظمُلت ته هٍٓغ بلحها واعحؿمذ ٖلى وظهه ابدؿامعص ٖمغ و٢ض وظ   

 بال٪؟ يزضحؤ ياهت -
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  :٢الذ في ع٢ت 

-  ًٗ  ما٫ اهذ م٨ٟغ اًه؟و ؤا َب

بخه بال   ،بىح بهاعص ٖمغ و٢ض اخخجؼث بضازله ٧لماث ٦شحرة لِـ لٗضم ٚع

جها اللخٓت ب ،ؾ٣ُٟضَا ٦شحًرا مً مٗىاَا يفي ٢الب ٦الم ٍول٨ً وي٘ مكاٖغ 

  
ر ٖما بضازل٪ التي حكٗغ ٞحها بعجؼ اللٛت مهما ٧اهذ جل٪ اللٛت ًٖ ؤن حٗب 

   اٖىضما ٨ًىن ما بضازل٪ قٗىًع 
ر ٖىه ال ًىن٠ وال ًم٨ً ل٩لماث ؤن حٗب 

  .ىن نضع٥لٟاّ ؾخٓل ٖاظؼة ًٖ البىح بم٨ىومهما نُٛذ ألا

ٖحن ٖما حعجؼ ٖىه ر ألا ا ما ج٨ىن اللٛت بحن اإلادبحن هي الهمذ ٣ٞض حٗب  ٦شحرً 

ول٨ً ال جبىح  ،ٖٓم ًٖ ٧ل م٨ىىهاتهار ألا الغوح هي اإلاٗب   ىبِىما جب٣ ،لؿًألا

لٟت في ٖالم ال بلى عوح مشلها جؼاوظتها في ٖالم الُٛب ل٨ُىن مجها ألاب

 .الكهاصة

ضة في زجل     :بلهٟتم٣غون  ٢الذ ٍٞغ

ختى  ،ما خبِذ خض بالك٩ل صٍ ي ؤها ٖمغ  ،ل ٖلُ٪ الٍُغ٤َُب ؤها َؿه   -

ل٨ً مٗا٥ اهذ خؿِذ  ،اا وبدترمه ظض  ال٣ضًم ٦ىذ بدبه ظض   يظىػ 

ػي ما ا٦ىن بيذ في  يهي اللي بخدغ٦ج ي ن مكاٖغ اخؿِذ  ،بداظت مسخلٟت

ضة مل الض٦خىعة ٞ يمٗا٥ ًا ٖمغ بدـ او ،الشاهىي عاًدت ج٣ابل خبُبها ٍغ

ت ٖلى خبُبها  يبدـ او ،ٖاإلات آلازاع ضة البيذ اللي بًٟاًغ اللي ملهٞى ٍٞغ

 .وزاًٟت ٖلُه

٧ان ٖمغ ٌؿم٘ جل٪ ال٩لماث التي ج٣٘ ٖلى مؿمٗه ُُٞغب لها وظضاهه  

ً جضاٖب مؿامٗه ت الًاجٗت لبُتهٞى كٗغ ٦إهما ٢ض ٖثر ٖلى اإلا٣ُٖى  ،َو

ضة م٨ملت الٗٝؼ ٖلى   :وجاع ٢لبهؤَمؿذ ٍٞغ
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" بِىما ٧اهذ .ٖكان ًجمٗىا بِذ واخض ياللي اخىا ُٞه صا ًيخه يهٟسخ ؤها -

مؿ٪ بُضحها التي َاإلاا ؤجخ٩لم ٢ام ٖمغ و٢ض ظشا ٖلى ع٦بدُه ؤمام م٣ٗضَا و 

و٢اث اإلاُاعصة ويمها بحن ًضًه ٦دمامت بًُاء هؼلذ بحن ؤوٗم بمالمؿتها 

  
 ب  خ   انجىطخ نخحللها و٢ض هٓغ في ُٖىحها ال٦ُٟه واهدجى ٣ًب 

ً
ا في و٢ذ ا وزىٞ

 هٓغ ٖمغ في ُٖىحها و٢ا٫ ،واخض مما ٢ض ًال٢ُاٍ

ضة -: ٖى٪ ختى اإلاىث  ي٢جومل مم٨ً خاظت في ال٨ىن جٟغ   ،ؤها بدب٪ ًا ٍٞغ

 
 
ؤها  يزل٩ُى ظىب، مً ٧ل قغ يَتهُم خىال٩ُى جدم٩ُ يعوح ٖكان ؤها لى مذ

ي ٧لها وعَخ٪ مٗاًا في ال٣هت ص يؤها ٖاٝع او، ا في الٟترة صيمدخاظ٪ ظض  

 يبجها مبؿٍى اهه ٢غ  اص ما ؤٖلى  يٞجص ما اللي بُدهل صٍ مسى  ؤبـ وهللا ٖلى 

 
 
 .ًه ٦ىذ بدب٪ ومل ٖاٝعبص ؤا٦دك٠  يومى٪ وزال

ضة بخجهُضة و٢ض ا٢تربذ مً وظهه     :٦ثر ٞإ٦ثرؤعصث ٍٞغ

حن؟اهذ ٖمغ٥ ق -  ٟذ اجىحن بُدبىا بٌٗ ومل ٖاٞع

هٟاؾهما ٞإمؿ٪ ؤلُذ خزاتى ابدؿامت ناُٞت ٞا٢تربذ مىه خ ابدؿم ٖمغ 

 ،ث ًٖ ٧ل ما ًجِل بهضٍعٖبر   تبغؤؾها بحن ًضًه زم ٢بل ظبُجها بلشمت خىىه

حرً  ى ًسغط ٞػ صازل ًدتر١ مغظل َىا٥ ا ٦إهما ا مخجهًض زم ٢ام بلى م٣ٗضٍ َو

  .نضٍع الٗاق٤

 

 *  *  * 
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ت ٦بحرة ختى ونل بلى ٢ا ٖت ٦باع اهُل٤ ؤًمً بلى اإلاُاع و٢ض ونل في ؾٖغ

٣ل الُاثغة ؿخهه ًجب ؤن ٌؤهه ًخدغ٥ في مهمت و ؤمً اإلاُاع ؤٖلم ؤ ،الؼواع

  .٢هغاإلاخجهت ٞىًعا بلى ألا

صاعة الؿ٨ت بوامغ بلى ؤ يبالٟٗل نٗض بلى الُاثغة و٧ان بم٣ضوعٍ ؤن ٌُٗ

غا٢بهم اعاص ؤن ًتر٦همؤالخضًض ؤن جى٠٢ ال٣ُاع في اإلادُت اإلا٣بلت ل٨ىه   اٍو

َغاٝ َظٍ ال٣ًُت صٞٗت ؤ٣ٞض ًىنالٍ بلى ٧ل  ا،ُتهموبٛ الُٗلم َضٞهم

  .بىٟؿه ل٨ُىن ًٖ ٦شب مً ٧ل ما ٣ً٘ اولظل٪ ٢غع ؤن ًالخ٣هم ،واخضة

ت  ،٢هغخل٣ذ الُاثغة في الؿماء مخجهت بلى مُاع ألا مً ؤو٧اهذ مضًٍغ

٢هغ ختى ج٨ىن في اؾخ٣با٫ عؾلذ للخيؿ٤ُ م٘ مباخض ألاؤال٣اَغة ٢ض 

ن في الُاثغة ٨ًٟغ في ولضٍ الظي ال ٌٗلم آلا الًابِ ؤًمً الظي ًجلـ 

باث  ،ما الظي ظغي لها ي ػوظخه التي جغ٦ها في اإلاؿدكٟى ال ًضع  يمهحٍر وف

 
ً
غً اإلاؿخ٣بل باَخ  ت.ؾىي خُاة ممؼ٢ يا وال ًغي زلٟه مً اإلااضخا والىا٢٘ مٍغ

ًٚىن ؾاٖت وهه٠ الؿاٖت مغث ٖلُه ٦ش٣ل الجبا٫ ل٨ً الظي َىجها  يف

 
ً
ٞا١ ٖلى ؤ٢لُل زم  ا لى٢ذ  جمامً  يزظجه ؾىت ٣ٞض مٗها الىعؤو هه ٟٚى ؤ ٢لُال

ؼ ؤ  ؤ٩ٞاع اظخاخذ ٣ٖله ومساٝو ؤٍػ
 
 .ذ بهإلا

ىا٥ اؾخ٣بله ؤخض يباٍ مباخض ألاونل بلى مُاع ألا ٢هغ ًضعى ٢هغ َو

  ،٧ان في عجبت عاثض ،الًابِ صًاب
ً
 و٧ان عظال

ً
بٗض خض ال حٗٝغ ا ل ٖىُٟ
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مً ٢ُٗت مً الجغاهِذ و٢ض ٧ان الغخمت ٢لبه بل ٧ان ٦مً نُٜ ٢لبه 

  .قضًض الظ٧اء مخ٣ض الظًَ

، وخٟاوة بالٛت وج٣ضًغ واضر قضًض   اؾخ٣بل صًاب اإلا٣ضم ؤًمً بترخاب  

 
ً
  :اواضًخ  بِىما ؾإله ؤًمً ؾاالا

 مً مهغ ونل وال لؿه؟ يال٣ُغ اللي ظا -

 :عص في طًَ خايغ

 .ال ًا ٞىضم ٢ضامه ؾاٖخحن ٖلى ما ًىنل -

  :ماؽ قضًضظاب ؤًمً في خؤ 

مٗىضهاف و٢ذ الػم ه٨ىن في اإلادُت َجرا٢ب اإلاكدبه ٞحهم الض٦خىع ٖمغ  -

ضة اهذ ٖىض٥ زلُٟت ًٖ ال٣ًُت؟والض٦خىعة   ٍٞغ

  :عص صًاب 

مجض في ؤبىٟؿه وجىانلذ م٘  يمً ٧لمجمضًغ ألا  ليًا ٞىضم مٗا ةًى ؤ -

ذ مىه جٟانُل ال٣ًُت واها َ ٞغ ت ٖىض٦ىا صا صٞٗتى ًا ٞىضم ٖو ىا اإلاضًٍغ

 .مغ٥ؤجدذ 

  
ً
 :عص ؤًمً و٢ض َؼ عؤؾه ٢اثال

ً ه٣بٌ ٖلحهم في اإلادُت - ظاًحن  اؤها ٖاًؼ اٖٝغ َم   ،َُب اخىا مل ٖاًٍؼ

ًٟلىا جدذ ٖىِىا صًاب  الى٢ذ اإلاىاؾب َى٣بٌ ٖلحهم" َؼ   يوف ،َىا لُه ٍو

 .اؾُجغي جىُٟظَا ٞىًع  يالخٗلُماث والت يا ًٖ جل٣عؤؾه مٗبرً 
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٢هغ و٢ض جمغ٦ؼ في م٩ان ًهٗب مالخٓخه اع ألاجىظه ؤًمً بلى مدُت ٢ُ

ضة خا٫ ونىلهما ٞخىظه صًاب بلى  ٍغ ُٞه ختى ًخم٨ً مً مغا٢بت ٖمغ ٞو

 
ً
  :ؤًمً ٢اثال

لؿه ٞايل ٖلى ما ًىنلىا ؾاٖت  اهذ ٧لذ خاظت ًاباقا مً امباعح؟ َم  ب -

بً    .اج٣ٍغ

  :ظهاص بالٜبؤًمً في  عص   

 ؟ يلُه هٟـ ًا٧ل صلى٢ت محن ،٧لؤال م٩لدل ؤي خاظت ومل ٖاًؼ  -

ًضٍ بلى ؤًمً  و٢ض مض   ..ؾىضوحل بـ جهلب َىل٪ ،ًاباقا مٟحهاف خاظت -

 ت:َاصث تزظٍ بابدؿامؤبضوعٍ  يبؿاهضوحل والظ

  .َُب مل ٨َؿٟ٪ -

ضة ًداوالن ؤن ًهال بلى ٨ٞغة حُٗجهما ٖلى ٞ٪  يف ٍغ طاث الى٢ذ ٧ان ٖمغ ٞو

ُت التي ال جبضو ٞحها ؤي جٟ ت الى٣ُت عمىػ َظٍ السٍغ انُل حٗحن ٖلى مٗٞغ

بان في الىنى٫ بلحها ٢هغ ٧ان وم٘ َى٫ الغخلت مً ال٣اَغة بلى ألا ،التي ًٚغ

ضة ٢ض ازخلـ ؾاٖت مً الىىم في ال٣ُاع اؾخٗضاصً  ٍغ  لُىم   ا٧ل مً ٖمغ ٞو

خا ٞحها اع ؤول٨ً َظٍ اللخٓاث التي  ،ال هللابال ٌٗلم ٠ُ٦ ؾِؿحر  ظضًض  

مىع في وباجذ ألا  ،ٖاصة ججضًض زالًا اإلاشبالٜ في زغ الب٧اهذ لها ألا اهمب٣ٖل

وعا١ ٖلى وبضؤ ٖمغ في مىامه ٌُٗض جغجِب ألا  ،ي ٢بلطوضر مً ؤ اهمحطَى

  
ر ٦شحًرا خاإلاا ًهال بلى اإلاٗبض "مٗبض عمؿِـ الشالض" بِىما ٧اهذ هدى ٢ض ٌٛح 

ُت في طَىحهما ٞ ضة ج٨ٟغ في ألامغ ختى في هىمها و٢ض َبٗذ السٍغ نبدا إٍٞغ

ما ًخإمالَا بًغ   ال٣ٗلالباًَ الظي ؾُٗمل م٘  ال٣ٗلٍاَا في مىاَما َو
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ُت والتظىبً  يالىاع بضوعَا  يا لجىب للىنى٫ بلى ٞ٪ عمىػ َظٍ السٍغ

 .ق٩ا٫ الظي و٢ٗا ُٞهؤلا  اؾخدل لهم

ضة لدؿخٗض ؤ٧ان ٖمغ ٢ض اؾد٣ُٔ و  ،ال٣ُاعونى٫ وم٘ ا٢تراب  ٣ًٔ ٍٞغ

و٢ض خاو٫ ٖمغ ؤن ًغا٢ب اإلادُت  ،٢هغ٢بل ؤن ًضزل ال٣ُاع بلى مدُت ألا

داو٫ ؤن ًبهغ  مً زل٠ قبا٥ اإلا٣هىعة التي ٢ًُا ٞحها جل٪ الؿاٖاث ٍو

  .زاعظها ي ما الظي ًجغ 

بت ؤو شخيء ًلٟذ الاهدباٍبضث اإلادُت َبُُٗت ظض    ،ا لِـ ٞحها خغ٦ت مٍغ

ىا٥  َل ألاؤو٦ظا  ،الؿاثدىن َىا َو
ً
 ٢هغ بُبُٗتهم اللُىت الُُبت عظاال

ىا٥ وال٩ل ٌؿعى وعاء ل٣مت الِٗل في ًىم ،ووؿاءً  الباٖت الجاثلىن َىا َو

  ً ضة ؤن  ،اا ظض  بضا ٖاص ىا اَمإن ٖمغ بلى ؤن اإلادُت زالُت ُٞلب مً ٍٞغ َو

  .جخجهؼ للسغوط مً اإلا٣هىعة زم بلى باب ال٣ُاع

ت ٚحر ملٟخت ما ؤًمً  ،و٢ض جىظها بلى باب اإلادُت في ؾٖغ و٧ان في اهخٓاَع

وبالٟٗل مغ ٖمغ  ،ججهؼ ٞىع ٖلمه بىنى٫ ال٣ُاع بلى اإلادُت الظي ٧ان ٢ض

م ضة َو ٍغ  يءول٨ً لم ٌكٗغا بصخ ،اإلا٣ضم ؤًمً والغاثض صًابؤٖحن جدذ  اٞو

مغاٍ بالخىظه نىب مٗبض عمؿِـ الشالض ؤ يَال١ واؾخ٣ال جا٦سخٖلى ؤلا 

 .ت َابىىومضً

زلٟهما  ٧ان ؤًمً ٢ض اؾخ٣ل الؿُاعة التي ٧ان ٣ًىصَا الغاثض صًاب وجىظها

ل٨ً العجُب ؤن ؤًمً ًهغ ؤن  ،ًخ٣ٗبهما اؤخًض  بٛحر ؤن ٌكٗغاَما ؤن  

ُت  يًخ٣ٗبهما َى وصًاب بمٟغصحهما بضون جضزل مً باق ال٣ىاث الكَغ

ت ٣ٞض ؾإله صًاب "هبلٜ ال٣ىاث جخدغ٥ ًاباقا  ،ال٣ابٗت في ٢ؿم الكَغ

ض ال هه بإظاب ؤًمً ؤوجدانغ اإلادُت؟"  ما بإجهما مغا ؤنًٍغ ٢بحن ٌكَٗغ

ض ؤن ًتر٦هما ًهال  بلى بُٛتهما ٣ٞض ٌؿاٖضٍ َظا ٦شحًرا ٖلى ٞ٪  نو٦ظا ًٍغ
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غبا ؤو ٚح   ،لٛاػ َظٍ ال٣ًُتؤ ُت َو را وظهتهما ٞلغبما قٗغا بال٣ىاث الكَغ

ت ما ونال بلُه مً مٗلىماث ًٖ ال٣ًُتؿمما ٌٗ و٢ض  ،غ ٖلى ؤًمً مٗٞغ

 يان ًغي مً الُبُع٧ان َظا ألامغ قضًض الٛغابت باليؿبت بلى صًاب الظي ٧

هه ؤوامغ وعؤي َإ ألا ؤول٨ىه  ،ال٣ىاث في لخٓاث ٦هظٍي ؤن ج٨ىن مٗهم باق

  ت.ًمً ٢اصعون ٖلى ال٣بٌ ٖلحهما بؿهىلؤَى و 

 

*  *  * 
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دمل الخدلُل الُُٟ ،٧ان ٖمغ ًدمل في ًضٍ لىخت ب٩ُاؾى لُب٣اث  يٍو

ُت اإلاٗبض و  ي جدى  يزلُٟت اللىخت والت ا ؤٖلى  يالتزٍغ بلى  نؾُهال زَغ

جل٪ اإلاضًىت التي  ،٢هغ الجمُلتوبِىما َما ٌؿحران في قىإع ألا ،َضٞهما

ش جل٪ اإلاضًىت التي جدمل مً الؼمان ما ًٟى١ ، حٗب٤ بالجما٫ والخاٍع

اآالسمؿت   يٞه ؛الٝ ٖام قهضث مً نغوٝ الضَغ ما لم ٌكهضٍ ٚحَر

ش ؾٍُغ   ؤجدىي جاٍع
 
  .مشالهمإالؼمان بما ؤن ًجىص ظضاص ٖٓام ٢ل

هم الُُبت والىبل وال٨غم الكىإع ٧اهذ هُٟٓت ظض   ا والىاؽ جبضو ٖلى وظَى

ش سخ٤ُ  ٞمضًىت ألا ،٦ظا عاثدت اإلا٩ان حٗب٤ بخاٍع
 
ب بمضًىت اإلااثت ٢هغ جل٣

 غ  ٖ   ،باب ؤو مضًىت الكمـ
 
ٖانمت مهغ في  يا باؾم َُبت وهذ ٢ضًمً ٞ

ىو ل الُٗٓم بدُض ٣ًؿمها بلى الىُ يج٣٘ ٖلى يٟت يوه ي،الٗهغ الٟٖغ

٦ُلى وبها مٗابض  670جبٗض ًٖ ال٣اَغة ب  ي،ر الٛغبوالب   ير الكغقظؼثحن الب  

ش لها هٓحرً  ٤ ال٨باف الظي بها مٗبض ألا ا،ال ٌٗٝغ الخاٍع ٍغ ٢هغ وال٨غه٪ َو

اإلال٩اث  ياإلالى٥ وواص يواص ي الظي ًدى  ير الٛغبًٞال ًٖ الب   ،ًغبِ بُجهما

  ي ومٗبض الضًغ البدغ 
ً
 ومٗبض الغامؿُىم وجمشاال

ً
 5000و٢ض بىِذ ٢بل  ا ممىىه

ؾغة الغابٗت في بىاء َُبت ا خُىما قٕغ ملى٥ ألا ن جدضًًض الٝ ٖام مً آلا آ

ؾغة الخاصًت ٖكغ وط مجضَا في ٖهغ ألا ؤ١.م وونلذ َُبت بلى  2575ٖام 

ىن مىخىخخب ألاو٫ والظ اؾخُإ جىخُض البالص مً الٟىضخى  يٖلى ًض الٟٖغ

ذ ٢ض صبذ ٞحها وظٗلها ٖانمت مهغ ختى جهاًت خ٨م الٟغاٖىت في التي ٧اه

 ألا 
 
ًغظ٘ الؿغ في حؿمُتها َُبت بلى  ،غؽؾغة الخاصًت والشالزحن ٖلى ًض الٟ



 

 

 
- 162 

- 

٢ضمحن ٧ان اؾمها "واٌؿذ" في ػمان خ٨م الٟغاٖىت ألا يال ٞهبالغومان و 

ا َىمحروؽ في الُاطج  ؾماء ٖضة مجهاإالسالضة ووٗتها ٞحها ب تو٢ض ط٦َغ

 ي"مضًىت الكمـ " ومضًىت الهىلجان ومضًىت الىىع ختى ظاء الٟخذ الٗغب

اَا الجلُل ٖمغو بً الٗام عضخى هللا ٖىه وؾم   يٖلى ًض الصخاب يؾالمؤلا 

ى ظم٘ الجم٘ ل٩لمت ٢هغ وطل٪ ل٨ثرة ال٣هىع ٞحها ومً بمضًىت ألا ٢هغ َو

 .٢هغطل٪ الخحن ؾمُذ مضًىت ألا

م مً ؤن الض٦خىع ٖمغ  لى الٚغ بً ٖو ش ٧ل ق  ًدٟٔ ج٣ٍغ بر في َظا اإلا٩ان ا جاٍع

خه َٛذ ٖلى ٨ٞغ ب ٞجٗلخه ًىبهغ به ٦إهما ًُالٗه للمغة  ٍال ؤن ٖٓمخه وعٖو

ش و بألاولى   .زٍغ ؤ ين مطخى ػمىه ب٣بن الخاٍع

ضة بلى "مٗبض عمؿِـ الشالض " ومضًىت َابى ٍغ ٞهظا اإلاٗبض ، ونل ٖمغ ٞو

ٗخبر َظا اإلاٗبض ٧ان ٢ض ؤ٢امه عمؿِـ الشالض لًىاء الؿًٟ ا إلا٣ضؾت َو

ىه جمشاالن للمل٪ ؛ ال٩امل ي ا للمٗبض اإلاهغ همىطًظ  ٞهى ًبضؤ بهغح ُٖٓم ًٍؼ

 
ً
لُه مً الضازل الٟىاء اإلا٨كٝى الظي جدضٍ البىاث٪ قغ٢ ا مً الساعط، ٍو

غبً   اٚو

ت بالى٣ىف  مضة في َُئت ؤوػوعَـ، والجضعان مؼزٞغ بضو اإلال٪ ٖلى ألٖا ٍو

طل٪ صَلحز به  يمسخلٟت ؤمام ؤلاله آمىن، زم ًل التي جمشل اإلال٪ في ؤويإ

مضة ت  نٟان مً ألٖا ألاو٫ مجها ًخ٨ىن مً ؤٖمضة جلخه٤ بها جمازُل ؤوػٍٍغ

ًخ٨ىن مً ؤعبٗت ؤٖمضة ٖلى َُئت  يٖلى همِ جمازُل الٟىاء،  واله٠ الشاو

مضة الظي ًاص.. يهباث البرص ٣ىصها َظا الضَلحز بلى بهى ألٖا بضوعٍ بلى  يٍو

ر الشالر السانت بةًىاء الؿًٟ اإلا٣ضؾت لشالىر َُبت،  وبلى اإلا٣انح

ا ًىظض ٖضص مً الٛٝغ ٧اهذ حؿخٗمل للٗباصة  .ظىاَع

 ة،ٌٗض مً ؤٖٓم مٗابض ألاؾغ َابىٞهظا اإلاٗبض الجىاثؼي ؤو مٗبض مضًىت 

ً ُ   ،الٗكٍغ ت له  عمؿِـ الشالضضٍ اإلال٪ ق ل٢امت ال٣ُىؽ الجىاثٍؼ

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%A7%D8%A8%D9%88_%28%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9%29
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB
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 . آمىن ولٗباصة اإلاٗبىص 
ً
 ٌٗخبر َظا اإلاٗبض ؤٞسم اإلاٗابض ؤزاز

ً
ا، و٧ان ا و ه٣ك

 
ً
ى مت،  اجمشا٫ )آمىن( به مؼٍ   ٖبالحجاع ال٨ٍغ

ً
ا لى ظضعان اإلاٗبض هجض ه٣ىق

مت، مىٓغً   ُ ع الاهخهاع البدغي ٖلى ٢باثل قٗىب البدغ )ال ا٢ كغصاها(، ًهى 

ت ٖلى اللُبُحن ٦ما هغي بٌٗ اإلاٗبىصاث  ل الخملت البدغٍ 
 
ومىاْغ ؤزغي جمش

ا للمٗبىص آمىن في اإلاٗبض َغ  ً ت جد  ُ ، خاملت ال٣غابحن مً الًُإ اإلال٨

غجر البٌٗ  وؤقٝغ ٖلى بىاء اإلاٗبض "ؤمىن مـ" ؤمحن زؼاهت مٗبض آمىن ٍو

٦ما ؤن ، ؤمىدخب الشالضؤن ٧لمت "َابى" حكحر بلى ؤمىدخب ابً خابى، وػٍغ 

َىا٥ اٖخ٣اص ؤن َظٍ الدؿمُت جغظ٘ بلى ال٩اًَ اإلاؿُخي، الظي ٧ان ٣ًُم في 

 مً الكغ١  320اخخه ما ٣ًغب مً وجبلٜ مؿ. َظٍ الب٣ٗت بٗض طل٪
ً
متًرا َىال

ى ٌٗخبر اإلاٗبض  200بلى الٛغب، و متًرا ٖغًيا مً الكما٫ بلى الجىىب، َو

 ؤً، ومً ؤٚلب الًٓ الىخُض اإلاده  
 
  هه ق
ٖلى مغخلخحن، ٞاإلاغخلت ألاولى  ض  ُ 

حكمل بىاء اإلاٗبض وملخ٣اجه صازل ؾىع مؿخُُل. واإلاغخلت الشاهُت بضؤث 

وفي َظٍ  ،ي الىه٠ الشاوي مً خ٨م اإلال٪ عمؿِـ الشالضٚلب الًٓ فؤ

الٟترة جم حكُِض الؿىع الساعجي ببىابدُه ال٨بحرجحن اإلادهيخحن في ٧ل مً 

الكغ١ والٛغب و٢ض قُض بحن الؿىعًٍ في الكما٫ والجىىب مىاػ٫ ال٨هىت 

 .وال٣اثمحن ٖلى اإلاٗبض

 
 
ؾىع صازلي ن، ام ٞللمٗبض ؾىع جم جسُُِ مٗبض مضًىت َابى بك٩ل مىٓ

ىظض زاعط ؾىع اإلاٗبض اإلاغسخى السام بالؿًٟ ىض  ،وآلازغ زاعجي، ٍو ٖو

الضزى٫ بلى اإلاٗبض مً مضزلت بالجهت الجىىبُت الكغ٢ُت ججض بىابت ٧ان 

ًجاوعَا مً الجاهبحن حجغجان للخغاؾت لىهل بلى ماًُل٤ ٖلُه بىابت 

ه في  ض مً هٖى ى بىاء ٍٞغ ، و٢ض ؤمغ عمؿِـ مهغعمؿِـ الشالض الٗالُت َو

 الؿىعٍتالشالض بدكُِضٍ ٖلى همِ ال٣إل 

*  *  * 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%85%D9%88%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85%D9%86%D8%AD%D8%AA%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
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ما ًىٓغان بلى َ  ضة َو ٍغ داوالن ؤن ًخ٣ٟضصزل ٖمغ ٞو  اظا البهى الٗمال١ ٍو

ُت التي ٧اهذ في  لخٟؿحر َظٍ  اباطلحن ٧ل ما في وؾٗهم هماحًضؤالسٍغ

ُت  ،السٍغُت  ،وازغ ال٣غن الخاؾ٘ ٖكغؤجه٠ اإلا٩ان في  امامهمؤٞالسٍغ

تخٝغ اللٛت ؤلا إا بلى م٣اَ٘ بمً و٧ان خُجها م٣ؿ   ن ٞالىي٘ ٢ض ما آلا ؤ ،هجلحًز

غؤ ٖلى اإلا٩احٛح   وبٗض مجهىص  ،ن ال٨شحر مً ٖملُاث الترمُم والخجضًضر َو

بً  ُٞٗٝغ  يا ؤن ًى٢٘ السٍغُت ٖلى البىاء الخالٖؿحر اؾخُإ ٖمغ ج٣ٍغ

ُت في تماَُ   .عى الىا٢٘ؤ ٧ل م٣ُ٘ مً السٍغ

 
 
ضة التي لم جخىان ًض الٗىن له وبظ٫ ٧ل  للخٓت واخضة في مض   وبمؿاٖضة ٍٞغ

ُ   ما حٗٝغ مً مٗلىماث ختى ججٗل السٍغ
ول٨ً  ،نر ًٖ وا٢٘ اإلاٗبض آلا ت حٗب 

ا َى ؤن مؿاخت اإلاٗبض ضسمت ظض   اُٖجهمؤ٦ثر خحرة ؤمام ألاألامغ  يب٣

ُت لِـ ٞحها  الظي يء صخالر م٩ان ي جٟانُل ؤو ٖالماث جىض  ؤوالسٍغ

ذ م  ؾ  ُت لدكحر  ع   .لُهبالسٍغ

خاو٫ ٖمغ ب٩ل الُغ١ ؤن ًجم٘ الخغوٝ التي ٖلى السٍغُت لخُُٗه مٗجى 

 اَم ماىوبِ، ا ًٖ الىنى٫ بلى ؤي َضٝمت ؤو جٟهُلت ل٨ىه عجؼ جمامً ؤو ٧ل

  
م ؤًمً والغاثض صًاب ًٖ ٦شب ًغا٢بان ما ؾُٟٗله ٖلى طل٪ ٧ان ٠٣ً اإلا٣ض 

ضة لُهال بلى بُٛتهما ٍغ َبت الاؾخٗضاص في ؤصًاب ٖلى  يو٢ض ب٣ ،ٖمغ ٞو

 .قاعة ؤًمً لاله٣ًاى ٖلحهما وال٣بٌ ٖلحهما مباقغةباهخٓاع 
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 لم ًخ
 
ُت التي ال جبضو  ىان ا مً بًض ؤؾهل ؤٖمغ في مداولت ٞ٪ َظٍ السٍغ

ن ان َل ًبدشان ٖما ًبدشاال ٌٗٞغ اجهمؤَم وألا  ،الُالؾم التي نُٛذ مجها

 ماطا؟؟؟؟؟ مم زٍغُت ظضًضة إلا٩ان آزغ ؤؤؤو ٖالمت  تًٖ عؾم

غبِ ألا ؤ ج ،خضارظٟل ٖمغ للخٓاث ًداو٫ ؤن ٌؿخجم٘ ٣ٖله ٍو ة هٓغ إٞو

ضة   :و٢ا٫بلى ٍٞغ

واضر اجها مل بـ  ،الؿغ لٟ٪ لٛؼ السٍغُت صي َى اإلاهٟىٞت الغ٢مُت -

ُت اإلاٗبض و٦مان ٖكان حكاوع ٖلى  ل ،احٗلمذ ٖكان حكاوع ٖلى م٩ان زٍغ

 .اإلاٗبض ةاإلا٩ان اإلاُلىب ظى 

ضة وعم٣خه بىٓغة زالُها ؤلا   :عجاب باالؾخٛغاب و٢الذحعجبذ ٍٞغ

 ؟ياػاي َُب ٞهمج -

ت ؤ ٧ان ٢ض خٟٓها ًٖ ْهغ ٢لب  يالغ٢مُت مً ظُبت والتزغط ٖمغ اإلاهٟٞى

 مٗاًا ٦ضٍ "ي ٖلى نىجه "بصخ او٢ا٫ لها في ؾغوع بض

 

 

 

 

 

ُت  :٢ا٫ ٖمغ ت الغ٢مُت اللي ٧اهذ في ألا و إلاا هدِ السٍغ نل اإلاهٟٞى

ت َىالق ن الػم ٨ًىن ب يالُلؿم اللي ٖلى ْهغ البيذ ظىب بٌٗ وه٨ٟغ قٍى

ًجاص السٍغُت صي ٧ان َى اإلاهٟىٞت صي وبىٟـ بن مٟخاح في ٖال٢ت بُجهم ل 

2 1 6 1 2 

1 3 3 2 1 

2 2 9 4 1 

3 1 11 3 2 
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ُت بغ  ت ل  يىاإلاى٤ُ ٨َُىن مٟخاح خل السٍغ ن اخىا مٗىاف في اإلاهٟٞى

 .ٚحر اإلاٗلىمخحن صو٫ وبـ

 

 

 

 

 

 

 

 

ضة بخعجب قضًض و٢الذ  :  هٓغث ٍٞغ

ُت صي مم٨ً حكاوع ٖلى م٩ان َ -  ىا ؟ َُب جٟخ٨غ اػاي السٍغ

  :عص ٖمغ و٢ض بضث ٖلُه الخحرة مغة ؤزغي 

 .َُدكل يؤها مذ ،بـ الػم ُٞه ٖال٢ت بُجهم ،مل ٖاٝع -

ت صي ٖلى م٩ان  ضة "اهذ م٣لخلِل اػاي قاوعث اإلاهٟٞى ىا ؾإلخه ٍٞغ َو

   :اٖمغ مىضًخ  السٍغُت؟" عص  

٧ل ن٠ مً اإلاهٟىٞت ٧ان بِكاوع ٖلى م٩ان في ال٣هغ مىظىص ُٞه  -

م ألاو٫ في اله٠ بِكاوع ٖلى ع٢م الضوع في ال٣هغ والغ٢م ٞالغ٢ ت،٧لم
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ت في الضوع والغ٢م الشالض بِكاوع ٖلى اججا يالخاو  ٍبِكاوع ٖلى ع٢م الٛٞغ

٨ظا  يبِكاوع للخاثِ الكغق 3ع٢م  يالغ٢م في ٣ٖاعب الؿاٖت ٌٗج  ...َو

 :ٖاظلخه 

 َب والغ٢ممحن البا٢ُحن؟  -

مً ظهت الخٝغ الُمحن للخاثِ  ي٣ٞٗض ألا الغ٢م الغاب٘ بِكاوع ٖلى الب   -

 .لل٩لمت  يزحر َى الاعجٟإ الغؤسخوالغ٢م ألا 

ضة في اهبهاع   خ٣ُ٣ت ؤمام عظل  ي٠ُ٦ له ؤن ًضع٥ ٧ل َظا ٞه ؛٦بحر   هٓغث ٍٞغ

 :زم ٢الذ ي،ٖب٣غ 

  .ن اهذ ٦ضٍ خلُذ اإلاىيٕى بٖخ٣ض ؤ -

 - :اظاب ٖمغ مؿخٛغبً ؤ

 ؟يابػ  

٣ت اللي َدكاو ؤ -  ع بحها السٍغُت ٖلى اإلا٩ان اللي اخىا ٦ُض صي هٟـ الٍُغ

ىه  .ٖاًٍؼ

بـ الهٟٝى  :بالؿت ٣ٞا٢٫ٟؼ ٖمغ خُض هُذ في عؤؾه ٨ٞغة ال جسُغ لأل  

بِكاوع  الليعبٗت زالم ٧ل ن٠ قاوع ٖلى م٩ان ٞحن اله٠ السامـ ألا 

ضخ٪ ٖمغ   "ٖمضةمجمٕى ألا " "" ٞى٣ُا في و٢ذ واخض .ٖلى اإلا٩ان َىا

ش مُالص ظضخىا إلاا ظمٗىا ٧ل نب :و٢ا٫ وقاوع ٖلى اللىخت  ي٠ ونلىا لخاٍع

ٖمضة َخُل٘ ومً َىا اهُل٣ىا لى ظمٗىا ألا  ،في ال٣هغ ياإلاغؾىمت لجض

  ".8 7 29 10 6"ع٢ام صي ٖىضي ألا 
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و٦خب ٖلى  ،زظٍ مً بِذ الض٦خىع ماوـؤا ٧ان ٢ض زغط ٢لمً ؤ٢ض و ٧ان ٖمغ 

ُت ألا    وع٢ت السٍغ
 ع٢ام الؿاب٣ت لخ٨ى 

 
  ا ٌظضًًض  ان له نٟ

ر ًٖ مجمٕى ٗب 

  .ٖمضةألا 

ضة   :٢الذ ٍٞغ

َُب الغ٢م ألاو٫ ٧ان بِكاوع ٖلى ع٢م الضوع في ٢هغ ظض٥ َيكاوع َىا  -

هاع له ؤا مً الؿماء ظاب ٖمغ و٦إن ٞخًد ؤ صواع؟ؤاػاي ٖلى ع٢م الضوع مِٟل 

٤   :الٍُغ

ت ويٗها ظض٦الم٪ صر بـ في ٖالماث بال  ةًى ؤ - لخدل مدل  يهجلحًز

  :في صَكت " ٢الذ .صواعألا 

 ًه؟بَُب مم٨ً ًب٣ى مٗىاَا   -

  ٠ الجضًض اللي اخىا ٖملىاٍ ٧ام ؟َى الغ٢م ألاو٫ في اله -

 - 8..  

ت مًؤلا خٝغ اللٛت ؤجىاو٫ ٖمغ الىع٢ت وال٣لم و٦خب ٖلحها      Zلىب  A هجلحًز

 1زم ٢ام بخى٢ُ٘ جغ٢ُم ٖلى ٧ل الخغوٝ بدُض ٨ًىن الخٝغ ألاو٫ ع٢مه 

٩ٞان  ،ع٢ام لها صالالث بالخغوٝوبهظا ناعث ألا  26 زحر ع٢مهوالخٝغ ألا 

ى  يوبالخال، Hٌكحر بلى الخٝغ  8الغ٢م ألاو٫  ٌكحر بلى  7الغ٢م الشاوى َو

 Gالخٝغ 

  ٞغص  
ً
ضةٖمغ مداوال ٣ت صي ه٨ىن خهغها  : جىنُل وظهت هٍٓغ لٍٟغ "بالٍُغ

خحن  ُت اللي بِكاوع ٖلى الٛٞغ في ظهت اللي البدض في ال٣ُإ ٖلى السٍغ

  .الٛغب
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ضة مؿخٛغبت    :٢الذ ٍٞغ

ت  - ت  gَُب َل في الٛٞغ  ؟hوال في الٛٞغ

ا بِكاوع ٖلى صاًمً  يهٟ٪ مٗجى الغ٢م الخالذ والل اممى٣ضعف هدضص مً ٚحر  -

ضة في ٚغابت قضًضة.الاججاة  هيهؤبِكاوع ٖلى  29"وجٟخ٨غ ع٢م  :" ٣ٞالذ ٍٞغ

 
ً
ع٢ام الؿاٖت ؤصٍ ٖلى  ا بىى٢٘ الغ٢ممل اخىا صاًمً  :اججاٍ؟" عص ٖمغ ٢اثال

 اججاٍ؟ هيهؤووكٝى بِكاوع ٖلى 

 .. ةًى ؤخؿب ٦الم٪ : ٢الذ 

ت  :٣ٞا٫ في ؾٖغ

   ىًب٣ -
 12 ىع٢ام الؿاٖت َىل٠ الؿاٖت مغة َخب٣ؤٖلى  29ر ًٖ ٖكان وٗب 

ىلٟها مغة جاهُت َخب٣  29وإلاا هُجى هلٟها جالذ مغة ٖكان هىنل ٫  ،24 ىَو

ضة في اؾخٛغاب قضًض و٢ض  ."5ٖلى الغ٢م  يهٟؿ٪ و٢ٟت يَخالق هٓغث له ٍٞغ

عجاب في بعجاب بضازلها ًخٟا٢م هاخُت ٖمغ لضعظت قٗغث ؤن ال ؤلا ؤبض

 .الخُاة بٗض َظٍ الضعظت

ت  ضة بلى الٛٞغ ٍغ ت  ”G“جىظه ٖمغ ٞو وبضا ؤن الهضٝ ٣ً٘  ”H“ومجها بلى الٛٞغ

ت  يٖلى الخاثِ الجىىب  5خُض الاججاة الظي ٌكحر بلُه الغ٢م  ”H“مً الٛٞغ

ت  اع٢ام الؿاٖت ولم ٨ًٟغا ؤن َضٞهمؤٖلى  ٞلِـ ٞحها  ”G“٣ًب٘ في الٛٞغ

ت  ي،خاثِ ظىىب التي بها خاثِ  ”H“ولظل٪ بضث الٗالماث حكحر بلى الٛٞغ

ىا و٢ٟا بدُاػ الخاثِ الجىىب ،مدؿ٘ يظىىب بضث الغؾىم والى٣ىف  يَو

قاعة بلى بمٗجى ؤو  ؤي اول٨ً لم جدمل لهم ،ٖلى ظضعان اإلاٗبض مهُبت امامهمؤ

 . ؤي شخيء
 
٣ت التي اٖخاص ٖلحها بإن ًجٗل الغ٢م الغاب٘ خاو٫ ؤن ًىٟ ظ الٍُغ

مخاع ؤ 10مً للخاثِ ٞخدغ٥ ما ٣ًاعب ًمً الخٝغ ألا  ي٣ٌٞكحر بلى البٗض ألا 
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عى ولِـ امخاع ًٖ ألا  6هه ًدخاط ؤن ًغجٟ٘ ؤ يٗجٌ 6زحر زم وظض الغ٢م ألا 

 ،ٞاإلاٗبض اعجٟاٖه قا٤َ ؛جٟإن به ؤو ٖلُه بلى َظا الاع ُاما ًغج٣ امٗهم

  .لً ًهال بلى َظا اإلا٩ان بؿهىلت اول٨جهم

ضة  ،َل َىا٥ ٖالمت ؤو شخيء مً َظا ال٣بُل ،خاو٫ ٖمغ ؤن ًىٓغ و٧اهذ ٍٞغ

 ،مً بهغ الغظا٫ طاث بهغ خاص ٨ٞما َى مٗلىم ؤن بهغ اليؿاء ؤخض  

٣ت ولم جٟلر خملها ٖمغ ٖلى ٦خٟه وو٢ٟذ  ،خاولذ ؤن جىٓغ ب٩ل ٍَغ

ن ٧ان َىا٥ ه٣ل ب٦ثر ٞخبهغ إ٦ثر ٞؤمحها ٖلى ٦خُٟه ختى ج٣ترب ب٣ض

ب مً اإلاٗبض ؤصزل عظل مً  ،ٖلى طل٪ اول٨ً صون ظضوي وبِىما َم ،ٍٚغ

ه ل  ،اا ظض  ٣ٞض ٧ان الى٢ذ مب٨غً  ن الض٦خىع ول٨ىه إلاا عؤي الض٦خىع ٖمغ ٖٞغ

 و٧ان ًدًغ ،ٞىاط مً الٗلماءؤبلى َىا٥ بصخبت  يٖمغ ٦شحًرا ما ٧ان ًإح

مً بؿاا٫ بلى وجىظه عظل ألا  ،٢هغُٖان ألاؤمٗه اإلاداٞٔ و٦ى٦بت مً 

  :الض٦خىع ٖمغ

لُه  ي بضع  ايوبٗضًً ظ ،لىخض٥ اإلاغة صي اياهذ ظ ،في خاظت ًا ص٦خىع  -

 :مًظاب ٖمغ ٞغص ألا ؤ ٣با٫ الؼواع؟ خ٦ضٍ اإلاٗبض لؿه مٟخدل الؾ

ى في َخُٟضو ي و ؤؤها بـ ٦ىذ ببدض ًٖ خاظت مهمت  ،ًهبٍ٪ ٖامل بػ  -

٢هغ ًىمحن ٖكان مىخٓغ ظغوب مً و٦مان ؤها ٣َٗض في ألا ي،البدض بخاع

ب٣ ،الٗلماء َُجىا َىا ٖكان ًؼوعوا اإلاٗبض  ىوؾُاصة اإلاداٞٔ َُجى َو

مخ٪ بـ ٦ىذ ٖاًؼ مى٪ زضمت"    :مًظاب ٞغص ألا ؤا٢ىله ٖلى وكاَ٪ َو

 .هذ جامغ ًا ص٦خىع ب -

  :٢ا٫ ٖمغ 
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ٍ في الخى٠ُٓ والهُاهت ٖكان في عمؼ ؤها ٖاًؼ ؾلم مً اللي بدؿخسضمى  -

 
 
بل ًه اهذ بص ؤٜ ؾُاصة اإلاداٞٔ ٞى١ ٦ضٍ مل ٖاٝع اقىٞه مم٨ً؟ َو

 .مخٗاون 

 :عؤؾه زم ٢ا٫ مً بإن َؼ  ٞغص ألا  عص   

 .هذ جامغب ،مً ٖىُا الاجىحن ًا ص٦خىع  -

  ًٖ  ؾبٗتا و٢ض ٚاب ص٢اث٤ ٢لُلت لُٗىص ومٗه ؾلم ٦بحر اعجٟاٖه وزغط مؿغ

ٌ  ؤ  ؤل٨ىه  ،م لٗملُاث الترمُم والىٓاٞتؿخسض  مخاع 
 
ض ٖلُه ؤن و٢ذ اٞخخاح ٦

ؾٕغ ؤٖمله في  يولظل٪ ًجب ؤن ًىه ،وق٪ؤاإلاٗبض الؾخ٣با٫ الؼواع ٢ض 

غظ٘ له الؿلم ختى ال ًخٗغى بلى اإلاجاػاة مً ٢     .ل عثِؿه في الٗملب  و٢ذ ٍو

ىص ا ووي٘ الؿلم وبضؤ في الهٗالغظل ق٨ًغا خاعً  جىاو٫ ٖمغ الؿلم وق٨غ  

قاعة وال ٖالمت بوإلاا ونل بلى الاعجٟإ اإلاُلىب لم ًجض ؤي شخيء وال  ،ٖلُه

خاو٫ ب٩ل الُغ١ ول٨ىه لم ٌٗثر ٖلى شخيء ٞجز٫  ،شخيء يوال زمت مٗجى ل 

ت  الماث الُإؽ جضب في ٢لبه ٣ٞض بضث له الهاٍو ٢غب بلُه مً قغا٥ ؤٖو

لت ،وٗله ض ،وبضا و٢ض زؿغ ٧ل َظٍ الغخلت الٍُى " :ة و٢ا٫و٠٢ بدُاػ ٍٞغ

 يٖالمت حؿاٖضو ين مِٟل ٞاًضة الخُُت مٟحهاف ؤي جٟانُل ل اواضر 

  .هىنل لخاظت

ضة بلى ٖمغ و٢ض خاولذ ؤن جبض ُٞه ألا     :٣ٞالذ ،مل والخُاةهٓغث ٍٞغ

ت مخ٨يل بخٗبر ًٖ اإلا٩ان ،ع في اإلا٩ان الٛلًِم٨ً بىضو   - م٨ً اإلاهٟٞى  .ٍو

  :هٓغ ٖمغ و٢ا٫ بهىث خاص

ت  يخاظت امصخ يًضبِل في مؿخدُل ماَى مٟ - وعاَا ٚحر اإلاهٟٞى

ُت ضة .والسٍغ   :٢الذ ٍٞغ

ت احلوال اهذ بخضو  ، ؤٖخ٣ض اهىا بىضوع في اإلا٩ان الٛلِؤ -  في خحن ،ع في الٛٞغ

ت َى الغ٢م الخاون الغ٢م اللي بُٗب  ب يلخلى ٢ ٪اه  ىمل ألاو٫ ًب٣ ير ًٖ الٛٞغ
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 ؤ
ً
ت جاإلا٩ان الصخُذ َى ال ، اخىا في اإلا٩ان الٛلِنال ن صٍ الغ٢م ل  يٛٞغ

 ،ٖمضةفي اله٠ اللي اخىا ٖملىاٍ مً مجمٕى ألا  ياللي بُٗبر ٖىه الغ٢م الشاو

 ًُ ت ج ي و ؤا في خاظت مهمت زاه ٞحها خاثِ  يمل َخالق يلى بهِذ في الٛٞغ

 ؤظىىبُت 
ً
اهذ إلاا و٢ٗذ  ىُٞه ٞخدت الباب ًب٣ يالخاثِ الجىىب نل  نال

  .ٚلُانع٢ام الؿاٖت اهذ ٦ىذ ؤٖلى  29الغ٢م 

  :هٓغ بلحها ٖمغ في اؾخٛغاب قضًض و٢ا٫ 

 ًه؟بٖلى  29و٢٘ ع٢م ؤ ي َُب جٟخ٨غ  -

بت    :٢الذ في بضاَت ٍٚغ

ت اللي اهذ لؿه عاؾمها ٖلى الىع٢ت٦ُض ٖلى مىٓىمت الخغوٝ ؤلا ؤ -  ،هجلحًز

ت مً ؤو٫ خٝغ ل اللٛت ؤلا  يوبالخال ٞايل  ىخٝغ ًب٣ 26زغ خٝغ هي هجلحًز

ًه؟ ٖلى اججاٍ بصا في ٣ٖاعب الؿاٖت بِكاوع ٖلى و  3ٞايل  ٧29ام ٖلى 

ت ألا  ىالكغ١ ًب٣  .اججاة الكغ١  يوف يزغي جاإلا٩ان الصخُذ في الٛٞغ

ٜ   هٓغ ٖمغ في اؾخٛغاب    ب قضًض زم يمها بلُه في ٞغخت ٖاعمت وحعج   بال

  :و٢ا٫

 .ؤو٫ ما هسلو ال٣هت صي خىا الػم هخجىػ ا -

ٗتها ًٖ ألا   جها َاعث ؤو٧اهذ خُجها حكٗغ  ،عى٧اهذ يمتها بلى نضٍع ٢ض ٞع

جمىذ لى ؤن َظٍ اللخٓت  ،في الؿماء الٗالُت ولِـ للجاطبُت جإزحر ٖلحها

  .و٫ مغة حكٗغ ب٣غب ٦هظا مً ٖمغل  يٞه احؿخمغ صَىًع 

ت جؤ مخاع ؤ 10ٗض وويٗه ٖلى ب   يهؼلها ٖمغ و ؤزظ الؿلم وخمله بلى الٛٞغ

 .في الهٗىص ٖلى الؿلم وبضؤ ي،مً الخاٞت الُمجى مً الخاثِ الكغق

*  *  * 
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٠٣ً ؤًمً ومٗه الغاثض صًاب ًغا٢بان ما ًدضر ًٖ ٦شب ًداوالن ؤن ًٟهما 

ضة ٍغ و٫ ما ًىنلىا ؤول٨ً حٗلُماث ؤًمً باجذ مدضصة " ،ما ٣ًىم به ٖمغ ٞو

ا" ٞهم صًاب َضٝ ؤًمً وبضؤ ًغا٢ب ظاًحن ٖكاهه ه٣بٌ ٖلحهم ٞىًع  يلل

ً ما ؾدؿ   .ٟغ ٖىه مداوالث البدض َظٍبجىاٍع مىخٍٓغ

ب ٧ان ٦إهما ؤ 6نٗض ٖمغ الؿلم بلى اعجٟإ  مخاع لُجض هٟؿه ؤمام ه٣ل ٍٚغ

ىو ،هي اإلاغة ألاولى التي ًُالٗه ٞحها مغث  يٞالى٣ل ال ًبضو ٖلى هدى ٖٞغ

 آٖلُه 
ً
  يٖمٍغ ال ًخجاوػ اإلااثت االٝ الؿىحن بل بضا ه٣ك

ً
ا ا ظض  ٖام بضا خضًش

ظا ألامغ ٧ان مً ال ش ٧الض٦خىع ٖمغ ؤن َو ؿهل ٖلى زبحر في آلازاع والخاٍع

ضة ؤن جهٗض بلى ظىاٍع لدكاَض ما الظي  ،ًضع٦ه ىا ؤمغ ٖمغ الض٦خىعة ٍٞغ َو

ا ٢ض ا٢ترب بلى زحرً ؤهه ؤٍ مً َى٫ ما عؤي قٗغ اوبِىما ٢ض ٞٛغ ٞ ،مامهؤعؤي 

بت ظض   ،َضٞه ضة لخجض هٟؿها ؤمام نىعة ٍٚغ ا مً ٞهٗضث ٍٞغ ًً ا هي ؤً

٢ضمحن بل ٖلحها ؤن جخٗٝغ ؤن َظا الى٣ل لِـ مً ػمً الٟغاٖىت ألاالؿهل 

 
ً
  اه٣ك

ً
  ا.خضًش

هما ٣ِٞ ًضان بوؿان بهغ ظؿم ٧ٓان الى٣ل ٖباعة ًٖ ًضًً ٣ِٞ وال ً

 بجدمل 
ً
  .زغي جدمل ٦ؿغة زبزوالُض ألا  ،قاعة لُٗامبػع١ به ؤ اخضاَما َب٣

ضةلٖمغ ٢ا٫    ٍٟغ
ً
ضة ختى ٞ ،َظٍ الى٣ىف ي ٖما جغاٍ حٗجمدؿاثال ٨غث ٍٞغ

ا ا ٦بحرً ا ؤن َم  نغر بها  قاٖغً  ،ٖمىُٞاع الغظل ألا بناح ٖمغ َظا َى 

 
ً
ًً الهضٝ ما الظي ؤ٫ َىا ء مً الٛم ٧اص ؤن ًىدؿغ ًٖ نضٍع زم حؿاوظبال



 

 

 
- 174 

- 

ضة  ،حكحر بلُه َظٍ السٍغُت ُٞاع بلم ًسبر٥ ظض٥ ؤن جدًغ ؤ٣ٞالذ ٍٞغ

ُ  الغظل ألا  ُٞاع الغظل بغ لىدًغ ا هداو٫ ؤن هدغ٥ َظا الدجٖمى بطا َ

  .ٖمىألا 

ذ التراب مً خىاٝ الدجغ الظي ه٣كذ ٖلُه َظٍ  خاو٫ ٖمغ ؤن ًٍؼ

ت ٦بحرة و  ،ال٩لماث زظ ًبدض ختى ؤل٨ىه لم ًدؿُ٘ ٞجز٫ مً الؿلم بؿٖغ

ىن في ال٨ك٠ وفالث الخى٠ُٓ التي ٌؿخسضمها ألاآوظض بخضي  ٖما٫ ؤ يزٍغ

ت و٧ان ًخ ٗامل م٘ الٟغقاة الهُاهت السانت باإلاٗبض ٞهٗض في ؾٖغ

٣ٞض ٧ان في  ،والدجغ مشل الجغاح الظي ًخٗامل باإلاكٍغ م٘ ظؿض اإلاٍغٌ

ُت قضًضة ٞهى زبحر  ،مهاعة ٚحر ٖاصًت وبغاٖت مى٣ُٗت الىٓحر ًخٗامل بدٞغ

حجاع اإلاالن٣ت ن ختى اؾخُإ ؤن ًٟٙغ اإلاؿاٞت بحن الدجغ وألاإفي َظا الك

ىصزل ٞغص ألا  ،ٖلى طل٪ اوبِىما َم ،له " ًا ص٦خىع ٖمغ اإلاٗبض  :٣ًى٫  مً َو

ضة ًض٥ ٖاًؼ اعظ  ببىؽ ؤب ًٟخذ مً ًٞل٪ زلو ٢غ   ٘ الؿلم " هؼلذ ٍٞغ

ظاب في ؤ" ."اخىا زالم ٢غبىا هسلو مخ٣ل٣ل :بلُه في زٟت قضًضة و٢الذ

ضة في ط٧اء ؟ًض٥ صٍ ًا ص٦خىع بًه واًه اللي في ببخٗملىا  ااهخى  :حعجب " عصث ٍٞغ

في ٦ك٠ مهم وإلاا ًدهل ٖلُه َُجز٫  "الض٦خىع بُداو٫ ٌؿاٖض :قضًض

ظاب في ؾظاظت ؤ"  .اؾم٪ في الجغها٫ اه٪ ؾاٖضث الض٦خىع في ال٨ك٠ صٍ

ضة ب؟َخجز٫  ي"َُب ونىعح :لُُٟت ت" عصث ٍٞغ ًٗ  ت:بالٛ ؿٖغ ًٗ " َب ا ا َب

" بِىما ٧اهذ جخ٩لم .بـ اهذ ؾُبىا وكٝى قٛلىا ٖكان الى٢ذ مِؿغ٢ىاف

ضة م٘ ٞغص ألا  ٪ الدجغ ٞكٗغث مً ٧ان ٖمغ ٢ض اؾخٍٞغ ُإ بالٟٗل جدٍغ

ضة بظل٪ ٞٗمضث بلى  ا٢خى٘ بضوعٍ واههٝغ بلى  يمً والظزغاط ٞغص ألا بٍٞغ

ضة الؿلم في زٟت عجُبت لترا٢ب ما ًدضر ًٖ  ،البىابت بِىما نٗضث ٍٞغ

 10م٨ه ٣ِٞ ؾ   ابضا حجغً  يو٢ض اؾخُإ ٖمغ جدٍغ٪ الدجغ والظ ،٢غب

ٞخىاو٫  ا،٢ضًمً  ازلٟت ٦خابً  زغظه مً م٩اهه وظضؤؾم وزلٟه مجٝى ٞلما 
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ت بالٛت وهؼ٫ و  ٣ت ال جبضو ؤال٨خاب في ؾٖغ هه ؤا بًض ؤٖاص الدجغ بلى م٩اهه بٍُغ

ت قضًضة بلى  .٢ض جدغ٥ ضة في ؾٖغ تؤؾٟل ؤهؼلذ مٗه ٍٞغ وو٢ٟا  ،عى الٛٞغ

ا ؤن ا مؿخٛغبً ل٨ً الظي ظٗله ٠٣ً مبهىًع  ،ما ظاء في َظا ال٨خاب نًُالٗا

ت اإلا٨خىبت   يجغظ٘ بلى ظضٍ الض٦خىع ٧امل والظ تباللٛت الٗغبَُظٍ اإلاسَُى

 
 
  .ٗها باؾمه في آزغ نٟدت مً ال٨خابو٢

 
 
ت الظي ؾُغة الض٦خىع ٧امل والظي ػاص مً عجبه إلا ا هٓغ بلى اؾم اإلاسَُى

ىن"ؤبُضٍ خُض   .ؾماَا "نغزت الٟٖغ

ت والت آن٣ًغ  آقضًض خُض بض ٍ باؾخٛغاب  اٞٛغ ٧ل مجهما ٞ  يما في اإلاسَُى

في  يؾَُى٢هت خضزذ للض٦خىع ٧امل ألا  يول٨جها جد٩ ،و ٦بحرة بدا٫لم جبض

 .وازغ ال٣غن الخاؾ٘ ٖكغؤ

 

*  *  * 
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ش وبالخدضًض في ؤعبٗحن ٖام مً َظٍ اللخٓت في ؤٗض ماثت و ٖلى ب   ٚىاع الخاٍع

 يو٧ان ٌٗمل في مهىت عع ،٧ان َىا٥ عظل ًضعى الخاط زلُٟت ،م 1886ٖام 

ؿحألا  ر في صخغاء مهغ الٛغبُت بٛىمه ًدب٘ مىاي٘ الٗكب وال٣ُغ ٚىام َو

ًسغط في ؤو٫ الُىم لُٗىص و٢ض  ،ٚىامه التي ٧اهذ هي ٧ل ما ًمل٪ؤختى ًُٗم 

مً  ًىم   يوف .ٚىامه في اللُلإْلمذ الضهُا ولم ٌٗض بم٣ضوعٍ ؤن ًخدغ٥ بؤ

ط زلُٟت وابخٗض ًٖ او٧ان الُلب ٢ض هض بالخ ،ًام ٧اهذ الكمـ خاع٢تألا 

في خٟغة  توبِىما َى ٖلى طل٪ ؾ٣ُذ مىه ٚىم ،َله في الىاخاثؤًاع ص

ولم ٨ًً بم٣ضوع  ،سخ٣ُت بحن صسغجحن ُٖٓمخحن و٦إجها ؾ٣ُذ في بئر  

ىهٝغ و االخ َا في البئر لُلخ٣ُها ءهما ٢غع ؤن ًجز٫ وعابط زلُٟت ؤن ًتر٦ها ٍو

هٗض بها زاهُت بلى ٢ُُ٘ ألا   يخضبفي  ول٨ىه إلاا عبِ الخبل ،ٚىام الظي مٗهٍو

 الصسىع وعبِ الُٝغ آلا 
ً
اا ٞكزغ ٖلى بُىه وبضؤ في الجزو٫ قِئ

ً
ختى  ِئ

ا ال ٩ًاص ًغي ٦ٟه مٓلم جمامً  ونل بلى ٢إ جل٪ اإلاٛاعة لُجض هٟؿه في م٩ان  

نٗض الخاط  .ول٨ً صون ظضوي  ،وبضؤ ًداو٫ ؤن ًخدؿـ اإلا٩ان ،مً الٓالم

 
ً
زظ مٗه ؤو  ،ً الٓالما مزلُٟت مغة ؤزغي بلى ٚىمه ٞهى ال ٩ًاص ًغي قِئ

ٖما١ َظٍ ؤو٢ض ُٞه ٞخُلت مكخٗلت وهؼ٫ مغة ؤزغي بلى ؤمً زكب  ا٢ًِبً 

 ما جهى   البئر السخ٣ُت لُجض هٟؿه في يىء َظٍ الىاع في م٩ان  
 
ِ ؤن ع ٢

وظض هٟؿه ؤمام جمازُل اإلاؿازُِ "٦ما ٧ان ًُل٤  ،ًجض هٟؿه ُٞه

ىن ٢ضًمً  ىهُت" وظض ٦م  اإلاهٍغ  ا ا ٖلى آلازاع الٟٖغ
ً
 مجها مً الظَب َاثال
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هه ؾ٣ِ في ؤخض اإلاساػن التي ٧ان ؤط زلُٟت اولم ٨ًً ٌٗٝغ الخ ،السالو

 .ػمىت بُٗضة ؤت مؿغو٢اتهم مىظ ئٌؿخٗملها لهىم اإلا٣ابغ لخسب

 
ً
 ًٖ م٣خيُاث جغظ٘ ٣ٞض ٧اهذ اإلاٛاعة ملُئت بمىمُاواث هاصعة الىظىص ًٞال

اثلت عمؿِـ الشالض ومىدىجبلى ألا  ً ٖو اث طَبُت في ٚاًت ؾغة الٗكٍغ

 وظض ٦جزً  ،الغوٖت جسو اإلال٪ وجسو ػوظاجه
 
 ،ما ًجىص الؼمان بمشلها ٢ل

نلُت ولم ٨ًً ووظض اإلاىمُاواث في نىاص٣ًها ألا  يهذ عاجؤعوٕ ما ؤزاع مً آ

ش ؤمت بؤًضع٥ ؤن  ٞدىله جمازُل طَبُت  ؛ماهت في ًضٍؤناع  ا٦ملهإمامه جاٍع

جاث طَبُت ومى٣ىقاث في ٚاًت ٢ىٗت إلالى٥ ٖٓام ومىدى ؤعاجٗت وجُجان و 

لى الٟىع ؤزظ ما اؾخُإ ؤن ًدمله ونٗض بلى  ،الىضعة ٖلى اإلاٛاعة في ؤٖو

ٖاهه ؤالظي  يزاٍ الخاط هاجؤزبر ؤمك٣ت قضًضة و٢ض خضا الٛىم بلى بِخه و 

و٧اهذ  ،ا في بُٗها بلى ججاع آلازاعؾىٍ   آٖلى اؾخسغاط َظٍ اإلا٣خيُاث وبض

ت في طل٪ الخملت ؤلا  ٖىام ٣ٞض ؤ ؤعبٗتٖلحها في مهغ  الى٢ذ ٢ض مغ  هجلحًز

ؾىا١ ؤهجلحز في مهغ لى٣ل ٧ل ما ًم٨جهم ه٣له وبُٗه في اع آلازاع ؤلا اهدكغ جج  

ٖكغ ؾىىاث ًبُٗان في م٣خيُاث  يٞٓل الخاط زلُٟت والخاط هاج ،وعوباؤ

ن مً اجهما مُاعصؤال ج٩اص جىٟض ول٨جهما ٧اها ٌٗلمان  يَظٍ اإلاٛاعة والت

ض ؤن جإزظ َظا ٧له لىٟؿها و خ٨ىمت ؤلا  ًً ؤهجلحز التي جٍغ ا مً الخ٨ىمت ً

سها ض ؤن جداٞٔ ٖلى جاٍع ت التي ٧اهذ جٍغ   .اإلاهٍغ

ت التي ٢بًذ ٖلُه و ؤونلذ  عؾلذ ؤزباع َظا اللو بلى الخ٨ىمت اإلاهٍغ

ت بلى مخد٠ آلازاع ال٩اثً في بىال١ في طل٪ الى٢ذؤلا  و٧ان مً بحن  ،زباٍع

ه ٞىع ونى٫ الظي جىظ   يؾَُى٥ الض٦خىع ٧امل ألا ال٣اثمحن ٖلى الٗمل َىا

 ًٗ زُاع ختى ًهل بلى ا الٟلىاث وألا الباٙل بلُه بلى الصخغاء الٛغبُت ٢اَ

ش بالصٍ الظي اٖخاص ؤن ًداٞٔ ٖلُه و  هن ؤظؼء مً جاٍع ن ًدل ؤو  ًدَى
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وإلاا ونل الض٦خىع ٧امل ومٗه  ،لٛاٍػ ل٣ُضمه بلى الٗالم بالك٩ل الالث٤ؤ

نِب الض٦خىع ،ؤن"آلا  ي َى هىاة اإلاخد٠ اإلاهغ  ي١ "الظبٗشت مخد٠ بىال 

 ايإ ظؼءً ؤ٧امل بالظَى٫ مً ٖٓمت ما عؤي وباالقمئزاػ مً َظا الظي 

ش بالصٍ وباٖهَامً  ٞال ٌٗلم الض٦خىع ٧امل ما الظي باٖه َظا اللو  ،ا مً جاٍع

ش لى ؤن َظٍ ؤزٍى وال ٌٗٝغ ٦م ٧ان مً اإلام٨ً ؤن ًدل مً ؤَى و  لٛاػ الخاٍع

في مخد٠ بىال١ الظي ٧ان ٢ض زهو  يزاع ٢ض طَبذ بلى م٩اجها الُبُعآلا

حن ال٣ضماء ٦ضاع لل   .زاعلخٟٔ م٣خيُاث اإلاهٍغ

 
 
بُٗتهاؤمً حجم اإلاىمُاواث و  ل  َ  ونل الض٦خىع ٧امل وط ول٨ىه  ،ق٩الها َو

بلى َظا اإلا٩ان ٢بل ؤن جضزل َظٍ  ىحؤلى  ي هجلحز ٧ان ٌٗلم ؤن اإلابٗىر ؤلا 

بُ٘ مجها ما ٌكاء آلازاع اإلاخد٠ ؾ غؾله بلى بالصٍ ٍو ُإزظ مجها ما قاء ٍو

لظل٪ ٖمض الض٦خىع ٧امل بلى  ؛٦بر مً َظٍ آلازاعلىٟؿه وؾًُُ٘ الجؼء ألا

ت ه٣ل َظٍ اإلا٣خيُاث ب٩ل ما  ٤ الظي مٗه يوحؤؾٖغ ختى  ،مً ٢ىة َى والٍٟغ

وظض و٧ان مً بحن ما  ،ُل بل واإلاىمُاواثزهه وسخى ٦شحًرا مً بُاهاث َظٍ الخماب

بت الك٩ل عجُبت الخٟانُل ،مً اإلاىمُاواث مىمُاء ناعزت ٣ٞض  ،٧اهذ ٍٚغ

ب والٟٕؼ ي٧اهذ جهغر ٦إجها ماجذ وه عؤث الجخُم  ي٧اهذ ٧الت ،جغي الٖغ

م مً ٦ىجها في نىضو١ ٚا٫   ،ؤمام ُٖىحها ًىي٘  يا ٧الظظض   و٧اهذ ٖلى ٚع

ن َظٍ اإلاىمُاء ولٗل َظا ٧ان ل  ،ال ؤن الهىضو١ ٧ان بال ه٣ىفبُٞه اإلالى٥ 

ولظل٪ ٧اهذ  ،نابذ ناخبها لٗىت وناع ٖلُه ًٚب مً ال٨هىتؤ٢ض 

زغة بٛحر ٖالمت ٖلى ٣ٖىبت مً جهِبه لٗىت ال٨هىت ؤن ًظَب بلى الضاع آلا 

ىن  تزغ ماَُنىضو٢ه ختى جًُ٘ في الٗالم آلا  ٧ان ًبضو و٦إهه  ،َظا الٟٖغ

ىن وألا  ،مل٪ غ لم ٨ًً مول٨ً لِـ َىا٥ ؤي ٖالمت جدضص مً َظا الٟٖغ

ولم جٟٙغ  ،ٍ بضازلهئ خكاؤهه ٢ض جم جدىُُه و ؤ٨َظا ٞدؿب بل امخض بلى 

ن ال٨هىت ٢ض َغصجه ؤو  ،و٢ض لٟىا ظؿضٍ بجلىص اإلااٖؼ ٖالمت ٖلى ؤن به لٗىت
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ىن ال٣ضماء ٧اهذ اإلاىمُاء  ،مً عخابت مل٨ىث الؿماء ٦ما ٧ان ٌٗخ٣ض اإلاهٍغ

الؼمان بِىما جبضو مالمذ ٖلُه  ؾىاجها ووظهها ٢ض مغ  ؤٞاٚغة ٞمها جبضو 

ى ًهغرألا  غ بالٜ و٦إهما ماث ناخبها َو  .ٖحن بها ٖػ

 يعؾلها بلى بىال١ ومٗها ب٣ُت اإلاىمُاواث والتؤؤزظ الض٦خىع ٧امل اإلاىمُاء و  

والصٍ ؤه و ثو٧ان مً بُجها مىمُاواث ليؿا ،جغظ٘ بلى ٖهغ عمؿِـ الشالض

و٧اهذ  ثهبىاؤ٦بر ؤم ؤض و لغمؿِـ الشال شاهُتالماٖضا اإلال٨ت "جُا" الؼوظت 

ىوناخبت الىٟىط ألا  ا ؤن ٩ٞان مً العجُب ظض   ي،وؾ٘ في ال٣هغ الٟٖغ

ىن لترا٣ٞىه  يجسخٟ مىمُاء اإلال٨ت "جُا" بِىما ب٣ذ مىمُاواث ٧ل وؿاء الٟٖغ

 .٦ما ٧ان ٌٗخ٣ض الٟغاٖىت يبضزغة بلى الىُٗم ألا في الضاع آلا 

اث اإلاٛاعة بلى مخد٠ بىال١ ؤزظ الض٦خىع ٧امل ًبظ٫ ٧ل  ،وإلاا ونلذ مدخٍى

ىه في طل٪ نض٤ً ٌُٗ ،ٚلبها و٧انؤما في وؾٗه لترجُبها والىنى٫ بلى خ٣ُ٣ت 

التي ٖىض ًٖ ال ٣ًل مً ال٨ٟاءة  ٧ان ٖلى ٢ضع   يٖمٍغ الض٦خىع ؾلمان والظ

اث َظٍ اإلاٛاعة  ،الض٦خىع ٧امل و٢ض بظ٫ مٗه ٧ل الىؾ٘ لٟ٪ َالؾم مدخٍى

٣ت مامهما مىٓغ ؤا ول٨ً بضا صومً  ىن الهاعر طل٪ الظي ماث بٍُغ الٟٖغ

ي جٟانُل ٖىه ختى ٧ان الُىم الظي ؤن ٦ىخه وال عجُبت وال ٌٗلم بلى آلا 

اث اإلاٛاعة ومً  اظخم٘ ُٞه الض٦خىع ٧امل والض٦خىع ؾلمان إلاىا٢كت مدخٍى

ش ال٣ضًم ٧ان مً ؤبحن ما ٖثروا ٖلُه بغصًاث جه٠ ٦شحًرا مً  خضار الخاٍع

ىن عمؿِـ بُجها زالر بغصًاث جه٠  بالخٟهُل ما صاع في ٢هغ الٟٖغ

ىن الهاعرؤالشالض وعبما  َظٍ البرصًاث  ،ماَذ اللشام ًٖ شسهُت الٟٖغ

ىا بظ٫ ٧ل  يهي "البرصًت ال٣ًاثُت " وبغصًت "جىعًٍ " وبغصًت "ل مً ٧امل  " َو

ش َظٍ  وؾلمان ٧ل ما بىؾٗهما لٟ٪ عمىػ َظٍ البرصًاث والى٢ٝى ٖلى جاٍع

ىن الهاعر بل وحكغح َبُٗت خضار العجُبت األا  لتي جه٠ ما خضر للٟٖغ
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ىن الهاعر هٟؿه ما ًخٟدهان  .الٟٖغ ٧ان ًجلـ ٧امل وؾلمان َو

ان ٧ل ظؼء ٞحها خدٍغ  ،البرصًاث الشالزت ٦إهما ًبدشان في ٢ُ٘ مً اإلااؽ ٍو

ظاب ؾلمان و٢ض ؤختى ٢ا٫ ٧امل"اهذ قا٠ً اللي ؤها قاًٟه ًا ؾلمان؟" 

 ،"صا ٦جز ًا ص٦خىع  ٍان ج٩اص حكب٘ مً مُالٗت ماًغ الجهم ٖلى ُٖىه التي ال ابض

ـ في ال٨جز اللي مٗاها صٍ وهداو٫ وؿخُٟض مىه ٖلى  ص ما ؤاخىا الػم ه٨ٟغ ٦َى

 ".ه٣ضع

 :ب واؾدى٩اع٧امل في حعج   عص  

 ؟ يحؿخُٟض اػاي ٌٗج - 

ًٖ  ،نال ًٟصر ٖما في نضٍع آلا ؤاؾخضع٥ ؾلمان ال٨الم و٢غع   :ا٣ٞا٫ مؿغ

سُت وه٣ضم للٗالم ال٨ك٠  ٢هض وؿخُٟضؤ - مً الىاخُت الٗلُمت والخاٍع

 .الٗمال١ صٍ 

ٙى ٧ان   ،الض٦خىع ٧امل إلاا ٢ض ًبضع مً نض٤ً ٖمٍغ ًىظعبهاع ؾلمان ؤ ٍػ

ٚغب ما َالٗه ؤ٧اهذ ج٣و ٖلحهم ٢هت مً  يول٨ىه بضؤ ٣ًغؤ البرصًاث والت

ش الٟغاٖىت  .ًٖ جاٍع

 

*  *  * 
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ى م ضة ٖمغ َو ت التي زُها ٢اَٗذ ٍٞغ جهم٪ في ٢غاءة ما خىجه اإلاسَُى

 : ما خضر بالًبِ ٣ٞالذ يالض٦خىع ٧امل بُضٍ لُد٩

  ها بؿمٗه صٍ؟اًه اللي ب ،ؤها مؿخدُل انض١ ٖىُا -

ت ٖاظلها ٖمغ   :و٢ض قٛل بالىٓغ في اإلاسَُى

  :" ٢الذي و ؤًه اإلاىيٕى ق٩له َُدلى ب ي٢غاًت َخ٣ىل يما٫ إلاا جسلصخؤو  -

ت - ومل  ايب ًٟخذ والخاعؽ ػماهه ظٖكان اإلاخد٠ ٢غ   ا٢غا َب بؿٖغ

ظاء في اءة ماهٓغ بلحها ٖمغ وبضؤ ًخم ٢غ  .ًض٥ صٍبٖاًؼاٍ ٌكٝى اللي في 

ت  .اإلاسَُى

  ،بِىما ٧ان ًىٓغ الض٦خىع ٧امل بلى البرصًاث الشالزت
ً
  اوظض ٦كٟ

ً
ال  مَؼ

ش  مامه ؾىىاث لُخإمل َظا الخضر ؤؾِىهذ بلُه الٗالم وؾ٠٣ُ الخاٍع

ٟؿٍغ ش الٟغاٖىت اإلاٗغوٝ ٍو ٣ٞض  ؛ٞهى ٚحر مؿبى١ ولِـ له هٓحر في جاٍع

ش السخ٤ُ ي٩د٧اهذ البرصًاث الشالر ج خُض  ؛٢هت خضزذ في عخابت الخاٍع

ىن ألا ؤ٧ان ًد٨م مهغ ؤخض  ٖٓم عمؿِـ َم ملى٥ مهغ ال٣ضًمت الٟٖغ

ً ٧ان ٢ض امخض خ٨مه مىظ ٖام ؾـ ألا ؤ٧ان ٢ض  يالشالض والظ ؾغة الٗكٍغ

ٖما٫ اإلال٪ عمؿِـ الشالض لم ٨ًً ؤ١.م وم٘ ظاللت  1152لى ١.م ب 1183

ض للٗغف مً بحن  ه ٞضاعث اإلا٩اثض واإلااامغاث في ثبىاؤ٢ض اجسظ زلُٟت ووٍع

َم َظٍ اإلااامغاث ما ٢امذ به اإلال٨ت "جُا" ػوظخه ؤ ول٨ً مً ي،ال٣هغ اإلال٩
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بت في جدضًثبىاؤ٦بر ؤم ؤو  الشاهُت ىن ٚع ض وعٍض ه "هِخائع" لم ج٨ً لضي الٟٖغ

ىن الجضًض  ،الٗغف ختى ال ٌعجل َظا بالسالم مىه والالخٟاٝ خى٫ الٟٖغ

 إا بول٨ً اإلال٨ت "جُا" لم ج٨ً لخ٣ى٘ ًىمً 
ً
ىه ٞداولذ  ،إلاهغ اال ًخىط ولضَا ٖٞغ

ىن و بب٩ل الىؾاثل  ٣ٞض ٧اهذ امغؤة  ؛ٍ بجمالها وصاللهاءٚغاب٢ىإ الٟٖغ

٤ لها سخغ ز اممكى٢ت ال٣ىام قضًضة جىاؾ٤ البضن بض  ؤام وبٍغ
 
اط ًى٢٘ ز

جها ؤال بوم٘ ٖك٤ عمؿِـ الشالض لها وجدُمه بها  ،الغظا٫ في بغازً ظمالها

 
ً
ىه وإلاا عجؼث ٧ل  ،للبالص اٞكلذ في ٧ل مؿاٖحها مٗه لخىهِب ولضَا ٖٞغ

ىن وجىهِب ٖمضث بلى جضبحر ماامغة لل  ،هثى لضحهاخُل ألا  َاخت بالٟٖغ

جىىب مً الىىبت و٢اصة ظغث الاجهاالث بغظا٫ الؤولضَا وطل٪ بإن 

ا١ م٘ عمؿِـ الشالض وجخمجى ؤن لى ؾىدذ  الجُىف التي لم ج٨ً ٖلى ٞو

 لهم الٟغنت لاله٣ًاى ٖلُه ل٨ُىهىا َم خ  
 
 ،ام مهغ وعظا٫ الضولت٩

 
 
ىن لدؿ٣ِ خ٨مه ٞدش ا الىىبت جسغط يض الٟٖغ تهم ٖلى ال٣ُام بشىعة مغ٦َؼ

ىن الجضًض "هِخإئع" والظ بىٟؿه بلى بالص الىىبت  طَب يوجىهب ولضَا الٟٖغ

َاخت جُان بٟغؾان شجٗان ٌُٗىٍى ٖلى ؤلا بُه وؤلاؤلخإلُب ال٣باثل ٖلى 

ول٨ً اإلال٨ت "جُا" ٧اهذ ٖلى اؾخٗضاص لِـ ٣ِٞ ؤن جخدال٠  ،٨م والضٍبد  

هما مً اإلام٨ً ؤن جً٘ ًضَا في ًض الكُُان ختى ًخم لها ب ،م٘ ٢باثل الىىبت

صخاب السخغ ؤالجىىب وعظل مً ٖٓم سخغة ؤَظا ألامغ ٞاجهلذ بإخض 

 ألا 
ً
ً الكُُان" ٧ان عظال   ؾىص ختى ٧اهىا ًل٣بىهه "٢ٍغ

 
الىظه ًجم٘  مم٣ىث

لُٓها   ،بحن ؾىاص البكغة ٢بذ اإلاٗالم ٚو
ً
 او٧ان ًغؾم خى٫ ُٖيُه ه٣ىق

بت هعجُبت وبحن خاظبُ ٢ُ٘ نٛحرة مً الظَب ٘ يو  ٢ضو  ،َالؾم ٍٚغ

  .خى٫ قٟخُه

بتها ؤن جظَب بلى الجىىب طَبذ بلُه اإلال٨ت "جُا" و٢ض  ىن بٚغ حٗللذ للٟٖغ

ضؤلخدهل ٖلى بٌٗ البسىع والُٗىع ال٣اصمت مً الخبكت و  ؤن  جها جٍغ
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ىن ٦م ٧اهذ  يخىا٫ الجىىب وجإحؤ٣ٟض خج م ٣ٞض ٧ان ٌٗلم الٟٖغ بلُه بإزباَع

ٖىاص ال٣اصمت مً الخبكت ٞتر٦ها جظَب في صخبت ولضَا جدب البسىع وألا 

 و  ،"هِخائع" بلى الىىبت
 
ىن لٗلها ج٨ىن ه ا لها ٦ما ٧ان ٌٗخ٣ض الٟٖغ ًً ت ؤً َؼ

 .عمؿِـ الشالض

 ،ٖمضة مً الىاعؤدُُه جصزلذ اإلال٨ت جُا في ٦ه٠ ٍٚغب ٖلى وؾِ الجبل 

ٖضاص بو٧اهذ ٢ض جغ٦ذ ولضَا هِخائع ل٣ٗض اله٣ٟاث م٘ ٢اصة الجىىب و 

ىن وججهحز الجىىص ال بهظا  ىن ٣ىمُؾ ظًًزُت الهجىم ٖلى ٢هغ الٟٖغ

 .ض والضٍالٗمل ي

ُذ عؤؾها ختى ظلؿذ ؤصخذ بىقاح احصزلذ اإلال٨ت "جُا " و٢ض  ؾىص ٚو

ً الكُُان " الظي ٧ان ًجلـ في وؾِ الجبل و  مامه ٦ىة مً ؤبلى "٢ٍغ

 ُٞلبذ مىه ؤن ٌٗض   ،حؿحر ٖلى خاثِ اإلاٛاعة يٞاعهىإ مً ألا ؤاللهب وخىله 

ت ججٗلها  ظة سخٍغ في  يؿٟلؿخٗحن بالكُُان وب٣اصة الٗالم الحلها حٍٗى

٨م مهغ ومً زم مٗغ٦تها يض عمؿِـ الشالض وظىىصٍ وختى ًدشجى لىِخائع خ  

ٞٗا٫ ؤووؾِ ٣َىؽ عجُبت و  ي،٨م الٗالم بمؿاٖضة ٢ىي الٗالم الؿٟلخ  

ً الكُُان "جضم٘ صمً  ،جسل٘ ال٣لىب ا ٣ٞض ٚاب ٖجها بضؤث ٖحن "٢ٍغ

 ًٖ ول٨ىه بٗض لخٓاث ؤزظ ٢ُٗت ظلض وعَكت  ،اؾىاصَا وبضا ق٩له مٟؼ

ظة مً وحؤٚغؾها في صمه و  الكُُان بطا ما  يزظ ٨ًخب ٖلى الجلض حٍٗى

  
مه هِخائع بلى الكُُان ٣٦غبان ٦خبذ ٖلى ظؿض ولضَا هِخائع بضم ٢غبان ٣ًض 

ٞةهه خُجها ؾُسً٘ له الجً والكُاَحن و٢ىي  ،َلهبلُٟل مً  ي بكغ 

  يالٗالم الؿٟل
ً
زم ا ٖلى مهغ ومً التي ؾخُٗىه ٖلى خغب والضٍ وججٗله مل٩

ظة بضماء نب ،ًد٨م الٗالم نٛحر  يول٨ً ًجب ؤن ج٨خب َظٍ الخٍٗى

كت مً ٚغاب   .ؾىص ؤوبَغ
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ذ مً َظا اإلا٩ان اإلاىخل ؤوبالٟٗل  ظة واههٞغ زظث اإلال٨ت "جُا" الخٍٗى

اصث بلى ولضَا الظي ٧ان ٢ض  ٖضاص السُت إلاال٢اة ظِل والضٍ بجم ؤٖو

لخجهحز بلى اللخٓت ٞبضؤث اإلال٨ت بضوعَا في ا ،بمٗىهت مً عظا٫ الجىىب

بضؤث بمداولت قغاء بٌٗ عظا٫ ال٣هغ مً ٞ ؛جهاء َظا ألامغالخاؾمت ل

ا ٖلى جد٤ُ٣ َضٞها  ىن عمؿِـ الشالض لُُٗىَى اإلا٣غبحن بلى الٟٖغ

ىن  يالكُُاو وبُٛتها اإلا٣ُخت ٞإٚغث بٌٗ عظا٫ الخغؽ السام بالٟٖغ

ىن في اللخٓت التي جهلها ٞحها ؤن ظىىص  ختى حٗض زُت للخسلو مً الٟٖغ

 ،َبت الاؾخٗضاص لخىُٟظ السُت اإلاخ٤ٟ ٖلحها مٗها وم٘ هِخائع ؤالجىىب ٖلى 

 ول٨ً مً بحن عظا٫ ال٣هغ ٧ان ٢اثض الجِل والظعإ ألا 
ً
 ًمً للمل٪ عظال

مً مٟاجُذ  اا ؤن ٦شحرً ٧اهذ حٗلم اإلال٨ت ظًُض  يًضعى ال٣اثض" خخدىع" والظ

٪ الجىىص ٦ُٟما ٌ ٖذ ؤن اكاء ولى اؾخُالجِل في ًضٍ وباؾخُاٖخه جدٍغ

ؿغبحؿخمُله بلى نٟها ٣ٞض ٌٗحن َظا في    .جهاء اإلااامغة بؿهىلت َو

ت ظمُلت يوف  بلى٧اهذ ٢ض اؾخضٖذ اإلال٨ت "جُا" ال٣اثض خخدىع  ،لُلت ٢مٍغ

ض مغاظٗت بٌٗ ؤمسضٖها بذجت  ٞلما صزل بلى  ،مىع الخغؽ مٗهؤجها جٍغ

٣ٞض  ت مً الٟسامت؛ٖلى صعظت ٖال٧ُان  يوالظ يظىاخها في ال٣هغ اإلال٩

 
 
و٦ظا  ،بى٣ىف الظَب ٖلى الخىاثِ واإلاىدىجاث الظَبُت الغاجٗت ي  سخ  ٦

و٢ض مهضث  ،جذ به مً بالص الىىبتؤياٖذ ُٞه عاثدت البسىع والٗىص الظي 

ناعر وظما٫ مى٣ُ٘ الىٓحر  ا مشحرة حك٠ ًٖ ظؿض  ٞغاقها ولبؿذ زُابً 

مخىاؾ٤ وقٟخان  وظؿض نان مىخبر عانض ؛هىزتهاؤوط َُاط ؤمغؤة في ال 

ت ؤن حٗض   ؛َٟا٫ملخاٖخان وظلض هاٖم ٦جلىص ألا  لها  ٣ٞض ٧اهذ جإمغ الجاٍع

اطَب اخىيً  ت لؿاٖاث وؾاٖاث ُ  ٣ٞض ٧ان  ؛وجً٘ ُٞه اللبن وجىام ُٞه ٖاٍع

غملمؿها هاٖمً  ُىان ٌعجؼ ٧ل عظا٫ الٗالم ؤن ًهمضوا لىٓغة  ،ا ٧الخٍغ ٖو

  يٞضزل ال٣اثض وعؤي َظا اإلاىٓغ والظ ،اممجه
 
ِ ؤو ًخى٢٘ لم ٨ًً ًخسُله ٢
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مغث السضم باالههغاٝ زم و٢ٟذ بدُاطٍ ؤؤن ًدضر ٞى٠٢ بدُاطَا و٢ض 

  ُ  بٗض ؤن خ
ً
 "،اإلال٨ت يالؿم٘ والُاٖت ًا مىالح" :اَا ال٣اثض "خخدىع" ٢اثال

خ ضاَا ٖاٍع ن ٢ض ٦ؿاَما سٗباهان طَبُان وجمُمت مً الظَب ا٣ٞامذ بلُه ٍو

ىبت الخؿً مشحرة  ٣ٞض ٧اهذ ،ٌؿغخى٫ طعاٖها ألا امغؤة مهُبت الجما٫ مَغ

 ،ؿً السالبوؿان ًٖ م٣اومت َظا الخ  بمامها ؤي ؤبلى ال٣ضع الظي ٌعجؼ 

ىن ٢ض ٦بر ؾىه وبضؤث خالخه  ي ع ؤمامه "ؤ٣ٞالذ و٢ض و٢ٟذ  ؤن الٟٖغ

ض ؤن ؤها ؤالصخُت في الخإزغ و  ده مً ؤٍع ض٥ ؤن ؤو  ،٨مل٪ والخ  م  ـٖباء الؤٍع ٍع

ض بجىاع ٖلى طل٪ ٞإها  جيحُٗى   ي ؤٍع
ً
ا٢ى  امل٩ ًٖ  او٢اثًض  ٍ  ًجم٘ جدذ  اشجا

و٧اهذ جخ٩لم  ،َغاٝ في طل٪ الى٢ذ٧اهذ مترامُت ألا  يمغجه مهغ ٧لها" والتب

هه ب٦ثر ٞإ٦ثر ختى ؤو٢ض مضث ًضَا بلى ط٢ً خخدىع جضاٖبها و٢ض ا٢تربذ مىه 

ل٨ىه في َضوء  ي،هٟاؾها وسسىهت َظا الجؿض الُاغؤ٧ان ٌكٗغ بدغاعة 

ىن ثؼ٫ ًض اإلال٨ت و٢ا٫ ٧لماث مدضصة همذ ًٖ وال هؤقضًض  ه ال٩امل للٟٖغ

ىن بضم يمىال  يٞضؤها ؤ" ىن  ا ؤي  بًض ؤ٢بل ؤوال  يالٟٖغ مؿاومت ٖلى الٟٖغ

لب ؤلا  ،ؤلاله مهما ٧ان الشمً" طن باالههغاٝ ولم زم جغاظ٘ بلى الىعاء َو

 ًً ب ؤن ا َظا ؤلا ًيخٓغ ختى جإطن له ٞاههٝغ عاٞ ٚغاء ٣ٞض ٧اهذ جٚغ

ىن وبٗضَا ٌؿهل خُجها ؤن جخسلو مىه ٌ ؿاٖضَا في الخسلو مً الٟٖغ

  
 
  .ظ لها ما ٧اهذ جهبى بلُهبٗض ؤن ًىٟ

ىن ٣ٞض واجخه نل في ٟٚلت ٖما ًضب  زغط خخدىع الظي لم ٨ًً مً ألا  غ للٟٖغ

ىن و٢ض  اإلال٨ت بٟٗلتها  ٦ضثؤُٖىهه في الجىىب ؤن زمت ؤمغ ًضبغ للٟٖغ

 .َظٍق٨ى٦ه 

م بما ٖىضٍ مً ؤله ٕع وعظا٫ الضولت و ظم٘ خخدىع ٦هىت ؤلا هباء ًٖ ؤزبَر

ىن و  َبت ؤالجمُ٘ ٖلى  ىهه ًجب ؤن ًب٣ؤماامغة حٗض في الجىىب يض الٟٖغ
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ًٖ  الاؾخٗضاص لسىى خغب   ىن يض مً ًضبغون ٢اصمت صٞا ا ٖلى الٟٖغ

  .للسالم مىه

ىن و بخاو٫ خخدىع ب٩ل ظهضٍ  هه زمت مً ًسُُىن ؤًها٫ ألامغ بلى الٟٖغ

ا ولضٍ هِخائع بمٗاوهت مً ؤمىه و للسالم  ن زمت ٢ال٢ل في الجىىب ًضبَغ

ىن  ،اإلال٨ت "جُا" والضجه وبٌٗ ٢اصة الجىىب ١ َظا بى ؤن ًهض  ؤول٨ً الٟٖغ

 
ً
ا ؾاؾها ٖلى هدى مً ؤن ػوظخه وولضٍ لً ٌٗض  ؤا وعٌٞ ال٨ٟغة مً مُل٣

 بًض ؤالٗضة 
 
ٍع ؤن ًظ٦غ اإلال٨ت ا لل٣ًاء ٖلُه وعٌٞ جهض٤ً َظا ٧له وخظ

مه ٞلم ٨ًً زمت صلُل م٘ خخدىع ٣ًض   ،بؿىء ؤو ؤن ًظ٦غ ولضٍ هِخائع بؿىء  

َبت الاؾخٗضاص ل٣م٘ ؤي زىعاث وظٗل ؤٖلى  ى٣ٞغع "خخدىع" ؤن ًب٣ ،للمل٪

مض بلى زُت جٟهمه ما الظي  الجِل ٖلى صعظت مً الخٗبئت ال٣هىي ٖو

اعة اإلال٨ت وولضَا بلى الجىىب ؽ ٞإعؾل ٞغ٢ت مً ٢ىاث الخغ  ،ظغي في ٍػ

ت بلى الجىىب وه ؤن جخم٨ً مً ازخُاٝ ؤخض  يالسانت في مهمت اهخداٍع

ىن ختى ًدىم٨ىا مً  ٢اصة ظُىف الىىبت وجغظ٘ به بلى ٢هغ الٟٖغ

 .اؾخسالم اٖتراٝ ٧امل مىه ٖما ًدضر في الجىىب

 يومً مٗاوو يهجخذ الٟغ٢ت في مهمتها في ال٣بٌ ٖلى ٢اثض في الجِل الىىب

لم مىه خخدىع بخ لم  ،اإلااامغة جدذ الخٗظًب الكضًض ٟانُلهِخائع ٖو ٖو

ً الكُُان ختى بطا ما  ا ٢ٍغ ت التي ًجهَؼ ظة السخٍغ ا بكإن الخٍٗى ًً ؤً

ؿُُغ ٖلى ٦خبذ ٖلى ظؿض هِخائع ؾُسً٘ له خ   ٨م الجً والكُاَحن َو

هم ئخجىع بلى ٦هىت ؤلاله ٕع ًيبخعؾل إٞ ،ظم٘ؤخ٨م مهغ ومً زم الٗالم 

ج٣ان السخغ بمً  ٦بحر   سخغة ٖلى ٢ضع   هه في خاظت بلىؤبهظا السُب و 

ؾىص ٖلى هدى ال ٣ًل و٧ان مً بحن ال٨هىت مً ًجُض ٞىىن السخغ ألا  ،ؾىصألا 

ً الكُُان ٞ هجـ ما ٌؿخٗمل في ؤٖضوا له ماصة ؾامت مً إًٖ بغاٖت ٢ٍغ
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جمذ ؤٖلحها َالؾم ؾٟلُت لخ٨ىن ظاَؼة خا٫ ما بطا  اؾىص وجلى السخغ ألا 

ٞلى اؾخُاٖىا الىنى٫ بلُه  ،ؾم ٖلى ظؿض ولضَااإلال٨ت "جُا " ٦خابت الُال 

ظة التي ؤمً ٞى١ ظؿمه ٧ل  يسخُٟمه َظٍ اإلااصة في ٞمه ؾُل٣جو  زغ للخٍٗى

ى ًغي م٣ٗضٖض  ؤ ً الكُُان وؾخ٣خله َظٍ اإلااصة َو مً هحران الٗالم  ٍَا ٢ٍغ

  .لؿىت اللهُب والىاعؤو  يٞاعزغ خُض الىخكت والخُاث وألا آلا 

ت التي  ؼ خخدىع ب٩ل ماججه   ت ومٗه اإلااصة السخٍغ ًمل٪ مً ٖضة ٖؿ٨ٍغ

ض ٢خل والضٍ ؾخ٨ىن هي الؿالح اإلاؿخسض   ىن الظي ًٍغ م في ٢خل َظا الٟٖغ

 .ظهاػ ٖلحهم وبضا في اهخٓاع بضاًت جدغ٥ ٢ىاث الىىبُحن ختى ًبضؤ في ؤلا 

ىن بلى ٚغ٢تها والت يوف  ٖضث له ؤ يطاث لُلت ٧اهذ اإلال٨ت جُا ٢ض صٖذ الٟٖغ

جبرػ مٟاجً  يقٟها والتؤظمل الشُاب و ؤٗام وتهُإث له بلبـ ًٞل الُؤ

ىن و٢ض  ،ظمل في مهغ ٧لهاة التي ٧اهذ ألا ؤاإلاغ   ىسخد٦اٞضزل بلحها الٟٖغ

 ؤبهى الشُاب و إب
 
لُه جاط مل٪ مهغ وزلٟت َُلؿاهه ًجٍغ وفظل وظهت  يها ٖو

ً بها الٟغاٖىت الٗٓام و٢ض جىشر بضٕع طَب  يالظ٢ً الظَبُت التي ٧ان ًتًز

ىن مهُبً مغن   ا ٘ بماؾاث مً الخبكت ومٗه الهىلجان ٣ٞض ٧ان الٟٖغ

خضَما للكما٫ ؤ ؼمًغ ن مً طَب آُٖم اإلاىٓغ وخى٫ مٗهمه ؾىاع 

ىن ٧ان له طعاٖان ب  وم٘ ٦   ،زغ للجىىبوآلا  ٞهى م٣اجل  نمٟخىال ر ؾً الٟٖغ

ًالث نضٍع باجذ باعػة وج٣اؾُم  لت ٞجؿضٍ مخىاؾ٤ ٖو ٦بحر لؿىحن ٍَى

ىن الظي ٢ض ًَٗ في الؿًبُىه ٧اهذ    .في جىاٚم ملٟذ م٘ ظؿض الٟٖغ

ٌ  ه و٢ض لبؿذ ٢مُهً ثظمل وؿاؤمامه ؤصزل اإلال٪ لُُال٘  هاٖم  ا ؤبُ

ا زاثغً  اغجغ  ااإلالمـ وبضا قَٗغ واعحؿمذ ب٨دالث ظٗلذ  ،٦جؿضَا ٍ 

ُٖىاَا ٦إٖحن الٓبُت بِىما بضث في لهٟت الىمغة ٞاخخًجها اإلال٪ وها٫ مجها 

و٢ض ؾ٨بذ له ٦ئىؽ السمغ واخضة  حٗغي  جه زم ٢ض  ؤمغ امً  ما ًىا٫ الغظل
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 ؤ٧اهذ ؾ٨غجه و٢ض ؤختى زغي جلى ألا 
ً
 امغاة حؿ٨غ بٛحر زمغ ٞكغب نال

ىن مً زمغ اإلال٨ت ختى طَب ٣ٖله ٣ٞام بلُه  مً السضم ظماٖت الٟٖغ

ىن بجغح ٢ُع ظا بالٟٗل ما و   يو٢خلىا الٟٖغ  ظ  في الغ٢بت ) َو
في ظشت  ض 

ىن و٧اهذ ٢بل ؤن حكٕغ في ٞٗل َظا الٗمل ٞ ؛عمؿِـ الشالض( ماث الٟٖغ

 ،قاعة مً ٢اصة الجىىب بااله٣ًاى ٖلى ال٣هغ٢ض اهخٓغث ؤلا  يظغامؤلا 

خه ومٗه ؤخض ؤزىاء طل٪ ٧اهذ ٢ض ؤ يوف ا في ٚٞغ مغث ولضَا هِخائع ؤن ًيخَٓغ

ىن ألا ب اثزىجه مً وؿاء الٟٖغ ما  ي زُه وال ًضع ؤَٟل نٛحر ظلـ م٘  ؛زٍغ

 .ر الٛاصعألا ًضبغ له طل٪ 

ىن ختى صزلذ ٖلى ولضَا في ٚن ٞغ بٞما   ذ اإلال٨ت مً طبذ ػوظها الٟٖغ

٦ُىم ولضجه والُٟل  امغجه ؤن ًخجغص مً زُابه ٧املت ختى بضؤمسضٖه و 

ب   ؼٕ   اإلاؿ٨حن ًىٓغ بلى َظا اإلاكهض في ٖع ً ٞإمؿ٨ذ الُٟل  ٞو ٦بحًر

 يالظَببخه بلحها و٢ض ٧اهذ ممؿ٨ت بالسىجغ ظالهٛحر مً قٗغ عؤؾه وظ

ت ظٗلذ الضم ًيبجـ  ىن ُٞٗىخه في نضٍع َٗىت ٢ٍى الظي طبدذ به الٟٖغ

ه التي ؾب٣ذ صما سغط بهغزاث الُٟل اإلاؿ٨حن وصمٖى ٍ ءمً نضٍع ٍو

ًٗ  ٞسغ   كت الٛغاب ؤزم  ي،زظث صم الُٟل في َؿذ طَبؤو  ،انَغ زظث َع

ظة التي ٢ض ؤو  ً الكُُان ٖلى ظؿض ؤزظث ج٨خب الخٍٗى َضًذ لها مً ٢ٍغ

 هِخائ 
 
ىن اإلاغج٣ اهُت و  يب وهع الٟٖغ ؾماء ل٣اصة ملى٥ ؤجخمخم بُالؾم ؾٍغ

ج٨خب َظا بضماء الُٟل الهٛحر الظي  يؾاَحن الكغ في الٗالم وهؤالجً و 

٧ان امامها ظؿض ولضَا . ة الٛاصعةؤٞاع٢ذ عوخه الخُاة بُٗىت مً َظٍ اإلاغ 

ل ال٣امت مٗخض٫ البيُت  ،هِخائع مخىاؾ٤ ٣ٞض ٧ان مٟخى٫ الًٗالث ٍَى

ٞإزظث ج٨خب الُالؾم مً الغ٢ٗت الجلضًت ختى ٧اصث ؤن جخم ٦خابت 

ظة ٧املت وب٣ى لها ؾُغ واخض  ..الخٍٗى
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ىن بٗضم الظَاب بلى مسضٕ ػوظخهب٧ان خخدىع ٢ض خاو٫  ل٨ً  ،٢ىإ الٟٖغ

ىن ٧اهذ خاػمت ججاَه و  ال ٣ًترب ؤخض مً مسضٖه ؤو ؤمٍغ ؤحٗلُماث الٟٖغ

  .ػوظخه اإلادبتخًان ؤمان في بإهه ؤمسضٕ اإلال٨ت و 

ت الخهضإن ٞى ٖلم خخدىع بخدغ٥ الجىىبُ لهم  يمغ الجِل بؿٖغ

ومىاظهتهم وجدغ٥ َى ومٗه ظماٖت مً ال٨هىت وعظا٫ ال٣هغ بلى مسضٕ 

ىن  ً  ٦ًض إخُض ٧ان مخ ؛الٟٖغ غ له قىاَض واضخت ؤن جضٖى ضب  ا ؤن زمت ؤمغ 

جىىب خدغ٥ ُٞه عظا٫ الًاإلال٨ت جُا ػوظها للٗكاء في هٟـ الى٢ذ الظي 

 
ً
 ٞضزل خخدىع في مسضٕ اإلال٨ت لُجض ؾُضٍ م٣خىال

 
٘   ب٣  ،خاص في ع٢بخه ُ

ىن "هِخائع" لُجضٍ ٖاعًٍ  ت الٟٖغ ا و٢ض ٦خبذ اإلال٨ت ٖلى ٞخىظه بلى ٚٞغ

ظةؤظؿضٍ    .ولم ًب٤ مجها ؾىي آزغ َلؿم ٞحها ،ٚلب الخٍٗى

ا بِىما تهُإ ل٣خا٫ عيً ؤتها عص  ؤاه٣ٌ خخدىع ٖلى اإلال٨ت ونٟٗها نٟٗت 

غبخه وؾُٟه لُىاظه هِخائع الظي الخ٣ِ ؾُٟه واجها٫ مؿ٪ بد  ؤائع خُض هِخ

ٖلى خخدىع بًغباث مخالخ٣ت بِىما ٧ان ًخهضي لها خخدىع ب٣ىة وشجاٖت 

وخُض اؾخٗغ ال٣خا٫ بُجهما ٧اهذ الٛلبت لىِخائع الظي ٧ان حهاظم  ،٦بحرة

ي خخدىع بكغاؾت قضًضة اجها٫ "هِخائع" ٖلى خخدىع بًغباث مخخالُت ؤزغ 

ت ٢خالُت بالٛت وبد   ا عيً ؤعصجه ؤؾ٣ُذ الؿ٠ُ والغمذ مً ًض خخدىع و ؤٞغ

كت الٛغاب لخ٨خب  خُجها ٢ض جدغ٦ذ اإلال٨ت ب٩ل ما لضحها مً ٢ىة ومٗها َع

 وبِىما هي جخم ألامغ ٧ان خخدخىع ٢ض ٣ٞض   ،زحرٖلى ظؿض ولضَا الُلؿم ألا 

جُا ٖلى ظؿض  ٢بلذ اإلال٨تؤ ،ؾالخه وؾ٣ِ ٖىه في ٢خاله اإلاؿخٗغ م٘ هِخائع 

خُجها بضؤث جخاٞل ظُىف الكغ مً  ،زحرولضَا وويٗذ ٖلُه الُلؿم ألا 

ٖتى ؤعواح الٓالم و٢ىي ؤوبضؤث  ،ً والكُاَحن جخدغ٥ نىب مهغالج  

ىن  ٣ها بلى ظُىف الٟٖغ و٠٢ ؤو٧ان هِخائع ٢ض  ،مغصة الكُاَحن في ٍَغ
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ؿ٨ه هِخائع مؤ ،ا وناع بال ؾالح ًدمُهخخدىع بدُاٍػ و٢ض اجهاعث ٢ىاٍ جمامً 

ؾإظٗل مهحر٥ ٦مهحر ؾُض٥ " :و٢ا٫ ،مؿ٪ بسىجغ  ؤمً جالبِبه و 

زغط خخدىع اإلااصة ؤوبِىما َى ٣ًى٫ طل٪ في وكىة ٖاعمت  ،طبد٪ مشلهؤو 

ت التي ٧ان ٢ض  َا ٦هىت ٕع له وويٗها في ٞم هِخائع الظي نغر ٖض  ؤالسخٍغ

ٞلما  ،مامهؤٗذ و٢ض صزل في جل٪ اللخٓت ٦هىت ؤلاله ٕع و٧اهذ ٢ض ججم  

ظة في ظىٞه  الث  ،ي الجخُمؤنابه الهل٘ ٦إهما ع ؤصزلذ الخٍٗى عؤي ٍو

ُ   يٞاعألا  هحر والخ ىن هِخائع ٍو اث وبضؤث الُالؾم جمخى مً ظؿض الٟٖغ

ىن في  ،ظؿضٍ بٛحر َالؾم وعظٗذ ٢ىي الٓالم زاثغة مدؿىعة وبضؤ الٟٖغ

ت ٣ٞا٫ ذ لىا ال٣هجغصًض ٧لماجه التي ٦خبذ بٗض طل٪ في البرصًاث التي ٢ه  

ىن   :الٟٖغ

 "أنا الرب العلي

 ستالحقكم اللعنات

 تذكروا دوًما أنين الرب األبدي

 وأن لعنيت ستالحقكم ولو بعد ألف عام 

أنا الفرعون، أنا اإللو، أنا ملك مصر، وىذا اجلحيم الذي أراه سيكون قطرة يف حبر  
 ىول ما ستالقون."

ى ٌؿ٣ِ  ىن َو مغ ٖلى ٢خل أج مامهم طل٪ الظيؤهٓغ خخدىع بلى الٟٖغ

ٌ   ،زُه الُٟل الهٛحرؤوالضٍ وحؿبب في طبذ  ١ البالص في ؾُىة ٛغ  و٧اص ؤن 

خاة اإلاغصةؤملى٥ الكُاَحن و    .ؾاَحن الجً ٖو

ى ًهغر و٢ض  ىن ؤمام خًىع ال٨هىت وؾضهت اإلاٗبض َو ؾ٣ِ َظا الٟٖغ

ؾىاهه وجخٓذ ُٖىاٍ مً ٕٞؼ ؤبضث  ،ٍاٞ ٞاٚغ   ىزاعث ٢ىاٍ ختى ماث َو
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ى٫ ما عؤ مغ ال٨هىت بخدىُِ ظشت هِخائع اإلالٗىن إا ٞٞؿ٣ِ ٖاعًٍ  ؛يَو

ى ٖلى َُئخه مً  ،خكاثه ماجؼا٫ بضازلهؤو  ا مىه وخىٍُى َو ٞلم ًسغظَى

ب والسٝى الكضًض ولٟىا ظؿضٍ بجلض اإلااٖؼ وويٍٗى في  الٟٕؼ والٖغ

ول٨ً لم ٨ًخبىا ٖلُه اؾمه ختى ًًُ٘  ،نىضو١ ٞسم مً نىاص٤ً اإلالى٥

خاَىا اللٗىت التي ؤو  ،٨ىث الؿماء ٦ما ٧اهىا ٌٗخ٣ضون زغة وملفي ٖالم آلا 

 
 
 خ  ٦

 ؤزغ ب٣ى لها ٣ٞض ازخٟذ ؤي ؤذ ٖلى ظؿضٍ بجلض اإلااٖؼ ختى ًبُلىا ب 
ً
 نال

 ي  بٟٗل السخغ الظي و  
  .في ٞمه ٘ 

ىن اإلاظبىح عمؿِـ الشالض وولضٍ اإلالٗىن   ،وبِىما الجمُ٘ ميكٛل م٘ الٟٖغ

ىا  ٣ٞض اؾخُاٖذ الهغب  ؛بذًً طَؤازخٟذ اإلال٨ت "جُا" ولم ٌٗٞغ

تها في ؤخض ٚٝغ ال٣هغ بِىما ؤُٖى ئجم جسبهغ ٣البمؿاٖضة ؤخض زىهت 

 خخدىع ألا 
 
ام وعظا٫ خغاؾت اإلال٪ بالبدض ٖجها في ٧ل م٩ان ض  وامغ ل٩ل الس

ا في ظىذ ٣ٞض جم٨ىذ مً الٟغاع خُض ظهؼوا لها ٢اعبً  ،ول٨ً بال ظضوي 

غث في اججاٍ الىىبت في عخلت مألته ا الهٗاب والٗىاء واإلاك٣ت الٓالم ٞو

ضحهاوال٢ذ ألا  ىا٥ بٗض  ،َىا٫ ختى ونلذ بلى بالص الىىبت خُض م٣ٗل مٍا َو

ؤن َؼمذ ظُىف الجىىب ٖلى ًض ال٣اثض خخدىع وجم جىهِب عمؿِـ 

 
ً
خ٤ ؤجها ٧اهذ ؤا إلاهغ قٗغث اإلال٨ت "جُا " ؤن اإلال٪ ٢ض ؾلب مجها و الغاب٘ مل٩

جب ؤن جب٣ى مل٨ت مهغ   .بإي زمً باإلال٪ لىلضَا ٍو

ً الكُُان طل٪ الؿاخغ ؤلا  لبذ مىه ؤن  يبلِسخطَبذ اإلال٨ت "جُا" بلى ٢ٍغ َو

ا الٛابغ ٞإٖض   َؼ ظة حُٗض لها مجضَا الخلُض ٖو ً  ًهى٘ لها حٍٗى لها ٢ٍغ

ىن الهاعر ٞدُجها  ظة لى جلُذ ٖلى ظؿض ولضَا الٟٖغ الكُُان حٍٗى

ظة ألا  ىن ولى ه٣كها ؤيؾخٓهغ الخٍٗى وؿان ٖلى ب نلُت ٖلى ظلض الٟٖغ

ىن مً ؤظؿضٍ بضم َٟل مً  َله ٧ان له مً الؿُىة واإلاجض ما ٧ان للٟٖغ
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حسسحر ملى٥ الجً ومغصة الكُاَحن وؾُسً٘ له خ٨م مهغ ومً زم 

 .ؾىصًد٨م بٗضَا ٧ل الٗالم ب٣ىي الٓالم والسخغ ألا 

ؤزظث اإلال٨ت "جُا "َظٍ الُالؾم وبضؤث ججهؼ ؤخض ٢اصة الجىىب ٧اهذ ٢ض 

ضجه بالؼواط ىن اإلا٣ب  ؤو  ٖو وال اؾخٗاصة ؤول٨ً ٖلحها  ،لجها ؾخجٗله َى الٟٖغ

 ٞ  ظؿض ولضَا الظي ٧ان ٢ض ص  
ٖلحها ال٨هىت والؿضهت  يفي اإلا٣برة اإلال٨ُت والت ً 

جهؼ لها ما  والخغاؽ ُٞجب ؤن ٌؿاٖضَا ٖلى ؤن جدهل ٖلى ظشت ولضَا ٍو

٧ل ا ٣ٞض ٧اهذ ضَا ٖؿ٨غٍ  ُول٨ىه لم ٌؿخُ٘ جإً ،جدخاط في ؾبُل َظا

مت الؿاخ٣ت ٖلى ًض ال٣اثض خخدىع الساصم  ظُىف الجىىب ٢ض مىِذ بالهٍؼ

 .ن عظل الضولت بال مىإػ ناع آلا  ياإلاسلو لؿُضٍ عمؿِـ الشالض والظ

جذ لخبُ٘ ؤظىىبُت  ي ٣ٞغعث ؤن حٗىص بلى م٩ان ٢هغ اإلال٪ مخسُٟت في ػ  

ىن ومٗها طل٪ ال٣اثض ا لظي بٌٗ الخبىب والٛال٫ وج٣ترب مً م٣برة الٟٖغ

ىن الجضًض ؤن ًهال بلى  اؾخُإ بًٟل مٗاوهُه مً السىهت في ٢هغ الٟٖغ

  .اإلا٣برة اإلال٨ُت

ىن ؤنىا٤ً اإلاىحى مً ي ٧اهذ جدى  يصزال اإلا٣برة اإلال٨ُت والت ؾغة الٟٖغ

زغ و٢ض مى٣ىقاتهم الظَبُت وممخل٩اتهم لخصخبهم في الٗالم آلا  ي وجدى 

الجىباث  يلم٘ الظَب ٞحها وفً اٖمضة زكبُت في ظىباتها بضؤبىحران  ثحر اه

خحن ي وف ،زغعواح اإلاىحى في الٗالم آلا ؤ٣ب٘ الخمازُل الخاعؾت التي ؾخدغؽ ج

جبدض  يزلؿت مً ال٨هىت والخغاؽ صزلذ اإلال٨ت "جُا" ومٗها ال٣اثض الىىب

 ي  ًٖ الهىضو١ الظي و  
ث ؤتى ونلذ بلُه و٢ض ع خُٞه ظشمان ولضَا  ٘ 

عاصث ؤن ؤنىضو١ ظشت ولضَا وخحن  ههؤالهىضو١ بال ه٣ىف ٖلُه ٞٗلمذ 

و٢٘ في  جسغظه مً الهىضو١ ٧ان ٦بحر ال٨هىت ٢ض ًُٞ بلحها ٞغماَا بؿهم  

ا و  ٗت بِىما جم٨ً ٢اثض الجِل الىىبناب ٢لبها ٞسغ  ؤنضَع مً  يث نَغ
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الٟغاع والٗىصة بلى صًاٍع وخُض ٧ان الٟغاٖىت ٣ًضؾىن مل٩ُاتهم لم ٌؿخُ٘ 

ل٣ائها ةزبر خخدىع ٣ِٞ الظي ؤمغ بؤهما ب" و ؤن ًبىح بؿغ م٣خل اإلال٨ت "جُا

٧لها اله٣ىع ٞهظا ٣ٖاب الؿاخغاث اإلااع٢اث و٢بل إمً ؾُذ ظبل قا٤َ ج

ي مً ٞى١ الجبل ٧اهىا ٢ض ٖثروا مٗها ٖلى ؤن ًل٣ىا بجؿماجها الظي جغص  

ظة التي ٧ان ٢ض  ىن ٖض  ؤالخٍٗى ً الكُُان لخخلى ٖلى ظؿض الٟٖغ َا ٢ٍغ

زً٘ له ملى٥ ؤٖلى ظؿضٍ  ي ه٣لها بكغ  ٞخٓهغ ٖلى ظؿضٍ َالؾم لى

 .الكُاَحن واإلاغصة

ظة و ؤ ٢غؤَا ٟٕٞؼ مً َى٫  يُٖاَا بلى ٦بحر ٦هىت ٕع والظؤزظ خخدىع الخٍٗى

في هٟـ ال٩اًَ لم ًبذ به  مغ  ما ٞحها و٢ض زبإَا في م٣خيُاجه واخخٟٔ بها ل 

  .خض وب٣ذ يمً م٣خيُاث ال٩اًَل 

 

*  *  * 
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ضة و٠٢ ٖمغ و  ا  آالٟم مً َى٫ ما ٢غ  ي اٚغ ٍٞٞغ وٗم ٧ان  ،امىًع ؤ٣ٞض ٖٞغ

مجها و٢ض ؤُٖى مدايغاث ٦شحرة ًٖ ماامغة اليؿاء ٖلى  ٖىض ٖمغ ٦شحر  

و٫ مغة ًُال٘ وز٣ُت بهظا الخٟهُل ج٣و ٧ل ما ول٨ً ل  ،عمؿِـ الشالض

ضة ال٣غاءة و٢ض بضا الى٢ذ ًضاَمهما واإلاٗبض ٖلى ؤو  ،خضر ٍغ ٦مل ٖمغ ٞو

 
 
 وق٪ ؤن ج

 
" فلما علمت ٢ا٫ ُٞه ي٦مال ٦الم الض٦خىع ٧امل والظؤ .بىابهؤذ ٟخ

أنا والدكتور سلمان بأمر ىذه الربديات الثالث واليت فكت لنا رموز ىذه ادلومياء 
الصارخة، جال يف خاطر الدكتور سلمان أن حيصل على ىذه التعويذة من مقتنيات 

صلنا على ىذه التعويذة فقد حنكم ىذا الكاىن، وقد صرَّح أننا لو تعاونّا سويًّا وح
العامل، ولكنين جاهبتو بالرفض الشديد حىت إنو استقال من ادلتحف وعلمت بعدىا 
أنو حياول بكل الطرق الوصول إىل ىذه الربدية من مقربة الكاىن؛ ولذلك كان لزاًما 
عليَّ أن أصل إليها أوًًل فقمت بالبحث الشاق وادلضين لكل ورقة أو بردية وقعت 

 يدي عن رميي  الثالث حىت كان اليوم الذي عمعت فيو عن الربدية"ىاري " يف
اليت اشًتاىا أنطوين ىاري  وىي اآلن يف باري  فذىبت إىل ىناك يف شغف أن أجد 
تفاصيل الربدية، ودلا استطعت احلصور عليها للحظات قليلة من الييد ىاري  

لك يف للك الوقت، نفيو بذلت كل ما يف وسعي للحصول على اسم كهنة ادل
ولكن بدا واضًحا أن للكهنة كبريًا فخمنت أنو ىو ضاليت، فعدت إىل مصر ألحبث 
عن كبري كهنة رميي  الثالث حىت جاء اليوم الذي عثرت فيو بعثة إجنليزية على 
مقربة كبري كهنة رميي  الثالث أو ىكذا كتب على ادلقربة لىبت ميرًعا وكنت 
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ىيئة اآلثار لبحث األمر والوقوف عليو وإعداد تقريًرا  ضمن الفرقة اليت شكَّلتها
 للحكومة حول ماىية ىذه اآلثار. 

ودلا دخلت ادلقربة شعرت أنَّ ىاتًفا ما بداخلى حيركين حىت استطعت بعد البحث 
ادلضين يف كل مقتنيات الكاىن أن أصل إىل الربدية اليت حتوي التعويذة، وعدت إىل 

ان قد حلقين للبحث يف ادلقربة، ولكنو مل جيد شيًئا ادلتحف يف بوًلق وكان سلم
فأرسل يتوعدين وخيربين أين إن مل أطلعو على ىذه التعويذة فييقتلين أنا وأسريت 
بكاملها؛ فحينها خشيت على نفيي وعلى أوًلدي فعمدت إىل جثة الفرعون الذي 
ت بقيت أحشاؤه بداخلها ففتحت بطن الفرعون واستخرجت األمعاء اليت بات

سليمة وفتحتها وأخذت ادلادة اليت تبطل فعل التعويذة األصلية اليت حترِّك ملوك 
 الشياطني وتقتل من يتناوذلا وىو يرى اجلحيم الذي ينتظره. 

شعرت حينها أن ىذا سيكون أنيب عقاب للدكتور سلمان لو فكر أن يقًتب مينِّّ 
 أو من بييت. 

كل تلك التفاصيل، وقد أرفقت وفور عوديت إىل بييت جليت إىل مكتيب أكتب  
التعويذة اليت حصلت عليها من مقربة الكاىن واليت كانت قد أعدهتا "تيا" لتعيد 
ادللك إىل ولدىا، أرفقتها يف آخر صفحة يف ادلخطوطة على أمل أن خترج يوًما للنور 
فهي مل تعد مِّلًكا ألحد، إمنا صارت مِّلًكا للتاريخ وقد صغت اخلريطة اليت تدل على 
مكان ىذه ادلخطوطة بطريقة ًل حيصل عليها إًل عاملٌ حقيقيًّا حريًا بو أن يؤدتن على 

 أسرار الفرعون" 

ل٣ُذ ٖلى ٦خُٟه ٞهى ًدمل ؤٚل٤ ٖمغ ال٨خاب وقٗغ بش٣ل اإلاؿئىلُت التي ؤ

ظة لى جلُذ ٖلى اإلاىمُاء الهاعزت ؾخٓهغ ال٨خابت ألا  نلُت ٖلى ظؿض حٍٗى

ىن والت خ٨م الضهُا وصاهذ  يءلى ظؿضٍ بضم َٟل بغ لى ه٣لها ؤخض ٖ يالٟٖغ
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ت قضًضة ،له ملى٥ الكُاَحن و٢ا٫ ًجب ؤن هظَب بلى  ،ٞجز٫ ٖمغ بؿٖغ

ت ومٗىا َظا الضلُل الظي ؾُبر   ىا ٞهىا٥ مسخل ًداو٫ ؤن ًهل بلى ثالكَغ

ؿخٗمله ل   َظا ال٨خاب َو
ً
ضة ٢اثال ًه اللي ب": ٣ًاط ٢ىي الكغ ٞخىظه بلى ٍٞغ

ىاٍ صٍ اخىا ؤمام ٦   ،ك٠ ُٖٓم مم٨ً حهؼ الٗالم٢ٍغ
 
ام شسو ض  و٦مان ٢

" عصث .ومم٨ً ٣ًخل الضهُا ٧لها في ؾبُل َضٞه ،ًهبمسخل ٖاٝع َى بُٗمل 

ت ضة التي ٧اهذ ججز٫ الؿلم في زٟت وؾٖغ   :ٍٞغ

خىا الػم هخدغ٥ ٞىًعا وهغوح البىلِـ هبرؤ هٟؿىا وهىز٤ ال٨ك٠ صٍ وهسغط ب -

٦الَما في السغوط مً اإلاٗبض  ؤض" ٧ان ٖمغ ٢ض هؼ٫ الؿلم وب.بُه للٗالم

ماؤمخىظهحن بلى باب السغوط و٧اها في عجلت مً    .مَغ

ىع زغوظهما ٞىظئا بالًابِ ؤًمً ٢ض  خاٍ بهما ومٗه الغاثض صًاب و٢ض ؤٞو

ضةحقهغا ؾالخؤ ٍغ   :٣ٞا٫ ٖمغ ،هما في وظه ٖمغ ٞو

ال٣اجل ٧ان ٖاًؼ ًىنل  ي،حءالخمض هلل اه٪ َىا ًا ٞىضم صا صلُل بغا -

ت صيل ضة يءؤها بغ  ،لمسَُى ٍغ   .ؤها ٞو

زظ ال٨خاب ووظه اإلاؿضؽ نىب ٖمغ بِىما خُجها ؤؤًمً ًضٍ بلى ٖمغ و  ٞمض  

ضة ٢ض اؾدؿلما ٞسغظذ الُل٣ت هؼ٫ صًاب ؾالخه ل ؤ ٍغ هه ٖلم ؤن ٖمغ ٞو

ت  ،ول٨ً في اججاٍ صًاب الًابِ الظي ٧ان مٗه ،مً مؿضؽ ؤًمً مضٍو

  :ٞىٓغ ٖمغ في طَى٫ 

 اًه ًا مجىىن؟اهذ بخٗمل   -

  ٚ   ل  هٓغ ؤًمً نىبهما هٓغة خ٣ض و٦غاَُت و
ً
 :صٞحن ٞإعصٝ ٖمغ ٦المه ٢اثال

 .و٫ اهذ اللي بخٗمل ٧ل صٍ مً ألا  ىًب٣ -

  :ؤًمً عص  
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-  ًٗ  ىَؤواها  يزُخذ له خهل باإلال يا ؤها اللي بٗمل ٧ل صٍ مً ألاو٫ واللَب

  يُٗض مجض ظضب  
 
بىه زم البىه ظ ونِخه اللي ٦خبها ال الض٦خىع ؾلمان وبىٟ

هخ٤٣ خلمه واخ٨م الٗالم واها َٟهم٪ اللي  يواها صلى٢ت يلٛاًت ما ونلخج

 ".ه٪ َخمىثن مب٣اف ًٟغ١ ٖىضي اه٪ جٟهم ل خهل ل 

ب٣ى في بِخه ماصٍ الؿم التي ٢خل ؤٖلمه ؤًمً ؤن ظضٍ الض٦خىع ٧امل ٧ان ٢ض ؤ

ىن لُدم يبها هِخائع والت ٟؿه مً ه ياؾخسغظها َى بٗض طل٪ مً بًُ الٟٖغ

ٖض زٍغُت وزبإَا في زؼهخه ؤو٧ان الض٦خىع ٧امل ٢ض  ،الض٦خىع ؾلمان

ول٨ً  ،الصسهُت ٧اهذ هي الُالؾم اإلا٨خىبت ٖلى ْهغ البيذ اإلا٣خىلت

ؤخض السضم الظي اؾخُإ بضوعٍ ؤن  ي الض٦خىع ؾلمان اؾخُإ ؤن ٌكتر 

ُٗحها بلى الض٦خ إزظ اإلااصة الؿامت والسٍغُت َو ىع ٣ًخل الض٦خىع ٧امل ٍو

ُت ل٨ىه إؾؾلمان الظي بظ٫ ٖمٍغ ب ٍغ ًداو٫ ؤن ًٟ٪ َالؾم َظٍ السٍغ

  يو٧ان خلمه ؤن ًد٨م الٗالم والظ ،ا ًٖ ٞٗل طل٪عجؼ جمامً 
ً
ا باث وق٩ُ

ُت التي جدى ا ويإ مىه بلى ألا ظض   ٤ بلى  ي بض ٖلى صسغة جل٪ السٍغ الٍُغ

ظة التي ٧اهذ في م٣برة ال٩اًَ ألا ن ٠٣ً بها ؤمام ا ؤَمذ ًىمً  ي٦بر والتالخٍٗى

ا ٖلُه ٞخٓهغ ال٨خابت ٖلى بضهه ٨ُٞخبها ٖلى  خلَى ىن هِخائع ٍو ظؿمان الٟٖغ

د٨م الٗالم ول٨ً الض٦خىع ؾلمان ٞكل ب٩ل اإلاداوالث التي  ،ظؿضٍ ٍو

ُت بلى ؤ ظٍ السٍغ زغ ٧لهم ا جلى آلا ه واخًض ثبىاؤظغاَا و٢ض جغ٥ َظٍ اإلااصة َو

٪ َلؿم السٍغ ا ختى خاو٫ الىنى٫ بلى َظا الؿغ ٞو ًٗ ُت ل٨جهم ٞكلىا ظمُ

باء ٣ٞغع ؤن ًبضؤ ألامغ بإن مجض آلا  يونلذ بلى اإلا٣ضم ؤًمً الظي ٢غع ؤن ًدح

ا ازظَا  ً مً ٖمَغ ؤزظ ٞخاة لُل مً بخضي قىإع ال٣اَغة وهى في الٗكٍغ

 
 
ا لُىٟ ُٖاَا ما٫ ٦شحر ؤظ زُخه و٧ان ٢ض مٗه بلى ق٣ت ٧ان ٢ض اؾخإظَغ

ُلت ختى جبضو ٖلحها ٖالماث مماعؾت الجيـ م٣ابل اإلاخٗت وبىما ٢طخى مٗها ل

و٧اهذ بالُب٘ ٢ض ججغصث مً زُابها وبٗض ؤن  ي،خحن ًخٟدهها الُب الكغع
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ٞٙغ مً ظماٖها وبِىما هي بدُاطٍ ٞخذ ٞمها ووي٘ ُٞه بٌٗ مً اإلااصة 

ىن ختى بطا ماجذ البيذ بضالؿامت التي ٢ض نىٗذ ل  ظة الٟٖغ  ثبُا٫ حٍٗى

ىن ختى ٌُٖٗلحها ٖالماث الٟٕؼ والسى   يٝ التي ٧اهذ ٖلى وظه الٟٖغ

ى ٣ِٞ  ٖالماث وصالثل للض٦خىع ٖمغ ُٞما بٗض خحن ؾِؿخضعظه َى َو

ُت التي ٧ان ٢ض ناٚها  للىٓغ في َظٍ ال٣ًُت ختى ًجبٍر ٖلى خل السٍغ

ُت ظضٍ ٣ٞض باث له واضًخ  ا ؤن ال ؤخض ًم٨ً ؤن ًٟ٪ َالؾم جل٪ السٍغ

لظل٪ ؤزظ مالبؿها الضزلُت و  ؛ؾىي عظل مً بِذ الض٦خىع ٧امل هٟؿه

 ،ا بماء الىاع وحؿلل بلى بِذ الض٦خىع ٖمغزٟاء مٗالم الىظه جمامً ةو٢ام ب

 
ً
في صعاؾت ٖملُاث الخدىُِ والخجاعب التي ًجغحها  او٧ان الض٦خىع ٖمغ مجهم٩

نٗض ؤًمً ووي٘ اإلاالبـ في  ،وبِىما َى مكٛى٫ في م٨خبت ظضٍ ،ٖلحها

٣ت ال جبضو واضخت  ت ٖمغ بٍُغ الظي بطا نٗض لُىام لً ًٟدل  ،لٗمغٚٞغ

خه و  زظ ػظاظت مً ماصة نمٜ الغاجىج ٧ان ٖمغ ٢ض ويٗها ؤ٧ل قبر في ٚٞغ

اص ٞىًعا بلى الك٣ت التي ٧ان ٢ض جغ٥  ٍغ ووؿحها ٞإزظَا ؤًمً ٖو بجىاع ؾٍغ

ا السٍغُت الُلؿمُت التي  ٞحها البيذ م٣خىلت ٞدؼ ع٢بتها و٦خب ٖلى ْهَغ

٣ٞض خؼ  ،مل وؾغ٢ها ظض ؤًمً الض٦خىع ؾلمانَا الض٦خىع ٧اٖض  ؤ٧ان ٢ض 

خ٣اص ؤن البيذ  يع٢بت البيذ لًُلل الُب الكغع في ؾبب الىٞاة ُٞخم الٖا

وختى ًؼط ؤًمً باؾم الض٦خىع ٖمغ في ال٣ًُت بٗض ؤن  ،ماجذ مظبىخت

اؾخسضم نمٜ الغاجىج في ال٨خابت ٖلى ْهغ البيذ ووي٘ مالبؿها الضازلُت 

ت هىم ٖمغ في م٩ان ب٣ى ؤن ًشبذ ؤن بهماث البيذ في  ،ٚحر ملخّى في ٚٞغ

ت هىم ٖمغ ت  ؛ٚٞغ ٘ البهماث في ٚٞغ ٤ الغظل الظي ٞع و٧ان طل٪ ًٖ ٍَغ

غ ؤن بهماث ال٣خُلت و    ظ  ٖمغ ٧ان ؤًمً ٢ض اٚغاٍ باإلاا٫ ل٨ُخب في الخ٣ٍغ
ث ض 

ت ٖمغ وبالخال ًُغ بلى ٞ٪ َالؾم َظٍ  يفي ٚٞغ جشبذ التهمت ٖلى ٖمغ ٍو
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ُت ؤو ؤن ًل٣  مهحٍر بال  ىالسٍغ
ً
٩ٞاهذ زُت ؤًمً ؤن ًجٗل  ،اٖضام قى٣

 .ٖمغ ؤمام ججغبت الخُاة ؤو اإلاىث ٞةما عاؾه ؤو جغظمت َظٍ السٍغُت

٣ت حؿهل الٗشىع ٖلحها ٖاص بوما  ن ٞٙغ ؤًمً مً ضخُخه ألاولى وصٞجها بٍُغ

زغ مً السُت خُض ٧ان البض له ؤن ًغؾل عؾالت بلى بِخه لُخم الىه٠ آلا 

خىع ٖمغ حُٗىه في ٞهم ما مً اإلام٨ً ؤن جخدضر َظٍ ؤزغي بلى الض٦

ض مً جىجغ ألامغ  ٖىه؛ السٍغُت ولظل٪ اؾخىظب ألامغ ضخُت ظضًضة جٍؼ

ا مً َظٍ لضي الض٦خىع ٖمغ وجدخم ٖلُه بما ال ق٪ ُٞه ؤن ًجض مسغًظ 

٤ ؤن ٢خل ؤًمً طل٪ الغظل اإلاؿ٨حن الظي ٧ان  ،ال٣ًُت و٧ان طل٪ ًٖ ٍَغ

هه ؾُُُٗه ؤلكىإع اإلاجاوعة خُض اؾخضعظه ؤًمً ًبُ٘ الجغاثض في ؤخض ا

ىا طَب مٗه الغظل في  ،اول٨جها ؾدىاؾبه ظًُض  ،مالبـ ٢ضًمت ٖىضٍ َو

  .خؿً هُت ٞلم ٨ًً ًخى٢٘ ما ًيخٍٓغ

لم ٨ًً َظا الغظل َى َضٝ ؤًمً ٖلى الخدضًض ٧ان ٌؿعى بلى ٢خل ؤي عظل 

ض ألامغ جىجغً ًغؾل مً زالله الغؾاثل التي ًىص ؤن ًغؾلها بلى ٖمغ ٍو  ،اٍؼ

ا ٢غابحن جظبذ للكُُان مً  ًٗ ظل الٛاًت الؿامُت ؤو٧ان ًغي ؤن َاالء ظمُ

ى ؤن ًد٨م الٗالمؤٖٓم مً وظهت هٍٓغ والهضٝ ألا    .ال َو

  وختى ًدشجى لًمً ٞٗل َظا ٧له ٧ان لؼامً 
م لؼوظخه التي ا ٖلُه ؤن ًً٘ اإلاىى 

ُ  ؤ ا٧اهذ ٢ض ظلؿذ بجىاٍع في ؤو٫ اللُلت جُال٘ ُٞلمً  ٨ وبِىما هي  ،امٍغ

٨ت الىزحرة في بِخه بجىاٍع ٖلى ألا  ٖضٍ ووي٘ ُٞه ؤ٧ان ٢ض  اُٖاَا ٖهحرً ؤٍع

ض٦مُه ٧اُٞت مً اإلا  .ىىم ختى ٌؿخُُ٘ ؤن ًضزل ؤو ًسغط ٦ما ًٍغ

  ئًً ًم٨ً ؤن ًسبؤ٨ٞغ ؤًمً 
ً
ض ألامغ اقخٗاال ٣ت جٍؼ  وججٗل َظٍ الجشت بٍُغ

ا ؤ لم ًجض ،٢غب بلى ع٢بت ٖمغؤخبل اإلاكى٣ت 
ً
ًٞل مً خض٣ًت بِخه م٩اه

 .الجشت  اهبب لُضًٞ
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عاص ؤن ًجٗل هٟؿه وز٤ُ الهلت بال٣ًُت خُض ؾِبضو ؤمام ؤهه وطل٪ ل 

ض ؤن ًؼط باؾمه َى في ال٣ًُت ثػمالثه وعئؾا ه في الٗمل ؤن َىا٥ مً ًٍغ

ُ  مغً ؤن َىا٥ ؤو   ب ؛ا بِىه وبحن ال٣اجلا شسه
ً
ا ؤن ط مً ٚحر اإلا٣ٗى٫ مُل٣

ضٞىه في خض٣ًت ُٞلخه ٣ًخل َى الغظل   تٞهظا ال ًٟٗله مجغم مبخض ؛ٍو
ً
 ًٞال

ت ٦بحر مدى٪ في مشل َظا عاص ؤن جبضو ال٣ًُت و٦إهما إٞ ،ًٖ يابِ قَغ

َىا٥ مً ٌؿخضعظه لُى٢٘ به في ال٣ًُت بِىما في الخ٣ُ٣ت َى مً ٌؿخضعط 

دغ   َضاٞه ؤ٦هم في مهاعة ٞاث٣ت وبغاٖت مى٣ُٗت الىٓحر بلى الجمُ٘ ٍو

هه َى مً ٢خل ؤٞلً ٌك٪ ؤخض ولى للخٓت  ،بلِؿُتوزُخه ؤلا الكُُاهُت 

  ً عؾل الغؾالت الشاهُت للض٦خىع ٖمغ ؤهٟـ الى٢ذ ٨ًىن ٢ض  يوف الغظل اإلاؿ

ش ًجب ؤن بلُٗٝغ بالخدضًض وظهخه و  ٤ وبدغ مً بدىع الخاٍع لى ؤي ٍَغ

ل٨ىه وعر مً ظضٍ ٧ل  ،٣ٞض ٧ان ؤًمً زاع١ الظ٧اء قضًض الاهدباٍ ،ًخىظه

ت التي ٧اهذ محرار ا ا ٧ل ظُىاث الٗب٣ٍغ ًً لكغ الظي ٧ان بضازله ووعر ؤً

 .ٖىض ظضٍ الض٦خىع ؾلمان

 
ً
  :َىا نغر ؤًمً في وظه ٖمغ ٢اثال

كان َضف - ؤي خض  يو٧ان هٟسخ ،ٖؼ اصخابى الض٦خىع مضخذؤصٍ ٢خلذ  يٖو

 ٚحٍر ًمؿ٪ ال٣ًُت بـ لأل 
 
٣ؾ٠ الٓغوٝ و٢  ي.ٗخه في ٍَغ

ت التي ٧ان الض٦خىع مضخذ ٢ض اؾخُإ ال ىنى٫ بلى جغ٦ُبت اإلااصة السخٍغ

 ي  و  
ىن و٢خلخه ٣ٞض وظض لها قغوًخ ٗ  في ٦خاب "الؿغ الؿاع"  اذ في ٞم الٟٖغ

ؾماَا ُٞه "جخُم الكُُان" و٢ض جىنل بلى جغ٦ُب  يلجابغ بً خُان والت

ٝغ مً زال٫ صعاؾخه لها  ـاإلااصة بُا٫ مٟٗىلها بال٨ُمُاء بهه ًم٨ىه ؤٖو

غ١ ألا وإلاا ونل بلى ي، وبسانت بً خُان وجلمُظٍ الغاػ  ٢ضمحنال٣ضًمت َو

غ١ ؤ آزغ ؤن  يبُالها وجٟانُل ٦شحرة ٖجها ما ٧ان ل٨ُمُاجبنل اإلااصة َو
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  ي ًدهل ٖلحها ؾىي َظا الٗب٣غ 
 
 ج  اإلا

زىاء ؤًمً إٞلما اجهل بالهاج٠ ب ،ض 

ؾغاع اإلااصة وؾغ م٣خل البيذ ؤهه ٌٗٝغ ؤزبٍر ؤٖىصجه مً اإلاؿدكٟى 

ض ؤوالغظل و  غ ًٚض هه ًٍغ ٤ الخ٣ٍغ  ُلحنُٞه ؤن ال٣خ يا بلى الىُابت والظؤن ًٞغ

٦ثر مً طل٪ ؤن ؤًمً اؾدكٗغ الك٪ في وألا ،ماجا بهظٍ اإلااصة ولِـ بالظبذ

م  نض٢اء صعاؾت ؤ٦الم مضخذ الظي بضؤ ًخظ٦غ ٦م ٧ان ؤًمً في ال٣ضًم َو

ت الٗامت  ،ٌؿإله ًٖ مشل َظٍ اإلاىاص في الجامٗت ،واخضة ختى جهاًت الشاهٍى

 ًٗ ا ما ٧ان ٌؿإ٫ ٖجها مضخذ ختى مىظ بمشل َظٍ اإلاىاص و٦شحرً  او٧ان ؤًمً مىل

ب صاع بُجهما ه٣اف   ل   و٢ذ ٢ٍغ ا ؤخى٫ َبُٗت مشل َظٍ اإلاىاص و  ٍَى زَغ

 .ٞٗالها والسخغ الىاظم ٖجهاؤوجغ٦ُبها و 

بً  هه ؤا مً ؤن ًهل بلُه في ال٣ًُت و ٞلما اؾدكٗغ ؤًمً ؤن مضخذ باث ٢ٍغ

٣ٞض ٧ان ًىص  ،ا ٖلُه ؤن ًخسلو مىهل شخيء ٧ان لؼامً ٖلى وق٪ ؤن ًٟكل ٧

 يل٨ً مهلخت الُب الكغع ،ؤن لى حٗامل م٘ َظٍ ال٣ًُت ؤي َبِب آزغ

ؾىضث ال٣ًُت بلى الض٦خىع مضخذ ٦ما َى مٗخاص في ؤ٧اهذ ٦ٗاصتها 

 .ال٣ًاًا السانت باإلا٣ضم ؤًمً

ا ُ  ا عوجُيٖلحها ٞدهً  ي جمجى ؤًمً ؤن ج٨ىن ال٣ًُت م٘ َبِب آزغ ًجغ 

يخه    ألامغ ولِـ ما ٞٗله الض٦خىع مضخذ مً بدض   يٍو
وونى٫ بلى  وج٣و 

  ،ٚىاع َظٍ اإلااصةؤ
 
ا ٧ان لؼامً  ،بُا٫ مٟٗىلهابغ١ بل و٦ك٠ جٟانُلها َو

ىه ل بلُه َظا الُبِب ختى لى يخى مٗه ما جىن   يٖلُه ؤن ًخسلو مىه ٍو

٤ُ ٖمٍغ هٟؿه ضخذ الباب طَب بلُه في بِخه و٢ض ٞخذ م .في ؾبُل طل٪ بٞغ

ـ   ى مخىظ ٢ض ق٨٨ذ  يوؤلٗله لم ًلخٔ "ول٨ىه ٣ًى٫ في هٟؿه  ،زُٟت َو

ه ٢بل مضخذ مغجابً ؤوبِىما  "،ُٞه ا ًُلٗه ٖلى هدُجت البدض ؤزظ ؤًمً ظٖغ

٢لُلت مً اإلااصة وويٗها في ٞم الض٦خىع مضخذ ل٣ُخله هٟـ ال٣خلت التي ٢خل 
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٣ت اظبها البيذ والغظل و  لجغاثم الؿاب٣ت ؼ ع٢بخه ختى جبضو بىٟـ ٍَغ

ٞخ٠ًُ تهمت ظضًضة بلى الض٦خىع ٖمغ وجسلهه مً الغظل الىخُض الظي 

 بًمل٪ 
 
ًً ؤا٥ الظي مٗه و بُا٫ مٟٗى٫ َظا الؿالح الٟخ ا الغظل الىخُض ً

  يالظي مً اإلام٨ً ؤن ٌُٗ
ً
 م  ا لى ظ  زَُى

ا لضلذ ٖلى ؤًمً ٗ  ًٗ ذ ظمُ

َمُت التي آزغ لً ٌُٗحها ألا  يوؾخإو٫ ال٣ًُت َظٍ اإلاغة بلى َبِب قغع

 يا مً هىابٜ الُب الكغع٧ان ٌٗض واخًض  يًاَا الض٦خىع مضخذ والظبوالَا ؤ

 .في مهغ

اص  ،ال ٌٗلم به ؤخض   زٟاَا في م٩ان  ؤوازظ ؤًمً اإلااصة التي جب٣ذ ٖىضٍ و  ٖو

ت و٢ابل الًابِ  ٖلُه ٖالماث الاعجُاب خُىما  امجض الظي بضؤبلى اإلاضًٍغ

ت مجض مً ؤًمً ؤن ًخهل بالض٦ؤَلب  خىع مضخذ ٞىظض الغ٢م في ؾٖغ

ا بِىما ٧ان مً اإلاٟترى ؤن ًبدض ٢لُل ظض   هما ٢ض اجهل به مىظ و٢ذ  إ٦

 
ً
بدؿب  ٧امل   ٖلحها ًىم   ن آزغ مغة ٧ان ٢ض ٧لمه ٢ض مغ   ًٖ الغ٢م ل ٢لُال

 .٦الم ؤًمً هٟؿه

 *  *  * 
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 عاص ؤن ًًِٛ ٖلى الؼهاص ل ؤجىظه ؤًمً باإلاؿضؽ نىب ٖمغ و 
ً
 ،عصاثه ٢خُال

ىص الؿُاح في ؤلاؤ٣ٞض بض ؛ول٨ً خضر ما لم ٨ًً ًخى٢٘ ٢با٫ بلى بهى ث ٞو

ذ ؾاثدت مً اإلاٗبض وصزل ٞىط مً الؿُاح ؤلا  هجلحز بلى بهى اإلاٗبض ٟٖٞؼ

بِىما ضج اإلا٩ان بالهغار وحكدذ اهدباٍ ؤًمً  اإلاكهض ونغزذ بهىث ٖا٫  

ٖمغ واعجُمذ في  زُإث الض٦خىع ؤول٨جها  ،َل٤ الغنام بالٟٗلؤالظي 

ضة خٟىت جغاب مً ألا  ل٣تها في ؤعى و خاثِ اإلاٗبض خُجها ٧اهذ ٢ض جىاولذ ٍٞغ

ضة ٞغاعً  ٍغ ا مً وظه ؤًمً الظي لم ٌٗض ًم٨ىه الغئٍا ختى اهُل٤ ٖمغ ٞو

مضة الظي ًاص بضوعٍ بلى  ياإلاٗبض مخىظهحن بلى الضَلحز زم بلى بهى ألٖا

ا  ضؾت لشالىر َُبت،ًىاء الؿًٟ اإلا٣اإلا٣انحر الشالر السانت بة وبلى ظىاَع

  .ًىظض ٖضص مً الٛٝغ ٧اهذ حؿخٗمل للٗباصة

  جم جسُُِ مٗبض مضًىت َابى بك٩ل  
 
ن، ؾىع صازلي ام. ٞللمٗبض ؾىع مىٓ

ىظض زاعط ؾىع اإلاٗبض اإلاغسخى السام بالؿًٟ ٞٗىض  ،وآلازغ زاعجي، ٍو

ى ٖباعة هالضزى٫ بلى اإلاٗبض مً مضزل ًٖ  بالجهت الجىىبُت الكغ٢ُت؛ َو

بىابت ٧ان ًجاوعَا مً هاخُت الجاهبحن حجغجان للخغاؾت لىهل بلى ماًُل٤ 

ضة الازخباء في بخضي ، ٖلُه بىابت عمؿِـ الشالض الٗالُت ٍغ اؾخُإ ٖمغ ٞو

ؤًمً بك٩ل ظىىوى و٠٢ بدُاػ  ازلٟهم ي وبِىما ًجغ  ،َاجحن الدجغجحن

ضة ٍغ ت التي ٞحها ٖمغ ٞو ضة با٢تر  ،الٛٞغ ٍغ هه ؤهٟاؾه و ؤاب وبِىما قٗغ ٖمغ ٞو

عاص ؤًمً ؤن ؤو٠٢ ٖمغ بجىاع ٞخدت الباب ٞلما  ،٢ضام ٢لُلتؤٗض باث ٖلى ب  
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ت بذجغ ٧ان مل٣ى ٖلى ألا  عى ٞإصمذ عؤؽ ًضزل يغبه ٖلى عؤؾه يغبت ٢ٍى

 ،خضَماؤلحهما َل٣اث مخخالُت لم جهب به ل٨ىه وظ   ،عىعصجه ٖلى ألا ؤؤًمً و 

ضة ؤن ًٟغ   ٍغ بلى ناالث ألاؾاَحن الشالزت ا وجىظها ل٨ً اؾخُإ ٖمغ ٞو

وجخمحز  .زغالسانت بمٗبض مضًىت َابى ٖلى مدىع اإلاٗبض ًدب٘ ؤخضَما آلا 

بلى  ٫ ى للىننالت ألاؾاَحن ألازحرة بشالزت مضازل، مضزل في الىؾِ 

م٣هىعة ٢ضؽ ألا٢ضاؽ السانت بؼوع١ ؤلاله "آمىن" واإلاضزل الشاوي 

ما اإلاضزل الشالض ًىنل بلى ؤ" زيؿىًىنل بلى م٣هىعة ػوع١ ؤلاله" 

  .م٣هىعة ػوع١ ؤلالهت "مىث"

ضة بلى ٚٝغ الٗباصة التي جدُِ ٢ضؽ ألا ٍغ ٢ضاؽ السام ونل ٖمغ ٞو

ط بشالىر َُبت اإلا٣ضؽ واهُل٣ا بلى زاعط اإلاٗبض بِىما ؾاص اإلاٗبض الهغط واإلاغ 

ب ًضب   مً اإلاٗبض ٢ض خاو٫ اخخىاء ؤو٧ان  ،الؿاثدحن٢لىب في  وبضؤ الٖغ

ت التي ؤاإلاى٠٢ و٢ض  ت  .٢بلذ بضوعَاؤبلٜ الكَغ وخحن ونى٫ عظا٫ الكَغ

ضة ول٨جهم وظضوا ؤلم ٌٗثروا ٖلى  زغ للم٣ضم ؤًمً وال للض٦خىع ٖمغ ؤو ٍٞغ

ى آلا ؤالًابِ صًاب ٢ض   جى٢٘ .ثن بحن الخُاة واإلاى ؾ٣ُخه َل٣ت ؤًمً َو

ت  ٤ الكَغ ن في ن الًابِ ؤًمً آلا ؤؤن الظي ٞٗل طل٪ َى ٖمغ و ٍٞغ

  .مُاعصة م٘ الض٦خىع ٖمغ لل٣بٌ ٖلُه

ضة ٢ض ع٦با جا٦سخ ٍغ ضة ي،٧ان ٖمغ ٞو ىا ؾإ٫ ٖمغ ٍٞغ  : َو

 ؟ًه في ٧ل صٍبَىٗمل  ي جٟخ٨غ  -

ضةؤ   :ظابذ ٍٞغ

 .َال ٢ض  اخىا م ي ال َُدغ٥ ٢ى بو  ،الػم همى٘ اإلاجىىن صٍ مً اللي َُٗمله -

 ٖمغ: ٣ٞا٫ 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%86%D8%B3%D9%88
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بال٪ صا ب٣ى مٗاٍ  يزض ،ٖاٝع اإلا٩ان اللي الػم ٨ًىن عاًذ له يؤها صلى٢ت -

ظة ٌٗج   ي...الخٍٗى

ضة في بضاَت قضًضة   :عصث ٍٞغ

ًٗ ي، ٦ُض عاًذ اإلاخد٠ اإلاهغ ؤ - ب ابِ صا َُٟسر له بؿهىلت ْ ها ٦ىهَو

مى٘ ؤي خض مً الضزى٫ بإي حجت ل ٖمغ ٦مؤ  ...ًضزل حجغة اإلاىمُاواث ٍو

  :ال٨الم

ظة َو - خلى ٖلحها الخٍٗى ٓهغ ٖلى ظؿمها خوؾاٖتها َُىٟغص باإلاىمُاء ٍو

 يوبالخال ،ٖضث لىِخائع لُخسً٘ له ٢ىي الجً والكُاَحنؤالُالؾم اللي 

بـ خؿب الغواًت َى مدخاط َٟل نٛحر  ،ؾاَحن الكغ في الٗالمؤجخدغ٥ 

ضة في " ع .٣ًخله ٖكان ًازض صمه ٨ًخب بُه الُالؾم ٖلى ظؿمه صث ٍٞغ

 :بضاَت

  .صا مجغم مل نٗب اهه ٌٗمل ؤي خاظت -

ضة ُٖجها مٛمًت  ذ ٍٞغ  مًاَبنٞغ
ً
  ا ٦إهما جداو٫ ؤن جهٝغ زُاال

ً
 امىخك

  :ٖغطعصٞذ في ؤزم  ،٢ض بضا لها

  ؟ًهبص ؤ٢غب ٢ُغ َحروح ٖلى مهغ بٗض ؤ -
 
ل عص ؾاث٤ الخا٦سخى في جضز

ىا  .ؾاٖاث ًا َاهم 10بٗض  :ٍٚغب ا ٖلُه اؾخ٣ال٫ ه باث لؼامً هؤ٣ًً ٖمغ ؤَو

؟ جازض ٧ام ًا اؾُى وجىصًىا مهغ :٣ٞا٫ بابدؿامت ٖلى وظهت ،ؾُاعة زانت

عص  .ظىُت ًا باقا 1000" عص الؿاث٤ في َم٘ " .واها َبؿُ٪ واٚضً٪ ٦مان

ت :ٖمغ ا بهظٍ الخىنُلت " اهُل٤ ؾاث٤ الخا٦سخى ٞغًخ  ."مىا٤ٞ بـ بؿٖغ

ها خا٫ زغط مً بِخه ٌؿعى في َلب ٖض لها ٖضة ؤو ظهؼ لؤالتي لم ٨ًً ٢ض 

ا هي الؿماء جمُغ ٖلُه  ،عػ٢ه  .في ًىم واخض هل٠ ظىُؤَو
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ضةؤ   :٦مل ٖمغ الخضًض بلى ٍٞغ

ا وػط ب ىًب٣ - في  يؾمةؤًمً َى اللي ٢خل البيذ و٦خب الُالؾم ٖلى ْهَغ

ض جىظُه تهمت واخاو٫ اخل الُلؿم وحٗم   يؤها اللي اج يال٣ًُت ٖكان ًجبرو

ُت اللي ٖملها ظضان ب يٖكان ًجبروال٣خل لُا    ي.ها اللي اٞ٪ َالؾم السٍغ

ضة   :عصث ٍٞغ

ت - ُب وخُلت باٖع ً بزض بال٪  ،ط٧اء َع ُلخه ب٣الهم ؾىحن ٖاظٍؼ ن َى ٖو

ُت صي والل ًدل عمىػَا  جى٢ٗه خهل مدضف ٢ضع  يًٖ خل َالؾم السٍغ

 .ٚحر٥

  :٦مل ٖمغ ٦المه و٢ض بضؤ خ٪ ع٢بخهؤ 

-   ٗ كان ًه  يٞجعؾالت جاهُت حٗغ   يهٟـ الى٢ذ ًبٗخل يٕى وفب اإلاىيٖو

مً ؤي اججاٍ ٢خل بُإ الجغاًض و٦خب ٖلى ْهٍغ آزغ ٧لماث ٢الها  يامصخ

 .هِخائع ٢بل ما ٌٛىع للجخُم مؿىاٍ

ضة مدؿاثلت  :٢الذ ٍٞغ

  ها بالظاث؟ا ىلُه؟ واقمٗج ين عثِـ ال٣ؿم َحرشخجببـ َى ٖٝغ مىحن  -

ى اللي َلب مً عثِـ ال٣ؿم ٩ًلم٪ ٖىض٥  ي٦ُض ؤًمً ٧ان ٖاٝع اوؤ - َو

 ؤٖلى 
 
ومً زالل٪ َُبٗذ لي الغؾالت الخاهُت  ،خ٪ؾاؽ اهه َى اللي مغش

 .في ٞ٪ قٟغة الغؾالت ياللي َى مخسُل اجها َدؿاٖضو

 اهه ؤوبِىما بضا ٖلى ٖمغ  
ً
  :ا ٢ا٫ؾخظ٦غ قِئ

ذ بخىظُه التهمت لُا - ـ ًىم اإلاكغخت إلاا ٖٞغ  ؤها ٞا٦غ اهه ،ؤها ٞا٦غ ٦َى

زض ؤهه ي بزضث بالؤو  ،ٚحر ٖؿ٨غي واخض ةض مُسلِل في خغاؾت بغ حٗم  
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ٟطخ مضخذالض٦خىع  ٤ للباب ختى ؤها إلاا ػ٢ُخه م٩اهدل  ي٩ًلمه بُٗض ٍو الٍُغ

خإزغ صا ٧له ٖكان ًلخ٣ج ت لضعظت اجها جى٢ٗه ٍو  ي.الؼ٢ت ٢ٍى

ضة   :٢الذ ٍٞغ

ٗٝغ اَى حٗم   ىًب٣ - هذ َتروح ض ٌؿِب٪ تهغب و٧ان ؾاًب اللي ًغا٢ب٪ َو

ُت ٞحن ، ٖلى ٞحن ٖكان جًٟل جدذ ُٖىه لٛاًت ما ٌٗٝغ َخىصً٪ السٍغ

ٗ   يٖكان ٦ضٍ واها ٖىض الهُلخىن ؾابج ٣ت ملٟخت للىٓغ إلاا  يض ٖجوب  ظهبٍُغ

ض الغوسخ ى ٖاٝع اهه َُٗٝغ بٗض  يهه ٧ان ٖاًؼ ٌؿمدلإ٦ يالٞى اَغب َو

  .٦ضٍ ٌٗثر ٖلُىا

ضة بلى ٖمغ في اؾخٛغاب  ٨ًىن ظىاٍ  ان في ال٨ىن مم٨ًوؿبفي  :هٓغث ٍٞغ

 ٧ل َظا ال٨م مً الكغ؟

  :عص ٖمغ 

-  ًٗ ىن هِخائع وامه اإلال٨ت جُا ٖملىا  يهتب ،اَب ت الٟٖغ ًه في بلؿه بىٟؿ٪ ٢اٍع

هي صي  ،الؿذ ٢خلذ ظىػَا وؾاٖضَا ٖلى ٦ضٍ ابىه ،عمؿِـ الشالض

 
 
ل٪ الٗالم ب٣ىي الكُاَحن ل٪ صا مل٪ مهغ زم م  ومل ؤي م   ،ل٪قهىة اإلا

ً ٌؿخدًغوَا بلى  ا  ؤ لليا لٗالماللي ٖاًٍؼ
ً
 .وـ ال ًسلى مً قُاَحن ؤلانال

 ؤ
ً
ضة ٢لُال   :زم ٢الذ ،ظٟلذ ٍٞغ

 ب ٌٗٝغ التر٦ُبت؟٧ان ٢غ   ،الض٦خىع مضخذ يجٟخ٨غ الُبِب الكغع -

 : ٢ا٫ ٖمغ في بضاَت قضًضة 

-  ًٗ ًمؿ٪ ال٣ًُت  يًمً ٧ان هٟؿه ؤي خض جاو، ؤال م٨يل ؤًمً ٢خلهبا و َب

م٨يل َُبظ٫ هٟـ اإلاجهىص اللي  يجاو يؤي َبِب قغع بنحن ألاو٫ لؿبب
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٣غب  ن مضخذ ب يوالؿبب الخاو ،مً خل الٛاػ ال٣ًُت ي و ؤبظله مضخذ ٍو

ب ختى مً خل لٛؼ بدُض لى ٢غ   ينض٤ً ٖمٍغ َى ٧ان ٖاًؼ ؤي َبِب جاو

 .ال٣ًُت ًب٣ى مً الؿهل ٖلُه الخسلو مىه

ضة في َل٘    :٢الذ ٍٞغ

 !يًه البكغ صب !!ٍغ٣ًخل ناخب ٖم -

  .ؾٟل مً الكُاَحنؤبـ مخ٣ىلِل بكغ صو٫  -

 ؤ
ً
ضة عؤؾها بلى السل٠ ٢لُال   : زم ؾإلذ ٖمغعاخذ ٍٞغ

 بجٟخ٨غ َى٣ضع وٗمل  -
 
؟ ولى ٠ اللي َى ٖاًؼ ٌٗملهًه ٖكان هى٢

 ًه؟ بملخ٣ىاَىف و٦خب الُالؾم ٖلى ظؿمه َىٗمل 

ت   :عص ٖمغ في ؾٖغ

م  هغوح للبىلِـ هٟهمه اللي بُد -  .ًمىٍٗى اهل َو

 :ه٩اع ال٩امل٢الذ و٢ض بضا ٖلحها ؤلا  

 ؤجٟخ٨غ البىلِـ َُهض٢٪ واخىا  -
ً
زم اهذ  ،وال٣ًُت البؿاها ، متهمحننال

٦ل ؤي امخسُل اجهم ٣َُبلىا اه٪ جتهم ْابِ ٖىضَم بالؿهىلت صي ومٗ

يؿِب و٢ذ ٧افب ،صلُل يضٍ ت َىلبـ ال٣ًُت َو  يخىا لى صزلىا اإلاضًٍغ

 .ظ ب٣ُت السُتهه ًىٟبًمً ل 

 :ال٨الم ٢غ  ؤ٢ا٫ ٖمغ ٦إهما 

 ًه؟بوٗمل  ي َب جٟخ٨غ  -
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ظة ب - خىا الػم هجُب اإلااصة اللي اجدُذ في ٞم هِخائع لخبُل مٟٗى٫ الخٍٗى

 .اللي اج٨خبذ ٖلُه و٢خلخه وخمذ البلض

ل ؾغ التر٦ُب -  و٦مان لى  ،ل٨ً هجُبها مىحن مؿخدُل وٗٝغ هغ٦بها ومىٗٞغ

ىا ؾغ التر٦ُب مل  ت اللي جلُذ ٖلحها صي ٖٞغ َىٗٝغ الُالؾم السخٍغ

اللي ازخٟىا مً ٖاإلاىا  يصخاب السخغ الؿٟلؤمً  يمدخاظت ؾاخغ خ٣ُ٣

جها السالم الىخُض مً اإلااصة صي ل يالػم هالق ،ب ًدكل٢غ   يؤها مذ ،الخايغ

 .اللي مم٨ً ٌؿببه اإلاٗخٍى صٍ بجىىهه وخما٢خه

ضة في خالت مً الخ٨ٟحر الٗمُ ٍغ   ظلـ ٖمغ ٞو
 ٤ ومداولت ؤن ًهال بلى خل 

ٖلى السخغ الظي ًجهؼ له َظا  يًهال به بلى َظٍ اإلااصة التي ؾخ٣طخ

  .اإلاٗخٍى

ل واإلا اوبِىما َم ٤ ٍَى   ٟاؿاٞت ٦بحرة ٖٚلى طل٪ والٍُغ
ً
 ٦ما ٖمغ ٢لُال

ا و  ًً ضة ؤً وبُض ٖمغ ًبدض في مىامه في  ،عؤؾها ٞى١ ٦خٟه ايٗتٟٚذ ٍٞغ

اجه ٣ٞض  ٣له الباًَ ٖلى البدض في َظٍ ظم٘ ٣ٖله اؤَُاث ط٦ٍغ لخايغ ٖو

ًٖ ال٣ًُت اإلا٣ٗضة ختى عؤي في مىامه الض٦خىع ٧امل ٢ض ظاءٍ مخىشًخ  ا ا صع

 
ً
لُه ملبـ الٟغاٖىت ألاوؾُٟ ًُ ا ٖو لؿىت الىاع ؤا وخىله ا ٞغًؾ ٢ضمحن ممُخ

جسغط مً ٧ل م٩ان وزلٟه ْالم صامـ وهٓغ بلُه و٢ا٫ بهىث ًيب٘ مً 

شؤ  " .خكاء اإلاىحىؤم ٨ًمً في "زالم الٗال:ٖما١ الخاٍع

"زالم الٗالم  ه:وه٣كذ في ٣ٖل هاؾد٣ُٔ ٖمغ و٢ض نضٖذ ال٩لماث ٢لب

ًٖ ؤ٨ًمً في  ضة ٢ض اؾد٣ُٓذ خكاء اإلاىحى" ٞىع اؾد٣ُاْه مٟؼو ا ٧اهذ ٍٞغ

  :ٖلى نىجه و٢الذ

 ًه اللي خهل؟بًه ًا ٖمغ بي ف -
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 :هٟاؾهؤال اؾخجمإ ٢ا٫ ٖمغ مداو   

    ..٦ىذ بدلم -

 ًه بـ؟ ةجدلم ب ه٢خو صا  -

ق٩له ػي اللي في الهىعة في اإلا٨خب  ،في اإلاىام يالض٦خىع ٧امل ظال يظض -

لؿىت اللهب ؤالبـ لبـ مداعبحن الٟغاٖىت وعا٦ب ٞغؽ وجدخُه  ،بالٓبِ

خكاء اإلاىحى" ؾمٗذ ؤ"زالم الٗالم ٨ًمً في  :و٢ا٫ لي صامـووعاٍ ْالم 

ضة ال٩لماث وه غئٍا التي جبضو و٦إجها في اؾخٛغاب قضًض مً جل٪ ال يٍٞغ

وما ٞدىي جل٪  ٍان بلى ما حكحر َظٍ الغئ اال ًٟهم اا ل٨جهمجدمل مٗجى ُٖٓمً 

  .الغؾالت

عظ٘ عؤؾه بلى الىعاء ًداو٫ ؤن ٨ًٟغ ُٞما ًم٨ىه ؤن ٨ًىن ؤظٟل ٖمغ و ؤ

"زالم الٗالم ٨ًمً في  :ا لجملت بها السالم واإلاىث في ؾُغ واخضجٟؿحرً 

 " .خكاء اإلاىحىؤ

 *  *  * 
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 ،وبضؤث جبهغ ما خىلها ةٚماءٞا٢ذ مً ؤلا ؤم ؤًمً ٢ض ٧اهذ ههى ػوظت اإلا٣ض 

 :ظابتها اإلامغيتؤ؟؟ ل٣ُخىا ؤخمض؟" يبجبوؾإلذ ٞىع اؾد٣ُاْها "ل٣ُخىا 

ت نبر وعبىا َُٟغظهاب"عبىا ًهبر٥ ًا َاهم و  " .ن قاء هللا َىال٢ُه قٍى

حن  يها ٖاًؼة ابجؤ" :في خالت مً الهُاط والب٩اء ي٢الذ وه  يًمً؟ اجهلىلؤٞو

   .بُه ٞىًعا
 ُ " اخىا بيخهل بُه  :ما٫ب لل " عصث اإلامغيت بجىاب مدبِ ومس

غ  ًا ٞىضم مً امباعح جلُٟىهه م٣ٟى٫" ٢الذ و٢ض بضؤث جخدغ٥ ٞى١ الؿٍغ

 يؤها ٖاًؼ ا٢ىم اصوع ٖلى ابج ،"َُب زغظىوى مً َىا :مداولت الجهىى

ت ؤض زغظذ ٖلى " في نغار قضً.زغظىوى مً َىا زٍغ اإلامغيت مً الٛٞغ

ت الُبِب اإلاٗالج و  ٣ٞام  ؛زبرجه بما ٧ان مً ؤمغ ههىؤو٢ض جىظهذ بلى ٚٞغ

غ وبضؤث في حُٛحر مالبؿها با بلحها و الُبِب مخىظهً  طا بها ٢ض جهًذ مً الؿٍغ

ا الُبِب إٞ ،م ٖضم الاجؼانآال ج٣اوم الخٗب الكضًض و  يوه هه الًم٨ً ؤزبَر

 ي" ؤها هسغط ٌٗج :طض٣ٞالذ في نىث خاؾم مته ،بالسغوطح لها له ؤن ًهغ  

" .٨ُىن السغوط ٖلى مؿئىلُخ٪ الصسهُتَهسغط " ٣ٞا٫ الُبِب بطا 

 ؤ" ٞاخًغوا لها ي"هسغط ٖلى مؿئىلُت :نغاع  ب٣ٞالذ في 
ً
  اوعا٢

 
ٗذ ٖلحها و٢

ذ مً اإلاؿدكٟى وه ا وجلملم قخاث ؤجداو٫ ؤن حؿخجم٘  يواههٞغ ٩ٞاَع

 .بُتها في قإع الدؿٗحن في الخجم٘ السامـهٟؿها وجىظهذ نىب 

 ،ًامؤزغ لخُاة مىظ زالزت ؤبضث ؾا٦ىت ال نىث ٞحها وال  يصزلذ الُٟال والت

زظث جىٓغ في ٧ل م٩ان وجخظ٦غ خُض ٧ان ًلٗب ولضَا وجخظ٦غ ٠ُ٦ ٧اهذ ؤو 
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بض هه يإ مجها و٢ض ال جغاٍ بلى ألا ؤن باجذ مؿدكٗغة وآلا  ه،جالٖبه وجضاٖب

َىن ٖلحها ؤن ج٣ٟض ٢لبها ٖلى ؤٞل٣ض ٧ان  ؛مً ٖىا٢ه بٗض طل٪ ٣ٞض ال جخم٨ً

هبها  ،ؤن ج٣ٟض ولضَا في  يه٧ٞاهذ جخمجى ؤن لى ٞضجه بضمائها ولخمها ٖو

  .قض ٖلحها مً مٗاًىت اإلاىثؤم ل٣ٟض ولضَا خؼن ال ٩ًاص ًىن٠ ٞدؼن ألا 

ى ًىاصحها جبهغ البِذ زاوًٍ  ي٧اهذ حكٗغ بالًُإ وه ا وال حؿم٘ نىجه َو

 .مامها وال جبهغ لٗبه وضخ٨ه الظي ٧ان ًمأل ظىباث اإلا٩انؤال جغاٍ و 

ت هىمها في الضوع ألا  ام ٖلى وزلٗذ مالبؿها وصزلذ بلى الخم  نٗضث بلى ٚٞغ

 لخازظ خم  
ً
٩ٞاهذ  ؛ا لٗله ٌؿ٨ً جل٪ الضمٕى التي مألث م٣لخحهااما ؾازى

 ،جخض٤ٞ مً م٣لخحهاجهاع الخؼن التي ٧اهذ ؤٖلى عؤؾها م٘  جهمغةجمتزط اإلاُاة اإلا

م٘ َظا ٧له جداو٫ بحن الخحن  يام واعجضث زُابها وهزم زغظذ مً الخم  

 إوالخحن الاجها٫ ب
ً
  .اًمً الظي ٧ان َاجٟه مٛل٣

ُ  ؤظلؿذ ٖلى  ٨تها واجهلذ َاجٟ ا بىالضتها وخاولذ ؤن جخماؾ٪ ٞال ًبضو ٍع

مئىان ٖلى ابىتها ٣ٞالذ هضي في نىث با٥  ؤٖلحها و  ء  شخي  ي"اهت :عاصث الَا

 ي٣ٞالذ ههى وه ."وبابا واخمض يؤها ٖاًؼة اقىٞ٪ اهت ،ًا ماما ي و ؤ يوخكدُج

خايغ  :يلٗهاؤجم٘ بحن خال جىٟجغ ناعزت مً جخُم اللهب الظي ًؤجداو٫ 

" ج٩لمذ والضتها .جِخا يصًجبؤو٫ ما ؤخمض ًس٠ هجُبه واظُل٪  يًا خبِبت

لى ؤخمض يَمىُج يٞحن ًا بىت ي"اهت :بىبرة جبضو ٖلحها ال٣ل٤ ؤها مل  ،ٖل٩ُى ٖو

ا في اإلاؿدكٟى يٖاًؼة اج  ،اػوٍع ٖكان مجبل مٗاًا هضي وحكٝى ازَى

 خىا١زبضو الا ًٖهابها ختى ال ؤ" جمال٨ذ ؟ًهبزباع ؤخمض ؤًه و بزباع٥ ؤاهتى 

ـ و ": في نىتها و٫ ما ًس٠ هجُبه واظُل٪ ؤالخمض هلل ؤخمض ٦َى

 ؤ"زم ..مخ٣ل٣ِل
ً
م في نىث " ٣ٞالذ ألا ي.مؤا ً ي" اصُٖل :عصٞذؤ و ظٟلذ ٢لُال

ا ٖل٨ُىا ًابىت:يإع بلى هللا  " ي." عبىا ٌؿتَر
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مجض ٣ٞض ٧ان ع٢م َاجٟه ؤلها ؤن ج٩لم الًابِ  زُغ ٚل٣ذ ههى الهاج٠ زمؤ

ن هه آلا ؤلخه ًٖ ؤًمً ٞإظابها إٖلحها وؾ ٞغص   ،ظىضة الخلُٟىهاثؤفي  امىظىصً 

ى لم ٌؿم٘ مىه قِفي ألا ا٢هغ َو
ً
زباع ؤي ؤال ٌٗٝغ ٖىه مـ و ؤمىظ لُلت  ئ

جهم وظضوا الًابِ الظي عا٣ٞه في مهمت ح٣ٗب ٖمغ ؤٚحر  ،مىظ طل٪ الخحن

ضة مهابً  ٍغ  ىوظضٍو مل٣خُض  ؛في ال٣لب وبحن الخُاة واإلاىث ي هاع  بُل٤   اٞو

ذ ههى  ،نما ؤًمً ٞلم ٌٗثروا ٖلُه بلى آلا ؤ ،في مٗبض عمؿِـ الشالض ٖٞؼ

غ  ًام ؤزباع في ٞلم حٗض جدخمل ٧ل َظٍ ألا لهظا ال٨الم وبضؤث في الب٩اء اإلاٍغ

ا ثمجض تهضؤٞداو٫  ،٢الثل ً ؤخمض في ٧ل ؤتها ٞإزبَر جهم ًبدشىن ٖىه ٖو

بً  مجض هي ؤبِىما ٧اهذ ٧لماث  صاعي لل٣ل٤،ٞال ا ا ؾُجضوجهما ظض  م٩ان و٢ٍغ

لها  يل٨جها لم ج٨ً ججض ،م الش٨لى٧ل ما ٌؿخُُ٘ لدؿ٨حن ظغاح جل٪ آلا 

 ًٗ جهذ ههى اإلا٩اإلات وويٗذ الهاج٠ ؤ . جمؿ٨ها اإلاؿ٨ىاثٞضماء ال٣لب ال ؛اهٟ

  .مامها و٢ض باجذ ال جدخمل ٧ل َظاؤ

مـ ال٣ٍغب ٣ٞضث ولضَا وال حٗلم ٞبال  ؛خؼانالم وألا جًاٖٟذ صازلها آلا

 .ما خل به ي م ال والُىم ج٣ٟض ػوظها وال جضع ؤَل ؾخل٣اٍ 

 

*  *  * 
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 "ىخكاء اإلاىحؤزالم الٗالم ٨ًمً في "

ض ٧ل مجهما ؤن  ضة خىث ٧ل ال٨الم الظي ًٍغ ٍغ بحن هٓغاث مخباصلت بحن ٖمغ ٞو

ٖلى ٧ل  يالخا٦سخى ًجلؿان ٨ًٟغان ٠ُ٦ لهما بؿالح ٣ًطخي ف ،زغ٣ًىله لل 

م  ،ن لِـ مٗهما ؤي صلُل ٖلى ما ٣ًىالناوخُض اما ًىص اإلا٣ضم ؤًمً ٖمله َو

ت ٞهم او٦ظا لً جهض٢هم ًاب ٢ض اهخ٣ل بلى الغاثض ص ولٗل   ،نامتهم االكَغ

ن ؤزانت و  ،هما ٢ض يإئظىاع عبه ٨ُٞىن آزغ صلُل مً اإلام٨ً ؤن ًبر 

ت التي ناٚها الض٦خىع ٧امل هي آلا  ٖضاثه في ؤ لض  ؤة خُٟض ػ ن في خى اإلاسَُى

  .ة اإلا٣ضم ؤًمً خُٟض الض٦خىع ؾلمانػ خى 

٩ٞاع حٗه٠ بغؤؾحهما وماػالذ ٧لماث الض٦خىع ٧امل جهضٕ في ٧اصث ألا 

ضة "زالم الٗالم ٨ًمً في ٖم عؤسخي   ٍغ خكاء اإلاىحى" جغي ماطا ٣ًهض ؤغ ٞو

ضة بلى الض٦خىع  اوبِىما َم .الض٦خىع ٧امل بهظا ال٨الم ٖلى طل٪ جىظهذ ٍٞغ

 : ٖمغ ٢اثلت

ٖؼ اصخابه بىٟـ ؤوؿان مجغم مم٨ً جخى٢٘ مىه ؤي شخيء صا ٢خل بصا  -

ناخبه  يلسً مٗاٍمٟغ٢ل و ٢بل ٦ضٍ اإلااصة اللي ٢خل بحها ضخُخِىه اللي 

ى ٖلى ألا  حن صا بُٗخبر الىاؽ ٧لها باليؿبت لُه ٢غاب ،عىٌكٝى الجخُم َو

ت مل مم٨ً في ؾٟاخحن ٦ضٍ؟  بكٍغ
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ضة مؿخُغصة في ٦المها جخدضر بالخماؾت اإلاٗهىصة ٖلحها بِىما   و٧اهذ ٍٞغ

ى ًخإمل ٦المها و طًَ ٖمغ ٢ض قغص بًُٗض  بلى طًَ  ؼط ب٨ٟغة عجُبت ج٣ٟبا َو

ضة بدماؽ   ،بلُه مل٪ مً الؿماء ل٣اَاؤٖمغ ٦إهما  ٜ   جىظه بلى ٍٞغ  : بال

ت بخ٣ى٫  يه - ىن هِخائع مم٨ً بمل اإلاسَُى ن اإلااصة اللي ٢خلذ الٟٖغ

ظة صي ختى لى ؤًمً ٦خبها ٖلى ظؿمه يج٣طخ   ؟ٖلى الخٍٗى

ًٗ  ةًى ؤ -  ..اَب

  :عصٝ ٖمغؤ 

و٢خل بحها ناخبه الض٦خىع  ،صي اإلااصة اللي َى ٢خل بحها ضخاًاٍ يوه -

مل َى لؿه زٟاٍ َى و٦خب ال٨ُمُاء ؤ٧له مٗاٍ و  يزظ الباقؤو  ،مضخذ

 ٢اًلىا ٦ضٍ في اإلاٗبض؟

  :ًجابظابذ بال ؤ

 ة...ًى ؤ -

  
ً
  :٢ا٫ ٖمغ م٨مال

 صة صي بإي جمً بـ َىال٢حها ٞحن؟اخىا الػم هجُب اإلاا ىًب٣ -

  :وبِىما َى ٨ًمل ٦المه نمذ ٞجإة لُهغر

َى مل مضخذ  ى،خكاء اإلاىحؤفي ًه زالم الٗالم ٨ًمً ب يٞهمذ ٌٗج -

في ظشت الض٦خىع  ياإلااصة صي مىظىصة صلى٢ت ىماث بىٟـ اإلااصة صي ًب٣

٣ت هىنل  يخىا الػم هالقب ،خكاء اإلاىحىؤصي  يمضخذ في اإلاكغخت وه ٍَغ

ن اإلااصة اثه ل ٗمؤلجشت الض٦خىع مضخذ في اإلاكغخت وهازض اإلااصة اإلاىظىصٍ في 

 .صي مبدخدللل
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ضة مً م    ٢ٟؼث ٍٞغ
جها في جا٦سخى ومٗهما ؤصع٦ذ ؤجها ؤله لىال ٩اجها و٧اصث ج٣ب 

٩ٞل ما  ؛ؾاث٤ الخا٦سخى الظي ٧ان ًيؿِ بلى َظا ٧له وال ًٟهم ؤي شخيء

 .ياَا هٓحر َظٍ الخىنُلتاالتي ؾِخ٣ هظىُ ٠لألاٌكٛل باله َى 

ضة ؤن ًدهال ٖلى َظٍ اإلااصة مً باث لؼامً  ٍغ مٗاء الض٦خىع ؤا ٖلى ٖمغ ٞو

  .ًمضخذ بإي زم

ضة بلى ٖمغ بؿاا٫ ظضًض  :جىظهذ ٍٞغ

ىجُب اإلااصة  - ىضزل اػاي في اإلاكغخت؟َُب َو  صي اػاي َو

ى ًد٪ ط٢ىهؤ    :ظاب ٖمغ َو

٣ ،مل ٖاٝع َى صٍ الؿاا٫ - ت خض ٌؿاٖضها محن مم٨ً الػم ٨ًىن في ٍَغ

 ٌٗمل ٦ضٍ؟

ضةؤ   :ظابذ ٍٞغ

ت محن مم٨ً ٌؿاٖضهاؤ -   :تهاعاص م٣اَٗؤ"ٖاظلها ٖمغ و٢ض  .ها ٖاٞع

 ..مؿخدُل ي..٨ًىن اللي في بال يوعب -

٦ُض مل َىسؿغ خاظت لى ٢ضعها ه٣ىٗه ؤ ،َى اللي في بال٪ الػم هجغب -

 ؤ" .ٌؿاٖضها َخخٛحر ٧ل خاظت في ال٣ًُت
ً
ض ؤن َغ١ ٖمغ ٢لُال  ٦إهما ًٍغ

هه لم ٌٗض َىا٥ ما ؤ٣ًى٫ "مؿخدُل َِؿاٖضها" ول٨ً ظا٫ في زاٍَغ 

 .ىاب ختى باب الجخُم هٟؿهبًسؿٍغ ُٞجب ؤن ًُغ١ ٧ل ألا 

 يلهُت "ففي ال٨ىمُضًا ؤلا ي الُجحر  ي٣ٞض ٧ان ًترصص في طَىه ظملت لضاهت

٣٪ بلى الجىت البض ؤن حٗبر ٖلى الجخُم  " .ٍَغ
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َل  ؛ى٫ بلُه الض٢اث٤ والؿاٖاث اإلا٣بلتئ٨ٟغ ُٞما ؾدً اممجهظلـ ٧ل 

وبىاء َظا م ًًُ٘ ٧ل ٖىاء الؿىحن مً الضعاؾت والبدض ؤؾِىٟغط َظا ألامغ 

 هَم ٖىض ٧ل واخض مجهما َل ؾُجم٘ الضَغ بِىاإلاجض ال٨بحر ل٩لحهما وألا 

  ؤوبحن مً ٖك٤ 
بُاث قٗغ ٢ضًمت ججى٫ ؤباجذ هما.. ١ بُجم ؾُٟغ 

  :بساَغحهما

 .ال جال٢ُاؤ٣ٞض ًجم٘ هللا الكخِخحن بٗضما ًٓىان ٧ل الًٓ 

ضان هٟؿه زغ ٌٗجى باليؿبت له ٣ٞخضَما ٣ًٟض آلا ؤ٧ان مجغص الهاظـ ؤن 

 بٝ وعوخه التي بحن ظىبُه ٣ٞض جهاص  
ً
ه زم ججم٘ بِى٨ما وؿاه ا ال حٗٞغ

ك٤ زالض يبضؤالٓغوٝ ٨ُٞىن بِى٨ما خب    .ٖو

زغ بظعة الخب التي جىمى ٖحن ج٣ظٝ ٧ل ٖحن في ٢لب آلا ٖىضما جخالقى ألا 

ٕغ ختى جدكاب٪  ٚهاجها بحن الخبِبحن ختى بطا ٧ان الٗىا١ اعجاخذ ؤوجتٖر

بضمٕى الخب ولهٟت  ىزغ ٞهظٍ البظعة حؿ٣نضع ٢ض ٖاه٤ آلا ٩ٞل  ،هٟـألا 

هٟؿهما ؤاإلادبحن جغحٗل جل٪ البظعة صازل  يًضؤالكى١ ٞدحن جخالمـ 

وحكٗغ بضٝء ٌُٗجها ؤن جىمى وج٨بر ختى بطا ما ٨ًىن بحن ٢بلت الٗاق٣حن 

٤ ٧لحهما وال ـ ٦ؿحر خُاة جل٪ البظعة ٞخالم  ب٨ًىن  ظيالتي ًمتزط ٞحها ٍع

 ن و حالكٟخ
ً
  ااقدبا٦هما ٌٗجى مُشا٢

ً
ابضؤ اا وجؼاوًظ ٚلُٓ  .عواحفي ٖالم ألا  ً 

 

*  *  * 
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ت ألا ؤًجلـ  غ مً ًخاب٘ ؾحر ألا مجض في م٨خبه في مضًٍغ خضار وجإجُه ج٣اٍع

اث  ،اإلاغا٢بت والبدض ًٖ نض٣ًه اإلا٣ضم ؤًمً وولضٍ ؤخمض غ الخدٍغ وج٣اٍع

ضة ٍغ ال ظضوي ختى ؾم٘ َاجٟه بلُه ب يحإو٧ل َظا ً ،ًٖ م٩ان ٖمغ ٞو

بت   :ظاب في خؼم  ؤالى٣ا٫ ًهضٕ بغهت ٍٚغ

 ..لىآ -

 :ٖم٤ُ ظابه نىث  ؤ 

 ؟مجضؤلى الغاثض ؤ -

 ؤ 
ً
 : ظاب مخعجال

 ؟محن خًغج٪ ،ؤها ةًى ؤ -

٩ًلمه َى آزغ مً جى٢٘ ي ٞالظ ،مجض ٧الها٣ٖتؤابت ٖلى مؿام٘ ظ٧اهذ ؤلا  

  .ؤن ًٟٗل طل٪

ان اهذ الىخُض اللي مم٨ً حؿاٖضها وب٩لم خًغج٪ ٖك ،ها الض٦خىع ٖمغؤ -

 ي.صلى٢ت

 : مجضؤظاب ؤ 

  ..اًه اهذ الػم حؿلم هٟؿ٪ ٞىًع بؾاٖض٦ىا في ؤ -
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 ص  ٖمغ: ع 

ؤها  ي يغوع  يا واهذ الػم ج٣ابلجاإلاىيٕى ٦بحر ظض   ي،خًغج٪ الػم حؿمٗج -

ضة ٍغ َؿِبل٪ عب٘ ؾاٖت بالٓبِ جخهل  ياػ ٢ىل٪ ٞحن واؤبـ ٢بل ما  ،ٞو

ت   .هغ وجداو٫ حٗٝغ اللي خهل للغاثض صًاب٢مً ألاؤبمضًٍغ

  :مجضؤٖاظله  

 ..ما َؿِب٪ يمؤصًاب اللي اهذ يغبذ ٖلُه الىاع ًا مجغم وعخمت  -

 -:ظاب ٖمغؤ  

 ،وصا مم٨ً جخإ٦ض مىه بىٟؿ٪ ي،ًا خًغة الٓابِ صًاب اج٣خل بُل٣ت محر   

ى وعا ٧ل اللي بُدهل صٍ يوالل هل ا اجٖمىمً  ،يغبه بالىاع اإلا٣ضم ؤًمً َو

٩لم٪ بٗض عب٘ ؾاٖت ت َو ٣َىل٪ هخ٣ابل ٞحن  يلى اجد٤٣ ل٪ ٦الم ،باإلاضًٍغ

  ٖلى مسُِ ؤًمً ٢بل ما  يمم٨ً ه٣طخ ياػ وا
 
٢هغ ل٨ً لى في ألا ٍظًىٟ

 .صي ٦إجها مدهلدل يمىنلىف لخاظت اٖخبر م٩اإلات

 ،ٚال١ الهاج٠ واهتهاء اإلا٩اإلاتبمجض ؤن ًخم ٦المه ل٨ىه ؾم٘ نىث ؤعاص ؤ 

لى الٟىع اج ت ٖو اث مً ألاؤهل ؤًمً بمضًٍغ إل ٖلى مجٍغ لب الَا ٢هغ َو

ؤن ط با ٣ٞض ج٩لم الغاثض صًاب ب٩لماث ٢لُلت ظض   ؛و٧اهذ اإلاٟاظإة ،الخد٤ُ٣

ى ًهإع خالخه  هٟاؾه التي ٢ض ج٨ىن ؤقضًضة السُىعة ٧ان ههها َو

  يًمً يغبجؤ": زحرةألا 
 
تإٟىا اإلاجغم صٍ ببالىاع و٢ " زم صزل في .٢صخى ؾٖغ

 ُٚبىبت 
 
دخاط بلى ٖىاًت مغ٦ ٞلما  ،ؼة٣ٞض ه٣و الضم الىانل بلى اإلاش ٍو

٣ًً ؤن زمت شخيء ًجب ؤن ٌؿمٗه ؤمجض ؤو٢ٗذ جل٪ ال٩لماث ٖلى مؿام٘ 

ضة ٍغ َظٍ الخالت  يَل بهٟت عؾمُت وف ؟ول٨ً ٠ُ٦ ؾ٣ُابلهما ،مً ٖمغ ٞو

الخد٤ُ٣ في  ءوبض ا٣ًإ بهمٍ وجغا٣ٞه ٢ىة لل ءؾاوئ ًخٗحن ٖلُه ؤن ًسبر ع 
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ٞهى ٌكٗغ ؤن الغؾمُاث لً جدؿ٘ إلاا ًىصان  ؛م بهٟت شسهُتؤ ،ُتال٣ً

ًه مٗل٤ في ٖى٣ه ًجب ٖلُه ؤن ًاص   يوؿاوبن زمت واظب ؤؤن ًسبراهه به و 

ب   ٧ان ٌكٗغ في نىث ٖمغ بهض١   ي،بجاهب واظبه الكَغ ن َىا٥ ؤو  ،ٍٚغ

 .َظا ال٩ابىؽ ي٣ٞض ٨ًىن ٖىضٍ ما ًىه ؛بضازله ًضٍٖى بلى جهض٣ًه اَاظًؿ 

 ،٠ُ٨ٞ ًٟٗل َظا ؤًمً ؛مجض الظي ٧اص ؤن ٣ًٟض نىابهؤالض٢اث٤ ٖلى  مغث

ل٨ىه  ،وإلااطا وما الضاٞ٘ وعاء ؤن ًُل٤ الىاع ٖلى صًاب؟ما جٟؿحر َظا ٧له

لظل٪  ؛٧ان ٖلى ٣ًحن ؤن الظي ًمل٪ مٟخاح ؾغ ٧ل َظا َى الض٦خىع ٖمغ

ُىه ٖلى ٣ٖاعب الؿاٖت التي بضث ٧اهما امخُذ  ظلـ ًغا٢ب َاجٟه ٖو

ض ؤن جخدغ٥ؾل  .خٟاة ال جٍغ

 :مجضؤظاب ؤ ،نىث الهاج٠ حًهض

 متى؟ ب٢ابل٪ ٞحن و ؤ -

 :نىث مدؿاثل يف

ذ اللي خهل في ألا -  ٢هغ؟ٖٞغ

 : ظاب في لهٟتؤ 

خه  ،مل ٧له - الػم  ،ن ؤًمً َى اللي يغب الىاع ٖلى صًابببـ ٧ل اللي ٖٞغ

  .اقىٞ٪ ٖكان اٖٝغ اللي خهل

في  يهٟسخ يا٥ البىلِـ والاقَب وانض١ اػاي اه٪ مل َخجُب مٗ -

ضة؟ ٍغ  السجً ؤها ٞو

 :مجضؤ عص   
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ه٪ بًا ٖمغ مِٟل و٢ذ صًاب اج٩لم وصزل في ُٚبىبت مِٟل ٢ضام٪ ٚحر  -

 ".وجش٤ ُٞا ٖكان ا٢ضع اؾاٖض٥ واٖٝغ ؤًمً بُٗمل ٧ل صٍ لُه يجهض٢ج

  مً ب  َىا٥ لم ٨ًً 
ل٨ىه اجسظ الاخخُاٍ  ،مجضؤؤمام ٖمغ في ؤن ًش٤ في  ض 

  :٣ٞا٫ ،الالػم

  ياهؼ٫ صلى٢ت -
ً
ًٗ  ي حٗالى ٖىض زان السلُلخاال ه َب   ؟افي الخؿحن ٖاٞع

  ؤظاب ؤمجض:

  .اصا م٩ان ػخمت ظض   -

 .نٗب ٖلُ٪ جُى١ اإلا٩ان بال٣ىاث اللي مم٨ً ججُبها مٗا٥ ىٖكان ًب٣ - 

٪ اوؤعص    ي؟لىخض يَاج يمجض َُب اصً٪ اماعة حٗٞغ

  :ظاب ٖمغؤ 

 ًه هي ؟ب -

  :مجضؤعص  

واهه ٧ان ٖىض مضخذ ٢بل ما هغوح  ،ن اللي ٢خل مضخذ َى ؤًمًبا مخإ٦ض هؤ -

مت ى وه٨دك٠ الجٍغ  :ٖاظله ٖمغ  .ؤها َو

ذ مىحن؟ -  ٖٞغ

ى هاػ٫ قاًل خاظاث مً الٗماعة - ل٨ً زاٝ ًخ٩لم  ،البىاب قاٞه َو

ها ظبخه امباعح وجدذ الًِٛ اج٩لم وخ٩ى اهه قاٝ ؤًمً هاػ٫ ابـ  ،٢ضامه

مت ا٦دكاٝ ٢بل مضخذ مً ق٣ت    .ومٗاٍ خاظاث قاًلهاالجٍغ
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م٨ىه الىزى١ بهؤَىا و٢٘ في ٢لب ٖمغ ؤن  ُٞلب مىه ؤن  ،مجض مهض١ له ٍو

غ بجىاع الجامٗت ألا  ٨ُتًلخ٣ُا بٗض عب٘ ؾاٖت في مُضان الخدٍغ  .مٍغ

غ ضة بلى مُضان الخدٍغ َىا٥ و٠٢  ،جىظه ٖمغ ومٗه خبُبخه الض٦خىعة ٍٞغ

ضة بُٗضا جغا٢ب ًٖ ٦شب خغ٦ت  ،مجضؤٖمغ في اهخٓاع  بِىما ازخٟذ ٍٞغ

بت ججاٍ  قاعة لٗمغ ختى بُٖذ ؤمجض ؤاإلااعة ختى بطا ما بلٛها ق٪ ؤو ٍع

 
 
ا وو٠٢ ونل مىٟغصً  ،مجض مً ٚحر ٢ىة مٗهؤول٨ً ونل  ،ً مً الٟغاعًخم٨

ا في اإلاُضان في مداطاة وظلؿا  ،ٖمغ الظي َلب مىه ؤن ًخىظها بلى ٧اُٞتًر

مجض ؾىي ؤن ًٟخذ ٞمه ؤًمل٪  مٖمغ ال٣هت ب٩املها ولٖلُه  و٢ض ٢و  

 جطهُه وباث ما ٌؿم٘ ؤط ال ٩ًاص ًهض١ ب ؛ا مً َى٫ ما ٌؿم٘مخعجبً 
ً
مً  اٞغ

مجض ؤن ٌؿاٖضٍ في الخهى٫ ٖلى اإلااصة التي ؤل٨ً ٖمغ َلب مً  ٫،سُاال

 ظ  و  
الؿالح الىخُض الظي ًم٨ىه عصٕ طل٪  يٞه ؛مٗاء الض٦خىع مضخذؤث في ض 

ؾىص ؤجىن سخغ ؤٚغا١ البالص في ب٦ما٫ زُخه و بتى ال ًدشجى له اإلاجغم خ

ُٞجب الىنى٫ بلى َظٍ اإلااصة  ؛٦ىانغة الكُاَحن ومغصة ألابًسً٘ له ظبا

ن الظي ًجلؿان آلا  ي ا وظهخه اإلا٣بلت ؾخ٨ىن اإلاخد٠ اإلاهغ ن ٚالبً ل 

  .بجىاٍع

ول٨ىه  ي،زباع اإلاؿئىلحن ختى جخم مدانغة اإلاخد٠ اإلاهغ ةمجض بؤ٨ٞغ 

 ٌٗلم ؤن مشل َظا ال٨الم لً ًهض  
ً
٤ اإلاخد٠ بٛحر ٢ه ؤخض ًٞال  ًٖ ؤن جٍُى

اببؤو ٖمل  يصلُل ماص    يَع
 
ولى ٧ان ٧ل َظا الظي  ،ل زُىعة ٦بحرةًمش

ا ٖلُه لظل٪ باث لؼامً  ؛ٌؿمٗه مدٌ زُا٫ ٣ٞض ٣ًٟض مؿخ٣بله ووُْٟخه

ال ال ًضزل الىػاعة في مشل َظا ألامغ الظي َى ؤؤن ًخهٝغ بهٟت شسهُت و 

ً ؤٌٗضو ؤن ٨ًىن ؤخض   بو  اصاَمً  اما زُغً بمٍغ
ً
امً ؤو  اما ٖبش ه ؾول٨ً خض ا،َو

  .باث ًسبٍر ؤن زمت ٧اعزت ٖلى وق٪ ؤن ج٣٘
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وبالُبِب  ،ظغي ٖضة اجهاالث باإلاكغختؤمجض َاجٟه الى٣ا٫ و ؤزغط ؤ

ض مىه زضمت بك٩ل شسصخؤو  ،اإلاؿئى٫ ًٖ ال٣ًُت هه ال ٌؿخُُ٘ ؤو  يهه ًٍغ

 ،في اإلاكغخت بٗض هه٠ ؾاٖت ٍهاج٠ ُٞلب مىه ل٣اءؤن ًُلبها مىه في ال

لى الٟىع  مجض بٗض هه٠ ؤظاب الُبِب باإلاىا٣ٞت واهه في اهخٓاع ؤٖو

  .الؿاٖت

ٞخىظه به ججاٍ اإلا٩ان الظي ٧اهذ  ؛مجضؤمان ججاٍ َىا اؾدكٗغ ٖمغ ألا 

لى الٟىع بض ضة جغا٢ب ما ًدضر ٖو في الخىظه بلى مكغخت  اواج٣ب٘ ُٞه ٍٞغ

جهم   .ٍػ

ول٨ً ال و٢ذ لضحهم ٞهىا٥  ،غ٦ت قضًضة الهٗىبت في ػخام ال٣اَغةالخ

 .مٗخٍى ًدلم بامخال٥ الٗالم وال ًضعي ما ؾُٟٗله بالبالص ؤو الٗباص

جهم ال ًجز٫ مٗه بلى ؤمجض مً ٖمغ ؤبِىما َلب  ،ونلىا زالزتهم بلى مكغخت ٍػ

ضة في الؿُاعة ختى ًظَب َى إلاال٢اة الُبِ ىن ًب٣ؤاإلاكغخت و  ٍغ ب َى ٞو

  لٗله ًىجر في ؤلا يالكغع
 
ل ؾالح جُان بخل٪ اإلااصة العجُبت التي باجذ جمش

 .ًمًؤالغصٕ الىخُض إلاُام٘ 

ت قضًضة بلى مبجى اإلاكغختؤل جغظ    ،مجض مً الؿُاعة وجىظه في زٟت وؾٖغ

 
 
ىا٥ نٗض بلى الُاب٤ ألاو٫ خُض ل٣ى َىا٥ الُبِب اإلا٩ل ذ ظشت َو ٠ بدكٍغ

هه ًدخاط بلى مؿاٖضجه بإمغ ؤي الخضًض بلُه مجض فؤوبضؤ  ،الض٦خىع مضخذ

ول٨ً ؾإ٫ ٖما ٌؿخُُ٘ به  ،ؤًما جغخُب يب الُبِب الكغعٞغخ   ي،شسصخ

ذ ظشت مضخذ؟ ؤٞؿإله  ،مؿاٖضجه  بال٩اصهه بإظابه ؤمجض َل ٞٙغ مً حكٍغ

ن َظا إمجض بؤول٨ً َىا ٖاظله  ،٢بتغ في ال يوالىٞاة هدُجت ظغح ٢ُع اهخهى،

ظابه الُبِب ؤن ال ؤ ،مٗاء مضخذؤؾإله َل ٞخذ و  ،لِـ َى ؾبب الىٞاة

َى ؾبب  يٞال٣ًُت واضخت والجغح ال٣ُع ؛خاظت له لٟٗل طل٪ بؼمُله
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ل٨ً امجض ازبٍر ؤن ؾبب  ،٦ثر مً َظاؤالمتهان ظشت ػمُله  يالىٞاة وال صاع

 
 
  الىٞاة َى ماصة ل
 
والضلُل  ،ؾامت قضًضة الخ٣ُٗض ةماص يفي ٞمه وهبها  م  ٣

 .َا ؾُجض َظٍ اإلااصةءمٗاؤن بلى الجشت ٟٞخذ ى ٢ام مٗه آلا هه لؤٖلى طل٪ 

ى مدك٨٪ في ٧ل ما ٌؿم٘ وال ٩ًاص ًهض١ مىه قِ ا،بالٟٗل ٢ام الُبِب َو
ً
 ئ

ام ال ؤمجض ؤن ما في عؤؾه َظٍ عاص ؤن ًشبذ ل ؤل٨ىه  ؾاؽ لها مً ؤَو

 .الصخت

 ،زغط ظشمان مضخذؤجىظت الُبِب بلى الشالظت التي ًدٟٔ ٞحها اإلاىحى و 

بت الك٩ل لم ٌٗهض ؤن ءمٗاؤوبضؤ ًسغط  ٟخدها لُجض ٞحها ماصة ؾىصاء ٍٚغ ٍ ٍو

صي هي اللي ٢خلذ مضخذ واها  ة"اإلااص :مجضؤظابه ؤ ،ًغاَا وال ٌٗٝغ ما هي

 " ي.ٖاًؼ٥ جضحهال

" ؤها الػم :ظاب بدؼمإا َلبه َظا ٞا جمامً مجض مؿدى٨غً ؤهٓغ الُبِب بلى 

غ بخاعًه واع باخلل اإلااصة صي ٖكان اٖٝغ هي  اجها هي ؾبب  ي٣ٞها في الخ٣ٍغ

غ ٢ض ناٚه واهخهى مىه وؾبب الىٞاة إمجض ٖاعيه بؤ" ل٨ً .الىٞاة ن الخ٣ٍغ

  
ل٨ً َظٍ اإلااصة ًجب  ،م ؤو ًازغ في شخيء باليؿبت للض٦خىع مضخذلً ٣ًض 

جه لخمى٘ ٧اعزت ٦بري ٢ض ال جخدملها مهغ و٢ض ال ًخدملها طؤن ج٨ىن بدى 

ًً حعجب الُبِب مً ٦ ،الٗالم ما ظىىن ؤو ٧اعزت بٞهى ؛ االمه الظي باث ٚام

  ؛خ٣ُ٣ُت
 
ًه بِىما ؤول٨ىه  ،ِٞإمجض ال حٗهض ٖلُه اإلابالٚت ٢ نغ ٖلى ٞع

مجض ؤن ؤظابه إٞ ي مجض ؤن ٣ًىٗه ُٞلب بلُه ؤن ًٟهم ما الظي ًجغ ؤخاو٫ 

جب ؤن ًازظ َظٍ اإلااصة في  ،ن ٞال و٢ذ لضًهَظا ًهٗب آلا  ؾٕغ و٢ذ ؤٍو

ىهٝغ ا في ٦المه واضًخ  امجض ونض١ بضؤلخاح قضًض مً ب وجدذ .مم٨ً ٍو

لب بلُه ؤ ،مجضؤو  يوز٣ت ؾاب٣ت بحن الُبِب الكغع ُٖاٍ اإلااصة في ػظاظت َو

 
ً
غ ووي٘ ؤن ًغظٗها بلُه خا٫ ما ٨ًىن طل٪ مم٨ى ا ختى ًم٨ىه حٛحر الخ٣ٍغ
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  يالؿبب الغثِسخ
ً
٣ اة ػمُله مٞغ    افي ٞو

لخل٪ اإلااصة  يو٦ُٟ يبه جدلُل ٦م 

 .العجُبت

 ؤزظ ؤ
 
خاع وزىاء بالٜ وهؼ٫ بلى عوا١  ٨غ  مجض اإلااصة و٢ض جىظه بلُه بك

 ًٖ ضة في اإلاكغخت مؿغ ا وجىظه بلى ؾُاعجه لُجض ٞحها الض٦خىع ٖمغ ومٗه ٍٞغ

وبِىما  ،خكاء اإلاىحىؤلحهم بسالم الٗالم الظي َى ٢اب٘ في ب ياهخٓاٍع لُإح

٤ مخىظهحن بلى اإلاخد٠ اإلاهغ  هخٓاع َظا ل٨ُىهىا في ا ي؛َم في الٍُغ

ض ؤن ٌٗه٠ بالٗالم   ،اإلاجىىن الظي ًٍغ
طن ٖمغ ٦إهما َاج٠ ؤشخيء في  عن 

  ،٢ٕغ زاٍَغ
ً
  : بهىث ٖا٫  ٣ٞا٫ مدؿاثال

٪ الكُاَحن ومغصة الجً الػم  - بـ ؤًمً ٖكان ٣ًضع ًد٤٣ َضٞه مً جدٍغ

ظة اللي في ال٨خاب اللي مٗاٍ ٖلى مىمُاء هِخائع  ؾاٖتها َخٓهغ ، ٣ًغا الخٍٗى

ظة ألا  ىن الخٍٗى ىا ٣َُضع  ،نلُت اللي ٧اهذ اج٨خبذ ٖلى ظؿم الٟٖغ َو

ظة بضم َٟل مً  ٦خابتَى بـ صا الػم ًخم  ،ًى٣لها ٖلى ظؿمه له َؤالخٍٗى

 وعَكت ٚغاب َُجُب مىحن الُٟل؟

  
  :و٢٘ ٖلى مؿمٗه ٧الها٣ٖت ٣ٞا٫ يمجض والظؤطن ؤَظا الؿاا٫ في  عن 

الُٟل الهٛحر ٖلى ن هِخائع ٢خل ازٍى وامه ٦خبذ بضم باهذ ٢لذ لي  -

 ظؿمه صر؟

  :ظاب ٖمغؤ 

ت ظض يه -   .ياللي ٢خلخه "جُا" صا اللي مىظىص في مسَُى

  :مجض في طٖغ قضًضؤ٢ا٫  

حن َى ٞحن - ؤها زا٠ً ل٨ُىن  ،ابً ؤًمً اجس٠ُ مً ًىمحن ومل ٖاٞع

٨خب بضمه ٖلى ظؿمه  .َُضبذ ابىه ٍو
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ضة لهظا الظي حؿم٘ و   ذ ٍٞغ  :ى ج٣ى٫ ٖغ قضًض وهطُٖىاَا في  احؿٗذٖٞؼ

 .وؿان ٦ضٍبمؿخدُل في  - 

 :عص ٖمغ 

  ىًب٣ -
 
صا شسو مسخل لخؿً  ،ظ اللي بُدلم بُهالػم هلخ٣ه ٢بل ما ًىٟ

َظا  َحهضيبـ اإلاغة صي  ي،٨ًىن م٨ٟغ هٟؿه ٣َُضم ابىه ٢غبان بكغ 

 .بلى الكُُان هٟؿه ي ال٣غبان البكغ 

ضة التي ٧اص ًُحر ٣ٖلها ن ال مجض ٣ٞض ٧اؤما ؤ ،و٢٘ ال٨الم ٖلى مؿم٘ ٍٞغ

ؿإ٫ هٟؿه َل َظا َى الًابِ ؤًمً الظي ٢ًِذ  ٩ًاص ًهض١ هٟؿه َو

 : ٖاظله ٖمغ ؟٠ُ٦ ًٟٗل َظا بىلضٍ ؟في الضازلُت يمٗه ؾىحن زضمت

 ؤصا ؾلُان الٗالم ًبض ،ل٪ ًا نض٣ًي والؿلُان وصا مل ؤي ؾلُانم  ـال -

مً ؾُُغة اإلاغصة والكُاَحن ٖلى مهغ ومجها ًىُل٤ لُد٨م ٢بًخه ٖلى 

 .الٗالم 

 .صا مً خ٣ه يفي شسو الػم ٨ًىن مٗاها صلى٢ت ى٦ضا ب٣ى ًب٣ -

  :حعجب ٖمغ

  .ومِٟل و٢ذ ؟اهذ ًدخ٩لم ًٖ محن -

ل مهحٍر  - الػم  ي،ه صلى٢تبًالػم ه٩لم ههى مغاث ؤًمً وام ؤخمض اللي مىٗٞغ

 
ً
 " .جُجي مٗاها ًم٨ً هلخ٤ هى٣ظ ابجها صا لى م٨يل ٢خله ٞٗال

*  *  * 
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ها ال ج٩اص ججؤهى في بُتها ٖلى ججلـ ه ٨تها وصمٖى ٖلى ولضَا  هازىٞ مً ٠ٍع

ط بوماطا ًم٨جها ؤن جٟٗل و  ي ٞال حٗلم ما الظي ًجغ  ؛ٖلى ػوظها هاو٢ل٣

ٗذ الهاج٠ ،مجضؤبجغؽ الهاج٠ ًهضٕ بغ٢م  مجض ونلخىا ؤًا  ةًى ؤلى ؤ":ٞع

بً  :مغحٗل مجض بهىث  ؤ" عص ؟لخاظت ىا ؤخمض محن اللي "اخىا ج٣ٍغ ا ٖٞغ

اعب هلخ٣ه صلى٢ت  .٢بل اللي زُٟه ما ٌٗمل ُٞه خاظت يزُٟه ٍو

 :ظابذ و٢ض ٢ٟؼث مً م٩اجها في ٕٞؼ بالٜؤ

 ه؟ بًمحن اللي زُٟه ومم٨ً ٌٗمل ُٞه  -

 .ومم٨ً ٣ًخله لى ملخ٣ىاَىف ،بٍى ًا ههىؤاللي زُٟه -

  :ظابذ في ٕٞؼ ٧اص ًهل بها خض الجىىن ؤ 

٣خل ابىه لُه اهذ ؤها مل ٞاَم ؟!بٍى ًسُٟهؤ ؟بٍى اػايؤ - ت خاظت ٍو

 ي "مِٟل و٢ذ ًا ههى حٗالي لىا ٖلى اإلاخد٠ اإلاهغ  :مجضؤظاب ؤ .اججىيذ

 " .٧ل خاظت يٞىًعا َىا٥ َخٟهم

٨تها وويٗذ هٟؿها في زُابها بٛحر ج٨ٟحر زم زغظذ في ؤ٢ٟؼث ههى مً  ٍع

وزغظذ مً الُٟال  ،ظىىن مخىظهت بلى ؾُاعتها لدؿخ٣لها في اهضٞإ ٦بحر

غ بسٝى ٩ًاص ًُحر  ي ىب اإلاخد٠ اإلاهغ وجىظهذ ن في مُضان الخدٍغ

ل٘ ججم٘ ُٞه َل٘ ٧ل   .بىائهًؤمهاث الضهُا ٖلى ؤبالؿُاعة َو

ت مخىظهً ؤمجض ٌؿحر في ؤبِىما ٧ان  مغ  ي ا نىب اإلاخد٠ اإلاهغ ٢صخى ؾٖغ ٍو

 ِ   ؤًفي طَىه قٍغ
٧ان ٖمغ ب٨ٟغ  ،م ؤًمًام زضمخه م٘ نض٤ً ٖمٍغ اإلا٣ض 

ضة ج٨ٟغ ماطا ؾ٨ُىن  ،الظي ًدلم به ٠ُ٦ ؾُم٨ىه مىٗه مً َظا ٧اهذ ٍٞغ

غة له ؾىي ؤن والضٍ عظل َىؾه  يءمهحر َظا الُٟل البر  الظي ال ظٍغ

 .اإلال٪ والؿُُغة ٖلى الٗالم

 *  *  * 
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ً
ا بُضٍ ولضٍ الظي باث في خالت ًضزل ؤًمً بلى ٢اٖت بهى اإلاىمُاواث ممؿ٩

٣ٞض  ؛ا مً مجُب  ول٨ً م ،والُٟل ًهغر ،ٖغ الكضًضًًظمً الهل٘ وال

  واإلا٩ان زا٫   ،زظ ًجٍغؤو  هبٍى ٞمؤ٦مم 
ً
ا ال ؤخض ُٞه ممؿ٪ في ًضٍ ؾ٨ُى

ب الك٩ل ًبضو ٢ضًمً خاصً  ٣ٞض ٧ان َظا الؿ٨حن َى  ؛الٝ الؿىحنآا مً ا ٍٚغ

ى هٟـ الىهل  طبدذ اإلال٨ت "جُا" به  الظيالظي طبذ به عمؿِـ الشالض َو

ظة اللُٗىتختى ٨ًخب بضمه ٖلى ظؿضٍ جل٪ ال ؛ولضَا ق٤ُ٣ و٧ان ٢ض  ،خٍٗى

٦بر إلاا صزلها بٗض ؾغ١ َظٍ الؿ٨حن الض٦خىع ؾلمان مً م٣برة ال٩اًَ ألا

٦بر وب٣ُذ مٗه ًيخٓغ الض٦خىع ٧امل ٣ٞض ٖثر ٖلحها بحن م٣خيُاث ال٩اًَ ألا

زغ ا بٗض آلا بىاثه واخًض ثها ل و٢ض وع   ي،بضالُىم الظي ًد٤٣ ُٞه َظا اإلاجض ألا 

ُه ٖلى وق٪ ؤن حؿخٗمل لظبذ َظا الُٟل ختى ٧ان الُىم الظي هي ٞ

 .للكُُان الغظُم ي الهٛحر وج٣ضًم َظا ال٣غبان البكغ 

  يًمصخ
ً
 يوف ي،ظؿضٍ الٗاع  يٌُٛ "بغهو"ا بىلضٍ و٢ض اعجضي ؤًمً ممؿ٩

 ؤٌؿغاٍ ولضٍ الظي  يؽ وفًمىاٍ الؿ٨حن اإلا٣ض  
ً
و٢ض  ،للكُُان احى به ٢غباه

مىمُاء  مداطاة٠٢ ب٢بل ختى و ؤ ،ؽؤنل٘ الغ ؤ اخل٤ قٍٗغ ختى بض

ىن الهاعر ىن اللٗحن هِخائع طل٪ الٟٖغ   .الٟٖغ

ىن و٢ض سجض له اظش حها ؤسجض ل٪ ؤ :و٢ا٫ ،ٖلى ع٦بِخه ؤمام ظشمان الٟٖغ

ل َظا ؤزم  ي"،بضؤلاله ألا  ٍؼ ىن ٍو زض ًٟ٪ الكاف ًٖ مىمُاء الٟٖغ

   يمامه ظلض اإلااٖؼ الظي ب٣ؤال٣ماف زم مً بٗضٍ وظض 
 
٠ َظا الجشمان ٌٛل

مٗاثه جل٪ ؤزغط مً ؤٝ الؿىحن ٞلم ٨ًٟه ؤخض ٚحر الض٦خىع ٧امل خحن ال آ
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ت التي و    ي  اإلااصة السخٍغ
ا َى آلا  ،ؾُىعجهؤٖلى  يذ في ٞمه لخ٣طخٗ  ن َو

ى ًخلى نلىاث ٧ان ٢ض جغ٦ها ظضٍ ًٟ٪ ظلض اإلااٖؼ واخضة جلى ألا  زغي َو

ؾلمان ٞحها ٧ل مٗالم ال٨ٟغ باهلل والامخشا٫ للكُُان الغظُم ٖبىصًت 

ىن مك٣ى١ ؤ يالت لٟاٞت ظلض اإلااٖؼ وب٣بػ  جم  ؤا ختى وجمجًُض  مامه الٟٖغ

ت  ت٢ؼ ٍ ممئ مٗاؤالبًُ والهضع  وظلضٍ بضا ًٚا ٧ان ًً٘ ؤًمً مسَُى

خذ ؤ ي،الض٦خىع ٧امل جدذ البرهو بجىاع ظؿضٍ الٗاع  ت ٞو زغط اإلاسَُى

 الهٟدت ألا 
 
ظة التي ؾد ىن الهاعر ٞخٓهغ زحرة خُض الخٍٗى خلى ٖلى الٟٖغ

ظة ألا ٖل ل٪ الٗالم ومغصة الٗالم نلُت التي ؾخسً٘ له م  ى ظؿضٍ الخٍٗى

م ماطا ؤ ٍَل َظا والض ي مً ظً وقُاَحن والُٟل في خالت مً الهل٘ ال ًضع 

اٟهم قًِال ٞهى 
ً
ظة التي  ي،ماطا ًجغ  ي ضع ًوال  ئ وبضؤ ؤًمً في ٢غاءة الخٍٗى

ً الكُُان ؤن ًهىٗها لها زظ ٣ًغؤَا ؤو  ٧اهذ ٢ض َلبتها اإلال٨ت جُا مً ٢ٍغ

خلى     نلىاثٍو
ظة  .ًاٍ في ؾٟلُخهبا ًض الكُُان ممج  وبِىما َى ٣ًغؤ الخٍٗى

ُىه جؼوٙ وبضؤ الضم ًجز٫ مً  ى ًخم ال٣غاءة ٖلى ؤوبضهه ًغحٗل ٖو هٟه َو

إلا٘ ظؿض  ،هما ًضوع إاإلاىمُاء التي بضؤث جغجج٠ واإلا٩ان خىله ٧له باث ٦

هغث  ىن ْو ظة ألا ؤالٟٖغ لى ه٣كها ٖلى ظؿضٍ لهاع نلُت التي مامه الخٍٗى

هؼ٫ ولضٍ جدذ ؤخٝغ ال٩لماث ؤمام ُٖىه ؤٞلما إلاٗذ  ،ًمل٪ الضهُا ومً ٞحها

ى ًخلى ؤ٢ضمُه وظٍغ بجظبت ٖىُٟت ظٗل وظهه بلُه و  مؿ٪ بالؿ٨حن َو

٣ى٫   ي"،ل٪ وخض٥ ًا ناخب اإلاجض الؿٟل" :َالؾم ٢غبان الكُُان ٍو

ى لم جدغ٦ه  اوالُٟل ًهغر والهل٘ بض ق٣ٟت ٖلى ولضٍ وال مً ُٖيُه َو

ى  ،عخمت ججاَه ٘ السىجغ َو به بلى نضع ولضٍ ٣ٞض َٗىه في نضٍع  ي زم ٞع

لُٛغ١ الؿ٨حن والُٟل ًهغر نغزاث  يواهٟجغ الضم مً نضع الهب

الىلض  اجدض٢ذ ُٖى ،بىةَظا اإلاكهض جظبذ ٧ل مكاٖغ ألا  يمدبىؾت ٟٞ

  ي.مامه صم ال٣غبان البكغ ؤٚمًذ وزغط الضم مً نضٍع لِؿُل ؤو 

*  *  * 
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ضة بلى اإلاخد٠ اإلاهغ ؤونل الغاثض   ي مجض ومٗه الض٦خىع ٖمغ والض٦خىعة ٍٞغ

ٖغ غ َو ت اإلاىمُاواث َل ى مً اإلاخد٠ ٌؿإلؤبلى عظا٫  ىابالخدٍغ ن ًٖ ٚٞغ

خض ؤن ًضزلها ٧اهذ مىنضة وال ٌؿمذ ل  يجهم ًىصون صزىلها والتؤبها ؤخض و 

ً ٖبر ا ؾاللم اإلاخد٠ مخىظو وبالٟٗل نٗض ،ؾىي ٦باع الؼواع هحن ماٍع

ول٨ً ٖمغ  ،بهغث الٗالم ٖبر ٢غونؤبخمازُل وه٣ىف  ءالغوا١ الظي مل

خٍى في با بًض ؤالظي ما ٧ان ًضزل َظا اإلا٩ان  عو٢خه ٧الُٟل الظي ًلٗب ؤال ٍو

ىع  ى ًغي  ،في خض٣ًت ملُئت بالَؼ قباح جل٪ ؤمامه ؤباث الُىم ًضزل َو

  .المال٣ىي التي ٖلى وق٪ ؤن جسغط مً ع٢اصَا لخضمغ الٗ

ت اإلاىمُاواث اٖترى الخاعؽ ٖلى الؿماح لهم  ،اهُل٣ىا زالزتهم بلى ٚٞغ

ت ٞإطن لهم بالضزى٫ ؤزغط له ؤبالضزى٫ ختى  ول٨ً  ،مجض ٧اعهُت الكَغ

ت اإلاىمُاواث وجىظه ٖمغ بلى م٩ان ؤالعجُب  جهم لم ًجضوا ؤًمً في بهى ٚٞغ

ىٓغ بلحها مد  اإلاىمُاء الهاعزت التي اٖخاص ؤن ًجضَا ُٞه ٍو
ً
ا بلى َظا مل٣

ب الظي قاَضجه ٢بل ؤن جل٣ ا في الجخُم ىالٖغ ول٨ً اإلاٟاظإة  ،مهحَر

اؤ٣ٖضث  ًٗ الظي  يلم ج٨ً اإلاىمُاء في م٩اجها والهىضو١ الؼظاج ؛لؿىتهم ظمُ

 
 
  .٧اهذ جىي٘ ُٞه ٞاٙع

"ٞحن  :مجض ًخلٟذ في اإلا٩انؤبِىما و٠٢  ،ووي٘ ًضٍ ٞى١ عؤؾه ٖمغظٟل ؤ

 ٖلى الهىضو١ اإلاىمُاء الهاعزت ٞحن اإلاىمُا؟" اإلاىمُاء ًا ص٦خىع م٨خىب 
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ت ىن الهاعر  ي"ه :جىظه ٖمغ بالؿاا٫ بلى خاعؽ الٛٞغ ٞحن مىمُا الٟٖغ

٧اهذ َىا؟" اظاب الخاعؽ "اجى٣لذ ًا ٞىضم هي و٧ل م٣خيُاث اإلال٪ عمؿِـ 

 
ً
"اجى٣لذ  :ظاب في بضاَت قضًضةؤ"اجى٣لذ ٞحن؟"  :الشالض" جىظه ٖمغ ؾاثال

 ،ظضًض صٍ ًاباقا يل٨بحر اللي في ؾٟذ الهغم اللي بُدبجا ي للمخد٠ اإلاهغ 

ضة ٦إهما ؾ٣ُا مً .ولؿه مٟخخدىاَىف ٍغ " و٢ٗذ ال٩لماث ٖلى ٖمغ ٞو

  ٘  ؤمجض ؤبلى م٩ان سخ٤ُ بِىما  م٩ان مغجٟ
ً
 :ؾىض ْهٍغ بلى الخاثِ ٢اثال

 " .ال٨بحر ي للمخد٠ اإلاهغ  يصلى٢ت ي الػم هجغ  ،"مِٟل و٢ذ

حن ٌك٣ىن  جذ لدكاَض ٖٓمت ؤٞىاط الؿُاح التي ؤ زغظىا زالزتهم مؿٖغ

ش و٢ذ  ،الٝ الؿىحنآمهغ اإلاخجؿضة مىظ  جل٪ الخًاعة التي ٖلمذ الخاٍع

ش ٖاظؼً    ،ا ًٖ ال٨خابتؤن ٧ان الخاٍع
ً
س  .اا مجًُض ٧اهذ مهغ ج٨خب للضهُا جاٍع

٤ زغوظهم الخ٣ىا بىهى ػوظت ؤًمً ٢ض ونلذ  َا ٞلما خى  لبِىما َم في ٍَغ

 :مجضؤظاب ؤ" .مجضؤصٍ ال٣اجل ا٢بٌ ٖلُه ًا  "مل َى :عؤث ٖمغ ٢الذ

ت اخىا َالٗحن ٖلى اإلاخد٠  ي"َٟهم٪ ٧ل خاظت بٗضًً حٗال وعاها بؿٖغ

ا" لم ج٨ً ههى جٟهم قِ.اإلاهغي ال٨بحر اللي في الهغم
ً
وال ختى ًم٨جها ؤن  ئ

  .ؾاَحرألا  جخى٢٘ ؤو جسمً ما ًدضر ٞما ًدضر ًٟى١ 

ضةؤاؾخ٣ل  ٍغ بِىما اؾخ٣لذ ههى ؾُاعتها  ،مجض ؾُاعجه ومٗه ٖمغ ٞو

الٝ آولخ٣ذ بهم حك٤ ٖباب ػخام ال٣اَغة اإلاٗخجت بمالًحن البكغ و 

ضة جىٓغ بلى ههى بمىخهى الك٣ٟت والخىى ٞه .الؿُاعاث ٫ في ءجدؿا ي٧اهذ ٍٞغ

و٠ُ٦ لى لم هضع٦ه و٢خله َظا  َاصازلها جغي ماطا ؾ٨ُىن مهحر ولض

 . جهاهللا في ٖى ٧ان  ،٣بل جل٪ الهضمتخجؤن  هااإلاجىىن؟٠ُ٦ ل
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ضة ٞه ول٨جها ٧اهذ  ت،ببيذ قٟ ـلم جىب ي٧ل َظا ٧ان ًضوع في زلض ٍٞغ

 
ً
غم له ؾىي ؤن َظا اإلاٗخٍى ا ٖلى َظا الُٟل اإلاؿ٨حن الظي ال ظ  جٌُٟ ٢ل٣

 .َى والضٍ

ت زىاء ٧ان الغاثض صًاب ٢ض جل٪ ألا يف ٞا١ مً ُٚبىبخه و٢و لغظا٫ الكَغ

ي الجمُ٘ ؤن الظي ًٟٗل َظا ٧له َى ا لضوباث واضًخ  ،خىله ماصاع بُجهم

مً ؤظغي مضًغ ؤو٠ُ٦ لهم ؤن ًهلىا بلُه ٣ٞض  ،نًً ؤًمً آلا ؤول٨ً  ،ؤًمً

 ألا
ً
َلٗه ُٞه ٖلى مؿخجضاث الخد٤ُ٣ ؤمً ال٣اَغة ؤ بمضًغ ٢هغ اجهاال

 ا.ن ؤًمً َى الصسو اإلاُلىب ٞىًع ؤو 

لى الٟىع جىظه مضًغ ألا  ُٖو ت مً بيكغة ٖاظلت بلى ٧ل الىخضاث الكَغ

ت ال٣بٌ ٖلى اإلا٣ضم ؤًمً ٞىًعا الهاج٠ الى٣ا٫  حوبالٟٗل نض .بؿٖغ

مً ًسبٍر ؤن ؤًمً َى مً ٣ٞض ٧ان الؿُض مضًغ ألا  ؛مجضؤالسام بالغاثض 

 ؤ يالظو ه الغنانت بلى ٢لب صًاب وظ  
ً
 ، ؤو٫ ألامغ وه٤ُ باؾم ؤًمًٞا١ ٢لُال

ض ؤن ٣ًى٫ ٦المً ؤل٨جهم ْىىا ؤو٫ ألامغ  مً ٖالماث ن َظا ؤا آزغ و هه ًٍغ

 ن وج٩لم ب٨الم واضر ًبحن ُٞه مً الظي ٞٗل َظا و٢و  ٞا١ آلا ؤل٨ىه  ،اإلاىث

بً مٗهم ٦المً اٖلى مؿ ى بحن الخُاة واإلاىث ًجٝز صمه ا ٍٚغ ا مما ٢ض ؾمٗه َو

مً مجض الؿُض مضًغ آلا ؤزبر ؤ .عى مٗبض عمؿِـ الشالض في مضًىت َابىؤفي 

بحر في الهغم َظا اإلا٩ان الظي لم ال٨ ي ا في اإلاخد٠ اإلاهغ ن ٚالبً ؤن ؤًمً آلا 

ت التي ه٣لذ بلى اإلاى٣ىالث ألا ٌبٗن ولِـ ُٞه ؤخض ؾىي ًٟخخذ بلى آلا  زٍغ

 .اإلا٩ان وظم٘ مً اإلاىمُاواث

لى الٟىع ؤمغ مضًغ ألا  ٦بر خُض ٪ ال٣ىاث بلى ؾٟذ الهغم ألاٍمً بخدغ ٖو

 .خًاع اإلا٣ضم ؤًمً بإي زمًبال٨بحر واإلاُلىب َى  ي ٣ًب٘ اإلاخد٠ اإلاهغ 

*  *  * 
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وبضؤ  ،وؾا٫ ٖلى ههل السجحن اإلا٣ضؾت ياهبجـ الضم مً نضع الهب

ؤًمً في زل٘ البرهو و٦خابت الُالؾم التي ٖلى ظؿض اإلاىمُاء ٖلى ظؿضٍ 

ى ًخلى حٗال ٗلً له ج٣ضًم ال٣غبان البكغ بم َُى َو ًظبذ  ي..بلِـ اللٗحن َو

ٍ ءٞضمٕى الُٟل ٧اهذ ٢ض ؾب٣ذ صما ،ظل اإلاجض والسلىصؤولضٍ مً 

ًمً ال ًٟخإ ٨ًمل ٦خابت الُالؾم ٖلى ؤنضٍع الهٛحر و  يوزغظذ حُٛ

ظ ختى باث ٖلى وق٪ ؤن ٨ًملها ى ًغصص َظٍ الخٗاٍو   .ظؿضٍ َو

ضة بلى ؾاخت اإلاخد٠ لُجضوا ؤجل٪ اللخٓت ٧ان ٢ض ونل  يف ٍغ مغ ٞو مجض ٖو

ت بلى بهى ؤالخغاؽ م٣خىلحن ُٞضزل  ضة في زٟت وؾٖغ ٍغ مجض ومٗه ٖمغ ٞو

 اإلاخد٠ الظ
ً
ًً ٣ً٘ حجغة اإلاىمُاواث ؤا لضي ٖمغ لُٗٝغ ي لم ٨ًً مإلىٞ

ُت ٖلى خاثِ اإلاخد٠ جسبر بمىا٢٘ الٛٝغ الهامت ؤجهم ؤٚحر  بهغوا زٍغ

  .صازل اإلاخد٠

ضة ًدبٗهما الًابِ  ٍغ مجض الظي ججهؼ إلاال٢اة ػمُله وع٣ُٞه ؤجىظه ٖمغ ٞو

ت ٧لها في ول٨ىه آلا  ض ؤن ًى٢٘ البكٍغ غ٦ت ال ٌٗلم جىن مٗؤن مجغم ٢اجل ًٍغ

  .ال هللابمضاَا 

بِىما جىظهىا بلى م٣هىعة اإلاىمُاواث  ،٧اهذ ههى ٢ض لخ٣تهم وصزلذ زلٟهم

هه بالٟٗل في م٣هىعة ؤٖلم ٖمغ  ،هما ًدغ٦ه ػلؼا٫ ضسمإجضوا اإلا٩ان ٦ُل

ظة ٖلى ظؿضٍ وجدغ بهه بضا ٖلى وق٪ ؤاإلاىمُاواث و  ؾاَحن ؤ٪ ٍجمام الخٍٗى

ا  ،الجً وقغاٍع ًٗ الشُاب  ي ًمً ٖاع ؤٟخدىن الباب لُجضوا ًاهضٞٗىا ظمُ
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 جمامً 
ً
والُٟل  ،عجُبت ٖلى وق٪ ؤن ج٨خمل اا ٢ض ه٣ل ٖلى ظؿضٍ ه٣ىق

ذ ألا  ،زحرةهٟاؾه ألا ؤفي نضٍع ًلٟٔ  يؤخمض مُٗىن بسىجغ طَب م َٖغ

ضة بلى الُٟل وه هه قُُان إػوظها ٦ ؛ال ج٩اص جهض١ ما جغاٍ يومٗها ٍٞغ

بِىما ٣ٖضث اإلاٟاظإة  ،َالؾمالشُاب ٖلى ظؿضٍ ه٣ىف و  ي عظُم ٖاع 

ناخذ ناعزت بِىما ٧ان  ،ن م٣خى٫ بسىجغ في نضٍعلؿاجها ٞىلضَا آلا 

ظة والت  يؤًمً ال ًإبه ل٣ضومهم هدٍى ٞهى مكٛى٫ في ه٣ل ب٣ُه الخٍٗى

وبضؤث ٢ىي الكغ جخدغ٥ مً ٧ل م٩ان بضؤث  ،بالٟٗل ا٦خملذ ٖلى ظؿضٍ

 يان َظا عؾىلمغصة الكُاَحن جسغط مً ٧ل خضب ونىب ونغر الكُُ

ظة  ي،بضألا  يهه ابجب ،البكغ يبلى بج يَظا هب ٢ىة  ُٖذؤ٢ض٧اهذ َظٍ الخٍٗى

  ل 
 
مجض ٢ض خمل ؤجىظه بلُه ٖمغ و  ،٧لمهإىه مً مجابهت ظِل بًمً جم٨

  
 
لب بلُه ؤن ٌؿل م هٟؿه بِىما لم ًإبه ؤًمً لهظا ؾالخه ووظهه نىبه َو

ها لم ج٣خله ٣ٞض باجذ ول٨ج ،مجض َل٣ت مً مؿضؾهؤَل٤ ٖلُه ؤال٨الم ختى 

 .له ٢ىة عجُبت

ضة جداو٫ ؤن ججٕز ًٖ نضٍع السىجغ وج٨خم ؤ  ٍغ زظث ههى الُٟل هي ٞو

ول٨ىه ٧ان ًغص له  ،٢بل ٖلُه ٖمغ ٣ًاجلهؤالضماء اإلاىضٞٗت مً نضٍع و 

ول٨ً بال  ،مامه و٢خالهؤمجض الى٢ٝى ؤا بِىما خاو٫ الل٨مت جُُذ به بًُٗض 

مجض الظي ٧ان ٌؿضص له يغباث ؤى ٖى٤ خُجها ٢بٌ ؤًمً بُضٍ ٖل ؛ظضوي 

مؿ٪ ٖى٣ه ولىاٍ بدغ٦ت ٖىُٟت ٦ؿغث ؤ٣ٞض  ؛مخخالُت ول٨ً بال ظضوي 

 ٖى٣ه ٞؿ٣ِ ٖلى ألا 
ً
ا بلى مىمُاء ْهٍغ لهم مخىظهً  ىُٖؤ زم عى ٢خُال

 
ً
ىن ناعز  آلا  :االٟٖغ

 
بضؤث الكُاَحن  يٞؿخٗبض مً زالل يذ ًا ظضن اعج

ه بلى زىاء ٧ان ٖمغ ٢ض جىظ  ول٨ً في َظٍ ألا ،ج٣بل مً ٧ل خضب ونىب

ٞىظضٍ ٢ض ٞاع١ الخُاة بِىما في ظُبه ػظاظت اإلااصة  ؛مجض ًخٟدههؤ

ا مً  ت التي اؾخسغظَى  .مٗاء الض٦خىع مضخذؤالسخٍغ
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ت لم هً اجه مىظ  طادالخٟذ ؤًمً زلٟه لحري ٖمغ ٢ض و٠٢ بم ا له ل٨مت ٢ٍى

اللخٓت ًَٗ مؿ٪ َى بخالبِب ٖمغ و٧اص ؤن ًسى٣ه في َظٍ ؤجازغ ُٞه بِىما 

ت ٞالخٟذ لُجض  تؤًمً في ْهٍغ َٗى ذ السىجغ ؤ٢ٍى مامه ػوظخه ههى ٢ض هٖؼ

ٞخذ خُجها ؤًمً ٞمه  ٍ،وط اإلاٗخى ؼ مً نضع ولضَا وظٗلخه في ْهغ َظا ال

ت التي ؾدبُل  زغ ؤلُجض ٖمغ الٟغنت ؾاهجت ٞاصزل في ٞمه اإلااصة السخٍغ

ظة اللُٗىت لُجض هٟؿه ؤمام هٟـ مهحر الٟغ  ٖىن هِخائع طل٪ َظٍ الخٍٗى

ى ًهغر ٣ٞض عؤي  ،الساثً وظض ؤًمً هٟؿه و٢ض صزلذ اإلااصة في خل٣ه َو

 يووظض هٟؿه في الٗالم الؿٟل ،لؿىت اللهب والىحرانؤي اع  ؛مامه الجخُمؤ

ُ   ،الظي ازخاٍع لىٟؿه ؤها " :زظ ًهغرإٞ ،م٣بلت ٖلُه يٞاعاث وألا وظض الخ

ىن  بِىما  "ل٨م ال زالم مجها يٞلٗىت يوالغب الٗل يبضؤها ؤلاله ألا  ،الٟٖغ

بً ؤجخٓذ ُٖىاٍ وبضث   ،اؾىاهه وظؿضٍ الظي امخأل بالُالؾم بضا مٖغ

ؾ٣ِ واهضخغث  ،ٍ هِخائع الساثًآٖغ الظي ع ظي الؤعى و٢ض ع ؾ٣ِ ٖلى ألا 

هداء الٗالم ٖاصث ظمُٗها زاثبت ؤ٧ل عؾل الضماع التي خغ٦ها مً ٧ل 

هٟـ مهحر ضخاًاٍ  ىخاؾغة ٢ض ٢طخى ٖلى لٗىتهم و٢ض ؾ٣ِ ؤًمً لُل٣

ا ًٗ ٗاًً ما ٖاًىٍى ظمُ   .َو

 

*  *  * 
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 الساجمت
 

ت لُجضوا   ؤونل عظا٫ الكَغ
ً
ًمً ٖلى خالت ؤ ب٨ؿغ في ع٢بخه و مجض م٣خىال

ضة ٍغ ول٨ً ههى ٧اهذ  ،عجُبت لم ًٟهمىا ما خضر ختى ٢هه ٖلحهم ٖمغ ٞو

ا يجب٩  ؛بِىما ٧اهذ الخُاة لم جٟاع١ ؤخمض ،في خالت مً الهل٘ والهِؿتًر

اؾخضعى  .ٝ ٦شحًراز ًج يل٨ىه ب٣ ،٧اهذ قضًضة ال٣غب مً ال٣لبٞالُٗىت 

ت ؤلا  مغ ؤؾٗاٝ التي عظا٫ الكَغ ت لخإزظ ٧ل مً ؤخمض وههى ٖو جذ مؿٖغ

  .الظي ٖاوى مً ظغوح ٦شحرة مً ظغاء ٢خاله م٘ ؤًمً

٠ الظي ٧ان ٌؿُل مً نضع الهببؾٗاٝ اؾخُإ عظا٫ ؤلا   ي،٣ًاٝ الجًز

ُ   ىذ الٗىاًت اإلاغ٦ؼة ٞاخخما٫ ؤن ًب٣و٢ض ه٣ل بلى اإلاؿدكٟى ل٣ُب٘ جد ا خ

  .مه ٧اهذ بجىاٍع جضٖى عبها ؤن ًٟغط ًٖ ولضَاؤل٨ً  ،اظض   يئُل  

ً ؾاٖت الخالُت والتمغث ألا  كٍغ خمض هي مغخلت السُغ باليؿبت ل  يعب٘ ٖو

ىا جظ٦غث ههى التي بض .مه بجىاٍعؤو  خضار في عؤؾها ؤن ن جغبِ ألا ث آلا ؤَو

 ٞا١ مً ؤولضَا خُىما 
ً
ٍ آهه ع ا مىه ل الُٛبىبت ٧ان ًهغر باؾم والضٍ زىٞ

ى ٣ًخل الغظل اإلاؿً ل٨ىه في الهباح طَب بلى اإلا٩ان  ،بِىما لم ًٍغ ؤًمً ،َو

ولظل٪  ؛ٍآزظ ًهغر مً اإلاىٓغ الظي ع ؤإ ُٞه الجشت و باٍ ٢ض زب  ؤي ؤالظي ع 

حى ؤًمً ؤٞلما  ،ٖهابهإَاخذ بؤ يصزل الىلض في خالت مً الاجهُاع الٗهب

ض ؤن ًىٓغ بلى لح ىا ٞهم ؤًمً ؤن  ،بُهؤزوٍع في اإلاؿدكٟى ٧ان الىلض ال ًٍغ َو

ا ٖلُه ؤن ًازظٍ مً اإلاؿدكٟى صون ؤن ًغاٍ باث لؼامً  اٍ لظآولضٍ عبما ٢ض ع 

ٞحها بىلضٍ  يبلِؿُت التي ٧ان ًًخؤخض ختى ٌؿخُُ٘ ؤن ًخم زُخه ؤلا 
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إ ٢ىي زًبظل مجض ػاث٠ في ؤوػوظخه ونض٣ًه بل والضهُا ظمُٗها مً 

 .الكغ له 

ول٨ىه  ،هه ٢ض ٖاصث بلُه الخُاةؤٞخذ ؤخمض ُٖىه ٖالمت  ،بِىما هي ٖلى طل٪

  اؾُدخاط ٖالًظ 
ً
ال ٣ٞض ٧اهذ الُٗىت هاٞظة بجىاع ال٣لب وؾُدخاط بلى  ؛ٍَى

  .مجهىص قا١ مً عظا٫ الُب

 ؤ
ً
ها زىٞ ا ٖلُه ما ٖمغ ٣ٞض اؾخٟا١ لُجض خبُبخه بجىاٍع ٢ض هؼلذ صمٖى

 .الخب والسٝى ٖلُه يما ججزله مً ُٖىحها ٧ل مٗاوجدمل بحن  يوه

 :ٞىيٗذ ًضَا ٖلى ٞمه ٢اثلت ،عاص ؤن ًخ٩لمؤٞا١ ٖمغ و٢ض اٖخض٫ لها و ؤ

 " .الججىػ٥ يمؤ"َخجىػ٥ ٚهب ٖى٪ َخجىػ٥ وعخمت 

 
ً
هاعتها ؤ٣ٞض  ؛ن والو٫ مغة ٌكٗغ ٖمغ ؤن للخُاة مٗجىا آلا ا خاعً حٗاه٣ا ٖىا٢

ضة بىظىصَا : ا٢ا٫ مضاٖبً  ،َب٤ ٖلحها ًضًهؤطعاُٖه و٢ض  وبِىما هي بحن ..ٍٞغ

ت  ب" ؤها اللي م٨ىدل ظظابذ في جضلل ٖؤ٦ضٍ"  ي و ؤ"م٨ىدل اٖٝغ اه٪ ٍَغ

هىزت ؤ" و٢ض عم٣خه بىٓغة هطخذ  .٦ضٍ ي و ؤاٖٝغ ؤن صعاٖاج٪ ظامضًً 

  ،وخُاة
ً
 " ضخ٨ذ بهىث  ؟ا "َى اإلاإطون مبُجِل مؿدكُٟاث٣ٞا٫ ياخ٩

 ..ٖا٫  

ىا٥ في  ٍجهم ٢ب٘ ظشمان ؤًمً وبضؤ الض٦خىع ؾامغ ٚىاع مكغخت ػ ؤَو

  يالُبِب الكغع
 
ذ الجشت في ٖمله ٞحها ختى ا٢ترب بلى الجضًض اإلا٩ل ٠ بدكٍغ

خدها لُجض ماصة ؾىصاء ال ٌٗٝغ ما هي وال جغ٦ُبها لِؿإ٫ هٟؿه ؤ مٗاثه ٞو

 ؟جغي ما َظٍ اإلااصة؟؟

 اهلل  ت حبمِدمتَّ

*  *  * 
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 اإلاغاظ٘
 

 

ت الٟغاٖىت ألا 1 اث جإل٠ُ باؾ٩ا٫ -ما٦ًألا -ؾماء. مىؾٖى اإلاىيٖى

ىث جغظمت ص٦خىع مدمىص ماَغ َه  .ٞحرهىؽ وظان ًٍى

ىهُت اإلاىل٠ ؤ. 2  .ؾماُٖل خامضبقهغ اإلال٩اث الٟٖغ

ت الخغة3 ٨ُبُضًا اإلاىؾٖى  .. ٍو

ش مهغ للض٦خىع هانغ ألا 4  ي.ههاع . اإلاجمل في جاٍع

ت جإل٠ُ هسبت مً الٗلماء5 ش الخًاعة اإلاهٍغ   .. جاٍع
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