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ؾحرة الاهتها٥

ؤًمً ماعصًجي
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 ؾاميو  عامت ي  ض  ل
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 ل٩ي جخدؿـ ظما٫ َٟى 
ا
 [ؤوقى] .لخ٪ الخ٣ُ٣ُت ًجب ؤن ج٣ٟضها ؤول

* 

 
ا
ى[] .٧الُٟل ل ؤخض ٨ًخم الؿغ ظُضا  ٨ُٞخىع هٚى

* 

 ه[]ظىن ؤًضعن هالُُ .جل٪ محزحي ألاؾاؾُت ،ٖىضي ألازُاء ٧لها

* 

 ب  و 
 
 ن ج

ا
 [خىبيلـما] .ٞاألسخى لِـ بالُٟل .٪ َٟل

* 

  ،زىج٪بو عئٍا٥ ٖلى هل ج٣
ا
م] .٨ُُٞضوا ل٪ ٦ُضا  [٢غآن ٦ٍغ
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 .ؤبلٜ الؿابٗت بٗض لـمو  ٧اهذ جماعؽ بي الجيـ،

ب حٗاه٤، جخدؿؿجي، ،اهذ جخٟجغ ؤهىزت٧ ، ج٨خم ٞمي بلؿانها اللؼط الَغ

 ٚحر مؿدباح،
ا
 جي ُٞما بٗض.لـمآب٨غ الظي لـمالٙى ٚحر الب و٦ىذ َُٗا

 
ا
ٞى١ نضعي، ؤو ٚى٫ُ ًجغظغوي ٞى١ عما٫  ما ٦ىذ ؤصخى، وظبُل ظازُم  ٦شحرا

،  مؿدى٨ ،مجيهى ٚايٌب و  وظُه دمحم ًخٟغؾجيو  هاع،و  مً ٖغ١ 
ا
ٟٗل بي غا ًُ  .ما 

 
 
ػت الخإهِب هي ُغغقَ ؟جغي  ؤخها  ؟ؤم قَغ

زللي، ومً ظؿضي ٣ِٞ جمغؾذ مً  .جتزوط بٗض لـمفي الشلزحن ٧اهذ و 

ٌٗخمغ صازلها.  الـمىي الاؾخ٩اهت جي ؾلـمحٗ لـمو  ا٦دكٟذ ؤؾغاع الكهىة،

  ؾىص ٧ان.ؤمجٗضة الكٗغ، و  ؾمغاء ٧اهذ،
ا
ا لِؿذ و  ما، م٨خجزة الجؿض هٖى

جب٨حها ؤٚىُت لٗبض الخلُم، ؤو  ظمُلت الغوح، طاث خؿاؾُت ٖالُت، بممخلئت.

ىض ؤو٫  هاصًت. لـمُٞي خمض مٓهغ فؤمكهض ٞغا١ ؾٗاص خؿجي لخبُبها  ٖو

طل٪ ٖىض ؤو٫ آه ألم و  زمِـ مً ٧ل قهغ ل ج٨ٟحها مىاصًل البِذ ٧لها،

ت  ىن و  ٖلى مؿغح ألاػب٨ُت،٧لشىم في خٟلتها الكهٍغ هي حكاهضها ٖلى الخلٍُٟؼ

 م٘ باقي ؤٞغاص الٗاثلت.

 
ا
ذ بلى هللا ،ؤخبذ ٦شحرا ، وجًٖغ

ا
ك٣ذ ٦شحرا   ٖو

ا
لبـ لـما، ومؼ٢ذ ٧ل ٦شحرا

ل٨جها ٖاصث مغة ؤزغي بلى و  ٨ك٠ ظؿضها الٟتي، وقهىتها الٗاعمت،التي ج

 جيخٌٟ مجها. و  ٞغاشخي، وهي جب٩ي قهىة،

خمغؾت في لـماؾىابلها الكابدت و  غغقي وزىفي مً الاهٌكاف غلى الؿغ 

 الخغام ما ٌػخمغ في الظايغة.
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الخغام و٦ما و  عبي ٦ما زل٣خجي ؤهثى و٦ما زل٣ذ الكهىة: ؾمٗتها جخمخم مغة

 بحن ٞسظي ماو  الشضًحن الجخُم و٦ما زل٣ذو  الجيـو  الكُُان ذزل٣

 اللُلو  ألاؾغاعو  الخبو  داعم و٦ما زل٣ذ الٛىاًتلـمامازغحي والٟغاف و و 

  ...ـ لاالبراءة و و  الٛىاًتو  الٟغا١ والاقدُا١و  الب٩اءو 

  لـَم  ؟زلهخني لـَم عبي 
 
 ؟ٌغث ؤهىزتي الكابدت غىض ؤُو آهؤهو  ،ؤهٌغجني زالزا

هي، ولؿذ  لِؿذ .ًدضر لـم٧إن ما خضر و  ل ؤعاها،و  ل جغاوي اح،وفي الهب

ؤو ؤخلم مدغمت. ختى الؿغ ما بُيىا لِـ له  ،٣ِٞ ؤيٛار؟ ؤصعي م٘ مً

جماعؽ الخحرة، وحٗىص للخٟانُل الهٛحرة التي جمآل و  م٩ان للؾخٟايت به،

ا ؾغ في صازلهو بلى مسبئي،ؤٖىص ؤها بلى الُٟىلت، و  الؿاٖاث،و  بها الض٢اث٤

 .الُٟىلت فيا ٧اهل  ًش٣ل .٦بحر ًش٣لجي

 

 وفي نباح آزغ.

ول  لـمكاٖغ التي ؤخُُتها في صازلها، ول ؤٖلـمجٟغ هي مً ال٣ُمت الٟاثًت ل

وقٗغ نضعه ألاؾىص ال٨ش٠ُ،  ظؿض مً؟ ؤهى ؤبي .مً ٧ان الباعختهي  لـمحٗ

  ؟نىجه الهامـ في ؤطهحها ؤل جماو٘ ؤ٦ثر ،وعاثدت ببُُه اللؼظت

ضهاٞه ضهو  ،ى ًٍغ ضوي  ؤم ،هي زاثٟت مً ؤمي، ؤو ل جٍغ بغاءحي و  ٣ِٞ،ؤها جٍغ

ؤجمجى مىجه. هي لي و  لِـ ؤبي،و  التي حكبه بغاءتها، ٞهظا خ٤ م٨دؿب لها في،

 ؟ اهتزاٖها مجيو  ؤل ٨ًُٟه ؤمي، .ؤها
ا
 !؟هي ؤًًا

 ، ؤم لـمؤولؿذ ؤصعي ؤٟٚىث ٖلى صمٕى 
ا
الٗغ١ ًىضي و  ؟ذلـمخو  ؾ٣ُذ هاثما

،زٍؼظبُجي 
ا
ضة ٖلى ٢امىؽ َٟىلتي ،زُاهتو  ا   .ومٟغصاث ظض ٍٞغ
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 . وفي نباح آزغ

 ٧لهً لي،و  ئت،لـمالِؿذ و  غة ألاولى،لـما. ٞهي لِؿذ لـمؤمي، ؤو ل حٗ لـمحٗ

  لؿً ألبي.و 

غؤة، بل ؤ٦ثر لـماؤي ػوط م٘ وؿاء ٦شحراث ل يهضص ، زُاهت الؼوط :وج٣ى٫ ؤمي

٣ِٞ واخضة صون و  امغؤة واخضة، اهخه م٘هى زُ لـماالٗو  ما يهضص الخُاة ٞحها

اث لِـ في ػوظخه، ولً ًىظض ٞحها. ؤما مً ا ألهه ًبدض ٖىضثظ ٖم .ألازٍغ

اث،  ٌٗٝغ وؿاءا   ًهى ٞمخٗضصاث ؤزٍغ
ا
ٗا،  بدض ًٖ قهىة جإحي صاثما ؾَغ

  جيسخى ٖىض ونىله،و  وجسخٟي،
ا
ٗا  ؾَغ

ا
 .وؤًًا

 

 . و في نباح آزغ

 ٚىاء الظي ًجهل ظؿضه َىا٫ ًىمه،مؿ٨حن، وماطا ًٟٗل في ؤلا  .مؿ٨حن ؤبي

متزط بالخٝى مً لـماٍل٣ىجي الضعؽ ألاو٫ في الخُاهت الخمخمت اللُلُت الٗغ١ و 

ت مً الىيىح الٛحر لـماالاه٨كاٝ مً   بغيء.ٗٞغ

 

 و في نباح آزغ. 

 !؟ل ؤٞهمه .شخيء ما ًضوع خىلي

٤ ما هىا، ؤو هىا٥ .عاثدت الغماص شخيء ٌكبه  .ؤبدض ًٖ خٍغ

  !ءشخي زمتلِـ 

٤ زمتلِـ    !خٍغ
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 ً ماو  ،بجاهبيَىا٫ اللُل ؤجدؿـ م٩انها  .هي لِؿذ هىا
ا
ؼا٫ ً ماو  ،ؼا٫ باعصا

شخيء ما ًيخٓغه نضعي لُش٣لجي. ؤجدؿـ ًٖىي الخامل بٗض، ولِـ ممً 

 ؤزتي، .ؤمي .٩انلـماالغماص ًمآل و  الغاثدت جمؤلوي، .ًخدغف بي، ؤو ًىته٨جي

والهابىن ، اءلـماوالخُُان ب ،عىٌٛؿلً ألا  .زالحي الشلر ًىًٟٓ البِذو 

ً ؤُُٚت ال٨غاسخي .ؾب٘ مغاث متزط بال٩لىع لـما  ماو  الؿخاثغ، ،لءاثلـما ،ًجٖز

 ،ؿ٪لـمادىط بلـما ؤقٗلذ ؤمي البسىع الهىضي .جىتٕز لـمػالذ الغاثدت 

 .ػالذ الغاثدت ماو  ،ئجىُٟ لـمزلزت ؤًام  في البِذ الٗىبرو  ،الٗىصو 

٤ مبعاثدت عماص   .ازغ خٍغ

٤  .ولِـ مً خٍغ

 ؟ول ؤٞهم

 عؤسخي؟! لٗلها زىاَغ مً عماص جمؤل

ىضما ػاعجىا ظاعجىا  نها ب٢الذ و  اؾدى٨غث عاثدت البِذ، ،اؾخحرالُىهاهُت ٖو

 
ا
اث، اللجي ٨ًجن ألمي ٧ل  ؤجذ جدمل اٖخظاعا  ،ىصةلـمامً ٢بل الجاعاث ألازٍغ

طل٪ واضر و  مهضعها بُدىا،و  ،ل٨ً الغاثدت جىاولذ بُىتهًو  َى٫ الٗكغة،و 

 لـما، ؤعؾلذ عصها صعاًتو  ب٩ل خى٨تو  ،ٖىضثظ ؤمي .للُٗان
ا
بلى  بًُ ؤًًا

٤ قب في و  ،ؤن الغاثدت مهضعها بُتها .الجاعاث ؤهجي الؿبب في طل٪ ازغ خٍغ

تي ذ، ول٨ً ؤبي ٖا٢بجي بالجلض ٖكغ ظلضاث ، ٚٞغ  زغ هظا. بوؤها ؤلٗب بال٨بًر

هى ٌؿىَني ال و  اعنهزغ ؾىٍ جلَ الىظغة التي ال جكإزغ ؾىٍ إؾىٍ 

ت هي ؾاصًت مبُىت لظة حيؿُت  جكاعنني ختى آلان لِؿذ نؿىة سخٍغ

خالت اهدكاء ونُى إلى الظعوة بلىؾه للغغكت يهضؤ ًبضؤ في الٌالم الىغظ 

 الصخابت.و  ألاهبُاء ،هللا ،وما ناله دمحم
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 ن الغاثدتبهي جىٓغ بلى ل٣مت في ًضها ٖلى الٛضاء و  ٢الذ زالتي الٗظعاُء بٗض،

 لـممٗو  ٧اهذ ؤمي ،٢بل بؼوٙ قمـ ًىم ظضًضو  جإحي مً الٗض في الٟغاف،

بٗض ؤن جسلهذ مً الخكى  ،الخىجُض ٌُٗضان ججضًض ٧ل ٞغاف البِذ

  ال٣ضًم، وبٗض
ا
، ومبلٜ ججاوػ الٗكغاث ؤؾبٕى ٧امل ٧ان ٞغف البِذ ظاهؼا

  لـمٗلـماالجىحهاث ٢ض جىاوله  مً
ا
 .ه٨ً ٦ظل٪ لـمو  ،ٞغخا

ىا قبه صاثمو  اع١ البِذ،جٟ لـمالغاثدت   .الغماص في ؤهٞى

ؤن الغاثدت  هي جىٓغ بلى ل٣مت في ًضها ٖلى الٛضاءو  ٢الذ زالتي الٗظعاُء بٗض،

٢بل بؼوٙ قمـ ًىم ظضًض و  ٖٟا ٖلُه الؼمان،و  ،جإحي مً الُلء الظي ٢ضم

ل ٧ل الُلء ال٣ضًم، لـم٧اهذ ؤمي حكحر ٖلى مٗ َٗاوص َلءه و  الضهان ؤن ًٍؼ

  ض،بلىن ظضً
ا
مبلٜ آزغ و  ،بهجتو  ؤبٌُ، هان٘، لم٘، لِك٘ ٖلى البِذ ٞغخا

 
ا
 و  مً ؤبي بلُه، مً الى٣ىص ُصٞ٘ ٢ؿغا

ا
بل  ه٨ً ٦ظل٪، لـمو  ،جىاوله مٛخبُا

٧إن هؿِـ و  جؼ٫، لـمعاثدت الغماص  ، بط ؤن الغاثدت،ال٣ؼمو  اػصاص ٖلُىا الٛم

 ًىُٟئ بٗض.  لـمالىاع 

 ،ً ؤمي ؤقاعث ٖلحها بالؿ٩ىثل٨و  همذ بال٣ى٫ زالتي الٗظعاُء بٗض،

ت،لـمهمهمذ ب٩و   جد٩ي،و  مٟهىمت مً ٢بلىا، ؤل حٗاوص ال٨غة اث ٚحر مؿمٖى

 ؤو حكحر ٖلُىا بغؤي آزغ. 

  و هىا ٢الذ ؤزتي
ا
 .حٗض ٧الؿاب٤ لـمو  ،ال٨بري: و٧إن الغاثدت جس٠ ٢لُل

ىا ؤ٦ثر ؤلٟت، ٨ًً، لـمطل٪  و ل٨ً ٚحر و  بل هي الغاثدت ناعث في ؤهٞى

 .مؿخدبت

في  .مجي في الٗلُت لٗلها جسخبئ .في ٧ل الٛٝغ .ػلذ ؤبدض ٖجها ما .لِؿذ هىا

ؤو ؤن هللا ٢ض ؤزظها في  كٟى لٗلها مٍغًت،لـمافي  .الؿى١ جإحي بصخيء ما ألمي
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ال٩ل ل و  ؤب٩ي،و  ؟عبما .بخضي ٟٚلحي .لي ٞٗل آزم في ٟٚلتو مجي، ٟٚىة

  ؟ًسبروي ؤًً هي؟ ؤًً مجي آلان

 
ا
. ع٣ُ٢ا

ا
  ،٦ىذ هكا

ا
  ٦غمل ٖحن ،ويُٟٗا

ا
ؤو ػهغة عبُُٗت. َٟل  ،ؾ٣ِ ؾهىا

، ولِـ لـماؤٚىُت ؾاثدت في ؾماء الٗ .٢ُغة هضي ٖلى زضم٨خمل الُٟىلت، 

ؤجمٙغ في  ..ب٩ي بدغ٢ت ٖلى ٞغا٢هاؤو  ،ؤقخا١و  ،ؤخً .مً ؾابٗت حٗلىوي

 
ا
 و  ،ٞغاشخي لُل

ا
تي نهاعا هىا  .بدض ًٖ آزاعها في البِذؤ .ؤبدض .ؤهؼوي في ٚٞغ

 هىا حؿخدم، .ؤخب ؤن ؤعاها ه٨ظاو  جلخـ ؤنابٗها مً آزاع الُٗام،و  ٧ل،جإ

ىة حُٛحها سخابو  جٟغ٥ ظؿضها البٌ ألاملـ،و   الٚغ
ا
 ؤبٌُ ٌٗلى بي، ا

ت، وؤمام الخلٟاػ ججلـ، وجخاب٘ ؤٞلمىا و  ت ال٣ضًمت،لـماهىا٥ في الؼاٍو  هٍغ

زؼاهت  ل هغاها. هىاو  هدً هم، وهيسخى مٗهم مً هدً،. ؤبُالىا ؤخلمىاو 

جمؤل  ،تهٟه٠عواثذ الهابىن البلضي و  غجبت بٗىاًت ٞاث٣ت الخض،لـماملبؿها 

ىض ؤو٫ خغ٦ت، وجىاو٫ ٢ُٗت مجها ، ٖو ًىدكغ ٖب٤  .ؤي ٢ُٗت .ألاهٝى

 ٍدًغ ظؿضها مً الظا٦غة.و  الهابىن،

غ التي ؤخبتها ها   .هي البُجامت الخمغاء الخٍغ
ا
ػالذ جدخٟٔ  ماو  ،مهترثت ٢لُل

ٞؿخان  .ث ال٨شحر مً الى٣ىص لخدهل ٖلحهازبإ تها بٗض ؤن٣ٞض اقتر  .بها

هي مً ؤياٞتها بُضها لخُٗي ٞ .ىشىعة بٗىاًتلـماؾاث الـمألاو  الؿهغة البُج،

 
ا
جطخ٪ في و  ٦ما ٧اهذ جدب ؤن ج٣ى٫ لىا، ،ؿت ٞىُت زانتلـمآزغ، ؤو  عوه٣ا

ت، ىخ٣اة بلظةلـماملبؿها الضازلُت  .خٟى١ لـمااهدكاء  ب مغجبت خؿو ، وؾٍغ

 و  ،ال٨ُلىثو  الؿىجُانمخضازل في بًٗه، و  ،ي  ٧ل ٣َم مُى  ألالىان،
ا
 ؤًًا

مُغػ  هظا مً لىن واخض، وطا٥ طي لىهحن، ول٨ً ٧ٌل  .الكلخت الضازلُت

 بإلىان ٖضة، لـمهظا م٣و  ١ بالىعوص،هظا مٗغ   .بسُِ مً لىن ال٣ُٗت ألازغي 

ي في الٗلبت ؤما هظا الظ .نازبت جمىظاث ه٣ىقه، وؤلىاهه في وطا٥ مخضازلت

 .ٚالي الشمً .ٞهى ألابٌُ .محز ًٖ ٧ل هالءلـماال٣ُُٟت الخمغاء ٞهى 
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اقترجه مً مدلث  .الؼواط بمً جدبو  ًىم الٗغؽ، .الخام بالُىم ال٨بحر

ٖلها  .ؤبضؤ في حكمم عاثدتهاو  ؤجىاو٫ بخضاها،و  ؤمض ًضي، نُضهاوي ق٩ُىعٍل.

ؤبضؤ في ويٗه ٖلى و  صخي،هدؤ .ػالذ في صازله، ؤو ؤزغ مجها. مجغص ؤزغ ما

  .ظؿضي

ت غً هاظغي لـماآه يم جدبحن الخكانُل ؤًتها الكهُت   .خىاٍع

ىت ٞهي في زؼاهت ؤزغي و  ؤما الغواثذ، بُٗضة ًٖ  مؿخ٣لت، ؤصواث الٍؼ

جخضازل ٖىض اؾخٗما٫ و  لبـ ألازغي،لـمملبؿها، ختى ل جيخ٣ل الغواثذ ل

 الخىاجم،و  ألاؾاوع، م٘، مترانت ال٣ٗىص، ٞهيو  ،طل٪ الُٗغ صون ؾىاه

الًُٟت. و  الهضُٞت مجها ألاهىإظمُ٘ و ، ٧اهذ مً ٧ل ألالىانو  الخماثم،و 

 و  لجلضًت،او  البلؾد٨ُُت
ا
  .الظهبُت طاث الُٗاع الخ٠ُٟؤخُاها

ا
لضيها  صاثما

 و  دبب،لـماو ، ًٟللـما
ا
ل و  ،ؤه٤ُ ،زٟي، مجها بدظع ق٠ُٟ ل٨جها جيخ٣ي ٦ل

 مً اللٞذ للىٓغ، ًسلى
ا
 و  صاثما

ا
ٞذ للغؤؽ ٖىضما جمصخي في الل ؤخُاها

. ىا١، الكإع ؤمض  ظُضها. ؤبضؤ في الخسُل ٦م هى عاج٘ ٖلىو  ؤجىاو٫ ؤخض ألَا

ؤعاها و  الخاجم طي الٟو ال٨بحر ألاػع١،و  ألاؾاوع، بخضي ًضي ألازغي بلى

عهخه  .ًإزظوي في وكىة ٖالُت .٘لـمالخلخا٫ الظهبي ً .ؤمامي جًٗه في ببهامها

ؤٖلى، وؤبضؤ  ؤهدصخي، وهى ًىاصًجي ٦جؿض مدتر١ قهىة. خلها،حسخغوي في ٧ا

 والىقاح الؿاجان ألازًغ. ،ؾىعةؤلا و  ،في اعجضاثه ٦ما جٟٗل هي م٘ الخاجم

 ؤيىن قاجىو  ويما آلالهت في لخظت ؤيىن ؤها،
 
 .طاجه في الىنذ ا

بغغكت يىء قمػت  .بئًهاع مىج هاصيء .هىاء بسكت وتهمـ ٞاجً في ؤطوي:

  هإيؤ .ملتهبت
 
 .بي الخهو .ببِء .ثباثب .ؿني ؤيثرلـمج .زاهُتغض  .نلُال

 ُ بحن  جمغؽ بغؤؾَعبما قُما بػض،  .ـ هىاىلـمجال  .قكخَُنهضي بحن  جىاو

الغهؼاث هل مًذ  .آلانؤصزل بي  .غبو قهىجَؤجىكـ  إوي .نهضي
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ىخظم لـماغلى ؤبىاب ؤلاًهاع  ؟ؤلل .مئت .؟ ماطا لى غكغةألاولىخمـ ال

 .آحيو  .وجإحي ؟ماطا لى .لثباثزُىاجىا في ا

 .ؤبلـ نلىاحي الخمـ بػض لـمعؾم ؤوي  .اهى وكىة له .قما هى وكىة لي

  وبضؤث ؤماعؽ ما هي
ا
ما  .ما هى خىى ويم وؤلٟت .في الجهاع ٖاصة في اللُل ؤًًا

 يؤها ٧اجم ألاؾغاع لظ .ل٪لـماؤها  .هى قٗىع بالمخل٥ ل ًضاهُه بخؿاؽ آزغ

،ؤها الظي  .ضلللـما  .ٍش٣ل ظؿضي الىضي ما هى ؤ٦ثر مجيو  ٌٗٝغ

لي ت .ٖو   .ابً زالتي مً ٧ان ٌكاع٦جي جل٪ اللظة الؿٍغ
ا
 ظغعجه طاث ًىم بُٗضا

في لهٟت، وجشا٢ل ؤهٟاؽ ؤزغظذ نىعة نٛحرة و ألا٢اعب،و  ًٖ ُٖىن ألاهل

ت، ٢ههتها مً مجلت  .ظلُت ٖلحها واضختج٨ؿغاث الشيُاث ٧اهذ و  مٍُى

 ٧اهذ لؿٗاص خؿجي  .خىاء
ا
حؿىض  .٧اهذ عاٞٗت ًضها .ؤػع١ مغجضًت ماًىها

جىاؾ٤ ظؿضها و  جىٓغ بلي بٛىاًت ما، .ماثلت بجؿضها ٖلى الخاثِ .عؤؾها

  .٩ًاص ًيؿُجي مً هي

٢ههتها مً  ؟٢لذ: ما عؤً٪و  ٣ِٞ في الظا٦غة ظؿض ٞاجً الظي جمغؾذ به،

  .جلتلـما
ا
 ل ًإزظ بال

ا
 .ٖل ؤخضا

  .بضؤ في ص٨ٖهو  ه ٖلى الٟىع،زغط ًٖى ؤو  ؤزظها مجي بُض مغحٗكت،
ا
 نٛحرا

 
ا
، ومُهغا

ا
  .٧ان مى٨مكا

ا
ُٗا  لـم٧إهه ٢ًِب َاثغ، ٚحر ؤهه  .ؤخمغ اللىن. ٞع

  .عَىبت اللُلو  ٨ًً ًىطر بغاثدت الٗخم،

لِـ و  بل ؤهجي اهجظبذ بلى ما ًدضر في يىء الجهاع، ..اؾدى٨غث ما ًٟٗل

ؤها في اللهى ٚحر بضو  ظبروي ٖلى زل٘ ملبسخي،ؤ ..جدذ ؾخاثغ اللُل ٣ِٞ

 بريء.ال

 .بدغيت مؿخهُمت .بهؿىة ؤيثر: ٢ا٫ .الغمؼ الىخُض في خُاحي ،بل هى البراءة

غهغه ا .ـ عؤؾهلـماو  خغى ًضى غلى نًِبَ، .مً ؤغلى إلى ؤؾكل
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جخدؿـ طلَ  صزل إنبػَ هىاى بػض ؤنؤ .مغع ًضى غلى قسظًَ .حُضا

ال جكؼع و  إنبػَ، صقؼا .هىاى ؾدؿغ ؤيثر. ؤصزله مغة واخضة .ػخملـما

ؤن  هٌظا ختى جخػب ؤو حكػغ .لِـ له نهاًت .ؾغوع ال ًيخهي .لـمللضم ؤو لال

 
 
 .مً ؤهلَ نض ؤحى ؤخضا

 اعجبا٦ه، .مظا١ ظؿضه ٖلى لؿاوي ل ٌكبهها .عاثدت ٖلي ل حكبه عاثدتها

 !؟لؿذ ؤصعي  ؟لـم .ا ًدضرلـمبل ؤهجي مىجظب  .ٖضم جمغؾه ًًا٣ًجيو 

  .ٗلىم لضيلـما .جهى٫ لـمالٗبت الاه٨كاٝ ٖلى  .للٗبوبضؤها في مماعؾت ا

 
 
  صابما

 
 بخضؤ في حملت الخُاة.لـمالضي غلى  ًان الخبر مخهضما

اعاحي بلى مجز٫ ٖلي ٢ابلخه   ..في بخضي ٍػ
ا
 ٦ما صاثما

ا
ان هاصثا ان  ..٧ان ٖٞغ ٖٞغ

  ل ٌُٗي ، ألاه٤ُ.الىؾُم الٟتى الخىىن،
ا
، ب٣ضع ما جإزظه أللٗابىا بال

 و  ، ألاق٩ا٫،ألالىان
ا
ىاث الجمالُت. خاولذ ظغه بُٗضا ًٖ الُٗىن ٖضة  الخ٩ٍى

 ٖلي باءث بالٟكل. ٧ان ٚاو  ل٨ً مداولحيو  مغاث،
ا
 . بل ْىيذ ٦ظل٪،مًا

 
ا
  .٧ان ًغؾم .ؾخبىه آهظا٥ؤ لـم .ًىته٨ه شخيء ما .بل ٧ان ٦خىما

ا
في و ؤعاه صاثما

 ؤنها ما ٧اهذ اث ل ج٩اص جبحن، بللـمهى ًخمخم ب٩و  ًغؾم .ؤلىانو  ًضه وع١

ت ماالبٌٗ ج٣ىله شخىنه بلى بًٗها   .ٖلى الىع١. هظا َحر ًٟغ مً ػاٍو

 جغ ًمؤل مؿاخت ألابٌُ ٖلى الىع٢،١ٟو ما، ؤو سجً ما، وطا٥ ش

ًجزوي في  ،كضوهت. هظا َٟل ًب٩يلـماجسخبئ زلٟه الىظىه  .٦ش٠ُ ،خ٠مل

طا٥  .ظغاطًًو  ًخضلى مجها ٖىا٦ب .جل٪ امغؤة مب٣ىعة البًُو  ؤؾٟل الىع٢ت،

مٟخىح  .ملبؿه جىم ًٖ مٓهغ عر ٚحر خل٤ُ. عظل مكٗض الكٗغ،

 مدسخ، والبىُا٫ ٢هحر  ،٢مُهه
ا
ا طو ع٢٘ واضخت، والٗها بُضه و  ،هٖى

ت في الهىاء ٖى غ  ،٢اثمت ٦تهضًض مٗلً ،مىخهبت ،مٞغ   .٣هضلـماقٍغ
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ًان الغؾم واضخا ؤم ما  لي ويىح خضر ما قاهضجه طاث ونذ؟ جغي ؤ

ًبرح  لـمما جِؿغ مً الهبا في طاث اهتهاى و  غقان عقُو الُكىلت،ناله لي غ

  ؟سُلتلـما

ؤنبدذ صون  .الخجل طاث نهاعو  هٕؼ ٖجي الخُاء .ظغصوي مً زُابي :٢ا٫ 

 ،ٖلى مغؤي مجهاو  ،ُٚاء ؤخخمي به مً يىء قمـ ؤٚغ٢خجي في الخُُئت

  لـم .لـمامً الٗو  ،مجيو 
ا
بل ال٩ل  ٣ِٞ، لـمٌٗ لـمال٩ل و  ،ًدغ٥ ؤخض ؾا٦ىا

مت الاهتها٥ ٖلى الجؿض اضخي والخايغ لـماالغوح، بل ٖلى و  اقتر٥ في الجٍغ

ظغص  مخل٨ها َٟلصون ؤؾلخت ًو  صون وعي، ،الظي ٚغ٢ذ ُٞه صون بعاصة مجي

  .مً الُٟىلت

لى ل٣ض ؤٖلً  ؤهجي لؿذ  ؤللـما، ٖو
ا
ُا ؤن ما ؤحى بي بلى الخُاة هى و  له،ابىا قٖغ

خه ؤمي طاث َِل، ل٨ىه جإ٦ض، خُض ؤن و  هه لِـ بمهض١،ؤو  ٞٗل ا٢تٞر

  لـمو  ،ب٩ل ٣ًحن ؤهه ٚحر نالر لئلهجابو  الخدالُل الُبُت ؤزبدذ،
ا
 ،٨ًً ًىما

ؤهه ٢ض ًَٗ في عظىلخه، وهظا ظغح لل٨غامت  لـمٌٗ .لً ٩ًىن ؤبض الٗمغو 

ٌ ؤن ٩ًىن الؼوط  عبما  .الكُُان ألازغؽ ، ؤوسضٕولـما٦غظل، ول٨ىه ًٞغ

ؼة و  ٍه،٣ًبل بدبجي ولض ٣ٞض ؤبى  ٌ زضإ ػوظت جلبي ٍٚغ ًىٗم  لـمل٨ىه ًٞغ

 عبما ًىا٤ٞ ٖلى ؤبٌٛ الخل٫ .هللا ٖلحها بها
ا
مً نلب عظل ، لتري٘ َٟل

 و  ٖٝغ ٠ُ٦ ًًاظ٘،
 
رهان ؤنها امغؤة ٧املت جإحي ببو  ٦غ،غ ًسلض الظ  ٍإحي بظ٦

 .عبما .ٚحر ها٢هت ألاهىزت،

ً هللا به ٖلُه ً ػوظت جغضخى ، م٣ابل ؾ٩ىث معبما ٌؿ٨ذ ٖلى ي٠ٗ م 

،
ا
هى ٖلى و  لٗكغة َالذ ؤم ٢هغث، ٞهي ج٣بل َىاُٖت، ،٦غامتو  خبا

ت الىىم،و  اه٨ؿاع ؤمامها،  .ٖلى مسضٕ الؼوظُتو  ل٨ً ٣ِٞ بحن ظضعان ٚٞغ

وهي  هٟؿه، ل٨ىه لً ًغضخى بغاثدت ٖغ١ عظل ياظ٘ ػوظخه لكهىة فيو  عبما،

  .ها٢هتؤمىمت ٚحر و  ٨خملت ؤهىزت،لـما لخ٨مل نىعة الؼوظت ال٩املت،
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 لـمما ناله جو  ًهله لـمما و  ما ناله غغقان لي
 
ما نالخه و  صون الخكانُل ُدا

ىكلخت في يىابِؿه ما ناله لـمااجه لـمنغازه ًو  ما نالخه ؤخالمهو  غُىاه لي

  لـمه في ألاباهؼواو  غغقان في عؾىمه
 
ه الىاضح في لـمإجو  الهامذ مىخدبا

 
 
ٍدضر وما و  ُ غلى ما خضرَعجؼ غىه الهى و  ما عؤث غُىاه نىله قاضخا

 و  ؾىف ًدضر
 
 و  ،ليو  الهتهاى له، الهُى ختى الهُى ؤنبذ قػال

 
 .لَ ؤًًا

ٖلى ظلبت هاثلت، و  في لُلت طاث اهتها٥ َا٫ ٧ل الخٟانُل اؾد٣ُٓذ،و ٢ا٫:

 ؤها في ؤو٫ ال٣ُٓتو  طا٥ ًدملجي .في ٧ل ؤعظاء البِذو ،وؤهاؽ مً خىلي

ً ؤن ؤبو  ٍغ٦ٌ بي،و  ت،طا٥ ًهغر في آلازٍغ هظه الجاعة جهغر و  لٛىا الكَغ

ت، جي مً آلا  .ؤزغي جب٩يو  بهؿخحًر  هظا ًجٖز
ا
ٌؿإ٫ ؤن زغ، وهظا ًغ٦ٌ زاعظا

 .ٖلى ألاعىمل٣ىا  ،ًإجىه بُٛاء ٧ي ٌُٛي ظؿضها الظي عؤًخه بُٝغ ُٖجي

 الضم الضم ما .٩انلـماالضم في و  ٍضها جمؿ٪ بهضعها،و  قٗغها ًل٠ ٖى٣ها،

 ؤً
ا
ا  خمغ ٢اهؼا٫ ٍَغ

ا
الجؿض ٌؿُل مً  ل مً بحن ألاناب٘ ٌؿُل مًٌؿُ ُا

 
ا
 ٖلى ألاعى ٌؿ الغوح ٌؿُل هاػل

ا
ذ ٌؿُل ًضوع في في ؤعظاء البِ ُل ؾاثغا

 
ا
 ٌؿُل باخشا

ا
ان .ٖجي ؤها .ًٖ شخيء ما ًٖ شخو ما الٛٝغ ٌؿُل ػاخٟا  .ٖٞغ

 .ابجها

 وللضم عابدت ؤًً
 
 .الخؼن و  ، لِـ قهِ الاهتهاىا

 

اجً  .ٞو

  .في الُٛابابىت زالي ماػالذ  ٞاجً،
ا
جؼخ٠  .٩انلـمافي  جدًغوي نىعتها صاثما

ججخاح عاثدتها  .جمؤله باهدىاءتها، وزٍُى جٟانُل ظؿضها .بلي بجخاٞلها

ًىي الظي ًدً بلى ؤنابٗها اللضهت الهٛحرة غي، ٖو  .هي جضاٖبهو  ؾٍغ
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ت بلى مً هى و  جدًىه بحن ٦ٟحها، بلى مً ػعٕ الكهىة،  .لهبجًمه مخًٖغ

بت،  .ًجهىا لـمى مً ٢ُٟىا ٖلى مغؤي مىه الشمغة، و بل .وؤْهغ الٗىعة لجزصاص ٚع

بت  و  ،ووكخا١ بلى الٚغ
ا
بت ال٩امىت ه٨بتها ؤًًا لخدٟت زلًا لـما. جل٪ الٚغ

 .الغوح

 .والغابدت ما جؼاُ

 .حؿاصعها لـموسخب الضزان 

 ؟لـَم ال ؤصعي  ، في الخًىع قازهت، في ظهىعها لي،سُلتلـماوقاجً في 

ًاهذ قاجً ع   ؟ابدت الغماصجغي ؤ



 

17 

 

 

2 

 .ما ٧ان ًشحروي ااث في اللٛت الٗغبُت صاثما لـمؤل٤ ال٩

ٟغصاث في اللٛت مً ؤلاًداءاث الجيؿُت التي اؾتهىججي في ًٟاٖتي. لـماذ لـمحٗ

ت  ٦م مً مغة اؾخثرث. تهُجذ. ٢ظٝ ٢ًُبي ما ًدلى له مً اهضٞا٢اث قهٍى

ُٗضها صازلي في بخظلت. صاثما ؤؾخلـمااث لـماٖترججي ٖىض ؾماعي جل٪ ال٩

ت و  ،الخلىة  .ؿخٗاصة مىظ ٣ٞضاوي عوٖت ٞاجًلـمااؾخلظ بالؿٍغ

 اث.لـماؾخػضث ؤلهي بالٍ

 .تراملـماويبرث، وهما الكؿل في صازلي للىمل ألاؾىص 

ت ت لىالضي ج٣ب٘ آلٝ ال٨خب. مجها الؿحرة الىبٍى ت الؿٍغ ؤنى٫ و  في الٛٞغ

ً الجاهلُت٨ُتلـماال٣ٟه. مجها ؤقٗاع الخهٝى بلى الٟخىخاث   . الضواٍو

تو  ش .الخٛؼ٫ في الًٟاثل الىبٍى  الىٟـ لـمالٟلؿٟت ٖوو  ؤًًا ٦خب الخاٍع

ٖكغاث ال٨خب التي جدىي لىخاث و  ٗانغة،لـماالؿُاؾت و  ج٨ُُذؤنى٫ ؤلاو 

 لُىهاعصو صاٞيصخي وب٩ُاؾى وؾلٟاصوع صالي.و  ا٩ًل ؤهجلىلـم

جٟخذ ؤَغاٝ و  ،ؤما ال٨خب الهٟغاء ال٣ضًمت ٣ٞض اؾتهىججي ؤ٦ثر. لىنها

التي جدىازغ م٘ طعاث الٛباع في و  ،ىبش٣تلـماعاثدتها  .نٟداتها بحن ؤنابعي

ٖىض حؿللي بلى و  يىء الكمـ ال٣اصم مً الىاٞظة في الهباح البا٦غ،

خه،  . ؤهل البِذ ظمُٗاو  هى هاثمو  ٚٞغ

ؤحؿلل بلى و  في نهاعاث اله٠ُ الخاعة، ابط صاثما ما ٦ىذ اؾد٣ُٔ مب٨غا 

ٟٗمت لـمادذ َاولت م٨خبه الخكبي ال٣ضًم طي الغاثدت ؤزخبئ ج هىا٥.

 ،ؤبضؤ في ٞ٪ َلؾم الخغوٝو  ،زخاع ٦خابا ماؤو  الا٦دكاٞاث،و  باألؾغاع،
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ً. مً طاث ل حكبه طاحي، بل ج٩اص  .ؤجسُل ما ًدلى لي مً آلازغو  مً آلازٍغ

ً مىٟهلحن. و  ج٩ىن ههٟي آلازغ،و  ج٨ملها، ؤلا٣ًإ بن ٧ان، ٞهى ٖلى وجٍغ

  .ظؿض ألاهثىو  ،بألت واخضة ؤل وهي ؤها مخدضًً

 . ..ٖىصة بلىو  ،اؾخ٣هاءو  ٧ان بدشا،

 .قاجً

 ؟اث جلَ التي ؤماميلـمؤًً ؤهذ في الٍ

 ؟ىكلخت مً السخُولـماؤًً ؤهذ مً الهىع 

ت،لـماؤجىاو٫ ٦خاب الهىع  ؤبضؤ في جهٟده. نىع ؤه٣ُت و  لىهت. نىعي الؿٍغ

ىا١. وؿاء ٖغاًا. في ويُٗاث خمُمت جو  لغظا٫ ٩اص جبحن ٧ل شخيء. يم ٖو

ت.  ٢بلث مىػٖت. ؤًض جدً ٖلى آلازغ. ؤعظل مؿىىصة باألًضي. ٢ًبان مكٖغ

ت مىخهبت. آلهت  .اث هاثجتلـممخإهبت للىلىط. خ .ٞغوط خمغاء ٢اهُتو  ،مؼزٞغ

هم مً ٧ل نىبو  جخًاظ٘ خضب. وايٗاث ؤًضيهً ٖلى و  الخىعٍاث جدَى

لً نضوعهً، ؤو ً  .ا ؾُإحيلـمٞغوظهً اه 

و إلى الهىقُت إلى الخػبض غلى ؤبىاب  ت مىهىقت جكخذ الٍُغ عؾىم قهٍى

ـ لـمو  بالخىاؽ الخمـ مً ؾمؼ تخػلهلـماخدض مؼ الغوح لـماالػغي 

الىنُى و  ؾغيهو  لخماؽ الىزُو بحن الػًى الخاؾتاو  قمو  طوم و  وهظغ 

 .به إلى الكػىع ألاغلى إلى الىحرقاها

. ٦م مً الؿىحن ب٣ُذ ٖلُه جل٪ سُلت مددكضة بالخضرلـماو  ؤَىي ال٨خاب،

ت في ؤظؿاص الغظا٫ ٞغوط مهظبت. و  اليؿاء. اهخهاباث صاثمت،و  الكهٍى

مًاظٗت صاثمت ل جيخهي. مىظ ال٣ضم بضؤث. مىظ البضء. بلى ؤبض الضهغ في 

ل ؤ٦مل. ججلي اللخٓت ًإزظوي بلى ؤ٦ثر و  ،نحروعة ٚحر مىتهُت. ؤ٧اص ؤؾخمجي

ؼة. بلى ؤ٦ثر م غ١ ؤ٦ثر في و  ما هى مجغص نىع مما هى مدٌ ٍٚغ عؾىم، أٚل
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ض. في الخىخض م٘ جضازلث ألالىان وألاق٩ا٫. الُٛىم اللىهُت الخغ٧اث و  الخجٍغ

ماو  ،ومىؾ٣ُى ،وٛماثو  الهاثمت للهىع. لخدك٩ل ؤلخاها  ،ؤؾخمجي مٚغ

 .ؤؾخمجي زاهُتو 

 ؟مشىايو  ،يئىؾ٣ُى ملجلـمالٗلها 

 ؟ض الٛم٤ُضوهت اهدكالي مً الٛلـماًا لُتها الٗلماث 

ٗاتها في مىؾ٣ُى الهباح و  ،ىؾ٣ُى. ألالخانلـماانها  وكُض  .ضعؾُتلـماجىَى

ً الظي هغصصه ٧ل ًىم  ب٣ًاٖاث الُبل الٗالُت الخاع٢ت لل٣لب،و  ،الَى

ٞحروػ. بطاٖت ؤم ٧لشىم الُىمُت في الغاصًى. و  مىٓمت يغباجه. ٖبض الخلُم،و 

غف، وهجاة الهٛحرة. مىؾو  ٖبض الىهاب، ض ألَا ٣ُى الغو٥ اهض عو٫ في ٍٞغ

التي ٧اهذ و  الٟالـ،و  الغاؾباو  ال٩ىوٛاو  الغومباو  ؤوٛام الباؾا صوبلو  البِذ،

الٟغح. ٧ان الغ٢و ؤلا٣ًاعي و  مً البهجت، في البِذ ظىا ج٠ًُ ؤخُاها

ؤخُاها ؤدي ألا٦بر. ٧ل طل٪ و  ػوط زالتي،و  بحن ؤزتي، وبحن ؤزتيو  الجمُل بُجي

 الٗالي بالخُىاث، وب٣ًاٖها جدذ ٢ضمي.ؤياٝ لضي قِئا ما لٗله الخـ 

بضؤث في م٣اًًخه، بل مغاهىخه و  ضعؾت،لـماىؾ٣ُى في لـماطهبذ بلى ؤؾخاط 

بًُاى بكغحي او  ،ىؾ٣ُى م٣ابل ؤن ًهمض ؤمام َلوة ق٣غحيلـماٖلى 

 .ؤزالجي ؤج٣جها ظُضاو  بذ مً ٢بل،لٗبت ؤزالها ٢ض لٗ .لىخت بالخمغةلـما

ل٣ض جسلهذ مً ظىحن  .كٟىلـمات للخى مً زاعظ .ؤمي ٖلى الٟغاف مٍغًت

ب به لـمآزغ   .جٚغ

 ؤو البىاث. ؤعبٗت ٨ًٟي. ،ًدغمجي الهبُان لـمهللا ٢الذ: ٦ٟاوي ؤَٟال.  

 .٨ًُٟجي ما ٖىضي

ٗت. ٌٗ لـمٚحر ؤن ؤبي   ؤنها خامل، لـمٌؿخُ٘ البىح بما هى ًسال٠ الكَغ

ٌ ؤلاظهاىو  ٟا٫.  ،ٍٞغ ضا مً ألَا ٌ ؤًًا مٍؼ صاثما ؤمي في ٚحر ؤهه ًٞغ



 

21 

 

ٌ بظهايها ٖلىا و  ؤبي ٌؿدى٨غ خملها، اصاثما  .خالت خمل، ؤو بظهاى . اٍٞغ

ُا  امىا٣ٞا  ض مً الجيـ. مجها، ومً ٚحرهاو  مٗها، ايمى  .َؿتًز

  ؟جغي ماطا جٟٗل في ٖضم وظىصها بالبِذ

اث مً وؿاء البِذ. ابىت زال ال ي قاجً. مغبُتي. زالتي تجهغب ألازٍغ

ماجَ. ؤها هىا الػظعاء بػض. زاصمت ال بِذ. والٌثحر منهً في ؤخالمَ. تهٍى

اث. ؤها هىا في قغاقَ بضًل ألمي الو  البضًل، اهتهايَ لها. ال و  ،جهغب ألازٍغ

لِـ و  ،"م"جلجهغبهً ًلهً. ؤها ألاضخُت. ههل ؾٌحن غلى غىهي. ههل 

ٍاًت. هي اللخظت ال و  ههض يؤو  . لِـ بدض قكغة جبتر اخاص   جىهض ي الخ

اهتهاء، ؤو نُؼ.  لِـ مًو  في الىحىص، .في الؼمً .في ألاقو مػلهت هي جيخهي.

ىتهَ لـماكػغة جىتهٌني. جكترؽ الجؿض لـماالُض و  ؤها قبه غاع في قغاقَ،

ش اؤبض    لظاث.لـما. الؿاعم في جاٍع

ؤو  ،نخل. الهخل نىعة مسبإة في طايغة مغآة الىحىصو  ًض جغحػل للهخل،

 .اههًاءعجؼاث في لـما يبل قضاء ًؤحى به، وػمً

 لِـ ما خضر آلان نض خضر بالكػل. .ال

  ؟ؤو هى قػل خضر ًخظيغوي

 و  ؤهي الىُت ألؾغم،
 
ش الٌغه. ؤم الاهتهاى الخػمض. اؤيثر غمُه   في جاٍع

٘   .ابل ؤوي ؤط٦غ ؤهه ٧ان ٦بحرا ،ؤج٨هً بالٗمغ في طل٪ الى٢ذ لـم الكٗحراث  .ؤنل

هدُجت  جدمل لشٛت مدببت اجهلـم٧ .ٚحر مىدكغة ب٨ثرة ،البًُاء ْاهغة للُٗان

ل. جمُل ملمده بلى  ؤؾىان ؤمامُت ٚحر مىخٓمت. ُ٘. ٍَى ؤؾمغ البكغة. ٞع

 وٗىمت ٢ؿماث ٚحر مىٟغة، ؤو ه٨ظا عؤًخه ؤو٫ مغة. ًخ٣ً الٗٝؼ ٖلى البُاهى،

ت ٖالُتو   .بدٞغ
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لت مخىاؾ٣ت هاٖمت ؤنابٗ٪، .اؾخضاعة ؤْاٞغ٥و  ٦م ٦ىذ ؤخب ًضً٪  ٍَى

 جيخ٣ل بحن ؤناب٘ البُاهى بؿلؾت .٦ُٟ٪ مً عاختيعاثدت ماء الىعص جٟىح و 

لماث الؿو   لـمزٟت. جخُاًغ ٖلى بزغها ٞغاقاث وجدك٩ل ُٚىم، ٖو

  .ىؾ٣ُىلـماىؾ٣ُي ؤلخان ٧اهذ جترا٢و في ؤعظاء ٢اٖت لـما

ىؾ٣ُُت، بل لُلخه٤ بي ؤ٦ثر. لـماألابجضًت  لـمآلت ال٨مان هي ما ازخحر لي ألحٗ

 ؤ٦ثر. ختى ؤ٧اص ؤحكمم عاثدت قهىجه جمؤلوي.و  ،ًدًىجي ؤ٦ثر. ًلٟجي بُضًه

 .لمؿاث الخدغقاث الاهتها٧اثلـماو  ال٣بلثو  ىؾ٣ُى م٣ابل ألاخًانلـما

 اله؟إال جملَ و  ؿاومت غلى ؤن جكػل ما ال جغجض ي به،لـماهي  اؤلِـ اهتهاً

ٌٗا٢بجي بكضة. ًغصٖجي  .ضعؾُت م٣ابل الخدغف بيلـماٌؿغ٢جي مً الضعوؽ 

ً ًٖ ٢ى٫ ما ل   ،ؤللـماٖلى و  ٣ًا٫. يهُىجي ؤمام آلازٍغ
ا
مما ؾإ٢ىله  الحزعٕ ق٩

دغماث، لـمابد٣ه بن ججغؤث. ًدمي قظوطه مً الٗلىُت لِؿخلظ ؤ٦ثر ب اًىما 

الظي بضؤ ٌٗلً ًٚبه ٖلى و  كاٚب،لـماؤ٦ً ؾىي طا٥ الُٟل  لـمٚحر ؤوي 

ً لُدل صمهم بن ُؾ لـماالٗ  .ٟ٪، بل ٌؿخجغ الخُإ. ؤزُاء آلازٍغ

 ُ مل بغؤؾَ حهت  اخًً الٌمان هٌظا.و  الهىؽ بُضى الُمنى، جىاو

ىخهب. حكمم لـماي. غًىي قسظ ي.ًض .ؤبضؤ بخدؿـ صو. عي و  آلالت،

ٍضاي و  خالخهت. حؿضي مالنو لجؿضى،لـماجابؼ ؤهكاس ي  عابدت الكهىة.

جخإمل غُىاي جكانُل وحهَ الكتي. جغؾم الكهغة  .َ مً الخللاهحػهغ 

نبالحي ؤػعغها غلى وحهَ  عغكت الخإمل.و  تالمؿلـماوالبُاى. ؾًاعة 

هَ الكتي.و  ،اػهىع   ؤههغى. و  ؤقضى إلى حؿضي، لػابي ًسخلِ بٍغ

 ؤنابػَ جكغى غًىي صازل بىُلىوي. ؤجىحؼ. ؤجإوه مً نلت الخبرة،

ؤعؾب بَ ؤيثر. ؤصقػَ إلى السجىص بحن ؾاقي. ؤنابػَ جغقؼ َغفي و 

 إلُه بكمَ،جخدؿـ مً جدخه قػغ الؿانحن. جمُل و  بىُلىوي،
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ذو  وؤبضؤ في إزغاج غًىي  الٌُلىث، حػًػٌ الكػحراث الؿىصاء. ؤٍػ

بُضي ألازغي ؤبضؤ في يغبَ و  ؤمُل به إلى قمَ ألاخمغ الهاوي، .الهابج

ل ما جهؼ غلُه ًضايطعاغَُ. بدؼامي الجلضي غلى ظهغى. عؤؾَ.   .ًو

غث ؤزبرث ؤؾخاط اللٛت الٗغبُت بما ًدضر. ؤزبرث ؤؾخاطة الٗلىم، وؤه٨

  بل ؤوي ٦ىذ اواظهىوي به. ٦ىذ ٚايبا  ٖىضما
ا
. اؾ٣ِ ؾهىا  ٦غمل ٖحن اهك

ٟا  ىا ا٦ىذ زاث ٗا و  ،ا. بل ؤوي ٦ىذ خٍؼ ً، امغح  اع٣ُ٢ا  ٦ىذو  لكظوط آلازٍغ

ٟا  ، بل ؤوي ٦ىذ ؤبدض ًٖ ملجإ مً ز٣ل ألاؾغاع. وخمل نلُب اويُٗ

 جضهِـ الخٟانُل في الظا٦غة.و  دغماث،لـما

غن الهاج٠.  ًىم ٚض امخداه٪  ٖض بلى صعوؾ٪. .ججهغوي ؤميو  ،هع٦ٌ بلُؤٍو

لت. ،غة ألازحرةلـمألازحر. ٖلُ٪ مغاظٗت صعوؾ٪ ل و مً بٗضها ؤلاظاػة ٍَى

بل لً ؤظٗل٪ جظهب بلى الؿِىما م٘ ؤؾخاط و  ،اطهب .اٞٗل بها ما قئذ. هُا

  .ؤخمض

ذ بلى الؿِىما م٘ ٖمي ؤخمض ػوط زالتي، والتي   حٗض ٖظعاء. لـمؤو٫ ما حٗٞغ

 هُلحن َغاوصة. آلهت جخد٨م بإ٢ضاع البكغ. ؾُٝى جُحر الغ٢اب، لـم٧ان الُٟ

ل ٖجي و  خب ٌؿخد٤ مً اظله ؤن حكً الخغوب. طهبىا بلى الؿِىما ٧ي ًٍؼ

هى امخدان اله٠ الؿاصؽ ألخهل ٖلى  اجىجغ ما ٢بل الامخدان، ٞٛضا 

شو  الٗلىمو  الخؿابو  صعوؽ اللٛت الٗغبُت الكهاصة الابخضاثُت.  الخاٍع

ؤطهاي مً و  وعمذ ٦ٟاي مً ٦ثرة ال٣ٗاب،و  الجٛغاُٞا ؤنه٨ذ ظؿضي،و 

 والىاضر باألؾغاع. ،لـمدكى باللـماٟٗم. لـماؤز٣لذ ٣ٖلي و  ال٣غم،و  الكض

٠ُ٦ و  حن،لـمؿلـمامً زُبت الدجاط في  اواع٦ٌ بلُه هغبا  ،ًغن الهاج٠

وي جإمغ و  ،ججهغوي ؤميو  ،ؾ٠ُ٣ُ الغئوؽ الُاوٗت. ل ؤخض ًغص. ًغن زاهُت

ش  خغوب ؤلاباصة ًٖ ب٨غة ؤبحها. و  ،بالٗىصة بلى الخاٍع
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ىصة زاهُت بلى الهاج٠ ٌ،و  ججهغه ٖما ًٟٗل، .جخمخم .ؤمي جغصو  ،ٖو  ؤنها جٞغ

ضو   لـمهي حٗو  ؟بلى ماطا ًغمي مما ًٟٗلو  ؟ؾٝى جسبر زالتي. حؿإله ماطا ًٍغ

ضو  ،لـمهى ٌٗو  ضو  هي جٍغ يُجي ؤخض في ؾ لـمؤ٦ثر مما ٌٗ لـمؤها ؤٖو  ،هى ًٍغ

ت  ضانالٍُغ  .ماطا ًٍغ

بت ٚخالها اغاه٣ت التي لـماؾىحن و  ،ظضب الصخغاءو  ،نىتها ٧ان ًىطر بالٚغ

٧اهذ في ؤخًان عظل ًجهغها و  جهل بلى الشاهُت ٖكغة، بل لـم ؤبي ٖلى ٞغاقه.

ؤهٟاؽ ؤبحها و  جدً بلى نضع ؤمها، .ٍل٨ؼها ٖىض الب٩اء اللُليو  ًٖ اللٗب،

في آزغ ٧ل لُلت ًإمغها و ،ول٨ً ،خحناُٖه آلامىهى ًلٟها بظع و  ،جلٟذ وظهها

هي و  حؿخل٣ي جدخهو  جٟٗل وهي جغجضي لباؽ الخُاء،و  الغظل ؤن جخٗغي،

َتها لها ؤمها طاث ُٖض، و٢بل ؤن جضع٥ ماطا ٌٗجي ػوط جدًً لٗبتها التي زا

ماءاث  خخالُت، لـما٢ُاءاث ؤلا والٛشُان. ،ٟاظئتلـماؤو ػواط ٧اهذ ؤلٚا

لُمت. بُجها ٢ض ج٩ىع ؤمامها. ؤمها ٞغخت ؾُٗضة، وؤباها وحكىجاث البًُ ألا

في مىإي ًٖ ال٩ل ؾإلذ ؤمها ماطا خضر.. و هي،و  عؤي ؤنها ماػالذ نٛحرة،

ؤنها امغؤة هاضجت ٖلحها ؤن جخدمل  ٢ض ٦برث.و  ٞإزبرتها ؤنها ؤهثى آلان،

ؤما الؼوط  .لِـ لٗبت جل٣ي بها ٖىضما حكخا١ بلى ؤزغي و  مؿاولُت َٟل،

 لـم٣ٞض َإَإ ؤمام ؤبحها خُض ؤه٨غ ٖلحهم طاث ًىم ؤنهم ػوظىه َٟلت  الٟدل

ت بٗض   .جإتها الضوعة الكهٍغ

ت :نالذ   نبل ؤن جإجُني الػاصة الكهٍغ
ُ
إال ؤن ؤمي ؤنغث  ،ؤحل لهض خبلذ

  ؤنؿمذ ؤمام ؤبي غلى الهغآنو  ،بؿحر طلَ
 
 .ابػض ؤن جىيإث زالز

ش٣لت لـماىاصًل ال٣ماقُت لـماحٛؿل  .. جدغ١ الُٗامفي الجهاع جى٠ٓ البِذ

ل ؤمل في هٓاٞتها ٞخل٣ي بها و  ،الضازلُتو  لبـ الخاعظُتلـماباألوؾار. جٟغ٥ 

ًَٛب. و  ؤًً هي ٖىضما ٌؿإلها، لـمؤو ل حٗ ،جى٨غ ؤنها مىظىصةو  ،في الؼبالت

 ،ل ج٣ضع ٖلى الظهاب. الباب ٌٛل٤ ٖلحها مً الخاعطو  جدً بلى بِذ ؤهلها،
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ل جضعي ٠ُ٦ جظهب و  ،ِذ الٗاثلت ٧ان في الكإع الخلٟيب .البِذ ال٨بحرو 

ىض ٖىصجه مً الٗمل. ًٌٛب مً الُٗام الىحئ الؿلُت و  ،وخضها، ٖو

ال٩اعزت و  لر. ؤما البُُش ٞهى ٚحر مخىاؾ٤ ال٣ُ٘. مليء بال٣كغ،لـماالٛاع٢ت ب

 ،ػالذ الٗلماث الؿىصاء ٖىض الُا٢ت وما ،ٍجضهو  ما، اٖىضما ًُلب ٢مُها 

الهجغ في و  ،اث الجاعختلـمال٩و  الًغبو  الل٨ؼو  ُٞبضؤ الهغار .ألا٦مامو 

 
ا
. ؤلاخؿاؽ بالضوهُتو  في ٢مت الخٗبو هي،و  ،الٟغاف لُل هسؼاث و  الخًٕى

ؤل وهى ؤن جىام وخضها ٦ما في ألاًام ألاولى  ،جٟغح مً شخيء واخض لـمالا

  .في طاث ُٖض .التي زاَتها لها ؤمهاو  خايىت لٗبتها،

جظ٦حره و  ىاْبت ٖلى الهلة في ؤو٢اتها،لـماالخضًض. و  ل٣غآنؤما صعوؽ خٟٔ ا

الضاثم لها ؤل جيسخى ٖىض ُٚابه في الٗمل. اؾخجىابه ٖىض ٖىصجه بإنها ؤصث 

ده بال٣ٗاب الكضًض،و  الهلة ؤم ل، ً هى لـمهحر لـمابئـ و  ظهىمو  جلٍى

ا مىهو  ٧ل طل٪ ًجٗلها جغحٗض .ؾاه ًٖ الهلة مً الىاع التي و  ،جٟٗل زٞى

 ؾٝى ًدغ٢ها بها.

غن الهاج٠ زاهُت هى و  ٞهي امغؤة متزوظت، .جغظىه ؤل ٌٗاوص الاجها٫ بها .ٍو

ب. هظا خغام .مً ؤزتهاو  ،عظل متزوط ٍغحٗض نىتها و  ،زُاهتو  ل ؤخض ٍٚغ

ضهاو  ،اثلـمٖىض ؾماٖها جل٪ ال٩ ضهو  ل ًبالي. ٞهى ًٍغ ٧ل قٗغة في و  ،هي جٍغ

 .يها٧ل طعة في ظؿضه حؿخجضو  ،ظؿضها جىاصًه

ت التي ؤلٟتها ظُضا  اٟٗم صاثما لـماو  ،ما لُل وفي  ،اؾد٣ُٓذ ابالخُاة الؿٍغ

لى ؤنىاث جخسٟى وكىاث َالذ و  ،جمخماث جدؿتر. جإوهاثو  ،. همهماث.ٖو

 .ؿاٞغ في طاث ٖمللـماوصمٕى هالذ مً ٦غامت ؤبي الٛاثب.  ،خض ب٩اجي
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ش ( * ا  ل٣اهغة ) بضون جاٍع

 

 ؤبي الخبِب..

 ض، بٗو  جدُت َُبت

ًا و  بهجي بسحر ٦م ل٣ض ل ًى٣هىا بل عئٍاو  ؤزىحي ٧لىا بسحر هىاو  ماما اؤً

ؤها ؤجاب٘ صعوسخي و  مضعؾتي ظُضة نبؤخب ؤن ؤ٢ى٫ ل٪ و  ااقخ٣ذ ل٪ ٦شحرا 

ض ٖىضما اظُضا  حن مجيو  اؤ٦بر ؤن ؤنبذ َُاعا  ألوي ؤٍع  ألاؾاجظة ٧لهم مبؿَى

 اؤنبذ َُاعا و  هجي ؤبظ٫ ٧ل مجهىصي أل٦بربو  قاَغو  جي ط٧يبه٣ٍىلىن و 

 خـ ؤن هظاؤو  خب مهغؤؤؾاٞغ لٗىض٥ ٖىضما ؤقخا١ بلُ٪. ٞإها ل و 

هجي بؤ٢ى٫ ل٪  الكُُان مىظىص في ٧ل م٩ان. وؿِذ ؤنو  ٩ان ٧له قغلـما

اضخي لـمال٣ض خٟٓذ ألاؾبٕى و  .خٟٔ ال٣غآنؤو  ؤنلي الهلىاث الخمـ

م ٧لها ًا و  ألاؾخاط ؤُٖاوي ٖكغة ٖلى ٖكغةو  ؾىعة مٍغ الب ؤها ؤخؿً َ اؤً

غاب  .في ؤلٖا

 ل ؤخب ما خىلي ٞهم ل ًهلىن و  بابا متى ؾخإحي بلى مهغ ٞإها مكخا١ ل٪

 هي مً ٞٗلو  ٍٟٗلىن ؤقُاء خغامو  ٣ٍىلىن ؤقُاء ُٖبو  ٨ٍظبىن و 

ض٥  ؟زالثهم الكُُان ٧انو  امغؤة بلو  ظخم٘ عظلا ؤلِـ بطا .الكُُان بابا ؤٍع

ؤخلم بكٗت  لـمىا ؤخغة ال٣اصمت ٖىضما حؿاٞغ ٞإها هلـماؤن جإزظوي مٗ٪ 

 ... و

ٍإزظون ٧ل الى٣ىص التي جخٗب ل٩ي جإحي و  لهىم ٌؿغ٢ىهجي مً البِذ م٧له

هللا لً ؤيا٣ً٪ و و  ٚحر٥ في هظه الضهُا ال اخب ؤخضا و  ابها. بابا ؤها ؤخب٪ ٦شحرا 

في هضوء ٦ما جدب ٖىضما حٗىص مً  اؾإظٗل٪ جىام ْهغا و  ٖىضما حٗىص اؤبضا 

 الٗمل.
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 بغ٧اجه و  عخمت هللاو  و الؿلم ٨ُٖم

 

ت ت ٞإها مكخا١ ل٪ ٦شحرا ملخْى ض ان ؤِٖل م٘ و  ا: ؤعظى٥ ٖض بؿٖغ ل ؤٍع

مىث ٦ىترو٫ التي بضعؾت.و ل جيـ الؿُاعة التي حٗمل لـماه الكغ في هظ الٍغ

ضججي بها بطا هجخذ في   ضعؾت.لـماٖو

 بغ٧اجه.و  عخمت هللاو  و الؿلم ٖل٨ُم

 دب ؤًمً ماعصًجيلـماابى٪ 

ش ؤهمُت هىا، وفي ه٨ظا خضر.* وهل للخا  ٍع

 

 

غن الهاج٠  و  ،ٍو
ا
 ا. مهضصا اغ مد٣   .بًاه بإ٢ظٕ ألالٟاّ ا. هاٖخا ؤنغر ُٞه مُىل

 ...لـمو  ،ؤوي ؾإزبر زالتي ٖله ًغجضٕ

غن الهاج٠ ؾامي بط اؾم٘ نىث زالي  ،غةلـماؤهه لِـ هى هظه  لـمؤٖو  ،ٍو

ُضو  ضًضدبب بلى ٢لبي ٖلى الُٝغ آلازغ. ٞإبضؤ في خضًض التهلـما  .الٖى

 زالي بما ًدضر، لـمأٖل االظي ؤنبدذ ؤج٣ىه ظُضا و  ،الاؾخجضاء ال٨ظوب

 .هااخخمي بدمو 

 لـمؤهذ حٗو  ،بل ؾإزبرها بظل٪و  ًٖ خُاجىا. ابٗض ًٖ ؤميو  بٗض ٖىااؤعظى٥ 

ت. ؤها  لـمبطا ٖو  ،مً. ؾإزبر ؤبي بما ًدضر ؾٝى ٣ًخل٪. ؾإزبر الكَغ

 ؤبٗض ًٖ خُاجىا ؤعظى٥. .ؤ٦غه٪
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ؤمىُت جدؿلل بلى مؿامي بإن  .ابدؿامت جدؿلل بلى ٞميو  ،٤ الهاج٠وؤٚل

 ٞما ؤنبى بلُه ٢ض جد٤٣، الكب٤ لً حٗىص بلى خُاجىا.و  اث الهىؽلـمام٩

٣ت خاط٢ت لمٗت.و   بٍُغ

غن الهاج٠ ،ٖضة ؾاٖاث هاصثت  ...و ،ؤهٕغ بلُهو  ،ٍو

 ل ؤخض ٖلى الُٝغ آلازغ. 

ي لـم٧ان ؤو٫ ٖو  ،الهٝغو  ىخجي الضعؽ ألاو٫ في الىدلـموؤط٦غ٥ ًىم ٖ

. ٖىضثظ ؾإلخ٪ هل هللا و  الٟٗلو  بالؾم  ًٚبذ ؟ؾم ؤم ٞٗلاالخٝغ

  .اهخٟسذو 
ا
ل غث ٍَى ٢لذ: هللا لٟٔ للجللت مٗهىم مً و  جلجلجذ،و  ،ٞػ

  .طا٥و  ،هظا

آزغ. و  ًإث بها يخاب مضعس ي، لـملهىخني الضعوؽ اللُلُت التي و  ،خنيلـمغ

 لـمؾغنذ مني خبي للػ نذ مني ؤمي.ؾغنذ مني زالتي الػظعاء بػض. ؾغ 

 الكً. ؾغنذ مني ؤمىو  ىؾُهىلـماو 
 
  ،اٍىم  و  ،نض الػمني لُلت ا

 
مً  اؤو نؿُ

 .ًىم

يىذ ؤهخخي  زبجه.و  ،خض الازخكاء في ججاغُض البدغ ..نغب الخدلل حػلخني

ث في الهُػان آ ػخملـمافي البراءة، ووحىصى ؾحر البراءة في ش يء. هى 

 .ىصي هى وؤصي لَ ؾحر وؤصي للخُاةووح .بهىعة الهضاؾتـم

 .صوؿذ ؤهذ الخُاةو  ،نض صوؿذ مىَو  ،إوي

 .وقكُذ ؤهذ مً طعاث ؾُىع ،ونض بلُذ بَ ،إوي

 .حكاءو  ،دكبث فيلـماها خكىص الكغ حكهض غلى و  ،غلَُ ؤغلً إوي

  .لتري يم هي عاةػت ؤزغى هى غىضي في مؿامغة البرايحن جدترم 
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ً. لؤبدض في ؤؾغ  .ؤجىهذ ٦ٗاصحي  .شخيء ًسٟى ٖلي في هظا البِذ اع آلازٍغ

في ُٖىن َٟىلتي.  االخلهو هى الكه٣ت الضاثمت التي ًغاها آلازغون صاثما 

 ضعؾت وألاهللـماالٗاثلت. و  البِذو  ٦برث الكه٣ت ختى ابخلٗخجيو  ،٦برث

 .لـماالٗ ...اؤزحرا و  ،ضًىتلـماو  ألا٢اعب والجحران. الخيو 

 .الكههت نىىانو  ؤها

ا ،ؤها والى٢ٕى ٖلى ألاؾغاع هى جمغصي الهامذ في بضاًاحي.  ،صة الخلهوٖو

 .ؤل آلانلـماٗلً ٖلى لـما

ت  .قاهضتهما :٢لذ ٧اهذ جضٞٗه ٖجها. هى ًمض و  ،ُبشلـما٧ان ٣ًبلها في ػاٍو

هي و  ،اصٞٗخه بُٗضا و  ،وهي ماوٗذ. ٢اومذ. ججهضث. جإوهذ ،ًضه جدذ ملبؿها

 .ٟخى٫ لـماحٛغػ ؤْاٞغها في ؾاٖضه 

 .٣ِٞ ؤخخًجها :ي ٢لذل٨ج

اث مً الؿى١. لـماعؤًخه ًظهب وعاءها ٖىضما طهبذ إلخًاع  .ومغة كتًر

ٗا  هؼ٫ هى لِكتري السجاثغ التي ؤزٟاها جدذ وؾاصة و  ،ااعجضي ملبؿه ؾَغ

ٗا  .ال٨غسخي  .ه٨ظا ٢ا٫ ألهل البِذ .لً ًخإزغو  ،اؾُٗىص ؾَغ

ًىاولها ميكٟتها ٧ان  .وهي حؿخدم ،صٞ٘ باب الخمام ٖىىة ٖلحها :ول٨جي ٢لذ

ت اللىن   ؤ. ؤقبهؤو ما  ،الؼهٍغ
ا
 ،وؿل بلحهاازم  ،صزل عؤؾه مً ٞخدت الباب ؤول

  .ؾاٖخحن ٚاباو  ،ٖغى مؿاٖضجه لٟغ٥ ْهغهاو 
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ت الىىم في ؤوازغ اللُل. ٧ان ٖاعي الهضع،  ومغة. عؤًخه ًدؿلل مً ٚٞغ

تي بذجت جىاو٫ ٧إؽ ماء مً الشلظت الو  ،التر٢بو  زُىاجه حكىبها الخظعو 

هي هاثمت ٖلى ألاعى جدتها. جظٕع ؤهه ؾ٣ُذ مىه بً٘ و  ،٧اهذ ٞى١ عؤؾها

ىٟلذ مً ؤؾغ ٢مُهها، لـماه٣اٍ مً ال٩إؽ ٖلى نضعها الىاهض. 

ت ٣ٞض ٧اهذ في ؤقض  ،مبالُت بإل ٌؿد٣ُٔ ؤخض ما في البِذ .ٞاؾد٣ُٓذ ٖٞؼ

ًا و  ،الاهخُاطو  خالث الخغ  .اهى ؤً

 .َكتري لها ألاؾاوع الًُٟتو  ،ٟاءفي الخ اًىاولها ه٣ىصا  :ول٨جي ٢لذ

ؤها و  غاث الٟخىت ؤقض مً ال٣خل،لـماوفي ٧ل  ،ٖلى ٢ى٫  ٢ىلو  ،ومغة جلى مغة

 .الِـ م٣ضؾا و  ؤنلب ٖلى ما ؤعاه ؤمامي مً ٖغي ٞاضر،

 ؟!اؿُذ ٖاعٍا لـماًهلب  ـمؤل

 .بل صوـ هى الٗغي 

ً، .والؿ٣ُت في ال٣ى٫  ،٦غهذ الٗغي  جت في الكماو  ال٣ٗاب ٖلى مغؤي آلازٍغ

حن  .لِـ في ٢ىليو  ،والًٛب الًٛب ٖلى ٞٗلهم ،ألٖا

ؤلاظابت ٖلى ألاؾئلت البلهاء التي  .اؾخجغاع الخ٣ُ٣تو  ،ظاءوا بها للؾدىُا١

لً هغضخى بالٟاٖل و  اطا؟لـم ،٠ُ٦ ؟متى ؟مً :ج٣ا٫ في ٧ل طي مى٠٢ مكابه

 .لىا اؤن ٩ًىن نهغا 

 ،ًٖ ٧امل عؤؾها اقٗغها جماما  ظؼوبٗض  ،اظخمٗذ الٗاثلت ب٩ل ؤٞغاصها

٘لـما٢بل و   .ؿامحر جض١لـماو  ،دا٦مت ٧ان الهلُب ًٞغ

التي صؤبىا ٖلى مىاصاتها و  ،ٖمت اميو  ،ازتي .ؤدي ؤوـ .مغبُتي .ؤمي. زالتي

ًا و  ،جزويلـما. ٧لهً ٢ض ججمًٗ في الغ٦ً ..ؾدىا زضًجت ٞاجً  ؤماميو  ،اؤها ؤً

 .اث اللُلُتزُُئتها بغ ؤمان لىىحي الٛؼو و  ،هلىبت ٖلى الخُُئتلـما
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 .ه٨ظا هي الٗاصة

ضه ؤب  م لـمؤغو  بُني ًٌبر، ًا مً جغحمىهني  .ًلٌمو  ،لىلضي امً. هى ما ؤٍع

لٌني و  ،هلخم ما جظىىن ؤهٌم نض هلخمىهو  ،بال اؾخثىاء ياحػخمىويو  ،آلان

زغي. إحػلخٌم جغيػىن الهثحن و  ،هاُ مىٌمو  ،بالكػل مً ؤزًػٌم

ًٌكني هظا. بل قػلذ بٌم ما  ـملو  ،اإنبػ   اجلػهىن ؤنابؼ نضمي إنبػ  

غلى و  ،ن غلٌُمو بىاجٌم قاهضو  لً جيؿىه ؤبض الخُاة. ؤوالصيم. ؤبىاءيم

 ؤهٌغجم. قهُا احلضووي بٍل ما ججترخىهه مً خهضو  إن ججغؤجم ؤقػالٌم

جىاؾىا إن و  ،اعحمىوي .الىضم ًإًلٌمو  ،ؾل. يغه غلى قػل ؤجِخم بهو 

 .جإجىا بسُُئت لـماؾخُػخم ؤهٌم 

ؤوالصيم هي  .التي ؾإعحمٌم بهاو  ،مً سجُلو  ،يم هي حجاعحيقإوالص

 .التي ؾخلخل غلى حُضيمو  ،مً مؿضو  ،خبالي

 .ل٨جي عؤًذو  ،ج٣ل لـم ول٨جها ،ًا لُتها ٢الذ

 .اؤها مً ٧ان قاهضا و  ،جٟٗل لـمو  ،ًا لُتها ٞٗلذ

ذ الهمذ. ؤصمىذ ٖلى ٖضم ال٨لم لٟترة و  ،ٞاجً اهُىث ٖلى طاتها اختٞر

 .خضؤًلخٟذ  لـمو  ،َالذ

إلى و  ،مً الهمذو  ،هظا هى الهمذ. الهمذ موها ؤها ؤقهغ غلٌُ ،إوي

 .إلى ؤن جغصوا غني اهتهايٌم وختى الهمذ ألازحر  ،الهمذ

بٗض ٢بلث نٛحرة وػٖتها ٖلى ؤهداء وظهي و  ،ٖاه٣خجي ؤمي. مؿضث قٗغي 

ض ؤن اٖٝغ؟ ٢ل لي ؟ماطا عؤًذ ؟ماطا حٗٝغ :ؾإلخجي في خىى بالٜ غ٥ ؾ .ؤها ؤٍع

 .هى ؾغي 
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 ،حن خىلهاخوبضؤث في يم طعاعي الىدُل .قه٣ذو  ،اهخدبذ .ب٨ُذو  ب٨ُذ

ًا و   .جؼعٖجي في نضعهاو  ،ؤزظث جلٟجي اهي ؤً

لى لخٓت بىح و  ،٣ِٞ لخٓاث البىح جل٪. عاثدتها ٦م اٞخ٣ضها. ٦م ؤخً بلى

 .ٖل٣اثو  واخضة ٖلها حٛؿل ما ٖل٤ في زىاًا الغوح مً قىاثب،

 .لا٢ لـمو  ،ًا لُخجي ٢لذ

 .ؤٞٗل لـمو  ،ًا لُخجي ٞٗلذ

 بل جىازغث ٖلى الخُُان ،وازخٟذ ٞاجً ًٖ ظٛغاُٞا البِذ. جبسغث

اجىاو  ألازار. ٖلى م٣خيُاجىاو  هىاظؿىا. اػصخمذ في ٣ٖى٫ و  ؤخلمىا .ط٦ٍغ

٤ ما في ػمً ماو  الهٛحر مىا  اًذجب زلٟه ؾغا  .ال٨بحر عاثدت لضزان ما لخٍغ

 .ما

 .ٞاجً جدىلذ بلى هىع 

 .جابوالىىع ح

حجب ،ُٚاء .والدجاب ؾتر ٖلى ؾغ  .و 

ًا   .هى ٦لم في الخٟاء ٖلى ٦لم ل ًغاص به الٗلً اوؤً

 
ا
بحن  ابلباؽ هىم ؤبٌُ ٖغاجسخي الهُئت. مضؾىؾا  اوظضجه في زؼاهت ؤمي ملٟٞى

غ جخىؾُه ب٣ٗت خمغاء ٢ضًمت ماثلت و  ،ؤبٌُ طي ػعا٦ل لخاٝ ُٚاء ؾٍغ

بجي اللىن. مدبى٥  ـ.لـملـماظلضي للبجي بٟٗل ال٣ضم. ٧ان ٖلى ق٩ل مشلذ. 

له طاث الغاثدت التي ل جٟاع١ خاظُاث زؼاهت ؤمي. عاثدت  .بسٍُى مسُٟت

بسىع هىضي  .ق٩لذ مً عواثذ مسخلُت. مسخلٟت. طاث مهاصع مخٟغ٢ت

ت. نابىن مبكىع  ٍغ ملٟٝى بهغع ٢ماقُت مً بىاقي  .مىيٕى في ؤ٦ُاؽ خٍغ
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. ُٖىع ٞغوؿُت ٚالُت الشمً ؼؤو بالُت. ػظاظاث مؿ٪ مغ٦ ،ملبـ ٢ضًمت

ت ماػالذ ج٨خجز عاثدتها،هه٠ ممخلئت  .ؤو ٞاٚع

هضع لـماشلض الك٩ل ًىُىي ٖلى هٟـ الؿغ. مجهى٫ لـماوالدجاب الجلضي 

  .الهضٝ مً وظىصه هىا٥و  ،لضي. مسخلِ الغاثدت

 ؟جغي ماطا ًدىي 

ٍا و  ت ممدُت(لـمهمؼ عهمؼ ع٦غ ع٦غ عظغ ظغ ؤ٢ؿمذ ٖلُ٪ ًا )٧ لـم٧ لـم٧

ط٦غ مدمىص ًٖ ٞغط بيذ ٞخدُت  ل٪ ألاخمغ ان ح٣ٗضوالـماٍا ؤٖىان و  ظغظغ

  633مً 
ا
اولهم الٗغ١ الظي بحن الظي بحن ُٖيُه الىانل بلى ٞسظًه ان  اٖغ٢

 ان ماث ٞاثو  ان بغص دمحم ماثو  ان لتري بغصو  ٢ام اهدجى او ان ًَٗ به لتري 

جىبذ و  اء صماوان ٞاث ل ًهل الى ٞغط لُلى بيذ ٞخدُت ختى ج٣ُغ الؿم

انو  ٍىٟض اؾغاُٞل في الهىع و  ألاعى عنانا  ٍبٗض مً في ال٣بىع جى٧ل ًا ٍع

ح٣ٗضوا ط٦غ مدمىص ابً و  ؾا٦ً الٛمام ان جدًغواو  ظانو  ٧ل ٍٖٟغذو 

ؾمُدت ًٖ ٞغط لُلى بيذ ٞخدُت بد٤ الغئوؽ ألاعبٗت ماجؼع و٢مُم 

ىا مً ً و٢ؿىعة اؾٖغ  .٢بل ان جدغ١ ؤؾماء٦م ٞخ٩ىهىا زاؾٍغ

 1ا٦خمل *و  جم

 ..اهخهى

. إسبلـماملػىن هى مً ًبىح بالؿغ. ملػىن مً يكل  :ؾدىا زضًجت٢الذ 

 إغالهه غلىو  إًاى ؤو حؿمؼ. ،إزباع ؤخض بما جغي و  ُىي. إًاىلـمامً قَ 

 .ؤو آن ،ؤي إوؿان في ؤي ونذ

 ،بٗض ؤن ظلؿذ في خًىهو  ،بغاءة مهُىٗت بلى ؤبي ب٩لو  ،بل ؤوي طهبذ

 و 
ا
 .هل ظضحي اؾمها ؾمُدت :ه ألاًمً ٦ما ًدب ٢لذ لهٖلى زض ا٢بلخه زلز
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ا
ذ  :٢ا٫و  ،غة ألاولىلـمل ٧إهه ًخإملجيو  ،ٞما٫ بٓهغه بلى الخل٠ ٢لُل ٠ُ٦ ٖٞغ

 .هإث ٖلى ط٦غها لـمهدً في البِذ  .ؤؾمها

ت لـمابٗض اؾم٪ في جل٪ الىع٢ت  ال٣ض ٢غؤث اؾمها م٨خىبا  :٢لذ سبإة لـماٍُى

بها  ؤًً هي؟ اثخجي ؟ؤًت وع٢ت :م ؾإلجيبىبرة ًٚب م٨خى و  ،بحن زُاب ؤمي

ُُ٪ الكى٧ىل التي ؤخًغتها ل٪ ٗا و  ،أٖل ٛامغة. لـمافي ؤلازاعة و  اطهبذ َم

 
ا
التي خٟغث بُجهما.  . الخٟغةاٚم٣ُا  .اٖجها أل٦مل ما بضؤث ٖم٣ُا  اطهبذ باخش

وي ؤخؿؿذ ؤن الكغع ٢ض ٢اعب، ؤبل  .ؤصع٥ مدىع الخُغ في جل٪ الؿً لـم

 .جخإججو  ،بىاب. آن لها ؤن جىضل٘والىحران ٖلى ألا 

ؤٞغاص الٗاثلت. ؤن و  ،ًٖ البِذ اؤن ٌؿاٞغ ؤبي بلى البلض آلازغ. ؤن ٩ًىن بُٗضا 

اث  اًتر٦جي وخُضا  ًا و  ،غة وخضي، ٧ل هظالـماؤٚٝغ مً الظ٦ٍغ الخُالث  اؤً

جدىلذ بلى و  ،ساٝو التي اػصاصثلـما .ال٣لب التي ابخضؤ ٣ٖلي ًؼعٖها في

 ؤيها ٢ض ابخضٖه ٣ٖلي الهٛحر. ؤديو  ،٢ض خضر بالٟٗل ؤخضار ؤظهل ؤيها

 ىصوصيلـماؤبى الٗلى و  ؾُض ٢ُبو  ،ألا٦بر ٌٛغ١ في مؿدى٣٘ ال٨خب الهٟغاء

 و  الجحر٥و  ابً جُمُت. ؤزتي بحن ع٢و الٟالـو 
ا
في و ،صًمـ عوؾىؽ لُل

 ،٠ُٗ ألابٌُ الٛالي ال٣مافلـماو  ،غاظ٘ الُبُت الش٣ُلتلـماالهباح 

ذو  ًٖ باقي ػملءها في  اػتها صوها ُاالهى٘ التي جٟسغ بد محر٦ُتألا  ؤصواث الدكٍغ

ؾُٗه اللهض الى آزغ مىصًلث الضعاظاث و  ،ىؤميج .دي ؤوـؤ الضٞٗت.

ت التي و  ،ؤمي ،جلث التي جخدضر ٖجهالـماو  الهىع و  ال٩اجالىظاثو  ،الىاٍع

 بٗض ٧إؽ الكايو  ،ٟٞي الهباح .جز٫ لـماؤنبدذ في ُٚاب صاثم ًٖ 

 و  ،ث البؿُُتالل٣ُماو 
ا
جبضؤ في اعجضاء  .مكى١ لـماٖلى ال٣ىام  اطل٪ زٞى

للخغوط. الباعو٦ت الهٟغاء طاث الكٗغ الُبُعي.  املبؿها اؾخٗضاصا 

ُت.  اعجضاءو  الُٗىع الٟغوؿُت، ٨ُاط الٟازغ.لـما ؤخض ؤ٣َمها الهٞى

ت   ،ٞعى مً ؤٖلى الٝغ في الخؼاهتألا جدىاو٫ الخ٣ُبت ظلض  .يكإلـمابهجلحًز
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لً ؤجإزغ. ؤها طاهبت بلى  . اممممم..و ،خىاؾ٣ت م٘ الخظاء مً طاث الجلضلـماو 

 .الُبِب

مخٗبت. ًيخابجي  .ٖىض ٖىصتها ج٩ىن مجه٨تو  ،وجسخٟي ؤمي ٖىا بلى باقي الُىم

تها جسل٘ و  ،ٖىض عئٍتها بخؿاؽ ما بالٗاع ججغظغه وعاءها هي جضزل بلى ٚٞغ

ها مً ـملاجظهب بلى الخمام للضف اللُلي  .ٖجها ملبؿها ٗخاص ٖىض عظٖى

غ لخج٠ٟ آزاع الٗغ١ الٗال٤ ٞحها .الخاعط  ،ملبؿها التي جيكغها ٖلى الؿٍغ

شما جًٗها م٘ باقي الٛؿُل الىسخ هي جدذ الضف بن و  ؾاالها الضاثم، .ٍع

 ،ؤظل ٧ان ؤخض ما ٖلى الهاج٠. زغوظها اللهض مً الخمام، ٖىضما ؤ٢ى٫ لها

 زضًجتبنها ٖمخ٪  .. ؤ٢ى٫ لهاؾامي ه زاليبه .ت اه٣ُٗذلـما٩لـمال٨ً و 

ض يب ظاعجىا مىا٫ ابىت ؤو  ،الجمُٗت صوعها في حؿإ٫ ًٖ مٖى جضٖى٥ بلى ٍػ

٧ان و  ،ؤما الاهٟٗا٫ الظي ٧ان ًىا٫ مجها ،...في الؿاٖت اقغب ال٣هىة لضيها ٚضا 

ؤما  .ٖلى ملمذ وظهها. ٖىضما ؤ٢ى٫ ؤن ل ؤخض ٖلى الُٝغ آلازغ اواضخا 

ؤٖلى و  ،ال٨خٟحنو  ،مخض بلى مٟغ١ الهضع الىاهضلـماو  ،تالاخمغاع ٖلى الغ٢ب

ُاه لـماو  ،الهابىن و  ،الٓهغ ٣ٞض ٧ان بل ق٪ مً آزاع الٟغ٥ الكضًض باللُٟت

م٘  ،مغ بلى الهالتلـماالؿازىت التي ٧ان بساعها ًيؿاب مً باب الخمام بلى 

 ظُض الهى٘.  الهابىن الىابلسخيو  عواثذ الكامبى

ُٖب. ؤها لضي ؤَٟا٫. زلم. و  ،هظا خغام .ة زاهُتلً آحي مغ  .هظا ٨ًٟي -

ت. زلُٗتجنمذ لبرهت. و  ،هظا ٢غاعي الجهاجي وججهض  ،إحي بٗضها ضخ٨ت ؤهشٍى

٢ام بالىاظب  .اؤظل. ٧ان ممخاػا  .حُٛحها بإناب٘ ٦ٟها الهٛحرة .في ٦خمها

بلى  .الخُُتو  لُٗاوص نىتها ٦ما ٧ان بالٜ الخظع .الُىم اُلىب مىه ظُضا لـما

حٗض٫ مً وي٘ ميكٟت الخمام  .تلـما٩لـماجىهي و  ،حُٗض ؾماٖت الهاج٠ؤن 

ت الىىم،  .جإوي بلى ٞغاقهاو  ٖلى ظؿضها الٗاعي. جظهب بلى ٚٞغ
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ًاهذ غلى غ  ،خهضؤ ؤؾاع، ؤؾًب، ،ؤجٌهً ،ؤؾمؼ ،ؤوي ؤغغف لـمجغي ؤ

 ،الخُاةو  الُكىلتو  الخكانُلو  ألاقُاءو  لـماالػو  ؤديو  ؤبيو  ؤجمنى مىتهاو 

ً  و    ؟ؤجمنى مىحي اؤها ؤً

ؿخه لـمـ. ؤزظه مجي، جلـملـمابُض مغججٟت هاولذ ؤبي الدجاب البجي. ظلضي 

ًداو٫ ٞخده. ًٟخده بدظع. لخبضؤ  .٧ان ًدكممه ،ؤنابٗه لخيخابه عظٟت

. َاع خؼامه الجلضي ذ البهغ اؾخل مً زهغه ؾُكهلـمبو ،ه جخٛحرلـمامٗ

ه ٞجإة مً بىُلىهه ذ ؤمي لىجضحي ٖلى بضؤ الًغب. ؾاٖعو  ،الظي اهتٖز

بُضه و  ،ٖىضما عآها بضؤ ًجها٫ ٖلحها بًغباجه ٖلى ظؿضها ووظههاو  ،نغادي

ٖىضثظ و  ،ٍل٨مها ٖلى ظؿضها. بلى ؤن ج٩ىعث ٖلى ألاعىو  ،ألازغي ًهٟٗها

ـ ـو  بضؤ صوع الٞغ ـو  الٞغ ؼة َٟىلُت حؿللذ بُٗضا و  ،بدظ١و  ،الٞغ  ابٍٛغ

ًٖ مكاهضة الؿغ  ازخبإثو  حؿللذ، االًُٗ. بُٗضا و  ًٖ مغمى الخُغ

مً خىلي. ؤؾخلظ  اؤٖلىه ٞاضخا  ،ؤِٖكهو  ؤزل٤ الؿغ، .ًىٟطر. هىا٥ ؤ٢ب٘

ً مً خىلي مداولتهم الباجؿت. الُاجؿت في ؾتر ٖىعاتهم.  ،بٗغي آلازٍغ

ت باب ٢ضًم.  غ ؤمي. ؤع٦ً زل٠ الؿخاعة الخمغاء مضاٍع ازخبىء جدذ ؾٍغ

٘ زل٠ ألابىاب ؤؾتر١ . ا٢بابحن صٞتي م٨خب ؤبي الخكبي ؤهؼوي ؤعيا و  ،جدذ

ىاوؤة ٖلى ما ًضوع جدذ َاولت الُٗام لـماؤقهض و  ما ًضوع مً ؤخاصًض. ؤع٦ً

الىٓغاث الٛامؼة في اظخماٖاث و  ،هامؿتلـما .مً جلمـ لؤلعظل ٖىض الٛضاء

جدذ ألاؾغة. و  لبـلـماالازخباء صازل زؼاهاث  .الٗاثلت ٖىض ٧ل ًىم ؤخض

ه ما  اؤٞهمه َىا٫ جٟانُل ًىمي. ٦شحرا  ـملو  ،هىا٥ ٦ىذ ؤ٠٢ ٖلى ما ل ؤٖٞغ

ؤو ؤدي ألا٦بر، وهي حكضوي  ،ل جى٢ٓجي بل ًض ؤمي اؤخُاها و  ،٧ان ٌٛاٞلجي الىىم

ٗجي.  ،بدىى مً صازل زؼاهت غ. ًٞغ ؤو زل٠ الؿخاثغ، ؤو مً جدذ الؿٍغ

غي الض والخؿغة جدؿلل بلي لىهلت ٖلى ما  ،َُُٛجيو  ،فيءاًًٗجي ٖلى ؾٍغ

غ١ في ه ،ٞاججي لت هاهئت ؤخُاها أٚل  .٦شحرة اؤو ٧ىابِـ ل جيخهي ؤخُاها  ،اىمت ٍَى
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ؤمي حًٛب في و  ،اؾخجضاء ؤبي ٖىض َلب الجيـ. حٗىُٟه ألمي ٖلى خضر ما

خه مً ؤصاء  ،في مىاظهخه له ا٠ُ٦ ٧ان ٢ىٍا و  ،ضًغهلـمماطا ٢ا٫  .نمذ سخٍغ

 .الخل ٧إن ؤبي بُضهو  ،٩ي الٛلءخ. ؤمي حكو٠ُ٦ ًٟى٢ه ط٧اءا  ،ػمُله في الٗمل

حؿإله عؤي و  ؤو ماطا ٢الذ لها ظاعتها الُىم، ،ألاولص ٢ل٣ها خى٫ مؿخ٣بل

  .الضًً

اللظة ٖلى و  هم. ٣ِٞ الاؾخمخإلـماؤو ٧اهذ. لِـ ب ،ؤقُاء لِؿذ بظاث قإن

  .ل ًضعي اخض ما ؤ٢٘ ٖلُهو  ،ؤؾتر٢ه مً هىا٥و  ،ما ؤؾغ٢ه مً هىا

  ،بىتهابؼوط ل  لـمؤمي جد
ا
ضه ؤزتي،و  ،يٖلى ؤخلمها ه مٟهل لً و  لِـ ما جٍغ

ضه هي مكغوٕ ججاعي و  جغؾمه ألدي ألا٦بر، مؿخ٣بل .جتزوط ؤزتي بل ما جٍغ

 
ا
ؤدي اوـ صعاؾدىا و  لً ًدضر. ؤن ؤههيو  ،مٗه ال ًدخاط ؤخضا  ًضع ٖلُه مال

 ؤقُاء ؤزغ ٦شحرة.و  ،ؾلم، خُض مُلىا للضعاؾت لِـ ٦باقي ؤزىحيو  في زحر

طل٪  لِـ بأزغهاو  ،لٟغاف. جدذ الىؾاصةسبإ ٞى١ الـماؤولها الًٛب 

ومً زلله ؤقاهض ؤمي في ٢مُو هىمها  ،الكغر في ػظاط باب الخمام

وهى  ،ىخهبلـماوألازغي جٟغ٥ ًٖىه  ،كٗغ بُضلـمابلل. جٟغ٥ ْهغ ؤبي لـما

وؤؾماء وؿاء ًىاصيهً. ًًاظٗهً في  مٛمٌ الُٗىحن. ٨ًخم آهاث وكىة،

ٍبضؤ في و  مي ٖىضما ًجٕز ٖجها ٢مُهها،اٚخهابه ؤو  ،ال٣ٝغ زُاله. ًشحروي

  .مًاظٗتها

 .ؤمي جظل قازهت. هاظغة إلى ش يء ما ؤمامها .ؤمي ال حؿمٌ غُىيها مثله

  .هحران حكخػل .ؤمي في غُىيها خغابو

٠ُ٦ ًخجاوب م٘ الى٢٘.  لـمظؿضها حٗو  ،عؤؾها يهتز مً و٢٘ الغهؼ الٗى٠ُ

لمؿاث. لـماو  ،بلى الظعوةانُىإ اليكىة. الىنى٫ و  ،عوخها ؤج٣ىذ الخضإ

ان لغظلها ،هٓغاث الكب٘ ٞدلها الىخُض ٖلى ألاعى الظي  .وجمخماث الٗٞغ

  .٧لهً ٖلى الؿىاءو  ،ٌٗٝغ ٠ُ٦ ًًاظ٘ اليؿاء
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  .ؤنها حكبؼ طيىعجه وهى ًىٌغ غليها ،ذ يُل حكبؼ ؾغوع طيىعجهلـمؤمي حػ

 ؟وعقٌ غاع مً الهغاخت ؾمغ ؤخغاقَ ،وؾغام ،يم مً نبر :ؤمي

هكٍغ اً لـموالغقٌ مػغاج  ،خخًاعاث ؾغامَ ناعزتاغ هي الهبىع. بد

مخَ ؾغ في نهغ مدغوؽ ًنهاع . وفي ؾحر خغم اَ مبخىع  دُغلى عيب حٍغ

ً ؤنها عنت ،ًغجُم بجضعان عغبَ .قَُ بل  ،والخمغة الىعصًت التي جهٍغ

ومُغ  ،نكغة هي ًُغصها ظكغي. عنو نُغاث خاعة قىم حجغ مً بغص

 .ع في مدغاب صغاعة مغةي ليمً ؾغبت. زغػ وع 

ُا  ٌُٟ ؤبي مى دؿا٫ و  ،ؾىاثل ؤزغي مً ؤميو  ،انابىها و  اٍو هي حؿإع في الٚا

ألاولص والدجت ؤن  جضع٥ الُٗام ٢بل ؤن ًدتر١، جدذ الضف ٖلها

 .ن ى مؿد٣ُٓ

جدضًض. بلى ؤن و  ،وؤقُاء ؤزغي ٦شحرة جٌُٟ ممً خىلي. جخجه بلي ب٩ل ٢هض

 ،ٞإلجإ بلى الكخاثم ،وما ؤؾم٘ ،ً ز٣ل ما ؤعي ًإحي ًىم ؤ٧اص ُٞه الاهُٟاء م

ت و  ،دغماثلـماما ٧اهذ حؿخبُذ  األالٟاّ البظًئت التي ٦شحرا و  جىته٪ الؿٍغ

داعم لـماألاهىزت. مجخمٗت م٘ ٚكُان و  ة. اؾدى٤ُ ؤًٖاء الظ٧ىعةإسبلـما

بل ؤنها ؤ٦ثر ما جشحر هى  ،جسلى مً وا٢ُٗت .ابإٞٗا٫ ظيؿُت م٣ؼػة ؤخُاها 

 .هاهتلـماو  ،الاقمئزاػو  الخ٣ؼػ،

 . ات واخضة هى ما ٧ان ٢هضي لخمخمتي البظًئت ؾغا لـمطل٪ ب٩و .عص الاهتهاى

ٖىض بضاًت ؾمإ الهىث و  ،اَلب الؿاٖت الىا٣َتو  ،ؤجىاو٫ ؾماٖت الهاج٠

٘ ل ًخى٠٢  مكخٗل ب٩ل مٟغصاث ٢امىسخي الؿغي. .لهض .ؤبضؤ في ؾُل ؾَغ

ؤو  ،اي ًٖ قٛل زِ الهاج٠بً اهاهغا  .بل بؿمإ زُىاث ؤخضهم مجي

غؤة الىا٣َت. خاٞٓت ألاؾغاع ل٩ل جىهُماث الهٛاع لـماجى٠٢ ؾمإ 

 .جزلُتلـما
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حن  ت. ؤبضؤ في مغا٢بت ألٖا ىض بًٞاء الغوح مً ز٣ل الٗظٍع  لـمٖو
ا
. ً خىلي وظل

 
ا
  الؿم٘ امؿتر٢

ا
جٟطخي و  غؤة الؿاٖت ؤن حٗاوص الاجها٫ بإمي،لـمامً  ظٟىل

 .لها بما ٞٗلذ

تو  الىحل الؿباب خاؾت ؤزغي و  الاؾخمخاع بكهىاث الكخابمو  الؿٍغ

  .سخلؿتلـماالاهتهاى  ؤيكتها إلى مجمل خىاؽ
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في نضعي. ٖلى ؾاقي، والٗاهت. و ،قٗغ ًىمى ٖلى وظهي. جدذ ؤلابُحن

 .والٗلماث خاهذ ،ًٖىي ًإزظ ق٩ل الغظىلت

٣ُتي. ػع٢اء بلىن الؿماء. ا٢ماقت الؿاجان صاثما  ت ٧إ ٞع ٍغ وعا١ الىعص. خٍغ

ت ؤمي للخُاَت ؿها ٖلى وظهي لـممو  سخغوي لىنها .ازخلؿتها مً مجمٖى

لها عاثدت البسىع الظي و  الٟتي. هاٖمت ٧اهذ ججزل٤ بؿهىلت ٖلى بكغحي،

 .جدخٟٔ به ؤمي في صعظها

ًذ ؤن ؤطهب مٗهم بلى بِذ زالتي. ب٣ُذ في  .اؤط٦غ ؤهجي ٦ىذ وخُضا  ٞع

. مكخٗل الجؿض. ٖالي الؿ٣ .البِذ الىاؾ٘. ال٣ضًم ٠. ٖضًض الٛٝغ

لى ٖخبت  ،مً الكهىة امدمىما   ُلص ج٠٣ اللظة.لـماٖو

ذ مً ملبسخي الهُُٟت الخُٟٟت.  ي  حٍٗغ اث لـماؤمام حٗغ  غآة ظؼء مً ط٦ٍغ

وؤمغع ٢ُٗت الؿاجان ٖلى  ،ؤجدؿـ الجؿض. ظؿضي .جىدى في ال٣لب

  ؤبخضتمغا٦ؼي الخؿاؾت. 
ا
مغعها جدذ تي. ؤلـمخ بلى نضعي. مً زضي هؼول

 اؤ٢ٟؼ بلى ٞسظي مغظئا و  ،ؤٖىص بها بلى بُجي. ؾغحي .ؤؾٟل ْهغي و  ،ُيبب

ؤصٞٗه بلى الىعاء. و  ،ؤمؿ٪ ب٣ًُبي ىخهب. ؤهدصخي ؤ٦ثر.لـماًٖىي ال٣اٞؼ 

  امسبئا 
ا
 ،وصوهه. ٣ِٞ قٗغ الٗاهت الخ٠ُٟ ،ق٨لي بًاه بحن ٞسظي مخسُل

بلى ما هى  .ألاؾٟلؤهؼل٤ ؤ٦ثر بلى  .ٞخاة ا٧إهه قٟغ و  ق٤ مً جدخه ْاهغ،و 

ت مخض٣ٞت مً  ؤبضؤ الغ٢و. الخلىي باٞٗىاهُت. الخشجي .اخخلم مؿد٣ُٔ بدٍغ

ىؾ٣ُى جىضٞ٘ بلى ظؿضي مىظاث لـماؤٖما١ قهىة ب٨غ ٢ض خان ٢ُاٞها. 

ٍجزل٤. ًضي جُا٫ و  ؿه ٖلى ظؿض هاٖم هاٖم،لـممو  ،الؿاجان ألاػع١ .ٖالُت
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 ،ازغة ٞى١ ٞسظاي جشحرويخىلـماالكٗحراث ال٣لُلت  .ل حؿدى٨غهو  ،ظؿضي

عظلي. الك٣غاء الظهبُت اللمٗت حؿخٟؼ صازلي  جل٪ التي ٖلى ٢هبتيو 

ل ٣ًٟؼ بلى طهجي شخيء ؾىي الامخلء بالخٟانُل التي و  مكاٖغ الغظىلت ؤ٦ثر،

 .غآةلـماؤمام ُٖجي ٖلى 

  .بًاي اخايىا  .بًاها اؤمض ًضي مٗاه٣ا و  ،ؤصهى مجها .غآةلـماآه ما ؤظملها 

  ؟غآة مً هى ؤظمل مجيلـماتها آه ؤً :

:... 

 ،الى٤ُ بإؾماء ؤًٖاجيو  ،ؤبضؤ بالخٟدوو  ،ؤمامي ٖاع   والجؿض ظؿضي

ـ ٧ل لـمٞغاقاث ٖىض م لُمخلئ ،باًَ ٦ٟيو  ،ؿها بإَغاٝ ؤهامليلـمؤها ؤجو 

اخحن. ؾماءاث ػع٢اء جغحٗل ،مجها هاٞحر. ٍع  ،بدىع ناُٞت ل مىط لها .ٖو

لترجمي ٖلى  ،هي جسغط مً قٟتيو  ،خغوٝلللٗبت ؾماعي  .ج٨خمل اللٗبتو 

ٗا ؤط ُا  اوي و٢ ُا اخؿ  .له يل خاص ا. ظيؿ

ن خض اتهُجخلـمااتها لـملؿانها ع٢بتي وبغ نضعي الىاٖم خ عمصخي ُٖجي قٟخاها

غجه مو  الهضع مً ألاؾٟل الُض زِ الكٗغ الىانل بلى الؿغة لء جضٍو

لت  م٤ ًضايٗالؿا٦ىت في ال هت باألخمغ لى لـماالىاٖمخان ؤنابٗها الٍُى

خىازغ مً ٞى٢ه ومً جدخه ٞسظاها عزام ؤؾمغ لـماالٗاهت  قٗغو  ٢ًُبي

ؤؾبذ في و  الٗلى هىو  هاٖم ٖم٤ الؿغ هىا٥ ػل٤ ًضٖىوي ؤجدؿـ ألاؾٟل

ل و  ٍمل٪ عوحيو  ٨ىىن الؿاثذ ٖلى ظؿضيلـمام٨ً لـماؤٚغ١ في و  الٗم٤

 ؤؾد٣ُٔ بل ٖلى ص٣ٞاث بًُاء في ًضي مسخلُت نٟغاء بإخمغ ٢ان

عظٟان مً ألازمو بلى هالت عؤسخي ؤزاٝ ؤعحٗض مٍغٌ و  الجؿض في اعحٗافو 

ؤمض و  لـماجو  بٗض مغىو  لً ؤِٖلو  ؤها ؾٝى ؤمىث بن هللا ٌٗا٢بجي ؾإمىث

ل ؾإْل في الٟغاف ذ ؾامدجي ؾامدىويو  ٍَى  ال٩ل ؾٝى ٌٗٝغ ما ا٢تٞر
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 و  جل٪ الغاثدت آه ٦م هي ٞاثدت حصخي بما خضرو 
ا
في ًٞاء البِذ  اجدك٩ل خضز

لً و  ؾٝى ؤمىث ٧إنها آلت ؾِىماثُت حٗغى ما ٞاثو  حؿغص ما خضر اىعا ن

ما ًيخٓغوي مً مل٩ىث ٦م و  لً ؤ٧ىن ما ؤجمجى اَُاعا لً ؤنبذ و  ؤِٖل

٣ٖاب٪ ًا هللا ؾٝى ؤ٢ى٫ ألمي ما خضر معي ٖلها  لـمزظلخجي ٦م هى ما 

دجي مً و  جى٣ظوي ؾاثغ ظؿضي هى و  ٌٗخهغ ٢ًُبي ؤٖلى ٞسظي لـمؤجٍغ

الؿغ الظي ؤي٠ُ بلى ظٗبتي ؤما و  الاعحٗاصو  الخإهِبو  لخٝىاو  ؤلانها٥

في ٧ل و مُٗبت ؤؾغاعي ججه٪ ٞااصي بل جىته٪ مؿاميو  قاثىت ا٨ًُٟجي ؤؾغاعا 

 .ؤما ٨ًٟي .ًىم

ل الٗاثم ٖلى الؿُذ الٛحر الٛم٤ُ ل الٍُى  وؤؾ٣ِ في الىىم الٍُى

 .وألمض ،ألؾ٣ِ زاهُت اعحٗاصاث جيبنهيو 

ُ٘٢. 

ًمض  .وقٗغ نضعه ألابٌُ ،ة ججٕز ٖجها ملبؿها. ًٓهغ هىغآلـمالخٓهغ هي في 

 ،ٖلحهما بًضه بلحها ًداو٫ ؤن ًهل بلحها. جل٪ في ٢مُو هىمها ألاخمغ جدىاو 

ٍض و  ،خىٓغ بلى نىعة بباخُتٞحٗض ٖظعاء  لـمؤما التي  .الكهىة جإ٧ل هٓغاتهاو 

 ،هٓغاجه مٗل٣ت ٖلى نضع جل٪و  ،ػوظها ٖلى زضيها ألاًمً ٣ًبٌ ٖلُه

هي جسخاع لىن اٌكاعب لها و  غآة جدخاع،لـماالهٛحرة في الغ٦ً البُٗض مً و 

ل. الهٛحر بجاهبها لـماجًٗه ٖلى عؤؾها ًدىاؾب م٘ لىن  ٠ُٗ ألاػع١. الٍُى

 .اؤؾهما و  ،امىه ًغؾم ٢لىبا  ٛغنألا و  ،ًدثها ٖلى ٢غاءة ٦خاب ؾُض ٢ُب

 
ا
في آزغ و ،في و٢ذ ما .لخضر ما. مً ؤؾماء مً لٛت زمخل ط٦غي ما اؤخٞغ

هاؤجٓهغ ٞحها وظىه  .ظم٘ ٟٚحر وا٠٢ .غآة خكىصلـما  .ؤزغي ؤظهلهاو  ،ٖٞغ

ٚحر ؤنها  .لغبما ٚاصعججي صون ؤن ؤهدبه وظىصهاو  ،لغبما ؾٝى جإحي بلى خُاحي

ل جإبى ؤن جغخل  .ؤمامي قازهت. جدض١ بلي. جخلهو ٖلي .غآةلـما٧اثىت في 



 

42 

 

ً ؤجمغص ٣ٞىاي زاثغة. خاثغة غة. لً ؤٖترى. للـمالً ؤنغر هظه  .غآةلـماًٖ 

 .لـمٖؤمً ل  مؿخ٣بلي في ًضو  ،ؤ٩ٞاعي. مىته٨ت مكاٖغي 

 ؟غآة هظالـما لـمٖلم خالتي ؾخ٩ىن ٖىض اؾد٣ُاْي مً خجغي 

 ؟غآة هبٌ آزغ مؿخ٣للـمؤلِـ ل 

 ؟غآةلـماٖجي  اؤلِـ لها الخ٤ في الخُاة بُٗضا  

 ؟٢مغها جخٛؼ٫ بهو  ،ؤلِـ لها قمؿها جدىٗم بها

 ؟لها مجي ٧ل الخبجُل .٢ضؾُت ٦خابها .هائ يى  .ها. َُٟهالـمؤلِـ خ

 ...و ،ؤلِـ

 .للظيغ منها مثل خظ ألاهثُحنو  ،غآة عابدت للجيـ جكىحلـمو ل

 ...و ٢ُ٘ آزغ

 . ..غةلـماؤبضي هظه 

 .صون عظٗت

  .صون ؤوبت

ُ٘٢. 
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ًا  لـم ٟا٫ ًيخدغون ؤً  و  ،اؤ٦ً اٖٝغ ؤن ألَا
ا
 .اخغ٢

ج٨ً  لـمبل  ،ؾاخغة قمُاء مىٟلخت مً الخ٩اًاث اللُلُت ؤو ،ج٨ً بٗغاٞت لـم

هي َٟلت في  .ؤو ٦ُان ٣ٞضجه ٖلى ؤٖخاب خُاة ،حؿعى وعاء ما٫. ظاه ؾلُت

ت بٗض. هانٗت البُاى.  لـمو  ،َاهغة ٧اهذ .الٗاقغة جإتها الضوعة الكهٍغ

لت ،طاث بيُت هدُلتو  ،ق٣غاء الكٗغ. ُٖىان بىِخان ؾاَٗت  ٧اهذ .لِؿذ بهٍؼ

الظبظباث الهاثمت خىلها. ٧اهذ  جمخل٪ ٢ضعة هاثلت ٖلى الخ٣اٍ .اؾِـألاخ

 ،ٗجى بما ًضوع خىلهالـماو٧ل ألاٞٗا٫ التي جدمل هظا  ،وجضع٥ ،لـمحٗو  ،جضعي 

 ،لـمبما ؤن ج٣ى٫ ما حٗ ،ه ال٣ضع لهئٖىضما ٣ًهضها اخضهم لُٗٝغ ما ًسبو 

ٝ ًدضر ل الؿاثل ؤن ما ؾُدضر ؾى  لـمٖىضثظ ٌٗو  ،وهى زحر، ؤو ل ج٣ى٫ 

 .مىجاة

يب  .ه٨ظا اؾمها .هي مىا٫   .نض٣ًت ؤمي الخمُمتو  ،بالخبجيابىت ظاعجىا ٍػ

ت حؿغم  يما الايدكاف و  ،يما ألاؾغاع اللُلُت جداىو  ،ويما اللظاث الؿٍغ

ً بضؤ ًٌبر و  ،لظاحي ً   .ٍىمىو  آلازٍغ ٍاًا الىمُمت اؤً ؤًل لخم و  ،ًاهذ الخ

 و  ًل مً خىلي لٍل مً خىلي،
 
 .ؤما يغهخمىه ،قيهم ؤنغر ؤهاو  ...اإن مُخ

يب .ظاعجىا :٢الذ ؤمي مً الكُش اخمض. ه٨ظا ؤٖلىذ ألبحها التي جؼوظذ و  ،ٍػ

ض هظا الغظل  . ..جدبهو  ،ؤنها جٍغ

٣ذ لـماو  ،جؼوظىوي به ؤٖلىذ ٖل٨ُم الخضاص لـمبن و  له.بلً ؤجؼوط  ٢الذ له

 ...لً ؤجؼوط بلهو  ،َىا٫ ٖمغي. ه٨ظا
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ض هظا الغظ ضه٢الذ له ؤٍع هو  ،ل. ؤٍع ٖلُ٪ ؤن جإحي و  ،ُظ٥لـمهى جو  ،ؤهذ حٗٞغ

 ...به بلى

ؤو مً هظا ال٣بُل. هى الظي ؤ٦مل  ،ٞهى لِـ بكُش ،ؤما ػوظها الكُش اخمض

 لـموهىا٥  ،في ال٣اهغة .ضعؾت هىالـماحٗلُمه في بلص الٛغب بٗض ؤن جسغط مً 

ل الخُاة اٞخخاهه ب٩و  ،ًٖ ا٢تراٝ ٧ل ؤهىإ اللظاث م٘ وؿاء الٛغب ًخىان

  .ٞجغهاو  ب٩ل مباهجها ،الٛغبُت

 ...مػنى آزغ ؾحر ما اجكو غلُهؤمي اث غىضى لـمللٍ و 

ؾحر  .جدكٍل في ػمً ؤصعيه قههاء اللؿت لـمو لألخضار لضًَ نُؿت ؤزغي 

 .ؤو مؿخهبل ،مًاععو  ماى

جىػَػها بالدؿاوي غلى قُافي ألاوهام. ؾحر جضهِـ و  ،ؾحر احتراع الخهابو

 باألؾىص. الٌدلي الؿامو. الغماصي غلى ؤخؿً ألاخىاُ. نبؿهو  ،الىانؼ

 .خُاة مً خىلَو  ،ًل هظا ما هى إال نىام الخكانُل في صنابو خُاجَ

 .ًدضر لـمل٨ً و  ،٢ض ٢الخه بالٟٗلٚحر ؤن ما ٢الخه 

  .٣لً لـمل٨ً و  ،٢ض خضر بالٟٗل ،ٚحر ان ما خضر

  :٢الذ

ضهو  ظا الغظل. ؤخبه،ت ؾإجؼوط هلـمػمً ل ٌؿخخي بل مً ٧ جؼوظذ في بل  .ؤٍع

ـ  الكُش ؤخمضػوجي. اث، وهى لـم٩ًاص ؤن ٩ًىن مً الٗاع مً ًخٟىه وه٨ظا ٧

م ؤهه    ٨ًً لـمٚع
ا
بٗض ؤن ؤههى حٗلُمه في  ،ؤ٦مل حٗلُمه في ٞغوؿاـ ٣ٞض  اقُس

خهل ٖلى مىده جاهله ب٦ما٫ صعاؾخه و  ،ظامٗت ٞااص ألاو٫ )ال٣اهغة آلان(

 .ت ؤلاؾلمُتوازخهام الٟلؿٟ في لُىن،

  :٢ا٫
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ذ ٖلى الخًاعة الٛغبُت  ،ٞهمذ ما ًضوع خىليو  ،ٖكذ هىا٥ .هىا٥ حٗٞغ

ذ مجهاو  ،وب٣ضع ما صعؾذ الٟلؿٟت ؤلاؾلمُت ًا  .ٚٞغ  اَالذ ٢غاءاحي ؤً

جٟانُل الخُاة مً  ٣ٞض ٖملذ ٖلى ازخباع مٟغصاتها في .الٟلؿٟت الٛغبُت

ت ؤخُاها  صًال٨خ٩ُي للخ٨ٟحر  بمى٤ُو  ،اخىلي. ٞمً زل٫ عئٍت وظىصًت ؾاعجٍغ

 ،زبرث ٧ل جل٪ الٟلؿٟاث .٦شحرة ااعث ؤخُاها ؿبى٨هت مىحو  ،ؤزغي  اؤخُاها 

بل ؤهجي ٚلٟتها ٧لها بهبٛت بؾلمُت ٚحر مىاجُت  خُاة.و  ،جى٣لذ بُجها صعاؾتو 

ضم ،ذ جىا٢ًهاؿلـم٦شحرة. ٞ افي ؤخُاها  ٖىض اقخضاص الخىا٢ٌ لي  متهاءمىا ٖو

 و  بُجهما. ؤنهُذ صعاؾتي،
ا
ً لـما٦ىذ مً و  ،في ظامٗت ال٣اهغة اٖضث ؤؾخاط محًز

ُت ل٨شحر مً  االخدلُل الاؾدكغاقي لها. مترظما و  ،ٖلى مؿخىي ألابدار الهٞى

ت،و  الضعاؾاث ألاظىبُت ًٖ اللٛت الٟغوؿُت اهُت التي لـمالا اؤخُاها و  ؤلاهجلحًز

 .لٟغوؿا اوي ال٣هحرلـمالاخخل٫ الاو  ،ُت الشاهُتلـماتها زل٫ الخغب الٗلـمحٗ

  :٢الذ

ىضما ازخاع ػوظت له.  تلـماالٗغبُت  ج٨ً ؾىاي. ؤها لـمٖو  .تلـمؿلـماو  ،هٍغ

٣تو  ،هلـممٗو  ابىت ألؾخاطه الظي ٌِٗل ٖلى ؤٖخاب  هى ؤبي قُش الٍُغ

ؤو  ،ًخُٛب َىا٫ خُاجه ًٖ خًغة لـمو  ،الخؿحنو  الؿُضةظام٘ و  ،ألاػهغ

 اٖخ٩اٞه َىا٫ قهغ عمًان. و  ؤو جهجض، ،مىلض

ُ  و  ،ناُ ؤيثرو  ،ذ الٌثحرنال ًان حل  ايثحر  و  ،نض ؤخبهاؤهه  الًٌ ؤيثر ما 

يب و  ،الكُش ؤخمض  .ؤيثر مً خبه لهاؤخبخه ٍػ

ؤعاها جغصص آًاث ال٣غآن ؤمامي بهىتها الكجي. الغزُم. الهافي  ا٦ىذ صاثما 

ُت للخلطو  ،٧اهذ خاٞٓت لل٣غآن .اؤبضا  ابً الٟاعى. و  ،ال٣هاثض الهٞى

 ،وظل٫ الضًً الغومي ،دمحم ب٢با٫و ،والبىنحري  ،لويالجُو  ،الؿهغوعصي

ت، ٣ٞض ٧اهذ  هغي. ؤمالـماطو الىىن و   .ًٟلت لضيهالـماعابٗت الٗضٍو
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ك٤و  :٢الذ ٚحر  ،ؤها في الٗاقغةو  ،ؤجممذ خٟٔ ؤقٗاعها ًٖ ٧امل مدبت ٖو

 .ؤها في الؿابٗتو  ؤن ال٣غآن ٦ىذ ٢ض ؤجممذ خٟٓه

ٖغاجسخي الك٩ل.  .٢مُو هىم لها هي جدُ٪و  ،و٢الذ زالتي الٗظعاء بٗض

 
ا
مهضعة  .هي جؼم قٟخحهاو  ،ٖلى ؤٖخاب الؼواط. ٢الذهي و  ،هالجهاػ  ب٦مال

 :ما حٛخالها آلان قماجتخؿض، ؤو عبما و  ،طل٪ الهىث الظي ًىم ًٖ خؿغة

يب. هي الٗا٢غو  مٗافى  هى ؾلُم الجؿض.و  ،هي التي بها الضاء .الٗلت مً ٍػ

مً امغؤة مؿُدُت. بطن ل  .له ولض هىا٥و  ،عوبا٣ٍا٫ اهه جؼوط في ؤو و  ،الغوح

  .هللاو  ٞدل .اهه ناٙ ؾلُم .ُٖب ُٞه

  ً  .ًىمى شجغ مً غُل .مؿخُحرقغ  .اجَلـمًقدل هي ؤهذ.  اوؤً

 .اؾدكهاص قسغ مكضوص إلى قظاًا  .قهُض ماعم 

 ،ًٌىن هى الخضهِـ للخُاة لـمنُى بما و  الاصغاءو  حن ؤن الاقتراءلـمؤال حػ

ً  الغوح و  ،ر الظاث الٌُىىهتجلى  همً بػض   .اؤً

يهمـ في ؤطن الكُش دمحم هى و  ،طاث مغة -الكُش ؤخمض  -٦ىذ ٢ض ؾمٗخه 

  :ظل٫

بت في ٌٞ ب٩اعة لٛؼ الجيـ ؤو ٠ُ٦ لً جسخبر ما  ،و ٠ُ٦ لً حؿاوعها الٚغ

ًا و  ،الهباخُت ٖىه اليؿىة في ظلؿاتهً لـمجخ٩ ٠ُ٦ لي الِٗل ه٨ظا  اؤً

ولض، ؤو وعٍض؟ ؾلؿا٫ ًى٣ُ٘ ٖىضي ؤها الىلض  بضون  صون ما خلله هللا.

ًا  ولِـ لي مً ٖم ،الىخُض ٠ُ٦ لي الِٗل صون ظؿض هاٖم  .اؤو زا٫ ؤً

 
ا
باحي و  ،ؤجىٗم به .ؤلٟه لُل غص الكُش دمحم ظل٫ ،انهاعا َٛاػ٫ ٚع ل٨ى٪ و  :ٍو

ض٥ بٗضم مؿها ؤبضا و  ،وا٣ٞذ ًا بجي. وا٣ٞذ  ،وا٣ٞذ :ٞحرص ٖلُه .اؤُُٖذ ٖو

ا مىا٣ٞتيوفي الجهاًت  ضوي طل٪ ،ابل ػهضا  ،لِؿذ َٖى ج٣غبي بلى هللا  ٖله ًٍؼ

ُت له مً يؤحٗم٤ ُٞما وهبذ خُاحان و  ،ٖباصةو  مدبت ٪  ،ؤبدار مٗٞغ ٞو
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ُت لؤلواثل ؤ٩ٞاعي مبٗثرة. هاثمت بحن هذ اه٨ظا ٧ .َلؾم ال٨خاباث الهٞى

 و  ،ؤما آلان ُٞا مغحى .ه٨غانو  ،عٌٞ. ٢بى٫ و  ،مىا٣ٞت
ا
اة بالخُ امغخبا و  ؤهل

 .بىظىص مىا٫ في خُاحي. خُاجىاو  ،. الهىِئت التي ؤخُا آلان.الىُٗم

 .ؤخبخه في هللاو  ،ؤخبها في يمالها

ٖىض و  ،٦غهبان. بلى ؤن ؤحى طاث ًىم ل٣ض ؤعجبخه خُاجه. خُاتهما :٢الذ ؤمي

ُت ٖىضما ا٢ترب مً باب بِخه ؾم٘ ب٩اء و  ،ٖىصجه مً ؤخض الخًغاث الهٞى

ؤهى خ٣ُ٣ت ما  .هى ل ًهض١ ما ونل بلُهو  ،ٖخبت البابيء عيُ٘. َو

  ؟ٌؿم٘

 
ا
ت. جدىي َٟل ٍغ ٗا  بلى ؤن قاهض بحن ًضيها لٟت بًُاء. خٍغ عاج٘ ال٨ما٫.  اعيُ

ذ الباعخت بُحر لـمخ :٢الذ في بدتو  ،بلُهو  ،ٞاث٤ الجما٫. هٓغث بلى َٟلها

ت وها هي ؤم اًمً ظاءججي خامل ،الخماًتو  اللجىء اَالبا  .هى ًب٩يو  ،٣ًٕغ بابي

الاي  اجخظ٦غ ؤخضا  لـمجسبروي ؤن ػوظها وظض اللٟت ؤمام الجام٘. ٞ .بًاه

 .ٍمىذ مً ٣ٞض ٧ل هظاو  َُٗيو  ٌؿخُُ٘ ؤن ًغبي

ألامىع لِؿذ ه٨ظا حؿحر. في  .ما هظا ًا ؤم اًمً .ماطا ج٣ىلحن ًا امغؤة :٢ا٫

  صولت. في خ٩ىمت. خغام الخبجي
ا
 .لً هدبجى. ل ل٨ًو  ،ؤن هغبي الِـ خغاما  .ؤنل

 ؟٠ُ٦ ق٩لها؟ ٦م ٖمغه؟ ٖمغها بيذ ؤم نبي؟ ...ل٨ًو  ،...ىيٕى ؤنلـماهى 

 .ٍدٍىو  ،ًضه ًبؿمل اا٢ترب مجها ماصا و  ؟مً ؤهلها

 .وفي الخُاة ٞغط ،لـمًا قُش ؤخمض البىاث عػ١ في الخ :٣ٞلذ له

آه ٦م هي زُٟٟت. بيذ.  مٗ٪ خ٤ ًا ام اًمً. ٧ل الخ٤. :٢ا٫ الكُش اخمض

٣ٞالذ الؿذ  .. ما اؾمها. وؿِذ. ؾٝى وؿمحها ظمُلتهللاو  ٢مغ .بنها ظمُلت

يب  امىا٫. هي خ٣ا  :ٞغص ٖلحها .مىا٫ .... ؤو..ؾذ الخؿً ..... ؤو.ما عؤً٪ ٢مغ :ٍػ

حِٗل بُيىا؟ و  ل٨ً ماطا ؾىٟٗل. ٠ُ٦ هغبحها،و  مىالي في الخُاة. اؾم ظمُل،
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  ؟ؾٝى ؤؾدكحر، وؤعي ماطا ؤها ٞاٖل
ا
ل هي . بنها جب٩ي. هزظي. بؿملي ؤول

ض ؤن هبض٫ لها زُابها. بنها مبللت .ل. ظاجٗت عبما :٣ٞلذ لهما ؟مٍغًت  .. .ؤو جٍغ

يب  وؾمٗذ في ؤخض ظلؿاجىا الُىم  ٥طان جظ٦غث ؤبٗض  ،جخمخمالخالت ٍػ

 .اؾىٍا 

 .غً ؾىاص ؤَبو بؿماصًغه غلى بدغ غالنخىا اوعؾم   ،في ػمً مض ىو ...

وختى  ،مىؽ مً الكػغاءنا وؤؾماء ؤزغي ال ًدخىيها ،حىىهىا .ؾغامىا

ً  وغلى الُغف آلازغ مً يىيبىا الظي نىػىاه. ،الكػغاء آلازٍغ

ل ش يء ًغاه آلازغون في طاث  ،ؤها وؤهذ زلهىا الخُاة الخُاةها   .خُاةًو

 .وهكؿَ بُضي زلهىا الخُاة ،والظي هكس ي بُضى

 .الاخخُاط بلى آلازغ في هللاو  ،. الؼهض في الىٟـاو٦برث مىا٫ في بِذ ٌك٘ خبا 

يب ؤقٗلذ البابىع  .ججي بملبـ هُٟٓتآ :٢لذ ألمي ُاه. لـماسخىذ و  ظاعجىا ٍػ

 ...مىا٫و  ؾٝى جدممجي

ض ٖلحها صاثما  .ل صإ لظل٪ :٢الذ ضاٞإهذ جٍؼ  .. ؤها ؾٝى اخمم٪. بطا ٦ىذ جٍغ

 . ..غةلـما٣ِٞ هظه  .ؤعظى٥ :٢لذ

 .ل٣ض اؾخدممذ مً ًىمحن :٢الذ

يب ٖلى اؾخدمامىا و  ،طهبذو  ،ووا٣ٞذ ،ب٨ُذ ،٢الذو  ٢لذ ٢امذ ظاعجىا ٍػ

 .ول٨ً ٧ل ٖلى خضة ،مىا٫و  ؤها

خلٟٗت بالبساع الخاع الظي ٧ان لـماومً بٗضه ٧اهذ قىعبت الٗضؽ الؿازىت. 

 ،الهىاءو  ،٩اٞإة السخُت التي ٧اهذ جيخٓغهالـماًلٟ٘ وظهُىا بسخىهخه هي 

 .الؿلم آلامً الضفيءو  ،الخبىع و 
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 .ال تهمل مجها قِئا و  ي ج٣بل ٧ل شخيء في ؾلتها،مىا٫ ٧اهذ الظا٦غة التي ل جج

 
ا
في  اٞهي ال٣ضعة ال٩املت ٖلى الخظ٦غ ختى ألص١ الخٟانُل التي ل حك٩ل ٞغ٢

اعتهم في  مجغي ألامىع. ق٩ل ٧إؽ الكاي التي ٧ان ٌكغب بها الجاع ٖىض ٍػ

ُمت نٛحرة ٖلى  ،و٢ض ٧اهذ الؿماء ملبضة بالُٛىم ،نباح ُٖض الُٟغ ٚو

قٗإ مً الكمـ ٧اإلبغة ٧ان ًستر١ و  ،صا٦ىت ؾِ ؾماءا ق٩ل ؾم٨ت جخى 

ت الجلىؽ، الظي ًى٨ٗـ يىثه ٖلى السجاصة  الؼظاط ألامامي لٛٞغ

  ،يؿىظت بٗىاًت ٞاث٣تلـماالعجمُت ٖىض نىعة الخهان 
ا
 اػاثضا  ابل ؤن زُُ

 .زاع اهخمامهاؤاهٟلذ مً وؿُج السجاصة 

ت .خحرظاعجىا الُىهاهُت اؾو  ،ؤمهاو  ،مىا٫و  ،ظلؿىا ؤها زاثغة  .٧اهذ جب٩ي ٖٞؼ

ؾغ٢ذ ٧ل مالها  .طاث الٗكغة ؤٖىام .ال٣ىي. ل٣ض ؾغ٢تها زاصمتها الهٛحرة

مجىهغاتها التي ؤخًغها لها و  وطهبها ،ازمؿحن ظىحها و  الظي ججاوػ مئت

ًا لـماػوظها. ٧اهذ ٚالُت الشمً. ٣ٞض ججاوػ ؾٗغها  ب٩ل هضوء و  ،ائاث ؤً

ت٩ل ؾاب٤ مبو  ،حٗىصها ٖلُه مً مىا٫ ٧إن ما ج٣ىله آلان هى ما و  ،٣ٍحنو  ،ٗٞغ

ن الؿاع١ هى نبي ال٩ىي خؿحن ب٧اهذ ج٣ى٫ لها  .ؾمٗخه ؤمامهاو  ،قاهضجه

  .لٗب ب٣ٗلها لُظهبا بالى٣ىص بلى الؿحر٥و  ،الظي حٗٝغ ٖلى الخاصمت

 ؤو ػاثل.،لِـ بما٢ذو  ،ألاًام جل٣جها ما هى ه٣يو  ،و٦برث مىا٫

٣ِٞ ناثمت  .ؤو زلزت بلى ؤؾبٕى ،و ازىحنؤ ،ضة ًىملـمو  ،مىا٫ ٧اهذ ل جإ٧ل

لٟترة و  ل جدىاو٫ ؾىي الخـ، اؤخُاها و  ،الؼاص ل ًمـ ٞمهاو  ،اءلـماٖلى 

م الظي ٧اهذ لـما٣ِٞ الخٟاح ألازًغ، ؤو ال٣مذ  اؤخُاها و  جخجاوػ الكهغ، بٖر

بكتى ؤهىإ و  ،ؤمها ٧اهذ جداو٫ مٗها .جُدىه جدذ ؤيغاؾها الىاٖمت

ؤو حكخهي  ،جمض ًضها لـمبل ؤنها  ،ش الكهي التي جخ٣ىهؤنىاٝ الُبو  الُٗام

. ٧اهذ جخ٣ُإ اؤو حكغب خلُبا  ،ا، ؤو ظبىا اجإ٧ل َىا٫ خُاتها لخما  لـم. .بخضاها

اثو  والؿ٨غ ،لى طعة نٛحرةو  ،لر في الُٗاملـمابطا ٧ان   لـمالكى٧ىل و  الخلٍى
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ٟا٫. ٣ِٞ الٗؿل ألابٌُ ما ٧اهذ جُلب مً  اه ؤخُاها حؿتٕر اهدباها ٦باقي ألَا

  .طل٪ ُٞما هضعو  ،ؤبحها

 .ؿترؾلت ٖلى ؤعظاء البِذلـماوألاقٗاع  ،لـمو٦برث مىا٫ في ٦ى٠ الٗ

ؤباها بٗض نلة و  ؤحى .نغزذ مىا٫ عا٦ًت جسبر ؤمها .ظاء الكُش دمحم ظل٫

ٖلى اؾخدُاء. ٧اهذ هٓغاجه ل جغجٟ٘ ًٖ و  ،الٗكاء. صزل بلى البِذ في زٟغ

بُاهت الجُب الؿٟلي لؿترجه مً  انجضاٖب انجي٧ُاهذ ًضاه ل و  ،ألاعى

ً ؤها.في عجلو ،الضازل. ظئىا عا٦ًحن ؤ٢هض  .خًً ؤبيمىا٫ بلى و  ،. ٢اٍٞؼ

 .اجٟاع١ ظُبه ؤبضا  لـمؤبحها لىٟىػ بالهضاًا الهٛحرة التي 

ُ   ا. قانض  اؤن ؤيىن ًدُم   ؤيثر و  ،مً مُخم ؤو ابً ؾكاح. ًل هظا اؤبىي. آج

  ا. ؾبب  اعبما ًٌىن غظع  
 
  اواحض   .امىهب   .اؤعيٌ مً احله باخث

 
 .ما اصقئ

  .ؤلكت ؤقهضهماو  يم .اخىى  

 
ا
تو  ،لهىهاو  ،مىدكُا بىا .اؤهؼلىا ًٖ نضعه ياخ٩  لـمو  ،٢ا٫و  ،ق٣اوجىا الٍُغ

  :حٛاصعه ابدؿامت الغيا

يب ؤن جدًغ  م٪أل  ؤهذ ًا ؤًمً ٢لو  ...ا ٖلى الكُش دمحم ظل٫لـم. ؾ.هُا - ٍػ

 ..ىاقُسٛام٤ الظي ًدبه اي الش٣ُل. الالك
ا
 و  . ًا ؤهل

ا
ل٣ض  .بكُسىا ؾهل

اعج٪  ...اػصصها بغ٦ت الُىم بٍؼ

ىض ٖىصحي ؤها يبو  ،ٖو جغ٢ب. و  الكاي ٧اهذ مىا٫ ظالؿت في وظىم،و  ،ؤمي ٍػ

الُٛىم جسخٟي. و  ،زل٠ الدجب .جىٓغ بلى هىا٥. بلى جل٪ الى٣ُت الٗمُاء

بلى الكُش دمحم  همؿذ في نىث زٌُٟو  ،زاُٞت ًٖ ال٩ل ؾا٦ىت ٧اهذ.

 :ظل٫

٧ل بىاج٪ و  ،ؾم٪ ؤبى خؿً. وهي ػوظ٪ ؤم خؿًاهى ؤهذ ؾ٩ُىن  -

ًا    ...ضعؾتلـماؤبى ٖلي ؤخُاها ؤزغي في  ...ـبو  ،ا. خؿىن ؤخُاها ..ـب اؾِىاصًىه ؤً
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ًخمال٪ بلى ؤن ٢ام مً ٦غؾُه  لـم .بٗض ؤن ؾغث في بضهه لؿٗت ،تهلل وظهه

عٞعي في و  ،بًاي اٖىا٢ها. مدخًىا و  ،وظههابضؤ في ػعٕ ال٣بلث ٖلى و  ،م٣ابلها

ُا  ىص بلى ألاعى هبي لُخل٣ٟجي بحن طعاُٖ االهىاء عام خحن. أٖل ؤها في و  ،ال٣ٍى

ًا  ،ًىل مىا٫ وخضها لـماهخهاع  ٖلى الؿىاء. لىٗىص و  ،. هدً الازىحنابل ؤها ؤً

  .االتي زل٣ىاها ؾىٍا و  ،بلى الؿماء الخانت بىا .بلى لهىها .بلى ؤلٗابىا

ًاهذ خمىا ؤصع٦ذ ٢بل الى٢ذ ؤن  .ظل هللا غلى الخُاة .الخهىف لـمُ. 

غؾىم في صٞاجغ لـماوالى البكغ. ؤن الضوع  ،هىا٥ عؾالت حؿغي ٖبرها للخُاة

،ً   ال٣ضع لها هى في ازخلٞها ًٖ آلازٍغ
ا
ألانىاث و  ،وؤن ألاخلم التي جإجحها لُل

 ـ  اهذؤهِؿت ٧ـ  الُٗىن التي جلخ٣هاو  ،االتي حؿمٗها نهاعا 
ا
ا٢  اما هي بل ٞع

 .ولخد٤٣ ما هى ٧اثً ،ازخاعوها ل ٚحرها لخ٩ىن لهم وؾُلت حؿغي ٖبرها

 جل٪ ألا٩ٞاع.و  ،وه٨ظا صوع. اؾتراخذ ،اؾتراخذ مىا٫

 .الضعوؽ الضًيُتو  ،و٦برث مىا٫ ٖلى ؤٖخاب صوع الٗباصة

غ 
ٌ
ؾمٗذ ألاقٗاع. حٗ .ٖلحها ال٣غآن ت ٢

ٌ
وخٟٓذ  ،ذ الهلة ٢بل ال٨لملـمؤ

ُت ٢بل ؤؾماء ألا٢اعبألا   وألاهل، و٦خبذ ؤو٫ ما ٦خبذ اؾم هاقُض الهٞى
ا
 ا

 بٗض. جخ٣ً ألابجضًت لـم٧اهذ و  ،مً ؤؾماء هللا الخؿجى

بػض نالة . ًإحي بالهلب، ػلًلـمايغ الِظ  .عص الخكيىِ مىاُ ؤهذ ال .مىاُ

 الكجغ.

ى بؤٖىضما ظاءوي و  ،الحهما بمىا٫ طاث نباحجِذ ؤها مً ؤل٨جي و  :٢الذ ؤمي

ً .مام الجام٘ؤًمً بها مً ؤ ل٨ً هظا ما ٌكُ٘ و  :ٞغصث ٖلحها زالتي ؟ؤجظ٦ٍغ

ًا  لـمو  ،ٖجها هللا هظا هى و  :ميؤٞترص  .اؤمل٪ خ٤ الغص ختى ل ٌكُٗىا ٖى٪ اً

يب  ٢اما ٖلى جغبُتها،و  ،نهما ٢ض ازظاهاؤالخ٤ ٣ًا٫. صخُذ و  ،الاٞتراء ٖلى ٍػ

٘ ن بخض ٌؿخُُ٘ ال٣ى٫ ؤل  ل٨ًو  ،بضون ؾاب٤ ج٨ٟحر ؤو جغصصو  وبك٩ل ؾَغ
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جذ بها ؤبٗض ان  مام الجام٘ؤوويٗتها  ،ػوظخه الخىظاًت هي مً ٞٗلذ طل٪

يب ختى لـماخا٧ا و  ،ا٢اما بظل٪ ؾىٍا  مانهؤم٣ٗى٫ ؤمً ٞغوؿا.  اامغة ٖلى ٍػ

نها ٢ض وعزذ ًٖ ؤبحها ؤ ًجى٨ٍغؤ :٢الذ زالتي .ٍغبحها في بِخهو  ،حي بابيخهًإ

 البكغ.و  ،ٚاثبت ًٖ الخُاة اجضيها صاثما ذ مشله جؤلِؿ .الضعوقت التي هي بها

ترهدت. لـمامكُتها البُُئت. و  ،ن. الجبحن الٍٗغٌحالُٗى لمذ.لـماه في هل حكبؤ

 ...لؤ

 .نبل الخُاةحي إًلها ج ،مت الخكانُلءمىا .جىاسخ الجؿض .وجُابو الغوح

  .حي في خب الخُاةإج .جإحي في زلو الخُاة

 :ابض  ؤلً جهىلىا و  ،نذ ماو  لىا فين جهى ؤيُل لٌم و  ،وؤهخم

 . ..وهى الجؿض ؾبُله لُىكظ الى الغوح

 ...الجؿض الظاهغ الظي ًجب ان هسكُه

 ...الغوح الباًَ التي ًجب ان وؿخظهغها

الجمُ٘ ٧ان ًجلها ٧امغؤة هاضجت ٖا٢لت لها و  ،ؤخبذ ال٩لو  ،و٦برث مىا٫

 ،ؤهِؿت وصوصة ق٣ُتلِـ ٦ُٟلت و  ،اتها التي ل جى٤ُ ًٖ الهىي لـم٧و  ،وػنها

 .خلىة ق٣اوتها ٣ِٞو 

بل ؤنها ازخاعث مجها ما هى  ،جمؿؿها لـمو  ،مغث ألاًام ؤمامهاو  و٦برث مىا٫،

تو  ،خ٨مت  .ال٨شحر مً ال٣ُحنو  ،مٗٞغ

 .جمغ الؿىىن ٖلحها لـمو  ،٦برث مىا٫

ًا و  ،وخبلذ مىا٫ لِـ و  . ه٨ظا،اصون ؤن ًمؿؿها بكغ، و٢بل ؤن جبلٜ ؤً

 .ؤبىها لِـ بمهض١و  ؤمها في طهى٫،و  ،ج٩ىع و  البًُبٟٗل ٞاٖل. اهخٟش 

في خًىع ؤبحها و ،ؤزظاها بلى الضاًت. واخضة بُٗضة ًٖ الخاعة التي حِٗل بها



 

53 

 

ُت ما،   ل٨ًو  ،مما ؾخ٣ىله اوؤماها  ٖل طل٪ ًهبٜ قٖغ
ا
 انٟغ وظهها .اٖبش

ل ًىظض و  ،ٖظعاء جؼا٫ ؤن البيذ ل الضاًت في ٚحر جغصص ؤ٢غثو ،جلبض بالُٛىمو 

 .ججاوػ ٖمغه الكهغ الشالضو  ،بل ؤن ما بضازلها َٟل ،ي ؤزغ لٟٗل ماؤ

 ل ٢ىة بل باهلل و  لخى٫  :٢ا٫

  وٗم الى٦ُلو  خؿبي هللا :٢الذ

 جبلٜ بٗض  لـمنها بج٣ىلي لي  لـمؤ :٢ا٫

 ٖظعاء  ل جؼا٫نها بلي  ج٣ىلي ـمؤل :٢ا٫

 ٠ُ٦ خضر ما خضر و  :٢ا٫

 ؤهى مً الجً. ؤخض ما ٌؿ٨جها  :٢ا٫

ه :٢الذ  حٗٝغ بالؿغ ٢بل ؤن ٩ًىن و  ال٩ل ٌٗٝغ ؤنها مساٍو

ه٪ ؾخدهل ٖلى عػ١ ٢بل بج٣ل ل٪  لـمؤ .هدً ٖلى ٣ًحن مً هظاو  :٢الذ

 نهاًت الكهغ

ذ ؾاع١ ؤؾاوع ظاعجىا اؾخحر .وهظا ما خضر :٢ا٫ ً ٠ُ٦ ٖٞغ  ؤجظ٦ٍغ

بٗض  ،كهىص ٖىضما ؤ٢غث ؤن الؿُض دمحم ظل٫ ؾحرػ١ بهبيلـماوالُىم  :٢الذ

  .٘ بىاثؾب

 ،ؤمغث ال٩ل بالهُامو  عمًان، ٖىضما ؤ٢غث ؤن الٛض هى ؤو٫ ؤًامو  :٢الذ

ىض الٗهغ ؾغث بقاٖت ؤن  ،ًٟٗلىا لـمو  ٖلى الجمُ٘ و  ،ٟتي ؤزُإلـماٖو

 بزغاط ٦ٟاعة 

 و  :٢ا٫
ُ
 و ،ؿٟذ الكمـٍىم ؤن ٦

ُ
ج٣ل لىا في  لـمؤؿ٠ ال٣مغ في اللُل ز

 ٧ان ٢ض و  ،ىام ٢بل ؤن ًدضرلـماالهباح ما عؤجه في 
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 و حٗٝغ ما عبِذ ،هي ابيخ٪ .ؤٖٝغ ما عبِذو  هي مىا٫ ؤها عبُتها :٢الذ

حن ما عبِذ  ،هي ابيخ٪ .ؤٖٝغ ما عبِذو  هي مىا٫ ؤها عبُتها :٢ا٫  وحٗٞغ

بلُه و  ل ٢ىة بل باهللو  ل خى٫ و  ؤٖىط باهلل مً الكُُان الغظُم :٢ا٫

للهم ؤلهمىا اللهم اؾتر ٖىعاجىا، وآمً عوٖاجىا. ا .بلُه هاوبو  وؿخٟٛغ

مُمئىت جامً بل٣اث٪،  اعقضها، وؤٖظها مً قغ هٟىؾىا. اللهم اعػ٢ىا هٟؿا 

في َلب عيا٥ ٞإٖىا  وجغضخى ب٣ًاث٪، وج٣ى٘ بُٗاث٪. اللهم بها م٣هغون

الخمض هلل الظي هضاها لهظا وما ٦ىا لجهخضي لىل ؤن )ٖلُه بدىل٪ و٢ىج٪ 

 .(هضاها هللا

مذ  جبذ به لـمو  ما، احٗٝغ قِئا  .مىا٫اهخخى في الهمذ. بل و  ،الجمُ٘ ن 

 ؟ ٠ُ٦ ق٩له هظا الظي ٞٗل ما ٞٗل؟ ما اؾمه ؟ألخض. مً هى

وجشا٢ل  ،ٖلماث الاؾخٟهام اػصاصث .لجإ بلى الهمذ. بل ؤهاو  ،ال٩ل نمذ

ها لـموظهي ٢ؿىة ما  ملمذجدذ ؾىاب٨ها اػصاصث و  ،ٖلي خملها  لـم .ؤٖٞغ

 ة.جٟاع٢جي ؤبض الخُا لـمو ؤجبُجها و٢خئظ. 

اعجىا ًا  .في طل٪ الُىم ظاءث لٍؼ ن ئجُمو  ،ظاءث لخٗىصه .اؤدي اوـ ٧ان مٍغ

ُا  غها  اٖلى خاله. ٧ان مؿخل٣ غه. ؾٍغ  ،اهى. ٧ان قاخبا و  ،كتر٥ ؤهالـمافي ؾٍغ

 و 
ا
مٗها بهىث  الـمجدذ الُٛاء ًسُٟه. مخ٩ هٖىضما عآها صؽ وظهو  ،امجه٩

ؤزغي ؤياٞها بلى ٧ل حجت  .لً ٌؿخُ٘ اللٗب مٗىاو  ،اػا٫ حٗبا  م٤ُ ؤهه ماٖ

 ومداولجه الضاثمت في ٖضم الٓهىع. ،الابخٗاص ٖىاو  ،حججه في ججاهلها

بل ما هى ؤقبه  ،ؤهاو  هبُىا بلى باخت البِذ مىا٫ .الاه٨كاٝ في خًىعهاو 

 .ؤؾغاعها وجباص٫ ،لهىهاو  ٖىض شجغة الىاعهج بضؤها خضًصىاو  ،بمضزل بىاًدىا

ؤؾخُ٘ ؤن ؤقاع٦ها ٧ل  لـمو  ،ؤٞهم لـمو  ،٢الذ لي ماطا خضر مٗها ٖىض الضاًت

 .اوبا٦غا  ،ٞهي البراءة التي ل جمـ. هي َٟىلتي التي ٣ٞضتها ،لـمما ؤٖ
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هجي زاث٠ مً ٖلماحي ب٢لذ لها و  ،ع٢هىاو  ،ٚىِىا .ع٦ًىاو  ،لٗبىا

ؤ٦ً مً  لـمؤن ؤبي ؾٝى ٌٗا٢بجي بن و  ،ما ًغام ٚحر ضعؾُت ؤن ج٩ىن ٖلىلـما

 ،الهٛحرة مً شجغة الىاعهج ما جهل بلُه ؤًضًىاؤ٧لىا ٧ل  .الٗكغة ألاواثل

ىضما اهتهُىا نٗضها بلى مجزليو  في و ،وهىا ،زبإها ال٨شحر مىه في ظُىبىا، ٖو

وجىاولذ ػظاظت  ،ُبشلـمااهؼوث في مضزل  ا٧ل مً ٧ان خايغا و  ،ٟٚلت مجي

ٖلى و  ،ولىنها. ٞهي صؤبذ ،ام٩انها جماما  لـمالتي حٗو  ،ال٩اػ مً الخؼاهت الؿٟلُت

 .ما لضيهم صمضاع ؾىىاث اؾخٗاعة ال٣لُل ألمها ٖىض هٟا

ليء لـماؤقٗلذ ٞؿخانها ألاػع١ وألاخمغ و  ؾ٨بذ ٖلى ظؿضها ال٩اػ،

ٝغ َاثغة مٛاصعة ٞؿخانها  ،بل .ؤخلمهاو  ،عوخهاو  ،بالٟغاقاث التي بضؤث جٞغ

 الجحرانو  ىؽ ال٩اثً الىاْغ بلُه ٧ل الىاؽلـملـماخُاتها الىظىص الٟٗلي و 

ضًً مجها ؤصخاب الخاظتلـماو  ألاهلو    .ٍغ

خهاغض منها إلى لـماؾاصعث الكغاقاث خُاجىا، وعخلذ مىاُ مؼ الضزان 

 الؿماء.

و مألث بُدىاو  ،جهاغض الضزان  .احؿاصعه ؤبض   لـمو  عابدت الخٍغ

  ولؿذ مً ًغم(
 
حؿإُ  لكغاقاثهي ا ا.لؿذ ؤه .والىاع جىالها. جىتهٌها ،اخه

ـِ  .صون ؤحىدت كغاقاثؤم هي ال ؟افي قهضان ؤحىدتها متى ججْضه صون ؤم

 . الىحران.. ؤحل هي الىاعؤهالؿذ  ؟صون الُىم جدُا .حؿترحػها بها. صون ؾض

الغماص الهل  الجؿض إلىٍىهلب و  ،جظًب. ي كى ح. المذالخغابو جُاُ اإلا

 .وقٌم مهضٌؽ. حػمٌُض  .هي ججاغُض الىاع جغحؿم .ٍدترم و  ،عجحن لخِم  مً

  ملـالاو  ،لـممغاُص الا
ٌ
ػت الىاع. قػحرة ؤهذ صونها في ؾحر َهىع. جىيؤ قَغ

غىضما  يجدكظى بحن ًضَ يىثاُ غلَُ. هي مغاًالـماخىازغ. لـماباللهُب 

جدؼن. هى قغٌى نبل جسُي غخبت هللا. ؾحر الهالة في بِخه و  ،عجؼؤ
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. ؤن ها. ليالبٌت للـماالؿازىت. اههُاع  يىاحاحإلاؤن ٌؿخجُب  ،هضؽاإلا

 .حن ًضيهاجدباعى بو  ،جخبخل

ٍو   ؟يم صخغاء. إظمو  ،نٍُظ و  ،حكاغَُل و  ،يم مً لهٍُب  .يم مً هاٍع في خٍغ

  .ؤهذ وخضىو 

خًىع  .لـمؤهَ في طايغة الاإلاىاُ اغترف و  ،هالـمهي الىاع انهٌ مً خ

  .الاهتهاى

هتهاى ال قالهبر يُو يُو ال ًدؿؼ  ،َلـمؤهُا مىاُ. هُا ازلعي غىَ 

 .الظي جدملحن لـماالػ

 ؟مجىؾُت في يمىن ججزع مىهو  ،ؤم هي نالة الىاع ؟هظا تراٍف ؤهتهاء اغ

ًان إهتهاء  و  ،ا بالضازل ٌػخلجلـم بل اؾدىُام لَ لي إلى بضاًت  إوي ؤمجض ما 

 ى( هىا/ نهاًاتها اؤيثر ويىخ  

 .. هي طاهبت بلى الجخُم ل مدالت٦ٟغ .هظا خغام :دمحم ظل٫ ٢ا٫ الكُش

 .ن. هللا ًهبرهاما خالها آلا  .مؿ٨ُىت ؤمها :٢الذ ؤميو 

 .ألاعواحو  هظا ظؼاء الٗبض م٘ الجان :ظاعجىا اؾخحرو٢الذ 

وفي  ،ٖلى الؿُذ جاعةؤقبه بالىظىص  ،٢مت الٗبضهظا  :نض٤ً ؤبحهاو٢ا٫ 

 .الٗم٤ جاعة

 .اللهىو  وؤًام اللٗب ،شجغة الىاعهجو  ،ل٣ض اختر٢ذ مىا٫ :و ٢ا٫ ؤدي اوـ

 .ل ٢ىة بل باهللو  ماجذ. لخى٫  :و ٢ا٫ ؤبي

  ؟ماطا ٌٗجي مىث ًا ؤبتي :و٢لذ

  ؟طهبذ ٖىض هللا :و٢ا٫ ؤبي
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 ماطا ٌٗجي هللا ًا ؤبتي؟و  :و٢لذ

 ...و هىا هىث نٟٗت ٖلى وظهي

ذ ؤن هللا هى الهٟٗت ىضثظ ٖٞغ  .ٖو

  .ىثلـماهللا هى  او ؤخُاها 

ًإث ؤخض لخ٣ضًم الخٗاػي. بل ؤن  لـمو  ٖلحها ؤخض في الجام٘، ًهل   لـمو 

 و  ،ت ؤًامالهىان ههب زلز
ا
ن ٖلى زضمت ى . ٣ِٞ ال٣اثماجماما  ا٧ان ٞاٚع

ً، وؤبلـما  .ؤها ...و ،هاى ٍٗؼ

٧إهه و  ،لـم٣ًغ بما ٌٗ لـمو  ،قاهض. ٧ل مً خىلي ؤه٨غ ما خضرو  ظمُ٘ مً ٧ان

ميكاها ؾغاب. و  ٢ضعاتها الخُٟت وهم. َٟىلتهاو  ،ج٨ً لـم٨ًً. مىا٫  لـم

ؤؾغاعها التي بدىا بها بلحها  وسجخه هي. لـمان ٧ان ٞهى خو  ،خملها مً الجان

ًا و  بل ،اٞتراء. الجمُ٘ اج٣ٟىا ٖلى به٩اع ظماعي في وظه خُاة مىا٫  .امىتها ؤً

ً   ًهل غىض خض الخُاة لـمو  ىث،لـماَاُ  .الاهتهاى َاُ الؿغ  .اؤً
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اؾخدممذ، واؾدىجُذ،  .ؤها ه٠ُٓو  ،طهبذ بلى الهلة ًىم الجمٗت

ؤماعؽ الٗاصة  لـمل٨جي  ،هاب اؾخمخٗذ بهو٢ههذ قٗغ الٗاهت بٗض اهخ

ت. ٣ٞض اخخ  لـمالؿٍغ
ا
 ،وجلىث ألاصُٖت ،اذ لُلت ؤمـ. جىيإث زلز

طهبذ بلى و  ،والاؾخٟٛاعاث التي ؤخٟٔ. اعجضًذ ملبـ الُٗض الجضًضة

زلٗذ  .ؤ٦ثر مً صازله٧ان زاعظه في و ،الجام٘. ٧اهذ الخكىص جمؤل باخخه

خه جدذ ببُي  وزالٟخه. ،خظاجي  ٍَى
ا
وويٗخه  ،بلى زؼاهت ألاخظًت ونىل

بهٗىبت بالٛت.  بًاه اًٟل ٢انضا لـماجىاوءث بغؤسخي هدى م٩اوي  .هىا٥

ٗا  جىظهذ بلى  .بل٨ؼاث هالخجي في زُٟت اؤخُاها و  ،بغ٢ت بحن ألاظؿاص امخضاٞ

ذ نلة ع٦ٗخحن جدُت و  ،دغاب. جىانٟخهلـما ب٩ل زكٕى و  ،سجضلـماهٍى

ٗذ طعاعي    :ؤن ؤههي الدكهض جغامى بلي نىث ًغجلوبضؤث، و٢بل  ،جدُت ٞع

ٍاة قيها مهباح و  )هللا هىع الؿماواث هباح في لـماألاعى مثل هىعه يمك

خىهت ال  ًإنها يىيب صعي ًىنض مً شجغة مباعيت ٍػ ػحاحت الؼحاحت 

تها ًض يء ولى و  قغنُت ٍاص ٍػ جمؿؿه هاع هىع غلى هىع يهضي  لـمال ؾغبُت ً

 (هللا لىىعه مً ٌكاء

  اؾابدا و٧إوي ٦ىذ 
ا
في ؤظىاء ؤجبُجها ؤمامي ظلُت  افي لجت َاثغا  افي بدغ ٚاع٢

سجض ٖلى ٦خٟي ُٚمت لـماو٧إوي ٦ىذ ؤؾغي مً م٩اوي في باخت  واضخت

جمؿؿها  لـملى و  ل ٚغبُت في ػظاظت جى٢ضو  هدى هاع ل قغ٢ُت اقاخبت ٖاعظا 

ل ٚغبُت هاع ٖلى هىع ٖلى هاع مً هىع ٦مهباح ٦مك٩اة و  هاع ل قغ٢ُت

ها ًهل الؿماء لِؿذ بؿضعة مىخهىو  اءلـما٦صجغة ؤنلها في  ل ٖغف و  ٖٞغ
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لِـ بغظل طي و  اهُبا م او٢ىعا  امل٪ مهُب هى وهى ولِـ بكُش ًغجضي بُايا 

ت جٟىح مجها عاثدت الهىض٫ هى و  ٖمامت ظبت زًغاء ًمؿ٪ بمؿبدت مئٍى

 لِـ مً مغسخىو  ٧إوي عؾىث هىا٥و  ؾم ؤ٦جي به مٗجىاهى ولِـ مً مبجى ؤو 

 .٧إهه لِـ مً هىع و  الىىع ًٟىح مىه هىع و 

 .بهه وظه مً الظا٦غة ًىمى ٧الػصخام في قىإع ال٣ٗل الغزىة :وج٣ىلىن 

ت حؿخٗغ  ،هى ًضمً الخدض٤ً في الىظىه :وج٣ىلىن  ٧إهه ًدتر١ بىحران قهٍى

 الجٟاٝ.و  ،الضظىت .و٢ىصها هظًاهاجه ٚحر الهلىؾاث

ُل هى .وظهه مىػٕ بالدؿاوي ٖلى ُٞافي   :وؤ٢ى٫   ُ ل ؤ٦ثر  –عبما  –ؾغاُب و  ٖ

ُ   .ؤها ًا  ٌل ٚحر ؤوي ٖ   ؟مجي ...ل اعجىاءو  ه،ا َكغبجي ْمو  ،اؤً

 ...و ًغم٣جي

ًا  ٨ًً مً الؿغاب في شخيء لـم ٢ىليو  ،٨ًً لـمٚحر ؤن ٢ىلهم   ،بن ٧انو  ،اؤً

 ،وهىعه ،ؤوسخى ٧ل شخيء بل البدغو  ٞشمت ُٖل ٌك٤٣ مؿاماث الظا٦غة،

 .وزبجه

 .ًهعي انهىع ًًإهه غلى 

وبٗض ؤن  ،والخا٫ ؤزظث مجي ما لها ،اعججٟذ ألاونا٫و  ،عحٗض البضنا

 
ا
ت اظالؿا ٧ان ًغجل. بلى قُش  اطهبذ مترهدا  جمال٨ذ ٢لُل  في الؼاٍو

 .ال٣هُت
ا
 .هدىه اٖىضما عآوي ٢اصما  . ؤزظ ًغم٣جيامًِئا  .ا.٧ان وظهه باق

مً بُٗض.  طعاُٖه هدىي  ا. ماصا اهخى ما بُضه ظاهبا و  ،جى٠٢ ًٖ ال٣غاءة

 
ا
ًغ آلازغون مً  لـم٧إهه عؤي ما و  ،بُضًه صزغوي ػملجي بٗباءجه. .بًاي مؿخ٣بل

 ،وبؿمل ،ما جل جل .جهل بلُه ؤطوي لـمبما  بضؤ ًخمخمو  ،خىلي. مؿض عؤسخي

 ...هللا هىع الؿماواث وألاعىو  ،خُهخى٢ل. ونلخجي جمخمت قٟو 
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ٛاصعه ما هاله ،ظؿضي بضؤ يهضؤ  .َو

ؤؾخىضخه  لـم ،اجي ل٣ُى٫ قِئا ٌُؿخضٖ .٧ان ًىاصًجي :٢لذ له ًا قُذي

ًمؿؿجي  لـمو  ،٦ك٠و  ،ٚمغوي بًىء .ًى٤ُ لـمو  ،اث. ٢ا٫ ٧ل شخيءلـمبال٩

 آلانفي ؤٞٗل  لـمو  ،ه٣ُذو  ،ؾمٗذو  ،قممذو  ،٧البكغ. بل ؤوي ؤخؿؿذ

 ،ال٣ُحنو  ،الًىء. ال٨ك٠و  ،ؤها ال٨ما٫و  ،٧إوي ؤها هى ،وؤ٧اص ؤ٢ى٫  ،طاجه

 .ؤها ...ههإ٧ هىو  ا هى،بل ؤه .الىيىحو 

و٢ل٤ ٖلى ؤمغي. ؤؤها مٍغٌ.  ،ؤها في خحرة .ما هى مٗجى ما ؤ٢ى٫  .ًا قُذي

 ؟ مجىىن 

 ؟ؤمؿجي ظً

ذ جلبؿجي  ؟ؤم ٍٖٟغ

ابدؿامت و  بٗض ؤن ػملجي زاهُت،و  ،بغ٢ذو  ،ٗذ ُٖىاهلـمو٢ض  ،٢ا٫ الكُش

 .زُٟٟت اعحؿمذ ٖلى قٟخُه

٫ وفي الجضاع وفي الؿماء وفي هى في الجباماجغي  .ٚحر مدضوصبجي : ما جغي 

مىظىص ومكهىص بل ٧ل طل٪ هى هى ألاو٫ و  عاضلـماألاعى وفي الدجغ وفي 

  .وآلازغ والٓاهغ والباًَ وهى هللا الظي ل اله بل هى

بجي ؤهذ جى٤ُ بلؿان  :همـ في ؤطويو  ،لي صمٗت جغ٢غ٢ذ في ُٖيُه ثو جغاء

  .شخيء فيلِـ ؤهذ و  ،خاله

بلى الكُش ؾىظهب مً الٛض ؾخإحي معي. و  :ا٫بٗض ٞترة َالذ ٢و  ،نمذ

  .غاث ألاولى بن ؤخب طل٪لـمال ماو٘ ؤن ًغا٣ٞ٪ في و  الى٢ىع. اؾإ٫ ؤبا٥؟

بلىلت ٖلى السجاص الٗخ٤ُ. لـماعاثدت ألا٢ضام  .وػاٙ هٓغي ُٞما خىلي

الخمخماث  .ٗك٤لـماىٟلذ مً الؼظاط لـمااللىن ألازًغ و  ،ؿ٪لـماو  ،البسىع 
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ت في ال٣غاءةللكٟاه جخلى ما  اعجبا٧اث  .جِؿغ مً آًاث الظ٦غ. اللٗشماث اللٍٛى

ىٟلذ. ٖبثهم البريء. هل هكت لـماضخ٨هم  .الهٛاع في ٣َىؽ الهلة

الىٓغاث مً  ازخلؽ ؤمام الغظا٫. ًوهغولته ،الكُىر في وظىههم. اليؿاء

 ،آزغ ٌٗٔ امغؤةو  ،كىعةلـماَؿإله و  ،قُش الغظا٫ بلى اليؿاء. عظل ٌؿغ بلى

ً. ٞتى ملخذ  لثها ٖلى الهبر. ٌٗضها بالجىت التي جإحي ٍدو  ًدىاو٫  لهابٍغ

ٟا   لـمامً  امصخ
ا
تو  ،ا٨خبت الخكبُت. ٣ًبله زلز وما  ،ؤهاو  ،ٍظهب به بلى الؼاٍو

ض في الٛضلـماو  ،الكُشو  ،عؤًذ نىجه يهىي ٖلى و  ،هؤبي. ؾَىنىث و  ،ٖى

ض في ؤطويو  ،٠٦ ًهٟ٘نىث في ؤخؿً ألاخىا٫ و ،ْهغي  نىث . نىث الٖغ

جدمُجي مً يغباث َاجكت ًىالها بها. ل. لً و  ججهغه ًٖ بًظاجي،و  ،ؤمي جب٩ي

  .ؤ٢ى٫ ما خضر. لً ؤٞصخي بالؿغ. لً ؤطهب

زالي هى الظي ًغبُجي م٘ و  ،ؤبي ماث. ؤها ًدُم :وفي جغصص وظل ؤ٢ى٫ للكُش

 .وخضي ...هى لً ًماو٘ بن طهبذ مٗ٪و  ،ؤمي

ؤجىاو٫  .ن ؤنلي ع٦ٗخحن لىظه هللاَؿإلجي ؤو  ،ٍغبذ ٖلى ٦خٟيو  ،ًبل وظهه

 و  ،ال٣غآن مً ًضه
ا
 .ؤ٢غؤ ٢لُل

بًاه. اؾخ٣بلىا الكُش و  ،بٗض نلة الٗهغ طهبىا ؤهاو  ،وفي الُىم الخالي

ت الجلىؽو  ،الجلُل ججاوػ الؿبٗحن ب٣لُل. طو ٧ان ٢ض  طهب.و  ،صلىا ٖلى ٚٞغ

لت ملؿاء مً بُاى و  ،قٗغ ابٌُ ٌك٩ل هالت خى٫ عؤؾه لخُت ٍَى

 ،بُضه مؿبدتو  ؤبٌُ، اًغجضي ظلبابا ٧ان ا بإنابٗه َىا٫ الى٢ذ. ًمؿضه

م٘ ٩ان ؤلٟت مدببت. لـماجيكغ في ٦غ. عاثدت البسىع جمخماث ط   خُهٖلى قٟو 

ت. ظلؿىا ٖلى ألاعى بياءة جدؿلل مً ٖلى  ،مهباحي ٧اػ ٖلى َغفي الٛٞغ

ؤعاح و  بؿاٍ نىفي نى٘ ًضوي. جىاو٫ قُذي مؿىضًً مً الُٝغ آلازغ،

٣ي  ،صزل الكُش الجلُل. ْهغه ثوؤؾىض ،آزغ له اؤزظ واخضا و  ،ٖلحهما مٞغ

 ...هى يهمـ بهىث ونل بلى مؿامعيو 
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 ؾكغ لي.ا "يهُػو"ًا 

اث. لـمؤخببتها. بل ؤن ؤونالي اعحٗضث مً مهابت ال٩و  ،اجهلـماهضهكذ مً ٧

ه ٖليو  ،ظلـ ٢بالتي  لـمالصخت  :خضًشه بلى قُذي او٢ا٫ مىظها  ،ؤعاح هاٍْغ

 .ل٨ً الخمض هلل ،٧اهذ حٗض ٦ما

 .هللا ًمض بٗمغ٥ قُسىا :٢ا٫ قُذي

 ؤبدؿم و  ،ما هٟ٘ َى٫ الٗمغ بضون صخت :٢ا٫

 َُُٗ٪ الصختو  ،ؤ٦مل قُذي لـم :٢ض باصله الابدؿامو  ،٢ا٫ قُذي

  .الٗاُٞتو 

  لـمو  ،وهىا حؿللذ ابدؿامت بلى قٟتي ٣ٞا٫ لي
ا
 هىا :جٟاع٢جي هٓغاجه م٨مل

 . ٖلُ٪ بجيالصخت ؤصامها هللاو  ،الُٟإ

ُا   .ل٪ اًا قُش. ق٨غا  ا: ق٨غا او٢لذ مخلٗشما  اٞىٓغث بلى قُذي خُ

 ؟٦م ٖمغ٥ :ؾإلجيو  ،ٞطخ٩ا في جىصص

  .ٖكغ اازى ٣ٞلذ:

 .... ماقاء هللا. َى٫ الٗمغما قاء هللا :٢ا٫

اعاث بِىه و  في ؤخُان ٦شحرة ٧اهذ بُجيو ،وجخالذ الل٣اءاث بُيىا ،جىالذ الٍؼ

بذصون قُذي. ه٨ظا  ،٣ِٞ ًا  لـمو  ،ٚع بخه ؤً  .اج٪ بل ٚع

 مغاث بلىو  َُٗضها ؤمامي مغاثو  ،ًخلى ٖلي ٧ل ًىم آًاث .٧ان ًدٟٓجي ال٣غآن

زُو  ،عصصها زلٟهؤ .ؤن ؤخٟٓها
ُ
  ٧انما  اهه صاثما ؤبل  ،يءؤ

ا
. في وظهي اباق

  .ساعط ألالٟاّلـمل٣ً لـمابل هى الهبىع  ،اػاظغا  ؤو ،الِـ ماهبا 
ا
لضي  ايابُ

في و ،بلى ؤن ؤحى ًىم .اثلـموخغ٧اث الٗلماث ٖلى ال٩ ،مساعط الخغوٝ
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ُٖىاي و  ،٢لذو  ،ما ٦ىذ آحي بمشل طل٪ اهاصعا و  ،مىخه٠ جلوجه ٢اَٗخه

 لـمو  ،ي مغةلـمؤحى لي في خ .ىاملـمال٣ض عؤًذ ؾُضها دمحم في  :اؤن جضمٗىق٩ان ج

ٟا ٖلى ال٣ى٫ ألخضئ ؤظغ  ع هى  ،هه بالضازلؤ لـمٖؤ .ٖلى باب زُمخه ا. ٦ىذ وا٢

ُا و  ،َؿُ٘و  ،٧ان ٌك٘ اعحٗض البضن. و  ،مً الضازل. زٟذ ال ٌٛصخي الُٗىن آج

بذ بالضزى٫ ٖلُه هو  ،ٚع  ،بضؤ خضًشهٞ .ؾمٗهو  ،قاهضهو  ،زٟذ مما ٌٗٞغ

  ،خضزجيو  ،احيلـمٌؿم٘ ٧ لـم٧إهه و 
ا
 بما بدذ له ب٩ل ما ٨ًً وؤٞاى مخجاهل

. ض بظاباث ٖجها بٗضًج لـمو  ،جٟاع٢ه َىا٫ خُاجه لـمألاؾئلت التي ؾإ٫  .لـمَٗو 

و٧ان  ،َؿخدىط ٖلُه في ؾىِىه ألاولى مً البدضو  ،هُٞؾغص ما ٧ان ٨ًٟغ 

ه، لـممٗو  خضزجي ًٖ قُسه .لـمًخ٩ ىام ٧انلـماؤو في  ،٧إهه الىاثمو  ،لي ٢ىله

ضلـماٖلُه  خ٨مو  ،و٠ُ٦ ٧ان قي بضاًت خُاجه بل قُش ؤصخاب و  ،ون ٍغ

٣ت  :٢الىاو  ،ؤصاهىه لظل٪و  ،الٍُغ

ًان في  مًقُش له قكُسه الكُُان، و مً ال »  ًان قُسه الكُُان 

ؤن الىنُى إلى هللا و  ،ًخسظ له قُسا مخسلها بإزالم الغخمً الٌكغ ختى

 «ظهغ الظي غُىه هللالـمابل هى الػاعف،  لـماال ًمًٌ ؤن ًخم بؿحر صخبت الػ

 ، و٢ا٫ لٍغض ظظبت بلى هللا حؿمى بالجظبت ؤلالهُتلـماًجظب ن الكُش ب و٢ا٫

الٌُٟ الظي ًجها٫ مً بدغه و  ،جدهُل لهظه الجظبت بل بصخبت الكُش

 .ٍغضلـمادُِ بلى ٢لبه لـما

٢ا٫ طل٪ ال٣ٟحر الظي و  ،اٍهبذ ٣ٞحرا و  ُاٝ ألاو٫،لـمافي آزغ  او٠ُ٦ ًهل ٣ٞحرا 

ه لـممً ؾاالي ٖ خؿبي» ل ًدخاط بلى هللا ٦ما ٢ا٫ ببغاهُم ٖلُه الؿلم 

 .«بدالي

  اي ؤبضا ٢ض لػمذ قُذو  :و٢ا٫
ا
ل جدذ ٢ضمُه.  اٖىض بابه. ظالؿا  ازاصما  .ٍَى

وواظبت  ،َاٖت مخىاهُت الخضوص ٚحر لػمتو  ،ؤهب له ٧ل ما ؤمل٪ مً َا٢ت

ملـمااهذ لـما٧ان هى و  ،مً ٢بلي ٖلُه اصاثما  ًبسل ٖلي  لـمالظي و  ،ُٗاء ال٨ٍغ
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ت ُٞما  ؤو ،هى هاثمو  ؤو ٢ضوة. بلى ؤن ؤحى ًىم ونغح لي قُذي بما عآه ،بمٗٞغ

ىضما عؤي واخضا  ،في نُض ٚؼا٫ اٌكبه الىىم. بط ٧ان طاهبا  ٢ض نىب و  ،اٖو

آن ؤن زغط الؿهم مً ظغابه. جدى٫ الٛؼا٫ بلى همغ هاثل و  ،ؾهمه هدىه

ًىٟض  .زم جدى٫ بلى ؤؾض ًؼؤع، زم جدى٫ بلى سٗبان ًٟذ ،الدجم في لخٓت

بوي ٣ِٞ  هللاو  :٣ٞا٫ ؟ؤهظه خُاج٪ ؟ؤلهظا زل٣ذ :الشٗبان ٢ا٫ لهو  ،ؾمه

 ٢ىسخي لِـ لي في الخُاة بلو  ،ؤخاو٫ ؤن ؤَٗم هٟسخي مً ٦ؿب ًضي .لجاج٘

مال٪. ؤعي٪. و  :عمخي نىٗتهما مً ؤٚهان الصجغ. ٣ٞا٫ له الشٗبانو 

 ،سظه٣ٞٞا٫ له قُذي ل٪ ٧ل هظا  ؟ً ٧ل هظالـم٢هغ٥ الظي جغ٦ذ 

 و 
ا
ُا  ٖىه عصاءا  ؤُٖجي بضل ُم لىر وٗلـماؤؾتر به ٖىعحي مى٪. ٞماضخي  انٞى

ضبلُه ػاثل لؿذ بداظت  .مال٪ ؤهاو  ٣ٞا٫ له الشٗبان مالي .. ٣ِٞ هظا ما ؤٍع

  .اطهب ٖجي ل٣ض َٗىخجي في م٣خل

  ؟لـموؾإلذ ؤسٗبان ًخ٩ ،قُذي ٣ٞاَٗذ
ا
هل ل٪ ظىاخان و  :ٞغص ٖلي ٢اثل

 و  .همابجُحر 
ا
ىضما جىفي :جاب٘ ٢اثل  لـمذ قضًض ألالـمإ٧ان طل٪ بحن ًضي. جو  ،ٖو

خٟغث  .بٗض مىهجم ؼهذ الخؼن الكضًض مً الى٣هان الظي وخ ،ٖلى الٟغا١

 و  ،٢بره بىٟسخي
ا
ًا  ،وخضي اصٞىخه بُضي بٗض ؤن ٚؿلخه زلز ؤن ٣ًىم  اعاٞ

ىضما ؤهؼلخه هىا٥ ،ؤو معي ،بظل٪ ٚحري    ،ٖو
ا
 اخاعؾا  او٧إوي ٢ض عؤًذ مل٧

بن  :كاًشلـما٦ىذ في مجزلت الؿاا٫ الٗاٝع ٢ا٫ بٌٗ و  ،ا ؾإلذلـمٞ .ًيخٓغه

ؤو ًسغط الىلي مً ٢بره  ،الخىاثج جاعة ًى٧ل ب٣بر الىلي مل٩ا ٣ًطخيهللا 

م بٗض الهلبال٣ًُحها بىٟؿه ٦ما ِٖسخى    .بً مٍغ

اعة ال٣بىع،لـمٖو  ،وؤٞاصووي بد٨م ؤلا٢امت ٖىض ٢بره ٦ما ألاولُاء  ىوي آصاب ٍػ

  لـم٠ُ٦ ؤن ؤؾو 
ا
مؿخضبغا  .٠٢ مؿخ٣بل ال٣برؤ٣بىع زم لـماٖلى الىلي  ؤول

 ،وؾىعة ؤلازلم بخضي ٖكغة مغة ،٢غؤ الٟاجدت مغة واخضةؤزم  ،ال٣بلت

ً ٧ل م يظغص هٟسخؤو  ،ظلـ ٖىضهؤزم  ،هب زىابها بلُهؤو  ،وآًت ال٨غسخي مغة
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خٟٔ طل٪ الىىع ؤو ، جهىع عوخاهِخه هىعا مجغصاؤزم  ،نحر لىخاؤ ختى ،شخيء

ؾخٗحن ٖلى طل٪ بالؾخمضاص ؤو  ،ٌُٞ مً ُٞىياجه يختى ًدهل لي، في ٢لب

ل٩ُىن لي  ،بحن الٌُٟ طاجهو  ،بُجيوظٗلها واؾُت  ،ؤول يوخاهُت قُذمً ع 

با  ؾىاء ٦ىذ ،ضصلـما  البرهان ٢ىله نلى هللا ٖلُهو  ،ٖىه ابُٗضا  وؤ ،مىه ا٢ٍغ

  .لـمؾو  ( نض١ الغؾى٫ نلى هللا ٖلُهونلىا ٖلي خُشما ٦ىخم) لـمؾو 

  اوب٣ُذ ٖلى هظه الخا٫ ؤمضا 
ا
ل ؤو  ،الكضًض ٞحها مً ال٣ُٔ اامخض ؤقهغا  .ٍَى

 اٖاعٍا و  ،٦ىذ اجهمغ. وخُضا لـماُغ لـماؤو  ،الكمـ الخاع٢ت .ؽمً البرص ال٣اع 

عوحي الٗال٣ت بكُذي ٧اهذ و  ،جه٪لـمال٨ً ظؿضي  ،ًٖ ٧ل ؤخىا٫ الضهُا

حٗل٣ذ و  ،مٍغًت الىخضة ال٣اجلت. خىلخجي بلى ٧ىمت متهال٨ت. حٗاويو  ،مٟخ٣ضة

ض.  لـمها٫ مجي ألاو  ،الُتخخلـماالهظًاهاث و  ،بجؿضي ٧ل ؤهىإ الخمى  ـمؤلما ًٍغ

بلى ؤن  .بلى ؤًً ؾٝى ًظهب بيو  ،ًإحي ل ؤصعي مم  و  ،ؾمياهى ما ٧ان  ـمؤل ـمؤل

 :مل٦ه ل٣ُى٫  ،ؤو الصخىة الٛاٞلت ،ُٞما ٦ىذ بحن الىىم ْهغ لي طاث لُلت

 ظله في ظلَ. بدغه في بدغى. ؤهذ ػهض هللا. .هلـمؤهذ خ

ُ  و جال   :غلي نى

 ؾغ ناَؼ  هو خٌُم له -

 هو خٌُم ناَؼ له ؾغ -

 ؾغ ناَؼ له هو خٌُم  -

 ؾغ خٌُم له هو ناَؼ -

 هو له ؾغ خٌُم ناَؼ  -

  ؾغ ناَؼ خٌُم له هو -

 هو ناَؼ له ؾغ خٌُم  -
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ُا   لـمألاو  ،ؤو عبما صخىث مً ال٣ُٓت ،ٖلي. لؿذ اصعي  ابلى ؤن و٢ٗذ مٛك

ي الخ٣صخي وخضي ف .بضؤث البدضو  اللُل ٧اجمه،و  ٦ىذ الؿغ،و  ،ٚاصعوي٢ض 

 
 
بظاث و  ،ؤهخٓغها ه٨ظا لـمو  ،ي ؤنل بلى ٞدىي الغؾالت التي ؤل٣ُذ ٖليٖل

أل٦ً ناص٢ا مٗ٪ َىا٫  ،بل ؤوي ٦ىذ في اهخٓاع شخيء ما -الك٩ل و  ،ٗجىلـما

 .ؤ٣ًىذ ؤًت ٖٓمت هالخجي مجها ٖىضثظو  -خُاحي 

ظؿضي  لـمؤمً  ،الٓغوٝو  ،مغث خالث ؤو٢ٗذ طاحي ٞحهاو  ،ومغث الؿىىن 

ت ٣ٞضان ؤوظٗخجياخُاها ؤ ما و  ،، ؤو لٖى  ل اجماصًذ بها مٚغ
 
ي ؤها٫ عؾالت ؤزغي ٗل

ـ  الظي زهجي به قُذي ،ج٠٣ بي ٖلى الخُىة الشاهُت لٟ٪ الؿغ. الُلؿم

اجهو  ب ؤن مىاولخه لي ٧اهذ بٗض ٞو  و  ،الٍٛغ
ا
اهه ٧ان ًسهجي  الـم. ٖلِـ ٢بل

ً اصوها  الضاثمت ملػمتي لهو  ،ٖلى مضاع خُاجه بال٨شحر، بل ؤن ـ  ًٖ آلازٍغ

. الُإؽو  ،الٟكل هى ما هالجي الخٝى مً ؤوي لؿذ بظاث  .ال٣ىٍىو  ،الٟٕؼ

٪ زباًاهاللخجي طل٪ ألاهمُت التي خم    .ؿغ، ٞو

ؤبذ بهظا بلى ؤخض. بلى ؤن عؤًذ طاث لُلت ُٞما ًغي الىاثم  لـمو  ،مغث الؿىىن 

 ...وؤهذ ،ؤوي

ض آن و٢خه لٟ٪ وجىؾلذ ب٪ خؿب الباًَ ؤن الؿغ ٢ ،ؤظل هى ؤهذ

لى ٖخبت باب  ،ه ؤخضلـمما ل ٦ٌٗلها  لـمؤها وٗو  وها ؤهذ ،َلؿمه مٗ٪  لـمٖو

ٓم .ىخهىلـمابلى  .لغبما ًهل بىا بلى الؿضعة ًُإه ؤخض مً ٢بل.  .بلى الاؾم ألٖا

خه ألازحرة التي جسو الاؾم لـمبالخدضًض ٧و  ٖىض ؾماعي ٦لمه،و  ،وهىا

ٓم ن٣ٗذ مً   .كت هالخجي بال٨شحروالضه ،ٟاظإةلـماألٖا

 .لـمألا .ًا بجي لـمألا :٢ض حٛحرث هبرة نىجهو  ،ؾإلخه. ٢ا٫ لي ؟و٠ُ٦ لي ًا قُذي

 .لي لُلت الهضعاءي مكخاح الخجلي. هظا ما جغ  لـمقاأل
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ٍان. مً الغاًاث مكغغت في لـماغلى مؿغح  خًىعىي مً ؾُبت لـمؤو 

في وحه و وحهي مً وحه غلى ـمؤل .قىجان نهىة بلىن الٌالم الغخُل. مً

مً عخمت هي صون الخكىث خض الظبالت. بُض و  ؟مً ؤؾإُو  ،غاًالـماؤعاه في 

ؾكذ و  ،في ؾُاهب ؤلاقاعاث الؿهىٍ غلى .لـماؤجو  ،ؤوي ؤعاها
ُ
ال بُاى ؤ

ًام    ؟في صعب ؤؾحر قُه. إلى ؤًً .ؤيثْر  الُىهلب آالم   اغلُه. في عماص ًخدُى ع

مً  ىسؼ الهلب غىض ؤُو قخاء.في قىى ً .إلى آالم جهل غلى صعب مً آالم

ُ  لي. ؾىاص ؤَبو بؿماصًغه غلى بدغ اهههاع مً  .آالم آالم آالم اهههاع. ؤو

 إال به
َ
 ؤيىن

َ
 إال بها. بأًاث ألا ،ؤال

َ
 ؤيىن

َ
 ،نٌضنذ آالمي .اال حؿتهؼبى  ـملؤو ؤال

ؤهخم و  حي مً خىلَ.هى و  نٌضنذ الىاع ؤلاله الظي جغاه في ًل ش يءو 

 ًاطبىن.
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 .الغوح مىػٖت بحن ظؿضًً جل٪ لها الِٗل و٠ُ٦

مُلصي.  لِـ بهٟت ؤلخ٣ذ بي ٣ِٞ لُىمو  ،ٌل البرط ٞٗو  ،الجىػاء ٢ضٌع 

ؤ٢هض  .٥ ٖىضما ؤجِخما بلى الخُاة ؤه٨ما ازىانى ؤبو  جٟاظإها ؤها :٢الذ لي ؤمي

 ؤهخما ازىان. ؤٖجي جىؤم
ا
ن ؤزُ٪ بشلر ص٢اث٤. ٦ىخما مدكابهح٦ىذ ؤ٦بر مً  .ا

ؤ٨ًما و  ،ٍخ٨هً ؤ٨ًما ؤًمًو  ،وال٩ل ًداع بِى٨ما ،ؤنل. ل ٞغ١ البختو  ؤنل

و٢ٕى و  ،جدبان الخلِ بِى٨ماو  ،و٦ما الخىاثم ٧لها جخلهُان بظل٪ ،وـؤ

 ً   .ه٨ظا خحرةفي آلازٍغ
ا
ل  االخلِ َالجي جماما و  ،اللٗبت بل ؤنها اؾخمغث ٍَى

  سٟى زاُٞت ٖلحها مً ؤولصها.جؤها ألام التي ل 

 في الخىى، .إ٧للـما ؤو ،في اللباؽ .ٗاملتلـماؤو  ،غ١ بِى٨ما في الك٩لؤٞ لـم

بلى  .ا٢ًِخما الٗمغ ؾىٍا و  ،اٖكخما ؾىٍا  .ألالٟت التي ٚمغج٨ما بهاو  ،الًمو 

 دغماثلـماهته٪ ٧ل ا بلب٣ؿىة مخىاهُت. و  ،ؤن قاء ال٣ضع ؤن ًٟغ١ بِى٨ما

  .هلبيٖلُىا ؤن ٧ان و  ،والُبُٗت قاءث ،٣ضؾاث وال٣ىاهحنلـماو 

 ،ؾإعجضي البىُلىن الجُجز الجضًض .ؾٝى ؤؾد٣ُٔ ٢بل٪ اٚضا  :٢لذ له

لملـماال٣مُو ألابٌُ و  اضخي الجضًض ،ؼع٦ل باأٖل ؾٝى و  ،والخظاء الٍغ

 ؾإ٢ى٫ لها ؤها اوـ،ؾإلخ٣ي مجى. خبُبخ٪.  .ترو ٢بل٪لـماؤطهب بلى مدُت 

ؤًٖ  لـم ؤهاو  ،٢لذ له طل٪ ...و ،ٖلى زضيها ،ؾإ٢بلها في ٞمها .وؾإمؿ٪ ًضها

 
ا
بل اهه  ،. ٣ٞض ٧اهذ الابدؿامت ٖلى قٟتي طاث مٗجى ٚحر ما جٟىهذ بهاخٞغ

 ،بضؤ الل٨مو  ،ب٩ل ٢ىجه صٞٗجي في نضعي و  ،هجم ٖليو  ،ااؾدكاٍ ًٚبا 

ـو  ًا  ،الٞغ  .تلِؿذ بماطً ،ب٩ل ٢ىةو  ،ُهلؤصزغ ٢ىة في الغص ٖ لـم اوؤها ؤً
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 .ًضاغب لـمًغاوص. خ لـمل خؤو ؤعم ٌؿؼو. ً، ًل عقت غحنت. ؤو هإم ،ًل خغيت

ؤو ختى قٌغة جسُغ.  ،لـمؤًل حىع غُل هؼوة قهىة قهضان اقدُام. ًل 

ؿت ؤنابؼ. ًل ش يء ًدضر. لـمؤو  ،م كاغغ. نبلت حؿغ لـماقخاة جخدغى لها 

، ختى الاهتهاى اـ هدـ به ؾىٍ  لـملِـ بظي م ما ًل ًل خغيت هإحي بها.

ً  االظي َالى  .اٍ  ؾى و  همىا،الاهتهاى صا ا. ؤً

 .ٗغ٦ت الضاثغة بُيىا ص٢اث٤ بلى ؤن ظاءث ؤمي ٚايبت. خاه٣تلـمااؾخمغث 

  ٞى١  ا. ظالؿا اٖجي خُض ٧ان ٢ض ؤو٢ٗجي ؤعيا  اصٞٗخه بُٗضا 
ا
 انضعي مخمل٩

لى طعاعي. بضوها ألمي مسخى٣حن. مدمغي  ،ًل٨مجي في نضعي  وهى ،مجي ٖو

 نغزذ  .لباؾىا ممؼ١ و  والٗغ١ ًخهبب مىا، ،الىظىه
ا
، زم ؤمي ُٞه ؤول

  .ؤهخما ؤزىة ؟ؤهذ ألا٦بر ماطا جٟٗل؟ ماطا جٟٗلن :جىظهذ بلي
ا
مً  بضل

ظا٦غة. الامخدان ٖلى لـماوال٣خا٫ ٖل٨ُما الالخٟاث بلى الضعوؽ و  ،الخىا١

  ألابىاب.
ا
ًا و  ،الل٨مو  هى مً بضؤ بالًغب :ا٢لذ ناعز  ...٢ا٫ ليو  ،قخمجي اؤً

 وـ ل ؤ٢اَٗخجي ؤمي ؤهخما الازىان مسُئان. ٢ا٫ 
ا
ض ؤزظ :اهش  هى مً ًٍغ

 . ..٢ا٫ ؾٝى ًظو  ،البـ الجضًضة ٚضا لـما

ٖىضما ًإحي ؤبى٦ما ؾٝى و  ،ؤهخما الازىان مٗا٢بانـ  نغزذ ُٞىاـ  ؾ٨خاا

اوصا الضعؽوبض   ،ؤزبره. هُا ٢ىما اٚؿل وظه٨ُما  ،ل ملبؿ٨ما هظه، ٖو

هُا ٢ىما.  .ؤهخما مٗا٢بان بلى ًىم ٚض الُىم لً جظهبا مٗىا بلى زال٨ما ؾامي.و 

ض ؤن ؤعي ؤخضا   .مى٨ما ااطهبا ٖجي آلان. ل ؤٍع

بل ظلؿىا ٣ِٞ بلى الُاولت. ٧ل بجاهب آلازغ ٦ما حٗىصها  ،وٗاوص الضعؽ لـمو 

 لـمول٨ىا  ،لٗلىموؤمامىا ال٨خب مٟخىخت ٖلى صعؽ ا ،٦خٟاها مخلن٣ان ،اؤبضا 

 
ا
مً  ٞحنخغ . ا٢لىبا و  ،ٖلى ؤَغاٝ الهٟدت بل ٣ِٞ هغؾم صواثغ   .اه٣غؤ خٞغ

ًىٓغ ٧ل مىا  .ألاؾهم كتر٦ت ٖلى امخضاصلـما ؾم الخبِبت الىاخضةاو  ،ؾمُىاا

اهخٓاع لخٓت ما لىٗاوص و  ،جىصصو  ،بلى ألازغ بُٝغ ُٖىه زلؿت. ٖخب
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ًا  ،هالختلـمامً ًبضؤ  ا٨ًً هى صاثما  لـمالخضًض.  بل هدً  .اولؿذ ؤها ؤً

 .في لخٓت واخضةو الازىان هبضؤ ه٨ظا،

  .اهتهاء مىاوقاجىامً لِـ لها  .مهالخخىا مً بضءلِـ لها  

ؾمٗىا ؤمي ج٣ى٫ له و  ،نهل لؾخ٣با٫ ؤبِىا ٦ما هي الٗاصة لـمفي طل٪ الُىم 

ل٨ً هبرة و  ،هما مٗا٢بان :٢الذ له .طل٪ ٖىضما ؾإلها ٖىاو  ،ل جضزل بلحهما

  .ال٠ُٗ الظي ؤلٟىاهو  غججٟت ٧اهذ مىقاة بالغ٢تلـمانىتها 

غ واخضو ،اانُىٗىا الىىم مب٨غا  ها ماثلن ااؾخل٣ُىا مخلن٣حن. وظه .في ؾٍغ

زابذ. ٧ل ًلٟذ وظه ؤزُه بإهٟاؾه  .جىٟؿىا واضر .٧ل في اججاه آلازغ

 .الهاصثت

 .نض وؿِىاو  وحاء الهباح،

 .مً هى ؤًمًو  ،مً مىا ؤوـ .ألاوبت إلى ؤلػابىاو  ،ضعؾتلـماوحاء ونذ 

 .مً ؤوـو  ،مً ؤًمً ،هيس ىو  ،و ًمغ ونذ

ًا ٧ان ؤوـ و  ،ضعؾُتلـماخههه و  ،لغؾمؤخب ا٦ىذ  . اًدب الغؾم ؤً

ايت ُت ٍيخٓغ و  ،ًدب هى الٍغ جدلى  ٧اهذو  ،ىػٖت ٖلُىالـماالخهو ألاؾبٖى

عمي ال٨غة في و  ،الُحرانو  ،ٟحها الغ٦ٌٞعبٗحن. ألا و  لي جل٪ الض٢اث٤ الخمـ

في الى٢ذ و ،الؿلت الٗالُت الكاه٣ت ؤمامىا في طل٪ الى٢ذ مً الٗمغ

ايت لـمؿخ٣ُ٘ للـما وـ بٗض ؤو  كٝغ ٖلُىا بخُٛحري لـماباعة ٢ام ؤؾخاط الٍغ

ؾغعث لظل٪ بط و  ؟ما ب٪ .ُلىبتلـمابال٨ٟاءة لؿذ ؤوـ ؤهذ الُىم  :ؤن ٢ا٫

اضخي و  ،ا٦ما صاثما  .اهُلذ ٖلُه الخُلت ٟٗم لـما٧ان بِؿان نض٣ًي الٍغ

ت ظه وبضؤ في الخمحز في ه ،االيكاٍ الضاثم ٢ض ؤزظجه الخالت ٦شحرا و  ،بالخٍُى

٤ ألازغ بلى ،التي جدىلذ بلى مىاٞؿت بُيىاو  ،باعةلـما ؤو  ،خُاة مؿإلت والٍٟغ

  .مىث
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بط جدىلذ ألاهٓاع بلى ما ًدضر في ملٗب . بضؤ الخماؽ ًإزظ مً ال٩ل

٤و  ،بِؿانو  ،ى ؤوـٖلبضؤث الهُاح و  ،ضعؾتلـما بنضاع و  ،باقي ؤٞغاص الٍٟغ

٣ت في ؤخُان  ٧اهذو  جٟلر في بٌٗ ألاخُان، لـمالخٗلُماث التي  ؤزغي مٞى

الاهٟٗا٫ ٢ض ها٫ مىا و  ،بضؤ الٗغ١ ًخهبب مً ال٩ل .وجإحي بشماعها ،٦شحرة

٤. اال٨شحر. جدؿؿذ حٗبا  ٣ي. نغزذ في ؤًٖاء الٍٟغ  ما بضؤ ًدؿلل بلى ٍٞغ

مغعا  .هُا ل٣ض ٢ًِىا ٖلحهم. ُاه هُا. بِؿان. ؤًمً. بِؿان. هُا ًا قباب.

لت. ؾضص بلى الؿلتآلان الِؿاع. ا .ظهت الُمحن ال٨غة  .ل جترصص .ل٣ٟؼة الٍُى

ؤًمً و  لٗب بلى خُض بِؿانلـماع٦ًذ بُى٫  .... ه٣ُت لىا..آلان. وٗم ه٨ظا

غ ال٨غة الهٗبتو  ،يهللن   .حؿضًضهاو  ،ٍغ٢هان لخمٍغ
ا
 :ا٢لذ لبِؿان ناعز

هُا بنها لِؿذ بل ص٢اث٤. هُا ازل٘ ٖى٪  :حٗبذ. ٞىٓغ لي ؤن وٗم. ٢لذ له

غ٢٪ ظه٪امسر و و  ،٢مُه٪ . باصلجي الىٓغ، وبٗض ؤ٦ثر اليكاٍبجدـ  ٖو

اضخي  .جغصص لشىان ٞٗل ما ؤمغجه به كٗغ، وألو٫ مغة لـما٦ك٠ ًٖ نضعه الٍغ

 لي. 

غيه ،لٗبلـمابِؿان ًغ٦ٌ في َى٫  ًدباص٫ ال٨غة  مً ًمُىه بلى قماله. .ٖو

ًغ٦ًان. ًدى٣لن بسٟت َحر. ٣ًٟؼان بغقا٢ت  .٦ما ؤهاصًه ؤو ؤًمً ،م٘ اوـ

ًُحران بلي  .. ًخٗاه٣ان ٖىض ٧ل هضٝالبٌٗ اقت. ًهُدان بلى بًٗحهماٞغ 

غة ٦غة ؤص٫ بها ٖلحهما ،ٖىض هجاح ٧ل زُىة زلزدىا في  اهغ٢و ؾىٍا  .ؤو جمٍغ

خدب٘ ،ال٩ل ٌكاهض هدً مخ٩اجٟان.و  ،صاثغة نٛحرة مً  .ٍه٤ٟو  ،يهللو  ،ٍو

٣ي ًا  ،ٌصج٘ ٍٞغ ٤ آلازغ ؤً ٧ل ٧لها.  ؾغ٢ىا ألاهٓاع .اومً ٧ان ٌصج٘ الٍٟغ

٤. مً ًلٗب في  ًا  ؤهاو  ،باعةلـماؤٞغاص الٍٟغ  لٗب. ختى ؤوـ،ؤؤ٦ً  لـمبن و  ،اؤً

غة لـمؤخؿؿىا لو  ،مً ٧ان ًلٗب. وؿِذ اؤها خ٣ا  هه ؤًمً. ؤمؤبن ْىىا و 

وما بُيىا ؾغ ما بضؤ في  ،مخلمؿان .ؤهىا ظض مخ٣اعبان ،ؤهاو  بِؿان ،ألاولى

 .الخ٩ىن صازل عخمُىا
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خض٣ٞت بلى لـماالضماء  .كخٗل في ؤظؿاصهالـماًيخه الخماؽ  ـملو  ،اهتهذ اللٗبت

بلل. لـماكٗغ لـماالٛاع٢حن ُٞه. نضع بِؿان و  خهبب،لـماالٗغ١  .وظىهىا

لت وهي جمسر ما ٖل٤ ٖلى مٟغ١ نضعه  ألاه٣ُت ٦ٟه الهلبت. ؤنابٗه الٍُى

ب٣مُهه ؤمسر ما ٌٗل٤ و  ،بلُه انًضاي جمخض مً ٖغ١ ًىثره في الهىاء.

وـ بلى عمكه ٖلى قٟتي ٖىض مٗاه٣تي ؤ. ٢ُغاث هابُت مً خاظب هضعهب

ٖا  .بًاه  ...لر ماػا٫ ٖلى قٟتيلـما٢بلت اهخهاع ٖلى زضه ألاًمً. َٗم  اػاع

ىؾُهى ًسخلـ الىظغ إلي مً لـماػهى. ؤؾخاط و  الٍل مً خىلىا في اهخهاع،

ٍان ما  .بػُض. مً غمو الؼمً. مً هىاى. جدذ. في ألاغمام البانُت في م

مً قُذي  مً ػوج زالتي اخمض. مً ؤبي. .مً ؾىىاث ججاوػث الؼمً

الٍل ًإحي مً ؤغماقي  ...و ؤمي مىاُ.و  ،خهىف الؿاصي. قاجًلـما

ًاهذ ؤم قغخت ،في ؤوناث ال ؤجٌهً بهاو قجإة،و  يهاحمني، ىت   لخظاث.، خٍؼ

 .افي اهكػاُ حلي ؤيىن قيها صابم  إال ؤنها 

بنها  .ىا٢ُت. لً ؤجغ٦٪ صونها. ٢ا٫ ؤًمً: لٖلُ٪ باعجضاء الخىطة ال :٢لذ له

ت. ٠ُ٦ ؾتراويو  ؤن جغاوي ٖلى مجى خبِبتيو  ،ح٣ُٗجي  ؤها ٖلى الضعاظت الىاٍع

بالضعاظت الجضًضة ٦ما  ٖلي ؤن ؤٖبر ؤمام مجزلها ؤها في الخىطة اللُٗىت جل٪.و 

ضتها ت هاثلتو  ،ًٚب .ٖو ٧ان ألانض٢اء مً خىلىا ٖلى  ،اهُل٤ صونها بؿٖغ

ت مٟغ١ ا ً بالضعاظت الىاٍع لكإع جدذ بُدىا ال٣ضًم مً خىلي. مؼهٍى

ت. ال٩ىابذ .هاءؤظؼاالجضًضة. ًخٟدهىن  والىىابٌ الًُٟت  ٖضاص الؿٖغ

ت لـماو  ،٣ٗض الجلضي ألاؾىصلـما .ىػٖت ٖلى ظاهبحهالـما غاًا البًُاٍو

ت ٖلى ظاهبي لـما ٖا ؤواهُل٤  .٣ىصلـماىيٖى ًخدضاهم في ػمً  اـ مؿغ

ت :نغزذ ُٞه .الاهُل١ الدؿإع ٖىض . عجضها. الخىطة ًا ؤًمًاو  ٖض بؿٖغ

٤ُ الضعاظت الهاعر. وؤصعاط ٖض هىا. بل ؤن نىحي طهب  هىا. ٖض ؤًمً ٖػ

ؤزى٥ ألا٦بر. ٖلُ٪  .حٗل٣ُاتهمو  ،حٗالى الطخ٪ مً خىليو  ،الخىطة ؤًمً.

 لِـ هى. ؤ٦بر مى٪ بض٣ُ٢ت ؤزبر مى٪ بؿىت. بل بالخىطةو  ،ؤهذ ؤن جُُٗه
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هل حٛاع  .ىيٕى ُٞه مجى. خبِبت ال٣لبلـماالهاص١. ما بال٨م بطا ٧ان ؤهذ و 

ؤها ؤ٢ى٫ و  ،ؤها ؤ٢ى٫ ؤًمً .ؤوـ ؤم ؤًمً .مً ؤزُ٪. جغي مجى مً جدب ؤ٦ثر

ما ٖلُ٪  ٘صٞا .ؤوـ. جغاهً. ؤعاهً. مً زمؿت ظىحهاث بلى زمؿت ظىحهاث

 
ا
هل خؿبذ اضخي. لـما. ؤًً زمً ٖلبت السجاثغ التي صٞٗتها ل٪ ألاؾبٕى ؤول

 ...بض ؤوي وؿِذ ٦بـ الؼع  ماطا. لالى٢ذ ٖىض الاهُل١. و٢ذ 

 .ومً بػُض ًدىاهى إلُىا نىث ما

ال٩ل و  ،في ن٠ واخض. مخٗاه٣حن .ازلزدىا همصخي ؾىٍا  .ؤهاو  ،وؤوـ ،و٧اهذ مجى

٢لب  .ه٨ً مخٗاه٣حن. بل ختى مخلمؿحن. عوح واخضة لـمبن و  ،ًغاها ه٨ظا

 ... واخض.مجى زلزدىاو  اوـو  اخض. ؤهاواخض. ؤخلم واخضة. هضٝ و 

بيذ ٖمي بلى الؿِىما. و  بً ٖمياو  الباعخت طهبذ م٘ ؤدي ألا٦بر :٢الذ

ٗا  .ظىن جغاٞىلخا خمى لُلت الؿبذ لـمقاهضها ُٞ . قٗغه ا٧ان ع٢هه عاج

لت. و  الجُجز ال٤ًُ .ه٠ٟ. لباؾهلـما ٟخىح مال٣مُو طو الُا٢ت الٍُى

٠ُ٦ ٌؿغح و  ،كِ مً ظُبه الخلٟيملـاهى ًدىاو٫ و  الهضع. خغ٦ت ًضه

ٗا  .قٗغه تلـما .ا٧ان عاج  ؽ البىاثلبا .ىؾ٣ُى. ألالىان. الضعاظاث الىاٍع

غؾىمت ٖلى الكٟاه. ٧ل لـماالابدؿاماث  .مىصًلث الكٗغ. خغ٧اث البىاثو 

 ،ظٗلها ج٨ملؤؤؾخُ٘ ؤن  لـمهىا و  ...بً ٖمي ؤنا٢ا٫ و  ،اشخيء ٧ان ؾاخغا 

 ٠ الخاٞه الظي ٨ًٟغ ؤن ٧ل البىاث جدبهبً ٖم٪ هظا السخُا٣ٞاَٗتها 

ؼا٫ ًغجضي البىُلىن ألاؾىص الكاعلؿخىن. ً ج٣٘ في هىاه مً ؤو٫ هٓغة. ؤماو 

ُت  ؤما ٧ان ٌٗٝغ ؤن مىيخه اه٣غيذ مً زمـ ؾىىاث. ؤما ال٨جزة الهٞى

ؤج٣هض ال٨جزة  :عاجٗت. ٢ا٫ ؤوـ االخًغاء طاث الُا٢ت الٗالُت ٞهظه خ٣ا 

 .خمى لُلت الؿبذ لـمغاٞىلخا ًغجضي مشلها في ُٞل٣ض ٧ان ظىن ج .الؿىصاء

٦ٟى ؤهخما الازىان. ما بال٨ما الٛحرة  :نغزذ مجى .هى الخمى ٧لها :٣ٞلذ

 :٢ا٫و  ٢اَٗها ؤوـ ...ٍمل٪ صعاظت هُىهضاي وو  ،ألهه ؤوؾم مى٨ماؤ ؟جإ٧ل٨ما
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ما٫"بل هى مل٪  ؟ماطا؟ ؤوؾم مىا ُا لـماالٗ "ظ  مٟخٗلحن  ا. وضخ٨ىا ٖال

ها هدىها بٗض ؤن جى٢ٟذ ًٖ الؿحر مالذ بغؤؾ. اؾتهؼاءا و  ،تالطخ٪ سخٍغ

صون ؤن جىبـ بدٝغ ٚاصعجىا ٚايبت. جس٠ بسُىاتها مبخٗضة ٖىا. و  ،ظاهبىا

 .َاولها مىا هدً الازىان ن اعحٗكا مً ًٚبحجاع٦ت زلٟها ٢لب

  : ٦م هدً ٚبُان

  : بل ؤخم٣ان

 ل وٗٝغ ٠ُ٦ هداٞٔ ٖلى ٢لب مً هدبو  :

  وٗك٤ ه٣ى٫ ٦م هدًول وٗٝغ ٠ُ٦  :

ؤها مً الِؿاع. مخلن٣ت ؤ٦خاٞىا. و  ،ؤوـ مً الُمحن .ؤخُىاها .ع٦ًىا زلٟها

خظاع ؤهالـمهدباص٫ ٧ خضها لُخمها آلازغ. ؤاوـ. ه٨مل ظملت بضؤها و  ،اث الٖا

ل٨جها ظمُلت  ،ؤهه لِـ ٢هضها بزاعتهاو  ٟٛلحن،لـماو  ،بالخم٣ى هاٖخحن ؤهٟؿىا

 ال٨جها ظمُلت ظضا  ،هٟهاؤجغجج٠ ؤعهبت و  ،اهابط ًخىعص زض ٖىض الًٛب. اظضا 

ؤمحرة ٖلى البىاث. مل٨ت ٖلى  .وؤظمل بىاث ألاعى ؤظمٗحن ،بل .ا٦ما هي صاثما 

٧إهه و  ،ؤؾىص ٌؿُل ٖلى ٦خٟحها .هٟهاٝ قٗغها .ُٖىاها جانؾاخغ  .الجمُلث

 ،خىعص وظىخاهاًوهىا  ...ؤما الجؿض ،قل٫ مً اهُٟاء خى٫ هىع وظهها

 .وججهغها

ٗا ٧اهذ مجى  ٗا  .اجغضخى ؾَغ   .ا٦ما ٧اهذ حًٛب ؾَغ

ؤلم هيخه بً ٖمي. ٞىهغر زاهُت ا٧ان و  :ج٣ى٫ و  ،وب٩ل ق٣اوة حٗىص بلى خضًثها

 ،ٞخ٣ى٫ ٧ان ًغجضي البىُلىن ألاؾىص الكاعلؿخىن  ؟م٪ٖ ...مً هظا ابً

ُت الخًغاء طاث الُا٢ت الٗالُتو   .ال٨جزة الهٞى
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 ،هُحر في زٟت الطخ٪و  ،جىبذ لىا ؤظىدت مً الطخ٪و  ،هطخ٪ ،وهطخ٪

 ،الٛىاء الٗظب هطخ٪و  الىٛماثو  في الكٗغو ،وؿبذ في ُٚمت الطخ٪و 

 .مىشىعة مً الطخ٪ اػهىعا و  ،وقغاثِ ملىهت زلزدىا همؤل الضهُا بالىهاث،

 .و مً بػُض ًدىاهى إلُىا نىث ما

ُا لـماى٣ُت لـماؿذ لـمو  ،ا٢تربذ مجي ًضه . ادغمت مً ظؿضي. ٦ىذ مؿخل٣

ا في ظؼج صمم .ي الؿٟليٖاٍع غ اض  اثلت بلى لـما .لءة البًُاءلـماو  ،ٖلى الؿٍغ

الظي  باإلياٞت بلى الخجل ،الانٟغاع مً جدتي جبٗض في عاثدتها ال٣ٝغ

جي ال٣ل٤ ٖلى ؤدي ؤوـ الظي ًغا٢ب ما ًدضر لي ؤمامه. في و  ألاؾئلت،و  ،ٌٗتًر

طل٪ و  ،ـؤوو  في الضازل ٦ىذ ؤهاو ،ؤدي ألا٦بر اخمضو  ،ؤميو  الخاعط ٧ان ؤبي

ٍبضؤ في و  ،بللت بالضًخى٫ لـماصمي ًمؿ٪ بُضه ٦خلت ال٣ًُ آلا ال٩اثً قبه 

٧إنها طاث و  ،ؤنابٗه باعصة. زكىت. ٢اؾُت .ى٨مل في ًضهلـمامسر ٢ًُبي 

ت ما ًٟٗل. ؤٚغ١ ٢ًُبي بالؿاثل   .ما خىلهو  ،٣ٗملـماصعاًت بمٗٞغ

ؾٝى ٌٛغ١ ؾِخم بتر ٢ًِب٪. ؾٝى جبى٫ وصوهه ٧الٟخُاث. الضم  :٢الىا لي

ت ٧ل زمان  ٩ان بٗض لـما ً ًىما و  ؤن جإجُ٪ الضوعة الكهٍغ ٢ًِب٪ لً  .اٖكٍغ

جدباهى به  الً ججض قِئا و  ،ول اهخهاب ل٪ بٗض الُىم ،جلهى به ٢بل الىىم

 .ؤمام ؤخض

 ،ازخاع ؤخضهمو  ،٣اؾاثلـماو  ب٩ل ألاق٩ا٫ٍع اكلـماامخضث ًضه بلي خاملت 

هدكغ افي زاهُت واخضة و ،لى ألاماموبُٝغ ؤناب٘ ًضه ألازغي سخب ٢ًُبي ب

آلالم التي و  ،افي ؾاثغ الجؿض. اهٟجاع الضم ٧ان مٟاظئا  لـماهخثر الاو  ،الضم

 .ؤو مدٌ ٧ابىؽ ًسخٟي بٗض صخى مٟاجيء ،اج٨ً ؾغابا  لـمٖجها ا لي خ٩ى 

 
ا
هٓغاث الٟٕؼ ٖلى وظه  .٢ًُبي في ًضه ممٙغ بالضم .لـم٢ىلهم. ألا ا٧ان نض٢

ٍيخٌٟ و  ،ب٩ابىؽ ما لـمًد ؤمامه. اهه ٌكاهض ؤخضهم هاثما ٧إو  ،ؤوـ ًغا٢بجي
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 ،َؿ٣ِ ٖلى ألاعىو  ،ؤماميًهغر. ًخإوه. بلى ؤن ٣ًٟض الىعي ؤوـ  .ظؿضه

  ...و ،اؾد٣ُٔ بٗض و٢ذو  .ؤؾ٣ِ ؤها في الُٛبىبتو 

 .و مً بػُض ًدىاهى إلُىا نىث ما

 .لً ًٌىن. لً .ال .ماطا خضر .ؤًً ؤهذ .ؤدي .والهىث ًمأل الضهُا

 .لِـ لىا في ًض الهضع ش يءو  ،و ًٌىن 

ؤع٦ٌ هدى الهىث آلاحي. ؤخضهم ًهغر. ؤًمً نضمخه ؾُاعة. و٢٘ جدذ 

ت. ؤًمً ماث. ًغ٦ًىن  بحن ؤًمً و  ؿاٞت بُجيلـماو  ،ؤع٦ٌو  ،صعاظخه الىاٍع

ؤوـ و  ،بحن الاهتها٥ ٢ُغة ٖغ١ ٖلى عمل ُٖجي. ؤًمً مً ماثو  صهغ. بُجي

 ،لخد٠ صمهلـماؤيهما الجؿض  ٖٝغ مً ؤها.ل ا .مً ٞاع١ الخُاة، وؤها وخُض

ٟترف لـماوؤيهما الغا٦ٌ ٖلى صمه. الؿابذ في صمه. الىا٠٢ ٖلى الخضر 

 اللؿان ًى٤ُ ما هى خاله. و  ،ألاعى

 و  ،خان ونذ الىىم خان
َ
ل يّ ؤهذ بحن طعاع ها ءغظوبت هجمت جغي يىو  ،َع

ًىُو ما لؿاهَ و  ،غُىاى مثبدخان غلي .غآة ؤُو مغة نبل ؤن جىاملـمافي 

 .ؤهذ قهِ هضعي و  ،ؤصعي به. ؤها

ت لً جٌىن و  ،آن هىمَ اههالبي إلَُ و  ،يىذ إًابي .وقىقاجىا الؿٍغ

ذ للبضاًت   .ؤوبتي زاهُت ميكإيو  ،يٍغ

خَ الؿكلُتو ،و إلى خحن ؤؾُب اؾخهبلني في واصًَ  .في غمُو ؾٍغ

 .الخهِب

ػت الاهتهاى جضزغوي. بحن ًضًَ ًدو  ،اقها الجؿض ًغنض ؤزحر   ىم. ًضوع قَغ

هكاقتي جمُِ غنها و  ،ؤمُل ؤوي إلى الجىػاء .ال ًظوي في ًهُىهو  ،حؿضي

ؤو  ،نض ؾهُذو  ،إوي .اهدكلني مً الُم ألالُم .قٌُ الاهتهاى ألالُم
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اغبر بي إلى صفء و  ،ؾهُذ غني الخُاة يخكاخت الجاطبُت. ال قغم. جلهكني

 يُمُاء الُاؾمحن والُانىث. .مؿامَ

ؤمُل ؤيثر إلى هٍؼل و  ،ُاهلـمافي جلَ  ،هىاى ألؾُذبُضع البُاى الككُل. 

ث ؤوبتي في ٌؿغ. إلى غلهتيو ،ؤغًاةي غني ونغاعي  ،قىُكتي ،في ؾحر جٍغ

 مٌحن.

 .هىا ازىانإمً ناُ 

ًان الاهتهاى ؤيثرو  الخُاة ال حؿخدو ؤن حػاف، إنمً ناُ   .إن 

  .لـمهُكت حؿبذ في بدغ ألا لـملِـ خو  ،الجىػاء نضعإن مً ناُ 

 َػغف يُل ًسخاع ضخاًاه مً الخُإ.و  ،لِـ بػانل لـمألاإن  ً ناُم

  .الهىاب ؤحمل مً الخُإ إنمً ناُ 

ً   .صون ؤغمضة الجىىن ؤن نهؼ ؾماء   إنمً ناُ  ال و  ،اصون ؤؾىاع ؤً

 .حضعان لها

 . ..مً

 ...لِـ .لِـ باؾخكهام مػىاي. لِـ بخعجبو 

   .لخٗض ٞاجً مً مٛاعة الظا٦غة الٗمُاء

 .٣ضؾتلـما .وجيبااتها ال٣ضؾُت ،ط٦غي مىا٫ لخىبش٤

 ...و ،ؤوـو  ،ىؾ٣ُىلـماؾخاط ؤو  ،وػوط زالتي ،الكُش ي  بل لُإث

تي  .لحهابؤلخٟذ  لـما لـماوـ ؤؾغاع َؤو  لخٓهغفي ؾماء ٚٞغ

جبذ لي  لـمو  ،ؤوـو  ؤو ؤها ،وـؤؤن مىا٫ عؤث ما هى آث مً ألاًام ٖلى  لـمأٖل

 يء. بصخ
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ً   ؤنوؤصع٥   و  ،زخُاعها الخُاةل  اها مدىعا ؤعججي اازخ ٞاج
ا
، ٞٗلى اان ٧اهذ اهتها٧

  .٢ىي ؤو  ،بمىث ذنها لِؿؤألا٢ل 

ً ٢ض ماعؾىا الٟٗل ٢هض وؤج٣ًُ مً ؤن آلا  ً. ٧ل آلازٍغ  .هتها٥ازٍغ

غ١  ًا ؤهأٚل لِـ الٟٛغان. ؤٚغ١ و  ،صون اليؿُان. في الخٛاضخي ،ه٩اعفي ؤلا  اا ؤً

مي هى ىؤؤوـ ج :ما ؤ٢ى٫ ؤًٚب ٖىضو  ،ؿخدُل. ؤ٢ى٫ لـمان صون في الهح  

 لـمعوخه و  ،في صعب اهتها٥ َا٫ ٧ل الخٟانُل اههٟي الظي ؾ٣ِ ؾهىا 

ذ بجمل٪  ٌ الهٍغ  .. ل .ؤمام الجمُ٘ ؤنو  ؤل.لـماٗلً ٖلى لـمال الٞغ

  .٨ًً لـم٨ًً،  لـمؿخدُل. ؤوـ لـماالهحن  .في الُغي الهٗبزاهُت  ؤؾ٣ِو 

  .الغوحو  ن الؿماءال ظل غلى ألاعى. لجؿض مػلو بحإوـ ما هى ؤ
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جمُغ و  ،الؿماء جمُغ. ألاعى جمُغ. جمُغ في الٓل .جمُغ بكغاؾت .جمُغ

 ،ا٣ًاٖهو  بحن الدجغ جمُغ في الىبٌ. جمُغو  ،ت. جمُغ ٖلى البدغلـمفي الٓ

 .مُغ في ٧ل الجٛغاُٞا .جمُغ في صٞاجغي. مُغو 

 ...ه٨ظا ًىم ٢ابلخه

ً او  اًخجاوػ ٖمغه واخض لـم  ٖكٍغ
ا
ل ال٣امت .اهتها٧ اضخي البيُت. قٗغ  .ٍَى ٍع

ل. مغؾل تلـماًدُِ وظهه ألاؾمغ  .ؤؾىص ٞاخم. ٍَى ُٖىان  .ٟٗم بالخٍُى

وحصخي  ،ٝغ ٖلحهما عمىف ٦شُٟت جسٟي اهتها٥ الُٗىحن جاعةجزًغاوان 

ًٓهغ ًٖلث الُضًً.  .ؤبٌُ هه٠ ٦م ابإؾغاعهما مغاث. ًغجضي ٢مُها 

ؾلؿا٫ ٞطخي و  ،ْاهغ للُٗان ٦ش٠ُمٟخىح ؤػعاع الهضع ًٖ قٗغ ؤؾىص 

ٗى٣ه. ًخإعجر ٖلى نضعه. ًخضلى مىه نلُب بلىن الضم مل٣ى ٖلُه بًدُِ 

 ي٤ُ ًٓهغ ًٖلث الٟسظًً وبىُلىن ظُجز ؤػع١ ،اؿُذ مهلىبا لـما

ؤؾىص. جُل ؤنابٗه مً م٣ضمخه ؾمغاء. مض٢ى٢ت  في ٢ضمه نىض٫و ،الؿا١و 

ت. زابخت ٖلى ألاعى   .بٗىاًت. ٢ٍى

 امُغ نهاًت الكخاء ؤو٫ اله٠ُ في ال٣اهغة صاثما و  ،في طل٪ الُىم٧اهذ جمُغ 

 .نهاًت ٢ىؽ ٢ؼح ُغ.لـماًؼهغ صازلي ؤخاؾِـ جخجاوػ ؤنل 

 .اؾمه وؿُمو  ،٧اهذ جمُغ

 لِـ بهض٣ًي.و  ،ماػالذ جمُغ
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٢ُغاجه و  ُغ،لـما هلىب ٖلىلـماجمُغ، ووؿُم هى و  وؾٝى جمُغ،

 .جهمغةلـما

اعحي ٢بل ؤن و  لبِذ زالي ؾامي في حي الًاهغ، ٧ان الُىم ألاو٫ لي في ٍػ

 ًٖاج٣ٟىا ٖلى ان ل هخىعٕ  ،هاوي ابً زاليو  ؤها ،ًخلٖب الخكِل بغؤؾِىا

مً  ًٖ باقي قباب الكلت في الٗماعة اصوها و  ،هدً بالظاث لـم   ؾاا٫ وؿُم

 ،ؤن ٞٗلهاٌؿب٤ ألخض في ٧ل البىاًت  لـمالتي و  ازخاعها ؤن هضزل ق٣ت الباقا،

ؿخا٫ البىهُمي ٖلى الُاولتهى و  ،٣ٞا٫ ٍبضؤ في و  ،ًً٘ ٧إؾحن مً ال٨َغ

ؿ٩ي الٟازغ ٌ لي َلبا  :نب الَى ًا و  ،االباقا ل ًٞغ  .االؿُضة ظحهان ؤً

الىٓغاث التي خاولىا ازخلؾها بلى بًٗىا و  ،الابدؿامت حؿللذ بلى قٟاهىا

ًٖ  بل ٧اهذ جٟصرل حصخي بإًت خى٨ت. و  ،هاوي ظاءث ٞجتو  ؤهاالبٌٗ 

ت ما ًدضر في جل٪ الك٣ت قى٢ىا ال تلـماى مٗٞغ سخب و  ،خلٟدت بالؿٍغ

ًا و  :ٞما ٧ان مىه الا ؤن جاب٘ ٢ىله الٛمىى. بخؿاسخي ؤه٨ما لً حؿِئا  اؤً

 .ؾٝى جخٟهمان مى٢ٟيؤه٨ما  ...لى٣لؤو  ،ٞهمي

 ،حي ٖلُهإما ؾُجغ٢ب في اٖخضلذ بجظعي ٖلى ال٨غسخي الٍٗغٌ الٟسم 

بٗض ؤن حكمم عاثدت  ،وؿُم ؤمامه مً ةٗضلـمامض ًضه بلى ال٩إؽ ًوهاوي 

ؿ٩ي، ؿ٩ي ٞازغ، :٢ا٫و  الَى  ،ل الهغاخت في ٢ٗضجىا هظهبل مجا٫ و  َو

ٞخٗالذ  ؟ؤًً الخكِل ...٣ِٞهإث الى هىا مً ؤظل هظا  لـمً .. هد.ل٨ً

ُحر الٛغبان ،الخكِل ًا ظماٖت هى مً ٌكٟي الٗلُل :٦ملؤو  ،ضخ٩اجىا  ٍو

 .ًغوبلـماؼاط لـما َٗض٫و  ،مً الغؤؽ

  ...واؾخمغ الطخ٪

ؿ٩ي٧اوؽ  جى٣لذ بحن قٟاهىا سجاثغ و  ،جإزظ ما لهابضؤث  ٢ض الَى

 ىؾ٣ُى الخُٟٟت التي ازخاعها وؿُملـما .ظلؿدىاالخكِل التي صوػهذ 

في ؾماء البِذ سخابت  لذ ٞى١ عئوؾىاك٩التي حؤخاصًصىا و  ،٦سلُٟت للخضر
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في  ،ل بلي ٧إو٫ ًىموالٟغح الظي حؿل وظىهىا التي بضؤث ؤلاقغا١،و  ،لٟتؤو  وص

 .بٗضه٨ً ؤنض٢اء  لـمو  ،ا قاهضهاهلـمااو٫ ل٣اء لىا م٘ وؿُم الظي َ

 نبذ نض٣ًي.ؤوؿُم و  ،٧اهذ جمُغ

ذ ؾخاثغ جمُغ، ووؿُم و  وؾٝى جمُغ جهمغ ٖلى لـماُغ لـماًداو٫ ان ًٍؼ

 .وويىح ،٦ك٠. خُاجه

ت لـماًمىذ  .ًدتٝر ب٢غاى الكهىة .وؿُم ٧ان ًبُ٘ الجؿض لظاث الؿٍغ

حن. ًبُ٘لـما ت ًٖ ألٖا ٛلٟت لـمابل ال٣ؿىة  اٌكتر في خُاجه قِئا  لـمو  ،خىاٍع

ي بالؿىلُٟان.  ،٨بىثلـماو  ،بل ؤن ٌكتر٥ م٘ البلُجي في اؾخضعاط اللَى

ألام. ٣ِٞ و  داعم ٖلى مغؤي مً ألابلـمادغوم مً الجيـ. بل اهتها٥ لـماو 

بت ؤبىاء الجلبُت ٟٗم لـماالثري. ال٣ٗا٫. الغظل الؿمحن و  ،إلقبإ ٚع

. لـمابالكهىة. ال٣ٟحر  باث،لـما٣مٕى ٣ٍبٌ وؿُم و  ،ل مىٟظ لهاو  ى٣ٕى في ٚع

  ...الشمً
ا
 .ااهتها٧

  الكهغ اهتهاى.

 :هظا ما وقذ به ُٖىاه في ٢ىله

 و  ،.. بضؤث في ؾً الٗاقغة.
ا
ٖلى ًض ناخب الخمام في وؾِ  ا٢ض بلٛذ خضًش

ُا البلض بحن ؤخض ؤخُاء مهغ ال٣ضًمت. ٦ىذ ؤٖمل   .في خمام الؿى١  انب

ؤَىيها. ؤظم٘ و  ىاق٠لـماوالخاعط. ؤٚؿل  ؤهٟٓه. ؤمسر ال٣اٖاث في الضازل

ل٣اة في ؤعظاء الخمام. اعجب لـماؤحجاع الخ٠  لـملـمؤب٣اًا الهابىن. و  الل٠ُ

حجغ و  ،ٖضة الاؾخدمام ل٩ل ػبىن. اللُٟت م٘ الهابىهت الىابلسخي ألانلي

 الٗاط لخى٠ُٓ الكٗغ مً ال٣ملكِ لـماو  ،ما٦ُىت الخل٢تو  ،الخ٠

الهئبان. ٧ل لٟت مخىيٗت ٖلى الٝغ بجاهب الباب ألاؾاسخي لل٣اٖت البراوي و 

 .ل٩ي حُٗى للؼبىن ٢بل البضء
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ُاٝ. ٖلى ٧ل و  الخماممً ٧ل ألاظىاؽ ػاثغو  اثلـماألَا ماع. و  ؿخٍى ألٖا

ىن و  الُىاث٠. اللٛاثو  ألاصًان ٖغب وؤظاهب ؾاثدىن.  .الجيؿُاث. مهٍغ

ٍؼظغوي طا٥. ًخدغف بي و  ،ؾىص ونٟغ. ٠ٌُٗ ٖلي هظا. ؾمغ .بٌُ .ق٣غ

كخمجي ؤو ًل٣ي في وظهي بب٣اًا مسلٟاجه طا٥ في ؤخؿً ألاخىا٫. بل  ،هظا َو

ت مً هىالـم٧ ذ مجهم ظمُٗهم.لـمؤوي حٗ بًُالُت مً هىا٥. ل٨ىت و  ،ت بهجلحًز

ذ ٖلى ؤهىاو  ،زلُجُت مً ٞم هظا ٕ ؤٚىُت لبىاهُت مً خىجغة طا٥. حٗٞغ

غاى و  ،ألاظؿاصو  قتى مً البكغ اعة خمام الؿى١ لـمازبرث ألٚا ت لٍؼ خىٖى

 لـمال٩ل الٟئاث مً الغظا٫، 
ا
جخمٗحن في م٩ان واخض ل لـما سخلٟحن ق٨ل

 !ٖلُه ن ًسخلٟى 

 ٧ل .ؤو ٦ما هىاصًه ٣ِٞ بالباقا ،الخمامفي و٧ان زلُل باقا الؼبىن الضاثم 

في و ،ه٠ اللُل ًٓهغ الباقافي خىالي الؿاٖت الشاهُت ٖكغة مىخو ،زمِـ

ًضًه لٟت ٦بحرة مً ال٨باب ٧ان ٢ض اقتراها مً مدل الخاحي ؤقهغ مدلث 

 الغؤؽو  شلـما ،ال٨ٟخت في مهغ. لٟت جدىي مً ٧ل ؤهىإ اللخمو  ال٨باب

 اجدضًضا و  ،بالُب٘ ل ًيسخى حك٨ُلت الؿلُاثو  الٟكت ال٨شحر،و  ال٨بضةو 

مام م٘ لٟت زانت له جدىي ؾلُمان ناخب الخ لـمٗلـمل ،ؾلُت الخُاع

ًا و  ،ٛكىفلـماوػظاظت ال٩ىهُا٥ الغزُو  ،لخمت الغؤؽ ؾلُت  اؤً

٣ِ ،الُدُىت لي ً الي ؤها صوها  ٞو  !ًٖ آلازٍغ

ٖلُه مً الؼباثً  اؤو مً ًترصص ٦شحرا  ،مً ٌٗمل في الخمام ،٧ان ٌٗٝغ ال٩ل

ٖا  ا٧ان ٚالبا  .الضاثمحن ها ٖلى ؤخضو  ؾلُمان لـمٗلـما بحن ًدضر اما ًٌٟ هؼا

ؤو خضر  ،ؤخضها لٓٝغ ٖاثلي ما ه٣ىص حؿخد٤، ؤو ًىم بظاػة ًلجإ بلُه

هُلخاث التي وؿخٗملها ٧لٛت زانت لـماو  اثلـم٧ان ٌٗٝغ ال٩ .اؾخصىاجي

ؿخسضمت بحن ؤصخاب الٗمل الىاخض ٖىض لـماألالٟاّ و  ،الخٗل٣ُاث .بُيىا
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ا
باثً ؤو ؤخض الؼ  ،هه ل ًضٞ٘ البسكِلؤ لـموٗو  صزى٫ ػبىن ما مشل

  .ؤو ما ٌكبه ،اٚايبحن ؤبضا و  الغاًٞحن ل٩ل شخيء .خُلبحنلـما

ًان زان    .في ًل ش يء االباقا 

دترف  ،ؼاجلـمايهىي  ًان مؼاحا زان  ؤإال  ،ؼاجلـماٍو مثله. ًدب  اهه 

ًو  ،الغؾض ؤو ًلبي  ،مؼاحه بسانت مً ٌكاعيهو  ،َػكو ؤن ًضلل آلازٍغ

 .مؼاحه

 ظاه :اها اهٓغ بلى بِؿانو  ،ؿُم٢لذ ليو٢بل ان وٛاصع مهٗض البىاًت 

ها ئ ؤنض٢ا .هىاًاجىا واخضة .ضعؾت. مىظ الابخضاجي ختى آلانلـمانض٣ًي مً 

ٗا و  ،ؤهٟؿهم ًا لـماو  ٖلى الخلىة ام ؤباه ٢مو في و  ،٢بُي مشل٪ اغة. هى ؤً

 :ظاع٥. ٣ٞا٫ بِؿان اهه .َؿ٨ً بجاهبهاو  ،ترولـماالتي ؤمام مدُت  ال٨ىِؿت

ل٨جي و  ،ؤطهب لـم .ل :٣ٞا٫ وؿُم ؟ؤع٥ هىا٥ ـملهل جظهب بلى ال٨ىِؿت. 

ٖلُ٪ ؤن حٗتٝر ل٨ً و  :بِؿانعبما ألاخض ال٣اصم. ٢ا٫  .٫ الباقاؾٝى ؤؾإ

 ،ؾغاع الكلت ؾٝى جىٟطرؤل ٧ل بو  ،ل٨ً لِـ ألبُ٪و  :ؤها٣ٞلذ  .٧إو٫ مغة

غػبت لـماو  ًمان الٟل٣تالا ؤو ؤي٠ٗ  ،هالُىا وعاء الكمـؤؾٝى ًظهب بىا و 

 .بىاؾخ٩ىن مً ههِ

ووصٖىا وؿُم ٖلى و  ،هٗض الظي اهخ٣ل بىا بلى الُاب٤ ألاعضخيلـماٚاصعها ٧لىا 

ض ل٣اء آزغ ع٦بىا م٘ هاوي في الؿُاعة مخىظهحن الى مباعة الؿلت م٘ و  ،مٖى

 .باقي اٞغاص الكلت

ًل جكانُل و  ،غىاو  ،غىه اُغ بػُض  لـماؼاُ في قض زٍُى ً وؿُم ما

 .الخُاة الجضًضة مً خىله

ؿ٩ي بغؤؽ الباقا ًبضؤ بالغ٢وٖىضما و  ،اؤخُاها و  ... ٖلى  ٧ان ًخلٖب الَى

نلهلت َاؾاث الخمام و  ،ص٢اث َبىلىاٖلى  الخمام هو في باختو  واخضة
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ًلبـ  ،وبٗض الؿُجاعة الخامؿت للخكِل الجُض ،ؤزغي  اؤخُاها و  ،الىداؾُت

ل ظلبُت ما هي بل ميكٟت و  ،ٍل٠ الٗمت الخًغاء ٖلى عؤؾهو  ،مشل الضعاَو

ً بها لـماؿبدت بدباتها لـماَٗل٤ في ع٢بخه و  ُت زُٟٟت،٢ُى  لـمٗلـمائت التي ًٍؼ

وهى  ،الهاصت، الغجِب ؤلا٣ًإهى طل٪ الغ٢و  ،ؾلُمان الخاثِ زلٟه

بخضي ٧ان ٌؿدبض به الكى١ ٌُٛب م٘ ؤخضها في ٖىضما و  ،ٚاثب ًٖ الىظىص

ه به ًٖ هٟؿه. لُٓهغ بٗض ه ٚٝغ الخمام الجىاوي ألزظ خمام زام ًٞغ

 
ا
ُا امخٗبا  .امكغ٢ ٗان الخٟي الظي ًجظب لـملا ٥ٗىص بلى ُٖيُه طاَو  ،ا. مىدك

  .ثُهاع 

 .٨ًً ًدب ؤن ؤ٢ى٫ له هظا في زلىاجىا لـمول٨ىه  ،. ه٨ظا هىاصًه.الباقا

لى ٚحر الٗاصةاطاث مغة ؤحى بلى الخمام ْهغا   ،ؾلُمان لـمٗلـماما٫ ٖلى  ، ٖو

 ،لـمٗلـمابٗض بًماءة مً عؤؽ و  ،٘جهلىا بالُب لـماث لـموقىقه في ؤطهه ب٩و 

 و 
ا
ظالذ  .ت جإمغ. ٞإهذ الباقالـمٖلى ٧ ببهامه الظي ؤقاع بهما بلى ُٖيُه صلُل

ن قبه حالجالؿ ،ً ٖلى الخاثًِؿدىضلـمان حبُيىا هدً الىا٢ٟ لـمٗلـماُٖىا 

ضجغ ًمؤل الهضوع، ؤو في ٟٚىة إله٩اع ظٕى بضؤ  اهخٓاع ػبىن ما في ٖغاًا في

اث ٢لُلت في لـمب٩همـ و  ،بُٝغ الكِكت ؤن حٗا٫ . ؤقاع بليًىا٫ البُىن 

جب٘ الباقا. ل او  ،ظم٘ باقي ؤٚغاي٪ في لٟتوا ،عجض زُاب٪ الجضًضةاؤطوي: 

ل مى٪ ذ .ججٗله ًٖؼ ضخ٪ ضخ٨خه و  ،َا٢ت ال٣ضع اهٟخدذ ل٪ ؤيها الٍٟٗغ

اث ٢لُلت لـموب٩ ،ه٨ظا .ىسىعةلـماجل٪ التي جٓهغ ؤؾىاهه الؿىصاء ألامامُت. 

 .ما ابل ؤن ٢لبي ٢ض امخؤل خبىعا  ،اؤٞهم مجها قِئا  لـم. لـمٗلـماجٟىه بها 

 ؤو ما ًهغب طلَ. ،ًان في الخامؿت غكغة مً الاهتهاى وؿُم هى

نضعي ًلهج مً ٍٞغ زكٕى ؤخاَجي في بهى و  ،٧اهذ عظلي جغججٟان

مُتلـماال٨ىِؿت  ٦ما  ،طل٪ ٖىضما طهبذ م٘ وؿُم لغئٍت بِؿان هىا٥و  ،ٍغ
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اعة ٦ىِؿت. لـماج٨ً  لـم .هاجىاٖض الخٗغ١ و  الغظٟان ٨ًً لـمغة ألاولى لي لٍؼ

 ...ؤمغ بها مً ٢بل لـمخالت بضء بل ٟاجيء لـما

ىػٖت في لـماالىداؾُت ال٣ضًمت ٩اواث كلـمايىء  .دتر١ لـماعاثدت الكم٘ 

ً لـما باجه ٩ان. هىجاث ٖاٝػ ألاٚع  مهلىن ًإجىن. .بل نلة ألاخض٢في جضٍع

 ؤمام نىعة الٗظعاءقاعة الهلُب ٖلى نضوعهم بعؾم  بٗض ن ى غ٦ًٗ

ضون الكمٕى  ،ؿُذ ٖلى الهلُبلـماو  ٍؼ هضوء  .كخٗلت واخضة ؤزغي لـماٍو

 ،لُئت بالؿ٩ىن لـماهٓغاتهم و  ،جاوع لـمازُىاث الغهبان الؿا٦ىحن الضًغ 

 .الخكٕىو 

 اعجى ابضا ؤ لـمل٨جي و  ،ث به. ؤخببخه. ٢ض امخؤل ؤ٦ثر ٢ض عؤًخه مً ٢بلو  ،٧ل هظا

 .مىه

ت  للخى ا٧ان زاعظا و  ،اا٢تربىا مً بِؿان الظي ظاء الُىا باؾما  مً ٚٞغ

  :٢ا٫ بهىث زٌُٟ .ٖتراٝالا 
ا
  ؤهل

ا
ل٣ض  .خٓ٪ خلى ًا وؿُم .ب٨ما. ؤهل

ت الضازلُت ملبؿه ًبض٫هى و  ،اهخهى ؤبي آلان ظبذ. لـماوعاء  .في الٛٞغ

 ؾإظٗ
ا
 .صووي اها ،اطهبا ؾىٍا و  ،ل٪ جغاه. خضزخه ٖى٪ ٢بل

ؤعه في خُاحي مً م٣ٗض الؿُاعة ألامامي.  لـمعؤًذ ما و  ،الباقا وطهبذ م٘ ...

الهىاء و  ،ٟخىحلـماوهى ٣ًىص الؿُاعة. ًضي ٖلى الكبا٥  ،بجاهبه ا٦ىذ ظالؿا 

 .ىاعي الخو  ،ًضاٖب زهلث قٗغي الُاثغة. قىإع ال٣اهغة ال٣ضًمت

ػخمت و  ،جىبِؿاثألاو  الؿُاعاث .الؿُاحو  ،٣اهي. مدلث آلازاعلـماو  ،الىاؽ

ت جخجاوػ باقي الؿُاعاث مً خىلىا. اهُل٣ىا مً  .ال٣اهغة. ؾُاعجه حؿحر مؿٖغ

حي اججاه  في ااوُٟٗىا ًمُىا و  ،حي زان الخلُلي بلى مُضان ألاػهغ بلى عمؿِـ

في  .. ؤها في قغوصالبٌٗ بًٗىا هىٓغ بلى لـمو  ،هدباص٫ الخضًض لـم .الًاهغ

٣ِٞ لخبض٫ م٩ان و  ،باأللىان ٠ هي مؼهىة٦ُو  ،لىخت الخُاة مً خىليلجإمل 

  .ًى٤ُ بدٝغ لـم. ..هىو  ،الىٓغ بلحها
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غة ألاولى لي ؤن ؤؾخم٘ لـما٧اهذ و  ،ؤع٦ب ؾُاعة زانت ؤنغة ألاولى لي لـما٧اهذ 

 ،٦ىذ ؤجإمله بضهكت ،شبذ في الؿُاعة ؤماميلـماجهضح مً الغاصًى  ؤٚانبلى 

لِـ ٣ِٞ و  ،طهب بلى ق٣ت اخضهمغة ألاولى لي ؤن ؤلـما٧إنها معجؼة. ٧اهذ و 

بىاًت ٖالُت في ؤخض ما في  اصزل مهٗضا غة ألاولى لي ؤن ؤلـما٧اهذ  .الباقا

ل ٌؿ٨ً ُٞه ٧ان الظي و  ،الكهحر عمؿِـقإع  اجدضًضا و  ،قىإع ال٣اهغة

ىُاء  غة ألاولى لي ؤن ؤصل٠ بلى ق٣ت جٟىح مجها لـما٧اهذ و  بل ،ن ى تٞرلـمابل ألٚا

ًض  ولً ج٩ىن ألازحرة ألناٞذ ،غة ألاولىلـما٧اهذ  .ت الباقاق٣ .عاثدت الىٓاٞت

  .ػوظخه ظحهان هاهم.

 ،هى ؤخلى مً اليؿُمو  ،هظا الكاب هى وؿُمو  :و٢ا٫ ،ه٨ظا ٢ضمها لي

ضخ٩ا جل٪ و  ،...و ؾٝى ٌؿاٖض٥ في ٧ل ما جُلبحن مً قٛل البِذو 

ببضء حصخي ٧اهذ التي و  ،ُٞما بٗض االطخ٨ت التي ؤنبدذ ؤٞهم مٗىاها ظُضا 

  .ما هى مُلىب مجي

 .اخىالي الؿاٖت الؿاصؾت نباخا  .ٖىض الباقا اوصؤبذ ٖلى الاؾد٣ُاّ مب٨غا 

 اللخمو  ؤطهب بلى الؿى١ لكغاء الخًاع .اؤه٠ٓ البِذ الى٠ُٓ صاثما 

لُبش الظي ؤج٣ىخه ٖلى مغوع ألاًام مً جدذ ًضي ظحهان لواؾخٗض  ،الٟىا٦هو 

 ،واخضة للباقا .مىٟهلخحن ؤٖض الُٟىع الهباحي ٖلى نِىِخحن .هاهم

غ ٖىض الاؾد٣ُاّ خىالي الؿاٖت الشامىت  ؤ٢ضمها لهو  خه ٖلى الؿٍغ في ٚٞغ

ُا  تها الخانت و ،ؤزغي للؿُضة ألاولى في هظا البِذ الكاؾ٘و  ،اًىم في ٚٞغ

ًا  غهاو  ،اؤً طل٪ ٖىض الؿاٖت الخاصًت ٖكغة ؤو خىالي. ُٞىع و  ،ٖلى ؾٍغ

ؿب٣ت في اللُلت لـماالخٗلُماث و  ،ؼاطلـماؤخضهما ًسخل٠ ًٖ آلازغ خؿب 

 .الؿاب٣ت

قغاٝ ٖلى جدًحراث خٟل ما طل٪ لل و  ،احؿد٣ُٔ ظحهان هاهم مب٨غا  اؤخُاها 

اعة هامت ل٠ًُ ؤو ازىحن ٖلى الٛضاء. ،في مؿاء طل٪ الُىم ٧اهذ  ؤو ٍػ
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ؤو ٖىض الاؾد٣ُاّ.  ،هي في لباؽ الىىمو  ختى .في ؤها٢ت ْاهغة االؿُضة صاثما 

ًا و  ،ع١ ًضهاغآة ل جٟالـماٞ  ،٧اهذ عاثدت الؼهى اعاثدته .اٞغقاة الكٗغ ؤً

 خمامها الُىمي.حؿخٗض ألزظ  بن ج٨ًو  ،خىلهاألاها٢ت جمؤل ألاعظاء مً و 

٧اهذ  .ٛاصعة آلانلـم٧إنها جخإهب لو  ،لباؾها ألاه٤ُ َىا٫ الُىم في البِذ

 .الؿُضة ألاولى جخمخ٘ بظو١ ٖا٫ في ألاها٢ت

 
ا
ل ل ًيخهي بل خىالي الشاهُت و  ،ضؤ في الؿاصؾت. ًبٖاصة ٩ًىن ًىمي ٍَى

مصخىن بالخٗٝغ ٖلى جٟانُل ل  ًىم مليء. مؼصخم باألخضار. .انباخا 

ٟاظأث لـمابل ؤنها صاثما ل جسلى مً  ،ؤنبدذ ٖاصًت بمغوع ألاًام .جيخهي

ٖلى زضمتي في هظا  ًامال٨بحرة في البضاًت. لِؿذ بظاث ؤهمُت بٗض مغوع ألا 

ً ٖما هى مخى٢٘مجها ػ  .البِذ ازخلٍ الُلباث الىانلت  .ٍاصة ٖضص الؼاثٍغ

اعة ؤخضهم ٞجإة ولؿبب ماآمً مدل ظغوبي م٘  ٩ىن مً  ،زغ، ؤو ٍػ ٍو

ا١ مٗه ً مً هى لِـ ٖلى ٞو ٗا  .الخايٍغ بدى٨ت و  ٧اهذ جدل ابل ؤنها ظمُ

 ه٨ظا صوع. و  هي مً ٧اهذ ج٣ىماخهغا و  ،مً ٢بل ظحهان هاهمو  ،ٖالُت

اث ٢لُلت. جسغط لـم٩ٞببن جدضزا و  ،ال٨لم ظحهان ٧اها ٢لُليالؿُضة و  اقاالب

٧اهذ  اؤه٣ُت في طاث الى٢ذ. بل ؤن الُٗىن صاثما و  ،جهِب الهضٝ .هاصثت

 ،ٖىضما جدحن اللخٓتو  ،ؿاءلـماباألزو ٖىض ؾاٖاث و  ،ج٣ى٫ ال٨شحر 

بت مالـماٖىضما جمؤل و  اعة ٖىضما ًيسخب و  ،٩ان ٚع ؤخضهما زاعط البِذ في ٍػ

ض ًدضص لهضٝ ما ٚحر م٣ى٘و  ،مٟخٗل بٗض اجها٫ هاجٟي ،ئتمٟاظ بل  ،مٖى

طل٪ للؿُضة و  لؿاٖاث َؿخمغ الُٛاب ًٖ البِذو  ،بإهمُخه ااهه مبرع صاثما 

  .ختى ؾاٖاث الهباح ألاولى للباقا ؤخُاهاو  ،ألاولى. ؤعب٘ ؤو زمـ

دحن الهباح  ؤها اٖض الُٟىع. ؤطهب بلى الؿى١ لكغاء ظغاثض و  ،باحلـماٍو

 ما قابه.و  ،مً َٗام الٛضاء خاظُاث البِذو  ،لهباحا
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دحن الهباح الهاصت في البِذ الىاؾ٘ ٩ىن ما خضر الباعخت ،ٍو  ٨ًً لـمؤو  ٍو

 .٨ًً لـمؿإلت. ٞهى لـمالِؿذ جل٪ 

دحن الهباح الجضًض ألالٟت حك٘ ٖلى البِذ و  –ظمُٗىا  -وهدً في خبىع  ،ٍو

ىا .ًلٟىا اٚماما   .ظلي اضر.الغيا ٖلى الىظىه و و  ،ًدَى

ًان في الخاصً هى ً مً الاهتهاىو  توؿُم    .ؤو ما ًهغب طلَ ،الػكٍغ

 ،بك٩ل ظماعيو  ،ؤل٣ى الخدُت ٖلى ظمُ٘ الىا٢ٟحنو  ،في طل٪ الُىم ؤحى وؿُم

ٟا و  ،حٗل٤ هٓغه بي .ٞغص ٖلى الؿلم واخض ؤو ازىان مىا م٘ زلزت مً  ا٦ىذ وا٢

 ،م مً عص ٖلُه الؿلم٢ض ٧ان ًضوع خضًض ما بُيىا. ٦ىذ اخضهو  ،الٟخُت

ؿ٩ي ،بك٩ل ًىم ًٖ لهٟت ؤو حٗا٠َو  الخكِل و  بضاًخه ٧اهذ م٘ ٧إؽ الَى

 ٢ض ٦ىذو  ،الى ان جىاهى بلى ؾمٗه مً ًىاصًه ،وؿُم ؾحره م٘ هاوي. جاب٘

ٖا  :ؾإله هاويو  ،هاوي. ا٢تربىا مىهو  هل جإزغث ٖلى الضًىان ًا  .اما ب٪ مؿغ

ًا و  ،ا ال٣مُو الخلىما هظ :ؾإلخهو  ،؟بلى ؤًً ؤهذ طاهب .دي  .االؿلؿا٫ ؤً

خه  و  ؟مً ؤًً اقتًر
ا
ٗه ألعي ما هى  امضصث ًضي ممؿ٩ بُٝغ الؿلؿا٫ ؤٞع

 لـمؤجو  ى٣ىف بحن ؤنابعي،لـماؤمؿ٪ بالهلُب الٟطخي  .مٗل٤ ُٞه
ا
. ؿه ٢اثل

 ؟ ًٞت
ا
ًا و  ،احيلـم٧ ا. ٞىٓغ بلي هاوي مؿخٛغبا ق٩له خلى ٞٗل . اوؿُم ؤً

  لـمٞىدً 
ا
٢ا٫  .بلحهاذ لـمؤو ختى ه ،ؤي مً جل٪ الاقُاءالى  ه٨ً هل٣ي بال

  ق٩له خلى هممم. :ٞغصصث ٖلُه .اقتراه لي الباقا :وؿُم
ا
، ىاؾبتلـماب .ٞٗل

 ...لٗبض الخلُم خاٞٔ اؾمه ؤبي ٞى١  لـمالؿِىما ًىظض ُٞ هدً طاهبىن بلى

 هاوي ٢ض ػاص حعجبه مجي،و  ،ٌٗل٤ وؿُم لـم ؟هل جدبه. ٖبض الخلُم جضاع٦ذو 

بضؤ ًل٨ؼه و  مً الكلت. ٞىي٘ ًضه ٖلى ٦خٟي، اٖلى ؤن ٩ًىن واخضا نغاعي بو 

 ٞىٓغ وؿُم بلى ُٖج   .زُٟت
ا
ٞإهؼلذ ًضه  ،ؤهه ٢ض ٦ك٠ ما ًٟٗل ي هاوي صلُل

ٗا  وٗم اخبه. :بك٩ل مغجب٪. ٢ا٫ وؿُمو  ،ت٦خٟي بدغ٦ت مٟاظئ ًٖ  .اَب

ىن  اصاثما  ًض؟ ه الجضلـمؤًً ٌٗغى ُٞ .م٘ الباقا .ؤقاهض ؤٞلمه ٖلى الخلٍٟؼ
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 ،ًىم الخمِـؾىظهب  .ل لـمو  ،ؤظل :٣ٞا٫ .٢لذ له .في ؾِىما ٧اًغو بالؽ

الؿاٖت  :خٟلت الؿاٖت الؿاصؾت في ؾِىما ٧اًغو بالؽ. ٢ا٫ :ذؤ٦ملو 

 .جابٗىاو  ،طهب وؿُمو  ،بلى الل٣اء ،جمام :جدذ البىاًت. ٣ٞلذ .الخامؿت هىا

 .اها وهاوي ما ٦ىا ٢ض بضؤهاه في ٢هخه م٘ نض٣ًخه ؾلىي 

جاب٘ وؿُم ما ؤًْ اهه ٧ان ٣ًىله و  ،ٖضها الى اخاصًصىاو  ،مطخى وؿُم ٖىاو 

 ...مً خىله لـماالٗو  ،لي. لىا هدً الكباب الىا٢ٟحن .لىٟؿه

 ،بىُلىوي الجُجز ألاػع١ الجضًضامغي ان ؤعجضي الُىم  ذ٦ىذ ٢ض ٖؼم. ..

هغ قٗغ نضعي  .ال٣مُو ألابٌُ الىه٠ ٦مو  مٟخىح ؤػعاع الهضع أْل

 ،بن ٧ان قخاءا  ختى ،لؿلؿا٫ الٟطخي الظي اقتراه لي الباقااو  ،ال٨ش٠ُ

ؤها في عجلت و  ،. ٞهظه ملبسخي الجضًضةُغ ًجهمغ في الخاعط. ل ؤباليلـماو 

 ما ٦ىذ اصاثما  ،ظحراوي مً قباب البىاًتهخم ؤ ٨م.ؤجباهى بها ؤمامو  ،ألعجضيها

ن ٖلى ى ػٖؤمامها مى و  ،ضزل الغثِسخي قخاءا لـماا٢ٟحن في صازلها ٖىض ؤعا٦م و 

ٟا و  ًمُجها  ،ٗل٣ىن الىٓغ ٖلى هظه الٟخاةح .جدىاٚكىن . جخدضزىن  .اقمالها نُ

 ،ٟخٗلىن زىا٢ت ماجؤخُاها و  ،اث َاجكت ٖلى بخضي الخاصماثلـمل٣ىن ب٩جؤو 

ٜ َ ؤو مك٩لت ٞاثغة لِـ لها مً  ج٣ب٘ زلٟها ؤظؿاص ،ا٢ت م٨بىجتما. لخَٟغ

  .مىٟظ

هاًدىن. ًخضاٞٗىن باألًضي. خً في هظا الُىم مهعؤًت :٢ا٫ وؿُم لل٣مو

ً ٖلى خضر ما ،ًدباصلىن الاتهاماث خىؾلىن قهاصة آلازٍغ ؤو مى٠٢ ما  ،ٍو

 .آلازغ بخضي الؼواًا ٌؿخمٗىن ألخضهم وفي ،بًٗهمو  ،إلزباث ؤ٢ىالهم

 ؤو خضز ،٣ًو خ٩اًت ما
ا
ًىهخىن  ومً خىله ،ه ٢ض ناع مٗهؤهًضعي  ا

 اث وألاؾماء ؤخضلـمًخسُلىن ال٩ .باهخمام
ا
. ٌؿدبضلىن البُل اشخىنا و  ،ااز

ؤو زىا٢اث م٘ قلل الكىإع  ،امدىع ال٣هو ظيؿا  اوصاثما  ،ألاؾاسخي بهم

 .ؤو في الىاصي ،ألازغي 
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ٍاًاو  الههو ٍاًا قإها هىا ًلها لضي ؤها. ثالخ  .ثيجز الخ

ولِـ  ،ما خضر معي ٢ض خضر بالٟٗلو  ،. آه مً ال٣هوثآه مً الخ٩اًا

  .باصٖاء

 اؤن ا٧ىن مدىعا و  ،ظظب ألاهٓاعو  ،ال٨لمو  ،٣ِ لل٣وؤم جغي هى ال٣ى٫ ٞ

 ...مالخضر 

  !؟لؿذ ؤصعي 

 ! ؟يءلؿذ ٖلى ٣ًحن مً شخ .اخ٣ا 

  ...٢ُلو  ،٢ض خضر ٢لذ.ما و  ،٨ًً ما خضر لـملغبما 

ماثبدغ  .٧ىابِـ ٣ًٓت .هلىؾاث .مدٌ جسُلثلغبما هي  في واٚغ١  ،تهٍى

 ...زبجه

  ؟ولؿذ اصعي 

 .ألاو٫ ل٪ م٘ ؤنض٢اء جسخاعهم بمكُئخ٪هى م ن طل٪ الُى ٧إو  :٢ا٫ ال٣مو

 ،ؤشخامو  ٧ان طل٪ الُىم ألاو٫ لي م٘ خُاة ؤزغي. بضاًت ؤزغي،و  :٢لذ

بذ ؤن ج٩ىن مهاثغ و  ،ظىهو و  ان حٗىى ٖلي ما ٞاججي مً مخ٘  .ظضًضةٚع

اهو  ،الكباب  .الٞغ

ت لـمامامي ؤو  ،في اله٠ ألاو٫  ا٦ىذ ظالؿا  ظبذ الغزامي. ٖلى ًمُجي ٚٞغ

تراٝ ٖلى ٌؿاعي عاهبت عجىػ جسخاع قمٗت و  ،التي ولج ٞحها وؿُم ألٖا

 لـماي باقو  ؤن ٚاصعثبٗض و  ،حكٗلها
ا
مجلسخي  هلحن ٢مذ مً م٩اوي. مبضل

٨مل ٣ٖلي ما ٚاب لُو  ،ؤج٨هًو  ،ؤحؿم٘ .مجهما ؤؾتر١. ؤصهىو  ،أل٢ترب ؤ٦ثر

ى الزاهُت جهلجي. ٦ىا اها ووؿُم ٢ض جىاٖضها ٖلى الظهاب  لـم. اجهلـمٖجي مً ٧

 .ال٨ىِؿت بٗض ؤن حٗٝغ الى ال٣مو
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وظضث باقي الكلت ؤمام  .ا٦ىذ ظاهؼا  ًًدضصلـما الى٢ذو  الُىم وفي طاث

آلازغون ٧اهىا في خضًض و  ،وعص بًٗهم ،مضزل البىاًت. ؤل٣ُذ الخدُت

ًو  ن. ص٢اث٤ مً ؤلاخغاطحميكٛل في  لـمؾو  ،ؤحى بٗضها ؤًمً. هٓغاث آلازٍغ

 :ٖغوةال٩ل ظاهؼ؟ ٣ٞا٫  .ً ًإحي مٗىاهاوي ل :٢ا٫و  ،واضخت عجل بدغاعة

ٖلُىا ؤن  .هُا ل٣ض جإزغها .٩ًىن باهخٓاعها هىا٥ ؤمام الؿِىما ػاهغ ؾٝىو 

 ج٣هض ؤٞلم ال٩اعجىن. ٞطخ٪ ال٩ل :مً ؤوله. ٣ٞا٫ دمحم لـموكاهض الُٟ

٨ًً ٦ظل٪ لً ؤطهب. ٞخخاب٘  لـمظحري بطا و  ؤها بدب جىم :ٖغوةؤياٝ و 

با٥ با٥ با٥، اؾخمغ  .ب م٩ُي ماوؽ وبٍُىؤها ؤخو  :٢ا٫ اًمًو  الطخ٪

ما عؤ٨ًم ؤن  :الخىظه بلى الؿِىما. ٣ٞا٫ دمحمو  ،هدً نهم بالؿحرو  الطخ٪

ٖلىا  .ؾٝى ٨ًً آلان مخجهاث بلى هىا٥قلتها و  ؾلىي  .هظهب باألجىبِـ

ًىا .هغاهم في ألاجىبِـ ٢غعها ؤن هظهب و  ،اٖتريىاو  ،ووا٣ٞىا ،ٞٞغ

ألانىاث حٗالذ في و  ،اللِٛؤ ا نٗضها بضٖىضمو  ،باألجىبِـ في الجهاًت

ت ؤخاصًض ً و  ،اهضٞإو  ٞغحو  لِؿذ بظاث مٗجى. جىم ًٖ خٍُى هٓغاث آلازٍغ

 وهى ٖلى مًٌ ،بلُىا بحن مخاب٘ مخإمل ٖىٟىان الكباب، ؤو مً ٌؿم٘

لجاعه: و٢خما ٦ىا في هظا الٗمغ ٦ىا ؤخضهم يهمـ و  ،اؾدى٩اع ل٣لت التربُتو 

اهه  اخ٣ا  :يالؿبُٗج ٞحرص ٖلُه ظاعه .ؤلنى٫ اٖاة لمغ و  ااخدكاما و  اؤ٦ثر ؤصبا 

 .ظُل ٢لُل ألاصب

ٟا  ضة ألاهغامٖغوةبحن و  بُجي ابل هظا مً ٧ان وا٢  . هظا الغظل مً ًمؿ٪ بجٍغ

 ،هظا الغظل الخمؿُجي. ألاقِب. طو اللخُت البًُاء .مجلت آزغ ؾاٖتو 

لغظل طو خضلي مً ظُب الجا٦ُذ ألامامي ؤٖلى الهضع. هظا الـماىضًل لـماو 

عجىن لـم٧إهه في صٖاًت و  ،وألاؾىان البًُاء اللمٗت ،الابدؿامت الٍٗغًت

ألاؾىان ٧ىلُىىؽ. هظا الغظل الظي ًمؿ٪ بٗمىص الاؾدىاص في مىخه٠ 

هظا الغظل الظي صؤب ٖلى  .ؤن ًدمي هٟؿه مً الؿ٣ٍى ألاجىبِـ بذجت

ت حكمل َغف خُههى ًبلل قٟو  ،الىٓغ بلي  ،ي ٞمهبُٝغ لؿاهه بدغ٦ت صاثٍغ
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ه ظُضا  هى ٌٛمؼ بُٗيُه جل٪ التي جدمل مٗجىا و  مىظ ؤًام خه لـمحٗو  ،اما ؤٖٞغ

 ...خمام الخضًىي 

خاحب واخض. ههل ؤهل. زض واخض.  .قهِ غحن واخضة .ههل وحه

ظلل ألؾكل لـماالُغف الخكي و  ،ههل قكت ؾكلىو  ،ههل قكت غلُا

ٍاص ًبحن في مغآة ليو  ههل الىحه ت مضالة ؤمامها قمػ ا جًى  .الػىو ً

في قباى جلىح الؿخاعة قُه. صعقخاه مكخىخخان إلؾىاء  .جظوي و  ،جدترم 

 .ٌحنلـماالغحكان و  البرص

 
 
ؿغة. في ؾهىَه زلك في قالالث اللُل  .امغجج   افي الخىاء الىحه ًمىت َو

في الكهىة ًىؾل.  .في الاوؿغاب إلى سخُو الػمو .نهمغ في قػغ ؤؾىصلـما

اض ي ًخػلو بدىاف بئر. في الظمإ لـمااللخظت في  .في الانهؼام .في الخُاهت

في الاعجباى ًخػمض. في الػكىهت ًخظيغ  .اء. ًظمإ في الاعجىاءلـماًىؿل 

ٍاػه ؾىاصامخلػثم   ضها  .في الؿغبان ؾٌغ  .. ًدبى. في التهاقذ غ  ًٍؼ
ٌ
ؤحجُت

 مهغ
 
 .هي طعاث اهُكاء .ال مالبٌت يىء .في الىنذ ال ػمً. ال غهاعب .ا

ًامل.  غخم 

 .مىهىمؾحر 

 .جام

 ؟البٌت طعاث يىء. ؾضًم هىع لـماؤن  ً ناُم

 ؟ؤم هي الخُام زٍُى الاهُكاء بػض الؿُىع

ٗت مضعوؾتو  ،ا٢ترب مجي حر ،بدغ٧اث ؾَغ ملٟخت للىٓغ بلى ؤن ؤخؿؿذ  ٚو

ػٞحره ؤػاح زهلت قٗغ اهؼل٣ذ مً زل٠ و  ،بإهٟاؾه جلٟذ زضي ألاًمً

 ،جهاٖضو  لهازه جىبِـ. جؼاًضؿجي في ػخمت ألالـمبضؤث ًضه جخو  ،ؤطوي. زىان
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حره ٩ًاص ًهم آلا  طان. ًُغى ٖلى هضًغ مدغ٥ ألاجىبِـ بلى ؤن ؤخؿؿذ ٞػ

٤ُ ال٨مؿ .الغوسخي ال٣ضًم جظ٦حره للغ٧اب و  ،عي الِٛ الكلت مً خىلي. ٖػ

الخظا٦غ بهٟاعجه. نغار  َغ٢ه ٖلى َٝغ زكبتو  ،٣ًُ٘ جظ٦غة لـمبمً 

الؿاث٤ و  ،دُت الؿاب٣تلـماب في ًٟخذ البا لـمؤخض الغ٧اب ٖلى الؿاث٤ بإهه 

 .٢ض َلب مىه الى٢ٝى اًى٨غ ؤن ؤخضا 

ضه ما الخل٠ م٘ ٣ٖهاث  جمخض بلىو  ،جخجى٫ ٖلى ٞسظي ألاًمً جؼا٫ ٍو

نٛحرة بك٩ل صٚضٚت. هٓغث بلُه بُٝغ ُٖجي ٞىظضجه مدمغ الخضًً. 

. ًغؾل طاجه قاعص الظهً بل اهه مخدٟؼ في آلان .شخيء ما هٓغاجه مشبخت ٖلى

جمخض ًضه  .ًخاب٘ .ٍخاب٘و  ،مت جىاَا ما بُٝغ ٞمه ٖىضما جلخ٣ي الىٓغاثابدؿا

 لـمجخمجى ألا٦ثر. جدو  ،ول جُإؽ ،جخدؿؿجي. جخجى٫. ج٨دك٠ .بلى مىا٣َي

 .بما هى جدذ الُٛاء

 هٌغتها،ؤا لـماغة. ؤحل. لُلـمالىهلت صهمخني الىخضة اللظًظة هظه 

 ،يم ؤنهٌني. إال هىاجداملذ غلى هكس ي مغاث ألجدمل الىَإة. زهلها و 

ًان مً الجماحم و  ؤخؿؿذ يم ؤها في الىخضة ملَ غلى غغف، .آلانو  إن 

 هٌظا ؤجِىا إليها وخُضًً، .الىخضة هي الخُاة جدذ نضمي الٌثحر.

ً  و  ًو  اؾىؿاصعها ؤً ما هى  اإلى الجماغت صابم   .خُضًً، وؾػُىا إلى آلازٍغ

لُباب. ؤن جكهم وعاءه ؾىي ا إال وهم هؼعغه. ؾغاب مً غُل ال ًجغ

ً  و  ،جبىح لَ بهالخُاة ؤؾغاع الىخضة هظا ؾغ مً  ؾغ مً ؤؾغاع  اهي ؤً

  .ىتهٌحنلـماالبهاء غلى نُض الخُاة. لألشخام 

ْلذ و  في الضازل ٧اهذ جمُغ،و جمُغ،ل جؼا٫ وفي الخاعط ٧اهذ جمُغ. 

جمُغ و  جمُغ في الٓل .الؿماء جمُغ. ألاعى جمُغ .جمُغ بكغاؾت جمُغ.

 ،ا٣ًاٖهو  الدجغجمُغ في الىبٌ. جمُغ بحن و  ،ت. جمُغ ٖلى البدغـملفي الٓ

مُغ مُغ في ٧ل الجٛغاُٞا. مُغ مً الاهتها٥ َا٫ ٧ل  جمُغ في صٞاجغي.و 
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مُغ نهاًت الكخاء ؤو٫ و  ،جٟانُل الضازل. ٧اهذ جمُغ في طل٪ الُىم

 ،٠ًٍُ بلى الىخكت ٢ؿىةو  ،ما ًغحٗض ُٞه البضن االه٠ُ في ال٣اهغة صاثما 

 .اهخدابها الضاثم ٖلى ٞغا١ ماو  خاؾِـ ٠ُٖ ٖلى ؾماءوؤ

 لـماجغي الاهتهاى َاُ 
 
ًاهذ جمُغ اهتهاً  ؟اُغ، ؤم 

ؤنبذ ما ٌكبه الاهخداب. بضؤث ًٖلث وظهه في ؤن اػصاص اللهار بلى 

 ،ٞإصع٦ذ ؤن اللخٓت ٢ض خاهذ ،اػصاص جىهج زضًهو  الخ٣لو والاه٨ماف،

خغ٦ت و  ،في لخٓت زاَٟتو ،ٖىضثظ ،ا٢ترب مً الىنى٫ بلى بغ ألامان ؤههو 

ٗت ابخٗضث ٖىه ً الىا٢ٟحن بجاهبي ،ؾَغ ؤمامي في ٚماع و  م٘ صٞعي آلازٍغ

ماطا  ؤهذ مجىىن؟ .اونغزذ به ػا٣ٖا  ،الا٦خٓاّ في ألاجىبِـو  الؼخام

ومً  ،الؿبابو  ٣ٞض انهلذ ٖلُه بؿُل مً الكخاثم اهخٓغ ظىابا ؤ لـمو  جٟٗل؟

بي و  هه ًخدغف،ؤمً ٧ان في ألاجىبِـ بهىث ٖا٫ ؤزبرث به ٧ل و  ،ؤ٢ظٖها

ي. مً   ،م٨ً ؤن ؤٞهم جدغق٪ بامغؤةلـماؤها الغظل مشله. هل ؤهذ قاط. لَى

ٖلى الغظىلت مً و  هظا هى الُٗب .هظا هى الخغام .ل٨ً بغظل مشل٪ مشلهو 

ـو  الل٨م ثبضؤو  ،بٗض٥  ،الغ٧ابو  ،ممً خىلي مً الكلتو  ،الٞغ

ًا و  ،الغظلو  رب مجي٢تاو  ،ؾاث٤ ألاجىبِـ جى٠٢ .ال٨مؿاعي و  قاع٥ م٘  اؤً

ً ب٩ل ؤهىإ  بض ؤن هظهب بلى  ؤخضهم ؤهىا لفي  اهاهاث ػا٣ٖا لـماآلازٍغ

ت لىدغع مدًغا  بض ؤن ٌسجً لهظا الٟٗل الكاثً. ؤياٝ  لو  ،يضه االكَغ

ؾىىاث م٘ الكٛل ٚحر  6آزغ ؤن هظه التهمت جاصي بلى خبـ خىالي 

٣ٍى٫ ٖغف و  ، ٖضة مغاثفي الخل٠ ٧ان آزغ ٌؿخٟٛغ هللاو ،الًُٟدت

ل و  لخى٫ و  ،ه٨ظا ٞٗلو  ٖلى الؿ٣ٍى ٖىض بجُاهه ىق٪ٍو  ،الؿماء ًغجج٠

 ،اللِٛ اؾد٣ُاّ مٟاجئ صهمجيو  ٧إن في ٚمغة الؼخامو  ،٢ىة بل باهلل. هىا

  ...وؤعظٗجي بلى
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بل ؤن طعاعي  .االبكغ جبضؤ بالخىخي بُٗضا و  ،خىلي وؤبضؤ في صٞ٘ ألاظؿاص مً

. ؤ٢ٟؼو  ،بلى ؤن ؤنل بلى الباب الغثِسخي .َؿغةو  هم ًمىتجغمي بو  ،حؿب٣هم

ٟا ؤهغب   هٓغاجه جىم ًٖ صهكتو  ،ونىجه ،وعاجي ؤًمً ًىاصًجي امجهم. مسل

دت زاَٟت بلُه ألعي وظهه ًُل لـمىضما جلخٟذ عؤسخي في ٖطل٪ و  ،اؾخٛغابو 

  .. وؿُم. الى ؤًً. اعظ٘..هى ًىاصًجيو  ،ٖلى مً ؤخض قبابُ٪ ألاجىبِـ

 .مٗ٪ هخٓغوي اوي آث  ا .اهخٓغ

ًان في الخاصي هى ً مً الاهتهاى ؤو الخاصًو  وؿُم  الثالزحن ؤو و  تالػكٍغ

 .ألاعبػحن ؤو ما ًهغب طلَو  تالخاصً

 :٢ا٫ لي بِؿان في ػمً آث

ٟا بٗض طل٪ ب٨شحرو  ،عؤًخه مغة  ،في قبرا ٖلى باب ٦ىِؿت ماع ظغظـ ا. ٧ان وا٢

ؿُذ مل٣ى لـماو  هلُب الٟطخيالو  ،لعصاء ال٨هىىث ألاؾىص الٍُى جض  هى مغ و 

  امٗل٣ا  .اٖلُه مهلىبا 
ا
بُضه ؤلاهجُل طي الخجلُض ألاه٤ُ.  افي ع٢بخه. ممؿ٩

 ،الٗم ظغظـظاعها ؤمامه و  ،دتر١ لـماالكم٘ و  ،جٟىح مىه عاثدت البسىع 

ل و  ،ؿُذلـما٠ُ٦ هي ل جدب٘ ما ٢اله و  ،اث ًٖ ػوظهلـمهى ًخمخم له ب٩و 

ضو  ،جظهب بلى نلة ألاخض  .ه ؤن ًؼوعه ٖله ٣ًىٗها بالٗىصة بلى ال٣ُُ٘اهه ًٍغ

ًىم ؤن  ٣ٍى٫ له بهىث ٩ًاص ًبحنو  ،ًغبذ ال٣ـ وؿُم ٖلى ٦خٟه٧ان 

اعة.   الخمِـ ال٣اصم في الؿاٖت الؿابٗت ؾٝى ٣ًىم بالٍؼ

 هابوبٗض زُىاث ٢لُلت 
ا
ال٣ـ ؤمجض م٘ لىظه  اوظها  جي٢ابل. تصعط ال٨ىِؿ اُ

لتلـمث ظ ٖلى ًضًه ال٨هىى لـمجخو  لـمالظي حٗ  بضؤ ؤبىها ؤمجض بالؿلم .ضة ٍَى

  :٣ٍى٫ لهو  ُٞباصله وؿُم ألاخًان، ،ٗاه٣تلـماو 

ًا  ٠ُ٦  .اهغ٥. ل٣ض اقخ٣ذ ل٪ ٦شحرا  لـممىظ ػمً  .ؤبىها اوباع٦٪ الغب ؤً

 ؟صخخ٪. ٠ُ٦ ؤخىال٪
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ًا و  :٣ٍى٫ و  ٞحرص ٖلُه ؤبىها اًا هىاو  ،ال٨ىِؿتو  ،٠ُ٦ صخخ٪ .اؤها ؤً   ؟الٖغ

الدجغي  لـمنٗضا الؿو  ،بط جإبِ طعاٖه اخٓغ ظىابا ٨ًً ًي لـمبل ؤهه 

ت ال٣ـ وؿُم نحخىظهم .لل٨ىِؿت ٖاثضًً بلحها  .بلى ٚٞغ

  ...٣ًله بِؿان لـموما 

 ...ًبذ به وؿُم لـموما 

ما و  ،ؤو اخضهم ،ىها ؤمجضؤبًظ٦غ ٖلى لؿان  لـموما    .ااط٦غه ؤها مٚغ
ا
اهه  اٖاٞع

  .٢ض خضر

 ...لغبما ٢ض خضر

 ؤو 

 ...٨ًً لـم

هى و  . بضؤ ٢ىله،وبٗض ٖضة ؤؾئلت وؤظىبت بضؤث ملمذ ؤبىها امجض بالخٛحر

 ل٣ض ججاوػث ألامىع مضاها، :بلى وؿُم اى ال٨غسخي ملخٟخا ٌٗخض٫ بجؿضه ٖل

ؤو لى٣ل ؤنها ٢ض  ،ٖلى ألابىاب الخغب ٧إنهاو  ،َٟذ ال٨ُل. الخدغقاث َالخىاو 

 .بضؤث بالٟٗل

ايُت في مسجض ؤلابغاهُمي في لـمافي نلة الجمٗت و ،الكُش زلُل الخلبي

ض مً ٢امىا ب٣خل الهاجٜ ؤو٫   ،اضخي بالجىتلـماألاؾبٕى  ألاعمجي حي قبرا ٖو

ًا  ،ؤ٢ام نلة الجىاػ ٖلحهمو  ن هظا ما ٞٗله الصخابه و٢ذ ب او٢ا٫ ؤً

 ،هم الغؾى٫ مً الكهضاء ألابغاع٢ض ٖض  و  ،ضًىتلـمادمحم م٘ الحهىص في  الغؾى٫ 

باع  لـمبض ؤن ٣ًخضي به ٧ل مؿ لو  حن،لـمؿلـمكٝغ للـماى٠٢ لـماهظا هى و 

 لضًىه. 
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٦لم و  اه في نهاًت الخُبت. اهه خ٣ا ثل٨ً اؾخم٘ بلى صٖاو  ،ولِـ هظا ٣ِٞ

ِ ال٩اؾِذ في الجهاػ. ُٞبضؤ نىث و  ،٣ًكٗغ له ألابضان ٍبضؤ وي٘ قٍغ

دٟؼة التي بضؤث لـماؿخٟؼة لـماطو الُب٣ت الٗالُت  ألاظل بدىحلـماالكُش 

 :بال٣ى٫ 

 عمل وؿاءهم اللهم اللهم ػن ببىاتهم. اللهم ًخم ؤولصهم. 

 اللهم هضص ؤمجهماللهم ط٫ هٟىؾهم. اللهم ؤٚل مداعمهم. 

 اللهم ؾىص وظىههم ًىم جبٌُ الىظىه 

ً مجهملـمااللهم ؤخىط  دخاظحن مجهم.لـمااللهم ؤ٣ٞغ   ٟخ٣ٍغ

 اظٗل خغامهم ػاصا االلهم  .اظٗل خللهم خغاما ا اللهم

 لىا طهىبىا صون طهىبهم ٟٚغااللهم 

 اللهم ؾلِ ٖلحهم الى٣م

 ؤ٢لل ٖضصهمو  ٞغ١ ظمٗهمو  اللهم بضص قملهم 

 اللهم اظٗل الضاثغة ٖلحهم  

 اللهم ؤونل ٖظابهم 

 اللهم ؾلِ ٖلحهم الى٣م 

 اللهم ؾلِ ٖلحهم الى٣م

 اللهم ؾلِ ٖلحهم الى٣م 

 ا٫لـمااؾلبهم و  ،لـمزغظهم ًٖ صاثغة الخاللهم ؤ 

 ل جبلٛهم آلاما٫ و  واقضص ٖلى ٢لىبهم ،ضيهماللهم ٚل ؤً
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ضاث٪ اهخهاعا   عؾل٪ و  ألهبُاث٪ االلهم مؼ٢هم ٧ل ممؼ١ مؼ٢خه أٖل

 اللهم بؿُىة ظبروث ٢هغ٥ 

ت بٚازت ههغ٥   وبؿٖغ

 وبٛحرج٪ لهتها٥ خغماج٪

 ً اخخمى بأًاج٪لـمبدماًخ٪ و 

 ؤن ججٗل ٦ُضهم في هدغهم

 ٖلحهم  ام٨غهم ٖاثضا و 

 مُ٘ ًا مجُب وؿإل٪ ًا هللا ًا ؾ

 ًا مىخ٣م ًا قضًض البُل 

 ًا ظباع ًا ٢هاع

 وٗم الى٦ُلو  خؿبىا هللاو  و٦ٟى باهلل ههحرا

 لٗلي الُٗٓمال ٢ىة بل باهلل و  ل خى٫ و 

 .آمحناللهم  .آمحناللهم  .اللهم اؾخجب لىا

 ؤمحن  .آمحن

جدىاءي ًٖ ؾمٗه اهتها٧اث الكُش و  ،اجهلـم٧و  ٌكُذ وؿُم بىٓغه ًٖ ؤبىها

 الخُ
ا
 ،لُا٫و  ،عواثذو  ،ووظىه ،ؤؾماءو  ،في ؤخضار مايُت اُب. ٚاع٢

 .٢ُغاجهو  ،ُغلـما٧لها ممخلئت بو  ،نباخاثو 
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ىض ٧ وؿُم  ت ما ه٤ُ بها ؤبىها بهىث ل ٩ًاص ًسلى مً اهٟٗا٫. ًىٌٟلـمٖو

هدً عصها ظاهؼ. ٍهُذ بإبِىا ؤن الغص ظاهؼ ًا ؤبذ. ل ج٣ل٤. و  ،بلله ًٖ ٦خٟه

 .لها

حٗىص عاثدت  .جبضؤ الخٟانُل في الخ٩ىن لضي ،ؤو ؤ٦ثر ،محنبٗض ًى و  ،الى ؤن

هاو  سُلت،لـماؤخلمي. حؿُى ٖلى و  ألاؾماء حٛؼو اهٟي في و ،ج٩اص حؿخجٞز

ج٠٣ ألاؾهم ظمُٗها ٖىض و  ،ؤو لى٣ل في اٖخماص الغؤي. ًخجه الهضٝ ،الجهاًت

 . الباقا. ..اؾم واخض ؤل وهى

ال٣مُو ألابٌُ و  ىُلىن الجُجزوالب ،ؤبضؤ في هٕؼ عصاء ال٨ىِؿت ًٖ ظؿضي

ؾلؿاله و  الٓهىع مً ظضًض ٖلى مؿغح الجؿض. ؤجىاو٫ الهلُب نٌٗاوصا

ؤيٗه ٖلى ٖى٣ي. ؤٞخذ ؤػعاع ال٣مُو وؤبدض ًٖ ػظاظت الُٗغ و  ،الٟطخي

ؤي٘ ٖضة ؤقُاء لِؿذ بظاث  .طاث اهتها٥ التي ؤهضججي بًاها الؿُضة ظحهان

. لخٓهغ و٧إن الخ٣ُبت مٗضة ؤٖل٣ها ٖلى ٦خٟيو  ،ؤهمُت في خ٣ُبت ظلضًت

بت ىض مضزل  ،ؤو ناخبها آث مً عخلت ما. هه٠ ؾاٖت ،لؿٟغة ٢ٍغ ٖو

 
ا
الباب الغثِسخي. عاثدت  .هتريءلـماالُلء  .الدجاعة البىاًت ؤ٠٢ مخإمل

ىبت التي ؤَلذ ٖىض ؤو٫ زُىاحي بلى الضازل زُىاث زُىاث  .الَغ

البضاًت بلى ؤن ًىٟغط ٍٟخذ الباب بدظع في و  ،ؤنل بلى باب الك٣تو  ،زُىاث

 ًخجاوػ ٖمغه واخض لـمًٖ قاب 
ا
 و  ا

ا
ً اهتها٧ اضخي  .اٖكٍغ ل ال٣امت. ٍع ٍَى

ل. مغؾل. ًدُِ وظهه ألاؾمغ  ٟٗم لـماالبيُت. قٗغ ؤؾىص ٞاخم. ٍَى

ت ٝغ ٖلحهما عمىف ٦شُٟت جسٟي اهتها٥ الُٗىحن جُٖىان زًغاوان  .بالخٍُى

ًٓهغ  هه٠ ٦م. .ٌؤبُ اًغجضي ٢مُها  .وحصخي بإؾغاعهما مغاث ،جاعة

 ،ْاهغ للُٗان ًٖلث الُضًً. مٟخىح ؤػعاع الهضع ًٖ قٗغ ؤؾىص ٦ش٠ُ

خضلى مىه لىخت مى٣ىف جٗى٣ه. ًخإعجر ٖلى نضعه. بؾلؿا٫ ٞطخي ًدُِ و 

وبىُلىن ظُجز  ،بلىن الضمخمغاء ٢اهُت ت دمحم لـمت هللا مكبى٦ت م٘ ٧لـم٧ٖلحها 
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 .ؤؾىص ٢ضمه نىض٫في و ،حنالؿا٢و  ،ي٤ُ ًٓهغ ًٖلث الٟسظًً ؤػع١

ت  . زابخت ٖلى ألاعى .جُل ؤنابٗه مً م٣ضمخه ؾمغاء. مض٢ى٢ت بٗىاًت. ٢ٍى

ض ُٞجُب وؿُم ؤهه مً ؤنض٢اء الباقا  ،ًباصعه الكاب بؿااله ٖما ًٍغ

ؤهه ٌٗخظع و  ة،هظه ؤو٫ ؾاٖت له في ال٣اهغ و  ،هه ٖلى ؾٟغؤو  ،وظحهان هاهم

هم ن الكاب ؤن وؿئؿب٤. ُُٞممض ًٖ ال٣ضوم بضون مٖى ُم مً مٗاٞع

بٗض ٖضة ص٢اث٤ ًهل بلى ؾمٗه و  خ٣ُ٣ت. ُٞضٖىه للضزى٫ بلى الهالىن،

ٞحهم  ،خ٠ُٟ لباؽ ظحهان هاهم ٖىض باب الهالىن و  ،زُىاث الباقا

هى ًخدؿـ مؿضؾه مً خ٣ُبت ًضه. جمخض الُض ٖلى ٢بًت و  ،بالى٢ٝى

 ،ولىمً زلٟه الؿُضة ألا و  ٖىض ؤو٫ بَللت للباقاو  ،جبضؤ بالضوعانو  ،الباب

ه ٖلى ُيهم الباقا بٟغص طعاٖو  ،جغحؿم ابدؿامت ٍٖغًت ٖلى وظهحهما

بدغ٦ت زاَٟت ًباصع الباقا و  ،بل ؤن وؿُم ،ٗاه٣ت وؿُملـمهما امخضاص

 
ا
 ،٦لب ،ىث مشل ال٨لب. ٦لبلـماال٨لب لِـ لها بل  :في وظهه اناعز

 ٦لب. 

ؤن الؿماء قهض زُل إلي  ،غةلـماهظه  ُغ في حؿانُهلـمايظب جغي هل 

 .أل ؤن خؼوي لً ًغحكل ؤبض الظيغي لـماُغ ٌػلً غلى لـماها هى و  ،جيخدب

وؤها ماػلذ في الخسُل ؤخغف اهتهاى،  ،َػاوص الدؿانِو  ،ُغلـماو ًؤوب 

  .وال قغام صوهه غاوصوي
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هملت ٖلى ٦غاسخي ال٣ُاعاث، لـما .٣غوءةلـمايؿُت. لـماًجم٘ ال٨خب 

اث لـماو  ،في الخضاث٤ الٗامت .نتالخاو  ،والخاٞلث الٗامت ل٣اة في خاٍو

ؿخٗملت التي صؤبذ ٖلى ملمؿت ألاناب٘ لـمااػصعاء. ال٨خب و  ،ال٣مامت بةه٩اع

حن .ج٣لُبهاو  ،جهٟذ نٟداتهاو  ،لها الجاٝع  الٗك٤ .مهاٞدتهاو  هٓغاث ألٖا

ت،لـمىضل٤ مجها للـما   .ؿخ٨حنلـماٞ٪ الؿغ و  ٗٞغ

مهبرة ٨ٍخجزها ُٞما ٌؿمُه و  ،شمُىتٍضؤب ٖلى ظم٘ م٣خيُاجه الو  ،ًدب

 .الٌخب

 مىظ الهٛغ صؤب ٖلى ال٣غاءة، .خُملـماؤبى الهباح ال٣اعت الجهم. الٗاق٤ 

زل٫ و  ،تراملـماٖك٤ ال٨خاب. اخترام مخباص٫ بِىه وبحن الىمل ألاؾىص و 

ت ال٨شحرلـمامً مؼاولت ال٣غاءة ا٦خجز مً  ازمؿحن ٖاما  جالث لـماب٩ل و  ،ٗٞغ

ت لـما ش، وصًً سخلٟت. مً ؤصبلـماخىٖى   .ٞىىن و  ،ؾُاؾتو  ،جاٍع

ًا   .٣اث٣ًخىو الهٟ .٨خباث الخانتلـماقغاء و  اختٝر بُ٘ اؤبى الهباح ؤً

اثو  ،ًهىب هدى الهضٝ ه مً مسَُى ؤو َبٗاث ٢ضًمت هاصعة.  ،ما جدٍى

ضاص ألاولى مً  لـمالتي و  ،جلث الش٣اُٞتلـماؾلؾل مً  حٗض جُب٘. ألٖا

تلـما ذلِؿو  ،الٗغبُتو  ،ترظمتلـما .الش٣اُٞتاليكغاث و  ،الجغاثض  ،ُبٖى

 ،الجؼاثغو  ،صمك٤و  ،بل امخضث بلى بحروث ،مهغ وخؿب في الهاصعةو 

دغم ٖلى ؤن ج٩ىن لضًه صاثما  ،باقي الضو٫ الٗغبُتو  ،ٛغبلـماو  وسخت  اٍو

  .مهبرة الٌخب .٣برةلـمافي  ال٩ل ًضًٞو  ،ألا٢ل مً ٧ل ما ًيكغ واخضة ٖلى
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هُبت التي ًبُ٘ ٖلحها ال٨خب ٖىض ؾىع لـماَٝغ  الـ ٖلىهى ظو  ،وفي ًىم

 ااقتراها مً َالب ظامٗت اهخهى جىا  ا٧ان ًٟغػ ٦خبا  .ألاػب٨ُت في مُضان الٗخبت

بها بلى مداٞٓخه. في طل٪  ابداظت بلى جظ٦غة ٢ُاع ٖاثضا و  مً امخداهاجه،

 ؤها جغ٢بو  بدظع مىه ىاج٣ضم كمـ مً ؤًام ال٣اهغة الهُُٟتلـماالُىم 

 .ظضيو 

وها هدً ٖىض  ،هخهاُٞتؤمي. ؤعظى٥ ٢ىلي ألبي. انها الُٗلت الا  :٢لذ لها

٣ِٞ  .آلان هدً هىا .هي مكٛىلتو  ،ج٣ىلي لي بُتها بُٗض اٖمتي زضًجت. صاثما 

 تهللا مكخا٢و  ،صُٖه ٖىضي :هي جخإمل وظهيو  ،٣ٞالذ ٖمتي. ؤو زلزت ،ًىمان

ؤًمً ٧ل مغة ًٟٗل  :٢الذ. لً ٌٗترىو  ،٢ىلي ألبُه ؤهجي مً َلب طل٪و  ،له

ه الىؤبىه ًٌٛب مً ٖضم و  ،بي طل٪ اعة لىاالبِذ  عظٖى  :٢الذ ...بٗض ؤًت ٍػ

 .ن اؾخُإب ٣ٍى٫ لي طل٪و  ،جيلـم٩ٍو  ،لِـ هىو  ،ؤهاًٌٛب مجي ٢ىلي له 

ًا  ان،جضمٗ اجؤبض٢ض ُٖىاي و  ،٣لذٞ .بىهاا هى لـمبجي مشا ؤًمً هللا  :امؿخجض

ض ؤخضا و  ،تٖمتي مٍغًو  ،ًسلُ٪. ٣ِٞ ًىمان ٞخ٣ى٫  .ؤن ًظ٦غها بالضواء اجٍغ

ًا و  ،ؤها مٍغًت :ٖمتي مبدؿمت . مً ٌؿمٗ٪ ٌٗخ٣ض ان ٖمغي مئت اصواء ؤً

 .هللا ظجي نٛحرو  ،هذ ظجيؤ. ٖلى خاٞت ٢بري. ًلًٗ قُُاه٪ ًا ؤًمًو  ،ؾىت

ضه معي  :جابٗذ ٖمتيو  ،ك٣ياهه ًظ٦غوي بٗمغي هظا ال .هُا زظًه مٗ٪ ل ؤٍع

ًا  ضه ان ٌؿ اؤً جغجِب ال٨خب في ال٨غاجحن. هظا و  ،٨خبتلـمااٖضوي في بُ٘ ؤٍع

 .... صُٖه ٖىضي ًىمحنؤديو  ٖمل قا١ ٖلي ؤها

هى و  ،تها ه٨ظاال٨ىىا صؤبىا ٖلى مىاصو  ،ج٨ً ؾىي ٖمت ؤمي لـمو  ،هي ٖمتي

ًا  لـمو  ،هاى ؤز  .ظضي ؤخببىا ؤن ٩ًىن  ا٨ًً ظضي الا ؤهىا ؤً

ماثلت بلى الغماصي. ًىٌٟ  نُُٟت. بًُاء اللىن  .٧ان ًغجضي بضله ٢ُىُت

 .هى ًخإمل ؤبى الهباح مً بُٗضو  بُضه نٟىة ؾُجاعة ٖل٣ذ ٖلى طعاٖه
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٧ان و  ،لؿُجمىهض ٞغوٍض اٞخاة جخهٟذ ٦خابا  انجلخ٣ ا٧اهخ اهُٖىو  ،٢ا٫

  .هى ًخاب٘ ٦لمه بلى ؤبى الهباحو  ،ه٣ُٞلب قٟخ .بٗىىان ما ٞى١ مبضؤ اللظة

 ،٪ ج٣ضع ال٨خببه٢ا٫  .جي ب٪هصخ .خُٟضي ؤًم٢ًض صلجي ٖلُ٪ و  ...

 .ظُضة اجضٞ٘ ؤؾٗاعا و  ،٨خباثلـماو 

 
ا
٧ل شخيء خؿب ٢ُمخه. ؤها  .لها ؾٗغها ًا ؤؾخاطو  ،٧ل م٨خبت :ٞغص ٖلُه ٢اثل

ًا و  ،بسـ ال٨خاب خ٣هؤل ؤخب ؤن  ٢اعثه. ٖلُىا ؤن هخٗامل م٘ ال٨خاب  اؤً

 ،٢ضؾُتها٨خبت لها لـماو  ال٨خاب له خغمه .الٟجلو  لِـ ٦بًاٖت. مشل الخُاع

هُا  :بىبرة نىث ٖالُت ؤنو  ،٣اَٗه بملل واضرٞ.. .بن قاء هللا ؾيخ٤ٟ وو 

معي ؾُاعة. ٞغص ٖلُه ؤبى الهباح:  ،جز٫ لـما٨خبت في لـمابطن. حٗا٫ معي لتري 

  ؾُإحي ناوعي مً ظامٗخه، .امىدجي هه٠ ؾاٖت
ا
٠٣ بضل َىا٫  ٖجي. ٍو

ت ؤبى ا لـم ازلزحن ٖاما و  زمؿت هٟش  .لهباح ُٞه مٛل٣تًإث ًىم ٧اهذ ػاٍو

با ظضي  ػالذ هٓغاجه جلخ٤  ماو  ،مً وظه ؤبى الهباح اصزان ؾُجاعجه ٢ٍغ

ً بجاهبهلـمااليؿاء و  ،الٟخُاث بخ٣لُب ال٨خب  ثبضؤ٦ىذ ٢ض  .ؤمامهو  ،اٍع

ٝى بضاثُت الهى٘و  ،ىػٖت ٖلى ألاعىلـما ؿىضة ٖلى ؾىع خض٣ًت لـماو  ،الٞغ

بضؤ في  هىو  ،عجبجي اؾمهاؤدّٟى جىاولذ عواًت لىجُب مألاػب٨ُت الكهحر. 

 آزغ ؾاٖت غنىنت ٧ل خؿب اؾمها.لـماجلث ال٣ضًمت لـماج٣لُب 

ال٨شحر ال٨شحر مً و  ،خىاء. نباح الخحر. عوػ الُىؾ٠و  هىع. ؤ٦خىبغلـماو 

ايُت لـما ؾلؾل و  ىيت ألاظىبُتلـمامجلث و  خسههتلـماجلث الٍغ

 .هىعة لؤلَٟا٫. الخلـماجلث لـما

التي صؤبذ و  دىط،لـماهاولها ٖلبت البن ؤها ؤو  ،الى ٖمتي زضًجت٦ملذ خضًثي ؤو 

وٗم. هظا ما خضر ٖمتي. ل٣ض ٧اهذ ٞاجً  :جُدىه بُضيها في البِذ ا٦ما صاثما 

ذ مً  بت مً ًضيهاو  ،ؤدي ؤوـ بلىؾاٖع  :٢الذ ٖمتي .صزغجه بالبُاهُت ال٣ٍغ

ًا و  ت طاتهاو  ،ٖلى ما ؤط٦غ اظضا  ال٨ً ؤهذ ٦ىذ مٍغ  :٢لذ لها ؟٦ىذ في الٛٞغ
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ًا  .ل  مؿخل٣و  ،ا٦ىذ مٍغ
ا
٨ت ُا  .الٍٗغًت في الهالت في خًً ؤمي ٖلى ألاٍع

عؤًذ ؤوـ  ٞجإةو  ،م مىظ زلر لُا٫ىه لـمٞاجً و  هاؤو  ميؤو  ،ا٦ىذ مدمىما 

ٗا  اؾاثغا  ؤمامي ت هىمىا ازاعظا  .بالىاع اهدىي مخلٟ  الىىم ماآزاع ٧اهذ  .مً ٚٞغ

 
ا
ه ٣ًى٫ ه٧إو  ،٨ًملهػا٫  ما لـمه خلٗل .امخٟاظئا  .ػالذ ٖلى وظهه. طاهل

 ًٌٖؿب٤ لىا ؤن جدضزىا  لـموـ ؤو  عبما. ٞإها .بغهتؾِؿد٣ُٔ بٗض و  لىٟؿه،

٧اهذ  :جاب٘ؤو  ،للٛاًت اابجي ؤوـ ٧ان خؿاؾا  :جي ٖمتيخا٣َٞٗا الُىم.  هظ

 ٧إههو  ،ل٨ًو  ،كخٗلمهالذ مً زُابه. قٗغه. ؤَغاٞه لهُب  .الىاع مً خىالُه

مً  ت٧اهذ ٞاجً آجُ .ؤو لخ٤ به يغع ما، ؿؿه هاعجم لـم ؤو ،ل ًدتر١ 

تو  ،ُبشلـما  ،عامُت به ٖلى ألاعى .بسٟت همغ ٧اهذ جلخدٟهو  َحر، بؿٖغ

٧اهذ و  . ٢الذ ٖمتي:اجىل مىه قِئا  لـم. ..الدكاُٖل التيو  ،الىاع ئجُٟو 

ل٣ض ٞٗلتها  .٧اهذ مجىىهت .مبرو٦ت :ٞغصصث ٖلحها ؟ما اؾمها ٧ان .الخاصمت

ًا ؤو  ،ؤزغي مغة  هظه الخاصزت الشاهُت اط٦غها  .٢الذ ٖمتي .اوـ ؤديم٘  اً

غهو  ،ٞاها مً ٦ىذ .اظُضا  ه.و  ،عؤًخه في ؾٍغ الُىم  ط٦غ طل٪ؤؤظل.  الىاع جدَى

ًا  ٫ ؤوـ إؤؾ لـمعبما  .ا. هاصما ا. مخظ٦غا اؤهؼ عؤسخي مىا٣ٞا  ؤهاو  ،. عصصث ٖلحهااؤً

 بل ؟ه٨ظا ٞٗلو  ،لخإحي مبرو٦ت ؤو ماطا ٢ض خضر، ،الخاصزت جل٪ًٖ  اؤبضا 

و ؤ ،هلهاؤ بلى ابي طهب بها بُٗضا ؤو  ،مجىىهتؤوي ٢لذ بهىث زٌُٟ. اظل 

هظا ما ؤلِـ  ؟ؤلِـ ٦ظل٪ ٖمتي .هظا ؤٖخ٣ض .عبما .الؿغاًا الهٟغاء

 ...خضر

ذؤوـ ؤدي .قاجً. مىاُ ئت بالٌبًر ؤزغي يثحرة عبما  ؤقُاءو  ،. ؤلػابي البًر

ججخاخني طيغاها.  .إليجإحي حمُػها و  ،ؤو ؤجظيغها ،طيغهاؤ لـمو  ،خضزذ

اتها مغؾم   وو  ،الضزان ال حؿاصعوي منها عابدتو  ،اؤحخاح ؤها طيٍغ  ،الخٍغ

ًامض   لـمالهؿِـ الظي و  الىاع،و   ًسمض بػض جدذ ؾخاع الظيغي. لـم .اًُؼ 
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ًٖ ؾٗغ  هًخسللها ال٨لم ال٨شحر. بل ؾاال لـمو  ،وبٗض خىالي هه٠ ؾاٖت

بٌٗ و  ،ا٣ضم قاب ؤؾمغ. ًدمل ٦خبا ج .مجلت ما ؤو ٦خاب ًٖ ألابغاط

 ،٦ثرة الاؾخٗما٫و  الضٞاجغ م٘ خ٣ُبت ؾامؿىهِذ ؾىصاء. ًٓهغ ٖلحها ال٣ضم

بٗض ؤن و  ،ػالذ حصخي بمٓهغ ٖؼ ٚابغ. ٢ام ؤبى الهباح بلُه بل ؤنها ما

٣ٞا٫  .جإزغهاو  ،م٘ ٖمُض ال٩لُت ٧ان هىا٥ اظخمإ :جهاٞدا ٢ا٫ له الكاب

اظخمإ  :٣ٞا٫ ناوٗه ؟ؤهىا٥ مكا٧ل !ء هللابن قا ازحرا  :له ؤبى الهباح

 و  عوجُجي،
ا
٧لُت الٗلىم.  .هى مُٗض في ظامٗت ال٣اهغة :هىا ؤقاع بلُه ٢اثل

 .االلمٗجى. بل اهه ٧ان مخعجبا  وظه ظضي ٢ض اعحؿم ٖلىو  ،بلُه هاٞىٓغ 

في م٣خبل الٗمغ  الِـ قابا و  ،ٖلمت اؾخٟهام ٦بحرة ما ًغي ؤمامهو  ،امؿخٟؼا 

  .ان ؤعاصث ٖابىء بما تهبه ٣ِٞ ٚحر،مً الخُاة ٌؿغ١ الخُاة٠ُ٦  لـمحٗ

ؿِكتريها. ٣ٞا٫ ٞبطا ؤعجبخه و  ،٢ا٫ ؤبى الهباح هىا٥ م٨خبت ٖلُه ؤن ًغاها

ٌؿد٣ُٔ  لـم .٣ٞا٫ ؤبى الهباح بطا جإزغث ماطا ؤٞٗل؟و  ؟ؤًً ٞخخي: ناوٗه

  ...هه مٍغٌ. ؤهذ حٗٝغب٢الذ ؤم٪ و  ،٦ٗاصجه

ٗا  اىوطهب   .اهاو  ،ظضيو  ،حؤبى الهبا اظمُ

ىض مُضان الخؿحن هؼ  ا بحن ىمكِو  ،36مً الؿُاعة الٟىعص مىصًل  لىاٖو

عواثذ  ىاحٛلٛلذ ُٞ .الؼواًاو  ا في الُٟٗاثعهألاػ٢ت، مغ و  الخاعاث ال٣ضًمت

 الُيؿىن و  للٟلٟل ألاؾىص. الكُذ الُٗم الخٍغ٠ .البهاعاثو  الخىابل

دانو  ال٨مىن و  كاب الُ ،الخلبتو  الٍغ جغا٢هذ  .جٟٟتلـمابُُٗت وباقي ألٖا

اٝ  قمٕى  ؿغظت ب٣ماف الخل ألابٌُلـما .ٗل٣ت ٖلى ؤبىاب الض٧ا٦حنلـماالٞؼ

 ٗؿللـماٛلٟت بالؿىلُٟان. عاثدت لـماو  ،ألاػهاع الهىاُٖت ال٣ماقُتو 

٣اهي لـما٣اهي. ؤنىاث نبُان لـما٢غ٢غة الكِل ٖلى ؤبىاب و  الخيبا٥و 

جهاًذ اللٖبحن. مهللحن بدظ١ و  ،٢غ٢ٗت ؤحجاع الُاولتو  ،بُلباث الؼباثً

البُىث . ؤو قماجت لخاؾغ ؤمام ع٢ٗت الكُغهج ،خغ٦ت ٢ام بها ؤخضهم
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ت ت ال٣ضًمت  .هملتلـماؤبىابها الٗخ٣ُت و  الدجٍغ مضة ألازٍغ خب٣ُت مً لـماألٖا

 ىآهاتها الخاع٢ت حٛصخو  . ؤم ٧لشىمؾال٠ ألاػمان وخ٣ب زلذ مً ٢بلها ال٨شحر

َٗلً و  ،الغاصًى مً الخل٠ ًإحي مظٌ٘و  ،بُٗض ٩ان. نىث ؤطان ًبضؤ مًلـما

  ...ال٣اهغةهىا  ،بهىجه الٟسم

ؤيثر هى نىعة خُت للىخت مً اهتهاى غمغها ؤلل مئظهت، وؤعجاُ و  ًل هظا

بدىع مً و  مً الٌخب، ؤَىان .ؤعيهاغلى ٌذ بمً ؾىابَ الخُل التي ص

دت منها، ت. غضة ؤلؿً جىُو بٍل او  ألاخباع الؿىصاء الهٍغ للؿاث، الؿٍغ

ت الهضًمت. الغوماهُت. الػغبُت، التريُت. الكغوؿُت،لـمامنها   هٍغ

تو  مٌخباث و  مً الهلبان التي خغنذ غلى غخبتها، وآالف آالف ،ؤلاهجلحًز

 ؿاحض التي اهتهٌذ.لـما

 ،ًُىه اليؿُان. مطخى. ؤظل لـملُٗىص الهىث آلاحي مً ػمً مطخى. ػمً 

 .ال٨ىه خايغ ؤبضا و  ،وٗم .خل٠ ٣ًب٘في ال .طهب بلى الىعاء ،ًى٣ٌ لـمل٨ىه و 

ت الٟٗىت و  الٗاعو  الخُاهتو  جج٠ ٖىه ٢ُغاث الخؼي  لـممىضي. مبلل.  الؿٍغ

 االُىاًا ًجلـ هىِئا و  مً ٧ان مى٨م ٖلى ٖغف الىناًاو  ،دملت بالخُاًالـما

طل٪ الهىث  .ا٢خلىهو  ،اعظمىوي. اظلضووي. هُا. ا٢خلىوي .ٞهُا ،بل زُُئت

 ...آلاحي مً ػمً مطخى

بالؿغ. ملٗىن مً باح ملٗىن هى مً  :اهتها٥ طاثتهمـ ٖمتي في ؤطوي  لـمؤ

 بًا٥ ؤو حؿم٘. ،بزباع ؤخض بما جغي و  ُىي. بًا٥لـما. مً ٞ٪ إسبلـما٦ك٠ 

 .ؤو آن ،بٖلهه ٖلى ؤي بوؿان. في ؤي و٢ذو 

  . ..ٖمتي :ها ؤها ؤم٣ذ ما ؤ٢ى٫ و  ،ٞا٢ى٫ لها

 اهتهٌذو  يغهذو  ؤخغنذو  اخترنذو  ذلـمخو  قاهضثو  ؾمػذو  لهض عؤًذ

 ًل الىناًاو  زىذو  بػض ؤن يظبذ ،نخلذو  ؾغنذو  جلههذو  لػىذو 
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 بٌُذو  بٌُذو  ما ٌككؼ لي غىض عبي ؤوي بٌُذ ،لٌني ،الُىاًا يؿغثو 

 ،غلى خكغحاثو  ،نكداث اهكجغث في حػانباث غلىو  قههذو  اهخدبذو 

  .زكىث وغلى اعجماء صون  ،قخاءو 

ًا و  ،ٖمتي. ٞإ٢ى٫  ماطا خضر ًا بجي. ٢ل لي. حؿإلجي ٢ى٫. ؤػلذ ؤم٣ذ ما  ما اؤً

ض ؤن ض ؤن و  ،...ل٨ً الخ٣ُ٣ت ؤوي ..،.ما خضر هى ،...ؤها ؤٍع  ؤؤٍع
ا
 ...ٞصخي ل٪ بال

  ؟ؤ٢ى٫  ؤو ،ؤٞصخيو  ،طاث اهتها٥ ؤل ؤبىح تهمسخي في ؤطوي لـمؤ ٖمتي.

 ؟ٍٟٗلو  ،جلٗجي ٧ل مً ٞٗل لـمؤ

 .؟..لـمؤ

ما  ٗلذ ما ؤعجًُه مٚغ  ...اٞو

 . ..اعاه لػما وؤجِذ بما ؤ

 
ا
 ...اولػمذ ما ٖهضج٪ به مجه٩

  ؟حٗىصًً ٖما ؤونِخجي بًاهو  ،وآلان جيسخحن ما ٢لذ

 .. .ٖمتي

إلى الهمذ ؤخخمي. طلَ  .ًإوي غلى الخغؽ نغث. في الهمذ ؤلخجىء

 
 
 ،ٌػكل في ألابضان غً نهض اَغٍ   اما. زغؾ   االهمذ الظي ًدىي جىاَؤ

 .ؾابو اهتهاىو 

تو  وبجز١  ،ماعة ال٣ضًمتبلى باب الٗ ىاونل الباب ذ صٞٗ صعاًتو  ؾٖغ

مً ٞخدت بحن حٗاق٣ُه الخضًضًت و  ،خأ٧ل مً الهضؤلـماالخضًضي. الٗخ٤ُ. 

انُضمذ ألاعواح ٢بل ألاظؿاص  .الباب ذٞخدو  ،مضصث ًضي الهٛحرة

ىبت ؤلُٟت نٟٗذ تلـماؾدؿو  ،بَغ غاٝ بدٍغ ا بلى الُاب٤ هنٗض .ذ لها ألَا
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٢ُٗت  بلى ؤن ؤَلذ ٞى١ عئوؾىا .ال٣ضًمتالٗماعة  لِـ باألزحر مًو  ،الغاب٘

  .ك٘ الخاعلـماها ءيى مً ؾماء ػع٢اء ؤل٣ذ ٖلى بلٍ الضعط

 
ا
  .ج٣ًُ مما هى م٣بل ٖلُه .للك٣ت وبٗض ؤولى زُىاث ؤبى الهباح صازل

طل٪ بٗض ممغ نٛحر في بضاًت مضزل و  ،مضهل خمُم لـمااهٟخذ الباب ًٖ ٖ

الؼظاط و  ،ملى٧ي. مٗل٤. مىشخى بالىداؽًُل مً ؾ٣ٟها ؾغاط م .الك٣ت

ت الك٩ل. ٖالُت  ،لىن لـماٗك٤ لـما لدؿخ٣بلىا نالت ٦بحرة ٞؿُدت صاثٍغ

زمـ ٚٝغ ًيخهب ؤمام ٧ل باب لها ٖمىصان مً الغزام  جدُُها .الؿ٠٣

ها ؤزار ًهُبٜ بال٣ضم بل ؤهه مليء ئٍخىػٕ في ؤعظاو  مىط بإلىان ٖاظُت،لـما

اث. مكب٘ بغاثدت ال .بالخمُمُت تجظ٦ٍغ  .خىؾِ ألاعى سجاصة ٢ضًمت مؼزٞغ

٣ا  ٖٟذ ؤلىانها مما ُا  ازانا  اػاصها بٍغ ٖلى ؤخض ظىاهبها و  ،ؤ٦ثر ؤنالتو  ،ازٟ

ت جيخهب  ت ب٣ُ٘ الؼظاط لـما كغبُت ال٨بحرة.لـماالهالت الضاثٍغ لىن لـماؼزٞغ

الظي ًمتزط م٘ و  ،لىن لـماى٨ؿغ لـماالظي ًُل مجها الًىء و  ،الض٤ُ٢

 ،ضلة مً الؿ٠٣لـما .ًٟىعة م٘ الؼظاطلـماالىداؾُت ٩اواث كلـما

ت ٦بحرة جخىؾِ ؾ٠٣ لـماو  ىػٖت بالدؿاوي ٖلى الجىاهب ألاعبٗت مً عوح زٍغ

 .الهالت الٗالي

ت ظضي  هؤقاع ل دب ال٣هىة، ٠ُ٦ً  ه٨خبت بٗض ؤن ؾإللـمابالخىظه بلى ٚٞغ

ت الك٩لؤبى الهباح و  ؤهاوصزلذ  ت صاثٍغ مً و  ل٩املُٛاة بالـماو  ،بلى الٛٞغ

٠ جلضة لـماغنىنت بٗىاًت ٖلحها. لـماال٨خب و  ،ألاعى بلى الؿ٠٣ باألٞع

 ،ال٠لـماو  ؾم ال٨خابامدٟىع ٖلى ٦ٗب ٧ل واخض مجها و  ،بالٛلٝ ال٣اسخي

يلـماغاصُ  .بسِ طهبي ؤه٤ُ ه٣ل اؾم ناخبهو  ،في ألاؾٟلو ًٌٗ  لـم. ملًى

٨خبت ٧ان له قإن ما في ملـاناخب  ؤن هًدباصع بلى طا٦غج لـمو  ،اقِئا  هالاؾم ل

  .ما ؤو الخُاة الش٣اُٞت بيكاٍ ،الخإل٠ُ لـماٖ

 ملى٧ي؟ لـما٦خىع ٖض٫ ضمً ال :ؾإلجي
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٢اَٗجي ؤبى الهباح بهمهمت ٖالُت جلها ؾٗا٫  ...هىو  ،ظضي ألمي :٢لذ

 .٦ما٫ بٗضهؾخُ٘ ؤلاؤ لـم ئمٟاج

٠ ؤبى الهباح ججى٫   الىزاث٤،و  جلث. الجغاثضلـماو  ال٨خب لـماٖى و  ،بحن ألاٞع

ذ اهدباهو  ت في مجلضاث ٦غجىهُت. ٢اؾُت  هالتي اؾتٖر خُض ٧اهذ مىيٖى

ٞخده. ٞىظض و  ،حكبه جل٪ التي حؿخٗمل في صواثغ الضولت. جىاو٫ بخضاها

ت ألخض ٦خب ٧ىلً و  ،هاٖمو  ،بسِ ًض ص٤ُ٢و  ام٨خىبا  لؿً ٦ٍخاباث جٟؿحًر

ٗا هْىيذ اهه اللمىخمي. ؤَب٣ه، وجاب٘ ججىال الٟلؿُٟت. لى  هعؤؾ ا. عاٞ بلى ألٖا

ت مجلث ُبلى ؤ٢هاها ل هًض اؤو ماصا  ،اؾم ٦خاب ما هىا لُلخ٣ِ دىاو٫ مجمٖى

ت هىا٥ ُا  .مهٟٞى وما جدخىي مً جىٕى  ٨خبت،لـما٢ض و٢٘ في هىي  ؤهه ابضا ظل

 .صعب بدض ٌكمل مؿحرة خُاة ٢اعت مخٗم٤و  ل ًسلى مً زُت ٢غاءة،

ونل  ؤهه ٢ض الا ،ٌبى الهباح بهىث زُٟؤ٢ا٫  .مش٠٣ اخ٣ا  .مش٠٣

 .ؾمعي

 ،بٗض الغقٟت ألاولىو  ،ٞىجان ال٣هىة في الهالت الخاعظُت يجىاو٫ مً ًض

حصخي ؤهه ٟغصاث لـماو  ،اثلـمبازخُاع ص٤ُ٢ لل٩و  ،بلى شخيء مدضصبضون الىٓغ و 

٦م جُلب  :ٗغويت للبُ٘ ؾإ٫لـما٨خباث لـمل هفي ٧ل عخلث نُض ٢الهاا لـماَ

٧إهه في جله٠ لئلظابت ٖلى هظا و  ،عهمً ٞى ظضي ٨خبت؟ ٞإظاب لـمافي 

مجلضة  .بنها خىالي ؤلٟي ٦خاب :٣ٞا٫ ؟٨خبت بغؤً٪لـما٦م حؿاوي  :الؿاا٫

ت الاهخماماث. ٚحر مخسههتاٞىُ اججلُض ٦بحر خُض  هظا ُٖبو  ،. مخىٖى

 ،البدض ٖمً هى عاٚب ل٩ل ٢ؿم مجهاو  ،جىػَٗهاو  ،في ٞغػها اؤهىا هخٗب ٦شحرا 

  ...هظاو 

ت وهىا صلٟذ بلى  ت. ل  مً ألابىىؽ اُضها ٖها بجمؿ٪  .ٖمتيالٛٞغ مؼزٞغ

 جخ٨ٗؼ ٖلحها ب٣ضع ما جىاػن بها زُىاث ؤهثى طاث ماى ؤزاط. مليء بالٗؼ

 ،جى٢ٟذ ًٖ مخابٗت ما قغصث بهالـ... الجما٫. مدٟٝى ب٩ل ؤهىإ و  الجاهو 
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ٗذ ٠٦ بلحها خُض همض طعاٖ .وو٢ٟىا ،لل٣ى٫ الهباح  ؤبىوما ٧ان يهم به   ٞع

ٖلحها بٗض ؤن ؤػاخذ هٓغها ٖجي بلى  لـمؾ !لـم  ضع ً لـمبلى ؤٖلى في خغ٦ت  ًضها

بٗض ؤن هٓغث و  ىخه٠ ظلؿت ٖؼ،لـماال٨بحرة في  ٨ىبتظلؿذ ٖلى ال .ؤزحها

 ىعقٟذ ؤولو  ،جىاولخه بسٟت .انب لها ٞىجاها و  ،هاى ٢ام ؤز .بلى ال٣هىة ؤمامها

 ة ؤم٪ هللا ًغخمها.ألاهامل. مشل ٢هى  لـمحؿ :٢الذو  ،عقٟاتها. مالذ بلُه

ٍا  ٍغخم و  هللا ًغخمها :وعاءهاؤبى الهباح و  ظضيو  جمخمذ ؤها اول قٗىع

مخىظهت ٢الذ و  ،ا ؤخببتهالـمابطخ٨ت ُٖىحها التي َ ؤمىاج٪. هٓغث بلي

 ٨خبتلـماًٖ  لـمجخ٩ ؟ماطا ًدضر ؟مال٪ ًا خاط :ب٨لمها بلى ؤبى الهباح

 ل .مٗاط هللا ًا ؾدىا :الهباح٧إنها ن٣ٟت زًاع في الؿى١. ٞغص ٖلحها ؤبى و 

ؤو  ،٧إنها لِؿذ ٢ُمتو  ٨خبتلـماًٖ  لـمجخ٩ .ماطا بطن :ٞغصث ٖلُه .اؤبضا  هللا.و 

ىن ما لـمل ٌٗو  ،باهاةلـمؤو مشل جل٪ التي ٌكتريها ؤصخابها ٣ِٞ ل زمُىت،

دمل ؤؾٟاعا  :٣ًىلىن  ؤو ٦ما جدىي، اللهم  :ٞغص ٖلحها ؤبى الهباح .ا٧الخماٍع

تبٗضها ٖجهم ا لى قٟخه ٠َُ ابدؿامت، ،ؤ٦ملو  ،مٗٞغ  ل جبٗضها ٖجهمو  ٖو

ضخ٨ت ٖالُت  ٖمتيٞطخ٨ذ  .ابهالء الىاؽ هإ٧ل زبزا  .ججاعة ًا ؾدىا

ًا و  :ؤ٦ملذو  ،نالىهاث الُب٣ت الغا٢ُت مغؾىمت بإها٢ت ًا خاط.  الخمت ؤً

هل مشل٪ ًيسخى ًا و  ٞغص ؤبى الهباح: .٣ِٞ ل جيؿىا بطا ٧ان هىا٥ واخضة

ؤبى  ًضوع بُٗيُه بُجها وبحن .االظي ْل نامخا  ،لذ بغؤؾها ظهت ؤزحهاٞما ؾدىا.

آزغ. جى٢ٟذ ًضها  مجغيا  الظي ؤزظو  ،مً مؿاع الخضًض االهباح مخعجبا 

م٘ الٟىجان في الهىاء م٘ نىث ألاؾاوع الظهبُت ٖىضما ؤياٝ ؤبى الهباح 

لذ ٣ٞا .ؤًً ٦ىذ مً ػمان ًا ؾدىا :٩انلـمافي نهاًت ضخ٨خه التي نلهلذ 

هظا اؾم٪  .ماطا ج٣هض مً ػمان ًا ؤبى الهباح :هبرة مبالٜ بهاو  بهىث خظع

ٌعجب٪ ؤؾخُُ٘  لـمبن و  ،ؾمياٞغص ٖلحها وٗم ؾدىا هظا هى  ؟ؤلِـ ٦ظل٪

 
ا
. ؤبى اللُل. ٣ٞالذ ياخ٨ت ..باؾم همممممممم حُٛحره. ما عؤً٪ ؾدىا مشل

هاؾُت خظعها جه طاالخى٨ت في آلان و  ،الخٟغو  لُئت بالٛىجلـماجل٪ الطخ٨ت 
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مٗاًىت م٨خبت و  لِـ لكغب ٞىجان ٢هىة،و  ،و٢تها ؤهذ هىا لؿغ٢خىا :الؿاب٤

. ؤو٫ مهغي ها٫ قهاصة الض٦خىعاه مً ؤ٦ؿٟىعص. ملى٧يلـماٖاص٫ الض٦خىع 

آلان ما الؿٗغ الظي و  ؤٖىط باهلل. ٣ٞالذ: .ؤٖىط باهلل ًا ؾدىا :ٞغص ٖلحها

مض ًضه بلى و  ،ؤها ظاهؼو  ،ؤهذ خضصي الؿٗغ :٣ٞا٫ ؟٨خبتلـماحٗغيه في 

بلٜ ال٨بحر الظي لـماؤن ًغيها  اٞخدها ؤمامها مخ٣هضا و  دٟٓت،لـماظُبه ًدىاو٫ 

ه. ٣ٞالذ ض خ٣ي ٣ِٞ .لِـ ه٨ظا ًا ؤبى الهباح .ل .ل :جدٍى خ٤ و  ...ؤها ؤٍع

ًا  ٦م  :٣ٞا٫ ؤبى الهباح .جلـلـماطل٪ مؿخضع٦ت وظىصه في طاث و  ،اؤدي ؤً

ضًً زمىا  ٨خبت لـماهل هالذ  :٢الذ؟ ٨خبتلـمل :ض و٢ٟت لشاهُتؤ٦مل بٗو  ؟اجٍغ

ُا  ،اجماما  :٣ٞا٫ ؟بعجاب٪  لـمالتي حٗو  ،هٟؿُت الؼبىن و  خى٨خهو  ٧ل زبرجه اهاؾ

هالذ مجي ٧ل  :وؤ٦مل ،٠ُ٦ ًخد٨م بها إلجمام اله٣ٟت ٦ما ًدلى له

ت .ؤلاعجاب. ٞهي م٨خبت ظمُلت  جغضخي ٧ل ألاطوا١ الخبحرة بالًٟ .مىٖى

 ...الـو  الجما٫و 

 
ا
جدىي ال٨شحر و  ؤ٦مل،و  ،ؤًً طهبذ مجهاو  ،اثلـملحري و٢٘ ال٩ وجلجلج ٢لُل

في الٗاقغة و ،ابطن ٚضا  :٢الذ .مً ال٣ُمت الش٣اُٞت التي ٣ٞضهاها هظه ألاًام

بلٜ لـمافي ؤدي و  ؤهاوه٩ىن ٢ض حكاوعها  ،جز٫ لـماجإحي بلُىا هىا في  مؿاءا 

ًا  ،ُلىبلـما ٢ض حٗىصها ٧ل زمِـ و  ،ِـالخم اٚضا  .حكاع٦ىا مجلؿىا اوؤً

كتو  مً بضاًت ٧ل قهغ ؤن ه٣ىم بجلؿت ؤوـ  ،ٞهؼ عؤؾه؟ ؤلضً٪ ماو٘ .ٞٞغ

 ع٢وو  َغبو  ٚىاء :هي جىٓغ بلُه بىه٠ ٖحنو  ،. ٞخضاع٦ذاؤبضا  :٢ا٫و 

ًا و  ٟلذ الخُا٫،جو  دغ٥ الغؤؽخل ت٧إؽ زُٟٟو   :ٞهخ٠ ؤبى الهباح .لجر .اؤً

 ...هللا ؤ٦بر. ؤظل. ٣ٞلُل مىه ٌكٟي

اث ظاء نىث الهاج٠ لـمخسُٟت وعاء ال٩لـماٗاوي لـماو  ،بدؿاماثوبحن الا 

 ،ؤعصو  ،لُٗلً و٢ٟت ما في مؿاع الخضًض. ؤقاعث لي ٖمتي بغؤؾها ؤن ؤطهب

ض٥ :بٗض ٢لُل عظٗذ الحهم أل٢ى٫ لهاو   ٪لضً :٣لذ لهاٞ ،الؿُضة ظحهان جٍغ
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ض الٛض ،ٝيُى  ه٪ ؤو  ،٧ل شخيء ٖلى خاله :٣ٞلذ لها ،ٞؿإلذ ًٖ مٖى

 ،جغبُتي .ابجيهى ٧إنها حٗلً ؤن هظا  ،خبىع و  ابدؿمذ ٖمتي في عيا .عهاباهخٓا

  .لمذلـمالِـ ٣ِٞ ٌكبنهي ب

حُِٛب عاثدت للخًىع. و  ،الاؾترا١. ٦خم ؤهٟاؽو  ،كىبها الخظعٌوبسُىاث 

ؤحؿم٘ و  ،ُبشلـمالظة ؤج٣ىذ جٟانُلها ا٢ترب مً باب و  ،ب٩ل زٟتو  ،الجؿض

٢ىله ؤهللا ما و  ،ظلؤ :ج٣ى٫ عجل مً البلض جذ ٖلى ؤمها التي ؤو  ،لى مبرو٦تب

ٍهلجي نىث و  ،٨ًً لـمان قاء هللا امىث ان  ،٧ل الهض١ .هى الهض١

جدىاو٫ و  ،في الهالت ال٨بحرة ٧اهذ ؤمي حكغب الكايو ،٨خىملـماها ئب٩ا

 .ما ال٨جها جسٟي جىجغا و  ،٧اهذ جا٧ل ،ٗض ٖلى عجل مً ؤم مبرو٦تلـماالُٟىع 

 :ج٣ى٫ ؤمها .ُبشلـمابه في  لـمحٗو  ،ا ًضوع آلانـملجغ٢ب في و ،٧اهذٖهبُت 

ناٙ ؾلُم. مشل اها  .ل :.. ٞخ٣ى٫ .هل ؟ظغخ٪ هل ؟مى٪ اهل ازظ قِئا و 

جخإوه و  ،خاه٣ت .الجىُه الظهب. ٞخ٣ىم امها بل٨ؼها في نضعها ٚايبت

هل  .هل خًغث ب٣جخ٪ :حؿإلها امها .٨خىملـمازاهُت وكُجها  ؤجبضو  ،مبرو٦ت

ُٞهلجي  .ؤوـو  ولصي. ؤًمًؤغ٥ ؤجن ؤل٨ً ٠ُ٦ لي  ،اظل :٢الذ .هي ظاهؼة

 .ولص٥ؤؤولص٥ ًا بيذ ال٩لب.  :هي ج٨خم نىنها الًٛىبو  ،نىث الهٟٗت

٧اهذ يبٗت ما ٧اهذ  هللا لىو  دغ١ ؤولصه.ًلِـ بإم و  ،هل ًىظض خُىانو 

 .٧اهذ خىىهت ٖلى اولصها ا٦ثر مى٪. هُا. هاحي ب٣جخ٪و  ،ٞٗلذ ما ٞٗلذ  

َٗىص ٢ُٔ الهمذ و  ،زىان مٗضوصة ؟لجري ماطا هم ٞاٖلىن  .ٌؿترهللا  .هُا

 ،مً م٩ان اؾتراقي الخضر اؤٖىص مدؿغبا  .ؤهاو  ،مغلـماو  ،ُبشلـماًلخد٠ 

 ،جلى٥ آزغ ل٣ُماتها مً الصخً الظي امامها٧اهذ ؤٖىص الى ؤمي في الهالت. و 

٦ىذ  :٢ى٫ إٞ ،تهغب هٓغاتها الى ٧اؽ الكايو  ؟هي جىٓغ الي ٢اثلت: اًً ٦ىذو 

دؿا٫ ؤ . ؤل ًم٨ً ؤن وسخجها اُاه باعصة ظضا لـمال٨ً و  ،في الخمامخاو٫ ألٚا

 
ا
 .٢لُل
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الباب  ؤمامؤبى الهباح  ٧انخىالي الؿاٖت الٗاقغة و  ،وفي الُىم الخالي

 ازذ .اليؿبو  الخكبي ال٣ضًم لبِذ الؿُضة زضًجت ؾلُلت الخؿب

الىاي و  الضٝو  ٗىصل٢ض جىاهى بلى ؾمٗه نىث او  ،ملى٧يلـماالض٦خىع ٖاص٫ 

هغي آلاحي مً الهُٗض الجىاوي. نىث الهاظاث ًترا٢و م٘ نىث لـما

 .. .ما جِؿغ مً اَغبا نىث ؤخضهم ٌكضو و  ،الُبلت

ما  اؤهى خ٣ا  .٧إن بي نممو  ،طهاي ما ؤؾم٘ؤجهض١  لـم :٢ا٫ ؤبى الهباح

ُجي ٖىض الخىاظت ماهىلي في خاعة الؿ٩ا٦ اي جىاولتهتؤم هي ال٩إؽ ال .ًهل بلى

ت الؼبالت التي ؤُُٖخجي و  ؤهذ ٢ض لٗبذ بي ٦ما حكاء؟ ًلٗى٪ ًا ماهىلي. البْى

َمئن ٖلى ٢ُٗت الخكِل التي ؤظُب الؿترة مً الخاعط  ذبًاها. جدؿؿ

ؾٝى ؤ٢ىم  يبلى هٟسخ ٢لذو  ،نىث الؿىلُٟان ذؾمٗو  ،اها ظُضا ٟتلٟ

ى ؾٝى جضٖى لي ٖلو  ،ا٦ض ؾخ٣بلهالـمامً  .بةهضائها بلى الؿُضة زضًجت

 .هظا ال٠ُ٨ الٗاليو  ،ه٨ظا مؼاط

ؾمٗذ زُىاث  .هضؤثو  ،طل٪ ٖىضما جساٞخذ ألانىاثو  ،ص٣٢ذ الجغؽ

 .بٗض ؤن جًاءلذ ألايىاء في الضازل ،٢اصمت

ًٖ  امُٛبا هى مؿخل٤ ٖلى الٟغاف. و  ي،طوؤفي  اهمؿا ؤبى الهباح  ٍخاب٘و 

ؿ٩يلغبما بٟٗل الخكِل ؤو ا .اجهلـمنضي ٧و  ،في نىجه اٚاثبا  .لـماالٗ  ،لَى

نىث خ٠ُٟ ٢مُو هىمها  .بنها ؤمي. جإحي بسُىاتها الهاصثت :ؤو ٦لهما. ٢ا٫

غي  .ألابٌُ الظي ًُحر زلٟها بٟٗل هىاء زٟي مهضعه الىىم و  ،ؤها ٖلى ؾٍغ

مً زلٟها الًىء الؿهاعي الظي صؤبىا ٖلى و  ،. جإحي ؤمييظٟج  ٢ض بضا ًضاٖب 

ترا٢هت ٖلى ظضعان لـماباح اؾخٗماله ٖىض الىىم. ؤزاٝ الٗخمت. اللُل. ألاق

جلخه٤ بي ٖىضما تهاظمها و  ،في اللُل ؤمي هغهب الٗخم. جإحي بلي  و  ؤها .بُدىا

غي ججض الضٝءو  ال٩ىابِـ ٖىضما جبضؤ و  ،ؤها ؤًًاو  ،ألامانو  جغجج٠. في ؾٍغ
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ت.  تي الٗاٍع  ،بلى نضع ؤميؤلخجئ و  ،ؤهٕغألاقباح جصخى ٖلى ظضعان ٚٞغ

  .عاثدتها ألالُٟتو 

غ الضفو  ،ألاخًان اللُلُتو  ،قباحوألا  ،الػخمتو  ،ؤميو  ،اؤهبُني  يء الؿٍغ

 .نهت مدغمت

ؤمي و  جغ٦ىا ؤهاو  ،ؤبي ٢ض ماث .ؤو ما ٣ًاعبها ،بضؤث في ؾً الشالشت ٖكغة.. .

ت ًٖ ػوظخه .وخُضًً. ٧اهذ الؼوظت الشاهُت باقي ؤٞغاص و  ،ؤولصهو  ،الؿٍغ

ؤل  ا٢ض ؤوصٖها ؾغا و  ،ٖىضما خاهذ ؾاٖخه ٧ان ٖلى ٞغاف ؤميو  ،ٖاثلخه

اجه، ختىو  ختى ،اجظهب بلى ؤٞغاص ٖاثلخه ؤبضا  بن ٧اهذ و  بن ٧ان بٗض ٞو

ٞاؾ٣ىن. خاؾضون. نهم ب. ..بنو  ختى .الغخمتو  الخاظت جٟى١ الهبر

بلحهم في ؤمي زبروه ٖىضما طهبذ ؤو  ،ىا بؼواظهلـمنهم ٖؤ ؤ٦ثر. بلو  ،ظكٗىن 

اجه ْلىا ختى ؤوازغ اللُل في و  ،جلظاء ؤولصه ٖلى ع .نباح الُىم الخالي لٞى

طهبىا به و  ،الكإع ؤزغظىا ؤبيو  بٗض ؤن هضؤث الخغ٦ت في البىاًتو  ،الك٣ت

اجه ،بلى مجز٫ الٗاثلت ؤ٢امىا و  ،قُ٘ الجشمانو  ،ومً هىا٥ ؤٖلىىا زبر ٞو

 
ا
في  همبى ا ٞٗله ؤلـمه٨غان ٦بحر و  ،باؾم الٗاثلتو  ،ًل٤ُ به ا. ٞسما ا٦بحرا  اؾغاص٢

 ٧ىن لهم و  ،الؿغ
ا
 .ٚحر ق٤ُ٣ ٖلى ؤٖخاب الغظىلت اؤز

 .وألاب مؿجى في الضازل ٖلى ٞغاقه ،في الٓلم ظالؿىن  .٧اهذ لُلت مهُبت

ًا  ٞى٢ه ُٚاء ؤبٌُ. مً ٢مت عؤؾه بلى  .بُجامخه البًُاء ال٣ُىُت امغجض

 .مً جدذ الُٛاء ةبل ؤن َٝغ ٢ضمه الُمجى ٧اهذ ْاهغ  .ؤؾٟل ٢ضمُه

لت ص٢ت. بًُاء و  ٣هىنت ؤْاٞغها بٗىاًت،ـملا خىاؾ٣ت.لـما .ؤنابٗه الٍُى

 .هاٖمت. ملؿاء ٦ٗبهاو  بكغة ٢ضمه،

٩ان. نىث الكُش ٖبض الباؾِ ٖبض الهمض لـما عاثدت البسىع التي جمؤل

الكٟاه و  ،ًخلى ال٣غآن. الٗخمت التي جلخد٠ البِذ ،ىبٗض مً ال٩اؾِذلـما

ض ؤمي مً الهمذ. نمخىا ٧ان ٖؼاءها الىخُو  لخه٣ت ببًٗها ؤهالـما
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ًا  امداعبا و  ،لل٣ٟضان ص٢ذ الؿاٖت ازىتي ٖكغة ص٢ت، وفي نهاًتها و  ،اللخٝى ؤً

  .ؤٖلىذ ؤمي ؤنها طاهبت ل مدالت بلى بِخه ألاو٫ 

 ػوظت ؤبي. و  زىحيبيُإ خ٣ى٢ىا مً ؤبي ٖلى ًض و  ،٧ان الك٣اء خلُٟىا

 ،امً ؤخبها ٦شحرا و  ،بنها مً ؤهىي  .الخؼن ٧ان ٌٗخهغ الٟااصو  ،بلى ؤن ؤحى ًىم

ًا و  ض ل٣اءا  .حٗك٣جي ٦ما ؤها ال اصعي بن ٧اهذ ؤً ٣ت ؤٍع ض الٞغ  ،صوهه الٟغا١. ؤٍع

ض .ؤو البٗض ،لِـ الجٟاءو  ،الضٝءو  ،ألاخًانو  بن ٧اهذ هي  لـمل ؤٖو  ،ؤٍع

ًا  ض اؤً   .جٍغ

 :٢الذ لي بهىث زٌُٟ. ٌكبه الهمـو  ،لٟخجي بظعاٖحها .عؤججي ؤمي ه٨ظا

والضمٕى حؿُل  ،ٞغصصث .َكخهي الل٣اءو  ،بامغؤة لـمابجي ٖاق٤. ابجي عظل ًد

 ...ؤهىي ؤمي. هي مً  :ٖلى وظىتي

ابجي. خبُبي. ٞااصي. هى ؤهذ مً  :ا ؤ٢ى٫ لـمجىهذ  لـم٧إنها و  ،٣ٞالذ لي ؤمي

ًا  .ؤهذ ٧ل مىالي في الخُاةو  ،ؤهىي  ٧اهذ مً جدب لً حُُٗ٪ ما ؤمل٪ ؤها.  اؤ

 ،قه٣ُ٪ مجي عوخ٪. .٥ئ مجي ؤهذ زل٣ذ. ج٩ىهذ. ؤًٖا .ؤها التي نىٗخ٪

ض  .عوحي. ٣ٖلي. خُاحي. ظؿضي .ؤها ل٪و  ،ػٞحر٥ بلي وؿُم. ؤهذ مجيو  ماطا جٍغ

ًج٠  لـمخلُبه الظي و  ،٢لبي. ًضي. نضعي  .مجها زظه مجي. امخل٨جي ٞإها ل٪

 ،زغ ولصحي ب٪. ؾغي ألازحر الظي ؤجِذ مىهب زيُاجهو  ،بٗض مىظ ولصج٪. بُجي

ؤهذ حؿحر. ؤها ل٪. َٕى ؤمغ٥. ًضا٥ بلُه و  مً هىا ؤهذ عؤًذ الخُاة، .زظه

خان. الخكي ظؿضي. ٦ما جٟٗل  انا تههغ مؤبُ٪. بنه يبُض اهجيجظ٦غ  خانال٣ٍى

٦ما جٟٗل آلان.  ا يممخجي.لـمؤٚتٝر مجها ؤ٦ثر ٧و  ،آلان. عاثدت ظؿض٥ جملاوي

لٗاب٪ ٖؿل مً انهاع الجىت.  .اللٗابو  ،ٞمي صازل ٞم٪ خا٥.قٟ .لؿاه٪

ضلـماؤَلب و  ؤقغبه، ًا  .ل اعجىاء. ٦ما جٟٗل آلان. آهو  ،ٍؼ ضه اهظا ما هى ؤً  .جٍغ

ض ض٥ مىه ؤخض ٚحري. ؤهذ لي. ؤهذ مجيو  ،ؤٍع ؤهذ ؤجِذ بلى الخُاة مً و  ،لً ًٍؼ

ًا و  ،ها ؤهذ حٗىص بلى الخُاةو  ،هىا ؤ٦ثر.  صزل في  ا .اهه ل٪ .مً هىا احُٗضوي ؤً
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٧ل  ؤٞٙغ في   .. هُاؤ٦ثر .بلى ؤؾاؽ الخل٤. بلى ما هى خ٣ُ٣ت. هُا .ٖض بلى ألانل

مً و  ،الٗىٟىان. ؤهذ مً ؤهىي و  ،جض٣ٞاث الخُاة ُٞ٪ .الٟاثًت شخىاج٪

٣ابل ال٪ ٚحر لـممً خو  ،مى٪ الً ؤقب٘ ؤبضا  .هُا ؤ٦ثر .هى ؤهذ ،ؤهىي ؤها

  .للعجىاء ُٖكه

ىضما جساٞخذ ألانىاث . ؾمٗذ نىث الجغؽ الظي في الضازلهضؤث و  ،ٖو

 .بٗض ؤن جًاءلذ ألايىاء في الضازل ،ص٣٢خه مىظ بغهت. زُىاث ٢اصمت

ُ   .اوججلى الخؿً مؼهى   ؤمامي جغاءث لي و  اهكغاج باب الكهت، في امىدك

 
 

  .هدىي  نىعجه مهبال
 
 ،الكابدت بؿىابله افي لهكت نىبي. ًلهاوي مخمغؾ

ـ ؤؾغاع البهاء غلى لـماخمغاعه الكهي ٌػاهو. ػؾبه ًخ .عابدخه الخاعةو 

 صًاححر الظالم الػظعي في اهخظاع الؿاػي. خهمً جدو  ،انمت اليكىة متربػ  

 .هضاملـماالكاعؽ. 

. مبن ٧ان ٚحر ملثو  ،صعي ؤجٟىهذ بما ل  .ًا ماهىلي ال٩لب ت٧إؾ٪ اللُٗى يه

 
ا
 .بغ٧اجهو  عخمت هللاو  الؿلم ٖل٨ُم :ءبن جىاهى بلى ؾمٗها شخي الؿذ مضع٧

ً  ،ٟهاٝال٣ض الهو  ،ٞغصث ٖلي الٟخاة الؿمغاء طاث الُٗىحن الؿىصاٍو

 لـمو  ،ٖل٨ُم الؿلم. ؤًْ اه٪ ؤبى الهباحو  الهىث الًاخ٪ اللٗىب:و 

 .ٖلى ؤخغ مً الجمغ. جًٟلو  ،زضًجت في اهخٓاع٥ ىاؾد :اجيخٓغ ظىابا 

 .قضجه مً طعاٖه بلى الضازلو  ،اصزل

 ٍان بالسخغ لـماىقُت لـماسخبه و  واهكخذ الباب غً عابدت البسىع،

ًانلـماىؾُهى لـماو  ،مضهل. خمُم لـماغ الؿمىى.و  إن و  ،كبػت في ألاع

ٍاُ الضزان  جؼاُ جىنكذ غً الاهدكاع لبرهت، قما غالماتها حؿبذ مؼ ؤق

ضًت في ؾماء  ن غلى ى البىاث الػظاعي حالؿو  الهبُان .ٍانلـماالخجٍغ

ً غلى ألاعى آلليء وػمغص .سضاثلـما الُانىث غلى و  ،اومغحاه امىخثًر

زكت. جالمـ الككاه و  بمؼاج يؤوؽ الكغاب بحن ألاًضي جغجكؼ .الىحىه
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غلى  .دظىع لـماجكخػل مالمؿت  .وجماًل ،تهبِ بدثانل قسم .بػكو الهبل

 ،لخدكٍل صابغة ال مغبُت مً الخدغقاث الػظبت .الكماُو  الُمحن منها،

 ،ؿمىح بحجت الكغاب اللظًظلـماهاعبت بحن ألاحؿاص. هىاتها يغب لـماو 

 .سخغه الخكيو 

ت بإها٢ت بلى ؤبى  .ظالؿت بُجهم زضًجت في ػهى ال٨ما٫ ٖمتي ٖى جمض ًضها مٞغ

ٞلشمها بسٟت ٢ضع  ،غةلـماحٛب ٖىه الخغ٦ت هظه  لـمالظي و  ،الهباح

زالُت مً الىٗىمت و  ،ٚحر مضعبت .مؿخُاٖه. بل ؤنها ظاءث ٞٓت

جخمال٪ هٟؿها الؿذ ظحهان مً  لـمٞ ،ألاعؾخ٣غاَُت التي ًجهل مٟاجُدها

ؿ٩ي المىٟلخت. مكبٗت بغ  .ضخ٨ت ٖالُت جتر٥  لـم. اي جدىاولهتاثدت ٧إؽ الَى

 ظلـو  ،سضاثلـما بخضيظؿضه بلى ؤن جىؾض و  ًضه، بل مالذ بهاٖمتي 

مً ؤمامه جل٪ الٟخاة التي ججلذ له و  ،الٟتى ألاؾمغ وؿُمبحن و  بُجها .بجاهبها

ٖا   و  اٖىض الباب. ؤقاعث الؿُضة بغؤؾها َلى
ا
اوؿغبذ ألالخان و  ،مغجحن اهبَى

 ،اعجٟٗذ ألاًضي .جماًلذ الغئوؽ؟ مهضعها مً ؤًً لـمل ٌٗ التيو  ،مخض٣ٞت

حٛاٞلذ الُٗىن و  ،اهتزث ألاظؿاص وكىي  .بىاثو  انبُاها  ،ج٩اجٟذ م٘ ألازغي و 

مخلمؿت لخدؿـ  .ؿت ا٦دكاٝ ال٣ُحنلـمؾ٩اعي. مخ ًٖ الخدغقاث بُجهم

ًلخ٤  وؿُمو  ،والؿُضة مدخًىت الٗىص التر٧ي ال٣ضًم ،ال٨ما٫ م٘ آلازغ

ً لٟخاتها. لُيخ٣ل بحن اللخًبُٗيُ قٟاُٞت ل و  اللخً بىٗىمت،و  ه الخًغاٍو

بهىث و  ،لترص ٖلُه الٟخاة الخجلي ،٣اماثلـماو  ى٣هها الضعاًت باألوػانج

هى. الهبي ألاؾمغ و  ،مً ظهتها اؤخُاها  الؿُضة جمُل ٖلي  و  ،ؤهشىي ًاٞ٘

ٗه لُُٛي ؤطهه في خغ٦ت مؿغخُت مضع و  ًلمـ بؿاٖضه طعاعي،  .وؾتهى ًٞغ

مً الؿماء ؤمامي ٖلى َغفي ظىاح مل٥..  ذي هبُت٧إؽ الكغاب ال

 .الغوح مً الهىث ألاه٤ُ. الُغوبو  آلاهاث جمؤل الهضعو  ،اؤجىاوله



 

118 

 

اث لـمُذ آلاهاث آلاهاث الٍلـماجسغج الخي مً الخي حػخو الخي مً 

خهاغض مً الكِكت الضابغة في لـماألالخان الىحىه الكغاب الضزان 

مً خىلي ٌؿترف  ؼاج الػمغ الكتيّ لـماف الخكِل الجُض غالي نغ  جلـلـما

ٍانها الكباب الهبا  اخُاًغة بػُض  لـمامؿام الكُسىزت الخابغة  لُدل م

 .خىاميلـماالػىكىان 

٣ى٫ ؤبى الهباح  ن في ص٢اث٤ الهمذ بحن و الخايغ و  ،لٗمتي زضًجتٍو

 ٩انلـماُل. ٩ان في ا٦دكاٝ آزغ للخٟانلـمافي ججى٫ ُٖىاي  :زغآلا و  اللخً

ت ؤمامي. جخدى٫. جإزظ مؿاعا و  ،هٟؿه آزغ. جدبض٫.  االخٟانُل جخٛحر بؿٖغ

ل ؤجغ٢به، ول٨ىه و  ،لُضهمجي مً ٦ىذ ؤزكاه ،ٖلى ٢ضم اجى٣لب عؤؾا و  جضوع،

ألاه٣ُخحن اللخحن حٗىصجا ؤن  ،بل ظؿضي بخل٪ الُٗىحن ،ًجىؽ وظهي ًغ٢بجي.

ت ٨ٖغ    بلُُٟدا  جىٛل مً بئر  للسخٍغ
 
في مىاث  و ،قى٥  للهباع ٢اؽ  مغاعة

 .ًدُا

لى لٛت زٟاء ظؿضي. ،لغبما ًخلهو ٖلي ُا  ٖو ُا  .مجي اؤ٧اُص ؤعاه صاه ًٖ  ا٢ان

 .مضاعه الخام هدىي 

 ؟غُني وحه الجىتما وحه الجخُم حكبه إلى خض  اؤغُى

الخٟاٞاجه حكبه و  ،٦ش٠ُ الُٗىان ٌُٛحهما شجغ ٦ضو  ،لمذ ج٩اص جبحنمزمت 

 .الض٦ىت

 ام٣ٖلي ًىبئجي ؤنهو  ،ُإ بهما ؤهداجيخل اُٖىحهة قاهغ مجي  ضهىج .٣ِٞو  ،ه٨ظا

 .ل هخٗثر ٖىضما هخسُاهو  ،٦سِ الاؾخىاء ٣ِٞ في الظا٦غة هدخٟٔ به

٣ِ هاؾح ،ون ه٨ظا ًدىاءو  ،مه .ل  ،ٖىض ؤو٫ مى٠ُٗ هدىي  مما ٧ان مجه نٞو

 ٖابغ   ىههًتر٧ـ  بن ٧ان زمت خؼن ـ  مخؼنهو 
 م٘ البسكِل ٖلى َاولت م٣هىا

 .سخ٠ُو 
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 .لُكتألاؾحر  مالدؿانِ في ؾاباتهغلى وؤها ؤوقَ 

ر ٖلى  ب٣اًا ؤوعا١ ىن لـملـمً .بلى حؿا٢ُي ونفي وزى١ ٌؿحر مو ه زٍغ٠  ٖب 

 ج٣مهاجه ٖبر ؤ٦ثر مً زٍغ٠.و  ،بىابت الكغ١ في  

 ؟ لمذ الخدض٤ً الخلهو الجخُملـماآلان ؤها ؤم  لـمخ٩لـمامً 

ال٨لم  ال٨لمو  ،هم مً ؤصمىىا ال٣ى٫  لؿذ بلؿان خالي.و  ،ال٣ى٫ ٢ىلهم

 .ال٨لم

  .؟..ال٣ى٫ لهو  ،ؤم هى الخكِل الجُض مً ازظ بُض الخا٫

 .؟..ؤم هى لي

 ...ؤم

 ...ـل. لِـ ما ٢لذ هى ال .ل

ًا  ًُ  اولِـ ؤً  ...خلى ٖل٨ُم٧ل ما ؾٝى 

الغ٢و الخماًل و  ،هى الٟٗل الخضع اللظًظ الظي ٌؿغي باألبضان آلان

ت.لـموالا٦دكاٝ ل ،الٟاثغة بالخب والٗك٤ ألاظؿاص الٟخُت  خ٘ الؿٍغ

ت ًٖ ؤهٓاعهم في هظا الٗمغ الٌٛلـما  .خىاٍع

ُىان زًغاوان جيسج ،وظه ؤؾمغ جٟانُل الخُاة ٦ما ًدلى لها،  انٖو

ىخهى. لـمامً فيء ؾضعة  االب٩اعة جخإجج. جخإهب لخل٪ الٟخاة ال٣اصمت جىا 

 ،خماًلت وكىي. الخكِل الجُضلـماوألاظؿاص  ،يؿابت في الٗغو١لـماألالخان 

اوي. مً ٧ل هظا،لـموألايىاء. ٧  .ؤ٦ثر حك٩لذ ملمذ ال٣ى٫ و  اث ألٚا

 ُ هى ُ  ،ٍو ُ  ،وؤنى ُ و  ،وههى   .هللا ًكػل ما ًهى
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٨مل لي ؤبى الهباح ظؿضه في  ابغوخه. خايغا  اٚاثبا  اؼا٫ ممضصا ً هى ماو  ،ٍو

ُاؽ. جخجه لـما جخ٣ضم ؤمي مجي بجؿضها البٌ ألابٌُ :جٟانُلهو  ،٩انلـما

حؿحر هدىي.  .٩انلـماىؾ٣ُى في لـماٖلى ؤوٛام  هي جخماًل عا٢هتو  ،هدىي 

ا لـماالضل٫ الظي َو  هي في الٛىجو  ،الٟخُاثو  ،بلى الٟخُت .جىٓغ بلى ؾدىا

ٗا  بظر و  وٗىمت الخغ٧اث .الىٓغاث بٛمؼاتها طاتها .اعؤًتها ٖلُه ٖىضما ه٩ىن م

 خٟجغة.لـما مكى٢تلـمااللضوهت ب .الجؿض هٟؿه. الخماًلث بالخىاًا

 ؤو خُاء.  ،بضون زٟغ مهُى٘و  ،جإحي هدىي 

ؤها الغؾباث  .أللـماخُمت. ؤها الخبِب الؿغي غً لـماهي الػاقهت 

ماطا ؤهذ  .هضؽ. آه ؤميلـمادغمت جىتزع ًل الخابىاث مً الهامىؽ لـما

ت. الػاقهت .بىَاناوػت و  هذ ضهكت. ؤًً ؤلـما .آه ؤمي. ًا خبِبتي الؿٍغ

 التي يىا غلى الػكو قيهاو  صوهَ. ؤًً اللُاليو  مني آلان. ؤًً ؤها مً الخُاة

 ...لخبـلـما دغماث مىا الغقُو الضابملـماو 

. غلى لـماالػباب  .غاعةلـماؤججغع لظغت  .بجاهبَو  ،ؤمامَ .ؤها ها هىا جهُى

ؤقخام إلى عوابذ الخهىبت في  .لخي. الكاؾؼ بال خضوصلـماخاقت الٌىن 

ـ. في خًً  آلالهت. غكخاع الىبي و  ،ػاػع لغلى غخبت جهضٌـ إًَؼ

  .ؿُذلـماىتهَ في خًغة ٌؿىع لـما .ىخظغلـما

 . ..ؾكحن بال هىحيؤهذ في الاهخظاع و  ،ؤها

ؤل مً الجم٘ لـماوجغجمي ؤمي بجؿضها الكهىي الٗاعي في ؤخًاوي ٖلى 

ُا  ،ال٩ل في ٟٚلت الؿ٨غ ًغح٘و  ،خىلي ُا  اؤو في ٚمام الخكِل ًُحر ٖال  اٖال

ُا    .اٖال

ً  و  ،كغصاثلـمااث لـموؤهذ ؤًتها الخغوف الٍ ٍاع ؤً . جغي ؤتهاحمَ األاق

  ؟ؤحكُسحن؟ الخجاغُض
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تو  إها ؤغغقَق ى  .ؤهذ غاٍع
ّ
ؤهذ جلبؿحن زُاب و  ،ؤنضنَ لي ؤنقإو

  .الخٌمت

٠لـماال٨خب  ٞٗل ال٣ضم ٢ض ها٫ و  ،ٖجها. قاثست ٧اهذ تهبِ ل٣اة ٖلى ألاٞع

ؤ٩ٞاعها و  اتهالـم٧و  مً نٟداتهاو  ،ؿىىن ٧اهذ ٢ض ؤزظث مجهامجها مغاصه. ال

ؤ٦ثر. جخ٣لب نٟداتها. حؿحر ٖلى ألاعى. جدؿل٤ الخُُان. ج٣ٟؼ ًٖ 

اللمبالة  الصخ٠. ما ؤعاه آلانو  جلثلـماجلخ٣ها  .الُاولثو  ال٨غاسخي

اث لـمؿختر بحن الهٟداث بلى ال٩لـماالاؾتهؼاء مً ال٣اعيء و  ،غحؿمتلـما

الكاثست.  الهىع الٛلٝ. ال٨خب طاث ألاعواحو  ازغة ٖلى الهٟداثخىلـما

ال٨خابت. حؿحر هدىي. و  ستزهت مً ٞٗل ال٣غاءةلـماخُاًغة. لـماالٗاظؼة. 

جتهامـ في اؾتهؼاء  .ال٣اعيءو  دخىي لـمامً و  ٗجى. حسخغ بيلـماجخ٣اطٞجي ب

ٟ   .جدىاٞـ ٖلى اهخ٣اء الهٟت التي ٖلحها ؤن جلخ٤ بي .واضر ع ٢بىع اجغي ؤخ

ضعي لـمااهه  .لِـ بخاظغو  ،ل. اهه جاظغ ٦خاب .ؤم خاع١ ؤ٩ٞاع .ال٨خب هى

 .لِـ ُٞه مً الهباح شخيءو  هى ؤبى الهباح .اثلـمخامي خمى ال٩و  للش٣اٞت

٢ههىا. و  ؤ٩ٞاعها. ؤخضار عواًاجىاو  اجىالـمل٣ض حٗىصها الٗك٤ ل٣اعيء ٧

سىا بو  ،ىاثظىىن قٗغا خىا. جاٍع سجل ٖلى ؤوعا١ لـما٨خىب لـمالخاص مخهٞى

ت نىلجاهاثلـماالؿلُت  . َُىع ؤ٩ٞاع الٟلؾٟت التي اؾُٞىو  اجُجاهو  ضمٚى

 ؤؾغاعهو  لـموله للخ٣ُ٣ت. الٗو  تهاظغ مً نىب بلى خضب في ٖك٤و  جغخل

ت ؤنل ألاقُاءو  نهب صون م٣ابل. صون و  همىذو  ٠ُ٦. ؤن وُٗيو  اطالـمو  مٗٞغ

هدً في اهخٓاع صاثم ل ؟ ه٨ظا ٨ٞغة ٖلى ٢ى٫  ئ مً ًجغ  ؟زمً. مً ٢ا٫ طل٪

. ه٩اص وكبه اهخٓاع ٚىصو. هدً في جى٢٘ ؾغمضي ل٣اعيء مىه ل ًإؽو  ًمل

ً. عبما ٖلى خ٤ ؤو لو  ٍمىذو  ٌٗٝغ عبما ٖلى  .ٍهل ما هى م٨خىب بلى آزٍغ

الؿلى٥ و  الا٢خىإو  الش٣تو  ألاصاءو  ل يهم ال٣غاع. يهمىا الٟٗل .زُإ ونىاب ؤ

ؤما الل ٞٗل. الل خضر. الل اهدُاػ. الل  .ا ؤهذ مامً به. قاهض ٖلُهلـم

بضون و  مظهب .مى٠٢. ٖىضثظ ؤهذ مد٩ىم ٖلُ٪ بالخُُئت الٗٓمى
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مً  ماو  ،جغم الجاوي الظي ؤ٢ضم ٖلى الجغم في خ٣ىالـمامدا٦مت. ٞإهذ 

  .ًضاٞ٘ ٖى٪ ؤمام هٟؿ٪ مً هٟؿ٪ قُٟ٘ ؤو مدام  

م  آًاجه ًخٛىىن بهاو  وجتزاًض ألانىاث في جضازل قجي. ؾىع ال٣غآن ال٨ٍغ

ج٨دك٠ بٗض ٖلى ؤٖتى  لـمظضًضة  يٍهضخىن. ًسل٣ىن مجها مٗاوو 

ًلـما خىاظغهم و  ،٨ىىن بحن قٟاههملـما. آًاجه جدىازغ ٧اللالا .ؤٞهمهمو  ٟؿٍغ

  .٣ضؽلـماو  ؿختر،لـماجسضف خُاء و  جهضح

جمىث و  ،ؤ٢هض هى في الخ٣ُ٣ت .ؤها .ؤحؿمُٗىجي .ؤها .ؾدىا زضًجت .ؾُضحي

عجحنٖلى قٟاث لـمال٩
جدباٖض ؤَغافي ٖجي في صٖابت ٚحر و  ،تي  املخض 

 .مؿخدؿىت

ؤها و  الخكِل هى الخكِلو  هى الخكِل الجُض ؤم ؤها الجُض .ؤ٢هض .ؤها

ل ؾُضي. الخكِل وؿُم.  ٩ان لحرص ٖلي  لـماٍخٗالى الطخ٪ في و  ،آه .الجُض

 لِـو  ،بطن ؤهذ الجُض .هى الجُض. الخكِل الظي ؤهذ ؤخًغجه هى الجُض

٩ان سخابت لـماٍلخد٠ و  الطخ٪ ًتزاًض،و  والخكِل هى الجُض، .الخكِل

ى  هىا٥. جإزظ مً اهُحر. حؿبذ بُٗضا و  جُحرو  ،هخٛل٠ بها ا.جلٟىا. جدخٍى

 .جىإيو  ،آزغ. جدل٤. جبخٗض ا٩ان ظىاخا لـمامً و  ،االؼمان ظىاخا 

ً ؤمُل بلى ؾدىا زضًجت ض٥ وخض٥  :اهمـ في ؤطنهاو  وفي ٟٚلت ًٖ آلازٍغ ؤٍع

ت ألامامُت  :تهمـو  ،ٞتهؼ عؤؾها ؤن وٗم .ض٣ُ٢خحنل ٢ابلجي بٗض ٢لُل في الٛٞغ

ج٣ى٫ له بهىث زٌُٟ ؤن زظه و  وؿُمحكحر بُٗجها بلى  ،للخمام الغثِسخي

ض ؤن ٣ًطخي خاظت. ُٞجهٌ الٟتى ألاؾمغ مؿدىضا  .بلى الخمام  ٖلى ٦خٟي اًٍغ

ًا و  ،مساٞت الؿ٣ٍى .هى ًداو٫ الخىاػن و   ؤوي جىاػهذ ؤ٧اص ؤمُل بل اؤها ؤً

 .٩انلـمامخلئ به لـمامضوصة بلي مً زل٫ سخب الضزان لـماب٨ٟه 
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٤ غة امخل٨خجي .جإبِ طعاعي بٞغ ؾغعث بها. ٢لذ و  ،ٞؿغث في ظؿضي ٢كٍٗغ

ل  :٢ا٫و  ؤقٗغ بالبرص. ٞباصلجي الهمـ .له بٗض ؤن ملذ بغؤسخي بلى ظاهب ؤطهه

  .ًىظض بغص ؾُضي
ا
ت ؾدىا هل جدب ؤن جغجاح ٢لُل زضًجت. ٞهؼػث  في ٚٞغ

ت ،عؤسخي غ الظي و  ،ٞىلج مباقغة بلى باب الٛٞغ ٤ قضًض ؤعاخجي بلى الؿٍغ بٞغ

ت غ بٗض ؤن هٌٟ ٖجي و  ما٫ بلى عظليو  ،ًخىؾِ الٛٞغ عٞٗها بلى الؿٍغ

تهبِ ٖلى ظؿضي و  لءة جُحر ٞىقيلـمابدغ٦ت ظمُلت قاهضث و  ،خظاجي

غ .جلٟجي ٦ٟي  هالخدٟذ ؤنابٗو  بلى ؤن ظلـ بجاهبي ٖلى َٝغ الؿٍغ

٣ه بلي ،ال٨بحرة وقاهضث ُٖجي  ،ص٢اث٤ .وبضؤ ٞغ٦ها ٖل الضٝء ٌٗٝغ ٍَغ

هٓغاتها مً مكاٖغ  ىل جسل خىى بالٜ.في الؿذ زضًجت ٞى١ عؤسخي جدض١ بي 

 الظي لِـ بسحر. و  ،ؤم جخ٣ٟض َٟلها

 .. .البرص. ؤها ؤعجج .البرص :٢لذ لها بهىث هامـ

ؤخ٨مذ و  ،ًٖ م٩اهه بلحهاٞا٢تربذ مجي ؤ٦ثر بٗض ؤن جىاػ٫ الٟتى وؿُم 

ؤخًغ الُٛاء الهىفي مً الخؼاهت  :٢الذ ليؿُمو  ،الُٛاء خى٫ ظؿضي

 الشاهُت. ججضه في ألاؾٟل. ؤػع١ اللىن.

هه في بُُٚجي. بوي ؤعجج٠. مً ؤًً ًإحي هظا الهىاء الباعص.  .البرص ؾدىا .البرص

 ٌؿحر في صمي، وجدذ ظلضي ًىمى. ل .يهاظمجي. ًإ٧ل ؤَغافي .٧ل م٩ان

 .ٌٛاصعوي

هل هظه ؤو٫ مغة حكغب ؤو جدكل  ؟ماطا خضر ل٪ :ٞهمؿذ بهىث ع٤ُ٢

 ؟ما ب٪ ًا عظل ؟ٞحها

البرص. البرص  .و٢ا٫ لي ما ٢ا٫. آه ،مً آجاوي .هه هىب: خحن مغججٟخحن٣ٞلذ بكٟ

 .البرص .ؾدىا
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وبإهاملها  ماطا ج٣ى٫. ؤخًغ الُٛاء آلازغ ًا وؿُم ؤعظى٥، ؟مً ؤجا٥ ًا عظل

ٝغ ٦مها بضؤث جمسر الٗغ١ الظي ٧ان ٌؿُل ٖلى وظهي. ؤهضؤ َو ،الغ٣ُ٢ت

 
ا
  .جبدؿمو  ،. ل شخيء طو ؤهمُت. اهه الخكِل الجُض الظي ؤخًغجه٢لُل

. لِـ هظا ٞٗل الخكِل. هى مً هاظمجي، .ل ؾدىا تي. و  ؤها ؤٖٝغ بضؤ حٍٗغ

جي آلان ه اهه هى. اهه هىا. هى  .الىظه الخدض٤ً الخلهو الظي ٌٛٞغ ؤل جٍغ

 .. ل ًخى٠٢ ًٖ جغصاصهاطاتها تلـمال٩بيهمـ و  ،بلي آلان. ًىٓغ بلُىاًىٓغ 

ت. مال٪ ل  .ٖلُ٪ اللٗىت. اطهب ٖجي .. جى٠٢زغؽ  ا ازغط مجي. مً الٛٞغ

جز٫. لـمامً  .اَغصه مً هىا .زظه بلى الخاعط .٢ىلىا له. وؿُم ٢ىلي له. .جخدغ٥

لً اٞٗل ما  .ا ٢لذؤٚل٤ ٞم٪ اللٗحن. ل. لً ؤ٢ى٫ م .ؤعظى٥. ٢م. جدغ٥ .هُا

ض. ل غ ،.. وؤؾ٣ِ.ج٣ى٫. لً ؤعصص ما جملي ٖلي. ل ؤٍع ؿ٣ِ معي الؿٍغ ٍض و  َو

تو  وؿُمو  ؾدىا زضًجت ال٣اهغة ٧لها حؿ٣ِ في بئر. في و  الخيو  جز٫ لـماو  الٛٞغ

ت. في السخ٤ُ لِـ مً ٢إ. الؿ٣ٍى الؿ٣ٍى الؿ٣ٍى في ُٚاهب و  ،هاٍو

اهته٨خجي. و  ،جى٨غوي. بل صزغججي لـمو  ،تهاؤه٨غ و  ،ا هإًذ ٖجهالـماؤلاقاعاث التي َ

خ٪.  .طاجه ..ظؿضها.الجؿض .لمذ. طاتهالـما ؤهذ ؤيها الىظه. طاجه. ل٣ض ٖٞغ

 ؤمي.ًا  ...ؤهذ

ًغجج٠ مما  ًؼ٫  لـمهى و  هٓغث الؿذ زضًجت بلى وؿُم الىا٠٢ بجاهبها

. في الخا٫. اجهل بسالي الض٦خىع ههغي  ابض ؤن هدًغ َبِبا  ل :٢الذ له .ًغاه

 ؟ هل حٗٝغ ع٢م هاجٟه

ه الظي ح٨ٗغ. هللا ثنٟاو  طان الٟجغ في هضؤة اللُلؤلحرجٟ٘ مً الخاعط نىث 

 .ؤ٦بر. ؤقهض ؤن ل اله بل هللا ا٦بر. ؤهلل

 ...هاهؤٖىص ٖلى ما بضو  ،ٖمتي

  .غةلـماهظه  ...وؤوبت زاهُت بضون عظٕى
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 بلىصماء حؿُل ؤو  ،جستر١ ٦ما البر١ ل ب ،اج٪لـم٧ ،اثلـمما ال٩و  :ؤ٢ى٫ ل٪

٢ىؾ٪ ٦ما ال٣ؼح ٣ًًم . ٢ُٗان مب٣ىعة ال٣ضاؾتبلى الىعٍض مً الىعٍض 

 وجستر٢حن ال٣خل. ،ج٣اَٗحن ٢لبي ٚحر ال٣ُـ. ،ؿماءال

خ٣ض ىع١ م٣ُاث ٢ضًم لل٣ُاٝ. لل٣ًاء ،ٍو  .ل ٞغ١  لل٣ضع.. ٍو

 ،ال٣اجل. لؿذ ؤهذ هبًاثؤ٢ٟى ٞى١ حٗغ٢اتها  .في  اث لـمال٩ب٣ًاٖاث ج٣اصم 

 .اول ؤه

 
 
  ،اؤؾهِ مكىىن

 
الاهتهاى و  ،ؤها ؾغمضي .مً نبرة للىنذ اؤو مسىىن

 .هُبو غليا

  .الاهتها٥ٞخ٣ىلحن: ول ًؼه٤ السخ٤ُ ُٞىا ختى ًغا١ ٖلى َب٣اجه 

 .ٖىصةول  ،١اجضٞ هى. للهتها٥ ٚغوبوج٣ىلحن: 

 اث. لـمل٩هغا١ ابوج٣ىلحن: قا١ ٖلي 

 :وؤم٣ذ ما ؤ٢ى٫  ،٢ى٫ ؤو  ،ٞإ٢ى٫ 

 .ُني وبِىَهىا قغام ب
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ه  جىٍى

 

 ،٧لها مكغوٖت ؤزغي  بل ٞش عواجي مً بحن ؤٞسار ،واؾمه ،وما ؤًمً ماعصًجي

دل مدله جالجؿض. ًم٨ً ؤن و  لظاث. في الىٟـ،اجىضعط في الىو. في  ٧لهاو 

 ،في الىظىص و٧لها لها مُل٤ الخ٤ ،هً .هم .هدً .ؤهخم .ؤهذ .٧لها الًماثغ

 .. الًمحر..صة ال٨خابت للىو ٦ما ًدلى لهبٖاو  ،في الهُاٚت ال٨ُىىهت.و 

ًا   ٧ان يمحر ظؿم ال٨لم. يمحر ال٨لم الظي هى ظؿم.  اؤ

  زغ.آٖلُىا ٦خابت ما جمذ ٦خابخه بًمحر 

 .ىاؾب لهلـماازخُاعه للًمحر و  ،٧ل

 .هىا ٨ًمً الخلم

 .زغال بجخهل ألاها و  ،هىا ٨ًمً الُهىع مً الخٗمُض في نهغ الصخىب

 

 ؤًمً ماعصًجي

 ال٣اهغة ،لىضن ،صمك٤

2008-2010 


