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أو أٟمف ىمد اٟمتحر  آٟمتح٤مر،قمغم  ُُم٘مدمٌ أن ُمـ يمتٌٝم٤م  ىمد يِمٕمر اًم٘م٤مرئ ًمتٚمؽ اًمًٓمقر

عم٤مذا هنرب ُمـ احل٘مٞم٘م٦م  ، يمت٤مسم٤ميت ذمإمم أسمٕمد طمد  واىمٕمٞم٤مً وًمٙمـ أطم٥م أن أيمقن  ومٕمٚمٞم٤ًم ،

 ٓ حم٤مًم٦م . أيتٓ واهلل اعمقت هق ؟  ًمٜمٛمقت يقُم٤مً طمٞم٤مشمٜم٤م ؟ أمل ي٠مت قمٚمٞمٜم٤م  ذماًمقطمٞمدة 

وًمٙمٜمك  هن٤مي٦ًم ؾمٕمٞمدًة ُمٗمرطم٦ًم ،هذا  يمت٤ميب ذمأن أهنك سمٕمض اًم٘مّمص اعمقضمقدة  يٛمٙمٜمٜمل

اًم٘مّمص طم٘مٞم٘مٞم٦م إٓ أن سمٕمد شمٚمؽ اًمًٕم٤مدة ُم٤مذا؟  اًمٕمديد ُمـ شمٚمؽ قمـ أن  ومْملً 

وم٤ًمحمقٟمك إن أشمٞم٧م سم٤مًمقاىمع يمام ، ُمٜمف  وٓ ُمٝمربؾمقاه  رءظمٚمقد؟ ٓ سمؾ اعمقت وٓ 

، وم٘مد شمٙمقن احل٘مٞم٘م٦م ُُمتٕم٦ٌم همػم أهن٤م ُمٝمام طم٤موًمٜم٤م شمٜمٛمٞم٘مٝم٤م وم٘مد  هق سمل يمذب أو دمٛمؾ

 .ْمٗمل قمٚمٞمٝم٤م وضمٝم٤ًم ىمٌٞمح٤ًم ًمذا ومٛمـ إومْمؾ أن شمٙمقن يمام هل ٟم

 ربيع ســـــــــــــــــيد
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ىمّم٤مرى اجلٝمد طمتك وأٟم٤م ُمـ يٌذل ، وم٠مٟم٤م ُمـ خيت٤مر طمٞم٤مشمف  أريد ،ؾم٠مٟم٤مل ُمـ دٟمٞم٤مي ُم٤م "

 "أضمد ُم٤م أريد

يمْمقء هن٤مر طمٞمٜمام ؾمٛمع اعمح٤مرض  ُٓمٕم٦مً وفمٝمرت أؾمٜم٤مٟمف  وحؽ طمتك سمدت ٟمقاضمذه ،

وحؽ  ي٘مقل شمٚمؽ اًمٙمٚمامت سم٤مًمتٚمٗم٤مز اًم٘م٤مسمع ومقق أطمد إرومػ سم٤معم٘مٝمك اعمتقاوع ،

 سمام يٕمٞمش ومٞمف ُمـ أمل ووم٘مر وأؾمك . قم٤مسمئهمػم 

شمٕمٓمٞمف فمٝمره٤م ٓ شمديره  ، وُمـهمري٦ٌم هك هذه اًمدٟمٞم٤م ، ُمـ شمٕمٓمٞمف ٓ شم٘مػ قمٜمد طمد سمف 

،  ومٛمـ يٜمٕمؿ سمرهمد اًمٕمٞمش ه٤مٟمئ وُمـ يٕمٞمش رم ؿمٔمٗمٝم٤م ودم٤مهٚمٝم٤م ًمف ؿم٘مك ُمرة أظمرى ،

قم٤مش حمٛمقد رم هذه اًمدٟمٞم٤م  ُمٜمٝم٤م ، ُمٜمف وًمٙمـ إقمراو٤مً  ظمتٕم٧م ُمـ وضمٝمف ًمٞمس ره٦ٌمٌ 

ومل يٌح٨م قمـ أهٚمف إٓ رم  أُم٤ًم ، أو  أسم٤مً يٕمرف ًمف  ، مل  ويتٞمامً  ، ٤مً ُمٙمٚمقُم ، ٤مً ُمٝمٛمقُم ، ٤مً شمٕمً

 . أيْم٤مً أقملم اًمٜم٤مس يًتجدى اًمرمح٦م ،ويٓمٚم٥م احلٜملم ،واًمرهمٞمػ 

شمٚمؽ إؾمئٚم٦م اًمتك مل جيد هل٤م حمٛمقد ؟  وُمـ أُمؽ ؟ وُمـ أسمقك ؟ أٟم٧مُمـ أى اًمٌٚمدان 

د اعمٝمؿ أن جي،  أُم٤م ُمـ ٟم٤مطمٞم٦م قمٛمٚمف ومٝمق يٕمٛمؾ رم أى جم٤مل، إضم٤مسم٦م ؾمقى ًم٧ًم أدرى 

ومٙمٗم٤مه أن يًتجدى قمٞمقهنؿ ًمٚمرومؼ سمف إٟمف  ُمـ أن يًتجدى اًمٜم٤مس ، ىمقت يقُمف سمدًٓ 

 آؾمؿ ! طمتك ٓ يٕمٚمؿ ُمـ ذا اًمذى أـمٚمؼ قمٚمٞمف هذا



 

، ومٝمق يٛمٚمؽ اًمِمقارع  اًمًٌٞمٓم٦م ، يٛمٚمٙمف أطمد قمغم وضمف  ُم٤مًٓ هق يٛمٚمؽ  أيـ يًٙمـ ؟

ٓم٤مت واًمٙم٤ٌمرى وُم٤محتتٝم٤م ،واًمٜمٞمؾ ،واجل٤ٌمل ، وحم، واعمتٜمزه٤مت  واحلدائؼ ،

شمقسمٞمس ،شمٚمؽ ممتٚمٙم٤مشمف اًمتك جيٚمس ويٜم٤مم وي٠ميمؾ ويٌقل ويتٖمقط ويريح اًم٘مٓم٤مر،واًمأ

مل  أؿمٞم٤مءً هبذا اًمِمٙمؾ ؟؟؟  ،ٓ أفمـ ذًمؽ .. ًمٙمٜمف يٗمت٘مد  همٜمٞم٤مً ضمًده اعمٜمٝمؽ هب٤م ،أرأيتؿ 

هيٌٝم٤م اهلل ًمف وُمٜمٝم٤م: اعمقدة ُمـ أظمريـ ،طِمجُر أٍم حيتقيف ًمتخٚمؾ أص٤مسمٕمٝم٤م رم ؿمٕمره 

يت٘م٤مؾمؿ ُمٕمف اًمٚم٘مٛم٦م ، ٚمٞمف شم٤مرة ويقسمخف أظمرى و أخ حيٜمق قمٚمٞمف ،طمٜم٤مُن أٍب خي٤مف قم

يداومع قمٜمف إن هم٤مر قمٚمٞمف أومم اًمٜمٕمٛم٦م ،يمؿ يم٤من يرى وهق رم إطمدى ممتٚمٙم٤مشمف ُمـ 

شمٕمٞمش رم رهمد ُمـ اًمٕمٞمش ،واحلٜم٤من أيْم٤م يمؿ يم٤من حي٤مول اًمٚمٕم٥م ُمٕمٝمؿ  ًا احلدائؼ أه

وًمٙمـ  سمنم ،ٝمؿ أٟمٜمك وقمٞمٜم٤مه شمٍمخ ومٞم إًمٞمٝمؿ ،ومٞمحٛمٚمٝم٤م  ؿ سمٕمٞمداً طمٞمٜمام دمرى يُمرُت 

يٜمٙمٛمش يمؾ أخ رم طمْمـ أظمتف ُمٌتٕمديـ قمٜمف ُمزدريـ إي٤مه ، يراهؿ وىم٧م همذائٝمؿ 

اًمٓمٕم٤مم يمٌؾ رم ومؿ أظمر ومٞمًٞمؾ ًمٕم٤مسمف ًمٞمس ضمققم٤م سم٘مدر  ًمٞمْمٕمقاي٘متٓمٕمقن ُمـ ـمٕم٤مُمٝمؿ 

ُمدى طمٞم٤مشمف ،وم٤مٕيدى  أطمداً ُم٤م هق إطم٤ًمس سمٕمٔمٛم٦م اًمٚمحٔم٦م ، هق ٓ يذيمر أن ص٤مومح 

ع ُمـ ومرط همًٞمؾ إـم٤ٌمق رم اعمٜمٓم٘م٦م اخلٚمٗمٞم٦م ًمٚمٛمٓمٕمؿ ٟمقع يت٘مٓم: رم طمٞم٤مشمف ٟمققم٤من 

وأظمرى شمٜمزل قمغم وضمٝمف أوىمٗم٤مه صٗمٕم٤م طمٞمٜمام خيٓمئ  ،شمٚمؽ يديف  -اًمذى يٕمٛمؾ ومٞمف 

وًم٘مد شمٕمٛمدت أن أىمقل ختٓمئ ، أوختٓمئ اًمنمـم٦م رم اًمزج سمف رم احلجز سمتٝمٛم٦م اًمتنمد 

رم  ؾم٤ٌٌمً أن شمٙمقن  ؿمئوم٤مٕصؾ حتٛمك ُمـ ٓ جيدون ُمـ حيٛمٞمٝمؿ ،ومٚمٞمس ُمـ اًمٕمدل رم 

 ...أذى هذا أوذاك صمؿ شم٠مشمك ًمتً٘مط قمٚمٞمف ضم٤مم همْمٌؽ

صدي٘مك ومٝمق مل يتٕم٤مُمؾ هن٤مئٞم٤م ُمع إيدى اًمٜم٤مقمٛم٦م اًمتك ىمد حتٛمؾ قمٜمف قم٥مء  أقمقد إمم...

يمؿ يم٤من  ، اًمًٜملم ،وًمٙمٜمٝم٤م حتٛمٚمف ُم٤مٓ يٓمٞمؼ ُمـ إه٤مٟم٤مت وأمل رم اًمٜمٗمس ىمٌؾ اجلًد



 

ًمٙمٜمام هك اًم٘مّم٦م اعم٠مؾم٤موي٦م اًمتك يتٛمٜمك أن جيد ُمـ شمٚمؽ احلٞم٤مة اعمُدسمرة قمٜمف سمٕمض اعمتع 

ُيٚم٘مك رم همٞم٤مسم٤مت٤م اًمٗم٘مػم اًمنميد ،وًمٙمٜمك أرى أن اًمٗم٘مػم هق ُمـ يٛمٚمؽ اًمًٕم٤مدة ًمٜمٗمًف 

ومٗمك ،  دون أن هيٌٝم٤م ًممظمريـ ويٛمٚمؽ ُمت٤مع اًمدٟمٞم٤م وٓ ُيٖمدق قمغم همػمه ممـ طُمرُمقا ُمٜمف

ؽ ُمٕمٜمك هذه احل٤مًم٦م إُم٤م أن يٙمقن سمخٞمل وهذا رم طمد ذاشمف وم٘مرا وإُم٤م أن يٙمقن ٓ يٛمٚم

اًمٕمٓم٤مء وهذا هق اًمٗم٘مر اعمدىمع ،يمؿ طم٤مر ص٤مطمٌك رم ُمٕمروم٦م اًمِٕملت يمٕمٚم٦م وضمقده 

اًمٜم٤مس ًمف ومٚمؿ ي٘مػ قمغم إؾم٤ٌمب اًمتل ضمٕمٚمتف ُمٜمٌقذا وُمٓمرودا  ازدراءوطمٞمدا ،وقمٚم٦م 

،ؾمقى أٟمف يٜمْمؿ ًمٚمٕمديد ُمـ اعمنمديـ سمجًده  وطمٞمدا سمٛمِم٤مقمره ،يمؿ يم٤من حيٚمؿ أن 

اًمٜمحٞمؾ اًمذي يمّؾ ُمـ اًمِم٘م٤مء  ضمًده٘م٤مي٤م يٙمقن ًمف ُمٜمزل ي١مويف وهير داومئ يٚمؿ سم

واًمتٕم٥م ، وأب وأم وأظمقة حيتْمٜمقه أطمٞم٤مٟم٤م ويتِم٤مضمرون ُمٕمف أطمٞم٤مٟم٤م ، اعمٝمؿ أن يٙمقن 

وم٤مًم٘مًقة ظمػم ُمـ اًمتنمد طمتك طمٞمٜمام  ىم٤مؾملم ،  أومراده٤مقمْمقا رم أهة طمتك وإن يم٤من 

وأراد اؾمتئج٤مر دار ًمٚمًٙمـ يمل يِمٕمر وًمق ًمٚمحٔم٤مت ، ريض سم٤مًمزهٞمد ُمـ احلٞم٤مة 

ؾمت٘مرار أسمك اًمٜم٤مس طمتك أن يًٙمٜمقه ٕٟمف سمل هقي٦م ،وسمل إرادة ُمٜمف أصٌح وحٞم٦م سم٤مٓ

جمتٛمع يٜمٔمر إًمٞمف سمدوٟمٞم٦م ىمٛمٞمئ٦م ،ُيدمحُس اًمٚمٞمؾ قمٚمٞمف ومػممتك سملم أطمْم٤من احلِم٤مئش 

ُمتقؾمدا ٟمٕمٚمٞمف ُمٚمتحٗم٤م سم٤مًمٕمراء ، يٜمٔمر ًمٚمًامء اعمؽماُمٞم٦م وُم٤م هب٤م ُمـ ٟمجقم وأوملك 

ًمذى جيٕمٚمف يمٖمػمه ُمـ اًمٌنم أٟمف حيٚمؿ ُمثؾ او ؟هؾ هٜم٤مك ؿم٘مل رم احلٞم٤مة همػمه  ُمت٤ًمئلً 

سمريش اًمٜمٕم٤مم ،طمٚمؿ ذات يقم أٟمف ُمـ أسمٜم٤مء إهمٜمٞم٤مء وأن  ، واًمتحػُمـ ٟم٤مم قمغم طمرير

وسمٕمد أن شمٜم٤مول  اًمٗم٤مظمر ،ًمف أسم٤م وأُم٤م وظمدُم٤م وطمِمام وأصدىم٤مء ومح٤مم ؾم٤ٌمطم٦م رم ىمٍمه 

٦ٌم يمٚمٌف صمؿ أظمذ رم ُمداقم، ُمـ اعم٤مء  وـمرهإومٓم٤مره هؿ سمرومع إذى قمـ ضمًده وىميض 

يٚمٝمق ويٚمٕم٥م ُمٕمف يت٘م٤مذوم٤من اًمٙمرة ويٚمٝمقان إمم أن قمض اًمٙمٚم٥م يده ،ويم٤مٟم٧م اًمٕمْم٦م 



 

صح٤م قمغم يمٚم٥م و٤مل ىمْمؿ  ، ُمـ قم٤ممل اخلٞم٤مل إمم ُمرارة احل٘مٞم٘م٦م  ُم٤مٟم٘مٚمتفاًمتك آعمتف هك 

،  يده اًمتك يم٤مٟم٧م متًؽ سم٘مٓمٕم٦م ُمـ ـمٕم٤مم يم٤من ىمد شمريمٝم٤م رم يديف وٟم٤مم ًمٞمٌحر رم أطملُمف

رأى اًمقىم٧م ُمت٠مظمرا  ومٛم٣م رم ؟  ة ٓ شمٙم٤مد شمٙمتٛمؾطمتك أطملُمف ىمّمػم أرأيتؿ

وسمٞمٜمام حيدث ٟمٗمًف قمام رأى سم٤محلٚمؿ إذ ، اًمٓمرىم٤مت يٚمتٛمس ؾمٌٞمٚمف إمم قمٛمٚمف سم٤معمٓمٕمؿ 

ومام ضم٤مءت اًمٕمرسم٦م ًمتجٕمٚمف حي٘مؼ إطملم ،  شمنح سمخٞم٤مًمؽ أهي٤م اًم٘م٤مرئ ٓسمٕمرسم٦م وم٤مره٦م 

 ٛمف ٓ سمتح٘مٞم٘مف.إٟمام أشمتف ًمتٜمٝمك ُم٠مؾم٤مشمف ُمع احلٞم٤مة اًمتك سمخٚم٧م قمٚمٞمف طمتك سم٢ممت٤مم طمٚم
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آن أٟمف و٩م اًمٌٞم٧م سم٤مًمٗمرح واًمًٕم٤مدة طمٞمٜمام سظم٧م إم سظم٦م قمرف اجلٛمٞمع ُمٜمٝم٤م 

صمؿ  سمٙم٤مء وقمقيؾ صمؿ ومرطم٦م سم٘مدوم اعمقًمقد صمؿ أمل رم شمرسمٞمتف ، إوان ًمٙمك شمْمع محٚمٝم٤م ،

، ومرطم٦م سمٜمج٤مطمف  ، صمؿ يمد رم اًمًٝمر قمغم راطمتف ٓؾمتذيم٤مر دروؾمف  طمزن قمغم ُمروف ،

 أعم٤مً صمؿ طمزٟم٤م عمٖم٤مدرشمف ًمٚمٌح٨م قمـ قمٛمؾ وومرطم٦م أظمرى سم٤مًمٕمقدة وومرطم٦م أيمؼم سمزواضمف صمؿ 

صمؿ ٟمًٞم٤مٟمف ًمٞم٠مشمك همػمه ومٜمٕمٞمش ُمٕمف  ًمٚمحٞم٤مة ،قمغم ومراىمف  اًمداء ومٞمف صمؿ طمزٟم٤مً  ٓيمتِم٤مف

نمح دٟمٞم٤مٟم٤م اًمتك ٟمِم٘مك هب٤م شمٚمؽ هك اًمّمٞمٖم٦م اعمختٍمة ًم، ٟمٗمس ُم٤مقمِمٜم٤م ُمع ؾم٤مسم٘مف 

 ...ظمٚم٘مٜم٤م ًمٜمِم٘مك !  وٟمِم٘مك ومٞمٝم٤م وٟمِم٘مك ُمٜمٝم٤م ُم٤م أشمٕمًٝم٤م طمٞم٤مة

ومٝمق ٓيٕمرف ، أقمقد إمم ُمٜمزل قمٛمك ـم٤مهر اًمرضمؾ اًمذى ضمٕمؾ اهلل ًمف ُمـ اؾمٛمف ٟمّمٞم٤ٌم 

وٓ يدرى ُم٤م  ٕطمد ، وٖمٞمٜم٦مً وٓ  رم أهبك صقره ،ٓ حيٛمؾ هملً اًمُٓمٝمر ؾمقى طم٘م٤ًم 

عم٤مى واحل٤مرض واعمًت٘مٌؾ يمٚمٝمؿ سمٞمد ُمـ ٓ يٖمٗمؾ وٓ وم٤م وم٤مت ،ُمٕمٜمك اًمٌٙم٤مء قمغم ُم٤م ىمد 

 أطمد ؛ومٚمٜمٖمٗمؾ ٟمحـ وٟمٜم٤مم وم٢من احل٤مرس قمغم ُم٘م٤مديرٟم٤م يٕمك إدارت٤م يمام ٓ يٕمك ، يٜم٤مم 

،أقمقد  ؿمٌٞمٝم٤مً  أو ٟمداً ٕن ص٤مٟمع إؿمٞم٤مء أدرى هب٤م ُمـ همػمه وُمٕم٤مذ اهلل أن يٙمقن ًمف 

ًمٚمٌٞم٧م ٕظمؼميمؿ قمام طمدث سمف حلٔم٦م أن سظم٧م طمٗمٞمٔم٦م ًمتْمع اعمقًمقد اًمراسمع هل٤م 

،وًمٙمـ طمٞمٜمام  شمٜمٗمس اًمٜمٗمس إول ًمف رم احلٞم٤مة يم٤مٟم٧م أُمف ىمد ًمٗمٔم٧م أظمر أٟمٗم٤مؾمٝم٤م ، ُم٤م 

 يٌٙمك !أشمٕمس شمٚمؽ اًمٚمحٔم٦م اًمتك ٓ يٕمرف اإلٟم٤ًمن ومٞمٝم٤م أيْمحؽ أم 

 ؾمقءً يمٗم٤مطمف ،وُم٤م زاد إُمر  وُمرت إي٤مم قمّمٞم٦ٌم قمغم اًمرضمؾ اًمذى أصٞم٥م رم ذيٙم٦م

وملسمد ًمف ُمـ  احلٞم٤مة ،ذًمؽ اًمزائر اجلديد اًمذى ضم٤مء حيٛمؾ احلزن رم أومم سظم٤مشمف رم 



 

أطمد يرقم٤مه ومٚمؿ يؽمدد إب يمثػما وم٘مد ىمرر اًمزواج ُمـ أرُمٚم٦م هل٤م ٟمٗمس فمروومف همػم أهن٤م 

 ٓ متٚمؽ أـمٗم٤مٓ وم٘مد شمقرم زوضمٝم٤م ىمٌؾ وٓدت٤م وـمٗمٚمٝم٤م ُم٤مت رم سمٓمٜمٝم٤م ُمـ طمزهن٤م قمغم

سمٖمٞمتٝمام ومٝمق يريد طم٤موٜم٦م ًمٚمٓمٗمؾ وهك شمريد ؾمٙمٜم٤م هل٤م  آصمٜم٤منزوضمٝم٤م ،وم٘مد وضمد 

وـمٗمل تدهده يٌٙمك ومٞمحزهن٤م ، يٗمرح ومٞمٖمٛمر اًمٜمٗمقس سم٤مٕومراح ،وشمزوضمٝم٤م اًمرضمؾ 

ُمٕم٤مُمٚم٦م أم ٓ شمدقمف يٌٙمك حلٔم٦م واطمدة ىمد تٛمؾ  -وهذا اؾمٛمف–ويم٤مٟم٧م شمٕم٤مُمؾ أُملم 

تٛمؾ اًمٌت٦م رم طمؼ اُملم ومٝمك شمراه  واضم٤ٌمت٤م دم٤مه زوضمٝم٤م وأوٓده أظمريـ ًمٙمٜمٝم٤م ٓ

اًمٚمٌٜم٦م اًمتك ايمٛمٚم٧م مت٤مم اًمٌٜمٞم٤من ، إمم أن طمدث ُم٤م مل شمتقىمٕمف أن حتريم٧م رم اطمِم٤مئٝم٤م 

وشمذيمرت طمٞمٜمٝم٤م يمٞمػ ىمْم٧م ُمع زوضمٝم٤م  اسمٜمٝم٤موًمٙمـ هذه اعمرة هق ، ٟمٓمٗم٦م ـمٗمؾ ضمديد 

اًم٤ًمسمؼ اًمٕم٘مقد اًمٓمقال دوٟمام أن شمتحرك ُمثؾ هذه اًمٜمٓمػ إمم أن ضم٤مء ُمـ ُم٤مت رم 

٤م يمٛمدا قمغم ُمـ ُم٤مت ، سمدأ اًم٤ًٌمط يٜمًح٥م ُمـ حت٧م أرضمؾ ص٤مطمٌٜم٤م، ومٌٕمد أن اطمِم٤مئٝم

يم٤من اعمدًمؾ أصٌح اعم٘مٝمقر اعمٜمٝمقر ، ويمٚمام اراد ان حيتْمٜمٝم٤م وٜم٧م سمذًمؽ ىم٤مئٚم٦م ًمف اسمتٕمد 

قمـ سمٓمٜمك وم٢مٟمؽ شم١معمٜمك أىمًك حلٔم٤مت احلٞم٤مة أن يٕم٤مُمٚمؽ ُمـ حت٥م ُمٕم٤مُمٚم٦م ُمـ ٓ يٓمٞمؼ 

قمٚمٞمف اعمرض ومل تتؿ سمف إمم أن  واؿمتدُمرض أن ص٤مطمٌٜم٤م  سمٚملً رؤيتؽ سمؾ ُم٤م زاد اًمٓملم 

وم٤مصٞم٥م سم٤مٟمًداد رم صامُم٤مت ، اصٞم٥م سمحٛمك روُم٤مشمٞمزُمٞم٦م أصمرت قمغم ىمٚمٌف اًمّمٖمػم

وضمٕمٚمف ،  وضم٤مء ُمـ يٜمتٔمروٟمف أخ صٖمػم أـم٤مح سمٙمؾ ُم٤م ُٕملم ُمـ صلطمٞم٤مت اًم٘مٚم٥م ،

يم٤معمٚمؽ اعمخٚمقع سمل ىمٍم وٓ قمرش وٓ طمتك ظمدم أوطمِمؿ ،ص٤مر ُمٓمرودا ُمـ اجلٜم٦م 

ومٞمٝم٤م ًمٕم٤مُملم شمريمتف دون أن ي٠ميمؾ أو يًتحؿ سمٕمد أن يم٤من ُيٗمٕمؾ ًمف يمؾ هذا اًمتك قم٤مش 

ذاشمف ومٚم٘مد ، ىمٌؾ ان يِمٕمر سمٖمٞم٤مسمف أو احل٤مضم٦م إًمٞمف ،وًمٙمـ اخلٓم٠م رم ٟمٔمرى يٕمقد إمم أُملم 

ـمٚم٥م احلٜم٤من واعمقدة ُمـ همدير واطمد ومل يٚمتٗم٧م إمم أهم٤مدير سمديٚم٦م وذًمؽ ُم٤م أرؿمدشمف 



 

يمؼم أُملم ويمؼمت ُمٕمف  قمٛمره ،ْم٧م ُمـ سمٙمؿ إمم ؾمٜمقات ُم إًمٞمف ـمٗمقًمتف ،أقْمُرُج 

إطم٤ًمؾمف  أيْم٤مً ُمِم٤مقمره سم٤مًمٌٖمض قمغم شمٚمؽ احلٞم٤مة اًمتك ٓ تٌف ؾمقى اًم٘مٚمٞمؾ ويمؼم ُمٕمف 

سم٤مٕمل ضمراء ُمروف اًمٚمٕملم وىمٚم٦م إُمٙم٤مٟم٤مت اًمقاًمد اًمذى أًم٘مك قمٚمٞمف اًمزُمـ سمٕمض ُمـ 

ُمـ اًمقهـ رم أقمْم٤مئف، وظم٤مرت ىمقاه طمتك أصٌح ٓ ي٘مدر  ورءاًمتج٤مقمٞمد رم وضمٝمف ،

ٕمٛمؾ ،وأو٤مف سمذًمؽ مه٤م ضمديدا إمم مهقم ص٤مطمٌٜم٤م أٓ وهق أن ُمروف أصٌح قمغم اًم

قم٤مئ٘م٤م أُم٤مم قمٛمٚمف ومٝمق ُم٤ميٜمٗمؽ أن يٕمٛمؾ ٕيمثر ُمـ ؾم٤مقم٦م إٓ ويِمٕمر سمجٝمد وأمل ، هؿ 

ـمرق يمؾ أسمقاب  قمغم هؿ ، ووٖم٨م قمغم إسم٤مًم٦م ، وُم٤مء قمغم اًمٓملم يمك يزداد سمٚمل،

 اعمِم٤مرم ضُمٕمٚم٧م وًمٙمـ دون ضمدوى يم٠مٟمام رءاعمًتِمٗمٞم٤مت اعمج٤مٟمٞم٦م ًمٕمٛمؾ أى 

طمتك اًمِمٗم٤مء أصٌح ُم٘مّمقرا قمغم أومم اعم٤مل أُم٤م ُمـ ٓ ُم٤مل اعم٤مل ظمّمٞمّم٤م عمـ يٛمٚمٙمقن 

هلؿ ومل صح٦م هلؿ ، وطمتك ٓ أؾمٝم٥م رم وصػ اعمآؾمك اًمتك شمٕمرض هل٤م ص٤مطمٌك أذيمر 

أٟمف ىمد أراد ًمٜمٗمًف ُمرشمٕم٤م يٛمٞمؾ ومٞمف إمم اهلدوء واًمًٙمٞمٜم٦م ،وأيْم٤م اهلروب ُمـ اًمقاىمع 

ٝم٤م  يم٤مٟم٧م هك اإلٟم٤ًمٟم٦م اًمقطمٞمدة اًمتك اطمتْمٜمتف سمحٜم٤من سمٕمدُم٤م زضمره اعمرير ،ومقىمع رم طمٌ

اجلٛمٞمع ،يم٤مٟم٧م هك اًمقؾم٤مدة اًمتك أراح قمٚمٞمٝم٤م رأؾمف اعمٜمٝمؽ ُمـ وقمث٤مء إمل ،طمٞمٜمام 

يم٤مٟم٧م شمتخٚمؾ أص٤مسمٕمٝم٤م ظمّملت ؿمٕمره يِمٕمر أٟمف ُمٕم٤مرم ٓ يٕمروه إمل وهق ُمٕمٝم٤م ، 

همػم ىمٛمر ص٤مطمٌك وم٘مٛمره  يٙمره اًمٚمٞمؾ ٕٟمف حيجٌٝم٤م قمٜمف وم٤مًمٚمٞمؾ حيٛمؾ رم ؾمامئف ىمٛمرا

 خيرج ُمع اًمِمٛمس ويٖمرب ُمـ طمٞم٨م همرسم٧م .

ذات يقم ورم ًمٞم٤ممم إمل ىم٤مم ُمـ ٟمقُمف واًمًٕم٤مل يٓم٤مرده طمتك أن اًمدم أٟم٤ًمل ُمـ ومٛمف 

رم إٟمذار ىمقى سم٘مرب إٟم٘مْم٤مء إضمؾ ىم٤مم ٓ يرى ؿمٞمئ٤م ؾمقى سم٤مب اعمرطم٤مض اًمٙم٤مئـ رم 

٤من ًمْمٞمػ يٜمذر سم٤معمقت إذ سمف أظمر اًمٌٝمق وسمٞمٜمام  هق رم آُٓمف وزي٤مرة مل شمٙمـ رم احلًٌ



 

يدومع سم٤مب اعمرطم٤مض اعمقصد وجيرى ٟمحق طمقض اعمٞم٤مه ٓ يدرى ُم٤م حيدث وٓ يدرى 

ُمـ يم٤من سم٤مًمداظمؾ إٓ وشمٕم٤مًم٧م اًمٍمظم٤مت وم٘مد يم٤مٟم٧م زوضم٦م أسمٞمف شمًتحؿ وشمقاًم٧م 

اًمٍمظم٤مت واؾمتٞم٘مظ إب قمغم ُمِمٝمد زوضمتف قم٤مري٦م وإسمٜمف حي٤مول يمتؿ ومٛمٝم٤م ومجٛمع 

دون أن يدرى ُم٤م طمدث ،صمؿ اؾمتٓمرد ىم٤مئل :اظمرج ُمـ ىمقشمف واهن٤مل قمغم اسمٜمف رضسم٤م 

سمٞمتك أهي٤م اًمٚمٕملم ومتٚمؽ اًمدار ًمألظمٞم٤مر يم٤مٟم٧م وٓ ُمٙم٤من ومٞمٝم٤م عمٌتدقمك اًمرذيٚم٦م، ومخرج 

ُمٝمروٓ ُمـ رضسم٤مت أسمٞمف ٓ يدرى إمم أيـ يذه٥م ،طمتك حلٔم٦م إمل اًمرهٞم٦ٌم ٓجيد ُمـ 

 د .حيٜمق إًمٞمف سمؾ شم٘مػ اًمٔمروف طم٤مئل وؾمدا ُمٜمٞمٕم٤م أُم٤مم أن يِمٕمر سمف أطم

حيٙمك ُم٤م طمدث رم شمٚمؽ اًمٚمٞمٚم٦م  وضمٜمتٞمف أذيمر طمٞمٜمام ضم٤مءٟمك واًمدُمقع شمت٤ًمىمط قمغم 

وهّدأت ُمـ روقمف  صمؿ ُمٝمدت ًمف ُمٝمدا ًمٞمٜم٤مم وضم٤مء اًمّم٤ٌمح ًمػمى ومٞمف ُمـ ضمٕمٚم٧م 

ويم٤مٟم٧م يم٤معم٤مء اًمذى زاد  أؾمك ،حلٞم٤مشمف ـمٕمام وًمقٟم٤م ورأه٤م ومٜمًك ُم٤ميم٤من سم٤مُٕمس ُمـ 

وم٘مد شم٘مدم أطمدهؿ وواومؼ قمٚمٞمف اجلٛمٞمع اًمٓملم سمٚمل وم٘مد أظمؼمشمف أهن٤م قمغم وؿمؽ اًمزواج 

وهك ٓ شمًتٓمٞمع اًمرومض ،وأٟم٤م هٙمذا ىم٤مل ومردت: أٓ شمٕمٚمؿ أن أسمك ىم٤مل أٟمؽ ًمق أظمر 

 رضمؾ سم٤مًمدٟمٞم٤م ًمـ أشمزوضمؽ .

مل ي٠ًمل قمـ اًم٥ًٌم وًمٙمٜمف يٕمٚمؿ مت٤مم اًمٕمٚمؿ أن ًمٚمًٕم٤مدة أٟم٤مس ٓ يِمٌٝمقٟمف ،وأن 

وم٘مد طمرم طمٜم٤من إم اًمًٕم٤مدة ٓ شم٠مشمك ُمع اعمرض ،وٓ شم٠مشمك ُمع اًمْمٞم٤مع وٓ اًمتنمد 

ُم٤م  إذاً  قمٛمر وردة ،وقمٓمػ إب واطمؽمام ُمـ طمقًمف وطمٌٞمٌتف اًمتك مل شمًتٛمر أيمثر ُمـ 

قم٤مد إمّم ٓ ي٘مدر قمغم رومع ىمدُمٞمف وىم٤مل رم أمل وطمنة ًمٞمتٝم٤م شمٜمتٝمك شمٚمؽ احلٞم٤مة  ؟ وم٤مئدة 

اًمتك ٓ أرى ُمٜمٝم٤م ؾمقى اًمٖم٨م وٟم٤مم ٟمقُم٦م ُم٤م ىم٤مم سمٕمده٤م إٓ إمم ىمؼمه طمٞم٨م ؾمػمى هٜم٤مك 



 

راه رم شمٚمؽ اًمدٟمٞم٤م اًمتك ختزيٜم٤م أيمثر ُمـ أن شمٜمٍمٟم٤م ؾمٞمجد احلٜم٤من ممـ ظمٚمؼ احلٜم٤من ُم٤ممل ي

 ،وؾمٞمجد احل٥م ممـ ظمٚمؼ احل٥م وؾمٞمجد يمؾ اجلامل ممـ ظمٚمؼ اجلامل.

ضم٤مًم٧ًم ص٤مطمٌتف سمٕمد قم٤مم ُمـ ووم٤مشمف ، طمدصمتٝم٤م قمٜمف ، يم٤مٟم٧م تدهد ـمٗمٚمتٝم٤م ومٚمؿ شمذيمر 

وحلٜم٤م  !٤مه أم يم٤من قمٜمف ؾمقى أٟمف يم٤من ؿمخّم٤م ودودا، ومٝمؾ يم٤من طم٤ٌم ذاك اًمذى أوٜم

 !طمزيٜم٤م قمغم وشمر احلٞم٤مة 
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رم ىمريتك اهل٤مضمٕم٦م اًمتك متر أي٤مُمٝم٤م رم رشم٤مسم٦م وُمٚمؾ يّمحق اجلٛمٞمع ُمٌٙمرا إمم طم٘مقهلؿ 

شمًٌ٘مٝمؿ ُم٤مؿمٞمتٝمؿ ، يتحٞمٜمقن اًمٗمرص ًمٚمذه٤مب إمم احل٘مقل رم ص٤ٌمطم٤مت اًمِمت٤مء اعمٕم٠ٌمة 

سم٤مًمؼمد واًمٜمدى اًمذى شمٙم٤مد رم عمًؽ ًمف أن شمتجٛمد ، ي٘مّمقن احلِم٤مئش ًمٚمٌٝم٤مئؿ صمؿ 

ٕمرون سم٤مًمدفء ، ٓ ضمديد ًمدهيؿ ؾمقى يريمٜمٜمقن إمم سمٕمض ُمـ أؿمٕم٦م اًمِمٛمس يمك يِم

أقمٞم٤مد احلّم٤مد رم إسمريؾ طملم شمتٕمرى إرض ُمـ يمؾ أظمي ومٞمٝم٤م اؾمتٕمدادا ًمزراقم٦م 

أظمرى وؿمٞمٙم٦م ، هدوء يٕمؿ أـمراف اًمٌلد اًمٚمٝمؿ إٓ سمٕمض ُمـ صمٖم٤مء اعم٤مؿمٞم٦م ،روح 

ُمـ إًمٗم٦م ، ومحٞمٜمام متر سم٠مطمدهؿ وهق حيتًك ومٜمج٤مٟم٤م ُمـ اًمِم٤مى  سمِمئـمٞم٦ٌم شمٕمؿ احلٞم٤مة 

ضمًده دومئ٤م ٓ يؽميمؽ إٓ أن شمت٘م٤مؾمؿ ُمٕمف يمقب اًمِم٤مى ، يمؾ اعمِمٙملت ٓ يمك يٛمٜمح 

شمٜمٗمؽ إٓ ان شمٙمقن حمّمقٓ مل ي١مت صمامره او زراقم٦م ومًدت وهقم٤من ُم٤ميْمٛمد ضمرطمف 

وًمف ُم٤مشمٌ٘مك  أظمذويٌ٘مك ُم٤م يٜمٗمع اًمٜم٤مس هلل ُم٤م  ضمٗم٤مءً اًمزسمد يذه٥م  إنطملم ي٘مقل سمٚم٤ًمٟمف 

هٙمذا  –، أذيمر طملم أشمك قمٛمك حمٛمد ، شمٚمؽ هك احلٞم٤مة اًمٌٙمر اًمتك ختٚمق ُمـ اعمٕمْملت 

ُمـ وم٘مراء ىمريتٜم٤م  اًمٕمديدونطمقًمف  اًمتػرارم إطمذي٦م إمم ىمريتٜم٤م ويمٞمػ  -يمٜم٤م ٟمٜم٤مديف

إلصلح سمٕمض ُم٤م حيٛمٚمٝمؿ ُمـ أطمذي٦م ، ىمد قمٗم٤م قمٜمٝم٤م اًمزُمـ وًمٙمٜمٝم٤م ومرص٦م ًمٞمْمٗمك 

قمغم احلذاء ُمًح٦م ُمـ مج٤مل ، ُم٘م٤مسمؾ اخلٛم٦ًم ىمروش يم٤من حمٛمد هيذب إطمذي٦م ، 

ُمـ أقم٤ممم  أٟمفممـ ي٠مشمقن ُمـ سمٚمد جم٤مور سمؾ إٟمف سمل وـمـ ومت٤مرة خيؼمٟم٤م وًمٙمٜمف مل يٙمـ 

ُمـ حم٤مومٔم٤مت سمحرى وًمٙمٜمك ٓ أرى ًمف ؾمقى قمٞمٜملم  أٟمفاًمّمٕمٞمد وأظمرى ي١ميمد ومٞمٝم٤م 

وم٤ممحرار اًمٕمٞمٜملم وؾمقاد إُم٤مُمٞم٤مت ُمـ إؾمٜم٤من ، ضم٤مطمٔمتلم يٛمٚم١مٟمك ُمٜمٝمؿ اًمرقم٥م 



 

ره أيمثر مم٤م ختٗمك وم٘مد ٔمٝمر ُمـ ؿمٕموؿمٕمره اًمٙمثٞمػ اًمذى يٜمٔمر إمّم ُمـ ظمٚمػ ـم٤مىمٞم٦م شمُ 

يم٤من ُم٤م هب٤م ُمـ صم٘مقب اؿمٌف سمِمٌٙم٦م اًمّمٞمد خيرج ؿمٕمره ُمٜمٝم٤م يم٤مومرا سمٜمقاُمٞمس اًمٜمٔم٤مم 

 واهلٜمدُم٦م .

يمك  ًمإلجي٤مرضمٚم٧ًم إًمٞمف يمثػما طمتك أٟمف رم ذات ُمرة ىم٤مل مم أًمٞمس ًمدى أطمديمؿ ُمًٙمٜم٤م 

وُمـ اجلدير سم٤مًمذيمر   شمٚمؽ ؟ارمتك ومٞمف سمدٓ ُمـ يمقٟمك اٟم٤مم سم٤مًمِم٤مرع إمم ضمقار أؿمٞم٤مئك 

ن ىمريتٜم٤م ًمٞمس هب٤م ُمثؾ هذا اًمٜمقع ُمـ اًمٕم٘م٤مرات ومٙمؾ يٚمتزم يمقظمف وٓ سمٞمقت ًمديٜم٤م أ

ًمف  طمجرة  ًمإلجي٤مر ، ومٕمرو٧م اًمٗمٙمرة قمغم سمٕمض ُمـ يٛمٚمٙمقن داريـ أو ايمثر ومٝمٞم٠م

وحمٛمد رم ُمًٙمٜمف، وذات ًمٞمٚم٦م  إي٤ممًمٞمٛمٙم٨م ومٞمٝم٤م سمدٓ ُمـ اًمٗمْم٤مء اًمذى حيٞم٤م سمف ، متر 

يّمحق ُمٌٙمرا ٕضمٚمف يذه٥م إمم طمجرة إذ سمٌٕمض اعمتًٙمٕملم ممـ ٓ طم٘مؾ هلؿ يمك 

 ٟم٠ٌماٟمتنم  إنحمٛمد ًمٞمت٤ًمُمروا ًمٞمل ، ويم٠مٟمام صمٛم٦م اشمٗم٤مق دار أو ه اومتْمح صمؿ ُم٤م ومت٠م 

يٗمٕمؾ إوم٤مقمٞمؾ  أناًم٤ًمطمر اهلامم واًمدضم٤مل اعمتٛمٙمـ اًمذى يًتٓمٞمع سمجرة ىمٚمؿ واطمدة 

، وُم٤م أشم٤مه أطمد ُمٝمام يم٤من ًمديف ُمـ طمٞم٤مة  أؾمح٤مرُمـ زواج وـملق وحم٦ٌم وومؽ 

ُمًت٘مٞمٛم٦م إٓ ظمؼّمه سم٠من هٜم٤مك أطمد ىمد ومٕمؾ ُمـ أضمٚمف ؾمحرا إُم٤م ًمتٗمريؼ سمٞمٜمف وسملم زوضمف 

 أو سمِمج٤مر سمٞمٜمف وسملم أظمقشمف .

واٟمتنم ظمؼم حمٛمد سملم اًمٌلد اعمج٤مورة طمتك أن اًمقومقد يم٤مٟم٧م شم٠مشمك ُمـ ؿمتك سم٘م٤مع 

٘مري٦م إمم أؾمقأ ُم٤م يم٤من طمٞم٨م أىمٜمع ًمٜمٞمؾ اًمؼميم٦م ُمـ ص٤مطمٌٜم٤م ، وشمٌدل طم٤مل اًم إرض

اًمؼماءة اًمتك ٟمراه٤م رم أقملم ُمـ طمقًمٜم٤م إٟمام هك ىمٜم٤مع يقارى ظمٚمٗمف  أنحمٛمد هذا اجلٛمٞمع 

ًمديؽ ، ومّم٤مر يمؾ ُمـ رم  إقمداءؾمقاءات إوم٤مقمٞمؾ وأن ُمـ شمراه صدي٘مؽ هق أًمد 



 

يزرع اًمٌٖمْم٤مء واًمٙمراهٞم٦م رم ىمٚمقب ُمـ  أناًمٌٚمدة اًمّمٖمػمة حيؽمز ممـ طمقًمف ،اؾمتٓم٤مع 

 ًم٘مري٦م .سم٤م

أذيمر أٟمف ىمد ضم٤مء إًمٞمف أطمدهؿ يمك يٜم٤مل ُمٜمف ُم٤مي٘مرسمف حلٌٞمٌتف اًمتك وم٘مد يمؾ ـمريؼ 

ًمٚمقصقل إًمٞمٝم٤م وم٠مؿم٤مر إًمٞمف سمًحر ُم٤م يقوع رم ـمري٘مٝم٤م ومتخٓمق قمٚمٞمف ومتّمػم يم٤مخل٤مشمؿ رم 

شمٚمٛمس اًمٓمريؼ إمم داره٤م ًمٞمل ًمٞمحٗمر حت٧م قمت٦ٌم  أنومام يم٤من ُمـ ص٤مطمٌٜم٤م إٓ  إصٌع ،

وم٠مطمس اسم٤مه٤م سمّمقشمف رم  راهمٛم٦م ،ٓمق قمٚمٞمٝم٤م ومتّمػم إًمٞمف داره٤م ًمٞمخٗمك متٞمٛمتف طمتك خت

اخل٤مرج ومخرج قمٚمٞمف ويم٤مٟم٧م اعمِمٙمٚم٦م اًمتك حتدصم٧م قمٜمٝم٤م اًمٌٚمدة يمثػما ، وص٤مرت 

وإطمزاب شمتٙم٤مصمر ومذاك ُمع همػمه خيتّمٛمقن هذا وأظمر ُمع قمِمػمشمف  آٟم٘م٤ًمُم٤مت

 خيتّمؿ ذاك وشمِمت٧م اًمِمٛمؾ سملم ُم١ميد عم٤م يدور وُمٕم٤مرض ًمف . 

قمٚمٞمف ُمـ اًمٕمٛمؾ ، ورم يقم  اقمت٤مدواؿ شم٤مريملم يمؾ ُمّم٤محلٝمؿ وُم٤م شمٗمرغ اًمٜم٤مس عمِمٙملت

ُم٤م ىمرر احلٙمامء ُمـ أهؾ اًمٌٚمدة اًمذيـ رأوا ُم٤م آًم٧م إًمٞمف طم٤مهلؿ اًمتخٚمص ممـ قمٙمر 

، ُمٜمٝمؿ سمام ومٞمفقمغم إطمراق اعمٜمزل  ،قمٚمٞمٝمؿ صٗمق احلٞم٤مة وٟم٘م٤مئٝم٤م وم٤مضمتٛمٕمقا ًمٞمٌتقا رم أُمره 

ومرد آظمر أٟمف ؾمٞمامرس ُم٤م ُم٤مرس ومٞمٜم٤م ُمع  فمٚمام ًمف ومام اعم٤مٟمع أن يٓمرد ُمـ اًمٌٚمد رآه٤مُمـ 

همػمٟم٤م وٓ ٟمْمٛمـ ذه٤مب أهٚمٞمٜم٤م إًمٞمف رم أى سمٚمد ؾمٙمـ ،وُمٜمٝمؿ ُمـ رأى أن رم طمرىمف 

ًمٕمٜم٦م ىمد شمّم٥م قمغم اًمٌٚمد مم٤م ًمٚمرضمؾ ُمـ قملىم٤مت ُمع اجلـ ىمد يًٚمٓمٝمؿ قمغم اًم٘مري٦م 

ومتذي٘مٜم٤م اًمقيلت وسمٕمد يمثػم ٟم٘م٤مش وضمذب ودومع إًمت٠مم اعمجٚمس قمغم أن حيرىمقه سمٛمٜمزًمف 

أومٙم٤مره وأه٤مزجيف اًمتك شمؽمدد قمغم ُم٤ًمُمع اعمرى ُمـ أهؾ اًم٘مري٦م ، وظمرج اًمٜم٤مس ، و

طمٞم٤مشمف ومل شمٜمتٝمك  واٟمتٝم٧مإًمٞمف ومرادى ومج٤مقم٤مت إمم أن وصٚمقا داره وم٠مرضُمقا اًمٜم٤مر هب٤م، 

إؾم٤مـمػم ُمـ سمٕمده ومٛمٜمٝمؿ ُمـ رآه رم اعم٘م٤مسمر ًمٞمل، وُمٜمٝمؿ ُمـ رآه حيٌق قمغم ؿمقاـمئ 



 

 احل٘مقل حيّمد اًمزرع ًمٞمل، وُمٜمٝمؿ ُمـ رآه جيرى اًمؽمع واعمّم٤مرف ، وُمٜمٝمؿ ُمـ رآه رم

رم اًمِمقارع قم٤مري٤م واًمٜم٤مر شمِمتٕمؾ سمف ، يمؾ رأس ضم٤مد سمام ختٞمؾ ،وُمع شمّم٤مرع إي٤مم 

قم٤مدت احلٞم٤مة يمام يم٤مٟم٧م همػم أن اًمٜمٗمقس ىمد محٚم٧م ُمـ سمٕمْمٝم٤م أوٖم٤مٟم٤م ، ومٚمٙمؿ ُمـ 

يمؾ ًمٞملت ٟم٤مم ومٞمٝم٤م إخ وهق حيٛمؾ ؿمٞمئ٤م ُم٤م رم صدره ٟم٤مطمٞم٦م أظمٞمف ، وهٙمذا ىمريتك 

 ضمديد ًمدهي٤م ييه٤م أيمثر مم٤م يٜمٗمٕمٝم٤م .

*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

اًمًامء تٓمؾ سم٤معمٓمر اًمٖمزير و إؿمج٤مر ُم٤م محٚم٧م ومقىمٝم٤م إٓ ومروقم٤م ظم٤موي٦م ُمـ إوراق 

،ٓ أطمد سم٤مًمِم٤مرع ،اًمٙمؾ هيرب ُمـ زظم٤مت اعمٓمر اًمتك شميب يم٠مؾمقاط قمغم إضم٤ًمد، 

اًمِم٤مب اًمذى ينع اخلٓمك يمك حيتٛمك سمجدران احلقائط شمٌدو احلٞم٤مة سمل طمٞم٤مة إٓ ذًمؽ 

ُمـ همزارة اعمٓمر اًم٤ٌميمك قمغم ُم٤م شمقمم ُمـ اًمّمٞمػ ذو اًمًامء اًمّم٤مومٞم٦م ويم٠من اًمًامء شمٜمقح 

دًمػ ص٤مطمٌٜم٤م اًمِم٤مرع ُمتجٝم٤م إمم ؾمٙمٜمف ،سمقضمٝمف اًمِم٤مطم٥م  قمغم أي٤مُمٝم٤م اخلقامم ،

ٞم٥م ، ،وىمقاُمف اًمٜمحٞمػ ، وؿمٕمره اعمتٝمدل ،وسمٞمٜمام هق يمذًمؽ إذ سمف يًٛمع صقت ٟمح

دمٚمس ؿمٌف قم٤مري٦م حت٧م  ُٓمرأةوسمٙم٤مء وم٤مًمتٗم٧م إمم ُمّمدر اًمّمقت إذ سمف يرى ؿمٌح٤م 

قمـ سمٕمْمٝمام وم٤مًمٙمؾ ظمؾ أوظُمٚمِٕم٧م قمٜمف ؾم٤مشمرشمف ُمـ  آصمٜم٤منؿمجرة شمِمٌٝمٝم٤م ٓ خيتٚمػ 

 . أو ُملسمسأوراق 

إًمٞمٝم٤م ًمٙمـ ؿمٞمئ٤م ُم٤م ضمٕمٚمف يٌتٕمد وقمل اًمٜمحٞم٥م وسمٕمد أن اسمتٕمد ىمٚمٞمل ُٓمف  سم٤مٓدم٤مههّؿ 

وٛمػمه قمغم أن يؽمك هذه اعمرأة رم ذًمؽ اًمؼمد اًم٘م٤مرس سمٛمٗمرده٤م ، ومٕم٤مد أدراضمف إًمٞمٝم٤م 

وم٠ًمهل٤م قمـ ؾم٥ٌم وضمقده٤م هٜم٤م  ،وعم٤م اىمؽمب ُمٜمٝم٤م ضمٗمٚم٧م ُمٜمف وارشمٕمدت صمؿ أضمٝمِم٧م 

ومٕم٤موده٤م اًم١ًمال ُمرة أظمرى ومٚمؿ شمرد  قمغم شمٚمؽ اهلٞمئ٦م ومٜمٔمرت إًمٞمف ٟمٔمرة هٚمع ومل دمٌف

أيْم٤م ومٝمّؿ سم٤مًمذه٤مب ًمقٓ أهن٤م ىم٤مًم٧م : أيم٤مد أدمٛمد أًمٞمس سمقؾمٕمؽ أن شم٘مروٜمك ذاك 

 اعمٕمٓمػ ومت٣م ؟

وم٘م٤مل هل٤م وهق يٜمزع ُمٕمٓمٗمف دون أدٟمك شمٗمٙمػم : ظمذيف واطمتٛمك سم٤مجلدار أو أدظمغم إمم أى 

مم إن أردت ُمدظمؾ ُمـ شمٚمؽ اًمٌٜم٤مي٤مت ًملطمتامء ُمـ اعمٓمر ومردت سم٘مًقة : ُم٤مًمؽ وُم٤م



 

ُمٕمٓمٗمؽ ظمذه أٟم٤م ٓ أريد قمٓمٗمٙمؿ أهي٤م اًمرضم٤مل ومام وضمدت اًمٕمٓمػ ُمٜمٙمؿ إٓ ًمٜمٞمؾ سمٖمٞم٦م 

ًمٚمِم٤مرع ُملذى ُمٜمذ  يب ،أوًمٚمٔمٗمر سمٚمٞمٚم٦م داومئ٦م ورم اًمٜمٝم٤مي٦م شمٜم٤مُمقن رم اًمدفء وشمٚم٘مقن 

اعمٝمد وُم٠مواى رم اًمٙمؼم وًمٙمـ ىمًقة اعمٓمر أطمـ قمغّم ُمـ دومئٙمؿ اعمزقمقم ، طم٤مرت 

ومٚمؿ أضمد اًمٙمؾ يٕمٓمك ُمـ أضمؾ أن ، يريد ؾمقى احل٥م قمٞمٜم٤مى وىمٚمٌك قمغم رضمؾ ٓ 

 ي٠مظمذ وًمٙمـ أٟم٧م ٓ يقضمد قمٜمدى ُم٤م أقمٓمٞمف ًمؽ ُم٘م٤مسمؾ ُمٕمٓمٗمؽ.

مل شمٜمٌس ؿمٗمت٤مه سمٙمٚمٛم٦م واطمدة ويم٠مٟمام اًمٙمٚمامت يم٤مًمًٝم٤مم اعمتلطم٘م٦م اًمتك ُم٤م أختذ ُمٜمٝم٤م 

أٟم٤م ٓ أريد ؿمٞمئ٤م إن ُم٤م  صمؿ ويمزشمف ًمػمد ومتٛمتؿ سمِمٗم٤مه ُمرشمٕمِم٦م ويمٚمامت ُمت٘مٓمٕم٦م :،  طمرزاً 

ًمٞمس إٓ وًم٧ًم أٟم٤م ُمـ يريد ُمـ اًمٜم٤ًمء  قمٚمٞمِؽ اعمٕمٓمػ هق ظمقرم  إلىمراوؽٜمك دومٕم

ؿمٞمئ٤م ٕٟمك أراهؿ وم٘مط ،ٓ أقمرف قمٜمٝمؿ ؾمقى أهنؿ خيتٚمٗمقن قمٜم٤م رم اجلٜمس واًمٜمقع 

 اطمتٞم٤مضم٤متؿواًمِمٙمؾ اًمٕم٤مم واًمٓم٤ٌمع ،واًمٕمٛمؾ أيْم٤م ومٜمحـ ُمـ ظمٚمؼ ًمٚمِم٘م٤مء يمك ٟمٚمٌك 

وًمٙمٜمك راٍض ٤م ، ٤مشمٜم٤م وأظمقاشمٜمأُمٝم اطمتٞم٤مضم٤متإن شمزوضمٜم٤مهؿ ، وُمـ دون اًمزواج ٟمٚمٌك 

 سمذًمؽ همػم طم٤مٟمؼ قمٚمٞمف.

وًمٙمـ دقمٞمٜم٤م ُمـ يمؾ ذًمؽ واؾمٛمحك مم أن أدقمقك ِ إمم اطمت٤ًمء سمٕمض ُمـ اًمٜمٌٞمذ رم 

ذًمؽ اعمٚمٝمك ، وأطم٧ًم ٟم٤مطمٞمتف سمٌٕمض ُمـ إُم٤من اًمذى مل حتًف ُمع ُمـ ؾمٌؼ أن 

٤م قمـ سم٤معمٛمر إمم أن دظمل اعمٚمٝمك ودم٤مذسم٤م أـمراف احلدي٨م وؾم٠مهل ، ومدًمٗم٤م شمٕمروم٧م قمٚمٞمٝمؿ 

ؾم٥ٌم شمقاضمده٤م سم٤مًمِم٤مرع  وم٠مضم٤مسم٧م أن أطمدهؿ ىمد شمزوضمٝم٤م دون قمٚمؿ زوضمتف وهك 

واوم٘م٧م قمغم ذًمؽ ٕهن٤م سمل ُم٠موى ، ومٛم٠مواه٤م اًمقطمٞمد هق اًمِم٤مرع واحلدائؼ وشمٕمروم٧م 

قمٚمٛم٧م زوضمتف سم٤مخلؼم وومرو٧م قمٚمٞمف شمنحيك   وسمٕمد اًمزواجقمٚمٞمف سم٢مطمدى اعمٓم٤مقمؿ ،

٤مئك سم٤مًمًجـ صملث ؾمٜمقات صمؿ واؾمتج٤مب ًمٓمٚمٌٝم٤م سمؾ إٟمف اتٛمٜمك سم٤مًمنىم٦م وشمؿ إًم٘م



 

ظمرضم٧م إمم ُمٜمزمم اًمقاؾمع وسمٞمٜمام أٟم٤م ٟم٤مئٛم٦م رم طمْمـ أيٙمتك إذ سمٌٕمض اًمِم٤ٌمب 

،  اًمًٙم٤مرى يٓم٤مردٟمٜمك ويٜمٝم٤مًمقن قمغم يمٛمـ يٜمٝم٤مل قمغم اًمٓمٕم٤مم ُمـ سمٕمد ضمقع أمّل سمف

 ىم٤مُمقا سم٤مهمتّم٤مسمك صمؿ شمريمقٟمك يمام رأيتٜمك .  و

٤م يمٚمامشمف أٟمف ٓسمد أن شم٠مومػ ص٤مطمٌٜم٤م ُمـ هقل ُم٤م ؾمٛمع صمؿ ٟمٔمر رم ؾم٤مقمتف ووضمف إًمٞمٝم

يٛم٣م ٕن اًمقىم٧م ىمد شم٠مظمر وقمٚمٞمف أن خيٚمد ًمٚمٜمقم يمك يًتٓمٞمع أن يًتٞم٘مظ ُمٌٙمرا 

ًمٚمٕمٛمؾ ، ويم٤من رم قمٞمٜمٞمف رهم٦ٌم ُمٚمح٦م أن يدقمقه٤م إمم اًمذه٤مب ُمٕمف إمم ُمًٙمٜمف وًمٙمٜمف 

يم٤من خي٤مجلٝم٤م ٟمٗمس اًمِمٕمقر ومٝمك ٓ شمريد أن ؾمقى ُمٜمٓم٘م٦م دفء ، وظمِمك أن شمٜمٝمره 

يلت اًمِمت٤مء اًم٘م٤مؾمك ، وهك أن ٓ خت٤مف ومٚمٞمس ًمدهي٤م ُم٤م شمزيح قمٜمٝم٤م ُم٤م قم٤مٟمتف ُمـ و

،وهّؿ سم٤معم٣م وًمٙمٜمٝم٤م  رءرم ٟمٔمره٤م اٟمتٝمك ٓ سمٙم٤مء قمغم  رءخت٤مف قمٚمٞمف ومٙمؾ 

اؾمتقىمٗمتف سم٘مقًمتٝم٤م :هؾ ؾمتْمع ٟمٗمًؽ وٛمـ ُمـ وصم٘م٧م هبؿ ومخ٤مٟمقٟمك أم أٟمؽ  رضمؾ 

 خمتٚمػ؟ 

٨م اعملسمس وم٤مصٓمحٌٝم٤م إمم ُمًٙمٜمف اعمتقاوع ، وسم٤مشم٧م ًمٞمٚمتٝم٤م سملم أؿملء ُمًٙمـ طمٞم

ُم٧م ًمٞمٚم٦م ٟم٤م ُمٚم٘م٤مة رم يمؾ ريمـ ُمـ أريم٤مٟمف ، ٟم٤مم هق قمغم إرض شم٤مريم٤م هل٤م اعمخدع اًم٤ٌممم ،

مل شمٜمؿ ُمثٚمٝم٤م ُمٜمذ قمٝمد سمٕمٞمد ،ٟم٤مُم٧م سمل ظمقف يدامهٝم٤م ،سمل أذى ممـ طمقهل٤م ،وم٤مًمٖمروم٦م 

ؾمقى اًمراطم٦م اًمتك أصم٘مٚم٧م أضمٗم٤مهن٤م  ،واؾمتٞم٘مٔم٧م ومٚمؿ  رءؾم٤ميمٜم٦م يمًٙمقن ُم٤مًمٙمٝم٤م ،ٓ 

احلجرة ُمٙمتقب ومٞمٝم٤م  أريم٤منووٕم٧م قمغم ُمٜمْمدة شم٤مومٝم٦م رم أطمد دمد ُمٜمف ؾمقى ورىم٦م 

هن٤مر ؾمٕمٞمد قمٚمٞمؽ ؾمتجديـ اإلومٓم٤مر رم اًمثلضم٦م وهٜم٤مك سمٕمض اًمٜم٘مقد قمغم إريٙم٦م إن 

 أردِت وإن  قمِم٤مءً ؿمٞمئ٤م ، وم٢من شمٕمٓمٗم٧م قمغم سم٤معمٙمقث طمتك اًمٚمٞمؾ ومحيى ًمٜم٤م  اطمتج٧ِم 



 

 أُمٚمٙمفاًمذه٤مب ومذاك اعمٌٚمغ اًمًٌٞمط ىمد يٕمٞمٜمؽ قمغم ىمْم٤مء احل٤مضم٦م ًمٞمقُملم ،وهذا ُم٤م 

 اًمٞمقم .

طم٤مرت اعمرأة رم أُمر ذًمؽ اًمرضمؾ وقمج٧ٌم ُمـ وضمقد ٟمقع يمٛمثٚمف رم هذه إي٤مم ومٝمقٓ 

شمٌٞم٧م ًمٚمٞمٚم٦م أظمرى ،وم٠مو٤موم٧م إمم  أنيريد ُمٜمٝم٤م ؿمٞمئ٤م ،وىم٤مُم٧م ٟمِمٞمٓم٦م وىمد قم٘مدت ٟمٞمتٝم٤م 

اًمٚمٞمؾ ؾمدوًمف  أرظملٟمْم٤مرة مل شمٙمـ ومٞمف ُمـ ىمٌؾ ،وعم٤م اعمًٙمـ عم٦ًم أٟمثقي٦م ضمٕمٚم٧م ومٞمف 

اًمٞمًػم ُمـ اًمٓمٕم٤مم ،وومٙمرت ُمٚمٞم٤م طملم رأت  اًمٌمءضمٚم٧ًم رم اٟمتٔم٤مره وىمد أقمدت 

ٟمٗمًٝم٤م رم طم٤مل شمٚمٌس ومٝمك شمٜمتٔمره  ٟمٕمؿ شمٜمتٔمره ،سمؾ إهن٤م شمِمت٤مق ًمدظمقًمف احلجرة أن ، 

ت٠مظمره سمف ٓسمد أٓ حيدث ذًمؽ ىم٤مًمتٝم٤م ًمٜمٗمًٝم٤م طملم ؿمٕمرت سم آهتاممُم٤م ه ذًمؽ 

وًمٙمٜمٝم٤م مل شمتٛمٙمـ ُمـ اًمِمٕمقر سمرشم٤مسم٦م اًمقىم٧م وُمٚمٚمف وشم٤ٌمـم١م قم٘م٤مرب اًم٤ًمقم٦م قمـ اعم٣م 

وومج٠مة دق ضمرس اًم٤ٌمب صمؿ أطم٧ًم سم٤مًم٤ٌمب يٗمتح ،ودًمػ اًمِم٤مب ُمـ ظملًمف ُمٜمٗمرج 

إؾم٤مرير وهك قمغم ٟمٗمس اًمتٝمٚمؾ وم٘م٤مل : فمٜمٜم٧م أٟمؽ ُمْمٞم٧م وًمٙمـ إطم٤ًمؾم٤م ُم٤م 

 وم٘م٤مًم٧م :وأٟم٤م أيْم٤م،  ضمٕمٚمٜمك ُمٓمٛمئـ أٟمؽ هٜم٤م

تػما سملم اعم٣م واعمٙمقث وًمٙمـ ؿمٞمئ٤م ُم٤م ُمٜمٕمٜمك ُمـ اًمرطمٞمؾ ،واٟمدهش مم٤م شمرددت يم

ذيمرِت رأى رم طمجرشمف ُمـ شمرشمٞم٥م وشمٜمٛمٞمؼ ،وأردف ىم٤مئل  : شمقاصل ُمع ُم٤م ىمد 

وم٤مًمٖمري٥م أٟمٜمك اًمٞمقم وقمغم همػم قم٤مدشمك أطم٥ًم اًمدىم٤مئؼ اعمتٌ٘مٞم٦م طمتك أصؾ إمم ُمًٙمٜمك 

ت ارشمٞم٤مده٤م يٌدو أٟمٜمك وضمدت ومل يراودٟمك احلٜملم إمم اًم٤ٌمرات أو احل٤مٟم٤مت اًمتك اقمتد

 وم٠موُم٠مت سمرأؾمٝم٤م يم٠مهن٤م شم١ميمد ًمف يمٚمامشمف .ومٞمِؽ ، و٤مًمتك 



 

ويم٤مٟم٧م شمٚمؽ سمداي٦م ٕي٤مم ُمـ اًمًٕم٤مدة واحل٥م دون اًمٚمجقء إمم إـمامع احلٞمقاٟمٞم٦م اًمتك 

ورم ،  رم أقملم ُمـ ؾمٌ٘مقه ُمـ أومم اًمتج٤مرب اًم٘م٤مؾمٞم٦م ُمٕمٝم٤م شمراه٤ماقمت٤مدت ص٤مطمٌتٜم٤م أن 

إزّم ن شمّمحق شم٤مريم٤م هل٤م رؾم٤مًم٦م ومٞمٝم٤م يمؾ قم٤مم وأٟم٧م أطم٥م يقم ُمٞملده٤م ىم٤مم ُمٌٙمرا ىمٌؾ أ

طمتك آشمك سمٛمًتٚمزُم٤مت احلٗمؾ وؾمقف  ًملطمتٗم٤ملُمـ اًمدٟمٞم٤م وُم٤م ومٞمٝم٤م طميى ٟمٗمًؽ 

وم٘م٤مُم٧م ومرطم٦م ؾمٕمٞمدة سمٕمد أن  يٙمقن أمجؾ قمٞمد ُمٞملد ٕمجؾ زهرة ٟمقرت طمٞم٤مشمك ،

ُم٤م أؿمؽمى هل٤م ُمـ ُملسمس ًمتٜمتٔمر ىمدوُمف ،ؾمقف ًمـ  أطمكمىمرأت اًمًٓمقر وارشمدت 

ومٞمف  ُم٤م أٟم٤موصػ  ٓ شمًتٓمٞمعًمف سمؾ إن يمٚمامت يمؾ اًمٚمٖم٤مت  أىمقهل٤ميمٚمٛم٦م اًمٞمقم يمك أشمرك 

ُمـ وًمع هبذا اًمرضمؾ ،اًمٞمقم وٓول ُمرة ؾمقف آظمذه سملم أطمْم٤مٟمك وأىمٌٚمف ىمٌٚم٦م يٛمٚم١مه٤م 

وًمٙمـ  اٟمتٔم٤مر ص٤مطمٌل ،احل٥م واًمِمقق واحلٌقر هٙمذا ىم٤مًم٧م رم ٟمٗمًٝم٤م وهك رم 

اًم٘مٚمؼ إمم أن دق ضمرس اًم٤ٌمب آٟمتٔم٤مر ـم٤مل واًمّمؼم اٟمتٝمك ُمـ قمٜمده٤م وطمؾ ُمٙم٤مٟمف 

واٟمتٔمرت دظمقًمف ومٚمؿ يدظمؾ ودق ضمرس اًم٤ٌمب ُمرة أظمرى ودق ُمٕمف اًم٘مٚمؼ رم 

 ديٗمٞمد ؟ُمًٙمـ  : أهذاومتح٧م اًم٤ٌمب سم٤مٟمدوم٤مع  ووضمدت ؿمخّم٤م ي٠ًمهل٤م و ضمٜم٤ٌمت٤م

وم٘م٤مًم٧م : ٟمٕمؿ هق وم٘م٤مل هل٤م اًمرضمؾ : ي١مؾمٗمٜمك أن أسمٚمٖمؽ أٟمف قمٜمد ُمروره سم٤مًمِم٤مرع 

إؾمٕم٤مومف ووم٤مرق احلٞم٤مة وًمقٓ سمٓم٤مىم٦م اهلقي٦م شمٚمؽ  صدُمتف ؾمٞم٤مرة ُمنقم٦م ومل ٟمتٛمٙمـ ُمـ

 ُم٤م يمٜم٧م قمروم٧م ٓ اؾمٛمف وٓ ..........

رم سمٙم٤مء  اهن٤مرتومل شمتٛمٙمـ ىمدُم٤مه٤م قمغم محٚمٝم٤م ومخرت ُمٖمِمك قمٚمٞمٝم٤م وسمٕمد أن أومٞم٘م٧م 

ُمرير  وضمرت ُمٝمروًم٦م إمم اًمِمقارع مل دمد هل٤م ُمقئل إٓ حت٧م أيٙم٦م رم فمٚمٛم٦م ًمٞمؾ ؿمديد 

 ؾ اخلريػ .اًمؼمودة ًمتٌٙمك ُمرة أظمرى رم ًمٞم



 

قمجٞم٦ٌم هك شمٚمؽ اًمدٟمٞم٤م طمٞمٜمام شمٌخؾ قمغم أطمد ومٝمك حترُمف ممـ يٕمٞمش ُمـ أضمٚمٝمؿ وشمؽميمف 

 وطمٞمدا يٕم٤مٟمك اًمقيلت ضمراء ومٕمٚمتٝم٤م.
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قمغم محؾ ضمًده ُمـ قمغم احلّمػم اًم٤ٌممم  ٓ ي٘مقىصح٤م ُمـ ٟمقُمف ُمتث٤مىمؾ إضمٗم٤من ،

أي٤مم  أولاًمذى اختذه ومراؿم٤م وشمقؾمد ٟمٕمٚمٞمف سمٕمد يقم ُمـ اًمِم٘م٤مء ،ومٚم٘مد يم٤من إُمس هق 

قمٛمٚمف رم اًم٘م٤مهرة وم٘مد أشمك ُمـ طمْمـ اًمّمٕمٞمد طمٞم٨م اخلية واعمٞم٤مه واحل٘مقل واًمؽمع 

اًمٜم٤مس قمٜمد اعمًجد اًمٕمتٞمؼ يم٠مقمامرهؿ  واضمتامعواًمٔمؾ اًمٔمٚمٞمؾ واعمئذٟم٦م اًم٘مديٛم٦م ،

يم٤من جيٚمس سملم أيدهيؿ  أيْم٤م يمؿضمقهٝمؿ اًمتك أو٤موم٧م هل٤م اًمًٜملم ظمؼمة ودم٤مقمٞمد وو

اًمزُم٤من اجلٛمٞمؾ طمٞم٨م اعمقدة واحل٥م واإليث٤مر ويمؾ مجٞمؾ قمغم  طمٙم٤مي٤متًمٞمًٛمع ُمٜمٝمؿ 

أرض اًمًٌٞمٓم٦م ،ًمٙمؿ اؿمت٤مق ًمٌٚمدشمف وهق مل يتؿ يقُم٤م واطمدا رم اًمٌٚمدة اًمتك شمٕم٤مُمٚمف 

ذى همزا طمٞم٤مشمف قمغم طملم ومج٠مة ،همّم٦م ُمٕم٤مُمٚم٦م اًمٖمرسم٤مء ،وضمؾ ُم٤م يِمٖمؾ شمٗمٙمػمه احل٥م اًم

ُمٗم٤مرىم٦م  وُمرارةرم احلٚمؼ وؿمقيم٦م رم اًم٘مٚم٥م ذاك اًمٌٕم٤مد اًمذى يتذوىمف ٕول ُمرة ،وأمل 

إطم٤ٌمب ظم٤مص٦م وإن يم٤من إًمزاُم٤م ٓ رهم٦ٌم ُمٜمف رم اًمٌٕم٤مد ،وًمٙمـ آن إوان أن يتحٛمؾ 

ق اعم١ًموًمٞم٦م قمـ قم٤مشمؼ أسمٞمف ظمٗمػم اًمدرك اًمذى يت٘م٤مى ُمٌٚمٖم٤م زهٞمدا ٓيٙمٗمك إلـمٕم٤مُمف ه

ُمـ  سمٌمءطمتك مت٣م احلٞم٤مة  آًمتزاُم٤متوملسمد ُمـ شم٘م٤مؾمؿ  اًمٌٜم٤مت ، وأظمقشمف 

اًمٞمن،أىمقل هم٤مًم٥م ُم٤مسمف ُمـ ًمقاقم٩م اًمِمقق إمم ىمريتف وأهٚمف وُمـ هيقى وىم٤مم إمم 

اًمٕمٛمؾ اًمِم٤مق وىم٤مسمٚمف ُمـ قمغم ؿم٤ميمٚمتف ُمـ اًمٕم٤مُمٚملم سمٗمٔم٤مفم٦م دائام ُم٤م يٕم٤مُمؾ هب٤م اًمٖمري٥م 

ك أظملىمف ،ًمٙمٜمف يم٤من ودودا ٓ شمٜمٗمؽ طمذر ُمٜمف واًمٙمؾ خيِم ، اًمٙمؾاًمذى ضم٤مء ًمٞمٕمٛمؾ 

يقُمف إول قم٤مدي٤م طم٤مول ُمـ ظملًمف ووع  طملم ُم٣مؿمٗمت٤مه أن شمٌتًؿ رم يمؾ 



 

أؾم٤مؾمٞم٤مت صداىم٤مت ىمد تّقن قمٚمٞمف وقمث٤مء اًمٖمرسم٦م اًمتك جيرهب٤م ًمٚمٛمرة إومم ،شمٕمّرف قمغم 

طم٤مُمد اًمذى يٕمٛمؾ ٟمٗمس قمٛمٚمف ،شم٤ًمُمرا رم طمٙم٤مي٤متؿ قمـ سمٚمداهنؿ وأهٚمٞمٝمؿ 

،وضمد ومٞمف سمٕمض اًمٕمزاء قمـ اعمٗم٤مرىم٦م وم٤مًمّمديؼ هق اًمِمخص وُمِمٙملتؿ وطمٚمقهل٤م 

اًمقطمٞمد اًمذى دمد ٟمٗمًؽ ُمٕمف طملم شمٜمتٝمك ُمـ ذايمرة ُمـ طمقًمؽ أو شم٘مَم اعم٤ًموم٤مت 

ىمرسمٙمؿ ،وسمدأت اًمٕملىم٤مت أيمثر اٟمتِم٤مرا ُمـ طم٤مُمد إمم وًمٞمد صمؿ أمحد صمؿ سمٞمِمقى اًمٙمؾ 

أن  هن٤مي٦م اًم٘مقل، ؿمخّمٞم٤متؿ وسمٚمداهنؿ  اظمتلفواطمد رم طمّمد ًم٘مٛم٦م اًمٕمٞمش ُمع 

ؾمٞمدى اًم٘م٤مرئ ُمـ حُمك اؾمٛمف ُمـ  واقمذرينص٤مطمٌٜم٤م اًمذى مل أذيمر اؾمٛمف طمتك أن 

شم٤مريخ احلٞم٤مة إٓ ممـ هلؿ ُمٕمف ذيمرى ٓ يٛمٙمـ أن حتٞمٞمف شمٚمؽ اًمًٓمقر إٓ رم ذيمر سمٕمض 

اًمٖمرسم٦م وًمٙمـ  واقمت٤مدُمـ ُمقاىمػ طمٞم٤مشمف ،اعمٝمؿ أن ص٤مطمٌٜم٤م هذا ىمد شم٠مىمٚمؿ ُمع اًمقوع 

ف احلٜملم إًمٞمٝم٤م طمٞم٨م أن اًمِمٝمر إول ىمد اٟمٍمم ومِمط سم، ىمٚمٌف ُم٤مزال يدق سم٤مؾمؿ هبٞم٦م 

،وم٠مؿم٤مر إًمٞمف اعم٘مرسمقن ُمـ أصدىم٤مئف اجلدد أن يًت٘مؾ اًم٘مٓم٤مر إمم سمٚمده رم إضم٤مزة ىمّمػمة 

 اعمٝمٜمدس وم٠مذن ًمف.   وم٤مؾمت٠مذنًمػمى ُمـ اؿمت٤مق اًم٘مٚم٥م ىمٌؾ اًمٕملم ًمرؤي٤مهؿ 

*** 

 

 

 

 



 

 هٜم٤مك ؟ه٤م ُمـ   - 

ص٤مح هب٤م قمٛمك ُمٜمّمقر ظمٗمػم اًمدرك ،اًمذى سمدا قمغم ُملحمف قملُم٤مت اًمِمٞمخقظم٦م 

حيٛمؾ قمغم يمتٗمف سمٜمدىمٞم٦م ىمديٛمف مل يذيمر اٟمف اؾمتٕمٛمٚمٝم٤م رم يقم ُمـ إي٤مم ـمٞمٚم٦م طمٞم٤مشمف 

،ؾمقى أن حيٛمٚمٝم٤م حمزم هب٤م يمتٗمف ًمٞمل ،ُم٣م رم ؾمٙمقن اًمٚمٞمؾ واًم٘مري٦م ه٤مضمٕم٦م ٓشمٙم٤مد 

اًمٙملب اًمتك شمٕمقى ،وصقت شمرى ومٞمٝم٤م أى وضمف ًمٚمحٞم٤مة اًمٚمٝمؿ إٓ سمٕمض ُمـ 

ٓ شمٕمٚمق ؾمقى ًمٓم٤مسمؼ واطمد وُمًٓمح٦م سم٠مقمقاد اًمذرة اجل٤موم٦م  اًمؽمع ، سمٞمقتاًمْمٗم٤مدع رم 

ـ ؿمدة ُم ،وأوقاء ؿمحٞمح٦م خترج ُمـ حت٧م إسمقاب اًمتك ىمد ُم٤مت أهٚمٞمٝم٤م سمداظمٚمٝم٤م ،

شمٕمٌٝمؿ وُمِم٘م٦م حتٛمٚمٝمؿ ًمٚمٕمٜم٤مء ُمٜمحر اًمٔمٝمػمة واًمٕمٛمؾ رم أرض اًمٕمٛمدة ُم٘م٤مسمؾ اًمٖمذاء 

قمغم طملم ومج٠مة فمٝمر ؿمٌح إٟم٤ًمن ىم٤مدم ُمـ سمٕمٞمد ومّم٤مح ُمٜمّمقر ُمرة ٟم٤مُمقا يم٤مًم٘متغم ،و

 أظمرى

 هٜم٤مك ؟ه٤م ُملم  -

 هبٞم٦م أٟم٤م هبٞم٦م ي٤م قمٛمك ُمٜمّمقر . ومرد اًمِمٌح سمّمقت أٟمثقى:

 اًمغم ُم٠مظمرك حلد دًمقىم٧م؟ إيف -

 اًمٕمٛمدة ضم٤ميٚمق وٞمقف سمٙمرة ويمٜم٧م سمرّوق اًمدوار .  -

 ـمٞم٥م آضمك أوصٚمؽ ؟  -

 ٓ رسمٜم٤م خيٚمٞمؽ .  -



 

أُم٣م سمؽ قمزيزى اًم٘م٤مرئ طمٞم٨م  أنهذه احل٤مًم٦م ،أؾمتٓمٞمع أن  واٟم٘م٣م احلقار قمغم

ُمـ إومْمؾ أن ٟمٗمؽمع طمٞم٤مة شمٚمؽ اًمِم٘مٞم٦م اًمتك ُمٚمٙم٧م  أنيٛم٣م ُمٜمّمقر وًمٙمٜمك أرى 

ومٝمك ُمـ رطمؿ اًمٗم٘مر واًم١ٌمس ضم٤مءت وًمدت ُمـ  ُم٤م حتٞم٤ماؾمام يمٓمٚمٕمتٝم٤م وطمرووم٤م قمٙمس 

أىمّمد  أب ىمٕمٞمد يمٗمٞمػ ىمد أقمٞم٤مه اًمتٕم٥م وأوٜم٤مه اًمِم٘م٤مء واخلدُم٦م قمٜمد ـم٤مهمٞم٦م اًمٌٚمد

قمٛمدت٤م اًمذى ؾم٤مم اًمٗم٘مراء ؾمقء اًمٕمذاب سمًخرتؿ رم أروف ومل يٙمتػ سمذًمؽ سمؾ 

ضمٕمؾ ُمـ أسمٜم٤مئٝمؿ قمٌٞمدا حت٧م ىمدُمٞمف ،دًمٗم٧م اًمٗمت٤مة إمم درب وٞمؼ ُمتِمح اًمٔمٚمٛم٦م 

واًمًقاد ،صمؿ وجل٧م سمٞمت٤م هق أؿمٌف سم٤مًمٙمقخ يرىمد ظمٚمٗمف يمقُم٦م ُمـ اًمٚمحؿ ُمٙمقُم٦م قمٜمد 

أقمقاد اًمذرة اجل٤موم٦م وىمد ًمٓمخٝم٤م ـمرف اًم٤ٌمب ،شمٜمقر وؾم٘مػ يتدمم ُمٜمف )اًمٌقص (سمٕمض 

 صملصم٦م أـمٗم٤مل واُمرأة  . اًمتٜمقريٜم٤مم ومقىمف  ؾمقاد اًمدظم٤من قمٜمد اؿمٕم٤مل اًمتٜمقر ،

 اًم٤ٌمب.شم٠مظمرت ىمقى ي٤م سمٜمتك .ىم٤مهل٤م إب اًمٜم٤مئؿ إمم ضمقار   -

إُمتك رسمٜم٤م يتقب قمٚمٞمٜم٤م ُمـ اهلؿ ده ،سمٙمرة ضم٤مى اعم٠مُمقر واحل٤مؿمٞم٦م سمت٤مقمتف قمٜمد اًمٕمٛمدة   -

احلٓم٥م قمِم٤من اخلٌٞمز ،هذا ُم٤م ٟمٓم٘م٧م سمف ووارت اًمٙمثػم مم٤م  ويمٜم٧م سمٙمٜمس اًمدوار وسمٚمؿ

ُم٤م سملم أولقمٝم٤م ٓ شمًتٓمٞمع حتٛمٚمف ،شمٙمره اًمدٟمٞم٤م اًمتك ضمٕمٚمتٝم٤م وم٘مػمة ويمؾ  رءطمدث ،

شمًت٠مصمر سمف ًمٜمٗمًٝم٤م ،طمتك اًمذى ومٞمٝم٤م ُمًت٤ٌمح ،وم٘مقت٤م ًمٖمػمه٤م وأعمٝم٤م هق اًمقطمٞمد  رء

أهمغم ُم٤ممتٚمؽ اًمٗم٘مػمة وهق اًمٙمراُم٦م واًمنمف يداؾمقن حت٧م سملط ص٤مطم٥م اًمٕمزة ،ومام 

ًمف ٓ ًمٖمػمه طمتك ُمًح٦م اجلامل اًمتك  رءأطم٘مر شمٚمؽ احلٞم٤مة اًمتك يريد ومٞمٝم٤م اًمٖمٜمك يمؾ 

رزىمٝم٤م اهلل هب٤م ٓيدقمقهن٤م سمروٟم٘مٝم٤م ًمٙمٜمٝمؿ يت٤ٌمدًمقن اًم٘مٓمػ واًمِمؿ ومٞمٝم٤م ،قم٤مودت ُم٤م 

ُمـ  اسمتداءً اٟمتٝم٤مك ُمـ ىمٌؾ اًمٕمٛمدة واعمحٞمٓملم سمف ُمـ ٓطمًك طمذائف  شمٕمرو٧م ًمف ُمـ

ًمٞم٧م .اخلٗمر وطمتك اًم٤ًميس واًمٙملف ًم٘مد أصٌح٧م ُمًتخدُم٦م ُمـ اجلٛمٞمع رهمؿ أٟمٗمٝم٤م 



 

أن احلٞم٤مة شمٜمتٝمك وشمذه٥م إمم ُمـ يرطمؿ ،ٟم٤مُم٧م ُمـ اًمتٕم٥م واًمٗمٙمر ًمٞمقًمد يقم ضمديد رم 

 ؿمٛمًف ُمتٙمررة ُمآؾمٞمف.

*** 

تث٤مىمؾ إضمٗم٤من إمم قمٛمٚمف وـمٞمػ هبٞم٦م ُم٤م زال يراود وقمغم اًمٓمرف أظمر ىم٤مم ص٤مطمٌٜم٤م ُم

أضمٗم٤مٟمف ،ومٕم٘مد ٟمٞمتف أن يٕمقد أدراضمف إمم سمٚمدشمف يمٞمام يّم٤مرح أسم٤مه سمرهمٌتف اًمزواج ُمـ هبٞم٦م 

وهق يرى أٓ ُم٤مٟمع رم ذًمؽ ومٚمٙمؿ شمِمدق واًمده سم٤مؾمٛمٝم٤م وشمٕم٤مـمٗمف اًمِمديد ُمٕمٝم٤م داقمٞم٤م 

ًمٕمٛمدة اًمٓم٤مهمٞم٦م  ، ىم٤مسمؾ أن يرزىمٝم٤م اهلل سمٛمـ خيٗمػ قمٜمٝم٤م ُم٤م شمٕم٤مٟمٞمف ُمـ ُمِم٘م٦م رم دوار ا

أضم٤مزة وظمٗمؼ ىمٚمٌف سمؾ  إقمٓم٤مئفاعمٝمٜمدس واؾمت٠مذٟمف سم٤معم٣م إمم سمٚمدشمف ومل يامٟمع أظمر ُمـ 

اؾمت٘مؾ اًم٘مٓم٤مر ىمٌٚمف إمم اًمٌٚمدة وطمٞمٜمام وصؾ وضمد أُمف أُم٤مم اًمدار شمٜمٌش يم٤مًمدضم٤مضم٦م رم 

ؿمٕمر اسمٜمتٝم٤م ،ىمٌؾ يدهي٤م ودًمػ إمم اعمٜمزل وهروًم٧م هك ظمٚمٗمف ؾم٠مًمتف قمـ أظم٤ٌمره 

واًم٘مٌلت واًم١ًمال قمـ احل٤مل واجلقاب قمٜمف  وشم٤ٌمدل اجلٛمٞمع إؿمقاق، ػموم٠مضم٤مب سم٤مخل

وهق حي٤مرب ٟمٗمًف ًمٓمرح اعمقوقع اًمذى ضم٤مء ُمـ أضمٚمف ،ورأى أٓ ومٙم٤مك ُمٜمف ومٕمؼم إمم 

 ُم٤ٌمذة :احلدي٨م قمام أراد 

 سمٍماطم٦م أٟم٤م قم٤ميز ادمقز .  -

 ُملم؟وُم٤مًمف ي٤م اسمٜمك دى اًمٚمحٔم٦م اًمغم اطمٜم٤م ُمًتٜمٞمٜمٝم٤م ُمـ زُم٤من ،ورؾمٞم٧م قمغم   -

 هبٞم٦م...  -



 

وؾم٘مٓم٧م اًمٙمٚمٛم٦م قمغم رأس أسمٞمف يم٤مًمّم٤مقم٘م٦م وشمّم٤مرقم٧م اعمِم٤مهد رم قم٘مٚمف ومتذيمر يقم 

أن شمٓمٗمؾ قمغم ُم٤مسم٘مك ُمـ ُم٤مئدة اًمٕمٛمدة ووٞمقومف وأظمذ ومت٤متؿ ُمـ اًمٓمٕم٤مم واخلٛمر 

واعمٙمٞمٗم٤مت اًمتك ًمٕم٧ٌم سمٕم٘مٚمف طمتك ؾم٤مر يتاميؾ يٛمٜم٦م وينة ،ويمٞمػ أٟمف رم شمٚمؽ اًمٚمٞمٚم٦م 

ٜمٝم٤م اًمٕم٘مؾ قمغم هبٞم٦م اًمتك يم٤مٟم٧م ؾم٤مهرة سمٌٞم٧م اًمٕمٛمدة اعمِمئقُم٦م هجؿ سمقطمِمٞم٦م هم٤مب قم

ؾمقى ًمتٕمٌئ٦م اعمٕملم  ًمٌمءًمٚم٘م٤مم قمغم ظمدُم٦م اخلراف اًمذيـ جيٚمًقن ُمع اًمٕمٛمدة ٓ 

،ويمٞمػ أهن٤م ىم٤موُمتف وًمٙمٜمف يم٤معمجٜمقن أس قمغم اًمٜمٞمؾ ُمٜمٝم٤م طمتك مل دمد ُمٜمف شم٘مٞم٦م 

أهن٤م  هب٤م أن وهك شم٘م٤موُمف وٓشمًتٓمٞمع طمتك ويم٠مٟمكوم٤مٟمّم٤مقم٧م يم٤معم٠مؾمقرة عم٤م يريد 

وضمدت ٟمٗمًٝم٤م إُم٤م اًمرو٤م رهمام وإُم٤م اًمرطمٞمؾ صٛمت٤م وًمٙمـ سمٕمد اًمرطمٞمؾ ٓ أم ؾمؽممحٝم٤م 

ُمـ اًمٙمٚمامت وٓ أب ؾمٞمًٙم٧م قمـ أه٤مت ،أٟم٤م ٓ أسمرر ُم٤م ومٕمٚم٧م سم٘مدر ُم٤م أطم٤مول 

أطمد ،صمؿ أن احلٞم٤مة ؾمٚمٌتٝم٤م يمؾ  اًمٕمذر عمـ ىمدر قمٚمٞمٝم٤م اًمٜم٤مس وُم٤م ىمدرت قمكم اظمتلق

شمّم٤مرقم٧م ومٞمف ،  ،اعمٝمؿ أٟمف ىم٣م ُم٤م يم٤من يريدومٝمؾ شمٔمـ أهن٤م ؾمتٌ٘مك قمغم ُم٤م سم٘مك  رء

وضمد ٓسمٜمف ؟ و ومٙمٞمػ ًمٗمت٤مة يم٤مٟم٧م حتتف أن شمٙمقن زوضم٦م ، طمج٤مُم٤مت واًمإاًمإىمداُم٤مت 

 يدري  ٟمٗمًف ي٘مقل دون أن 

 ٕ هق ُم٤م ومٞمش همػمه٤م يٕمٜمك؟  - 

ًمٞمف ٕ ي٤م أسمقي٤م ، وهّل هبٞم٦م وطمِم٦م رم إيف سمٜم٧م ُمـ شمقسمٜم٤م وُمٚمٝم٤مش طمد هٜمٌ٘مك ؾمٜمده٤م   -

 ك.وهك هتخدم اُم

قمغم اًمرومض ومام يم٤من ُمـ اًمقًمد  وأيمدت واًمدشمف ٟمٗمس اًمٙملم وًمٙمـ إب ُم٤مزال ُمٍما

إٓ أن هدد سم٠من يتجرع اًمًؿ إن مل يٚمٌقا ـمٚمٌف ،ومتّم٤مرقم٧م ًمدى إب إومٙم٤مر سملم 



 

ظمنان اسمٜمف أو اعمقاوم٘م٦م وسمٕمد إحل٤مح إم قمغم اًمٜمزول ًمرهم٦ٌم اًمقًمد واومؼ إب ُمتٖمّم٤ٌم 

ٞم٦م اًمتك ومقضمئ سمام مل يتقىمٕمف ُمـ أهن٤م ًمٞم٧ًم سمٙمرا ،وشمؿ اعمراد وشمزوج اًمقًمد ُمـ هب

وسم١ًماًمف هل٤م أضم٤مسم٧م أهن٤م شمٕمرو٧م إلهمتّم٤مب ُمـ ىمٌؾ ُمـ ٓ يٛمٚمؽ ُمٕمف ىمقٓ وٓ ردا 

وسم٤مل طمقل أوىمقة يمتؿ اًمِمٕمقر سم٤مٟٓمت٘م٤مم رم صدره ومٝمقٓ ،  اًمٓم٤مهمٞم٦م قمٛمدة اًم٘مري٦م

طم٘مقىمٝمؿ يٛمٚمؽ ؾمقى ذًمؽ ،ومزُم٤من اًمٓمقاهمٞم٧م جيٕمؾ اًمٗم٘مراء يتٜم٤مزًمقن قمـ اًمٙمثػم ُمـ 

ظمِمٞم٦م اعمقت ،وطمتك اعمقت ٓ خي٤مومقن ُمٜمف طم٤ٌم رم احلٞم٤مة وًمٙمـ طمٗم٤مفم٤م قمغم ذوهيؿ 

 وأهٚمٞمٝمؿ ُمـ اًمِمت٤مت واًمؽمدى.

ُمرت إي٤مم وشمٕم٤مىم٧ٌم اًمِمٝمقر وإؾمك يتٛمٚمؽ إب وإُمؾ حيدو سم٤مًمقًمد ٟمحق 

 ُمًت٘مٌؾ يراه ُمنمىم٤م إمم أن أشم٧م حلٔم٦م مل يٙمـ اجلٛمٞمع رم اٟمتٔم٤مره٤م .

ًمٓم٤مهمٞم٦م ًمٞم٘مْمقا ؾمٝمراتؿ اًمتك شمٕمتؼم شمًٝمٞمل ًمٌٕمض إُمقر ضم٤مء اًمْمٞمقف إمم ُمٜمزل ا

مت٣م إمم اًمل ُمت٤مح قمٚمٞمؽ سمٌٓمـ اًمًٗم٤مح أو سم٤مًمٌٚمدى )اـمٕمؿ اًمٗمؿ  سمٛمٌدأ ًمٙمكًمٚمٕمٛمدة 

شمًتحك اًمٕملم( أىمقل ٟمّم٧ٌم اجلٚم٦ًم اًمتك يت٤ٌمدل ومٞمٝم٤م اجلٛمٞمع يم١موس اخلٛمر وًمٗم٤مئػ 

عمٜمّمقرٟم٤م هذا  اًمتٌغ اعمحِمقة سم٤معمخدرات ويؽميمقن اًمٗمت٤مت ًمٚمخدم ،واًمتك ؾمٞمٙمقن

ٟمّمٞم٥م إؾمد ومٞمٝم٤م ،فمؾ ُمٜمّمقر ينمب وينمب طم٧م ًمٕم٧ٌم اخلٛمر سمرأؾمف ورم قمقدشمف 

ًمٚمٌٞم٧م ُمؽمٟمح٤م يٛمٞمؾ إمم اًمٞمٛملم شم٤مرة وإمم اًمِمامل شم٤مرة أظمرى إذ سمف يّمؾ إمم اًمٌٞم٧م 

وسمدٓ ُمـ أن يٛمر ُمـ حت٧م اًمًٚمؿ اًمٓمٞمٜمك ًمٞمدًمػ إمم خمدقمف إمم ضمقار زوضمتف اهل٤مضمٕمف 

اعمتٝم٤مًمٙم٦م درضم٦م شمغم إظمرى وهق ٓ يدرى إمم أيـ ،إذ سمف يّمٕمد درضم٤مت اًمًٚمؿ 

يذه٥م إمم ان يّمؾ ًمٚمحجرة اخل٤مص٦م سمٌٝمٞم٦م ومٞمدومع اًم٤ٌمب ًمػمى ومٞمٝم٤م ؿمٝمقشمف اعمؽماىمّم٦م 

ويٚم٘مك سمجًده اًمًٛملم قمغم ضمًده٤م اًمٌض حت٤مول أن شمدومٕمف قمٜمٝم٤م وعمـ دون ضمدوى 



 

٤م اعمتقاًمٞم٦م وم٤محلٞمقان يتحرك سمداظمٚمف سمل هقادة أو شم١مده وٓيًٛمع ُمٜمٝم٤م يملُم٤م رهمؿ ٟمداءت

ًمف سم٤مٟمف أن سمٛم٘م٤مم واًمده٤م ورهمؿ أفمٗم٤مره٤م اًمتك ؿمقه٧م وضمٝمف ًمٙمـ هٞمٝم٤مت ًمٚمحٞمقان 

أن يدرك ورم اًمٚمحٔم٦م اًمتك أقمتله٤م يدظمؾ اًمقًمد اًمذى ضم٤مء ُمـ ؾمٗمره يمك ي٠مظمذ 

إؾمٗمؾ  زوضمتف ُم٤م سملم أطمْم٤مٟمف وم٢مذ سمف جيده٤م سملم أطمْم٤من أسمٞمف هرول اًمقًمد ُمنقم٤م إمم 

د زضم٤مضم٦م اًمًؿ اًمٙم٤مئٜم٦م رم صدع ُمـ احل٤مئط شمتٚمقى واطم رءومل يرى طمقًمف ؾمقى  ،

ؾمقى  وٓ ظملصاًمرؤى ُمـ طمقًمف أسمٞمف وزوضمتف وذيمرى ًمٞمٚم٦م اًمزوم٤مف واسمـ اًمٕمٛمدة 

اًمزضم٤مضم٦م ووٕمٝم٤م سملم يديف صمؿ دمرقمٝم٤م سم٤مًمٙم٤مُمؾ وهم٤مدر اعمٜمزل واًمًؿ يٕمرسمد رم أطمِم٤مئف 

 واًمرؤى شمتلؿمك ؿمٞمئ٤م ومِمٞمئ٤م طمتك أفمٚمؿ...

إرض يمك يٛم٣م إمم طم٘مٚمف ضم٤مرا ظمٚمٗمف هب٤مئٛمف  ـمٚمع اًمٜمٝم٤مر واًمٙمؾ يم٤مًمٜمٛمؾ يدب رم

،ؿمٛمس صٗمراء وأرض يٛمٚم١مه٤م روث اًمٌٝم٤مئؿ اًمذى شمٚمت٘مٓمف ؾمٞمدات اًمٌٚمدة ـم٤مزضم٤م 

ًمّمٜمع سمٕمض ُمـ اًمقىمقد ،ويٜم٤مدى ُمٜم٤مد أن صمٛم٦م ىمتٞمؾ ضمره اًمٙملب ُمـ اعم٘م٤مسمر ويتٕمرف 

قمٚمٞمف أهؾ اًمٌٚمدة وحيٛمٚمقٟمف إمم دار اًمٕمؿ ُمٜمّمقر وشمتٚم٘مك إم اعمِمٝمد ومتخر ُمٖمِمٞم٤م 

ٞمٝم٤م ُمـ هقل اًمّم٤مقم٘م٦م سمٞمٜمام يتٛمرغ إب رم اًمؽماب ُمـ هقل ُم٤م ٓ يٕمٚمٛمف اًمٜم٤مس قمـ قمٚم

احل٤مدث ،واًمزوضم٦م اًم٤ٌمئ٦ًم يمٛمـ وم٤مء إمم فمؾ ؿمجرة ُمـ ًمٗمح اًمرُمْم٤مء صمؿ ُم٤م ًمٌث٧م أن 

شمقمم اًمٔمؾ قمٜمٝم٤م ًمتٛم٣م إمم اًمرُمْم٤مء ،مل شمدم ؾمٕم٤مدت٤م ـمقيل ؾمتٕمقد يمام يم٤مٟم٧م ظم٤مدُم٦م 

دٟمٞم٤م سمل أب وٓضمد وم٘مد واوم٧م اعمٜمٞم٦م قمؿ ُمٜمّمقر حتٛمؾ هؿ ضمٜملم رم سمٓمٜمٝم٤م خيرج إمم اًم

إهة اًمٗم٘مػمة سمّمٌٖم٦م ؾمقداء ٓ اسمت٤ًمم طمٞم٤مة اًمذى مل حيتٛمؾ ُم٤مضمٜم٧م يداه ،وشمّمٌغ 

 ومٞمٝم٤م.

 



 

يمؿ ، رم ٟمٗمس يقم ُمقًمدى يم٤من ُمقًمده ،ظمرضمٜم٤م إمم اًمدٟمٞم٤م ؾمقي٤م ،قمرومٜم٤م احلروف ُمٕم٤م 

سمٜم٤م سمٕمٞمدا إمم ُم٤م سمٕمد اًمًح٤مب ،إمم واىمع اومؽماى ٟمٕمٞمش ومٞمف سمل يم٤من ظمٞم٤مًمٜم٤م يِمٓمح 

ؾمقى اعمرح واخلٞم٤مل ،يم٤مٟم٧م يمثػما ُم٤م شمتدومؼ سمداظمغم اًمٙمٚمامت اًمتك أطم٤مول  رء

عم٤م أٟم٤م قمٚمٞمف ُمـ اًمًٜمقات اًم٧ًم اًمتك ُمرت ُمـ  ُمقازٍ صٞم٤مهمتٝم٤م رم ؿمٙمؾ ىمّمَم 

د شمٗمرق قمٛمرى ،ومٙمٜم٤م يم٠مى ـمٗمٚملم شمرسمٞم٤م ُمٕم٤م يت٘مٛمّم٤من ؿمخّمٞم٦م واطمدة طمتك ٓ شمٙم٤م

 .سمٞمٜمٝمؿ رم اًمّمٗم٤مت واًمرؤى طمتك اخلٓمك ُمتِم٤مهب٦م

 وم٘مػمة ،يم٤مٟم٧م ـمٗمقًمتٜم٤م اًمٜم٘مٞم٦م ٓ شمٗمت٠م أن يِمقهب٤م اًمٙمثػم ُمـ احلرُم٤من ومٚم٘مد يم٤مٟم٧م أهٟم٤م 

هق دوٟمف ، ورم شمٚمؽ إزُمٜم٦م اًمٗم٘مػم وم٘مػم ضمدا واعمٞمًقر يٕمٞمش رم رهمد ٓ يٙم٤مد يرى ُمـ 

ومٗمك اًم٘مري٦م قمغم ؾمٌٞمؾ  جؼم ،اًمتواعمتجؼمون يرون اًمٗمرص٦م ؾم٤مٟمح٦م عمامرؾم٦م يمؾ أًمقان 

اعمث٤مل يم٤من اًمٕمٛمدة ٓ أضمد يمٚمامت أصػ هب٤م شمٕم٤مًمٞمف ودمؼمه قمغم اًمٗم٘مراء ُمـ ىمريتك ،ًم٘مد 

وصؾ دمؼمه وطمٌف ًمٚمٕمٚمق وُمٝم٤مٟم٦م ُمـ هق دوٟمف طمد اجلٜمقن ،يم٤من رم ُمرة ُمـ اعمرات 

جيٚمس أُم٤مم دواره اًمٙمٌػم قمغم أريٙم٦م ويٚمتػ طمقًمف اخلدم وُم٤مؾمحك إضمقاق ُمـ 

ٗمقن سمجؼموشمف ممـ متٚمؽ اًمْمٕمػ سمؾ وطم٥م اًمذل ُمـ ىمٚمقهبؿ وأومٕم٤مهلؿ اخلٗمر واعمدٟم

،ُمر رضمؾ وم٘مػم حيٛمٚمف مح٤مره اعمٜمٝمؽ ويْمع أُم٤مُمف سمٕمض ُمـ اًمؼمؾمٞمؿ عم٤م رم سمٞمتف ُمـ 

ُم٤مقمز أو أهمٜم٤مم ،ُمـ اعمٕمت٤مد رم ىمريتك اًمتك قمِم٘م٧م اًمذل أن ُمـ يٛمر قمغم اًمٕمٛمدة ٓ يٕمؼم 



 

ُمـ داسمتف ًمٞمٛمر وًمٙمـ ٕن ضمًده  أُم٤مُمف إٓ ُمؽمضمل ومٙم٤من ًمزاُم٤م قمغم ؿمٞمخٜم٤م أن يؽمضمؾ

ُمٜمٝمٙم٤م ٓؾمٞمام أن اًمتج٤مقمٞمد اًمتك شمروى طمٙم٤مي٤مت اًمزُمـ ىمد ظمٓم٧م رم وضمٝمف رواي٦م 

ُمٚم١مه٤م إمل ،أىمقل أن شمٚمؽ اًمٕمقائؼ ىمد طم٤مًم٧م دون شمرضمٚمف ومٛمر ُمٚم٘مٞم٤م اًمًلم قمغم 

اًمٓم٤مهمٞم٦م ومٚمؿ يرد وأرؾمؾ أطمد ضملديف ظمٚمػ ذاك اًمرضمؾ ًمٞمٜمزقمف ُمـ قمغم مح٤مره ٟمزقم٤م 

سمذًمؽ سمؾ أظمذ جيره قمغم إرض  يٙمتِػ ومل  إرض ،ٜمحٞمؾ قمغم ويٚم٘مك سمجًده اًم

ًمٞمٌٚمغ سمف طمٞم٨م جيٚمس اًمٓم٤مهمٞم٦م سمٕمد أن شمدرج سم٤مًمدُم٤مء اًمٖم٤مًمٞم٦م ،وُم٤مذا يٗمٕمؾ اهلزيؾ أُم٤مم 

ُمـ وم٤مض اًمِمحؿ واًمٚمحؿ ُمـ ُمٜمٙمٌٞمف رم همػم ضمٝمد ُمٜمف وٓ ؾمٕمك ومٝمؿ يم٤مًمثػمان اًمتك 

 شمرسمك ُمـ أضمؾ اًمذسمح يرسمٞمٝمؿ ًمدومع اعمٙمروه قمٜمف وقمـ ذويف.

 أمل شمٕمٚمؿ ي٤م رضمؾ أٟمؽ أظمٓم٠مت سمٛمرورك رايم٤ٌم ُمـ أُم٤مُمك ؟ -

 إذا وم٤مٟم٧م شمت٠ممل ُمـ هذه اًمدٟمٞم٤م وًمًقف أقمٗمٞمؽ ُمـ هذا اًمٕمٜم٤مء وأرحيؽ إمم إسمد .

ٌّٚمف ًمٙمـ اًمٓم٤مهمٞم٦م ٓ  -  اًمًامح ي٤م ؾمٞمدى ،واهن٤مل اًمرضمؾ ُمنقم٤م إمم ىمدم اًمٓم٤مهمٞم٦م ي٘م

خ٤مدم أن يٕمٚمق قمغم يِمٕمر سم٠موًمئؽ اًمتٗمٝم٦م ومٝمؿ رم وضمٝم٦م ٟمٔمره ظمدُم٤م ًمف وٓ جيقز ًمٚم

 ؾمٞمده ،هن٤مي٦م اعمٓم٤مف أن أُمر اًمٓم٤مهمٞم٦م سمف وم٠مًم٘مقه رم ٟم٤مر اًمتٜمقر سمل رمح٦م أو ؿمٗم٘م٦م .

شمٚمؽ هك اعمّمٞم٦ٌم اًمتك اقمت٤مدت قمٚمٞمٝم٤م ؿمٕمقسمٜم٤م ،ٟمٔمؾ رم ذل وُمـ ي٘متٚمٜم٤م ُمـ ضمٚمدشمٜم٤م 

وًمٙمٜمٝمؿ أطمذي٦م رم ىمدم احل٤ميمؿ ،ي٘مقل ىم٤مئؾ رسمام هؿ جمؼمون قمغم ذًمؽ وًمٙمـ أذف مم 

وم٤معمقت أومْمؾ ُمـ أقمٞمش سمذٟمٌك اًمذى  ومٞمٝم٤م ، همػمى  ُمـ إًم٘م٤مءظمػم  أن أًم٘مك رم اًمٜم٤مر

اىمؽمومتف وأقمٞمش ـمٞمٚم٦م قمٛمرى رم ًمقم ُمـ اًمْمٛمػم ،ويٙمٗمك ٟمٔمرة إيت٤مم ُمـ سمٕمده ،وىمد 

ٌّد اًمٜم٤مس ًمف ُمـ دون اهلل  أينيرى اًمٌٕمض  ىمد سم٤مًمٖم٧م سمقصػ اًمٓم٤مهمٞم٦م طمٞم٨م أٟمف ُمـ يٕم



 

قمغم اخلْمقع ًمف ومٝمقٓ ؿمؽ  وًمٙمٜمك أرى أن اخلْمقع ٓ يٙمقن إٓ هلل وُمـ جيؼم اًمٜم٤مس

 ُمـ اًمٓمقاهمٞم٧م .

أقمقد سمٙمؿ إمم صدي٘مك اًمذى ُمرت سمٜم٤م اًمًٜمقات ؾمقي٤م طمتك يمؼمٟم٤م وٟمحـ ُم٤مزًمٜم٤م ٓ 

ٟمٗمؽمق وٓ ٟمختٚمػ إمم أن سمٚمٖمٜم٤م ؾمٜمقات اعمراه٘م٦م وؿمٖمٚمتٜمك ومت٤مة قمِم٘م٧م ومٞمٝم٤م يمؾ 

ُم٤مومٞمٝم٤م وأـمٚمٕم٧م صدي٘مك قمغم ىمّمتك ومام يم٤من ُمٜمف إٓ أن أراد شم٘مٚمٞمدى ومٚمؿ جيد ؾمقاه٤م 

٥م اًمِم٤ٌمك قمٚمٞمٝم٤م ذاُم٤م رم ؿمخّمٞمتك وصدىمك ُمٕمٝم٤م ،وطمدث أن رأت ومٞمف ُمـ ًمٞمٜمّم

خي٤مف قمٚمٞمٝم٤م وم٤مٟمجروم٧م ُمٕمف رم ىمّم٦م قمٚمٛم٧م هب٤م طملم رأيتٝم٤م شمتٖمػم ُمـ ٟم٤مطمٞمتك وٓ تتؿ 

سمٚم٘م٤مئك ويم٤مٟم٧م اًمّم٤مقم٘م٦م أٟمك رم ذه٤مسمك إًمٞمف ًمٞمل ؾمٛمٕم٧م صقت٤م ُمٕمف ورأيتٝم٤م سملم 

ؾمٜمقات اًمٌٕمد شمتٙم٤مصمر أطمْم٤مٟمف ، صدُم٧م رم ذًمؽ يمثػم واٟمٗمّمٚم٧م قمٜمٝم٤م وقمٜمف وفمٚم٧م 

واٟمتٝم٧م ُم٤م سمٞمٜمٜم٤م ُمـ ضمٚم٤ًمت طمتك اًمًلم مل ٟمٙمـ ٟمٚم٘مٞمف قمغم سمٕمْمٜم٤م إن ص٤مدف ُمرورٟم٤م 

 سم٤مًمِم٤مرع.

ُمرت اًمًٜمقات ـمقال سمدوٟمف ،وٟمحـ ٓ ٟمرى إٓ اًمتّم٤مرع سمٞمٜمٜم٤م قمغم ومت٤مة طمٞمٜمام ظمػمت 

سمٞمٜمف وسملم ُمـ شم٘مدم خلٓمٌتٝم٤م اظمت٤مرت قمغم اًمٗمقر ُمـ ضم٤مء يدق سم٤مهب٤م قمٚمٛمٜم٤م سمٕمده٤م أن ُم٤م 

ٜمٜم٤م ٓسمد ًمف ُمـ قمقدة ،قمِمٜم٤م ُمٕم٤م رم صداىم٦م ىمٚمام دمد ُمثٚمٝم٤م قمغم وضمف اًمًٌٞمٓم٦م ، شمقرم سمٞم

 ىمدر ُم٤مواًمده اعمتجؼم اًمذى طمرُمف يمثػما ُمـ ُمٚمذات احلٞم٤مة رهمؿ شمرسمٕمف قمغم قمرؿمٝم٤م 

طمٔمٞمتف اًمدٟمٞم٤م سمف  ،أطمدث ذًمؽ رم طمٞم٤مشمف ـمٗمرة ضمٕمٚم٧م ُمٜمف رضمل ُمٕم٤مدي٤م ًمٙمؾ ُم٤مهق 

 إًمخُمتدٟمك ،يم٤مًمٗم٘مر رم اًمٓمٕم٤مم واعمٚمٌس ...



 

هرُم٧م أي٤مُمٜم٤م وشمقًم٧م رم سمطء رضمؾ ٓ يٙم٤مد حيرك ىمدُمٞمف ،ؾمٜمقات قمج٤مف ٓ يًتٓمٞمع 

اجلٌؾ حتٛمؾ ُم٤م ٟمتحٛمٚمف ًمٙمـ اضمتامقمٜم٤م وشم٤ًمُمرٟم٤م ضمٕمؾ اًمٜمٝم٤مرات مت٣م واًمٚمٞملت شمٗمر 

ُمـ حت٧م أضمٗم٤مٟمٜم٤م ،ورم أطمد إي٤مم هلقٟم٤م يمثػما وومج٠مة وىمع قمغم إرض ،ٓ ُمٖمِمٞم٤م قمٚمٞمف 

ًده ،ويٌّمؼ ومٛمف زسمدا يمزسمد اًمٌحر وطم٤موًم٧م سمؾ ُمتِمٜمج٤م ،شمتّمٚم٥م اًمنمايلم رم ضم

ضم٤مهدا أن أرومع قمٜمف شمٚمؽ اعمِم٘م٦م اًمتك رأيتٝم٤م رم ضمحقظ قمٞمٜمٞمف ومترهمف رم اًمؽماب ، 

وًمٙمـ اعمح٤موٓت سم٤مءت سم٤مًمٗمِمؾ ،حلٔم٤مت قمّمٞم٦ٌم أن شمرى ُمـ هق قمزيز ًمديؽ يت٠ممل 

وأٟم٧م قم٤مضمز طمتك أن شمرومع ضمًده ًمتجرى سمف ،ُمرت اًمٚمحٔم٤مت صم٘م٤مٓ وأٟم٤م ٓ أدرى ُم٤م 

سمل اؾمتج٤مسم٦م واؾمتٖم٤مصمتك سمل آذان  ومٜمداءايتؾ ويم٠من اًمدٟمٞم٤م ىمد ومرهم٧م ُمـ اًمٌنم اًمٕمٛم

روقمك طمٞم٨م اؾمؽمد ص٤مطمٌك قم٤مومٞمتف وهق ي٠ًمًمٜمك ٟمٗمس ًمٞمٝمدأ شمًٛمع ،وضم٤مء سمرد اهلل 

 اًم١ًمال اًمذى ؾم٠مًمتف ًمف ُم٤مذا طمدث ؟

مل ٟمرد ضمقاسم٤م ًمٚم١ًمال يٙمٗمك أن اًمٚمحٔم٦م اًمٕمّمٞم٦ٌم ىمد ُمرت ومل شمٙمـ شمٚمؽ هك اعمرة 

إومم سمؾ شمقاًم٧م احل٤مٓت وشمدهقرت صحتف طمتك أٟمٜمك متٜمٞم٧م ًمق قم٤مد اًمزُم٤من سمٜم٤م 

سمٓمٞم٥م ٟمٗمس أذيمر آظمر ُمرة يمٜم٤م ُمٕم٤م طملم  ُم٤م يريدوم٤مهٌف ُمـ حي٥م دون شمٜم٤مومس وأقمٓمٞمف 

ٚمؿ أن ي٘مػ ُمرة أظمرى قمغم ىمدُمٞمف ، ذيمرٟمك سمام ُم٣م ُمـ أي٤مُمٜم٤م ُمت٤ًمئل هؾ ًمف أن حي

متٚمؽ اًمنـم٤من ُمـ رأؾمف طمتك ىم٣م قمٚمٞمف ومرطمؾ رم صٛم٧م ، شم٤مريم٤م مم ذيمري٤مت 

 طمٗمرت قمغم ضمذوع اًمِمجر .

*** 



 

ضمٚمس إمم اًمٜمٞمؾ يِمٙمق إًمٞمف ُم٤م أمل سمف ُمـ طمرُم٤من وؿمقق يٙم٤مد أن يٗمتؽ سمْمٚمققمف وُم٤م 

حتقى ، اظمت٤مر اعمٙم٤من اًمذى يم٤مٟم٤م ومٞمف يٚمت٘مٞم٤من ، يمؿ اًمت٘مٞم٤م قمغم وٗم٤مف اًمٜمٝمر اًمذى أصٌح 

 آٓمص٤مُمت٤م ؾم٤ميمٜم٤م ؾمٙمقن اعمقشمك شمتٝم٤مدى أُمقاضمف همػم قم٤مسمئ٦م سمام خيتٚم٩م رم ٟمٗمًف ُمـ 

ُمٜمذ زُمـ ىمّمػم يٛمٚم١م وٗم٤مومف احل٥م واحلٜم٤من، مهس  اًمٌٕمد ، وشم٤ٌمريح اًمِمقق  وىمد يم٤من

أشمذيمر طمٞمٜمام يمٜم٤م ُمٕم٤م ٟمٛمأل إضمقاء سم٤مًم٘مٌلت ؟ أن وطمدى شمزدريٜمك ذى  اًمٜمٞمؾ :  إمم 

اًمري٤مح ،واًمٕملم شم٠ممل ُمـ ًمٔمك اًمٕمؼمات أشمذيمر ي٤م ٟمٞمؾ يمؿ ضمٚمًٜم٤م قمغم وٗم٤مومؽ ٟمحٚمؿ 

ٞمض إًمٞمؽ يٚمٝمق ومٞمف صٖم٤مرٟم٤م ومتتٚمئ اًم٘مٚمقب سمح٥م يٗم ؿم٤مـمئؽ ،سمٌٞم٧م صٖمػم يٓمؾ قمغم 

ومٞمجٕمؾ إُمقاج طم٤ٌم يروى فمٛم٠م اًمٕم٤مؿم٘ملم وطمٞمٜمام حيؾ اًمٚمٞمؾ ٟمًٛمع صقت هدؤك 

اجلٛمٞمؾ ورم اًمّم٤ٌمح صقت ٟم٘مٞمؼ وٗم٤مدقمؽ واًمٕمّم٤مومػم قمغم إيؽ شمٖمرد سم٠مٟمِمقدة 

أرى قمغم وٗمتٞمؽ اًمًقاد وٟمٕمٞم٥م اًمٌقم  !ًمٚمّمٌح ؟ ُم٤ممم ٓ أرى أن ؾمقى اهلٛمقم 

ًمًامء ُمـ ومرطمتٝم٤م سمٜم٤م وشمقاريٜم٤م ُمـ يٖمٛمر إضمقاء ، هؾ ٟمًٞم٧م ضمٚم٤ًمشمٜم٤م قمٜمدك وسمٙم٤مء ا

أن ٓ أرى إٓ فملُم٤م رم فملم واًمًامء متٓمر طمٜم٘م٤م  ؟ ُم٤مزمإُمٓم٤مر حت٧م أؿمج٤مرك 

 !وسمٙم٤مء وشمتٚمثؿ سم٤مًمٖمامم اعمِمٌع سم٤محلزن وإمل  

هذه اًمٙمٚمامت هك ُم٤محتدث هب٤م ىمٚم٥م ص٤مطمٌٜم٤م طملم أشمك رم ٟمٗمس اعمٙم٤من اًمذى يم٤من 

إمم اًمقراء ىمٚمٞمل ًمٜمرى  ذًمؽ اًمِم٤مب اًمٜمحٞمؾ  ٓسمد ًمٜم٤م أن ٟمٕمقد، ويٚمت٘مك ومٞمف حمٌقسمتف 

ىمد وُم٘مد  رءاًمذى يٛم٣م رم ؿمقارع ىمريتف هم٤مو٤م سمٍمه يم٠مٟمام يٌح٨م رم إرض قمـ 

ُمٜمف قُمرف رم ىمريتف سم٤مًمِم٤مب اعمتزن اًمذى إن أردت احلدي٨م ُمٕمف ومل يٛمٙمٜمؽ ذًمؽ رم 



 

ر ُمـ اًمِم٤مرع ومّمقشمف ظم٤موم٧م سمٓمري٘م٦م ىمد ٓ شُمًٛمع ، يم٤من يٛمر قمٚمٞمٝم٤م رم اًمٞمقم اًمقاطمد أيمث

قمٞمٜم٤مه  ارشمٗمٕم٧مدائام إمم إرض ، طمتك ضم٤مء اًمٞمقم اعمِمٝمقد  ومٕمٞمٜم٤مهُمرة وًمٙمٜمف ٓ يراه٤م 

قمـ إرض ىمٚمٞمل ومتلىم٧م قمٞمٜم٤مه سمٕمٞمٜمٞمٝم٤م، رُم٘متف سمٜمٔمرة ضمٕمٚم٧م ومرائّمف شمرشمٕمد ُمـ هقل 

ُم٤م أطمس ، ُم٤م هذا اًمِمٕمقر اًمٖمري٥م اًمذى اٟمت٤مسمف؟ ؿمٕمر سم٠من ىمدُمٞمف ٓ شمٙم٤مد حتٛملٟمف ، 

ػم دىم٤مئؼ ُمٕمدودة قم٤مد قمغم أصمره٤م إمم ٟمٗمس اًمٓمريؼ، وم٤ٌمًمرهمؿ وصؾ إمم ُمٜمزًمف مل يٚم٨ٌم هم

ُمـ أن ظمٚمل ُم٤م ىمد طمدث ًمف إٓ أٟمف أراد أن يًتزيد ُمـ اًمِمٕمقر سم٤مًمرضمٗم٦م واًمرقمِم٦م 

اًمتك أطمس هب٤م ،طمٞمٜمام قم٤مد رم هذه اعمرة مل شمٙمـ قمٞمٜم٤مه ًمألرض يمٕم٤مدشمف سمؾ قمّٚمؼ سمٍمه 

ٟمٗمس اًمٜمٔمرة اًمتك قمغم ُمقوع وضمقده٤م ويم٠مهن٤م هك إظمرى متث٤مل صم٤مسم٧م رم ُمقوٕمف 

اظمؽمىم٧م وٚمققمف ًمتٜمٗمذ ُم٤ٌمذة إمم ىمٚمٌف ، شمٜم٤مصمرت اًمٜمجقم اًملُمٕم٦م رم جم٤مل رؤيتف ، 

وؿمٕمر أٟمف ٓ ؿمؽ ُمٖمِمك قمٚمٞمف ُم٤م هذا اًمِمٕمقر اًمذى ؾمٞمٓمر قمٚمٞمف ًمٚمٛمرة إومم رم 

 وًمٙمٜمف اؾمتِمٕمر اخلجؾ واخلقف ُمـ اًمرىم٤ٌمء .ًا آظمر طمٞم٤مشمف ، ود ًمق قم٤مد ًمٞم٠مظمذ ً

اعمِم٤مقمر رم ىمٚمٌف اًمٗم٤مرغ ، يمؿ متٜمك أن  أهلٌت٤مًمٞمٚمف سملم ٟمٔمرشملم مل يٜمؿ ًمٞمٚمتف شمٚمؽ سمؾ فمؾ  

ي٠مشمك اًمٜمٝم٤مر هيٕم٤م يمك يراه٤م ُمرة أظمرى ًمٞمًت٘مؾ ذاع قمٞمٜمٞمٝم٤م وم٘مد يّمؾ إمم سمر آُمـ 

هٜم٤مك قمٜمد أهداهب٤م اًمتك أزاطم٧م سم٤مُٕمس حتٗمٔم٤م دام رم طمٞم٤مشمف  ، وًمٙمـ هٞمٝم٤مت أن 

ل سمف إمم سمزوغ اًمِمٛمس يٜمجغم اًمٚمٞمؾ وم٤مًمدىم٤مئؼ ؾم٤مقم٤مت واًم٤ًمقم٤مت ؾمٜملم واٟمتٝمك احل٤م

وم٤ًمر إمم ُمٜمزهل٤م وًمٙمـ اًمٜم٤مس ُمقشمك ٓ طمٞم٤مة عمـ شمٜم٤مضمك ، عم٤مذا ٟم٤مُم٧م؟ أمل شمِمٕمر سمام 

هٙمذا حتدث رم ٟمٗمًف وسمٞمٜمام هق يمذًمؽ إذ سم٤مًم٤ٌمب ،  ؿمٕمرت سمف أمل ي١مرىمٝم٤م ُم٤م أرىمٜمك 

يٗمتح وخترج هك ويم٠مهن٤م شمِمٕمر سمقضمقده ظم٤مرج سم٤مهب٤م اًم٤ٌمب يٗمتح وُمٕمف أمجؾ إذاىم٦م 

 رأه٤م رم طمٞم٤مشمف  . ٕمجؾ سمًٛم٦م ىمد



 

وضمف صٌقح شمّمٌٖمف سمًٛم٦م شمٌٕم٨م قمغم اًمتٗم٤مؤل واًمًٕم٤مدة أًم٘م٧م اًمًلم إًمٞمف شمٚمٕمثؿ 

ؾم٠مًمتف قمـ ؾم٥ٌم وىمقومف ومزاد شمٚمٕمثٛمف وارشم٤ٌميمف ومل  قمٚمٞمف ،ويم٠مٟمف ٕول ُمرة يٚم٘مك اًمًلم 

يتحرك ًمف ؾم٤ميمـ إٓ أن شم٤ًمرقم٧م اخلٓمك ُمٜمف واسمتٕمد قمٜمٝم٤م  ، وظمٗمؼ ىمٚمٌف سمِمدة وٓم 

د أدراضمف إًمٞمٝم٤م ويم٠مهن٤م شمٜمتٔمر قمقدشمف وم٠مًم٘مك قمٚمٞمٝم٤م اًمًلم ٟمٗمًف قمغم ُم٤مومٕمؾ وقم٤م

وم٘مٝم٘مٝم٧م وهك شمرد اًمًلم قمٚمٞمف وم٘م٤مل رم ٟمٗمًف رسمام ظم٤مًمتٜمك جمٜمقٟم٤م وم٤ٌمدره٤م سم٘مقًمف أشمٞم٧م 

ومتٛمٕمْم٧م رم دمٝمؿ   وشمذيمرت أن اًم١ًمال شمل اًمًلم ُمٜمٝم٤م رم اًمٌداي٦م أراِك يمك 

يرد قمغم اًم١ًمال اعمٓمروح آٟمٗم٤م ومْمحٙم٧م ُمرة أظمرى وؾم٠مًمتف أمل شمٜمؿ ُمثغم ؟  أٟمفومٕمٚمٛم٧م 

وم٠موُم٠م سمرأؾمف دون أن يرد وم٘م٤مًم٧م ًمف أؾمٝمرت ُمـ أضمؾ ُم٤م ؾمٝمرت أٟم٤م ًمف ؟ ومٝمز رأؾمف 

وًمٙمٜمف ٟمٓمؼ هذه اعمرة ىم٤مئل هل٤م: ٟمٔمراشمؽ ٟمٌٝمتٜمك أن ؾم٤مقم٤مت اًمٚمٞمؾ ـمقيٚم٦م، وم٤مسمتًٛم٧م 

ًمؽ ومٛمٜمذ زُمـ وأٟم٤م أراك مت٣م وىم٤مًم٧م : شمٚمؽ هك اعمرة إومم اًمتك حيدث ومٞمٝم٤م ذ

أُم٤مُمك وأمتٜمك أن شمرومع قمٞمٜمٞمؽ رم قمٞمٜمك طمتك تٛمس قمٞمٜم٤مى سمام جيقل رم ظم٤مـمرى ، 

وم٘م٤مل: طم٘م٤م وُم٤م سم٘مٚمٌؽ ٟم٤مطمٞمتك ؟ ومردت : هق احل٥م اًمذى فمؾ ي١مرىمٜمك يمثػما 

وطم٤موًم٧م ُمرارا أن أقمؼم ًمؽ قمٜمف وم٤مومتٕمٚم٧م اًمٙمثػم ُمـ اًمٕمراىمٞمؾ رم ـمري٘مؽ ًمٙمٜمؽ مل 

ٕمرت أن دون طمٌؽ ظمرط اًم٘مت٤مد ، إمم أن ضم٤مءت اًمٗمرص٦م ، طمتك ؿم اهتامُم٤مشمٕمػمٟمك 

اًمتك اطمتْمٜم٧م ومٞمٝم٤م قمٞمٜم٤مى قمٞمٜمٞمؽ سم٤مُٕمس ومحٛمٚمتٝم٤م سمٙمؾ ُم٤م سم٘مٚمٌك ومحٛمٚمتف إًمٞمؽ وُم٤م 

خيرج ُمـ اًم٘مٚم٥م يً٘مط رم اًم٘مٚم٥م ،يمؿ أٟم٤م ؾمٕمٞمدة أٟمك أرى إن ُم٤م طمٚمٛم٧م سمف سملم 

 يدى .

ي٘مِمٕمر ؾم٘مٓم٧م اًمٙمٚمامت قمغم ىمٚم٥م ص٤مطمٌٜم٤م يم٘مذائػ ُمتّم٤مرقم٦م ًمٚمٜمٞمؾ سمف ، ومت٤مرة 

ضمًده وأظمرى يردمػ ُمـ هقل ُم٤م يًٛمع وًمٙمـ اًمِمٕمقر اًمذى همٛمره هق اًمًٙمٞمٜم٦م 



 

واًمدفء ، فمٝمر اًمرىم٤ٌمء رم اًمِمقارع وم٠مراد أن يقارى اًمِمٛمٕم٦م يمك ٓ شمٓمٗمئ اًمريح 

وهجٝم٤م وٟمقره٤م وم٤مٟمًح٥م ُمـ أُم٤مُمٝم٤م ٓ شمٙم٤مد ىمدُمٞمف تٌط قمغم إرض ومٝمق يمٛمـ يٓمػم 

 واهلٜم٤مء . أن ومقىمف ُمـ اًمٕمّم٤مومػم ه٤مئؿ رم دٟمٞم٤م اًمًٕم٤مدة

يم٤مٟم٧م شمٚمؽ سمداي٦م اًم٘مّم٦م اًمتك فمٚم٧م ًمًٜمقات طمٙم٤مي٦م اًمٌٚمدة ومٙم٤مٟم٧م اًمٚم٘م٤مءات اًمٙمثػمة 

اًمتك ٓ شمٙم٤مد شمٜمتٝمك إٓ سمققمد سمٚم٘مٞم٤م ضمديدة شمٖمػم ؿمٙمؾ طمٞم٤مشمف ُمـ اًمتجٝمؿ إمم اإلسمت٤ًمُم٦م 

اًمتك ٓ شمٙم٤مد شمٗم٤مرق وضمٝمف، حتدي٤م سم٤محل٥م يمؾ اًمّمٕم٤مب شملىمٞم٤م قمغم اًمٜمٞمؾ ورؾمام 

اًمتك ٓسمد ًمٚمٕم٤مؿمؼ ومٞمٝم٤م أن يٌتٕمد ًمٜمٞمؾ اعمزيد ُمـ اعم٤مل يمك  إطملم سمف وضم٤مءت اًمٚمحٔم٦م

 .ئمٗمر سمٛمحٌقسمتف ، رم أول ظمروج ًمف ُمـ اًمٌٚمدة يمثرت دُمققمٝم٤م قمٚمٞمف

أقمٓمك فمٝمره ًمٚمٌٚمد وًمٙمـ ضمًده وم٘مط هق اعم٤ًمومر واعمٌتٕمد ومام زال هٜم٤مك ىمٓمٕم٦م ُمـ 

إمم  وووٕمٝم٤م رم إولع ًمٙمٜمٝم٤م آصمرت أن شمٌ٘مك اٟمتزاقمٝم٤مضمًده ظمٚمٗمٝم٤م رم ىمريتف طم٤مول 

ضمقار ُمـ أطم٥م ، قم٤مٟمك رم اًمٖمرسم٦م يمثػما ومٝمٞمٝم٤مت ًمٚمجًد أن حيٞم٤م  هبذه اًمدٟمٞم٤م وىمٚمٌف 

ًمٞمس رم ضمقاٟمحف ، وؿمٞمئ٤م ومِمٞمئ٤م اقمت٤مد اًمٌٕم٤مد ، يم٤من يتحلم اًمٗمرص٦م ًمٚمٕمقدة إمم اًمدي٤مر 

يمك ي٘متٜمص اًمٜمٔمرة واًمٚم٘م٤مء ويٙمؼم احل٥م رهمؿ اًمٌٕم٤مد وشمٙمثر اًمٚم٘م٤مءات رم إي٤مم 

ب طمٌٝم٤م اًمذى ٓ يٜمتٝمك ، متر اًمًٜمقات وي٤مشمك ُم٤مٓ اًم٘ملئؾ اًمتك مت٣م سمف رم رطم٤م

ُمٝمرب ُمٜمف وم٤مٕزواج يتٝم٤مومتقن قمغم دي٤مر احلٌٞم٦ٌم وختتٚمؼ اًمٕمٞمقب ومٞمٝمؿ ،طمتك ؿمٕمر 

ُم٤م جيٕمٚمٝم٤م شمٕمزف قمـ اًمزواج شمتٕمٚمؾ سم٤مًمتٕمٚمٞمؿ وًمٙمـ أسم٤مه٤م همػم  ؿمٞمئ٤مواًمده٤م سم٠من صمٛم٦م 

أهن٤م قمغم قملىم٦م  ُم٘متٜمع سمام شم٘مقل ومٞمدظمؾ أطمدهؿ إمم أسمٞمٝم٤م ًمٞمٕمٚمـ ًمف ُم٤م ىمد هم٤مب قمـ قمٞمٜمف

ويٜمٝمره٤م وهك ٓ دمد ومٙم٤ميم٤م ُمـ إسار أسمٞمٝم٤م  اسمٜمتفسمّم٤مطمٌٜم٤م ومٞمزداد طمٜمؼ آب قمغم 

قمغم اًمزواج ُمـ أطمدهؿ ، ويٕمقد ص٤مطمٌٜم٤م إمم اًمٌٚمدة وشمّم٤مرطمف سمام آًم٧م إًمٞمف طمٞم٤مت٤م وُم٤م 



 

شملىمٞمف ُمـ قمذاب ممـ حيٞمٓمقن هب٤م وًمٙمـ طمٞم٤مة ص٤مطمٌٜم٤م شمٜم٘مٚم٥م رأؾم٤م قمغم قم٘م٥م سمٕمد 

اًمٕم٤مئؾ ًمألهة ومل جم٤مل ًمٞمٗمٙمر رم ٟمٗمًف وآُم٤مًمف وم٘مد شمٕمٚمؼ رم قمٜم٘مف  ووم٤مة أسمٞمف ًمٞمّمٌح هق

 آُم٤مل أـمٗم٤مل صٖم٤مر وأرُمٚم٦م 

قمجقز وأظم٧م قمغم قمت٤ٌمت زواج ، ٓ يدرى ُم٤م يٗمٕمؾ وضمد ٟمٗمًف يٛم٣م إمم أسمٞمٝم٤م 

هب٤م وًمٙمـ إب يم٤من واىمٕمٞم٤م ومْمل قمـ ومٔم٤مفمتف  آرشم٤ٌمطضمٚمس إًمٞمف طمدصمف سمرهمٌتف رم 

طمؾ وٞمٗم٤م ُمـ ٟم٤مومذة اًمٌٞم٧م ٓ ُمـ سم٤مسمف ، أطمس رم احلدي٨م إًمٞمف ومٝمق يرى أٟمف ىمد 

ص٤مطمٌٜم٤م سم٤مخلزى ُمـ ومٕمؾ احلٞم٤مة ُمٕمف وهقم٤من ُم٤م ضمرت إي٤مم وأرهمٛم٧م حمٌقسمتف قمغم 

اعمقاوم٘م٦م قمغم ُمـ شم٘مدم خلٓمٌتٝم٤م ومت٧م ُمراؾمؿ اًمٕمرس رم عمح اًمٌٍم يمك يٜم٘مذ إب ُم٤م 

رم  اًمتك قمٚمؿ اجلٛمٞمع سم٘مّم٦م طمٌٝم٤م ،ُم٤مزال اًم٘مٚم٥م يت٘مٓمع اسمٜمتفىمد شمٌ٘مك ُمـ ُم٤مء وضمف 

ضمٜم٤ٌمشمف وهمدا ؾمٞمٙمقن زوضم٤م ٕظمرى ىمد شمريم٧م رم ىمٚم٥م ُمـ يٕمِم٘مٝم٤م ضمرطم٤م هم٤مئرا ، يمام 

 شمريم٧م شمٚمؽ رم ىمٚم٥م ص٤مطمٌٜم٤م ضمراطم٤م ٓ متقت .

*** 

 

 

 

 



 

إمم ُمًٙمـ آظمر أُمر رم يمؾ يقم رم ؾم٤مقم٦م  واٟمت٘مٚم٧مُمٜمذ أن شمريم٧م ُمًٙمٜمك اًم٘مديؿ 

ٝم٤مر وطمتك ُمٜمتّمػ اًمٚمٞمؾ ُمت٠مظمرة سمحٙمؿ قمٛمغم اًمذى يًتٛمر ُمـ اًم٤ًمقم٤مت إومم ًمٚمٜم

أُمر قمغم ـمريؼ ًمٚم٘مٓم٤مر أعمح رم يمؾ يقم يمقُم٦م ُمـ اًمٔملم اًمتك ٓ أدرى أهك يمقُم٦م ُمـ 

شمراب أم أهن٤م ُمـ اًم٘مامُم٦م إمم أن رايتٝم٤م يقُم٤م شمتحرك ومدب اخلقف رم ىمٚمٌك ظمٚمتٝم٤م ؿمٌح٤م 

شم٤مرة وظمٚمتٝم٤م سمنما شم٤مرة أظمرى إمم أن حت٘م٘م٧م ًمدى اًمرؤي٦م ومٕمٚمٛم٧م أهن٤م ًمرضمؾ ؾم٤مىمٜمك 

أقمرف ُم٤م اًمذى يدومع هبذا اًمرضمؾ ان يٚم٘مك سمجًده سملم أطمْم٤من اًمٕمراء رم  اًمٗمْمقل أن

ورُمْم٤مء اًمّمٞمػ وطمره ، ظمٚمتف رم اًمٌداي٦م وم٘مػما  ؿمت٤مءً طمٚمٙم٦م اًمٔملم وصٗمٕم٤مت اًمؼمد 

ٓ جيد ًمٜمٗمًف ُمٚمج٠م وًمٙمٜمك طملم قمٚمٛم٧م ىمّمتف أطم٧ًًم سمٛمزيد إؾمك ومٞمٛمـ ي٠مشمك 

٤م يمثػم ُم٤مل وحيٞم٤م رم طم٤مُمد رضمؾ قم٤مش رم رهمد يٛمٚمؽ ُمـ اًمدٟمٞم ، ومٕمٛملقمٚمٞمٝمؿ اًمدٟمٞم٤م 

ؾمٕم٤مدة ُمع زوضمتف وًمٙمـ ٓ أٟمٞمس هلؿ ُمـ ـمٗمؾ يٛمأل اًمدار قمٚمٞمٝمؿ صخ٤ٌم وطمٜم٤مٟم٤م ، يمؿ 

اؾمتجدشمف أن يتزوج سم٠مظمرى يمك شمٚمد ًمف ُمـ جيد ومٞمف ُم٤م يتٛمٜمك ًمٙمٜمف أسمك حلٌف اًمِمديد هل٤م 

إمم أن شمقوم٤مه٤م اهلل وأؿم٤مر قمٚمٞمف ذويف أن يتزوج سم٠مظمرى ويم٤من ُم٤م يم٤من وشمزوج سم٠مٟمثك 

ره٤م اًمٜم٤مس قمٚمٞمف ٓ ؾمٞمام وهق اًمدُمٞمؿ اخلٚم٘م٦م ، يم٤مٟم٧م ًمف اًمٕملىم٤مت اًمٙمؼمى مجٞمٚم٦م اؾمتٙمث

سم٠مصدىم٤مء اخلػم واًمًقء اًمذيـ شمرددوا قمغم ُمٜمزًمف ًمٞمل وهن٤مرا دمٛمٕمٝمؿ ُمّم٤مًمح اًمدٟمٞم٤م 

ويتٗمرىمقن قمٚمٞمٝم٤م ًمٞم٠مشمك هن٤مر ضمديد يٙمرر ُم٤م طمدث سم٤مُٕمس ُمرت إي٤مم رشمٞم٦ٌم وٓ 

أن يٕمرض ٟمٗمًف قمغم ـمٌٞم٥م يمك يٕمٚمؿ ضمديد مل يٜمؾ ُمٜمٝم٤م ُم٤مىمد شمزوضمٝم٤م ٕضمٚمف ، وم٘مرر 

سمٞم٧م اًمداء وم٢من يم٤من ُمٜمف ومل وػم وإن يم٤من اًمٕمٞم٥م ومٞمٝم٤م سمدهل٤م سمٖمػمه٤م ، ويم٤مٟم٧م اًمٗم٤مضمٕم٦م 



 

أن اًمداء يًٙمٜمف هق ، مل خيؼم زوضمتف سمام ومٞمف وًمٙمٜمف آصمر أن شمٔمؾ إُمقر يمام هك قم٤مؿم٤م ُمٕم٤م 

ٞم٤م وطمٞمدا ًمٗمؽمة ـمقيٚم٦م يم٤من يٖمٚمؼ سم٤مب صدره قمغم أهاره خي٤مف أن خيؼمه٤م ومتؽميمف ًمٞمح

سمام حيٛمؾ رم ىمٚمٌف ُمـ همّم٦م ، يمؿ يم٤من يتٛمٜمك أن يرى ـمٗمل يٕم٨ٌم سمٚمحٞمتف ويٌتًؿ سمًٛم٦م 

صٌقح رم وضمٝمف حتٛمؾ قمٜمف أٓم احلٞم٤مة ، يد صٖمػمة طمٜمقٟم٦م شمزيح قمٜمف يمؾ ُم٤م ؾمٓمره 

اًمزُم٤من قمغم وضمٝمف ، شمٙم٤مصمر اًمّمح٤مب طمقًمف وم٤مًمٙمؾ هيرب ُمـ سمٞمتف ًمٞمجد رم سمٞم٧م 

ًٙمٞمٜم٦م ومجٞمؾ اًمؽمطم٤مب واًمْمٞم٤موم٦م ، شمٖمػمت ص٤مطمٌٜم٤م ُمرشمٕم٤م ًمٚمرهم٤ٌمت رم اهلدوء واًم

زوضمتف ُمـ ٟم٤مطمٞمتف مل شمٕمد يمام يم٤مٟم٧م ٓطمظ ٟمٔمرات٤م ًمّمديؼ ُمـ أصدىم٤مءه وىم٤مل ًمف 

شم٘مػ ُمٕمف رم اًمِم٤مرع ٕيمثر ُمـ ُمرة مل يدر ص٤مطمٌٜم٤م أٟمف هق ُمـ شمٖمػم  رآه٤مأٟمف  أطمدهؿ

ومحٛمؾ اًمداء رم ضمٜمٌف ضمٕمٚمف ؿم٤مرد اًمٗمٙمر ويمٚمام أسمدت زوضمتف اًمرهم٦ٌم رم اًمٓمٗمؾ دمٝمؿ 

وضمٝمف وشمريمٝم٤م وُم٣م وم٠مطم٧ًم سمذًمؽ اًمتٖمٞمػم وُم٤م يم٤من ُمٜمٝم٤م إٓ أهن٤م ضمٚم٧ًم إمم أطمد 

أصدىم٤مئف ًمتتِم٤مور ُمٕمف رم ؿم٤من زوضمٝم٤م وُم٤م آًم٧م إًمٞمف طم٤مًمتف ، مل شمٙمـ اخل٤مئٜم٦م اًمتك 

شمّمقره٤م ، مت٣م إي٤مم هاقم٤م ويزيد قمغم ص٤مطمٌٜم٤م مه٤م آظمر وهق إطم٤ًمؾمف سم٤مخلٞم٤مٟم٦م 

واعمر ي٠مشمك سمٕمد ومج٤مة مترض اًمزوضم٦م  إو٤موم٦م إمم قمدم ىمدرشمف قمغم اإلٟمج٤مب ، وومج٠مة

وطملم شمٕمرض قمغم اًمٓمٌٞم٥م ي٘مر سم٠مهن٤م طم٤مُمؾ وشمٜمزل اعمٗم٤مضم٠مة قمغم ص٤مطمٌٜم٤م يمزظم٤مت ُمٓمر 

وًمٙمـ يمٞمػ  ويٜمٗمّمل ؟أيّم٤مرطمٝم٤م  ؟ُمـ ٟم٤مر ، ُمـ أيـ أشم٧م سم٤محلٛمؾ وهق ٓ يٜمج٥م 

أم يتٙمتؿ إُمر رم ٟمٗمًف وًمٙمـ يمٞمػ ًمف أن ! ًمٚمٜم٤مس أن شمٖمٗمر ُم٤م ىمد ٟم٩ًم ُمـ احلٙم٤مي٤م 

أذن اًمٗمجر وذه٥م ًمٚمّملة  سم٤مسمٜمف ؟ًمٞمس  اسمٜم٤موسمٕمد اعمٖمٗمرة يمٞمػ يرسمك  طمدث ؟ يٖمٗمر ُم٤م

َوَأْن شَمْٕمُٗمقا  "ومٙم٤من اًمؼمد اًمذى ٟمزل قمغم ضمًده وم٘مد ؾمٛمع اإلُم٤مم رم اًمّملة ي٘مرأ 

ْقا اًْمَٗمْْمَؾ سَمْٞمٜمَُٙمؿْ  ًَ ورأى ومٞمٝم٤م  أي٦ممل يًٛمع ؾمقى شمٚمؽ  "َأىْمَرُب ًمِٚمتَّْ٘مَقى َوَٓ شَمٜم



 

اخللص مم٤م اظمتٚمج٧م سمف ٟمٗمًف وًمٙمـ اًمٜمٗمس اًمٌنمي٦م ٓ شمّمٗمق هيٕم٤م ومٝمق يمٚمام ٟمٔمر 

إًمٞمٝم٤م شمٚمقح رم ذهٜمف صقرت٤م ُمع صدي٘مف وهؿ رم اًمٗمراش متر اًمًٜمقن ويتْم٤مءل اجلرح 

أطمٞم٤مٟم٤م وأظمرى يتٕم٤مفمؿ وشمٚمد اًمزوضم٦م ويٙمؼم اًمٓمٗمؾ ويدظمؾ اعمدرؾم٦م وىمد اٟم٘مٓمع 

ٝمام ٓ شمتج٤موز اًمٗمٕمؾ ورد اًمٗمٕمؾ ٓ وزوضمتف أيْم٤م وم٤مًمٕملىم٦م سمٞمٜم أصدىم٤مئفص٤مطمٌٜم٤م قمـ 

ُمِم٤مقمر وٓ أطم٤مؾمٞمس وم٤مجلرح رم ىمٚمٌف وشُمٜمٙم٠م اجلراح سم٤مًمذيمرى ومٕم٤مدت اًمزوضم٦م حتدث 

إمم  سم٤معمجلءاًمّمديؼ اعمزقمقم أن يرى طمل هل٤م ُمع زوضمٝم٤م اًمذى سم٤مت همري٤ٌم ومٞمقاقمده٤م 

اًمدار رم وضمقده يمك يتحدث إًمٞمف يم٠مخ ًمزوضمتف وصديؼ قمٛمر ًمف أظمؼمشمف اًمزوضم٦م أٟمف 

ًمٕمٛمٚمف رم اًمٕم٤مذة ص٤ٌمطم٤م وم٠مظمؼمه٤م اًمّمديؼ أٟمف ؾمٞمٛمر رم اًمت٤مؾمٕم٦م ، ورم اًمٞمقم يٛم٣م 

اعمققمقد ىم٤مم ص٤مطمٌٜم٤م ُمـ ٟمقُمف ُمٌٙمرا ومرأى أن يذه٥م هق سم٤مًمٓمٗمؾ إمم اعمدرؾم٦م ويم٤من 

ـمريؼ اعمدرؾم٦م يتخٚمٚمف ـمريؼ ىمٓم٤مر ومٛمر اًمرضمؾ سم٤مًمٓمٗمؾ إمم اعمدرؾم٦م ورم ـمريؼ قمقدشمف 

رطم٦م ومرأى أن ي٠مشمك سم٤مإلومٓم٤مر ًمزوضمتف يمك ومٙمر ومٞمام ُم٣م وىمرر اًمّمٗمح ومٝمق مل يٜمؿ اًم٤ٌم

يٗمٓمرون ؾمقي٤م سمٕمد دهر ُم٣م دون إومٓم٤مر ُمٕم٤م ورم ٟمٗمس اًمٚمحٔم٦م ضم٤مء اًمّمديؼ إمم سمٞم٧م 

ص٤مطمٌٜم٤م يمك يتؿ اًمّمٚمح ، ضم٤مء اًمرضمؾ طم٤مُمل إومٓم٤مره ًمزوضمتف وومتح اًم٤ٌمب إذ سمف يرى 

اًمّمديؼ رم داره اؾمتِم٤مط همْم٤ٌم دون أى داقمك وهنر صدي٘مف وـمرده ُمـ اعمٜمزل وإهن٤مل 

 زوضمتف رضسم٤م دون أن يًٛمع اؾمتٖم٤مصمتٝم٤م شمؽماءى ًمف اعمِم٤مهد اًمتك هك ُمـ وطمك قمغم

وسمٞمٜمام هق يمذًمؽ إذ سم٤مًم٤ٌمب يٓمرق ـمرىم٤م ، ظمٞم٤مًمف وم٘مط طمتك ًمٗمٔم٧م أٟمٗم٤مؾمٝم٤م سملم يديف 

ُمت٤ًمرقم٤م ضم٤مل رم ظم٤مـمره أن اجلػمان ىمد ؾمٛمٕمقا ساخ اعمقءودة ومج٤مؤا ًمٜمجدت٤م ومح٤مر 

اًم٤ٌمب وم٢مذ سم٠مطمدهؿ خيؼمه سم٠من اًم٘مٓم٤مر ىمد  وهت سمف ىمدُمٞمف ٟم٤مطمٞم٦م ٓ ؟رم أُمره أيٗمتح أم 

أطمدمه٤م ومتٛمزق شمٗمٙمػمه أيٛم٣م ُمٕمٝمؿ أم يٌ٘مك  اسمٜمفدهس ـمٗمٚملم ُمـ اعمرضمح أن 



 

إلظمٗم٤مء ُم٤م اىمؽموم٧م يداه وًمٙمٜمف يم٤من ُمًػما رم ضمريف إمم ىمْم٤ٌمن اًم٘مٓم٤مر اًمتك يم٤مٟم٧م قمغم 

ُم٘مرسم٦م ُمـ سمٞمتف ، ورأى اًمٗم٤مضمٕم٦م اظمتٚمٓم٧م أؿملء اًمٓمٗمٚملم ومٞمف ودان يتّم٤مرقم٤من وم٘مد 

ؾ اخل٤مئٜم٦م وُم٤مت اسمـ اخلٓمٞمئ٦م أيْمحؽ مم٤م ضمرى أم يٌٙمك قمغم ظمٓمٞمئ٦م ىمتٚمف اًمتك ىمت

شم٤ًموت ًمديف اًمدٟمٞم٤م  !ضمٕمٚم٧م ُمـ طمٞم٤مشمف ىمٓم٤مرا يتجف صقب ـمريؼ واطمد وهق اًمٕم٘م٤مب 

وم٘مد ظمرج ُمـ ؾمجـ أولقمف ويٜمتٔمر ؾمجـ اًمٌنم ًمف ، رأى إُمـ أن ي١مظمذ ُمٜمف قمٞمٜم٦م 

ف وم٠مطمس سمٗمْمٞمح٦م وؿمٞمٙم٦م ًمتحٚمٞمؾ احلٛمض اًمٜمقوى ًمف يمك يٛمٙمٜمف محؾ اجلًد ًمدومٜم

ومًٞمٕمٚمٛمقن أن يمل اًمٓمٗمٚملم ًمٞم٤ًم ًمف وًمٙمـ ظم٤مسم٧م فمٜمقٟمف وم٘مد ظمرضم٧م ٟمت٤مئ٩م اًمتح٤مًمٞمؾ 

ًمتث٧ٌم أن أطمد اًمٓمٗمٚملم اسمٜمف وأن ُم٤م دار رم رأؾمف مل يٙمـ إٓ حمض اومؽماء وؿمؽ أـم٤مح 

سمزوضمتف اًمقومٞم٦م وـمٗمٚمف اًمذى فمؾ ـمٞمٚم٦م طمٞم٤مشمف رم اٟمتٔم٤مره وُمـ سمٕمٞمد وقمٜمد شمٚمؽ 

رم طمٚمتف اعمدرؾمٞم٦م وأُمف متًؽ سمزُم٤مم يديف يٜم٤مدون قمٚمٞمف يمك  اًم٘مْم٤ٌمن رأى اسمٜمف وهق

ي٠مشمك ًمٞمٕمؼم هبؿ اًمِم٤مرع ومجرى إًمٞمٝمؿ ومل جيدهؿ ويمٚمام أوم٤مق ُمـ أوه٤مُمف رأمه٤م يٜمتٔمراٟمف 

إمم أن ريم٤ٌم ذات ُمرة اًم٘مٓم٤مر ىم٤مئٚملم ًمف أٟمٜم٤م ؾمٜمٛم٣م إمم هن٤مي٦م اعمٓم٤مف ورم اٟمتٔم٤مرك 

ًم٘مْم٤ٌمن اًمتك ؾمٚمٌتف أقمز ُم٤م يٛمٚمؽ وًمٙمٜمف يمٕم٤مدشمف قم٤مٟمد وآصمر أن يٜمتٔمرهؿ هق قمٜمد شمٚمؽ ا

 سمًٛم٦م اعملئٙم٦م .

*** 

 

 



 

شمرصد آيمؾ اًمٜمٛمؾ سمخٚمٞم٦م ًمٚمٜمٛمؾ ومٛمر آظمر قمٚمٞمف وم٠ًمًمف ُم٤م يٌ٘مٞمؽ هٙمذا ؟ ومرد ىم٤مئل: 

اًمّمٞمػ آت وأٟمتٔمر ظمروج اًمٜمٛمؾ ومٌٓمٜمك ظم٤موي٦م ، وم٘م٤مل ًمف اعم٤مر: ٓ ؿمؽ أٟمؽ شمٜمتٔمر 

وم٠مؿم٤مر قمٚمٞمف سمقوع شمٙمتٞمؽ ضمديد  ُمٜمذ زُمـ، وم٘م٤مل : يمثػما طمتك يم٤مد أن يٜمٗمذ صؼمى

يمك ئمٗمر سم٤مًمٜمٛمؾ ومت٤ًمءل وُم٤م احلٞمٚم٦م وم٘م٤مل اعم٤مر: ُم٤م رأيؽ ًمق ظمٚم٘مٜم٤م ومٞمٝمؿ اًمرهم٦ٌم رم 

اًمتٖمٞمػم وحم٤موًم٦م اًمتٛمرد قمغم اًمٜمٔم٤مم اًمذى قمٙمٗمقا قمٚمٞمف ـمٞمٚم٦م قمٛمرهؿ ومٚمٜمٛمأل صدورهؿ 

سمٜمٗمث٦م ُمـ ٟم٤مر وضمذوة ُمـ اًمتٛمٚمص ُمـ ىمٞمقد اًمٜمٔم٤مم ورشم٤مسمتف ، ومٜمجٕمٚمٝمؿ يٜم٘مٚمٌقن قمغم 

ٚمٙم٦م ويٙمقن هٜم٤مك ٟمٔم٤مُم٤م سمرعم٤مٟمٞم٤م ؿمٕمٌٞم٤م يْمٛمـ ًمٚمٜمٛمؾ أن يتحٙمٛمقن رم ُمّم٤مئرهؿ اعم

سم٠مٟمٗمًٝمؿ وُمـ صمؿ يتٗمرىمقن وٓ جيتٛمٕمقن ويمؾ اًمٜمت٤مئ٩م رم ص٤محلٜم٤م ، وم٢من زرقمٜم٤م اًمنم 

ومٞمٝمؿ ومٚمـ يٌٍم أطمدهؿ أظمر ويتٛمزق مجٕمٝمؿ وٟمجٚمس ًمٜم٠ميمؾ اًمِم٤مرديـ واًمقارديـ 

ظمرج قمٚمٞمٝمؿ سمٕمض يمِم٤موم٦م اًمٜمٛمؾ ومام رم ؾمٙمٞمٜم٦م ودون ضمٝمد ُمٜم٤م ، وسمٞمٜمام هؿ يمذًمؽ إذ 

أن رأوا آيمغم اًمٜمٛمؾ طمتك وًمقا ه٤مرسملم وم٤مؾمتقىمٗمٝمؿ آيمؾ اًمٜمٛمؾ ُم٤مٟمح٤م إي٤مهؿ إُم٤من ، 

وقمرض قمٚمٞمٝمؿ اًمٗمٙمرة وم٤مؾمتٓمرىم٧م اًمٜمٛملت رم إقمج٤مب ُمٜم٘مٓمع اًمٜمٔمػم ومٝمٝمؿ ٓ ؿمؽ 

يٙمرهقن طمٞم٤مة اًمرق وإواُمر اًمتك ٓ شمٜمتٝمك وضمٚمًقا ؾمقي٤م إقمداء ًمدراؾم٦م آًمٞم٤مت 

خلروج قمغم اعمٚمٙم٦م واؾمتققم٥م اًمٜمٛمؾ اًمدرس ضمٞمدا وقم٤مدوا إمم ىمٓمٞمٕمٝمؿ اًمتٛمرد وا

شمٖمػم أوو٤مقمؿ اًمتك  ؿم٠مهن٤م أنحيدصمقهنؿ سمام آًم٧م إًمٞمف رؤؾمٝمؿ اًمدىمٞم٘م٦م ُمـ أومٙم٤مر ُمـ 

يروٟمف رم وٕم٦م وُمذًم٦م ،وهقم٤من ُم٤م اٟمتنم اًمٗمٙمر سملم اًمٜمٛمؾ مجٞمٕم٤م وأقمٚمـ اًمتٛمرد قمغم 

ُم٤م أن شمرى أو متقت وأؿم٤مر اعمٚمٙم٦م ، وُم٤م يم٤من ُمٜمٝم٤م إٓ أن ظمْمٕم٧م عم٤م يريدون وم٢م



 

طمٙمٞمٛمٝمؿ أن يٜمتٝمجقا هن٩م أدُمٞملم رم اٟمتخ٤مب ُمـ يٛمثٚمٝمؿ ويت٘مٚمد احلٙمؿ قمغم أن 

يٚمٌك رهم٤ٌمتؿ وشمٓمٚمٕم٤مشمف ًمٚمٛمزيد ُمـ احلري٦م ، يمؾ ذًمؽ وآيمغم اًمٜمٛمؾ يت٤مسمٕمقن ، شمتْمقر 

سمٓمقهنؿ ضمققم٤م ًمٙمـ ُمـ ي٠ميمؾ أظمػما ي٠ميمؾ يمثػما ، ٟمٕمقد ًمٚمٜمٛمؾ اًمذى رأى رم رضمؾ 

ذا عم٤م شمرٟمق إًمٞمف ٟمٗمقؾمٝمؿ وًمٙمـ اعمح٤موًم٦م سم٤مءت سم٤مًمٗمِمؾ وم٘مد قمٙمر صٗمق اًمديـ ُمٜمٝمؿ ُمل

احلٞم٤مة ًمدهيؿ ووضمدوا ومٞمف ومقزا سم٤مٔظمرة ووٞم٤مقم٤م ُمـ اًمدٟمٞم٤م ومٛمٕمف ٓسمد ُمـ شمرك 

اعمٚمذات وىمد ومٕمٚمقا ُم٤م ومٕمٚمقا ًمٜمٞمؾ اعمٚمذات ، إو٤موم٦م إمم أٟمف ٓ يٛمٚمؽ طمٜمٙم٦م ؾمٞم٤مؾمٞم٦م رم 

ُمث٘مٗمٞمٜم٤م ومقًمقا أُمرهؿ ُمث٘مٗمٞمٝمؿ  رٟم٤مأُمإدارة ؿمئقن اخلٚمٞم٦م ، وم٘م٤مل أطمدهؿ مل ٓ ٟمقمم 

ُمـ حيٙمٛمٝمؿ ومرأوا أن اخلروج  اظمتٞم٤مر، وـم٤مل هبؿ احل٤مل رم  ؾمقءً وًمٙمـ ازداد إُمر 

ُمـ اجلحر ؾمقف جيٕمؾ إومٙم٤مر أىمقى ،وظمرضمقا مجٞمٕم٤م رم اًمٕمراء ًمٕمٚمف ي٠مشمك سم٠مومٙم٤مر 

ظم٤مرج اًمّمٜمدوق ،وٟمزل قمٚمٞمٝمؿ اإلهل٤مم سم٠من شمٙمقن دوًم٦م اًمٜمٛمؾ ٓ ُمريمزي٦م يرقمك يمؾ 

وًمٙمـ دون اعم٤ًمس سمح٘مقق همػمه حت٧م ُمٔمٚم٦م ىم٤مٟمقن يٕم٤مىم٥م اجل٤مٟمك وحيٛمك ؿمئقٟمف 

طم٘مقق أظمريـ وٓسمد ُمـ وضمقد ؾمجقن ًمٙمك يٚم٘مك ومٞمٝم٤م ُمـ شم٘مع قمٚمٞمف اًمٕم٘مقسم٦م ، 

سخ أطمدهؿ أمل اىمؾ ًمٙمؿ ان اخلروج ُمـ اًمٜمٗمؼ خيٚمؼ إومٙم٤مر ومٝم٤م ٟمحـ ىمد هٌٓم٧م 

ٟمزل ُمـ اًمًامء ُم٤م مل قمٚمٞمٜم٤م إومٙم٤مر حلٔم٦م ظمروضمٜم٤م ُمـ اجلحر ومل يًتٙمٛمؾ يمٚمامشمف طمتك 

يْمٕمقه رم طم٤ًمسم٤متؿ ،ٟمزل اعمٓمر ومٚم٘مد ضم٤مء اًمِمت٤مء وُم٤م ادظمروا ًمف ؿمٞمئ٤م ُمـ ىمقت وٓ 

أو همذاء ومّم٤مر اًمٜمٛمؾ يتٝم٤موى ويً٘مط رم سمرك ُمـ اعم٤مء ، ُمٜمٝمؿ ُمـ يٍمخ ًمٞمتٜم٤م ُم٤م 

شمٖمػمٟم٤م وآظمر يٍمخ أٟمٜم٤م ٟمًٞمٜم٤م احلٞم٤مة رم سمحثٜم٤م قمـ اًمديٛم٘مراـمٞم٦م ، وم٘م٤مم آيمل اًمٜمٛمؾ 

 ًٝمؿ رم ًملم وشم١مده .ًمٞمتّمٞمدا ومرائ

*** 



 

ُمر سمف اًمٕمٛمر واىمؽمسم٧م ىمدُم٤مه ُمـ قمت٤ٌمت اًمٕم٘مد اًمراسمع ُمـ قمٛمره وذيمرشمف أُمف سم٠من 

 اخت٤مذهاعمٙمقث قمغم اعمحٓم٤مت ىمد ـم٤مل وٓسمد ُمـ اًمٚمح٤مق سم٘مٓم٤مر احلٞم٤مة وأول ُم٤م يٛمٙمـ 

هق ظمٓمقة اًمزواج ، ويم٠من أُمف ىمد ومتح٧م ًمف سم٤مسم٤م ًمند اًمذيمري٤مت ومتذيمر يمؿ يم٤من حيٌٝم٤م 

وحتٌف ويمؿ متٜمٞم٤م أن يٙمٚمؾ اهلل سم٤مًمزواج طمٌٝمام ، ويمٞمػ طم٤مًم٧م اًمٔمروف سمٞمٜمٝم٤م وسمٞمٜمف 

ًمتتزوج هك ويٌ٘مك هق قمغم طم٤مًمتف وطمٞمدا ، يرىمع صمقب احل٤مرض سمذيمري٤مت اعم٤مى وٓ 

٘مٞم٧م ، يم٘مْمٞمٌك ىمٓم٤مر ٓ يٚمت٘مٞم٤من يم٤مٟم٧م ىمّمتٝمام ، جيد رم اعمًت٘مٌؾ ُمٝمرسم٤م ُمـ طم٤مرضه اعم

ىمٓم٤مر آُم٤مهلؿ وأطملُمٝمؿ ، شمٚمؽ هك احل٘مٞم٘م٦م  سم٤مٟم٘ملبوم٘مد يقدى ذًمؽ  اًمت٘مٞم٤مطمتك ًمق 

ومٗمك اًمٚمحٔم٦م اًمتك ٟمٙمقن ومٞمٝم٤م جمٜمك  واومؽمىمقاٟمح٥م ومٜمٗمؽمق ًمٞمتزوج يمؾ ُمٜم٤م سمٛمـ أطمٌقا 

ظم٤مه اًمذى قمٚمٞمٜم٤م ٟمٙمقن ضمٜم٤مة رم طم٘مقق ُمـ فمٚمٛمٜم٤مهؿ يمام فُمٚمِٛمٜم٤م ،ٟمًك ٟمٗمًف طمتك أن أ

يّمٖمره شمزوج ىمٌٚمف وسمٕمد إحل٤مح ُمـ إم شمزوج زواضم٤م شم٘مٚمٞمدي٤م واىمتٓمع يمل اًمزوضملم 

ُمـ اعم٤مى ًمٞمجؽموه٤م يمام يٗمٕمؾ احلٞمقان يمك ٓ يِمٕمر سم٤مجلقع ، شمٕم٤ميِم٤م وقم٤مؿم٤م  أؿمٞم٤مء

وُمرت اًمِمٝمقر اًمٓمقال وإم ٓ يِمٖمٚمٝم٤م ؾمقى أن شمرى إلسمٜمٝم٤م وًمدا يٛمأل اًمٌٞم٧م 

إم هك آظمر ُم٤مؿمٝمدشمف ُمـ احلٞم٤مة وشمقومٞم٧م ىمٌؾ  قمٚمٞمٝمؿ وجٞمج٤م وومرطم٤م ، يم٤مٟم٧م أُمٜمٞم٦م

أن شمٜم٤مل ُم٤م شمتٛمٜمك ،فمؾ إظمقان رم ووم٤مق طمتك ًمٕم٧ٌم زوضم٦م إصٖمر رم قم٘مؾ زوضمٝم٤م 

، سم٠من ًمٜم٤م أوٓد هؿ إومم سم٠من يٕمرومقا طم٘مقىمٝمؿ رم ُمػماث اًمٕم٤مئٚم٦م وم٤مظمتٚمػ إظمقان 

وُم٤مزال ويم٤من اًمٗمحش واًم٘مًقة ُمـ اًمّمٖمػم اعمٜمّم٤مع رم يمٜمػ زوضمتف ، وشم٘م٤مؾمام اًمؽميم٦م 

يٛمٜمك ٟمٗمًف سمٓمٗمؾ ي١ماٟمس وطمدتام ذه٥م إمم اًمٕمديد ُمـ إـم٤ٌمء ومل جيد ُمـ حيٜمق قمٚمٞمف 



 

سمٙمٚمٛم٦م ومٞمٝم٤م سمّمٞمص أُمؾ ، وسمدأت اعمِمٙملت شمٓمٗمق قمغم ؾمٓمح ُم٤مء اًمٌٞم٧م سمٕمدُم٤م ؾمٛمع 

يمٚمامت ُمـ أهؾ زوضمتف أن اًمؽميم٦م اًمتك ًمديف ؾمت١مول إًمٞمٝمؿ سمٕمد ووم٤مشمف ، ومتٜمٌف أن اعمقت 

اجلًد اعمٜمٝمؽ ُم٤م قم٤مد حيتٛمؾ ىمًقة اًمزُمـ ، هق ٓ يِمؽ  ىمد يٙمقن وؿمٞمٙم٤م ٓ ؾمٞمام وأن

رم حلٔم٦م ُمـ اًمٚمحٔم٤مت أن زوضمتف ُم٤م يم٤من حيٚمؿ سمٛمثٚمٝم٤م رم أظملىمٝم٤م وطمٌٝم٤م ًمف وظمقومٝم٤م 

قمغم ُم٤مًمف وصحتف وًمٙمٜمف خيِمك أهٚمٝم٤م ، ورأى أن يتٛمتع سمام شمٌ٘مك رم طمٞم٤مشمف وًمٙمـ ٓسمد 

ف سم٠من يٙمت٥م ًمف اًمٌٞم٧م ُمـ ٟمٔمرة ًمٚمٖمد ، ومٓمرأ رم سم٤مًمف أن جيٕمؾ أظم٤مه أُمٞمٜم٤م قمغم أُمقاًم

واحل٘مقل ويمؾ ُم٤م يٛمٚمؽ قمغم أن يٙمقن أُمٞمٜم٤م قمٚمٞمٝم٤م ويْمٕمٝم٤م رم شمٍمف زوضمتف سمٕمد 

ووم٤مشمف ، وسم٤مع ضمزء ُمـ أروف ًمٞمذه٥م هق وزوضمتف رم رطمٚم٦م ًمٚمح٩م ورم ـمريؼ قمقدتام 

ؿمٕمرت اًمزوضم٦م سم٤مإلقمٞم٤مء اًمِمديد ومٚمام ذه٤ٌم إمم اًمٓمٌٞم٥م أظمؼممه٤م سمام مل يتقىمٕم٤من ومٚمرب 

٤مدت أن يٖمِمك قمٚمٞمٝم٤م ُمـ هقل ُم٤م ؾمٛمٕم٧م ، ومٚم٘مد رزىم٤م سمجٜملم ، رُمٞم٦م ُمـ همػم رام ، يم

ويم٤مدت طمٞم٤متام أن يٙمقن هل٤م ىمٞمٛم٦م ُمٜمّقا أٟمٗمًٝمؿ سم٤معمٜمك ومُٝمٜم٤م ؾمٞمٙمقن ُمٝمده وُهٜم٤م ؾمٞمٚمٝمق 

ويٚمٕم٥م وُهٜم٤م ؾمٞمحٌق ويٛمِمك وُهٜم٤م ؾمٞمذايمر وُهٜم٤مك ؾمٞمتزوج ، رؾمام ًمف طمٞم٤مة يمريٛم٦م ، 

وأن مل يٕمد هٜم٤مك طم٤مضم٦م  وشم٤ًمرقم٧م إي٤مم وضم٤مء إُمؾ واحلٚمؿ ،سمذرة اعمًت٘مٌؾ ،

ًمتقمم أظم٤مه وٓي٦م أروف سمٕمد مم٤مشمف وم٘مد ؿمٕمر سم٠من اًمقًمد ىمد أهداه قمٛمرا ضمديدا ٓ يٗمٙمر 

سم٤معمقت ومٙم٠مٟمام اخلٚمقد ىمد ٓح رم أومؼ طمٞم٤مشمف ، ذه٥م إمم أظمٞمف يمك حيٜم٨م ومٞمام شمقاقمدا 

 قمٚمٞمف ، وم٠مٟمٙمر إخ اجل٤مطمد ُم٤م اشمٗمؼ قمٚمٞمف إظمقان ؾم٤مسم٘م٤م ، ومُّمٕمؼ إيمؼم مم٤م حتدث سمف

وشمّم٤مرقم٧م رم داظمٚمف إومٙم٤مر "ًمؽ قمٜمدى  رءأٟمؽ ىمد سمٕمتٜمك أروؽ وٓ  "إصٖمر

إُمقر ، ًمٞمتٜم٤م ُم٤م ظمٚم٘مٜم٤م يمك ٓ ٟمٕمٞمش حلٔم٤مت يٙمّذب ومٞمٝم٤م إخ  اٟمتٝم٧م، أهلذا احلد ىمد 

صقرة ُمـ قم٤مهدٟم٤م ومٞمام مل  اٟمٙمِم٤مفرم اعمقىمػ ىمدر  ٓ يٙمقنأظمٞمف ، وم٢مطم٤ًمؾمٜم٤م سم٤مخلٞم٤مٟم٦م 



 

ف ُمْمٓمجرا ورأت زوضمتف قمٌقؾمف وم٠ًمًمتف قمـ ٟمٕمٝمده قمٚمٞمف ُمـ ىمٌؾ ، ذه٥م إمم سمٞمت

اًم٥ًٌم وم٠مراد اًمتخٗمٞمػ قمـ ٟمٗمًف ًمٞمت٘م٤مؾمام إمل ، وم٤مٟمزقمج٧م سمام ىم٤مل ومٙمؾ ُم٤م ىمٞمؾ ي١ممل ، 

ُمـ ظمقومف ُمـ أهٚمٝم٤م شم٤مرة ومم٤م ومٕمٚمف أظمٞمف شم٤مرة أظمرى ومُّمدُم٧م ومٞمام ؾمٛمٕم٧م وآصمرت أن 

أهٚمٝم٤م  شمؽميمف رم مهقُمف ًمتٕمقد ًمٌٞم٧م أهٚمٝم٤م ُمّمٓمح٦ٌم وًمده٤م ومٝمك ٓ شمٓمٞمؼ رؤي٦م ُمـ ٟمٌذ

وهؿ اًمذيـ حيٌقٟمف ، وُمٜمحف اًمث٘م٦م ٕظمٞمف دوهن٤م ، ه٤مم ص٤مطمٌٜم٤م رم ؾمٙمقن سمٞمتف اًمذى يم٤من 

سم٤مُٕمس يٕم٩م سمٍماخ ـمٗمٚمف ودأب زوضمتف ، واؿمتٙمك ُم٤مومٞمف ًمِمٞمخ اعمًجد وم٠مؿم٤مر إًمٞمف 

سم٤مًمذه٤مب ًمزوضمتف واسمٜمف وم٘مد أظمٓم٠م رم طم٘مٞمٝمام وىمٌؾ اًمذه٤مب شم٠مسمط ذراع اًمِمٞمخ وذه٤ٌم 

قمقدة إُم٤مٟم٦م ًمٙمـ دون ضمدوى ومٛمـ خيقن ًمـ يْمع ًمألخ اجل٤مطمد ًمٚمحدي٨م ُمٕمف قمـ 

ٟمّم٥م قمٞمٜمٞمف اهلل واجلٜم٦م واًمديـ اًمذى حتدث سمف اًمِمٞمخ اجلٚمٞمؾ ، مل ي٘مؾ ص٤مطمٌٜم٤م ؾمقى 

طمًٌٜم٤م اهلل وٟمٕمؿ اًمقيمٞمؾ وُم٣م ًمزوضمتف اًمتك شمٕمٞمش رم ىمري٦م جم٤مورة ًم٘مريتف ورم 

 شمٗم٤مقآاًمٓمريؼ شمتداومع أُم٤مُمف اًمّمقر واًمذيمري٤مت وٓ ُمِمٝمد يتٙمرر رم قمٞمٜمٞمف يمٛمِمٝمد 

سمٞمٜمف وسملم أظمٞمف وُمِمٝمد اًمتٜمٙمر عم٤م ىمٞمؾ ،ومام أىمًك أن شمدومع عمـ هق ُمٜمؽ سم٤مخلػم ومػمدك 

 ظم٤مئ٤ٌم . 

أهٚمٝم٤م سمحٗم٤موة ؿمديدة ويم٤من ذًمؽ ٕن زوضمتف ُم٤م أظمؼمتؿ  واؾمت٘مٌٚمفذه٥م إمم زوضمتف 

سمام شمؿ سمؾ ضمٕمٚم٧م ُمـ زي٤مرت٤م شمٚمؽ ُمٜمح٦م ُمـ زوضمٝم٤م ًمزي٤مرة إهؾ وظمدُمتٝمؿ 

إهؾ سمام شمٗمْمؾ سمف اًمزوج وأسوا قمغم سم٘م٤مئف سمٞمٜمٝمؿ واعمٙمقث سمٞمٜمٝمؿ ًمٗمؽمة ،ومرطم٥م 

ًمٞمقُملم ، ودم٤مذب وزوضمتف أـمراف احلدي٨م رم ظمٚمقتام وأسم٤من هل٤م أن ُم٤م أراده وم٘مط هق 

وامٟم٦م طم٘مٝم٤م ٓ ظمقوم٤م ُمـ أطمد سمؾ ظمقوم٤م قمٚمٞمٝم٤م ، وؾم٠مًمتف قمام يٜمتقى ومٕمٚمف ُمع أظمٞمف 

يٛم٣م وقم٤مدا إمم  وم٠موُم٠م سمرأؾمف إيامءة ُمـ ٓ يدرى ُم٤م يٗمٕمؾ وويمؾ أُمره هلل ًمٕمؾ اًمًقء



 

اًمٌٚمدة وُم٤م أصم٤مر طمٗمٞمٔمتف أن أطمدهؿ ؾمٚمؿ قمٚمٞمف ىم٤مئل ًمف اًمٌ٘م٤مء هلل سمحث٧م قمٜمؽ رم 

اجلٜم٤مزة مل أضمدك ، وآظمر ىم٤مل ًمف ٟمٗمس اًمٙمٚمامت وم٠ًمًمف قمغم هلػ ُم٤مذا طمدث وم٠مٟم٤م ظم٤مرج 

اًمٌٚمدة ُمٜمذ يقُملم وم٠مظمؼمه أن أظم٤مه وزوضمتف ٟم٤مُم٤م ًمٞمٚمتٝمام ىمٌؾ اعم٤موٞم٦م وم٢مهن٤مر قمٚمٞمٝمام اعمٜمزل 

وم٤مرشمٕمدت ومرائّمف واسمتدر سم٤مًم١ًمال وإوٓد ومرد اًمرضمؾ حلًـ طمٔمٝمام أهنام  ومامشم٤م ،

يم٤مٟم٤م يٌٞمت٤من رم سمٞم٧م ضمدمه٤م ، ومٝمرول ُمنقم٤م ٓ يدرى ُم٤م ي٘مقل ؾمقى ٓ طمقل وٓ ىمقة 

إٓ سم٤مهلل وأطمتْمـ اسمٜمك اظمٞمف ووٛمٝمام إًمٞمف ًمٞمٙمقن هق ُم٤مًمٙم٤م ٕروف وأرض أظمٞمف 

 يقُم٤م أهن٤م ًمـ شمدوم . ووصٞم٤م قمغم أسمٜم٤مئف وهٙمذا ُمـ ـمٛمع سم٤مًمدٟمٞم٤م ٓ يٕمٚمؿ

*** 

 

 

 

 

 

 

 



 

شمًٚمٚم٧م يداه إمم ضمًده٤م ُمداقم٤ٌم ، رهم٦ٌم طمٞمقاٟمٞم٦م هت رم ضمًده وؾمٞمٓمرت قمغم قم٘مٚمف 

وضمقارطمف ، مل تتؿ ومٙمؾ ُم٤م يِمٖمؾ سم٤مهل٤م هق اٟمتٝم٤مء اًمراهم٥م ُمـ ىمْم٤مء رهمٌتف ًمتخٚمد إمم 

اًمٜمقم ، حلٔم٤مت سمل ُمِم٤مقمر وٟم٤ٌمح اجلٜمس يٛمأل أضمقاء اًمٔملم اًمذى يٙمًق خمدقمٝم٤م 

ارع طمٞم٨م ٓ ىم٤مٟمقن يًقد وٓ ىمٞمؿ وٓ حت٧م أطمد يم٤ٌمرى اًم٘م٤مهرة ، رم ممٚمٙم٦م اًمِمق

أظملق ، دوًم٦م شمٕمٞمش قمغم احلٙمؿ اًمذاشمك واًمتك شمٗمت٘مد اًمٜمٔم٤مم وشمرؾمق اًمٗمقى 

ظملف اعمرة إومم اًمتك طمدث  سمٌمءواًملُمريمزي٦م قمغم وٗم٤مومٝم٤م  ، مل شم٘م٤موم ومل شمِمٕمر 

ومٞمٝم٤م ذًمؽ طمٞم٨م ىم٤موُم٧م يمثػما ودون ضمدوى شمريم٧م ٟمٗمًٝم٤م ًمٚمجٛمٞمع ومٝمك طمتك رم هذه 

ر ُمـ و٤مضمٕمٝم٤م ، حتريم٧م اًمٜمٓمٗم٦م رم أطمِم٤مئٝم٤م وه٤م هق اًمِم٤مرع يٜمتٔمر سم٤مئ٤ًم اعمرة مل شمد

ضمديدا يْم٤مف إمم أٓف اًمذيـ ٓ ُم٠موى هلؿ ، دوًم٦م ٓ حت٤مسمك إٓ ُمـ يٛمٚمؽ ، 

وه١مٓء ٓ يٕمرومقن ُمـ اًمدوًم٦م ؾمقى قمرسم٦م اًمنمـم٦م اًمتك شمٓم٤مردهؿ وهؿ يتًقًمقن أو 

هذا اًمقـمـ وًمٙمـ قمٚمٞمٝمؿ  يٌٞمٕمقن اعمٜم٤مديؾ رم اإلؿم٤مرات اعمروري٦م ، ٓ طمؼ هلؿ رم

اًمٙمثػم ُمـ احل٘مقق اًمتك ٓ يٛمٚمٙمقن ؾمداده٤م ومحلم حتدث ضمريٛم٦م ُم٤م هؿ أول ُمـ 

يدومع اًمثٛمـ ، قم٤ممل همري٥م حيرم اًمٗم٘مراء ُمـ اًمٚم٘مٛم٦م ويزج هبؿ رم اًمًجقن طملم يٓمٚمٌقن 

 ـمٕم٤مُمٝمؿ ُمـ ذوى اًمٓمٕم٤مم .

متر اًمِمٝمقر واًمًٜمقن وي٠مشمك ص٤مطمٌٜم٤م ًمٚمدٟمٞم٤م ٓ يدرى ًمف أسم٤م ،يمؿ شم٤ًمءل قمـ أسمٞمف ويم٤من 

اًمرد ُمـ أُمف يمؾ ُمـ طمقًمؽ آسم٤مئؽ ومٕمٞمٜمٞمؽ يمٕمٞمٜمك وملن وأٟمٗمؽ يم٠مٟمػ هذا وؿمٗمتٞمؽ 

وؿمٕمرك وىمدُمٞمؽ ويم٠مٟمف يم٤من ُمزجي٤م ممـ ىمْمقا وـمرهؿ ُمٕمٝم٤م ، ؿم٥م ص٤مطمٌٜم٤م واظمت٤مروا 



 

وم٘مد يم٤من سم٤مئ٤ًم شمٕمٞم٤ًم ٓ يرى رم ٟمٗمًف ومل يٙمـ ًمف ُمـ اؾمٛمف ٟمّمٞم٤ٌم  "ؾمٕمٞمد "ًمف اؾمؿ 

اسمـ ُمـ أسمٜم٤مء اًمتنمد حيت٘مر إهمٜمٞم٤مء يمام حيت٘مروٟمف ، يده اًمًٗمغم يراه٤م ظمػما ُمـ أيدهيؿ 

اًمٕمٚمٞم٤م ومٝمق يٓمٚم٥م سمتذًمؾ وهؿ يٕمٓمقن سمتٕم٤مل ويمؼمي٤مء ٓ يٕمٚمٛمقن أهنؿ أُمٜم٤مء قمغم اعم٤مل 

اًمٜمٞمؾ جيٚمس ٓ يٛمٚمٙمقٟمف ومٝمؿ جيٛمٕمقن ويؽميمقن ًمٞمجٛمع أسمٜم٤مئٝمؿ ويؽميمقا ،قمغم وٗم٤مف 

 يمثػما ويٗمٙمر أيمثر يمٞمػ أٟمجق ُمـ ُمّمػمى .؟

أًمًٜم٤م ؾمقاء يمٚمٜم٤م سمنم .. عم٤مذا ؾمٙمـ أوًمئؽ رم اًمٌٞمقت وٟمحـ ُمـ ؾمٙمٜم٤ّم ظم٤مرضمٝم٤م 

.أًمٗمٔمتٜم٤م اًمٌٞمقت ٕٟمٜم٤م ٓ ٟمٚمٞمؼ هب٤م ، ٓطمظ اجلٛمٞمع ذوده واتٛمقه سم٤مًمٙمًؾ ومٝمق ٓ 

سمٚم٘مٛمتف هرب ُمـ يًٕمك ًمٜمٞمؾ ًم٘مٛمتف ورم جمتٛمع ُم٤م حت٧م اًمٙمقسمرى ٓ ُمٙم٤من عمـ ٓ ي٠مشمك 

ٟمٔمرات ُمـ طمقًمف ُمـ اعمنمديـ وطم٤مول اًمٕمٛمؾ رم أطمد اعمح٤مل اًمتج٤مري٦م وًمٙمٜمف ٓ 

يٛمٚمؽ أوراىم٤م شمث٧ٌم طمتك ؾمٕمٞمدا اًمذى ًم٘م٥م سمف ومل ؿمٝم٤مدة ُمٞملد وٓ ُهِقي٦م ًمف ،ٟم٧ٌم 

رسم٤مٟمك ٓ ضمذور وٓ أصقل ٟم٤مدر هق رم دٟمٞم٤مه ، مل خيؽم ص٤مطمٌٜم٤م ُمّمػمه وًمٙمٜمف يمح٤مل 

، طم٤مول أن يٛمد يديف ًمٙمٜمف اؾمتحك ذه٥م إمم سمٕمض  اًمٙمثػم ومرض قمٚمٞمف ُم٤مهق ومٞمف

اإلؿم٤مرات يمك يتًقل ُم٤م ي٘مٞمؿ ضمًده وحيٗمظ ىمقاه ُمد يديف وهق هم٤مرق رم احلرج ، 

اعمح٤مل وأشمك سمٓمٕم٤مُمف ذد يمثػما  إلطمدىمجع ُمٌٚمٖم٤م ُمـ اعم٤مل يٙمٗمٞمف ًمٚمٓمٕم٤مم ومذه٥م 

ه وهق ي٠ميمؾ ، شم٠مُمؾ احلٞم٤مة وُم٤م آًم٧م إًمٞمف وم٘مد ـمروم٧م قملم اًمدٟمٞم٤م قمٜمف ، وقمِم٘م٧م همػم

،ُمٚمئ٧م ىمّمٕمتف إمم أص٤ٌمره٤م ُمـ هقل ُم٤م يلىمك ُمـ قمذاب دٟمٞم٤مه ، وسمٞمٜمام هق رم ذوده 

يِمع ُمـ وضمٜمتٞمٝم٤م محرة سمل اًمٜمقرسم٤معملئٙم٦م أؿمٌف  هك إذ سمًٞم٤مرة وم٤مره٦م شمٜمزل ُمٜمٝم٤م ومت٤مة

ظمجؾ وٟمٔمرة سمل وضمؾ وؿمٗمت٤من خمْم٦ٌم سم٤مُٕمؾ ىم٤مل رم ٟمٗمًف ُم٤مذا ًمقيمٜم٧م ُمـ ضمٚمدت٤م 

ٕمؿ سم٤مًمدٟمٞم٤م اًمتك شمٕمزف قمـ أؿم٤ٌمهك ، ٟمزًم٧م ُمـ وأهٚمٞمٝم٤م شمٜم٤مم شمٚمؽ رم احلرير وشمٜم



 

ؾمٞم٤مرت٤م وُمْم٧م اًمًٞم٤مرة وشمريمتٝم٤م  ًمتٛم٣م هك ٟم٤مطمٞم٦م اًمٜمٞمؾ ىم٤مئٚم٦م ًمٚم٤ًمئؼ شمٕم٤ممم إمم سمٕمد 

ؾم٤مقم٦م ذه٧ٌم ًمت٘مػ قمٜمد وٗم٦م اًمٜمٞمؾ شمِم٤مهد اٟمًٞم٤مب اعم٤مء وضمري٤مهن٤م رم وداقم٦م ، 

 رءوف ٟم٘مٞم٤م شمراه هق أمجؾ ُم٤م طمدث هل٤م رم يقُمٝم٤م ، وًمٙمـ اًمٕمقد رم أر هقاءً وشمتٜمٗمس 

ُمـ احلٓم٥م ومذاك اًمٜمٞمؾ اًمتك شمرى ومٞمف اجلامل يمٚمف هق ٟمٗمس اًمٜمٞمؾ اًمذى يٜم٤مم ؾمٕمٞمد قمغم 

وٗمتف حت٧م اًمٙمقسمرى يرى ومٞمف اًمٔملم ، واًمٜمٛمؾ اًمذى ينى سملم ُملسمًف ًمٞمٚمًٕمف رم 

ضمًده ، وٟم٘مٞمؼ اًمْمٗم٤مدع اًمذى ٓ يٖم٤مدر ُم٤ًمُمٕمف ـمٞمٚم٦م اًمٚمٞمؾ ، وىمْم٤مء طم٤مضمتف ٓ 

يمؾ هذا اجلامل ، وًمٙمـ شمٚمؽ قم٤مدات اًمٌنم يٙمقن إٓ رم اًمٜمٞمؾ ومٙمٞمػ شمرى ومٞمف 

ُمٜمف وم٢مذا ٟم٤مًمقه همْمقا اًمٓمرف قمٜمف وزهدوا ومٞمف ،قمٚمؼ سمٍمه هب٤م  اُمتٜمٕمقايٛمْمقن ٟمحق ُم٤م 

 طمتك أهن٤م ٓطمٔم٧م ذًمؽ وم٤مسمتدرشمف سم٤مًم١ًمال: 

 أًمؽ طم٤مضم٦م ًمدى ..؟  -

 ؾمقى ان ...ومل يٕمرف ُم٤مذا ي٘مقل سمٕمد ذًمؽ  .  رءٓ   - 

ٚمامت٤م وصقت٤م اًمرىمٞمؼ اًمذى مل يًٛمع ُمثٚمف ىمٌؾ شم٤مه٧م اًمٙمٚمامت رم رأؾمف طملم اؾمتٛمع ًمٙم

، آصمر ص٤مطمٌٜم٤م أن يت٤مسمع ُمـ سمٕمٞمد شمٚمؽ اإلو٤مءات ًمقضمٝمٝم٤م اًمّمٌقح واسمت٤ًمُم٤مت٤م عم٤م شمرى 

ُمـ ُمٜمٔمر ظملب أظمذت شمٚمت٘مط ًمٜمٗمًٝم٤م سمٕمض اًمّمقر اًمِمخّمٞم٦م ُمع اًمٜمٞمؾ وسمٞمٜمام هك 

يمذًمؽ إذ شمدطمرج اهل٤مشمػ ُمـ يده٤م ًمٞمً٘مط أؾمٗمؾ اًمْمٗم٦م وطم٤مل اًمًقر وإطمج٤مر 

ٜمٝم٤م وسملم ه٤مشمٗمٝم٤م ، ورأى ص٤مطمٌٜم٤م ٟمٗمًف جيرى ومٞمتخٓمك اًمًقر صمؿ طمٓمف اجلامل سمٞم

واهلقى إمم أؾمٗمؾ اًمْمٗم٦م ًمٞمٚمت٘مط اهل٤مشمػ صمؿ يتًٚمؼ إطمج٤مر ويتًقر احلديد ًمٞمًٚمٛمٝم٤م 

إي٤مه ، ؿمٙمرت ًمف طمًـ صٜمٞمٕمف ومٓم٠مـم٠م رأؾمف ظمجل ، صمؿ ؾم٠مًمتف قمـ إؾمٛمف وم٠مضم٤مب ومٚمؿ 



 

وأظمرضم٧م ُمـ ضمٞمٌٝم٤م سمٕمض أطملم  واؾمٛمكشمٜمتٔمر طمتك ي٠ًمهل٤م قمـ اؾمٛمٝم٤م وم٘م٤مًم٧م 

اًمٜم٘مقد ُمٙم٤موم٠مة ًمف وم٠مسمك أن ي٠مظمذ ؿمٞمئ٤م وم٘مد أظمذ ُم٤م يٙمٗمك اسمت٤ًمُم٦م طمٚمقة ضمٕمٚمتف ٓ يٓم٠م 

إرض سم٘مدُمٞمف شم٤ًمءل رم ٟمٗمًف هؾ ُمـ طم٘مف أن حيٚمؿ هب٤م أم أن إطملم طِمٙمرا قمغم 

ُمـ يًتٓمٞمع حت٘مٞم٘مٝم٤م ، ٟم٠مى سمٕمٞمدا قمٜمٝم٤م ُمراىم٤ٌم إي٤مه٤م وومج٠مة فمٝمر قمغم اجل٤مٟم٥م أظمر ُمـ 

ٟمٔمرت إمم ص٤مطمٌٜم٤م !  ٤مئ٘مٝم٤م أهٙمذا ُمرت اًم٤ًمقم٦م اًمتك طمدصم٧م هب٤م اًم٤ًمئؼاًمٓمريؼ ؾم

سم٤مسمت٤ًمُم٦م ُمٚم١مه٤م اًمًٕم٤مدة وأوُم٠مت سمرأؾمٝم٤م حتٞمٞمف حتٞم٦م مل يرى أرق ُمٜمٝم٤م رم طمٞم٤مشمف 

وُمْم٧م يمٛمقضم٦م داقم٧ٌم اًمِمٓمآن وقم٤مدت إمم ضمقف اًمٌحر ، أو يمٜمًٛم٦م ُمرت همػمت 

 ـمٕمؿ طمٞم٤مشمف ًمٚمحٔم٤مت وأومٚم٧م يم٤مًمٜمجؿ ًمتؽميمف وفملم أي٤مُمف .

*** 

ت قمٚمٞمف إي٤مم رشمٞم٦ٌم ًمٞمس هب٤م ُمًح٦م ُمـ ؾمٕم٤مدة ؾمقى ُم٤م شمٌ٘مك ُمـ ذيمرى ًم٘م٤مئٝم٤م ُمر

اًمٕم٤مسمر ، أطمس سمٕمٞمٜمٞمٝم٤م إطم٤ًمؾم٤م ضمديدا قمٚمٞمف ، ضمٕمؾ حلٞم٤مشمف ـمٕمام ضمديدا مل يٙمـ يِمٕمر 

سمف ُمـ ىمٌؾ ، صمٛم٦م إطم٤ًمس ضمديد ضمٕمؾ احلٞم٤مة رم ٟمٔمره ًمٞم٧ًم جمرد ًم٘مٛم٦م رم ضمقومف 

ن ُم٤م يم٤من يٕمٚمؿ وفمٞمٗمتف ذاك اًم٘م٤مسمع وٟمٕم٤مس رم قمٞمٜمٞمف سمؾ سمدأ يِمٕمر سمجقع ضمديد رم ُمٙم٤م

سملم ىمٗمص ُمـ قمٔم٤مم يِمٕمر ومٞمف سمدىم٤مت ُمت٤ًمرقم٦م وومٙمر وإٟمِمٖم٤مل وأُمؾ رم رؤيتٝم٤م ُمرة 

أظمرى ، فمؾ يٜمتٔمر اًم٘مدر أن ُيًٌؾ قمٚمٞمف اًمٕمٓم٤مي٤م سمرؤي٦م ُم٤مًمٙم٦م اًمٗم١ماد وؾم٤مرىم٦م احلٜم٤مي٤م ، 

وسمٕمدُم٤م وم٘مد إُمؾ رم ًم٘مٞم٤مه٤م يٛمر ذات يقم سملم اًمٕمامرات اًمِم٤مه٘م٦م اًمتك شمْمؿ سملم 

طمقائٓمٝم٤م ُمـ يٛمٚمٙمقن رم اًمدوًم٦م ُمّم٤مئر ُمـ ومٞمٝم٤م ، ومٗمك دوًمتٜم٤م صٜمٗملم ُِمـ اًمٌنم َُمـ 

،وإول ٓ يِمٕمر سم٤مًمث٤مٟمك سمؾ يراه جمرد طمِمق ًمٙمراؾمٞمٝمؿ  ٓ يٛمٚمٙمقنيٛمٚمٙمقن وَُمـ 



 

اًمتك جيٚمًقن قمٚمٞمٝم٤م ومل ُمٙم٤من ًمديٜم٤م ًمٚمٗم٘مراء اًمذيـ هؿ ـملم إرض وُم٤مئٝم٤م وأؾم٤مس 

 أضم٤ًمدهؿ ،وٓ يٙمقن ومٞمٝم٤م اجلزاء ُمـ ضمٜمس يمؾ سمٜم٤مء رم اًمدوًم٦م ومٝمك ٓ شمٌٜمك إٓ قمغم

 اًمٕمٛمؾ سمؾ اجلزاء سمٕمد اًمٕمٛمؾ إمه٤مٓ وتٛمٞمِم٤م .

أىمقل وهق يٛمر سمتٚمؽ اًمِمقارع عمحٝم٤م سمٓمٚمٕمتٝم٤م اعمنمىم٦م وهك شمٜمزل ُمـ ؾمٞم٤مرت٤م اًمٗم٤مره٦م 

حتٛملٟمف سمؾ يٓمػم واجلٜم٤مطملم ىمٚمٌف ، رومرف اًمٓمػم  وٓ ىمدُم٤منوُم٣م ُمٝمروٓ إًمٞمٝم٤م 

هؾ أًم٘مك اًمًلم قمٚمٞمٝم٤م أم ٓ؟ هؾ ُم٤م زاًم٧م  ُم٤م ي٘مقلاًم٘م٤مسمع سملم أولقمف مل يدرى 

شمذيمرٟمك أم أن اًمذيمرى أٟم٤م ُمـ يًت٠مصمره٤م ًمٜمٗمًف ؟واًمٕمجٞم٥م أهن٤م شمذيمرشمف  ودار سمٞمٜمٝمام 

طمدي٨م يٛمٚم١مه اًمِمٖمػ واحل٥م ُمـ ًمدٟمف، دم٤مذسم٤م أـمراف احلدي٨م ؾم٠مًمتف قمـ طم٤مًمف 

ٔم٦م وأضم٤مب سم٠مٟمف سمخػم ُم٤مداُم٧م هك قمغم ذًمؽ ، أظمؼمه٤م سم٠مهن٤م ُم٤م هم٤مسم٧م قمـ ظمٞم٤مًمف حل

ُمٜمذ أن وم٤مرىمٝم٤م رم اعمرة إظمػمة ، ومتًٌٛم٧م ..يم٤من اًمرد ُمٜمٝم٤م سم٤مإليامء واإلسمت٤ًمم ًمٙمٜمٝم٤م رم 

أذٟمٞمف يمٚمامت متأل اعمٕم٤مضمؿ واعمتقن ، آذٟمتف سمٌٞمٜمٝم٤م وم٤مرشمٕمدت ومرائّمف ومٚم٘مد أوؿمؽ احلٚمؿ 

أن يٜمتٝمك ؾمتٛم٣م وشمؽميمف وىمد ٓ يراه٤م ُمرة أظمرى ومرسمام ٓ شمٚمٕم٥م إىمدار رم ظمٚمؼ 

، أؿم٤مرت إًمٞمف ُمٚمّقطَم٦م سمقداع ومتٕمٚمؼ سمٍمه هب٤م وهك قمغم ٟمٗمس ومرص٦م أظمرى ًمٚم٘م٤مء 

اًمِم٤ميمٚم٦م ، داظمٚمف يتٛمزق ومام اًمذى جيٕمؾ اًم٘مٛمر اعمحٚمؼ رم اًمًامء خيٚمد إمم إرض 

اًمٚمٝمؿ إٓ أن شمٜمٕمٙمس صقرشمف قمغم صٗمح٦م اعم٤مء رايمدا يم٤من أو ضم٤مر ، ُمْم٧م شمٕمؼم 

 رم شمٚمؽ اًمٕملىم٦م اًمٓمريؼ وهك شمٜمٔمر إًمٞمف وًم٤ًمن قم٘مٚمٝم٤م ي٘مقل رم أذٟمٞمٝم٤م ٓ يٛمٙمـ اعم٣م

وم٠مهغم ًمـ يًٛمحقن مم سمٛمثؾ هذا ، وسمدون أن شمِمٕمر وسمدون أن يتقىمع ص٤مطمٌٜم٤م 

اصٓمدُم٧م هب٤م ؾمٞم٤مرة ُمنقم٦م ُٟم٘مٚم٧م قمغم إصمره٤م إمم اعمِمٗمك وهك شمتخْم٥م دُم٤م وأؿم٤مر 

اعمٕم٤مجلقن أهن٤م حتت٤مج إمم ٟم٘مؾ دم ، ومام يم٤من ُمـ ص٤مطمٌٜم٤م إمم أن ؿمٛمر ؾم٤مقمداه حم٤موٓ أن 



 

إُمؾ رم احلٞم٤مة ، شمتدومؼ اًمدُم٤مء ُمـ أوردشمف ًمتنى سمٕمروىمٝم٤م يتؼمع سمدُم٤مئف عمـ وهٌتف 

ُمث٘مٚم٦م سمح٥م ورضم٤مء أن شمِمٗمك يمك يرى اسمت٤ًمُم٤مت٤م ًمٞمًتٛمد اًم٘مقة ُمٜمٝم٤م ، وسمٞمٜمام هق قمغم 

ذًمؽ ضم٤مء أسمقه٤م ُمٝمٜمدم اعمٚمٌس ٟم٘مك اًمٌنمة أضمش اًمّمقت شمٔمٝمر قمٚمٞمف قملُم٤مت اًمؽمف 

يمٞمػ دمرؤن قمغم أن ، ٟمٔمر إمم ص٤مطمٌٜم٤م ٟمٔمرات ُمٚم١مه٤م اإلؿمٛمئزاز وىم٤مل ًمٚمٛمٕم٤مجللم 

دمٕمٚمقا ُمثؾ هذا يتؼمع سم٤مًمدُم٤مء ًمٙمريٛمتٜم٤م وم٠مضم٤مسمقه أن اًمدُم٤مء قم٤مُمؾ ُمِمؽمك سملم اجلٛمٞمع 

وم٤مًمدُم٤مء ًمٚمٗم٘مػم يمٖمػمه٤م ًمٚمٖمٜمك وًمٚمٙمٌػم يم٤مًمّمٖمػم ُمِمؽميمقن رم اًمدُم٤مء خمتٚمٗمقن رم 

 اًمٗمٙمر واًمٓمٌ٘م٤مت .

٤مء اؾمتٗم٤مىم٧م مجٞمٚمتٜم٤م وأول ُم٤م رأت يم٤مٟم٧م قمٞمٜم٤م ص٤مطمٌٜم٤م اعمحدىمتلم واعمٛمٚم١مشملم سم٤مًمرضم

واًمتٛمٜمك اسمتًٛم٧م وم٤مؾمتٛمد ىمقة أظمرى قمٚمٛم٧م سم٠مٟمف ُمـ شمؼمع سمدُم٤مءه هل٤م ، أص٤مسمف 

اًمِمحقب وأطمجؿ قمـ اًمٓمٕم٤مم ظمقوم٤م قمغم طمٚمٛمف اًمذى يٙم٤مد أن يٜمٓمٗمئ هاضمف اًمقه٤مج 

، هجر ُمت٤مع دٟمٞم٤مه طمتك يٓمٛمئـ قمٚمٞمٝم٤م، شمٌدًم٧م طم٤مًمتف ُمـ صح٦م إمم ُمرض ومام يم٤من ًمف 

ًمدم ضمراء قمِم٘مف وذوده شم٤ٌمدًمقا إُم٤ميمـ أن يتؼمع سم٤مًمدُم٤مء ومج٠مة ، ومٛمثٚمف ىمد سُمغم سمٗم٘مر ا

ص٤مر هق اعمريض وهك ُمـ يٜمتٔمر ؿمٗم٤مئف وًمٙمـ اًم٘مدر دائام يٗمرض ُم٤م طم٤مك ُمـ 

ؾمٞمٜم٤مريقه٤مت، مهد اًم٘مٚم٥م اًمذى ـم٤معم٤م ظمٗمؼ سمجٛمٞمٚمتٜم٤م وسمرد اجلًد اًمذى يمّؾ ُمـ 

اًمٕمٞمٜم٤من سمٕمدُم٤م رؾمٛمت٤م ـمريؼ ًمألُمؾ ، ُم٤مت ص٤مطمٌٜم٤م ومل  واٟمٓمٗم٠متُمٕم٤مٟم٤مة احلٞم٤مة ، 

 طم٥م وًمٙمـ يمٗم٤مه أٟمف ذاق ًمذة اًمِمٕمقر سمف . تٛمس ًمف سمٙمٚمٛم٦م

*** 



 

يم٤مٟم٧م أو رم  إرضاًمٚمٞمؾ اعمٔمٚمؿ يٚم٘مك سمٙمآسمتف قمغم اًمٙمٝمػ اعمٝمجقر ، رم ىمٓمٕم٦م ُم٤م قمغم 

اًمًامء جيٚمس مجع ُمـ اًمقضمقه اًمٙم٤محل٦م واعمتِمح٦م سم٤مًمًقاد ٓ شمٙم٤مد شمرى قمغم ؿمٕم٤مع 

اًمْمقء اًم٤ٌمه٧م اًمّم٤مدر ُمـ ُمّم٤ٌمح ُمتٝم٤مًمؽ ؾمقى أؿم٤ٌمح وضمقه ُمٙمٗمٝمرة وأٟمٞم٤مب 

سم٤مرزة وؿمٕمر ـمقيؾ شمٚمٌد طمتك ص٤مر يم٤مًمّمقف قمغم فمٝمر اًمٖمٜمؿ ، وحٙم٤مت ذيرة 

يمراؾمك ُمـ طمديد شمِمٌٝمٝمؿ إمم طمد ورائح٦م هك سم٤مجلًد اعمتٕمٗمـ أؿمٌف ،ُمؽماصقن قمغم 

يمٌػم رم اًمقو٤مقم٦م واًمقىم٤مطم٦م ، ويؽمأس اجلٚم٦ًم أيمثرهؿ دُم٤مُم٦م ووىم٤مطم٦م رم اعمٜمٔمر قمٞمٜم٤مه 

سم٤مًمدُم٤مُم٦م واًمقىم٤مطم٦م ًمٜمٗمًف دون همػمه  اؾمت٠مصمرضم٤مطمٔمت٤من هرُمك احل٤مضمٌلم يمثٞمٗمٝمام ويم٠مٟمف 

 يٍمخ ومٞمٝمؿ سمّمقت أضمش :

 ُم٤مضمديديمؿ ؟ -

 ٤مره  . ؾمقى اخلزى ؾمٞمدى . ىم٤مهل٤م ُمـ قمغم يً رءٓ  -

 وأٟم٧م ؟ -

 اعمدسمر.ٓ ضمديد ًمدى ؾمقى أٟمٜم٤م اضمتٛمٕمٜم٤م اًمٞمقم ًمٚمٛمِمقرة ، وم٠مٟم٧م يمٌػمٟم٤م ورأؾمٜم٤م  -

ُمـ ىم٤مل إٟمك رأؾمٙمؿ ؟ ًم٘مد زرقم٧م ومٞمٙمؿ ٟمٌت٦م ًمتٜمٛمق وشمقرق ٕؾمتٔمؾ هب٤م وأؾمؽميح   -

قمغّم  هٞم٤م اقمروقا، ٓ ًمتتٚمٌد همّمقهن٤م وومروقمٝم٤م ٕفمؾ ـمٞمٚم٦م قمٛمرى أمحؾ مهٝم٤م ، 

 إوو٤مع ومام رأي٧م ومٞمٙمؿ مح٤مؾم٤م وٓ شمٙمتٞمٙم٤م حمٙمام .



 

اعمقوقع رم سم٤ًمـم٦م أن ُمٜمٓم٘متك اًمتك أهٞمؿ ومٞمٝم٤م ُم٤م قم٤مدت ُمرشمٕم٤م ًمٚمذات وٓ ُملذا  -

خلٚمؼ اًمٗمقاطمش ٕٟمك أراهؿ رم رسم٤مط ومٛمٝمام طم٤موًم٧م أن أوىمع اًمٕمداوة سمٞمٜمٝمؿ ختقٟمٜمك 

ذاٟمٜم٤م ، أذيمر طملم اًمٗمرص٦م ويتٖمٚمٌقن قمغم ًمٞمتٝمؿ ُم٤م قمٚمٛمقا شمٚمؽ أي٤مت اًمتك شمّمؿ أ

أردت أن أومرق سملم أوًمئؽ إظمقة زضمروا وؾمقؾمتك وشمدظمؾ طمٙمامئٝمؿ ومتٕم٤مٟمؼ 

اعمتخ٤مصٛمقن وظمنت اعمٕمريم٦م ، ؾمٚمٙم٧م يمؾ اًمٓمرق يمك أؿمت٧م مجٕمٝمؿ وًمٙمـ دون 

 ضمدوى .

ومٍمخ رئٞمس اجلٚم٦ًم ىم٤مئل : صف أهي٤م إمحؼ ، يمٞمػ اؾمتٓم٤مقمقا إمخ٤مد اًمٗمتـ أٟم٤م أضمزم 

ويمٛمٚمقا إٓ سمت٘مّمػمك رم وؾمقؾمتٝمؿ وٟم٘مّمؽ  ااًمتزُمقمت٤مُم٤م أٟمؽ اًم٥ًٌم ، ومام 

ووٕمٗمؽ أُم٤مُمٝمؿ  ، ُم٤م زًم٧م ٓ شمٕمك ُم٤م أظمذت قمغم ٟمٗمًك ُمـ قمٝمد أٟمك ؾم٠مهمقهيؿ 

ُم٤مداُمقا قمغم وضمف اًمًٌٞمٓم٦م ، أشمريد أن أظمن اعمٕمريم٦م ، أشمريد أن ٟمٌ٘مك سمٛمٗمردٟم٤م رم اًمٜم٤مر 

 وٓ أٟمٞمس ًمٜم٤م ؟ وأٟمتؿ ُم٤م ًمديٙمؿ ؟

ٞمؾ ٓ ضمديد رم فمؾ ُم٤م ٟمرى ُمـ وم٘مر وقمقز ومرد اجلٛمٞمع أن طم٤مهلؿ يمام ؾمٌؼ أن ذيمر اًمزُم

ُمـ اًمٌنم ومٚم٘مد ص٤مر اًمرضمؾ يدور رم ؾم٤مىمٞم٦م يمك خُترج اًم٘مٚمٞمؾ ُمـ اعم٤مل وُم٤م أشمٞمٜم٤مك إٓ 

 ًمٚمٛمِمقرة وأظمذ اًمرأى .

وم٘م٤مل يمٌػمهؿ : سمام أن يمؾ ظمٓمٓمٜم٤م واؾمؽماشمٞمجٞم٤مشمٜم٤م ىمد ذه٧ٌم أدراج اًمري٤مح وم٢مٟمك أرى 

إىمٜم٤مع اًمٌنم سمام ٟمريد ؾمقى أظمقاهنؿ أن ٟمجٜمد ُمـ أسمٜم٤مء اًمٌنم قمٛملء ًمٜم٤م ومل أىمدر قمغم 

ُمـ أدُمٞملم يٕمرومقن سمٕمْمٝمؿ اًمٌٕمض ويراىمٌقن ردة اًمٗمٕمؾ سمجًد ٟم٤مىمد وسمّمػم أُم٤م 



 

ٟمحـ ومٌْم٤مقمتٜم٤م اًمقؾم٤موس واًمٙمقاسمٞمس وشمٙمتٞمٙم٤مت قمٗم٤م قمٜمٝم٤م اًمزُم٤من ومدقمقٟمك أطمٚمؾ 

 سمٕمض اًمٌنم يمك أٟمت٘مك اعمٜم٤مؾم٥م ُمٜمٝمؿ ًمٞم٘مقم سم٤معمٝمامت اجل٤ًمم اًمتك ٟمقيمٚمٝم٤م إًمٞمٝمؿ.

قمغم أن يدسمر يمٌػمهؿ ُم٤م آًم٧م إًمٞمف أطمقاهلؿ اعمزري٦م ، ويٌدأ اًمٙمٌػم رم  ويٜمٍمف اجلٛمع

اًمٌح٨م طمتك جيد اًمثٖمرة وهك اًمٜمزاع قمغم إرض وم٤مظمت٤مر سمٕمض اعمنمديـ رم إرض 

اًمذيـ ٓ ُم٠موى هلؿ وأصم٤مر ُمِم٤مقمرهؿ دم٤مه أروٝمؿ اًمتك ُهجروا ُمٜمٝم٤م أو سم٤مٕطمرى ٟمزح 

٤مًمٕمقدة إمم شمٚمؽ إرض وأن ٓ ُمٜمٝم٤م رم ُمٕمؽميم٤مت احلروب ، ووؾمقس هلؿ سم آسم٤مؤهؿ

ُملذ ًمٚمٛمرء ؾمقى إرض اًمتك شمرقمك ومٞمٝم٤م ضمذور اًمٕم٤مئٚم٦م ، ووضمٝمٝمؿ إمم أن اًمٖم٤مي٤مت 

أؾمٛمك ، وُمـ أضمٚمٝم٤م سمذل اًمٖم٨م واًمثٛملم ومل طم٤مضم٦م هلؿ إٓ ًمٚمتٛمٙملم سم٤مًمقـمـ ، زرع 

ومٞمٝمؿ طمٚمؿ اًمقـمـ وهؿ أسمٜم٤مء إب اًمقاطمد دمٛمٕمقا ًمٜمٞمؾ طم٘مقىمٝمؿ ُمـ أظمقتؿ سم٤معمٙمر 

رب شم٤مرة طمتك اؾمتقًمقا قمغم إرض وهّجروا ُمـ يم٤من ومٞمٝم٤م ُمـ اعم٤ًمعملم ، شم٤مرة وسم٤محل

ورأوا أن اجلٛمٞمع ىمد يتحدوا ودهؿ ومزرقمقا اًمٌٖمْم٤مء رم ىمٚمقب إظمقة ومث٤مرت 

اًمٜمٗمقس ًمتٜمٗم٨م ريح اًمٖمْم٥م وشمً٘مط أُمٓم٤مر اًمتنمذم واًمتٛمزق ومػمى إخ أظم٤مه ٓ 

وٓ حيرك ذًمؽ يٚم٘مك ًمف سم٤مٓ ويرون ُم٤م حيدث ٕسمٜم٤مئٝمؿ ُمـ ؾمحؾ وىمتؾ وشمٕمذي٥م 

ؾم٤ميمٜم٤م هلؿ ، مل ي٘مٗمقا قمٜمد ذًمؽ احلد سمؾ ىمًٛمقا شمريم٤متؿ وووع يمؾ أخ سمٞمٜمف وسملم أظمٞمف 

طم٤مضمزا وطمدودا ، ويمؾ ُمـ ًمف طمدا يداومع قمٜمف طمتك اعمقت يمك ٓ ُيٖمػم قمٚمٞمف أطمد ، سمؾ 

ضمٕمٚمقا ًمٙمؾ يم٤مٟمتقن طُمٙمام وُُمٚمٙم٤م وجم٤مًمس ؿمٕمٌٞم٦م وٟمٞم٤مسمٞم٦م وُمٕمت٘ملت ٕصح٤مب 

ٙمرة ، وشمتدرج اعمرايمز واعمامًمؽ طمتك يٕمؿ اجلٛمٞمع اًمٗمٙمرة وؾمجقن ٕصح٤مب اًمٜمَ 

جم٤مًمس قم٤معمٞم٦م حيٙمٛمٝم٤م ُمـ ؟ أوًمئؽ اًمذيـ ذدوا ُمـ ىمٌؾ واؾمتقًمقا قمغم إرض ، أى 

أهنؿ ٟمّمٌقا أٟمٗمًٝمؿ ؾم٤مدات قمغم اًمٕم٤ممل ، ومرىمقا طمتك رم اًمٓمٌ٘م٤مت ومّم٤مرهٜم٤مك أهمٜمٞم٤مء 



 

ٗمًٞم٦م ومل ووم٘مراء وُمٕمدُملم واعم٤ًموم٦م ؿم٤مؾمٕم٦م سملم ه١مٓء ُم٤ًموم٤مت اضمتامقمٞم٦م وأظمرى ٟم

يِمٕمر ُمـ رم اًمٓمٌ٘م٤مت اًمٕمٚمٞم٤م سمٛمـ دوهنؿ ، ذدوا اًمٙمثػم ودُمروا إيمثر وشمدظمٚمقا رم 

ؾمٞم٤مؾم٤مت اًمدول أو اًمٙمٜمتقٟم٤مت ، سمؾ وشمدظمٚمقا رم ؾمٞم٤مؾم٦م اعمٜمزل واحلجرة ، اؾمتٓم٤مقمقا 

وسم٘مقة أن يٗمٕمٚمقا ُم٤م قمجز قمـ ومٕمٚمف إسم٤مًم٦ًم اًمٙم٤ٌمر ، طمتك أهنؿ همزوا وؾم٤مئؾ اإلقملم 

٤م ضمرح أطمدهؿ صم٤مرت اًمدٟمٞم٤م ، وإذا ُم٤م شم٘مٓمع همػمهؿ إرسم٤م ىمد وهٞمٛمٜمقا قمٚمٞمٝم٤م وم٢مذا ُم

اًمذيـ شم٘مٓمٕم٧م أضم٤ًمدهؿ وتتٙم٧م  إنيزيٗمقا طم٘مٞم٘م٦م ُم٤م طمدث يمك يرى اًمٕم٤ممل 

أقمراوٝمؿ وذدوا رم إرض هؿ اجلٜم٤مة وأومم اًمًٚمٓم٦م هؿ اعمجٜمك قمٚمٞمٝمؿ شمقؾمٕمقا رم 

ؾ أراوٞمٝمؿ وشمٕمٚمٛمقا اًمٖمزو اًمٗمٙمرى طمتك شمّمٌٖم٧م إرض سمام أرادوا ، أومًدوا يم

 طمتك ص٤مر ُمـ اعمًتحٞمؾ اًمٕمقدة إمم ُم٤م يم٤من قمٚمٞمف إظمقة . رء

وسمٕمد ومؽمة اضمتٛمع اجلٛمع ُمرة أظمرى وًمٙمـ هذه اعمرة اًمًٌٛم٦م متأل اًمِمٗم٤مه وفمٝمر 

يمٌػمهؿ وسمدأ اًمتّمٗمٞمؼ احل٤مد ُمـ اعمجتٛمٕملم ، أطمًٜم٧م يمٌػمٟم٤م هٙمذا هتٗمقا ، ومرد رم 

 شمقاوع :

٦م اًمنم ودومع اًمٜم٤مس ًمٚمتٗمرق وزرع أرأيتؿ أن هٜم٤مك ٟمقع ُمـ اًمٌنم هق أؿمد ُمٜم٤م رم طمٞم٤ميم

اًمْمٖم٤مئـ رم اًمٜمٗمقس ، سمنمايمؿ اًمٞمقم أسمٜم٤مئك وم٘مد زرقمٜم٤م رم إرض أؿمج٤مرا ًمٚمنم وُم٤م 

قمٚمٞمٜم٤م ؾمقى رهي٤م وتذيٌٝم٤م ًمتٜمٛمق وٓ شمريمٜمقا إمم اًمًٙمٞمٜم٦م واهلدوء ومٛمـ يدرى ىمد 

 يٜم٘مٚم٥م احل٤مل وًمٙمـ يمٗم٤مٟم٤م أٟمٜم٤م زرقمٜم٤م اًمٜمٌت٦م ، اًمتك ؾمٜمًؽميح رم فمٚمٝم٤م وأسمنموا ومزسم٤مئـ

اًمٜم٤مر يزدادون يقُم٤م يٚمق أظمر ، أًمٙمؿ طم٤مضم٦م شمريدوهن٤م؟  ومٝمز اجلٛمٞمع رؤوؾمٝمؿ سم٤مًمٜمٗمك 

 ، ومٍمخ سمّمقت أضمش : إذا .. رومٕم٧م اجلٚم٦ًم .



 

ًمٞمؾ ـمقيؾ متر ؾم٤مقم٤مشمف ـمقال يمٚمٞمؾ ت٤مُم٦م ، ضم٤ٌمل ُمـ اًمدىم٤مئؼ ودىم٤مت اًمٕم٘م٤مرب ُمٓمرىم٦م 

همػم  رءيمؾ ُمٙم٤من ، وٓ  شمدق رم رأؾمك يم٠مهن٤م شمٖمٞمٔمٜمك أن اًمدىم٤مئؼ صم٘م٤مل صٛم٧م رم

ويم٠مهن٤م شمريد أن حتٙمك مم ها ٓ حيٚمق هل٤م اًمٓمٜملم إٓ  طمقمم ،أصقات اًمٌٕمقض اًمٓمٜم٤من 

رم أذٟمك يمؾ ُمـ طمقمم ٟمٞم٤مم إُم٤م ُمـ اًمتٕم٥م أو ُمـ ُمًٙمٜم٤مشمف ، ُمر قمغم صملصم٦م أي٤مم وأٟم٤م قمغم 

شمٚمؽ احل٤مًم٦م ٓ أطمد ممـ يٕمرومٜمك أشمك ًمزي٤مرشمك ، ويم٠من اًمٕملىم٤مت سملم اًمٜم٤مس ُمٌدأه٤م 

٘مدم ، وم٠مٟم٧م رم ظمػم ُم٤م دُم٧م شم٘مػ قمغم ىمدُمٞمؽ واًمٙمؾ طمقًمؽ وطمٞمٜمام شمٙمقن ـمريح اًم

طمقًمؽ ؾمقى اًمداء وإمل ، طمتك اهل٤مشمػ يدق وم٘مط عمـ يريدون  رءاًمٗمراش ٓ 

احل٤مضم٦م وطمٞمٜمام يٕمٚمٛمقن سمام أٟم٧م ومٞمف ٓ دمد ُمٜمٝمؿ ؾمقى اًمدقم٤مء ًمؽ سم٤مًمِمٗم٤مء ، ًمٞم٧م 

، اًمّمٛم٧م اًم٘م٤مشمؾ حي٤مسٟمك اًمٚمٞمؾ يٜم٘م٣م وي٠مشمك اًمٜمٝم٤مر يمك أرى ُمـ طمقمم يتحدصمقن 

ُمـ اًمًٚمقى طملم ي٠مشمك عمـ طمقمم ذوهيؿ ٟم٤ًمء وأـمٗم٤مل حيدصمقن  ؿمٞمئ٤موأضمد رم اًمٜمٝم٤مر 

 أٟمٜمل، وم٠مٟم٤مم أظم٤مف اًمٚمٞمؾ وزواره طمتك ًمق  سم٤مٓـمٛمئٜم٤منُمـ اجلٚم٦ٌم اًمتك أؿمٕمر ومٞمٝم٤م  ؿمٞمئ٤مً 

اظمتٚم٧ًم حلٔم٤مت ُمـ اًمٜمقم طم٤مسٟمك أوًمئؽ اًمذيـ ىمْمقا ٟمحٌٝمؿ ُمـ أصدىم٤مئك 

اًمٕم٤ممل اعمجٝمقل ، طمتك أٟمك طملم أصحق أرى أؿم٤ٌمطمٝمؿ شمؽماءى مم  وأهغم يٜم٤مدوٟمٜمك ُمـ

قمغم ضمدران حمجرى ، وًمٕمؾ اجلٚم٦ٌم اًمتك حتدث هن٤مرا شمزقمجٝمؿ ومل ي٠مشمقن رم أطملُمك 

ومٞمٝم٤م جيٕمٚمٜمك أمتًؽ هب٤م ، وًمٙمـ شمٚمؽ ـمٌٞمٕم٦م  رء، ًم٧ًم ُمتٛمًٙم٤م سم٤محلٞم٤مة يمثػما ومل 

 ورء٦م واًمتك ٓ ُمٗمر ُمٜمٝم٤م ، احل٘مٞم٘م٦م اًم٘م٤مشمٚم أٟمفاًمٌنم يٗمرون ُمـ اعمقت قمغم اًمرهمؿ ُمـ 

آظمر سم٤مًمٜمٝم٤مر أريده شمٚمؽ اعمٛمرو٦م اجلٛمٞمٚم٦م اًمتك تتؿ سمك ، قمٞمٜم٤مه٤م اجلٛمٞمٚمتلم وىمقاُمٝم٤م 



 

اعمٛمِمقق وأولقمٝم٤م اًمتك حتقى ىمٚم٤ٌم ُيٙمـ مم يمؾ طمٜم٤من وقمٓمػ ، طمٞمٜمام شم٠مشمك ًم٘مٞم٤مس 

وٖمٓمك أمتٜمك ًمق أن ؿمٛمًٝم٤م ٓ شمٖمرب قمـ وضمٝمك ، صملصم٦م أي٤مم وم٘مط ُمٜمذ أول يقم 

٤م شمٕمدل قمٜمدى صملث ؾمٜمقات ُمـ اًمقًمف هب٤م يمؿ هك رىمٞم٘م٦م ومجٞمٚم٦م ، ًمٞمتٝم٤م رأيتٝم٤م ًمٙمٜمٝم

 هك ُمـ شم٠مشمك رم ٟمقُمك سمدٓ ُمـ شمٚمؽ اجلث٨م .

ه٤م هق اًمٜمٝم٤مر ي٘مؽمب ٓ اًمِمٛمس اًمتك رم اًمًامء أٟمتٔمر سمؾ اًمِمٛمس اًمتك شمنمق ًمدىم٤مئؼ 

رم همرومتك صمؿ شمٖمرب ًم٤ًمقم٤مت وشمٕمقد ًمتنمق رم هن٤مي٦م اًمٞمقم وشمٖمرب أظمرى ًمتٕمقد رم 

ص٤ٌمطمك اعمٛمٞمز وشمنمق  ي٠ميتت٤ممم ، هٞم٤م ومٚمتدوريـ أيتٝم٤م اًمٕم٘م٤مرب اًمٚمٕمٞمٜم٦م طمتك اًمٞمقم اًم

ؿمٛمس اًمٖمروم٦م وشمدظمؾ هك سم٤مسمت٤ًمُمتٝم٤م اجلٛمٞمٚم٦م يمقردة شمٗمتح٧م ًمتقه٤م صملصم٦م أهة متر 

 قمٚمٞمٝم٤م ىمٌؾ أن شم٤مشمٞمٜمك ، طمتك شمٚمؽ اًمٚمحٔم٤مت أيمرهٝم٤م ، ه٤مهك أن شم٘مؽمب .

 ؾمٙمر.ص٤ٌمطمؽ   - 

 أمجؾ.ص٤ٌمطمؽ   - 

 طم٤مًمؽ اًمٞمقم ؟ يمٞمػ  -

 هٜم٤م. دُم٧ِم أمجؾ طم٤مل ُم٤م   -

 ُم٤م هذا اًمٙملم اجلٛمٞمؾ ؟  -

ُمـ مج٤مًمؽ شم٠مشمك اًمٙمٚمامت ، مل أٟمؿ رم ًمٞمٚمتك ُمـ يمثرة اًمتٗمٙمػم ، ًمٞم٧م أٟمؽ شمٕمٛمٚملم   -

 ًمٞمل طمتك أراك .



 

 ًم٘مد ه٤مٟم٧م أي٤مم ىملئؾ وختْمع ًمٕمٛمٚمٞم٦م ضمراطمٞم٦م وسمٕمده٤م شمذه٥م ًمٌٞمتؽ وأوٓدك   -

 ًم٧ًم ُمتزوضم٤م وٓ أوٓد مم .  -

 هلٗمك قمٚمٞمؽ وطمٞمد أٟم٧م رم اًمدٟمٞم٤م ؟  -

 .ُمٜمذ اًمِم٤ٌمب وىمد شمقرم واًمداى رم طم٤مدث وقمِم٧م سمٛمٗمردى  -

ىمد شمٙمقن اًمقطمدة هك ؾم٥ٌم ُم٤م أٟم٧م ومٞمف ومٛمٕمٔمؿ إـم٤ٌمء يرضمئقن شمٚمؽ اعمِمٙملت   -

  ًمٚمٛمريض.اًمّمحٞم٦م إمم احل٤مًم٦م اًمٜمٗمًٞم٦م 

 واٟم٧م ؟  -

 أشمٗمحّمؽ .أٟم٤م ًمدى قمٛمغم وؾم٠مذه٥م إًمٞمف ٕقمقد إًمٞمؽ رم آظمر اًمٜمٝم٤مر يمك   -

وُمرت سمٕمٞمدا وشمريم٧م ص٤مطمٌٜم٤م يتٚمقى ٓ ُمـ أمل اعمرض سمؾ ُمـ اجلقى شمقاومد اًمزائرون 

ويمٕم٤مدة ص٤مطمٌٜم٤م مل ي٠مت ًمزي٤مرشمف أطمد وم٤مؾمؽمظمك ُمت٠مه٤ٌم ًمٚمٜمقم وُم٤مزال ظمٞم٤مل ممروتف 

يؽماىمص أُم٤مُمف ، طمٞمٜمام يتٕم٤مرم ؾمقف يذه٤ٌمن سمٕمٞمدا يتزوضمٝم٤م ويٜمج٤ٌم أـمٗم٤مٓ ، ٓ ٓ 

سمؾ ؾمٞمٌ٘مك هق وهك ٓ صم٤مًم٨م هلؿ ، ٟم٤مم قمغم ُم٤م يم٤من يٗمٙمر وُمألت أطملُمف أـمٗم٤مٓ يريد 

طم٤ٌم وقمِم٘م٤م وسمٞمت٤م ؾمٕمٞمدا قمغم طم٤موم٦م اًمٜمٝمر زىمزىم٦م اًمٕمّم٤مومػم متأل إضمقاء وصقت 

اعمرايم٥م وهك متخر قم٤ٌمب اًمًامء و شمٓمؾ قمٚمٞمف سمًٌٛم٦م ُمنمىم٦م وشُمِٕمد ًمف إومٓم٤مرا مجٞمل 

ٞمص وشمت٘م٤مومز اًمٗمراؿم٤مت يمقضمٝمٝم٤م وقمٞمقهن٤م، ي٘مٓمػ اًمقرود ُمـ طمقًمف ًمٞمْمٕمٝم٤م رم إص

ُم٤م رم يده يقظمذه  رءقمغم اًمقرود رم ُمٜمٔمر ظملب ، واحلامم يتٓم٤مير يٛمٜم٦م وينة صمٛم٦م 

يمقظمذ اإلسمر ، يًتٗمٞمؼ ُمـ أطملُمف قمغم إطمدى اعمٛمرو٤مت شمْمع ًمف حمٚمقٓ رم 



 

اًمٙم٤مٟمٞمقٓ اًمتك رم وريد يده ، ًمٞمتف ُم٤م صح٤م ُمـ ٟمقُمف ، وشمرى إن قم٤مد إمم ٟمقُمف هؾ يٕمقد 

ُمـ اطملم ؟ يمل ًمـ حيدث وم٘مد و٤مقم٧م اًمٚمحٔم٦م اجلٛمٞمٚم٦م اًمتك يم٤من  إمم ُم٤م يم٤من قمٚمٞمف

 يٕمٞمش ومٞمٝم٤م يمام مل يٕمش ُمـ ىمٌؾ .

ؾم٠مل قمٜمٝم٤م ومٚمؿ شمرد قمٚمٞمف سمٖمػم اسمت٤ًمُم٦م ، صمؿ أظمؼمشمف سم٠مٟمف ؾمٞمخْمع هن٤مرا ًمٕمٛمٚمٞم٦م وملسمد ًمف 

، شمرضم٤مه٤م أن شمٙمقن مجٞمٚمتف هك ُمـ يٓمٌٌف ىمٌؾ دظمقل اًمٕمٛمٚمٞم٦م وم٠مضم٤مسمتف  آؾمتٕمدادُمـ 

دة رم اًمٜمٝم٤مر ، وؾم٠مل عم٤مذا مل شم٠مت ًمٞمل ؟ وم٠مضم٤مسمتف أن زوضمٝم٤م همٞمقر ٓ أهن٤م ؾمتٙمقن ُمقضمق

 حي٥م أن شمٌٞم٧م زوضمتف ظم٤مرج داره٤م .

شمٕمج٥م ص٤مطمٌٜم٤م ويم٤مد أن يٛمقت يمٛمدا ، أهك ُمتزوضم٦م إذا ومٜمّمػ احلٚمؿ و٤مع ، أطمس 

يٖمِمك قمٚمٞمف ، ًمٙمٜمف طم٤مول اًمتامؾمؽ ىمٚمٞمل ، ودار  أنسمٖمّم٦م رم طمٚم٘مف وأمل رم ضمٜمٌف ويم٤مد 

٤مذا يْمػمٟمك إن يم٤مٟم٧م ُمتزوضم٦م ؟ وم٠مٟم٤م ٓ أريد ُمٜمٝم٤م ؾمقى احل٥م ، رم ٟمٗمًف طمديث٤م ُم

ومٙمٗم٤مٟمك أن اطمٌٝم٤م اٟم٤م ، صمؿ شمدرج ٟم٤مزٓ رم اعمٓم٤مًم٥م  أريدهطمتك احل٥م ُمـ ٟم٤مطمٞمتٝم٤م ٓ 

طمتك وصؾ إمم أٟمف ٓداقمك ًمٚمح٥م ومٞمٙمٗمٞمٜمك ُمٜمٝم٤م اسمت٤ًمُمتٝم٤م اًمتك ضمٕمٚم٧م حلٞم٤مشمك رم 

 واسمت٤ًمُمتٝم٤مٔمرت٤م اجلٛمٞمٚم٦م ذًمؽ اعمِمٗمك ىمٞمٛم٦م ، طم٤مٟم٧م اًم٤ًمقم٦م احل٤مؾمٛم٦م وأشم٧م إًمٞمف ، سمٜم

احل٤مٟمٞم٦م يم٤مٟم٧م يمٌٚمًؿ ووع قمغم ضمراطمف ، ذه٧ٌم ضمٝمقد أـم٤ٌمء اًمتخدير ؾمدى ومٜمٔمرة 

آظمر ومٚمق أهنؿ ىمّٓمٕمقا  ؿمٞمئ٤مواطمدة ُمٜمٝم٤م شمٚمٞمٝم٤م ضمرقم٦م ُمـ آسمت٤ًمُم٦م ضمٕمٚم٧م احلٞم٤مة ًمديف 

 ضمًده ًمـ يِمٕمر وم٤مًمتخدير ُمـ قمٞمٜمٞمٝم٤م أىمقى .

ضمراطمتف ىمقي٦م طمٞم٨م شمؿ دظمؾ رم همٞمٌقسم٦م سمٕمد ظمروضمف ُمـ اًمٕمٛمٚمٞم٤مت ومٚم٘مد يم٤مٟم٧م 

ورم سم٤مًمدُم٤مغ شمٕمرض سمٕمده٤م حل٤مًم٦م ُمـ وم٘مدان اًمذايمرة ، وُمـ طملم ٔظمر  اؾمتئّم٤مل



 

يم٤مٟم٧م متر أُم٤مُمف وشمّمؾ أطمٞم٤مٟم٤م قمٜمده ُم٤مٟمح٦م إي٤مه سمًامت قمديدة وًمٙمـ دون ضمدوى ومام 

ًمديف ىمد حم٤مه اعمرض ، أى طمٙمٛم٦م  رءوقمٞمٜمٞمٝم٤م يمؾ  اسمت٤ًمُم٤مت٤مقم٤مد يذيمره٤م وٓ طمتك 

اًمٞمقم وواىمٕمف جمرد صٗمح٤مت شمٓمقى رم سمقشمؼ اًمٜمًٞم٤من ، شمرى شمٚمؽ اًمتك دمٕمؾ ُمـ طمٚمؿ 

 ومٞمٝم٤م ؟هؾ شمًتحؼ شمٚمؽ اًمدٟمٞم٤م أن ٟمٓمٞمؾ إُمؾ 
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ص٤ٌمح يٛمٚم١مه اًمدفء شمزىمزق ومٞمف اًمٕمّم٤مومػم ُمٌتٝمج٦م سمٚمقن اًمًامء ، ًمٞمؾ اًمِمت٤مء ـمقيؾ 

وٟمًامت اًمّم٤ٌمح اًمتك دُمٛمؾ قمٌػما داومئ٤م ، شم٠مُمٚم٧م وضمف اًمًامء ومقضمدت سمف ؾمح٤ٌم يمثٞمٗم٦م 

قم٤مؿم٧م طمٞم٤مت٤م شمتٕم٤مُمؾ ُمٕمٝمؿ ، رضمؾ شمٜمٌئ قمـ أُمٓم٤مر ىم٤مدُم٦م ، ؿمت٤مء ضمديد سمل دفء 

أظم٧م هلؿ ، ظمزائـ أهار شمٕمٞمش ُمٕمٝمؿ  يم٠مصدىم٤مء وأظمقة ٓ شمتٕمدى قملىم٤مت٤م يمقهن٤م

يِمٕمر  أنآُٓمٝمؿ وأطملُمٝمؿ ٟمًٞم٧م أهن٤م أٟمثك هل٤م ىمٚم٥م وُمِم٤مقمر شمتٛمٜمك رم قمٛمره٤م 

أطمدهؿ هب٤م ، يمؿ رؾمٛم٧م ًمٜمٗمًٝم٤م ىمّمّم٤م شمٙمقن ومٞمٝم٤م اعمٚمٙم٦م اًمتك يرٟمق إمم اًمٜمٞمؾ هب٤م مجٞمع 

اًمرضم٤مل ، يمؿ قم٤مؿم٧م رم ىمّمص طم٥م ُمـ ـمرف وطمٞمد ، آًم٧م رم هن٤مي٦م اعمٓم٤مف إمم 

ي٤مت ، شمٕمٞمش دور اًمزاهدة وهك اًمتك شمتْمقر ضمققم٤م ًمٌٕمض احلٜم٤من ، أدراج اًمذيمر

 يٛمزىمٝم٤م احلٌقر إمم طمْمـ داومئ شمٚم٘مك ومٞمف سمٙمؾ ُمِمٙملت٤م وآُٓمٝم٤م.

سمٞمٜمام هك رم ذوده٤م إذ سمقىمع اىمدام قمغم ؾمٚمؿ  اًمٌٞم٧م ُمتجٝم٦م إمم أقمغم ٟم٘مٓم٦م ومٞمف طمٞم٨م 

ى أسمًط شمًٙمـ هك رم اًمٓم٤مسمؼ آقمغم سم٤معمٜمزل رم طمجرة ُمتقاوٕم٦م شمقاضمٝمٝم٤م همروم٦م أظمر

ُمٜمٝم٤م يًٙمٜمٝم٤م ؿم٤مب رم قم٘مده اًمثلصملم ، ؿم٤مب هم٤مُمض ٓ يتٙمٚمؿ ُمع أطمد طمتك طمٞمٜمام 

شم٘مؾ اعم٤مء ًمديف ٓ يِمٙمق وٓ يتحدث إمم أطمد ، ويم٠مٟمف ىمد رأى رم صٛمتف ُملذا ُمـ 

ُمِمٙملت اًمٜم٤مس ومٌٕمدك قمـ اًمٜم٤مس ممـ طمقًمؽ ىمد يٙمقن ًمف وم٤مئدة قمٔمٞمٛم٦م ومٝمٜم٤مك 

واًمت٘مدير ،  آطمؽمامعم٤ًموم٤مت ىمّؾ ُم٤ًموم٦م ُم٤م سمٞمٜمؽ وسملم ُمـ طمقًمؽ يمٚمام اىمؽمسم٧م ا

وم٤معم٤ًموم٤مت اًمٌٕمٞمدة شمزيد آطمؽمام ويمٚمام اىمؽمسم٧م ظمٓمقة يمٚمام اشمًٕم٧م اًمٗمقارق 

ويُمِمٗم٧م ظم٤ٌمي٤م اًمٜمٗمقس ومٛمـ يم٤من يٜم٤مديؽ سم٤مُٕمس سمٚم٘م٥م رومٞمع ص٤مر اًمٞمقم يٜم٤مديؽ 



 

سم٤مؾمٛمؽ وُمـ يم٤من سم٤مُٕمس يٕمغم ىمدرك ص٤مر اًمٞمقم صدي٘مؽ اًمذى يٜمٝمرك ويقسمخؽ 

 ص٤مطمٌٜم٤م . أطمٞم٤مٟم٤م ، يم٤من ذاك ُمٜمٓمؼ

سم٤مدرشمف سم٤مًمًلم مل شمًٛمع ُمٜمف ؾمقى مهٝمٛم٦م مل شمٗمٝمؿ أرد قمٚمٞمٝم٤م ضمقاسم٤م أم أٟمف شمذُمر ُمـ 

شمٓمٗمٚمٝم٤م ، مل شمِمٖمؾ سمف سم٤مٓ وُمْم٧م إمم طمجرت٤م اعمتقاوٕم٦م اًمتك ووع قمغم طمقائٓمٝم٤م 

صقرا عمٓمرسمك اًمروُم٤مٟمًٞم٦م ومٝمك شمٕمٞمش ىمّم٦م داظمٚمٝم٤م ، رم يمؾ ُمرة يدًمق ومٞمٝم٤م صدي٘م٤م أو 

ه٤م اعمٚمئ سم٤مٕهار شمٕمٞمش ُمٕمٝمؿ ىمّمتٝمؿ طمتك اًمٜمٝم٤مي٦م شمٗمرح صدي٘م٦م سمدًمقه رم سمراصمـ سمئر

ًمٗمرطمتٝمؿ سم٤مًمٚم٘م٤مء ، وشمٌٙمك يمٌٙم٤مئٝمؿ قمغم اًمٗمراق ، رم يمؾ ىمّم٦م شمٕمٞمش دور اعمراىم٥م قمـ 

سمٕمد سمل رشمقش ُمٜمٝم٤م ؾمقى اًمتقضمٞمف يم٠مٟمام هك ُمـ يٛمٚمؽ اخلؼمة ، شمقد يمثػما ًمق أهن٤م رم 

ْم٤مف إًمٞمف ، شمذيمرت ٟمٔمرة ُم٘م٤مم اًمٗم٤مقمؾ أو اعمٗمٕمقل سمف ٓ حت٥م اجل٤مر واعمجرور أو اعم

اًمِم٤مب اًمذى ُمر هب٤م أن سمِمٕمره اًمٜم٤مقمؿ ووضمٝمف اًمٓمٗمقمم وٟمٔمرات اًمري٦ٌم واهلروب 

اًمتك شمٙمًق قمٞمٜم٤مه ذات اًمٚمقن اًمٕمًغم ، ُم٤مذا ًمق اظمؽمىم٧م طمٞم٤مشمف ؟ ىمد يٙمقن رم ىمّمتف 

ُمٕمٜمك ، وُم٤مذا ًمق ووٕم٧م ظمؼمشمك رم اًم٘مّمص وطمٚمٝم٤م ٕظمٗمػ قمٜمف وـم٠مة اًمقطمدة ، 

٤مضمز وشمدظمؾ قم٤معمف يمك شمٕمرف ُم٤مذا دومٕمف ًمٚمٕمزوف قمـ اًمٌنم ىمررت ومج٠مة أن ختؽمق احل

 ًمٞمٔمؾ وطمٞمدا رم طمجرشمف .

ـمرىم٧م سم٤مب طمجرشمف وؾمٛمٕم٧م ظمٓمقات أىمداُمف شم٘مؽمب ُمـ اًم٤ٌمب ، ومتح اًم٤ٌمب رُم٘مٝم٤م 

سمٕمٞمٜمٞمف ومل يٜمٓمؼ سمٙمٚمٛم٦م ؾم٠مهل٤م سمل ؾم١مال ، وم٤مسمتدرشمف سم٤مإلضم٤مسم٦م أهن٤م شمريد وم٘مط اعمٙمقاه ٕن 

ٜمام هك شمتٙمٚمؿ إذ سمف يؽميمٝم٤م ًمٞم٠مشمك سمام أرادت ضمٝم٤مزه٤م ىمد شمٚمػ وًمدهي٤م ُمققمد ُمٝمؿ وسمٞم

متًؽ سم٤معمٙمقاه إٓ ويدومع اًم٤ٌمب ُمٖمٚم٘م٤م إي٤مه  إنويدومٕمف إًمٞمٝم٤م سمل ؿمٗمتلم شمٜمٓم٘م٤من ، وُم٤م 

رم وضمٝمٝم٤م ، ؿمٕمرت سم٤محلرج ُمـ ٟمٗمًٝم٤م أُم٤مم ٟمٗمًٝم٤م وشمٚمٗمت٧م يٛمٞمٜم٤م وي٤ًمرا يمك شمرى إن 



 

ٓ أطمد هٜم٤م يم٤من أطمدا ىمد ؿم٤مهده٤م قمغم شمٚمؽ احل٤مًم٦م ُمـ احلرج وًمٙمٜمٝم٤م اـمٛم٠مٟم٧م طمٞم٨م 

أو هٜم٤مًمؽ ، ًمقُم٧م ٟمٗمًٝم٤م يمثػما قمغم أن ـمرىم٧م قمٚمٞمف اًم٤ٌمب صمؿ شمًٚمٚم٧م حلجرت٤م رم 

 ٓظمؽماقصٛم٧م خمزى ، ًمٞمتٝم٤م مل شمذه٥م إًمٞمف ، أي٦م ومٙمرة مح٘م٤مء شمٚمؽ اًمتك دومٕمتٝم٤م 

طمجرشمف ، ويمٞمػ يٙمقن ُمقىمٗمٝم٤م أن أُم٤مم ٟمٗمًٝم٤م ًمٞمتٝم٤م ُم٤م أىمدُم٧م قمغم شمٚمؽ اخلٓمقة ، 

اًم٤ٌمب ومٗمتح٧م وهك هم٤مرىم٦م رم ذوده٤م إذ سمف قمغم وُم٤مزاًم٧م شمٚمقم رم ٟمٗمًٝم٤م طمتك ـمرق 

 اًم٤ٌمب ضم٤مء ًمٞمٕمتذر ىم٤مئل هل٤م :

ؾم٤محمٞمٜمك إن يمٜم٧م قمديؿ اًمذوق ُمٕمؽ ، وم٠مٟم٤م رم هذه إي٤مم ؿمخّملم رم ؿمخص أومٕمؾ 

 اعمِملم صمؿ ٓ اُمٚمؽ أن أقمتذر . اًمٌمء

 ومردت :

قمغم اًمرطم٥م واًمًٕم٦م ، هؾ ًمؽ سم٤مطمت٤ًمء يمقب ُمـ اًمِم٤مى ، وم٤موُم٠م سم٤مإلجي٤مب ، ومدقمتف 

طمجرت٤م اعمتقاوٕم٦م ودظمؾ احلجرة شمدور قمٞمٜمٞمف رم أريم٤مهن٤م ويم٠مٟمف حيٚمؾ ؿمخص ُمـ  إمم

 يًٙمـ هب٤م وىم٤مل :

 يٌدو أٟمؽ شمٕمٞمِملم سمٛمٗمردك .

ٟمٕمؿ شمٚمؽ طمٞم٤مشمك اًمتك أقمٞمِمٝم٤م ُمٜمذ أن شمقرم واًمداى رم طم٤مدث أًمٞمؿ وشمريم٧م سمٞمتٜم٤م   -

جز اًم٘مديؿ رم فمروف ىم٤مؾمٞم٦م يم٤من أسمك ىمد اؾمتدان ُمـ قمٛمٚمف ُمٌٚمٖم٤م وشمقرم سمٕمده٤م ومتؿ احل

قمغم اًمٌٞم٧م اًمذى وؿ ـمٗمقًمتك وؿم٤ٌمسمك ومٖم٤مدرت سمٚمدشمك ُٕمٙم٨م هٜم٤م ًمًٜمقات ، وأٟم٧م 

ُم٤م سمؽ ؟ أراك ُمتجٝمام وطمٞمدا ٓ شمتٙمٚمؿ ُمع أطمد وٓ شمّم٤مطم٥م أطمدا ؟ ؾم٤محمٜمك قمغم 

 شمٓمٗمغم ٓ أدرى ُم٤م دومٕمٜمك ًمٚمحدي٨م إًمٞمؽ وًمؽ آظمتٞم٤مر رم اإلضم٤مسم٦م واًمرومض .



 

ٓ قمغم اًمٕمٙمس متزىمٜمك رهم٦ٌم ُمّٚمح٦م إمم احلدي٨م إًمٞمؽ ومٚم٘مد شمٙمتٛم٧م اًمٕمٜم٤مء طمتك أن   -

سمؾ يمؾ ُم٤م  ٓطمتقائلؾمٕم٦م اًمّمدر  ومٞمِؽ ووم٤مض قمـ ضم٤مٟمٌٞمف ، وأرى  اُمتألاًمٙم٠مس ىمد 

 أظم٤مومف هق أن متغم ُمـ طمديثك ُمٕمؽ .

ؾمٞمدى ًم٘مد قمِم٧م زُم٤مٟم٤م ـمقيل أؾمٛمع أصدىم٤مئك وزُملئك وُم٤م اؾمتٛمع إمّم أطمدهؿ   - 

 ، آذاٟمك ُمّمٖمٞم٦م إًمٞمؽ .

رم ٟمٗمًك  رء٠مؾم٤مشمك طملم يمٜم٧م رم ريٕم٤من اًمّم٤ٌم رم إىم٤ٌمل قمغم اًمدٟمٞم٤م ، ٓ ُم شمٌدأ  -

وم٠مؾمٛمع طمٙم٤مي٤مهؿ قمـ اًمٕمِمؼ وآُٓمف ،  إصدىم٤مء، أضمٚمس إمم  آٟمٓملقؾمقى 

إولع ، يمؾ اًمٙملم واًمًٛمر رم شمٚمؽ إُمقر ، ًمٞمس وشم٤ٌمريح اجلقى اًمتك شمٚمٝم٥م 

ًمدى ؾمقى أذٟملم شمًٛمع سمل ؿمٗمتلم شمتحدث ، طمتك ضم٤مءت اًمٚمحٔم٦م اًمتك يمٜم٧م أمتٜم٤مه٤م 

طمٞمٜم٤م وأه٤مهب٤م أطمٞم٤مٟم٤م ، يم٤من أطمد أصدىم٤مئك يٕمٞمش ىمّم٦م طم٥م ُمٚمتٝم٦ٌم وًمٙمـ وٜم٧م قمٚمٞمف 

 واًمتٛمساًمدٟمٞم٤م سم٤مًمًٕم٤مدة طملم شمٌدًم٧م آؿمقاق سمٞمٜمف وسملم حمٌقسمتف إمم صد وإقمراض ، 

ُمٜمك اًمتدظمؾ ومٞمام سمٞمٜمٝمؿ عمٕمروم٦م إؾم٤ٌمب اًمتك أدت إمم اًم٘مٓمٞمٕم٦م واًمٌٕمد ، وم٘م٤مسمٚمتٝم٤م 

وؾم٠مًمتٝم٤م قمام ىمد طمدث سمٞمٜمٝمام ُمـ دم٤مرم ، وقمٚمٛم٧م ُمٜمٝم٤م أهن٤م ىمد شمنقم٧م رم اظمتٞم٤مره 

طمٞم٨م أن احل٥م سمٞمٜمٝمام همّٞم٥م اًمٕم٘مؾ ومّم٤مرت ٓ شمرى سمف قمٞم٤ٌم ، طمتك يم٤مٟم٧م ضمٚمًتٝم٤م ُمع 

ص وقمٞم٥م ، ـم٤مًم٧م ضمٚمًتٜم٤م ًم٤ًمقم٤مت ـمقال ، ٓ أظمٗمٞمؽ ذات٤م وم٤مشمْمح هل٤م ُم٤م ومٞمف ُمـ ٟم٘م

ها يمٜم٧م أؾمت٠مٟمس هب٤م وؿمٕمرت أهن٤م آٟم٧ًم سمٚم٘م٤مئك ، وٓسمد ًمٙمؾ سمداي٦م ُمـ شمتٛم٦م 

وم٤مسمتدرشمٜمك رم هن٤مي٦م احلدي٨م سم١ًمال ضمٕمؾ ومرائَم شمرشمٕمد ُمـ هقل ُم٤م ؾمٛمٕم٧م ، ُم٤م 

يمٜم٧م أؿمٕمر وأٟم٤م أطمدصمٝم٤م إٓ سمٙمؾ أرحيٞم٦م وًمٙمـ يٌدو أٟمٜمك دم٤موزت اخلٓمقط احلٛمراء 



 

٨م أهن٤م وسمدون قمٚمؾ واوح٦م أقمج٧ٌم سمِمخّمٞمتك اًمتك رأت ومٞمٝم٤م ُم٤م ىمد شمقارى ُمـ طمٞم

 ُمـ ىمٌؾ ؟ ومٞمؽُم٤م مل أحلٔمف ومٞمؽ ممٞمزات ص٤مطمٌك ، ىم٤مًم٧م : أشمدرى أٟمك أن رأي٧م 

إزُم٦م ، وسم٤مًمرهمؿ ُمـ  واطمتقائفُم٤م يمٜم٧م أومت٘مده رم صدي٘مؽ ، ؾمٕم٦م اًمّمدر  ومٞمؽرأي٧م 

٦م اظمؽمىم٧م ضمًدى ومام ُمقىمٗمك اإلـمراء اًمذى هٓمؾ قمغم ُم٤ًمُمٕمك إٓ أهن٤م يمًٝم٤مم ؾم٤مُم

 أن واهل٤مشمػ يدق ُمـ ىِمٌؾ ص٤مطمٌك ًمٞمٕمٚمؿ سم٤معمًتجدات ، ٓ أدرى ُم٤م أىمقل ًمف ؟

ءأظمؼمه سمام ضمرى وأشمرك اًمٕم٤مؿمؼ يتٝمٛمٜمك سمًح٥م سم٤ًمط اهلقى ُمـ حت٧م أرضمٚمف أم 

وأـمٗمؼ أظمّمػ قمغم ُمـ ورق احلٞم٤مء ٕيُمت٥م ًمٚمٛمرة إومم رم طمٞم٤مشمك  ؾمقءيتأوارى 

 يمخ٤مئـ ًمّمدي٘مك ؟

ٚم٦ًم إومم وأظمؼمت صدي٘مك أهن٤م حتت٤مج سمٕمْم٤م ُمـ اًمقىم٧م يمك شمتّم٤مًمح ُمع اٟمتٝم٧م اجل

ٟمٗمًٝم٤م وشم٘مّٞمؿ أوضمف اًمٕملىم٦م ، واُمتثؾ صديؼ ًمٚمٛمٝمٚم٦م اعمحددة وهق يٛمٜمك ىمٚمٌف سمٚم٘م٤مء 

ُمٕمٝم٤م يمك شمٕمقد يمام يم٤مٟم٧م قمغم قمٝمده٤م اًم٘مديؿ ، وسمٞمٜمام هق رم اٟمتٔم٤مر اًمنماع يمٜم٧م أٟم٤م 

٤م اخل٤مئـ وهق اًمْمحٞم٦م ، أهرب ُمـ وهك ىمد سمٜمٞمٜم٤م ضمنا ًمٚمحدي٨م ٟمرؾمق إًمٞمف ، يمٜم٧م أٟم

ًم٘م٤مءه وُمـ احلدي٨م إًمٞمف ، أظم٤مف أن يرى رم قمٞمٜمك ها ىمد أظمٗمٞمتف رم ضمٜم٤ٌمشمك يمٛمـ 

يٛم٣م إمم طمتٗمف رهمؿ أٟمٗمف هت رم ذاك اًمٓمريؼ ، يمٕم٤مدة اًمٌنم يتٓمٚمٕمقن إمم اعمٜمٞمع 

اًمِم٤مق وًمق أن احل٥م ص٤مدومٜمك رم ؾملؾم٦م وين ُم٤م يمٜم٧م شمِمٌث٧م سمف إمم هذا احلد ،قمِمٜم٤م 

ٜمقات ُمـ احل٥م واًمٕم٤مؿمؼ اعمٝمزوم ٓ يٗم٘مد إُمؾ ُم٤م زال يٓم٤مرد ومٞمٝم٤م أطملُمف ؾمقي٤م ؾم

وآُم٤مًمف ، إمم أن ضم٤مءٟمك يقُم٤م ًمٞمخؼمٟمك أٟمف قمغم ُمققمد ًمٚم٘م٤مءه٤م همدا قمغم طم٤موم٦م اًمٜمٞمؾ وم٘مد 

ه٤مشمٗمتف أهن٤م حتت٤مضمف وذه٥م ص٤مطمٌك ًمٚم٘مٞم٤مه٤م ويمٜم٧م أٟمتٔمرمه٤م ُمٕم٤م وًمٙمـ رم ظمٚم٦ًم ، 

ويٚمػ يده طمقل ظمٍمه٤م ُمًت٘مٌٚملم ُمٞم٤مه  ورأيتٝمام يٚمت٘مٞم٤من ويتّم٤مومح٤من سمؾ يتٕم٤مٟم٘م٤من



 

اًمٜمٞمؾ ُمًتدسمريـ اًمٜم٤مس وأٟم٤م أٟمٔمر رم أمل ، ظمٜم٤مضمر شمٚمؽ وًمٞم٧ًم وٚمقع وٟم٤مر شمٚمؽ ٓ 

ص٤مر ودى ،شمرى ُم٤مذا دار رم قم٘مٚمٝم٤م ؟ وُم٤م أن رم ىمٚمٌٝم٤م  رءؿمٛمس ؿمٕمرت سم٠من يمؾ 

سمل إطم٤ًمس ،يمٓمٗمؾ سمٙمك يمثػما يمك ئمٗمر سمٚمٕم٦ٌم فمؾ يٚمٝمق هب٤م إمم  سمل ىمٚم٥م ،؟ أفمٜمٝم٤م 

ّٚمٝم٤م ومؽميمٝم٤م ، يمٜم٧م أٟم٤م اًمٚمٕم٦ٌم  وُمـ يقُمٝم٤م وأٟم٤م أقمتزل اجلٛمٞمع ، ٓ أرى رم اًمٜم٤مس أن ُم

 يِمٕمرون.همػم طم٥م زائػ وسمنم ٓ 

شم٠مصمرت ص٤مطمٌتٜم٤م سمٙمٚمامشمف وطم٤موًم٧م ضم٤مهدة دومع احلزن قمٜمف ، وص٤مدف أعمٝم٤م أعمف وىم٤مًم٧م 

 ًمف :

ٓ حيٜمق ىمد شم١معمٜم٤م احلٞم٤مة يمثػما ًمٙمٜمك أرى أٟمؽ ُمـ ووع ٟمٗمًف رم همامر اعمٕم٤مرك ، ُمـ ُمٜم٤م 

 رءًمؽ رم إؾم٤مس ، ومٚمؿ شمٌٙمك قمغم  ُم٤م يم٤مٟم٧مًمْمٛم٦م ُمـ ؿمٕمقر ، وًمٙمـ هّقن قمٚمٞمؽ 

 مل يٙمـ ًمؽ ؟

وم٘م٤مل : أقمرف اٟمك ىمد شمٕمدي٧م احلقاضمز وقمدوت ظمٚمػ اعمح٤مل ، وًمٙمـ ُمـ ُمٜم٤م يٛمتٚمؽ 

 أن، ومٚمق  إُمقررم احل٥م إرادة ُٟمًػم إمم احل٥م سمداومع ُمـ ىمٚمقسمٜم٤م اًمتك ٓ حتًـ دراؾم٦م 

قدٟم٤م ًمٚمح٥م ًمٙمٜم٤ّم أومْمؾ طم٤مٓ . يٌدو أٟمك أزقمجتؽ سمٛمِمٙملشمك اًمٕم٘مؾ هق اًمذى ي٘م

سم٤مًمؼمد هدأ وؾمٙمـ ، ومٙمٜمتك مم اًمدفء ويمٜم٧م مم اًم٤ًمُمع  اًمت٘مكوًمٙمـ اًمدفء إذا 

إُملم اًمذى ُم٤م ومٙمر رم حلٔم٦م ُم٘م٤مـمٕمتك وم٤ًمًم٧م اًمٙمٚمامت ُمٜمك رم ًملم إًمٞمؽ ومِمٙمرا 

 ٓؾمتامقمؽ .

 ومردت : ٓ قمٚمٞمؽ صدي٘مك وم٠مٟم٤م اؾمتٛمتٕم٧م ومٞمام اؾمتٛمٕم٧م .



 

ر ص٤مطمٌٜم٤م اًمٖمروم٦م شم٤مريم٤م هل٤م أُمل ضمديدا رم احلٞم٤مة أٓ وهق ُم٤ًمطم٤مت ُمـ اًمقد وهم٤مد

واحلدي٨م احلًـ اًمذى شمٙمرر يمثػما ومل يتقىمػ قمٜمد هذا احلد سمؾ شمٌٕمف ًم٘م٤مءات رم 

احلجرة وًم٘م٤مءات ظم٤مرج احلجرة سمؾ وظم٤مرج اعمديٜم٦م رم اعم٘م٤مهك ودور اًمًٞمٜمام 

 قد أيْم٤م ص٤مرت طم٤ٌم.وشمٗم٤مىمٛم٧م اًمٕملىم٦م طمتك شمٕمدت ُمرطمٚم٦م اًمّمداىم٦م سمؾ واًمتٕم

ؿمٌف يقُمك سمؾ وىمد يتٙمرر ٕيمثر ُمـ ُمرة رم اًمٞمقم ،ُمرى ورأوا رم  ًم٘م٤مؤمه٤مأصٌح 

ومٞمف وحتدصم٤م  اًمت٘مٞم٤ماحل٥م قملضم٤م ي١مظمذ عمرات ظملل اًمٞمقم اًمقاطمد ، ويم٤من ذات يقم 

يمثػما وسمٞمٜمام هؿ يمذًمؽ إذ سمًٞمدة مجٞمٚم٦م اًمقضمف ممِمقىم٦م اًم٘مقام متر أُم٤مُمٝمام شمٌتًؿ رم 

اًمذى ارشمٌؽ حلٔم٦م شملىمك اًمٕمٞمٜم٤من ، ٓطمٔم٧م ص٤مطمٌتٜم٤م ُم٤م ؿم٤مسمف ُمـ  وداقم٦م إمم ص٤مطمٌٜم٤م

 وم٠ًمًمتف قمٜمٝم٤م ، ومزاد ارشم٤ٌميمف ومل يرد . ارشم٤ٌمك

ومآصمرت أن يٜمتٝمك اًمٚم٘م٤مء سمتٕمٚمٚمٝم٤م سم٤مًمتٕم٥م ُمـ ضمراء قمٛمٚمٝم٤م هن٤مرا وؾمٝمره٤م سم٤مُٕمس ، 

ُم٤م وهك اعمت٠مصمرة سمام ترب ُمـ  رءومٝمق اًمِم٤مرد اًمت٤مئف اهل٤مرب ُمـ  رءوشمٗمرىم٤م وسمٞمٜمٝمام 

رد قمٚمٞمف شمرى ُمـ شمٙمقن ؟ ، وهؾ مم احلؼ رم ؾم١ماًمف قمٚمٞمٝم٤م ؟ فمٚم٧م ًمٞمٚمتٝم٤م ٓ شمٜم٤مم اًم

طمتك ـمٚمع اًمٜمٝم٤مر ويم٤من أول ُم٤م ومٕمٚمتف أن دىم٧م قمٚمٞمف اًم٤ٌمب ًمت٠ًمًمف قمام أرىمٝم٤م رم ًمٞمٚمتٝم٤م ، 

هرب يمثػما ُمـ اإلضم٤مسم٦م وًمٙمٜمٝم٤م شمٞم٘مٜم٧م ُمـ أهن٤م شمٚمؽ اًم٘مّم٦م اًمتك مل شمٜمتٝمك سمٕمد طم٥م 

٧م أن اًمثرى ىمد واراه ، هؾ يم٤مٟم٧م خمٓمئ٦م طملم ىمديؿ ىمد ظمرج ُمـ إضمداث سمٕمدُم٤م فمٜم

فمٜم٧م أن احل٥م ىمد ي٠مشمك إًمٞمٝم٤م ، ورم اعم٤ًمء وقمٜمد رسمقة قمغم وٗم٤مف اًمٜمٝمر يم٤من اًمٚم٘م٤مء 

سملم احلٌٞم٦ٌم اًم٘مديٛم٦م واحلٌٞم٥م اعمٚمٝمؿ ، رأتؿ ص٤مطمٌتٜم٤م يت٤ٌمدًمقن اًمٚمٛم٤ًمت واًمْمؿ ، 

ك ومٕم٤مدت أدراضمٝم٤م إمم طمجرت٤م ُمٜمٙمنة ُمٝمزوُم٦م وقمٚمٛم٧م أهن٤م ُمٝمام قمدت ظمٚمػ ذا

 احل٥م ومٚمـ ي٠مشمك .



 

شمٙمقن رم قم٤ممل وطمدك شمرؾمؿ  أنأطم٥م اًمٚمٞمؾ طمٞم٨م اهلدوء وىمد ٟم٤مم اًمٌنم ، ؿمٕمقر ًمذيذ 

يمؾ شمٗم٤مصٞمٚمف ٓ أطمد يٜمٖمص قمٚمٞمؽ طمٞم٤مشمؽ ، أو جيؼمك قمغم شمٖمٞمػم ُم٤ًمرك يمام حيدث 

ًمٜم٤م رم اًمٜمٝم٤مر ، أضمٚمس يمثػما أُم٤مم اعمٜمزل هن٤مرا ُم٤م سملم هم٤مٍد ورائح ، يمٌؾ هيقن إٓ شمٚمؽ 

ريد اعمرأة اًمِمٛمٓم٤مء اًمتك شمث٘مٚمٜمك سمٓمٚم٤ٌمت٤م اعمتٙمررة ومت٤مرة شمريد ؿمٞمئ٤م ُمـ اًمٌ٘م٤مل ، وشم٤مرة شم

أوراىم٤م ُمـ اعمّم٤مًمح احلٙمقُمٞم٦م ، وٟمٔمرا ًمٕمٞمِمٝم٤م وطمٞمدة ، ومٛمٜمذ أن ظمرضم٧م ًمٚمدٟمٞم٤م ٓ 

، أقمٚمؿ هل٤م أهل وٓ أسمٜم٤مء شمٕمٞمش رم طمجرة ُمٔمٚمٛم٦م قمغم وقء ومتٞمؾ ٓ يٙم٤مد يٌلم ؿمٞمئ٤م 

فمٝمره٤م ُمـ محؾ اًمزُم٤من قمٚمٞمٝم٤م ، دمٕمد اًمقضمف اًمذى ُم٤م فمٜمٜمتف يقُم٤م يم٤من ًمف ٟمْم٤مرة  اٟمحٜمل

 شمرى إٓ عم٤مُم٤م، شمٕمٞمش قمغم ُم٤م هيٌف هل٤م أهؾ احلك ُمـ ، شمْم٤مءل اًمٌٍم رم قمٞمٜمٞمٝم٤م ومل

قمٓم٤مي٤م ٓ أظمٗمٞمٙمؿ ها هك ُمـ أومم اًمٕم٘م٤ٌمت اًمتك شمقاضمٝمٜمك رم هن٤مرى ًمذا أٟم٤م أطم٥م 

 اًمٚمٞمؾ . 

، شم٤مرة  ٓ ؿمئويمثػما ُم٤م يمٜم٧م أهٞمؿ قمغم وضمٝمك ، سمل أهداف ، شمًقىمٜمك ىمدُم٤مى إمم 

سمٜمٗمًك وم٤محل٘مقل أقمذب  أُم٣م سملم احل٘مقل ، وأظمرى رم اعم٘م٤مسمر ومم رم ذًمؽ اًمٙمثػم

، ٟم٘م٤مء وظمية ، واعم٘م٤مسمر صٛم٧م مجٞمؾ وؾمٙمقن ٓ شمٚمٞمف اًمٕم٤مصٗم٦م ،  ـمري٘م٤مري٘م٤م وأومْمؾ 

أٟم٤مس ظمٚمقا ُمـ اًمدٟمٞم٤م وظمٚم٧م هبؿ احلٞم٤مة ، يٕمٞمِمقن رم دار اًمٜمٕمٞمؿ ومٛمٝمام يم٤من ُم٤م يٕم٤مٟمقن 

ُمـ ضمٜم٤مي٦م ُم٤م ارشمٙمٌقا ُمـ ذٟمقب ، إٓ أهنؿ رم رهمد ُمـ اًمٕمٞمش ومٞمٙمٗمك أن قمّداد ذٟمقهبؿ 

اًمذٟمقب ٟمٕمٞمش ومٞمٝم٤م يم٤مًمٞمٝمقدى اًمت٤مئف  طم٤مُمٚمقػ ، ظملومٜم٤م ٟمحـ اًمت٤مئٝمقن ىمد شمقىم

يم٤مشم٤مومٞمٚمقس وًمٙمـ اًمٗمرق سمٞمٜمٜم٤م وسمٞمٜمف أٟمف ي٠مشمك ًمٚمٕم٤مم اعم٤مئ٦م صمؿ يٕمقد ؿم٤مسم٤م ًمٙمٜمٜم٤م خيط ومٞمٜم٤م 



 

وطمٗمر ودم٤مقمٞمد وآٓم ، وأُمراض وأومقاه ظمرسم٦م سمل أؾمٜم٤من ،  وٟمتقءاتاًمزُم٤من ُمِمٞم٤ٌم ، 

قل أظمذشمٜمك ىمدُم٤مى إمم احل٘مقل وًمٙمٜمك رم شمٚمؽ هذا ُم٤م ٟمجٜمٞمف ُمـ طمٞم٤مشمٜم٤م اًم٤ٌمئ٦ًم ، أىم

اًمٚمٞمٚم٦م ىمد ظمرىم٧م ٟمقاُمٞمس طمٞم٤مشمك ، ومدائام ُم٤م أهٞمؿ قمٍما ، ورم ذاك اًمٞمقم ضم٤مءٟمك اًمتٞمف 

ها أٟمٜمك ىمدُم٧م قمغم اًم٘مٌقر ًمٙمٜمك  أظمٗمٞمٙمؿُمت٠مظمرا ، ومزطمزح ٟمٗمًف إمم اًمٚمٞمؾ ، وٓ 

قمغم شمراضمٕم٧م حل٤مضم٦م رم ٟمٗمًك ، ومل أوارى ُم٤م ؿمٕمرت سمف ؟ ؾمٞمدى اًم٘م٤مرئ أقمٚمٜمٝم٤م 

قمٞمٜمٞمؽ سمِمج٤مقم٦م ، ُمألٟمك اخلقف ، وُمـ ُمٜم٤م ٓ خي٤مف وٟمحـ ُمـ ُرسمٞمٜم٤م قمغم اًم٘مّمص 

ؾمٚمقى ًمٜم٤م رم ؿم٤ٌمسمٜم٤م ومحٞمٜمام يدمحس ! قمـ قمٛمد أو سمحًـ ٟمٞم٦م  ؾمقاءاعمٗمزقم٦م اًمتك يم٤مٟم٧م 

 آٟمتٝم٤مءاًمدجيقر ٟمٚمت٘مك رم ؿمقارع ىمريتٜم٤م اًمّمٖمػمة اًمتك شمٜم٤مم ٟمقُم٦م أهؾ اًمٙمٝمػ سمٛمجرد 

٤ممم اًمِمت٤مء ذات اًمؼمد اًم٘م٤مرص ، ٟمجٚمس رم إزىم٦م ُمـ صلة اًمٕمِم٤مء ٓ ؾمٞمام رم ًمٞم

واًمِمقارع اًمْمٞم٘م٦م حت٧م وقء ؿمحٞمح يٌدو يمٜمجٛم٦م ُٓمٕم٦م رم اًمًامء ، وُم٤م طمقًمٜم٤م 

ؾمقى اًمٔمٚمٛم٦م واًمُ٘مر ،ٓ ٟمجد ًمٜم٤م ُملذا ؾمقى أن ٟمتامدى رم هد احلٙم٤مي٤مت اعمخٞمٗم٦م قمـ 

يد ُمـ اًمٕمٗم٤مري٧م اًمٕمٔم٤مم ، يمّم٤مطم٥م اعمحراث ، وأم اًمِمٕمقر ، وهمزٓن واًمٕمديد اًمٕمد

اًم٘مّمص اًمتك يمٜم٤م ٟمًتٛمع إًمٞمٝم٤م جمددا رم يمؾ ؿمٝمر شم٘مري٤ٌم ،ُمقروث صم٘م٤مرم ورصمٜم٤مه قمـ 

أطمدٟم٤م ؿمٞمئ٤م مم٤م  يروأضمدادٟم٤م ، مل يٙمـ هٜم٤مك أطمد ومٞمٜم٤م يدرى ُم٤م ٟمتحدث ومٞمف ، ومل  آسم٤مئٜم٤م

أؾمٝمٌٜم٤م رم احلدي٨م قمٜمف ، ويمٕم٤مدة أدُمك يٌح٨م قمام ي١مذيف وم٤مًمٗمٚمٗمؾ احل٤مر ي١مذيٜم٤م 

يمؾ سمدوٟمف ، يمٜم٤م آٟمذاك ٟمتٚمٛمس اخلٓم٤م ُمٕم٤م طمتك ٟمّمؾ ًمٌٞمقشمٜم٤م ومل ويٚمٝمٌٜم٤م وٓ ٟمًتٓمٞمع إ

يًتٓمٞمع أطمدٟم٤م أن يذه٥م إمم سمٞمتف سمٛمٗمرده خم٤موم٦م أن خيرج إًمٞمف سمٕمض ُمـ أسمٓم٤مًمٜم٤م ؾم٤مًمٗمك 

اًمذيمر وإن ومٙمر أن يذه٥م إمم ُمٜمزًمف ُمٜمٗمردا شمٓم٤مرده أؿم٤ٌمح وأصقات وٟمجقم شمت٤ًمىمط 



 

ٛمع ُمـ رم اًم٘مٌقر ، يمؾ ذًمؽ ُمـ اًمًامء ودىم٤مت ىمٚم٥م ٓ شمتقاٟمك قمـ اًمدق طمتك أهن٤م شُمً

 مم٤م يؽمآى ًمٜم٤م رم ـمريؼ قمقدشمٜم٤م ًمٚمٌٞم٧م .

وُمـ خمزون اعم٤مى شمِمٙمؾ احل٤مرض وم٠مورصمٜمك ظمقوم٤م ًمٞمٚمٞم٤م ُمـ اعم٘م٤مسمر وؾم٤ميمٜمٞمٝم٤م ، هك 

ٟمًٌٞم٦م طم٘مػمة ومٗمك ووح اًمٜمٝم٤مر أهٞمؿ هب٤م وومٞمٝم٤م وسم٤مًمٚمٞمؾ اظمِم٤مه٤م وارهٌٝم٤م ، أقمقد إمم 

إؿمج٤مر وـمرىمٕم٦م اوراق  ًمٞمٚمتك شمٚمؽ اًمتك دًمٗم٧م ومٞمٝم٤م سملم احل٘مقل أؾمٛمع طمٗمٞمػ

 رءُمًٛمقع وٓ  رءاًمذرة طمٞمٜمام يّمٓمدم هب٤م اهلقاء وظمرير اعم٤مء رم اجلداول ، يمؾ 

ُم٤م دومٕمٜمك ًمٚمٛم٣م يمٛمـ  رءُيرى أصقات وم٘مط ،طمدصمتٜمك ٟمٗمًك أن أقمقد ،وًمٙمـ 

يّم٤مرع ودان رم ٟمٗمًف ورم اًمٜمٝم٤مي٦م قمزُم٧م رم ٟمٗمز أن أظمْمع ًمٜمداء اًمٕمقدة ، 

قشم٤م ُم٤م ضمٕمؾ أىمداُمك شمتّمٚم٥م ومٞمٝم٤م اًمدُم٤مء ، صقت واؾمتدرت قم٤مئدا ًمٚم٘مري٦م وًمٙمـ ص

ٟمؼمشمف يمّمقت أُمك ، اٟمدهِم٧م يمثػما مم٤م ؾمٛمٕم٧م وم٠مُمك مل شمزل رم  سم٤مؾمٛملُم٤م يٜم٤مديٜمك 

ظمدره٤م ٟم٤مئٛم٦م شمٜمتٔمر هن٤مرا ُمنمىم٤م ، ٓ شمٕمٚمؿ قمـ اًمٚمٞمؾ يمثػما همػم ؾم٤مقم٤مت أومم شمٕمد ومٞمٝم٤م 

٘مٞم٤مء ُمثغم ىمد اًمٕمِم٤مء ًمٞم٠ميمؾ اجلٛمٞمع وشمٜم٤مم وىمد أدت ُم٤م ًمدهي٤م وُم٤م قمٚمٞمٝم٤م همػم أن إؿم

يٕمقدون ُمت٠مظمرا ومٞمدىمقن اًم٤ٌمب ومت٘مقم ًمتٗمتح اًم٤ٌمب صمؿ شمٕمقد ًمٚمٜمقم ٓ هك ؿمٕمرت سمٛمـ 

ضم٤مء وٓ أطم٧ًم سمام طمدث ، ظِمٚمتٜمك تٞم٠مت ذاك اًمّمقت ومت٘مدُم٧م خلٓمقشملم وىمٌؾ 

اًمث٤مًمث٦م ؾمٛمٕم٧م ٟمٗمس اًمّمقت وسمف ؾمحر جيذسمٜمك  ويم٠مٟمٜمك ضمًد سمل إرادة ، ُمْمٞم٧م إمم 

٘مط جمذوب ٟمحق اًمًحر ، ٓ طمٞمٚم٦م ًمدى رم طمٞم٨م يٙمقن اًمّمقت ، ٓ ظمقف سمداظمغم وم

اًمرضمقع ورأيتٝم٤م ، مجٕم٧م سملم ؿمتك ُمٜم٤مطمك اًمًحر واجلامل ، قمٞمٜم٤من ظمياوشم٤من وىمقام 

ممِمقق وسمنمة ص٤مومٞم٦م ٟم٘مٞم٦م ، ؿمٕمر يم٤محلرير يٜم٤ًمب قمغم يمتٗمٞمٝم٤م ، محرة ظمجؾ شمٙمًق 

ُملحمٝم٤م اًمدىمٞم٘م٦م ، وؿمٗمت٤من هبام ضمحٞمؿ وٟم٤مر ُم١مضمج٦م شمدومٕمؽ ًمٚمٜمٞمؾ هب٤م ، وضمدت 



 

ؿمٕمرت سمحرارة ؿمقق رم ضمًدى ،  اىمؽمسم٧مب ُمٜمٝم٤م أيمثر وم٠ميمثر ويمٚمام ٟمٗمًك أىمؽم

أصٌح٧م وُمت٤مشم٤م ُمـ احلديد ي٤ًمق إمم ضمذب ُمٖمٜم٤مـمٞمز سمل طمقل وٓ ىمقة ،ويمٚمام 

اىمؽمسم٧م أيمثر ُمـ ذاك اجلًد اعمرُمرى أطم٧ًًم سمرهم٦ٌم ُمّٚمح٦م ًمْمٛمٝم٤م سملم أطمْم٤مٟمك 

ٞمٓمٜمك ،وصقت وسمٓمٌٞمٕمتك اًمٌنمي٦م طم٤موًم٧م اطمتْم٤مهن٤م، ًمٙمٜمك مل أضمد ؿمٞمئ٤م ومراغ داومئ حي

أيمثر دومئ٤م ي٘مقل مم : ًمـ شمٜم٤مل ُم٤م شمريد إٓ سمح٤مًمتلم إُم٤م أن شمٙمقن ُمٕمك ـمٞمٗم٤م قم٤مسمرا ، أو 

أيمقن ُمٕمؽ ضمًدا آدُمٞم٤م واًمث٤مٟمٞم٦م أصٕم٥م ُمـ آومم ومٝمؾ ًمؽ أن شمتخغم قمـ ضمًدك 

 يمك شمٜم٤مًمٜمك ؟ 

اٟمزقمج٧م ُمـ اًم١ًمال ووًمٞم٧م ه٤مرسم٤م إمم ىمريتك وؿمٕمقر ُم٤م يتٛمٚمٙمٜمك سم٤مًمره٦ٌم واخلقف ، 

يمك شم٘مٌض روطمك أم أن ذًمؽ ُمـ سمٜم٤مت أومٙم٤مرى ومل يٙمـ هٜم٤مك ؿمٞمئ٤م  هؾ ضم٤مءت إمم

 ُمـ إؾم٤مس؟

سم٧م ًمٞمٚمتك شمٚمؽ وأٟم٤م رم ىمٚمؼ وظمقف ؾمٙمقن اًمٚمٞمؾ يم٤من أؿمد قمغم ٟمٗمًك ُمـ اجلٚم٦ٌم اًمتك 

أيمرهٝم٤م قمٜمد طمٚمقل اًمٗمجر ، مل أٟمؿ رم ًمٞمٚمتك شمٚمؽ وداقم٥م اًمٜمقم قمٞمقٟمك قمٜمد سمزوغ هن٤مر 

اًمتك اظمتٓمٗمتٝم٤م رم هن٤مر اًمٞمقم ، وىمٛم٧م ومٞمف اًمٞمقم اًمت٤ممم ، طمتك شمٚمؽ اًم٤ًمقم٤مت اًم٘ملئؾ 

ويمغم ؿمقق وومْمقل ٕن أؾمؽمضمع اعمقروث اًم٘مّمَم اًمذى شمٙمقن ًمدى ُمـ ظمراوم٤مت 

اًم٘مداُمك وشمره٤مت إصدىم٤مء ، شمرى هؾ يم٤من طمٚمام ذاك اًمذى رأي٧م ًمٞمٚم٦م أُمس ؟ أم 

يم٤من ظمٞم٤مٓ ُمـ ظمٞم٤مٓت اخلقف اًمذى شمرشمٕمد ًمف ومرائَم يمٚمام طمؾ اًمٔملم قمغم ؟ 

واًمدىم٤مئؼ وأشمك اًمٚمٞمؾ حيٛمؾ رم ـمٞم٤مشمف ٟمًٞمام قمٚمٞمل ، وأؿم٘مك رم  شم٤ًمسم٘م٧م اًم٤ًمقم٤مت

ضمٜم٤ٌمشمك سمٗمْمقل ىم٤مشمؾ ًمٚمت٠ميمد مم٤م ص٤مدوم٧م ًمٞمٚم٦م أُمس ، قمدوت سمخٓمقات ُمنقم٦م إمم 

طمٞم٨م يمٜم٧م رم ًمٞمٚمتك اعمٜمٍمُم٦م ، شم٘مدُم٧م أيمثر مم٤م ىمد شم٘مدُم٧م ، ًمٙمـ ؿمٞمئ٤م ُم٤م مل حيدث ، 



 

يّمدر ُمـ اعم٤مء  ويم٠مٟمك واخلٞم٦ٌم صٜمقان ، ٓ ضمديد ؾمقى طمٗمٞمػ إوراق ، وسير

وٟم٘مٞم٘م٤م ًمْمٗم٤مدع اعمج٤مرى ، وددت ًمق سظم٧م ُمـ داظمغم قمّٚمٝم٤م حتٜمق ًمٜمداءاشمك ، ًمٙمـ 

 ٓ ضمديد.

ؾمقى اًمرهم٦ٌم اًمْم٤مئٕم٦م ،  رءشمٚمٛم٧ًم اخلٓم٤م قم٤مئدا ًمٚم٘مري٦م يمٛمـ قم٤مد سمخٗمك طمٜملم ، ٓ 

ظُمٞمؾ إمم ُمـ ومرط ؿمقىمك أن اًمّمقت يٜم٤مديٜمك ، وًمٙمٜمك دم٤مهٚم٧م اًمٜمداء ًمٕمٚمف صدى 

اًمّمقت شمردد صم٤مٟمٞم٦م وسمٙمؾ ىمقة وؿمٕمرت سم٠من اًمروح ىمد دسم٧م رم صقت اًم٤ٌمرطم٦م ، ًمٙمـ 

قمٔم٤مُمك اًمٜمخرة ، قُمدت سمل قم٘مؾ ضمًد جيرى ٟمحقه٤م هك ٟمٗمًٝم٤م وًمٙمـ اًمٞمقم سمروٟمؼ 

ضمديد ، وقمٓمر أظم٤مذ مجٞمٚم٦م هك ضمٕمٚمتٜمك أزهد رم سمٜمك ضمٜمًك ٕهرول ظمٚمٗمٝم٤م ، اىمؽمسم٧م 

٦ٌم ، ًمٙمٜمك وضمدت ُمٜمٝم٤م أيمثر ، رهمٌتلم شمٜم٤مزقم٤م رهم٦ٌم رم اًمْمؿ وأظمرى ًمٚمثؿ اًمِمٗم٤مه اعمٚمتٝم

ٟمٗمًك قم٤مضمزا قمـ شمٜمٗمٞمذ اًمرهمٌتلم ومل هذه أؾمتٓمٞمع وٓ شمٚمؽ مم اًم٘مدرة قمٚمٞمٝم٤م وضمدت 

ٟمٗمًك أطمتْمـ اًمٗمراغ ، وؾمٛمٕم٧م صقت٤م اًمرىمراق يٜم٤ًمب إمم ُم٤ًمُمٕمك ىم٤مئٚم٦م مم : ًمـ 

شمًتٓمٞمع أن شمٚمٛمًٜمك إٓ رم طم٤مًمتلم إومم أن شمٗم٤مرق روطمؽ اجلًد ًمٜمٚمت٘مك روطملم ، 

اجلًد ُمؾء اًمٕملم واًمٌٍم واًمٞمديـ ، طمتك شمٚمؽ إُمٜمٞم٦م  أو أطمؾ رم ضمًد أٟمًٞم٦م ومتجد

اًمت٤مومٝم٦م ص٤مرت ُمٕمْمٚم٦م ، وٟمًٞم٧م أن أؾم٠مهل٤م إن يم٤من ًمٚم٘مٞم٤م سمٞمٜمٜم٤م شمٙمرار أم اهن٤م ُمٜمح٦م 

 شم٘مذف إمم يمٚمام راق هل٤م ذًمؽ ؟

ودان رم ضمٜمٌك يتّم٤مرقم٤من يمٞمػ وطمقمم ُمـ طمقمم ُمـ اإلٟمًٞم٤مت أن أظمت٤مر ذاك 

ك ُمـ ضمًدى ؟ ًمٙمٜمف يُمٗمر سمٜمٕمٛم٦م اهلل ومٛمـ اًمِمٌح ، وُم٤مذا قمغّم أن أظمت٤مر ؟ أٟمزع روطم

هي٥م اًمروح أو يٜمزقمٝم٤م ُم٤مًمٙمٝم٤م وٟمحـ قمغم إرض ٓ ٟمٛمٚمؽ ؿمٞمئ٤م ، أم أٟمتٔمر أن شمٙمقن 



 

ذات ًمٞمٚم٦م وم٤ٌمدرشمٜمك سم٤مًم١ًمال :  اًمت٘مٞمتٝم٤ماًمتْمحٞم٦م ُمٜمٝم٤م ، حتٞمٜم٧م اًمٗمرص٦م ُمرارا إمم أن 

 ُم٤مذا اظمؽمت ؟

  .وم٠مضمٌتٝم٤م : ٓ أؾمتٓمٞمع أن اودى سمحٞم٤مشمك إمم اعمٝم٤مًمؽ وهمْم٥م اهلل

 وم٘م٤مًم٧م : إذا ٟمٜمتٔمر طمتك خيٚمق ضمًدا ُمـ روطمف يمك أطمؾ ومٞمف .

واٟمتٔمرت يمثػما يمٚمام ُمرت أُم٤مُمك أٟمثك مجٞمٚم٦م أؿمٕمر أهن٤م اًمروح اًمتك ُُمٜمح٧م ًمٚمجًد ، 

ًمـ شمٖمػم رم اجلًد اًمذى حتؾ ومٞمف ،  أهن٤مظم٤مص٦م سمٕمدُم٤م قمٚمٛم٧م ُمـ ؿمٌحك اجلٛمٞمؾ 

٤م ٓ قمقج ومٞمف وٓ ومتٛمٜمٞم٧م أن يٙمقن اجلًد اًمٗم٤مرغ اًمذى ؾمٞمًتْمٞمػ روطمٝم٤م مجٞمل سمْم

رم ذودى إذ سم٤مًمًٞمدة اًمٕمجقز  أٟم٤مشمرهؾ ، يمٚمام اسمتًٛم٧م إمم هم٤مدي٦م فمٜمٜمتٝم٤م هك وسمٞمٜمام 

شم٘مٌؾ إمم فمٜمٜمتٝم٤م يمٕم٤مدت٤م ؾمتث٘مٚمٜمك سمرهم٤ٌمت٤م اًمتك شمٕمقد قمغم ضمًدى سم٤مًمِم٘م٤مء ، وًمٙمٜمك 

ُصٕم٘م٧م طملم ؾمٛمٕم٧م صقشم٤م طمٜمقٟم٤م ؿم٤مسم٤م خيرج ُمـ سملم ؿمٗمتٞمٝم٤م اعمِم٘م٘متلم ، ووضمٝمٝم٤م 

 ؿمٞمئ٤م٤م ىمد أوومٞم٧م سمققمدى طمٌٞمٌك وأشمٞمتؽ رم ضمًد اًمٌنم ، ومل أدر اعمجٕمد ، ي٘مقل : ه

ُمـ هقل ُم٤م رأي٧م ، ًمٕمٜم٧م  ُمٖمِمٞم٤م قمغمؾمقى ُم٤م طمٙم٤مه اًمٜم٤مس مم وم٘مد أؾم٘مٓم٧م 

اًمٚمحٔم٤مت اًمتك متٜمٞمتٝم٤م سمنما ، ًمٕمٜم٧م يمؾ ُمـ ٟم٤مدى سمٕمِمؼ اًمروح ، وأحتدى يمؾ ُمـ 

شمٚمؽ شمِمدق سم٠من قمِمؼ اجلًد ُمّمػمه اًمٗمٜم٤مء وقمِمؼ اًمروح هق اًمٌ٘م٤مء أن يٚمثؿ وم٤مه 

 اًمٕمجقز وًمق ًمٚمحٔم٦م .

*** 

 



 

مل أقمد أراه ُمٜمذ زُمـ سمٕمٞمد ، أيمثر ُمـ قمنميـ قم٤مُم٤م ُمرت قمغم دون أن اراه ، شُمرى هؾ 

ُم٤مزال قمغم ؿم٤ميمٚمتف ضمًد ٟمحٞمؾ وأٟمػ دىمٞمؼ وؾمٛمرة وضمٝمف وأؾمٜم٤مٟمف اًمٌٞمْم٤مء اًملُمٕم٦م 

ؾمٛمٕم٧م سمف اًمٞمقم أٟمف ىمد قم٤مد ُمـ طمٞم٨م يم٤من  همػمشمف ؟أم أن اًمًٜملم اًمٓمقال ىمد ؟ 

،وم٘مررت أن أضمر اخلٓمك إًمٞمف يمك أًمت٘مٞمف ، ورم ـمري٘مك إًمٞمف شمّم٤مدُم٧م رم ىمدُمك ىمٓمع 

اًمٓمقب واحلج٤مرة ، وشمّم٤مرقم٧م اًمذيمري٤مت طمثٞمث٦م رم رأؾمك ، أذيمر يمؿ يم٤من ؿم٘مٞم٤م ، 

شمٕمس اعمٕمٞمِم٦م ًمٙمٜمف يٖم٤مًم٥م ُم٤مومٞمف ُمـ وم٘مر وقمقز سم٤مًمْمحؽ وآٟمٓملق ، ُم٤م رأيتف يقُم٤م 

اخلٚمؼ يٗمٙمر رم جمري٤مت اًمزُمـ ، ًمٙمٜمف دائام يٗمٙمر رم اعمزاح واًمْمحؽ ويمٞمػ  يم٤ٌمىمك

يم٤من دائام يدومٕمف  "ٟمٗمٓمس ُمـ اًمْمحؽ  "حيٞمؽ اخلٓمط اًمتك دمٕمٚمٜم٤م يمام يم٤من ي٘مقل 

يتّمٜمع اًمًٌؾ ويدسمر اعمّم٤مئد ويٜمّم٥م اًمِم٤ٌمك ه٤م هٜم٤م  اعم٠مًمقفآٟمٓملق إمم همػم 

ضمدشمف يقُم٤م ؿم٤مردا إٓ ًمٜمٞمؾ وهٜم٤مك يمك يرى رم ؿمٗم٤مهٜم٤م اًمًٌٛم٦م ، ظمٗمٞمػ اًمٔمؾ ،ُم٤م و

 همرض ُم٤م .

وم٘مره ُم٤م يم٤من أسمدا قم٤مئ٘م٤م ، وحم٦ٌم اجلٛمٞمع ًمف ضمٕمٚم٧م يمؾ ـمٚم٤ٌمشمف جم٤مسم٦م ، ًمٙمـ طمٌف 

ظمٚم٦ًم وهن٤ٌم ، ومٙم٤من يمثػما ُم٤م يتًقر اعمٜم٤مزل ًمٜمٞمؾ  ُم٤م يريدًمٚمٛمٖم٤مُمرة يدومٕمف دائام ًمٜمٞمؾ 

ـ سمٞمْم٦م أو سمٞمْمتلم سم٤مًمرهمؿ ُمـ أٟمف ًمق ـمٚم٥م ذًمؽ ُمـ ص٤مطم٥م اًمدار ٕقمٓم٤مه ُم٤م يريد قم

ىمس قمغم ذًمؽ يمؾ ُمقاؾمؿ  "احلرام ـمٕمٛمف أًمذ  "ـمٞم٥م ظم٤مـمر ، ًمٙمٜمف يم٤من يمام يزقمؿ 

اًمزراقم٤مت رم اًمريػ ومت٤مرة طم٘مقل اًمذرة وأظمرى ٟمجده يتًٚمؼ اًمٜمخٞمؾ يمك ي٠ميمؾ اًمتٛمر 

، وشم٤مرة أظمرى رم أؿمج٤مر اًمٕمٜم٥م ، وطم٘مقل اًم٘مّم٥م  إمم آظمره مم٤م شمٜم٧ٌم إرض سم٘مل 



 

٤مس أٓ وهق اعمٜم٤مداة رم اًمِمقارع قمغم يمؾ ، يْم٤مف إمم ذًمؽ قمٛمل ُمٜمٌقذا ًمدى اًمٜم وىمث٤مء

ومْمٞمح٦م ، وم٘مد يم٤من يٛمًؽ رم يده اًمٞمنى يمقسم٤م ٟمح٤مؾمٞم٤م ىمديام ىمد قمّٗمف أصح٤مسمف وم٠مًم٘مقه 

رم اًم٘مامُم٦م وسم٤مًمٞمد إظمرى ىمٓمٕم٦م ُمـ همّمـ شمقت ، وييب سم٤مًمٕمّم٤م قمغم اًمٙمقب 

ًمٞمّمدر صقشم٤م ُمـ مخس ٟم٘مرات يمك يًٛمٕمف اًمٜم٤مس ، أذيمر ومٞمام ُم٣م أن هٜم٤مك رم 

ٖمػم طمٞم٨م اًم٘مٞمؿ واعم٤ٌمدئ اعمثغم اًمتك ٓ يًتٓمٞمع اعمرء ُمٜمٝم٤م ومٙم٤ميم٤م يم٤من جمتٛمٕمٜم٤م اًمّم

احل٥م واًمٖمرام ؿمذوذا قمـ ىمقاقمدٟم٤م واعمٛمٜمقع دائام شم٘متٚمٜم٤م إًمٞمف اًمرهم٦ٌم ، قمٚمؿ صدي٘مٜم٤م 

إن مل تٌف ُم٤مٓ ؾمقف جيٕمؾ  إهن٤مُمٕمٝم٤م ومذه٥م إًمٞمٝم٤م رم ٟمقع ُمـ اًمتٝمديد  أطمدهؿسم٘مّم٦م 

ٓم٤مئف أى رء ، وُم٣م إمم اًمْمٚمع أظمر ؾمػمت٤م قمغم أًمًٜم٦م اًمٌٚمد ، وم٤مُمتٜمٕم٧م قمـ إقم

ُمـ اًمزاويف رم حم٤موًم٦م ٓسمتزازه وًمٙمٜمف مل خيْمع ًمِمٕمقره سمْمآًم٦م ص٤مطمٌك ، ومام يم٤من ُمٜمف 

إٓ أن ضم٤مب ؿمقارع اًم٘مري٦م ُمٜم٤مدي٤م أن وملٟم٤م يٕمِمؼ وملٟم٦م وأهنام شم٘م٤مسمل ًمٞمل قمٜمد اًم٘مٜمٓمرة 

أُمف يمثػما رم اًمٌحري٦م ، ومٕمٚمؿ اًمٜم٤مس طمجؿ ذًمؽ اًمّمٖمػم ودمٜمٌقه ًمٌٖمض ًم٤ًمٟمف ، شمٕم٧ٌم 

حم٤موًم٦م شم٘مقيٛمف ٓ ؾمٞمام وأن أسم٤مه ىمد هم٤مدر إمم دار احلؼ وهق ُم٤مزال همْم٤م ، دمرى 

قمٚمٝم٤م متًؽ سمذُم٤مُمف وشمًجٜمف رم اًمٌٞم٧م  وإزىم٦ماعمًٙمٞمٜم٦م ًمٞمل وهن٤مرا ظمٚمٗمف رم اًمِمقارع 

وًمٙمـ هٞمٝم٤مت ًمذًمؽ إوم٤مق أن ُيًجـ رم سمٞم٧م ، أو أن شمٙمٌٚمف أصٗم٤مد وأهملل ، شمؽمد 

دىمٞم٘م٦م ًمٚمِمٙمقى ُمـ ذاك اًمّمٖمػم ، اًمذى إن أردٟم٤م أن ٟمقومٞمف طم٘مف اًمٜم٤مس قمغم سمٞمتٝم٤م يمؾ 

ومٝمق يمثػم اعمِم٤ميمؾ ُمٜمِمئ هل٤م رم أقمتك صقره٤م ، ومذاك  "ُمِمٙم٤مل  "ٓ ؿمؽ ٟمٛمٜمحف ًم٘م٥م 

يِمٙمق ُمـ رضسمف ٕطمد أسمٜم٤مئف وأظمر يِمٙمق ُمـ ؾمٓمقه قمكم طم٘مٚمف وأظمر ُمـ دىمف 

 اًم٤ٌمب وضمريف ىمٌؾ أن يراه أطمد.



 

وم٘مط سمؾ شمٕمدى شمٚمؽ اعمرطمٚم٦م ًمٞمجٚم٥م اعمِمٙملت إمم مل يتقىمػ قمٓم٤مء ص٤مطمٌٜم٤م قمغم ٟمٗمًف 

همػمه وُمٜمٝمؿ قمقيس ذاك اًمٓمٗمؾ اًمٜمحٞمؾ ىمٚمٞمؾ اًمٚمحؿ قمغم قمٔم٤مُمف ًمٕمٚم٦م رم ىمٚمٌف ظمٚمؼ هب٤م 

، يٕمٞمش رم سمٞم٧م هق أؿمٌف سم٤مًمٙمقخ ، ٓ يٛمٚمؽ ُمـ إرض ؾمقى شمٚمؽ اًمٕمٜمزة اًمّمٖمػمة 

ٛمٜمحف ًمف اًمتك حي٤مر رم إـمٕم٤مُمٝم٤م ومل أرض ًمديف وٓ ُم٤مل  ، يٕمٞمش قمغم اًمٗمت٤مت اًمذى ي

اجلػمان ، يتًقل اًمٓمٕم٤مم هل٤م وٓ يٛمٚمؽ إٓ أُم٤م قم٤مضمزة وأظم٧م أصٖمر ُمٜمف سمًٜمقات 

ىمٚمٞمٚم٦م اصٓمٗم٤مه ُمِمٙم٤مل ًمٞمٙمقن صدي٘مف اًمقرم وطم٘م٤م يم٤من وومٞم٤م وم٘مد محؾ قمـ ص٤مطمٌف 

اًمٙمثػم ُمـ اعمِمٙملت ، ومت٤مرة يذه٥م ًمٚمح٘مقل يمك ينق اًمؼمؾمٞمؿ رم طملم أن قمقيس 

ٕم٦م سمٕمدُم٤م وقمده ص٤مطمٌٜم٤م سم٠من يتٙمٗمؾ جيٚمس ظم٤مرج احل٘مؾ ُمٜمتٔمرا ـمٕم٤مم قمٜمزشمف اجل٤مئ

سمٓمٕم٤مُمٝم٤م ، يٜمزل إمم احل٘مؾ وي٘مص مِحل ُمـ اًمؼمؾمٞمؿ ومػماه ص٤مطم٥م احل٘مؾ ُمـ سمٕمٞمد 

 ويٜم٤مدى :

 اٟم٧م ي٤مًمغم هٜم٤مك .. -

ومٞمجرى ص٤مطمٌٜم٤م ه٤مرسم٤م ويؽمك احلٛمؾ ًمٕمقيس و ص٤مطم٥م احل٘مؾ جيرى ًمٞمٛمًؽ سمف وٓ 

حل٘مؾ رضسم٤م جيد ؾمقى قمقيس يٚمٛمٚمؿ ُم٤م شمٜم٤مصمر ُمـ ـمٕم٤مم ضم٤مئٕمتف ومٞمقضمٕمف ص٤مطم٥م ا

 ويٕمقد إمم اًم٘مري٦م ُم٤م اؾمتٗم٤مد ؾمقى امحرار وضمٝمف وأوضم٤مع سمجًده .

مل شمتقىمػ ُمٖم٤مُمراتؿ اعمِمؽميم٦م قمٜمد هذا احلد سمؾ إهنام رم ذات ُمرة ُمْمٞم٤م رم اًمِمقارع 

اعمٚمتٝم٦ٌم رم طمّر اًمّمٞمػ وٓ أطمد سم٤مًمِم٤مرع ؾمقامه٤م واىمؽمح ُمِمٙم٤مًمٜم٤م أن يت٤ٌمدل هق 

٨م يم٤مٟم٤م يِم٤مهدان ُمٕم٤م سمٕمض وقمقيس اًمٚمٙمامت واًميب حت٧م ُمًٛمك اًمٚمٕم٥م طمٞم

آوملم اعمٗمٕمٛم٦م سم٤مًمٕمٜمػ رم اًمتٚمٗم٤مز اًم٘مديؿ ًمدى احل٤مج ضم٤مسمر ص٤مطم٥م أول شمٚمٞمٗمزيقن رم 



 

 وأـمٗم٤ملاًم٘مري٦م ، واًمذى جيتٛمع رم سمٞمتف ُم٤مٓ ي٘مؾ قمـ ُم٤مئ٦م ضمًد ُم٤م سملم ٟم٤ًمء ورضم٤مل 

عمِم٤مهدة ُمًٚمًؾ اًمث٤مُمٜم٦م ُم٤ًمء ُمٜمٝمؿ ُمـ جيٚمس رم اعم٘مدُم٦م وُمٜمٝمؿ ُمـ ي٘مػ سم٤مًم٤ٌمب 

اًمٖمروم٦م وُمٜمٝمؿ ُمـ يتٕمٚمؼ قمغم اًمٜم٤مومذة ، وًمٞمس ذًمؽ سمآظمر اعمٓم٤مف سمؾ رم أي٤مم  اُمتلءقمٜمد 

 .شمٕمتؼم هلؿ اًمًٚمقى ُمـ اًمٕم٤مم ًمٚمٕم٤ممإقمٞم٤مد حيتِمد اجلٛمع عمِم٤مهدة إوملم اهلٜمدي٦م اًمتك 

أىمقل أهنام ُمْمٞم٤م رم اًمِمقارع اخل٤مًمٞم٦م مت٤مُم٤م ُمـ اًمٜم٤مس يًؽمضمٕمقن ُم٤م شمٌ٘مك رم ذايمرتؿ 

ًٕم٤م ظمٚمع ُمِمٙم٤مل قمغم ٟمٗمًف ًم٘م٥م سمٓمؾ اًمٗمٞمٚمؿ وُمٜمح ُمـ ُمِم٤مهد سم٤مًمٗمٞمٚمؿ اهلٜمدى وـمٌ

قمقيس اؾمؿ اًمٕمدو ، وسمدأ اًم٘مت٤مل سم٤مًمٓمقب شم٤مرة وسم٤مًمٕمَم شم٤مرة أظمرى طمتك عمٕم٧م رم 

رأس ص٤مطمٌٜم٤م ومٙمرة يم٤من ىمد رأى اًمٌٓمؾ يٗمٕمٚمٝم٤م أٓ وهك دومع اًمٕمرسم٦م إمم اًمٕمدو 

 قم٤ٌمرة "ٟمٍم  "ومتٓمرطمف أرو٤م ، ووضمد ص٤مطمٌٜم٤م و٤مًمتف رم قمرسم٦م اجل٤مز اعمٛمٚمقيم٦م ًمٕمٛمك 

قمـ سمرُمٞمؾ يمٌػم يتقؾمٓمف قمجٚمتلم ، ورم اخلٚمػ صٜمٌقر ًمٚمتٗمريغ ، وُمـ إُم٤مم ىم٤مئٛملم 

يمك يتقؾمٓمٝمام احلامر اًمذى جير اًمٕمرسم٦م ، أُمًؽ اًمٕمرسم٦م ُمـ اًم٘م٤مئٛملم وقمقيس ي٘مػ 

ُمتقاري٤م ظمٚمػ اًمٕمرسم٦م ورومع ص٤مطمٌٜم٤م اًم٘م٤مئٛملم ودومع اًمٕمرسم٦م ٟم٤مطمٞم٦م قمقيس يمك يٓمرطمف 

٤مٕرض ُمـ ٟم٤مطمٞم٦م اًمّمٜمٌقر ًمٞمٜمٙمن أرو٤م وًمٙمـ اًمٕمرسم٦م أظمٓم٠مت اهلدف وارشمٓمٛم٧م سم

ويٛمًؽ  "ٟمٍم  "ويًٞمؾ اجل٤مز يروى فمٛم٠م اهل٤مضمرة رم طملم يٗمتح اًم٤ٌمب وظمرج قمٛمك 

سمتلسمٞم٥م قمقيس ويٍمخ ومٞمف سمٞمٜمام يِمػم قمقيس إمم ُمِمٙم٤مل وًمٙمـ أيـ هق ؟ ًم٘مد 

ؾمقى قمقيس !، أذيمر طمٞمٜمٝم٤م أٟمف سم٤مع قمزيزشمف  "ٟمٍم "ؿُم٘م٧م آرض واسمتٚمٕمتف ومل جيد 

 ّم٤مطم٥م اجل٤مز صمٛمـ ضم٤مزه .ُمـ أضمؾ أن يًدد ًم

واًمٙمثػم اًمٙمثػم ُمـ اعمقاىمػ اًمتك شمٕمجز اًمًٓمقر قمـ هده٤م ، رم اعمجٛمؾ يم٤من ص٤مطمٌٜم٤م 

ُمؾء اًمًٛمع واًمٌٍم ، رم يمؾ ُمقىمػ شمراه ورم أى دمٛمع ًمـ يٙمقن هم٤مئ٤ٌم ، ومٗمك 



 

اًمّمٗمقف رم  أولآطمتٗم٤مل سم٤معمقًمد اًمٜمٌقى اًمنميػ حيٛمؾ اًمًٞمػ اخلِمٌك وشمراه رم 

سمٙمن اًمٕملم طمٞم٨م يم٤من يِمت٤مط  "قِمٌس "ُمقيم٥م آطمتٗم٤مل ، وطملم شمرى جمٜمقن اًم٘مري٦م 

مل يؽميمف ُمِمٙم٤مل يقُم٤م رم طم٤مًمف سمؾ يم٤من ُمـ أول اعمًتٗمزيـ ًمف  آؾمؿهمْم٤ٌم ُمـ ذاك 

طمٞم٨م ي٘مقم سمتدؿملم محٚم٦م ًمٚمٜمٞمؾ ُمـ قمٌس ي٘مذومف سم٤مًمٓمقب شم٤مرة وسم٤معم٤مء شم٤مرة أظمرى 

ل ُمـ همٓم٤مء رأؾمف ، أراح اهلل قمٌس ُمـ ُمِمٙم٤مل وجيرى ظمٚمٗمف وي٘مٗمز رم اهلقاء ًمٞمٜم٤م

 طمٞم٨م وضمدوه ضمث٦م ُمتٕمٗمٜم٦م رم أطمد احل٘مقل .

يمؾ شمٚمؽ اًمذيمري٤مت وأيمثر دارت رم ظمٚمدى وأٟم٤م ذاه٥م ًمٚم٘م٤مءه سمٕمد قمقدشمف  وًمرطمٞمٚمف 

قمـ اًمٌٚمدة ىمّم٦م أظمرى ، طمٞم٨م أن ص٤مطمٌٜم٤م وسمٕمد ـمقل قمٛمر وهق قمغم ٟمٗمس اًمِم٤ميمٚم٦م ، 

 أنيمٞمػ ذًمؽ ًم٧ًم أدرى وًمٙمـ سم٤مًمرهمؿ ُمـ ؿمٕمر أن هٜم٤مك ُمـ هيتؿ سمف ، ومت٤مة أطمٌتف ، 

ٓ ؿمؽ آدُمك وًمف ىمٚم٥م يِمٕمر وًم٤ًمن قمذب اًمٙمٚمامت ، حتٛمٚم٧م  أٟمفؾمامشمف ؿمٞمٓم٤مٟمٞم٦م إٓ 

متٚمؽ  أيْم٤ماًمٚمقم ُمـ اًمٕمديد ُمـ روم٘م٤مئٝم٤م قمغم قمِمؼ ذاك اعمتنمد ًمٙمٜمٝم٤م قم٤مٟمدت وهق 

احل٥م ُمـ ىمٚمٌف ومّم٤مر يْمع اخلٓمط اجلٝمٜمٛمٞم٦م ًمٚم٘م٤مء طمٌٞمٌتف ، يٚمت٘مٞم٤من ظمٚم٦ًم قمٜمد ـمرف 

شمًٛمٕمف حمٌقسمتف إٓ وشمٜمتٗمض واىمٗم٦م  إنري٦م وحت٧م أؿمج٤مر اًمٙم٤مومقر ًمف صٗمػم ممٞمز ُم٤م اًم٘م

ومتٌم يمٛمـ شمؿ شمٜمقيٛمف ُمٖمٜم٤مـمٞمًٞم٤م ًمتتٕمٚمؾ سم٢مًم٘م٤مء اعم٤مء اعمتًخ قمكم اجلن اًم٘م٤مسمع هٜم٤مك 

قمٜمد طم٤موم٦م اًم٘مري٦م ًمتٚمت٘مٞمف اٟمتنمت ىمّمتٝمؿ سمل دق قمكم اًمٓمٌقل وٓ أطمد يٗمتْمح هه 

ٔمرات اًمث٤مىم٦ٌم  ، وقمٚمؿ واًمده٤م سم٤مًم٘مّم٦م ومحًٌٝم٤م رم وم٘مد ىمْمحتف اًمٚم٘م٤مءات اًمٖمزيرة واًمٜم

اًمدار وُمٜمٕمٝم٤م ُمـ اخلروج طمتك ٓ شمٚمت٘مك ذاك اًمِم٘مك ، خمر قم٤ٌمب ومٙمره يمك يّمؾ إًمٞمٝم٤م 

ومٚمٞمس احلٜملم وطمده ُم٤م يدومٕمف إًمٞمٝم٤م سمؾ إطم٤ًمؾمف سم٘مٚم٦م احلٞمٚم٦م دم٤مه ًم٘م٤مءه٤م ويمٞمػ ًمف وهق 

حترك داظمٚمف  اعمٖمقار اعم٘مدام اًمِمج٤مع أن شمٙمن مهتف ُمثؾ شمٚمؽ احلقاضمز، وومج٠مة



 

اًمِمٞمٓم٤من ومذه٥م إمم سمٞم٧م أطمد اًمٕم٤مُمٚملم سم٤مًمٙمٝمرسم٤مء ًمٞمنق اًمًٚمؿ اعمٕمدٟمك اًمٓمقيؾ 

اًمذى يتًٚم٘مف ًمتّمٚمٞمح ُم٤م حيدث ُمـ أقمٓم٤مل رم أقمٛمدة اإلٟم٤مرة اًمٕم٤مًمٞم٦م ، هق اًمًٚمؿ رم 

ًمٞمٚم٦م فمٚمامء وذه٥م إمم سمٞم٧م ُمٕمِمقىمتف وووع اًمًٚمؿ قمغم احل٤مئط وىمٗمز إمم داظمؾ اًمٖمروم٦م 

ٝم٤م ، وشمٕم٤مًم٧م إصقات واًمٍماخ ًمٞمجتٛمع أهؾ اًم٘مري٦م ، وإذ اًمتك فمـ أن طمٌٞمٌتف شم٘مٓمٜم

سم٤مًم٤ٌمب يٗمتح وخيرج ص٤مطم٥م اًمدار ممًٙم٤م سمّم٤مطمٌٜم٤م ، وم٘مد ؾم٤مىمف ؾمقء طمٔمف إمم طمجرة 

أسمٞمٝم٤م طمٞم٨م يم٤مٟم٧م أُمٝم٤م شمٜم٤مم قمكم اًمنير اًمذي ؾم٘مط قمٚمٞمف سمٕمد ىمٗمزشمف  ، ورم اًمٜمٝم٤مر يم٤من 

ٓف ضمٜمٞمف شمٕمقيْم٤م ص٤مطمٌٜم٤م ُمداٟم٤م أُم٤مم جمٚمس قمررم سم٠من يدومع ًمّم٤مطم٥م اًمدار قمنمة آ

ًمف قمغم اٟمتٝم٤مك طمرُم٦م سمٞمتف ، ويم٤من ُمـ وٛمـ اًمنموط أن يٖم٤مدر اًم٘مري٦م إمم همػم رضمٕم٦م 

وم٘مد ؿمٙم٤م أهؾ اًم٘مري٦م مجٞمٕم٤م مم٤م أص٤مهبؿ ُمـ ُمِمٙم٤مل ، وًمٙمـ يمٞمػ ًمف أن يًدد ذًمؽ 

اعمٌٚمغ اًمٙمٌػم سم٤مقم٧م إم اًمدار وُم٤م ورصمتف قمـ أسمٞمف ىمػماـملم ُمـ إرض اًمزراقمٞم٦م 

جٜمقن ، وهم٤مدر هق اًمٌلد شم٤مريم٤م أُمف شمٕمٞمش رم دار أسمٞمٝم٤م ، ًمتدومٝمؿ صمٛمٜم٤م ًمٖمراُمف اعم

أظم٤ٌمره يمثػما ومت٤مرة ي٘مقل أطمدهؿ ىمد رآه رم ُمٍم وآظمر رم إؾمٙمٜمدري٦م إمم  واٟم٘مٓمٕم٧م

 أن فمٝمر وسمٕمد قمنميـ قم٤مُم٤م .

ـمرىم٧م اًم٤ٌمب ومٗمتح٧م مم أُمف ويم٠مهن٤م هك إظمرى هم٤مسم٧م قمـ ٟم٤مفمرى ًمٕمنميـ قم٤مُم٤م 

٦م ، ؾم٠مًمتٝم٤م قمٜمف ومٗمرطم٧م ٓهتامُمل وؾم١مازم ،تٚمٚم٧م أؾم٤مريره٤م ويم٤مدت شمٓمػم ُمـ اًمٗمرطم

قمٜمف ، وأؿم٤مرت إمم اًمٖمروم٦م اعمقصدة سمآظمر اًمٌٝمق يم٤من اًمرضم٤مء ُمٜمٝم٤م أن أطم٤مول إظمراضمف 

ُمـ صٛمتف وم٘مد قمروم٧م ُمٜمٝم٤م أٟمف ُمٜمذ قمقدشمف همري٥م إـمقار يٚمقذ سم٤مًمّمٛم٧م اًمرهٞم٥م 

ويتٝمٞم٥م ُمـ ُملىم٤مة اًمٜم٤مس ، دظمٚم٧م إًمٞمف وٛمٛمتف إمم طمْمٜمك مل يتٖمػم وضمٝمف يمثػما همػم 



 

ض اًمِمٕمػمات اًمٌٞمْم٤مء اًمتك ختط حلٞمتف وأظمرى شمتٜم٤مصمر رم رأؾمف ، اًمدىمٞمؼ يم٠مٟمٗمف سمٕم

 وقمٞمٜمٞمف 

 يمٞمػ طم٤مًمؽ ي٤م صدي٘مك ..؟ - 

 احلٛمد هلل أومْمؾ . -

 ُم٤مذا ده٤مك وُم٤م شمٚمؽ اًمٖمٞم٦ٌم اًمتك ـم٤مًم٧م يمثػما ؟  -

 قمدت.أظمذشمٜمك اًمدٟمٞم٤م رم ُمٕمؽميم٤مت٤م وأن .. 

 اطمؽ مم قمام ٓىمٞم٧م ي٤مصديؼ اًمٓمٗمقًم٦م . -

قمٜمك ًمٚمحٔم٤مت ، صمؿ ُمأل صدره سم٤مهلقاء واؾمؽمده رم زومػم يم٤مد أن حيرىمٜمك همرسم٧م قمٞمٜم٤مه 

 ُمـ طمرارشمف ، يٌدو أٟمف ُمؽمدد رم أن يّمٗمح قمام طمدث صمؿ اؾمتٓمرد :

ُمٜمذ أن هم٤مدرت اًمٌٚمدة رم ومْمٞمحتك اعمِمٝمقرة ذه٧ٌم ًمٚمٕمٛمؾ سم٤مًم٘م٤مهرة وو٤مىم٧م سمك 

وشمٕمدي٧م اًمدٟمٞم٤م ومؽميم٧م اًم٘م٤مهرة إمم إؾمٙمٜمدري٦م وُمٜمٝم٤م إمم ُمرؾمك ُمٓمروح صمؿ ًمٚمًٚمقم 

احلدود إمم ًمٞمٌٞم٤م وُمٜمٝم٤م سمحرا إمم ىمؼمص صمؿ اٟمتٝمك سمك اعمٓم٤مف رم إيٓم٤مًمٞم٤م ، قمِم٧م هٜم٤مك 

أي٤مُم٤م وؾمٜمٞمٜم٤م ٓ شمٜمًك ، يمٜم٧م يمام قمٝمدشمٜمك هٜم٤م ٓ رء ي٘مػ أُم٤مُمك قمروم٧م يمؾ اًمٜم٤مس 

وأصٌح٧م ؿمخّم٤م ُمٕمرووم٤م ًمدى اجلٛمٞمع وًمٙمـ اعمٕمروم٦م هٜم٤مك شم١مذى أيمثر مم٤م شمٗمٞمد ومٗمك 

إٟمتٝمٞم٧م ُمـ قمٛمغم رأي٧م إطمداهـ شمًتٜمجد سمك ُمـ إطمدى ضمقٓشمك سم٤مًمِم٤مرع سمٕمد أن 

ومداومٕم٧م قمٜمٝم٤م  واعمروءةؿم٤ٌمب ُمتًٙمٕمقن طم٤موًمقا هىمتٝم٤م ومتحرك ًمدى دم اًمٜمخقة 

ًمٙمٜمٝمؿ يم٤مٟمقا يمثػمون وم٠موضمٕمقٟمك رضسم٤م ، أطمدهؿ وم٘مط هق ُمـ اؾمتٗمزٟمك ومؽمصدت ًمف  



 

سمٕمد اٟمتٝم٤مء اعمٕمريم٦م وشمِم٤مضمرٟم٤م وشمذيمرت وهق سمٞمدى يمؾ ُمـ أهمْمٌٜمك رم طمٞم٤مشمك اًمٕمؿ 

س وطمتك أسمق ومت٤مشمك اًمتك شمريم٧م اًمٌلد ُمـ أضمٚمٝم٤م وومج٠مة ظمر اًمرضمؾ سيٕم٤م ٟمٍم وقمٌ

وأطمؽمت إمم أيـ أُم٣م ، ورم طمػمشمك شمٚمؽ وضمدت ٟمٗمًك رم قمرسم٦م اًمنمـم٦م صمؿ رم 

اعمحٙمٛم٦م صمؿ إمم اًمًجـ ،قمِم٧م أي٤مم ٟمح٤ًمت رم ؾمجقن إيٓم٤مًمٞم٤م ، ظم٤مص٦م أٟمؽ شمٕمرف 

يقىمع قمٚمٞمٜم٤م  أظم٤مك يمثػم اًمِمٖم٥م ، وذات ُمرة وٟمحـ سم٤مًمٙمِمػ اًمٓمٌك اًمدورى اًمذى

رأي٧م اًمٓمٌٞم٥م يٕمض قمغم ؿمٗمتٞمف ، وُم٤م ومٝمٛم٧م ُمٜمف ؿمٞمئ٤م ، ًمٙمٜمك سمٕمد أي٤مم ىملئؾ قمٚمٛم٧م 

طمٞمٜمام أظمؼموٟمك أهنؿ ىمد أومرضمقا قمٜمك أومراضم٤م صحٞم٤م ، ومٗمك ضمًدى ي٘مٌع هـم٤من ُم٤ميمر 

، ًمٞمس ًمف قملج اؾمتٓم٤مع وطمده أن هيزُمٜمل  ، وسمٕمد ظمروضمك ؾمٚمٛم٧م ٟمٗمز ًمٚمًٗم٤مرة 

 ـ رم سمٚمدى .يمك أقمقد إمم هٜم٤م ـم٤مُمٕم٤م ذم أن أدوم

وىمٕم٧م اًمٙمٚمامت قمغم صدرى يمجلُمٞمد صخر ، أهذا ُم٤م حيزن ص٤مطمٌٜم٤م ،اؾمت٤مذٟمتف 

سم٤مًمذه٤مب ، ومل شمٗم٤مرق صقرشمف ظمٞم٤ممم ـمٞمٚم٦م اًمٚمٞمؾ ، ؿم٘م٤موشمف وؿم٘م٤مؤه ، ُمٖم٤مُمراشمف اًمتك ٓ 

شمٜمًك ، ذيمري٤مت ٓ شمٜمتٝمك ، همٚمٌٜمك اًمٜمقم وصحقت قمغم صقت ٟم٘مرات مخس 

أطمٚمؿ ، أو أن ُمٕمجزة ىمد طمدصم٧م  وصقت ـمٗمؾ ، يٜم٤مدى أهؾ اًم٘مري٦م ومتخٞمٚم٧م أٟمٜمك

وقم٤مد ص٤مطمٌٜم٤م ًمٓمٗمقًمتف ُمرة أظمرى ،وأٟمّّم٧ُم ًمٚمّمقت وم٢مذا سمف يٕمٚمـ ُمقت ُمِمٙم٤مل ، 

أن ؾمٙمـ اًمٌدن اًمذى ُمأل اًمِمقارع وجٞمج٤م ، وؾمٙم٧م اًمّمقت اًمذى ـم٤معم٤م 

 أوحٙمٜم٤م ،قم٤مش ؿم٘مٞم٤م وُم٤مت ص٤مُمت٤م.

*** 



 

ضمديد حتٛمؾ ؾم٤مقم٤مشمف اًمٗمجر يٌزغ ُمـ ظمٚمػ اًمْم٤ٌمب ، يمٕم٤مدشمف يمؾ يقم ، ًمٞمٌدأ يقم 

اًمٕمديد ُمـ إطمداث ، ُمٜمٝم٤م ُم٤م يٛمر ُمرور اًمٙمرام وُمٜمٝم٤م ُم٤م شمٌ٘مك آصم٤مره ًمٞمقم ىم٤مدم أو 

ؾم٤مقم٦م ًمٙمـ  وقمنميـيقُملم أو طمتك ؾمٜمقات أظمرى ىم٤مدُم٦م ،ٓ يزيد اًمٞمقم قمـ أرسمٕم٦م 

ُمع اًمٗمرح ىمد مت٣م رم حلٔم٤مت ، وُمع احلزن واهلؿ واًمِم٘م٤مء ىمد يتْم٤مقمػ اًمِمٕمقر 

ِمٕمر يم٠مهن٤م اجلٌؾ اًمراسمض ومقق أيمت٤مومٜم٤م وٓ ٟمًتٓمٞمع ُمٜمف ومٙم٤ميم٤م سمثقاٟمٞمٝم٤م وحلٔم٤مت٤م طمتك ٟم

يقم ـمقيؾ ، يٕم٤مٟمك  اٟمتٔم٤مر،اًمديٙم٦م شم١مذن ًمٚمٗمجر اجلديد وهق ضم٤مٍث قمغم أىمداُمف ، رم 

ومٞمف ُمـ محؾ أصم٘م٤مل أوًمئؽ اًمٌنم حيٛمٚمٝم٤م ُمـ ُمٙم٤من إمم آظمر ،هٜم٤مك ومروق سمٞمٜمف وسملم ُمـ 

دام أرسمٕم٦م ًمذا ومرأؾمف دائام إمم يٛمٚمٙمقٟمف ُمـ اًمٌنم أوهل٤م أٟمف يٛم٣م رم اًمٓمرىم٤مت قمغم أىم

ضم٤مٟمٌك وضمٝمف مم٤م يٗمرض قمٚمٞمف ٟمقع ُمـ اًمرؤي٤م اًمٖمػم يم٤مُمٚم٦م ،  قمكمإرض متٞمؾ ، وقمٞمٜم٤مه 

وًم٤ًمٟمف ٓ يٜمٓمؼ إٓ سمٜمٝمٞمؼ شمِمٛمئز ُمٜمف اًمٜمٗمقس ، وهٜم٤مك أيْم٤م ُم٤م يٛمٞمزه قمٜمٝمؿ ، ومٝمق 

دائام حيٛمؾ أُمتٕمتٝمؿ وأمح٤مهلؿ اًمث٘مٞمٚم٦م اًمتك شمٙمؾ أىمداُمٝمؿ وأذرقمٝمؿ قمـ محٚمٝم٤م ،وأصم٘م٤مهلؿ 

مح٤مرٟم٤م هذا يٙمره أدُمٞملم ٕهنؿ  إمم سملد ُم٤م يم٤مٟمقا سم٤مًمٖمٞمٝم٤م إٓ سمِمؼ إٟمٗمس ، وًمٙمـ

ٟم٤ميمرى اجلٛمٞمؾ ، ومٙمؿ ُمـ ُمرة وهق يٕم٤مٟمك إمل واًمٜمّم٥م شمً٘مط ومقق ضمًده اعمٜمٝمؽ 

 ؾمٞم٤مط اًمٕمذاب ، أهذا هق اجلزاء أهي٤م اًمٌنم ؟

صٖمػما ُم٘مٌؾ قمغم احلٞم٤مة ، يرؾمؿ أُم٤مل وإطملم ًمٜمٗمًف  "ضمحِم٤م  "يذيمر طمٞمٜمام وًمد 

يمٌػما ومٞمحٛمؾ اهلؿ قمـ أسمٞمف وأُمف اًمٚمذيـ  شمقاىم٤م ًمٚمٜمٞمؾ سمام أراد ، يمؿ طمٚمؿ أن يٙمقن

أى طمٙمٛم٦م شمٚمؽ  "زريٌتف  "أهٚمٙمٝمام اًمٕمٛمؾ ًمدى ذاك اًمرضمؾ اًمنمير اًمذى ي٘مٓمٜمقن 



 

 "اًمتك دمٕمؾ ُمٜمٝمؿ قمٌٞمدا ًمٚمٌنم ُم٘م٤مسمؾ ًم٘مٞمامت شم٤مومٝم٦م ُمـ أقمقاد اًمؼمؾمٞمؿ ، أو سمٕمض ُمـ 

 اًمذى هق ظملص٦م أقمقاد اًم٘مٛمح أو اًمٗمقل اًمّمقي٤م واًمتك شم٘مٓمع إُمٕم٤مء وٓ "اًمتٌـ 

شمًد اجلقع ، همػمهؿ ُمـ إٟمٕم٤مم ُمرومف احل٤مل ي٠ميمؾ ُم٤م ًمذ وـم٤مب وحئمك سمرقم٤مي٦م ُمـ 

ٟمقع ظم٤مص ، طمٞمٜمام يم٤من صٖمػما شمقًمتف يد احلٜم٤من واهلدهدة ، وسمٕمدُم٤م ُمرت إي٤مم 

أصٌح رم يمد ُمـ اًمٕمٞمش وشمزريمش ضمٚمده اًمًٛمٞمؽ سم٤مٕدواء ضمراء قمٛمٚمف اًمِم٤مق ـمٞمٚم٦م 

ًمٙمـ سمل وم٤مئدة ومٝمؿ أسمٕمد اًم٘مٚمقب قمـ اًمٞمقم ، يٜمتٔمر حلٔم٦م طمٜمق ُمـ اًمٌنم إؿم٘مٞم٤مء و

اًمِمٕمقر سمف وذويف ، يمؿ أٟم٧م شمٕمٞمس أهي٤م اإلٟم٤ًمن ٓ شمٕمٚمؿ أن ُم٤م سملم يديؽ ًمـ يدوم ًمؽ 

وإطملم واًمٓمٛمع  سم٤مًمآُم٤مل، وؾمقف شمؽميمف ًمٖمػمك ُمـ أسمٜم٤مء وأطمٗم٤مد ، شمث٘مؾ يم٤مهٚمؽ 

ت ، ومٞمام سمٞمديف ويدى همػمه ورم اًمٜمٝم٤مي٦م ٓ يٜم٤مل ُمٜمٝم٤م همػم طمٗمرة حتقى قمٔم٤مُمف اهل٤مًمٙم٤م

ُمِمٗم٘مقن قمٚمٞمف ُمـ ُمّم٤مئره وٓ يِمٗمؼ قمٚمٞمٝمؿ أوًمئؽ احلٛمػم رم ُمٕم٤مُملشمف ، شمدسمر احلامر 

ُم٤م وصؾ إًمٞمف طم٤مًمف وطم٤مل احلٛمػم ُمـ قمِمػمشمف وأىمرسم٤مئف وىمرر آضمتامع هبؿ ًمٚم٧ٌم رم 

واوح ، ويم٤من آضمتامع آول ًمراسمٓم٦م احلٛمػم  شمرديأُمقر ُمٕمٞمِمتٝمؿ اًمتك ص٤مرت رم 

، ُمٜمٝمؿ ُمـ أرضمع ُم٤م هؿ ومٞمف إمم ظمٚمؾ رم ٟمٗمس واًمذى قمرض ومٞمف اجلٛمٞمع ُمِمٙملتؿ 

يمؾ ُمٜم٤م ومٚمق أصٚمح يمؾ مح٤مر ُم٤م سمٜمٗمًف ًمّمٗمٞم٧م احلٞم٤مة ورطمؾ اًمٙمدر ، وُمٜمٝمؿ ُمـ أرضم٠م 

ُم٤م هؿ ومٞمف إمم قمدم اًمتقطمد قمغم ذيؾ مح٤مر واطمد وم٤مًمٗمرىم٦م داء قمْم٤مل جيٕمؾ اًمًقس 

يٜمخر رم ضمذوقمٝمؿ ومردا ومردا طمتك يت٤ًمىمٓمقن يم٠موراق اخلريػ اجل٤موم٦م ، وُمٜمٝمؿ ُمـ 

ى أن اعمٕم٤مُمٚم٦م ٓسمد وأن شمٙمقن سم٤معمثؾ ومل ظمػم ومٞمٜم٤م ُم٤م دُمٜم٤م وٕم٤موم٤م وم٤محلامر اًم٘مقى ٓ رأ

ؿمؽ هي٤مسمف اجلٛمٞمع وعم٤مذا ٓ ٟمرد قمغم شمٕمذيٌٝمؿ سمٕمْم٦م شمقدى سمحٞم٤متؿ ، ويم٤من اًمتٕم٘مٞم٥م 

ُمٜمٝمؿ سم٤مًمٜمٝمٞمؼ اعمٗمٕمؿ سم٤مًمرومس واًم٘مٝم٘مٝم٦م ،  ؿمٕمر مح٤مرٟم٤م سم٠من آضمتامع همػم ُمقومؼ ٓ ؾمٞمام 



 

ًمٚمٜمقم ، وسمٕمْمٝمؿ ُمـ اًمذيمقر أظمذ رم ُمٖم٤مزًم٦م إٟم٤مصمٝمؿ ،  وأن سمٕمض احل٤مرضون ظمٚمدوا

ويم٠من اًم٘مْمٞم٦م ٓ شمٕمٜمٞمٝمؿ هؿ سم٠من شُمرومع اجلٚم٦ًم وًمٙمـ هٜم٤مك مح٤مر رم ـمرف اًمزري٦ٌم ٟمقه 

ظمٓمػم ، أن اًمٌنم ىمد شمٗم٤مىمؿ ًمدهيؿ آٟمت٘م٤مم ُمٜم٤م واًمٜمٞمؾ ُمـ أضم٤ًمدٟم٤م طمتك أهنؿ  رءإمم 

 ص٤مروا يذسمحقٟمٜم٤م ًمٞم٠ميمٚمقا حلقُمٜم٤م أشمٚمؽ هك هن٤مي٦م اعمٓم٤مف ؟

ٟمٔمر يمؾ مح٤مر إمم أظمٞمف واخلقف يٕمرسمد رم ضمٜم٤ٌمتؿ وشمرشمٕمد اًمٗمرائص ُمـ هقل ُم٤م 

ؾمٛمٕمقا ، وم٠مؿم٤مرت أشم٤من قمجقز إمم رضورة ووع شمقصٞم٤مت ؿمديدة اًمٚمٝمج٦م حت٤مومظ 

 قمغم طم٘مقىمٜم٤م ٟمحـ احلٛمػم وإًمزام اًمٌنم سمتٜمٗمٞمذه٤م .

وٓىم٧م اًمٗمٙمرة ىمٌقٓ ًمدى اجلٛمٞمع إذ أٟمف ٓسمد ًمٙمؾ اضمتامع ُمـ شمقصٞم٤مت ، واضمتٛمٕم٧م 

جلٜم٦م ًمّمٞم٤مهم٦م اًمتقصٞم٤مت وضم٤مءت سمٙمؾ قم٤ٌمرات اًمِمج٥م وآؾمتٜمٙم٤مر واحل٨م ُمـ 

اًمٌنم واًمٓمٚم٥م إمم اًمٌنم رضورة اًمٕمٜم٤مي٦م سم٤محلٛمػم صمؿ شمؿ ـم٤ٌمقم٦م اًمتقصٞم٤مت وشمقزيٕمٝم٤م 

وسمٞمٜمام هؿ يمذًمؽ إذ !  دوا إضم٤مسم٦م ًمذًمؽقمغم اعمجتٛمٕملم وًمٙمـ إمم أيـ وعمـ شمرومع ؟ مل جي

ه٤م هٜم٤م وه٤م هٜم٤مك  واًمتٛمًقه٤ماومت٘مد اًمٗملطملم وأصح٤مب اًمدور رم اًم٘مري٦م محػمهؿ 

وأظمػما وضمدوهؿ رم اضمتامقمٝمؿ، وم٠مؿمٝمروا اًمٕمَم رم وضمقهٝمؿ ومقمم يمؾ مح٤مر دم٤مه 

داره أو طم٘مٚمف وشمٓم٤ميرت إوراق اًمتك محٚم٧م يمثػما ُمـ طم٘مقق احلٛمػم اًمْم٤مئٕم٦م ًمدى 

د يمٌؾ ًمٕمٛمٚمف سمل طمراك وٓ مترد وم٘مد قمٚمٛمقا أهنؿ ُمٝمام شمِمدىمقا سم٤مًمٙمٚمامت اًمٌنم وقم٤م

 اعمحٗمزة ٓ يزيدون قمـ يمقهنؿ محػم .

*** 



 

طمزم اًمرضمؾ أُمتٕمتف ٟم٤موي٤م اًمرطمٞمؾ قمـ أرض اٟمتٝمرشمف ، وو٤مىم٧م هب٤م اًمًٌؾ ٟمحق ًم٘مٛم٦م 

هؿ وًمديـ وسمٜم٧م وزوضم٦م ، ىمد قم٤مٟمك اًمٕمٞمش ٕـمٗم٤مًمف وزوضمتف ، حيٛمؾ ومقق قم٤مشم٘مف 

إُمريـ رم حم٤موًم٦م اًمقصقل إمم طمد اًمٙمٗم٤مف ، رم يمؾ يقم وىمٌؾ سمزوغ اًمِمٛمس يٛم٣م 

ٟمحق اًمٌحر طم٤مُمل ؿم٤ٌميمف وؿمّمقصف يٚم٘مك سم٤مًمِم٤ٌمك ويٜمثر اًمِمّمقص ويٜمتٔمر اًمرزق ، 

ومت٤مرة ي٠مشمك وشم٤مرات يت٠مظمر اًمرزق ، وُم٤م دام اعمقج قم٤مًمٞم٤م وؾمٙمقن اًمٌحر ص٤مر ُمًتحٞمل 

ًمف رم اًمرزق ظم٤مص٦م وأن إؾمامك ُم٤م سمٞمٜمٝم٤م وسملم اًمؼم صم٠مر ، ومٝمرسم٧م إمم إقمامق  ومل طمٞمٚم٦م

وٓ يٛمٚمؽ ص٤مطمٌٜم٤م ًمألقمامق ؾمٌٞمل ، اًمٚمٝمؿ إٓ أن يٕمٛمؾ أضمػما قمغم أطمد ُمرايم٥م ُمـ 

يٛمٚمٙمقن اعم٤مل واخلِم٥م ، ورم شمٚمؽ ُمذًم٦م ووٞمؼ طم٤مل ، ومٕم٘مد ٟمٞمتف قمغم اًمًٗمر إمم اًمٌلد 

 ٞمد ُمردمك ظمػم ُمـ ىمري٥م ىمد قُمٚمؿ ُم٤م ومٞمف .اًمٌٕمٞمدة قمّٚمف جيد اًمرزق هٜم٤مك ، ومٌٕم

ٌّؾ أسمٜم٤مئف و سمٜمتف وزوضمتف وسمداظمٚمف ؿمٕمقر أٓ شمت٘م٤مسمؾ اًمقضمقه ُمرة أظمرى ، وم٘مٚمٌف اىم

يٕمتٍم أعم٤م ُمـ هقل ُم٤م ىمد يلىمك ، شمتّم٤مرع رم قم٘مٚمف إومٙم٤مر وٓ ُمٜم٤مص ُمـ اًمرطمٞمؾ 

 قائد .اًمذى ىمد يردى طمٞم٤مشمف ، أو ىمد متر إي٤مم ظمٗم٤موم٤م ويٗمقز سمٙمؾ ُم٤م رم اًمًٗمر ُمـ وم

وم٤مرق اًمٌلد وىمٚمٌف ُمٕمٚمؼ سمٛمـ ومٞمٝم٤م ومٝمٜم٤مك شمرك زوضم٦م اطمتقشمف سمٙمؾ ُمٕم٤مٟمك اًمٙمٚمٛم٦م ، 

وم٘مد صؼمت ُمٕمف قمغم يمؾ ُم٤م ٓىمك ُمـ صٕمقسم٤مت احلٞم٤مة دمقع يقُم٤م وشمِمٌع يقُم٤م شمزيح 

صم٘مؾ احل٤مضم٦م سمٌمء ُمـ اًمقد وإًمٗم٦م ، ـمٗمٚمتف اًمّمٖمػمة اًمتك ـم٤معم٤م داقم٧ٌم وضمٝمف سم٠مٟم٤مُمٚمٝم٤م 



 

اًمّمٖمػمشملم ، وـمٗمٚمٞمف اًمٚمذان رأى ومٞمٝمام ُم٤م زرع ومٞمٝمام ُمـ  اًمدىمٞم٘م٦م ويمؿ اطمتْمٜمتف سمٙمٗمٞمٝم٤م

اًمرضمقًم٦م وطم٥م احلٞم٤مة ، هُمّم٦م رم طمٚم٘مف وؾمٙم٤ميملم شم٘مٓمع رم ضمقاٟمحف ، ًمٞمتف يٕمقد وٓ 

يًتٛمر رم ـمري٘مف ، ٟم٤مزع ؿمٞمٓم٤من اًمٕمقدة وُم٣م ٟمحق ُملئٙم٦م اعم٣ُم ىُمدُم٤م ، وىمد ٟمرى 

٤من رضمٞمؿ ، وُم٤م يم٤من ٟمحـ اًمّمقرة رم وضمٝمٝم٤م اخل٤مـمئ وُم٤م ٟمراه ُمليم٤م ُم٤م يم٤من همػم ؿمٞمٓم

إسمٚمٞم٤ًم ُم٤م هق إٓ ُملك رطمٞمؿ ، وصؾ اًم٘مٓم٤مر حمٓمتف اعمٜمِمقدة وٟمزل ص٤مطمٌٜم٤م إمم أرض 

اًمقطمِم٦م واًمٖمرسم٦م وُم٤م زال ىمٚمٌف ُمٗم٤مرىم٤م ٕولقمف ، ُم٣م ًمٞمًت٘مؾ ؾمٞم٤مرة ؾمتٜم٘مٚمف إمم 

وضمٝمتف اعم٘مّمقدة واًمتك قمٜمك أصح٤مهب٤م سم٤مًمّمٞمد وسمٕمدُم٤م ُمْم٧م اًمًٞم٤مرة رم ـمري٘مٝم٤م 

، شمقىمٗم٧م ومج٠مة ًمٞمٔمٝمر سمٕمض ُمٙمٛمٛمك إومقاه وإٟمقف  وىمٓمٕم٧م ؿمقـم٤م ُمـ إُمٞم٤مل

وهم٤مب ص٤مطمٌٜم٤م قمـ اًمققمك ًمٞمًتٗمٞمؼ سملم أرسمٕم٦م ضمدران وهير أسمٞمض اًمٚمقن ي٘مػ قمٜمد 

ـمرومف أطمد رضم٤مٓت اًمنمـم٦م هم٤مسم٧م شمٚمؽ اًمٗمؽمة اًمتك ُمرت قمـ ذهٜمف مل يدر ُم٤م طمدث 

هب٤م ـم٤مًم٧م أو ىمٍمت ، ؾم٠مل اًمنمـمك قمـ ؾم٥ٌم شمقاضمده هٜم٤م رم اًمنير وقمـ ُمراوم٘متف 

 ًمف رم اعمِمٗمك ومام رد قمٚمٞمف سمٖمػم اًمٕمٌقس .

طم٤مر قم٘مٚمف يمثػما وًمٙمـ هقم٤من ُم٤م قمٚمؿ أٟمف ُمتٝمؿ سم٘مْمٞم٦م ىمتؾ وم٘مد وضمدت سمّمامشمف قمغم 

اطمد إؾمٚمح٦م اًمتك ظمرج ُمٜمٝم٤م ـمٚم٘م٦م اؾمت٘مرت رم رأس أطمدهؿ اًمذى طمتك ُم٤م قمٚمؿ 

اؾمٛمف طمتك شمٚمؽ اًمٚمحٔم٦م طم٤مول ضم٤مهدا اًمدوم٤مع قمـ ٟمٗمًف وًمٙمـ ٓ جمٞم٥م وٓ ُمًتٛمع 

م اًمٕمداًم٦م وطمٙمٛم٧م اعمحٙمٛم٦م قمٚمٞمف سم٤مًمًجـ خلٛم٦ًم وقمنميـ قم٤مُم٤م ، ؿمٕمر ، ويم٤من يق

سم٤مًمٖمّم٦م شمزداد رم طمٚم٘مف ، ُمٝمام قمل صقشمف ٓ آذان شمًٛمع وٓ ىمٚمقب مت٣م سمف إي٤مم 

رشمٞم٦ٌم وممٚم٦م ، ٓ ضمديد ًمديف أرسمٕم٦م ضمدران حتتقيف هق وُمـ طمقًمف ُمـ إؿم٘مٞم٤مء ، أرسمٕم٦م 

ذ ص٤مطمٌٜم٤م سم٤مًمّمٛم٧م ومرب صٛم٧م طمقائط شمْمؿ اًمٔمٚمؿ واًمٔملم واعمٝم٤مٟم٦م واًمّمٛم٧م ، ٓ



 

يْمع ومٞمف يمؾ ُمـ طمقًمف مهقُمٝمؿ ذاق ًمذة اًمًامع ،  وقم٤مءً أسمٚمغ ُمـ يملم ضمٕمؾ ُمـ أذٟمٞمف 

وفمؾ هه راسمْم٤م قمغم أولقمف .. وطمده ُمـ يِمٕمر سم٤مًمٕمزًم٦م سم٤مًمرهمؿ ُمـ اجلٛمقع 

ؿم٤مرك اجلٛمٞمع أومراطمٝمؿ طمٞمٜمام شم٠مشمك  ص٤ٌمح ،اًمٖمٗمػمة اًمتك شمؽمدد قمغم قمٞمٜمٞمف رم يمؾ 

، وووع ٟمٗمًف رم ُمٙم٤مهنؿ طملم ُيٌنم سم٤مخلروج ُم٤مذا قم٤ًمه أن  اًمٌنمى هلؿ سم٤مخلروج

يٗمٕمؾ ؟ شمرى ؾمٞمٙمقن ذاك طمدصم٤م ضمٚمل رم طمٞم٤مة أهشمف أم أٟمف ؾمٞمٙمقن ُمٜمٖمّم٤م حل٤مل 

أوٓده وزوضمتف وم٘مد ُمر أن ُمـ قمٛمره أقمقام قمنمة ، مل يزده اًمًجـ ومٞمٝم٤م همػم ٟمحقل 

، ًم٘مد صٜمع  رم ضمًده وصٛمت٤م رم ومٛمف ، وطمٙمٛم٦م سم٤مًمٖم٦م هيدى صمامره٤م ًمٙمؾ ُمـ طمقًمف

ًمٜمٗمًف ُمٙم٤مٟم٤م رم ىمٚم٥م يمؾ ُمـ سمجقاره ، ًمٙمٜمف إن ظمرج وم٘مد شمٙمقن زوضمتف شمزوضم٧م ُمـ 

 همػمه ًمٓمقل همٞم٤مسمف ، وىمد شمٙمقن أظمؼمت أسمٜم٤مئف سمقوم٤مشمف ُمـ يدرى ؟

اعمٝمؿ أٟمف ىمد سمٍُم سميورة ُمٙمثف ه٤م هٜم٤م ، ومخروضمف ىمد يٕمٜمك اًمير ٕهشمف اًمتك سم٤مشم٧م 

قًمف طم٤ٌم ومٞمف وهق حيٛمؾ يمؾ يقم مه٤ًم شمدير أُمقره٤م سمدوٟمف ، رم يمؾ يقم يزداد َُمـ طم

ضمديدًا يٕمٞمش ُمع ضمػماٟمف ُمِمٙملتؿ ويذًمؾ هلؿ اًمٕم٘م٤ٌمت ، يتقاومد قمٚمٞمف رم يمؾ يقم 

ضمديد ، وخيرج ًمٚمٜمقر رم يمؾ يقم رومٞمؼ ، ٓ يٙمؽمث سمٛمـ أشمك وحيزن قمغم ُمـ شمريمف ، 

إٓ ذاك اًمِم٤مب ذو اًمقضمف اعمٚمئ سم٤مًمٜمدوب ، واًمذى أشمك ُمٜمذ أي٤مم ، يرُمؼ ص٤مطمٌٜم٤م 

ت ُمٚم١مه٤م اًمٖمٛمقض وًمٙمـ ص٤مطمٌٜم٤م ٓ يٙمؽمث سمام يرى ُمـ ٟمٔمرات اًمقاومد سمٜمٔمرا

اجلديد ، أُم٤م ذاك اًمقاومد وم٘مد ؾم٠مل ُمرارا قمـ ذًمؽ اًمذى يٚمتػ طمقًمف اًمًجٜم٤مء ًمٙمـ 

أطمدا مل خيؼمه سمٌمء ؾمقى أٟمف اًمٓمٞم٥م احلٙمٞمؿ ، ذات يقم وسمٕمد أن ظمتٕم٧م قمٞمقن 

ذاك اًمزائر اجلديد ذو  اًمًجٜم٤مء ُمـ هقل ُم٤م يلىمقن رم هن٤مرهؿ ًمٚمٜمقم ، اًمٙمؾ ٟم٤مئؿ قمدا

اًمٜمتقءات وإظم٤مديد اًمتك شمٙمًق وضمٝمف اعمجرم ، ؾمٛمع ص٤مطمٌٜم٤م صقت همري٥م أؿمٌف 



 

سم٤محلٗمر واًمدق اًمذى يًٛمٕمف ـمٞمٚم٦م اًمٜمٝم٤مر رم اجل٤ٌمل احل٤مرىم٦م ، فمـ أٟمف رضمع اجلٚم٦ٌم ، 

ًمٙمـ اًمّمقت اؾمتٛمر ومتٕم٘م٥م اًمرضمؾ اًمّمقت طمتك وضمد اعمجرم حيٗمر رم آرض ، 

ُمـ اعمٗم٤مضم٠مة  ارشمٌؽطمٌٜم٤م ُمٜمتّم٥م قمٜمد أـمراف أىمداُمف ، ومتًٛمر اًمرضمؾ طمٞمٜمام ؿمٕمر سمّم٤م

طمٞمٜمام سم٤مدره ص٤مضمٌٜم٤م سم٤مًم١ًمال قمام يٗمٕمؾ ، وم٠مضم٤مب سم٤مهن٤م حم٤موًم٦م ًمٚمٝمروب وؾمٞمٙمقن هق 

اًمرومٞمؼ رم اهلرب ، طم٤مول ص٤مطمٌٜم٤م ضم٤مهدا أن يقوح قمٚمتف رم قمدم اهلرب ومٝمق ىمد 

رم أس قمغم شم٠مىمٚمؿ ُمع اًمًجـ طمتك أٟمف ٓ يدرى ُم٤م حيدث إذا ُم٤م أومرج قمٜمف ، ًمٙمـ اعمج

اًمروم٘م٦م طمتك يْمٛمـ أٓ يٌم سمف إلدراة اًمًجـ ويم٤من أن واوم٘مف قمغم هقاه طمتك يٜمتٝمك 

 اًمٞمقم ، وضمٚمس إمم ٟمٗمًف يمثػما حيدصمٝم٤م :

ُم٤مذا ًمق ظمرضم٧م إمم اًمدٟمٞم٤م ؟أيٙمقن ذاك رم ُمّمٚمح٦م أسمٜم٤مئك ؟ مخ٦ًم قمنم قم٤مُم٤م ُمرت 

 ؿمٞمئ٤م ، ًمٕمٚمٝمؿ ىمد ٟمًقا أن هلؿ أسم٤م . أسمٜم٤مئلوٓ ادرى قمـ 

رم ظمٞم٤مٓشمف وساقمف ُم٤م سملم اًمٌ٘م٤مء واهلرب وٟمحٚمؼ سمٕمٞمدا إمم زوضمتف  ٟمؽمك ص٤مطمٌٜم٤م

وسمٞمتف ، ومٝم٤مهك اًمزوضم٦م شمٜمتٔمر قمقدة زوضمٝم٤م اًمتك ـم٤مًم٧م قم٤مُم٤من ُمرا وُم٤م هٜم٤مك ضمديد 

يذيمر ؾمقى ًمققمتٝم٤م وؿمقىمٝم٤م إًمٞمف وؾم١مال اسمٜمٝم٤م وصٖمػمت٤م قمغم أسمٞمٝمؿ ، وُم٤م يم٤من ُمٜمٝم٤م 

 ؾمقى .. ؾمٞمٕمقد .

آه يمٚم٧م ىمدُم٤مه٤م ُمـ اًمٌح٨م ، وًم٤ًمهن٤م ُمـ ؾم٠مًم٧م اًمرائح واًمٖم٤مد ًمٕمؾ أطمدهؿ ىمد ر

اًم١ًمال ، وقمٞمٜم٤مه٤م ُمـ اًمتٓمٚمع إمم اًمٓمريؼ اعمقاضمف ًمٌٞمتٝم٤م ، شمقمم يمؾ اجلػمان اًمٌح٨م 

جيتٛمٕم٤من ، اًمٙمؾ يٗم٘مد إُمؾ وهك وطمده٤م ُمـ يٖمرىمف ؿمٕمقر قمقدشمف  أنوًمٙمـ هٞمٝم٤مت 

، ومٚمًقف يٕمقد طم٤مُمل ُمٕمف اسمت٤ًمُم٦م هم٤مسم٧م قمـ اًمدار وأهٚمف ، ؿمٜمٞمع هق إمل دم٤مه 



 

وًمٙمـ  داؤهاعمٗم٘مقد ، ومٛمـ واراه اًمؽماب ىمد قُمٚمِؿ ُمًٙمٜمف وُمـ شمقٓه اعمرض ىمد قمرف 

وهك قمغم  إظمرىاعمٗم٘مقد شُم٘مٓمع اًمذيمرى ٟمٞم٤مط ىمٚمقب شمٜمتٔمره ، ُمرت اًمًٜمقات شمٚمق 

أسمٜم٤مئٝم٤م رم ُمٕمٞمتف وًمـ  أنأُمؾ طمتك دق اًم٤ٌمب رضمؾ ، ـم٤مًم٤ٌم يده٤م ًمٚمزواج ُم١ميمدا قمغم 

ددت يمثػما وًمٙمـ قم٥مء إوٓد أصم٘مؾ يم٤مهٚمٝم٤م ي٘مٍم رم شمرسمٞمتٝمؿ واإلٟمٗم٤مق قمٚمٞمٝمؿ ، شمر

 ومقاوم٘م٧م ظم٤مص٦م وأن اًم٘م٤مٟمقن يًٛمح هل٤م وم٘مد وُم٘مد إُمؾ رم قمقدشمف .

متر اًمًٜمقن رم ين وُمقدة ٟمٌت٧م رم ىمٚمٌٝم٤م دم٤مه رضمؾ طم٤مومظ قمٚمٞمٝم٤م وقمغم أسمٜم٤مئٝم٤م ويمؼم 

اًمقًمد اًمذى ص٤مر أن و٤مسمٓم٤م رم ىمقات اًمنمـم٦م ومرطم٧م سمف يمثػما ويم٠مٟمام ٟمٙم٠م اًمقًمد 

ٟمف اٟمتٝمك شمذيمرت واًمده ُم٤مذا ًمق قم٤مد ورأى اسمٜمف قمغم شمٚمؽ احل٤مًم٦م ُم٤مذا ضمرطم٤م فمٜم٧م أ

ؾمٞمِمٕمر وىمٓمع قمٚمٞمٝم٤م أومٙم٤مره٤م زوضمٝم٤م اًمذى أظمؼمه٤م سم٠من اسمٜمٝم٤م ىمد شمؿ اٟمتداسمف ًمٚمخدُم٦م 

رم أطمد اًمًجقن اًمٌٕمٞمدة ، شمٗمٓمر ىمٚمٌٝم٤م ومتٚمؽ هك اعمرة إومم اًمتك ؾمٞمؽمك اسمٜمٝم٤م 

وىمٚمٌٝم٤م وضمؾ قمٚمٞمف وم٘مد أظمذ اًمًٗمر  اطمْم٤مهن٤م ًمٌٚمد سمٕمٞمد ،وًمٙمـ ُم٤م احلٞمٚم٦م ودقمتف سمحرارة

ُمـ ىمٌؾ ىمرة ٟمٗمًٝم٤م ُمٚمٕمقن هق اًمًٗمر ي٘متٓمع ُمـ أضم٤ًمدٟم٤م أمجؾ ُم٤م ومٞمٝم٤م ًمٞمؽميمٜم٤م قمغم 

 هلػ ٓؾمؽمداده .

يذه٥م اًمِم٤مب إمم اًمًجـ رم رطمٚمتف آومم ًمٚمٕمٛمؾ يتًٚمؿ اًمٕمٛمؾ رم حتذير ُمـ اًم٘م٤مدة 

ُمـ احلذر  اًم٘مداُمك رم اًمًجـ أٟمف ؾمٞمتٕم٤مُمؾ ُمع يمؾ ُمـ ظمرج قمـ اًم٘م٤مٟمقن وملسمد ًمف

وًمٙمـ اًمِم٤مب ٓ هي٤مب اعمٙم٤من ومٝمٜم٤مك أو هٜم٤م ىمد ضم٤مء ًمٞمامرس قمٛمٚمف وٓ وػم ُمـ 

 اًمتٕم٤مُمؾ طمتك ُمع إسم٤مًم٦ًم ومام سمٞمٜمٜم٤م وسملم ُمـ طمقًمٜم٤م ؾمقى اًمقاضم٥م واًم٘م٤مٟمقن .



 

يٛمر رم ضمقًمتف آومم سملم اًمًجقن ًمٞمتٗم٘مد أطمقال اًمٕمٜم٤مسمر واًمزٟم٤مزيـ وم٢مذ سمف يرى شمراسم٤م 

، ويتٕم٘م٥م ظمط اًمؽماب ومٞمجده ُمتجٝم٤م إمم اخل٤مرج صمؿ همري٤ٌم قمغم أرض اطمدى اًمزٟم٤مزيـ 

يٕمقد قمغم ٟمٗمس اخلط إمم اعمّمدر ومٞمجد هٜم٤مًمؽ حت٧م أطمد آهة طمٗمرة يمٌػمة يٌدو أن 

اطمدا حي٤مول اهلرب ، يدق صقت اًمٌقق ًمٞمجتٛمع اعمًجقٟملم سمٕمد أن اسمٚمغ اًمِم٤مب قمـ 

ٞمٜمٝمؿ ايمتِم٤مومف اعمذهؾ رم اومم ؾم٤مقم٤مت قمٛمٚمف ، جيتٛمع اجلٛمع ويدور اًمِم٤مب ومٞمام سم

 ويٜم٤مدى ومٞمٝمؿ :

 ؾمجتٛمٕمقن هٜم٤م . 25ؾم٤ميمٜمك زٟمزاٟم٦م 

خيؼمهؿ سمام راى حمذرا إي٤مهؿ ُمـ حم٤موًم٦م  أُم٤مُمفومٞمخرج ُمـ يمؾ طمدب ومردا ًمٞمجتٛمٕمقا 

اًمٙمذب وم٤مٔن ؾمٞمٕمرف وًمٞمس همػم أن ، وضمف اًمتٝمٛم٦م هلؿ مجٞمٕم٤م طمتك ضم٤مء إمم 

 ص٤مضمٌٜم٤م احلٙمٞمؿ ، ومٜمٝمره ىم٤مئل : أٟم٧م ُمـ حيٗمر رم إرض ًمٚمٝمرب .

ًمِم٤مب ٟمٔمرات اًمٜمٗمك رم قمٞمقن يمؾ ُمـ طمقًمف ، وُم٤م زاد اًمرضمؾ قمـ ىمقًمف وٓ طمظ ا

 ًمٞمس مم رهم٦ٌم رم اهلرب أو اخلروج ُمـ هٜم٤م طمتك أطم٤مول .

وىم٤مل اعمًجقٟملم مجٞمٕمٝمؿ أٟمف ٓ يٗمٕمٚمٝم٤م ومٝمق إب اًمٙمٌػم ًمٜم٤م واًمرضمؾ احلٙمٞمؿ اًمذى 

وًمق يم٤من يريد اخلروج خلرج طمٞمٜمام ُمرض وقُمرض قمٚمٞمف اًمٕمٗمق  أُمقرٟم٤مٟمًتِمػمه رم 

 ًمّمحك ًمٙمٜمف رومض ..ا

 شمٕمج٥م اًمْم٤مسمط مم٤م ؾمٛمع وىم٤مل :

 ُم٤م دُم٧م اًمّم٤مدق ه٤م هٜم٤م وم٘مؾ مم سم٤مهلل قمٚمٞمؽ ُمـ ذاك اًمذى طم٤مول اخلروج ؟



 

 ومرد :

 مل أرى أطمدا ، وإن رأي٧م ًمـ أؿمك سمف ، وم٤مًمٗمتٜم٦م أؿمد ُمـ اًم٘متؾ ..

قم٘مد اعمجرم طم٤مضمٌٞمف وهق يًٛمع ُم٤م ي٘م٤مل وشمذيمر ؾمٜمقات ُمْم٧م ، ويمٞمػ يم٤من ؾم٤ٌٌم رم 

يقارى ؾمقءشمف رم ُمقوع اجل٤مٟمك ، وم٘مد يم٤من ُمـ ىم٤مـمٕمك اًمٓمرق ويمؿ  ووع ذاك اًمذى

هم٤مر قمغم دم٤مر وؾم٤مئ٘ملم ومًٚمٌٝمؿ أُمقاهلؿ .. وطمٞم٤متؿ إن ًمزم إُمر ، ورم إطمدى اعمرات 

هم٤مر قمغم أطمدهؿ ممـ حيٛمٚمقن اعم٤مل اًمقومػم سمٕمد أن شمرصد ًمف وىم٤موُمف اًمرضمؾ وم٤مهن٤مل 

طمٌٜم٤م ، يمؾ هذا وهق يت٤مسمع قمٚمٞمف رضسم٤م وـمٕمٜم٤م طمتك ارداه سيٕم٤م وًمّم٘م٧م اًمتٝمٛم٦م سمّم٤م

قمـ سُمٕمد ُم٤م طمدث ، ومل يدرى ُم٤م ضمرى سمٕمد أن ًُمٗم٘م٧م اًم٘مْمٞم٦م ًمٚمج٤مٟمك اًمؼمئ ، وُمـ 

ُمٜم٤م إذا ُم٤م ومٙمر رم اصٓمٞم٤مد قمّمٗمقر أن يٗمٙمر رم ُمّمػم ُم٤م اصٓم٤مد ، وؿم٤مء اهلل أن يٚمت٘مٞم٤م 

ه٤م هٜم٤م رم اًمًجـ ، وًمٕمؾ ُم٤م ضمٕمٚمف يٗمٙمر رم اهلرب هق ذاك اًمِمٕمقر سمرهم٦ٌم اعمجٜمك 

ت٘م٤مم ، قمغم اًمرهمؿ ُمـ أن ص٤مطمٌٜم٤م ٓ يدرى ُمـ اًمذى أوىمع سمف رم رده٤مت قمٚمٞمف سم٤مٟٓم

شمٚمؽ اجلريٛم٦م ًمٙمٜمف خيِمٞم٤مه ضمدا ، وم٢من اًمٔم٤ممل دائام خي٤مف ممـ وىمع قمٚمٞمف اًمٔمٚمؿ طمتك ًمق 

يم٤من اعمٔمٚمقم ٓ يٕمٚمؿ فم٤معمف شمٚمؽ طمٙمٛم٦م ووٕمٝم٤م اهلل ظمقوم٤م رم ىمٚم٥م اًمٔم٤ممل ، وه٤م هق 

 ٤مي٦م سمف ، أى أظملق شمٚمؽ ؟أن اعمٔمٚمقم خيٗمك ه اًمٔم٤ممل وٓ يريد اًمقؿم

اٟمٍمف اًمْم٤مسمط اًمّمٖمػم سمٕمدُم٤م يمّؾ ًم٤ًمٟمف ُمـ اًمققمٞمد ومٚمـ يًتجٞم٥م أطمد ًمدقمقاه ، 

وُم٤م يم٤من ُمـ اعمجرم إٓ أن ظمر رايمٕم٤م حت٧م ىمدُمك ص٤مطمٌٜم٤م ُمٚمتٛم٤ًم اًمًامح ُمٜمف ، وىمص 

قمٚمٞمف ُم٤م طمدث رم اًمٕمٍم اًم٤ٌمئد ، ويمٞمػ يم٤من اًم٥ًٌم رم روقظمف حت٧م إصٗم٤مد زُمٜم٤م 

سمٌٕمض اًمٙمٚمامت ىم٤مئل : ٓ شمِمٕمر  ـمقيل ، وُم٤م حترك ًمّم٤مطمٌٜم٤م ؾم٤ميمـ ؾمقى اًمتٛمتٛم٦م



 

سم٤مًمذٟم٥م صدي٘مك ومام ىمد يُمت٥م ًمٜم٤م ٓ حم٤مًم٦م ُم٤مض يم٤مًمًٞمػ قمغم رىم٤مسمٜم٤م ، وُم٤م يمٜم٧م همػم 

ىمٚمؿ ؾُمٓمرت سمف صٗمح٤مت رم طمٞم٤مشمك ، وم٘مد يمت٥م اهلل اًمًجـ قمغّم وإن مل شمٙمـ أٟم٧م 

اًم٥ًٌم ًمٙم٤من همػمك ومام سم٤مًمٜم٤م ٟمؽمك احلدث وٟمٌح٨م قمـ وم٤مقمٚمف إٟمام هك أىمدارٟم٤م اًمتك 

 ٟمحـ ومٞمف ومٝمقن قمٚمٞمؽ ي٤م صديؼ . شمًقىمٜم٤م عم٤م

ؾم٘مٓم٧م اًمٙمٚمامت يمجلُمٞمد ُمـ صخر قمغم رأس اعمُ٘مر سمذٟمٌف وإهن٤مل قمغم اًمرضمؾ شم٘مٌٞمل 

ًمٞمديف وىمدُمٞمف ، وقم٤مش ًمٞمٚم٦م ُم٤م قم٤مؿمٝم٤م ُمـ ىمٌؾ ، شم٠مٟمٞم٥م ًمٚمْمٛمػم وطمدي٨م ُمع اًمٜمٗمس 

ورم اًمٜمٝم٤مي٦م ىمرر أن يٗمؽ أه ُمـ ؾمؽم وؾم٤مُمح ، ىمرر أن يٕمؽمف سمجريٛمتف ًمٞمحرر يدى 

٘مد آن إوان أن حُي٤مؾم٥م قمام اىمؽموم٧م يداه ، وٕول ُمرة جيد ًمذة رم ًم٘م٤مء ص٤مطمٌٜم٤م ، وم

اجلزاء قمام ومٕمٚمف رم همػمه ، ويٙمٗمك أن اًمرضمؾ ىمد محؾ قمٜمف مخ٦ًم قمنم قم٤مُم٤م ُم٤م زادت 

 اعمجرم ؾمقى إضمراُم٤م وأوٗم٧م قمغم اعمٔمٚمقم طمٚمام وطمٙمٛم٦م .

ب وضم٤مء اًمّم٤ٌمح اًمذى اٟمتٔمره اعمجرم ـمقيل ويم٤مٟم٧م أومم ظمٓمقاشمف ًمٚمْم٤مسمط اًمِم٤م

ًمٞمٕمؽمف وطمٙمك ًمٚمْم٤مسمط ُم٤م يم٤من ُمٜمذ أقمقام ُمْم٧م ، ويم٤من اًمتٕمج٥م هق اًمٕم٤مىمد 

اًملزم ومقر قمقدشمف ُمـ إضم٤مزشمف اًمتك اؾمت٠مذن هب٤م  اخت٤مذحل٤مضمٌك اًمْم٤مسمط اًمذى أيمد قمغم 

اًم٘م٤مئد إلمت٤مم زوم٤مف أظمتف ، وذه٥م اًمِم٤مب ًمٌٞمتف ورم هلٗم٦م ؾم٠مًمتف أُمف قمام ُمر قمٚمٞمف ُمـ 

رب وأيْم٤م ُم٤م أًم٘م٤مه اعمجرم قمغم ُم٤ًمُمٕمف ُمـ أي٤مم رم قمٛمٚمف اجلديد وم٘مص قمٚمٞمٝم٤م ىمّم٦م اهل

ىمّم٦م رضمؾ يم٤من ُم٤ًمومرا وُأتِؿ زورا رم ىمْمٞم٦م ىمتؾ ، وهٜم٤م حترك رء ُم٤م سملم أولع أُمف 

اًمتك أظمذت رم حترى اعمقوقع آُمٚم٦م أن يٙمقن اعم٘مّمقد هق اعمٗم٘مقد ، ؾم٠مًم٧م قمـ هٞمئتف 

أظمؼمشمف  ووصٗمف وـمقًمف واؾمٛمف وأظمؼمه٤م اًمقًمد سمٙمؾ ُم٤م قمٚمؿ ، وهٜم٤م يم٤مٟم٧م اعمٗم٤مضم٠مة أن

أُمف سم٘مّم٦م واًمده اًمذى قمٚمؿ ُمـ ىمٌؾ أٟمف ُم٤مت ، وأمجع اجلٛمٞمع أُمرهؿ قمغم أن يٕمدوا 



 

اًمٕمدة ًمزي٤مرة اًمًجلم وسم٤مشمقا ًمٞمٚمتٝمؿ ي٘مٔملم ، يتٛمٚمٙمٝمؿ ؿمٕمقر همري٥م سم٠من اًمًجلم 

أسم٤مهؿ وزوضمٝم٤م اًمذى شمٗمٓمر ىمٚمٌٝم٤م طمزٟم٤م ًمٖمٞم٤مسمف وضم٤مء اًمّم٤ٌمح ، وٕول ُمرة يٜم٤مدى قمغم 

طمٞم٤مة عمـ شمٜم٤مدى ًم٘مك طمتٗمف رم يقم اًمٚم٘م٤مء طمتك حلٔم٤مت  ص٤مطمٌٜم٤م سم٠من ًمف زي٤مرة ، وًمٙمـ ٓ

اًمًٕم٤مدة مل شمٙمـ ُمـ ٟمّمٞمٌف ، طم٤مًم٦م ُمـ اًمٙمآسم٦م واحلزن واًمٍماخ همٛمرت اجلٛمٞمع طمٞمٜمام 

قمٚمٛمقا سم٤مخلؼم ، وسمٙمك اًمْم٤مسمط يمثػما وؾم٠مًمف زُمٞمٚمف مل اًمٌٙم٤مء ومرد : ُم٤م يم٤من اًمرضمؾ إٓ 

 أسمك وُم٤م قمٚمٛم٧م سمف إٓ سمٕمد أن راح قمٜمك ....

*** 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

رم أي٤مم اًمّم٤ٌم ٟمحٞم٤م طمٞم٤مة ٟم٘مٞم٦م سمل أوضم٤مع وٓ مهقم ، ٟمرى رم اًمدٟمٞم٤م يمؾ رء طمًـ ، ٓ 

أقم٤ٌمء أو أصم٘م٤مل وم٘مط اٟمٓملق وهلق وًمٕم٥م ، شمرسمٓمٜم٤م سمٛمـ طمقًمٜم٤م أواس ٟم٘مٞم٦م ٓ يِمقهب٤م 

 سمام ىمد خيٌئف اًمزُم٤من ًمٜم٤م . ايمؽماثاعمّم٤مًمح وٓ إـمامع ، ضمرى وًمٕم٥م سمل 

طمٔمٞم٧م سم٠مصدىم٤مء يمثر يمام دمرى اًمٕم٤مدة رم ىمراٟم٤م وسمٚمداٟمٜم٤م اًمٙمؾ يٕمرف سمٕمْمف ويمٚمٜم٤م 

أصح٤مب واصدىم٤مء يمؿ يمٜم٤م ٟمخٚمق يمثػما ًمٚمٕم٥م ويم٤من ضمؾ ًمٕمٌٜم٤م ومٞمام ظمٚم٘مٜم٤م ُمٜمف ، هك 

ومٓمرة ومٞمٜم٤م ظمٚم٘مٜم٤م ُمـ اًمٓملم وٟم٠ميمؾ يمؾ ُم٤م ًمف قملىم٦م سمف طمتك رم هلقٟم٤م وٟمحـ صٖم٤مر ُم٤م 

اومت٘مدٟم٤مه رم طمٞم٤مشمٜم٤م ، مل يٙمـ اًمٗم٘مر قم٘م٦ٌم رم يم٤من ًمٜم٤م ؾمٚمقى إٓ ومٞمف ، ٟمّمٜمع ُمٜمف يمؾ ُم٤م 

ـمري٘مٜم٤م وم٤معملسمس اًمتك شمًؽم أضم٤ًمدٟم٤م وإن يم٤مٟم٧م ظمٗمٞمٗم٦م إٓ إن اهلل يرزىمٜم٤م سمؼمد ظمٗمٞمػ 

يمك ٟمِمٕمر سم٤مًمدفء ، قمدل رسم٤مٟمك ٓ قمدل اًمٌنم اًمذى خيْمع ٕهقاء وُمٞمقل وٟم٘مقد رم 

شمٚمؽ ؾمٞم٤مرة اجلٞمقب وإدراج ، يمٜم٤م ٟمرؾمؿ ُمـ اًمٓملم ُم٤م ىمد طمرُمٜم٤م ُمٜمف ومذاك شمٚمٗم٤مز و

أُم٤م  إهمٜمٞم٤مء ،وذاك ُمٜمزل ُمٜمٛمؼ حيتقى قمغم اًمٕمديد ُمـ إهة اًمتك ٟمراه٤م رم دور 

 همٓم٤مء.ٟمحـ ومل ٟمجد إٓ احلّمػم ُمٝمدا ، واًمٌٓم٤مـملم اخلِمٜم٦م 

ص٤مطمٌتف يمٖمػمه ُمـ أسمٜم٤مء ىمريتٜم٤م رء ُم٤م جيٛمع يملٟم٤م وهق اًمرهم٦ٌم رم اؾمتٖملل يمؾ دىمٞم٘م٦م 

ٞم٤مة ؾمتخذًمٜم٤م ُمًت٘مٌل ، يمٜم٤م ٟم٘م٣م صمٚمثك ُمـ دىم٤مئؼ ـمٗمقًمتٜم٤م ، ويم٠مٟمٜم٤م قمغم قمٚمؿ سم٠من احل

اًمٞمقم ُمٕم٤م ، وٓ أظمٗمٞمٙمؿ اًمن ُم٤م يمٜم٧م أطمٌف يمحٌك ًمٖمػمه ُمـ إصدىم٤مء ًمّمٛمتف اًمدائؿ 

ُمـ اًمٗمٙم٤مه٦م واعمرح ، يم٤من يٗمٕمؾ ُم٤م ٟمٗمٕمؾ سمت٘مٚمٞمد ٓ إسمداع ومٞمف وًمٙمٜمف يم٤من  إٟمت٤مضمف، وىمٚم٦م 

ٓ سمٙمؾ مجٞمؾ دُم٨م اخلٚمؼ ٓ يتحرك ومٛمف رم اًم٘ملئؾ ُمـ اًم٤ًمقم٤مت اًمتك يتٙمٚمؿ ومٞمٝم٤م إ



 

وُمٝمذب ، يم٤مًمؼماقمؿ يمٜم٤م وٟمٛمقٟم٤م ُمثٚمٝم٤م طمتك سٟم٤م همّمقٟم٤م وم٠مؿمج٤مرا ، وهق ُم٤م زال رم 

ـمٌٞمٕمتف اهل٤مدئ٦م وصٛمتف طمتك أٟمٜم٤م ٟمتِمقق ًمًامع صقشمف ، رم ريٕم٤من ؿم٤ٌمسمٜم٤م وىمد سمدأ يمؾ 

ُمٜم٤م يٓمرق سم٤مب اجلٜمس أظمر ، ىمٚمقسمٜم٤م قمِم٘م٧م ويم٠مٟمام اًمٕمِمؼ ىمد اظمت٤مر وىمت٤م سمٕمٞمٜمف يمك 

ىمف ، يمٚمٜم٤م يٕمِمؼ إٓ هق ُم٤م ومتئ يٕمٞمش رم صٛمتف واؾمتامقمف ًم٘مّمّمٜم٤م يدومٕمٜم٤م إمم سم٤مسمف ًمٜمٓمر

 وُمٖم٤مُمراشمٜم٤م ويم٤مٟمف يِم٤مهد ُمنطم٤م هزًمٞم٤م رم أطمٞم٤من وشمراضمٞمدي٤م رم آظمر .

ضمٚم٧ًم إًمٞمف ذات ُمرة وؾم٠مًمتف قمـ ؾم٥ٌم صٛمتف واسمتٕم٤مده قمٜم٤م سم٤مًمرهمؿ ُمـ أٟمف ٓ يٗم٤مرىمٜم٤م 

متٚمٛمؾ ُمـ ٜم٤م ئإٓ أٟمف سمٕمٞمدا سمٛمِم٤مقمره وظمقاـمره ويمٚمامشمف أيْم٤م طمتك أن سمٕمض أصدىم٤م

ًم٘م٤مءه وضمٚمقؾمف إًمٞمٜم٤م ،ومام أضم٤مسمٜمك إٓ سمٙمؾ ي٠مس ، طمٞم٨م أٟمف جيد ٟمٗمًف ًمٞمس ُمٓمٛمٕم٤م 

ٕٟمثك ومل رء  ومٞمف يٖمرهيـ ًمٚمٔمٗمر سمف ، ودائام يٜمتٝمك ذاك احلدي٨م سمنمود ُمـ ًمدٟمف صمؿ 

ي٘مٓمع اجلٚم٦ًم سم٤معم٣م إمم داره دون إسمداء أؾم٤ٌمب ، وًمٜمٛم٣م ُمٕمف ٟمحق داره وم٢مذا سمف 

واًمتحٞم٦م ًمٙمؾ ُمـ يرى رم اًمِم٤مرع ويم٠مٟمام ومم فمٝمره ًمٜم٤م  ؿمخص خمتٚمػ هي٥م اًمًلم

اًمًامء ًمألرض ًمٞمٚمػ  اٟمحٜم٤مءًمٞمتحقل إمم اًمٜم٘مٞمض ، يدًمػ إمم داره ًمٞمًت٘مر طمتك 

اًم٘مري٦م فملم داُمس ُم٤م سمف ؾمقى أوقاء ؿمحٞمح٦م خترج ُمـ يمؾ سمٞم٧م وىمد اؾمتٜمٗمذت 

ئ٤م ، ـم٤مىمتٝم٤م اًمْمقئٞم٦م ًمتؽمك ًمٚمِم٤مرع سمٕمض ُمـ ظمٞمقط وقء ٓ يٙم٤مد يرى اًمٜم٤مفمر ومٞمٝم٤م ؿمٞم

وهٜم٤م يٜمِمط ص٤مطمٌٜم٤م ًمٞمٚمت٘مك هب٤م سمٞمْم٤مء مجٞمٚم٦م سمْم٦م قمٞمٜم٤من ٟمجلوان وؿمٕمر يم٤محلرير ، هب٤م 

يمؾ اعمح٤مؾمـ إٓ أهن٤م ُمتزوضم٦م ، طم٤مك احل٥م طمٚمتف سملم اًم٘مٚمٌلم طمتك أهنام ٟمًٞم٤م ذاك 

اًمزوج اًمراىمد رم هيره فم٤مٟم٤م أن زوضمتف شمِم٤مريمف خمدقمف ، ٓ يٕمٚمؿ أن ُمِم٤مقمره٤م دومٕمتٝم٤م 

ت٘مذف هب٤م رم ُمٕمؽميم٤مت اًمؼمد واًمٕمِمؼ ُمٕم٤م ، شمداوٓ اهلٛمس ًمٚمٜمزول ُمـ قمرش محٞمٛمٞمتف ًم

ُمٕم٤م ظمقوم٤م ُمـ آذان اًمرىم٤ٌمء ، شمٕم٤مٟم٘م٤م طمتك ٓ شمٙم٤مد شمٗمرق سملم ضمًدهيام ، ُم٤م شمٚمؽ اعمِم٤مقمر 



 

اًمتك ضمروم٧م قمقدمه٤م اًمرـم٥م ًمتلـمؿ أُمقاج سمحر اًمٕمِمؼ و٤مرسملم سمٙمؾ اًم٘مٞمقد 

ٔن ٓ وإصقل وُم٤م شم٠مؾمس رم قم٘مقهلؿ ُمـ أظملق اًم٘مري٦م قمرض احل٤مئط ، هؿ ا

خي٤مومقن ، قمغم اًمرهمؿ ُمـ أهنؿ ؾم٤مرىمك اًمٗمرح واًمًٕم٤مدة وُم٤م هؿ سمف أن دًمٞمؾ قمغم أهن٤م 

مل شمٙمـ اعمرة آومم ، وم٤مًم٤ًمرق ٓ يِمٕمر سم٤مُٕم٤من طملم هىمتف إٓ إذا يم٤من خميُم٤م ، 

أن إمم ومراؿمف ُمٜمتٔمرا سمزوغ ومجر ضمديد حيٛمؾ  ي٠مويوًمٙمـ ُم٤م ذٟم٥م اعمًٙملم اًمذى 

ًمِم٘م٤مء ُمـ أضمؾ زوضمتف واسمٜمتٞمف ؿم٘م٤مء ًمذيذ ، ٕٟمف وسمٕمد يقم سملم ـمٞم٤مشمف ؿم٘م٤مء ًمذيذ ! وم٤م

ُمٚم١مه اًمٜمّم٥م يٕمقد ومػمى زوضمتف ُمٜمٛم٘م٦م احل٤مل واًمٕمٞم٤مل وُمٜمٗمرضم٦م إؾم٤مرير سمٕمقدشمف 

ويت٘م٤مومز اعملئٙم٦م اًمّمٖم٤مر طمقًمف ومٙم٠مٟمام ُم٤م ذاق أمل ىمط ، هذا قمٜمف أُم٤م قمٜمٝم٤م ومٙمٞمػ هلذا 

 شمدور رم ومٚمؽ اخلٓم٠م؟اجلامل ان يٌٓمـ رم داظمٚمف اخلٞم٤مٟم٦م أم أن اًم٘مٚم٥م ًمف أطمٙم٤مم 

يًتٛمر هٙمذا طمتك يتِمٌع اجلًديـ ُمـ اًمٕمٜم٤مق ، وشمتِمٞمع اًمِمٗم٤مه ُمـ ؿمٝمد اًمرو٤مب 

اًمذى ًمق يمٚمٗم٧م ٟمٗمًٝم٤م وأي٘مٔم٧م زوضمٝم٤م ًمرأت ُمٜمف أمجؾ ُم٤م شمرى ُمـ ظمٚمٞمٚمٝم٤م ، أىمقل 

يم٠مٟمف اجلٌؾ ، أى ؿمخّمٞم٦م شمٚمؽ ؟ وهؾ يٕمٜمك  ص٤مُمت٤م ؾم٤ميمٜم٤مًمٞمٕمقد إًمٞمٜم٤م  ًم٘م٤مؤمه٤ميٜمتٝمك 

واًمٕمزًم٦م ؟ أن قمٚمٛم٧م أٟمف ىمد خيٗمك رم ضمٜم٤ٌمشمف ها ٓ  آٟمٓمقاءاًمّمٛم٧م ؿمٞمئ٤م همػم 

يٌقح سمف طمتك ٕىمرب ُمـ ضمٚمس إًمٞمف ، اؾمتٛمر اًمٕمِمؼ سمٞمٜمٝمام ٕؿمٝمر صمؿ ًمًٜمقات 

وُم٤مزال خيٗمك سملم أولقمف ها ٓ يٕمٚمٛمف أطمد ، ضم٤مءٟمك ذات يقم وىمد ُمأل اخلقف 

قمٞمٜمٞمف وشمقشمرت  أومٕم٤مًمف يرشمٕمش ُمـ اخلقف وًمٙمـ ُمؿ خي٤مف ؟ طم٤موًم٧م ضم٤مهدا 

ضمف ًمٚمحدي٨م قمٛمؾ جيقل سمداظمٚمف ًمٙمٜمف أسمك إٓ أن يتحدث ، وًمٙمٜمف متتؿ سمٌٕمض اؾمتدرا

يمٚمامت يم٠مٟمف يٚم٘مك سمتٝمٛم٦م ُمرشمٙم٦ٌم رم وضمف همػمه يم٤من يردد : هق اًم٥ًٌم ! هق اًم٥ًٌم! ٓ 

سمؾ أٟمتؿ اًم٥ًٌم ! ؾم٠مًمتف اًم٥ًٌم رم ُم٤مذا ًمٙمٜمف مل جي٥م وُم٣م واًمرقمِم٦م شمدب رم أوص٤مًمف 



 

شمٜمك واًمدشمف سم٠مٟمف ىمد ؾم٤مومر ومجرا إمم اًم٘م٤مهرة ، ذه٧ٌم إمم ُمٜمزًمف ًمٞمل ٕـمٛمئـ قمٚمٞمف وم٠مظمؼم

 ًمٚمٕمٛمؾ هب٤م شمٕمج٧ٌم ُمـ ومٕمٚمتف ومٝمق ُم٤م ـمرق سم٤مب اًمٕمٛمؾ ىمط .

مت٣م إي٤مم وص٤مطمٌٜم٤م يمام هق رم قمِم٘مف اعمحرم اعمخ٠ٌم وٟمحـ رم قمِم٘مٜم٤م اعمٗمْمقح ومٞمام 

سمٞمٜمٜم٤م ، طمتك ضم٤مء يقم اٟم٘مٚم٧ٌم ومٞمف اًم٘مري٦م وم٘مد قمثر قمغم ضمث٦م اًمزوج اعمٖمٌقن اعم٠مومقن سمٗمٕمؾ 

ٚم٘م٤مة رم إطمدى اعمج٤مرى اعم٤مئٞم٦م ُمقارى سم٤مًمٓملم وىمد هنِم٧م اًمٙملب ضمًده ، زوضمتف ُم

شمٓمقر ًمدى  إُمر أنضمديدة شمٚمؽ قمغم سملد ظم٤مٟمٕم٦م ه٤مدئ٦م يمٌلدى ، قمٚمٛم٧م سمٕمد ذًمؽ 

ص٤مطمٌك ومٚمؿ يٙمتٗمك سم٤مًمٕمٜم٤مق رم اًمِمقارع ظمٚم٦ًم سمؾ شمٗم٤مىمؿ إُمر إمم اعمْم٤مضمع ، ًمٙمـ 

سم٠من شمْمع ًمف اعمخدر رم ـمٕم٤مُمف هٜم٤مك قم٤مئ٘م٤م وهق اًمزوج ٓ وػم وم٘مد ضمٕمٚمقا ًمذًمؽ طمل 

وذاسمف ًمٞمٜم٤مم رم ؾمٙمٞمٜم٦م وشمًتٌدل أؾمدا همػمه رم قمريٜمٝم٤م وىمد ٟم٤مم أؿم٤ٌمهل٤م ، طمتك أٟمف 

ذات ُمرة أوم٤مق اعمًٙملم ومقضمد اجلًديـ ُمًتٚم٘مٞم٤من قمراة جيرقمقن ُمـ يم١موس اًمٚمذة 

واًمنماه٦م واخلٞم٤مٟم٦م ، وم٘م٤مم قمٚمٞمٝمام صم٠مرا ًمنمومف اًمذى شمٜم٤مصمر رم اًمري٤مح ًمٙمـ ص٤مطمٌٜم٤م ىم٤موُمف 

ٝمز قمٚمٞمف وم٠مرداه سيٕم٤م ، وطم٤مروا إمم أيـ يذهٌقن سمف ومتذيمر اًمٓملم اًمذى يمٜم٤م ٟمٚمٝمق وأضم

سمف ىمديام ويمٞمػ يمٜم٤م ٟمرؾمؿ سمف ُم٤م ٓ ٟمًتٓمٞمع ٟمٞمٚمف رم طمٞم٤مشمٜم٤م اًم٤ٌمئ٦ًم ، وضمد ومٞمف اخللص 

 ُمـ ُمِمٙملشمف ًمٙمٜمف ُم٤م يم٤من يٕمٚمؿ أن اًمٙملب ؾمتٗمتْمح أُمره اًمذى أظمٗم٤مه ـمقيل .

*** 

 

 



 

ًمٔمٝمػمة طمٞم٨م احلر اًمِمديد وىمد ظمٚم٧م اًمِمقارع ُمـ اًمٜم٤مس اًمذيـ رم إطمدى ؾم٤مقم٤مت ا

أهنٙمٝمؿ اًمِم٘م٤مء اًمذى سمدأ ُمٜمذ ؾم٤مقم٤مت اًمٚمٞمؾ إظمػمة وؾم٤مقم٤مت اًمٜمٝم٤مر إومم طمتك 

وىمًٓمف ُمـ اًمراطم٦م ، ًمٙمـ  همداءهيٜمتّمػ اًمٜمٝم٤مر ومٞمٕمقد اجلًد اعمٜمٝمؽ ًمٌٞمتف يمك يتٜم٤مول 

ًمٚمّمحق ُمٌٙمرا ًمذا أوًمئؽ اًمذيـ قمغم ؿم٤ميمٚمتك ٓ يٛمٚمٙمقن طم٘مل وٓ قمٛمل يْمٓمرهؿ 

وم٤ًمقم٤مت اٟمتّم٤مف اًمٜمٝم٤مر هك سم٤مًمٜم٦ًٌم إمم أومم ؾم٤مقم٤مشمف ، ُمْمٞم٧م إمم اًمِمقارع أًمتٛمس 

صدي٘م٤م أوم٣م إًمٞمف سمٌٕمض احلدي٨م ًمٜمت٤ًمُمر طمتك اٟمتٝم٤مء اًمٜمٝم٤مر ، وطملم ُمرورى وضمدشمف 

يتٙمئ قمغم قمٙم٤مزه اًم٤ٌممم يمجًده وطمٚمتف ، وم٘مػم ٓ يٛمٚمؽ ُمـ أٟمقاع اًمؽمف ؿمٞمئ٤م سمؾ ٓ 

د يم٤من رم زُمـ اًمّم٤ٌم ومتٞم٤م ىمقي٤م يٕمٛمؾ اًمٜمٝم٤مرات اًمٓمقال رم ضمٚمد يٛمٚمؽ طمتك ًم٘مٛمتف ، ًم٘م

وحتٛمؾ ًمقٓ أٟمف أصٞم٥م رم آظمر ؿم٤ٌمسمف سم٤مًمٕمٛمك اًمذى ضمٕمٚمف طمٌٞمس طمقائط أرسمٕم٦م 

ًمٞمٕمٚمٛمف  رءيتٚمٛمًٝم٤م سمٞمديف ًمػمى ـمريؼ ىمدُمٞمف اؾمتٕم٤مض سمٕمٞمٜمٞمف يمٗملم يتٚمٛم٤ًمن يمؾ 

ت طملم يم٤من يرى ٟمقر قمٞمٜمٞمف ًمٞمٕمٞمش رم فملم ُم٤م يم٤من حيتٛمٚمف ًمٚمحٔم٤م اٟمٓمٗم٠ميم٠مٟمف يراه ، 

اًمٜمقر ، يمٗم٧م يداه قمـ اًمٕمٛمؾ وم٘مد شمدًمف قمغم اًمٓمريؼ وًمٙمٜمٝم٤م ٓ شمٕمٛمؾ سمل قمٞمٜملم ، يم٠مٟمام 

ؾمٜمقن طمٞم٤مشمف ىمد اضمتٛمٕم٧م رم قمجؾ ، رضب اًمِمٞم٥م ُمٗمرىمف وظمٓم٧م اًمًٜمقات رم 

وضمٝمف حلٔم٤مت٤م وؾم٤مقم٤مت٤م ودم٤مرهب٤م وآُٓمٝم٤م ، ظم٤مرت ىمقاه ُمـ سمٕمد ىمقة ، ص٤مر اًمٜم٤مس 

٨م إًمٞمف واجلٚمقس ُمٕمف سمٖمٞمتٝمؿ ، هؿ اًمٌنم ُم٤م دُم٧م حتٛمؾ يت٠مومٗمقن ُمٜمف سمٕمدُم٤م يم٤من احلدي

ىمدك وضمًدك يٕمرومقٟمؽ ، وُم٤م إن صم٘مؾ قمٚمٞمف ضمًده صم٘مؾ قمٚمٞمٝمؿ هق ٟمٗمًف سمٙمؾ ُم٤م ًمديف 

ضمًد وروح طمتك اًمٙمٚمامت اًمِٕمذاب شمٗمر ُمٜمف يمام يٗمرون هؿ ُمـ ُملىم٤مشمف ظمِمٞم٦م أن 



 

قسمٜم٤م ٟمحـ يدًمقه قمغم اًمٓمريؼ ، مح٘مك ٟمحـ طملم ٟمٔمـ اًمٕمٛمك رم قمٞمٜمٞمف ، إن اًمٕمٛمك رم ىمٚم

 طملم ٓ ٟمٕمػمه ُمد سمٍمٟم٤م ًمٞمٝمتدى ًمٓمري٘مف .

وضمدشمف يٛم٣م شمتٕمثر ىمدُم٤مه رم ًمٌٜم٤مت اؾمت٘مرت حت٧م ضمدران اعمٜم٤مزل ، ذه٧ٌم إًمٞمف 

أظمذت سمٞمده ؾم٠مًمٜمك قمـ اؾمٛمك وم٠مضمٌتف وؾم٠مًمتف قمـ وضمٝمتف وم٤مظمؼمٟمك سمٛمٙم٤من ُم٤م قمٜمد 

سمٕمض قمٚمٞم٦م اًم٘مقم رم سمٚمدٟم٤م ، ذاه٥م إًمٞمف يًتجدى سمٕمض ًم٘مٞمامت شم٘مٞمؿ ضمًده ، يم٤من 

اًمٓمريؼ إًمٞمٝمؿ ـمقيل وؿم٤مىم٤م مل يٙمـ اًمِم٘م٤مء رم سُمٕمد اًمدار قمٜم٤م وم٘مريتٜم٤م ىمري٦ٌم اًمدور ًمٙمٜمام 

احلٞم٤مء رم ٟمٗمز جيٕمؾ اًمٌٞم٧م سمٕمٞمدا ٓ ؾمٞمام وؿمٞمخٜم٤م اهلرم يريدٟمك أن أراوم٘مف رم ـمريؼ 

اًمٕمقدة مم٤م يًتٚمزم ُمٜمك اجلٚمقس ُمٕمف رم دار اعمحًٜملم طمتك يٕمقد ، حتدث يمثػما ًمٙمـ 

قمٛمؾ اًمٕم٘مؾ رم رأد أرؾمػ رم أصٗم٤مد ظمجغم وشم٠مسمك إىمدام أن أذٟم٤مي ٓ شمٕمٛمؾ طمٞمٜمام 

شمًػم إمم اًمٌٞم٧م اعم٘مّمقد ، وًمٙمـ قمزائك سم٠من جيد ذاك اًميير ًم٘مٛمتف وُمٌٚمغ ُمـ اعم٤مل 

ي٘متؾ ُمًٖمٌتف وقمقزه ، ذاك ُم٤م ضمٕمٚمٜمك أشم٘مدم ظم٤مص٦م وأٟمٜمك ٓ أُمٚمؽ أن ادومع قمٜمف شمٚمؽ 

 اعمخٛمّم٦م .

ؿ ٟم٤مئٛمقن .. يمررٟم٤م اًمٓمرق قمغم اًم٤ٌمب ذه٧ٌم إمم طمٞم٨م اسمتٖمك دىم٘مٜم٤م اًم٤ٌمب .. يٌدو أهن

.. ويم٠مهنؿ ىمد رأوٟم٤م ُمـ زاوي٦م ُم٤م ُمـ اًمٌٞم٧م ومل شمٙمـ هبؿ رهم٦ٌم رم اؾمتْم٤مومتٜم٤م ، ًمٙمـ 

ؿمٞمخٜم٤م ُمٍم قمغم اًمدظمقل ومرسمام ٟمداء احل٤مضم٦م واًمٗم٤مىم٦م هق ُم٤م أسم٘م٤مه قمغم إساره ، 

وأسم٘م٤مٟمك قمغم طم٤مًم٦م مل أؿمٕمر سمٛمثٚمٝم٤م ُمـ ذى ىمٌؾ وم٤مًمّمقت يٕمٚمق سملم أيمقام اًمًٙمقن 

ِمك أن شمتٜم٤مصمر يمراُمتك رم اًمري٤مح ومٞمِمتؿ ظمزيل وذًمتك يمؾ ُمـ يًٙمٜمقن طمقل وأظم

اًمٌٞم٧م اعمردمك ومٞمخرضمقن ًمػموا ُم٤م طمؾ سمٜم٤م ُمـ صٖم٤مر وُمٕمرة ، وأظمػما وُمتح اًم٤ٌمب 

وسمٕمدُم٤م يمٜم٧م أظمجؾ ُمـ اًمدظمقل وضمدشمٜمك أًمقذ سم٤مًمٗمرار ٓ ُمٜمف سمؾ إًمٞمف هٞم٦ٌم ُمـ أقملم 



 

دة وخيٗمك اًمتٛمٚمٛمؾ واًمتّمٜمع ، اًمِم٤مُمتلم ، ىم٤مسمٚمتٜم٤م ؾمٞمدة قمجقز سمؽمطم٤مب ُئمٝمر اعمق

أضمٚمًتٜم٤م قمغم أريٙم٦م ُمـ اخلِم٥م ، حلٔم٤مت وفمٝمر ـمٗمؾ وؾمٞمؿ ىمد سمدت قمٚمٞمف ؾمٞمامء 

اًمٖمٜمك واًمٕمز ، ؿمٕمر ُمٜمٛمؼ ووضمف أسمٞمض اًمٌنمة مجٞمؾ اًم٘مًامت ويم٠من اجلامل أيْم٤م 

طِمٙمٌر قمغم إهمٜمٞم٤مء ُمـ اًمٌنم ، وقمغم ىمدر ُم٤م أهوم٧م اًمٓمٌٞمٕم٦م رم طمًـ ظمٚم٘متف أهوم٧م 

وم٘مد ٟمٔمر إًمٞمٜم٤م ٟمٔمرة اؿمٛمئزاز وٟمٗمقر ويم٠مٟمام أُمث٤مًمٜم٤م ظمٚم٘مقا ُمـ رء أيْم٤م رم ؾمقء ظمٚم٘مف 

همػم اًمذى ظمٚمؼ ُمٜمف أوًمئؽ ، أو رسمام مل يٙمـ دء اخلٚمؼ وٟمحـ ُمـ يًتحؼ شمٚمؽ 

اًمٜمٔمرة ومٜمحـ يمام يٕمٚمؿ هق رهمؿ صٖمره ٟمٜمتٔمر ُمٜمح٦م ُمٜمف وُمـ ذويف ، شم٠مظمرت اًمًٞمدة 

يف ورىم٦م ٟم٘مدي٦م يمثػما صمؿ أشم٧م سمٕمد حلٔم٤مت يم٤مجلٛمر ُمرت قمغم ضمًدي ، أًم٘م٧م رم يد

ووهٌتف يمٞم٤ًم ُمـ اًمٌلؾمتٞمؽ ىمد يٙمقن طم٤موي٦م ًمٓمٕم٤مم أو ُم١موٟم٦م ، وُم٤م زاد اٟمده٤مؿمك 

 أهن٤م أًم٘م٧م إزم أيْم٤م سمقرىم٦م ٟم٘مدي٦م ويم٠مٟمٜمك ضمئ٧م يمك أؾمتجدهي٤م حل٤مضمتك .

طم٤موًم٧م ضم٤مهدا أن أظمؼمه٤م أٟمٜمك جمرد دًمٞمؾ وم٘مط وًمٙمٜمٝم٤م أسم٧م أن شمًٛمع طمتك ًمٙمٚمامشمك 

ومٜمك شمراص٧م رم ًمقطم٦م واطمدة وأظمذت ، وؿمٕمرت طمٞمٜمٝم٤م أن يمؾ اًمقضمقه اًمتك شمٕمر

حتٛمٚمؼ رم قمٓمٞمتٝم٤م مم ، دقمقت رسمك يمثػما أن يٜمتٝمك ذاك اعمِمٝمد اهلزمم اًمذى يم٤من أؿمٌف 

سمجٌؾ ُمـ اًمثٚم٩م اًمذى ؾم٘مط قمغم ضمًدى اًمٕم٤مرى واؾمتج٤مب اهلل مم وُمرت ؾم٤مقمتلم 

يمٜمٝم٤مريـ فمٚمٚم٧م ومٞمٝمام رم ًمٗمح اهل٤مضمرة دون فمؾ أؾمتٔمؾ سمف ُمـ اًمرُمْم٤مء ، وظمرضمٜم٤م ُمـ 

ٕؾمئٚم٦م شمتداومع رم رأد .. أًمٞمس ُمـ طمؼ ذاك اًميير أن جيد ُمـ حيٜمق قمٚمٞمف اعمٜمزل وا

دون ضمٝمد ُمٜمف ؟ أمل ٟم١مُمر سمتقصٞمؾ ُم٤ًمقمدشمف إًمٞمف حلٗمظ ُم٤مء وضمٝمف ُمـ اًم١ًمال ؟ أًمٞمس 

اعم٤مل أُم٤مٟم٦م سملم أيديٜم٤م ًمٜمرومع سمف اًمٗم٘مر واحل٤مضم٦م قمـ اعم٤ًميملم وٟمدومع سمف اًمٔمٚمؿ قمـ 

قمٙمس ُم٤م ظمٚمؼ ُمـ أضمٚمف ؟ يمؿ ٟمحـ  اعمٔمٚمقُملم ؟ أم أٟمٜم٤م سٟم٤م ٟمًتخدُمف رم ـمرق



 

فم٤معمقن .. ُمْمٞم٧م واًمرضمؾ وشمريم٧م اًمتٗمٙمػم ضم٤مٟم٤ٌم وقمٚمٛم٧م ُمٜمف أٟمف رم ومتقشمف وؿم٤ٌمسمف 

يم٤من يٕمٛمؾ رم أرض ه١مٓء اًم٘مقم طمتك وم٘مد سمٍمه ويم٤مٟمقا يرؾمٚمقن إًمٞمف سمٕمض اعم٤مل 

اًمٕمٓم٤مي٤م ومٚمؿ جيد إٓ أن يذه٥م ٓؾمتٌ٘م٤مء سمٕمْمٝم٤م ًمٞم٘مٞمؿ  اٟم٘مٓمٕم٧مواًمٓمٕم٤مم وومج٠مة 

 ضمًده اعمٜمٝمؽ  .

طمٞم٨م أٟم٠ٌمٟمك أن هٜم٤مك ضمٞمش  همري٤ٌم ، ىمّمّم٤محتدصمٜم٤م ـمقيل همػم أٟمك وضمدت رم يمٚمامشمف 

قمرُمرم قمتك جيرى ظمٚمٗمف حيٛمٚمقن رم أيدهيؿ ؾمٞمقومٝمؿ ، ؾمقد اًمقضمقه يمٌػمى إٟمقف 

ًمٙمؾ واطمد ُمٜمٝمؿ ىمرٟم٤من يمٌػمان يتِم٤ميمًقن هبام ُمٕمف ، ويمٞمػ أٟمف حيٛمؾ ؾمٞمٗمف ًمٞمح٤مرهبؿ 

٧م ضمٜمقدا أظمر ًمٞم٘م٤مشمٚمقٟمف ُمرة ٌويٍمقمٝمؿ وًمٙمـ هقم٤من ُم٤م شمتحرك دُم٤مئٝمؿ ومتٜم

 ..أظمرى

قمج٧ٌم عم٤م ىم٤مل وؾم٠مًمتف قمـ ؾم٥ٌم ذًمؽ ىم٤مل يريدون طمٞم٤مشمف ٕٟمف ىمد ىم٣م قمغم ضمٞمقؿمٝمؿ 

رم طمروب ُمْم٧م ، أطم٧ًًم أن اًمرضمؾ ىمد أص٤مسمف ُمس ُمـ ضمٜمقن وؿمٕمرت سم٤مٕد 

يٕمتٍم ىمٚمٌك ، ومذاك اًمِم٘مك اًميير يٕم٤مٟمك اًمٔمٚمامت ومل يتقىمػ ؿم٘م٤مئف قمٜمد هذا احلد 

٤مٓت شم٘متٚمف ، وصٚم٧م إمم داره وأؾمٙمٜمتف هب٤م وقمدت أدراضمك عمٜمزمم سمؾ رم اًمٔمٚمامت ظمٞم

 ًملـمٛمئٜم٤منقمغم سمٞمتف ٓطم٘م٤م  أشمرددوسم٘مٚمٌك ضمراح ٓ شمِمٗمك وأظمذت قمغم ٟمٗمز قمٝمدا أن 

قمٚمٞمف ، وًمٙمـ ُم٤م آعمؽ اًمٞمقم يٛمزق ىمٚمٌؽ وهمدا شمِمٕمر سمف ىمٚمٞمل وسمٕمد همد شمٜم٤ًمه ،ويمر 

ف يقم ؾمٛمٕم٧م اعمٜم٤مدى رم إي٤مم ُيٜمز أٓم ٟمًٞمتف رم ُمٕمؽميم٤مت احلٞم٤مة وشمذيمرشم

ُمٞمٙمروومقن اعمًجد اعمج٤مور يٜم٤مدى أن وملن اًمٗملٟمك ىمد شمقرم وصلة اجلٜم٤مزة سمٕمد 

اًمٔمٝمر ، ًمقُم٧م ٟمٗمز قمغم ٟمًٞم٤مٟمف وًمٙمـ شمرى ُم٤مذا طمدث ًمف ؟ هؾ أهم٤مر قمٚمٞمف اجلٞمش 



 

إؾمقد ومٚمؿ يًتٓمٞمع اعم٘م٤موُم٦م ومُٝمزم ًمٞم٘م٣م ٟمحٌف ؟ أم ىمد ىمؾ ًمديف اًمزاد واعمٓمٕمؿ 

 ٤موى اعمٕمدة ؟ومتْمقر ضمققم٤م وُم٤مت ظم

يم٤من هذ أو ذاك ومل ٟمٚمقم ؾمقي أٟمٗمًٜم٤م ، ًمديٜم٤م رؤوس حتتقى قمغم قمٞمٜملم  ؾمقاءً 

ُمٌٍمشملم وًمٙمٜمٜم٤م ٓ ٟمرى ؾمقي ُم٤م ٟمريد ، ومٚمق أن ًمٜم٤م رم ذًمؽ اًمرضمؾ طم٤مضم٦م ُم٤م شمريمٜم٤مه 

هٙمذا ًمٙمٜمف رضير ٓ يًتٓمٞمع ًمٜمٗمًف ظمدُم٦م ومٙمٞمػ ًمف أن خيدُمٜم٤م ، ذه٥م إمم فمٚمٛم٦م اًم٘مؼم 

 ٞمقن ُمتًٕم٦م ًمٙمٜمٝم٤م ٓشمرى .وشمريمٜم٤م رم فمٚمٛم٦م احلٞم٤مة سمٕم
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شمريم٧م اًم٘مري٦م ظمٚمٗمك شمٖمط رم ٟمقم قمٛمٞمؼ ، ختٚمد ًمٚم٤ًٌمت اًم٘م٤مشمؾ ُمٜمذ ؾم٤مقم٤مت اًمٚمٞمؾ 

آومم وىمد أهنؽ إضم٤ًمد ـمقل اًمِم٘م٤مء رم ؾم٤مقم٤مت اًمٜمٝم٤مر اًمتك شمٌدأ ًمدهيؿ رم آواظمر 

إومم ،  اًمٚمٞمؾ وشمدوم طمتك اٟمتّم٤مف اًمٜمٝم٤مر صمؿ شمًتٙمٛمؾ دورت٤م طمتك ؾم٤مقم٤مت اًمٚمٞمؾ

ؿمقارع هك أؿمٌف سم٤معم٘م٤مسمر اًمٙمؾ ٟم٤مئؿ يم٤معمقت ٓ طمراك وٓ صقت ؾمقى صقت 

اًمّمٛم٧م اًمذى هق أيمثر وقو٤مء ُمـ أىمٌح إصقات ، ظمٚم٧م اًمِمقارع ُمـ يمؾ طمك 

ؾمقى صملصمتٜم٤م أٟم٤م واًمٙملب واًمٚمّمقص ، ويمٚمٜم٤م ُمتِم٤مهبقن رم اًمٖم٤مي٦م واهلدف ، 

ـمقيؾ ، فمٚم٧م ومٞمف شمتًٙمع  وم٤مًمٙملب شمٌح٨م رم اًمٚمٞمؾ قمـ سمٓمقًم٦م ىمد اومت٘مدت٤م رم هن٤مر

يٛمٜم٦م وينة يمك شم٠ميمؾ سمٕمض اًمٗمت٤مت ُمـ سم٘م٤مي٤م ـمٕم٤مم اًمٌنم ، اًمٌنم اًمذيـ يٓم٤مردوهن٤م رم 

إزىم٦م واًمدروب طمتك إـمٗم٤مل ُمٜمٝمؿ ُم٤م قم٤مدوا خي٤مومقن أٟمٞم٤مب اًمٙملب وٓ ذاؾمتٝم٤م 

، يٜم٤مم رم فمؾ طم٤مئط أو ؿمجرة ًمٞمٝمرب ُمـ ًمٗمح اهل٤مضمرة واًمرُمْم٤مء ، ُمٓمٌ٘م٤م ومٙمٞمف قمغم 

ؤ قمغم اًمٕمقاء هن٤مرا طمتك ٓ يثػم همْم٥م أدُمٞملم ومٞمديمقن ضمًده ُمـ يمثرة ًم٤ًمن ٓ جير

اًمٜمدوب واجلروح اًمتك يًٌٌقهن٤م ًمف ، أُم٤م رم اًمٚمٞمؾ وم٘مد ظمٚم٧م اًم٤ًمطم٤مت ُمٜمٝمؿ وُمـ 

ٓ دوم٤مقم٤م قمٛمـ ٟم٤مُمقا  وقمقاءً فمٚمٛمٝمؿ وضمقرهؿ قمغم وٕمٗمف اعم٘مٞم٧م ، يٛمأل إرض ٟم٤ٌمطم٤م 

ؿ ، يٓم٤مرد أؿم٤ٌمطم٤م ُمريْم٦م وًمٙمٜمٝم٤م اًمٌٓمقًم٦م اعمزقمقُم٦م اًمتك هرسم٧م ُمٜمف رم ي٘مٔمتٝم

وظمٞم٤مٓت وأوه٤مم ُم٤م رآه٤م إٓ هق وظمٞم٤مًمف اًمٗم٤مؿمؾ ، واًمٚمص أيْم٤م يٌح٨م رم اًمٚمٞمؾ قمام 

ىمد و٤مع رم هن٤مره ىمد يٙمقن اجلقع هق ُم٤م أي٘مٔمف أو أن هٜم٤مك رهم٦ٌم ضم٤مروم٦م رم اًمتًٚمؼ 

واًم٘مٗمز واًمٌٓمقًم٦م اًمتك وم٤مرىمتف رم دىم٤مئؼ اًمٜمٝم٤مر ،يمؾٌّ يٌح٨م قمـ و٤مًمتف ، رم همٗمٚم٦م ُمـ 



 

يًتٌٞمح يمؾ ُم٤م أراد ظمٚم٦ًم ، وأٟم٤م... طمتك أٟم٤م أسمح٨م رم اًمٚمٞمؾ قمام ىمد و٤مع ُمٜمك اجلٛمٞمع 

رم هن٤مر ـمقيؾ ، ومٛمّمٞمٌتك أٟمك ىمد وه٧ٌم ُم٤م أُمٚمؽ عمـ ٓ يًتح٘مقن ومل طمٌٞم٥م وقمك 

وٓ صديؼ ورم وٓ أخ أؾمتٜمد إًمٞمف وٓ رومٞمؼ درب أقمتٛمد قمٚمٞمف ، اًمٙمؾ يريد وٓ 

هؿ اجلٛمٞمع وٓ جمػم مم رم مهك ، أؾمٛمع ًمٚمجٛمٞمع وٓ أطمد يًتٛمع إمم ، أمحؾ  يٕمٓمل ،

ًم٘مٛم٦م رم ضمقرم "أرى رم أقملم اًمٜم٤مس اخلديٕم٦م واعمٙمر واخلٞم٤مٟم٦م واًمْمٞم٤مع اًمٙمؾ يؽمصد 

ظمػم ُمـ أن شمٙمقن رم ضمقومؽ ، أؾمٕمك ضم٤مهدا ًمٚمٜمٞمؾ ُمٜمٝم٤م طمتك وأن يمٚمٗمٜمك ذًمؽ 

 ، هذا هق اعمٌدأ اًمذى يًػم قمٚمٞمف أوًمئؽ اًمٔم٤معمقن . "ىمتٚمؽ

اًمٙمٝمػ سمل طمراك أو ؿمٖم٥م شمريم٧م أوقاءه٤م  وًمٞم٧م فمٝمرى ًمٚمٌٚمدة اًمتك ٟم٤مُم٧م يم٠مهؾ

اًمِمحٞمح٦م وٟمٗمقؾمٝم٤م اًمتك اُمتألت وٖمٞمٜم٦م ، أًمٗم٧م اًمٔملم وأًمٗمٜمك ، أؿمٕمر ومٞمف 

 ، اًمٙمؾ رم اًم٘مري٦م يٜم٤مم اخل٤مئـ واعمخقن واًمٕم٤مىمؾ واعمجٜمقن واًمٙمٌػم سم٤مٓـمٛمئٜم٤من

واًمّمٖمػم واًمرومٞمؼ واًمّمديؼ يتِم٤مهبقن رم ٟمقُمتٝمؿ خيتٚمٗمقن رم ىمٚمقهبؿ ، ظمٚمٗمك اًم٘مري٦م 

شمٜمٕمك ؾم٤ميمٜمٞمٝم٤م وأٟم٤م أهمرق رم فملم داُمس وومج٠مة رأيتف ؿمٌح وخؿ اًمٌٜمٞم٦م ىمٓمٕم٦م ُمـ 

، ؿمٕمرت سم٤مخلقف ًمٚمحٔم٦م وًمٙمـ هقم٤من ُم٤م  اىمؽمسم٧مفملم شمتٓم٤مول رم اًمٌٜمٞم٤من يمٚمام 

ؾ ُمـ اًمٌنم ًمٜمتح٤مور ومٚمرسمام وضمدت اٟمتٝمٞم٧م ُمٜمف طملم ؿمٕمرت سم٠من أظمر ىمد يٙمقن أمج

 ًمديف اخللص .

 سم٤مدرشمف سم٤مًم١ًمال .. ُمـ أٟم٧م ؟

 سمؾ ُمـ أٟم٧م ؟  -

 أٟم٤م رضمؾ أشمٞم٧م ًمٚمٔملم هرسم٤م ُمـ اًمٜمقر اعمخ٤مدع .. -



 

وُم٤م أشمك سمؽ إمم ممٚمٙم٦م اًمٔملم ُمـ اعمٗمؽمض أٟمؽ أن ُمثٚمٝمؿ شمرؾمػ رم  -

وشمٕمقدون ىمٞمقد اًمٜمقم اًمذى ضمٕمؾ ًمًٓمقشمٙمؿ هن٤مي٦م وًمٔمٚمٛمٙمؿ اؾمؽماطم٦م ، ؾم٤مقم٤مت 

 ..ن اًمٜمقُم٦م إظمػمة ىم٤مدُم٦م ٓ حم٤مًم٦مًمتامرؾمقا ُم٤م ىمد شمريمتٛمقه رم ٟمقُمٙمؿ .. وٓ شمٕمٚمٛمقن أ

إن ُم٤م أشمك سمك هق ُم٤م ىمد أذت إًمٞمف يمٗمرت سم٠مومٕم٤مل أوًمئؽ اعمقشمك ، ٓ ظمؾ  -

يراوم٘مٜمك ًمٜمٗمز وٓ طمٌٞم٦ٌم شمٕم٤مٟمؼ ىمٚمٌك ودمٕمٚمٜمك ًمدهي٤م أيمؼم اهل٤ٌمت اًمتك طمٔمٞم٧م هب٤م ، 

 ظمٚمدْمٝمؿ سمٕمْم٤م ، يٌٞم٧م اًمرضمؾ راوٞم٤م قمـ زوضمتف وم٢مذا ُم٤م ص٤مر اًمٜم٤مس ذئ٤مسم٤م يٜمٝمش سمٕم

إمم اًمٜمقم هتٙم٧م احلج٥م وومتح٧م إسمقاب ًمؽممتك رم أطمْم٤من همػمه وهق أيْم٤م يرمتك 

رم أطمْم٤من أظمرى ، طمتك إظمقة ي٤م ص٤مطمٌك ىمد ص٤مرت شم٘مؽمن سم٤مًمٗم٤مئدة وإن ىمٚم٧م 

اعمٜمٗمٕم٦م ًمٞمس ًمؽ صمٛمـ قمٜمد أطمد ومذاك اظمتّمؿ وأظم٤مه رم اإلرث ، وذاك سم٥ًٌم 

ضم٤مت وآظمر سم٥ًٌم إـمٗم٤مل ، وهذا وهذا .. اًمٙمؾ حمٛمؾ سم٤مًمٖمؾ واحل٘مد ، اًمٙمؾ اًمزو

رم شمٞمف ووٞم٤مع وٓ دمد ُمـ حيٜمق قمٚمٞمؽ .. وم٠مي٦م طمٞم٤مة شمٚمؽ وأى قمٞمش ٟمردمٞمف إن يم٤مٟم٧م 

 اًمٖم٤مسم٤مت أومْمؾ ُمـ قمٞمِمٜم٤م ُمٕم٤م .. 

 صٛم٧م اًمِمٌح حلٔم٦م صمؿ ىم٤مل رم هلج٦م ُمٚم١مه٤م اًمٚمقم واًمٖمْم٥م ُمٕم٤م :

ؾم٠مل ٟمٗمًؽ هؾ أٟم٧م صديؼ ورم ؟ .. هؾ أٟم٧م أخ يٕمتٛمد أٟمٔمر عمرآشمؽ صدي٘مك ، وا

قمٚمٞمف ..؟ هؾ شمرى رم ٟمٗمًؽ طمٌٞم٤ٌم ص٤مدىم٤م ي٘مٌؾ سم٤مًمتْمحٞم٦م سم٠مى رء ُمـ أضمؾ ؾمٕم٤مدة 

حمٌقسمتف ؟ اًمٕملم ي٤مصدي٘مك رضيرة قمـ رؤي٦م اًمٕمٞمقب سمّم٤مطمٌٝم٤م صم٤مىم٦ٌم اًمٌٍم رم قمٞمقب 

أٟمك  ؿاقمٚمُمـ طمقهل٤م ، شمرى اًمٕمقار رم اًمٖمػم وٓ شمرى رم ٟمٗمًٝم٤م ٟم٘مٞمّم٦م ... وًمٙمـ 

أقمرف قمٜمؽ أيمثر مم٤م يٕمرف قمٜمؽ أى أطمد أشمذيمر طملم أىمًٛم٧م هل٤م قمغم اعمح٦ٌم 



 

يمٜم٧م شمرؿمػ اًم٘مٌلت ُمـ صمٖمر همػمه٤م ؟ أشمذيمر طملم  ًم٘م٤مؤيمام اٟمتٝمكواإلظملص وطملم 

ص٤مرطمؽ صدي٘مؽ سمٌمء وم٤مؾمتٙمثرشمف قمٚمٞمف وضم٤مهدت وطم٤مرسم٧م ًمٜمٞمؾ ُم٤م ًمّمدي٘مؽ يمك 

ؾمتٜمجد سمؽ أظمٞمؽ ومؽميمتف شمًت٠مصمر سمف ًمٜمٗمًؽ وشمريمتف يٜمٕمك قمام اومت٘مد ؟ أشمذيمر طملم ا

وٟمٛم٧م ُمؾء اجلٗمقن قمـ ؿمقارده٤م ؟ أشمذيمر طملم قمروم٧م أطمدهؿ سمٖمٞم٦م رء ُم٤م وعم٤م 

 فمٗمرت سمام أردت شمريمتف ؟

 سظم٧م سمف : يمٗمك .. ُم٤م أدراك هبذا ؟

 ىم٤مل: أن ًم٧ًم سمِمٌح أهي٤م اعمٖمٞم٥م أٟم٤م فمٚمؽ ووٛمػمك اًمذى طم٤موًم٧م ُمٜمف ومٙم٤ميم٤م .

٘مري٦م وهق يٕمدو ظمٚمٗمك وُم٤م حتريم٧م ؿمٗمت٤مى سمٙمٚمٛم٦م سمٕمده٤م سمؾ إٟمك قمدوت ٟمحق اًم

ويتْم٤مءل يتْم٤مءل طمتك اٟمٛمحك ، وحمٞم٧م ُمٕمف يمؾ شمٚمؽ إومٙم٤مر اًمت٤مومٝم٦م اًمتك طمريمتٜمك 

ُمـ ُم٘م٤مُمك ، وقمدت ًمٚم٘مري٦م وأٟم٤م أؿمٕمر سم٤مخلزى وم٢من أومًؼ اًمٜم٤مئٛمقن رم ىمريتك أومْمؾ 

ُمٜمك أًمػ ُمرة ، ي٤م مم ُمـ طم٘مػم شم٤مومف أرى رم ٟمٗمًك اًمٙمامل ورم همػمى اًمٜم٘مٞمّم٦م واًمٕمقار 

 وومْمحٜمك فمغم .هم٤مسم٧م قمٜمك طم٘مٞم٘متك 

*** 

 

 

 



 

شُم٘مٌؾ اًمِمٛمس قمغم أهؾ اًم٘مرى وىمد دأب يمؾ ُمـ ومٞمٝم٤م ؾمٕمٞم٤م إمم ًم٘مٛم٦م اًمٕمٞمش ، ىمقاومؾ 

هم٤مدي٦م إمم احل٘مقل رم ضمق ُمٗمٕمؿ سم٤مًٕمٗم٦م واًمًٌٛم٦م احلٚمقة شمّمٌغ اًمِمٗم٤مه ، اًمٙمؾ يت٤ٌمرى 

اًمتحٞم٦م ممـ يًػمون قمغم ٟمٗمس اًمٓمريؼ ، اظمتٚمط صقت اًمٜم٤مس سمثٖم٤مء اعم٤مؿمٞم٦م  اًمت٘م٤مطرم 

وهنٞمؼ احلٛمػم ومٙمّقن ؾمٞمٛمٗمقٟمٞم٦م قمذسم٦م يمٛمقؾمٞم٘مك سمٞمتٝمقومـ يمؾ ُمتخّمص رم صقت ُم٤م 

ًمٞمٙمتٛمؾ اًمٚمحـ ، وهٜم٤مك رم أـمراف اًم٘مري٦م ورم سمٞم٧م ُمتقاوع ىمد سُمٜمٞم٧م طمقائٓمف ُمـ 

٤م ُمٜمذ ٟمٕمقُم٦م أفمٗم٤مرى ُم٤م اًمٓمقب اًمٚمٌـ شمٕمٞمش أهة صٖمػمة ُمٙمقٟم٦م ُمـ ومرديـ أم وسمٜمتٝم

قمٚمٛم٧م هلؿ ُمـ أهؾ ، يمٕمقدى ذرة ٟمٌت٤م رم دم٤مور ٓ أىم٤مرب هلؿ وٓ ُمريديـ اًمٚمٝمؿ إٓ 

اًمتك طم٤ٌمه٤م اهلل سمٙمؾ مج٤مل رم  "ٟمٕمٞمٛم٦م  "اًمٓم٤مُمٕملم رم اؾمؽماق ٟمٔمرة إمم مجٞمٚم٦م اًمٌٞم٧م 

ظمٚم٘متٝم٤م طمٞم٨م اًمٕمٞمٜم٤من اًمٜمجلوشم٤من واًمِمٗم٤مه اعمٚمتٝم٦ٌم اًمتك أطمًـ اهلل ومٞمٝم٤م صٜمٕم٤م واًمقضمف 

عمًتدير ؿمديد اًمٌٞم٤مض أٟمػ ُمًت٘مٞمؿ وُمتٜم٤مؾمؼ ُمع اًمقضمف واًمٕمٞمٜملم اخلياويـ يزيد ا

قمغم ذًمؽ اجلًد اعمًت٘مٞمؿ واًم٘مقام اعمِمدود ، شمٕمٞمش ُمع واًمدت٤م اًمٕمجقز وؿمت٤من سملم 

وم٠مُمٝم٤م قمجقز ؿمٛمٓم٤مء ٓ شمًتٓمٞمع آؾمت٘م٤مُم٦م إٓ إذا اؾمتٜمدت قمغم احل٤مئط اًم٤ٌممم  آصمٜمتلم

قه ضمٚمد ىمد صٌٖمف اًمزُمـ سم٤مًمتج٤مقمٞمد واًمٜم٘مقش يمٕمٛمره٤م اًمْم٤مئع ضمًد ُمـ اًمٕمٔم٤مم يٙمً

اًمٌٜمٞم٦م اًمتك اٟمتنمت رم أرضم٤مء ضمًده٤م ، وضمف ىمد ظمط قمٚمٞمف اًمزُم٤من ؾمٓمقر ُمٚمحٛم٦م ُمـ 

اًمْمٞم٤مع طم٤مضمٌلم ىمد يم٤ًممه٤م سمٞم٤مض أؿمٌف سم٤مًمثٚم٩م يمِمٕمره٤م اًمذى سمدا ُمـ حت٧م قمّم٤مسم٦م 

رأؾمٝم٤م ، شمقمم اًمٌٍم ُمٜمٝم٤م طمتك ًمٙم٠مهن٤م ٓ شمرى طمتك صقت٤م ىمد اؾمتٕمٞمض سمٌح٦م ظمٗمٞمٗم٦م 

شمٙم٤مد شمًٛمع إٓ قمـ ىمرب ، شمتزيـ ص٤مطمٌتٜم٤م يم٠مروع ُم٤م يٙمقن ًمتخرج إمم اًمِم٤مرع رم  ٓ



 

ٝم٤م وزظمرومٝم٤م ، شمتّم٤مرع أقملم اعم٤مرة واجل٤مًمًقن سم٤مًمِمقارع ٓىمتٓم٤مف صمٛمرة ُمـ ئيم٤مُمؾ هب٤م

هيقاه٤م اًمرضم٤مل ، يٛم٘متٝم٤م اًمٜم٤ًمء إُم٤م  اُمرأةٟمٔمرة جلًده٤م اًمٌض ،  اظمتلسقمٞمٜمٞمٝم٤م أو 

تؿ قمغم رضم٤مهلؿ وذوهيؿ ُمـ ؾملطمٝم٤م اًمٗمت٤مك ًمِمٕمقرهؿ سم٤مًمٜم٘مص طملم رؤيتٝم٤م أو ًمٖمػم

مت٣م سم٤مًمِمقارع ُم٤مرىم٦م يٗمقح ومٛمٝم٤م سم٠مقمذب اًمتحٞم٤مت ًمٙمؾ ُمـ ُمرت هبؿ ، متر رم 

اجلزار متٜمحف حتٞم٦م يًٞمؾ قمغم أصمره٤م ًمٕم٤مسمف اعمٚمئ سم٤مًمٜمِمقة  "ؾمٕمٞمد  "ـمري٘مٝم٤م قمغم قمؿ 

ًمٚمحٔم٦م واًمرهم٦ٌم رم ٟمٞمٚمٝم٤م شمٕمٛمؾ يديف رم آًمٞم٦م اقمت٤مد قمٚمٞمٝم٤م رم طملم أن قمٞمٜمٞمف ٓ شمٕمٛمؾ ا

 . "ٟمٕمٞمٛم٦م  "قمٛمؾ اجلزاريـ سمؾ شمٌح٨م رم ُمٗم٤مشمـ 

 ص٤ٌمح اخلػم ي٤مقمؿ ؾمٕمٞمد . -

 ص٤ٌمح اًمٗمؾ ي٤م ٟمٕمٞمٛم٦م .. هن٤مرٟم٤م ٟم٤مدى إن ؿم٤مء اهلل . -

 قم٤ميزة ٟمص يمٞمٚمق سمس اؾمتٕمدل رم اًم٘مٓمٕمٞم٦م .. -

 قمٞمٜمك ىمٌؾ ايدى ... اصٓم٤ٌمطمتؽ قمًؾ .. ُمش هتحـ ي٤ممجٞمؾ ؟ -

 ؽ ..قمٞم٥م قمٚمٞمؽ ي٤م قمؿ ؾمٕمٞمد دا أٟم٤م ُمـ دور سمٜم٤مشم -

وشمْمحؽ وحٙم٦م شمرشمٕمد ومٞمٝم٤م ومرائص اًمرضمؾ طمتك أٟمف ُم٤م قمٚمؿ ُم٤مذا يٗمٕمؾ ويٙم٤مد 

 "اًمًٙملم أن ي٘مٓمع يده ، ئمؾ رم هٞمامٟمف طمتك شم٘مٓمع زوضمتف اًمٓمريؼ قمٚمٞمف ومتٍمخ ومٞمف 

ظمغم سم٤مًمؽ ُمـ اًمغم رم إيدك ي٤م راضمؾ .. رضم٤مًم٦م آظمر زُمـ .. سمس اًمٕمٞم٥م ُمش قمٚمٞمؽ 

 "اًمُٗمجر .. اًمٕمٞم٥م قمغم ص٤مطم٦ٌم اًمٕمٞم٥م اًمغم ُم٤مؿمٞم٦م شمتِمخٚمع زى



 

يٜمتٌف قمٛمك ؾمٕمٞمد عم٤م سملم يديف ُمـ حلقم ًمٞمّمٗمٞمٝم٤م ُمـ اًمٕمٔم٤مم ويده رم اًمٚمحؿ وىمٚمٌف 

وقم٘مٚمف رم ٟمقع آظمر ُمـ اًمٚمحؿ ، حيٚمؿ سمٚمٞمٚم٦م شمٓمقل قمٚمٞمف وهك سملم أطمْم٤مٟمف ، سمل رىمٞم٥م 

 شمٚمؽ اًمٗمت٤مة اًمٜمية . "ٟمٕمٞمٛم٦م  "وٓ ُمٜم٤مومس ًمٞمٚم٦م ُمـ قمِمؼ داومئ سملم أقمٓم٤مف 

ُمرت قمٚمٞمٝمؿ اخلْم٤مر واًمٌ٘م٤مل طمتك سم٤مئع  ىمس قمغم ذًمؽ ؾمٞمدى اًم٘م٤مرئ يمؾ ُمـ

 اًمٕمرىمًقس اًمٙمؾ يِمتٝمٞمٝم٤م وًمٙمـ شمرى ُمـ شمِمتٝمك ؟

*** 

رم سم٘مٕم٦م ضمٜمقسمٞم٦م ُمـ ىمريتٜم٤م شم٘مٌع ُم٘م٤مسمر اًمٌٚمدة ، ُمٙم٤من ُم٘مٗمر شمٕمس ٓ حيٛمؾ إٓ اعمقشمك رم 

اجل٤ٌمٟم٦م وسمٕمض اًمٜمخٞمؾ اًمِم٤مهؼ آرشمٗم٤مع ، يم٤من ًمٚمٛم٘م٤مسمر  أـمرافاًمٚمحقد واًم٘مامُم٦م قمغم 

ىمّمص ومٛمٜمٝم٤م خيرج إؿم٤ٌمح ًمٞمل رم رواي٦م سمٕمْمٝمؿ ، وومٞمٝم٤م و طمٙم٤مي٤مترم سمٚمدشمٜم٤م 

يًٙمـ صمٕم٤ٌمن يمٌػم ىمد طمٙمك سمٕمْمٝمؿ سم٠مٟمف ىمد رآه وشم٤ٌميٜم٧م اًمرواي٤مت قمـ طمجٛمف 

وـمقًمف واعمٜمٓم٘م٦م اًمتك ي٘مٌع ومٞمٝم٤م ، ىمدؾمٞم٦م يم٤مٟم٧م هل٤م ، وظمقف أيْم٤م ومٝمك شم٘مٌع رم ُمٜم٤مـمؼ 

ٞمؾ طملم يرظمك اخلٓمر رم شمقىمٞمتلم ُمـ اًمٞمقم رم اًمٔمٝمػمة طمٞم٨م اًمٜم٤مس ٟمٞم٤مم وأظمرى سم٤مًمٚم

أؾمت٤مره قمغم اًم٘مري٦م ، يمؿ قُم٘مدت ره٤مٟم٤مت قمغم ُمـ يذه٥م إًمٞمٝم٤م ًمٞمل ًمٞمث٧ٌم ؿمج٤مقمتف عمـ 

طمقًمف ُمـ اعمراهٜملم صمؿ يٕمقد ًمٞمحٙمك قمـ ُمٖم٤مُمراشمف اًمتك ٟمًجٝم٤م ُمـ وهؿ ظمٞم٤مًمف ... 

هب٤م وص٤مسمر هذا رضمؾ أؿمٕم٨م أهمؼم ىمد  "ص٤مسمر "ٟمٕمؿ ظمٞم٤مًمف ومٚمق أن هب٤م ُم٤م هب٤م ُم٤م أىم٤مم 

وشمّمٌغ ضمًده سمام قمٚمؼ قمٚمٞمف ُمـ آصم٤مر ٟمقُمتف رم سم٘مٕم٦م ُم٤م سملم  شمزاطمؿ اًمذسم٤مب قمغم وضمٝمف

اعم٘م٤مسمر ، وضمف أؾمٛمر اًمٌنمة جمٕمد اًمِمٕمر ٓ ُمآل ًمف وٓ ُم٠موى ؾمقى جم٤مورة اعمقشمك وًمف 



 

رم ذًمؽ طمٙمٛم٦م أن ُمـ طمقًمف ـمٞمٌقن ٓ يثػمون اعمِم٤ميمؾ وٓ اًمٚمٖمط وٓ حيدصمقن 

يٕمٞمش رم  وجٞمج٤م يٕمذب ُمٜمٝمؿ ُمـ يٕمذب وًمٙمـ سمل صقت ، يٕمٞمش سمٞمٜمٝمؿ ىمدر ُم٤م

رهمد وًمٙمـ دوٟمام فمٚمؿ ، اًمٙمؾ ُمت٤ًموون رم رىمدتؿ ي٠ميمٚمٝمؿ اًمدود وٓ يت٠معمقن ، يٓمـ 

طمقهلؿ ذسم٤مب أظمي ي٠ميمؾ ُم٤م شمٌ٘مك ُمـ أضم٤ًمدهؿ وٓ هي٥م أطمدهؿ ًمٚمدوم٤مع قمـ ٟمٗمًف 

، ُم٤ًمعمقن وقم٤معمقن سمٜمٝم٤مي٦م اعمٓم٤مف ومل ؾمٌٞمؾ ًمدهيؿ ًمٚمخروج قمـ اًمٜمقاُمٞمس اعمقوققم٦م 

ًمٙمؾ يٕمٚمؿ أٟمف ٓ حم٤مًم٦م زائؾ ًمذا ومٝمؿ يؽميمقن ُم٤م ٓ صمقرات وٓ ٟمزقم٤مت وٟمزاقم٤مت ا

ي٠ميمؾ رم أضم٤ًمدهؿ قمغم رؾمٚمف طمتك يٜمتٝمك ، يٕمٞمش ص٤مسمرٟم٤م قمغم ُم٤م هيٌف اًمٌنم إطمٞم٤مء 

ًمف ومت٤مرة ي٠ميمؾ وأظمرى جيقع يٜم٤مضمك رم يمؾ ًمٞمٚم٦م أؿم٤ٌمطم٤م هك أـمٞم٤مف ُمـ ٟم٩ًم طم٤مئؽ 

 أوه٤مُمف ًمٞمٚم٦م يٕمٞمش ُمع إُمرأة مجٞمٚم٦م وأظمرى ُمع ـمٗمؾ هيدهده وأظمػمة ُمع روم٤مق

ي٘مْمقن ؾم٤مُمرهؿ ُمٕمف صمؿ يؽميمقٟمف سمل أٟمٞمس ؾمقى اًمٔمٚمٛم٦م و قمرير سصقر اًمٚمٞمؾ 

اًمذى يٜم٤مدى ويٖم٤مزل سمف أسمٜم٤مء ضمٜمًف ، ورم اًمّمٛم٧م صقت يرهؼ إؾمامع ، ذات ًمٞمٚم٦م 

ؾمٛمع صقشم٤م هٜم٤مك قمغم أـمراف ممٚمٙمتف اًمّم٤مُمت٦م شمٕم٘م٥م اعمّمدر طمتك رأى أطمد 

ٓ حلٔم٤مت وفمٝمرت اعمتًٙمٕملم ي٘مػ قمغم ُمدظمؾ اًمٓمريؼ اعم١مدى ًمٚمٛم٘م٤مسمر وُم٤م هك إ

أٟمثك شمريمض ه٤مرسم٦م يم٠من هٜم٤مك ُمـ يتٕم٘مٌٝم٤م ، اؾمت٘مرت رم أطمْم٤مٟمف وُمْمٞم٤م إمم اًمٔملم 

واًمٔمٚمامت داظمؾ اعم٘م٤مسمر شم٤مسمٕمٝمؿ طمتك ىم٣م اًمرضمؾ ُمٜمٝم٤م وـمره ، أشمٚمؽ سمٕمض ُمـ 

ظمٞم٤مٓشمف ، ٓ سمؾ هك طم٘مٞم٘م٦م .. هذا ُم٤م دار رم ظمٚمد ص٤مطمٌٜم٤م وهق يت٤مسمع اعمِمٝمد اًم٤ًمظمـ 

 ريمٜمف اهل٤مدئ ، أهلذا احلد ىمتٚم٧م اًمِمٝمقة واًمرهم٦ٌم ظمقف اًمذى ىم٤مد اًمِمٞمٓم٤من ُمقيمٌف إمم

أوًمئؽ ُمـ اعم٘م٤مسمر ، هؾ ؿمقىمٝمؿ ًمٚمٗمجقر أىمقى ُمـ ظمقومٝمؿ ُمـ اًم٘مٌقر أُم٤م اختذ أدُمك 

أٓ يٕمٚمؿ أن اعمآل واعمًت٘مر ه٤مهٜم٤م أُم٤م يدرى أن يمؾ ُم٤م  ؟اًمٔم٤ممل ُمـ اعمقت قمٔم٦م وقمؼمة 



 

ضمع أٟملم ص٤مسمرٟم٤م اًمذى آعمف أى مح٤مىم٦م شمٚمؽ ؟ يم٤من ذًمؽ ر ؟يريد إؿم٤ٌمقمف ُمّمػمه ًمٚمؽماب 

 ُم٤م رأى ..

*** 

رم ضمقًمتٝم٤م اًمّم٤ٌمطمٞم٦م اًمتك قم٤مدت ُمٜمٝم٤م ظم٤مًمٞم٦م اًمٞمديـ ٓ ًمٌخؾ ُمـ  "ٟمٕمٞمٛم٦م  "ُمرت 

مت٣م إمم سمٞمتٝم٤م وهؿ ُمـ ؾمٞم٘مقم  أنأًم٘م٧م إًمٞمٝمؿ اًمًٚمؿ واًمٓمٚم٥م سمؾ ٕهنؿ أظمؼموه٤م 

٦ٌم سمتقصٞمؾ ُم٤م أرادت إمم داره٤م ـمٛمٕم٤م ُمٜمٝمؿ رم اًم٘مرب ُمٜمٝم٤م واًمِمٕمقر سم٠مٟمٗم٤مؾمٝم٤م اعمٚمتٝم

وٟمداء اًمرهم٦ٌم اعمرومرف طمقل ضمًده٤م اعمٖمرى ، يم٤من أول ُمـ دق سم٤مهب٤م اجلزار اًمذى 

ؾمٚمؿ قمٚمٞمٝم٤م ًمتٚمٛمس يديف يداه٤م ومٞمِمٕمر سمام ص٤ٌم إًمٞمف وًمٙمٜمف هذه اعمرة ـمٚم٥م ُمٜمٝم٤م اعمزيد 

رم ضمٜمح اًمٚمٞمؾ ًمػمشم٘مك ُمـ درضم٦م اًمٕم٤مؿمؼ إمم درضم٤مت أىمقى ىمد  ًم٘م٤مءوم٘مد ـمٚم٥م ُمٜمٝم٤م 

ام ًمٙمـ شمٚمؽ اعمٕم٤مٟمك مل شمٙمـ ُم٤م ي٘مّمده ص٤مطمٌٜم٤م شمّمؾ إمم اًمّم٤ٌمسم٦م أو اًمٙمٚمػ أو اًمٖمر

إٟمام ىمّمد اعمٓم٤مرطم٦م وومراش ُمـ اعمٚمذات وًمٕمؾ أؾمٝمؾ اًمٓمرق ًمٚمخروج ُمـ اإلحل٤مح 

جم٤مراة اعمٚمح وم٠مظمؼمشمف أهن٤م ؾمؽماه ًمٞمل قمٜمد اعم٘م٤مسمر ، صمؿ يم٤من اًمٗمّران اًمذى ؿمٖمػ سمح٥م 

٨م اًمٜم٤مس ص٤مطمٌتٜم٤م ومقاقمدشمف ٟمٗمس اعمٞمٕم٤مد ، ويمذًمؽ اخلّْم٤مر واًمٌ٘م٤مل ، ورم اًمٚمٞمؾ طمٞم

ٟمٞم٤مم ىم٤مُم٧م ص٤مطمٌتٜم٤م حتٛمؾ سملم ـمٞم٤مت مخ٤مره٤م ؿمٞمئ٤م ختٗمٞمف طمتك قمـ أٟمٔم٤مر ُمـ ٟم٤مُمقا 

وأُمٝم٤م اًمِمٛمٓم٤مء سم٤مًمداظمؾ شمٜم٤مدى ًمت٠ًمهل٤م إمم أيـ ًمٙمـ ٓ جمٞم٥م ًمّمٞمح٤مت٤م ُمْم٧م شم٘مٓمع 

اًمِمقارع واًمدروب ُمتجٝم٦م إمم اعم٘م٤مسمر وهٜم٤مك قمغم ُمرُمك سمٍمه٤م رأت صملصمتٝمؿ رم 

ٝمؿ ُمـ وصؾ وأظمر ُم٤م زال رم ـمري٘مف أُم٤م هك اًمٓمريؼ إمم اعمققمد اعمرشم٘م٥م وصؾ ُمٜم

وم٘مد ؾمٚمٙم٧م ـمري٘م٤م ومرقمٞم٤م ي١مدى أيْم٤م ًمٚمٛم٘م٤مسمر ووصٚم٧م إمم طمٞم٨م إشمٙم٠م ص٤مسمرٟم٤م رم فمؾ 



 

إطمدى اعم٘م٤مسمر وتٚمٚم٧م أؾم٤مريره طملم رأه٤م ُم٘مٌٚم٦م قمٚمٞمف ، أظمذه٤م سملم أطمْم٤مٟمف ودومٕم٧م 

 سمام أظمٗمتف حت٧م مخ٤مره٤م وم٢مذا سمف ـمٕم٤مم ـمٝمتف ُمـ حلقم وـمٌٞمخ ووٕمتف رم طمجره ، أيمؾ

سمٜمٝمؿ وهك تديف سملم اًمٚم٘مٞمامت ىمٌلت طمرُم٧م ُمٜمٝم٤م ُمـ هؿ يٜمتٔمرون قمغم اجل٤مٟم٥م 

أظمر رم هلػ ًمٚم٘مٞم٤مه٤م ، هك اًمدٟمٞم٤م اًمٙمؾ يرٟمق ٟمحقه٤م وهك وم٘مط اًمتك ختت٤مر ُمـ تٌف 

ُمـ مج٤مهل٤م وطمٜم٤مهن٤م عمـ ٓ يٛمٚمؽ ُمـ شمراب إرض ذرة وحترم ُمـ أرادت طمتك ًمقيم٤من 

 ص٤مطم٥م طمٚم٦م وضمٚم٤ٌمب .

*** 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

طم٤من وىم٧م اًمرىم٤مد قمغم اًمٌٞمض سم٤مو٧م اًمٌٓم٦م مخ٦ًم سمٞمْم٤مت ، واؿمؽمت اًمًٞمدة سمٞمْمتلم 

أظمري٤من ُمـ ضم٤مرت٤م وووٕمتٝمام سملم اًمٌٞمض ، وسمٕمد سمْمع وقمنميـ يقُم٤م ظمرج اًمّمٖم٤مر 

شمٜمٌش أفمٗم٤مرهؿ اًمّمٖمػمة أديؿ اًمثرى ، اًمٙمؾ ُمتِم٤مهبقن إٓ واطمدة ًمقهنؿ أصٗمر يٛمٞمؾ 

٤مًمًقاد ، دمٛمع اًمّمٖم٤مر ُمٕم٤م شمّمدر ُمٜمٝمؿ سمٓمٌٓم٦م إٓ شمٚمؽ اعمًٙمٞمٜم٦م شمتِمح سم ًملظميار

هك أؿمٌف سم٤مًمٍمير ،وُمٜمح ًم٘م٥م ُمًٙمٞمٜم٦م ًمٚمٌٓم٦م اًمًقداء هق ًم٘م٥م سمًٞمط سم٤معم٘م٤مرٟم٦م ُمع ُم٤م 

طمدث هل٤م ُمـ روم٤مىمٝم٤م اًمّمٖم٤مر وأُمٝم٤م اًمتك اطمتْمٜم٧م سمٞمْمتٝم٤م ، وم٘مد زضمره٤م اجلٛمٞمع طملم 

رسم٦م سمٕمٞمدا أرادت أن شمِم٤مريمٝمؿ اًمٚمٕم٥م واهن٤مًمقا قمٚمٞمٝم٤م سمٛمٜم٤مىمػمهؿ اعمدسم٦ٌم طمتك شمقًم٧م ه٤م

قمٜمٝمؿ ، وًمق أن سمٕمٞمٜمٞمٝم٤م دُمقع ًمذرومتٝم٤م سمٖمزارة قمغم ذاك إمل ، ضم٤مءت اًمًٞمدة سمٌٕمض 

ُمـ اًمذرة اعمدؿمقش وطم٤ٌمت إرز وأًم٘م٧م هب٤م ًمٞم٠ميمؾ اًمّمٖم٤مر ومجرت ُم٘مٌٚم٦م قمغم 

اًمٓمٕم٤مم وطمٞمٜمام ُٓم٧ًم ـمرف اإلٟم٤مء زادت اًمّمٞمح٤مت ُمـ اًمّمٖم٤مر واضمتٛمٕمقا قمٚمٞمٝم٤م 

ه٤م اهلزيؾ اًمٖمض ، وُم٤م يم٤من ُمٜمٝم٤م إٓ أن سميسم٦م ُمٜم٘م٤مر أدُم٧م وضمٝمٝم٤م ورىمٌتٝم٤م وضمًد

اسمتٕمدت ُمقًمٞم٦م فمٝمره٤م وهؿ ُم٤م زاًمقا يٓم٤مردوهن٤م طمتك يم٤مدت أن شمٚم٘مك طمتٗمٝم٤م ، ريمٜم٧م 

إمم ضمدار احلٔمػمة رم ؾمٙمٞمٜم٦م شمٙمٗمٙمػ اجلراح واًمدُم٤مء اعمٜمٌث٘م٦م ُمـ أرضم٤مء ضمًده٤م 

،وًم٤ًمن طم٤مهل٤م ي٘مقل عم٤مذا حيدث مم يمؾ ذًمؽ ؟ هؾ اظمتلف ًمقٟمك هق اًم٥ًٌم رم ُم٤م 

ُمـ ويلت وضمراح ؟ وُم٤مذا اظمؽمت أٟم٤م رم شمٚمؽ إؿمٞم٤مء ؟ أٟم٤م ُم٤م اظمؽمت ًمقٟمك  أٓىمك

إن يم٤من هذا ضمرُم٤م  –وٓ ٟمًٌك وٓ طمٞم٤مشمك وُمقشمك ومٚمؿ يٕم٤مىمٌقٟمٜمك قمغم ضمرم ُم٤م ارشمٙمٌتف 

؟ وًمٙمـ قمزائك أٟمام إي٤مم ىمد شمث٧ٌم هلؿ أٟمك ُمثٚمٝمؿ ضمئ٧م يمك أطمٞم٤م وأُمأل إرض  -



 

ٓ اهلزء سمف وُمٕم٤مداشمف عمجرد أن ًمقٟمف  صٖم٤مرا وًمٙمٜمك ؾم٠مرسمك صٖم٤مرى قمغم ىمٌقل أظمر

 خم٤مًمٗم٤م .

ُمرت اًمٚمٞمٚم٦م صم٘مٞمٚم٦م قمٚمٞمٝم٤م وهك شمتٛمزق ُمـ أمل اًمٜمدوب اًمتك اٟمتنمت سمجًده٤م ، ومه٧م 

وهؿ ٟمٞم٤مم أن متتِمـ سمٕمض ُمـ ـمٕم٤مم أو ُم٤مء ي٘مٞمؿ ضمًده٤م ، ًمٙمٜمٝم٤م ظم٤موم٧م أن شم٘مقم شمٚمؽ 

ًمًلم اعمٜم٤مىمػم اًمدىمٞم٘م٦م ومتدق رأؾمٝم٤م همٗمٚم٧م قمٞمٜم٤مه٤م آُمٚم٦م رم ص٤ٌمح ضمديد يٙمًقه ا

واًمقئ٤مم واعمقدة هل٤م ٓ ؾمٞمام وهك شمِمٕمر أن سملم وٚمققمٝم٤م ىمٚم٥م حم٥م ، ٓ حيٛمؾ وٖمٞمٜم٦م 

ٕطمد طمتك وهك شمْمٛمر اجلراح رم ضمًده٤م ٓهمْم٤مو٦م ًمدهي٤م رم اًمّمٗمح قمـ اجلٛمٞمع 

 إذا ُم٤م اطمتقوه٤م ومٞمام سمٞمٜمٝمؿ .

وضم٤مء اًمّم٤ٌمح سم٢مذاىم٦م قمذسم٦م وىم٤مم اًمِمٞم٤مـملم اًمّمٖم٤مر وضمرت إًمٞمٝمؿ ُمتٝمٚمٚم٦م اًمقضمف 

أن يٙمقن اًمٚمٞمؾ ىمد حمك أومٙم٤مرهؿ اًمرضمٕمٞم٦م ، ًمٙمـ ُم٤م أن رأوه٤م إٓ وقم٤مدوا ويمٚمٝم٤م أُمؾ 

يمرتؿ وومٕمٚمقا يمام ومٕمٚمقا سم٤مُٕمس ومٞمٝم٤م همػم أن ُم٤م زاد اًمٓملم سمٚمل وأًم٘مك اًمْمٖم٨م قمغم 

اإلسم٤مًم٦م أن أوٞمػ إًمٞمٝمؿ ُمٜم٘م٤مر ضمديد وؿمديد ، يم٤من اعمٜم٘م٤مر ُٕمٝم٤م اًمتك أؾم٘مٓمتٝم٤م سمقاسمؾ 

 ..ُمـ اًمٓمٕمٜم٤مت طمتك يم٤مدت أن شمردهي٤م سيٕم٦م 

دًمٗم٧م اًمًٞمدة إمم احلٔمػمة طم٤مُمٚم٦م ـمٕم٤مم اًمّم٤ٌمح ًم٤ًميمٜمٞمٝم٤م ورأت صٖمػمشمٜم٤م ىم٤مسمٕم٦م رم 

أطمد أريم٤مهن٤م وهك ُم٤م ومت٠مت شميج سم٤مًمدم رم أرضم٤مء ضمًده٤م سمل طمراك أو أٟمٗم٤مس 

ومٔمٜم٧م أهن٤م ُم٤مشم٧م ومحٛمٚمتٝم٤م ُمـ إطمدى ىمقائٛمٝم٤م وأًم٘م٧م هب٤م إمم ؾمٚم٦م ًمٚم٘مامُم٦م هقم٤من ُم٤م 

أـمراف اًم٘مري٦م دم٤مه احل٘مقل ، أوم٤مىم٧م محٚمتٝم٤م قمغم رأؾمٝم٤م ًمتٚم٘مك هب٤م قمغم ضمن رم 

اعمًٙمٞمٜم٦م ًمتجد ٟمٗمًٝم٤م وؾمط يمقُم٦م ُمـ اًم٘مامُم٦م ي٘مٓمع اجلقع أطمِم٤مئٝم٤م ومتزق أه٤مت 



 

صقت٤م اًمذى ٓ يٙم٤مد خيرج ُمـ طمٜمجرت٤م اًمدىمٞم٘م٦م ، اىمت٤مشم٧م ُمـ سمٕمض ومت٤مت اًمٓمٕم٤مم 

اعمٚم٘م٤مة رم يمقُم٦م اًم٘مامُم٦م واطمت٤مضم٧م ًمٚمامء ومقضمدت سمٕمْم٤م ُمـ اعم٤مء اًمرايمد طمقل ُمًٙمٜمٝم٤م 

يد ، ُمرت إي٤مم قمٚمٞمٝم٤م وهك شمرى رم يمؾ يقم ضمًدا ه٤مئل ي٠مشمك ًمٞمٜمٌش اًم٘مامُم٦م اجلد

ومٞم٠ميمؾ مم٤م حيّمؾ قمٚمٞمف ُمٜمٝم٤م شمرشمٕمد ومرائّمٝم٤م ُمـ هقل وخ٤مُمتف وأؾمٜم٤مٟمف شمتقارى يمل ٓ 

 يراه٤م ، ومٚم٘مد آعمٝم٤م ذوى اعمٜم٤مىمػم اًمّمٖمػمة ومام سم٤مهل٤م ًمق سم٤مشم٧م سملم هذيـ اًمٗمٙملم ؟ 

ٟمتٝم٧م وسمرأت مم٤م رم ضمًده٤م ُمـ رم يمؾ يقم شمٚمتئؿ اجلروح وشمْمٛمحؾ طمتك ا

ؾمحج٤مت وٟمدوب وشمرى سملم اًمٗمٞمٜم٦م واًمٗمٞمٜم٦م ؾمٞمدت٤م اًمٕمجقز اًمتك أًم٘م٧م هب٤م إمم شمٚمؽ 

اًمٙمقُم٦م ه٤مهك أن ُم٘مٌٚم٦م ًمتٚم٘مك ىمامُمتٝم٤م شمقارت قمـ ٟمٔمره٤م وسمٕمدُم٤م ُمْم٧م اًمًٞمدة 

هروًم٧م اعمًٙمٞمٜم٦م إمم اًم٘مامُم٦م قمٚمٝم٤م شمِمتؿ ومٞمٝم٤م رائح٦م احلٔمػمة وسم٘م٤مي٤م مم٤م عمًتف أىمدام 

 ُمٝم٤م وأظمقت٤م اًمّمٖم٤مر !!!وأومقاه أ

ُم٤م زاًم٧م حتٌٝمؿ طمتك سمٕمد أن أذاىمقه٤م ُمر اًمٕمذاب وم٢مذا هب٤م شمرى ُم٤م سملم اًم٘مامُم٦م أطمد 

اًمّمٖم٤مر شمٗمٓمر ىمٚمٌٝم٤م وذه٧ٌم ٟم٤مطمٞمتف شم٘مٚمٌف ذات اًمٞمٛملم وذات اًمٞم٤ًمر ًمٙمـ ٓ حم٤مًم٦م 

فمٚم٧م شمٜمٔمر إًمٞمف وضمذسمتف ُمـ إطمدى أرضمٚمف طمتك ضمٕمٚمتف ىمري٥م ُمـ خم٠ٌمه٤م وذه٧ٌم 

هلام وأشم٧م سم٤مًمٓمٕم٤مم وطم٤موًم٧م ضم٤مهدة إـمٕم٤مُمف وهك ٓ شمدرى  هيٕم٤م رم ـمٚم٥م اًمٓمٕم٤مم

أٟمف ىمد ُم٤مت ،ويقم سمٕمد آظمر رأشمف يتْم٤مءل طمتك اظمتٗمك قم٤مد عم٤م ظمٚم٘مٜم٤م ُمٜمف شمراسم٤م شمذروه 

اًمري٤مح ، قمٚمٛم٧م طمٞمٜمٝم٤م أٟمف ُمّمػم حمتقم وىمد اٟمتٝمك ُمـ فمٚمٛمٝم٤م رم يقم ىمد ُم٣م وه٤م هق 

 يم٤من ئمٚمؿ ًمٚمحٔم٦م رم قمٛمره ؟أن شمراسم٤م شمرى ًمق قمٚمؿ سم٠من هن٤ميتف ؾمتٙمقن سمتٚمؽ احل٘م٤مرة أ



 

ي٘مٓمع قمٚمٞمٝم٤م طمٌؾ اومٙم٤مره٤م هذا اجلًد اًمٕمٛملق ه٤م ىمد رآه٤م إهن٤م ٓ حم٤مًم٦م ؾمتٙمقن 

ُمْمٖم٦م رم ومٛمف اًمذى ؾم٤مل ًمٕم٤مسمف ، وًمٙمـ ُم٤م أدهِمٝم٤م أٟمف عمٚمؿ سمٕمض اًم٘مامُم٦م وُم٣م سمٕمٞمدا 

قمغم اًمرهمؿ ُمـ رؤيتف هل٤م .. شمٕمج٧ٌم أيمثر طمٞمٜمام رأت ذا اعمقىمػ ومٝمك اًمتك اٟمتٝمره٤م 

أسمٜم٤مء ضمٜمًٝم٤م وأهلٌقا ضمًده٤م سمٛمٜم٤مىمػمهؿ احل٤مدة أى هزًمٞم٦م شمٚمؽ ي٘مٌٚمؽ ُمـ  اجلٛمٞمع ُمـ

 هؿ سمٖمػم ضمٜمًؽ ويرومْمؽ أسمٜم٤مءه ؟

شم٘مٓمع ىمٚمٌٝم٤م ؿمقىم٤م ًمرؤي٤مهؿ وم٘مررت أن شمتٌع ظمٓمك اًمًٞمدة طمتك شمّمؾ إمم اًمٌٞم٧م وُمـ 

صمؿ ًمٚمحٔمػمة ومتٚمت٘مك أُمٝم٤م ٓؾمٞمام وىمد ص٤مرت أن ؿم٤مسم٦م ومتٞم٦م ىمد ؿم٥م قمقده٤م ويم٤ًم 

ًمريش رم ضمٜم٤مطمٞمٝم٤م وضمًده٤م ، وضم٤مءت اًمًٞمدة ومتٕم٘مٌتٝم٤م طمتك اًمٚمحؿ ىمدُمٞمٝم٤م وـم٤مل ا

وصٚم٧م ًمٚمٌٞم٧م وشمًٚمٚم٧م إمم اًمًٚمؿ وُمٜمف إمم احلٔمػمة ىمٚمٌٝم٤م جيرى ىمٌؾ ىمدُمٞمٝم٤م شمذيمر 

وم٘مد ص٤مروا  رءوضمقهٝمؿ وأضم٤ًمدهؿ وُمٜم٤مىمػمهؿ أيْم٤م ، ورأتؿ وىمد شمٖمػم يمؾ 

أؿم٤ٌمه٤م ٟمٗمس اًمريش إؾمقد اعمختٚمط سم٤مٕسمٞمض ، ٟمٗمس اجلًد واًمّمقت تٚمٚم٧م 

ؤي٤مهؿ ًمٙمٜمٝمؿ طملم رأوه٤م ضمروا إًمٞمٝم٤م ويم٠من ذايمرة اًمنم ىمد قم٤مدت ؾمٌ٘متٝمؿ سمر

ُمٜم٤مىمػمهؿ إًمٞمٝم٤م ورم هذه اعمرة مل يٙمـ يمقهن٤م ؿم٤مذة قمٜمٝمؿ سمؾ يمقهن٤م همري٦ٌم قمـ دارهؿ ، 

همري٥م قم٤معمٝمؿ ومٝمؿ يٙمرهقن اعمختٚمػ واًمٖمري٥م قم٤مؿمقا قمغم ُم٤م ورصمقه ويمرهقا ُم٤م 

عمرة داومٕم٧م قمـ ٟمٗمًٝم٤م وسم٘مدر اؾمتجد قمغم دٟمٞم٤مهؿ ، يرومْمقن اًمتٖمٞمػم .. ورم هذه ا

احل٥م اًم٘م٤مسمع رم ىمٚمٌٝم٤م شمٌدل إمم ىمقة رم اًمذود قمـ ٟمٗمًٝم٤م ومخ٤مومٝم٤م اجلٛمٞمع وص٤مرت 

ؾمٞمدة ًمٚمحٔمػمة شم٠ميمؾ ىمٌؾ أن ي٠ميمٚمقا وشمنمب ىمٌؾ أن ينمسمقا ُم٤م يم٤مٟم٧م شمتٛمٜمك أن شمّمػم 

هٙمذا ًمقٓ اوٓمره٤م اجلٛمٞمع ًمذًمؽ ومّم٤مرت شم٠مظمذ احلؼ قمٜمقة وهمّم٤ٌم ، وُم٤م أؿمٌف 

مل اًمٌط همػم أٟمٜم٤م سٟم٤م أىمز ُمٜمٝمؿ رم ؿمتك ضمقاٟم٥م احلٞم٤مة ، اًمٙمؾ يٖمرد قم٤معمٜم٤م اًمٔم٤ممل سمٕم٤م



 

سمٓمري٘متف ويٕمٞمش قمغم قم٤مداشمف ىم٤مسمٕم٤م قمغم ومٜمٜمف يٌح٨م قمـ ؾمٕم٤مدشمف وراطمتف وؾمٚمٓم٤مٟمف دون 

اًمٜمٔمر إمم ُمـ يِم٤مريمقٟمف احلٞم٤مة ورم ـمريؼ سمحثف قمـ ُمٚمذاشمف يدق رأس همػمه ، وُم٤م 

 وم٘مؾ قمغم اًمدٟمٞم٤م اًمًلم .احلٞم٤مة إٓ شمِم٤مرك وطم٥م وم٢من اٟمتٝمك احل٥م ُمـ اًم٘مٚمقب 

*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

صح٤م أهؾ اًم٘مري٦م ذات ًمٞمٚم٦م قمغم صقت قم٤مل ووجٞم٩م وضمٚم٦ٌم ، صقت أظمذ سمٜمٞم٤مط 

صقت هق اؿمٌف  ؟اًم٘مٚم٥م ُمـ قملم اًمًٙمقن واًمٓمٛم٠مٟمٞمٜم٦م إمم قمقامل ُمـ اخلقف واًمٗمزع 

سم٤مًمٜمٗمخ رم اًمّمقر ًمٞمقم اًم٘مٞم٤مُم٦م أص٤مب مجٞمع ُمـ سم٤مًمٌٚمدة سم٤مهلٚمع ، شم٤ًمءل اًمٜم٤مس قمـ يمٜمف 

هذا اًمّمقت وًمٙمـ ٓ جمٞم٥م ، ىم٤مل أطمدهؿ سم٠مهن٤م قملُم٤مت اًم٘مٞم٤مُم٦م وم٠مؿم٤مر اًمٕم٤ممل أن 

ًمٚم٘مٞم٤مُم٦م أطمداث ٓ سمد أن شمًٌؼ اًمٜمٗمخ رم اًمّمقر ، وم٠مردف آظمر أهن٤م ٓسمد هم٤مرة ًمٚمحرب 

ؽ ومام قمدٟم٤م ٟمخقض طمروسم٤م إٓ شمٚمؽ احلروب اإلقملُمٞم٦م اًم٘مٛمٞمئ٦م وًمٙمـ أى احلروب شمٚم

اًمتك شمّمدر ُمـ حت٧م أىمدام احلٙم٤مم ًمْمامن سم٘م٤مؤهؿ رم ؾمدة احلٙمؿ ، طمرب رضوس 

ًمِمٞمٓمٜم٦م ُمـ يٕم٤مروقن اعمٚمٝمٛمقن ُمـ احلٙم٤مم اًمذيـ اظمت٤مرهؿ اهلل سمرقم٤ميتف وقمدًمف حلٙمؿ 

٤مسمرٟم٤م اًمتك ؾمٙمٜمقه٤م اًمٌلد .. ومٜم٤مدى آظمر أن شمٚمؽ هجٛم٦م ًمٚمجـ ىمد يم٤مٟم٧م ٕٟمٜم٤م ٟم٘مٚمٜم٤م ُم٘م

يمٌؾ  اٟمِمٖمؾوم٘مد أومًدٟم٤م قمٚمٞمٝمؿ طمٞم٤متؿ أُمٜم٦م .. ومل يرد أطمد قمغم هذه اًمِمٌٝم٦م وم٘مد 

سم٠مُمره ودمٛمع اًمٜم٤مس رم زُمر اًمٙمؾ هيذى سمام ؾمقل ًمف قم٘مٚمف وصقرت ًمف طمٗمٞمٔمتف 

 اُمتألتوأومٙم٤مره وسم٤مت اًم٘مقم ًمٞمٚمتٝمؿ ي٘مٔمقن ٓ يٖمٛمض هلؿ ضمٗمـ طمتك أن اعم٤ًمضمد 

٤م صلت أطمد اًمٕمٞمديـ ، وسمزغ اًمٜمٝم٤مر واًمٙمؾ رم قمـ آظمره٤م رم صلة اًمٗمجر يم٠مهن

اٟمتٔم٤مر اًمٜمٞمؾ ُمـ ُمّمدر اًمّمقت اًمذى اىمض ُمْمجٕمٝمؿ وًمٙمـ ٓ ضمديد ذه٥م 

اجلٛمٞمع إمم طم٘مقهلؿ هك يمام هك ٓ ضمديد ًمدهيؿ ؾم٤ميمٜم٦م يمام شمريمقه٤م سم٤مُٕمس ، ص٤مرت 

ىمّم٦م شمؽمدد قمغم إًمًـ ٓ رء رم يمٚمامتؿ ؾمقى اًمٚمٞمٚم٦م اعم٤موٞم٦م وُم٤م طمدث ومٞمٝم٤م ، 

ُمٝمؿ اًمرشمٞم٥م سمٜمٗمس اًمؽمشمٞم٥م واجلدوًم٦م اًمتك ورصمقه٤م قمـ أضمدادهؿ ىمْمقا يق



 

وؾمٞمقرصمقهن٤م ٕسمٜم٤مئٝمؿ ،ُم٣م اًمٜمٝم٤مر سمرُمتف وٓ ضمديد رم اًمّمقت ومتج٤مهؾ اًمٜم٤مس ىمّمتف 

وُمْم٧م حلٔم٤متؿ وظمٚمدوا ًمٚمٜمقم وومج٠مة اٟمتٗمْمقا ُمـ ومراؿمٝمؿ قمغم ٟمٗمس اًمّمقت رم 

قمغم شمتٌع  ذات اًمقىم٧م ، ومتِمجع أطمدهؿ وحتريم٧م اًمرضمقًم٦م رم دُم٤مئف احل٤مرة وأس

اًمّمقت ومقضمده ص٤مدرا ُمـ احل٘مقل اعمؽماُمٞم٦م قمغم أـمراف اًم٘مري٦م ،وم٠مس قمغم اعم٣ُم 

ىمدُم٤م إمم ُمّمدر اًمّمقت رم ٟمٔمرة ًمقم ُمـ زوضمتف وٟمٔمرات ُمـ اًمٗمزع ُمـ أوٓده 

اًمّمٖم٤مر واظمؽمق اًمرضمؾ اًمٔمٚمامت وُم٤م أٟمّمت٧م أذٟم٤مه ًمّمٞمح٤مت ُمـ طمقًمف اعمٓم٤مًم٦ٌم 

ق صقت اجلرأة واإلىمدام يم٠مٟمام ي٤ًمق سم٤مًمرضمقع ظمقوم٤م قمٚمٞمف ، وًمٙمـ ٓ صقت يٕمٚمق ومق

ص٤مطمٌٜم٤م حلتٗمف رهمؿ أٟمٗمف ُم٣م واًمٗمرائص ًمديف شمرشمٕمد يم٠مٟمام اًمزٓزل يم٤من ُمريمزه٤م 

ضمًده اهلزيؾ ؾمٛمع ىمرىمٕم٦م وصخ٤ٌم ومٙم٠من اخلقف طمؾ حمؾ اًمدم قمٜمده ومّم٤مر ُم٤م جيرى 

شمداظمٚم٧م إصقات رم أذٟمٞمف ومت٤مرة يًٛمع قمقاء اًمذئ٥م يِمؼ ،  ظمقوم٤م ىم٤مؾمٞم٤م سمنمايٞمٜمف

يمٚمام قمل ، وشم٤مرة يًٛمع قمرير سصقر احل٘مقل وشم٤مرة ٟم٘مٞمؼ اًمْمٗم٤مدع صدره اخلقف 

ويمؾ ذًمؽ ـمٌٞمٕمٞم٤م يمؿ يم٤من يًٛمٕمف رم ًمٞم٤ممم اًمرى رم احل٘مقل ًمٞمل طملم يم٤مٟم٧م اعمٞم٤مه 

ؿمحٞمح٦م وم٤مؾمتٚمزم ذًمؽ اًمًٝمر ًمرى احل٘مقل ، ًمٙمـ ُم٤م مل يٙمـ ُمٕمت٤مدا هك شمٚمؽ إذرع 

م ُمداُمًتف ًمتّمٜمع شمٚمؽ اًمٓمقيٚم٦م اًمتك شمتحرك يٛمٜم٦م وينة ويم٠مهن٤م اىمتٓمٗم٧م ُمـ اًمٔمل

إذرع اعمخٞمٗم٦م ىمٚمٌف ضمرى ٟمحق اًم٘مري٦م ىمٌؾ ضمًده شمٕمثرت ىمدُم٤مه رم ـمريؼ اًمٕمقدة رم 

اجللُمٞمد وًمٙمـ يمٞمػ سمف أن يِمٕمر وهق اًمقضمؾ اًمذى هيرب ُمـ رء ُم٤م شميج وضمٝمف 

ووضمٝمف يٜمٔمر ًمٚمخٚمػ ظمِمٞم٦م أن شم٘متٜمّمف شمٚمؽ  ًمألُم٤ممسم٤مًمدُم٤مء طملم وىمع ومٝمق جيرى 

صقر ًمف ظمٞم٤مًمف أن وضمٝم٤م يمٌػما يٛمأل اًمًامء ىمد سمدا ًمف إذرع اًمتك شمٕمدو ظمٚمٗمف ، و

وقمٙمػ قمغم شمٕم٘مٌف ، فمؾ ي٘مع ويٜمٝمض وي٘مف أظمرى ويٜمٝمض صمؿ يٍمخ ُمـ إمل وٓ 



 

جمٞم٥م ومٕمٜمد طم٤موم٦م اًمٔملم يٜمتٔمر أهؾ اًم٘مري٦م اخلؼم اًمٞم٘ملم وأظمػما وصؾ إًمٞمٝمؿ سملم 

ت٘مط صٞمح٤مت اًمدهِم٦م واًمٗمزع وساخ أـمٗم٤مًمف وزوضمتف اًمتك أًم٘م٧م اًمٚمقم قمٚمٞمف يم٤من يٚم

أٟمٗم٤مؾمف سمّمٕمقسم٦م يم٠مٟمام حيٛمؾ ومقق صدره طمجرا ، حيٛمٚمف سم٠مٟمٗم٤مؾمف ُم٤م ومٙمر ُمـ طمقًمف رم 

إؾمٕم٤مومف ىمٌؾ شمٗمٙمػمهؿ رم ؾم١ماًمف قمام رأى ومام اؾمتٓم٤مع اجلقاب اًمٌت٦م ومحٛمٚمتف زوضمتف 

وأسمٜم٤مئف ًمٚمدار شم٤مريملم أهؾ اًم٘مري٦م رم زُمراتؿ يت٤ًمءًمقن قمام ىمد ص٤مدف ص٤مطم٥م 

اره قمٚمٝمؿ جيدون إضم٤مسم٤مت ٕؾمئٚمتٝمؿ اًمتك اًمٌٓمقًم٦م واإلىمدام ، ورأوا أن يذهٌقا ًمد

صدقم٧م رؤوؾمٝمؿ ، ومام أضم٤مب اًمرضمؾ ؾمقى سم٤مٕذرع اًمٙمٌػمة واًمقضمف اعمٖمٓمك ًمٚمًامء 

واعمٓم٤مردة ؾم٤مًمٗم٦م اًمذيمر سمؾ أو٤مف أٟمف ؾمٛمع صقشم٤م يٜمدد اجلٛمٞمع سم٠مٓ يذهٌقا حل٘مقهلؿ 

وإٓ أص٤مهبؿ ُم٤م أص٤مسمف ، زادهؿ ُم٤م ؾمٛمٕمقا طمػمة وشمٚمٙم١ما رم ـمٚم٥م اًمرزق وقمزُمقا 

أن ئمٚمقا رم ضمحقرهؿ طمتك ي٠مذن اهلل سم٤مجلديد ومتر إي٤مم ويمٌؾ ىم٤مسمع رم سمٞمتف  أُمرهؿ

وزادت احل٤مضم٦م سمٕمد اٟمتٝم٤مء اعمخزون ُمـ ـمٕم٤مُمٝمؿ وـمٕم٤مم ُم٤مؿمٞمتٝمؿ طمتك رضوع اًمٌ٘مر 

ىمد ضمٗم٧م ُمـ ُمٜم٤مسمٕمٝم٤م ومل ًمٌـ سمدون همذاء واًمٖمذاء ٓ يٙمقن إٓ رم احل٘مؾ ، أُم٤م احل٘مقل 

ـمقل اعمدة اًمتك هجروا ومٞمٝم٤م احل٘مقل ُم٤مت وم٘مد قمٓمِم٧م ًمٚمامء وذسمؾ ومٞمٝم٤م اًمزرع وُمع 

اًمزرع وشمِم٘م٘م٧م إرض ُمـ ىمٚم٦م اعم٤مء وص٤مر يمؾ ريمـ ُم٘مٗمر جمدب شمٕمس ٓ طمٞم٤مة 

ؾمقى رم إيمقاخ واًمٌٞمقت ، طمٞم٤مة هك إمم اعمقت أىمرب اؾمتٌد هبؿ اجلقع طمتك 

أظمرضمٝمؿ ُمـ دي٤مرهؿ وم٤معمقت اًمذى ؾمٞمٗمٜمٞمٝمؿ ضمققم٤م هق ٟمٗمًف اعمقت اًمذى ؾمٞملىمقٟمف 

همقت ذى إذرع اًمٓمقيٚم٦م واًمقضمف اعمخٞمػ ، وأمجٕمقا أُمرهؿ قمغم إذا وىمٗمقا ود ـم٤م

ُملىم٤مة اعمقت واؾمتٕمدوا ًمٞمقم اًمٙمرهي٦م وظمرضمقا ومرادى ومج٤مقم٤مت ٓ حيٛمٚمقن رم 

أيدهيؿ ؾملطم٤م وٓ شمروؾم٤م وم٘مط أطملم أسمٜم٤مئٝمؿ واجلقع اًمذى يٕمرسمد رم أطمِم٤مءهؿ 



 

ؿ وم٢مُم٤م احلٞم٤مة واهلروب ُمـ اعمقت إمم اعمقت ، ُم٤م قم٤مد يرهٌٝمؿ ُم٤م أضمٚمًٝمؿ رم سمٞمقت

اًمٙمريٛم٦م أو اعمقت حت٧م أيدى اًمٓم٤مهمٞم٦م اًمذى ٟمٖمص قمٚمٞمٝمؿ دٟمٞم٤مهؿ ويمدر قمٚمٞمٝمؿ صٗمق 

احلٞم٤مة ، وصٚمقا ًمٚمح٘مقل ومرأوا ضمدهب٤م وىمٗمره٤م ووطمِمتٝم٤م وىمد ص٤مرت زراقمتٝمؿ هِمٞمام 

ذرشمف اًمري٤مح يٛمٜم٦م وينة اًمًٙمقن يٕمؿ يمؾ رء اظمؽمىمقا اًم٘مٗمر إمم ىمٗمر ُمثٚمف وُم٤م 

 طمٞم٤مة ًمٗمرد هٜم٤مك ُمـ إؾم٤مس وُم٤م يم٤من اًمّمقت إٓ وضمدوا ذو اًمذراقملم واًمقضمف وٓ

صقت ظمقومٝمؿ ووٕمٗمٝمؿ واؾمتٙم٤مٟمتٝمؿ ، وُم٤م يم٤من شمٗمًػم ص٤مطمٌٜم٤م اهلامم رم اًمٌداي٦م إٓ 

اظمتلق ُمـ وطمك أوه٤مُمف صقرة ًمٚمخقف طملم يٛمأل اًم٘مٚم٥م شمٜمٕمٙمس رم أىمقى 

صقره٤م ًمتجٕمؾ ُمٜمف ريِم٦م رم ُمٝم٥م اًمري٤مح وذاقم٤م يتامدى وًمٙمٜمف ُمٓم٠مـم٠م اًمرأس ، 

 ٟمخٚمؼ ُمـ أوه٤مُمٜم٤م ُم٤م يٙمدر صٗمق أطملُمٜم٤م ، ٟمحٗمر أُم٤مُمٜم٤م اًمٓمرىم٤مت يمك ٓ ٟمحـ اًمٌنم

ٟمٛم٣م ًمألُم٤مم ، ٟمخ٤مف ذو اجل٤مه واًمًٚمٓم٤من ورب اجل٤مه واًمًٚمٓم٤من ٓ ٟمخ٤مومف ، ٟمتِمدق 

سمخقومٜم٤م ُمـ اخل٤مًمؼ وٟمحـ ُمـ اعمخٚمقق أظمقف ، ٟمّمٜمع إصٜم٤مم سم٠ميديٜم٤م ورم اًمٜمٝم٤مي٦م 

 ٟمًجد عم٤م صٜمٕم٧م يداٟم٤م .

*** 

 

 

 

 



 

ؾمتٞم٘مظ رم وىم٧م ُمٌٙمر ُمـ اًمّم٤ٌمح ، مل ي٘مؿ سمرشم٤مسم٦م ُم٤م يٗمٕمؾ يمؾ يقم ، ومٛمـ اًمٓمٌٞمٕمك ا

واعمتٕم٤مرف قمٚمٞمف واًمروشملم اًمذى اقمت٤مده أن ي٘مقم ُمـ ٟمقُمف يتٜم٤مول إومٓم٤مره صمؿ يرؿمػ 

يمقسم٤م ُمـ اًمِم٤مي رم ذوم٦م ُمٜمزًمف يت٤مسمع اًمٖم٤مدى واًمرائح أُم٤مم ُمٜمزًمف اًمٙم٤مئـ رم إطمدى 

 يدل قمغم طم٤مًمتف اعمٞمًقرة سم٠مصم٤مصمف اًمٗم٤مظمر اعمٜم٤مـمؼ اًمٕم٤مُمرة سم٤مًمًٙم٤من ، ُمٜمزل صٖمػم

وطمقاؿمٞمف اًم٤ٌمهٔم٦م اًمثٛمـ ، وقمغم ُم٤م يٌدو يٕمٞمش قمجقزٟم٤م سمٛمٗمرده يمٞمػ وعم٤مذا ىمد 

 شمقوح سمٕمض أومٕم٤مًمف ُم٤م ىمد ضمٕمٚمف وطمٞمدا رم شمٚمؽ اًمدار .

ٟمزل درضم٤مت اًمًٚمؿ رم شم١مدة وسمطء جير ىمدُم٤مه اعمٜمٝمٙمتلم ٟم٤مطمٞم٦م رء ُم٤م ظمرج ُمـ 

صمؿ قمؼم اًمِم٤مرع اعمتًع ًمٞمّمؾ إمم ُمٜمٓم٘م٦م أىمٞمٛم٧م  يٛمٞمٜم٤م صمؿ ي٤ًمرا اٟمحٜمكؿم٤مرقمف طمتك 

ومٞمٝم٤م اًم٘مّمقر قمغم ـمررم اًمِم٤مرع ، ُم٤ٌمن ؿم٤مه٘م٦م محٚم٧م ُمـ اجلامل ُم٤ممل شمًتٓمع اًمٕملم 

اإلعم٤مم سمام هب٤م ُمـ روقم٦م زظمروم٦م ومج٤مل اعم٤ٌمٟمك اًمٕمتٞم٘م٦م ، ىمّمد ص٤مطمٌٜم٤م إطمدى اًم٘مّمقر 

، وضمػ  ويم٤من ُمٝمجقرا ، أؿمج٤مره اًمٕمت٘مٞم٦م يمٛم٤ٌمٟمٞمف تدًم٧م ُمٜمٝم٤م إومٜم٤من واًمٖمّمقن

ُمٜمذ أقمقام ظمٚم٧م ، رضمع سم٤مًمذايمرة إمم اًمقراء  اصٓمٗم٤مومٝم٤ميمثػمه٤م وًمٙمـ إؿمج٤مر رم 

أرسمٕم٦م قم٘مقد ُمْم٧م ، يم٤من هق آٟمذاك رم ريٕم٤من ؿم٤ٌمسمف وقمٜمٗمقان ىمقاُمف ، وىمٛم٦م ؿم٘م٤موشمف 

طملم يم٤من رم رطمٚم٦م قمقدشمف ُمـ اجل٤مُمٕم٦م يٛمر سملم شمٚمؽ اعمروج اعمٚمح٘م٦م  واٟمٓملىمف

٥م واًمتك ُمٚمٙم٧م زُم٤مم إُمقر ودوم٦م احلٞم٤مة رم سم٤مًم٘مّمقر اعمِمٞمدة ًمتٚمؽ اًمٓمٌ٘م٦م ُمـ اًمِمٕم

ُمديٜمتف ، أُم٤م هق ومل يٛمٚمؽ ُمـ طمٞم٤مشمف ؾمقى أم وم٘مػمة أرُمٚم٦م ُم٤مت قمٜمٝم٤م زوضمف وشمريمٝم٤م 

 سمقطمٞمده٤م رم احلٞم٤مة شمٕم٤مٟمد اًمريح وشمٙمن اعمقج ًمٌ٘م٤مء يمٚمٞمٝمام قمغم وضمف اًمًٌٞمٓم٦م .



 

٤مًمقا يم٤من رم ـمريؼ قمقدشمف هق وصدي٘مف إيمثر ؿم٘م٤موة ُمٜمف يٛمرون سملم شمٚمؽ اًم٘مّمقر ًمٞمٜم

ومتٚمؽ ؿمجرات اًمتٗم٤مح وشمٚمؽ  وؿمت٤مءُمـ أؿمج٤مره٤م سمٕمض اًمثامر اًمتك ٓ شمٜمْم٥م صٞمٗم٤م 

ًمٚمامٟمجق وأظمرى ًمٚمرُم٤من وأظمرى ًمٚمؼمشم٘م٤مل وهٜم٤مك اًمٕمٜم٥م وهٜم٤م ٟمخٞمؾ اًمتٛمر ، وًمٕمؾ ُم٤م 

ضمٕمٚمف يًٕمك ضم٤مهدا ًمٚمٜمٞمؾ ُمـ شمٚمؽ اًمثامر هق أن ُم٤م شمدظمره إم اعمًٙمٞمٜم٦م ُمـ سمٞمع 

 اًمٗم٤ميمٝم٦م ومتٚمؽ ًمألهمٜمٞم٤مء وم٘مط . اخلْم٤مر ٓ يٗمت٠م أن يًد رُمؼ ضمققمٝمام أُم٤م

ؾم٤مر وصدي٘مف إٓ أن وصل ًمٚم٘مٍم وقمغم أؾمقاره ىمد شمدًم٧م اًمٗمروع سمل صمامر ومٙمؿ ُمـ 

زائر ُم٣م ُمـ ٟمٗمس اًمٓمريؼ ويم٤من ًمف ذات اهلدف ومام أيمثر اًمٗم٘مراء رم سمٚمده ، ومتِم٤مور 

 وصدي٘مف ُم٤م احلؾ رم هذا ؟ وم٠مؿم٤مر إًمٞمف سمتًٚمؼ اًمًقر ومام سملم أيديٜم٤م ٟمٕمٗمف وُم٤م اسمتٕمد قمٜم٤م

ٓ ؿمؽ أٟمف أومْمؾ طمٙمٛم٦م شم٤مومٝم٦م ومام سملم أيديٜم٤م ؾمٞمدى اًم٘م٤مرئ هق سمٕمٞمٜمف ُم٤م سملم أيدى 

همػمٟم٤م ًمقٓ شمٓمٚمٕمٜم٤م إمم ُم٤م رم أيدهيؿ وىمد يٙمقن ُم٤م ٟمٛمٚمٙمف أقمٔمؿ وأمجؾ وًمٙمـ اًمٌمء رم 

يدٟم٤م سمٕمض ُمـ اعمٚمؾ وُم٤م سم٠ميدهيؿ ٓ ؿمؽ أومْمؾ .. ٟمٕمقد ًمّم٤مطمٌٞمٜم٤م اًمٚمذان قم٘مدا ٟمٞمتٝمام 

٤مٟم٤م سملم إؿمج٤مر اًمقاروم٦م واًمثامر اًمٜم٤موج٦م ومجٜمقا ُمٜمٝم٤م قمغم شمًقر اًم٘مٍم وهقم٤من ُم٤م يم

ُم٤م ضمٜمقا صمؿ شمًقروا ظم٤مرضملم ، ومل شمٙمـ شمٚمؽ اًمٜمٝم٤مي٦م سمؾ ص٤مر ُم٘مّمدهؿ رم يمؾ يقم 

ذاك اًمًقر وشمٚمؽ إؿمج٤مر ..طمتك طمدث ذات يقم أن شمًٚم٘م٤م اًمِمجرة ومتتٕم٤م سم٤مجلٜمك 

يم٤من ظمٗمػم اًم٘مٍم وسمقاسمف  "قمقض "واًم٘مٓم٤مف وقمٜمد ٟمزوهلام وضمدا ُم٤ممل يتقىمٕم٤م 

يٜمتٔمرمه٤م أؾمٗمؾ اًمِمجرة وأُمًؽ سمتلسمٞمٌٝمام وًمٙمـ اؾمتٓم٤مع اعمراوغ أن يٗمٚم٧م شم٤مريم٤م 

ارشمٕمد ُمـ هقل ُم٤م ىمد حيدث ومامذا ؾمُٞمٗمٕمؾ سمف رم هذا "قمقض "ص٤مطمٌٜم٤م رم ىمٌْم٦م 

اًم٘مٍم ؟.. ٟم٤مدى قمقض سمّمقت ضمٝمقر ومخرج رضمؾ يٌدو ُمـ هٜمداُمف اعمٜمٛمؼ وُمٜمٔم٤مره 



 

ٞمج٤مُمتف اًمٗمخٛم٦م أٟمف رب اًمدار اعمٚم٘مك قمغم أرٟم٦ٌم أٟمٗمف وؿمٕمره اًمثٚمجك اًمٜم٤مقمؿ وسم

 وص٤مطم٥م اًم٘مٍم ..

 ..؟ "قمقض "ُمـ هذا ي٤م  -

هذا ًمص رأيتف وص٤مطم٥م ًمف ينىمقن اًمثامر ُمـ احلدي٘م٦م وًمٙمـ ص٤مطمٌف  -

 أومٚم٧م ُمٜمك ..

 "قمقض  "واًمت٘مزز صمؿ أُمر  آؿمٛمئزازٟمٔمر ص٤مطم٥م اًم٘مٍم إمم اًمِم٤مب ٟمٔمرة ُمٚم١مه٤م 

ؾمقى اجلٚمد واًمٕمذاب .. سمؽميمف سمٕمد اًمتٝمديد أٟمف ًمق رآه هٜم٤م ُمرة أظمرى ًمـ يٜم٤مل 

اٟمٗمرضم٧م أؾم٤مرير ص٤مطمٌٜم٤م وىمٗمز ُمقًمٞم٤م فمٝمره ًمٚم٘مٍم ورم ٟمٔمرة أظمػمة ًمٚم٘مٍم رآه٤م شمٓمؾ 

يم٤مًمِمٛمس اعمنمىم٦م ُمـ ذوم٦م اًم٘مٍم ُمليم٤م رم هٞمئ٦م سمنم ؿمٕمره٤م اًمذهٌك اعمٜمًدل قمغم 

يمتٗمٞمٝم٤م وقمٞمٜم٤مه٤م اًمٚمت٤من شمِمٕم٤من يمٕمٞمٜمك هرة شمٚمٛمٕم٤من ُمـ سُمٕمد ، ووضمٝمٝم٤م اعمرُمرى اًمٜم٤مقمؿ 

رؾمٛم٧م اسمت٤ًمُم٦م ٓ أروع ، ٓ يدرى إن يم٤مٟم٧م ًمف أم قمٚمٞمف وًمٙمـ يٙمٗمك وؿمٗمتٞمٝم٤م اًمتك 

أهن٤م اسمتًٛم٧م .. شمرك اًم٘مٍم وٓ رء رم ذهٜمف ؾمقى شمٚمؽ اًمثٛمرة اًمتك ُم٤م ضم٤مل 

سمخ٤مـمره اىمتٓم٤مومٝم٤م .. يذيمر أٟمف مل يٜمؿ ًمٞمٚمتف شمٚمؽ ُمتٗمرؾم٤م ومٞمام شمٌ٘مك ًمف ُمـ صقرت٤م رم 

اًم٘مٍم ُمٝمام يم٤مٟم٧م اًمٕم٤مىم٦ٌم وم٘مد خمٞمٚمتف .. قمزم رم قمقدشمف سم٤مًمٞمقم اًمت٤ممم قمغم أن يتًقر 

ضم٤مع ىمٚمٌف ًمرؤي٦م ذاك اعملك اًم٘م٤مسمع سم٤مًمنموم٦م ، شمٙمرر ُمٙمقصمف قمغم طم٤موم٦م اًمًقر يمثػما وقمغم 

اًمرهمؿ ُمـ ٟمْم٩م اًمثامر إٓ أٟمف ُم٤م ٟمٔمر إمم صمٛمرة واطمدة وم٘مٚمٌف ص٤مر ؿمٖمقوم٤م سمٜمقع آظمر ُمـ 

٦م ، صمامر شم٘مٓمع اًم٘مٚم٥م ؿمقىم٤م إًمٞمٝم٤م ، صمامر شمٜمْم٩م ومقق أؿمج٤مر طمٜم٤مهن٤م وسمًٛمتٝم٤م اًمٓم٤مزضم

واًمٖمري٥م أهن٤م تٌف ُمـ شمٚمؽ اًمثامر يمثػما رسمام قمـ ىمّمد او همػم ىمّمد ًمٙمـ إقملم شمٚمت٘مك 



 

 ُم٤مئفًمؽمشمًؿ صقرشمف قمغم  قمٚمٞم٤مئفواًم٘مٚمقب شمرومرف ، وُم٤م اًمْمػم رم أن هيٌط اًم٘مٛمر ُمـ 

 اًمرايمد رم وطمؾ أي٤مُمف وـملم وم٘مره ..

 اًمًقر ضم٤مء ذات هن٤مر وٟمزًم٧م ُمـ قمٚمٞم٤مئٝم٤م ًمتٜمزًمف ُمـ قمغم طمتلاؾمتٛمر قمغم شمٚمؽ احل٤مل 

رم قمج٥م ُمـ ًمدٟمف وصٛم٧م ُمـ قمقض اًمذى رأى ذًمؽ سمٕمٞمٜمٞمف دون أدٟمك طمراك ، ومام 

ًمف سمرهم٦ٌم ؾمٞمدشمف إن ارادت طمتك أن شم٤ًمُمر ًمّم٤م ، ُم٤م قمٚمٞمف ؾمقى اًمٓم٤مقم٦م اًمٕمٛمٞم٤مء 

واًمّمٛم٧م اًمرهٞم٥م وشمٙمتؿ ُم٤م رأى ٟمزوٓ ًمرهم٦ٌم ؾمٞمدة اًم٘مٍم ، يم٤من اًمٚم٘م٤مء ه٦ٌم عمريض 

ض ُمـ طم٥م ُم٤م يم٤من ًمٞمٜم٤مل ذًمؽ طمتك اًم٘مٚم٥م وم٘مد أُمٓمرت قمٚمٞمف ؾمٞمقٓ ُمـ طمٜم٤من وومٞم

رم أطملُمف اًمًٌٞمٓم٦م ... هؾ اسمتًٛم٧م ًمف احلٞم٤مة ومج٠مة ؟ ُم٤م ىمٞمٛم٦م احلٞم٤مة سمدوهن٤م وُم٤م ىمٞمٛم٦م 

اًمٕمٛمر إن مل يٙمـ رم ًم٘مٞم٤مه٤م .. وهٞمٝم٤مت أن شمًتٛمر احلٞم٤مة رم روٟم٘مٝم٤م وم٘مد ه٧ٌم ري٤مح 

اًمٌٕمد واًمْمٞم٤مع طملم ذه٥م ًمٚمًقر ومقضمده ىمد أطمٞمط سم٤مًمًٚمؽ اًمِم٤مئؽ .. طم٤مول ُمرارا 

ٚم٘مف ًمٙمـ إؾملك أدُم٧م يمٗمٞمف ، وأدُمك اًمٌٕم٤مد ىمٚمٌف وهجر اًمٜمقم ُم٘مٚمتٞمف ، وذات شمً

يقم أطمس سم٤مٕؿمقاك ىمد هت رم سمدٟمف وىمْم٧م ُمْمجٕمف ، طمتك أن هيره ص٤مر 

ؿم٤مئٙم٤م وهيرشمف ص٤مرت ُمرشمٕم٤م ًمٚمِمقك وأٓم .. وم٠مس قمغم اًمٚم٘م٤مء ُمٝمام يم٤مٟم٧م اًمٜمت٤مئ٩م 

 ث رم دٟمٞم٤م ٓ يراه٤م هب٤م ..؟ ومام وم٤مئدة احلٞم٤مة إن مل شمٙمـ ومٞمٝم٤م وُم٤م وم٤مئدة اعمٙمق

ٟمزل ُمـ طمجرشمف اًمْمٞم٘م٦م ذات إصم٤مث اعمتقاوع ىم٤مومزا رم اًمِمقارع ٓ ىمدُم٤من شمًػمان 

 "قمغم إرض سمؾ ىمٚم٤ٌم جير ظمٚمٗمف اجلًد اعمْمٜمك ُمـ اًمٚمققم٦م .. شم٘مدم إمم اًم٘مٍم ومقضمد 

سم٤مًم٤ٌمب وم٤مؾمت٠مذٟمف سم٤مًمدظمقل ًمٙمـ قمقو٤م هذا آًم٦م شمٜمٗمذ ُم٤م ُيٓمٚم٥م ُمٜمف ُمٝمام يم٤من  "قمقض 

شمرسمت٤من إٓ سم٤مُٕمر وشمٌٓمش أيْم٤م إذا ُم٤م ُأُمر سمذًمؽ  ٓ ىمٚم٥م ًمديف رم طم٤مًم٦م اعمٜمع وٓ يدان

.. زضمره وُم٤م ؾمٛمح ًمف سم٤مًمدظمقل .. وزاد ص٤مطمٌٜم٤م رم اًمتقؾمؾ واًمٌٙم٤مء ومٙمؾ اًمقؾم٤مئؾ 



 

ُمت٤مطم٦م ًمٚمقصقل إمم هدومف وصٕمؼ طملم ؾمٛمع ظمؼم ارشم٤ٌمـمٝم٤م سم٠مطمد ُمـ قمغم ؿم٤ميمٚم٦م أسمٞمٝم٤م 

ًمرؤيتٝم٤م ومًٛمح  ، أدُمك اخلؼم ىمٚمٌف وُم٤م زاده إٓ إسارا قمغم ـمٚمٌف سم٤مًمقًمقج إمم اًمداظمؾ

قمغم أن يٌ٘مك رم طمجرشمف اعمٚمح٘م٦م سم٤محلدي٘م٦م وخيؼم هق اًمًٞمدة ًمت٠مشمك  "قمقض  "ًمف 

ُم٤م حت٧م قمٞمٜمٞمٝم٤م سمٙم٧م يمثػما وإرمت٧م رم أطمْم٤مٟمف  اؾمقدعم٘م٤مسمٚمتف ومج٤مءت إًمٞمف وىمد 

ُمًتجػمة سمف وًمٙمـ ُم٤م طمٞمٚم٦م اعمًٙملم إن ُم٤م يٛمٚمٙمف رم اًمدٟمٞم٤م ٓ ي٤ًموى صمٛمـ طمذاء هل٤م 

دد ًمٚمحٔم٦م رم اجلرى إمم اًمداظمؾ ُمٜم٤مدي٤م قمغم اًم٤ٌمؿم٤م ومخرج وشمٗمٓمر ىمٚمٌف ًمدُمققمٝم٤م ومل يؽم

واًمٜمٗمقر هز رأؾمف يم٠مٟمام ي٠ًمل ص٤مطمٌٜم٤م قمـ ُمراده .. وم٠مضم٤مسمف  آؿمٛمئزازإًمٞمف سمٜمٗمس ٟمٔمرة 

 سم٠مٟمف ـم٤مًم٥م يد اسمٜمتف !!

وم٤مؾمتِم٤مط اًمرضمؾ طمٜم٘م٤م وهمْم٤ٌم ُمذيمرا إي٤مه سمٛمقىمػ اًمثٛمرات اًمتك هىمٝم٤م ُمـ ىمٌؾ 

ٜمد رؤيتف ُمرة أظمرى وأظمؼمه سمٙمقن ُم٤م ـمٚمٌف وذيمره سم٠مٟمف ىمد هدده سم٤مًمقيؾ واًمٕمذاب قم

اًمذى ضم٤مء  "قمقض  "ضمريٛم٦م رم طمؼ ٟمٗمًف ىمٌؾ ان شمٙمقن ؾم٦ٌم رم ضمٌلم اسمٜمتف وٟم٤مدى 

ُمنقم٤م وسم٢مؿم٤مرة ُمـ ؾمٞمد اًم٘مٍم يم٤من ىمد يمٌؾ ص٤مطمٌٜم٤م وأؾم٘مط قمٚمٞمف ُم٤م شمقهمر سمف صدره 

قمٚمٞمف رضسم٤م سم٤مًمًقط طمتك أدُمك ضمًده .. وشمريمف سمٕمد أن ًم٘مٜمف درؾم٤م ًمـ يٜم٤ًمه  واهن٤مل

ده٤م ُم٤م يم٤من ُمـ ص٤مطمٌٜم٤م إٓ أن شمرك اًمدي٤مر إمم سمٚمد أظمرى ٓ شمٕمرف آُٓمف قمٛمؾ وسمٕم

ومٞمٝم٤م طمتك سمٜمك ٟمٗمًف وقم٤مد ُمٞمًقر احل٤مل سمٕمدُم٤م اٟم٘م٣م ُمـ قمٛمره قمنميـ ظمريٗم٤م ، قم٤مد 

وىمد وم٘مد أُمف وقمٛمره وـم٤مًم٧م سمف اًمًٜملم ووم٤مشمف ىمٓم٤مر اًمزواج ، وًمٙمٜمٝم٤م ُم٤م زاًم٧م شمًٙمـ 

 رم ىمٚمٌف ...

مم سمٞم٧م اًمذيمرى هق اؾمؽمضم٤مقمف ًمٞمٚم٦م أُمس ًمّمقرت٤م وًمٕمؾ ُم٤م دومٕمف اًمٞمقم ًمٚمذه٤مب إ

اًمتك ُم٤م وم٤مرىم٧م خمٞمٚمتف ًمٚمحٔم٦م واطمدة وصؾ ًم٤ٌمب اًم٘مٍم وطم٤مول ومتحف طمتك اؾمتٓم٤مع 



 

سمٔمٝمره اعمٜمحٜمك وهِم٤مؿم٦م ضمًده وقمٔم٤مُمف أن يٗمتح اًم٤ٌمب اًمذى صدر ُمٜمف ؿمٌف ىمرىمٕم٦م 

وشمًٚمؾ إمم اًمداظمؾ ومام رأى ؾمقي ىمٍم ُمٝمجقر ُمٜمذ زُمـ ٟمٗمس اصٓمٗم٤مف إؿمج٤مر 

 صمامر وىمٍم ىمد اقمتله اًمؽماب يم٠مٟمام ىمد ظمل ُمـ اًمًٙم٤من فمؾ  يتٗمرس رم يمؾ وًمٙمـ سمل

ريمـ ومٞمف قمٚمف يرى ؿمٞمئ٤م ُمـ سم٘م٤مي٤م قمٓمر طمٌٞمٌتف ًمٙمـ سمل ضمدوى طمتك أطمس ومج٠مة 

سمّمقت أٟمٗم٤مس ظمٚمٗمف ، وم٢مذا سمف سم٠مطمد إؿمخ٤مص يٚمٌس ضمٚم٤ٌمسم٤م وقمغم رأؾمف قمٛم٦م سم٤مدره 

 سم٤مًم١ًمال :

 ُمـ أٟم٧م ..؟ -

 . ًم٘مد أشمٞم٧م رم ـمٚم٥م أهؾ اًم٘مٍم -

 اًم٘مٍم ظم٤مٍل ُمٜمذ قمنميـ قم٤مُم٤م !! -

 ..؟"قمقض  "وأيـ قمٛمك  -

ًم٘مد شمقومٞم٧م اسمٜم٦م ص٤مطم٥م اًم٘مٍم ىمٌٞمؾ زوم٤مومٝم٤م صمؿ شمردى طم٤مل واًمده٤م سمٕمد  -

وُمـ  "قمقض  "وم٘مده٤م طمتك وم٤مرىم٧م روطمف ضمًده وسمٕمده٤م سمخٛمس ؾمٜمقات شمقرم 

 طمٞمٜمٝم٤م شُمرك اًم٘مٍم ُمٝمجقرا .

 أيمؾ ذاك ىمد طمدث رم شمٚمؽ اًمًٜمقات ؟ -

 اًمدار ؟هؾ شمٕمرف أصح٤مب  -



 

ٟمٕمؿ يمٜم٧م قمغم قملىم٦م ـمٞم٦ٌم هبؿ .. هؾ ًمؽ أن شمؽميمٜمك ًمٚمحٔم٤مت وؾم٠مظمرج  -

 ُمـ شمٚم٘م٤مء ٟمٗمز ؟

ًمؽ ُم٤م شمريد وًمٙمـ سمٚمٖمٜمك سمخروضمؽ طمتك أهمٚمؼ اًم٤ٌمب اًمذى شمريمتف رم  -

 اًمّم٤ٌمح ٕروى احلدي٘م٦م .

 ؾم٠مسمٚمٖمؽ سمام ـمٚم٧ٌم . -

 اًمرضمؾ شم٤مريم٤م ص٤مطمٌٜم٤م رم اؾمؽمضم٤مع ذيمري٤مشمف واًمدُمقع شمًٞمؾ رم أظم٤مديد واٟمٍمف

وضمٝمف وهٜم٤مك قمغم ـمرف اًم٘مٍم يم٤مٟم٧م اًمنموم٦م اًمتك رأى ومٞمٝم٤م ُمٚمٞمٙم٦م وم١ماده رم ُمراشمف 

وقمغم طملم همٗمٚم٦م فمٝمرت ويم٤مد أن جُيـ أهك أم أن اخلٞم٤مل  ؟اًمٕمديدة اًمتك ضم٤مء هب٤م هٜم٤م 

ٓ إهن٤م هك سمًٌٛمتٝم٤م اجلٛمٞمٚم٦م وؿمٕمره٤م اًمذهٌك وقمٞمٜم٤مه٤م اخليوان  ؟ؾم٤مق إًمٞمف ؿمٌحٝم٤م 

٘مٍم ًمٞمٕمٞمِم٤م ُمٕم٤م تٚمؾ وضمٝمف طملم رآه٤م ُم٘مٌٚم٦م قمٚمٞمف شمِمػم ًمف سم٠مهن٤م آشمٞم٦م ًمت٠مظمذه إمم اًم

واٟمت٤مسمتف اًم٘مِمٕمريرة طملم عم٧ًم يداه واطمتْمٜم٧م اًمٙمٗمقف سمٕمْمٝم٤م وشملُمس اجلًدان 

وهى احل٥م رم أوص٤مهلام .. ُم٤م أمجؾ اًمٚم٘م٤مء سمٕمد ومراق .. ُم٤م أمجؾ اًمٙمٚمامت سمٕمد صٛم٧م 

 دام ًمًٜمقات قم٤مش حلٔم٦م ٓ حُت٥ًم ُمـ قمٛمره ..

*** 

إمم احلدي٘م٦م يمك خيرضمف ُمٜمٝم٤م وم٘مد  أظمر و اجلٚم٤ٌمب ومٛم٣مشم٠مظمر ص٤مطمٌٜم٤م قمـ اًمرضمؾ ذ

قمغم إريٙم٦م اعمقاضمٝم٦م  اشمٙم٠مضمًدا ىمد  إٓآن أوان اًمٖمٚمؼ واًمذه٤مب وًمٙمٜمف ُم٤م وضمد 

قم٤مش ًمٚم٘م٤مئٝم٤م ومٚمؿ  ،أٟمٗم٤مؾمف ومّم٤مر ضمث٦م ه٤مُمدة  واٟم٘مٓمٕم٧مًمٚمنموم٦م وىمد ُم٤مت ومٞمف اًمٜمٌض 

 جيده٤م وُم٤مشم٧م ُمـ أضمؾ طمٌف ًمٙمٜمٝم٤م قم٤مؿم٧م رم ىمٚمٌف.



 

ُمد أٟمٗمف اًمدىمٞمؼ إمم إرض يِمتؿ ومٞمف اًمروائح ُمٕمتٛمدا قمغم ذًمؽ إٟمػ رم اًمٌح٨م قمـ 

ـمٕم٤مُمف سملم اًمٔمٚمامت وحت٧م إرائؽ وسملم طمٗمر إرض ومام وضمد ؿمٞمئ٤م ، مل خي٥م ؾمٕمٞمف 

ومل شمٗم٧م اخلٞم٦ٌم قمْمده ومل شمٜمؾ اًمّمدُم٦م ُمـ أؾمٜم٤مٟمف احل٤مدة ، سمؾ فمؾ يٌح٨م طمتك ظم٤مب 

 سمٞم٧م أطمد اًمٗم٘مراء ، وم٘مٗمز ىمٗمزشمف اًمتك قمدا سمٕمده٤م اًمًٕمك ُمرة أظمرى وم٠مدرك أٟمف رم

ُمتًٚم٘م٤م احلقائط وُمٜمٝم٤م إمم إؾم٘مػ وىمذف سمجًده اًمْمئٞمؾ إمم إطمدى اًمدور 

اعمج٤مورة ، ىم٤مم سمٜمٗمس اعمٝم٤مم رم اًمٌح٨م قمـ سم٘م٤مي٤م ظمٌز وأـمٕمٛم٦م ُمـ ُمقائد اًمٌنم اًمتك 

زدطمؿ متأل اجلقف وشم يم٤مٟم٧م رم اًم٘مديؿ مم٤م ىمد طمٙم٤مه ًمف إضمداد قمـ ُمٕم٤مذتؿ ًمٚمٌنم

هب٤م اجلحقر أُم٤م أن ومام سم٘مل ُمـ اًمٌ٘م٤مي٤م رء جلقع ىمد دب ذم اًمٌنم ووٞمؼ طمؾ قمكم 

ُمٕمٞمِمتٝمؿ ، هق أن أب ًمٕمنمة ُمـ اًمدرص٤مء يٌح٨م هلؿ قمـ ـمٕم٤مم ، يمٚم٧م ىمدُم٤مه ُمـ 

اًمٜمٌش واًمًٕمك ظمٚمػ اًمٚم٘مٛم٦م طمتك أصم٤مسمف اهلل هب٤م ومٕم٤مد ُمنورا إمم ضمحره ، واؾمت٘مٌٚمتف 

أًم٘مك سم٤مًمٓمٕم٤مم رم ضمقف  ،ٗمر سم٤مًمٓمٕم٤مم ًمّمٖم٤مره٤م زوضمف قمغم اًم٤ٌمب ومرطم٦م ؾمٕمٞمدة سم٤مًمٔم

ضمٚمس إمم زوضمتف  ،صٖم٤مره اًم٤ٌمًمٖمقن ُمـ اًمٕمٛمر مخ٦ًم قمنم يقُم٤م وىمد شمؿ ومٓم٤مُمٝمؿ 

يتٜم٤مىمِم٤من طمقل ُمًت٘مٌؾ شمٚمؽ إهة وىمد ىمّؾ اًمزاد واٟم٘مٓمع إُمؾ رم إجي٤مد ُمدظمؾ 

أوًمئؽ اًم٘م٤مؾمقن  ،آظمر ًمٚمرزق ظم٤مص٦م وىمد اظمت٤مروا ٕٟمٗمًٝمؿ ضمحرا سملم ُمٜم٤مزل اًمٌنم 

يـ ُم٤م إن رأوا أطمدا ُمـ ىمٓمٞمع اًمٗمئرأن إٓ وًمقا ُمدضمجلم سم٤مًمٕمَم ظمٚمٗمف وىمؾ ُم٤م اًمذ

 يٜمجق اًمْمئٞمؾ أُم٤مم ذاٟمؽ اًمٕمٛملق ..



 

اختذوا ىمرارا أن هي٤مضمروا ُمـ شمٚمؽ إرض اًمتك ُم٤م محٚم٧م هلؿ ؾمقى اإليذاء ٓ اًمٖمذاء 

وُم٤م أن  وآـمٛمئٜم٤من، واًميب ىمٌؾ اًمنمب واًمٕمذاب واحلرُم٤من ومْمل قمـ احل٥م 

اؿمتد قمقد أـمٗم٤مًمف طمتك ؿمد اًمرطم٤مل ُمتجٝم٤م إمم اًمٖم٤مسم٦م طمٞم٨م اًمٕمٞمش سملم إىمران ، 

ومٛمٝمام يم٤من اًمٕمذاب سملم أهؾ ضمٜمًف ُمـ احلٞمقاٟم٤مت ؾمٞمٙمقن ٓ حم٤مًم٦م أهقن ُمـ ُمٕم٤مذة 

اًمٌنم وُمّم٤مئدهؿ وأذاهؿ ًمف وًمٌٜمك ضمٚمدشمف .. ومٚم٘مد سمٚمغ آؾمتخٗم٤مف هبؿ طمتك 

ان اًمِمٝمقر اًم٘ملئؾ اًمتك يٕمٞمِمقهن٤م قمغم اؾمتٙمثروا قمٚمٞمف وُمـ قمغم ؿم٤ميمٚمتف ُمـ اًمٗمئر

وضمف اًمًٌٞمٓم٦م ، وًم٘مد اؾمتٌد هبؿ اًمٗمجقر طمتك ضمٕمٚمقهؿ أداة ًمٕمٚمقُمٝمؿ طمتك ص٤مرت 

 اًمٗمئران ًمٚمتج٤مرب ..

شمًٚمؾ ُمتخٗمٞم٤م هق وأدراصف وومرٟمٌتف ُمتجٝملم إمم اًمٖم٤مسم٤مت ىمٓمٕمقا اعم٤ًموم٤مت اًمٓمقال 

ٞمف أن ي١مُمـ طمتك وصٚمقا إمم ُم٤م يٌتٖمقن سمٕمد وقمث٤مء اًمًٗمر وشمٕمٌٝمؿ وضمققمٝمؿ يم٤من قمٚم

ـّ أٟمف أُمـ ٟمًٌٞم٤م ،  رم  أضمٚمًٝمؿهلؿ ضمحرا ، وٟم٘م٥م ه٤م هٜم٤م وهٜم٤مًمؽ طمتك ًم٘مك ُمٙم٤مٟم٤م فم

شمًٚمؾ إمم  ،دارهؿ اجلديد وهى رم هنٞمز ُمتٙمتؿ خي٤مف اعمٙم٤من ٕن اجلديد دائام خمٞمػ 

احل٘مقل وإؿمج٤مر وقم٤مد رم ضمقًم٦م ُمٔمٗمرة أؾمٕمدت اجلٛمٞمع ومِمٌٕمقا طمتك ٟم٤مُمقا وُم٤م 

إُمؾ حيدو سمف إمم ُم٤م سمٕمد آؾمت٘مرار وم٤مٔن همذاؤه ُمقضمقد ضمٜم٤مه ُمـ شمٚمؽ اًمرطمٚم٦م ضمٕمؾ 

وحيّمؾ قمٚمٞمف سمٛمٜمتٝمك اًمًٝمقًم٦م وم٤مرشمٗمع ؾم٘مػ أطملُمف طمتك أٟمف طمٚمؿ سمٌٞم٧م ًمٙمؾ درص 

ُمـ أسمٜم٤مئف وأن يٜمِمئ ممٚمٙم٦م ضمديدة يٙمقن هق اًم٘م٤مئد ومٞمٝم٤م ، يمؾ شمٚمؽ إطملم ٟمٌت٧م رم 

ًمٚمٕم٦ٌم ظم٤ًمئر مّج٦م ، قم٘مٚمف اًمدىمٞمؼ سمٛمجرد أن فمٗمر رم ضمقًمتف إومم ، ُم٤م يم٤من يٕمٚمؿ أن 

ظمرج رم ضمقًمتف سم٤مًمٞمقم اًمث٤مٟمك ومّم٤مدف اًمٙمثػم ُمـ إهقال ومتٚمؽ طمٞم٦م ـم٤مردشمف طمتك 

يم٤مدت أن شمٚم٘مٞمف رم سمرصمـ احِلامم ، وذاك صمٕمٚم٥م قمدا ظمٚمٗمف ًمقٓ رمح٦م اهلل وأيٙم٦م ُمتِم٤مسمٙم٦م 



 

داظمٚمٝم٤م ، ورم إظمػم يم٤مٟم٧م ىمٓم٦م سمري٦م شمٓم٤مرده طمتك يم٤مدت أٟمٗم٤مؾمف أن  اٟمدسإهمّم٤من 

ًمف  أهن٤م ؿمجرة شمِمٌف أوراىمٝم٤م اًمٗمرو اًمٙمثٞمػ  سمدترأى يمقُم٦م يمٌػمة  شمٜم٘مٓمع ًمقٓ أن

اظمت٠ٌم داظمٚمٝم٤م هرسم٤م ُمـ اهلرة وقمغم ُمرُمك سمٍمه وهق خيتٌلء سمتٚمؽ اًمِمجرة وضمد اهلرة 

 شمٕمقد ُمنقم٦م ظم٤مئٗم٦م شم٤ًمءل رم ٟمٗمًف شمرى ُم٤مذا أظم٤مومٝم٤م طمتك شمٕمقد ؟

ك أن أىمتٓمع ُمـ رسمام وضمٝمك ُمع اًمٗمرو ىمد أظم٤مومٝم٤م إذا هك اًمٓمري٘م٦م اعمثغم إلظم٤موم٦م أقمدائ

شمٚمؽ اًمِمجرة سمٕمض اًمقسمر واًمِمٕمر وأًمٗمٝمام طمقل وضمٝمك ًمٞمخ٤مف ُمـ يٓم٤مردٟمك .. 

وقمزم اًمٜمٞم٦م قمغم ىمٓمػ أوراق اًمِمجرة ومام أن أُمًؽ سمٌٕمض شمٚمؽ إوراق طمتك 

حتريم٧م اًمِمجرة وأظمرضم٧م صقت هز أريم٤من اًمٖم٤مسم٦م وقمٚم٧م اًمِمجرة وهق ُمتِم٨ٌم 

ًمقضمف أُم٤مم ُمٚمؽ اًمٖم٤مسم٦م ومام سمتلسمٞمٌٝم٤م ويمٚم٧م أـمراومف قمـ محٚمف ومً٘مط ًمٞمجد ٟمٗمًف وضمٝم٤م 

 يم٤مٟم٧م اًمِمجرة ؾمقي ًمٌدة إؾمد ..!

هرسم٧م اًمدُم٤مء ُمـ ضمًده وم٘مد شم٠ميمد أٟمف ٓ حم٤مًم٦م ه٤مًمؽ ، ومٝمق اًمْمئٞمؾ ٓ يزيد قمـ يمقٟمف 

ًم٘مٛم٦م شم٤مومٝم٦م رم ضمقف هذا اًمٕمٛملق واًمتك ىمد شمٜمحنم سملم أؾمٜم٤مٟمف ورضوؾمف وٓ شمّمؾ 

ٛم٣م ويم٠مٟمام طمتك إمم ضمقومف .. وًمٙمـ طمدث اًمٕمج٥م أن رآه اًمٕمٛملق ومؽميمف ي

طمتك أن ذاك احلنمة ٓ ُيرى ومٞمف ٟمٗمٕم٤م وٓ  اُمتألتاؾمتّمٖمر اًمّمٞمد أو أن ُمٕمدشمف ىمد 

 ؿمٌع .

ضمرى وىمدُم٤مه ٓ حتٛملٟمف إمم ضمحره ظم٤موى اًمقوم٤مض سمل ـمٕم٤مم ًمّمٖم٤مره وأضمٚمًٝمؿ 

ًمٞمحٙمك ُم٤م ىمد ُمر سمف ـمٞمٚم٦م هن٤مره اًمذى فمـ أٟمف ًمـ يٜمتٝمك رم دهِم٦م ُمٜمٝمؿ وذود ُمـ 

اًمدىمٞمؼ ومٙمرة ، أٟمف ُم٤م دام اعمٚمؽ ُمت٤ًمحم٤م وشمريمؽ مت٣م  ىمرٟمٌتف اًمتك ـمرأت قمغم رأؾمٝم٤م



 

مل ٓ شمذه٥م إًمٞمف شمٚمتٛمس ُمٜمف اًمٕمٛمؾ ًمديف وم٢من اعمٙمقث إمم ضمقار إىمقي٤مء يٙمًٌؽ ىمقة 

دمٕمؾ اجلٛمٞمع خي٤مومؽ ، أهمراه وأهمراه٤م ُم٤م وضمدوا ُمـ إؾمد ُمـ صٗمح وؾمامح مم٤م 

ُمقا ًمٞمٚمتٝمؿ ضمٕمؾ ؾم٘مػ اًمٓمٛمقطم٤مت يرشمٗمع طمتك يٚم٘مقن سم٠مٟمٗمًٝمؿ رم سملط قمريٜمف .. ٟم٤م

سمل قمِم٤مء ُمٜمتٔمريـ ضمقًمتف اًمّم٤ٌمطمٞم٦م اًمتك ؾمٞمحٔمك هب٤م سم٤مًمزاد واًمٕمت٤مد واًمًٙمٞمٜم٦م حت٧م 

ىمدُمك إؾمد ، وضم٤مء اًمٜمٝم٤مر حمٛمؾ سمٙمؾ إُمؾ رم اًمقصقل إمم ُم٤مدون ىمدُمك اًمٓم٤مهمٞم٦م  

، شم٘مدم اًمٗم٠مر إمم إؾمد ويمؾ ىمٓمرة مت٣م رم قمروىمف هك ًمٚمٜم٤مر أىمرب ، أـمراومف اهلِم٦م 

اك اًمذى أهمرشمف زوضمتف سمٕمرض يمٝمذا ، ُم٣م ُمرشمٕمش اجلًد شمرشمٕمد ي٤مًمف ُمـ رقمديد ذ

طمتك اٟمتّم٥م واىمٗم٤م ىم٤ٌمًم٦م اعمٚمؽ وطمدصمف رم رهمٌتف ًمٙمـ إؾمد قمل زئػمه ٓ ًمٖمْم٥م سمؾ 

ُمٝمددا وم٠مرٟم٤م أن يرومع صقشمف وم٤مًمّمقت وٕمٞمػ يم٤مجلًد وُم٤م أوٕمػ اًمّمقت إٓ 

اجلٌـ ُمـ قمقاىم٥م اًمّمٗم٘م٦م ، وواومؼ اعمٚمؽ قمغم ُمْمض ُمًتِمٕمرا رم اًمٗم٠مر طمٜمٙم٦ًم 

وُم٤م ا ىمد يًتٗم٤مد ُمٜمف رم ضمّر اًمّمٞمد إًمٞمف ، ٓ ؾمٞمام سمٕمد أن همْم٧ٌم قمٚمٞمف ًم١ٌمشمف وُمٙمر

حتي ًمف ـمٕم٤مُمف مم٤م اؾمتقضم٥م اظمؽماع ظمٓم٦م سمديٚم٦م ًمٚمٜمٞمؾ ُمـ اًمٗمرائس ظم٤مص٦م  قم٤مدت

اخلٛمقل ، وىمد رأى رم اًمٗم٠مر ؿمج٤مقم٦م وإىمدام وًمٖم٦م مجٞمٚم٦م شمدظمؾ  اقمت٤مدوأن ضمًده ىمد 

هل٤م  ، ومٙمثػما ُم٤م يٙمقن سمداظمٚمٜم٤م ه٤ٌمت  اًمٗم٠مر ٟمٗمًف اُمتليمف يعِ اًم٘مٚمقب وشمٚمؽ ُمقه٦ٌم مل 

وهداي٤م وًمدت ُمذ وًمدٟم٤م ًمٙمٜمٝم٤م خمٌقءة حت٧م شمراب مهقُمٜم٤م شمٜمتٔمر وم٘مط ُمـ يزيح قمٜمٝم٤م 

 ...اًمٖم٤ٌمر يمك شمت٠مًمؼ 

ُمْم٧م إي٤مم إومم واًمٗم٠مر يٕمٞمش رم يمٜمػ اعمٚمؽ طمتك ضم٤مع وم٘مدم اًمٗم٠مر إًمٞمف ؾم٤مئٚمف  

إرض سمحث٤م مم قمـ  بوم٤مرضقمام يريد وم٠مظمؼمه إؾمد أن اًمٌٓمـ شمٜمقح ُمـ ؿمدة اجلقع 

ومخرج  ،ـمٕم٤مم وىمد قمٚمؿ اًمٗم٠مر أن طمٞم٤مشمف صمٛمٜم٤م ًمتٙم٤مؾمٚمف قمـ رد اجلٛمٞمؾ ًمّم٤مطم٥م اعمٜم٦م 



 

و٤مرسم٤م أرضم٤مء اًمٖم٤مسم٦م طمتك وصؾ إمم ىمٓمٞمع ُمـ اًمٖمزٓن أىمرأهؿ اًمًلم ومردوا ودم٤مذب 

ُمٕمٝمؿ أـمراف احلدي٨م ومقضمد أن هٜم٤مك أطمدهؿ ىمد ؿمذ قمـ اجلامقم٦م وشمرك اًمٗمريؼ ٕٟمف 

ُمٜمف ومام وضمده إٓ همزآ طمزيٜم٤م يرى اجلٛمٞمع  واىمؽمب، ومج٤مءه اًمٗم٤مر  ؿمٕمر سمٜمٌذ اًم٤ٌمىملم ًمف

زوضم٤م  اظمتٞم٤مره٤ميزضمره ويْمٓمٝمده وم٘مد يم٤من هيقى إطمداهـ ويم٤مٟم٧م تقاه إمم أن شمؿ 

ًم٘م٤مئد اًم٘مٓمٞمع وُم٤م يم٤من قمٚمٞمف إٓ اًمروقخ عم٤م ىمد ؾمٜمتف قمٚمٞمف ىمقاٟملم احلٞمقان ومٝمق احل٤مُمك 

 وًمٙمؾ و٤مئ٘م٦م خمرضم٤م وم٤مُمتثؾ وهق اًم٘م٤مئد وهق احلٙمٞمؿ اًمذى ًمديف ًمٙمؾ ُمِمٙمٚم٦م طمل

ًمألُمقر همػم ان ىمٚمٌف اًمذى ؾمٙمـ سملم ىمدُمٞمف ُم٤م زال يدق سمحٌٝم٤م وٓ ي٘مٌؾ قمٜمٝم٤م سمديل 

 .ومجٕمؾ ذًمؽ ُمـ أؾمٚمقسمف ضمٗم٤موم٤م ومتردا ..

سمٌمء ُمـ اًمٕم٘مؾ واًمرص٤مٟم٦م واًمتٗمٙمػم اًمٕمٛمٞمؼ قمّٚمف  إُمروم٠مؿم٤مر إًمٞمف اًمٗم٠مر أن ي٠مظمذ  

ر قمغم اًمٔمٌك أن يتٕمٚمؿ ومٜمقن اإلدارة جيدى اًمًٌٞمؾ ، وسمٕمد ـمقل طمقار سمٞمٜمٝمؿ أؿم٤مر اًمٗم٠م

واًم٘مقة طمتك يٙمقن ٟمدا ًم٘م٤مئد اًم٘مٓمٞمع ، ومامذا يٛمٚمؽ اًم٘م٤مئد أيمثر ُمـ اًمٔمٌك ٟمٗمس اًم٘مقائؿ 

إرسمٕم٦م واًمذيؾ اًم٘مّمػم وشم٤ًموى اًمنقم٦م ، وهز اًمٔمٌل رأؾمف ُمت٤ًمئل قمـ اًمٓمريؼ ، 

ػمه ُمـ ومدًّمف اًمٗم٠مر أن يًتٗمٞمد ُمـ دمرسم٦م إؾمد وم٤ٌمًمرهمؿ ُمـ وآًم٦م ضمًده سم٤معم٘م٤مرٟم٦م سمٖم

وخ٤مم احلٞمقاٟم٤مت إٓ أٟمف يتًٞمد اًمٖم٤مسم٦م وأٟم٧م أهي٤م اعمًٙملم يٛمٙمٜمؽ أن شمٙمقن قمٔمٞمام إن 

رم ضمًده  اًمٜمخٌقءةأردت وم٤محلٞمقاٟم٤مت مجٞمٕمٝمؿ ُمت٤ًموون إٓ ُمـ أراد أن خيرج اًم٘مقة 

ًمٚمقصقل إمم اعمراد ، واىمتٜمع اًمٔمٌك سمام ىم٤مل اًمٗم٠مر ًمٙمـ ؿمٞمئ٤م ُم٤م  اؾمتٖملهل٤موقم٘مٚمف وحيًـ 

ت٤ًمؤٓت أٓ وهق ُم٤م اًمْمامن ًمٚمتٕمٚمؿ ُمـ إؾمد رم طملم أٟمك وضم٦ٌم يثػم اًمٕمديد ُمـ اًم

 طمٚمقة رم ٟمٔمره ؟



 

ًمٙمـ اًمٗم٠مر ـمٛم٠مٟمف أٟمف إن ضم٤مء طم٤مُمل اًمًلم إمم اعمٚمؽ وـم٤مًم٤ٌم ُمٜمف اًمتٕمٚمؿ واًمٜمّمٞمح٦م 

ومًٞمٗمتح ًمف أذرع اًمؽمطم٤مب واًمٕمٓم٤مء يم٤مًمقردة هق إن أشمٞمتف ُمداقم٤ٌم ؿمٛمٛم٧م رحيف وإن 

 .٤من اجلزاء ؿمقيم٤م يدُمٞمؽ ..ضمئتف ُمٖمتّم٤ٌم ٓ شمٚمقُمـ إٓ ٟمٗمًؽ إن يم

واىمتٜمع اًمٔمٌك قمغم ُمْمض وؾم٤مر واًمٗم٠مر إمم قمريـ إؾمد اًمذى ُمّط ضمًده ُمًؽمظمٞم٤م 

واًمذسم٤مب يت٠مرضمح قمغم قمٞمٜمٞمف وأٟمٗمف سمل طمراك ُمٜمف أو ردة ومٕمؾ ، دظمؾ اًمٗم٠مر إًمٞمف ُمٚم٘مٞم٤م 

اًمتحٞم٦م وُم٘مدُم٤م ومروض اًمقٓء واًمٓم٤مقم٦م وطمدصمف اًمٗم٠مر طمديث٤م وهق يٜمٔمر إمم قمٞمٜمل 

إمم أى ُمدى شم٘مع اًمٙمٚمامت قمغم أذٟمٞمف اًم٘مّمػمشملم وأظمؼم إؾمد أن  اًمٔمٌك يمك يٕمٚمؿ

اًمٔمٌل ىمد ضم٤مء يٜمٝمؾ ُمـ سمحقر ظمؼمشمٙمؿ سمٕمض اًمتٕمٚمٞمامت اًمتك دمٕمؾ ُمٜمف ؿمخّم٤م ىمٞم٤مدي٤م 

 وٓظمتلف، وشمٜمحٜمح إؾمد وسمدأ رم ذح إؾمس اعمثغم ًمٌ٘م٤مءك رم دور اًمري٤مدة 

وأظمرى مل يٕمك اًمٓم٤ٌمئع وصٚم٧م سمٕمض اعمٕمٚمقُم٤مت قمغم ىمٚم٥م فمٌٞمٜم٤م سمردا وؾملُم٤م 

وىمٌؾ أن يٖم٤مدر اًمٔمٌك زضمره إؾمد خمؼما إي٤مه أن  "يملم أؾمقد  "ُمٕم٤مٟمٞمٝم٤م وم٘م٤مل رم ٟمٗمًف 

اًمدرس مل يٜمتف ُم٤م اؾمتٛمٕمتف اًمٞمقم يم٤من شمٜمٔمػما أُم٤م رم اًمٖمد ؾمٞمٙمقن اًمتدري٥م اعمٞمداٟمك 

واًمٕمٛمغم ، وًمٙمـ أيـ يٌٞم٧م ذاك اًمٔمٌك ؟ أيمد إؾمد قمغم شمقًمٞمف ًمف ورقم٤ميتف رم يمٜمٗمف 

اًمّم٤ٌمح ، ًمٙمـ اًمٖم٤ٌمء يمؾ اًمٖم٤ٌمء أن يٌٞم٧م اخلِم٥م رم اطمْم٤من اًمٜم٤مر  ومح٤ميتف طمتك

ويِمٕمر سم٤مُٕم٤من ، سم٤مت اًمٔمٌل ُمٗمتقح اًمٕمٞمٜملم طمتك اًمّم٤ٌمح يمٚمام ؿمٕمر سمحريم٦م ُمـ 

 إؾمديٌٞم٧م اًمٚمٞمٚم٦م سملم أطمِم٤مء اعمٚمؽ ٓ رم ُمٕمٞمتف ومح٤ميتف ،  أنإؾمد ه٥ّم واىمٗم٤م ظمِمٞم٦م 

ر اًمٔمٌك سم٤مخلٓمر ومٞمٜمِم٥م يتْمقر ضمققم٤م وًمٙمٜمف يرى اًمّمؼم ُمٗمت٤مطم٤م ًمٚمِمٌع وم٘مد يِمٕم

سمؼماقم٦م اًمٔمٌل رم اًم٘مٗمز  ًمألؾمدطمقاومره اًمدىمٞم٘م٦م رم إرض ويٓمػم ُمرشمٕم٤ٌم وٓ ـم٤مىم٦م 

ُمرت ًمٞمٚمتٝمؿ سمًلم ، واٟمتٔمر اًمٔمٌك اًمدروس اًمٕمٛمٚمٞم٦م ًمٙمـ إؾمد شمٕمٚمؾ سمتٕمٌف 



 

وإره٤مىمف وُم٤م يم٤من اإلره٤مق ُمـ يمٍد سمؾ سمام شمْمقرت سمف أُمٕم٤مئف واؾمت٘مر اعم٘م٤مم قمغم اعمٌٞم٧م 

ُمـ اخلؼمات ًمدى احل٤ميمؿ ، ويم٤من اًمٚمٞمؾ اًمذى ٟم٤مم ومٞمف اًمٔمٌك رم  زادةًملؾمتُمرة أظمرى 

أُم٤من ويم٤من آظمر ُم٤م ؿمٕمر سمف رم طمٞم٤مشمف ومحٞمٜمام أشمك اًمّم٤ٌمح يم٤من إؾمد ىمد ُمأل ضمقومف 

ٙم٤مٟم٧م أقمْم٤مئف شمتٝمِمؿ رم ُمٕمدة وارخت٧م قمْملشمف ًمٞمٜم٤مم ٟمقُم٤م ه٤مدئ٤م ، أُم٤م اًمٔمٌك وم

 ...اعمٚمؽ

رم إره٤مب سمٕمض سمٜمك ضمٜمًف ُمـ  ذه٥م اًمٗم٠مر سمٕمدُم٤م قم٘مد اًمّمٗم٘م٦م وم٘مد ؾم٤مقمده اعمٚمؽ

اًم٘مقارض يمك حيت٤مل اًمٗم٠مر قمغم ُم٤م ىمد إدظمروه ًمٞمٕمقد سمام هن٥م ًمٕم٤مئٚمتف ، مل يِمٕمر سمت٠مٟمٞم٥م 

ًمٚمْمٛمػم وم٘مد ؿمٖمٚمتف صٗم٘متف قمـ ُمراضمٕم٦م وٛمػمه رم هن٥م سمٜمك ضمٜمًف .. متر آي٤مم 

وطملم جيقع اعمٚمؽ يرؾمؾ ذاك اًمدسمٚمقُم٤مد يمك يراود اًمٗمرائس سمذيم٤مئف وده٤مئف ًمتٙمقن 

وأظمرى ًم٘مٛم٦م ؾم٤مئٖم٦م رم ومؿ اعمٚمؽ وشمتٕمدد اًمًٌؾ واًمٓمرق ًمٚمقصقل إمم هم٤مي٦م سملم حلٔم٦م 

واطمدة سمٓمـ اعمٚمؽ وسمٓمـ قم٤مئٚمتف ، طمتك زاد ذ اًمٗم٤مر وؿمٕمر سم٘مٞمٛم٦م أقمغم ُمـ ىمٞمٛمتف 

ومّم٤مر ضم٤ٌمرا يٕم٤مُمؾ اجلٛمٞمع سمٕمٚمق وم٘مد آوى إمم ريمـ ؿمديد ومٝمق وهمػمه ممـ قمغم ؿم٤ميمٚمتف 

 هؿ ُمـ صٜمٕمقا اًمٓمقاهمٞم٧م وإوصم٤من .. 

ر احلٞمقاٟم٤مت سمٛمدى اؾمتٗمح٤مل اخلٓمر اًمٜم٤مشم٩م ُمـ اًمراقمك واحل٤مؿمٞم٦م ُمـ ذات يقم ؿمٕم

قمغم اًم٘مّم٤مص وم٤مضمتٛمٕمق  أُمرهؿاًمٗم٠مر وٟمٔم٤مئره اًمذيـ يٕمٞمِمقن حت٧م أىمداُمف ، وم٠ممجٕمقا 

وشمقضمٝمقا ٟم٤مطمٞم٦م اعمٚمؽ ويم٤من ٟم٤مئام ُمـ ؿمٌع وقمغم ـمرف ىمدُمف إُم٤مُمٞم٦م ٟم٤مم اًمٗم٠مر 

ومرص٦م  واٟمتٝمزوإرض ، ُمًتٚم٘مٞم٤م قمغم فمٝمره راومٕم٤م أـمراومف ًمٚمًامء ُم٤مدا ذيٚمف قمغم ا

اًمٖمٗمٚم٦م وأهن٤مًمقا قمٚمٞمف سميسم٦م طم٤مومر واطمد وم٘مْمقا قمغم اًمٙمٌػم وومر اًمّمٖمػم اًمذى يم٤مد أن 

 يٛمقت ظمقوم٤م ووصؾ إمم ضمحره واؾمت٘مٌٚمتف ومرٟمٌتف ُم٤مذا سمؽ ي٤مرضمؾ؟



 

 ًم٘مد ىمتٚمقا اعمٚمؽ !  -

 ٓ قمٚمٞمؽ أٟم٧م أن رم أُم٤من ..-

 ؾمٞمٕمرومقٟمٜمك وي٘متٚمقٟمٜمك ..-

ًمٚم٘مٓمٞمع  واٟمْمؿًمـ يٕمرومقك وم٘مط ًمقن ضمًدك سمٚمقن خم٤مًمػ وأظمرج إًمٞمٝمؿ أن 

 ومًٞمٔمٜمقن أٟمؽ أطمدهؿ وًمـ يٛمًقك سمًقء .

ًمٚمجامهػم واسمتٚمع اجلامهػم اًمُٓمٕمؿ وفمٜمقا أٟمف ُمٜمٝمؿ وص٤مر رم  واٟمْمؿومٗمٕمؾ ُم٤م أؿم٤مرت 

عمح اًمؼمق حمٌقسم٤م ًمدهيؿ سمٗمْمؾ ظمٓم٤مسم٤مشمف اًمرٟم٤مٟم٦م ويمٚمامشمف اعمٕمًقًم٦م وقمذب احلدي٨م 

 ومٛمف .. اًم٤ًمئؾ ُمـ

أن جي٤مور اعمٚمقك ومٜم٘م٥م رم إرض  اقمت٤مداًمٖمْم٦ٌم طمتك ؿمٕمر سمْمآًمتف وم٘مد  اٟمتٝم٧موُم٤م أن 

طمتك وضمد أؾمدا آظمر ومٕمرض قمٚمٞمف ٟمٗمس اًمٕمرض وواومؼ إؾمد وؾمٚمؿ رم ضمقًمتف 

وأص٤مب صٞمدا صمٛمٞمٜم٤م هذه اعمرة وم٘مد أىمٜمع ومٞمل سم٠من ظمرـمقُمف ٓ يٚمٞمؼ هبٞمئتف وٓ  إوزم

ؾمٞم٘مقم هب٤م اعمٚمؽ اًمٓمٞم٥م اًمٕمٓمقف قمغم ؿمٕمٌف سمد ُمـ ٟمزقمف ُمـ ظملل قمٛمٚمٞم٦م ضمراطمٞم٦م 

واًمذى أهمرى اًمٗمٞمؾ أٟمف ُم٤م راى إؾمد ىمط يٓم٤مرد ومري٦ًم ًمذا ومٝمق يراه ُمـ وضمٝم٦م ٟمٔمره 

طمٜمقٟم٤م ويم٤من ُم٤م يم٤من ، وُم٤م درى اًمٗم٠مر سمتٕم٤مىم٥م اًمٗمّمقل وم٘مد أهلتف ُمٙم٤مؾم٥م اًمٚمٕم٦ٌم قمـ 

 وهق يدير اًمّمٗم٘م٦م اًمت٤مًمٞم٦م وأؾم٘مٓم٧م إُمٓم٤مر اًمٚمقن إُمٓم٤مرطم٤ًمب اًمزُمـ وهٓمٚم٧م 

اًمذى همػم سمف ًمقن ضمٚمده ًمٞمٗمتْمح أُمره ًمٚمجٛمٞمع ومٞمٜمٝم٤مًمقا قمٚمٞمف رضسم٤م وده٤ًم طمتك 

 ...طمٞم٤مشمف  اٟمتٝم٧م



 

رم زُم٤مٟمٜم٤م هذا يمثرت اًمٗمئران اًمتك شمٚمٕمؼ سم٠مًمًٜمتٝم٤م أطمذي٦م احلٙم٤مم طمتك يٜم٤مًمقا أُمٜم٤م زائٗم٤م  

وطمٞم٤مة رم رأهيؿ ُمثغم ورم احل٘مٞم٘م٦م هك ًمٚمح٘م٤مرة أىمرب ،وطمتام ؾمت٠مشمك إُمٓم٤مر اًمتك 

 .ٕمتٝمؿ اًمزائٗم٦م ؾمتزيؾ قمٜمٝمؿ أىمٜم

*** 
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