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 الرّجالِ ظاللِ في

 

 

 

 

 

 .َلُكْم َأكونوَ ،اأنَ ْمُك.... ِبألوالدي
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 ٌىح ادلىأُح ِغ األحذاِززاٌف هبا ٘زٖ لصح مترزُض

ٍْلشَثح ِٓ إ إخشيؤو ت تطشَمٍح فرصثُح ،ٔضأُِحاإل ِا  ٔضا

ِٖ.ِٕا ِٗ... مبشاػش ِٗ...مبشاوٍ  مُِحاحلمُ ِٗصصوتم .....ترجاست

 .....ِٓ اخلُاِي اٌمشَثِح
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 ِمذِِّح 

 حكايث كل امٌصاء

تتامهى الـساء دم أحالمفن رغم اختالففن صؽاًل، وأظـي دم قصصفن 

وحقاهتن، تؾك واحدة من الؼصص التي التؼتفا كادية حرحش ودون موظد 

 اهتا.مسبق، فرأت فقفا كػسفا دون أن متقز أحقاكًا بقـفا وبني ذ

فا ما صئت"تبدأ كادية أو تؾك التي التؼتفا،  ففي أي امرأة، كل  "وشؿِّ

امرأة دم هذا ادجتؿع الذكوري حقث ال يشء يعوض ظن ذكر دم العائؾة، مفام 

بؾغت البـات من الصالح أو الـجاح، فحؾم األم يبؼى معؾؼًا دم ذكر يليت إىل 

يؽون لؾعائؾة كصقب من  العائؾة لـؽتؿل الدائرة ومن غر هذا الذكر، لن

ادؽاكة والعزة، أيًا كان هذا الذكر، حتى لو أن البـات تػوقن ظؾقه دم الدراشة 

 والعؾم، البـت بـت، ال العؾم وال ادعرفة شقزيدها مؽاكة من دون الذكر.

 ص  ورغم أن أباها أ ع بـات،ت وراءها شبتؾك كاكت أحواهلا بعد أن جر  

بارشاهلن إىل مدارس خاصة  "وهنن بـاتوالتعويض ظن ك"ظذ تعؾقؿفن 

 مع بـات األغـقاء، رغم التؽالقف الباهظة لتحؼقق ذلك.
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شلص  هـا واكطالقًا من إصار كادية ظذ أن التامهي بقـفا وبني ادرأة التي 

التؼتفا وأصت ظذ حمادثتفا، وضرح قصتفا إىل حد تداخل الشخصقتني إىل 

التي التؼتفا كادية دم الطرقات ادتؼاضعة، وبني  حد مل كعد كػرق بني حؽاية ادرأة

حؽاية كادية كػسفا، أو حؽاية أية امرأة دم جمتؿعـا، ففي ذاهتا حقث تتشابه 

حؽايات الـساء مفام اختؾػت، إىل حد أكـا مل كعد كػرق، أهي حؽاية كادية 

ا حرحش، أم حؽاية تؾك ادرأة التي التؼتفا، أم حؽاية امرأة أخرى، مل كؾتؼقف

 بعد؟!

ربام هي حؽاية كل الـساء، دم جمتؿع ذكوري، ال يدع لؾؿرأة مساحة 

لذاهتا، تسؿح هلا بتحؼقق حؾؿفا، مثؾام هو حال الذكر الذي أضؾق قواكقـه، 

وحدد مساحة لؾؿرأة حمدودة، ومـعفا من جتاوزها، أو اخلروج ظؾقفا، تبدأ 

واتسع ادراكفا دا جيري معاكاة ادرأة دم بالدكا من حلظة والدهتا وكؾام كزت 

حوهلا، تبدأ شؾسؾة ادؿـوظات، وحماصة حؾؿفا، الذي يبدأ بالتشؽل  مبؽرًا، 

صلهنا دم ذلك، صلن كل الذكور من حوهلا، ولدت دم أرحيا، ارحيا البعقدة ظن 

الؼدس آكذاك فاكتسبت شؿرة أكثر من أخواهتا، وقد أدى ذلك إىل تعؾؼفا 

 د زاد ذلك العشق مع مرور األيام والسـوات.بادديـة إىل درجة العشق، وق

حتب أرحيا إىل درجة العشق، بل إهنا ترى فقفا صبفًا بادرأة، والشجرة 

 ،تشبففا، تؽز وشط ظائؾة تعتؿد دم كقـوكتفا ظذ رجل أو رجال "ادجـوكة"
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أما هي فؿفام كز صلهنا ففي بحاجة إىل طل رجل، فالـساء دم بالدكا وجمتؿعـا 

دسؾم، والػؾسطقـي بشؽل خاص، يعشن حقواهتن دم طالل الرجال، العريب ا

حتى إن ضُؾؼت ادرأة، شتظل بؼقة حقاهتا مرتبطة باشم هذا الرجل الذي 

دم بداية حقاهتا، وهي لقست أكثر من وظاء حتؿل دم أحشائفا  "امتؾؽفا"

بذور هذا الرجل ودم الـفاية، حيؿل األوالد اشم أبقفم، وأمفم أيضًا هي 

خرى، حتؿل اشم زوجفا حتى لو تطؾؼت، وان شعت إىل الػؽاك من األ

 ذلك، حتتاج إىل موافؼة ظائؾتفا التي اكػصؾت ظن اشؿفا يوم ارتبطت بزوجفا 

اشتوقػتـي أحاديث كادية كثرًا، وهي متر ظذ شـوات ضػولتفا، وما جرى 

فا قد تبدو شاذجة دم بعضفا، لؽـ "ظػوًا لشبقفتفا"هلا وفقفا من أحداث 

برأيي ذات دالالت هامة لطػؾة دم بداية تشؽؾفا، فالعروس التي رافؼتفا مـذ 

السـوات األوىل، أصبحت حؾؿفا دم أن تتبادل الدور معفا، فتصبح هي 

العروس تتعؾم دروب العرائس، التي تبدأ بتعؾم ما يعجب العريس، الرجل، 

حث ظن أرسار ة، كي تعجبه، تتعؾم الغـج، والبلتبدو دم أحسن حؾ   جادؽقا

ـاء والتؾوي، كل ذلك لؽسب قؾب غؾق لتعؾم الرقص والطالزيـة، وتـ

بام و، وظذ ضريؼتي حب  الرجل، وحني كز األوالد قؾت شلريب أوالدي كام أ

 ل  أؤمن به، واظتؼدت أكـي شلكجح دم دفعفم إىل أن يؽوكوا صورة ظـي، ألفاج  

أصحاهبم ومعارففم وما  بلن هـاك من هو أكثر مـي تلثرًا، وأظـي الشارع،
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يتؾؼوكه دم مدارشفم، حتى الولد، صار صورة ظن والده، يتدخل دم كل 

حقايت، لباد، ظالقايت، خروجي لزيارة أصدقائي أو إىل السوق، وراح الولد 

 يتدخل دم حقاة وشؾوك صؼقؼاته، ألقس هو الذكر؟!

لرجل، دم الصػحات األخرة من كتاهبا، تسستسل كادية دم احلديث ظن ا

الدبؾوماد، الؽاتب، ادثؼف، ادػؽر...الخ، من أصـاف الرجال، تغوص دم 

م ظن قرب، فادرأة ادطؾؼة دم ا هبتػاصقل كل مـفم، معتؿدة ظذ معرفتف

جمتؿعـا، ظاهرة، أو هي دم ضريؼفا لتصبح كذلك، وظؾقفا أن تتعامل مع 

ؾ ؼة، ففي ظـد الرجال بوظي لؽل ترصفاهتا دم جمتؿعفا كظرته لؾؿرأة ادط

 الرجل شفؾة ادـال، ولقس هلا من وطقػة غر إرضاء الرجل وإشعاده.

دم صػحات الؽتاب األخرة، أحسست أهنا مؼاالت تؽاد تؽون مـػصؾة 

ظن الؽتاب دم موضوظاهتا، وان كان بعضفا يالمس أضراف موضوظات 

دم  ادرأة والرجل ومؽـوكاهتام، لؽن كادية اشتطاظت ربط هذه ادوضوظات

إلقفا كتابة قصتفا، فإذ هبا تتؼؿص  تروايتفا، حؽاية ادرأة التي التؼتفا وضؾب

حؽاية ادرأة الغريبة، ولتؽشف أن تؾك كاكت وال تزال وربام شتبؼى حؽاية 

 كل الـساء، الؾوايت يعشن، بل جيفدن لؾعقش دم طالل الرجال.
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من أحاشقس أخرًا، أظسف بلن رواية كادية حرحش، لصقؼة بام يعتؿرين 

ظاين كغري من شؾوك ومعتؼدات ال أمؾك جتاه جمتؿع أظقش فقه، بل أُ 

تغقرها، لقس جتاه ادرأة فؼط، بل جتاه الرجل أيضًا، فؽالكا يعاين، وال بد من 

التغقر، ال بد من ثورة، حتؼق العدل والتوازن لؽل األضراف، لؽل مؽوكات 

تؼدات تؽاد تدمره، وكحن، هذا ادجتؿع، الذي يؽاد يغرق دم أشاضر ومع

، وكلن األمر ال ُمبالنيكحن مجقعًا. رجال وكساء، ذكور وإكاث، كؼف ال 

 .يعـقـا

 اًا وحزيـًا، لؽـفر  مُ ، قد تؽون حؽاية واقع، مفام كان "دم طالل الرجال"

لقتفا جتد صداها ظـد جمتؿع كعقش فقه وكحن جزء مـه، لؽــا كدمره  خةص

 بليديـا.

 أسعد ألاسعدطيني ألاديب الفلس 
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كادية لقست كاتبة ولن تؽون. كادية جتربة روحقة، اكثوية، إكساكقة، جمردة من كل 

الصػات التي يؿؽن أن يطؾق ظؾقفا أهنا كاتبة فؼط. ألهنا رصدت جتربتفا الروحقة، 

او شقؿون دي  لوالشخصقة، بؽتاب جريء جدا، يعادل او يذكر بػراكسوا شقغا

العادي الذي أظطى جمال لؾؿرأة بالتعبر ظن كػسفا بحريج بؿجتؿع بػوار، واالدب 

حمرمات. إلن التابو بؿجتؿعاتـا كارثة ظذ ادرأة فؼط. إلن الرجل  -بدون تابو

بؿجتؿعـا معػي متاما من التابو وال يالم، فؽل ما كتبه وكتب ظـه وظاصه يعتز 

بدء من مريم ادجدلقة التي  ضبقعي وحالل. اما احلرام يـطبق ظذ ادرأة. بادئ ذي

صعرت دم حلظة أهنا امرأة حرة كؼقة، ودست صوت ادسقح لؽي تطه، فتطفرت. أما 

التجربة الشخصقة لؾؿرأة دم بالدكا، حقث مسئولقة احلرية تؼع ظذ ظاتق ادرأة فادالم 

 األول هو ادرأة. 

اء بداخل ظـدما كػؽك احلؼقؼة، وكوشع الؽؾؿة، تؽون مثل كؼطة حز دم اد

كلس. تتػاظل بجامل، ثم تـترش، ثم تصبح كؼطه احلز باداء لون واحد. هذا كتاب دم 

طالل الرجال. وهو لقس رواية، هو كتاب دم رواية. ولقس رسدي، هو ثورة ظذ 

الؾغة، ثورة ظذ الروح، ثورة ظذ الذات، ثورة ظذ العؼل، رفض تام لؾذات قبل 

التحرر واالماكة دم توصقل ادعـى ألوالدكا، رفض اآلخر. وهذه قؿة احلرية و

لألجقال. كحن كخػي احلؼائق دائام. الؽتاب العظامء مل خيػوا احلؼائق، وظرضوا 

 أكػسفم بلن يؼػوا ظذ احلافة. ألن احلافة هي الؼؿة. والؼؿة هي قؿة الروح.
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، دم كادية دم قؿة روحفا دم غؾقاهنا الزاكني التي ظاصتفا دم جتربتفا الؼاشقة 

 احساقفا، أكارت.

هذه اإلكارة أظطت حروف كتاب دم رواية. لذلك قؾت إهنا لقست كاتبة فؼط. 

 ألهنا لو مل تؽن مثؼػة، وصاحبة حقاة خاصة. 

كادية لقست ضحقة. ألهنا ابـة احلقاة. اشتطاظت أن تعز ظن كػسفا برصاحة، 

مواجفة أكػسـا. وأماكه صديدة ضؿن جمتؿع قد يصدم هبذه الرصاحة، ألكـا كرفض 

كرفض أن كتحرر مع كػحة حرة المرأة ظاصت التجربة بطريؼتفا، وبؿوضوظقة جدا، 

 وترسد احلؼقؼة بلماكة من خالل روحفا. 

لغة خاصة، مؽثػة، خمقػة أحقاكا، صادمة أحقاكا، روماكسقة أحقاكا، حزيـة 

 ومتعاضف معفا أحقاكا. 

لة ماليني الـساء دم الوضن العريب دم الـفاية كصل ايل حالة امرأة ظربقة تشبه حا

 ودم العامل. 

 كادية حرحش كػحة روحقة وضعتفا دم كتاب.

 ال يوجد تـوير بدون أمل. 

 وإن أكت رأيت الـار فؼع فقفا وال هترب 
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 فإن أكت وقعت فقفا أضػلهتا 

 وإن أكت هربت أحرقت وأحرقتك 

 كادية مل هترب من التجربة 

تـر وتضقئ وتعطي صعاع لؾؽؾؿة الصادقة من رمت كػسفا بالـار لؽي حتسق و

 روحفا ومن قؾبفا.

 الفنان السوري جهاد سعد 
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هـاك من كتبوا بدون أي حسابات او مصالح صخصقة ودون أي خوف او 

 تردد. الـاس الذين متردوا لتغقر ادجتؿع.

ديه متؿرد كادية متؿردة لوجه اهلل. ادتؿرد احلؼقؼي هو ادتؿرد ظذ كل يشء. كا

 ظذ كل يشء، بتؿرد الباحث ظن احلؼوق والباحث ظن االحالم. 

دم هذه الرواية، بؼالب روائي ولؽن ادضؿون كتاب، ألكه يتحدث ظن ادرأة 

 جتربة الطالق، ظن جتربة احلرمان من حؼوق كثره. 

    

 الكاتب الصحفي ياسر أيوب   
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 ..ِةُرْوُؤ

  ٍََُّٔريف ُؤ ِدَخَشَص

  .ىىٔنيَِرَص ِحراَتفٍ اٌِىَف 

 ه ِضْفَٔ زاِءِجيف َؤ ًجَشَصِؼَت فاِنَو

  شَٓ.اَِخ الِييف ِظ ثاًءِراِخ فاِنَو 

َِٔف  .ضِهْفَٔ ُحآذَل ِدإ

ٍِْٔإِ ٌِّأَل ِحَِّضال َذ َََْ َْْؤ َشآَخ ضا  ِهإذَل ىى

  .ِهَِّهٍُِْ ِوَؤ 

َِٔف  .ِهُضْفَٔ ُحَِّهٍُِْ ِدإ

ٌََْإل٘زا ا ِنُشاِذَف ِدَِٔؤ فُِه ٌَٗاإل َّْإ  .ِنمىُدََ ها

 .ُاٌجَح ِحراَتاٌِىِثَف ِةُرْوُؤ

ََ ٌحَِّؼِٔ ُحراَتٌِىا  صريوْ.اٌَىها ِت ُغرَََّّرال 

 . ٌحَمفَِِّذَرُِ ٌحَثِهِضُِ ِدَِٔؤو 

 .تذاٌعإِ ُحراَتاٌِى

 ... جىُداٌُى َىُ٘ ذاُعِتإواٌِ

ُِ ساِنَؤ  ٍقُشُط ِقَشَرْفػًٍ 

َٔإِ َٓشَُظَِٕذ    ِهِضْفىل 

ٌَ   ًجَذوَِّإَرُِ ِدِضو
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  .خىضنيَِذ شٍَكَط ٌََّؤ

َّ شَُكاٌطَّ َهٍِْذ ََا  ؟ُُّغاجَلها ؼُُشيت 

   ؟اٌثالنيَِوىىين َذ َْْؤ ُاُساخَل َهرٌِ 

  .ِدَِٔؤىىين َذ ِوَؤ

  ؟ُحَثاٌىاِذ ِدَِٔؤ

 .ِهّاُذٍَِو ُُُّٗصِشَذ ذاٌعِتإ ُحراَتاٌِى

  ا.وُهرُشال َذَف 

  ا.هِت ِهضَََّّذ

 . َحراَتاٌِى ِضوََّزَذ

ٍَِ٘ ٌَ  .. .مًِتإا

ِْ   ِدَِٔؤ وى

 . ُحَهاٌِِ ِدَِٔؤ

 ،ِهشَُمَط مىُدََ ذلًاإِ ِنُشِرال َذ

 ه..ُِّهٍَُْ ِوَؤ 

  شَُكاٌَط ِدَِٔؤ

ٌَُْاإل ِدَِٔؤَو   ها

 .ِ ُِهٌَْؤو ِةُرْوُؤ
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  ،الخ٣ُتها في طل٪ الُىم
 
 ؤ ولم ٨ًً الل٣اء مسُُا

 
٧ان  .و مضعوؾا

  ً  ٦خل٪ الل٣اءاث التي 
 
ُ  غج ال٩ىن في  ت عجُبت. و٦إن  بها ال٣ضع بدٞغ

 . لُ٪  بو  ،وهدى٥   ،ًهبذ ُٞ٪   ،لخٓت ما

 ؤ٢ى٫ ٦ً ألؤلم 
 
ها مً ٢بل. ٦ى  ؤجي ه ا همصخي بىٟـ الُغ٢اث، ٖٞغ

و مُٗم. ؤوجخ٣اَ٘ َغ٢ىا بحن مضعؾت وم٣هى  ،هخالقى ٖلى املىُٟٗاث

  ٦ىا هدباص٫ الابدؿاماث الترخُبُت
 
  ،ؤخُاها

 
  و٦ىا ه

ط املغوع ب٩لمت خى 

 "مغخبا" 
 
 . ؤزغي  ؤخُاها

ض ؤ"  " ٢الذ لي مباٚخت. .يٖج   ز٪  خض  ؤن ؤٍع

 ظبذ مدؿاثلت.ؤ "؟"ماطا جدضزُجي

ض٥ ؤ"  ؤز٤ ؤتي. ٞإها ن ج٨خبي ٢ه  ؤٍع
 
ها بإماهت ألؾباب نؾدى٣لُ ٪  ه

نها بىٟؿ٪."   ؾتًر

 وعؤًذ هٟسخي ٞيها  ،الخ٣ُتها بحن الؿُىع 
 
خُان لم ؤفي . وؤخُاها

 ها. ؤا ى  ً م  وم   ،ا هيى  ً م  ز م  مح  ؤٖض ؤ

..مهما ازخلًٟ ومهما .اليؿاء في مجخمٗاجىا ث٦م جدكابه خ٩اًا

 
 
 ٣ًٟ.   اج

 ؤلى ما بضا بل٣ائها  اؾخمغ  
 
 . بضا

  ٗ  ذ.بهم   ذ  خضزخجي، واؾخم

  
 
 ذ الخ٩اًت ٦ما عوتها... وه٣ل
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 (١) 

 
 
 
 امتدايث

٘  في مج ث  ولض      خم
. ط٧ىعي  ً   ٖاثلت  في  ؤنُل   ر،الخ٨ٟح ت  ج٣لُض

اث ٗ   ،مٗخضلت الخهٞغ  الخمؿت ٖكغ  ي ابىت م  ؤ٧اهذ  .لممخىؾُت ال

 
 
  ؿٗت ٖكغ الدظىها ألبي ابً ٖىضما ػو   ،ٖاما

 
اجهل٣ُٗلىا  ٖاما  .جهٞغ

 ؤ٢ض ، و يم  ؤ ن ًضي  بح   ٦ىذ  
 
ًام ؤ ٖكغ ٢بل   ذ ٖامها الؿاصؽ  ٦مل

 مٗضوصة. 

  َٟلت ولضث  
 
 لُاملا  ،َٟلت

 
.غ  ٨ٞ  ث 

ً   بحن ؤخالم    .جغب  هجي ؤ ال بض   ،الجىىن   املغاه٣اث وشج  ِذ 

  جيؿض٫   
 
اجىا هدى قالالث   ؤخُاها ، الخُاة  ٦شحرة ط٦ٍغ املخض٣ٞت 

ً   وجتر٥   ٧ان،ما  ٞخيؿِىا  .ِٖل اللخٓت   خُاجىا عه

 ،وجمىُاتها املش٣ىبت ،ؤمها امل٣ٟىصة خالم  ؤالىاخضة مىا وبها  ج٨بر  

  ؤنلها.جنها هدى خُاة  هي وش
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مً  ٚمبالغ   ه٪أل  ،املُلىب   يدض  الخ   ن ج٩ىوي ٢ضع  ؤ ٞاملُلىب   

  ٧ىه٪
 
 ب ،بيخا

 
 ؤ نحهظا الٗالم وجشبخ ًًؾدخدض  ه٪ ؤ ال

 
  ٪  ه

 
 ظضًغة

 ُٞه. بالىظىص  

 بيو  
 
يخالم ؤ... و .جلى البيذ ٦ىا خا  وجدبٗثر   جىُٟغ   بىا ٧اهذ   ؤم 

   آزغ بُٗض   قٓاًاها في خلم  
 .البٗض ٖىا ٧ل 

 
ٞمهما  .. الىلض٦غ.. خلم الظ

، البىاث   ٦ثرث    ً ٌ   ونلخ    الىلض. وظىص   ًيٗى   ٞلً 

  ٦برث  
 
  ل  وهظا الهغإ بضازلي ٌك٩

 
 ها البيذ  ؤ.. .في ماهُتي قغزا

  الب٨غ  
 
.زىاحي ؤًٖ َابىع  املؿاولت    املمخض 

 ي جىجب  م  ة ٧اهذ ؤمغ   في ٧ل 

ـ   الىظىه   ٧اهذ   ،ؤزغي َٟلت  ً   حٗب ها جهم  والؿماء  وللمٟاع٢ت لم  .لىج 

.مً  هظا الٗبىؽ في الظ٧ىع   عي ؤ٦ً ؤ  الٗاثلت 

   ٕ ي جالخ٣جي صمى "ًالال مٗلل  الجاعاث: حي و٦الم  ظض   وجمخماث   ؤم 

  ".ٖل٨ُم ى  هللا ٌٗى  
 
في املدُِ  ؿاء  ختى ٧لمت "مبرو٥" ٧اهذ الي

ها.  ب حؿخ٨ثر 
 
 ؤ ال

 
. بضال٫   زغي الىاخضة جلى لا  ا ه٨بر  ا ٦ى  ىه  خًىع   ٦بحر 

 ؤ
 
 في جإمحن منهم٩ الٗمل   ٦شحر   ٞل٣ض ٧ان   طا٦غحي،في  بي ٧ان مدضوصا

 
ا

 ن ج٩ىن مسخلٟت. ٞلم  ؤ جها ًجب  ٖلى ؤ ي جهغ  م  خُاجىا التي ٧اهذ ؤ

 
 
ُ  ب هظهب   بإن   خ٠  ج٨ بل  بىاث.ىا ه  مً ٧ى   ٚم  بالغ   ت  لى املضاعؽ الخ٩ىم

ً  الخ   الباهٓت   ت  الخان   ىا باملضاعؽ  الخد٣   في خُنها  ٩لٟت التي لم ٨ً
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 ب ضوع ٣مب
 
اث٠ املغمى٢ت لُاصخاب الكهاصاث الٗؤو  ،ٚىُاءلا  ال  والْى

  بها. لخدا١  الا

ٍ   ٚم مً جل٪  ٖلى الغ    ب الُاُٚت،ت الظ٧ىع
 
ي ٧ان مً ظض   ن  ؤ ال

ً   ،٦ظل٪ والص  بهً. ولغبما باأل  ؾدشماع  البىاث والا  عي حٗلُم  مصج    ول٨

ٖلى  تي خهلذ  ٞٗم   البىاث، اظتهاص  مؿخىي ٩ًىهىا بوالصه الظ٧ىع لم ؤ

م   املاضخي،في الؿخِىُاث مً ال٣غن حٗلُمها الجامعي مً مهغ  تي ٖو

 بٛغي التي ال ج٨بروي ه  لا
 
ٌ   ال  ،زانت   الؿىىاث ٧اهذ بمضعؾت   ببٗ

 ؤها.  ال لي  بزىاحي ؤجل٪ التي ٧ان مهحري و 
 
  ن  ب ٖٝغ

 
هي  ٧اهذ املضعؾت

 
 

ً شخهُتي.  في ؾاسخي  لا  املى٠ُٗ زخالٝ في الا  طا ما ٧ان  بو ؤج٩ٍى

٘   منها،خُاحي بضؤ    املضعؾت   ٞمجخم
 
با ًٖ بِئتي  ت  باالٛغ  جمام   ٧ان ٍٚغ

ً   ظخماُٖت. املجزلُت والا   حٗخبر   بىاث ٖاثالث   ػمُالحي في مٗٓمهً ٦

٣ت    ومخٗلمت،ٍٖغ
 
 الخا٫   مٗخضلت   مً ٖاثلت   الضًاهاث. وؤهاٞيها  جسخلِ

  
٘  . شخيء في ٧ل  ٘   ؤن ٌؿخُُ ٍ   ؤهلي صٞ    ؤ٢ؿا

هظا  جل٪ املضعؾت ل٩ل 

ن ج٩ىن هظه الٗاثلت ؤ البض   ٧ان   مخخالُت   الٗضص مً البىاث ول٣ٗىص  

  ٘ ٘   ل٣بى٫   ٚىُت. وبالخالي ٞهي جسً  .الٗلُا في ؤوؾاَه   املجخم

وفي  والا٦خٟاء،بي البؿاَت ؤمً  ما مً خُاحي حٗلمذ   في قُغ   

 .ٖلى الىنى٫   نغاع  دضي ولا الخ   يؤم  مً  زغ حٗلمذ  آ قُغ  
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 ال٣ىاٖت والٛجى.البؿاَت  الخانُت.م٘ هظه  خُاحي بدىاٚم   ٖكذ  

  والُمىح.

  جظ٦غ  ؤن ؤ ٖلي   ول٨ً ٧ان  
 
.بإهجي  صاثما   بيذ 

 
هثى. ؤواب٣ي  ٧ىوي عظال

ـ   ملؿاولُاث  ا ل  جدم    حٗب  ا ظمال٪.٢ىي ؾالخ٪ لا بإن   وال جي

امغؤة مؿاخخ٪ مدضوصة  هذ  ٞإ ،اخظع   ً، ول٨وهايل   و٧اٞذ   واظتهض  

  ُ خ٪ م٣ مل٪   ،٪مؤجًٗه  ضة ب٣ٟل  وخٍغ اج٪  ،٥  بى ؤمٟخاخه  ٍو وجهٞغ

ٕ   هٟىة   ي  ؤ .ُتولمؿا  ـ  ؤ ٞيها يُا  .. بإن  زىاج٪ البىاث. وال جي

ٍ   زحر   ٢ضوم٪ ٧ان ٞإ٫    مً البىاث ؾبٗت. ث  ظغ   ٣ٞضم٪   ،مكغو
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(2) 

 ياموحىيض األ

 وخىا ام  ًجمطخي لا 
 

ٝ  
 
اث ملُئت لى ْال٫ ب مدخ٨م   بىظىص   الظ٦ٍغ

اجه املُٗبت في  ه،ووهى ،ظل ويٟٗهالغ   ظا٫. جىا٢ًاث  الغ    ٦ثر  ؤوجهٞغ

.  ب لاخُان 
 
 .ظل  . هى الغ  النهاًت.ة في له الهٟىة وال٣ى   ن  ؤ ال

 ْىه  ؤ و ٦ىذ  ؤفي زُالي هللا.  كبه  ٌ   لي.ٖلى لا  ي هى املشل  ظض   ٧ان   

ي ظض   ٩ٞان في ق٩ل   ،طا ما جسُلذ هلل ق٩ل  بو ؤ هللا. هى هٟؿه  

هالظي جىفي بٗمغ نٛحر )ًٖ ازىحن وزمؿحن  ،العجىػ  ( ول٨ى 
 
٧ان  ٖاما

 ص
 
 ٦بحر  اثما

 
 وخايغ  ا

 
  خُاحي.في  ا

 
اة   مىظ ي ٞو  ؤها ؤو  ظض 

 
في  له  بًٖ  بدض

يفي زُالي  ٌكبه   ُٖٓم   هُئت عظل   ي. ظض  ،٧ان  ظض 
 
في  ال٩ل   ناعما

ً  ظهى ال لضًه.املًٟلت  ي ٦ىذ  ٨ج  ول حهابه، الٗاثلت   دمُجي مً ي ٧ان 

  تي. ٧ان  حي ومىا٦ٟاث ٖم  ظض   ي وو٦ؼاث  م  ؤ ظبروث  
 
جي ٖلى ابً ًًٟل

 ولا ،٫ و  ي الخُٟض لا ٖم  
 
 ٦بر والظ

 
 .و ه٨ظا جسُلذ(ؤ) ٦غ َبٗا

  
 
.ال  في ؤٖماقي َٟىلت   ج٨بر 

 
اث   َٟىلت مُالصي  مً لخٓاث   بها ط٦ٍغ

  لاولى.
 
م٘  ي. هىاظـ ًًغبها الخُا٫  مج   نها لم جغجدل  ي ول٨ذ ٖج  عخل

ُ   ال٨باع   ٖلى ؤلؿىت   ما ج٨غاع لاخضار  الىا٢٘. عب   خلم   ت في ججٗلها خ

اٖاث َٟىلتي البُىلُت في زُالي هي جل٪ الؿ   مسُلخ٪. ؤهم ما ًمحز  
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  لاولى، ولاقهغ
 
  بن ٧ان   وال ؤٖٝغ

 
 بخل٪   اعجباَي بامل٩ان له ٖال٢ت

اث.  الظ٦ٍغ

دا  . حكبنهي. ٌؿمىجها مضًىت ال٣مغ. هي املضًىت التي ؤٖك٤   ؤٍع

ـ   وجغاه   ،ماء بهابالؿ   ال٣مغ   ًٟترف   . مؿُدت واؾٗت لاعى   ًالم

   زًغاء قمؿها الؾٗت وبغصها باللُل  
  ،قمؿها ٦دغ 

 
 به لؿٗت

  ٌ   جدىا٢
 
 بحن جهاعها ولُلها.  جماما

 
ؾمها وؿميها "املجىىهت"، ا بها شجغة

اهُٟلالٗلمي  ُ   وجىضعط   ُا،البٚى ىجها ٦ظل٪ اث. ٌؿم  جدذ ال٣غهٟل

ُ  "الجهى   ٣ت ظىىهُت بٗض   ع  وجٟى  ت" ج٨بر  م ل. زمىص   بٍُغ ها بحن ؤلىاج   ٍَى

 البىٟؿجي اللُل٩
 
اث   ي والبرج٣الي ولابٌُ. ٧اهذ جخضلى صاثما  مً قٞغ

  جهجم  ، ؾاخت البِذ  
 

. وج٣ُٗه   إع لخٟترؾه  ٖلى الك
 
في  جماما

٘  الؿىىاث الالخ٣ت ٦ى   دا هغظ لجري مسالٟت  ا ٖىض ٧ل بضاًت مىؾم ؤٍع

  
٤   الصجغة   مً البلضًت لؿض   . ًٖ الٍُغ

 
 
.كبنهي هظه الصجغة ح

 
 ب   بإن   ؤقٗغ   ٦شحرا

 
 ظىىجها.مً  غوحي ظؼءا

بت هي بخل٪ لاعى   بت ٢ٍغ ىعاحي املباٚخت. ٍٚغ التي لِؿذ  هضوجي ٞو

نها.   وججض   بغاخت   ج٨بر   مَى
 
 ال ججض  ٞ .٥هىامخمل٨ت  هٟؿها جماما

دا خُاة،الؼ   دا مضًىت الخمًُاث وال اللىػ ٦ظل٪. ؤ ٍخىهت في ؤٍع ٍع

  ُ  صهُا واملجىىهت. ؾ٩يولا ت الكه
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ي٧ان     ظض 
 
  ٢ض اقتري بِخا

 
ا دا قخٍى ٖلى خؿب اصٖاجي  ،في ؤٍع

 
 
 ن  ؤ ٞل٣ض ؤعصث   واًت مً نى٘ زُالي،هظه الغ   بؿبب والصحي. َبٗا

 ؤ
ً   ٧ىن    مشل   لت. البِذ ٧ان  املٟ

 
ً   الخلم. بالخ٣ُ٣ت ٧ان بِخا ،ٖاص

 
 ا

 ول٨ى  
 
  وا٢عي.في  ه ب٣ي ٢هغا

 
٠ُ٦  

 
 ٧ل  ىا خًي

 
ً   الٗاثلت؛ ظمُٗا  هد

  ؤوؤٖمامي و 
تمً  واخض   والصهم. ل٩ل   الٗمىم ٚٞغ

 
٘  . ٠ُ٦ ٧اهذ جد  ؟ ؿ

 
 
  ٧ان البِذ واؾٗا

 
وصة. ٧ان هىا٥ ٚم مً مؿاخخه املدضٖلى الغ   ظضا

 ها نل  بغ٦ت ؾباخت هي باأل 
 
 ن ٞىعة

 
 مخاع  ي بمؿاختها لا ال جخٗض   ٛحرة

  ال٣لُلت.

 
 
ها.في  ٗاصة  الؿ   ؿاخاث  م مام  ؤ املؿاٞاث   ٦م حؿ٣ِ ٧اهذ  بؿاَت 

ي ٧اهذ في ججهحز البِذ الجضًض. ؤم   ث  حي وؾلٟتها ميكٛال ي وظض  ؤم  

دا  جدب   ،ؤٍع
 
  و٧اهذ   ٦شحرا

 
ي مضللت بِىما  ،املساى   وظاءتها آالم   ،ظض 

 الؼ   وفي طل٪ ،٧اهىا هىا٥  
 
دا بُٗضة   مً ٧اهذ ؤٍع

 
ًٖ ال٣ضؽ.  ظضا

يولضججي    ،بال٣ضؽ ؤم 
 
دا. ؤها ولُضة ـ   قهغ   و٧ان هٟاؾها بي بإٍع . الكم

  الؿىحن ٧ان   في جل٪   .آب اللهاب ٦ما ٌؿمىهه
 

  اله٠ُ
 
ة ب٣ى   خايغا

  ،لِـ ٧الُىم
 
  ٦ىذ   ًتر٦ىا؟متى ًبضؤ ومتى  ال وٗٝغ

 
لم  الدجم   نٛحرة

 وػوي زالر  ًهل  
 
ذ   حي جمسخجي. ٧اهذ ظض  ٦ُلىا وجلٟجي  ىن ٍخالؼ   بٍؼ

يو٧اهذ  ٖىصي، ض  خلِك ظؿمي الهٛحر   وحكض   ب٣ماقت     ؤم 
 
ًٗجي ٖلى ج

  ،البِذ   ٞىاء   مهُبت  
 
ما٫  وجتر٦جي بِىما ج ... املجزلُت، وجيؿاوي ىهي لٖا
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ي ن ًهُذ  بلى ؤ   ظض 
 
ال٣ُت ما  : " حٗالىا زضوها ٢بل  ٖليهم مىاصًا

بجإ٧لها." لِـ   ٍٚغ
 
ٞل٣ض  ؤزىاحي. مً لىن   ؤؾمغ   لىوي ٧ان   بإن   ا

ٗ   الخٟدذ   ـ   ت  بإق دا لؿاٖاث   قم   ٦شحرة   ؤٍع
 
ل٩ي  ،الُىم جلى   ًىما

هلب   ض  خٌك  .  ٖىصي ٍو

 ب
 
  ان  بضازلي ٧ ن  ؤ ال

 
زُىاج٪  بيذ. ثي ٞإهذ  ... جغٍ  .هُبجيح   ام صاثما

ىوي ل٨ى٪ لً ج٩ لغظل، بداظت   لؿذ   ؤهذ   .مدضوصةن جب٣ى ؤ ًجب  

 
 
ٌ  ؤو  بضوهه. مهما اظتهضث   قِئا  ًٖ ُٚاب   والضً٪   زىاج٪ لخٍٗى

   ،الىلض  
 ٪. م  ؤ ٢لب   الشٛغة مًهظه  ٞلً حؿض 

  بضؤث   الىلض   ٖىضما ظاء  
 
  بُدىا.في  بالىظىص   الخُاة

 
ي ؾٗاصة  ؤم 

مغجىا. و والؿ   عى  لا  ٚمغث    ؤماء ٚو
 
  ناع   زحرا

 
في هظا الٗالم.  لىا ؾىضا

 ؤ
 
 ظىص. ؤلىا و  ناع   زحرا

 
 .....ر  لىا ؤناع  زحرا

  و٧ان الى٢ذ  
بضازلي  ٚحر جل٪ التي خٟغث   ٢ض مطخى بإن ؤ٧ىن 

. جل٪   لامىع   مً وؾُُت   التي اجسظث   لؿىىاث 
 
٣ا . ٍَغ

 
 بشىعة   زىعٍا

  بيذ. خظعي ٞإهذ  ا ل٪:م ج٣ى٫ ؤوؾ٣ٟها  خضوصها عظل  
 حٗلمي ل٩ُىن 

 خض. وال جأل جدخاجي  ل٨ُال ٖملي اؾالخ٪.  الخٗلُم  
 

٪ خالم  ؤ لبض

  ختى جهبذ   بالخدل٤ُ  
 
  الٗىىؾت

 
ولم جخجاوػي  ،ا٢٪ٞآ لىح  ً تهضًضا
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 ما ج٣ىمحن به هى اعجضاصاث   و٧ل   الب٨غ،هذ إواط ٞ. ٖلُ٪ الؼ  الٗكٍغً

 . ال٨شحراث مً وعاث٪ زىاج٪  ؤٖلى  ؾخازغ  

 ه٨ظا جدى  
 
 جلى الهغوب   لى هغوب  ب لذ زىعحي الىؾُُت الىاٖمت

ً   مؿمُاث   جدذ   ضه مً هٟسخي. ؤي ومغاوخت ما مج   ص  غاما   ٍع

 ؤعمي هٟسخي ؤ
 
 ًىما ج٣ظٞ

 
: جي الخُاة ول٨ً " .وم٨خىب   "م٣ضع   وؤ٢ى٫ 

٘   ٖلى الخدضي وزل٤   نغ  ؤ ت عصت  ؤزىعحي التي  اه ٌكبه  جمى  ؤ وا٢ ٍغ ها جىٍى

 ما بضازلي.  بم٩ان  

يمىظ ؾاالي أل  ٘  لا  ٖمغي الؿىىاث   ها َٟلت لم ًخٗض  ؤو  م  ًٖ  عب

ـ     بطا ما ٧ان   .هللا ظي
 
 ؤ هه البض  ؤو  ؤهثى،و ؤ ط٦غا

 
جهم أل ن ٩ًىن ط٦غا

  ً ،هثى ٖلى لا  لىن الظ٦غ  ًٟ
 
 ًٖ ط٧ىعٍت   حؿاء٫  ؤ ها بهمذ  ؤو  صاثما

 نله  ؤ ٍت  هشى ؤمً  ٚم  هظا الىظىص بالغ  
 

٠ُ٨ٞ .  
ي ج٩ىن    ؤم 

 
 ناوٗت

 هغاه   بي الظي ال ه٩اص  هي الخابٗت أل َٟا٫  لا 
 

  ؟ ٠ُ٦
ٕ   ٩ًىن  ٢ىي ؤ الٟغ

  ٦ثر  ؤو  ،نل  مً لا 
 
 جد٨

 
  نل  ولا  ،ما

 
 له ومُُٗ مىهاٖا

 
 ؟ ا
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(3) 

 حالم  األ وحخٌاذر  

 أل جؼوظذ  
 م  ؤ ٧ىن 

 
 ؤ ن  إخالمي بؤ بٗضما جىازغث   ا

  ٧ىن 
 
و ؤ ،مدامُت

 
 
 ؤ صخاُٞت

 
ً   ،لم ج٨ً مىظىصة لبالص   و ؾٟحرة  ُٞه.خُا ؤ٧الظي  بَى

  و٦إن  
 
  حٗاهضوي، ٧اهذ   الضهُا صاثما

 
 لضعظتلها  هدىاء  صث الا ٗى  جي حو٦إه

 ؤ ٖض  ؤلم 
 
 ،لى ٖمغي هظاب ونلذ   ى٢امتي الخ٣ُ٣ُت خت ٢ضع  ٞيها  ٖٝغ

 ؤ ٧اص  ؤوال 
 
 ٧ىن.ؤًً ؤلى بها و ؤمً  ٖٝغ

  ٦ىذ  
 
، مً َِل   ظؼءا .بضؤ ما لبصذ و  الٗمغ   ٢ض بضؤث   ٦ىذ   الخلم 

 
 

 ن ؤهىا٥ ما ًم٨ً  بإن   ٗىع  الك
 
 نٟ ن  ؤ ًيخٓغوي، بال

 
مً والضي  ٗت

  زغ  ب
 
  ًٖ املجز٫   ًام  لا  غي في ؤخض  جإز

 
لى بن جغظٗجي ؤ ٧اهذ ظضًغة

 .ص  و جغص  ؤ ٢ٟصخي. بال م٣اومت  

  ول٣ض بضؤث   نٛحرة، ٖىضما ٦ىذ  
 
ي ص  ٦ما جغص   املصخي مب٨غا .  ؤم 

 
صاثما

 ظض   ٧ان
 
 ؾىصاء اللىن   مً الخضًض   ٢ُٗت   خى٫   ٢ضمي بدبل   ي ًغبِ

 ىمق٩لها وحجمها وجٟانُلها مغؾ ال ًؼا٫  
 
  بظا٦غحي، ا

 
 ذ باألعى  ص٢

 ق٩لها هُبت ؤ . ال ٌك٩ل  بٗم٤  
 
ا في زٟاًا طا٦غحي. جبضو جل٪  و زٞى

 
 
  الخضًضة

 
ت الججاهاحي.  صاثم   زُىاحي ٦خدظًغ   ص  جدض   التي ٧اهذ   الضاثٍغ

  خاو٫  ؤ ن ٦ىذ  ب ٦غ  ؤطوال  جىظٗجي.٧اهذ  ن  ب ال ؤط٦غ  
 
 ها والهغوب  ٨ٞ



 

 

 29 

 الرّجالِ ظاللِ في

  ط٦غ  ؤال  منها.
 
يه لي ما ٧اهذ ج٣ىل بال ٠ُ٦ ايُغ  الظ٦غي.ًٖ جل٪  ؤم 

ي  جالخي ٧اهىا ًجلبىه زغ  آمً  الجحران   ن  ن ًغبُجي أل ؤ ظض 
 
لى ب ي صاثما

ياملجز٫. ٧ان  : الترصًض   صاثم   ظض  " هظه البيذ مل بيذ  لٗباعة 

  ".مِٗكت

يهظه الٗباعة م٘  صث  ل٣ض عص   ، ؤم 
 
طل٪  م٘ ٨ٞغة   وحٗاٌكذ   صاثما

 ؤضًت ٖلى ال٣ُض بخل٪ ال٣ُٗت الخضً
 
 خُاحي،ٖلى  غ  جها مضاٖبت لم جاز

مٕى بالض   ي  ُٖج ٌٛمغ   الكٗىع   بهىلها بهظه اللخٓت. ٩ًاص   قٗغ  ؤول٨جي 

ها.مً  جهماع  الا التي جيخٓغ   يٞ ظضًض،٦بتها مً  خاو٫  ؤ ٞىع    جض 
 
 هامت

ض  ؤال    ج٨ؿحرها. ٍع

اث     ط٦ٍغ
 
بت.مً َٟىلتي  ٦شحرة اث   ٍٚغ لِؿذ  ملُئت ببُىالث   ط٦ٍغ

،أل   ؤٞ ٖض  ؤختى لم  ٖمال١   ٦برث بضازلي بذجم   َٟا٫ 
تي بحن َٟىل غ١ 

 
 
 مج   لامغ   ب  وهًىجي. جُل

 
  ي ٖمغا

 
 ٢ض جُل٣ذ   ما ظغي. ٦ىذ   ٞهم  أل  ٧امال

،
 
  ول٣ض يغبجي الا٦خئاب   خضًشا

 
   ٖىىة

  خغوب   في زًم 
 

يضي  يذ  ق

لي    ًدؿاب٤   البرر ٧الجمل   ٦ىذ   َغاٞها.ؤلم ٨ًً بم٣ضوعي مؿ٪  ٖو

 ٖل
 

 ؾ٨ُى مً ًدمل   ججاهاث ٧ل  الا مً ٧ل   ٣ه  ى ق
 
طا٥  هىا٥،وؤها  ،ا

ً   البرر الجمل   ٟا٫   املدخً    ى الًغباث مً ٧ل  ؤجل٣   تؤعبٗ أَل
 وؤي 

 .ٛاعألخمي ؤَٟالي اله   اججاه  
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٘   ٧اهذ   في لخٓت     الا ا حؿترظ
 
 خىايغ   ٞيها معي ظخماُٖتلٗاملت

اتها    "هل زًذ   ؾإلخجي:خُاحي وط٦ٍغ
 
 صع  ججغبت

 
في َٟىلخ٪؟"  اماج٨ُُت

  ضخ٨ذ  
 
  مؿتهؼثت

 
  "َٟىلتي ٧اهذ   :٢اثلت

 
  ظمُلت

 
بُُٗت   َو

 
." ال ظضا

 ؤ
 
، هى٫ الؿاا٫   ٧ان   لم   ٖٝغ

 
با  ؤوال  ٍٚغ

 
طا ما ب باصعوي قٗىع   لم   ٖٝغ

  م  ؤل٧ان ٢ض 
 

ما هظا ما ٚخهاب. لغب  و الا ؤ٧الخٗضي  مإؾاوي   بي خضر

 
 

  في البُىث   ًدضر
 

 ظضعاجها املٛل٣ وزل٠
 
  ي ٦ىذ  ول٨ج   ،ت ٦شحرا

 
 صاثما

   ٞخسغ  ؤ
 بٖاثلتي.  في بؿاَت   املٗخض٫   بهظا الك٤ 

 
 ث  نغ  ؤجها خُىما ؤ ال

اث   في ٚماع   الضزى٫      و٢ٟخجي ٖىض خضر  ؤَٟىلتي  ط٦ٍغ
اٖخبرجه  بُىلي 

  ٧ان   خُاحي.َُلت 
بي ؤهؼلجي ؤعب٘ ؾىىاث ٖىضما لا  ٖمغي لم ًخجاوػ 

  ٦مل  ؤو  ،ما ٦ٗاصجه ًىم   في نباح   املضعؾت   بىابت   مام  ؤ
 
٣  لُىنل   ه  ٍَغ

)الخًاهت(  املضعؾت   ٢بل   في مغخلت   ػا٫  ؤال  ها. ٦ىذ  لى مضعؾت  بٖمتي 

٘  ؤ ة  مغ   ٫  و  ؤ ط٦غ  ؤو    الٟئران" التي جضط   ٞيها ًٖ "حجغة   ؾم
 
ٞيها  املضًغة

مً  ٖمىمتي الظي ٨ًبروي ال٨شحر   بىاء  ؤ خض  ؤ . ٧ان  املكاٚبحن الُالب  

غوي لي ٢هو   في جل٪   الؿىىاث    الدجغة   ًٖ جل٪   ٖب  الغ   املضعؾت ٍو

 بؾتراخت. في ٞترة الا 
 
٘  ؤ هجي ٦ىذ  ؤ ال بت  الغ   بهظه   ؾخمخ  وب٣ي   واًاث املٖغ

 ؤ ؤن مً ب  بضازلي ججى  
 خضي ضخاًا جل٪ املضًغة. ب ٧ىن 

  بي ٦ما اٖخاص  ؤهؼلجي ؤالُىم  في طل٪  
 
٤   ت  ٖلى خاٞ  ٖبر   صزل  أل  الٍُغ

ً   لى املضعؾت  ب . صزلذ  وطهب   للمضعؾت   ابت  ى  الب  ٚحري.  خض  ؤها ٞي ولم ٨ً
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والضي  ٖمل   لى م٩ان  ب بالظهاب   ومداوالث   ج٨ٟحر   َى٫   وبٗض  

  الىنى٫   اؾخُٗذ  
 
والضي  لى ٖمل  بطهابي  لىخضي. ٧اهذ ٢هت

 
 
  لىخضي ٢هت

 
  ذ  حٛى   بُىلُت

 
ي . ٧اهذ  لؿىىاث وؾىىاث   بها الٗاثلت  ؤم 

  غث  ن حُٗضها بخٟانُل  
 
هجي ؤختى  ٞيها.معي  طا ما ٧اهذ  ب ٨ٞغ  ؤ ؤخُاها

 جل٪ اله   خٟٓذ  
 

ي ٖلى لؿان   ىعة مما خضر ؾخمخ٘ ؤ . ٦ىذ  ؤم 

 هل  مً لا  الجمىٕ   مام  ؤ بُىالحي الُٗٓمت ص  جغص   ،ليهاب نٛاءبال 

البُىلت  جباهى باؾخٗغايها لخل٪  ؤ ٢اعب. ٦ىذ  ولا نض٢اء  ولا 

 
 

  اؾخُاٖذ   الُٗٓمت. ٠ُ٦
 
٘  لا  ابىت وخضها مً  الظهاب   ؾىىاث   عب

 والضها.  ٖمل   لى م٩ان  ب املضعؾت  

  ".في صازلي "البيذ الخاع٢ت غث  البُىلت ختى ن  ٦برث  و٦برث  معي 

  ٖىضما جى٢ٟذ  
 
في طل٪ امل٩ان  بي الٗاملت الاظخماُٖت ٖىىة

ض٥  ؤ٢الذ: "  الغ ظىٕ  بلُهظبرججي ٖلى ؤو  وج٨خبي  لى البِذ  بن جغظعي ؤ ٍع

طهبي ان جخ٩لمي ٖىه. ؤصث ي في طل٪ الُىم. ال ج٨خبُه ٦ما حٗى  ما ظغ  

٘  لا  الُٟلت  ابىتلى ب  " ظغي.ما  ل٪   . وصٖيها ج٣ى٫  ُٞ٪ ؾىىاث عب

ها، اؾتهؼؤث   ن خهحن الىٟؿُحهاالء املس في هٟسخي بإن   و٢لذ   ب٨الم 

 بما ٨ًٟي.  بهم مً الهىؽ  
 
ٖلى  ونضث  ؤلى البِذ و ب هجي عظٗذ  ؤ ال

٢لمي  زغظذ  ؤ ٢الذ.ُٞما  ٨ٞغ  ؤ لؿاٖاث   وظلؿذ   ،بىاب  لا  هٟسخي ٧ل  
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الُٟلت  .. ؤهاصيٖلي  هاصي بضازلي ؤ ُٖجي ونغث   ٚمًذ  ؤو  ووع٢ت

   ا ٦ىذ  معب  ٛحرة. اله  
ول٣ض  لي  ب ٢غب  ؤهظه الؿىىاث مً ٖمغي  وبٗض ٧ل 

 م  ؤ نغث  
 
 ٧اهذ   ؤهاصًجي. ن  ؤؾهل ؤ. ٧ان ٦بحر   مىمت بخض٤ٞ  حٛمغوي لا  ا

 هىا٥ ٚغ 
 
  بت

 
 لم ؤٖخضه م٘ هٟسخي، بل٠ُ   لي  ب بُجي وبُجي. هاصًذ   ٦بحرة

 ٞإ
 
في  ال٣ابٗت   هاصي ٖلى جل٪ الُٟلت  ؤ . نغث  ٖلي   ال٣ؿىة   ها صاثمت

 ؤ م٩ان  
 
 بضازلي لم ؤ صع٦ه جماما

 
 الؼ   طل٪   ملؿه مىظ

 
 مً عبما. ٧ان نٗبا

 ب قٗغ  ولم ؤ للٛاًت،
 
. لم ٖلي   مهِبت خلذ   بي و٦إن   جخٟجغ   بضمىٕ   ال

 ؤ
 

.ًٖ الب٩اء  ؾخُ٘ الخى٠٢ مً هٟسخي ٖلى ما ٧ان  زٟذ   لؿاٖاث 

 جل٪ الُٟلت ؤ بي. ٞجإة جى٢ٟذ   ًدل  
 
ة ضوخُ نٛحرة.ها عؤًت   مامي. ٞجإة

 
 

لي ما  املضعؾت. جغ٦تها لخ٣ى٫   غو ال٨بحرة في خض٣ًت  وشجغة الؿ   ج٠٣

ٝ   ة بدُاحي. جغ٦تها جب٩ي. جغ٦تها حكٗغ  مغ   و٫  به أل  حكٗغ   . جغ٦تها بالخى

٣تها    هي.بمكاٖغها  هي.جغوي الخ٩اًت ٖلى ٍَغ

  جغ٦ذ  
 
 ة بدُاحي. مغ   و٫  أل  بضازلي جخ٩لم   الُٟلت

 
 
  عاخت

 
والٗاثلت  ٖىضها ظلؿذ   ط٦غ  ؤبضازلي ُٞما بٗض.  ٖمذ   ٦بحرة

ما ًم٨ً ٣ٞضاهه ٚلى ؤ "ل٣ض ٣ٞضث   ألبي: مدضزت لهم بما ظغي و٢لذ  

يو  ٦غؾُه،ًٖ  ٟؼ  ٣ً بي ٩ًاص  إطا بفي طل٪ الُىم." وب بىظهي  جبدل٤   ؤم 

 
 
 “لم ج٣ىلها لي؟  جٟهُلههىا٥  ن  ؤ "ؤ٣ٌٗل   بىٟؿها: مدؿاثلت

 
هجي ؤ بال
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ان ما هضؤث   تي ؤلم  ج٣ل٤،ياخ٨ت: " ال  عوٖهم و٢لذ   ؾٖغ ٣ٞض ٖظٍع

  ض ٣ٞضث  ٣بظل٪ الُىم. ل
 
بٗا ي ٦ضث  ؤو  ؤبي،اعجاح  َٟىلتي." َو  ؤم 

 ل٣ب الجىىن.  َال٢ها ٖلي  ب

 ب
 
بذ  هجؤ ال  ؤ ي اؾخٖى

 
 ٖلىذ  ؤَٟىلتي في طل٪ الُىم و  ٣ٞضث   هجي ٞٗال

نغث  الُىم  ومىظ طل٪   َٟلت، ٖض  ؤهًىجي املُل٤. في طل٪ الُىم لم 

٘   املؿاولت ٘  شخيء   ٧ل   ٖمل   ال٨بحرة التي حؿخُُ ما ال  ٖمل   . حؿخُُ

  ً ٕ   بال٣ُام   ٖذ  ٖمله. مؿاولُت جبر   خض  أل  ًم٨  بها وخملها بال صا

ً   ؤهلي،ً م وبخه٤ُٟ   ذ   و٦إهىا ٧لما ٦برها وهد ، ؤٍػ  الهم   نٛاع 

 واملؿاولُت ٖنهم. 

ؤَلب  لم   لم   الُىم؟في طل٪  ُٟلت  ٞٗله ٦ ما الظي ٧ان ٖلي  

 ُٖض  وؤهه عآوي وؤها ؤ الظي البض   الض٧ان املجاوع   املؿاٖضة مً ناخب  

 لالا
 

 اث  ملغ   والكاعٕ   بحن الكاعٕ   مً طل٪ الضواع الٟانل   واملغوع   خٟاٝ

مجي  ما الظي ٧ان ًسغط   الُىم؟ في طل٪   ؤًً ازخٟى الىاؽ   ؟ٖضًضة

  قاعٕ   وؤها ؤمصخي وخُضة في
 

 ًٖ املغوع   الؿُاعاث   ٖام عثِسخي ال ج٠٨

  به؟
 

طا ، ؤو بجائهت طا ما ٦ىذ  ا٣ًافي وؾاالي ب خض  ؤ ببا٫   لم ًسُغ   ٠ُ٦

٘  ؤ ٦ىذ   ما؟طي بي ؤ ٢ض خل   ما ٧ان    َلب  ؤن ؤو  ،ب٩يؤن ؤ ؾخُُ

٘  ؤ ٦ىذ   املؿاٖضة. ض اهتهاء املضعؾت  اهخٓاع   ؾخُُ والضي لخحن مٖى
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ه     ٦ىذ   ألزظي ْهحرة. وعظٖى
 
لي في جل٪  ..هظا ما ٢لخه  .زاثٟت ٞٗال

الال عي ص  ؤ ةجل٪ الخُا ٧ل   ي ٖكذ  ول٨ج   خُاحي.مً  الجضًضة   اللخٓت  

 ا٢ترابه مجي.  ٖلُه بلخٓت   حٛلب  ؤو  ٝزى 

 
 
 معي.ظخماُٖت ٖمله عاصث جل٪ الٗاملت الا ؤ ما ٞهمذ   ٖىضها ٞٗال

 ب  طل٪ 
 ؤ م  ل  الؿاا٫ 

 
  ٖلي   . لم  ٖلى هظا الىدى   جهٝغ

 
 ؤن   ٦ض  ؤجإن ؤ صاثما

  ٖلي   لم   وج٣بله.زغ جدمل لا  ٖلي   وؤن   ،الؿُُغة لامىع جدذ  
 
 صاثما

  ػوجي.ٖلُه م٘  ما ٦ىذ   ٦ىذ   لم   الىي٘.ه٣اط ب

.٦شحٌؿخى٢ٟجي قٗىعي هدى والضي 
 
٘   وظىصه   را ب٣ى ٧الىب  ٧ان ٍو

ٕ  ، ؤو قى٦ت، ؤو صخغة، ؤال ًى٢ٟه حجغ   خُاحي.في  املؿض٫ ًٖ  و ظظ

  ٌ    الاؾخمغاع بُٟ
  مىه.املىبٗض  الخب 

ب  ٍٚغ
 
 الخٗبحر   جُضٞهى ال ً ًؼا٫.وال  ًٖ مكاٖغه   ٧ان في حٗبحره   ا

ا بضازله    م  ٗل٨ىه مٟ ،ٖم 
  بدب 

 
ُٞه  حٛدؿل   مىه ٞخ٩اص   ٤  ًخضٞ

  ب  وحكغ 
 
 ؟في نٛغي مً خُض وظضاوي مىه وجغجىي. ٦م ٧ان بُٗضا

  و٦م ناع  
 
.ٖىضما  ؟!ضة ٦ُاوي ٖىضما ٦برث  ئٞبحن ؤ وظىصًا   جُل٣ذ 

ه مً عظاثفي ؤ ما ًجى٫  ٖ مً الخٗبحر   هى هٟؿه الا٢تراب   ب  حها

  مت ٌِٗل  املٟٗ ول٨ىه ببؿاَخه   مكاٖغ،
 
م٘  اٖخُاصي   ٚحر   جهالخا
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وال الخُٛحر. له ما  ،و  الخ٣م   بت. ال ًداو٫  عجُ ة  ججٗله ب٣ى   طاجه،

  ً   ٌكبه  خض. ؤ٩ٞاعه ٖلى ؤ به وال ًٟغى   ًام
 
 الىسُل   والضي شجغة

  الٗخُضة  
 
  الجظع   ٖم٣ُت

 
   جيؿلالجظٕ  مىخهبت

، ال مىؾم   ببلخها ب٩ل 

  جبالي هىاء  
 
بت ٖما ٦ىذ ؤُٖه وؤوال خغا ٣ت ٍٚغ  ها نٛحرة. . مامً بٍُغ

 ٣٦لبه. ب٣لب   عبما.ظضه لظي ؤجمجى ؤن ؤظل اوالضي الغ   بضازل  

  
 ه. ٦دب   زالو   بدب 
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(4) 

 
 
 أ أن أكون

 
 وا

، ٢ضت عبٗؤ ٧اهذ مدهلخه   ٖلى ػواط   مً ٣ٖض   ثر  ٦ؤ   ؤَٟا٫ 
 ٩ًىن 

  
 بغظل   ًجمٗجي ؾ٠٣   مٗاهاة الخُاة جدذ   ٌؿخد٤   هجاػ ب طاجه   بدض 

 . اٖخ٨ٟذ  عى  لا  اص  و٦غامتي بسج   اويختى ؾى   واؾتهان   ،بي اؾدبض  

  عؾمذ   ٖاثلت   لىخت   ػواجي في عؾم   بؿىىاث  
 

 جٟان زٍُى
 
 ت  ُلها بض٢

ىاًت    اها ؤع ؤ ختى نغث   بالٛت   ٖو
 
  مامي مٗل٣ت

 
ُت ج ًٟي ٖلى بدٞغ

 
 
  خُاحي ظماال

 
 ًخابٗها املهخمىن واملعجبىن. ،الىاصعة   ٧امل٣خيُاث   بالٛا

ٝ   ٦ىذ      ٧املخهى
 
  ػاهضة

  بما ًمأل ُٖىن 
 
 خجلُاث  ب البكغ مخإملت

   ٖغا٥   بلُه بال  الىنى٫   خاو٫  ؤ ،زغ  آ جًٟي للخُاة مٗجى  
و ؤ ،٣ٖاثضي 

 به ٣ٖلى   هىاًىظ  ٨ٞغي. خالت هغوب مً الىا٢٘ الظي 
 
 ا ٖىضما ًبضؤ

  بكإن   الدؿائ٫  
 
 لالخاص مً ٢مم   بلى ٢ٗغ   ه٣ٟؼ   ول٨ُال ماث. املؿل

ت  مً م٩ان   ٧امل   بىعي   هسخاع   ًمان  لا   ؤو الاما ب٣ٗلىا املغاٚو
 

لى ب لخٟاٝ

٣ت   ُ  ب ٢ل  ؤ ؤزغي  ٍَغ مً زاللها  ، ملُئت بالخجلُاث التي هسخبئ  تق٩ال

ت.ٟـ بالى   ما وؿمُه   وعاء   ها وما جملُه ظؿاص  ؤبه  ما ج٣ىم   هتر٥   البكٍغ

 مؿب٣ت   ٩ٞاع  ؤب٣ٗىلىا مً  خغي ما هى ممخلئو باأل ؤٖلُىا ٣ٖىلىا. 

 ،يالال م٩اوامل٩ان  طل٪   بلى الٗغوط   ٞىسخاع   بؾمىدُت، ذ ب٣ىالب  ب  ن  
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 ٩ٞاعها بضازل  ؤواملدؿىؽ والال مدؿىؽ بالًغوعة في يبابُت 

ُت   ع٢هت   وبىعي  ،ٌؿمىجها ججلُاث. م٩ان ما هسخاعه   مجىىهت   نٞى

 بحن ما وكإها ٖلُه مً مٗخ٣ضاث   مىاظهت   مام  ؤه٠٣  ل٨ُال هى٨غه 

ىا،هضمها ٢ض  ً   ههلر   ن  ؤ ٞىسخاع   ٌٍٗغ  ىع  نالخه مً ٢كب ما ًم٨

هىا ال ه٣ترب بمً زاللها الضازل. ول٨ً بالخ٣ُ٣ت  هىا ههلر  ؤعي هض  

ازل.مً طل٪    املُلىب   الخُٛحر   ن  أل  الض 
 
ع وال بال٣كى  لِـ حُٛحرا

.  الخُٛحر املُلىب بٖا بالغجىف 
 
اصة  بىاء   صة  ،الهضم   البىاء ًلؼم   . وٖل

ٌ   ال٨شحر   ًلؼمه   والهضم    صم  والغ   ٖاصة الخٟغ  بو  ،والخى٠ُٓ   مً الىٟ

اب٣ت.ومسخلٟت ًٖ  ظضًضة   هاث  م٩ى   واؾخدًاع     الؿ 

 ب 
 
  لى جل٪ اللىخت  ب ما هٓغث   هجي وبلخٓت  ؤ ال

 
 في نىاٖت   ٣ذ  التي ص٢

  وعؤًذ   ،قضًضة   جٟانُلها بٗىاًت  
 
خىلي  هٓغث   وعائها. ُٞما شخىبا

اثلخه، لؼوجي ألهٓغ    خماحي،... عؤًخجي في والضه، ؤزُه  ، ه، ؤزخهؤم   ٖو

 ُٞه.ً ًوعظا٫ الٗالم املؿدبض   ،زُهؤوابجي في  ،زخهؤابىتي في  عؤًذ  و 

ذ  م  ل٪ الجؿض املخأ٧ل أل ها بظؤبُه و ؤ عؤًخه بىظه   ٖؼ ذ  ه ٞو مً  .... ٖٞؼ

ًمصخي  املؿخ٣بل   عؤًذ   .قضًض   ٞجإة عؤًخه بىيىح   خ٣ُ٣ت ملؿخ٣بل  

ِ   يؤمام ٘  ن ؤؤ٠ُ٦ لي  ُٞه. وال ٚمىى   ال بهخان   واضر   في قٍغ  نى

 ل
 
جل٪ املغؤة  بخل٪ اللخٓت   ٞهمذ   بِئت.ج٣ان وؾِ ه٨ظا لاظا به ىخت

٘   ٧اهذ ٖلى هظا الًغب   لم   التي ٧اهذ خماحي. ٞهمذ    مً الهل
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همذ  والجىىن    بي أل ؾُلخ٤   الضوع   ن  بإ . ٞو
وهى  هي ال مدالت، ٧ىن 

 
٘  أل  و٢ض ٦ىذ   ٦إبُه، ؾ٩ُىن  ، عضخى به٨ظا وا٢ غ  ـ   مٍغ  ماقُت ٖلى هٟ

  ل٣ضًم:اهج الى  

ً  ؤ"اهتي مل  خُا ؤٞإها مً ٚحر٥. الىاؽ ٧لها ٖاٌكه هُ٪"  خؿ

ٗت  الؿ   خُاة ٦هظه ملُئت بالخجمُالث   حي خُاو . مىظ مُالصي الٟٗالت   َغ

  الخإ٢لم  
 

٘  ؤي لم ول٨ج   ٖىىاجها، والخ٠ُ٨ بىاجي في جل٪ ؤعي ؤن ؤ ؾخُ

يهم عب  ؤلئ٪ الظًً و ؤ. وبهم ظلهمؤِٖل مً ؤهاالء الظًً  الهىعة.

 غ  ؾ
 
.الض   الخلم   ٖلى ههج   ا ٘   ٞحن     خلم وا٢

وؿان بوؿان به لا خ٣ُ٣ي 

.ه بما هجاخ   هى.٦ما  وال  ُٞه ُٖاء ال اؾدؿالم   وا٢٘ الخب   ًدب 

٢ض و  البىتي خُىما ج٨بر   ماطا ؾإ٢ى٫  وال جهُٟت خؿاباث.  اؾخد٣ا١  

 لها ال حؿمذ   ٢ى٫  ؤ٠ُ٦  مًغوبت؟جخجي ؤ٢ض ، و ها ٖلى الٗىٟىان  عبُت  

 ها مًغوبت؟ م  ؤ ٢ض عؤث  ، و ن ًًغب٪  ؤ غظل  ل
 

ة يها ٖلى ال٣ى  عب  ؤ ٠ُ٦

ت جخلىي م  ؤبِىما جغي  هىزت  لا  وظضاعة   الخ٣ى١   ىن  ن  و  ت الٛٞغ ها في ػاٍو

ً   مً آالم   ي ابجي ٖلى ٠ ؾإعب  غب املبرح مً اللُلت الٟاثخت؟ ٦ُال

 م  ؤ في بِذ   ٢ض ٖاف  ػوظخه و  اخترام  
 
ً   ب  ًغ  ه ج ٗض ُٞما ب غ  به وجد

٨ت  ٖلى لا  املىخٓغ   بُه  " أل الجرظُلت"هٟـ    ٍع
 
 ب  هه   بجبروث   مؿخٟدال

 ٠ُ٦ ؟واه٨ؿاع   وي٠ٗ   هٟؿها بسؼي   وهي ججغ   ،هٟؿه ٖليها
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، بِىما ٖلى الًُٟلت   مبيُت   ُاة  خ مهم ؤنى٫  ؾإٖل   ولازال١ 

 
 الغطًلت

ـ   ً   .هداء البِذ  في ؤ ججل ً  لا  بٗغف   جتًز ٘   بىة وهد ٘   هُُ  ؟ وهغ٦

ٜ   وا٦خُٟذ   خُاحي. مغ  ؤفي  ٢ض ػهضث   ىذ  ٦ هٟسخي ٧املت مً  بخَٟغ

  ن  ؤًمان لا  مامىت جمام   ؤبىاجي. ظل  ؤ
 ىذ  ٦. و والخلم   مل  لا  بهم ؾ٩ُىن 

  
ىمت   خُاحي املٗهىص في وؾُُت   هغوب   في زًم  لى ب٢ض اهخضًذ  مٖؼ

. اب  . املامىت بال حجٝ  ٞت بال جهى  جل٪ املخهى   هللا.لى عج٣اء بإمغي بالا 

، بر  "ٖمغو زالض" في اله   بحن صعوؽ   ٩ٞاهذ خُاحي جتراوح    والخدمل 

حرهم مً الٗالمت   ضان" ٚو  الظًً بهم ٦ىذ   ٞايل  لا  و"َاع١ الؿٍى

 الٗمُاء. ٖلى الُاٖت   الخُاة.طي ؤٖلى  الخدمل   لىب هللا.لى بهخضي ؤ

.ٖلى   
جه ٖباص ؾُُلب   هللا   هى مً ٧ان   الغظل   ؼوط  ال ن  ؤٖلى  البر 

زغ الٗغوظاث في آلى بم٘ هٟسخي  ٢ض ونلذ   . و٦ىذ  عى  م٩اهه ٖلى لا 

 
 
. طل٪ الؼوط   عى  ؤ ماء مً َُٛان  لى الؿ  ب الىانل   طل٪ البرط   م  ؾل

  هٟسخي:في  ٢ى٫  ؤ ذ  ٦ى
 
مً  في لازغة. ٞال جُإؽ   ل٪   ها خؿىاث  "٧ل

 ؤ ختى نغث   ".هللا عخمت  
 
 جلظ
 
في هٟسخي  ضخ٪  ؤ و٦ىذ   باؾدبضاصه   ط

 بها."  ٗض  ؾ  ا. .ؤزغي خؿىت  "ها٥   :٢اثلت
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 ،ماواثالؿ   لى ػخام  ب يخؿىاح الخؿىت ختى ونلذ   جلى   توخؿى

جل٪  به ٧ل   هٟؿه ٢ض يا٢ذ   هللا   ن  ؤ "ال بض   خُنها:في هٟسخي  و٢لذ  

 لى الجىت." ببداظت  زغون ٚحر٥  آهىا٥  الخؿىاث.

 ٣ابل  ٖلى خؿىاحي م مبيُت   اث  في عؤسخي بحن ظى   املكاهض   ذجًاعب

  عى  ٖلى لا  وجل٪ املكاهض   واههُاعي.بطاللي 
ُٞما بٗض ما  التي ؾخ٩ىن 

 بىاجي. ؤ مؿخ٣بل   ٌك٩ل  

 ؤعي ص  ؤ٠ُ٦ 
 
  جي ؤوصخئه

 
، ظُال

 
 ؤ ن  ؤ٢ىي ٖلى ؤها ال ؤو  نالخا

 ٧ىن 

 
 
  مشاال

 
  ن  ؤخػي بؤ؟ ٠ُ٦ نالخا

  ٩ًىن 
 
  ابجي عظال

 
بُه وهى ًٖ ؤ ًسخل٠

غي  ،ما ًجغي في البِذ ب  ًدكغ   لت.ه نابغة م  ؤٍو و ناعزت ؤ مخدم 

 با٦ُت مهؼومت؟ 
٘   ؟ؤ٢ىي بىاحي  ٠ُ٦ ج٩ىن  هٟؿهً في ؤًٖ  ٠ُ٦ جضاٞ

٘   وحؿ٨ذ   مهً تهان  ؤول٣ض عؤًً  ،ال٣اصم   الٛض    ؟ وجسى

جل٪ اللىخت التي  ؿغ  ؤ٦مً هٟسخي و  ٢ىم  ؤعؤًخجي  في جل٪ اللخٓت  

ىاًت   عؾمتها بض٢ت   . مً ٖكغ   ٦ثر  أل ٖو   ؾىىاث 
 
  خُ

 وجِذ  ؤا م متها ب٩ل 

 لى لابض. ببىاجي منها ذ ؤ، وسخب  ة  مً ٢ى  

   ظمل  ؤب٣ى و ؤ املجهى٫   ن  ؤ ج٣ُىذ   في جل٪ اللخٓت  
 ٚمىيه   ب٩ل 

  ه مً املٗلىم  ل٪ ؾىاص  وخ  
 
  به.م املؿل
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 ؤهٟسخي و  خملذ   في جل٪ اللخٓت  
 
 ما ٧ان مً خُاة   ٧ل   بىاجي جاع٦ت

   ٖلى ٢كىع   مبيُت  
٘  والى  واملا٫   الٗؼ   . خماعي واوسخبذ  الاظ ي

 املغ   جل٪ ٧اهذ  
 
 الهغوب.  ٞيها ٖضم   ع  ٢غ  ؤولى التي لا  ة
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(5) 

 فوىض امحواس  

 الغ   ٧اهذ    عبما. ٞىضخى الخىاؽ   ٧اهذ  
 
،بحن  واًت  و٧ان لامغ   ًضي 

،
 
با   ٠ُ٦ خهلذ   وال ؤط٦غ   ٍٚغ

 
مً املؿمىخاث  ٧اهذ   ٖليها. ٠ُ٦

.
 
 جدغع بال٣غاءة  ؤن   لى ٞهم   آه   ؤنال

 
٘   ا  لا٦ثر   السجىن   بضازل نىام

 
 
  ٢هغا

 
 بلى الٗؼلت   ال٣اجمت   مً الىخضة   هغوب   بال٣غاءة  . ولاونض ؤبىابا

ـ   املكخا٢ت   في لاعواح   الؿا٦ىت   ما الظي ظغي  ال ؤٞهم   ال ػلذ  . بلى وهِ

ؤَل٤  الٗىان   و٦إن   املبٗثرة.وم٘ ٞىضخى خىاسخي  ،واًتلي بخل٪ الغ  

ً  ل !خىاسخي بضازل   واًت.بُلت  قبه جل٪ املغؤةؤ م ؤ٦ ؤم٣تها  ٦ىذ   الغ 

  
اتها.في  شخيء   في خُاحي جل٪. ٞهي ال حكبنهي بإي  ً   جهٞغ ها خىاؾ   ول٨

 وهٟسذ   ،ؤوعا١ ٦ُاوي الخاملت ٧ل   ها. بٗثرث  ٧اهذ ٦خل٪ التي ؤخؿ  

  ٞيها وؤصخذ  
 
 بضازلي.  طل٪ الجؿض الخامض   طا٦غة

  خٛاهميؤخالم مؿ ؤنبدذ   ٢اصمت   لؿىىاث  
 
في  الجؿض   وطا٦غة

ابغ   ،ٞىضخى الخىاؽ ب هدى مجهى٫   ٖو غ صلُلي الٍٛغ   الؿٍغ
له  ًُى١ 

م  مً ؾباث   مغؤة اؾد٣ُٓذ  ابضازلي  ٦ُاوي. و٦إن   بضازلي  ٣ًٓتها.ٚع

 ا
 
 بضازلها ولم حٗض   ها اهخًٟذ  طاتها و٦إج   مً ٢ى٢ٗت   جسغط   بضؤث   مغؤة

  ٘   لها. جل٪ الهىمٗت السخ٣ُت جدؿ
 
لم  مً ؤعظاجي ؤهٟاؽ   ذ  هب ٞجإة
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ٟ   ظؿضي الىدُل   ب٣ضعة   ٌٗض   ٘   ؿها.جى    ًدؿاء٫   ٧ان الجمُ
 ًٖ ؾغ 

بإهجي  ؤعص   ؤبىاء. ٦ىذ   ؤعبٗت   بهجاب   هداٞتي والخٟاٝ ٢ىامي بٗض  

ان ًبضو ؤجها ٧اهذ جٟترف  ٢ُٗت مً الخلىي املؼو   ا٦دكٟذ    صة بالكٞى

ٕ   مٗضحي ٞخهض    " بن   صة:غص  م  ي نمتي ف ؤؾتهؼت  ول٨ً ٦ىذ   ٖنها. الجى

 
 
 م٪  ًٖ ؤؾ   الش٣ت ٨ًٟلىا ؤن ًظًبىا الصخم   واوٗضام   وال٣هغ   الخُاهت

 .هبضازل امل٣هىع   الخ٨ٟحر   مً ٦ثرة   خأ٧ل  ٣ًٖلي  لاظؿاص. ٞل٣ض ٧ان  

  ٞخأ٧ل  
 
جُا   ظؿضي. جضٍع

 
 الؼوط   م٘ مخُلباث   ختى ؤنبذ مىاؾبا

  ٘  . واملجخم

  ٧ان ٦شحر  
 
وال  ؤٞٗله،مما  ال ٣ًىٗه شخيء   ك٩ىي.ال باث، صاثم  املخُل

  ٘   . ٞمها زؿغث مً وػن  ص  مدض   هدُل   م٣اؽ   ،قب٣ه ٌكب
 
و وج٣ل

 
 
  زؿغي ٧ان هىا٥ صاثما

 
 بلُه. لً ؤؾخُُ٘ الىنى٫   ؤ٢ل   م٣اؾا

  ال ؤه٨غ   ما. ه في مغخلت  ؤنابجي هىؾ  
 
صخت الجؿض بم٣اؾه  ؤهجي ؤعبِ

اث بهظا ب وب٨شاٞت وػهه. ول٣ض ٦ىذ   . ك٩ل  مً املدْٓى ٞٗىصي  ٖام 

  ص  ٦ما ٧ان والضي ًغص  
 
ي ٦ٗىص   صاثما   ًؼصاص   ،ؤم 

 
  لاًام.م٘  ظماال

 
 ؤن   بال

 ؤهجب   ه. ؤن  ٧ان مؿخدُل بعياء شخيء   ال ٌكبٗه   الِٗل م٘ عظل  

 ؤعبٗ
 
ً   ؤبىاء وال ؤ٣ٞض   ت   الخد٨م بىػوي لم ٨ً

 
   ؾهال

هىا٥  الخاالث. ب٩ل 

 مً الخد٨م. و  ٞلخان الُٗاع   ما ٌكبه  
 
ت ًإزظ ث اهدىاءا الجؿض   بؿٖغ

ٕ   املُل٣ت.ًٖ ؾُُغجىا  والخٟاٞاث جٟاظئىا وجسغط   اصة  ما ؤؾغ ٍػ
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ت   ٚحر   الصخىم   ٖال٢خىا  زؿغاجها. جهبذ   وما ؤنٗب   ،الًغوٍع

ً  بإظؿاص     اءمٗكغ اليؿ ها هد
 
ؿت الك٩لُاث   ؤخُاها  ومخُلباث   هَى

 ؤظؿاص   واملجخم٘ ٦دالىا زاعط   ظل  الغ  
مىا ال بلى  ما ًُلب  بلى  ها. هُى١ 

ض     ما هٍغ
ي الظي . ٖال٢تي بىػوي وظؿضي بها مً الخدض  ؤن ه٩ىن 

ؤن  ي  ناخبجي ُٞما بٗض. ؤو عبما هٟـ الخدضي ال٩امً بإٖماقي. "ٖل

 
  ؤًٞل   ؤ٧ىن 

  ٞإهذ   ٖلُه املغؤة. ما ج٩ىن 
 
  ظُضة

 
  ظمُلت

 
..ول٨ً." .ط٦ُت

  ٕ  .معي ؾِؿخمغ   نغا
 
ب٣ى ُٞه ظؿضي ظؼءا  لخدض  مً ا ..ٍو

 
 ي. جدضًا

ٌكٗغ مً ؤمامي  ل٨ُال بها  للٓهىع   ؤخخاط   بإهىزت   مً زالله   عبما ؤزخبئ

ض   بالتهضًض. ال٩ل   ُ   ًٍغ ال٣اٖضة  مدضوصة الخ٨ٟحر ألن   هاصثتاظت ؤهثى ه

هذ.. الظ٧ىعٍت مهما  ال٣بُلت   في ؤطهان   ر  لً جخٛح     ها٢هت ال٣ٗل"."جمض 

 في ؤعظاجي ولم ٌٗض   بضازلي واوكُغث   ي اهٟجغث  ٞىضخى خىاسخ  

 ها.ظماخ   بم٣ضوعي ختى الؿُُغة ٖلى ٦بذ  

.م عا٣ٞخجي ال ؤ ،٧لماتها ٖا٦ؿخجي
 
  ول٨نها ٧اهذ   ؤٖٝغ

 
بت ُٞما  ٍٚغ

  الخىاؽ:الجملت في ٞىضخى  ه معي ٦خل٪  ٞٗلخ  
 
هي الخُاة  "عجُبت

ـ   ٌ   هذ  . ؤبمى٣ُها املٗا٦   جغ٦
 

  لاقُاء   زل٠
 
 قُاء  لا  ٞتهغب   الهشا

ـ   ٩اص  مى٪. وما ج ٘   ججل ٦ٌ هظا الغ   ٧ل   هٟؿ٪ بإجها ال حؿخد٤   وج٣ى

 ختى جإجُ٪ هي الهشت." 
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(6) 

 وور  خفايا األ

ج      بمٍؼ
ال ؤٞهمها  التي ال ػلذ   الخٟاًا مً لامىع   جل٪   مً ٧ل 

  هٟسخي. ؤ٧ان   اؾخجمٗذ  
 
  ٧ي؟ هى هاظسخي ومدغ   الخٝى

 
 
  لغبما الخٝى

 
. ٧ان مهُمىا  عجُبت   في ٢ىة   ذ  ن ٦ىبول٨ً  ٖلي 

  ُ  هي.  ٧اهذ   ونٟها، ٞخل٪ال ًم٨ىجي ختى اللخٓت  ت  زٟ

 هللا.  في جل٪ اللخٓت عؤًذ  

 ب عؤًخجي اللخٓت   في جل٪  
 
 . الىظىص   حؿخد٤   وؿاهت

ٌٗلى  لى م٩ان  بهللا جمؿ٨جي وجدملجي  بُض   قٗغث   في جل٪ اللخٓت  

. م٩ان     البكغ 

 ؤال 
 
ً  ؤمً  ٖٝغ .الجل٪  ظاءججي ٧ل   ً  ب و٦إن   ٣ىة 

 
  وؿاهت

 
 زاع٢ت

 
 
في  لخىٟجغ   جل٪ الؿىىاث   ة و٦إهجي اخخبؿتها بضازلي ٧ل  خجي. ٢ى  ى  ؾ٨

٘  هداؤ   جي وجهى
 
 ؾإخخاط   ٦ىذ   لي. و٦م مً لاخهىت   منها خهىا

 لي؟ ٢ابًتؾدب٣ى  هللا   و٦م ٧اهذ ًض   ؟ال٣اصم   ال٣ٗض   واظه  أل 
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،حؿٗها  ٦دؿىاحي التي لم حٗض   ماء  خُاحي في  اٖب  ناعث مه الؿ 

، طا٥   ٘   ال٣ٗض   ختى ًض هللا صثها ٖجي. ال حؿخُُ

 
 لاؾىؤ بمغاخل   . ججاوػث  " الهٟغ ه٣ُت  " جل٪ املغؤة ٖىض ث  ججاوػ 

  ال ؤ٧اص  
 
  ؤٖٝغ

 
 .ذ منهازغظ   لهظه اللخٓت بن ٦ىذ ٞٗال

 ٖىض   .. ؤن ؤ٧ىن 

 الضهُا بلى ٢ٗغ   بي ْلماث   ؤخالمي. عمذ   ؤظل   ناع   ه٣ُت الهٟغ  

  . ْالم   ،٤ُ  سخ

  آمىذ  
 
  هللا   ًض   ن  ؤ جماما

 ٖكذ   اث  و٦م مً مغ   البكغ.ًضي ؤ ٞى١ 

م٨غون   م٨غ   "ٍو ً وهللا   هللا   ٍو ٢ضعة  للبكغ   ن  ؤ مىذ  آول٨جي  ".زحر املا٦ٍغ

  ٖلى الٓلم  
٘   لهت. ٞالكغ  ختى جدمل لا جٟى١  ـ   ال٣اب  وؿاهُت  لا بالىٟ

  ٣ًهغ  
ؿدبض   ال٩ىن   هىا٥ جالخم هللا بالبكغ. و٦إن  جدذ اؾم  هٟؿه َو

 
 ا

 وؿاهُب
 
ّ   ا . ٖلى الظ٧ىعة   في الخٟا   مهما بُكذ 

 
. ومهما بلٜ  الٓلم 

لى.ظل هى لُاملا الغ     لٖا

  ٠ُ٦ جتر٦حن   ال؟٠ُ٦ ج٣ىلحن 
 
  خُاة

 
   ملُئت

؟ املا٫   وظىص   بالٗؼ 

  ً ؟ ٦ثر  ؤبه  ٖلى ما جدلم   ٠ُ٦ جخمغصً ما  ًى٣ه٪؟ما الظي  اليؿاء 

 يغب٪؟ بُتها؟في  ه٪ الىخُضة التي تهان  ؤ ٍضًىه؟ هل جٓىحن  الظي جغ 

 ًؤ إهذ  ... ٞالًغب   ه٪ حؿخد٣حن  ؤ ٞال بض  
 
٦ىذ جًغبِىه... زاه٪؟  ًا

لى ب ملا هٓغ   عياثه  ةب ؟ ٞلى ٢مذ  ؾاؾُت ب٪  لا  ن املك٩لتؤ ال بض  
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؟ الخاعط؟ ناح   ؟ب٨غامخ٪  مسر   ب٪    إهذ  ٞ لاعى 
 
املغاؽ وال  نٗبت

ئحن بغ   ؤؤؾ٪ جَى
 
 ؤ. بىاظباج٪   ن  ال ج٣ىمح هذ  ؤ. بضا

 هذ ال جدترمي خ٣ى١ 

ً م٣ه   هذ  ؤػوظ٪.  .غة بُٗال٪. ج٨ثًر   الىىم 
 
ٖلى  جتر٦حن الٛبرة

.الُاولت 
 
حن   مخىازغة  هضا٥   ختى اللخٓت ٠ُ٦ جُبسحن. ال حٗٞغ

  .هللا
 مً ٣ٖل.  ى ُٞ٪  ما جب٣   هظه ال٨خب التي يغبذ   واجغ٥   ..نل 

  ٦ىذ  
 
 سج   ي وحكهض  ؤنل

 
 هللا.لى بعي ٖلى صمىعي وجًغ   الهالة   اصة

ٌ  ؤ ٦ىذ   ٘   الهالة   مً م٩اوي مسبئت لسجاصة   هخٟ  وال٣غآن ٖلى و٢

ً  الض   ن  ؤ٣ًىلىا  ل٨ُال  ه،ؤم  و ؤالبِذ  صزىله    ٣ٖلي.  مسر   ً

 ل٨ُال  ،جدذ وؾاصحي لضي صزىلهم البِذ ال٨خاب   ئزب  ؤ ٦ىذ  

 ؤ٣ًىلىا 
 
  ؤ جيه

 ؤفي بُتي و  غ  ٢ه 
 
 ٧ال٣غاءة..  جاٞهت   هٟسخي بإمىع  هي ل

 جمؼ  ؤ ٦ىذ  
 ؤ ن  ؤفي  ١ 

ُ   ٧ىن  ضوهجي ٦  ن ؤٟما ًٍغ
 
 مُُٗت

 ؤ٧ىن 

 ومؿُُغ  
 
  ،ة

 
  زاصمت

 
 مضب   ،وؾُضة

 
  غة

 
  ،وزاوٗت

 
 ٌؿت. له و٢ض   ٚاهُت

 باخت  لى الؿ  بوجغظٗيهم. جإزظحهم  للمضاعؽ   َٟا٫  ... جىنلي لا .وٗم

ـ  البُاهى، الخ   وصعوؽ   ُ  الخهى  عوؽ  والض   ي  مىع  ؤ. جخابٗحن ت  ن
 
ها هم ٧ل

. بخٟانُل   . اء  َب  ولا  بحن  واملضع   م٘ املضعؾت   نمً جخابٗح هذ  إٞ مظهلت 

  هذ  ؤ
 
ػوظ٪  م  التي ج٨غ   الخاصمت   ٖىض ُٚاب   البِذ   ن  ٟحمً جىٓ
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. ٖلى زضمخ٪ خًاعها لخ٣ىم  ةب التي  ٖماله  ؤ مً جخابٗحن   هذ  ؤ لخضمخه 

 ها مٗه زُىة زُىة. بيُت  

. مً املا٫   لى هظا ال٣ضع  ب ونله  ؤمً  هذ  ؤوٗم...    وامل٩اهت 

 
  في خُاجه وع١   ووٗم... لم ًخظو١ 

 
 الضوالي واملدصخي والخغوٝ

ً   ٧الظي ٦ىذ   املكىي   خٟازغ   ٦شحرة   ه في والثم  ىٍغجد ٞيها  ٧ان ًضٖى ٍو

 ... .نض٢اءولا  ًٍ مً الٗاثلت  املضٖى  ظمٕى  مام  ؤ

 جغ٦٪ لهىمٗت   صة بد٨م  اجؿت املخمغ  املهملت الب ٦ظل٪   هذ  ؤ ٪  ول٨ى  

 ؽامل٣ض   واطالؼ  
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(7) 

 أ
 
  صتحج

 
 حهديدا

 
 
٘   ٧ل   صث  ي بُالقي هض  و٦إو . ال٣اصم   م  املدخ   بالُال١   وؿاء املجخم

  نبدذ  ؤٞجإة 
 
   تهضًضا

  وامغؤة. نغث   عظل   ل٩ل 
 
. ٖلى الٗاثلت تهضًضا

  ٖلى 
  ٚحر  وجل٪   ظاث  ؤزىاحي املتزو 

في  الٗاع   ظلبذ  ٞل٣ض  ظاث.املتزو 

 َلبي الُال١. 

، الظي بضؤ مً ٧اٞت   الهجىم   زًم    وفي  نىث   ٧ان   الاججاهاث 

: " ما الظي ٌؿإلجي الُُب الىخُض الهاصت والضي هى الهىث  

ضًىه ض  ؤ" "؟جٍغ   ٍع
 
٘   هىا٥ مدل   ن ٧ان  ب بي.٣ي هللا ًخ   عظال ج٣ىي هللا  ًبُ

 لهظا الغظل ٞاظلبىها".

 ....ػا٫ وال ؤعصجه ج٣ىي هللاؤما  ٧ل  

واط. مامىت وبصباث   اللخٓت   لخل٪   ٦ىذ   ه وما ؤما  ٩ٞل   بالؼ  ٖٞغ

الله  ؤ مً بِذ   واط. زغظذ  الؼ   جدذ   صع٦ه مً خُاحي ٧ان  ؤ لى ب بي ْو

 
 
ل  بِذ ػوجي ْو

 
ً   ختى نغث   ٣ُل،ه الش ُ  الخُاة في ؤ ؤْ  م  لىاجها جس

   ٦ىذ   هى. بلىهه  
 زل٤   ن  ؤ ومً آًاجه  " حٗالى:هللا  ب٣ى٫   مامىت وبد٤ 

 
 
وظٗلىا بِى٨م مىصة وعخمت."  بليها،لدؿ٨ىىا  ل٨م مً ؤهٟؿ٨م ؤػواظا
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  ٖكذ  
 
 لُه ب٣ُحن  ٨جى بالؿ   خاو٫  ؤمٗه  الشالر ٖكغة ؾىىاث َُلت

 ؤ
 
 ه

 
،مً  ل٣ذ  جي ز في  ه ظؿضي باوؿُاب  يلعي وقى   ختى ٦ؿغ   يلٗه 

  آزاع   ٢ٟصخي الهضعي لم جىمذ  
 
ٖمغي.  ه ختى هظه اللخٓت مًجىٟس

 
 
جي ما لخى٢ٓبليها عب   وازؼة ب٣لبي. ٦م اخخجذ   ٦م ٧اهذ جل٪ الًغبت

 .بالخىىٕ   مً ؾباحي الٗم٤ُ  

ً   في جل٪ لاًام   ٦ىذ     . صمان  ٖلى لا  ٌِٗل   ٦م ٧اهذ  واملؿ٨ىاث 

  مؿ٨ىاحي جل٪ ال٨خب  
 
ُ  والٟخاوي  الضًيُت  ما ٦غهذ   في لخٓت   ت.الكٖغ

 هه ؤ ٖمغو زالض وقٗغث  
 
.بضا ؤٞلم ٨ًً  ً.٧املؿ٨ ما ٧ان  ٧ل   صواء 

 ب٣ًىله لم ٨ًً 
 
لى ،ؤٖلى في م٩ان   ظل  الغ   ب٣اء  صٖىة ل  ال املغؤة  ٖو

 
 
 ٖىض هللا.  غها ال بض  ظ  ؤو  والخدمل   والهبر   الُاٖت

  
، و٦ما خاظتي لٓل  في جل٪ اللخٓت التي  ًً.للض  ٧اهذ خاظتي  عظل 

   املصخي   بضؤث  
  عظل   ٞيها مً ٚحر ْل 

ً  ؤخُاحي لم  خضوص   ٩ًىن  ٦ 

٘  أل  ٘  ؤن ؤ ؾخُُ ،به  ٨ذ  ي. ٞخمؿ  ًً مج  الض   زل ي صًجي ٢ى  ؤ ونغث   ؤ٦ثر 

في  وجمؿ٨ذ   ،ٖمغو زالض مً مغخلت   وزغظذ   ٣ٞهُت. ٦ثر  ؤ ث  ب٣غاءا

ً   خُاء ٖلىم  ب"  ."نال٣غآ في ْال٫  " و ،"الضً

 ألعجاح   بي خامض الٛؼالي وؤزغط  ؤ ومهل٩اث   ُاث  في مىج   ؤٚىم   ٦ىذ  

باصاجه. و٦ىذ  ٖلى ٖا ض   صاجه ٖو بلى  طهب  ؤ بلى الٗم٤   اللجىء   ٖىضما ؤٍع
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  ْال٫  
 
ً   غ  ال٣غآن وؤج٨ٟ ؼلت   في سج ُ   ٖو ً  ؾ  ؤٞهم   ض ٢ُب. لم ؤ٦

ً   ي ٦ىذ  ول٨ج   ؤ٢غؤ. ما ٦ىذ   مٗٓم     ٧ان   ؤ٢غؤ ٦م
 
 في خل٣اث   ل  ًغج

ً   بالٗهغ   اب  ال٨خ   ٧اهذ ج٨ٟي  ،. ال٣غاءةمهم ؤن ؤٞهم   املاضخي. لم ٨ً

ضوهجي. ٦ىذ   ؤنبذ   ألن   ما لً  هىا٥   مخإ٦ضة بإن   نالخت ٦ما ًٍغ

  ٘ هجي باألنل "ها٢هت" الىنى٫ بلُه. وهظا ، أل ٣ٖلي املدضوص ٌؿخُُ

٘   وما هى م٨خىب   ؾضي. لامىع   َبُعي. ٞاهلل لم ًسل٤   ؤها  لً ؤؾخُُ

ً   ٚحر املبدغة في ٖلىم   ٗت   وال٣ُٗضة   الضً ذ  والكَغ بصعا٦ه. واؾخمٍغ

  و٢غاءحي. غجُلتيجت مبخمخ

 ؤال 
 
 ن  ؤو ؤ في الدؿمُاث   مهاصٞت،ما ًجغي  ٧ل   ٦م ٧ان   ٖٝغ

 ؤاملىظىصة  ًٞىلي هدى ال٨خب  
 
ما  "خماي" ٧اهذ هي ٧ل   في م٨خبت   نال

  ً  لى ما ٧ان هىا٥  ب هغب  ؤ ٦ىذ   لُه. ٟٞي هغوبي الضاثم  بالىنى٫  ًم٨

ً  ؤولم مً ال٨خب.  ٦  
 
،لى ب هاب  و الظؤ ،٦خاب   ٖلى ا٢خىاء   ألظغئ  م٨خبت 

   ٢ىم  ؤ ٞبِىما ٦ىذ  
، به مً خغا٥   ٢ىم  ؤما  ب٩ل  ً   وزضماث   لم ٨ً

 
 
  هىا٥ زُىة

 
  مىه. طن  ببال  واخضة

 
  ٞالؼوظت

 
 ؼ  هي ال املُُٗت

 
 وظت

 الخح  
 
  هللا. ٦ىذ   ٖىض   رة

 
٘  ؤ ٞٗال  الخؿىاث مً َاٖتي م٣ابل   بخل٪   َم

 لي.  ٢مٗه  
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  ً  ؤ الُال١   لم ٨ً
 
 ٢ ببالي. ؤو ختى بضا

 
با ً  ؤمً مسُُاحي. لم  ٍغ ٦ 

 ؤ
 
  ٖٝغ

 
 ب بالخُاة قِئا

 
 بإهى مخإ٦ض و٧ان   الخُاة.جل٪  ال

 
 ا

 
جي لً ه

٘  ؤ  خؿاوي ب٣ؿىة  بٞيها  ٣ًابل   ة ٧ان  مغ   في ٧ل  مىه.  الخغوط   ؾخُُ

ىجهُت   ص  وجمغ    الخانت. نغث   و٦إهجي مً ممخل٩اجه   ختى نغث   ٖو

٘   ممخل٩اجه     ولم ًضٞ
 
 مؿخٗض . ٦ىذ  بي ٢غقا

 
٘  ؤ ة جي لى صٞ بي.  ن ٌكتًر

  ً ٘   بي ٧ل   ًدهل   ن  ؤ ول٨  ؤ هظا ولم ٨ًً في وي
 
ًاهله بالىنى٫  نال

  ٧الهٟٗت   ٧ان   ،نٟاثما لضي مً  لى هه٠  بختى 
 ة ٦ىذ  مغ   . ٟٞي ٧ل 

جزلجي  ًهٗض   لى ٖالمي ٧ان  بعقى به ؤ   ٖامله.لى بٍو

اث   زخالٝ بالٗىالم  الا  ـ   واملؿخٍى ي ؿخى وامل الخٗلُم   ب٨ٟاءة   لِ

  زغ ًد٨م  آ ي. هىا٥ شخيء  ظخماعي وال املاص  الا 
  مً ه٩ىن 

 
 ال ًغجبِ

 ؤ . صخُذ  واملباقغة الىاضخت ُاث  باملؿم   بالًغوعة  
 
 ًٞل  ؤ جي ٦ىذ  ه

  
ً   املؿمُاث، جل٪   مىه ب٩ل  طا٥ هى الخلل. ٞازخالٞاجىا  ول٨ً لم ٨ً

ً   ٦بحرة.ل٪ لم ج٨ً الٓاهغة ج ٙ  الخلل لا  ول٨  نُل هى في الٟغا

وال  مىا٫  ال جمأله لا  طاحي  وؿان. ه٣و لاالظي ٌِٗكه  الى٣و  و 

 ال و  الكهاصاث  
 
 بالخىا٢و   ًؼصاص   . ه٣و  و الٗماعاث  ؤ ،وال البُىث   الٗؼوة

. ًهبذ الاخخ٩ا٥   ختى غ  مهما  لى٣هه   لم ٨ًً هىا٥ خل   ٧الهٍغ

ذ  ؤو ؤ مألجه.  نبذ  ؤ لُه. ٦ضث  ب الىنى٫   ظل  ؤما في صازلي مً  ٞٚغ
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  اخخ٩ا٥  
غه ٦ُاوي  طل٪ الٟغاٙ ال٣اب٘ ُٞه ختى زغ١  نٍغ

 . ..ٞهغبذ.جينم  وؤ

 مً ؤظل   لضي   ما ٧ان   بٗذ   بٚغاجي باملجىهغاث. ول٣ض ٦ىذ   خاو٫  

ً   لٗمل   بىاثه     لم ٨ً
  ل٩ُىن 

 
  ؤي٘ ال٣غف   الي. ٦ىذ  لى   مىظىصا

 ٞى١ 

  مه له ٢ىُاع  ٢ض  وؤظمٗه وؤ ال٣غف  
 
با بنغاعي ٖلى  طهب. ٧ان ٍٚغ

الخُاة مٗه.  ة ؤقهغ وؤها في ُٚاباث وهم  ٖض   عجبخجي ٢بل  ؾاٖت ؤ

  ُٖض   الؿاٖت في مىاؾبت   ؤعصث  
 

ذ  له. مُالصي الظي لم ٨ًترر زم ؤنٍغ

 
  ٦ىذ   ػواظىا. في ُٖض   ؤجها ؾخ٩ىن 

 
 في امخداوي له وؤجغ٦ه   ؤخاعب   صاثما

. في لخٓت   بخه هٟؿها هي التي حكض   لم ج٨ً لاقُاء   املغوع  وي. ول٨ً ٚع

باحي. في بضاًت ػواظىا ٖىضما ٧ان بة ،ؾٗاصي ؤو جد٤ُ٣ ٚع
 
٧ان  مٗضما

 لي ؤهه ًخمج   ٣ًى٫  
 
 ى لى ٌكتري لي هضاًا ًسصخى ؤن ٌكترحها أله

 
 ه ٌٗٝغ

ً  طوقي باهٔ   ؤن    ؤؤن ٌكتري لي ما ًم٨ً  ب  ًخجى   . ٩ٞان  الشم
 

 ًغو١ ال

 بظوقي. ول٣ض ٧ان مد٣  
 
 ؤ٦خٟي بؼهغة   وبهض١   . ول٨جي ٦ىذ  ما.عب   ا

 . ٖىضي مً الٟٗل   ُت ؤهم  الى   ج٣ضًمها. ٢ُٟها مً الكإع لى خاو٫  

ً  ؾٗغ   بنغاعي ٖلى الؿاٖت التي ٞا١   الؿُاعة التي ٧اهذ  ها زم

 
 
. ٖىضها ٧ان ظىىهُا

 
بصُا   ٖو

 
 بٖىه  لم ؤ٠٦

 
 ليكترحها.ٖىضما ؤزظوي  ال

 ؤزغي ال٨ٟغة وا٦خُٟذ بؿاٖت  بٗبصُت   ٖىضها قٗغث  
 
 . لغبما الخٔ
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 لي زمى ٖىضها ؤن  
 
 الُال١ ٢ا٫ لي م   َلبي مً ؤقهغ   ألهه وبٗض   ما. ا

 
 ٣ضما

 
 
: ٖغيا

 
ا ل٪ ٣َم ال٩اعجُِه الظي ؤعجب٪  ي ؾإقتر  " بطا عظٗذ   مٍٛغ

 مً لخٓت   " ؤعجبخجي ال٨ٟغة وعاوصججي ًٖ هٟسخي أل٢ل  الؿاٖت.م٘ 

  مٗها.باملضاٖبت  جي اؾخمخٗذ  ل٨ى  
 
هجي بهظا في لخٓتها ٠ُ٦ ؤ غث  ٨ٞ

 ؾٗاصتها وؾ٩ىتها و٦غامتها ب٣ُٗت   التي جباص٫   ى ٢ىاٞل اليؿاء  بل ؤهًم  

 خلي  
 
ؤنابٗها  التي ؾخمخلئ   وظت  بلى جل٪ الؼ   ى٫  ؤن ؤجد   . ٦م ٧ان ؾهال

   واملجىهغاث   الظهب   ع٢بتها ب٣ٗىص   وحعج   املاؽ   بسىاجم  
 زُاهت   م٘ ٧ل 

. ؾ٩ُىن  ً   ومهِبت     الشم
  ٖلى ظؿضي بدلي 

 
 ث  ما ٦بر ؤ٦بر وؤبهى ٧ل

 
 
 ٖنها.الخٛاضخي  التي ٖلي   املهِبت

  ول٨ً.... 
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(8) 

  
 
 امطالق

. عث  ٢غ   بةنغاع     مُل٤   ًمان  ةوب الُال١ 
 
ة. خغ   ي ٦مؿلمت  ه خ٣  بإه

ٕ   عث  ة. و٢غ  هجي خغ  ؤلي  ل٣ض ٢ُل   اللخٓت. ولم  ٍتي في جل٪  خغ   اؾترظا

  ً لم   ؤ٦   بإن   قٗغ  ؤوال ختى  أٖل
 
ت  الظ٧ىعٍت   املجخمٗاث   في ٖبىصًت   الخٍغ

  لليؿاء  
 
ٟ  عصجه الخ  ؤما  . ٧ل  ًٖ املىا٫   البٗض   ٧ل   بُٗضة ِ   ـ  ى  بال يٛ

ـ   شخو   ٢بل جل٪ الًغبت  ٦ما ٧اهذ   التي لم حٗض   يهٟاسخؤلي  ٣ًِ

  ٧ان   نضعي.ٖلى 
 

  للخُاة. ٢لبي ٌؿخُٛض
 

ـ   ألزظ   ٧ان ٌؿخُٛض  هٟ

  م  الض   ًطخ  ي طل٪ الظي ًخٗض  
 
 ؤبه  ـ  للكغاًحن. هٟ

  ؤها.مً  ٧ىن 
 
 ه
 
سخي ٟ

 
 
اؾخٗباصها  ال جل٪ املسلى٢ت التي ًخم   بها.خُا أل  ظضث  سخي التي و  ٟ  به ه

  ج٣ىي.و ؤ خؿاؽ  بو ؤ بال عؤٞت  

 
 
بُلت ؤخالم  . ؤخالم  الخلم   ما بضازلي ٖلى ؤٞئضة   خملذ قِئا

ٌ  ج٣م     هخجي. ٦إهجي اؾخضُٖتها ٖىىة وجغ٦تها حؿخُٟ
 
 بضازلي خاملت

 ؤخالمها بي. 

.جمى  ي ؤبىاجي ٦ما عب  ؤ ؤن   ؤعصث     ؤ ن  ؤ عصث  ؤ ِذ 
 
 ههم مً جخُم  زل

  
ً  ؤ ًجب   بمؿخ٣بل   مدخم   . ال ٩ًىن به٨ظا نُٛت. مهما ٧ان الشم
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ً   ن  ؤ خؿب  ؤ ٦ىذ    ن  إب ٦ُٟل   والجاه   مً املا٫   املدؿىب   الشم

... ول٣ض .ٍتيقتري به خغ  ؤ  واط  ٞبدىاػلي ًٖ اؾخد٣ا٢احي بالؼ   ٧ان 

  بىٟؿه   مً طل٪ املٛغوع  ٧ان َالقي  والٗمل  
 
   . عمُذ  ؾهال

ما  له ب٩ل 

لهُه. ٞما لبض م ل٩لب  اواط ٦مً ًغمي الُٗطل٪ الؼ   مً ظاه   ٧ان    ٍو

  اهخهى مً لهىه   ؤن
 
٘   املجز٫   هٟؿه في ٚمغة   ٖلى ختى اؾد٣ُٔ  الىاؾ

ً   مىا٫  ولا   بساصمت  واؾدبضا٫ الؼوظت ٖىضه  ٌٛض١  بهاهٟؿه  التي ْ

ب   ك٣ُاث   ازت  َو  لم ٌؿخُ٘ ٞهمها.  وخضة   ؾحر  لُجض هٟؿه ؤ ٖو

  في مجخمٗاجىا الظ٧ىعٍت ٧ال٩لب   ظل  الغ   ٦م ٌِٗل  
 

 الظي ال ًلبض

 
 

.ٖلُه  الخهى٫   في مداولت   حهاظمه   تى جغاه  خطهبه  ا٦دكاٝ  وامؿا٦ه 

 
 

  مخىاهُت. ال ال  مٛل٣ت   هٟؿه في صواثغ   خى٫   ًل٠
 
 ًجغي. لم   ٌٗٝغ

يسخى ما ٧ان   ٌ   ٍو .ؤظلمً  ًغ٦ ؿخمغ   ه  ًل٣ي  ار ختىوالله بالضوعان   َو

  به الخٗب  
 
  مٛكُا

 
ٗ لِؿد٣ُٔ  ة مً ظضًض. ال٨غ   ض  ُمً ظضًض َو

، ال٨الب   ؤخب  
 
جي بنغاع ؤبىا منهم ازىحن بؿبب   بٗض ؤن عبِذ   ٦شحرا

ؿىثجيفي الؿىىاث الخالُت.   بًجابُت.سضامهم لدكابُه لِؿذ خؾا َو

  ؤ٦ثر والء   ال٩لب في نٟاجه   ألن  
 
  وازالنا

 
 وخب   وجٟاهُا

 
  ا

 
ض   خ٣ُ٣ُا  ال ًٍغ

ُٟ٪ واخخىاثه ؤ٦ثر مً  ،مىه م٣ابل  بٗامل٪.هٓغج٪ ٖو
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 له حجم   ن  ظهله ختى جبح   مً ؾىءة   اؾخٟا١   ن  ؤ ول٨ىه ما لبض

٘   الٟاصخت   الخؿاعة   ٘   املا٫   ن  ؤ ٞهم   بها. التي و٢ لى ٢لب ب الخىحن   ال ٌكب

  ن  ؤو  ابً.
 
ت  ى بجاال حٗى   املغؤة  جىهِب   ًخم   و ٖك٣ُت  ؤ ،و زاصمت  ؤ ٍع

 م لم ًٟهم  ؤظل واخخُاظاجه. ٞهم مؼاط الغ   لها ٖلى خؿب   صواع  لا 

  ن  ؤ. عبما.
 
  املغؤة

 
ٖلُه اليؿاء.  حكابهذ   ن  بفي ماهُتها و  جسخل٠

  ٕ  قهىجه. ظماح   ظل  ًمأل ُٞه الغ   ظمُل   ٖلى ظؿض   ال ٣ًخهغ   ٞاملىيى

 
 
  لِؿذ   واملغؤة

 
. ُٞه الٓمأن   ٌؿض   ؾُال   ُٖكه 

 
 م٩اه لِؿذ   واملغؤة

 
 ا

٘   ،زهىبخه ٞيها الغظل   ٌكٛل    . والىلض   مً الخل٠   له ما َاب   وجهى

٘   ي الُلباث  املغؤة لِؿذ ػوظت جلب    ٚباث. الغ   وحكب

 
 
ٚبت. ٞيها ظماح   ٖك٣ُت جُٟئ لِؿذ   املغؤة   الغ 

 
لِؿذ جل٪  املغؤة

 
 
ت التي ز   الؿالَحن.ي خغمل٪ ي اخخُاظاج٪ فلخلب   ل٣ذ  الجاٍع

مهاث لا  في نٟاتهً. ولِؿذ ٧ل   اليؿاء وؿاء   ولِؿذ ٧ل  

 . وولضن   ً  جهً خملمىمت ٣ِٞ ألماججاث باأل 

  ظا٫  الغ   ن لِـ ٧ل  ؤ٦ما 
 
 ظىلت.... بمٟهىم الغ   عظاال

اليؿاء.  في هىامل   خ٣ُ٣ُت   ًٖ امغؤة   ظل بالبدض  الغ   ٌؿخمغ  

  ُ ضها خ٣ُ٣ .ت مؿخدُلت ًٍغ   املىا٫ 
 

  ال ٠٨ً
 

   البدض
اليؿاء  ٖنها في ٧ل 
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اث..لا  ٨خٟي بامغؤة   بالُإؽ   لُهاب   زٍغ   ٍو
 
  غه بهٟىجه  جظ٦

 
 ىجه  و٢

ب٣غجه ً   ٖو ُ   خه  ووظىص  ت.الاؾخصىاث

جل٪ الالحي ؟ و٦م ٌؿهل ٢غاءتهً ؟بالنهاًت اليؿاء   ٦م جدكابه  

 
 

 ا ٞيهً.ٖى   ظل  الغ   ًبدض

  ول٨ً!!

  ً ٘  ؤ لغظل   ٠ُ٦ ًم٨  خى٫   مً جمدىع   ا وكإ ٖلُه  بٛحر م ن ٣ًخى

  ٞال ٩ًاص   ،طاجه
 ب ًغي ال٩ىن 

 
٘   مً زال٫   ال  .ه ُٖىاهن جىٓغ  ؤ ما ٌؿخُُ

 
 

.ى ٖليها ًٖ جل٪ التي جغب   الظ٧ىعٍت   في جغبِخه   ولغبما ال ًسخل٠  البيذ 

 ؤ مً الىلض   ٞاملُلىب  
  ن ٩ًىن 

 
ً  ؤمىظ  عظال  ل  ن ًخدم  ؤ. ٖلُه سل٤  ن 

لُه خمل ٖغف   .خىله  مً  هار  مؿاولُت لا   بُه ٖلى ٦خُٟه  ؤ ٖو

دمل    ما م٨ىه هللا ُٞه.  و٧ل   ،زىاجهؤبه والضًه و  ٍو

ُ   ن  ؤو  بض   ومؿاولُت، ال  هم    الغظل ج٨
 

ً  الؼ   ع  مٗها م٘ مغو  ٠  ىخت م

  ٫  وجدى   اع،الجب   قمكىم   مً هٟؿه   ٖمل  
 
جُا الٗغف  ناخب   ىلب جضٍع

ٍ الُاٖت مجخمٗىا وؾى   في الغظل   عى بظ٧ىعجه. ٨ُٞبر  ٖلى لا  امل٨حن  

  
.ٖلى  ًجلض   والبر  . خُاجه لحرص   ٖلُه ق٤   ْهغه    الجمُل 

  ل٩ُىن 
 

 الىعٍض

   وظىص   المخضاص   املؿخد٤  
بىاثىا ؤ ه  ُها في ٞهضؾ   ل٣مت   والضًه. وفي ٧ل 
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ً   الظ٧ىع هىا٥ اؾدشماع   ً  ؤبت هبػي مىه وظىص ـ   ما.ت ض جل٪  ٖلى ٨ٖ

 لا  الل٣مت التي هًٗها في ُٞه  
 
 خؿان  ب البيذ   هار مً بىاجىا. ٞل٣مت

.
 
  ونض٢ت

.هبت في ًىم ما  هغبيها لخ٩ىن  ُٞه  ما الىلض ٞيؿدشمغ  ؤ لغظل 

 
  امخضاصها ٖبر   ل٩ُىن 

 
 مً ممخل٩اجىا.  امغؤة ما ؾخهبذ ظؼءا

 
٘   في الٓلم   والٟغ١  في  الظ٦غ   ههِب   ن  ؤبتربُدىا الظ٧ىعٍت  الىا٢

 ٦بر ٖىض الىًىط  ؤؾخد٣ا١ الضال٫ والا 
 

وجبضؤ  ن ٨ًبر  ؤ . ٞما ًلبض

 
 
غ٢ها ال٨شحرة الكاث٨ت  ؤبحن  بغمُه   الخُاة غة   ٞئضتها َو ختى ج٩ىن  والٖى

ً  ؤ ،وخُضة البيذ   .٧اهذ  ن  بمغها ؤًخىلى  عظل   و في خً
 
ت  مدْٓى

مت   ه في خُاة  هىى ٦خاٞهم ختى ًام  ؤ ٖلى ظىاح   هله  ؤ ًدمله   ظل  والغ    ٦ٍغ

 
.ختى ًهبذ لاطن له  بةطجهم ٢ضعه   م٘ بيذ خال٫ ج٩ىن 

 
جُا  جضٍع

 الظ٧ىعة   ي ٖلى اؾخٟدا٫  . لاهثى هي التي جغب  في هظا ؤؾاؽ   ولام  

لم   الؼواط   ؤخالمها الًاجٗت في باؽ   في مجخمٗاجىا. و٦إن   ظل الغ   ْو

 
 
ها وهىاجها مغجبِ عجباٍ بىلُضها الظ٦غ. ٞبه جمام الا  وخماتها وزىٖى

  لٗىٟىاجها. جيصخئ جٟٓغ  ل٨غامتها و  طاتها وجيخ٣م   ٤  جد٣  
 
 اه  ٦ما جخمى   ط٦غا

 
 
 هي مخد٨

 
  ما

 
  لها. بٛحرها جابٗا

 
   غه  جظ٦

ـ   م٘ ٧ل  الخُاة  جها هي ؾبب  ؤ هٟ

   ُٞه.
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 ؤ٢ض 
بذ   ٧ىن  مً خُاحي الؼوظُت  مخ٣ضمت   طل٪ في مغخلت   اؾخٖى

  ٖىضما ؤهجبذ  
 
 ٧ان   مً لابىاء   هىسخي بالظ٦غ   ؤن   ولُضي الظ٦غ. ؤٖتٝر

هى  وباث   جمىىا ُٞه الظ٦غ   في بِذ   الخغمان الظي ٖكخه  بظل٪  ًىهب  

 
 
 مٗاوي الخُاة. ٞالؼ   و٧ل   ،جىالهاظـ وامل

 
ػواظها  ذ  مىا ال جشب   وظت

 بوػوظها 
 
 جل٪   ٦غ  مخضاص الخ٣ُ٣ي للىظىص. ؤطباملىلىص الظ٦غ. هى الا  ال

  ٜ  ٖىضما ؤخؿؿذ   ،مً ٖمغه ٞيها ابجي الكهغ   اللخٓت التي لم ًبل

 لؼوظخه   قضًض   ب٨غه  
 
  ٨خجي الٛحرة والخ٣ض  . جمل

 
 ٖلى مً ؾخإحي لخإزظ

 
 
في  لي.خماحي  ٦غه   ٞهمذ   . في جل٪ اللخٓت  ي ٖىضما ٨ًبر  ٦بضي مج   ٞلظة

ُ   جل٪ اللخٓت جغ٦ذ    بض.بلى لا ت في خالهم ابجي وػوظخه املؿخ٣بل

  ً مً  الظي ٧ان   مل٪  بالخ   هظا الكٗىع   جغ٥   مً الؿهل   لم ٨ً

 ؤ الؿهل  
 
 ؤ ٨جي. ٞل٣ض ؤعصث  ن ًخمل

باه ؤما لم ٨ًً  ابجي ٧ل   ن ٩ًىن 

ضه   ٦ىذ   . في جل٪ املغخلت  و٦غظل   ٖلُه ٦ؼوط   ـ  ن ٣ًض  ؤ ؤٍع د بي  عوي ٍو

 ٞغ  ؤ ه ومؿاخخه. نغث  خاؾِؿ  ؤه و له هىاظؿ   ٨٦ُان  
 
َا٢تي  ٧ل   ٙ

 صة.ؤخالمي املبض   ٤  خد٣  جبه  بالىلض. و٦إن  

 والضحي.. ؤعاوي في هُئت   نغث  
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 (9) 

  وهاحٌااوخدادًا أل

  ٦م ههبذ  
 
مٗلً. هيسخى  ٚحر   هاجىا بىعي مضعوؽ  م  أل  امخضاصا

  لا  صوع   ووِٗل   َٟىلخىا بلخٓاث  
 ؤ٣ِٞ. هيسخى  م 

 
 ىا ٦ى  ه

 
  ا ؤًًا

 
 .ؤَٟاال

  وههبذ   ووٟٛغ   وهيسخى مكاٖغها وهىاظؿىا م٣ابلهم. ووؿامذ  
 
 وسخت

 ٖنهم.

  وِٗل  
 

 بؤلِـ مُلغ الُبِ ٦ما جه٠
 
 ال ت

 
  ىٟؿُت

 
بىٓغي مً  الىابٛت

  ":صعاما الُٟل املىهىب"٦خابها  زال٫  
 
  "لم ؤٖٝغ

 
ًا  بدُاحي مٍغ

٣ت   ع  ًهى   التي ٖاقها في َٟىلخه،  مً جل٪   ؤ٦ثر   ؾلبُت   والضًه بٍُغ

 
 
مشالُت" الىالضًً ٧اهذ "و ج٣ضٌـ ؤ ؤ٦ثر، ألن   بةًجابُت   ول٨ً صاثما

 
 
 مهم   صاثما

 
ً   ا  شخيء   ؤي   ٗلم  الخ   ب  هخجى   ،ُلغ٦ما ج٣ى٫ م لىجاجه. " ٞىد

 
 
سىا، ٞاملاضخي ًخُل بالِٗل  ب ؤٞٗالىا الخالُت. وؿخمغ  ًٖ جاٍع

ت    هظا املاضخي لم ٌٗض   ن  ، مخجاهلحن خ٣ُ٣ت ؤبُٟىلخىا امل٣مٖى

،
 
ٝ   ول٨ىىا وؿخمغ   مىظىصا  ما ٧ان   م٘ ؤن   املساَغ، ب  ل٩ي هخجى   بالخى

 
 
  وا٢ٗا

  ال ٩ًىن 
 
  ٖىضما ًيخهي.  وا٢ٗا

يًٖ  وسخت بذ   ؤم  تها .. ٞهم  .٧ىجهاؤن ؤ ض  ٍع ؤؤهجي ال  اؾخٖى

 ؤن ؤ٠ُ٨ٞ لي  ؤقبهها.ال  مىظ نٛغي بإن   ول٨ىجي ؤعصث   ،هامت  وجٟه  
 ٧ىن 
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ً  لِـ ألجها  هي لان؟   لم ج٨
 
 هي هٟؿها ٚحر   ول٨نها ٧اهذ   ؤٖلى. مشال

ٞ   عايُت   غو   ومألها.ها ًٖ خُاتها ْو
 ٦ىذ   ؤ٦بر.هي ٖىضما  ٠ُ٨ٞ ؤ٧ىن 

ض     ؤٍع
  صه لي مً ؤخالم  ا ٧اهذ جغص  م ؤن ؤ٧ىن 

 
اللخا١  ٞاجتها ولم حٗٝغ

   بها.

 .. ناعث  ث  واؾخٗض   لامىع   ػمام   جل٪ الُٟلت بضازلي ؤزظث  

 
 
زا٢بت بطا ما  ابىتي بىٓغة   عم٤  . ؤبىاجيؤبمكاٖغي و غوي وجالٖبجي جظ٦

  ؤؾاءث  
 
ٌ   الخهٝغ ٗه هدىها لى ؤ٢غب  ب وؤع٦ جإة جس ،خظاء ألٞع  غط  ٞو

 ٨خ  مي جل٪ الُٟلت مج  
 
٠ُ٦  ً  الُضًً ٢اثلت مؿتهؼثت: "ؤجظ٦ٍغ ٟت

عميها  ٖلى وق٪   م٪ هظا مً ٢بل؟" ٦ىذ  ؤ خُىما ٞٗلذ   قٗغث  

 ؤولى ٢بل ؤن الخظاء لا  بٟغصة  
 
 جى٢

 
٠  

 
  بغهت

 
 لخل٪ اللخٓاث   مؿخُٗضة

ُض   مً املاضخي السخ٤ُ     لى م٩اهه  ب الخظاء   أٖل
 
مغها  مىاصًت ابىتي أٚل

 و٢بالحي. بدًجي 

  ه٨ظا الخإمذ  
 
ٞىا جهاص٢ىا وجداببىا وحٗغ   وؤمىمتي.بضازلي  الُٟلت

  ٖلى بًٗىا لازغ... ه٨ظا ناعث  
 
  لامىمت

 
ُ   عخلت  َٟىل

 
  ت

 
 ممخٗت

 ؾخ٣اللُت.مً الا  ال٨شحر   وال٨شحر   واملكا٦ؿاث   جملاها املٛامغاث  
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(01) 

 
 
 امز

 
 واج

 مىٓىم
 
 واط الؼ   ت

 
ها.ال ًم٨ً  .ٞاث٣ت   بٗىاًت   مضعوؾت  ً ب   ٞ  ٞال ٍع

 ؤ
  الؼواط   ن ٩ًىن 

 
ً   ٧املُشا١ الٛلُٔ. ٠ُ٨ٞ ه٩ٟا٥ مً الا  للُال١   ًم٨

٘  ه٨ظا مُشا١    م  لا  ؟ مُشا١ ججخم
 
ختى ًهبذ  ٖلى جىز٣ُه   ابازخالٞاته   ت

ً  ًال  بٛالْت   ها. م٨
 
٨ٞ 

 
 
  ٣ذ  جُل

 
 و٦ل

 
.٢ض  في خُاحي لانٗب   بإن   ي ز٣ت  املا٫   جغ٦ذ   ٞاث 

٘   ث  وهٟض   والجاه   ؤها مً في هٟسخي.  ٢لذ   الٗمل   وهٟسخي بإبىاجي. ؤؾخُُ

 لىخضي. ٧ل   زغ  آ ؾخُُ٘ بىاءؤال  ، ٞلم  مبراَىعٍت الؿاب٣تبجى جل٪ لا 

٘  ؤعصجه ؤما   شخو   هٟاؽ  ؤعؤسخي ٖلى وؾاصحي بأزغ اللُل بال  ن ؤي

 ؤؤن  ؤهٟاسخي.بىٟؿه  ٨ًخم  
 
. وؤن  متى  ؾد٣ُٔ  ،ٖمل  ؤل٩ي  ٢ىم  ؤ ؤعصث 

ـ  ؤن ؤ . ؤعصث  شخيء   ي  ؤٖمل ؤ و الؤ ت.  جىٟ  ؾخيك٤  ؤن ؤ ؤعصث  الخٍغ

   الهىاء  
 ٟاؽ التي آزظها. هل٨م لا  بال ٖض 

 ٦م ٦شحر ٧ان هظا؟ 

 ٦م مؿخدُل ٧ان ٖلى ما ًبضو. 
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٢اثم ُٞه  واط  الؼ   ،بظا٥ الُال١ بِىىهت مجخم٘ ًذ  ٞل٣ض جدض  

  ً ٟ   خىاله ٖلى ػواط  ؤ بإخؿ   ذ  ٦ؼواجي. الخ
 
يو  ي،يض   اليؿىة  ؤم 

، ول٠ُٟ ظُىقه  ال٩املت   جه  ٧ان هغ٢ل في بؼ   زىاحي. وهى مً ظهخه  ؤو 

 
 
هي،في  ً مٗه لخضمخه  ٍغمً الغ ظا٫  املسخ اثلخه بداقِخه   حكٍى  ٖو

 
 

  ج٠٣
 
... ولغبما .مؿاهضة. وؤها وؤَٟالي..... وهللا عبما ،مااػعة صاٖمت

لى ب ث  امخض   جل٪ الجبهاث التي ي ٖلى مسخل٠  ٖج   ي في صٞاٖه  ٖج   اوكٛل  

 . املدؿىؾت لضي   لاٞا١ وعاءما 

 ،ٍت ختى وظضججي مدانغةعصجه خغ  ؤا مل   الهىاء   ؾخيك٤  ؤ ما لبصذ  

ٕ   التي جداو٫   عبٗت ٧ال٣ُت  ؤ بىاء  وفي م٣ضمتي مً لا  ًٖ ولُضاتها  الضٞا

ِ   مً قغوع    لم   هجي وؿِذ  ؤهٟسخي وختى  . وؿِذ  املدُُت   ال٣ُ

مً ظمُ٘  ٖلي   جهب   لتي ناعث  ا ثب  املها مً هى٫   جُل٣ذ  

 ؤما  الاججاهاث.
 

٘  ؤ لبض   ها٫  جن عؤسخي ختى ٞع
 
. مهِبت

 
 و٦إن   ظضًضة

  و٦إن   يضي!اظخمٗذ  ال٩ىا٦ب  
!م٘ ٦ُىىهخه  اج٤ٟ   ال٩ىن  و٦إهجي  ٖلي 

  يض   مكِذ  
 
ىى   ع  جُا  باملصخي  مٞغ

 
 ُٞه.  ال

٘   ٦ىذ     ي  ًض ؤٞع
 
  هللا،بلى  ابتهاال

 
 نغث   الحي.نًٖ ملجإ في  ؤبدض

  ؤطهب  
 
يم٘  الجلىؽ   ًٖ ؾ٨ُىتي. ؤعصث   ل  بلى امل٣ابغ ألٞد  ؤعصث   .ظض 

، الب٩اء   ً   . ٦م اخخجذ  ٖلى ع٦بدُه   مداصزخه   خىىهت   بلى ًض   ؟ بلى خً
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ً  ٖلي   ح٠ُٗ   ال٣بر   . ول٨
 
. . مأل الكى٥  ٧ان مىخكا ٘   امل٩ان   لم ؤؾخُ

. ختى الا٢تراب  
 
ه لٗاثلت.ااملىحى مً  ٖضص   ػاص   ٦شحرا  ختى. اؤؾماء ال ؤٖٞغ

  ٦ظل٪. ؤزظث   ػخام   في املىث   و٦إن  
 

مً  امل٩ان   مداولت جى٠ُٓ

  الكى٥  
 
.والٗل .ول٨ىه ٧ان  ٤ُ 

 
  ٢اؾُا

 
ؤعب٨خجي  في امل٩ان   الىخكت

  وهغولذ  
 
ت بامل٣ابغ. م٣ابغ  الخانل   الؼخام   ؾخٛغبذ  ا. بالخغوط   مؿٖغ

   ٖلى الخىاظض   في جؼاخم   ال٩ل   املضًىت. حكبه   ال٣ضؽ  
ٞيها ختى  لابضي 

هظا  لاؾباٍ. ؤخب   املخازمت لباب   مً امل٣برة   ٖىض املىث. زغظذ  

 
 
٢ه الخُاة. جٟغ   ه. به مً الٛغابت في ججمُ٘ املىحىوم٣برج امل٩ان جدضًضا

 لجبا٫   املسخلٟت   املؿلمىن واملؿُدُىن واليهىص ٖلى جل٪ الهًاب  

 إًخؤجهم  ال بض   ال٣ضؽ  
 
.لُ ؿىن و

 
ُ  ٞم٣برجىا لا  ال ؿاع   ت ٖلى ًمحن  ؾالم  َو

ٍ   باب   التي حٗاه٤   الهًبت   مضزل   ٤ لاالم   لُمغ   لاؾبا ضزل٪   بٍُغ  ٍو

  
خايىىن لأل٢صخى مً خغة. مىجاها الص   لى ٢بت  ججاهاث بالا مً ٧ل 

 
مً الهًبت امل٣ابلت.  ٖلُه   طل٪ الاججاه. ومىحى اليهىص ًُلىن 

  ُ   اهُتالجؿمىن وال٨ىِؿت واملؿُد
ىن  .مٗهم ٖلى  ٌكٞغ  ٘  جىاٚم   املى٢

ب   ٘   ٤ٟ  ال ًخ   ٍٚغ تامل هظ املضًىت   م٘ وا٢  . خهاٖع

  لا٢صخى. ؤ٦ثر بالهالة باملسجض   لى هللا  ب ب  الخ٣غ   ؤعصث  
 
 ٞالغ٦ٗت

 
 
.ع٦ٗت. ال ٌعجبجي لا٢صخى  الخمؿمئتًاهي هىا٥ ج

 
 ٞهى مسجض   ٦شحرا

.  ٘   مخىاي
 
 لم  ؤْى   ال ؤٖٝغ

 
  ه صاثما

 
ت  لغظا٫. ؤخب  ل مسجضا الصخغة ٢ب 
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  ُ  والاج٣ان   مً الخإمل   ال٨شحر   الجما٫. بهات ظمُلت ُٖٓمت ؤ٦ثر. ٞهي به

  
 ً  جخىؾ   مٗماعها.في  والٟ

 
 التي ال ج٨بر   الجمُلت   ٧الٗغوؽ   الباخاث   ِ

.
 
  جؼصاص   ؤبضا

 
اث  . ولغب  م الٗمغ  م٘ ج٣ض   ظماال   ما جغا٣ٞجي ط٦ٍغ

 
 م٘ خمُمت

ت ً  ظض   ؤعا٤ٞ   ذ  ٖىضما ٦ى الصخغة   ٢ب  وؤها  ام الجمٗت  حي للهالة ؤ

 
 
 بِىما ٦ىذ   ،بٗمغي وؤ٦بر ًخىؾُخىجي والبىاث   . ٧اهذ اليؿاء  نٛحرة

 
 
ً  ؤنل   اج٣اوي للهالة   و٦إهجي بمام. ٧ان   ي به

 
اليؿاء  لعجاب   ملٟخا

جل٪ لاًام مً  بي ؤمامهً. ٦م ؤخب   ظضحي جخٟازغ   و٧اهذ   ،والبىاث  

 و٦م ؤقٗغ به َٟىلتي.
 
الٗخُضة  هظ املضًىت الٗخ٣ُت   ا جدخًىجي وحجاعة

  خُاحي.لهظه اللخٓت مً 

 ظمُلت.٧اهذ هي مضًىت  ن  هظه املضًىت. وال ؤٖٝغ ب ال ؤٞهم سخغ  

اصة ما ؤ ٞهي لِؿذ ؤظمل  ؟ ٖليها ٢خخا٫  والا ال٣خا٫   لم   حؿاء٫  ٖو

  املضن.
 
 بها. الُٗٓمت   الخًاعاث   ت لٗبىع  ال٣ضؽ ٖباعة ًٖ مدُ

  لاػ٫   ها مىظ ٢ضًم  ٞذجاعت
 
ـ   ؤجها امخضاص   ض  جا٦ خا٦م مىظ جل٪  لهىاظ

 مىت ؤػ لا 
 
ُ  وبجى ٖلُه ال٣ضؽ. ول٨ن   مً خًاعجه   خًغ مٗه حجغا ت ها به

وهٟدذ بإعظائها  ،بها ث  عاث التي مغ  بهظا ال٨م الهاثل مً بىاء الخًا

ب   . سخغ  وجغا٦مذ ما ٢ضمخه في بالصها  جي في لخٓت  ًمؿ   وخ٣ُ٣ي   ٍٚغ

 الخ بٗب٤   ٚامغ   قٗىع   ؤبىابها.زىلي مً ؤخض وؤي ص
 
ش. ؾ٨ُىت   اٍع

 
 عجُبت
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م   م ٢ؿىة   ٚامغ   . اخخىاء  صافئ  لاظىاء   اخخ٣ان   ٚع ِ   ٚع والُٗىن  املدُ

 والبكغ. 

  املسجض   صزلذ  
 
ت   مخًٖغ

 
  خاملت

 
. با٦ُت

 
جىاسخي ما  خاولذ   قا٦ُت

. ًضوع     باألظىاء 
 
ً   ٖلى الجىاهب   ًجلؿً وؿىة في  ًخداصزً. بزع  ال ًإ٧ل

  ظاهب  
 
  عظل   ًىؾُهً آزغ وؿىة

  ًخداصزىن 
 
صًجي  مغ  ، ؤو ؤما خىة  بٟ

خ٣ٟؼونٌكٛلهم عبما. ؤَٟا٫ ٦شحرون ًلٗبىن  لم  املهلُاث.بحن  ٍو

  ً ض   ٨ً ٘   الهالة. و٦إن   مٖى لاو٢اث. ما بحن  في و٢ذ   الجمُ

خلمؼون، ًخداصزىن ًدؿامغون  باألل٣اب.  ٍو

  ؤزظث  
 
ت   وهممذ   ػاٍو

 
ت ؤعب٨خجي  بالهالة ٞجاءججي ؾُضة مؿٖغ

  ٌ  ونغث   ." جىظؿذ  ُٚيالٓاهغ مً عؤؾ٪  الكٗغ   ٢اثلت: "هىا٥ بٗ

  قٗغي الٓاهغة. نغث   في زهلت   ؤ٨ٞغ  
 
مً  ن ًٓهغ  بما ًم٨ً ؤ ؼ  ؤع٦

ما م٘  في م٩ان   ؤ٦ثر مً الهالة. ول٨جي ٦ىذ   قٗغي باملسجض   ٖىعة  

عؤسخي  لبصذ ؤهؼ٫   آبه.م ٞل بِخه.م٘ هللا في  ؾخجضي الخىانل  هٟسخي ؤ

  ٞغاثدت السجاص   م٩اوي.مً  ختى اهخًٟذ   بلى السجاص  
 
 مسخلُت

 ؤن ؤ . ٧ان ال بض  لاعظل   بغاثدت  
 
في هٟسخي.  ٢لذ   ،ظلب معي سجاصة

تالغ     لها.جدم  ولم ؤؾخُ٘  ،اثدت ٢ٍى
 
 هظه الهٟت بي. ٩ٞل   ؤ٦غه   ؤخُاها

 
 
 لت بؤخاؾِسخي مُٗ

 
   ال

  . ٞهي حؿب٤  خاؾت الكم 
 
٘   خاؾت  والبهغ   الؿم
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  ٖىضي.
ً   لاؾالم   ٠ُ٦ ٩ًىن  ـ   ٠ُ٦ ًخىيإ الىاؽ   ؟ هٓاٞت   صً  زم

 وؿان  لا . ٠ُ٦ ًٟهل  هُٟٓت   هم ٚحر  للهالة وجب٣ى ؤظؿاص   مغاث  

 
 
ومالبـ ال حٛؿل ج٨دؿيها  ،ٖال٣ت   ٖغ١   مً عواثذ   ظؿضه   هٓاٞت

  واثذ الىدىت.الغ  
 
. لى الىٓاٞت  ماهىا ببً مً لاًمان. ملاطا ًٟخ٣غ   الىٓاٞت

 
 
مً  ب٨شحر   ؤ٦ثر   اث  مغ   لى الىٓاٞت  بقاعة بفي  في ال٣غآن   الىيىء   ٦غ  ل٣ض ط

 
دت للىٓاٞت؟ الىيىء   ن  ؤ الهالة. ؤال ٌعي املؿلمىن    بقاعة نٍغ

  ول٨جي ٦ىذ  
 
لى هللا. ب في الخ٣غب   شجىن   لخٓاث   ِٖل  ؤن ؤٖلى  مهغة

مىه  َلب  ؤهاصًه ؤ ُه،ؤهاظ لُه في صازلي. ٦ىذ  ب ونغزذ   ب٨ُذ  

 
 

ً  الُٛض   ٧ان   امل٩ان   . ول٨
 
 اليؿاء   وهمؼاث   َٟا٫  لا  بإنىاث   مضججا

ب٤   . الغواثذ   ٖو   الىدىت 

  لى املسجض  بٞيها  التي طهبذ   اث  املغ   جل٪ آزغ   ٧اهذ  
 
 ًٖ هللا...  بدشا

 ؤ .. ال بض  .ٚحر بِخه بم٩ان   هللا مىظىص   ن  ؤ ال بض  
 
ً   هه جغ٦ه مىظ لى ب ػم

 هاالء. 

 ؤوال  مجزلي،ى بل ٖضث  
 
.٦م مً الى٢ذ  ٖٝغ ، مغ 

 
 ؤ ؤًاما

 
م ؤ ،قهغا

  هجض  ؤ جل٪ اللخٓت التي ٦ىذ   ٖىضما ظاءث   ؾىىاث  
 
با٦ُت  بها لُال

 ؤ وبِىما ٦ىذ   ،في جل٪ اللخٓت   هللا.لى ب مخىؾلت
 
 اؾخجالب   ب٩ي مداولت

 
 

ىٓغ   ،بي عبي الخًٕى ل٩ي ًغؤٝ  عا٦ٗ ا ٦ىذ  مبِى لي  ب ٍو
 
  ت

 
 ؾاظضة
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ماء.ن ٌؿمٗجي مً عى ؤجغ٢ب ؤلا  بىظهي بلى ٌ   بالؿ   قٗىع   ٖلي   اه٣

 ؤوؿاه ؤلً 
 
.. و٦إهه بضا ـ    و ٧ان  ؤ م

 
ة جل٪ ال٣ى   و٦إن   هللا. مً ًض   ملؿت

ٗذ     عؤسخي املالمـ لألعى   ٞع
 
   مخدضزت

.٧لمت وال  معي بال ؤي  ٧ان  خٝغ

 ب هىا٥  
 
. قاعة

 
٤   واضخت ت   ًخه مً ؾ٠٣  ما بالؿماء عؤ خضر بٍغ  الٛٞغ

. ض٥  ٍ. هللا ال ًغ املد٨م  
 
ض   با٦ُت ض٥   جخىؾلي له. ن  ؤ مى٪   ال ًٍغ ن ؤ ال ًٍغ

ٟ  ب ه٨ظا.حسجضي   ٦ثر  ؤ. لً جخ٣غبي له ي ًٖ البدض  هه بضازل٪ ٨ٞ

ىه.  هٓغي بضازل٪  اٞهى ب٪.  هظه. بالهالة    جغ٧ي الخىؾل  اوؾتًر

. ٞهى  ٕ   الجىاع   جغ٥  وٗم  عخمخه.مً  ال ج٣ىذ   خامل٪. والخًغ
 
 مىظ

 ٞاهضجي.  ب٪.ن ..ألهه لا .مضة

 ٖلُه الهالة. نغث   بها ٦ما ج٣ام   نلُذ   ة  مغ   زغ  آ جل٪   و٧اهذ  

٣ت   وم٘ هللا   نلي هلل ؤ ًب   ،لم ًٟهمها ال٨شحرون بٍُغ مجي بؿببها  ٚو

. بإهجي ال بض   ال٨شحرون   ا٫  و٢ ال٨شحرون.   بإن   ال٨شحرون   و٢ا٫   ظىيذ 
 
 مؿا

  ب هجي بداظت  ؤ ال بض  نابجي و ؤ
 وطا٥ السخغ.  الٗمل   لى ٞ٪ 
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(00) 

 
 
  امتحد

 
 غي ظل

 ؤ نغث  
 
   مصخي باخشت

٘  بإهجي لً ؤ ْىيذ   لي في عظل   ًٖ ْل   ؾخُُ

ً   ْالله. ٞاهللبال  الِٗل   ً  بضازلي ال ًخدغ   ؾا٦   ٥ وال 
 
 . ٦ىذ  لٓل

 مصخي مخىظ  ؤ
 
 ٖىص ولا اوٛماع الغ   جدذ   ؿت

 
ًٖ  مُاع والٗىان٠ باخشت

  ؤ
 ؤا مو  ال٨بحر. لي  بي وبدم   ًمؿ٪   ؾىض   ي 

 
 الضٝء   با٢تراب   قٗغ  ؤ لبض

  تىخ خض  ْهغي أل  ؾىض   ي ومداولت  مج  
 
سخٟي. ٦ظاؤ غ  ٧ان ًدبس ٥ مامي ٍو

 ب. ال ًٓهغ الكضًضة   البساع املهاخب للبروصة  
 
 ،البروصة   بؿبب هى٫   ال

 . ً الٛلُان  ٖ الىاظم   البساع   ختى مً صٝء   وال ٣ًترب  

  ٩ٞاع  ؤَاعصججي 
 
  بالى   مخىظؿت

طهاي ؤ ٧اهذ جض١   ظاهب   خضة. مً ٧ل 

٘   ٧لماث   ن ؤ . ًجب  ج٩ىوي لىخض٥   ن  ؤبإؾغه. "لً ج٣ىي ٖلى  املجخم

 
 
ول٨نها ٧اهذ  وؤَغصها، هظه ال٩لماث   وم  ا٢ؤ ." ٦ىذ  ًدمُ٪   ججضي عظال

 حؿ٨ى  
 
 ؤازلي لم ض. ٞبجي ٖىىة

 
  ٖٝغ

 
 ب الخُاة

 
ن ؤ ٖلي   بغظل   ه٨ظا. ال

  لُدمُجي.ظضه ؤ
  ل٩ُىن 

 
   لي ٦ُاها

  ها لؿذ  إلجي. ٨ًٞم 
 
بال مإوي  قِئا

 .مه عظل  ٣ًض  

ٖلى  ظل املىخٓغ  ي مً طل٪ الغ  ٧ان جىظسخ   امل٣ابل   ومً الجاهب  

  ٝ ٤   خىا  عظا٫   ٫  . ٦م جدى  ال٣اصمت   للٟغنت   امل٣خىو ٧الظثب   الٍُغ
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. عظا٫   في وظه   ثاب  لى طبما ن وؤنض٢اء عب  بحهم م٣غ  تٖخبر ا ٧اهىا عظاال

 زخالء  امل٩ان والا زلى   ًيخٓغ   املؿخإطب املىٓغ للغظل   ٦م قيُ٘ طل٪  

 . مسالبه ُٞ٪   لُضؽ   ب٪  

  لغظا٫   ؤمامي همم   ٦م اه٨ؿغث  
ٕ   ٧اهىا ًلبؿىن  ومً  عصاء   مً الىع

. الًُٟلت  
 
،لى بؤمامي  وؿاء   لذ  و٦م جدى   ٖباءة في  جطخ٪   سٗالب 

  مسالبها وظهي وجضؽ  
 
  نبدذ  جي بلخٓت ؤأله في وظهي حكىحها

 
 زُغا

  ٖليها.  نغث  
 
 املىخٓغ ُٚابها لِكهغ   ٖليها مً طل٪ الظثب   زُغا

ٕ   ٖالم   ٞغاجؿه.  خىل٪. جنهاع   املىظىص   الٗالم   ًهبذ   مً الًبا

  الهضا٢اث  
 
 والغ   املٗهىصة

 
  ٣ٞت

 
ىصة . واملسُُاث   املٖى  واملٗاًضاث 

 ٖىه. بخٗاص  الا  ًداو٫   ٗضي.. ال٩ل  امل ٧املغى   دذ  ؤنب في لخٓت   

ت   ٣٦ُٗت   ؤزغي  وفي ظهت    ٘  ًخجم   في املىالض   الخلىي امل٨كٞى

   ُٞلىزىجها. الٓاهغة،ليها خالوتها بهم حكض   ل٣ٗت   مً ؤظل   الظباب  

  الُال١   ًهبذ  
 
  ٞجإة

 
٘   َال٢ا ظل ٣ِٞ. ولِـ مً الغ   ،مً املجخم

   الخغوط   و٦إن  
مهما  في ؾماء   الخدل٤ُ   اث  مؿاخ ص  غب ًدض  مً الؿ 

 
 
 ب بضث واؾٗت

 
  ؾماء  جها ؤ ال

 
 مؿب٣ت.خت في ؤظىائها ٢ىاٖض مشب   م  ًخد٨

، ؽ  وامل٨غ   املٗخاص   غب  مً الؿ   الخغوط   في لخٓت   ال  ٞإهذ   ل٪ 
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 ب حؿخد٣حن  
 
ت التي حكخٗل   ال لى جخُمها الظي بلخهلي  ؾٟل  باأل  الهاٍو

 حؿخد٣ُىه. 

ت هي املهحر   و٦إن   ،جهُاعجلى الا جهُاع  ا  لا٦ُض.  الهاٍو

اث   في ٢ٗغ     ًهبذ   امليؿضلت   الهاٍو
 
ال  مً الٓلماث   الىا٢٘ ؤهٟا٢ا

  ه  ك٣  ج٩اص ٌ
 
ٍ   زُِ ـ   مً زُى  ظضًضة.  ْلماث   جذجبه   ختى الكم

ما١   في جل٪   مكىاع   غة   ال٣اخلت   لٖا  صام ؤٖىام املؿدبضة   الٖى
 
 .عبما. ا

. ث  مغ   لخٓاث     ؤًام   ٦ؿاٖاث 
 
 مً ٖل٤  الؼ   و٦إن   ًٖ الخغا٥   ٟذ  جى٢

ً   . ٧الؿاٖت  ٥  ًخدغ   ًبرح  وال ال  في م٩اهه   ول٨نها  ،ؤخض ٣ٖاعبها ٨ؿغ  التي 

ً  ٚحر  ال٣ٗغب   ج٪.. ول٨ًج٪ ج٪  ٪.. جبالض١ حؿخمغ   م ، والؼ   مىظىص 

، مغ   ًمغ  ـ   جىه  ؤو  ،ومً زاللي ،ٖجي ٍو ٞهم ؤال  امل٩ان   في مخاهاجه بىٟ

  ٖما١  في جل٪ لا  خٟغ  ؤظي ًجغي. ٖٝغ ما الؤوال 
 
 الخغوط  وما مداولت

 ؤ
 

 بلى م٩ان   جمؿ٨ها ٢ضمي ختى ؤحؿا٢ِ مً ظضًض   بصخغة   قٗغ  ؤ لبض

 سخ٤ُ. 

 
 
   ل  ٖلى جدم   لاوؿان   ٦م هي ٢ضعة

 ٗاب. الخسبُاث  هظه اله   ٧ل 

؛
 
   ،ًٖ الخى٠٢   ٠٨التي ال ج الًغباث   املؼصوظت

 وجإحي مً ٧ل 

  جل٪ التي جهبذ   ت.الاؾدباخ الاججاهاث.
 
 املغؤة في مشل خالي مؿدباخت

  
٤. في ملاع  ٘   ًدؿاب٤   الٍُغ ٕ  ٖلى اؾدباختها و٦إج   الجمُ ُ  ؤ ،ها مخا  تو ؾب

  الىساؾت!في ؾى١ 
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(02) 

 
 
 جهيغىل و   هائىث

  بها بىٟسخي. ٦ىذ   لم ؤقٗغ   ث ؾىىاث  مغ  
 
ظهي.ٖلى  هاثمت  ؤقبه   و 

بإبىائهً  ًداولً الٟغاع   الظئاث   ليؿاء   هض  مكا ي مما ظغ  في ٦شحر  

لب  بإهٟؿهً ٖلى ٢ىاعب هجاة   اث  لى الال مٗلىم عامُبهٟؿهً ؤو  ن ؤلٚا

 
  . وم٘مدخم   مىث   ب  ٢ىاع  ج٩ىن 

ً   هظا ٣ًٟؼن  اثالتهً في خً  ٖو

ٗخلحن ؤمىاظه آزغ  ،البدغ   ُٚاباث   ٖلى  وهُجاهه   ٚضعه وسخُه   اثَو

ً   املكخٗلت   لاعى   لهب    ٢هً. ومً ٞى  ،مً جدته

 هٟسخي ؤظض   ظض  ؤ ٦ىذ  
 

ٝ   
 
   ٖلى ٝع

   بٗض   زكبي 
ى ما جب٣   اجهُاع ٧ل 

  مً 
. ٢اعب   ؤي   ة ٚهذ  و٦م مً مغ   ؟ٟجي البدغ  ة جل٣  و٦م مً مغ   هجاة 

  في ؤٖما٢ه  
 
٘  أل  تهام املدخم. ٦م مً ٢غف  لي مً الاجؤخض ؤبىا عظ

  لى ببونلىا  بىا وجغامُىا بها ختى عمذ   و٦م مً مىظت   خانغها؟!
ال  غ 

 ؤ الػلذ 
 
 ٦م هى آمً.  ٖٝغ

 .ها للخُغولُض   لاهثى بطا حٗغى   جسصخى قغاؾت"
 
ذ ..وبطا ٖك٣

   ٣ٞه   نٟداث   ث بي ٖبر  ٖباعة مغ  " بٗم٤.
ًىؾ٠  للهض٤ً   الخب 

ضان.   ٍػ
ت مً ظملت  ؤ ،هظه الهضا٢ت ٢ض ج٩ىن  جل٪ لامىع  و املٗٞغ
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بت التي ناعث ظؼءا  ٣ٖض   بٗض   خلٟت  مً خُاحي في مٗابغها املس الٍٛغ

ً  مً الؼ    .املىهغم   ٖلى ال٣ٗض   م

  مىالها....

 
 
 جل٪ الٗباعة ح

 
 خُاحي ٖلى جل٪   داث  مً جغه   و ال٨شحر  كبنهي.... جلخ

  ي ًٖ مإو  مإوي.ٞيها ًٖ  التي بدشذ   الجؼع  
 
 مً ؾ٠٣   ٦ثر  ؤ ل  ٌك٩

  وؤصٞإ مً ظضعان  
 
 ج

 
  ٫  جدى  ؤ بي وؤَٟالي. ٦ىذ   دُِ

 
 هاصثت   ت  مً ٢ُ

  ٧اص  ؤال  لى لباة  ب زاوؿت  
 
ً   ؤٖٝغ مً صوازلي الٗم٣ُت. لم  جسغط   مً ؤً

ؼة   ؤقٗغ   ِ   بٍٛغ   ذ٧اه جل٪.٦ما قٗغتها في ؾىىاحي  ال٣ُ
 
 بضازلي ٢ُت

  ،ما
 
مً  طا ما ا٢ترب  ب اللباة   ت بذجم  لى بغٍ  ب ٫  وجخدى   ب  ججزوي وجتر٢

  لبااث   ال٣ُت   مً جل٪   . ٧اهذ جسغط  ؤَٟالي ؤخض  
 
 حؿخٗض   مخىاٞغة

   ه٣ًاى  لال 
 بها صازلي ختى ٦ضث   قٗغ  ؤ . ٦ىذ  مغج٣ب   ـ  جىظ   م٘ ٧ل 

 ة املىضٞٗت مجي. ال٣ى   مً جل٪   ؾخٛغب  ؤهابجي و ؤ

 
 
  مجي.ظا٫ مً الغ   املؿخإطبتا٢تراب الًبإ  ٖىض   و٦ظل٪ ٞٗال

 
 ٞجإة

جٗلهم ما مً  و بىهج  ؤ ،ي عبمامً ُٖج ًسغط   ظؿضي ما ٌؿدىٟغهم ٍو

 
ً  خمب حهغولىن  بضازلي الٓاهغة  الضُٞىت   ة  ال٣ى   بهظه   خمخٗذ  ؾا. ٗضً

 ٖلى ما ًبضو 
 
ً. لا  مام  ؤ يبخجل  زٍغ
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  مىمت  ؤوبحن 
 
ٞئضحي وجدحي مدُُي بِىابُ٘ ؤمجي ٞتروي  ٤  جخضٞ

   وبؿاجحن مً ال٠ُٗ  
  ٟاوي.والخ   والخب 

 
  ٧اهذ املغؤة

 
ًٖ  بضازلي جبدض

٣ت   ٖلي   هٟؿها. مكاٖغ ٦شحرة ازخلُذ   بت ٦ظل٪  وبٍُغ  ٖجي ٦ىذ  ٍٚغ

 ؤ
 

  اهٟسخي عبم جغ٦ذ   ٖنها. بدض
 
 زاَغها.الخُاة ٖلى  ل٩ي جدملجي ؤٞئضة

 ؤهٟسخي هدى طل٪ الظي  عمُذ  
 

ُٖه. هىا٥ بضازلي مً ؤٖىه وال  بدض

 
 

   جبدض
   بذجم   ٦بحر   ًٖ خب 

   ٧ل 
 ؤالظي  طل٪ الخب 

 
خضٞ  مجي. ٤  خمله ٍو

  ٧املغيٗت   ٦ىذ  
 

   التي ال ٠٨ً
 ملمخلئ.امً نضعها  خلُبها ًٖ الضع 

ِ  ؤمىمتي و ؤمكاٖغي و    هىزتي بها مً التراب
 
با  ٖجي ٦ظل٪.  الظي ٧ان ٍٚغ

  نبدذ  ؤخُاحي  ٧ل  
 
بت ، ؤو ٖض  ؤجي ولم ٖ ٍٚغ ٖٝغ ؤو ؤ ،عيؤ ؤٞهم 

روي هدى هىا٥ ما ٌؿح   ن  ؤ صع٦خه  ؤما  ما الظي ًجغي بي وخىلي. ٧ل  

  ًمان بسحر  ب.. .ما مهحر  
 

ً  .ما ؾُدضر   ... ولم ٨ً
 
با  ٗض. ب ٢ٍغ
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(03) 

 
 
 طريق   خارطث

ت   ٢ض زغظذ   ػوجي ٦ىذ   ٖىضما جغ٦ذ    ها بٗىاًت  عؾمت   بساَع

. ما ٧ان ٞيها ؤهجي لً ؤخخاط   . ؤهم  قضًضة   وببؿاَت   ما  هم  ؤ بإن   لغظل 

٪   هُال١  هى الا  ؾإ٢خيُه مً الُال١    ض والا ال٣ُ ٞو
 
 باث  عجُاح مً مخُل

ٟ   الُابؿت   غة  ٧الصج هٟاسخي. ٦ىذ  ؤٖلى  و٦خمه   ظل  الغ     ذ  التي ظ
 
ها ؾا٢

  ًؼا٫   وال 
 
  ظظعها خُا

 
  عى  لا  بتراب   مخمؿ٩ا

 
غوٖها ٦شحرة   ٞو

 
 مٓللت

 
 
  قبه  ؤسخي. بدُب   قٗغ  ؤ . ٦ىذ  مشمغة

 
خىن   شجغة جسلٗها في بالصي.  الٍؼ

 وجمغ  . وال ًاع٢ها الُٗل   بالىمى. جتر٦ها بال ماء   ها وحؿخمغ  عي  ؤمً 

 ٖنها لا 
 
ش   والخًاعاث   ػمىت   والخاٍع

 
  وجب٣ى مشمغة

 
ب   بها ػهى   نامضة  ٍٚغ

لى الغ   ٦ثرتها،مً  ٚم  ٖلى الغ    ظمل الصجغاث  ؤ جها لِؿذ  ؤمً  ٚم  ٖو

 بحن  ًشمغ   بهاها. ٞال ػهغ  ؤوال 
 
.وظىصه  ؤوعا٢ها ًالخٔ   ؤخض 

 
 ٞما جلبض

خىهت جؼهغ     خبت   هغة في ٖم٤  ختى جخالشخى الؼ   الٍؼ
 

. جخله٠  ال  للشماع 

 ب. هٓاع  لا  ق٩لها ًلٟذ   ز  ظما٫ ًمح  
 
 ؤ ال

 
تها في مىظىصة جغي ٢ى   جها با٢ُت

 ظخوال الا  ،ؾا٢ها الظي ال ًخٗبه ال٨بر  
 

٘   عى  مً لا  شار    وال الخل
 وال الهؼ 

 ب. مهما خهل  
 
ٍخىن الٗابغة مً الؼ   مً شجغة   ع  ؤ٦ما لم  هجي ٦ىذ  ؤ ال

 زاللي ولا 
 

ً. هىا٥ خُاة ما جسخل٠  جل٪   ًٖ عى الضاثمت بهظا الَى

ٍخىن الؼ   ؤعيىا وبتربت لِؿذ جغبدىا. ٦صجغة   لِؿذ   التي وِٗكها بإعى  
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ت   ت في  عاضخيؤمً  املسلٖى ً   عى  ؤمً ًٟلخها املؼعٖو اها املؿخَى  ًٖغ

نها  وال ًٟهم   عاوي ؤ ٦ىذ   ال٣ضًم.٦ثر مً ظمالُت مىٓغها ؤمنها ٖو

  ٦خل٪   ظا٫  الغ   بُٗىن  
 

ُ   ت ال٣ىام  ٢جغة. ظمُلت ممكى الص ، ات به ملٓهغ 

  وما
 

ً  مجي خت   ٢تراب  الا ًلبض ٖىه  ث  مغ   ى ًغي في ُٖىوي ؤسخى ػم

  ٞال ٩ًاص   الخًاعاث.مهاثب 
 
ً   جدذ   ل  ًخٓل  ن  ؤ ؤٚهاوي ختى ًٓ

خىن   خباث     الٍؼ
 
ٝ   ظاهؼة لأل٧ل   وعا١  لا مً بحن  املخضلُت  بٗض ال٣ُا

  ا ها هٟؿها الشمغة. ولم ٨ًً بم٣ضوع  ؤٞإها جل٪ الصجغة و هل. الؿ  
 ملاع 

 ن ًمح  ؤي مج  
في  . ٧ل  ٧ل  ؾخمخإ ولاوالا  الٓل   ؤعاص   ًىدبه.و ؤ ز الٟغ١ 

  واخضة.٢ُٟت 
 

خىهت ختى حٗخهغه مغاعتها وجدؼ   ٞما ًلبض  ٢ًم الٍؼ

 
 
  ٢ؿىة

 
 َٗمها مٗضج

 
ً   ه الهاثجت. ُٞبه٣ها مؿدىٟغا ٓ   ن  ؤ ٍو

خىن   الٍؼ

 
 

 ؤٖلُه و  ازخل٠
 
  الؼ٢ىم.ن ٩ًىن هى ؤ ال بض  ه ه

هغ. م بلمذ  ظهى   لى شجغة  ب الخُاة   مً شجغة   ٫  ى  ٞإجد دىازغ   الب   ٍو

عاه ؤختى  منها للضٝء   ٢ض ا٢تربذ   ٦ىذ   ت  مخىهج   هى بُٗىوي مً هاع  

 ؤ
 
 ٞخٛدؿل   ومب٨يها.ُٖىوي مضمٗها  خى٫   ًدىازغ   زامض   لغماص   مامي ؾ٨ىا

٘  ب و٫  هغ  ؤ٦خحن و و ٞغ  ؤ ،ًض   ت٦بٟغ  مىه  ي  ُٖج  عوح   ما ألهدصخي مً لى هب

  املاء  
 
  َٗما

 
ٜ   ًغوي ْمإ  م  ي ٧املخُم  طعوجه بٗض. ول٨ج   بضازلي لم ًبل

ً  الؼ   م٘ مغوع   ا٦خُٟذ    مً جغاب.  ومسخت   ماء   ب٨ؿغة   م
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  وحهغو٫  
 
 ؤ بٗض   هى بُٗضا

 
ً   ٖلُه الُٗم   ن ازخل٠   ن  ؤ ْو

خىن   الٍؼ

  ٞحزهى ُٞشمغ   ٧اللىػ. ًؼهغ  
 

خىن  ُٞا٧ل   ٠ُ٣ُٞ  . وفي بالصي بحن الٍؼ

  واللىػ  
 
  ٖكغة

 
٘   ؤبضًت  َابٗها ب٣غب   ًٟهم  وال  ظا٫  الغ   ال ٨ًؿغها َم

 بو بٗضها ؤ ،نٟاتها
 
. واملاء   بالتراب   مً ًٟهم   ال والخبرة ببجي  والهىاء 

ً   مدضوصة بخسهو   البكغ   نهىجه  ٞال ج٩اص   الضاوي منهم ب٣غبه   ًٓ

ً   ،حٗلى ٓ  لا  بإمىع   بى الٍٗغ٠" املسخو  ؤهه ناع "ؤ ٍو
 

 هثى التي ال جلبض

ٓمت   ٨ٞغه   هاث  جدهُل خانل" في مضو  باليؿبت له " ؤن جهبذ    ٖو

خه   ،زل٣ه     التي جهبذ   ؤعظاثه   وعخابت   ووؾ٘ مٗٞغ
 
مً عظائها  هي ظؼءا

 لُه. ب

 
  ٞاللىػ 

 والؼ   ٦ؼهغه   خىىن 
  الخُاة. به ؾغ   ٍخىن 

ٌٛغ٥  ٞال اللىػ 

 ٌٛغ   ٍخىن وال الؼ   ،وعقا٢ت ظظٖه ،ه وػهى لىههزماع  
 
 ه وزباث  ٥ ؾ٩ىه

  وناعث   التراب   ثحٗض   ه وامخضاصها الال مدضوص في ؤٖما١  ظظوع  
 
 ظؼءا

  ،ن  امل٩ا مً نىٗت  
 
 في ظظٖها الؼ   وازخلِ

 
ٖلى ما  مان. ٞهي الكاهضة

  ٧ان  
ىب.  ػٍخىن و  ،مً لىػ   وما ؾ٩ُىن   وبغج٣ا٫ ٖو

  الٟلؿُُجي الغاخل   لاصًب   ٨ٞما ٢الها مً ٢بل  
 
خؿحن  مب٨غا

 ا
ىسي في "ؾإ٧ىن    ":بحن اللىػ   لبٚر

 
 في الٗؼلت ب "ال ٌؿد٣ُٔ

 
ما هى  ال

 
 
  صها ٖلُه بحٗى   و" ".٧امً ُٞىا ؤنال

هىا٥ مً  .وؿُان وظىصه   لى خض 
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   ٖلى لاقُاء   ص  ًخٗى  
ً   وؿُان   بلى خض    وظىصها." ٞىد

 والؼ   واللىػ 
 ٍخىن 

   ؤو ؤبٗض   اللىػ   ٦ؼهغ   ه٨ظا.
٠   ٖلى خض  باقي مدمىص اخل الالغ   حٍٗغ

  صعوَل. 
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(04) 

 
 
 امػشق

. خباَاث  لا  في ٚمغة   ث  ص  جبض   قغاؾتي في الٗك٤   ٨ٞم مً  الٛامغة 

ً  ؤفي  حكا٦ؿه   لى ٞإع  ب ً ُٞل  مامي م  ؤ ٫  وجدى   ايمدل   مٗكى١    خؿ

  خاو٫  ؤ٢ُت.  خىاله  ؤ
 
   وظبت   التهام   مل  ؤبه ٖلى  املؿا٥   ظاهضة

 
 قهُت

ٗ  ختى  ت  مً امل الخٗب   يُُجٌ    واملكا٦ؿت   غاٚو
 

 خى٫   وعان  والض   والل٠

   جغ٦ه  ؤو  ،هٟسخي وهٟؿه
 
ً  ؤمت بإهه وفي مؿل ٦ثر ؤخىاله لً ٩ًىن ؤ خؿ

ٕ   لً حؿض  مً وظبت   ضبىاجي. ٞإهٓغه مخؤ ختى ظى
 
لى جخغه ب خغظا

٣ض   وظحزة   ٞترة   بٗض   لُسغط   الخ٣جي ٍو عم٣ه ؤو  ،مً قهُتي لِكا٦ؿجي ٍو

  ٗىع  ٣ٟضوي الكوٍ   بال اهخمام  
 
مً  ججاهه ختى الٗبض. ٞل٣ض عؤًخه ُٞال

  ٢بل.
 
  جالخ٤  ؤن  ٠ُ٨ٞ ل٣ُت حؿ٨نها لباة

 
في ػواًا  ى جخغ  بل حهغب   ٞإعا

 .هي املإوي  الُغ٢اث

  
، في الخب 

 
، وفي الٗك٤   ع٢ت

  ٣ًى٫   ع١ 
 

ضان.  ًىؾ٠   والخب  ٍػ
 َى١ 

٘   املترامُت   البدغ   هظا ال٨خاب ٦مىظاث   ..جضاٖبجي ٧لماث  .هجاة   ٖلى  بضل

ـ   في ًىم   الكاَئ  .. وٗم.ظمُل   مكم
 

  .. هى ٦ظل٪. ول٨ً ٠ُ٦
 ٩ًىن 

  الخب  
  هجاة   َى١ 

 
  و٢اعب٪ زكبت

 
  ؟قغإلِـ بها  ٖاثمت

 ٠ُ٦ ٩ًىن 

 
غج٪  هجاة   َى١  غة ال ًدض   ؟مغؾا٥وظٍؼ  ها بظٍؼ

 
 ٖم٤ البداع   ال
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خضٞ   املجهى٫.بها  ً  ٍو

ٞ   ًهبذ   هجاة   َى١   بها 
 
 ووؾا ،جٟترقه غاقا

 
 صة

 
 
  عؤؾ٪.ل٣ي ٖليها ج

. الخُاة   ؤٖانحر   ؤمام   هجاة   َى١  ملجإ  الٗاعمت 

 
 
 وخمى البرا٦حن. الؼالػ٫   وؾِ

   
٘   هغوب   في الخب  غ   مً الىا٢  لى الغ  ب املٍغ

 
بالخىحن. ول٨ً  ة  املغظى   ت  ٢

 
 

  بٟٗله   ٞخهبذ   لى ٖك٤  ب ٫  ًخدى   ما ًلبض
 
 ع٢
 
خدى٫   ا   ٍو

لى ب الىجاة   َى١ 

  ؾلؿلت  
 

  ٥  ججغ   ،ٖى٣٪   خى٫   جل٠
 
  هدىه مؿدؿلما

 
 مؿل

 
 ٧ل   ما

.لي  ٞإها لؿذ   الدؿلُم. ٦دالي ٌؿخدُل   صٞاٖاج٪. وفي خا٫  
 
 ؤنال

 
 

٠ُ٨ٞ  
  ملٗكى١   باملُل٤   ؤ٧ىن 

 طهب   ؾالؾل   هجاجه   ختى لى ٧ان َى١ 

 
  ؟هجاة   ال ؤَىا١   وػواع١ 

  
  في الخب 

 بمغججى  هغوب   هىا٥   ٢ض ٩ًىن 
 
٘  لى ملجإ ًد ا في م ٧ل   ؿ

.وجىظ   ال٣لب مً آهاث      ؿاث 
  ول٨ً في الخب 

 
٘   ؤهاهُت  ما ال ٌؿخُُ

 ؤ الٗاق٤  
  و املٗكى١ 

 
. بحن ؤخًان   الى٢ىٕ   ي ٖنها ٖىض  الخسل  الٗك٤ 

  ال  ٣ٞٗغه  
 
٘  ًد  ب ؿ

 
 ً وعوح مهما خاو٫  ضان في ظؿضًالزىحن ًخىخ   ال

  لازغ   ٞترا١. ًهبذ  الا  الجؿض  
 
، ًدجدىٟؿ   ؤهٟاؾ٪.مً  ظؼءا  ىم  ه 

.ٖى٨م  ال ًٟاع٢٪ مهما بٗضث   ؤهداث٪.ي ففي صازل٪ و ٖب٣ه     املؿاٞاث 

  
ً   وفي الٗك٤   ؤمل   في الخب  . ج٨م  لدجم   ٞترقى الخى٢ٗاث   الخُباث 

 
هى  الخبِب   ُٞهبذ   لازحر   جمأل املكاٖغ  و  املدبحن. حجم   ًٟى١ 
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  مً زالله   جهبذ   ال٨غبىن.٦ؿُض ؤوزاوي  ٦سجحن  لا
 
 البىاء   ٖملُت

  . املهحر   لُه ًهبذ  بٞبه ومىه و  الًىجي.

  
   هغوب   في الخب 

. وللخب     لجىء 
 ًٖ مؿعى ألمل   بدشذ   في الخب 

بضازلي مً  بها خُاحي وؤمل  عظل  ًملئ  هظا ال٨م املمخلئ جخٛحر   بلخٓت  

  بضازلي مكاٖغ   مكاٖغ. ًخض٤ٞ  
 
بت   ٍٚغ

 
،و٢ىعي  جٟاظئجي لخٓت  

 بالخب 

  و٦إن  
 

٘   مً زالله   ٞخده ختى جنهمغ   بي مجغي ال ًلبض . ًىابُ  وقالالث 

  
ً  بث إة لجمغ   في ٧ل     لى مإم

  ما بالخب 
 
   عؤًخجي خبِؿت

٘   ؾض  لم  بن   مىُ

  ؤ
 ؤما ًجغي لخاعظه ؤٚغ٢جي و  ٞخده لطخ 

 مً خىلي.  ٧ل   ٚغ١ 

   الخجغبت.ججغبت جلى 
، ،لخب  ٘  لٗك٤   ،الٞخخان   لعجاب    . ججخم

 
 ٖاصة

 ما لخ ظمُٗها بلخٓت  
ُ   وخضة مخماؾ٨ت مً مكاٖغ   ٩ىن   خمل  ؤ اقت  ظ

 
.الظي ٩ًىهه  بها ال٩ىن  م   ص  جٟغ  ؤ الخبِب   ٞخ٣ضه  ؤ خُاحي. امخالء   له ٚع

م وظىصه   ض  ؤخىلي.  ٚع ض   ٍع م   املٍؼ    خلم   مجي. لل٨شحر   ملئه   ٚع
 ٦بحر   بدب 

  ٌؿ٨ىجي،
 

ٙ   تىخ ؤِٖكه   وال ؤلبض  واملؿاٞاث   املؿاخاث   ؤظضوي في ٞغا

ال٫   ،ونضي نىحي ،الكاؾٗت   ٖٝغ ٦م ؤعوحي لىخضي وعظل ال  ْو

٘  ؤ مىظىص   نل  هى باأل   واٞخىان   خلم   م هى بالنهاًت الخخمُت مً نى

 ؤخىلي و  هٓغ  ؤو  ،ختى ًخالشخى ًخأ٧ل   . ْل  زُالي
 
ل  . هاؤي عاوي ْو
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  ٢هت  ٞاقلت  حٗل

٘   ٚخىام  ا مذ  وم٘ ٧ل   ٞغنت الٟغنت الشاهُت. ٞم

  
 في ٢لبي ح ٦ؿغة   ٧ل 

 
يلىعي  ظغحي. لغبما بؿبب ٦ؿغ   يمض  ؤن ؤ مذ  ٗل

ً   بضازلي ٦ؿغ   ال٣ضًمت. و٦إن     ظبره، ال ًم٨
 
خخ٩ا٥ الا  بلخٓت   ًجٝز

  صث  وحٗى   ،به
 
والب٩اء  ؤوظاٖه   ل  طل٪ ال٣ٗض املاضخي يمضه وجدم   مىظ

 وهضوء.  لىخضي وبهمذ   لم  مً قضة لا

  
ملجي ٖلى ي وؤخ  خباَاحبهٟسخي وآالمي و  ؤمللم   ة  مغ   و٦إهجي في ٧ل 

  مضاٖبت:في هٟسخي  هامؿت   ظضًض   خلم   ٞئضة  ؤ

لي... جسُلي لى ب٣ي وجضبؿتي به    لى لا ب" ما جٖؼ
 مغة   بض." في ٧ل 

  ال بض   عظل   ًسغط  
 
 بي املكاٖغ   ًطخ   ًٞل لغظل ظضًض  ؤ هىا٥ ٞغنت

 ب . وما ال٣لب  مً ظضًض  
 
  لى الا ب مطخت جدخاط   ال

 للخض٤ٞ   ؾخمغاع بالطخ 

 . خُذ  الص

   قٗىع  
.هٟؿه ال ًًاهُه  الخب   ُٞه. الِٗل   خب  ؤ قٗىع   قٗىع 

 
 
ض  املدبىب   خب  ؤال  الخب   خب  ؤبإهجي  قٗغ  ؤ ؤخُاها  . ٞبضازلي ما ًٍغ

. الِٗل    
  و٦إن   بدب 

 
  الكٗىع.وهظا  ٤  ٢لبي ًخضٞ

 
 في ق٩ل   ٨ٞغ  ؤ ؤخُاها

 خب   عبٗت املمخلئت  ٢لبي وحجحراجه لا 
 
 ٖتر ؤو  ألبىاجي. ا

 
هظا  ٧ل   ن  إب ٝ

  
   الخب 

.لُه ب خخاط  ؤآزغ  ال ًغوي قٗىعي بدب 
 
هىا٥  ن  إ٦ صوما
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  تهىزؤمىمتي وبحن ؤمٗاصلت ما بحن 
بىاجي ُُٖه أل ؤالظي  ي. بحن الخب 

  
ض  ؤالظي  والخب   زظه مً الخبِب. آ ن  ؤ ٍع

  ً ان   ول٨ ٘  ٧ىلُضها الغ   بحن يلٕى املغؤة   ظل  الغ   ما ًظوب   ؾٖغ . يُ

ٟدل   لُِٗل   تر٥  ُٟم وٍ  وٍ   ٨ًبر   الىلُض   ن  ؤلٟغ١ ا  صعبه.ٖلى  خُاجه ٍو

٘   والغظل   ض   املغؤة   ؤخًان   بلى ًغظ بضًت التي ال ٨جى لا بها الؿ   و٦إهه ًٍغ

ً  ؤمً  ًٟهم    بتها بض
 
   املهاخب   طل٪ الكٗىع   ال

  لخب 
 
٦ثر لا اٖخبره صاثما

 ب
 
  زالنا

 
ُاءا  مه. ؤ .. خب  .ٖو

  ٞتراه  
 

زضي ًٖ  الظي ًٟدل   ُٟل٧ال ه.ؤم   املغؤة ًٖ في زباًا ًبدض

 
 

ً  ٞهم ؤال  لامان.لى ب والكى١   هحن  ًٖ لا  ل٠٨ُ ، ول٨
 

 ن  ؤ البض   ٠ُ٦

 ازخالَ هىا٥  
 
ٍؼ ا  ٍٚغ

 
ياٖت. هىزت ججمٗه الغ  مىمت ولا عبما بحن لا  ا

٘   ًىهي ٖال٢خه   الُٟل   و٦إن    بض  لى لا بلُبضؤ  الؿغي   الخبل   ب٣ُ

 ..املغؤة..ملخها١ بشضي لا الا

 لغب   
الجىحن الظي  طل٪   هظه الٟاظٗت ال٣هىي في خُاة   ما ج٩ىن 

 ُب٣ى الشضي هى امل٩ان  ٞ ،لى زاعظهب الغخم   مً خُاة   للخى   اهبش٤  

 ه  ختى حكض   وما ٩ًاص ًُٟم   ،بض  لى لا ببه  ًلخه٤   . م٩ان  للىلىط   الضاثم  

 
 
ؼة   الٍٛغ

 
ؼة ولا مىمت عبما ٖلُه لا  هدى زضي امغؤة جسخلِ هىزت والٍٛغ

 ُٞخسب  
 
 ٦ما ًخسب   ِ

 
 م  ؤال ٌٗٝغ مً جل٪ املغؤة  خُاجىا.في  الغظل   ِ

 
م ؤ ا
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  ٖك٣ُت.
 
 بوال ًٟهم  ِٞؿدبض   مكاٖغه   ٖلُه   جسخلِ

 
ما ًٟهم مً  ال

نلها مً ؤو  الخُاة   مغ٦ؼ   م  لا  جخدى٫   ٞبلخٓت   ٖليها.التي وكإ  مضاع٦ه  

٥ ومدغ   الكهىة   لى مغ٦ؼ  بالخُاة  طل٪ الشضي الظي ًغيٗه   زال٫  

ؼجه   ِٗل  ٍٚغ   . َو
 
  عظال

 
 لاهثى،، وجل٪ املغؤة الجضًضة الىاؽ   مام  ؤ م٨خمال

ٌ   َٟل   وبضازله    ًٖ زضي ٌكٗغه   صاثم   في بدض   الُٟام   ًٞغ

 الؿغي   الخبل   التي ٞهل   اللخٓت   جل٪   طا٥ الظي عواه ٖىض   ،عجىاءباال 

 مه. ؤٖىه و 

 
 

  ؤًٖ  وبِىما هى ًبدض
 ي لا ف م 

 
 .٣بت  جغ هثى امل

 
 . ًٖ عظل   .. هي جبدض

 
 

ً   هى ًبدض . ٦شضي   بشضي  له  ًٖ مإم ه    ؤم 
 

 ًٖ عظل   وهي جبدض

  لامً بغظل   ٖليها. و٦برث   ولضث   مً املغججى مً ز٣اٞت  ٌُٗيها لا 
 
 ل  ًٓل

دمُ٪   ٖلُ٪    . ٍو
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(05) 

 األ
 
  وووث

 
 وامذكورة

  ً   ج٨م
 
 هٟهام التي وِٗل  خالت الا  . ومنها جىبش٤  ت  في لامىم الظ٧ىعة

ٍ   بها ٦مجخمٗاث     . ات  ط٧ىع
ي. وجغب   جىجب  جل٪ التي  هٟهام ًبضؤ باألم 

،بشضحها  جله٤  طل٪ الىلُض  خب   حٛمغه   حكبٗه 
 
  ا

 
ُاءا ان   ،ٖو ما  وؾٖغ

 . اوالاؾدبضاص   بال٣ؿىة   ه  ٖىص   جُٟمه وحكض  
 
 ؾدبضاص الظ
 
غ لازغ مً ٦

  ٞيها.٢بله 
 
 ؤو ٧ان ؤ ؤبا

 
 ، ؤزا

 
  . حٛمغه  و ػوظا

 
ان ما ًازظ  خىاها  مىه.ؾٖغ

  . والُٗاء ًهبذ  لى نالبت  ب مً صٝء   ٫  ًخدى   في ٢امىؾه   والخب  
 
 حٗبا

 
 
  جهبذ   واملكاٖغ   لُه ُٞإزظه. بٌؿعى  ومجهىصا

 
  مدؿىبت

 
 مضعوؾت

  الخٗبحر  
 

. ٖنها ي٠ٗ ُب  وجإنُله  وظىصه   ٖىىان   ظىلت جهبذ  والغ   ٖو

  وؤنالخه.

 
 
  الخكىهت

 
  عظىلت

 
. والىٗىمت

 
 ولا  ؤهىزت

 
  ه.ؤم  هثى لا  ن  بم٘  ُٖب   هىزت

 
 
  الغظىلت

 
 ولا  ،٢ىة

 
، هىزت

 
.هثى هي التي لا  ن  ؤم٘  ي٠ٗ  ويٗخه 

  تهؼ   ُٞه ال جؼا٫   ساى  امل وآالم  
 
 بٗض   آالمها التي بضؤث   ه مً زال٫  ٦ُاه

  ًخىاػي بها املىث   خلت  ع 
 
   والخُاة

 
 . جغي املىث  خالخم  م واخض   في زِ

 في وظهها مهض   ل٤  مدً
 
ؿاومها بىظىص   بلخٓاثوظىصها  صا  ظضًض   َو

 هي مدىعها لخخضاع٥   جهبذ   ظضًضة   مً خُاتها بدُاة   ما ٧ان   ٧ل   ر  ٌٛح  
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 لى مدىع  ب . ومً مدىع  الىلُض   هى في طل٪ املسلى١   املدىع   بإن   الخ٣ا

 ٖىض الىلُض   ؤ٦ثر   ضة  امل٣ٗ   حجُت  الٗال٢ت. جغاها في هظه لا جخضازل  

 
 
  ٖلى مهحر   م  مً طل٪ املخدخ   غ  الظ٦

 
. صر  لاهثى ؤ لاهثى. ٞتربُت  وؤؾهل 

  لألهثى في ٚمغه   ٞالخىان  
 
بضؤ ق٩لها  بال خضوص ختى ج٨بر   ًبضو َبُُٗا ٍو

  لاهشىي بالبروػ  
 
ـ   ٞخبضؤ عخلت   الُم

 
رمى اللٗبت بحن ًضحها املؿخمغة. ٞت

  ن  ؤعي وهض   وبجؿضها.ها ٟؿ  بى جيكٛل   ن  ؤ٢بل 
 
ؼة هي التي هضتها  الٍٛغ

 ؤْاٞغ   . مىظ وٗىمت  للضمُت الٗغوؽ  
 
 وجباص٫   مُت  م٘ الض   بال٨الم   ها جبضؤ

، وال مُت ولُضها املغج٣ب  الض   ٞخهبذ   لها.هي الىهِـ  لخهبذ   صواع  لا 

ض  جى٠٨ بىٟؿها ب   لى وعي ختى ججضها جٍغ
 
بِىما لظل٪ الىلُض.  والضا

. بَال٢ه بالخاعاث وال٩ىن   ًخم   الىلض    ٘ . ٞهى عظل   الكاؾ  املؿخ٣بل 

ً مً الغ  لحري لا  والاؾخ٨كاٝ.ٖلُه البدض  ً  ظازٍغ ً   ٦إبُ٪.٫. ٦ ٦ 

ً   ال٣اصم.املُٗل  ً  لا  ٦  بُ٪.ؤ عخُل   بٗض   املىخٓغ   م

ولُضها بخل٪  ه وهي ميكٛلت في جغبُت  ٢ضوم   وبِىما هي جيخٓغ   

. الضمُت   ـ   جدُ٪   الٗغوؽ  ٘   املالب اث   وجهى  وج٣لض   املجز٫   وجغجب   الخلٍى

اث   ،مهاؤ ٌ   وجدكبه   ُٞما جغاه مً جهٞغ وعاءها جغي هٟؿها  بها وجترا٦

 
 
،وال  بها ال خبا

 
٦ثر مً ؤهي  ج٣ترب  ال٣اٖضة ه٨ظا.  ن  ول٨ً أل  اهبهاعا

 ها أل خىُن
 
ضها امغؤة ىما جاهلها لام ػوظت ًاٞٗت ٢اصمت، بِ مها التي جٍغ

ؼة ُٞهبذ   نل  ما ٧ان باأل  جدكغب   ت  مىملأل  ً   ٍٚغ  مىعوثها. جهبذ   يم
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 لا 
 
  في طهنها ما ؤلٟخه   مىمت

 
 الضمُت.مؿ٨ذ بحن ًضحها جل٪ ؤ مىظ

  جملا ضخ٩اجىا الؿماء ونغزىا بٛبُت  
 
مىمت .. ٦م هي لا .ظمُٗا

ؼة؟   ٍٚغ

هىا زم هضعي ؤ ،ؤبىاثىا وبىاجىا ما ًجغي في َٟىلت   هيخ٣ي ٧ل  

اتهم. هغبُهم بؼهض  َل٣ىاهم لخؤ هم ل وه٣ى٫   واملؿاولُت   مىمت  لا  ٍغ

 .. ووكضهم ب.اعخلىا.. اؾخ٣لىا
 
ا آزاعهم  باللخٓت التي هٟخ٣ض   لُىا عظٖى

 ولى لبرهت. 

  لُهبذ   الىلض   ًسغط  
 
.و٦ُٟما  ٦ُٟما ٧ان   عظال ظىلت ال ٞالغ   ناع 

 بٌُٗبها 
 
.الغ ظامً قُم  هىزت  لا  الجُب الٟاٙع وهخ٨ها. هخ٪   ال  ب ٫ 

 
 ن  ؤ ال

٘   ظل  . ٞالغ  ه ٖاع  ال ٌؿض   ظىلت ٖاع  الغ   هخ٪    ٦ما ٌكاء   ن حهخ٪  ؤ ٌؿخُُ

  لُاملا ٞدىلخه هي خلُٟه.

  وبِىما هي ج٨بر  
 
  وفي ًضها صمُت

 
في اهخ٣ائها ُٞما  لاصواع   جسخل٠

  خلمها بإن   ًهبذ   بٗض،
  هي الٗغوؽ. ٞخدلم   ج٩ىن 

 
 وجسُ

 
 ً  وجتزً   ِ

. ظل  لظل٪ الغ   لىي والٛىج  والخ   اء  والٛى الغ٢و   وجخٗلم   وؾِ  املىخٓغ 

  خُاة ٧ل  
 
" ٞيها ٧لمت "ُٖب" و"اخغم   مً قٗاعاث   ما ًدُِ

  ٔ  ٗض  م  ن  ٧ى "" وو"خاٞ
 
  ٪  لت" ل٩ُىن خٓ

 
ً  ؤ واٞغا الظي  مً طل٪   خؿ
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 بالؼواط   مل  لا  ؤو ظاعج٪. ٞب٪   ،و زالخ٪ج٪، ؤظض  و ؤ ،٪م  ؤبه  ِذ  ى  م  

 ؾٗض. نلر ولا لا 

إحي   هى مً ٞغاٚه   ٍو
 

٘  الك سخاع   اؾ ً  ؤمىه  . وهُلب  ٍو  ،دب  ن 

  ُ  ؤمىه  وهُلب   .ب  د  ٞ
 
ن ٩ًىن ؤمىه  وهُلب   .٩ُٞىن  ،ن ٩ًىن مؿاوال

 
 
 . ِٞؿخٟدل   ،ٞدال

 
 
   وهي هىا٥ مىخٓغة

ـ  بالٟىاء   ٖلى ٦غسخي  ى وظهها ٖل الخجل   . جلب

هبذ   هلُب ه  حكض   مل  ؤٖلى  وجمصخي اؾخدُاء   ٧الخماع، هى  زُىاتها. ٍو

 . ول٨ً.... هذ  ؤ لها ٧ىن   وه٣ى٫   ومهحرها.ٖاملها ومؿخ٣بلها وصًنها 

ـ     الى٢اع   ال جي
 
. ٖلى هٟؿ٪   له واخغم   ل  .. ججم  والخجل   والُاٖت

ت املٛل٣ت   ت  ججغ   ـ   ،في الٛٞغ .ٖىض  الى٢اع   وال جي  الخغوط 

 
 

ىضما ج٠٣ ـ  ؤا مى   الٗغوؽ   ٖو   مام الَٗغ
 
  ًٖ الى٩اح   ال حٗٝغ

 
 بال

ؼة جاها مً ٞدىلخه  ما ؤ في  وجنهاع   .الضُٞىت٦ما ؤمىمتها  ،التي هي ٍٚغ

 الؿماء.في ؤٖالي  ظت  املٗغ   والٗغوف   جل٪ لاخالم   ٧ل   اللخٓاث   جل٪  

 بلى هٟؿه الكاؾٗت ٞحري عظ ًىٓغ  
 
. ال لى هٟؿها بهي  وجىٓغ   ولُض 

لم  ىص  ملىل ٞتري اخخىاء   ،املىخٓغة   مىمت  لا  في عخم   الهٛحرة املخ٣ى٢ٗت  

 جلضه بٗض. 
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ٕ  ُٞبضؤ الا  ،. هى مىع  لا  نل  ؤ..ٞهى .منها هسال   .هى الٟدل   الغ ظل 

اعة في الُىم م  ؤجإحي   م  ؤ وجدمل   الخالي،ها للٍؼ
 
غوصة بحن قٟخيها  ه الٚؼ

 
 
 مهل

 
 لت

 
  . ج٠٣

 
  الباجؿت

 
صوي و هظا الخلم الظي عا ٧ان  "ؤجٟهم.ال  الخاملت

  مىظ بضؤث  
 
ها في م  ؤ ٞترم٤   "الٗغاجـ؟ الضمى بهُئت   ًضاي مالمؿت

 
 
 وظهها مخظ٦

 
ه ؤم   " وجضب  "مبرو٥ الضُٞىت:اتها ال٣ضًمت ما بخباَعب   غة

غوصة     بالٚؼ
 
ولُضها الؿاب٤.  خماتها في ٞدىلت   اهخهاعاث   مؿترظٗت

 هي ؤم   وجهبذ  
 
ؼتها ظضًضة. ا   الغ ظل..... وهى .لامىمت ٍٚغ

 ٞةطا ما ٧اهذ لا 
 
  مىمت

 
ؼة  . ظىص  ظىلت و ٞالغ   ٍٚغ

الخ٣ى١  ن حسجضي له مً بٗضه. ل٪  ؤهللا  مغ٥  ؤالظي  ظل  هى الغ  

ت الخ٣ى١. م   هذ  ؤٞال ج٣ل٣ي.  ـ  اهاهت ومدْٟى .ببِخ٪  خخب  بى٢اع 

 . الىبُل   ه مً الِٗل  ىما جدخاظُ ٞٗلُه الى٣ٟت و٧ل  
 
؟حٗل ممخاػ.  مذ 

ضًً  ؟جٍغ .الُىم  مل ٚلِ. ال٩ل   الٗمل  ؤٖلى  وقهاصاج٪   ٌٗمل 

.هى  الاخترام. ٧ل  . ال حهم   ؟خؿًؤالش٣افي والاظخماعي  ومؿخىا٥     عظل 

  ن ٧ان  ب
 
.ل٪ مً ٦ثر، ُٞاؤ مخٗلما ت   ٧ان طا ظاه وما٫   ن  بو  مدْٓى

ؼ    ؤبال  لضث  و   ٞإهذ   ة  و ٖو
 ًذ  ٦ىذ ٢ض حٗض   ن  بو لُلت ال٣ضع.  صوى ق٪ 

 
 
م   بخل٪ لىالضج٪   الخ٣لُضًت الكبيهت   الخُاة   مغخلت ، ٞالوظض  خ٪ ٖو  ج٪ 
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ً   ج٣ل٣ي.    هٟخاح  الا  في ٖهغ   هد
لً ًغضخى  نل  أل وال٨ٟغي. هى با الش٣افي 

  ٢ل  ؤ ٦ىذ   ن  ب ب٪  
 
ٕ  مً هظا ٢ضعا الُىم  بالؼواط   ال٨ٟاءة   . مىيى

  ناعث  
 
  ظل. ٞال٣ىاٖض  الغ   صون   ٖلى املغؤة مً خ٨غا

 
ُت   الكٖغ

 
 ال٣ضًمت

اهضًه لدؿ نؾخٗملح الُىم.ابىت  هي املهمت. ال ج٣ل٣ي ٞإهذ   لم حٗض  

  ،ؾ٩ُىن ؾىض٥ به.وج٣ىي 
 
٣خه   لى الٗمل  ب بِىما جظهبحن نباخا  ،بٞغ

  ً وجدًغي ما  م٘ الُٗا٫   لخُبذي وج٨يسخي وجغاظعي الضعوؽ   وحٗىصً

 ٖمل   ًىم   بٗض   مً ال٣هىة   ٖىصجه   ولُمت له بٗض   مً هٟؿ٪   َاب  

ل    . ٍَى

 اقخٛل  
 
 ، ؤب  ، جضع  ، اصعؽ  م  ، حٗل

 
 الشاوي،  وعاء   الُٟل   جب  ه

 
 ٠  هٓ

 
 
.ٖلى  جضعب   ،ا٧ى   ،اٚؿل   ،، اَبش  ظُضا  خاث  مً مشب   ٞالغ٢و   الغ٢و 

.وط ٖلى الؼ   واط    ٧ىن   الؼ 
 
 لُل٪.ٖاهغجه في  ٧ىن   ة لل٣اثه.مؿخٗض   صاثما

ل ٕ   هدى٥. ال بهغه  ل  ٚػ   جض
 
 ب مً خىله   للىٓغ   له ٞغنت

 
 هدى٥، ال

 
 

 ٗبت. املغؤة البلُضة ال٨ؿىلت الخ   ال ًدب   ظل  ٞالغ   .ِ  وجيك

٪، ال جخٗب   ُ   ٖمال٪  ؤ ٧ل   هه  ؤ هٟؿ  ه. له واعجاح   ب  وجُ   لخيخٍٓغ

 ب بىا لاًام   مهما جخ٣ضم  
 
 واط واخض.مً الؼ   املىخٓغ   الضوع   ن  ؤ ال

 وخامي ْهغ٥.....  جبُٗه.... ٞهى ؾىض٥  ا 

 
 
 ٪.هى ْل
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 (06) 

 امهروب    مىرة  يف

ل٣ض وظضججي وهٟسخي  هٟسخي.مً ْاللهم بلى  هغوبي هغبذ   في ٚمغة  

 
 
 الًال

 
ٝ  ت املًل  ال٨بحرة  ازخبإث   وبحن الٗباعاث   ،ال٨خب   لت في خىا

 
 
، بُالث   وعاء   مغاعا واًاث  .مٗهً  البُىلت   صواع  ؤ هذ  وج٣م   الغ 

 
وفي  ٦شحرا

 ًضي جدذ   ويٗذ   البُىلت   مً صوع   اليؿاء   التي ازخٟذ   املغاث   جل٪  

  ِ . نٟداث   جهاًت   ختى وعا٣ٞخه ٦مٗكى١   ،ال٩اجب   بب واًت   و٢ٗذ   الغ 

  والٗك٤   والٛغام   بالهُام  
 
 اب  مً ٦خ   ماء مً ؤخببذ  ٓم٘ ٖ ؤخُاها

 
 
ً  وم٨ٟ الؾٟت   ٍغ ش   ٞو بحن  وظىصهم بلى لابض   ٟغ  وخ   مغوا بالخاٍع

  ال٨خب   نٟداث  
 
.واملجل م همٗ اج٣ٟذ   وظاصلتهم.خاوعتهم  ضاث 

ؤلُٟت  ٖلى خُىاجه   م مغ  بًٗه ٖليهم. عصصث   ٧اجبتهم، مٗهم، وازخلٟذ  

 مً ٞىعه   في ػمىىا ًغص   وبًٗهم ًتزاوع   ،مىظ ٢غون   وبًٗهم مغ  

خٟاٖل    .ٍو

  بدثي ًٖ عظل   ولم ٠٨ً  
   ؤ٦ثر   ٩ًىن 

  مً الٓل 
 
بشا  في خُاحي. ٖو

 ؤعبما. 
 
  و عبما ٖبشا

 
ظل هى طا٥ الغ   صًجاب ٧ان   بن   بدثي. ٞال ؤٖٝغ

ض   بالٟٗل    ما ؤٍع
 
 هجي لم ؤؤ . بال

 
  جى٠٢

 
 ًٖ البدض.  ؤبضا
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  ً  طل٪ الغ   بن لم ٨ً
 

،ٖىه لخالصخي  ظل الظي ؤبدض
 
 ٞال بض   خبِبا

 
 
ً   ؤهه مدغعا  للَى

ً   ؤمىع   ٖلي   الخبؿذ   . ٢ض ج٩ىن   وشجىهه، الَى

ُ   ال٣اثض   ٞهاع    في مس
 
 ٦ظل٪. خالىا ؤب٩ى الدجغ   ؤؾعى بلُه   لتي عظال

الخ٨ُمت  الؿُاصة   ج٣ه٣غ  و  الغقُضة   الؿلُت   في ُٚاب   الباؽ   ة  مً قض  

ً  جدذ  الا   وط  الؼ   بُل   خخال٫ ٌكبه  ٞبُل الا خخال٫. واوٗضام  لام

  ٦ظل٪ الظي ٦ىذ   ،الٓالم  
 
  متزوظت

 
جبضو  مً الخاعط   مىه. الخُاة

 َبُ
 
، ُٗت

 
ٕ   ال ًغي الىاْغ   هىِئت ول٨نها في زباًاها وبحن  منها. للخظمغ   صا

  زىاًاها وفي الهىاء  
 

 ملُئت بال٣هغ   تؾضًمُا ٣ُٖمت منه الظي ًبض

 . والٓلم  

جلخبؿحن . الٗبىع   ول٨ً بًا٥   ،ٌٛل٣ه   بال ٢ٟل   مٟخىح   الباب  

ً   ،ٖلى امل٣اهي نوجتهىضمحن وجتزاوعًٍ وججلؿح  وجماعؾحن   ٗحن  وجدب

  خُاج٪ َبُُٗت، وبًا٥  
 
  غث  لى جإز

 
ض   ص٣ُ٢ت ٚحر  ٖلُه   املخ٤ٟ   ًٖ املٖى

ُ   ٗحن  املٗلً. جخمخ   اه ٘   ت  بٞغ ىاج٪   ال جخمخ ،مً  بها ٢ٍغ ول٨ً جل٪  اليؿاء 

  ُ اه ل   ،مبدؿم   وؾُم   عظل   ت خضوصها ظبروث  الٞغ  مٗؿى٫   ال٣امت   ٍَى

،   ؤعصا٥ ٖلى لاعى   هدى٥   بُضه   طا ما بُل  ب ال٨الم 
 
. الهامضة   ت  ٧الجش

 
 

 ماج٪ ٚايبج٩ى   بلى ظاهب   وو٠٢
 
ومً بزغاظه  ،له مً اؾخٟؼاػ٥   ا

ه.   ًٖ َٖى
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ٌ  الا  ظل ٦ظل٪ الجىضي  ٞظل٪ الغ   ً   بدؿامت  ٍٖغ  الهىضام   خؿ

،ٖلى  ضة ػمُلخه املجى   بجاهب   لاه٣ُت   بابدؿامخه   الظي ٌسخغ٥   الخاظؼ 

  ُ ُ   الٛحر   خ٪  مً هىٍ   ً  ى ًد٣ُ  خت   اء  لاخب   ت  اللُُٟت بخد ت. بؾغاثُل

 ًخهغ  
 

   ظل  ٧الغ   ٝ
  الؿاصي 

 
 بٗضها... بخل

 
و ؤ ،و حٗظًب٪  ؤ ،في تهمِك٪   ط  ظ

 .املخاخت   ال٨شحرة   ٨ُل  لخىا صواث  ؤمً  له ا َاب  م

 لى  ووٍل٪  
 
،ج٩ل .جظم  لى  مذ  ،والىالي  الىالي.ٞهى  ،لى اٖتريذ   غث   ٕ  عا

ُخه، والغاعي مؿاو٫      لظل٪   ًىدبه   خخال٫  ٧اال  ًٖ ٖع
 
 الٟانل   الخِ

. . ٦ما في السجىن  والجغاثم   هتها٧اث  بحن الا  املداٞٓت ٖلى ما  والخٗظًب 

. مً مكهض   لُٗان  ًبضو ل  
. بال آزاع   حٗظًب   َبُعي  ٘   ل٨ضماث  بال  ججَى

.بال  بال ْمإ. ؤ٧ل   حُِٗل   مجاٖت.  ٘   قب
 
ٚم مً بالغ   بال خُاة   خُاة

  
 ٞيها. الىاضخت   الخُاة   ماث  م٣ى 
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(07) 

 
 
  واالحخالل   امطالق   وا ةي

  ؤحؿاء٫  
 
  الُال١   بن ٧ان   ٦شحرا

 
. ٦ما م  اثال٣ الٓلم   مً بُل   هجاة

  الُال١   . لم  خخال٫  مً الا  دغع  الخ  
 
 املدخ   والىدُجت

 
  مت

 والظ٫   هي الٗىػ 

ال  هى البضًل   ؾدبضاص والباؽ  والا  وال٣ٟغ   الخدغع   ؟ لم  والهال٥   والخٗب  

 مدا٫؟  

 ٞاملٗاًحر   .ٖضلهماوفي  ،اا في ْلمهمٍواط حؿاو ما ٦ما الؼ  عب   ٞالُال١  

.بدُاجىا   واضخت   صة  مدض   بمٗاًحر   ج٣اؽ   مىع  لا  لم حٗض   ازخلٟذ 

ً  املٗالم     . ول٨
 
  الصجاٖت

 
هىا. ا٢خىام الخُاة مً  الٟهل   هي ه٣ُت

 والٓلم والا  ال٨بذ   ٞاه  
 
ـ   في الخٗبحر   ؾدبضاص. هظه الصجاٖت  ًٖ الىٟ

غ  و هي الخُىة لا   اؾم الٗلم   جدذ   مً الخغاٞاث   ال٣ٗل   لى هدى جدٍغ

. ل٣ض جىاعزىا ض الض٦خىعة هىا٫ الؿٗضاوي ٦ما جا٦ ولازال١   و لاصب  ؤ

، وال٨شحر  جدذ اؾم  مالال ٖلمً  ال٨شحر    اؾم   ؤصب جدذ   مً الال الٗلم 

لازال١. وال٨شحر مً الال  ؤزال١ جدذ اؾم   ، وال٨شحر مً الاللاصب  

 اؾم ال٣ٗل. ٣ٖل جدذ  

  
، ٩٦ل  .املؿم   والُال١   مً مٗجى   ال٩لماث   ما ال جدمله   ًدمل   ُاث 

 ٤ُ  ص٢
 

 . ٞبالُل٣ت  في اللٛت   ًٖ مٗىاه   . ومٗىاه في الخُب٤ُ ًسخل٠
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. زغوط   بال  اهُال١   ٦خل٪ التي جإحي واملساى. وفي الُل٣ت   لخُاة 

  عظٗت،
 
. ػهض  مً  التي جسغط   ل٣ت  ٦ما بالُ لب  ب املؿضؽ   َال٢ها باأٚل

.هها مهما ؤخ٨مىا ُٞه ٚحر ول٨ً جىظ   ،بنغاع   ًٖ ؾاب٤   ٣ٞض  مًمىن 

ٝ  بها ونىل   ٢بل   ا ال٨شحر  ٌٗتريه  الظي ٧ان مغظى   لى الهض
 
 ٢بل   ا

 هُال١. الا 

ع  والُال١   وباالهُال١    الُال١   ن  ؤال ب. صوى ق٪   ؤبال جدغ 

  ٤  بمجخمٗاجىا ًُب  
 
سغظها مً باب   ٣ت  ٖلى املُل لى ب الؼوط   بِذ   ٍو

٘   جليها ظضعان   نضة  ما  ظضعان      مً املجخم
 املمخض 

هى  وط  الؼ   . ٩ًىن 

  وما جىُل٤   جان  الس  
 
ً   مً طل٪   املغؤة  غ  هٟؿها في ؤؾ   لخجض   السج

جاهحن،مً  مخ٩املت   مىٓىمت    ب الس 
 
ت   طا ما ٧اهذ مدْٓى

ا وليه   ٩ُٞىن 

  ٢ل  ؤطا ما ٧اهذ وب ؤبىها.
 
 خٓ
 
٤  ماع   ًهبذ   ا   ها.ولي  الٍُغ

ً  مً الس   ٧الخغوط   لُال١  ا . مهما سجحن   لهٟت   ؤبضًت   بىنمت   ج

 وظ   ال٩لمت   مً هظه   ذ  اخخىٍ  
 
ؿ  مل ُ   ث مٗاهيها بُغ١  غ  تها ٞو  ت  مى٣ُ

ظل٨ت  ب وآٞا٢ها،في مدخىاها  ٞو
 
  ن  ؤ ال

 
 و٢

 
ختى ٖلى  ٗها ًب٣ى ٢اؾُا

؟ ٢لتها بهىث   اث  ٦م مً مغ  . ؤطوي    ٘ بزغاسخي  جم   اث  و٦م مً مغ   مغجٟ

  و٦إن   مؿخٛغبت   بكه٣ت  
 
  .بحن خغوٞها الٗاع   ٣ت جدمل  ٧لمت مُل



 

 

 97 

 الرّجالِ ظاللِ في

  غاعة  ٧ان ب٣
 
 ؾبل   اوؿضاص   ٖىض خ٤   ي. ٞالُال١  دض  الخ   هٟسخي ظغؤة

ً  بحن لاػواط   املِٗكت   هٟسخي  في وظه   ؤنغر   ٦ىذ   املخٗاٝ . و٧املضم

  ٘ : ؤؾم   "ؤها ؤطوي 
 
  ٣ت". جسغط  مُل

 
وجى٢٘ بىٟسخي  بهظه اللخٓت   الٗباعة

ٝ   في ٖم٤   الٟاعٙ   هٟـ الصخب    .الخى

 !!  ل٨ُال  هٟسخي بضازله   ي ؤخُذ  طل٪ الجضاع الىاقي الظ الخٝى

ًإحي يٟٗي بهم. في  بإبىاجي،حي ٢ى   . ب٣ضع  حي ٖالمي الخاعجي  ٢ى   جىاظه  

  
 ؤ ٦ىذ   ة  مغ   ٧ل 

 
 هٟسخي:في  ؤنغر   ٦ىذ   عة  املخ٨غ   اظهت  ى امل م٘ هظه   ٠٢

ٟا٫ هم ُحن بهظا املجخم٘ لىخ  ال جد   هذ  ؤ "بالنهاًت   ض٥. هاالء لَا

َالقي  "مً املجخم٘. ائهم وزلٗهماؾخ٣ه. ولِـ مً الٗض٫ ؤماهخ٪

 ؤ ًجب  
 

 بؤبىاجي.   ٌٗجي َال١  ال
 
 ؤ ال

 
الٗها مً  مؿ٪   ُل  ه مً املؿخده

 . هىا٥ لأل الىه٠  
 
  بض مىاظهت

 
ً   مؿخمغة  ز  هظا ما ًمح   جٟاصحها. ال ًم٨

. ً   الُال١   الخ   ال ًم٨
 
ً   ٠.ى٢ . ال ًم٨ ال مام٪ بؤ ال ًىظض   الازخباء 

 باملىاظهت. و 
 

 ال١؟ الُ  ٞلم  ال

  ً  ؤ ٘  نضٞت بإهجي لم ؤشج   لم ج٨
 
 ه٨غ  . وال ؤوؿاهت ٖلى الُال١  ب بضا

 
 
٘  بإه   ظا٫  الغ   جي ٢ض ؤشج

  الؿبب   ٖلى هظا. و٢ض ٩ًىن 
 
 ظا٫  الغ   بإن   ٧امىا

 
 
الٗلُا في  ال٩لمت   صخاب  ؤهم ج  ؤٚم مً بالغ   ٖلى الُال١   ال ٣ًىون ٞٗال

.  ٘   الُال١   هخاثج   ٞمهما ٧اهذ   املجخم
 
  بت  املترج

 
،غة ٖلى ماز   الغ ظل 

 
هه ؤ بال



 

 

 98 

 الرّجالِ ظاللِ في

،وفي مٗٓم  ٘   لاخُان  مىٓىمت  ٦بر. هىا٥  ٖلى املغؤة ؤ الًغع   جىاب

ٝ   ظل  ٧املت جدمي الغ    ظل  الغ   اخت. بطا ما جُل٤  الغ   وجدمله ٖلى ٦ٟى

  ٘ واط في زضماث الؼ   والٗاعياث   خىله والخاَباث   اليؿاء   جخضاٞ

 لغ  لُاملا ٧ان هظا ا الاهخٓاع.َىابحر 
 
، " بمٗاًحر املجخم٘ظل "م٣خضعا

  ُٞال٢ه  
 
 ؤزغي  ٞغم  ٦شحرة

 
 ٢بل   اليؿاء   لى ظاهبه  بمٗه و  . ج٠٣

  ن  ب جلض. وال حهم   له مً الىلض   ن ٧ان  ب ظا٫. وال حهم  الغ  
 
و ؤ ٧ان مهىوؾا

.
 
  ن  ب وال حهم   مٗخىها

 
 ؤ ،٧ان بظًئا

 
 بال ٌُٗبه  ظل  . ٞالغ  و ٢بُدا

 
 ه٣و   ال

  ٞدىلت،ىلت ظوالغ   عظىلخه.
 
. بها ج٣ىم   والٟدىلت   املجخمٗاث 

ض٥  الُال١   طا ما ٧ان  بتها املغؤة ً  ؤووٍل٪  زُاع٥. ٞمجخمٗىا ًٍغ

 
 
  مهؼومت

 
  م٨ؿىعة

 
.ب٪  لحرؤٝ

 
"ًا خغام  "."ًا خغام ػوظها َل٣ها ما٢خا

ها "بيذ هاؽ ٖليها". ول٨ن   ط  ًا خغام جؼو  " "،ًا خغام زاجها"  ."يغبها

  .ونابغة. مؿخىعة"
 

املااػعة ختى ج٩ىن  جيخهي مً ؾالؾل   وما جلبض

 
 
٘   ٦ُان   ص  . ل٨نها لم تهض  واللمؼ   للهمؼ   ٖغيت مُ٪ال ووؿُجه   ،املجخم . ؿ 

 
 
  لم حٗٝغ

 
 جخهغ   ٠ُ٦

 
  مٗه. ٝ

 
  لم حٗٝغ

 
 ٞللغظا٫   بلُه. جهل   ٠ُ٦

، مضازل  
 
لى اليؿاء   ٦شحرة  زغي خل٪ التي ؾمدذ أل ٞ. الضهاء   ٖو

 و  التي يغبذ   و جل٪  ؤ ،هٟالث بهباال 
 
غ  جهاؤ ٞال بض   ،هُيذؤ  

ة م٣ه 

٣ت    .  إزغي و بؤ بٍُغ
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  ٘   ٪  ًدب   املجخم
 
لى ب التي باصعث   هذ  ؤ طا ما ٦ىذ  بووٍل٪  ،مٓلىمت

 وصعء   ،ٞاج٪  زالقي ًٖ جهغ  ظخماعي الش٣افي لا املسر الا  الُال١. ٞبٗض  

،الكبهاث    بالخُاهت 
 

٠٣ً   ٘  م٨خ   املغنىم   مام٪ ٧البيُان  ؤ املجخم
 

٠ 

وجبضؤ  خُاج٪.في  اليؿاء   ن مً ؤ٢غب  وؿاجي م٩ى   الُضًً بجضاع  

 
 
٘   الهجىم   ؾلؿلت   لا  ٧املضاٞ

 
.وال  بال عؤٞت   ،ت  والجىٍ   عيُت   عخمت 

 
٠ُ٦ 

٘   وما ًيخهي الهجىم   ثحن؟ججغ     مسخلٟت   بىدُجت   ختى ًسغط الجمُ
 
 جماما

  لاولى: ًٖ الخ٣ُ٣ت  
 
 "َل
 
  ".ها٣

 
  ً  مً  هى صاثما

 
،ُل ختى لى عمخه املغؤة  ٤ 

 
 
. هى صاثما   ً  مً  بالكإع

 
،ُل  ٤   

 ختى لى مؿ٨خه بجغم الؼها مخلب 
 
 ُٞه. ؿا

 
 
ً   هى صاثما  مً 

 
 ولخلله   الِٗل   ٢تهما املد٨مت الؾخدالت  ختى لى ٞغ   ٤  ُل

 ه وق٩له. ؾم  وآٞاجه الؿاب٣ت ال  الىاضر  

 م   هذ  ؤ
 
 ٣ت. ُل

ُ  وجدم   مخ٪ باجساط   اث  لي جبٗ مً  الخسلو   عصث  ؤ ع.٢غاه٨ظا  ظٍغ

ً   الخُاة،ٖلُ٪  م٨غ   ما٦غ   سٗلب   ِصخي بحن الًبإ. جٟ  لي ٖو
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(08) 

 
 
 امطالق   ويالت

الث   قٗغث   لخٓاث   ث ٖلي  ٦م مغ    الُال١ وخغو٢ه املاملت   ٞيها بٍى

، ٨غ   الالهبت   ؤعخم. الخاع٢ت   ظل  طل٪ الغ   في ْال٫   الؼواط   ٦م ٧ان   ث  ٞو

 ب
 
  ٍت  الخغ   هىاء   اؾخيكا١   ن  ؤ ال

 
طا٥  بإن   . طل٪ الكٗىع  مسخل٠

 
 

  ٗض  مٗه لم ٌ ٖلي   نض  املى  الؿ٠٣
 
   مىظىصا

 هجاػ. ٦ىذ  ب طاجه   هى بدض 

ٟ  ؤ . ـ  جى  ؤ عصجه  ؤما  و٧ل   الهٗضاء 
 
 هٟؿ زظ

 
  ا

 
 .  ٖلُال

مسخل٠  هى  و٦م قباب٨ُها.مً  ؤعي البُىث   ظٗلجي الُال١  

  املكهض!
 

مً  ٖىضما جىٓغ   ًٖ طل٪ الظي جغاه   املكهض   ٦م ًسخل٠

و٦م  واهُت. مؼصوظت   ٧اطبت   بُىجىا في بَاعاث   . ٦م هدُا صازل  الباب  

 هخهغ  
 

٘   ة  مًاص   باػصواظُت   ٝ  في لخٓت   ٧اطبت   وخ٣ُ٣ت   ؾ٣ُم   ووا٢

اثالجىا.  واهٟغاصها وطواجىا، الباب   بٚال١    ٖو

  بإن   قٗغ  ؤظٗلجي  ظا٫  الغ   عئٍتي لٗالم  
 
 مإؾاحي وػواجي ٧اهذ ٞٗال

.
 
   ٖاصًت

  ن  ؤ ىذ  ج٣ُ   ًىم مغ   ٟٞي ٧ل 
 
  الخُاهت

  ٢ض ج٩ىن 
 
م ُ  مً ق   ٞٗال

. .ٖلى  عمي باللىم  ؤلً  املجخمٗاث  ازىحن  جخُلب   ٞالٗال٢اث   الغ ظل 

.
 
   مماؤو  صاثما

  ط  متزو   عظل   ٧ل 
 
. زاثً هىا٥ امغؤة

 
٨ت ما  مً هى٫   قٍغ
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و ؤعملت... ؤ ،و مُل٣تؤ ،ٖؼباء   املغؤة لِؿذ بالًغوعة   جل٪   مذ  بإن  حٗل

ل  متزوظت. بجل٪ املغؤة باأٚل

 الؿماء.مً  عى  باأل  املغجُم   ٧الكهب   ٖلي   ٧اهذ ججز٫   لامىع   جل٪  

بت،  ب مٛؼي.و ؤ لها مٗجى   عجُبت ال ؤٞهم   ٍٚغ
 
 ؤ ال

 
  ه

 ٦برث   ًىم   جي في ٧ل 

.  لا املكاٖغ   ن  ؤ ألٞهم   و عبما هطجذ  ؤ وحٗلمذ 
 
  وؿاهُت

 
  م٣ٗضة

 
 جسخلِ

ـ  ؤمً  مىع  ها لا ٞي . وعٚباث   خاؾِ ٘   ن  ؤًبضو  والتزاماث  في  املجخم

  ًٟهل   ناع   بًٗه  
 
الظي  هٟها٫  جل٪ مً الا  لخالخه   واعجاح   جماما

  ٫  جضع  جدى 
 
ا  ُ  .لى اهٟهام  ب ٍج

 الؼ  ٞ  
 
  واط ماؾؿت

 
ـ   ؾغي  ؤ لها ٦ُان   مىٟهلت بالًغوعة  لِ

 مغجبُ
 
   باملكاٖغ   ا

  والٗال٢اث. والخب 

 هىا٥ صٞٗ ن  ؤاملهاصٞت  مً ٢بُل   ولِـ
 
وال  الاججاه.لى طا٥ ب ا

 مخٟاهحن مسلهحن واليؿاء   ظا٫  مً الغ   هاؽ  ؤ هه ال ًىظض  ؤٌٗجي هظا 

وظُت،لخُاتهم  ٞيها  ًًغب   هىا٥ خاالث   ن  ؤ جىاوى ًٖ ال٣ى٫  ؤولً  الؼ 

 بمشا٫. لا 
 
 ؤ ال

 
 ه

 
 ؤ٦ظل٪  مذ  جي حٗل

 
 ؤ٢اٖضة  ه ال ًىظض  ه

 
 وؿان  . لابضا

.مخٛح   بُبُٗخه     ر 
 

٠ُ٨ٞ  
 مكاٖغه؟ ج٩ىن 
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  ٢ض ج٩ىن 

 
  املكاٖغ   ر  في حٛح   لا٦بر، ال  املك٩لت

 
باتها. ٞهىا٥ ما وج٣ل

  ها ٦بكغ  ٌكض  
 
. يهدى الخجل ض   بال٨ما٫    ال هٍغ

 
تراٝ ض   بالخُإ، الٖا  وال هٍغ

٤   ن هدُض  ؤ  عؾمىاها وخض   ًٖ ٍَغ
 
  صهاها مؿب٣ا

 
 ملؿخ٣بلىا. جسخلِ

 
 
  ت  ٞخهبذ  بالىؾُل الٛاًت

 
 بالٗال٢ت   ٪  هي الٛاًت. ٞىخمؿ   الىؾُلت

 املك٩لت في زًم   جل٪ الٗال٢اث. وهىا جٓهغ   ىلىاصز ؾبب وهتر٥  

 نغاٖىا ٖلى الخ  
 
  م  د٨

 
 والد

 
، بحن الٛاًت   ِ  ؿل وبحن لازغ  والىؾُلت 

٤   هٟؿىا. ٞىسؿغ  وؤ  هٟؿىا بؿبب  . اخترامىا أل الاخترام   في هظا الٍُغ

٢ضعجىا ٖلى  ٖضم   و بؿبب  ؤ امليكىصة،اًاجىا ٞكلىا في جد٤ُ٣  ٚ

  ّ ً  لا ها هدى ٖلى مكاٖغ   الخٟا  و بؿبب  ؤ ُٞىا. الخلل   ن  ؤ زغ مٗخ٣ضً

 وال٣ُىص   عهً هٟـ املكاٖغ   زغ بالب٣اء  ٢ضعجىا ٖلى ا٢ىإ لا  ٖضم  

. هٟؿىا الظي ال هىاظهه  الؿاب٣ت. وفي ٣ٞضها الخترامىا أل 
 
هبضؤ في  َبٗا

،لى ب ولاؾض   قُُاوي،املالث٩ي بلى  ُٞخدى٫   زغ.لا  خغبىا يض    ٘  يب

م    لى ب وال٨ٍغ
 
،مبظ   ع 

 
  بلى واملداٞٔ

 
.مخسل ،لى ب والخٍغو   ٠   بسُل 

.لى ب ٫  ًخدى   م  والاهخما   ًهبذ   والؿ٩ىث   هىؽ 
 
 .. وجبٗض  .اهماال

ؼصاص   املؿاٞاث    زغ. وه٣ٟض اخترامىا لل  الخ٣ً. ٍو

وهازغ  ا.مى  زغ الظي ٧ان ؿىا ولل اخترامىا ألهٟ ه٣ٟض   واخضة   بًغبت  

  ن  . أل خاله.ٖلى  الخا٫   ٖلى اب٣اء  
 
نبدذ هي الٛاًت في ؤ الىؾُلت

  الٗال٢اث.
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٘   هى الخل   الُال١   ٢ض ٩ًىن  ٦ظل٪  صع٥  ؤي . ول٨ج  ؾىي   في مجخم

ـ  بإ واط مجخمٗاجىا في ٣ٞه الؼ   هىا ه٣ُم  ؤلى  بالًغوعة. الخل   هه لِ

ً  ؤٖلى  ٞلغبما  الاجٟا١،ٖىض ٖضم  ٖلُه َال١   ًترجب  ن ؤ هه مً املم٨

 
  ج٩ىن 

 
  ٣ٖالهُت.٦ثر ؤوبالخالي  ،٢لؤواط ٗاجىا مً الؼ  جى٢

 
 بضًت  لا  ٨ٞغة

  بالؼ  
  واط هي بدض 

 
الٟغخت  املغاؾُم   ٞلى جمذ  ومؿ٣ُت.  طاتها م٣ٗضة

 
 
 ٣ٟحن،مخ  لُاملا ٦ىخم  واط  الؼ   ب٣ى٫:الىهمُت  الؿٗاصة   بإبضًت   املخىظت

 ؤ الؼوط   وظحن بإن  الؼ   بض. ل٨ٟغ  واط لأل الؼ   ولِـ:
 
م و الؼوظت ٚحر مؿل

  واط  الؼ   نبذ  ؤ بها.
 
 لىا،ما ال ًُُب  غمي ٞيها ٧ل  املهمالث ه ت  ٦ؿل

 
 
يخهي  ال٣مامت   الُىم ؾُإحي ٖامل   بنهاًت   ن  ؤ ووٗٝغ  لىُٗض   منها،ٍو

 
 
 ب٣مامخىا ال٨شحرة. الخالُت   في حٗبئتها باللخٓت   ال٨غة

؟ ظل  لا  مدضوص   ب٣ٗض   واط  الؼ   ٧ان  ماطا لى 
 
  مشال

 
  ضًت  بلا  ٨ٞغة

 
 زاه٣ت

  ن  ؤ الؼوظان لى ٖلم  
 
٣ائها ببالظتهضا ٖلى  ماث  الٗال٢ت لِؿذ مً املؿل

 الىاؽ   لى ج٣بل   مجخمٗىا.الٗاصي في  الُال١   وفي خا٫   وبهجاخها.

  الُال١  
 
٘   ا هغو٫  مل ه الُال١ ب ِـؤل لىا.لخ٣ٗ   بال٨ٗـ .هدىه الجمُ

الث      صازلي   به صماع   ال٨شحرة. مً الٍى
 املىٓىمت   في جل٪   ٞغص   ٖلى ٧ل 

 للخؿاثغ.. ول٨ً به خؿم الٗاثلُت  
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  الخ٣ُ٣ي:َالقي  صها ًٖ ؾبب  ؤعص   ال ػلذ   ٧لماث   ط٦غ  ؤ
 
 م  "ل٣ض ؾل

  نغث   .بإبضًت وظىصي له"
 
 هه لم ٌٗض  ؤختى  بدُاجه   ماث  مً املؿل

 ًٟغ  
 ب. عى  ٖلى لا  املل٣اة   ٟاعؾُت  بُجي وبحن السجاصة ال ١ 

 
  ن  ؤ ال

 الٟغ١ 

ً  ؤ بُجي وبحن جل٪ السجاصة   ض مً الضٖـ ٖلي   هه لم ٨ً ض   املٍؼ مً  لحًز

. ما جهبذ   "جمسخت" هىا٥ و٢ُمتي.بهاجي 
 
ض   مُلىبت ـ   املٍؼ  مً الضٖ

ض   العجمي.جاص ٧الس   ًجٗل٪    مً ٢ُمخ٪.  جٍؼ

واط. الؼ   ؾىء   ٖىض  هظه ٢ُمت اليؿاء في مجخمٗىا  ؾ٠  وم٘ لا 

ٗت. ٞالغ   ل  والخدم   ٞالهبر   ضها ٞع ي ظل ٦ما ج٣ى٫  ًٍؼ ، ؤم 
 
 امو٦ صاثما

 
 
 " ب   ها:ؤم  مً  مذ  حٗل

 
 ل

 
 وب   ٠

 
 ؤ٘". املهم غظ  وب   ل٠

 الؼ   ن ج٩ىن 
 
 وظت

 
 
  املُُٗت

 
ٟت  اله   الٍٓغ

 
  ابغة

 
 ٖىصجه.  ٖىض   مؿخٗضة
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 (09) 

 اشختاحث

 الا  جل٪  
 
 ناع   مً ػواط   ال٣ُض   طا٥   ٦ؿغ  ؤخجي هي التي ظٗل ؾدباخت

 
 
جُا ً   جضٍع ٘   له ما ال ًد٤   ت. ًد٤  ٖبىص بي ما ال  ٞٗل   لي. ٌؿخُُ

  ،بىٟسخي. له ال٩لمت الٗلُا هاؤٞٗله ؤ ن  ؤؾخُُ٘ ؤ
 
ال٩لمت  ولي صاثما

ت.  طا ما ٦ىذ  بالضهُا   مدْٓى

لماء   ب٣ٟهاء   ػ  هظا بغصاء صًجي مُغ   زم ًإحي ٧ل   خاوي مً ٧ل   ٖو  ٞو

للا  ُه ال٨ٟاًت. َاٖخه مً َاٖت  لىان والغؾماث. ٖلُ٪ الُاٖت ٖو

  هظا.ن جيسخي ؤ ًا٥  ب هللا  

 ...ب  .. وعياه مً عضخى الغ  .َاٖخه مً َاٖت هللا

ً  غ  ..آز  .ليٞانبري وجدم   خٗب  ن  جه   . هض ٍو

ض  ؤظي لٞما ا  آ طا ما ٧اهذ  ب وط  ه مً الؼ  ٍع
 
 له ه زغج

 
ا  وحٗبهض 

 
 ؟ا

   ن  ؤ ٣ٌٗل  ؤ
 
ٝ  با املغؤة مى   م  حؿل  ٚحر مبرع   ظبروث   ل  وجدم   الؿىحن   لى ٢غ

ُ  بوو  لخ٣ى١   واهتها٥    اؾىىاتهي ما جب٣ى مً ل٩ي ج٣طخ ة  مؿخمغ   ت  ؿاه

 ممغ  
 
  يت

 
ت   مًذ  ؤ ن  ؤت له بٗض بمخُب   مضاٍو

 
و٫ ٖمغها لا  هه٠

 
 
ت  ؤ ،ظاٍع

 
  ت؟ ٚاهُ الًغوعة   وفي و٢ذ   و زاصمت
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  ً    ول٨
 املخاح   خا٫  هى ال خىا٫  لا  هظا ب٩ل 

 
حره مهما ٧ان مى٣ُا  . ٚو

 
 
  ؤ ،ا يغب ظىىن م  بٞهى  ،وؾلُما

 دا٫. م   بؿاَت   و ب٩ل 

 ....جًُٟحن لألقُاء عوه٣ها

 .٢ا٫ لي
ض   ؤخضهم. .. ٢ض ٩ًىن  في لخٓاحي  ملً ؤخببذ   ال ؤٍع

 
 
 ؤ ن ههبذ  غه ؤاملسخلٟت ؤن ًهبدىا "ؤخضهم". ؤ٦

 
 ، ؤع٢اما

 
. و شخىنا

. هى ٧ل   امل٣ابل   وؿان  لا٩ًىن ، ما في لخٓت   خٟٓهم  ؤخب   ال٩ىن 

 ى م٘ ز٣ٟان  . خت  اللخٓاث   لهم في جل٪   الظي ٧ان   بظل٪ امل٩ان  

 
 
.خببىا ً ؤمم   ٗاث  الخى٢   وهدب 

 
 وؤ ،ًب٣ى لهم م٩اهت مدٟىعة صاثما

 
 بضا

 مت ل٣لىبىا.ٞئضجىا املخم  في حجحراث  ؤ

  ٘   ؤعظ
 
ىاحي في الٗك٤   ؤخُاها خ٪ م٘ هٟسخي وؤض ،ملساَباحي وجضٍو

  عبما،ومنها 
 
 ملً ٦ىذ   ز  ى ؤ٧اص ال ؤمح  خت   املكاٖغ   ٖلي   ٠ُ٦ جسخلِ

ـ   اث  املغ   ٧ل   في مكاٖغي؟ ٠ُ٦ ؤخب   ؤ٦ظب   هل ٦ىذ   ؤ٦خبها.  بىٟ

   ال٣ضع مً املكاٖغ  
ً  مغ   التي في ٧ل  ! ؾاٖتها ةها ولُضو٦إج   ،تة جبضو ؤبض

ً  و٦إج    مً ٢بل ولً ج٩ىن ؤ ها لم ج٨
 
 ؟ مً بٗض بضا

 و 
 
ٌ  ؤخُاها ٧ان.  ٧ان، ماما  ؤن   الكٗىع   بلى طل٪   الهغوب   ٛبُجي، 

 مىه مٗبىص   وظٗلذ   بصخو   خهب  نب ؤها.ما ٧ان هى قٗىعي  ٧ل   وؤن  
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ض     ؤخُاه.ؤن  الٗك٤ الظي ؤٍع
 

٘   وما ؤلبض ، وؤهٓغ   ؤجغ٥ ختى ًغظ
 
 بوؿاها

٧اهذ  و٦إجها املكاٖغ   مً ظضًض   وؤعاوي ؤٖىص   ،طا٦غحي بلُه مً زل٠  

 ٦ما ٧اهذ. 
 
.ال٩لماث  جدكابه   ؤخُاها

 
بالنهاًت هىا٥ مدضوصًت،  ٦شحرا

  مؿاخت،
 
  ىا ٞيها ٢امىؽ  غٍ  مهما ؤز

 
ـ  ٧لماجىا جب٣ى مدضوصة  ال٩لمت   . هٟ

ـ   ال جدمل   والٗباعة   . وحكابهذ   ولاخؿاؽ مهما جُاب٣ذ   الىهج   هٟ

 
 
 بلخٓاتها. ٚغابت الٗك٤ جب٣ى ؾاخغة

 
ٌٗخليها ن بلى ؤ . جب٣ى ع٣ُ٢ت

   ٫  ٞخخدى   الٗك٤  
 ...بلى ع١ 

 ٦م نض٢ذ مىالها...

، حكخٗل   ، ٦ٗىص  بال ٖك٤   ول٨ً...  الخب   ذ  ن ال صٝء وبب ال٨بًر

وال  ، جىُٟئو خُب  ؤو قمٗت ؤ مهباح   لى ٞخُل  قٗلتها ب لم جى٣ل  

 
 ة. ضة مغظى  القخٗالها ٞاث ٩ًىن 

ـ  .وازٟا١   ز٣ٟان   ل الازٟا١ ج٣ب   مً الؿهل   ... هظه مكاٖغها. لِ

  
هٟسخي  جظ٦حر   هظه هي الخُاة. ؤخاو٫   الخ٣ٟان.. ول٨ً طل٪   بٗض ٧ل 

 بإن  
 
  مألث   لي مٗه لخٓاث   ٧ان   وؿان  طا٥ لا صاثما

 خب   ال٩ىن 
 
. ا

 
 وخُاة

 ها. ؤؾىؤ .. ٦ما ٧اهذ  .الجمُلت خُاحي مٗه لخٓاث   ختى َل٣ُي ٖكذ  
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   ٢ؿىجىا في مكاٖغها مجخٟت. ب٣ضع  
٢لىبىا  به   ضع  الظي ج الخب 

ت    . ـوجُب   ججٟى بؿٖغ

ُ  لا بالٗال٢اث   ؤؾىؤ ما ًمغ   ملا  زٟا١  الكٗىع بال  هى طل٪   ت  وؿاه

طخ   ٢لبىا بلخٓت   . ًس٤ٟ  ز٣ٟان الخُاة   ال٣اصمت   اللخٓت   ٢بل   ٧ان    ٍو

ً   مكاٖغ     وال  ت.ؤبض
 

 ـ  والخُب   لى الخمى٫  بالزٟا١ ُٞيخهي ب ٌكٗغ   ًلبض

مأله الخ٣ض    وا ٍو
 
 . لًُٛىت

. ؤو ٖلى لاخضؤ ؤ٦غه   ى ؤن  ال ؤجمج  
 
 ى اؾخمغاعي ب٨غه  ل ال ؤجمج  ٢ا

  طي مً الهٗب  مً لا  . ٞهىا٥ ٦م  ؤخض  
 
مً ظغوح هىا٥  ُه.جسُ

  ول٨ً هىا٥ مداوالث   يمضها. املؿخدُل  
 
 بالٗبىع   لالؾخمغاع   صاثمت

 م٘  الخهالر   ٞى١ مكاٖغها مداولحن  
 
٘   ىاؤهٟؿىا.. لٗل  وؿخُُ

 امله
 
 بٗضها م٘ الٛحر.  الخت

الجؿض.  مً زال٫   ٖليها الٗبىع   ًترجب   واملهالخت م٘ الظاث  

   مً جهالر   ؤعجب  
م٘ الجؿض  زاعجي   ال ًد٨مه جهالر  طاحي  صازلي 

 خُ الجؿض   م٘ صازل   ٠ُ٦ هخهالر  وطواجىا  عواخىاالخامي أل 
 

طاجىا  ض

.  ً  ن  ٢ُل ب ٚحر ؾلُم ونخي. في ال٣ضًم   وحٗاملىا م٘ الجؿض   حؿ٨

ـ  الؿلُم   . وال٣لب  الؿلُم   في الجؿم   الؿلُم   ال٣ٗل    ؟ والىٟ

؟
 
   الٓلم   ًغج٨ب   وؿان  ب٠ُ٦ ٌؿخُُ٘  الؿلُمت

 ظؿضه   في خ٤ 
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ٍ   ٧ل  وؤ مً جضزحن   ُٞه، والاؾدباخت   ؾاءة  ولا  ً   مٟغ    مؿم
 ؾاص 

. ٠ُ٦ ٚظًت ٚحر  وؤ هٟاؽ  ولا  للكغاًحن   في  مجخ٠   وؿان  ل صخُت 

  
 ؤ ظؿضه   خ٤ 

 
   ن ٩ًىن مىهٟا

٘  ، ؤهٟؿه   في خ٤   و طاجه؟ ٠ُ٦ ٌؿخُُ

.ب٣لب   الخب   وؿان  لا   ي٠ُٗ 
 

٠ُ٦  
 
ـ   جلىط  والجؿض م٣ض   الىٟ

 
 ما

 الخاَئت؟  مً الخٛظًت   مغاى  ٖلى جهل لا 

 ؤ
 

   ٦الم   يٛار
 ... .بال ق٪ 

 م٘ الظاث   ال ٌُُٗه. الخهالر   ول٨ً حؿائلي صاثم.. ٟٞا٢ض الصخيء  

. ظؿض   مً زال٫   ًمغ     الؿلُم   والجؿض   ؾلُم 
 
  لِـ خ٨غا

 
وال  وال وٗمت

 مىعوز
 
. ٦خل٪ . ٞهى ٖمل  ا ٖليها  وٗمل  التي  الضازلُت   املهالخت   صئوب 

 
 
  خُاجىا. َُلت

 غ  ؤو زه بمُٗاع   و وػن  ، ؤلِـ بجؿم ممكى١   الؿلُم   والجؿض  

ـ  مٗحن   بم٣اؽ   . . الجؿض الؿلُم ًى٨ٗ  لِـ خالت هىؽ   بهاخبه 

   ا،م بك٩ل  
ىا خب   ؤظؿاصها.لاماهت في  بهُاهت   بؿاَت   ول٨ً وب٩ل 

لُىا ضزلىا ب..لخ  .لىا لهالخ٣ب   بها.ا الهخمامى ألبضاهىا.ىا هٟؿىا ًبضؤ بدب  أل 

  ٤   هدى طواجىا بٍُغ
 
 الخ٣غخاث وال  ،ال٨غبىن  ٦ؿُض  بشاوي ؤ لِؿذ مٛبرة

ُت  وال الاوؿضاصاث في لا   . والكغاًحن   ٖو
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(21) 

 
 
 يححد

 
 امرتةيث   ات

  عخلتي م٘ ؤ
  بىاجي بدض 

 
 هظا الخدضي. لذ  طاتها ق٩

 
 
  هىا٥ ٢ىة

 
ت ٘   ظاٞع ما هي  هدى ز٣اٞت   هدىه. ٥  ججغ   ما باملجخم

. .ما هي  اصاث  بهدى ٖ بش٣اٞت  ٝ   بٗباصاث  .ما هى  هدى ٖغ  ٝ  ج٣لُض   بإٖغا

٘  ؤ  ؤ بال ج٨ٟحر   ٖمى ملا ٣ًىم ٖلُه الجمُ
 
وط ؼ  . ٦ما الج٨ُٟ٪   وؤ ب  و جغ٢

  ًإزظ٥  
 
.٦مؿل مً  وظاث هىا في ال٨شحر  الؼ   ؾدشجي اليؿاء  ؤ وال  ماث 

. ٕ   الخاالث  . وؿاوي  ب ٞاملىيى  ،ظىلت  لى الغ  ب بالًغوعة   ال ًدخ٨م   بجضاعة 

  . ٞالخد٨م  هىزت  و لا ؤ
 
  والؿُُغة

 
ٝ  لِؿذ مٛل   الظ٧ىعة. ٟت بٛال

 
جها ؤ بال

٘   مً ط٧ىعٍت   ظؼء     املجخم
 
   ه  ُٞه وؿائ  م  ًخد٨

 ؾىاء.  وعظاله ٖلى خض 

ُ   هىا٥ لخٓاث   ٧اهذ    مٟهل
 
  ت

 
وكئهم م٘ ؤبىاجي. بحن ما ؤ نٗبت

ُ  ب و٢ُم   باصت  مً م ٖلُه    زال١  لى لا ب جها جدخ٨م  ؤ ٖخ٣ض  ؤ ت  جغبىٍ   ت  وؿاه

ُ   صع٥  ؤ ٦ىذ    مىه.هٟالث صًً وبال الا  ذ  بال جؼم    ظ
 
بلى خاظتهم  ضا

الٟغاع.  ٖضم   عث  ظ البضاًت ٢غ  ٢غاع. ٞمى ص  ن مجغ  ما ٧اولغب   املجخم٘.

  ً  ؤ ؤن ٧ان مً املم٨
 
ل ٦ما ٌِٗل بُٗض ووِٗ آزغ   لى م٩ان  ببهم  لىط

 للٗاثالث  الىاؽ في املجخمٗاث لا٦ثر 
 
  اهٟخاخا

 
للمجخمٗاث  ٣ت.املُل

 التي ال ح٣ٗ  
 
ً   ضها الخُاة ٝ   ،بالضً  ي ٦ىذ  . ول٨ج  وال بالخ٣الُض   وال بالٗغ
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 ب مامىت

 
  ًماها

 
ولى  . هى خال٫  به هى الصخُذ   ما ٢مذ   ن  ؤ قضًضا

 ب  
 
٘   ًً الظي ًخمؿ٪  باؾم الض   ٌ. خال٫  ٛ  زىى   . خاولذ  به الجمُ

 ًً هٟؿه. الض   خُاحي مً زال٫  

 ؤوال 
 
 ٧ ن  ب ٖٝغ

 
؟! ؤ ان هظا هغوبا   صع٥  ؤي ول٨ج   م اهدىاء 

 
 ن  ؤ ظُضا

 هظا ظؼء
 
 ب حِٗل   ماهُتي. بضازليمً  ا

 
  وؿاهت

 
ن لاًما جمام   مامىت

 والُبُٗت   ة البكغ  ة لا٦بر مً ٢ى  بخل٪ ال٣ى   هللا.ص ى بىظ
 

في  . ٢ض ؤزخل٠

 ب ومدا٧اتها.ونٟها وج٣ضًغها 
 
 ؤ ال

 
ً  ئ جي ؤه    م

 ن  ؤ ال بل ؤٖخ٣ض   بها. وبد٤ 

   مام  ؤالغوٕ  ت. حهض  الىظىص   ما بمٗتر٥   جىاػن   ًجاص  ل  مهم   ًمان  لا 
 ٧ل 

 ُاث  مؿم   به وعاء   هسخبئ ٢ض لى ؾلم  ببه ملجإ ما  الضهُا. ُاث  جسب  

 . ؤ٦برول٨ً به ؾالم ما  اٖخ٣اصًت.

ض   لغبما ٦ىذ     ن  ؤ لم ؤعص   ٦ظل٪.ألبىاجي الخُاع  ؤٍع
مهحرهم  ٩ًىن 

 لِـ جىظ   ٦مهحري.
 
.وال  ؿا

 
ما  ة  ن ٨ًبروا ب٣ى  ؤمنهم  عصث  ؤول٨جي  هُبت

٩ًىهىا  ن  ؤ عص  ؤن ٩ًىهىا هم مً ًهىٗىا مهحرهم. لم ؤلهم جاه  

 
 
   هٟؿهم. خاولذ  ؤ ٩ًىهىا هخاط   ن  ؤعصتهم ؤ ؤها.خُاحي ل جدهُال

ما  ب٩ل 

ت   خه مً مٗٞغ اعاحي ُٞما بٗض الُال١ هٟؿه. ٞهلهم ًٖ ٢غ ؤن ؤ ٖٞغ

   ٧ان ٢ض ٞاث   ٢ذ  الى  ن  م٘ ؤ
ٕ   ٧ان   ا٫  خى لا  عبما. ول٨ً ب٩ل   مىيى

. الُال١  
 
ت ُٞه ُٞما بٗض طل٪ وما ؤ خاؾما عصجه مىه ولهم ٧اهذ الخٍغ
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  مً املؿخدُل   هه ٧ان  أل ال٣غاع. 
 
ِ  آ ؤن ٩ًىهىا قِئا  زغ ٚحر مسُ

  وجبٗاجه لى ب٣ُذ   ،الؼواط  
 
  امغؤة

 
 جخمت لخل٪ متزوظت

. ٧اهىا ؾ٩ُىهىن 

  ٞيها ؤ صة  مدض   عؾمها بٗىاًت  اللىخت التي ٦ىذ  ؤ
مىا  واخض   صواع ٧ل 

  
كت بُض  بهى  مُل٣ت   املسخلٟت. ما خاولخه ٦إم     مؿا٥ َع

ٞيها  واخض   ٧ل 

 خُاجىا ال٨بحرة.  خُاجه بلىخت   مً لىخت   عاص  ؤما  ٦ه ًغؾم  وجغ 
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(20) 

 
 
 امىراهلث

  خضزذ اجهُاعاث  
 
 أللىان   بضمج   ووزؼاث   وج٨ؿحراث   ُاثوجسب   ٦شحرة

  ومخٟغ٢ت مخىا٢ًت  
 
.وال  بال ؾُىع   جىاػن.وال  ؼان  بال اج بال  ؤٖمضة 

  ٝ . ؤو خىا ىا مغ   صواثغ    اع.الاهضزٖلى  اث  ومغ   اث  ٦م قاٞع

  اث  و٦م مً مغ  
 
ٍ  ولا  هٟسخي للُإؽ   مذ  ؾل   خبا

 
 مؿل

 
  مت

 
 . مؿدؿلمت

 لا  نٗب  ؤما 
 
 .ٖىض املغاه٣ت   مىمت

  نٗب  ؤوما 
 
 وؿان  لا و٦إن   هٟؿه. وؿان  لا جغ٦ُب  في  املغاه٣ت

  ٌُٗض  
 
 ال جسخل وؿان  . مغخلت ولُضة بٗمغ لامً ظضًض   ؿه  هٟ والصة

 
٠ 

.لاو   خم  مً الغ   ٖىض الخغوط   ًٖ جل٪     ،لُم  ؤ مساى   ٫ 
 ن  ؤُٞه  الٟغ١ 

  ُ   ؤمامىا.هغاها  ظؿضها.ت زاعظت مً الٗمل
 الىلُض ناع   طا٥   ن  ؤ الٟغ١ 

 
 
، ٧اثىا

 
 ٩ًىن ؤ٢ض  ٦بحرا

 
 مً ولضه. وبض٫   هذ  ؤ مً حجم٪   ٦بر حجما

  ،مً الغ خم ٫ لاو   ه لخٓت زغوظه  الظي ًضب   الهغار  
. املغاه٤   ٩ًىن 

بت  الٛ ٞاجه  بخهغ   ٌؿخهغر      ٍغ
 و٢ىاٖض   ه مً جغبُت  لٟخ  ؤما  ًٖ ٧ل 

ض   و لها بٗىاًت  ؤ ،ها لهصت  خض   و٢ىاهحن     ج٨ؿحرها لُسغط   ًٍغ
٩ىن   هى. ٍو

ض    ؤ ًٍغ
  و جل٪  ؤ هى طل٪ الغظل   ن ٩ًىن 

 
لم   بخل٪ اللخٓتٞهى  ،املغؤة
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. ٌٗض  
 
ولى ٖىضما ٦خل٪ الهغزت لا  بظاجه، ؾخ٣ال٫  لال  ٌؿخهغر   َٟال

  
 ي. غ  الؿ   ل٪  خب ًٖهٟؿه  ٞ٪ 

  ً  وه٣ُٗها  وظىصها،في  ؾغاع  لا  ٦م ج٨م
 
خاظخىا  مىا.ٖبىعها  لخٓت

  لى الخغ  بما عب   ٦بكغ  
ؼٍ   ٍت هي بدض   طاتها ٍٚغ

 
ؼة ولى في لا  ت. جل٪ هي الٍٛغ

 ٍت. الخغ   لاوؿان.

 
 
  ل  ٨ب  ٦م ج

 
ت   هظه الخٍغ

 
ـ   ؟٫ لاو  ٟـ الى   مىظ . ٧ل   ه٣ِ   شخيء 

 
 الهوٗل

ً   و ٖاصاجىا. ههبذ  مىعوزىا ؤو ؤهىاثىا ؤ خؿب   غها ٖلىوهٟؿ    غاص  ما 

 ؤلىا  ٣ا٫  وٍ   ،مىا
 
 . خغاع  ىا ؤه

ى مهُلخاجىا ولى. خت  لا  مىظ لخٓت الخ٨ٟحر   ال٣ٗل   ب٣ٗا٫   و٣ٗل  

.به  ٞال٣ٗل   لت.م٨ب   ـ   ًبضو به ٧ال٣اصم   ٢ٟل   ل  الجظع. والخ٣ٗ   مً هٟ

 لا  ن  ؤم٘  ج٣ُُض.به 
ً   نل ٢ض ٩ًىن  مً  وال٨ٟغ   ال٨ٟغ   ب٩لمت ٨ٞغ. ول٨

ـ   .الجظع  هٟ
 
.مً  ٞال ٨ًٟغ   ؤًًا   ول٨ً ٨ًٟغ   ٣ٌٗل 

 
  غ  مً ًخ٨ٟ

 
٨ٟ  . غ  ٍو

 
 
  ن  لىا ؤ ن  لخبح   ٞلى ٣ٖلىا ٢لُال

  ال٨ٟغ ٢ض ٩ًىن 
 
٤   هى جهاًت  الٍُغ

.م٣ابل ال٨ٟغ.  لؼا٫. .لخخإزغ   ن جًغب  ؤ ًجب   ٧الها٣ٖت  . ٧الؼ   ٧البر٧ان 

  
ً   بٗض ٧ل   لا  جسغط   ه مً صماع  لخ٣  ما 

 
 عى هاصثت ًاٞٗت مؿخٗضة

 لإلخُاء.
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، ه٣ى٫    . ٨ٞغ   وال ه٣ى٫   ا٣ٖل 

ـ   للخضوص. واضر   عؾم   بال٣ٗل   ً  ُٞه. ا٣ٖل   ال لب ٣ٌٗل  . ٦م

.ٖلى  ال٣ٗا٫     ول٨ً بال٨ٟغ   ال٣ٗل 
 
.ج   بدغ 

 
 لل٣ٗل و٦غ   ٞ٪   غ  في الخ٨ٟ

  في ال٨ٟغ   للم٣ٗى٫.
 
.ٖلُه  ٟغ بما ٣ٖلذ  ٦ ب  وهظا  ال٣ٗى٫   ...مٖغ

 
 

٣ٖلها في  جم   ٖلى ٣ٖلت   اهخٓم   ٧امل   ل٨ُان   ص  .. مهض  ... مهُب  .مس٠ُ

 
 
 وص   ٧املؿماع   دذ  ب  ٣ٖىلىا وز

 
 ب٣ٗىلىا. وناعث   ختى ؤ٢ٟلذ   بمُغ٢ت   ذ  ٢

 
 
  ال٣ٗل. مً جغ٦ُب   ظؼءا

 بال ٣ٖل.  ال٣ٗل   ٞال ٣ٌٗل  

  الخ٣ٗل  
 
 مجىى  ..ُٞهبذ  .٣ٖله ال مً ًٟ٪  ٖنها ب ال ًًل   خ٨مت

 ن 

 
 
 ....مىبىط

 ًهبذ م  
 
 ُل

 
 ....٣ا

 م   ال ًهبذ   الغظل  
 
 ُل

 
 ٣ا

 
 ... املغؤة هي ٣ِٞ مً ج

 
 . ٤  ُل

 م   نجهبدح
 
 ٣ت...ُل
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(22) 

 حرةيث امتٌات

  ن  ب ٣ا٫  ً  
 
مً جغبُت لاوالص. ؤو ه٨ظا جغبِذ   ؤنٗب   البىاث   جغبُت

    ألٞهم.
ٗ   البيذ   خىا٫ جغبىلا  ب٩ل    ن  ؤىا ٖلى في مجخم

. ظل  الغ  ٧ ج٩ىن 

ت ٧الغ ظل،  ٧الغ ظل،. شجاٖت " ٧الغ ظلن ج٩ىن " ظضٖتٞٗليها ؤ ٢ٍى

٘  ؤ ي" ؤها مغبُت عظا٫" ٧اهذ  ٧الغظل. خمُضة   بإزال١   ن جخمخ   ؤم 
 
 صاثما

 مخٟازغة.  ص  جغص  

  ً نها  املجاهضة   للٟلؿُُيُت   الُىم ٣ًا٫   الخغب   في ػم بىٟؿها لَى

 عظا٫" في ُٚاب   زذ  "ؤ خال٫  الاخ وجى٨ُل   البىاص١   ٞىاه  املخهضعة  ؤ

. وال٣ىة   البُىلت   ًٖ مكهض   الغظا٫   ًبضو  وجٟغصهم بمكهض   والصجاٖت 

بضو ؤ.. .لُه واؾخدبىهؤجهم اعجاخىا ب  جخٟازغ   اليؿاء   ن  الؿلُت. ٍو

  ً  عظا٫".  زىاث  ب٣ىجىا وم٣اومخىا " ؤ بهظا... ٞىد

 الغظا٫   دلي بهٟاث  ٖليها الخ   ن  ٖلى ؤ جغبُت البيذ   مً الؿهل  

 
  ؤنلب   لخ٩ىن 

 
٦ظل٪ الخالٖب بتربُتها  هل  ومً الؿ   ضع.وؤظ  ىي وؤ٢

ت  بإ   . ٞالبيذ  م٣دمت   هشٍى
 
ذ   مىظ   ٖٞغ

 
 الضمُت الٗغوؽ   وظضث   الخُاة

هي  لخهبذ   اؾدبضالها ٖىضما ج٨بر   لها وجيخٓغ   وتهخم   ،بُضها حٗخجي بها

 الٗغوؽ. 
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 . هىا٥  وخض٥   لؿذ   ٞإهذ   ٦ظل٪. البيذ   ظماح   ٦بذ   ومً الؿهل  

  ٘ ٘   مخىاٚمت   بمىٓىمت   ٧امل   مجخم زغها ملُئت  املُاه   ال حؿخُُ

  جدضص   ب٣ىاٖض  
 
واوعي.  والُٗب   جغبى ٖلى املمىىٕ   الٟخاة. ٞالبيذ   ٖٝغ

ن ال حؿمخي ألخض ؤ هٟؿ٪،اخظعي. اهدبهي، جىظسخي، خاٞٓي ٖلى 

٪   ًطخ٪   ٪   ؤهذ. ٖلُ٪. قٞغ ٪   الٗاثلت. قٞغ  الىظىص   ٧ل   قٞغ

  ِ . وبضوهه   ب٪. املدُ لُ٪   ل٪   صماع   صماع  لى مدُُ٪   ٖو  وخاعج٪   ٖو

  هذ  ووَى٪. ؤ وبلض٥  
 
٘   مىاعة ٪  بإزال٢٪   املجخم  صًى٪   صًى٪.هى  . قٞغ

ج٨مُلُت مهمت  ؤزغي ؤمىع   زم جإحيؤزال٢٪ هى ظمال٪،  ؤزال٢٪.هى 

. ٧الخٗلُم    مىؾم   ٖىض   بًاٖخ٪   هاجان الهٟخان زم جهبذ   والجما٫ 

 واط. الؼ   ٗغى لؿى١  ال

 ؤمك٩لخىا في هظا املجخم٘ 
 
. ي الىلض  ىا ال هغب  ه ٞلى ٞٗلىا هظا  ٧البيذ 

  لهلر  
 
ض   ىا بِىما هدىاٚم  ول٨ى   املجخم٘. ٞٗال وجذجُمها  البيذ   في ج٣ٍى

كها ختى و  ل   ولى هبذ   الُحران  ختىٖلى  ال ج٣ىي ٢ه٣هت َع مً  الَغ

٘   ن الُٗب  ؤ ٗلمه  و البيذ.. ٞلى ٣ِٞ هغبي الىلض ٦ما ظضًض   ٖلى  الىا٢

ه ٦ظل٪ هى  . بإن  الىا٢٘ ٖلى الىلض   ٧الُٗب   البيذ   هى  صًىه.قٞغ

 هى عظىلخه.  ؤزال٢ه،
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 ول٨ى  
 
 ىا ه

 
 .٣هل  ُ

 
  ُل٣ه ٖلى ٚغاع  ... ه

 
ً   ال١  الُ  صة  بُل٣اث مخٗض   ول٨

، مخباٖضة. ،مخىازغة     ٞهى ولض 
 
.. م  ط٦   غ 

   . ومهما ٢مذ  غ  ىدك  م   ص  خٗض 
 ٦إم 

ـ  مش   ًيخٓغ   الباب   ٞهىا٥ ٖىض   طل٪. لي ٖلى ٨ٖ
 
  مجخمٗا

 
  ٧امال

 
 خايىا

  الهدكاع  
 
 الظ
 
  غ.٦

 ٠ُ٨ٞ 
 
  ال، وال٣اٖضة

 
:نُلت ؤ املىدكغة  ". هثىلِـ الظ٦غ ٧األ  " ج٣ى٫ 

ُ  اهُت ؤم عب   ؤهي جٟغ٢ت  ؤ ال بض   لهُت  لا في الخٟغ٢ت   ت؟بوؿاه
 ن ٩ًىن 

 هىا٥ ٖض٫  
 غ٢ت؟والخٟ الٗض٫   . ول٨ً ٠ُ٦ ٩ًىن 

 
 
 هللا هٟؿه ط
 
 بلى طهجي جل٪ الٗباعة مً َٟىلتي البُٗضة. .... حٗىص  غ  ٦

  
٘   مً الالمٟهىم املبهم   ال٨شحر   في زًم    الىا٢

هظه  ٖلُىا ج٩ىن 

 ٦شحر  املٗاصلت. ٞال صاعي للخ٨ٟحر  
 
  ا

 
 ٞالخ٨ٟحر  . ل  الخ٣ٗ   جىظب   وهظه خالت

 . الى ال٨ٟغ   هىا ٣ًىص   ال٨شحر  

٘   ال٨ٟغ      والٟهم   الخ٣ضًغ   يء  ٌسخ بمجخم
٨غ    ؽ  ٍو

 
 والٗىهغٍ   الخٟغ٢ت

 
 ت

 مً هظه الخُاة.  عم٤   و٫  ُٞىا بلى ؤ وح  الغ   مىظ اؾخيكا١  

لىلض ؾإعبُه  م  ٞإها ؤ بالنهاًت.خلُٟي  الىهغ   بإن   ٖلى ٣ًحن   ٦ىذ  

ـ   ٘   ٖلى جهجي ولِ ؾإعبُه ٦ما ؤعبي  الٓالم.الظ٧ىعي  ههج املجخم
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   بال٣ضع   واة  عبُه ٖلى املؿاؤ ؤزىاجه.
. والخ٣ضًغ   والخب  ؾإعبُه  والُٗاء 

 ؤ
  ن ٩ًىن 

 
  عظال

 
٘  ؤ جغبى مشلها في ٢لب   المغؤة   مؿخد٣ا مً زضي  هثى وعي

   و٦بر   ،ؤهثى
 ٢لبه ؤهثى.  ٖلى خب 

 ؤ
 
ان ما بضؤ بالخٟخذ  بال  طعوة امخضاصه   واؾدُٗاب   ٖلى هٟؿه   هه ؾٖغ

 
 
  ظل  الغ   ؤعي ُٞه طل٪   ى نغث  خت   ٧ىعي  الظ

 
 ٣ٖض   ٣خه ٢بل  الظي َل

 ْىيخه بُٗض.  

لماجه   ظل  ىذ مسُئت بإن طل٪ الغ  ٦ىذ ٢ض ج٣ُ     ْو
 
 ٣ٖله   ٠  وجسل

  املىهغمت   هىع  الض   اث  في ُٚاب املى٣ٗض  
 
 ى ٖى  ٢ض ول

 
... ا. ٧ان ابجي مسخلٟا

   ٦ىذ  
 
 مخإ٦

 
   ِخه  عب   . ٞهى ابجي،ضة

. ٖلى خب   ى ٧اص  ي خت  ؤُُٖخه مج   ٦بحر 

٘  ظؿضي    بىاجي. ٧ل  ؤٖلى  مؿلىزت مت  م٣ؿ   ؤقبه  ب٣ُ
 
  ًإزظ

 
 ٢ُٗت

ه ًدخاط   ٖلى الخىان  ِخه  واؾخد٣ا٢ه. عب   ه  ليها ًغي ٞيها خ٣  ب حؿتهٍى

ُ   ال٨بحر   خه  ،له خه  الظي ؾ٣ ً  وخ   هُم في بؿاَخه  ؤ ٦ىذ   به.وعٍو  ؿ

  املٟٗم   هشىي  ٢ه لا ، وجظو  هصبه وخب  وؤ زل٣ه  
 
   و١  بالظ

 . بوالخدبب 
 
 ؤ ال

 
ه ه

 
 

  مً ظُله   الكباب   ى ل٣ُه ظمهىع  خت   الضاع   ٞخذ باب   ما لبض
 
 ؽ  ًترؤ

ـ   والضه ٞيهم صوع    بُدىا.  مسغط   ناع   الخاعة   مؿلؿل باب   الخاعة. عثِ

  ناع  
 
٘   مً حؿائالث   ظؼءا ـ   .الخاعجي   املجخم لى ؤًً ب ! ه٨ظا ال جلب

٘   ٦ىذ   ن  وب ؟٦ىذ   ًطاهبت؟ ؤً ؤهذ    ؤ ن  ؤ ؤؾخُُ
 

.ب٣ى  هظا  بىظه   ٠٢  ة 
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 ٞل٣ض صؤ
 
  بذ صاثما

 
  في مكىاعي ٦ ٫  و  لا  الُىم   مىظ

 بى   إم 
 
 ي٘ الخِ

ٞإها  ،لاصواع   ص٫  لى جباب مغ  جي وبُنهم ٖىضما ًإحي لا الىاضر بُ الٟانل  

 مهما ضخ٨ىا ولٗبىا  م  لا 
 
في هظا  زحر  ؤها مً له ال٣غاع  لا  ذ،وحؿاهل

٘  وؤالبِذ   ال٣ىاهحن   ها مً ًً
 
  . ٢اٖضة

 
 وا بؿُُت

 
 ى  حٗ ضخت

 
ىا صها ٧ل

ً   ٖليها. بىاء ال م٘ لا  ٞبالخُاة   وجشبُتها.عاظها صب هل  مً الؿ   ولم ٨ً

 
 

 ؤ ج٠٨
 
ض   ٧ل   املىا٦ٟاث.هظه  بضا   ًٍغ

 
 ًهبذ   ٦ثر  ما ؤ شخيء   ؤزظ

 
 
ٍ   اؾخد٣ا٢ا  ٞىع

 
ً  وؤ ا  بض

 
  . ٦ىذ  ا

 
  ؤ صاثما

 
."ؤهذ  بٗباعة:غ هٟسخي ط٦  لام 

 ؤ
 
ً  لم  ".زحرلا  ال٣غاع   هذ ناخبت  اءهىا٥ ال ٨ً

 
 في ٢ىاٖض   ث ٦شحرة

  خُاجىا.
 
 . والخضوص  خض  ؤ منها بغ  ٞال ٣ً   ال. ول٨ً الال ٧اهذ صاثما

 
 
ت   مدْٟى

 
اهاًال  ن  ؤ ٧ل   ٌٗٝغ

 
  و٦ىذ   .خسُ

 
هت صاثما  ؤ بإن   خٍغ

 ٧ىن 

 ؤ ٞال ؤٞٗل   ؤمامهم، الخي   الهاص١   املشل  
 
،ما ال  بضا ًه  في  ال ًىظض   ؤٞع

 ؤ لم ؤ٦ظب   ٖلجي ما هى في زٟاجي.
 
   ؾإلىه، في ؾاا٫   بضا

يهم ولم ؤٖغ 

ً  دغظهم ؤً   ملى٠٢   .ظا٫ الغ   في ٖال٢تي م٘ ٖالم  دغظجي. و 
 
 جدضًضا

  ٦ىذ  
 
  قغ٦هم بٗال٢احي بدضوص  خٍغهت ٖلى ؤن ؤ صاثما

 ما ٌؿخُُٗىن 

  نٗبت، مدغظت٥ ؤؾئلت ٧اهذ هىا اصعا٦ه. في لخٓاث  
 
ول٨ً  ،ؤخُاها

 ؤ
 
  الفي  ٦ظب  لم ؤ بضا

  ٖل غص 
ض  هجي ؤ قٗغ  ؤ مغة   يهم. وفي ٧ل   ال٨الم   ال ؤٍع

  ٢ى٫  ؤ ٦ىذ   ما، و اؾخٟؿاع  ؤ ًٖ مىيىٕ  
 
لى ٞىعي بإه جي لهم ٖو

 ما أل . ولغب  باألمغ   ال٨الم  ٖضم  ًٞل  ؤ
 
  جي جغ٦ذ  ه

 
 لهم مؿاخت
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  ُ   املؿاخت   تهم ؾمدىا لي بخل٪  لخهىن
 
ا    ما. هٖى

 ؤ ة  مغ   في ٧ل 
 
غهم ط٦

٘  بإهه بالغ    م  ٞإها لا  ؤمىعها،ًسخلِ بحن ُٞما  اخاث  املؿ ٚم مً وؾ

 ٢ىي. هي لا، مؿاخاتهم مؿاختي مهما ٧اهذو 

بىاجي. في ما مً خُاحي وؤ في مغخلت   خ٨ُمت   لى خُلت  ب ول٣ض لجإث  

  
  حن  " مً جدب   بىاحي:٧اهذ حؿإلجي نٛغي  ة  مغ   ٧ل 

 
 ؤ٦ثر؟ " وهي املضل

 
 لت

.
 
ت: ٢ى٫ وبش٣ت  ؤ ٦ىذ   لازحرة   ٦بحرج٨م" مٟٖؼ

 
 ". ٞخهاب  َبٗا

  وجهغر   باالؾخٛغاب،
 
ها جدب بجها"ؾمٗخم، ج٣ى٫   بزىاجها:٦خِبت  مىاصًت

ت  ؤ   ٦ثر؟" وبؿٖغ
 

  جلخ٠
 
  هدىها. ال٨خِبت

 
 ٦ثر". وبد٨مت  لاها ُنجدب   "٠ُ٦

بت    ؤ ًٖ ٖاصحي ٦ىذ   ٍٚغ
 
 جلظ
 
"٦م  ٞإ٢ى٫: الخ٨ُم   بهظا الضوع   ط

:ٖمغ٥؟"  "٦م  وؤؾإلها:لا٦بر ا زتهبلى ؤ هٓغ  وؤ "." ؤعب٘ ؾىىاثٞخجُب 

جُب  زيهما وؤوؤهٓغ بلى ؤ ".ؾىىاث : " ؾذ  وججُب  “ٖمغ٥؟  : " ؾإله ٍو

: ".ُٞجُبىن: " زالزت ٖكغ ؟:هاو٦م ٖمغ  “.حؿ٘ ؾىىاث  " ؤها  ٞإ٢ى٫ 

تها،ما  ها ب٣ضع  ٞإخب   ؾىت، زالزت ٖكغ  هالي بٗٞغ ناع   مىظ  ٪  خب  وؤ ٖٞغ

خ٪   ٘   ٢بل   ٖٞغ ، حؿ خ ٪  خب  وؤ ؾىىاث     ٢بل   ٪  مىظ ٖٞغ
. ؾذ   ؾىىاث 

 ؾىىاث.عب٘ مىظ ؤ ٪  ؤخب   وؤهذ  
 
 مً خ٨م   " وناعث هظه الخ٨مت

 في بُدىا.  الخُاة  
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(23) 

 
 
  االب

 
 امىراهق

 
 

،ابجي  ا٦دك٠  ٕ  ٖضم   ًغاوصوي ٢ل٤   ٧ان   ٖمغه.والكباب مً  الكاع

صاث ول٨ً ٧اهذ جغص   خب ُٞه،ما ؤ ٦ثر  ؤ ؤخب   التي ٦ىذ   زكىهخه  

  صة  هض  امل ال٩لماث  
 
  ن  ؤ ًجب   " اهدبه   الٛلبت:لها  صاثما

  ٩ًىن 
 
 . ًجب  زكىا

 ؤ
  ن ٩ًىن 

 
  و٦إن  ... “. ممىٕى ًىًغبعظال

 
صوازله  ازترا١   عاص  ؤ به عظال

 مخمغ   والخغوط  
 
٘   صا ٘   مام  ؤ عظىلخه   لُهى  وؤ املجخم

جل٪  مامي. ٢ض ج٩ىن 

  الكٗغة التي ؤ
   ؾبلتها ٧الجضلت خىله مً الخب 

هي  ٨بحر  ال الخ٣ُ٣ي 

 التي ؤ
 
 . ب٣خه مبخٗضا

 
 
 ؤحٗامل  ٣ٞضجه جماما

 
ما ؤو لغب   مٗه.... ٖىضما لم ؤٖٝغ ٠ُ٦

 ؤ ل٨ُال  َل٣خه لىٟؿه  ؤ
 
ظاط ٦كٓاًا الؼ   م بضازلي ال٨شحر  ٣ٞضه. جدُ

 
 

ئتو٦إوي  لي  ب ًىٓغ   ٖىضما ناع   م  املهك  ِ   . ًغم٣جي بُٗىن  ؾ
 
.املدك٨  ٪ 

 ًت  
 
له املجخم٘ مً خىله.  ىه  بُه ولخ  ؤ لهه ىب٨الم ل٣   بال ٦الم   همجي مغاعا

 في جدؿحن   زغ ال٨بحر  لىظىصه لا ٧ان   م٘ عظل   في خُنها بٗال٢ت   ٦ىذ  

  ٝ   ْغو
 
  ل  خُاجىا الهٗبت للٛاًت. ٧ان ٌك٩

 هجاة  آمً لهم ولي َى١ 

  الُاغي،مً ؤبيهم 
 
  وبُٗضا

 
ا ٞل٣ض ٧ان  خُاجىا،ازل ما ًٖ صو  هٖى

،
 
  ؤظىبُا

 
  ٚىُا

 
٘   مام  ت ؤٟت سخغٍ  . ون  وصبلىماؾُا مً  ونض   املجخم
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و٧اهذ ٖال٢تي به  بِخه.لى ب ًظهب   ٧ان   واخض   ب. ٧ل  لا  ظبروث  

 
 
 ٢ىٍ   اظخماُٖت وعبُخىا نضا٢ت

 
.بىاجي ؤ . ٧ان ًدب  ت

 
بٗاثلتي  و٦إن   ظضا

 خُاجه بال  ٖاف   ٞل٣ض   لضًه،٢ُمت  ألونا٫ املكاٖغ   ناع  
 
 ٤  ؤوالص جُل

 مغ  
 
ضوحٗ ة  واط. الؼ  ٞى١ ٣ٖضه مً  ٣ 

 
با   ٧ان ٢ٍغ

 
مً  مً هاخُت وبُٗضا

ت بلى ٚضاء   َٟا٫. ٞىسغط  الىاخُت الشاهُت باليؿبت لأل  .و ؤ ؾٍى  ٖكاء 

غ   هب  هظ . في مكاٍو   مسخلٟت 
  هدؿى١ 

 
ول٨ً  بِخه،لى ب هظهب   ،ؤخُاها

  عخُله   و٢ذ   وم٘ ٢ضوم   بُدىا ٧ان لىا وخضها ٣ِٞ،
 
واط مىا بالؼ  ج٩ل

  ما اؾخٗملذ  ولغب   مىع.لا  وصزلىا بخ٣ُٗضاث  
 
بالٗاصة  خ٨متي البُٗضة

 ي خُنها ٦ظل٪. ٖج  

 جبضازلي ٧ان هىا٥ 
 ؤخببخه.ال ؤه٨غ ٦م  واط ال ؤه٨غه،ما للؼ   ى١ 

  لذ  اءحؿ مٗه؟ خؿؿذ  ؤ الظي باألمان ٦م  
 
طا ٧اهذ ا بٖم   ٦شحرا

 ي ججاهه هابٗت مً الخاظت والخى١ بلى لامً ؤم ؤمكاٖغ 
 
 ه

 
 جي ٞٗال

 ب .لامىع ولاخضارٖٝغ الجىاب م٘ ػخام ؤ ال  وال ػلذ   خبه،ؤ
 
ؤهجي  ال

  الخب   ن  مى٢ىت ٦ظل٪ ؤ
 
٘  ٞال ؤ ٖلُىا، به مً الٗاصة ما ًسخلِ  ؾخُُ

  
  ة ؤمغ   الخإ٦ُض في ٧ل 

لىٟؿه  الصخو   ب  خ  ؤ ٦ىذ   ن  ب ٢٘ ٞيها بالخب 

  ،في لخٓت   ؟لهٟاجه م  ؤ
 
،ما  الخدام   ن  ؤ ض  مً املا٦

 
 وال ٌٗض   ًدضر

 
 ٟت بحن اله   هىا٥ ٞغ١ 

 
 ؤهذ،بهٟخه وطاجه  وؿان  لا ًهبذ   اث.والظ

  ل  الخ٣ٗ   ًهبذ   .. ًإحي و٢ذ  .واهتهائها ول٨ً ٦ٗاصة الٗال٢اث  
 
 . مدخما
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 (24) 

 غالكخي ةآخر

ً   ظل  الغ   ٖال٢تي بظل٪   ٖال٢ت ج٣لُضًت م٣بىلت بالٗاصة.  لم ج٨

تها،ول٨ىجي  ٟ مً ؤظل   ٞداعبذ   ُتها،بإهم   وقٗغث   ؤعص  ٘  حٍٗغ  .ها باملجخم

ٞبه  تهىي املٓاهغ والؿُىة والىٟىط، مىا٣ٞت.ؾ٠ م٘ لا ومجخمٗاجىا 

ٝ   بالترخُب   التي حؿمذ   مً الهٟاث   ما ٧ان   ٝ  ٖلى لا  به والالخٟا  ٖغا

تراٝ بها. ؤ ن  ؤو ؤؾلمتها ب ،وجضًُنها والخ٣الُض    م٨ً والٖا
 
ما  ٧ان ٦ٍغ

 
 
   ٦بحر.زال٢ه ٖالُت ومىهبه وؤ ولُُٟا

 ٌ . ٨ًٟي لٛ ول٨ً بُجي  الىٓغ 

ُ   بىاجي ٧اهذ ال٣ىاٖض  وبحن ؤ  ٚم مً نٗىبت  ت بالغ  مسخلٟت وخ٣ُ٣

  ٘   جُب٣ُها بمجخم
 
 هظه الٗال٢ت   ملىا٢كت   ٦مجخمعي. ظلؿىا مغاعا

 قبه بساجم  مغصوصها زاجم ؤ و٧ان   منها،و٢بىلها واملخى٢٘  تهاًوظض  

 ة  ٖلى املىص   ١  بال اجٟا بال ٦الم واجٟا١   وػٍاعة لىالضي ب٨الم   الخُىبت  

بت      والٚغ
 . ٢اصم   بمؿخ٣بل   والىص 

 
 
ٖجي،٧اهذ  الؼواط   ٨ٞغة ذ لا  جٟؼ   ؤمنهم، ها مدىع  ٞإ والص،وؤٖٞؼ

، املٛل٣ت   هظه الضاثغة   بضزى٫   خض  والؿماح أل  و٦إهىا  ُٞما بُيىا ممىٕى

: ١ زٟي  مُشاُٞما بُيىا  . ما صام هظا ل٩ي." اٞٗلي ما ًدلى  ٣ًى٫ 

 ظل ال ٌكاع الغ  
 
 به عظل   واؾخ٣غاع   "  وبحن صٚضٚتي لؼواط  ب٪. ٦ىا ٞٗال
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٘   وبحن اؾ٩اث   ماوي،صخي وؤِٖ ما ًاع١   ً  ًام   غح   ٧ان ؾُٟغح   ملجخم  ٞو

 ٢ض ؤ وبحن قٗىع ما بضازلي للخٓت   ػواط، لىلىجي في مؿاع  
 
ض ٞٗال  ٍع

ض أل  ػوظت.ؤ٧ىن بها ن ؤ ضون.بىاجي وما وبحن ما ؤٍع  ًٍغ
 
 . ٧اهذ ٨ٞغة

 ب ثمت الخ٣ه٣غ،صا واط  الؼ  
 
 بإ ث  ؤهه في خُنها ؤنغع  ال

 
 في َىع   ىا ال هؼا٫  ه

خىا لبٌٗ،   ٗض  الب   ن  وؤ مٗٞغ
 
ض   غ  ٢ض ًاز ،ومً  ٖلى ما هٍغ

ض   ه٩ىن   ٞال ؤٍع

.مً  جُل٤  أل ط  ؤجؼو   ؤن     ظضًض 

 
 
ٗال   ٧ان،ما هظا   ٞو

 
الٗال٢ت  ختى ؤزظث   البلض   ٌٛاصع   ٞلم ًلبض

  ختى اجهضمذ   بااله٨ؿاع  
 
ال  نٗبت   بإًام   بٗض ؾيخحن. مغعث   جماما

 
 

  الظي ؤناب   الُٗب   بإن   ٖلى ٣ًحن   ول٨جي ٦ىذ   ،جىن٠
 
ال  الٗال٢ت

،.. مكاٖغ... .ٖال٢اث   ٌُٗبجي وال ٌُٗبه. هىا٥    هىا٥   جخٛحر 

،جدض  غاعي ٖلى جل٪ الٗال٢ت ٧ان . بنجيخهي ...مكاٖغ  ٖال٢اث  
 
 جدض   ًا

 
 ًا

  ٘    ٪ اللخٓت  جل بىاجي. ِٖل  وأل  لي وللمجخم
 التي جٟغ 

 مٟهىم   بحن   ١ 

، والخُإ والٛحر   الخغام   مىمت ٟاوي باأل بحن الخ   الاخترام.وبحن  م٣بى٫ 

  ي امغؤة،مً ٧ىو خخاظه  ؤٖلى ما  واملداٞٓت  
 
واملغؤة ازيخان ولى  م  ي لا بإو

ا   ىا هىٟهل  ول٨ى   ،هىا هخالقىةٞ واخض   في ظؿض   ٦ى 
 
٘   ٦شحرا  ل٩ي وؿخُُ

ً   الِٗل    و مغظى.... ؤ بضازلىا، مؿ٩ىن   مان  وؤ بإم
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 الٗال٢ت ٖاع  ناعث جل٪  
 
   لم  ٖلى ٖ نهه ٧ام٘ ب البجي،.. .ا

 ب٩ل 

ً   .ؾاب٣ت   جٟانُلها لؿىىاث     ٍجي.ما ٌٗغ   بها مً الٗاع   لم ٨ً
 
ه ً  ٞع

 
 
ٕ   ن  ؤ ث  غع ن  ؤو  جي،ً  وعٞ  ًخلٟذ   وناع   ه هى،ال ًسه   هظا املىيى

ُب  الغ٢ وناع   ال٨بحرة،زخه ؤ ض٤ً  ٖلى ن واٖترى   البىاث،زىاجه أل 

ت الضزى٫ بلى املجز٫ واملغا٢ب  ألزىاجه لُه ناع ٌُٗي لىٟؿه خٍغ ، ٖو

 . متى ٌكاء   ن ًتر٥  متى قاء وؤ

  املؿخدُل   مً قبه   ٧ان  
 
  ٧ان   ؤمامه. الى٢ٝى

 
 ٢ض ٞا٢جي َىال

 
 
 باه. ؤعي ُٞه ؤ نغث   ؤهابه. للخٓاث   . نغث  وحجما

ىضما ٢غ   ٢لبي. عماوي  ٢ض ُٞغ   م٘ والضه ٧ان   ِل  للٗ الظهاب   ع  ٖو

 
 
 ولى التي ٦ىذ  لا  ة  املغ   ٧اهذ جل٪   ول٨ً!. مؿبى١   ٚحر   وهٟسخي خُاما

 مىه؟عصجه ما الظي ؤ .ي لهخب   مٟهىم  ، و ٞيها مكاٖغي ججاه ابجي زخبر  ؤ

  ما الظي ٦ىذ  
 
ب  آ لى ؾُا١  بؾئلت لا  هظه لذ  جدى   ٗه؟ؤجى٢ ي ٖج   زغ ٍٚغ

ضه ما  له؟ًٞل هٟسخي: ما هى لا في  في خُنها و٢لذ   ما  هى؟الظي ًٍغ

 
 
  ٗاجه؟هي جى٢

 ... .جغ٦خه
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. و٧اهذ خ٨مت

 
: له ظملت بٗباعاث   ٢لذ   بالٛت  اطهب،" ٢لُلت 

ض   وباللخٓت      ذٞالبِ ،بها الٗىصة التي جٍغ
 لخٓت  وؤي هظا بِخ٪. وفي ٧ل 

 ، وؤلخٓت  
 
 دخاط  ج بإه٪   لى ظاهب٪ ٖىضما حكٗغ  ب ًىما ٦ىذ ٞإها صاثما

 ؤ ،جدخاط   و ال. ؤلي  ب
 
 ." ها مٗ٪ صاثما

ٖلُه.  اعحٗبذ   عهبذ   . زٟذ  والهغوب   ل  ي والخىه  مج   الًٛب   خاو٫  

  عؤًخه بإ
ٕ   ُٖجي ٖلى وق٪   م    الًُا

 
لازهاثُت الىٟؿُت  ٦الم   غث  وجظ٦

٘  " ا للٗاثلت: ٘  جغ٦ُه ٣ً كٗغ   ". ٞةطا لم ٣ً ٘   َو ً   بالىظ مٗجى  ًٟهم   ٞل

ً   الخُإ،  مٗجى ؤ ًٟهم   ٞل
 
 ؤع٢به وؤ ٦ىذ   ث ؾىىاث  ٣ً٘. مغ   ال

 
 به  جغ٢

.
 
 لامل  ٣ٞضث   مىخٓغة

 
 ٖلى خًجي  بالب٩اء   هل  ظؤ .ؤخُاها

 
  عاظٗا

 
 ؤخُاها

   ٦شحرة،
 ؤ ة ٦ىذ  مغ   وفي ٧ل 

 
ض   ه لُٗىص  ٣  ل  َ  ... وفي لخٓت  هى لىٟؿه   ملا ًٍغ

 بل اخ   ،٣ٌٗل   ٞيها ولم ٌٗض   ... ٧ان ٢ض ٦بر  .ظضًضة خاؾمت  
 
 ٨ٞغه   م  ٨

 
 
 ... عظ٘. غ  وج٨ٟ

  ٘   عظ
 
 ذ. ِ  ٦ما عب   عظال

عي ؤ بها.٘ التي حكب   ة  الظ٧ىع  ج٨ؿحر ظمذ   ًداو٫   وال ًؼا٫   خاو٫  

 
 
  جماما

٢ت، الخب   الدؿامذ، هًىظه.في  الٟغ١  ٖلى  ... امل٣ذ  ًمأله الغ 

  ب  ؤ
 
ٍ   ل  ًمش ُ  ط٧ىع .. .جاع٢جي ..ال جؼا٫  .جهبى  ى ؤخت   خت جيؿُه  ت مخبج  ت ٖبص

 وجاع٢هم..
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  لبؿذ   ٦ىذ   ن  وب
 
،بجي في ؤوط الخ٨مت م٘ ا ٖباءة ٞلم  مغاه٣خه 

  ً    جل٪   ج٨
ً   ؤو الىًىط، ،ًُٟلت  ال مً ؤم  ضان ال٣ٟ قٗىع   ول٨

٘   وبن   ٨متي،خ   لعجالث   ٥  هى املدغ   ت  ً  لابض   والخؿاعة    ًجغ   ٧ان املجخم

   الٗهبُت   بلى ظماح   الظ٦غ   الىلض  
ً   بالبيذ   ٞهى ًضؽ   .والخبجر   ٦م

٘   بضازل   ٞإع   في جخغ   الُٟل   ًضؽ   ضها َاهغة جخىع املجخم . ًٍغ

ؿخا٫   ٌؿت. البيذ  ُٖٟٟت ٢ض     ٧ال٨َغ
 
لى ٢ُمتها ب اهتهذ   ضقذ  بطا ما ز

  صث  . ٢اٖضة جغص  ظاط  الؼ  
 
  ٦ىذ   ٖلى مؿامعي مىظ

 
  َٟلت

 ال ؤٞهم الٟغ١ 

ؿخا٫   بحن الؼظاط    .وال٨َغ

نٗىبتها  ب٣ضع   مسخلٟت   ظاث  الٟترة بخٗغ   ججاعبي في جل٪   ع  ٢ض ؤمغ   

 ومدالها 
 
  ٦شحرة. ؤخُاها

 
 التي عؤًذ   اللخٓت   في جل٪   ٧ان   لانٗب   ؤن   بال

 ابىتي املغاه٣ت ب  
 
٨ 

 
صمائها وؤوعصتها املك٣ى٢ت.  غي مل٣اة ؤمامي وؾِ

ت   ٖلب   ت   ؤصٍو ن جإبى ؤ جٟاع٢جي.ة م٨خىبت. لخٓت ال ٦شحر  وؤوعا١   ٞاٚع

 
 
٘   وال ػلذ   ٦غحي،طامخى مً ج  اؾخدًاعها ب ال ؤؾخُُ

 
 مً زال٫   ال

 
 

ً   وهلعي. نُاحي الظي لم ًخى٠٢ بُٗها الؿاصؽ ع  ججاوػث   لم ج٨

  بٗض ؤن   هخداع  ٖكغ ٖىضما خاولذ الا 
 
٤  ٧ل  الٗىصة   مها والضها وهي بٍُغ

ـ   صعؽ  مً   ؤن   ٞإظابذ   لىخضها،٧اهذ جمصخي  وؾإلها بن   الخي

  ظاهبها.لى ب نض٣ًها ٧ان  
 

  ال٨شحر، لم ًدضر
 

،شخيء  ؤي   ولم ًدضر
 
 ؤنال

 ب
 
ب   ن  ؤ ال ً  املىث   عث  ها ٢غ  ؤج   بها لضعظت   صب   الٖغ  لُٟهم   ؤخض   . لم ٨ً
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 ُٞ٪ و٦إهه   الدك٨ُ٪   ه٨ظا.عحٗب مىه ؤ ٞل٣ض ٦ىذ   قٗىعها مشلي،

عي ما ال جغاه   ! ًغي َو
 
 ثر مى٪،٦ٖى٪ ومى٢ً بما ج٣ىم به ؤ ٌٗٝغ

ً  ٖىضه  ال٣ُحن.ٖىضه  ما  ٞهمذ  ت الهاعمت الٟخا٦ت. ال٣بًت الخضًض

 ؤ ل  اللخٓت التي ٦ب   جل٪   مٗها ألن   ظغي 
 
٧اهذ  ٞيها، عظاءها الخٝى

ب   مٗه.خُاحي  ٘   ٖع  حهض   ٖىه ألخض الخٗبحر   ال حؿخُُ
 

يؿ٠  ص٥ ٍو

 صثخحن ج٨ٟال ؤن جنهاع ؤها خُاج٪ ب٩لمخحن  
 
ج٨ٟال  ج٨ً.٪ لم مامه و٦إه

ج٣ىي ٖلى طا٥ الًِٛ  ها لم حٗض  و٦إج   .بلى خخٟ٪ بُضً٪ ن جظهب  ؤ

  اٖليها ل٩ىجه املنها٫  
 
  ٞخاة

 
،مً  الجما٫   ٞاث٣ت  حِٗل   مىهىبت، هاخُت 

  ٘ بلى  الخ٣الُض   هاه هدً ٖليها بهغوبىا مً ٢ى٢ٗت  صخض   باهٟهام   واملجخم

 حِٗل   بليها، جظهب   ٧التي ٧اهذ   . في املضاعؽ لاظىبُت  ن  الخمض   ٣ٞاٖت  

 
 
٨غي املضعؾت. ا مً باب   ن جسغط  لى ؤب لاظاهب خُاة هٟخاح ز٣افي ٞو

 . ٧اهذ مخمغ  مد٨م   وٛال١  ا م٣ابل  
 
  صة

 
 هى ٧اطب . و٧ان  ناص٢ت

 
 ص٦خاجىع  ا

 
 ا

 ٞاقُ
 
 . ا

  ً  َٗم   املى٠٢   بظل٪   ٞظ٢ذ   ؤها،هجاحي  بالًغوعة   هجاتها لم ٌٗ

  بمغاعجه. ٖكذ   املىث  
 
ً   ٣ٞضان   لخٓت ؤن جخضاوي بضازلي.  ال ًم٨

ـ     مً ٣ٞضان   نٗب  ؤ لِ
 
 ٖلى ه٨ظا ٣ٞضان. الابً. لً ؤ٢ىي ؤبضا

  
 
  ال ؤٖٝغ

 
٠ُ٦   ً    ًم٨

 بنها. ا ؤن جدُا بٗض مىث   ألم 
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 (25) 

  وي ووت   رغب  
 

 امتاب   خنف

بى الٟتى مدمض ؤ وخغ١   بٗض ٢خل   مً ظضًض   ٖب  هظا الغ   ٖاٌكذ  

  
ً  امل مً ٢بل   املجاوع   زًحر في الخي  ىخؿمً امل دكضصً  حن  َى

 لاؾغاثُلُحن
 
  املىث   ا٢تراب   . ٨ٞغة

 
بت . مى٪  مٍغ

 
ت  ٖؼعاثُل   و٦إن   ومٟٖؼ

 ؤقٗغ   . ٦ىذ  باملى٣ُت   بِىما ًتزاوع   ،ما ًدلى له ازخُاعه ًسخاع   بالكاعٕ  

  ً  ول٣ض اٖخاصث   عمًان،بخضي لُالي  ٧اهذ  جل٪ اللخٓت.  ما لٛاًت   بإم

٘   بىاث  ال ٗاث   والخغوط   ،زاالتهً الخي وبىاث   بىاث   ٖلى ظم  في ؾَى

في  بهظه الٟسخاث   ؤؾٗض   للسخىع. ٦ىذ   للىضاء   املخإزغة   اللُل  

  . قٗىع  .خُاتهً
 
 وبىاث   ،٦شحراث   ا بىاث  بُٟىلتي مم٨ً. ٦ى   مغجبِ

  ً   ٧اهذ   ٦ظل٪. الخي ٦
 
  الخُاة

 
  مسخلٟت

 
 املضًىت   ال ٌكىبها ػخام   بؿُُت

ً   ظخماعي  الا ازخلٟذ بُابٗها  خُاء  . لا البكغ   وال قغوع    ونغها ٦م

  ً   بال٩اص   مجزوٍت   في ٖلب   ٌؿ٨
 
 ه. ظاع   الجاع   ٌٗٝغ

 
.بً الخمـ ٖكغة طل٪ الٟتى ا زًحر،مدمض ؤبى  خغ١ 

 
٧ان  عبُٗا

 
 
ً  ا لا مى   . ؾلب  مٟجٗا  ا زالله،ىً ببُىجؤهىا هخده مً الظي ٦ىا هٓ

ٍ   ٞدُاجىا جبٗض   ٍ   ماؽ  الخ   ًٖ زُى  .الاخخ٩ا٥ وه٣ا
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ً   ت،ؤخُائها آمى  ُ   ٞىد  م٣ضؾ
 عا٢ُت   قبه   في ؤخُاء   ىن مُُٗىن 

 . ٦ما ٣ًا٫  " الخُِ الخُِ"همصخي 

ال٢اتهم الا  ؤؾٗض   ٦ىذ    في ؤهداء   ظخماُٖت املمخضة  ببىاحي وابجي ٖو

  
ؤهجي  بِخه. وال ؤه٨غ   مً باب   الٟتى وزُٟه   خغ١   مىيىٕ   ٢بل   الخي 

  ،ؤبخٗض   ٦ىذ  
  الىاؽ   ُٞٗىن 

 
 مُاع   ٧اهذ صاثما

 
  صة

 
 ٫  جداو   مدؿاثلت

  الخ٣غب  
 
  ب  للتر٢

  أل٧ىن 
 
 وم٘ الخإ٦ُض   ،املباقغ   للمؼ  او  للهمؼ   ماصة

 امغت،به ٖىعة  "لؿاه٪ ال جظ٦غ   الكاٞعي:لامام  مل٣ىلت   والترصًض  

 .ؤٖحن" وللىاؽ   ٩ٞل٪ ٖىعاث  

 مغ   ؤط٦غ  
 
 ٢ض اه٣ُٗذ   و٧اهذ   ال٣ضًماث،ظاءججي بخضي نض٣ًاحي  ة

،ها ؤزباع  
 
 بها َال٢ ألن   ٣ض عظٗذ  ول جماما

 
٦ٛحرها  هٟؿها. ٧ان ًىاعص   ا

تهً مً  الالحي بال٩اص   مً ؤ٦ثر الؿُضاث     نغث   ٢بل.ٖٞغ
 
 مؿدكاعة

 
 
ت    بظباٍع

  الُال١   مً ؤعاصث   ل٩ل 
 
 . لم ؤٞهم  بها الؿبل   وجاهذ   ٣ذ  ؤو جُل

 ؤب
 
  ،بلي   اللجىء   ٧ان   لم   ضا

 
 ظت،بالخا وؿان  لا قٗىع   ؤٞهم   هجي ٦ىذ  ؤ بال

  ٧ان   الكٗىع   ٞظل٪  
 
  صاثما

 
  ،لي مهاخبا

 
 ٞاٚع و٧ان صاثما

 
 م٩اهه.  ا

 ُٞاعاث  الا في بخضي  ا وبِىما ٧اهذ  هؤج   خُنها،ؤزبرججي نض٣ًتي في 

  ُ   ت  الهباخ
 ٦ىذ   ٖجي. في خُاحي الؿاب٣ت   بالخضًض   لليؿىة، باصعن 

 
 
 ب مً جل٪ الضواثغ   ظؼءا

 
ً  ؤ ال   بالًغوعة   جها لم ج٨

 
  حٗىُجي، بال

 
عي جي ؤؤه
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  وجغجِباث   بها مً جدًحراث   ما ًجى٫   جماما

 
 لبؿت  ؤ مً قغاء   جبضؤ

 
 
  خظاء   للخضر الهباحي ٌكمل   زهُها

 
ـ   ٧املت. و٦ؿىة  ججل

خه في الُىم   ٧ل   اليؿىة حؿخٗغى   ، ما نٞغ   حكٗغ   الؿاب٤ 
 
 ن  ؤ ؤخُاها

ٝ   واملاع٦ت   الؿٗغ   هى جغ٥ بُا٢ت   ما ًى٣و    وجٓل   ،ال٣ماف   ٖلى خىا

 
 
خلى ٞؿخاه٪. " ما ؤ حؿإليها:ؤمام٪ ختى  منهم جخلىح   الىاخضة

  ل٪   هي لخ٣ى٫   ..." وتهب  ٪.. قىُخ٥خظاء
 
ش ٘   البظر   جاٍع التي  املهُى

اجىعة   الخًغاواث   وػوظها بال٩اص ٌُٛي ه٣ٟاث   جخمىاه، . ال٨هغباء   ٞو

ً  زبر  ٖلى ما ًبضو  في طل٪ الهباح   ٦ىذ     .ه
 
  ؤزظ

 
ي املجغ  الخضًض

  ً. م..قٟخىا.الخالي: " 
 
 ًىم ما جُل
 
 .ذ وهي مل جاع٦ت وال عظل بداله.٣

 بدىام م٘ هو عظا٫ البلض." 

 لم ٌؿٗجي ب
 
 واؾخًٟذ   الجملت.الطخ٪ لضي ؾماعي جل٪  ال

 
 
ً  مدؿاثلت  ؤ . "٠ُ٦ ًم٨

ٖلى ٞغى ؤهجي "ؤهام" م٘ ؤخض  هظا ن ٩ًىن 

اليؿىة. ٌٗجي ػواط جل٪ واملٟترى ؤجهم ؤ ههٟهم،الغظا٫ ؤو ولئ٪ ؤ

 
 

٘  وؤها هاثمت م٘ عظالهً ً  ًدهلً ٖلى مٗلىماته ٠ُ٦  وط  الؼ   ؟ ًغظ

 مٗه؟ "  هجي همذ  لها ب م ٣ًى٫  امباعح، ؤٗها الن هام مٞ لؼوظخه: ٣ُٞى٫  

  ؤجضاو٫   نغث  
 
يؤمام  ال٣هت في وظهي: "٦ٟا٥  ط بها جهغر  وب ؤم 

لؿ٩ىث ًٖ ا ٖلي   مجُبت: " ؤي ًٞاثذ؟ لم   بال ًٞاثذ." ٣ٞلذ   ٚباء،
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 لم جدهل؟ ملا ؤح ًُٞدت  
 
بن  ؤها؟ٍجي ر ٖلى ٖاع ٌٗغحهم هم وال ٌٗغ  ؿت

ً   ،معي منهم ٢ض هام   ٧ان هىا٥ عظل   ً   ؤٞهم.ؤن  ٞمً املم٨   ول٨
 

٠ُ٦ 

  ٘ ٜ  خكى ؤ الىاؽ   ٌؿخُُ ىن  البكغ   بلخم   ٞىاههم باملً وهم ال ٌٗٞغ

؟ق٨لي 
 
  ؤنال

 
ولم  ،حيظا٫ ؾحر و الغ  ؤ ،اليؿىة ٧ل  جل٪ جدىاو٫   ٠ُ٦

،مىظ  ن  ًغو   ٘   في ؤي   ولؿذ   ؤٖىام   م٘ ؤخض؟"  ج٣اَ

ـ   ٧ان   بالٗمل.ه٣اشخي في املىيٕى ؤمام عثِسخي  ؾخمغ  ا  عثِ

،   و٧اهذ   الجمُٗت 
 
 وال٨شحر مً الالخ٣اء   جغبُىا ٖال٢ت حكىبها الهضا٢ت

ُ   ر مً املكاخىاث  وال٨شح   عبما.ال٨ٟغي    ،ت  الٗاثلُت الخٟ
 
 ٞإها مُل٣ت

 ٖاثلخه. و٧
 
با  مج   ان ٢ٍغ

 
ا ًخٟاوث  قٗىعه   مىع. ٧ان  لا ما ٖىض هظه  ي هٖى

ِ   بحن الضٖم   ض   ،والًٛ ض   وبه   ًضي،ٖلى  ٌكض   ن  ؤ ٞبه ما ًٍغ  ما ًٍغ

 بالىسبت   . في الضزى٫  ٖلى مً هم نٟىة الٗاثالث   صث  ٞإها جمغ   ٢معي،

ت ال ًد٤    ما ٧ان قٗىعه ججاهي ٌكىبه  ولغب   منها، الخغوط   ألخض   هسبٍى

، حٗظًب     ه  ع ؤ٢ض   ما ٦ىذ   ٞب٣ضع   الًمحر 
 
  ما اٖخبرجه   ب٣ضع   ه،وؤظل

 
 ْال

 في بضاًت   ؾاخ٣ت   ة  هى  بلى ما عماوي  ب٣ضع   .ًام  مً لا  ٦ظل٪ في ًىم  

 الُال١. ؾىىاث  
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 (26) 

 
 
  ه  خي  غٌدوا ح

 
 امظ

 
  الل

. بال٣ضع   اؽ  لى الى  ب ؤهٓغ   ،٦ٗاصحي التي ال جؼا٫   ٦ىذ     والهاماث 

 
 
   باخشت

  ًٖ ْل 
 
   لاب   . ٧ان هى بمشابت  ٖلي   ل  ًٓل

 صر   بن   الغوحي 

  ،الخٗبحر  
 
  ؤٖخبره   ٦ىذ   ما.عب  لبتي ٞل٣ض ٧ان هىا٥ في َ

 
 ؤٖلى، مشال

ً  ؤ و٦ىذ     ج٩اص   م٨ٟغة   ؾُاؾُت   ٦صخهُت   بحر  ٨ال له الخ٣ضًغ   ٦
 ج٩ىن 

في  ٖلي   ذله التي ٧اهذ   خضي املهاثب  بوبٗض  ،الىخُضة في هظا البلض  

، بضاًت   الؿماء. ٞلم  التي ؤهؼلتها ٖلي   املعجؼاث  ٧ان هى مً  الُال١ 

اؾم  بضي مً َل٣ُي جدذ   ٖخظاع لم  ؾاة والا واملىا بالؿاا٫   ٨ًخ٠  

٣ت  الٗاثلت ال   ٖلي   ، ول٨ىه ٖغى  ٍٗغ
 
ت. ٧اهذ جل٪ ُٗبالجم ٖمال

مً  زل  ؤص وال ؤ٧اص   ًٖ ٖمل   ٞدل  في خُنها ؤ ٦ىذ   اللخٓاث ٧الخلم،

  مام  ختى ؤعي َل٣ُي ؤ م٨خب   باب  
 

 ٧الكبذ  با٥  الك
 
 و٧الىخل   ؤخُاها

  ال٩اؾغ  
 
ُ   بؿحرة   هٟسخي في ؤو٫ ل٣اء   م  ٢ض  ؤ . ٦ىذ  ؤزغي  ؤخُاها ت طاج

.مأسخي خُاحي التي ًغميها  حكمل     ٦ىذ   ٖلي 
 
  ؤٖٝغ

 
ُٟت ؤه جي لً ؤهىإ بْى

ً  أل   مؿخٗض   مً ٧ان   هىا٥   هه لم ٨ً
 
ـ.  مؼعج   له٨ظا مجابهت مً ا هَى

ض  ؤال  .مً  ٢تراب  الا خض ًٍغ ٖلى  صث  حٗى   الجمغ   ٦دامل   ٦ىذ   املكا٧ل 

٘  ول٨ً ال ؤ به،الاخترا١   قٗغ  ؤ لِكُله ٖجي. ٦ىذ   الا٢تراب   خض ٌؿخُُ

ً مكا٦لي. ٧اهذ مكا٦لي مجي ومً ٢هصخي وم تهغب   بالىاؽ  
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 ا٧و  حؿب٣جي،
 
 صا هذ هي ال٨ُٟلت

 
ا مً خىلي. ٖىضه مٗٓم   بهغوب   ثما

لب   ،في هٓغي ٞغنت هجاة   الُٗٓم   ظل  م لي طل٪ الغ  ٢ض    ن  مجي ؤ َو

، املغؤة   صاثغة   بترجِب   ٢ىم  ؤ غى   بالجمُٗت   ٧ىن في م٩ان  ؤن ؤ ٖلي   ٖو

ت  ًجٗلجي ؤزخلِ باأل   . ٧ان ٖغيه  والاجهالُت   ظاهب مل٣ضعاحي اللٍٛى

  . ٦ىذ  ٧الخلم  
 
  الىخُض   ه الغظل  بإه   مخإ٦ضة

 
ؤو  ،ل٣ُيَ الظي لً ًخجغؤ

وال ًدخاظهم بل  ،الٗاثلت   ٢ىي بخل٪  ٞهى لا مىه، هله الا٢تراب  ؤ

لي نض٤ً ٧ان  ٢ا٫   ًىمحن، في ًٚىن   حُُٗجي ٦خاب ال٨ٗـ. ؤزظث  

ت. لم ًدهل في جاع  هذ  "ؤ خُنها:في  ن ٌٗحن ؤخض ؤ ت  ُمٍٗش الجمدْٓى

ت." ٧ان طل٪ ًىم بهظه  الشالزاء اجهل بي بِىما  ًىم ذ.الؿبالؿٖغ

  ٦ىذ  
 
  ال٨شحرة   وامللٟاث  بحن لاوعا١  منهم٨ت

 
،: "٢اثال

 
٦ُٟ٪؟"  مغخبا

 ٟمخله   ٦ىذ  
 
ً   لي:بٚال١ ٞمي ٢ا٫  ًجغي و٢بل  له ما  أل٢ى٫   ت هىا ؤ "ؤْ

  بداظت  
 
  هم. ٞمي ٧ان ال ًؼا٫  ٞ." لم ؤ"للخجمُض ٢لُال

 
 مٗل

 
  ٣ا

 
 مٟخىخا

  ؤ الظي ٦ىذ   بال٨الم   البىح   ًيخٓغ  
 ً والضجه  ٢ىله. "ل٣ض اجهلذ   غ  خ

ه ى  ؤْ بالجمُ٘. هل  طهبىا لؼوظتي. هى ًخ   ،هزى ؤ ؤزخه،بىالضحي. 

لم  ؤمامي.ظل له الغ  طل٪ لا نىع   جل٪ اللخٓت اجهاعث ٧ل   " في!٪ًدب  

صاٖم  ظل اليؿىي  هى طل٪ الغ   ..ال٨الم   ٞمي مً هى٫   ؾخُ٘ اٚال١  ؤ

ً   لي: املغؤة ٣ًى٫   ٥  لباقي اطا جغ ه وػوظخه؟ مبإم   . ًخذجج  "دب٪  "ؤْىه 

  ؾٟل مىه؟ت ؤالبكغٍ  
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ٞل٣ض  ٞمي املهضوم، ٚال١  بٖلى  ٢ى  مٕى ولم ؤالض   في ُٖجي   ججمضث  

  ى مً نضمت  زغظذ للخ  
 
  ٟخجي وابىتي ال٨شحر بٗض  ٧ل

 
في  ٢ًاثىا لُلت

ت بٗض حٗض   مسٟغ   ، بِىما زتي ٖلي  والضحي وؤ ي ابً ٖمي بصخبت  الكَغ

ت ؤظىبُت ًٖ ٦ىذ ؤ املؿلمت  املغؤة   خ٣ى١  ل٣ي مدايغة وؾِ مجمٖى

ـ  الاخخال٫ وؤ لىم  ؤ في ال٣ضؽ. ٦ىذ   ت وابىتي ججل بلى  ج٩لم ًٖ الخٍغ

 ط ابً ٖم  وب ظاهبي،
 
  ي ًإحي ؾاخبا

 
خضهم ٖلى الهاج٠: م٘ ؤ لي مخدضزا

 
 
يب هل  " الٗاهغة معي". ٧ان َل٣ُي ٢ض اج  هجي في م٩ان  بلها  ل٣ُى٫   إم 

ٖاعة، ماعؽ  ؤما     الض 
ي م  ولخذج  ي م٘ ابً ٖم   ٢غعث املجيء   ٦ظبه ؤم 

  وؤزتي ل٩ُىهىاوظاعي 
 
 بالخالخحن ٦ىذ   و بغاءحي،ؤ ،ٖلى ٞجىعي قهىصا

 ٧اهذ   له.ي لحرؾلىها ا ابىتي مج  ن ًإزظو عاصوا ؤؤوبالخالخحن  مجغمت،

ي هذ ٢ض اهُىث ٖليهم خُلخه في او٧ ؤبىاءه.اُٖاثه  ٖلي   ن  ة ؤمهغ   ؤم 

 ؤ٦بحرة  بمهِبت   الؿاب٤   الُىم  
 
، بٗضما َٟا٫ الشالزتٖلى بزغها لا  زظ

  بي في ؾاٖاث  ي وؤٖم   ظاء  
 
ض  اللُل املخإزغة ظضا لُإزظوا لاوالص. "ًٍغ

في  و٢لذ   هُام. وهم بي. ؤظبرووي ٖلى خملهم ًهغر   ٧ان   والصه" ال٩ل  ؤ

 ب هٟسخي لم ًب٤  
 
 ٢غاع   ىٖلى املد٨مت وؾىيخهي. اهخه مٗضوصاث   ؤًام ال

ل    ؤقهغ.الٗكغة  ت ٖضم ال٨ٟاءة بٗض ما ٣ًغب  ٖجي قبه املد٨مت لحًز

ًذ.ي ؤبىاجي ٦بر   بإن   ٦ُٟل   الٗمغ  وهظا  ؾىت، 03ها ٧ان ٖمغ   ٞع
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خاولخم  ن  ب ٢اثلت:والضي ي و ٖم   مماؤ ها. و٢ٟذ  هي ُٞه ٧لمت ج٣ى٫  

 ؤزظي ؾإ
 
ت م  ج٩ل  " ٞتر٧ىها. .م٘ الكَغ
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(27) 

 و  
 
 امظنه رارة

 خُنها،ٖنها في  ليها. ٦خبذ  ٕى بظى الغ  خت   ًهٗب   ؾاٖاث   ٧اهذ  

 ي ما خهل  با٦خ طا٥،معي بالبرهامج  و٢الذ لي نض٣ًتي التي ٧اهذ  

  هاقُت خُنها في جدال٠   ٦ىذ   لىا.عؾلُه وؤ
 
الم، ظل  ؤؿاء مً الي  الؿ 

ُ  و٧اهذ جل٪ ال٨بؿت ب   ٞيها  ث  ع  الٓاملت ٦بؿت جدغ   اللُلت   جل٪   ض  ٗ

 بلى لابض.  بال٨خابت  

  و٦إن   املكهض، ٥  لم ًٟاع٢جي طا
 
ٌ   به ٧ابىؾا ال ًباعخجي جغ٧ي.  ًٞغ

وبخباٍ  هجىمهم ٖلى ال٣اٖت   في زُالي في ٚمغة   طل٪ املكهض  

ُ   بها. ٦ىذ   املُل٤   وم٘ طل٪ الخمؿ٪   ،جى٢ٗاتهم هٟسخي بسُالهم  ل  ؤجس

  لاٞالم،مً  الخاعظت   بخل٪ املكاهض  
و ؤ ،الؼاهُت   باملغؤة   ٖىضما ًمؿ٩ىن 

  ي امغؤة جهبذ  .. ؤ.همالٗاهغة ال ح
 
هظا  بمٟهىم   في لخٓاث   ٖاهغة

ض    . ٖلى خؿب مسُالث ؤعبابه للمغؤة الضاثم   الى٢اع   املجخم٘ الظي ًٍغ

 لاهثى مى   ٘  خ  ٠ُ٦ جخم
 ؤ٢ضامها، جدذ   اث  الجى   ا ب٣ضاؾت ج٩ىن 

 
 

  و٠ُ٦
 جمغ   بلخٓاث   ؟املؿخٗغ   والجخُم   هي هٟؿها خُب الىاع   ج٩ىن 

 هثى بهظه اللا 
 
ً  و٦إج   ،باثخ٣ل ٤   ًخم   ها ٧اث ٨ه و٢لبه ٞو ء ؤهىا جدٍغ

 .مجخم٘ ط٧ىعي ج٣ىصه ؤم   املجخم٘.
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بت   ظاث  ؤزظججي الضهُا في خُنها بلى حٗغ   مهمت. ٧ان مً  ٍٚغ

ضي جل٪ الٗال٢اث م٘ لاؾغاثُلُحن، ؤو باألصر ٖى املٟاع٢اث  

ت   وكٛالي بالخغ٦ت  ا لاؾغاثُلُاث.  ؤمامي آٞا٢ ذ  ٞخد اليؿٍى
 
  ا

 
 ظضًضة

ً  والبدض   بالخ٨ٟغ     . لم ؤ٦
 
ض   ؤٖٝغ   ٖما ؤٍع

 
بجي قِئا :. ٧ان ًٖغ "  ؾاا٫ 

ضًً؟ بماطا   .. ." وال ؤػا٫   جُمدحن؟ماطا جٍغ

ـ   ًباصع   ًؼا٫   الؿاا٫، وال  ٖىض   ؤعحٗب   ػا٫  وال ؤ "  الجىاب: طهجي هٟ

 ختى ال٣ضعة ٖلى الخلم،  . ال ؤمل٪  ٣ِٞ ؤن ؤِٖل   ها ؤخاو٫  ؤ
 

٠ُ٨ٞ 

ٟسخي ه ؤباصع   ٞهغث   ؤث مىظ جل٪ لاًام لهظه اللخٓت،جغ  ح."  جبالُمى 

  وبِىما ال ػلذ   بالُمىح،
 

 ؤال ب .ؤن ؤخلم ؤزاٝ
 
لخلم  جي وبضازلي خلم  ه

ه... ول٨ىه   ال ػلذ   ِٖكه، ىؤجمج   ما  بلخٓت   ض  هىا٥ مؿخٗ ال ؤٖٞغ

 بالٓهىع لي. 

٣ت   لاؾغاثُلُاث صاٖماث   اليؿاء   ٧اهذ   اظؼ ث بها خى حٗض   بٍُغ

ً  الا  ،باألنل مىاهًاث وؿاء  خخال٫. ٦ ً   و٦إهجي ٦ىذ   لالخخال٫   له

ـ   ولُض الاخخال٫   ً   بداظت   الظي ٧ان   الباج ً   لُٟٗه  ... و٦ىذ  وحٗاَٟه

 .. ... بل ؤ٦ثر.٦ظل٪
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  ٦ىذ  
 
  ٌؿ٣ٟه ظىضي   خال٫  اخ ولُضة

 
دُِ  ،به ظضاع وخاظؼ   ٍو

ؿ٨ىجي اخخال٫     ط٧ىعي   َو
 
ٗ ممىهجا  هٟاؽ  لي لا  ض  ًدانغوي َو

 ٍدبؿها. و 

  ٗ مً الجضعان  ال٨شحر   ة هدى هٟسخي املسخبئت وعاء  ىجي ب٣ى  صٞ

ب الث  والؿُاط. مداو    سخبي بلى الخاعط. ٖو
 
٧اهذ مداوالتهً.. ٞل٣ض  شا

  ٦ىذ  
 
و٦م  ،بال٠ُٗ   ؤونالي. ول٨ىجي خُنها قٗغث   مً ٖم٤   مغحٗبت

   بلى ال٠ُٗ   بداظت   ٦ىذ  
 ٖم اليؿاجي  ل٪ الض  ط ٧اثً ٧ان. ٧ان   مً ؤي 

   اليؿىي  
ُ   مً املضاٖباث   طاجه ٌكىبه ال٨شحر   بدض  ت لضي. هىا٥ الضازل

ً  ًهم   بليها.ة ًغمىه٪ ٢ى     ٪  م٣ضعج   ؤن   م
حن وما  جٟى١  ً.ما حٗٞغ  جٍغ

  ً ً   ،٦ثر نالبتة وؤ٢ى   ٦ثر  بي بوؿاهت ؤ ًغون   ٦ ٌٗحن خاظتي  وم٘ هظا ٦

  ة  ضُهبخنو ، ؤبىٓغة   ،صٖم ب٩لمت   ٖم؛للض  
 
دجي مً ؤ ٧ان ٦ُٟال ن ًٍؼ

 ؤ ؾباحي. ٦ىذ   ُٚاباث  
 

   هىع   ًٖ ؾبُل   بدض
 في ْلماث   ب٣ٗت   بإي 

  الىىع   ـ  جخدؿ مٓلم   الخائهت بى٤ٟ   ٧الُٟلت   صوازلي،
 
 ٞخالمؿه بصعا٧ا

 م٘ ؤجها ال جبهغه. 

  بداظت   ٦ىذ  
 
 بلى مً ًظ٦

 
٢ُمت  ما،لي ٢ُمت  بإن   جي مىظىصة؛غوي بإه

  ل والخ٨ؿحر الظي ٦ىذ  في طل٪ التهمِ
 

ترامى ٖلي   ،بضازلي هؤِٖك  ٍو

 
 
 منهمغ  خُاما

 
  ا

 
 ال ًخى٢

 
 . لؿىىاث ٢اصمت   ي ٖلي  ًٖ الدؿا٢ِ املضو   ٠
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ـ   ٖىضما ٢ابلذ   ٢ض مطخى ٖلى  ٧ان   ؤزغي ة ت مغ  ُمٗالج عثِ

ما  و عبما ؤ٢ل. هىا٥ م٩ان  ؤ ؾىىاث،الشالر  "ججمُضه" لي ما ٣ًغب  

٘  مً لم ؤٖض ؤبالؼ   ذي بمىا٢ُذ  ا٢ُخه.مى  جاب ازخلُذ ؾىىاحي بخىاٍع

 ما ب ٞلم حٗض في مغخلت   الخُاة  
 
 هٟاسخي ما ؤ٢ِـ ٖلُه الىظىص. ؤ ال

ٟ   ٦ىذ    ـ  ؤجى
 
 ٦ىذ مىظىصة.  ... بطا

 ووعي الؿُاسخي   ،هًىجي بغخلت   ٢ض مغعث   لخ٣ُخه و٦ىذ  ا

ٕ   ٢ض ٖملذ   الٟترة ٦ىذ   ٢ض بضؤ بالدك٩ل. في جل٪   واملجخمعي    بمكغو

ؤعي ُٞه ٖٓمت الؿالم  ٦ىذ   م٘ عظل   البُىث   يض هضم   خ٣ىقي

 .ٞلؿُحن واملداعبت مً ؤظل  
 
 صاثغٍ   .. ٧ان ْال

 
ُ  ب  ع  ا  ما ولِـ َىل

 
 ل٣هغ   ا

  ُ غه. ٢امخه الخ٣ُ٣ به نٟاث  ٧ان   بؿاهخا.ؤقبه  ظا٥، ٧ان  ت وجضٍو

 ..وهللا. .واملغقض   ب  لا 

 
 
 ؤ بال

 
  واؾخ٣غ  لىهُخه ١ بإمً لالهت البكغ نض   ه ٦ٛحره  ه

 
 بىٟؿه بلها

ي الؿلُت ال٨ثر. ؾلُت مسخلٟت مدب   ما ٖلى ؾ٣ٝى ٖغوف   بٗغف  

غ الاؾغاثُلي   . ؤجبٗه   لٟلؿُحن. و٦ىذ   بها جدٍغ  
   ٧الٓل 

٧لماجه  ص  ؤعص 

  ؾت. ٧انامل٣ض  
 
 لي مدب   صاٖما

 
، ا

 
ا . ُٖٞى

 
 ن طهبىا في ًىم  . بلى ؤبوؿاها

ُ   م٘ ظهت   للخضًض    ٞلؿُُي
 
 ذ. م  ت وج٩ل
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 وؤؾ  
 
 جي. خ  ٨

: ً   "لم   و٢ا٫   ؤ مً املٟغوى   ٨ً
 
لامه  ٞاؾخٛغبذ   ".مين جخ٩ل

هظا  ٧ان   ."ج٩لم؟الؿاهخا ٧لىػي الطخى٥. "لم ال ؤ وج٨كحرة وظهه

ُ  وؤج  له  ٖىضها ٢لذ   بُيىا.آزغ خضًض    ذ:ه
  " ؾإ٧ىن 

 
٫ اَى  ل٪   ممىىهت

ُ   تيهىٍ   خُاحي ٖلى حك٨ُل    ت. ول٨ً ًبضو ؤالٟلؿُُيُت الخال
 
٘  لم  ٪  ه  ح

 
ض   ت. ؤهذ  هىٍ   وزل٤   ت  هىٍ   بحن حك٨ُل   الٟغ١   ٞلؿُُيُ جٍغ

 
 ؤهذ   ا

 
 
. ٦الها ال ازخال١   لى حك٨ُل  ب بداظت   تي التي ٧اهذ  له. وؤها هىا بهىٍ  حك٩

ض    ع  ت ال مخال٢ُت. لً جخدغ  ول٨ً َغ٢ىا مخىاػٍ   ،خخال٫  بجهاء الا  ًٍغ

  ً ع ن جخدغ  ؤب٪. ؤهذ بداظت بلى  ع  ن جخدغ  ؤ ٞلؿُحن ب٪. وال ًم٨

غ ٞلؿُحن."   بخدٍغ

  
ُ  مً  بهظا ال٣ضع   "بطا ما ٦ىذ   خُنها: ما ٢ا٫   في زًم  ٞلم  ت،ال٣ىم

تؿاج٨م الهظه في ماؾ   بُا٢خ٪   ًحؿدشمٍغال   ُ ى  ؟ " َى

... .ول٣ض نض١     وعخلذ 

 ...له مىهلاؾ٣ٍى  صوي   وؾمٗذ  
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(28) 

  درب  
 
 جديد

ـ   ٧اهذ   ُ   بضث   ٝ  في ْغو  ت  مُٗالج م٣ابلتي لغثِ  هالم
 
 ٦ىذ   خُنها. ت

  ٢ض ٢غؤث  
 
   ألصًب   ٦خابا

ُ   ًٖ ؾحرجه   ٦بحر   بؾغاثُلي  مً  ت بةنغاع  الظاج

بٗضم ا٢ترابي مً "الخ٨ٟحر  شتمدكب   ىذ  ٨ٞ طل٪،ًغ٢جي ولم . ظا٥

ُ  لا  م٘ هٟسخي ٖلى ٞهل   بذ  ٢ض جضع   ٦ىذ   ".الههُىوي حن بحن ؾغاثُل

ً  وال نهُىوي   نهُىوي   ح . بحن مؿخَى ً. ٖال٢تي بةؾغاثُل  ر  ٚو مؿخَى

 
ض   ظىلت والظ٧ىعة.  هىا٥  الغ   ٦ٗال٢تي بمغاوصحي ما بحن   ٢ض ج٩ىن   ما ؤٍع

  ٌ   مً وهىا٥   ،جل٪ الهٟاث   مً بٗ
 

 هالهٟاث  يض  في جل٪  ؤ٠٢

 وؿالا ؤن   ه٨غ  باملُل٤. ال ؤ
 
ٖلى قٗىعي بٗال٢احي  ٚلبذ   هُت

ُ  بال  ٘   حن. هىا٥  ؾغاثُل ب   ، هى مىه الخالم   ٘  ال حؿخُُ وؿاوي  ب َاب  ٢ٍغ

 
 
اث   مً ٦ُاه٪ الخام. ٞبإػمتي ٧اهذ اليؿاء   ظضا  مً املجمٖى

 مً ٌكض   لخيـابىتي با باء مً ػمُالث  هاث ولا ، ؤو لام  تاليؿىٍ  
 صون 

متي  ،ٖلى ًضي اػعون مً ٍٖؼ مىدىهٍو  ٧امل   قبه   في ُٚاب   ةي ال٣ى  جٍو

  
 حن لخُاحي باؾخصىاء  بامل٣غ   مً ؤ٢غب   الُال١   ٢بل   مً ٧ان   مً ٧ل 

ٟ   مٗضوصًً ٖلى ؤشخام    ت ًضي الىاخضة. ٦
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بحن  وهب٣ى في جغاوح   املىا٠٢.مً جل٪  وؿاهُت في ال٨شحر  لا ب  حٛل  

. والاخخال٫   ع  ذ والٛض  قٗىعها بامل٣   ُ  وبحن ب وباؾه  وؿان في لا ت  وؿاه

   مى٠٢  
 خاالث،ه٨ظا ٦ثر في وال ؤٖٝغ لم  هظا ال٣غب ؤ. ٖاصي   خُاحي 

  ما مً الُب٣ت  مً ٖاقغتهم منهم ٧اهىا عب  ٞ
 
  لا٦ثر حٗلُما

 
غا . ما وجىٍى

ت. هى قٟٛهم الخ٣ُ٣ي   ؾغاثُليلا  باملجخم٘ خب  ؤ  لال٣اب   باملٗٞغ

 الصخو   ٖىضها ٧لمت ص. و ؤ. حؿب٤   مشلىا.ؾماءهم ؤ ٖىضهم ال حؿب٤  

   مٗه في ٞغى   وجدؿاب٤  
 
ة ظل ؤو املغؤله ٢بله. ٖىضهم ٩ًىن الغ   ماهُت

  ً ً  هى ما ٌٗغ   ٫ و  ت وؤؾمه لا بغجبت لاؾخاط  ٗان  وام هػي ل٪ بلهٟت  ٞه. 

 
 
ٗ٪ بلُهً  بجض   ٧لمت   مى٪ ٧ل   واخترام  ًإزظ ٞغ  ؤ ،ت ٍو

 
ٖلى  و حهبِ

  خؿب  
 
  ن  منهم ؤ مذ  الخاظت. حٗل

 
ت  ن  ىا، وؤٗ  جىاي   ٧لما ػاصث   املٗٞغ

 ما بالخُاة اهىا٥ ػهض ن  وؤ بمٓهغ.٢ُمت لاوؿان لِؿذ 
 
ُ  ا ت لُىم

ُ   احٗلىه  عص   ت. مباصتلاوؿاه
 
، ٖليها جغبُدىا باملضاعؽ   ىِذ  وب   ،صتها ٦شحرا

 ب ول٨ىىا هٟخ٣غ  
 
جُا ٘  ب لى جُب٣ُها بمجخمٗىا. ٞل٣ض جدىلىا جضٍع  لى مجخم

 جٟغ   ص٦خىع.ل٣به  الكهاصة وا٢خىائها لُهبذ   هدى خمل   ًدؿاب٤  
 
الٗلم  ٙ

 وا٦خُٟىا بدضوص   ،بمضاعؾىا وماؾؿاجىا الخٗلُمُت مً مًامُىه  

 مٗى  
 
ت   هىه   ،للمٗٞغ

 
ت جماما  ال٩لماث   الخ٣ُ٣ي. وؿخٗمل   مً الٗلم   زاٍو

 
 
ت ال٨بحرة ٘   زاو   ٢ٗغ   هدى و٧له  ،واملًامحن الجاٞع  الاعجُام.  ؾَغ
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  ؾغاثُلُحن ٦مً ًمصخي ٖلى خبل  بٗال٢تي م٘ لا  ٦ىذ  
 
بحن  ٤  مٗل

. الؿماء   ي . ؤمُل٤   بخىاػن   الخغم الضاثم باملصخي ٖلُه ٖلي   ولاعى 

   جى٢ٗجي،ت هب   جىاػوي وؤي   هٟىة جسلخل  
ة ال٨غ   ة ؤُٖض  مغ   ول٨جي في ٧ل 

ُ  وال ؤه٨غ بإهجي ؤ مٗهم،  الى٢ذ   ما م٘ مغوع  ت عب  ٢ترب منهم بةوؿاه

   الخٗامل مٗها بىًىط   صث  حٗى  
 مىع جغاوح  ى لا ة جب٣مغ   ؤ٦ثر. وفي ٧ل 

 هظا الك٩ل خت  
 
لى ٢اٖضجه ب ٌٗىص   ٩ٞل   ،ٕ  في هظا الهغا ى ج٣٘ ؤػمت

  ُ بخٗض  ال٣ىم  ...ت ٍو

  زلي ق٤  هىا٥ بضا 
 
جي صاثما  ٞال ؤ ٌٛلبجي، َو

 
مً  همه ٦شحرا

ً.بالٟٗل ٖاق٣ت لهظا املؿم  ول٨جي  لاخُان،  ًمان  بضازلي ب ى َو

  بإن   مد٤٣  
 
  هظه ال٣ًُت هي ٢ًُت

 
لمها  مهما جم   ٖاصلت َمؿها ْو

ً ب، ؤو املال٣اثمحن ٖليها مً ٢بل    ؿخٗمٍغ
 
 جهبى هدى   جها ؾخٓل  ؤ ال

٘   . والخ٤  ألجها ٢ًُت خ٤   ٖض٫. لُاملا له مُالب. واملُالب  ال ًًُ

ٌ   لُاملا ٧ان      ما. في ًىم   ؾُيخهغ   ٞلؿُُجي   وؿان  ب في ٖغو١   ًيب

ش   بٗب٤   نٟداجه   ٖبر   ال٨خاب وما مغ   ٚلبجي قٗىع    امخض   جاٍع

خه التي ٧اهذ  مىظ ٖمغ بً الخُاب و  بالٗاثلت   جخًمنها وؿِبت  ؾاٍع

  ٖىػ بضازله  املاػهُت ٖلى طل٪ الظي ايمدل  
 
ال٣اجمت  وخضجه   وؾِ
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  لٗاثلت  
 
ىا ٢اثمت مً  ٧اهذ ال جؼا٫   ٖٓام   ٖلى ؤ٧ىام   هاظغث لخبجي َو

 .... ما ًجغي وال ًؼا٫   لم ٨ًً ًٟهم   قٗب  

ً   بٗض   هىا٥   ٧ان   ً  بًٗت ا  بضازلي .هاتألٞى   ام هضوة لل٩اجبحن. لم ؤ٦

 ؤن ؤ ؤعصث  
 

ظل الظي ؤؾ٣ُجي بلى ؤؾاٞل لاعى بىظه طل٪ الغ   ٠٢

 ؤغة ها م٨ؿ  وؤ
 
  نال

 
  ٢ض ههبذ   و٦ىذ   ،متمهك

 
هاحي م٘ آ له جمشاال

  ٍ ُ  ت ال٣لُلت. الظ٧ىع   لذ  جس
 
  وا٢ٟت ؤمامه م   الجمىٕ   هٟسخي وؾِ

 ٗغ 
 
 ٍت

جباصلىا و  ٖلى الخٟل   ؾاب٤   لُه في ًىم  ب ٢ض هٓغث   ول٨جي ٦ىذ   ىه،ب  ظ  

 صث  ول٨جي حٗى   ما حٛلبجي،َباعي هظه بالؿظاظت عب   وال جؼا٫   الؿالم.

 ها. ٧اهذ َُبت ؤم ؾظاظت، ٞهظه ؤ لها.لالؾدؿالم 

ٗذ     ًضي للخٗل٤ُ   ٞع
 
ال  وال٩ل   ،والجمٕى ٦شحرة و٧ان الُابىع ٍَى

. ل٣ض ٧اهذ  صًب والٟهدى لا الىٓغ  ١مدكض   ن ىا ٦ُٟلت بإهٓغاج ُلؿٝى

، هىهي الٗخاب   ؤعي طل٪ الٗمال١  ٦ثر الاهخ٣ام. ٦ىذ  بل ؤ والخهام 

ُ   مامي ًًمدل  ؤ ٘  في ٦غؾ  ٦خابه. ٧لماث   ٩له مً زال٫  ُٖىوي ق ه جخاب

 ؤ مامي و٦ىذ  ؤ ٛغ  ٧ان ًه
 
 مً م٩اوي في َابىع اهخٓاع ال٨الم. ػصاص َىال

  ً ال  وؿاوي  ٣ِٞ ؤعاه بذجمه لا بالخ٣ُ٣ت. ٦ىذ   ًًمدل   لم ٨ً

الىٓغ بلى ا هخداشخى ٦ى   ٢ض ويٗخه ُٞه، ي ٦ىذ  لهي الظحجمه لا
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عٍجي مً ..خغ  ." زلهُجي لي:عؤًخه ٣ًى٫  اث  ٦م مً مغ   لازغ.بًٗىا 

 ٢ىلي ما ٖىض٥."   هظا الٗظاب والٗخاب،

 
٦الم.  ي  ؤمً  ٦بر ب٨شحر  في ال٨شحر مً لاخُان ؤ الهمذ   ٦م ٩ًىن 

 
 خاص الهمذ   ٦م ٩ًىن 

 
   ا

ا١ ٖمفي ازترا٢ه أل  الؿ٠ُ   ٦دض 

 .زغلا 
 
.ب الًمحر ..املٗظ

 
 و الىا٠٢ ٖلى ْلم  .. ؤ.الٓالم عبما جدضًضا

  ٘  . ولم ًٟٗل   صعثه ٧ان ٌؿخُُ

 ال٨خابحن في الجمهىع   ابحن ال٣لُلحن ممً ٢غؤو  ٖلى ما ًبضو ٦ىذ  

ـ   ظمُل ملا  ث بىن٠  ؤبض٦ً الىخُضة بٗض املالٟحن. ، بن لم ؤالجال

ً ازتر  ؤع به لم  لٗالم   املجخ٠   ا٢ه  ٞٗله ٖىػ بي ٖىض ٢غاءحي له ٖو

 ؤ
 
 ٖامل بضا

 
 ، ولم ؤعه ؤله. ًٖ مضًىت ٧ان ًغاها مضًيخه ا

 
 ًٖ جل٪   بها. بضا

ً  ًٖ ؤ ٖىضما ج٩لم   بال٨خاب   اللخٓت الٟانلت   وي ؤ الجمهىع   مه. لُٓ

 ال٨خاب لازغ بي ؤ ول٨ً ما ٞٗله   " أل٢ى٫: اهتهُذ  
 
خملجي ٖلى ه ه

 باجذ جاٍع ظىدت البرا١ بغخلت  ؤ
 
ُ   سُت ُ  جإنُل  ت ملاه

 
 ل  تي. مل٩ان ٌك٩

ٝ   مُالصي بكاعٕ   بٗض مً لخٓت  ؤ به الىظىص     "و بِذ مٗمىع.، ؤمىنى

. ٦غ ما الظي ظغي بٗضها ول٨ً ٧ان هىا٥ جه٤ُٟ  طؤ ال   ٦ىذ   ٦شحر 

  عاه في طل٪ ال٨غسخي  ؤ بِىما ٦ىذ   قٗغ بىٟسخي ج٨بر  ؤ
 
 ٖلى املؿغح بُٗضا
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، ؤو 
 
عى ولم ٌٗض لٓالله ؤهؼلخه لا  لغبما في جل٪ اللخٓت   نٛحرا

 
 
 غ في ٦ُاوي.زٍُى جاز

 
 
صها و٠ُ٦ مى٪ ٧لماث ال حٗٝغ مً الظي ًغص   جسغط   ؤخُاها

 
 
ٌ   وزغظذ. ًسغط   لذ  حك٩ خىل٪  ًطخيء املؿاخاث   مى٪ ومُ

ٛمغ٥ بىهج ًجٗل٪     َو
 
 ٧الىجمت. ثالؿماواٖلى ؤٞئضة  مدمىال

  ُ  ت...بُٗضة. ؾاَٗت مىحرة به

 اللخٓاث. خضي جل٪ ب جل٪ ٧اهذ  

  لل٨الم   ًإجىن  ٧ان الىاؽ  
 
 مغجٟ٘ هؼ٫   مً ٖالم   معي و٦إهجي هجمت

 قٗغ بىٟسخي بظا٥ الىهج.... ؤ ٦ىذ   بليهم.

ها ؤ ث  ث... وحٛحر  .. وحٛحر  .خُاحي ٦شحرة صزلذ   ؤمىع   اللخٓت   بخل٪  

ما!   عب 
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 (29) 

 امػجائب ميس يف ةالد  أ

ً ل مغة  مً ػ   ٧ان   ل ٌكبه طل٪  ل  معي عظ لخضًض  املىخٍٓغ ٍَى

   بهاخب  
ل. ٦ىذ   الٓل    الٍُى

 
اب اٖخضجه م٘ ال٨خ   بت ٖلى هدى  مهظ

 
 
 والصخُٟحن الظًً ٧اهىا ٖاصة ًٟد

٧لؿاوي.  ٞلؿُُجي   لؿان   ٖلى كىن 

 
 

٘  ا ٌٗاص ٢ىله وَ  ٖم   ًسخل٠   وٍ   ؿم
  ٣غؤ في ٧ل 

 
 م٩ان. ٧ان ازخالفي ظؼءا

ُ  م   تي،هىٍ  ً ي، م  مج    ؤ ت. ٦ىذ  ً ٦ُىىهتي الٟلؿُُي
 
 عي بىٟسخي جمشُال

 .ؤن ًغوا لاوؿان ُٞىا جغ٥ لهممداولت ؤن ؤ ا.مى  لٟلؿُحن الًاجٗت 

 .وؿان الظي ٌكبههملا
 

سخل٠  ٖنهم ٣ِٞ في ٢هغ الاخخال٫.  .. ٍو

  اهخٓغوي بهبر  
 
بظل٪ الاهخمام املدُِ  ماعب   يوكىاحخهي مً ختى ؤه

 في زًم   ٧ان   “.ؾٟحرب  ٫." ٖليها: ببُا٢ت ٦خب   هدىي م بي وج٣ض  

ب   طل٪     يلم ٌٗض ٌٗج الىهج ؤمغ  ٍٚغ
 
و٢خه ٦ىذ ول٨ً في  لان، قِئا

ب٢امخه.  بلى م٣غ   يمصخى ب ماالعجاثب ٖىض لى بالص  ٦إلِـ الضازلت ب

 ٧اهذ لا 
 
ها ؤن ؤصزل طل٪ البِذ. ؤ مىع جبضو ٧الخلم. ل٣ض ٧ان خلما

 
 

  ٢ض مغعث   ن جدلم. ٦ىذ  ؤ جل٪ التي جساٝ
 
 بظل٪ البِذ الظي ًخىؾِ

 
 
  ٢مت

 
ُ   إع في ٚغب  الك ما ؤو لجإث عب   ،ت عخلذال٣ضؽ لٗاثلت م٣ضؾ

 وال ؤٖٝغ لم   نض٤ً   ة مً هىا٥ بصخبت  ماع   ٦ىذ  . ٨٤بان خغب ا٫ب
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 " ؤ له:و٢لذ  اؾخى٢ٟجي البِذ  
 
خُاحي  ٧ل   ٦هظا.." ٖكذ   جمجى بِخا

 
 
،ظمل ُاث لاقُاء. ٩ٞان بُدىا لا ًٖ جمى   ٘  بتٞر

 
وم٣خيُاجىا  صاثما

ٟ  لازمً مام طل٪ ال٣هغ البهي ذ ؤ. ومالبؿىا لابهى. ال ؤٖٝغ لم  و٢

  في لخٓت   ِخه  وجمى  
 
 ٚاٞلت ٖجي.  ٧اهذ ٞٗال

،ال٣هغ  لىبقاع ؤهىا ختى ًً جىظ  ؤ ٕ  مكِىا هدى البِذ ولم ؤ
 
 ٢اثال

 
 
  ال٨ترووي: ه  البىابت بمىظ   ٞاجدا

 
بلُه ٚحر  في مجزلي." هٓغث   ب٪   " ؤهال

٦إلِـ صزلذ مؿخٛغبت مخٟاظئت  ع٢و  و٧الُٟلت نغث ؤ ،٢تمهض  

 هه عب  لىهلت ؤ ْىيذ   "." ٧اطب له:٢اثلت 
و الخاعؽ ؤو الؿاث٤ ؤ ما ٩ًىن 

ض الاؾخٗغاى  ٞل٣ض طهب   الُبار،ما عب   ٍغ  ؤمامىا.ؤصخاب البِذ ٍو

صٖىتهم ٖلى  ذ  جم   ناعوا ؤنض٢اءزلٟي ػمغة مً الىاؽ  ٧ان ٌؿحر  

هداء ال٣هغ في ؤ صوع  ٧الُٟلت ؤ نغث   للٗكاء.مؿُت جل٪ قٝغ لا 

 الخمام.و الٛٝغ ختى جٟد  ، ؤزظ الهىع آ ال٨بحر الغاج٘ البهى. نغث  

ب.طل٪ الُىم هى صزىلي في ٖالم ؤلِـ  ل٣ض ٧ان    الٍٛغ
 
 . لم ٨ًً عاجٗا

 بٗض... 

لى لازغ. ٦م ب الخُاة جإزظها في ٢ٟؼاث ٖمال٢ت مً م٩ان   و٦إن  

 
 
با   الكٗىع.طل٪  ٧ان ٍٚغ
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دو َىاع عبما مخمالٍٛغب لا  لاوعوبيظل ٪ الغ  ٞهم طلال ؤ ال ػلذ  

ُ  الخى٨ت بالٜ الظ٧اء. ٢ض ج٩ىن ب ت هي ؾغ  وؿاه ي تي وبؿاَتي املَٟغ

بالخدضًض مً  م،لاظاهب منه الغ ظا٫،م٘ طل٪ الظ٧اء الظي ٌؿخٛغبه 

 املغؤة الٗغبُت. 

  ٦ىذ  
 
  ل  ؤق٩

 
  مٗاصلت

 
بت ىجها مً  للمغؤة   في ٞهمهم   مٖنه ٍٚغ ٦ما ٌٗٞغ

٘   والخٗامل   ال٨خب     الٟلؿُُجي. هىا٥   م٘ املجخم
 
  ٖاصة

 
 همُُ نىعة

 
 ت

 
 
، الٗغبُت   للمغؤة   مهاخبت ذجبها الغ   ٌُٛيها الدجاب   املؿلمت   ظل  ٍو

ً  لا  وعاءه في مٗٓم    بًغاها  ٞال ٩ًاص   ،ما٦
 
تها مً ال ٌعي صخ   بهىعة   ال

  زُالها. وهىا٥  
 
  الىمِ

 
ً   للمغؤة   ب  املغ٦ .جدضًض ظل  الغ   في طه

 
 و٦إن   ا

 
 
ب   وط٧اءهاوحٗلُمها  املغؤة   ز٣اٞت ًٖ املغؤة التي جبضي مالمدها  ٍٚغ

 
 
  ؤهىزت

 
  ًلٟخه.  وظماال

 
 
 ٖليها ص املغؤة.مً  ما ًدض   هىا٥ صاثما

 
 ؤ اثما

 في ٢الب   ن ج٩ىن 

ضها ظل  الغ   ها ًغب٪  ٖ. جىى  مدضص   ت ظمُلت،. ًٍغ ؤو  ،ؤو مش٣ٟت ،ؤو ٢ٍى

 
 
ُ  و ؤ ،متمخٗل ٕ   ت.ط٦  مً ؾُٗه   ٚم  ٖلى الغ   بها ًاع٢ه   الهٟاث   اظخما

٘   الضاثم   ٖلى خؿب اصٖاثه   الخشِض     الهٟاث   هدى امغؤة ججم
 
 . ال٩املت
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ضها آلهت هثى. ظل لإلله لا لىهُت حهبها الغ  ؤ ًخىظها هى بهٟاث   ًٍغ

   ًًٗها في ٢الب  
 ًخىؾُها،ال ًىظض ٖىضه ما  قُُاوي.و ؤ مالث٩ي 

 واملغؤة الٗاصًت ال جلٟخه
 
ضها اؾخصىاثُت   وقُُىتها.بمالث٨ُتها  . ًٍغ

  ٞإها جل٪   الغ ظا٫، ٧ل   وبي ما ًاع١  
 
  الجمُلت

 
 هىزت  لا  املٟٗمت

  بىٓغهم.
 
. الظ٦ُت

 
  يٟٗي بؿبب   املخٗلمت

 
 ْغوفي ًجٗلجي صاثما

  هاصثت، مُُٗت، مىدىُت،
 
ت ٌؿ٣ُها عظل   مىخٓغة  به خلم   هبت ؾماٍو

هم ٢ىحي مً بحن ع٧امي ي  ٖلي. جٟٖؼ
 

٠ٗ  
 
  ْغوفي.... تهغبهم بُٗضا

 
 ٦شحرا

 مجي. 

 
 ٞيهم.  الىٓغ   مٗىذ  بغئٍتي وحهغبىن متى ؤ ٌؿخمخٗىن 

ي  ضون َٖغ   الضازلي،ًٍغ
 
ضون.هثى التي لا  ٞبه هكاقت ول٨نهم  ًٍغ

 
 وؿاهُتهم. ب ٖىٟىان  مً ٖغي  ًساٞىن 

 
 

 ؤمً  ظا٫  الغ   ًساٝ
 
البؿُِ الٗاصي  وؿان  مىا لا ن جغي املغؤة

 بضازله. 

  ه هدىها الًٟى٫  غ  ًج
 
ما٢ه   ٦شحرا ً   الضُٞىت   أٖل لى ب التي ًد

 ؤول٨ىه ال ٣ًىي  ،٢تراب منهاالا
 
 خىحن   ظل  الغ  في  منها. ٖلى الخغوط   بضا
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ضها  امغؤة   هدى عخم   صاثم    ؤ جٓل   ن  ؤًٍغ
 
  اخخ٨مذول٨ً  ما

 
 ْغوٝ

 الىليالظ٧ىعٍت بإن 
  ٖليها. ٩ًىن 

إزغ   ًبخٗض   تىخ الغخم   مً طا٥   ٣ًترب   ٞال ٩ًاص    بالٟٗل   بىٟؿه   ٍو

ـ   ـ   الٟٗل   الجيسخي. ٨ُٞخٟي بجي تر٥   الىج   ٍو
 
  خم  الغ   عخمت

 
 مخسبُا

  ،٦ثر  ؤ
 
  الٗلُا. وال٩لمت   الؿُىة   هه ناخب  ؤ هٟؿه   مظ٦غا

  (.وؾ٩ىن ال٩اٝ )٦ؿغ الظا٫ ٞمىه الظ٦غ   .. هى الظ٦غ  .ظل  هى الغ  

.حٛلبه 
 
 خىله  ٦إهه ؟! ٞالال الٛغوع  ٠ُ٦ ًمأله الؿُىة

 
يؿىة

٘   اث  مؿخٗض ًىؾ٠!  . مً ُٖىهه عم٣ت   ظل  ؤؤونالهً مً  لخ٣ُُ

   ٞهم   هىا٥ ؾىء  
٘   ،ز٣افي   ظل  الغ   ؤو ُٞغي بالٗال٢ت التي ججم

ىضها ٖغوط بلُه. ًيخهي بيكغ   ظل  الغ   ض  ىٖ . الى٩اح  باملغؤة    ولىط ٞيها ٖو

اه املغؤة ًيخهي جج بليها بظعوتها. ًٞىله   مللمخهطعوجه وجبضؤ هي  بظوع  

ٕ   ٖىض    ًلج   ن  لى ؤبوجبضؤ هي ًٞىلها ٖىض اهتهاثه. ًدبها  ،قب٣ه   اقبا

  منها. ًسغط   ن  ؤ بٗض   ه  هي بدب   بها، وجبضؤ

  هي  ؤ
 
 ؟ واملغؤة   ظل  ما بحن الغ   الخىانل   صاعة مٟاهُم  بم ؾىء ؤ الُٟغة
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  ،ال٣ضاؾت   ًدملها بلى مغاجب  
جزلها  لاعى.ٖلى  بِىما ج٩ىن  ى لبٍو

 ال ٖما١  ؤؤٖم٤  
 
  له. م  ضهاؾت ٖىضما حؿل

ض    ؤ مً املغؤة   ظل  الغ   ًٍغ
ال ٣ًبلها  بغؤؾه.ما  ٖلى هىي ٨ٞغة   ن ج٩ىن 

 ب
 
 الكُُاهت. و ؤ ،ال٣ضٌؿت الهىع.بةخضي جل٪  ال

ٟ   وبال٣ضاؾت   ؤهىزت  الغ ظل. هظا ما ًخٗب   . لٗل  ت وبالكُُىت ٖهغ  ٖ

ض   املغؤة، ؼتها  ٞحًر ،ٍٚغ ؼتها هي لاهىزت لخ٣ُ٣ت ؤن  وا باألمىمت   .ٍٚغ

  ،امغؤة م  ؤنله مً عخ ظل  الغ   ولغبما ألن  
 
ؼجه بال ما  ٞال ؤنالت في ٍٚغ

ؼتها،هظه هي  بإهىزتها.هثى ٖىض لا  لامىع   ٞإنل   ٖلُه، ص  حٗى   ُٞغتها  ٍٚغ

  لاولى.
 
، ٞهى . ؤما ومنها ج٩ىن ؤما . ط٧ىعجه هخاط   الغ ظل  جه ٦ما ؤبى   امغؤة 

 املى  لٗب  
 

 ختى ؤ ؤصواعه. ل  ظ   ٞيها عور
 
مً  نبدذ هظه املؿمُاث ظؼءا

ؼجه. ؤنبدذ   ؼٍ  ٧ىعة َٟغة الظ ٍٚغ  بِىما جب٣ى  ،تٍٚغ
 
هي  لامىمت

 
 
ؼة  ٖىض املغؤة.  الٍٛغ

ٟاجى ٧ل   ٗحٍٗغ ٣هىا مبجي  ا وحكَغ   اجىا ٞو
 
ظل للغ   ٖلى بًجاص مسغظا

 
  ..هى بها لاؾاؽ ٩ًىن 

 و مؿاولُخه ب٩ىهه ؤ ،ولغبما قٗىعه
 
 لاؾاؽ ًجٗله يلُٗا

 وم٘ هظا هى الىخُض   ٞهمها، بإهه مً املؿخدُل   املغؤة. ًهغ   بم٨ىىهاث  
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ض. ًداو٫   الظي ٌٗٝغ   ٞهمها، ما جٍغ

 
ضع٥   ًٟهم   بصعا٦ها وما ًلبض  ٍو

ً  خ   بليها.هه اهخهى ؤ تى ًٓ
 
 جضع٦ها.بها بىاًَ هي هٟؿها ال  املغؤة

ه. وهكاقخ   ه  وجُبؿ   اعجي  ٢كغها الخ ٪  ه.. ال ٌٛغ  .عبما ٧البهلت  

٘  ب٣ى   ٞغاثدخه     تها جضم
 
ٕ   الُٗىحن وجظٝع   الضمى

 
ا  الخد٨م   ٌؿخدُل   ظٞغ

 
 

  بهاء   غتها جؼصاص  به. ٧لما ٢ك
 
  وههاٖت

 
  ووٗىمت

 
 ولظة. عاثدتها الخاصة

،بها  ًُُب   الضمٗت ىاث الُٗام  دكٟه في ٨الٗلم ً ضها ال ًؼا٫  ٞو

 ص بهلت...مغاى. وهي مجغ  مداعبت لا 

 ا
. ملغؤة مسلى١ 

ً   املسلى٢اث   وم٨ىىهاث   م٨ىىن  اؾخ٨كاٞها  ال ًم٨

 ٖىىة ؤ
 
  ظل  الغ   و بالُٟغة. لُٗٝغ

 
  جدخاط   ،املغؤة

 
 ؤ املغؤة

 
 هٟؿها. ن حٗٝغ

ت   ول٨ً ٧لُىا ميكٛل   ٦ظل٪، ٦ما الغظل   مىه، ؤ٦ثر  لازغ   بمٗٞغ

يخهي   ٍو
 

  ب بىا املُاٝ
 

  لى ن٠
 
ا ٣ًابله للزغ مى   ونٟاث   ٗاث  جى٢

زغ بما ًغاه...ولِـ ٖلى لا  ًد٨م   جهضمه وججٗله   وه٨ؿاث   خباَاث  ا

  بما هى ٖلُه. 

  ٣ًٟض   ظل  ٞالغ  
 
تها، صزىله بىهم   ٖىض   املغؤة   مٗٞغ

 
 ظل  الغ   ج٣ٟض   املغؤة

خه ٖضم   ًٖ زغوظها مً وهم    .مٗٞغ
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(31) 

  غجيب   وغامه  

 ؤلِـ العجُب ال ؤ بضزىلي ٖالم  
 
جي وبحن ما الظي ظغي بُ ٖٝغ

 ؤ ؟  ال بض  الضبلىماؾُحن
 
  جي ٦ىذ  ه

 
٘   هضٞا ًٞىلهم هدى  ٌكب

مً  الٗغب   نض٢اء  لا  خض  ؤ. خملجي ت بالكغ١  الخان   "٦ؼوج٩ُا"الا

  امل٣ضؾت.ماء الؿ   ة هدى نٟداث  مغ   الضبلىماؾُحن طاث  
 
با  ٧ان ٍٚغ

 
 
ـ   ٧ان ٦ظل٪ .عجُبا ه املُل٤. ؤعب٨جي اهخمام   طل٪ الخٗامل بالخ٣ضٌ

 ب .ؾ٣اَهاب ي ؾى  ؤٞهم  لم  بمكاٖغ   وصلىه
 
ٖبض  ؤٚاوي مشل هه ٧ان  ؤ ال

ت،ٞالم ٧األ  الخلُم خاٞٔ. مغه٠ ًدب    ،ماعب  ظل الٗغبي و٧الغ   املهٍغ

  ًٟهل  
 
ال٢خه لا  بحن مكاٖغه   جماما  و٦إهه خغ   ل  ت. ًخٗامؾغٍ  ٖو

 ب خملجي ٦ٗاصحي الًٟى٫  ؤبىاء.وال  ال ػوظت ح٤ُٗ   !باملُل٤
 
هجي لم ؤ ال

 نبدذ  ؤ ٞهم لم  ؤولم  ،ال٣ضاؾت ٖىضه بدالت   ٦ىذ   ٞهم لم  ؤلم  ٞهم،ؤ

 صوؿت. 

 
 
ٌ   ٧ان هىا٥   للٛاًت. ولم ٨ًً مهما مً طل٪ الكٗىع  بٗ

بت ٧ل   اؾخ٨كاُٞت   بمغخلت   ٦ىذ   ٦ظل٪.ي عجبا٥ مج  باال   تباالٛغ  ٍٚغ

ً   ي.مج  الىاؽ  ٖلى ٢غب   ٗخاصة٦ً مؤٖجي. لم   هخمام مً ٢بل  الا  لم ٨ً
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ًلا    زٍغ
 
با التي  ٧ال٣ُت  مؿخٛغبت مخٟاظئت  مً َبُٗتي. ٦ىذ   ٢ٍغ

  ٘  باملضاٖبت ٖلى ٞغوها جدب   حؿخمخ
 
 . با

  ٧اهذ  
 
  مغخلت

 
 بالغ   مخٗضصة

 
ـ  ب ظا٫ جيخهي صاثما ىدُجت. ال لى هٟ

 .. .و هغوبهمهغوبي ؤ

 صر. ما هغوبي ٧ان هى لالغب  

 ،ِوهاق وم٨ٟغ   ،٧اصًمي  ؤو  وؾُاسخي   ومىؾ٣ُي   ٞبحن صبلىماسخي  

ٝ   ٧اهذ جتراوح الخجاعب    ؤ ٦ىذ   عبما!هٟسخي مً زاللهم  في ا٦دكا
 
 ل  ٞد

  
 
ان ما هه   ٞيهم، و  ًٖ املسل  .ماءٖغوف الؿ   ٖلىلهت آتهم ب  وؾٖغ

 ؤ ٦ىذ  
 
شما ؼلهمه ً  ؤ ٍع ًىن  ،تهمعي مدضوص ٞغ . ٍو  ما ًدب  لغب   الجزو٫ 

 الالهت.  صواع  ؤ ظا٫  الغ  

 ؤ ٦ىذ  
 

ً مدغ   ًٖ عظل   بدض  مً و للَى ع  لي ٖو
 
 ٦ىذ   للٗالم.و سل

 ؤال  لل٨ما٣ً.٫ىهت ؤظل منهم في زُالي الغ   ظٗل  ؤ
 
 ى ٌٗن ٧اهىا ب ٖٝغ

 ن 

 ؤطل٪. ال 
 
ُٖاجي في بُٖه ؤما  ٧ل   خ٣ُ٣ت.٧ان ما ًجغي ختى  ن  ب ٖٝغ

  الغ   البدض ًٖ طل٪  
  ظل املدغ 

 
 و.ع املسل

وهىا٥ مً  املُل٣ت، ظا٫ مً ٌؿٗضه صوع البُىلت  مً الغ   هىا٥  

ض     ن  ؤ ًٍغ
   ٩ًىن 

 
ٖ  وهىا٥  و،املسل   ٤  وهىا٥ الٗاق   ٔ،الىا

 
،الىل  هان 
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، ب  وهىا٥ املد   الصجإ، وهىا٥ ال٣اثض  
ا الًالى  اع ظب  وهىا٥  املٟخىن 

٘   ،والخىاَغ ضون. وهىا٥ املىلى الظي ًجم ضاث واملٍغ   مً خىله املٍغ

 به  الظي ٣ًىم   ر الضوع  ومهما حٛح  
 
  الغ ظل  م٣خىٗا

 
ُض بإهه الىخ جماما

  وخض؛ولا 
 
 بإهه ز

وهى اليسخت  ،زؾخصىاجي وهى املمح  هى الا  ل٤ ل٩ُىن 

ُ   ٫ظاز ظمُ٘ الغ  ما ًمح   وؤهم   .ر  التي لً جخٛح   ت ٖلى بازخالٞاتهم الىٖى

 ؤ ،خؿب بًماجهم املُل٤
 
ىه٪ ؤ جهم ظمُٗا  ٌٗٞغ

ىن   ٦ثر مى٪. ٌٗٞغ

ـ    ال٣ىاٖت هم م٣خىٗىن جمام  و  ؤهٟؿهً،٦ثر مً اليؿاء ؤاليؿاء  ظي

ً   ،ومٗهم املًٗلت ،بهم الخل   ن  ؤ  ومً زاللهم 
 

الدجاب  ٨ك٠

 
 
 ؿ٣ِ لا٢ىٗت. وح

٘   هظا،ظا٫ في وال ؤل٣ي باللىم ٖلى الغ   ٞهم الدؿلُم به  وال ؤؾخُُ

م   ؟بتهم اليؿاءم هه  ؤ ،هٟؿهمؤ ظا٫  الغ   بٞل٣ض هه   ٦ظل٪،   ه 
 
هم ؤٞ

ت م٨ىىهاث   ً   ختى بإص١   اليؿاء بمٗٞغ غهً. ومكاٖ جٟانُل خُاته

 ٞتري الكُى 
 
 مً الغ   ر

وجغي ٦خب  اليؿاء، بإمىع   ظا٫ ًٟخىن 

ٗاث     الدكَغ
 
 و  بضوازل اليؿاء ًخسه   ٖلى ؤخ٩ام   وههىنها مبيُت

٘   بالٗلم   . ال خُاء  ظا٫  بها الغ   ٌ  ؤ ظل  الغ   هى الكٗاع. ٌؿخُُ  ن 
 
مجي ٗل

، ًٖ آالم    ٌ ُ   الخُ ُٟ٦ ً ، ت  ٖو  ؾخدم  ؤومتى  الىٓاٞت 
 
ظل الغ   . ٌٗٝغ

بلُه  وما الظي ًدخاط   ،لم منهم ٦ظل٪ ما الظي ٌكٗغوي باليكىة  لٗا  ا
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٘   ًلمؿجي؟و٠ُ٦  ،ظؿضي  الجلُل   م  ل  االٗ ن ًسىى  ؤ ٌؿخُُ

  به، ها املغؤة بالخ٨ٟحر  ؤؾخخي ؤ لخٟانُل ٖىضمابخٟانُل ا
لي  وال ًجىػ 

،
 
  . الخُاء   زضف  ؤ ،مىع ؤث ه٨ظا ط٦غ   ٞةن   ؤنال

 ٕ  ول٨ً هى املكغ 

 الُاهغ. وجغي اليؿاء   الهاص١   والكُش   والىلي   لخ٨ُم  وا وال٣ُٟه  

ُ   ال٣ُٟه الٗلُم ظلالغ   ًتهاٞتن لؿاا٫    ت الا ًٖ ٦ُٟ
 
 ،ٚدؿا٫ مشال

لؼوظها بةجُاجها مىه ومتى.  ذ  وجغاها حؿإله ًٖ الىي٘ الظي حؿم

 
 
ًً هى و الض  ؤ ،وال خُاء بالٗلم ها،ؤم   ال جٟصخها م٘ في جٟانُل   ضزله  ج

 
 

 ٗاع. الك

بت   ٣ٍت  وبُغ  ً   ً  جغي اليؿاء ًدخ٨م   ٍٚغ هض٢ غظًٗ  ٍو ظل لى الغ  بٍو

ٌ  في    ظل الىهاثذ  ُٗي الغ  ه٨ظا جٟانُل زانت. 
 
  الجيؿُت

 
ه و٦إه

ظل الٗغبي لهظه الغ   ًٟهم   ال ٩ًاص   ،وفي مجخمٗاجىا .الٗلُم   الخبحر  

  ،اللخٓت  
، ٞهى  ونىلها،وبحن املخٗت  لظعوة   بحن ونىله   الٟغ١  لاؾاؽ 

  .طعوتها ونىلها، وطعوجه ٞىنىله
  وجٟهم   ١  .. وهي جهض 

 
 ،ضع٥  وال ج

  ،ال بصعا٥ وجب٣ى بدالت  
 
 ج

 
  مكاٖغها. ت  الم ٞيها ٖلى بغوصها و٢ل

  
ختى  ٖض  ؤ. لم الخانل   الؿ٣ٍى ٧الخدهُل   ٩ًىن  ة  مغ   في ٧ل 

.  ،ٍللهبى  لخٟذ  ؤختى  ٖض  ؤ. لم الؿ٣ٍى ؾم٘ صوي  ؤ وال الؿ٣ٍى

  ؤ ٦ىذ  
 
  ضعبي لازغ،لت بمصخي مخٗل

 
 مىظىصة،ها ؤج   صعب خُاة ؤٖٝغ



 

 

 160 

 الرّجالِ ظاللِ في

 ؤ
 
   ؾُٓهغ   ظل الظي ال بض  بظل٪ الغ   بمسُلتي. صع٦ها جماما

 
هجي لُسل

  
دغ  ً. ع  ٍو ٣ت  ؤ ٨ٞىذ   ،ظلالغ   مهما ٧ان طا٥   الَى  إزغي وب عبُه بٍُغ

  ُ جي،ت ب٣ً   َو
جي   مكغوعي الصخصخي   ٩ُٞىن   . الَى

 جها ابضا لً جسغط مجي.... ؤ . ًبضوٖاصة.

:ول٨ىه ٧ان  نٗب، و٢ٗه ٧ان   ظا٥ لي ٦الم  
 
  مد٣ا

 
ي ٖلى صخ"ٞد

ُ  ماؾ   ى  ب  ال٨خاب عخ   مؿُت  إطل٪ الل٣اء ب بٗض  . “ت لخٗملي بهاؿت َو

ـ   غخذ  ُ  مٗالج بي عثِ  ٖليها، ظا٥م٘  ٖمل  ؤ ٖلُه ٨ٞغة ٦ىذ   ت َو

ُ   ت  ُمٗاملجخمعي بحن الج كإن الٗمل  ب  ب  . ؤعج  لازغي  توالجهاث املدل

غى   بال٨ٟغة     ٖلي   ٖو
 
ُٟت ظضًضة مٗخظعا ا خهل بالؿاب٤ ٖم   ْو

 
 
 ؤ ٦ىذ   مسخلٟت.ة بي ٢ى   ٧ان   .ماطًت" لؿذ   هذ  ؤ: " ٢اثال

 
ما  يٗاٝ

ُٟت املغج٣بت ختى ؤهىإ بال٨ٟغة  ٦ض  ٖلُه مً ٢بل، ولم ؤ ٦ىذ   والْى

ُٟت   وخاولىا مىٗه مً ج٣ضًم   ،الٗاثلت ة في مىيىٕ  ال٨غ   ُٖضث  ؤ لي.  ْو

٦ً لم ؤ و٢لذ له بجغؤة   ،ي مؿخٟغؾت٪ اللباة مج  جل خُنها زغظذ  

ت مل٩ىجه  جدذ   ؾىىاث بالٗمل   أل٢ىي ٖليها بٗض    بامل٩ان.بقغاٞه وعٍئ

ض    ؤن ؤ "ؤٍع
 
 ق ٖٝغ

 
 ت مً ممخل٩اث  ُمٗبطا ما ٧اهذ هظه الج ولان، ِئا

ض  ٞإها ال ؤ الٗاثلت، ىُت بؤما  ٞيها، الٗمل   ٍع  ٖامت،طا ٧اهذ ماؾؿت َو

  ً   لجي وؾإٖمل  مل٪ مً ال٨ٟاءة ما ًاه  ؤي هجؤ ٞإها ؤْ
 
ما ًٖ  ٚع
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  ٘  ؾٟحر   ٧ان   .ؤزغي ة ن ًهٟٗجي مغ  ؤ الٗاثلت."  ال ؤْىه ٧ان ٌؿخُُ

 
 
م لي ٣ًض   ن  ؤ ما ؤعاص   ؾلُىي   ت ولؿبب  ُمٗلجبا جل٪ الضولت مهخما

٣ت  اطا ما ال٢ُذ نٗىباث في الخُٗحن. باملؿاٖضة  ما  ؾخٗملخه بٍُغ

ً   اجٟا١   م٘ الغثِـ بال  باالجٟا١   ه  ن  ؤٖلى  مٗل ًبضو حُُٗجي مً َٞغ

 . ؤزغي ة اثلت ٖلُه مغ  ٗجشىع ال ل٨ُال 

ً  .هم زاعوا واٖتريىاوؤْن     مسالبا بغمذ  ٢ض ؤ ٦ىذ   .. ول٨
 
 اؾخٗضاصا

ُ   لاله٣ًاى      .يذٖىض الخاظت.... وحٗ

مام ؤٖلُه  ٢و  ؤ وبِىما ٦ىذ   ؾىىاث،ة ض  ٖ في طل٪ الُىم بٗض  

جل٪  لىٟؿها.٦غهها  ٧اهذ ج٨غهجي ب٣ضع  خضي مٗاوهاجه التي ب

  الصخهُاث التي اوٗضمذ  
 
  مً ُٖىجها الخُاة

 
ً   مىظ ل. ػم مدؼهت  ٍَى

  هم  ٟبالىٟـ. ٧اهذ ج الاقمئزاػ   شحر  جم٣ُخت 
 
و٧اهذ  شخيء، ٧ل   وحٗٝغ

 
 
ً   بها الهخمامه بي، حكخٗل   الٛحرة ٖال٢ت  .ما الظي ًجى٫   جٟهم   ولم ج٨

 ؤول٨ً لم ًٟهمىا  ال٣غابت جل٪ ٧اهذ جلخبُهم،
 
بعجابه بي  ؾغ   بإن   بضا

 ب تي ٚحر املؿبى٢ت بالٗمل  ُ  حي وبمهى  ٧ان في ٢ى  
 
غ ٖاصة جاز   الىاؽ   ن  ؤ ال

  
 ً  هما الؿبب. ولم ؤ٦ً أل  "، ظمالي"خؿجي وؤن   ؾىء الٓ

 
 هخم ٦شحرا

ي قاٖت م٣ُخت ٖج  جل٪ املغؤة ٢ض ؤَل٣ذ ب بخل٪ الخٟاهاث. ٧اهذ  

 ؤ م٣ذ  ؤؾاب٤.  و٢ذ  وػمُلي بامل٨خب في 
 
 ولئ٪ الظًً ًخ٩ل

باللٛى في  مىن 
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. لِـ الهخمامي باملؿم   اهتها٥   تي ب٣ُم ب٣ضع   ُاث  الكٝغ جل٪  تمٗٞغ

 ُاث باليؿبت لهم. املؿم  

  هجي "ؤؤ ما ٢الخه نض٣ًتي بمىيىٕ   عصص  ؤ بِىما ٦ىذ  
و ؤ هام" م٘ ٧ل 

 ٧ل   لحن  " ٠ُ٦ جخدم و٢ا٫:ُٖٝى  حن  ٗب لي  ب البلض. هٓغ   عظا٫   هه٠  

:ط بها " وب هظا؟  شخي". ٞىٓغث   "ما هى عظا٫ البلض بد٩ىا ٧ل   جى٤ُ 

لى ٧ل عظل "همذ" مٗه  ؤجضعي، زضقها ٢اثلت: "ت ٦ضث ؤليها بهب  ب

 
 
٩لمحن." ؾ٣ِ ٦المي ٖليها و٫ املخظل ؤمام٪ ؤل٨ىا هظا الغ   م،ج٩ل

خغة،   "ماطا حٗجي؟" ٞغص   و٢الذ: ٧الص 
 
ا  خغب   ن جضب  ؤ ٢بل   هى مؿٖغ

ٕ   هه لى ٧ان  ؤ" حٗجي  ٖلُه:اليؿاء  مىيٕى ٦م مً ال٨الم  املىيى

ظا٫.ولئ٪ في َابىع ؤ ٫  ؤو ها ؤ ل٨ىذ   خهلذ،ث اقاٖولا  " ٞل٣ض الغ 

  ص  َل٣ُي ًغص   ٧ان  
 
 " مٗه ٦ظل٪. هجي "همذ  ؤ صاثما

 
 
٣ هىا٥   و٦إن   ػوجي، حكبه   جل٪ املغؤة  ٍَغ

 
٘   ما ًخ٤ٟ   ا ٖلى  الجمُ

  زىيه.
 
٘   ٖلي   ل  ٫ُ لي ٖىضما ٣ً٨ًى  ٧ان صاثما  الاتهاماث التي ٌكب

 لي ٦شحرة م٘ عظا٫   َٟا٫ بها في ؾىىاث الُال١ ًٖ ٢هو  لا  ٣ٖى٫  

  ٘   زُاله: مً نى
 
بغوصحي ٖلى بغوصج٪؟"  بُدبى٥،ٖلى قى  "ال ؤٖٝغ

   ت  جام   ٖلى ٢ىاٖت   التي ٦ىذ  
 
  بها.مت ومؿل

 
  ؤمىه و  ذ  ٣  جُل

 ها بال ؤصوى ق٪ 

  هى اهتهاء   الُال١   ز  ما ًمح   م  ؤه بإن  
 
ٖلى  الٟٗل الجيسخي. ٧ان ٧اهال
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ٖلُه  ؤعص   مً ؤهم بهجاػاث الُال١. ٨ٞىذ   مىه ٧ان   الخسلو   ْهغي.

واط:ؤ٢ىلها له ؤًام  ٦ىذ   مؿتهؼثت بٗباعة     الؼ 
 
 "لم ؤٖٝغ مً الجيـ بال

 ما ٢ضمخه لي، وال ؤ
 
 ما ج٣ض   بن ٧ان   ٖٝغ

 
ول٣ض  صخُذ، مه هى ؤنال

ذ   همذ بإن  الٟغ١  ٖٞغ  مشل٪."  عظل  البروصة جإحي مً  الُىم.... ٞو

حرها مً لاجل٪ ال٩لمت "همذ   ّ  ل" و"ٖاهغة" ٚو  ناعث   املكِىت   ٟا

.لؿاوي  جغا٤ٞ  
 
 لا  ض  ؤخو٢ٟجي ؤ في ًىم   ٦شحرا

 
هىا٥  هل  : "نض٢اء مدؿاثال

ش للض    و ٖاثلخ٪؟ " ٣ٞلذ  ؤ ،ٖاعة في خُاج٪جاٍع
 
ال". ٣ٞا٫: "  : " َبٗا

؟سضمحن هظا املهُلر حؿخ ولم  
 
"مً  مخإملت:مؿتهؼثت  " ٣ٞلذ  ٦شحرا

هظه  ن  ؤ قٗغ  ؤزحرة. نغث لا  ي في الؿىىاث  ما ؾمٗتها ٖج   ٦ثرة  

 ال٩لماث جسهجي." 

 ًٖ اؾخسضام جل٪ املهُلخاث بٗضها...  جى٢ٟذ  

 بُٗض.  بضازلي لى٢ذ   ول٨ً ب٣ُذ  
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(30) 

  ًج  أ
 
 وطن

 
 غاهرة فأًج   لث

 ا جهبذ   ن  ؤ ؾهل  ؤما 
 
  طا ما ٧اهذ  ب زو  أل با ملغؤة

 
 مُل

 
  ٣ت

 
ٖلى  ٖاهغة

 ؤ
 
٘   الىاؽ   ؿىت  ل ان ما... في هظا املجخم ٗ   وؾٖغ  ال٩لمت   مً جل٪   ذ  نى

 
 
ٗ   ،وؾاما   في هظه الخاالث   الٗهغ   خه ٖلى نضعي. ألن  ووي

 
 مام  ؤ قٝغ

ٕ   ٖهغ   ٝ   خاملي صعو ٝ  ه  م   الكغ . ضعي قغ  الكٝغ

  هىا٥  
 
  مًٗلت

 
. ٞباؾخصىاء َل٣ُي الظي ىٕ  في هظا املىي ماؾٟت

 
 
.قغفي ٖلى  في هخ٪   ٧ان زؿِؿا  ب لؿاهه 

 
 الىابي الجاعح   ن ال٨الم  ؤ ال

،مً  ًسغط   ٧ان   الهخ٪ تهً بال٩اص   وؿاء   ة  ٦شحر  خُان  ؤوفي  اليؿاء   ،ٖٞغ

هً ؤؤو لم ؤ  ٖٞغ
 
 .. نال

  اقتهغث  
 
 لم ؤ٦ً ؤ ببُىالث   ٦شحرا

 
  ٖٝغ

 
لجي ؤؤه

 
 ٞيها ؤ مش

 
و ؤ.. .نال

  ؤ٦ً مىظىصة.ما لم نل عب  باأل 

 
 
  هبذ  ج

 
  عى املؿدباخت للمغؤة  لا  املُل٣ت

 
ٖلى ػوظها مً  التي جساٝ

ً   ٖلى ػوط   املغؤة التي حٛاع   و الاهٟالث. وجل٪  الٟلخان ؤ  لاخىا٫   بإخؿ

غ   بدٓحرة   مم٨ً اؾخًاٞخه    ،الىهمي   ٧ىن ملهمتها في اٚغاثه  . ٞإزىاٍػ

  ُٞهبذ  
 
مً  وهىا٥   زُالها.مً  مً حٛاع   وهىا٥   زُالها.في  بٗلها ٚؼالا
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 خضوص   ث  ٩ٞاعي حٗض  ظغؤحي وؤ ذ بإن  وهىا٥ مً ْى   ها.ؤؾخٟؼ   ٦ىذ  

.  الُال١   ن  مً جغي ؤ وهىا٥   ٖاع. الُال١   ن  وهىا٥ مً جغي ؤ امل٣بى٫ 

  و٧املغى   ،تهضًض  
٘   املٗضي ٢ض ٩ًىن   ٞخا٧ الاهدكاع   ؾَغ

 
 . ا

 لم ؤ٦ً ؤعي وظىصها ؤ الم  الٗ بغئوؽ   بإصواع   وزغظذ   صزلذ  
 
 ... نال

 ... بُٗضة ٦شحرة   مبهمت   جدهُل لخؿىاث  

  ٘ خؿىاحي مً هخ٪ ٖغضخي  ؤقاء.. ٞمحزان  ؤن ؤزُئ ٦ما  ؤؾخُُ

 ؤو  ،واًظاجي
 
  ال بض  لؿىتهم ٖلى ؤلؿىتهً وؤ ٧ل لخمي هِئا

 
 طعوجه ٖىض   بلٜ

 هللا ٖض  
 
. ة  ن لي عنُضؤ ال بض   مغاث 

 
   ا

 
 ٣مخضٞ

 
 .. .ا

  هالتزهؼ ؾخُُ٘ ؤ
 
٘   .. ٞل٣ض ناع  .٢لُال   الىي

 
 ..خان و٢ذ  .مؿخد٣ا

  ٌ  .الاؾخد٣ا٢اث. بٗ

ٌ   جسغط   م٘ ال٣ؿىة    ى لخم  ًخ٣سخ   عبما. م٘ الٓلم   ال٣ىة   بٗ

  ٞخ٣ىي ٢ضعجه   الجؿض  
 
ل. ضٖلى الجل   والخدم 

ت   ٢ؿام  بحن ؤ ٢ًُتها صون مبالٛت   ؾاب٣ت   في ٞترة   في ق٩ىي  الكَغ

  ؤ
٘   ٣ي. ٧ان  مً َلُ ق٩ىي  و عص    الىي

 
با    مٖغ

امل٣اًِـ. ٖىضما  ب٩ل 

ـ ًهبذ  ب ظل  الغ   ٫  ًخدى     لى هَى
 
ب   بال  مجغما  ؤو اهدباه. ؤ ٍع

 
هجي ؤ ٖتٝر
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 ؤ ٦ىذ  
 

  مىه. لم ًسغط   زاٝ
 
  الخٝى

 
 لهظه اللخٓت. ٦ىذ   مجي جماما

   عحٗب  ؤ
ٌ  ؤ ٖىض ن٪  . ٖىضما ًٌٛب   ه ٖلى خى٨ه  و قض  ؤ ،ؾىاهه ببٗ

بجي. إن  ٧اهذ هٓغاجه ٦ُٟلت ب  ببراٖت   ٫  ًخدى   عنحن   ق٩له هاصت جٖغ

ت   طهب  ؤ ن  ؤهه هى. ظغؤحي ؤ ١  زغ. ٞال ج٩اص جهض  آلى ب مً ق٩ل  للكَغ

ً  لا  باملغة    بمً نيُ٘ شجاٖتي.  ولى لم ج٨
 
 ؤ ال

الؿُاعة ولم  هه ؾغ١ 

 ؤ
 
لى ب الؿُاعة ٞظهبذ   ظض  ؤًىمها ولم  مً املجز٫   ً ؾغ٢ها. هؼلذ  م   ٖٝغ

ت. ٧اهذ ج ُ  ؤلم  مىع  ؤل٪ الكَغ  ؤخهىلها معي  ل  جس
 
 بضا

 
 . ٧ان جضز

 
 ال

ت ٖىضما ا٢خدم لهىم  ظآزغ ؤ والضي ببضاًت  مجز٫   برث ٖلُه للكَغ

ت التي ٦ىذ   وؾغ٢ت ما ٧ان  ،هاٞي ٢ُمؤ اهٟهالي ٖىه وؾغ٢تهم للٛٞغ

.مً  لضي     ٧اهذ   الظهب 
 
  املهاصٞت

 
بت   ن  ؤ ٍٚغ

  ال ٩ًىن 
 
 منها. هى ظؼءا

   ٧ان ٢ض خاو٫   ،اعظاٖهاو ٖىض ؾغ٢ت الؿُاعة 
م٩ابذ  ٢خلي بٟ٪ 

  الؿُاعة  
ت  ٞيها ب طهب  ؤ ٦ىذ   ة  مغ   . وفي ٧ل   ؤ ٦ىذ   لى الكَغ

 
ٖلى  جدٟٔ

  بالٙ   ج٣ضًم  
 
بىاجي بالسجً. والض ؤ ؼط  ن ًجي لم ؤعص ؤًغمُه بالسجً أله

ىا الخا٫،ما ؾىىاث ٖلى هظا لغب  ث مغ   ما الظي ًجغي  ولاوالص ال ٌٗٞغ

لى هم لُهٗضوا بوالص في اهخٓاع م٘ لا  ي املغاث ٦ىذ  بالًبِ. في بخض

  ُ ط بد٣ُبتي جسخٟي. ٢الذ َٟلتي الهٛغي ، وبم٘ الىاصي ت  عخلت نُٟ

  "عؤًذ   خُىاه:
 
  عظال

 
ال ن ٩ًىن هى". ؤ ول٨ً ال ٣ٌٗل   والضي. ٌكبه ٍَى

ضزل   ٖىضما ٧ان   دىم خى٫ الؿُاعة ٍو للٗماعة  ًإحي جدذ املجز٫ ٍو
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  ٘ ُ٣ ض١   ٍو  هىا٥" ٣ًىلىن:الص و . ٧ان لا ٖلى الباب وحهغب   ال٨هغباء ٍو

  خغامي ٌكبه  
 

 ٢بل   ي في ًىم  ضي بىاحي مج  خب والضي". ٖىضما ز٠ُ

 "عظل   الىؾُى:ابىتي مام املضعؾت ٢الذ املد٨مت وؾِ الكإع ؤ

 مي". والضي زُٟجي مً ًض ؤ ٌكبه  

  
  ة ٧ان ؤمغ   في ٧ل 

ً م ه ٖلي  ُٖلى ما ًمل بىاجي ًُالبىوي بالغص 

 .حهضًه.. وهللا ما بغمي حجاع" بإؽ.. هللا"ال  لهم:٢ى٫ ؤ اتهاماث ٦ىذ  

  ن هللا ال" ب لي:ابجي ٢ا٫  بٗض ؾىىاث  
 
  ."ًغمي حجاعة ٞٗال

  نبدذ  ي ؤول٨ج  
 
  مً هظا الهجىم   ظؼءا

 
. ٧اهذ املهاثب ٖىىة

   ًىم   بي املد٨مت طاث   اجهلذ   لضعظت   جترا٦م  
: ،جُالبجي بالغص   ٣ٞلذ 

.ٞال ما٫  ؤ٢ىي."لم ؤٖض     ؾخُُ٘ اللخا١  وال ؤ لضي 
زىى هظا. ؤ ب٩ل 

 والص بها عؤؽ الخغبت." لا  والص وناع  ؤظل لا مٗغ٦ت مً 

  
  ًٖ الخغوط   . ٞلم ٨ًً بم٣ضوعه  ٌؿخٛغب   ة ٧ان  مغ   وهى في ٧ل 

 
ه ؤه

يلىعي وطهبذ بلى املؿدكٟى  . ٖىضما ٦ؿغ  ناخب ال٩لمت الٗلُا ٖلي  

  ٢لذ  
 
 ًخم   ل٨ُال بلى مؿدكٟى ٞلؿُُجي  عط. طهبذ  ض  جي و٢ٗذ ًٖ البإه

ً و٢بُل  باملؿدكٟى لاؾغاثُلي   اؾخجىاب الخاصزت   جغ٧ي  . بٗض قهٍغ

  . ٧ان  الجرظُلتله  مجي ؤن ؤٖض   َلب   للبِذ.لازحر 
 
ه مً نبر   ٢ض هٟظ

ً   له،بهمالي  ٘   ال٨شحر،ؤمامه  ولم ٨ً ٘   بي. الك٪   ال ٌؿخُُ  وال ٌؿخُُ
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  له.ىي مً ٖضم اههُاعي وزضمتي ٩و الكؤ م  الته٨

 
 ؤ بال

 
مً  جي ٖملذ  ه

  ٝ  الاؾخٟؼاػ   ونل   اللُلت   م٩اوي الجضًض. في جل٪   بالبِذ   بخضي الٛغ

 ولً ؤوسخى ؤ ٖىضه.طعوجه 
 
 ولً ؤوسخى ؤ جل٪،هٓغاجه  بضا

 
جل٪  بضا

  ال٩لماث: "بطا ٞخدذ  
 
  ج

  ٪ هأل م 
 
ي عاح ؤيغب٪ وؤعمُ٪ ًٖ الضعط وؤزل

مل٣انض."  امل٣انض هى اؾم املؿدكٟى ؤبى٥ ًُجي ًازض٥ ٖا

ً   هٟسخي،بلى  الٟلؿُُجي بال٣ضؽ. هٓغث    بم٣ضوعي الىٓغ   ٞلم ٨ً

 ولمعط مخضخغظت. الض   ؾخجزلجي بلى ؤؾٟل   ي ٧اهذ  مج   خغ٦ت   ؤي   .بلُه

ول٨ً  لم جٟاع٢جي لهظه اللخٓت،ج٨ً لاالم املبرخت ٢ض ٞاع٢خجي بٗض. 

ة  بإهه ؾًُغب   وز٣خه   خه  اؾخٗالءه وجبج   خُٟٓتي ٧ان   ما ؤزاع   مغ 

ولِـ هظا  املكٟى،ِ ؾُإحي ؤبي لُإزظوي بلى هظا ٣ٞ ، ولِـؤزغي 

  ؤن   ٖلى ٢ىاٖت   ٣ِٞ. ٧ان  
هٟؿه الٟلؿُُجي. ٦م  املكٟى ؾ٩ُىن 

 مؿدباخت ٖىضه؟! ٦ىذ  
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(32) 

 امػدامث ظنه  

  
ت ٧ان هىا٥ و ا، ؤلى املد٨متؤطهب ٞيها ب ة ٦ىذ  مغ   في ٧ل  لكَغ

جٗله حجغ  ما ً ، ٞإم٣خهغمى في ٢لبي ٍو
 
 ، و ٢اؾُا

 
 ٦شحرة ا٢تربذ   ؤخُاها

   ي ٦ىذ  جٖلى ٦غهه. ول٨ى
 
ال٨غاهُت مكاٖغ مٟٗمت  ن  غ هٟسخي ؤؤط٦

  لصخو  
 
ٌ   ه.هدب   ٦ىا    ٞهي ه٣ُ

 ، ٞال ه٣ىي بالخب 
 
ا مً ٦ى   ٖلى ٦غه   ال

  عث  . و٢غ  هدب  
 
.ه جي لم ؤخب  بإه

 
 ٞلم ٨ًً مؿخد٣   ؤبضا

 
ختى ل٨غاهُتي.  ا

 ه أل ؤخب   ىذ  ٦
 
  ػوجي. خب  ؤن ؤ بخل٪ الهىعة. ٧ان ٖلي   ِذ  جي جغب  ه

 لم ٨ًً ؤ الخب   ن  ؤ ذ  ول٨ىجي ٖىضما جغ٦خه ج٣ُى   وؤخببخه،
 
هى  بضا

وط الؼ   خب   ن  أل ه خب  ؤ والٗك٤. ٦ىذ   قٗىعي ججاهه بمٟهىم الخب  

 
 
كتها. ٍٞغًت نض٢  تها ٖو

  ٦ىذ  
 
.ٖىضما  نٛحرة ظضا لٗغوؽ الظي ا صوع   هذ  ج٣م   جؼوظذ 

  ً ض   بجضاعة.خه َُلت خُاحي ٞع  ؤن   بضازلي ٧اهذ هىا٥ امغؤة جٍغ

ضها ام    ًؼا٫ هىا٥ بضازلي بوؿاهت ها. ال جهبذ ٢ضوة لل٣ضوة التي جٍغ

ض ؤ  ن ج٩ىن. ؤ ها حؿخد٤  ألهلها ؤج   ن جشبذ  جٍغ



 

 

 170 

 الرّجالِ ظاللِ في

 لغب  
 

غها ت جضم  ما هظا ؤي٠ٗ ما بضازلي مً هىاظـ. ز٣ت هك

وال جضعي ٦م جل٪ ال٣ؿىة  ،هًمهاث في خب  ج٣ؿى لا ي. ٦م هٓغة مً ؤم  

٧ىن ما لم حؿخُ٘ هي ؤن ج٩ىن ؤن ؤا اثمي ؤعاصججي صمجخٟت.  ؤم  

مٕى ٞحن بها امل٣الُال١. و٦إهجي ازتر٢ذ الٗالم الض   عث  ن ٢غ  ٖلُه. بلى ؤ

  ػمً.مىظ 
 
ب ؤخضزذ ػلؼالا  ٍٚغ

 
لم حٗض  .غث بغ٧اجها ال٩امًٞج   بها. ا

 
 
 الخ   حٗٝغ

 
 ٠. ى٢

جباصله م٘ ٌكبه طل٪ الظي ؤ خب   ٢ؿىتها.بذجم  خب  مي ؤ ضازلب

  ،ؤبىاجي
 
يها ألؾباب  ن  ؤ بال حي ازخل٠ ًٖ ٖو ٞإمي ضخُت  ٦شحرة،ٖو

  ؽ  املجخم٘ الظي ٨ًغ  
 

تر٥   ،الظ٧ىعة وال٠ًٗ   ٍو
 
با في الىٟـ  حؿٍغ

 لً ٩ًىن بال الغ   للخلم بمؿخ٣بل  
 
 .زٟائهاخه في ما جمى   مخجي ٧ل  ظل. ٖل

ىضما نغث   حره ٦ةبغاهُم ٖلُه ٨ؿخه خاولذ جظي جمى  هظا ال ٖو

،جالخ٣جي هٓغاتها  مٗبضه.ؤنىام  وهى ٨ًؿغ   ،الؿالم
 
غ وؤها ؤخان   صاثما

  .بها
 ابىتها.٧ىن ؤن ؤ زبذ لها بإهجي ؤؾخد٤  ؤن ؤ ة ؤخاو٫  مغ   .. وفي ٧ل 

م مً ج٨ؿحر ؤخالمها بالىلض الظ٦غ وظغ   ي للبىاث لاهار ؤهجي وبالٚغ

ض     ؤن ؤ ؤٍع
مهما  قٗىع ال ٨ًبر   .البيذ ٧الىلض وؤزبذ لها ؤن   ،يهاٖى 

  ٦برث.
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  ٦ىذ  
 
يججي مُُٗت ٦ما ؤعاص ػوظت ي٦ما ؤعاصججي ت ٢ىٍ   و٦ىذ   ،ؤم  . ؤم 

 وؤ الؾخ٣غاعي،ؤعي بُٗىجها الٟغح  ٦ىذ  
 
غها عي بُٗىجها الهل٘ الظي ًظ٦

  بةخباَاتها.

 
 
ل٣ُي ٦ظل٪، ز٣تي بىٟسخي جُاعصها ٦شحرا  ن  و٦إ ؤزىاحي وؤبىاجي َو

  املجخم٘.بهم خهاع 
 
  ،٣ٟىا ظمُٗهم ٖلي  ًخ   ؤخُاها

 
٤ٟ الجمُ٘ مخ   ٞمشال

ٞإها  ز٣تي الٗمُاء هظه ٚحر مبرعة، بإن   ٤ٟ  والجمُ٘ مخ   بإهجي مجىىهت،

ول٨ً ُٖىوي  وي ٚاثغة ٨ًؿىها الؿىاص. مٗهم خ٤،ظمُلت. ُٖى  لؿذ  

ا وال ما ًضهى منه ،ٌٗلىهاُٖىوي هي ُٖىوي ولِـ ما  مدُُها.ذ ؿلِ

ؤظمل ما بي  لي بإن   ً ٣ًى٫  الخُاة. ٦ىذ ؤؾتهؼت بم ُاث  مً جسب  

خاث َلُ ت ؤعي جسٍى مي. ٞبؿٖغ بىاجي بإًام الٟٛلت ٣ي ؤمام ؤُٖىوي ٞو

جهم ًغوه٪ ؤ " ال بض   معي: ن ًخ٩لم  ع ؤ٢ض ٢غ   ٧ان   بُيىا وهى في مؼاط  

طخ٪   ضخ٪  الٗكاء؟ " وؤ الكمـ ٖلى ماثضة   بىٓاعاث   ٟا٫. ٍو  لَا

ىا  ب بنوبطا ما ٢لذ  الجمُ٘، ٤ٍٞو
 
ؤُٖاوي مجاملت لجؿضي  وؿاها

ٟا٫ وؤزىاحي بالطخا البالوي " ما قاٞىا  مغصصاث:٪ لجمُل ًبضؤ لَا

اء   ؤظُب   "  و٦ىذ  وجغهالث. مً حك٣٣اث   املسبإة : ب٨بًر " بال م٘  م٣مىٕ 

 ٣اث والتره  الدك٣  
 
هغ   الث". و٧اهذ هظه صاثما بُجي ؤمام  ٞغنت أْل

٤ بؤبىاجي وؤ لت  الدك٣٣اث.ضؤ باؾخٗغاى ٍَغ  الٗم٣ُتهظه الٍُى

 
٘  ٦بحرحيهذ حي ؤؾغ   املدٟىعة ٞى١  هداء ؤ . وهظا الخِ املخخالي في ظمُ
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 ؤمحرحي.هذ وهاالء الدك٣٣اث خى٫ ظىاهبي ؤ ولُضي،هذ ؤ بُجي َىال

ٌ  ؤ بض   للهٛغي ٞال ما ؤ  ما ظغي ٖلى ظؿضي مً حك٣٣اث   ن بٗ

 ًام باليؿبتبت ؤنبدذ م٘ لا حٗم٣ُه." مضاٖؾاهم وظىص٥ في 

 ألبىاجي ج٣ضًغ 
 
اه ا ٞغ  ٖو

 
 ن آزاعها. هم ًغو  ول٨ن   جها،و ٌكٗغ آلالم ال  ا
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(33) 

 وشتوهث

 
 
غاحي ؤو٢ٟخجي املجىضة باملُاع ٧الٗاصة للخٟخِل في بخضي ؾٟ

صث ٖلى ه٨ظا جٟخِل ٧ان في الخٟهُلي باملا٦ىت الجضًضة. حٗى  

ضة لصخصخي الظي ج٣ىم به مجى  ً الخٟخِل اًخًم   ؤنٗب. الؿاب٤

ؤجغ٦ها  ظؿض٥.مٗخظعة ًٌُٟ منها الخجل والاؾخدُاء الهتها٦ها 

 
 
 جٟد

 
بمخاهاتها  ل في ؤعظاجي باخشت ًٖ ظؿم مكبىه ؤحؿلى ٢لُال

  ُ في جل٪  ؤِٖكهات ُٞما جٟٗله بي ل٩ي ؤوسخى املهاهت التي الظهى

  مً املٟترى ؤناللخٓاث. 
 
ُىت. جل٪ الٗملُت امله املا٦ىت مً لج٣ل

ى ًشبذ ٖضم ا ًمصخي بجؿضه املكبىه خت  مى  ول٨ً ٖبض. ٞالٟلؿُُجي 

ضظغمه.  هاب  م٘ الى٢ذ نغث ؤحٗم 
 
ما ًم٨ً مً  للمُاع بإ٢ل  الظ

غ ٖلى ٧ل مالبـ ختى ال جلمؿجي جل٪ الاًاصي وال جل٪ الالت التي جؼم  

هظا ال ًىٟ٘ مٗهم. ٞٗضم  ال ان  بمالمؿت لصخيء ٚحر لخم الجؿض. 

ة ؤنغث املا٦ىت ؤن هىا٥ بي عي الكبهاث قبهت. في مغ  وظىص ما ٌؿخض

ب. آزاع ما لصخيء ال ًخىا٤ٞ م٘ باقي ظؿضي. جغي هظه  ظؿم ٍٚغ

املا٦ىت الجؿض بإص١ جٟانُله ختى حكىهاث الىالصة!!! ٢لذ ؾازغة: " 

  ".٧ان بها ؤَٟا٫ ٞلؿُُيُىن 
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  بؿُُت

 
جمأل  ؾٗاصجىا. هٓغةما ج٩ىن اخخُاظاجىا لىبجي  ٦شحرا

  جماما.غها . وهٓغة جضم  ٚبُت.ا خُاجى

. هىا٥ عخلت بالٗمل ٖلى صازلي ٦ىذ ؤ٢ؿىن ؤ٦غه ؤ٦ىذ 

  بخٍغهت ٧ل الخغم ٖلى الٗمل ٖلى 
لم هجاػها. اعصث الؿالم والؿ 

ِٖل م٘ الخاعط. والؿالم ال ًإحي م٘ ؤن ؤ ؤؾخُُ٘م٘ هٟسخي ل٩ي 

 
 
جهالر بضازلي م٘ ؤن ؤمذ ختى ال٨غه والخ٣ض والًُٛىت. حٗل

ُ  بٖلى اهتها٥  الىا٠٢ ٖلى الخاظؼ املهغ   الجىضي  تي. وؿاه

الال مدضوصة ٖلى الخاظؼ  الاهخٓاع لهي هٟسخي بؿاٖاث ؤ٦ىذ 

اث ٦ضث ؾدكُٔ ًٚبا بالؿاب٤. ٨ٞم مً مغ  ؤو٦ىذ ٢غؤه. ؤب٨خاب 

 
 
ل. هىا٥ قٗىع بالظ٫ ًإزظوه٪ الُه ٣ًٟض٥ اي قٗىع بالخُاة. خ  ؤ٢

امذ ٪ ٖباعة ًٖ ٞغاٙ نهبذ الضهُا امامج٣ٟض الخٝى في لخٓتها وج

وؿاهِخ٪. ٌٗغوه٪ منها جماما. مً بقاؾ٘. ًجغصوه٪ بد٣اعة وبغوصة 

حٗغيذ لشالر مىا٠٢ ه٨ظا م٘ الجىىص في ؾىىاث خُاحي ٞهمذ 

ض ىاهخهاع الخ٣ض للخُاة. ٞهمذ مٗج جىمٗ جغ خخٟمً الخُاة ٞ الخجٍغ

  منها.اهذ 

ذ بِى بإ٧لم٘ ظىضي اوكٛل ة حكاظغث في مغ   ان ما ٧البؿ٩ٍى

 
 
ت تهضص املضن  اؾخٟؼاػا.ل املغوع ٌُٗ خُنها ٧اهذ الٗملُاث الاهخداٍع
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  ُ   ةامي ؾُاع ت. اهخٓغث ما ٣ًغب الؿاٖخحن وامالاؾغاثُل
 
ل واخضة ًى٩

ض  ظىضي لم ًخم ً مً ٖمغه خُاجىا. ٦ىذ ٖلى مٖى الٗكٍغ

ض والضعؽ واها اهخٓغ  الخيـ.داب ابىتي لضعؽ نُال  واهخهي املٖى

 و٢لذ:الؼي الٗؿ٨غي والبىض٢ُت. هٓغث الُه سلى١ بعخمت طا٥ امل

بؿبب اق٩ال٪." مكاخىت ٦المُت  ؤهٟؿهم؟ًٟجغ الىاؽ  "اجضعي لم  

تي وناع ًهُذ  بضؤث، ٧اهذ او٫ مغه اهدبه اهجي اج٩لم  بي.ازظ هٍى

ت. ٧اهذ  ت.جخ٩لم  ؤزغي وؿاهت ببالٗبًر الجامٗت  بلىطهبذ  الٗبًر

ت زالر ؾىىاث ولم  لت. هغبذ مً الؿىت ٦ثر مً ظمؤج٩لم ؤالٗبًر

ٙ باؾخٗما٫ خ٣ي باؾخسضام ؤعاو واظه اللٛت. ٦ىذ ؤ ل٨ُالالازحرة 

ُ  لٛتي أل  ظىبُت ؤلبت َات. ٧ان ٌؿخٟؼوي نٟت هجي ٦ىذ َالبت اظىب

مخاع مً م٩ان والصحي. ول٨ً بضازلي ٦ىذ ؤبجامٗت ج٣٘ ٖلى م٣غبت 

ٌ اللٛت ٦ما ٦ىذ ؤ ٌ ال٨ُان املهاخب لهظه اللٛت. ؤٞع مًِذ ؤٞع

ت ولم  تث بالجامٗؾىىا ع اؾغاثُلُا واخضا. لم اٖتٝر بهم. لم ؤالٗبًر

 .. .٩ًىهىا هىا٥

٦ما ْهغوا ٖىىة. مٗلمت اللٛت  ؾُسخٟىن هم ج  ٦ىذ ٖلى ٣ًحن ا

ؾغاثُل بؾغاثُل. بالٗغبُت ٧اهذ ج٣ى٫ صاثما: " اؾمهم اليهىص مل 

ُ   ُذ  ؾ٣  ؤت ٧لمت ما٢خ   " ٧اهذ خغب ما.عاظها بُىم صؤىا وؾخظهب ٖل

غ الخ   ن  ؤ ٢ذ  ٦ىذ ٢ض نض   الجامُٗت.الاولى بإًام صعاؾتي  لخلُجا دٍغ
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  ً   ن  ؤضام ما ًلبض ن   ن  ؤ٢اصم. و 
 
ش  م٨هض٦ ع بغ  ؤ. ول٩ي ص(ؾ٩ى )بهىاٍع

 ؤ٢ىم به ٦ىذ ؤما ٦ىذ 
 
 ؤم م٘ "اليهىص" ٣ِٞ. ٞل٣ض ٧اهىا اه٩لحج٩ل

 
و زا

ُ  ؤ ٨ ُ  ؤحن مٍغ  و ٞغوؿ
 
ُ  حن وه٨ظا... ٧ل ٝ ٖتر  ؤ ؤزغي ت هم ٧ان لضحهم ظيؿ

ب .. وؾدىضزغ ال بض  .ؾغاثُلباة بها ٚحر جل٪ املؿم   ب .بُىم ٢ٍغ .. ٢ٍغ

 ام.... نض  ظضا م٘ نض  
 
 ذ. ٢

و٦ىا في الاهخٟايت الشاهُت  ؾىىاث.ما ٣ًغب الٗكغ  ٧ان ٢ض مغ  

ىذ ان الى٨غان لً رث وج٣ُ  ام في مهب الىحران. و٦ىذ ٢ض حٛح  و٧ان نض  

  اًتهم.عو وؾمٗذ  و٢بلتهم. ٞغؤًتهم.ًجلب خل. 

ول٨ً طل٪ الجىضي ٧ان ًمشل الخلل املخمشل باالخخال٫. جل٪ 

 
 
ض ٖلى الخى٨ُل ب٪ وؾغ٢ت خُاج٪ مى٪ واب٣اث٪ الخالت مً الخإ٦

  ٟ  جدى
 
 ـ ٦إه

 
ه ٪ ٖلى ٢ُض الخُاة والخ٣ُ٣ت ٚحر طل٪. الخ٣ُ٣ت اه

ت.الى  ة مً زال٫ الخى٨ُل ب٪  ًضٞٗ٪ وب٣ى   م الظي الى ظهى   الهاٍو

 جٟجحر هٟؿ٪.  الاهخداع. بلىلى بٖلى عظلُ٪.  لُهبجسخاع الظهاب 

٦ىذ  وعًٞذ.باالههُإ والؿ٩ىث  ؤمغويفي جل٪ اللخٓت ٖىضما 

ى  ؤ ت ٞو ٞٙغ الٗالم مً الىظىص  عؤسخي.هت البىض٢ُت ٖىض نُذ بالٗبًر

 ببخل٪ اللخٓت. عؤًذ بُايا هانٗا وؾِ ٞغاٙ ال ًىظض به 
 

 نىث ال

ىه    هت بىض٢ُخه نغادي ٞو
 
خدمت م٘ وظىص لم ٌٗض له ي ملدىي واها ٦ل
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ُت او وظىص. لخٓاث ٣ٞضث ٞيها الاخؿاؽ جماما م٘ ٧ل ما ٧ان هم  ؤ

الهٛحر  وؤديخىلي. وفي لخٓت ما عظٗذ ٖلي نىث ب٩اء ابىتي 

لم  خىلي... زلو." الل٠ُٟ مً الىاؽ ٧اهذ ... مامي." مامي بالؿُاعة:

ٗض زغ ًبآزغ ل٠ُُ ًداو٫ تهضثتي و آ ظىضي   ْهغوا.ًً ؤؤٖٝغ مً 

ت طي. هؼلذ مً زغ ٖج  لا  لى الال بل٪ الًٟاء الظي سخبجي ب٣ىة مٟٖؼ

ث قٗغ بىٟسخي. ٦ىذ بدالت ال زٝى عجُبت. ٦ؿغ  ؤ٦ً ؤمٗلىم. لم 

خدذ طعاعي للمىث ناعزت به  ٧ل   ظضعان الخٝى بخل٪ اللخٓت ٞو

 مىاصًت له.
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(34) 

 امخوف

 ؤ ... وال ٩ًل  .ٖضاءهاؤ لض  ؤ الخٝى
 
  اًٖ مدانغجى بضا

 
ما ؾىدذ ٧ل

 له الٟغنت...

  مىجىا... بلى .لى جهاًدىابها ٖىىة في ؤٚلب لاخُان ًجغ  

 
 
ىا ٣ٞه املىث في الخُاة الٟلؿُُيُت م٣ترن ب٣ٟه الِٗل. و٦إه

ىا بغمي   اٖخباَاهٟؿىا ؤزلُىا لامىع في ٣ٞه الضهُا وججاوػها زٞى

  للمىث.

٣ض هجخذ ل مىا.ة ملً ًب٣ى مىجىا املجاوي م٣ابل خُاة مغظى  

بل نغها جهغو٫ للمىث  ؾىاؾُت.بؾغاثُل بة٢ىاٖىا بإن خُاجىا ومىجىا 

غص للكهاصة وهغ٢و ٖليها ووكضو.  بُىالث.وهسل٤ مىه    هٚؼ

ىا مى     هٟىؾىا.ا وهج الخُاة ٣ٟٞضث ٢ُمتها مً اهتٖز
 

 ٖىضما ل٠

ُ  الىاؾٟت ب   باألخؼمتالكباب بُىجهم  لم ًٟهم  الشاهُت.ض الاهخٟايت ٗ

ظؿاص. هٕؼ مٗاوي الخُاة مً الىٟىؽ تهىن ٖلى لا  ُىن بإن  الاؾغاثُل

مً زال٫ هٟىؾىا  خالت لاطال٫ وال٣م٘ والباؽ ٧اهذ ٦ما ال جؼا٫ جمغ  

 ا الخُاة. وحؿلب مى  
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 (35) 

 ذورة امصكاكي

 ي في جل٪ لا ظغ ٦ما  ػلذ،٦ىذ وال 
 
. ٞل٣ض مً زىعة الؿ٩ا٦حنم ًا

ٟها. ؤخضٌٗٝغ  مهخٟايت ولت او الا ٖلى هظه الهب   ؾىىاثمًذ   حٍٗغ

صعا٥. ٞالكٗب ض وؾهل لا ول٨ً حصخُو ما ظغي لِـ بم٣ٗ  

اهضمج ُٞه  الُىمي   الٟلؿُُجي ٌِٗل خالت مً الباؽ والُإؽ

ؿاص وع٧ىص الؿلُت  الضازلي.الاخخال٫ والخا٫  ي ص  ؤبُل الاخخال٫ ٞو

 طال٫ املخٟخالت لا  .الٟلؿُُجي  مام الكباب ؤٞا١ الى اوٗضام لا 
 

ُت ك

 
 
جاهاث ظٗلذ الكباب بٗمغ الىعوص جسغط بما ٌكبه مً ٧ل الاج

و ؤو ختى مؿُغة مضعؾت ؤالاهخداع الى جهاًتهم بدملهم ؾ٨حن مُبش 

 . وعقي   م٣و  

و ًاجؿىن ؤ عبما.ت لى آزغتهم عاظىن ظى  بٞهم ٧ل اولئ٪ الظاهبىن ؤ

 
 
ذ٤ ول٣ض باملُل

 
ل
 
  بها. الخُاة ٞؼهضواٖليهم  بس

ـ   ملى   ؤؾخُُ٘وال  ـ   باج ٞالخُاة جدخاط  .مل  ؤو ؤ مً خل   ًاج

 ابىا . وقبٖليها.مل للب٣اء سخت مً لا ٞ
 
 الٟسر.  مامهم ٧ل  ؤ٣ذ ٚل  ؤ



 

 

 180 

 الرّجالِ ظاللِ في

  ُ تاث ٦ىذ م٣خىٗت بمغخلت الٗمل الؿىىاث املايُت في  الاهخداٍع

ٟ  ًٖ خاظؼ هى بمشابت مكغوٕ م   ًمغ   ٧ل ٞلؿُُجي   ن  ؤخاملت قٗاع  ظ ى

  ن  ؤٖملُت. الى 
 
 ؾؤذ مً ٢ابل

 
٦ىذ في مسُم  املىث.مل٪  مُخه الخ٣ا

ت مً اليكُاء بضٖىة مً املٟٛىع له  املسغط ظىحن م٘ مجمٖى

 املبضٕ ظىلُاهى بمؿغح الخغ   والاوؿان
 
ٖىضما ْهغ عظل مٗغوٝ  ٍت

ؾاؾُحن ظضا ٧ان ًمشل ال٣ُاصة في خُنها و٧ان مً املُلىبحن لا 

  لالخخال٫.
 
 ظض   ٧ان مكهىعا

 
هذ ٖال٢خه اعحٗبذ ٖىضما عؤًخه. ٧ا .ا

ُضة. ما ٞٗله ظىلُاهى  ً   هوؤم  بجىلُاهى ٦ظل٪ َو في مسُم  تآعها اليهىص

ظظب اولئ٪ الكباب للمؿغح  لهم.وم  لٟذ ٢امت املؿغح م  مً بظىحن 

ٟـ بُغ١ لم ًإلٟىها والخٗبحر ًٖ الى   لإلبضإهم الٟغم ُٖاؤو 

  ُ ُ  وؾِ الٗى٠ والخد٣حر والباؽ الظي ًس ماث م ٖلى ِٖل املس

 وز٣اٞتها.

ت.ِ مامىا بل٣اء جىؾ  ؤظلـ الغظل  ه مً ب٣اًا كى  وظهه م   الٛٞغ

٧ان ًخ٩لم ببروص ووجحرة واخضة بها ال٨شحر مً  ها.ٌٗض  قٓاًا ٢ىبلت ٧ان 

ب.   ؤو ؤالٖغ
 
ىبت. جٟانُله مشحرة ه لم  للٛاًت.جي ٦ىذ مكضوهت له مٖغ

٘  ؤ   ٖىه.هٓغاحي  ٞ٪   ؾخُ
 
  ه سخغوي. ٧ان  و٦إه

 
 ًٖ ٠ُ٦ ٧ان   م  ًخ٩ل

 ٗض  "املىخدغون" وَ   ؼ  جه  ً
  بلُه. هم. ٠ُ٦ ٧اهىا ًإجىن 

 
٧اهىا  و٠ُ٦

  ً  
 
 سُ

بةخضي  ُٖىوي بلخٓت   ذهٓغ خىلي وحكاب٨ؤ للخىُٟظ. ٦ىذ   ُىن 
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ً   الىاقُاث و٧اهذ     وعؤًذ   ،تحهىص
 
ب ًسغط  ال ٢ت مً ُٖىجها املٛغوع  ٖغ

  بهيُٗه   ج٨خمها. ٧ان ًدباهى بضمىٕ  
 
  م  وج٩ل

 
 ًٖ خُاجه. خُاجه مإؾاة

  ب
ر الىاخض جلى لازغ ٖب اؾدكهضواه وؤبُه وؤزىجه امل٣اًِـ. ؤم   ٩ل 

ً   الؿىحن. وهى مُاعص   في  . خُاجه هغوب  في بِذ   له الخىاظض   ال ًم٨

.   وؾإلخه: لُه بلخٓت  ب ث  هٓغ   هغوب 
 

 مخمؿ   جٓل   ل٪ ؤن   "٠ُ٦
 
 ٩ا

  ؾباب  ول٪ مً ؤ بالخُاة  
 
  و  الخسل

 
 منها الٗضًض والٗضًض. بِىما جإزظ

خُاة  هظه ال٣ضعة ٖلى اجهاء   ٧ل   ٠ُ٦ جمل٪   بإًضحهم. زغون للمىث  لا 

ً وجخمؿ  لا  ، جإزظهم ملىث   لم   بدُاج٪؟ ٪  زٍغ وال جإزظهم  ظبان 

ب   ؟ ٖلى ال٣خا٫   لخضٍع
 
ُ   لم   مشال ت اث  الٗمل  الىاؽ   في خاٞلت   الاهخداٍع

  
   خُاتهم،ىىن بها ٖلى مام 

 ٌ ٨ٟي ؤن ٩ًىن  ٧اهىا.ً م   الىٓغ   بٛ  ٍو

 آ وؿان  بُنهم َٟل  ؤو ب
 
ت مىدكغة  مً. بِىما الش٨ىاث واملىا٢٘ الٗؿ٨ٍغ

  
   قاعٕ   بأزغ ٧ل 

لى ٧ل   مٟتر١   ٖو
 
؟ م ٖلى املىاظهت  بهضع  . لم  ال ج  وال٣خا٫ 

 لم  ال ًمىجىن ب
 
  طا ما ٢

   بال٣خا٫   ع لهم املىث  ض 
" ٞجإة الصجإ؟ الخ٣ُ٣ي 

 
 
 عواح. لأل  قُُان. زا٠َ   مامي بهُئت  ل ؤجمش

  لم  
 
 ج
 
  ً  م  ش

 
 ٖلُه خُاجه الُ

ضة وتهىن    ٍغ
 
ً؟ لا  ٖلُه خُاة  زٍغ

ُ   ذ  ؤٖلى   اللخٓت   في جل٪    . ألن  ت  الاهخداعٍ   اث  هبظي وعٞطخي للٗمل

ٌ  مً  غه   هللا   م٩ان   عواح ٌٗمل  لأل  ٣ًىصها ٢اب ً. مىث لا  في ج٣ٍغ  زٍغ
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ٞهُل  ً ؤي  جىظُه م ٗضم  ل ،زخل٩٠ا٦حن اظغي مىظ زىعة الؿ  ما 

  مً بِخه   مً ًسغط   . ٩ٞل  تؤو ظه
 
 اوٗضمذ   هٟؿه.ختى  ال ًسبر   حن  بؿ٨

 
 
   الش٣ت

وال  وال ٞهُل   وال ؾلُت   ال بىٓام   ًش٤   ٌٗض   املدُِ ٞلم   مً ٧ل 

 للخُاة. ٢ُمت   ٧ل   ٣ٞض الكباب  ؤ خباٍ والُإؽ  بال  . قٗىع  ٖاثلت  
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(36) 

 وحخه   رغب  

   عحٗب  ؤ
، ؤجغ٥   ة  مغ   في ٧ل   ؾلم  ؤ للمضعؾت.بىاحي  سغط  و جؤ البِذ 

ل٤ؤمغي بلى عبي 
 
  .حؿلُم مُ

 
ً  ي ال ؤألو   بإ ؾخُُ٘ الخ٨ه

ً   ي  ن ؤ مما ًم٨

 
 
 ظىاء جمأل لا  اخخ٣ان   ًدضر. هىا٥ خالت

 
في  اؾخٛغ٢جي الى٢ذ   ها.٧ل

ُ  مىع بجضوي ه٨ظا ؤ م٘ البىاث   الخ٩لم   في ٢لبي  ٖب  الغ   ًض٥   تها.و٧اعز

  
ـ  لهٛغي جعي ابىتي اؤ ٦ىذ مغة   في ٧ل   وحؿإلجي:مام الخلٟاػ ؤ جل

؟ن ن  بطا ؾخٟٗلح"ما    بلى اهٓغي  ؟الخُاةما ظضوي  اؾدكهضث 
هظا  ٧ل 

ٟا٫؟هاالء  ما طهب   الٓلم.  ؤ لم وِٗل   لَا
 
 " ؟ه٨ظا خُاة نال

 جٟغ  
 
 ذ ٚ

 
ت في  وللخغوط   للخضًض   جماما مىاظهت مً البِذ ؾٍى

  ُ ذ ٖلى ؤزظت" للىي٘. "ؾلم ونغها  لضة ال٣ضًمت  لى البب البىاث   صؤب 

 بها جدض   هخجى٫  
 
ٝ  ل ًا  املىاؾب   الخل   وظضث   في لخٓت   . والجىىص   لخى

: للمىاوعة    ٣ٞلذ 

. ؾإلخ٤   بإؽ.ٞال  ن اؾدكهضث  "ب  لً ؤ٢ىي ٖلى الخُاة  ب٪ 

 ٞؿإ بُكهم. هخٓغ  بضوه٪. ولً ؤ
٧لىا قهضاء." ٦ىذ   لخ٣٪ وه٩ىن 

اؾتهاهتي بدُاحي  ن  و ؤول٨ً ًبض لها،ًٖ خاظتي  ل٨الم  ؾخُٟٗها باؤ
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 ؤ
 

في جل٪ اللخٓت مً  اه٨ؿغث   تٞالبُىل ،ٖلي   مامها ظٗلتها جساٝ

  ؤ زُالها. ال بض  
 
  في بُىلت   غون  جهم ٨ًٟ

 
 ض. ؾُتر٧ىجها وعاءهم وؾخسل

 باملىيٕى ؤ الخ٨ٟحر  
 
ن م ؤ. ال ؤٞهم ٠ُ٦ مم٨ً أل وماع١   مخٗب   نال

 مىث ابنها ه٨ظا ٖىىة.  بٗض   حِٗل  

 الالحي ز٩لً بٟلظاث   مهاث  ة جل٪ الخُاة التي حِٗكها لا غ  ٦م هي م  

 ما ؤنٗب ٞغا١ لا  ٢لىبهً.
 

  ؟ةٖىى هم ٢ُٞا بىاء ٠ُ٨ٞ

  عجبذ  ؤ
 
غي بكإن   بمضعؾت   صاثما لي ال٨بحر باولى ٍٞغ  امل٨ٟغ البراٍػ

  الخٗلُم.
 
 ٞالخٗلُم   مداًض. حٗلُم   بإهه ال ًىظض   الاجٟا١   جمام   ٤ٟ  ٞإج

غي ب غ،و الخ  ا لل٣هغ ؤم٦ما ٣ًى٫ ٍٞغ   دٍغ
 
 مترابُت.ربُت ٧الخٗلُم والت

ٌ   ٦الهما ًيخج   ُٟ   ل  لىٟؿه. ؤجإم   مً هٟؿه   ٍو
 
كهم في ؤبىاجي وحُٗ

، الٓامئ ت    بىيىح.ال جغبُهم  مً ٢ُىص   للخدغع   للخٍغ
 
بطا ما  زهىنا

 ٞهىا٥ مجا٫   ،ال٣ضؽ   ذ امل٣اعهت بإ٢غاجهم الٟلؿُُيُحن مً زاعط  جم  

 ج ًٟخ٣ض   للخغا٥  
 
دخُت لُه الٟلؿُُجي في الًٟت. البجى الخ  ب ماما

 
 

   ًٖ جل٪   جسخل٠
.مً  زغ  لا  في الك٤   ً ؤوضر  ن  الخمض   ٖالماث   الَى

ً   مً طل٪   قمل للٗحن  وؤ   هىا٥. ول٨
 
ت وؾ٣ٟها  بهاخبها،جغج٣ي  الخٍغ

  ٘ ب   الؿماء. ما ًجغي في املجخم ي ٖلى املؿخى  الٟلؿُُجي مٖغ

ىت  ظضاع   بىاء والبىاث ؾ٣ٟه  لا  ٞأٞا١ والتربىي،الاظخماعي  ومؿخَى
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  ج٣ض  
 
٘   الؿماء.يها ٖلى ٨ٞ لىح  الٟلؿُُجي  ًٞغ مام ُٖيُه ؤ عؤؾه ٍو

   صها ظىضي  ٤ٞ. وخغ٦خه ًدض  بإبٗض لا  الخٟاٝ الجضاع  
مىٗها ٖىض ٧ل   ٍو

  م٣ُخت   مخاهاث   بضازل   الٟلؿُُجي   . ٌِٗل  خاظؼ  
 
وبلضاث  حؿمى مضها

  ب جٟخ٣غ  
 شخيء مم لى ٧ل 

 
 آ ل  ا ٌك٩

 
  .للخُاة ٞا٢ا

 
 
 الظي ٌِٗكه   الكاقاث   الاٞتراضخي مً زال٫   م  وهىا٥ الٗال

  ٘  . مخاهاث ظضًضة خ٣ُ٣ُت يغبذ  الىظىص   بال اؾخصىاء م٘ خلم   الجمُ

 
 
٘   ٣ٞاٖت  الٟلؿُُجي...  الىا٢

  ٌ   الاخخال٫؟!الظ٧ىعة  و٦م حكبه   في ٦ُاوي؟! املدخل   ظل  الغ   كبه  ٦م 

ـ  ؤهى  ٣ِٞ. ؤم هي خ٣ُ٣ُت؟ خ٣ُ٣ت ٣ِٞ  ٞلؿُُجي   هاظ

  ٘   الٟلؿُُجي؟ججؿُضها  ٌؿخُُ

؟ ؤهى خ٨م     ؤم ؤ ْالم 
 
  بالىا٢٘. هل  جخ   نٗبت، ال ...ه ٧الخ٣ُ٣ت  ه

 
٘   بحن الخ٣ُ٣ت   الٟغ١   واظب   ختى ولى جباًيذ. الٟهل   والىا٢

٘   . الخ٣ُ٣ت ال جمذ  وز٣افي   اظخماعي    بهلت.  للىا٢

  نا ؤمى   وم٘ هظا مُلىب  
 
ا. ًٖ الخ٣ُ٣ت   هدُا بدشا لىا ب ٍو طا ما ٍو

 ا٢تربىا منها وؤزغظىاها مً ٖم٣ها السخ٤ُ. 
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  الخ٣ُ٣ت

 
  .ن ٌٗافؤ ول٨ً الىا٢٘ هى الظي ًجب   ،مبخٛاة

ضوع  بالىا٢٘ اخخباؽ.  ول٨ىه   ،٨جى بالخ٣ُ٣ت.. ؾ  .واط٧الؼ    ٍو

٘   وم٘ هظا ًهغ   والسجان.السجحن  في ؤٚال٫   وظان  الؼ    ن  ؤ الجمُ

 في جل٪   بضي  والجما٫ لا  الىظىص الى٣ي   اخاعؾ ابه وهم ن  الجىا

 الجىان.

 
 
ُت.  لى صوعة  باالهًمام ب َذ  جىع   لم   ال ؤٖٝغ في املغاٞٗاث الكٖغ

  ال٨خاب   ؾىىاث عمُذ   ٢بل ٖكغ  
 
 ٖجي ٢بل الامخدان بُىم   بُٗضا

٘   الخ٣ُ٣ت الهاعزت بحن   بٗضما ا٦دكٟذ    . ٦ىذ  والخ٣ُ٣ت   الىا٢

، ؤخاو٫  ٟسخي م٘ ه ُٖض  لالمخدان وؤ ؾخٗض  ؤ خٟٓها مشل  الىهىم 

 في مماعؾت املداماة. ؤعصث   خلمي الٛاثب   جد٤ُ٣   الكُاع. ؤعصث  

  ٕ  ؤ ًٖ اليؿاء ؤمشالي. ؤعصث   الضٞا
  ن ؤ٧ىن 

 
 لىٟسخي مً زال٫   ٢ضوة

٘   مهىت     بها.ظيسخي  ؤ٢ىي وؤ٢ىي  ؤن   ؤؾخُُ

  ٧اهذ  
 
  الخ٣ُ٣ت

 
ت ها ٖلي. مضٍو ، واط  الؼ   ؤخ٩ام   بؿ٣َى  الباَل 

ٟه.   وحٍٗغ
.مً ٚحر  واط  الؼ   للمغؤة املؿلمت   ال ًجىػ  خ٣ُ٣ت  مؿلم 

 لل٣غآن. اثمت  ها ب٣غاءحي الض  بها ومخإ٦ضة بإهجي ؤ٢غؤ ؤ٢غ   مؿلمت ٦ىذ  

  ٦ىذ  
 
  مؿلمت

 
  نالخت

 
  جابٗت

 
ض  ٦ما ؤ ٧اهذ بخل٪ الٟترة ٞخىي  لها. ٍع

. ال ٖلُه قغؽ   جىم  . هظىاء  ٟتي الؿىصان خؿً الترابي جضوي لا مل
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  ن  ب بال٣غآن ٣ًى٫   هو   ًىظض  
لها الؼواط بٛحر  املغؤة املؿلمت ال ًجىػ 

٢غؤ ؤها ؤ ؾُٟه.. ٖا٫   في نىث   ٢ى٫  نغث ؤ . ًا له مً ٧اٞغ  املؿلم  

ً  ٖلى مضاع   ،ة واخضة بالكهغ٢ل مغ  ، وؤزخمه ٖلى لاال٣غآن ٖكٍغ

 جل٪ لاًت مغا ول٣ض ٢غؤث   ٖمغي.ؾىت املايُت مً 
 
  عا

 
. بجها وج٨غاعا

ُت بحن ًضي مبيُت ٖ الب٣غة.هىا٥ بؿىعة   هظا،لى ال٣اٖضة الكٖغ

 ال٨شحرة ٢لذ   زغي وهىا٥ مً لاًاث لا  الىىع.ؾىعة  املاثضة،ؾىعة 

ذ   لىٟسخي،  ب وؤؾٖغ
 
   ؤظضها. م... ول.ًٖ جل٪ لاًت لى ال٣غآن باخشت

  ًٖ ٢غآن   بدشذ  
 غث  ن بالُبٗت.ما  زلل   هىا٥   آزغ. ٢ض ٩ًىن 

   ؤق٨٪  
 ب شخيء ب٩ل 

 
  جدغم   هىا٥.جها مخإ٦ضة ؤ لاًت التي ٦ىذ   ال

 
ما  جدٍغ

 
 
  مُل٣ا

 
  واضخا

 
دا ً  ؤ...ال٣اٖضة ونٍغ    ٞيها.الدك٨ُ٪  مامي ال ًم٨

 ،ختى ًامً " وال جى٨دىا املكغ٧اث   هي:لاًت في ؾىعة الب٣غة ها 

٦حن ولى ؤعجبخ٨م وال جى٨دىا املكغ  ،مً مكغ٦ت   زحر   مامىت   وألمت  

ً   ختى ًامىىا ولٗبض   ولى ؤعجب٨م ؤولئ٪ ًضٖىن  مً مكغ٥   زحر   مام

 هىا حُٛب   ؤزغي هىا٥ آًت  ؤن   وهللا ًضٖى بلى الجىت..." ال بض   لى الىاع  ب

، هٟسخي. ال جى٨دىا املكغ٧اث ٣ًى٫   خضزذ   وال جى٨دىا  للغ ظل 

ـ   هى مً ٌكغ٥   املكغ٥   للمغؤة.٣ًى٫  املكغ٦حن    هلمً ؤ باهلل ولِ

 ًت جساَب  َُب بطا ما ٧اهذ لا  املهم.ول٨ً لِـ هظا ال٨خاب. 
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  ج٣ى٫   لم   ؾىاء. الجيؿحن ٖلى خض 

 
  ال٣اٖضة

 
ُت  الغظل   ن  ب الكٖغ

٘  خٌؿ   بطا ما ٧ان ال٣غآن   حؿخُُ٘.واملغؤة ال  ،ن ًتزوط  ؤ ُُ
 
 واضخا

 
 
دا غؤة ٣ِٞ. مال٣اٖضة وخضصها لل ٚحر ال٣ٟه   لم   ؟!في زُابه ونٍغ

خه مً ٦خ ؤبدغ   نغث    ،٘ الهِذ خُنهاج. و٧ان ال٣غياوي طاب  بما ٖٞغ

  ؤظل   و٦ىذ  
 
ه. ٞجلبذ ٦خابا في  والخغام   "الخال٫   ًضعي:له  ٞخاٍو

 ٧ان ظىابه واضخ املؿلم   مً ٚحر   املؿلمت   ػواط   ؾالم." وفي باب  لا 
 
 ا

.
 
هُدا دغم   الىا٢٘:ًٖ  الخ٣ُ٣ت   ٖلى ٞهل   ًا٦ض   ٞو ٖلى  " ٍو

  ،املؿلم   مً ٚحر   ؤن جتزوط   املؿلمت  
 
 و ٚحر ٦خابي. وال ًدل  ٧ان ؤ ٦خابُا

ختى  )وال جى٨دىا املكغ٦حن   حٗالى:و٢ض ط٦غها ٢ىله  لها طل٪ بدا٫  

ٖلمخمىهً مامىاث  )ٞةن  و٢ا٫ في قإن املامىاث املهاظغاث:  ًامىىا(.

   ٞال جغظٗىهً بلى ال٨ٟاع،
ولم  (.لهم وال هم ًدلىن لهً ال هً خل 

مجم٘ ٖليها  الخ٨م، ٞالخغمتمً هظا  صىاء ؤهل ال٨خاب  ؾخبا هو   ًغص  

 بحن املؿلمحن. "

. ظىاب   بًجاص   خاولذ     وؤٖضث   ٣ًحن 
 
 ُٞما ٢اله مغاث   ال٣غاءة

.   الجيؿحن. لاًت جساَب   ومغاث 
 

. ًٖ ؤهل   واملكغ٥  ًسخل٠  ال٨خاب 

و مؿُدُت وال حؿخُُ٘ املغؤة؟ ، ؤظل الؼواط مً حهىصًت  ٘ الغ  ٌؿخُ لم

  ما ٧اهذ  بطا 
 
   ال٣اٖضة

  ال٣غآهُت بالىو 
 
دت؟ ٧ان   مىظىصة  ظىاب   ونٍغ

  ال٣غياوي،
 
وؤها ابىت  ،الضًً في ٦خاب   هٟـ الجىاب الظي ٧ان م٨خىبا
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بإخضهما  ؤن جتزوط   " لم ًجؼ للمؿلمت ؾىىاث:ؤو حؿ٘ الشماوي 

 البِذ وال٣ىام ٖلى املغؤة   ظل هى عبالغ   (، ألن  و اليهىصي)املؿُخي ؤ

 يبضازل به وخٟغ   وا٢خىٗذ   ،ٖلُه جغبِذ   " ٦الم  ٖنها.و٫ واملؿا 

  . ٦ىذ  ٧الى٣ل  
 
  مؿلمت

 
ولئ٪ املخ٩لمىن ًٖ الضًً مً بن ؤ جماما

 
  ول٨جي ٦ىذ   لىا.ما ٢اله هللا  ٖلى ه٣ل   ال٣ٟهاء ماجمىىن 

 
  م٣خىٗت

 
 جماما

 بال٣غآن ظىاب بإن  
 
ما ًخىه ٖجي. وي٘  ألٞهم   لي.وي٘  ٞال٣غآن   خحرحي. ا

 ولم ،لِـ َالؾم ٦ٛحره مً ال٨خب   مٟهىم. وخضًض   ولٛت   م  ب٨ال 

 
 
 الجىاب.  بال٣غآن   ال٣ُحن.٦ظل٪. بال٣غآن  ٦ٛحره مً ال٨خب ًدٝغ

 
 
الضًً وظمهىعه ٧ان  ول٨ً ما ؤ٢غه ٖلماء   الجىاب، وبال٣غآن ٞٗال

 
 
٘  مىا ؤ هه مُلىب  . صخُذ ؤمسخلٟا ، ن هدب ول٨ً هىا٥ ما  ال٣غآن 

  ً الىاضخت  مىع  بٌٗ لا  ول٨ً هىا٥   ،الٗىام ًسٟى ٖىا هد

دت. ٕ   لم ًخم   به؟ما ٦خبذ  ن هٟهمها ٖلى ٚحر  لم ًجب  ؤ الهٍغ  ا٢خُا

  ٌ زغ واؾخسضامها اؾخسضاما واؾ٣اَها مً بًٗها لا  الٗباعاث   بٗ

  مىه؟ما هى واضر  لِـ بالًغوعة  
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(37) 

 
 
 اموصايث

  هىا٥  
 
،ما مٟغويت ٖلُىا  وناًت و اء  ؤؾىاء ٦ىا وؿ ٦مجخمٗاث 

 
 
ً  الض   . ج٩ىن هظه الىناًت بغظل  عظاال ً   ٝ  الؿُاؾت. عظل   وبقغا

ُ   وهظا ما ٌٛلب   ٍ  ت ٖلى مجخمٗاجىا ال٣بل الخ٩ىماث  تال٨ٟغ، ص٦خاجىع

 ب بمجملها.
 
٘   ن  ؤ ال   الىي

 
  ال ًسخل٠

 
  امل٨ٟغ   ٫  ٖىضما ًخدى   ٦شحرا

 
 املش٠٣

ً   بغصاء   ؾىاء   اخل ص. الغ   امل٨ٟغ   ٦ض  ٨ٞما ًا  ،الىصخي   لى صوع  ب ،و بالؤ صً

ض ؤههغ   "وناًت املش٣   ن  ؤبى ٍػ
 
، واخضة   ؿُاسخي جيخهي بلى هدُجت  ٠ وال

ٍ  الض٦خا ُ  جىع ، و٦هىىثت املُل٣ت مً ت الؿُاؾ مً ظهت  ال٨ٟغ   ظهت 

 ا–الىناًت ٖلى الجماهحر  طل٪ ؤن   .ؤزغي 
 
يها  بلى ه٣و   ؾدىاصا  –ٖو

 هظا الىعي الىا٢و وجإًُضه. ًٟطخي بلى جشبُذ  

ض  ٢ٗغهاوؤزُغ الُغ١ ؤ ؾئلت البضحهُت  بهظه لا  صزلذ   ٦ىذ    . ال ؤٍع

 .. .الىناًت مً ؤخض

 
 
 ٟي... جى٢

.....  ممىٕى

 ال ج٨ٟغي... 
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 هللا.... ؤؾخٟٛغ  

 ٖىط باهلل....ؤ

 ....ذالبيذ اهجى  

٠ُ٦ " .. وابخٗضي..لىٟؿ٪ " ًا بيذ اجغ٧ي ظىىه٪   هٟسخي:في  ٢لذ  

 ٢ىاٖض ص  ؤعص   ن  ؤلي 
 
٠ُ٦ ؤصاٞ٘ ًٖ  ؟بهاخىٗت ٣م ا لؿذ  خٟٓهؤو  ا

  ُ ىى  ٢ً   جضاولها؟ ت مٞغ
 

لي الخٗامل  خ٣ىقي وال ًد٤   ؤمام   ٠ُ٦ ؤ٠٢

  ؟الهاعزت   الىاضخت   م٘ الخ٣ُ٣ت  

٘   ألن     الىا٢
 
  بالخ٣ُ٣ت   ال ًسخلِ

 
 في الٛالب...  مُل٣ا

٘   ٞةن   باألخغي،و ؤ ال٣اثم  ت الظ٧ىعة واليؿُج املجخمعي  غبىٍ  ب   الىا٢

  ًجب  
 
٘  مً الخ٣ُ٣ت. الخ٣ُ٣ت هىا هض   بتهضًض   ًخإزغ   ؤال  امت.... واملجخم

  وجغ٦ُبخه  
 
  ؤهم.ٖلُه  والخٟاّ

 ن ٣ًبل  ؤ لٗا٢ل   ٣ٌٗل   مشال. ٠ُ٦ ل  الخم   ٦خل٪ ال٣اٖضة بكإن  

٘   مم٨ً ؤن ٌؿخمغ   الخمل   بإن   ؟ ألعب "  :ٖلي  لاؾخاط  ٧ان عص   ؾىىاث 

   حٗضًل   ل٣ض جم  
 
  " ال ظضا٫  يخان.ؾوؤنبدذ  املضة

 
 في الضًً. ول٣ض ؤزظ

ىص   م٨خملت، ؾىىاث   بغؤسخي لٗكغ   وعان  الض   هظا الخىاع   ة ال٨غ   أٖل
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ـ   ـ   بىٟ ُٛب   ال٣ٗل   الظي ال ًدًغه   الجىاب   الدؿائ٫ وبىٟ  هٖى َو

 ! ٣ٞض جؼهض١   . ٞمً جمى٤ُ  مى٤ُ   ي  ؤ
 
ٔ   ال٣اٖضة ، هي بدٟ  البُىث 

 ي بدب   ق٪  ؤللٟغاف!!! ال  ٞالىلض  
 

ّ   لهظه ال٣اٖضة التي جدض  ٖلى الخٟا

،ٖلى  ً   لاؾغة    هل هىا٥   هىا. الؿاا٫   ول٨
 
؟لاؾ  ٖلى  خٟاّ هى  م  ؤ غة 

 
 
. ت  ملىٓىم خٟاّ واط    م  ؤ ؟الاجهُاعلها  ال ًغاص   الؼ 

 
 ٖلى هُبت   هي الخٟاّ

 بت. بىٍ  الغ   ونىعجه   ظل  الغ  
 
، عب   ؛ه الغب  ه  ًىجب   ن  ؤٌؿخُُ٘  الٗاثلت 

 ػ  عخم  
 
٘   مً نلبه   وظخه ابىا . في ؤعب  ؾىىاث 

 
 .. ؾيخحن. .. ٖٟىا
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(38) 

 
 
 املاغدة

 
 امىجخىع : حىايث

  نل  لا 
 
.خٟٔ هظا  ٖلي   املجخم٘. هى خماًت   وجغصًضه 

ؼحيحؿإلحن ؤؾئلت ال صاعي لها ًا   .... ٍٖؼ

 ًغم٣جي لا 
 
  وص   بىٓغاث   ؾخاط

 
٣ى٫  .ًت ىا ا"  بغؤؾه:لي  . ٍو زخهٍغ

 
 
  ؤؾئلتي جشحر   ".الضعؽ   ل  ىا ه٨م  ُوزل

 
 .. .الٟخىت

 .. .ٖلى عؤسخي ٢ٟل  ؤو  ،ٞمي ... وؤٚل٤  .... وؤؾ٨ذ  .ؤزخهغ  

.مً  ؤحٗبجي هظا الغؤؽ   ٨ٞم     الخ٨ٟحر 

 
 
  ال٣اٖضة

 
ُت  و  الخٟد   بلىٖلى ما ًبضو ؤؾهل مً خاظتي  الكٖغ

ت مً ؤٞيها.  ٦ُبت  ٖلى مً التر باملغجبت لا  ظل  الغ   بب٣اء   ظل  . مىيٖى

  ُ  وبٖالء   مهلخخه   ت مً ؤظل  ن  ال٣ىاٖض  مترا ٧ان.. مهما ت  املجخمٗ

  وللمغؤة   ٧لمخه.
ً   م٣ابل   خ٣ى١  ٕ   واظباتها ًم   .لهابها  الكغ

  ٕ  املكغ   ظل  ٞالغ  
 
، لي ٢ض ًضوم  م  خ   ي ؤن  ؤ٦ثر مج   ٌٗٝغ  وؤ ؾىىاث 

 
جي ه

   ٢ض ؤنبر  
 ب شخيء   ٖلى ٧ل 

 
ٕ  لا  ال  ُٖاوي خ٣ى ؤ ٖالت. ٞالكغ

 
بالى٣ٟت  ٢ا

حر هاقؼ، مدخبؿه لُاملا ٦ىذ     ٚو
 
٘   ٞاملغؤة    الهبر   حؿخُُ

 شخيء   ٖلى ٧ل 
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 ب
 
. ال ٕ   الجٕى ضها  هللا، ع  ال ٢ض   لى الؿىء  ب٢ض ًسغظها  ٞالجى ٞال هٍغ

 ب. ػاهُت.
 
٘   ظل  لها الغ   ع  بطا ما ٢غ   ال ٘  خملها أل  جسبئ  ن ؤ طل٪. حؿخُُ  عب

٘  ها ال حول٨ن   ت،ٟوجب٣ى ُٖٟ ،ؾىىاث   ،ٖلى  ن جهبر  ؤ ؿخُُ  الجىٕ 

  ٕ  خ٣   ٞإُٖاها الكغ
 
  بالى٣ٟت   ا

 
 .. .مكغوٍ َبٗا

ُ   جغجِباث    قٖغ
 
  ت

 
ُ   ض  جا٦  تها مهما ٖلى جبٗ

 
 ث،اؾخ٣غ  مهما  ،ذخاول

 . ذ "ها٢هت ال٣ٗل والضًً"ٞهي مهما ٖمل   ذ،مهما ٞهم   ث،٦بر  مهما 

 
 
ٗاث   جب٣ى عهُىت َاٖت  .هللاها ٧لمت ج  ؤؾت ب٨ُاجها ٖلى م٨ض   لدكَغ

ُض   هللا والخٝى مً ال٣ٗاب    .للٗظاب   والٖى
 
. ؤمغ   ه جدذ  .. ٧ل  الغ ظل 

  هضزل   بغظل  
 
  وبغظل   ،الجىت

 
 دغ  ه

 ١   ٌ م. بدُاجىا ظهى   في خًُ

 ومماجىا.

  ً   عواًاث   هدُ٪   ء  اليؿا وهب٣ى هد
   ه٩ىن 

 ألصواع   ٧اث  ٞيها مدغ 

 . ظل  التي جغ٦ىاها للغ   البُىلت  

  
  لىا، ٕ  ٞهى ٌكغ 

 
٨ٟ بض   ا،ٖى   غ  ٍو  ،آلطاهىا لىا ما ًُُب   ٣ى٫  ٍو  بىا، ٕ  ٍو

 وما ًغ  
  وظضاهىا.له  ١ 

 
. ومً ؤظله   ،وبه ،هٟؿىا مً زالله  ؤ وٗٝغ

  مىه. هدىه وهٟىع   خُاجىا ووظىصها بخجاطب   وِٗل  

 ...وجخُمه   ... بجىاهه  .هى ٢ضعها
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لُىا ؤن هدُا في ْالله   ع  م٣ض    ؤعصها الخُاة.  بن   لىا ٖو

ٟ  خُ   .عظل   ل  ها ْاجىا ؾ٣
 
يخهي  ،ًبضؤ ؤبا ، جمغ  ٍو  مً زالله   بؼوط 

   بإر   عظا٫   ْال٫  
م   ، ومٟذ  وقُش ،وخبِب ونض٤ً ،وابً ،وزا٫   ٖو

  ... وبن  .ومىلى
ـ   لهُب   ٚابىا ظمُٗهم وازتر١  ٖلُىا  ،ىاعئوؾ   الكم

 
 
  هللا   غ ؤن  الخظ٦

 
  ا.... ؾ٣ٟىغ  مظ٦

 
  صاثما

 
 ط
 
 غ.٦
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(39) 

 
 
 االحخالل غدامث

  ى ٖىض  خت  
 
ُ  بلى لازغ لا جىء  الل  ؤو  ،ت٦ثر لُبرال

 
بال٣ىاهحن  ٦ثر ٖضال

  ُ املغؤة  مخاهت ٞةن   .لاؾغاثُلي   ال٣ًاء   ؛الُىمت املخٗاٝع ٖليها الىيٗ

  ٖىض   هٟؿها.الٗغبُت هي 
 
ُ   لى املدا٦م  هاب بالظ ً   ت،الكٖغ   ٞىد

 
 وٗٝغ

 ما 
 
 لا  ٢اهىن  ال ٌعجبىا خا٫   ٗه.هخى٢

 
 خهُت الكغعي  خىا٫ الص

  
  املغؤة بىٓغها املجخ٠ بد٤ 

 
 ؤ بال

 
 ه

 
  وهضع٥   ىا وٗٝغ

 
،ًً ؤ جماما  ً وما  هد

لِـ  هىا٥ ٞهل   ،لاؾغاثُلي  ال٣ًاء مىع. في بلُه لا  الظي ؾخاو٫  

.مضو  
 
ُ  ت لِـ مً الًغوعة م٣هىصة. ول٨ن  وهىا٥ ٖىهغٍ   ها ت ها مبي

   ٖلى ج٨ٟحر  
ُاب   صووي  ت  ًٖ مٗ جام   ٚو ٘   ٞغ . املجخم٘ الٟلؿُُجي   املجخم

  باليؿبت لهم الٟلؿُُجي  
 
ً   ًٖ ٖاثلت   هى ٖباعة ٞيها  جدخجب   ت  ج٣لُض

  املغؤة لغظل  
 
٘   م  مخد٨ ضوع   ن ًجى٫  ؤ ٌؿخُُ نه٪   ٍو   ٍو

 
 ٞيها. املغؤة

 لا 
 
 َبُعي   هي هخاط   ال٣ًاء   بىٓغ   الخا٫   بُبُٗت   ؾغاثُلُت

  ُ  م  ؤالخضًشت.  والضولت   ت  للضًم٣غاَ
 
، ا املغؤة

 
ً   املؿلمت ٞهي بإخؿ

٘  ؤ ت بإجها حؿخُُ  ؾغاثُلي  بلى ال٣ًاء لا  اللجىء   خىالها مدْٓى

 الٗاص٫. 

  ُ ُ   امغؤة.تي ٧ان ال٣اضخي في ٢ً  ٧اهذ وؾُ
 
ـ   ت . املجل مً  وال٨الم 

٦المي  ٧اهذ حؿمٗجي وجٟهم   ُٖىيها.بضازل  عئٍت ما ًجى٫   ٗب  اله  
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  ؾغاثُلي  لا  ى ًإحي املدامي  خت   ٦ةوؿاهت،ؤو  ما،عب   ٧امغؤة  
 
ا٦  ن  لها بإ ض  ٍو

٣ت   ،ٞاث  وجهغ   ي مً ٦الم  مج   ما ًهضع   ٍغ ب   خُاة   َو ًٖ  هى ٍٚغ

  ٘  الٟلؿُُجي   املجخم
 

ُ   المغؤة   . ٠ُ٨ٞ  ن جغؾل  ؤ مؿلمت   ت  ٞلؿُُي

ـ   بىاءها للؿباخت  ؤ   والخي
 

حرها؟ ٠ُ٦   ج٣ىم   ٚو
 
  امغؤة

 
 بتربُت   ٖغبُت

 
 
بال٩اص  الٗغب   َٗامها؟ب ظل  مً ؤ للبِذ   ة  ٖلى الٗىص والخغم   ت  ٢ُ

  ً 
 لاظىبُت؟بال٩اص ًظهبىن بلى املضاعؽ ٞلم  املضاعؽ  ؤبىاءهم. ُٗمىن 

بىظهي في  ناح   "والص؟ن جغبُت ؤقىبنهاوع وحؿخُُٗح ج٣غثحن"٠ُ٦ 

.غ  املخضي في ب ظلؿت    خ"ال٣غاءة ج اث 
 
، ب  ُل

 
ن جىاػوي ٠ُ٦ مم٨ً ؤ و٢خا

   مً ال٨الم   والص؟ " هظا الًغب  لا  وو٢ذ   ال٣غاءة   بحن و٢ذ  
 
 غ  ٧ان ًاز

  ٘   ٖلى مؿام
 
٘   ٣ٟذ ٖلى َغخه  ال٣ايُت التي اج  هى للمجخم

 ؤ الٟلؿُُجي. البض  
 
  جي ٦ىذ  ه

 
٘  قاط  ة ًٖ ال٣اٖضة. وهىا... ٞالدكَغ

ـ   الٛالب    للكاط.  للٗام ولِ

 ما ؤٞىظضتهم عب   بها.م. لم ًازغوا ه  غ  َٟالي لم جى صمٕى ؤخت  
 
 َٟاال

 
 
لى مجخمٗهم. ًقاط  ً ًٖ ال٣اٖضة وهظا زُغ ٖليهم ٖو

 ًض  
ت ال ًمىدىها  ٖىن   واط  الخانت بالؼ   ٦خل٪   لىا.ٖلُىا خٍغ

حرها. واملؿاواة   ٍ   وِٗل   ٚو ٍ   صازل   ت  بظ٧ىع .ط٧ىع   ت 
 
 بها امغؤة حكض   صاثما

 ٖليها.  ظل وجهغ  ة الغ  مً ٢ى  
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 ب في هظه الخالت.. لؿذ   م  وؤها املغؤة لا 
 

  خايىت. ال
 
ذ في خًي

 
 
  وؤعيٗخه، عخمها َٟال

 
 خه.وعب  ؾهغث ٖلُه  ؤٖىام،ؤو  قهىع   بًٗت

٘   زظه الىٓام  وفي النهاًت ًإ   واملجخم
 ؤبُه،ٖلى ما ًبضو بلى  وال٩ىن 

٘   بُه،اؾم ؤ ُٞدمل   ٘  ؤ وال ٌؿخُُ  لى ظاهب اؾمه. اؾم ؤمه ب ن ًً

 وؤها ؤ
 
لتي مداو ٖىض ب٣اءه. بو  ؤٖٝغ اؾترظاٖه ؤال  خمل اؾما

٠ بإ ٫،لاو  لعظإ اؾمي بلى اؾم ٖاثلتي  ؤن  ٖلي   ن  ٢ا٫ لي املْى

 ؤ
 
  خًغ مىا٣ٞت

 
 زُ

 
  ليها. جسغط  مً ٖاثلتي ٖلى عظىعي ب ُت

 
مىا  املغؤة

ٕ   ،واطختى مً اؾم ٖاثلتها ٖىض الؼ    ب وال حؿخُُ٘ الغظى
 
بةطن  ال

.وط ًب٣ى م٨خىب. واؾم الؼ  
 
٠ُ٦  مىه. ال ًم٨ً الخسلو مالن٣ا

 
 
هى  بىاء  لا  ما لي في هاالء   ٧ل   ن  و٦إ ًدملىهه.مىه وؤبىاجي  و  ؤجسل

 
 
ً   ُت،مغب  هجابهم وجغبُتهم. ب زضمت  خىا٫. لا  خايىت في ؤخؿ

لُٟلت البلهاء ٖىض ٧ا وقٗغث   ؤٖىام،ؾم ٖضة الا  في مخاهاث   تهذ  

ٝ   ٩ي بنهاًت  جمؿ   ُ  الغ   وط الؿاب٤ ٖلى الىزاث٤  باؾم الؼ   املُا و ت. ؤؾم

  ماعب  
 
"بهه اؾم ؤبىاجي. هم ال  هٟسخي:في  . ٣ٞلذ  و اؾدؿلمذ  ؤ ،مذ  ؾل

 ب٣ي اؾمهم. ٞإها ؤ ؤؾماءهم،ٌؿخُُٗىا حُٛحر 
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(04) 

 
 
ٟ

 
ٖ   ذ  جى٢ ٖ   ُاها ال٨الم  ٞجإة ًٖ الخضًض و٢ض ؤ ُاوي الاؾخمإ، وؤ

 ٢اثلت:

 سخم  جن ؤ ه الخ٩اًت  لهظ ال بض  و  ..ًيخه  ن ؤلؿُل ال٨الم  البض  "

 ."لازحرة هاؾُىع 

 
 
ذ  خىل

 
ل ها جإم  ه مً الىاؽ. ؤو ٦إج  ى 

 
ل
 
ض امل٩ان مً ز ها جخ٣ٟ  ها و٦إج 

 
 
  هؼل

. ة٫ مغ  ألو   ها جغاه  ن و٦إج  ل ال٩ى  وبضؤث جخإم   ،آزغ مً ٖالم   ذ للخى 

ي ؾُجاعة.  ذ  مج  لب  ث  بلي  َو  هٓغ 

ً  ؤٖٝغ  ذ لها الؿُجاعة: "لم  ؤ٦
 
٢لذ لها مؿخٛغبت بِىما ؤقٗل

 
 
٪  ج

 
ىحن."ؤه  

 
 ضز

،
 
 ٖم٣ُا

 
ؿا

 
ٟ

 
ث  ه

 
، وؤزظ ." ؤظابخجي بهىث  زاٞذ   ً

 
 
 "ؤها ال ؤصز

ـ خُاة   ياخ٨ت. و٦إن  
 
ٟ

 
ل   باؾخيكا٢ها للؿُجاعة ه لم 

 
ث  ج

 
ى  بضؤ  . مها للخ 

 
 
ً   ذ  خاول  ٚمغ   ة  دحر  ب   ث  ها. وقٗغ  عخلت   اؾترظإ هٟسخي م

 
 ض  ٖ  ؤجي. لم ج

  ؤ
 ٞغ 

 تي. ا و٢ه  هت  ٢ه   بحن الىا٢٘ والخُا٫. بحن   ١ 

 مج   ذ  َلب  
 
 ث... غ  ي ٦خابت عواًتها، ٨ٞ
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٘   ن ٦ىذ  بٝ ٖغ  ؤال    ؾإؾخُُ
 
 ؤما. وال  في ًىم   عواًت   ٦خابت

 
 ن  ب ٖٝغ

  ٦ىذ  
 
 ٦ظل٪.  ي خُاحي في طاتها بُىم  ؾإؾخُُ٘ جسُ

و. وللغواًاث خُىاث مً ٣م  هىا٥ شخيء ما بضازلي ال ٌٗٝغ الخ  

 ؤهاث ال ٣م  الخ  
 
ما ال جؼا٫ خُاحي هي الغواًت هاُه في ٖىامل  الخ   ٖٝغ . لغب 

 التي ؤٖٝغ ٦خابتها. 

٨خب. وال جؼا٫ لهظه اللخٓت هي 
 
ها بضازلي ال جؼا٫ ج لغبما ألج 

 الغواًت التي حكٛلجي. 

 ولغبما في خُاحي عواًت ج٨خب..... 

ترظمها بحن   ً   ً ا م  ولغبما خُاجىا باألنل  عواًت ه٨خبها هدً. مى 

ُىع في ٖباعاث و٧لما ا مً الؿ  ً  ال ٌؿٗه الخٗبحر.. ومى  ا م  ث.. ومى 

  عواًت ع 
٤  في عواًاث  ٖبر  الغواًاث.. ٩ُٞىن في ٧ل 

 
 خُاجه. ل او  ًخضٞ

 جصخي لها ولي جج٣م   ن  ؾهل لل٨خابت. ٞبح  ؤما عواًتها ولغب  
 
عواًاجىا  ذ  ل

   ٖض  ؤ م  ول جذ  وجظو  
 اٞغ 

 ا.الغاوي وال٩اجب مى   ن  بح   ١ 
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 (4) 

.. .... هىا٫ الؿٗضاوي .منها هظه الخ٩اًت ب٩لماث   ؾُىع   بضؤث  

ضان:مىه ًىؾ٠  ماث  ل٩وب ٝ   ظضاع   اهضم   .ؤهذ   ٧ىن  " ٍػ   ."الىاقي الخى

  خُاجىا الخ٣ُ٣ي   بحن زالزدىا بمىيىٕ   صاع   وبدىاع  
 

ٕ ى مىي اٚل.الك

  ً ُ  خُاجىا هى في ٢ًاًاها الىظىص  هىزت  بخل٪ لا  ٦ُىىهدىا.ت. في ت الخ٣ُ٣

ٟاتها مً لت  ظى والغ   ً   ىا.ل  ٢ب  . في حٍٗغ    . في ؤصواع  ظا٫  والغ   اليؿاء   هد
 ٧ل 

ُ  ما في ا.مى    هسخل   دىا التي ال هؼا٫  ه
 

ٟها خت   ٠ .. .ى بضازلىاٖلى حٍٗغ

 
 
   مً البدض   واوكٛالىا بضال

مً  ،ٖما٢ىا امل٨مىهتؤفي  الجاص   الخ٣ُ٣ي 

٘  عاخخىا  ظل  ؤ ت   ٟؿىا في خلباث  ؤه لاػلُت. هً  ٖبر   هخ٣اجل   مهاٖع

،بال  ظؿاصها م٘ الهىاء  ؤ ُ   ول٨ً بىدُجت   ؾبب   بالخؿاعة   ت  خخم

ٝ  لا  خض  أل  وهمي   واهخهاع   املؼصوظت    املُل٣ت   ال بالنهاًت  بال ًيخهي  َغا

  ٝ  لا  للُغ
 
ُ  زغ. ه   ذ  نبد  ؤ خُاجىا في مهاجغاث   ٘  ً

 
  ما  ماهُت

 
 لىا.ٌك٩

ُ  لا تهىا في وهم   ٝ  ولا  ٣الُض  الخ  ًً و وجغ٦ىاها للض   ت  وؿاه  صخاب  ؤو  ٖغا

 ٖلى  ٗحن  مجخم   الؿلُت  
 
ً   هاثىا.بل   وهد

 
 ته  هل

 
 ،مىع  لا  سخاٞاث   وعاء   ض

وال  ال الىٟىؽ   هضع٥   ا ولم وٗض  مى   ى جاهذ  هٟؿىا جائهحن خت  ؤوجغ٦ىا 

  التي ناعث   مىع  لا  ٨ىا بخىاٞه  الخُاة وجمؿ   عب  أم
 
هضٖم  مً  زىابخا

  .زاللها وظىصها
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   ج٨ؿحر   خاو٫  ؤ  ػلذ  بِىما ال 
ُ   لهت  لا جل٪   ٧ل   ًام  ؤ تها ٖبر  التي بي

ٝ  ؤو  خُاحي وؾىىاتها مً شخىم   ال  خىلها.عاوح ؤبضازلي  ، ال ػلذ  ٖغا

 ؤال  ػلذ  
 
  عي الخ٣ُ٣ت

 
 ٖنها.  الباخشت

 ب
 
   جي ٖلى ٣ًحن  ؤه ال

ً   مجي ال بض   لي الخاثه  االؿ الجىاب   ن  ؤ جام   ج٨م

 لا 
 
 ا ٣ِٞ. ؤه ؤها. ٖلُه بضازلي ظابت

٘   طاحي، لىب نل  زغ أل آ ٧امل   ًلؼمجي ٖمغ   مغاوصتها ًٖ  ألؾخُُ

 غ  هالض   ألزغظها مً ُٚاباث   مٗها. ألجهالر   ،ها بهض١  ألخب   هٟسخي،

  ٖ  ؤولم  كخه  الظي 
 

 ه. ٖك

  ؤما بمىعوزاجىا التي بال  هىا٥ شخيء  
   صوى ق٪ 

 
ُ   ل  حك٩ وال  دىا،ماه

٘  ؤ  ؤ ال٣ى٫   ؾخُُ
 
ضؤال  جيه  ول٨ً ٧ل   منها، لى الخسلو  بؾعى ؤو ؤ ،هاٍع

  هظه املىعوزاث مً زلل   ما ٌكىب  
 
بن   مىه. هخسلو   ن  ؤ ًجب   ٠  وجسل

 ة،وؿاهِخه املغظى  بت. الخ٣   وؿاهِخه  ب لىب مىا الىنى٫   لاوؿان   ؤعاص  

ِ  ب  وؿاه
 
ُ   ل٤  خه التي ز ٕ  ل   زاللها.مً  بض

 
   وخ٩اًتي هظه ٢ض ج٩ىن 

ؿاء، خ٩اًت ٧ل 
 
 و٢ الي

في نٗىباتها  ض ج٩ىن 

 
 
، نٗىبت في مٟهىم   ل  ال حك٩   الهٗىبت 

 
  ل  و٢ض حك٩

 
 في ح٣ُٗضاتها زُُا
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 ضم٣ٗ   مما ٌٗخبر   بؿُُا

 
  ،ا

  جاٞهت،ببؿاَتها  و٢ض ج٩ىن 
 و٢ض ج٩ىن 

ُ  بجغؤتها  ،٧اعز
 
  ت

  و٢ض ج٩ىن 
 ... وج٩ىن 

 ب
 
ُ  بخ٩اًت  ها بالنهاًت  ؤج   ال  وؿاه

 
  ت ح

 
 ك٩
 
 جي ل

 
  وج

ً ها مخ  عوي ببى  دغ 

٘   ح٣ُٗضاث    ببها  ال ًىٟ
 
 ع. دغ  الخ   ال

   ت  لى خغٍ  بؾعى ؤ
 
 ؤ ضة  مخإ٦

 
 ه

 
 لها... ظ  ؤ ً  ٣ذ م  ل  جي ز

  ٕ   ببضا
. ُٞه بٖماع   ٩ًىن     ال٩ىن 

 م   وؿان  لا
 ى 

 
  .... عى  هللا في هظه لا  ا هى معجؼة

 ... .وؤها

 
 
  هظه الخاملت

 
 ....بهظا املل٩ىث   الخائهت

 
 
 ....ص  ض  ؤو م   ض  ى  ًٖ ؾ   ظا٫  الغ   ن  ح  ب بٗض الُىم   ل  لً ؤٞد

 ؾ
 ٧لماحي هي ؾىضي وامخضاصي... خ٩ىن 

  وؾِب٣ى الغظا٫  
 
  صاثما

 
 ؿاحي...لخىظ   ْالال
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،خُاحي مً زاللي بهظه  حٗبر     اللخٓاث 
 
 لخٓاث   ي ؤِٖل  و٦إو

 مساى  
 
َ . 
 
 ي ؤول٨ج   ظٗه  ى  ب   ال ؤقٗغ   ظضًض   ٤  ل

 
 ؤ عي جماما

 
 جي في ؾاٖاث  ه

 ا ٪  . ٦خلاملساى  
 
مطخى مً  ٣ٖض   ٢بل   ٞيها الُال١   ث  ع  التي ٢غ   خٓت  لل

 مً. الؼ  

  ؾهل  البضاًاث ؤ ن  ب ٣ًا٫  
 
  ، صاثما

ً  عب   والٗك٤   بالخب  ـ   ما. ول٨  لِ

،   قٗغ  الجضًضة. ؤ املغاخل   ببضاًاث   بالخُاة 
 
 و٦إه

 
 جي ؤ

 
لى ب مً م٩ان   ٢ظٝ

.. لم ٨ًً اللخٓت   ٢بل   ه  ٖ  لم ؤ . ؤ٤ٞ  ظضًض   م٩ان  
 
ً   مىظىصا  لم ٨ً

 
 
 .الؿاب٣ت   ِ باللخٓت  باملسُ

  هىا٥   و٦إن  
 
  ٢ىة

 
جي مج   زاع٢ت  يججٞغ

 
لى لجي بحن زىاًاها بدم  ، وج

   ظضًض   ٤ٞ  إب مؿخ٣بل  
 
 ُ  ٧ل

 
 ... ا

  ال ػلذ  
 

 ... لم  خ  ؤ ن  ؤ ؤزاٝ

 ؤ ال ػلذ  
 

 ج  ما ب   ٖض٫  بإن  هىا٥   الدؿلُم   زاٝ
  ي 

 
 ى  ال٩

 ؤؾاؾه.ٖلى  ن 

ـ   ًا٦ض   والبُل   هغ  وال٣ الٓلم  بِىما ٦ثرة  هىا٥  طل٪. و٦إن   ٨ٖ

 هٓام
 
ً  ٫  ٖلى الٗض   ُٞه الٓلم   ب  ٌٛل   ا ً   الٟسر   جب٣ى جل٪   . ول٨  ل  م  لا  م

  ً   ما 
  ٥  دغ 

 
 ،لخٓاث   ظل  مً ؤ اهخبهىا،خُاجىا لى  وِٗل    ُٞىا. الخُاة
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  مٗضوصة   لخٓاث  
 
  ٢ض ح

 
 زٟا٢اجىا.بو هجاخاجىا . ؾٗاصجىا وحٗاؾدىا ل  ك٩

 وجهاًاجىا.بضاًاجىا 

  وه٠ُ، خى٫   ما جإحي ٧ل  عب   ٦هظه، وجب٣ى لخٓاث  
 
ب٪  دى٫  وج

 
 
  دوج

 ى  خ   ىلب ٫  ى  ل٪ مً خ  ى 
 
  ل٪  دم  ٫. ج

 
ٟ   الخُاة   ؤٞئضتها. ت  ٖلى ؤ٦

 
 ى٣ل٪  ج

 ظضًضة   ٞا١  آزغ هىا٥.. هدى آ لى م٩ان  ب
 
 ، انُ
 
  هذ  ؤ ٪  خ  ٟ

 
.. .لها جدضًضا

 جدم  
 
: ٪  ل   مل  باأل  .لامل   ى ؤٞئضة  ٖل ... ٖل  خلم  ا وج٣ى٫ 

 
ٟ  ج .. .ر  س  بجى ال

 
 
 .الشىاًا هي الخُاة. بخل٪   وج٩ىن الخُاة
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