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 ..اإلهداء

ولى عواًاحي.. ؤهضي بلى ؤبي وؤمي ؤهضي بلى ؤعواخ٨ما الُاهغة ؤ

بل٨ُما خلمىا الظي لُاإلاا ٖكىاه ًىما ما.. وها ؤها الُىم ؤخ٤٣ ؤولى 
ىا ب٩ل خٝغ ٞحها.. ًا مً ٦ىخما  زُىاث خلمىا ال٨بحر.. ؤهضي ل٨ما ػاٍع

 ؾببا في وظىصي هىا ٖلى جل٪ ألاؾُغ وبحن ال٩لماث. 

 

 إهداء خاص..
ؾببا في جىاظضي بلى ػوجي وؤوالصي ؤهض٨ًم هظا الٗمل ًا مً ٦ىخم 

 الُىم ٧ل الخب ل٨م صاثما وؤبضا. 

 

 

بلى ٧ل مً صٖمىوي وشجٗىوي مىظ البضاًت. بلى هاالء ألاشخام 

ص٦خىع مدمىص  -الظًً ًمل٨ىن م٩اهت زانت )ص٦خىع ؾامي ؾلُمان 
ظغوب  -ؤؾخاطة آًت ؾٗضالضًً  -ص٦خىع ٖمغو مغػو١  -ؾلُمان 

 ٞاء خامض(.ؤؾخاطة و  -"ؤؾغاع ال٨خب" ؤؾخاطه صًىا ؤخمض 
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 مىظ وٗىمت ؤْٟاعها وهي حكٗغ ؤن ؤمها جسخل٠ ًٖ باقي اليؿاء
بت التي جدمل ٖالماث التر٢ب والخظع في ٧ل  الؾُما في جل٪ الىٓغة اإلاٍغ

تها اإلاُلت ٖلى الخض٣ًت الىاؾٗت.. جل٪  و٢ذ ٚغوب وهي ج٠٣ في قٞغ

الىٓغة الشابخت ٖلى شجغة الهٟهاٝ الٗخ٣ُت.. ا٢تربذ مً ؤمها 
بسُىاث ز٣ُلت ٞهي حٗلم ؤن ؤمها في طل٪ الى٢ذ ج٨ىن قاعصة الظهً 

بت ٚحر مٟهىمت ألي مً بجي زا٢بت الىٓغ  جخمخم بٗباعاث ولٛت ٍٚغ

البكغ.. جٓل ألام ه٨ظا ختى ٌؿض٫ اللُل ؾخاعه ٖلى ال٨ىن.. ججلـ 
 .ألام ٖلى م٣ٗضها الخكبي الٗخ٤ُ و٦إهه ؤزغ مً خًاعة ٚابغة

 .هىا جساَب ابىتها ٢اثلت ؤلم ج٨ٟي ًٖ مغا٢بتي ٧الٗاصةـ 

مشل هظه الخالت ٧ل مؿاء ٢الذ ابىتها مغث ؾىىاث وؤهذ ًا ؤمي في  ـ
ىضما  ج٣ٟحن ه٨ظا زا٢بت الىٓغ وجخمخمي بٗباعاج٪ الٛحر مٟهىمت ٖو

 ؤؾإل٪ ال ؤظض مى٪ بظابت اٖخضث ٖلى طل٪ ٞما الٟغ١ بطن؟

با ظضا.. ٚضا ؾدبلٛحن ـ  عبدذ ألام ٖلى ٦خٟها.. الٟغ١ آلان باث ٢ٍغ
ً مً ٖمغ٥ ًا ٞخاحي هظا ما اهخٓغجه مىظ َٟىلخ٪.. اهضهك ذ الٗكٍغ

ً ؤن  ً!ؤالٟخاة! جيخٍٓغ ي؟ هىا باصعتها ألام جهل ؾتزوظُىلم  بلٜ الٗكٍغ

ٌ ٢اَ٘ ال ال.. الؼواط لِـ مُغوخا آلان ؤو ُٞما بٗض وؤهِذ  بٞغ

 حٗلمحن طل٪ ؤهه ٚحر مجِض لِ٪.. 

ػاصث صهكت الٟخاة! وجظ٦غث ٠ُ٦ ٧اهذ جبٗضها ؤمها ًٖ ؤي نبي 
٧ان زىٞا ٚامًا  ؤو قاب لِـ زىٞا ٖلحها مً نضمت ٖاَُٟت ول٨ً
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ٚحر مبرع.. في اإلاؿاء طهبذ الٟخاة للىىم وبٗضها وظضث ؤنها في خلم 

ًبضو ؤ٢غب مىه لل٣ُٓت عؤث امغؤة بشىب ؤػع١ ججلـ ٖلى م٣ٗض ٌكبه 

م٣ٗض ؤمها ول٨ً ؤ٦بر مىه وؤ٢ضم، جمؿ٪ بُضها نىلجاها طهبُا مشل 
لُه عمىػ ٚحر مٗلىمت ؤ٢غب بلى  َالؾم اإلالى٥ وجغجضي جاظا مى٣ىقا ٖو

ؾخمض مً ؤقٗت 
ُ
٣ها ٦إهه ا ت.. به ؾبٗت ؤحجاع ملىهت مسخلٟت، بٍغ سخٍغ

الكمـ.. طاث بكغة بًُاء هانٗت ؤ٢غب مجها بلى الشلج، طاث َى٫ 
ً.. ٌؿ٨جهما الٛمىى.. ًيؿض٫ ٖلى ٦خٟحها  .. جمخل٪ ُٖىحن ؾىصاٍو ٞإع

قٗغ بجي مؿترؾل و٦إهه ؾالؾل في خل٣اث مخهلت، ٣ًب٘ زل٠ ْهغها 

ؾىصان ُٖٓمان.. نهًذ هظه اإلاغؤة واججهذ هدىها وحؿحر ظىاخان ؤ
زلٟها الٗضًض مً الٟخُاث بىٟـ الشُاب الؼع٢اء. ٌؿغن في و٢اع وهُبت 

 .جدبـ ألاهٟاؽ

ج٣ضمذ اإلاغؤة طاث الهٟاث اإلال٨ُت ومضث ًضها بلى الٟخاة وؤزغظذ 
٘ الشُاب  زاجما ٖلُه َلؿم ٚامٌ وؤقاعث إلخضي الٟخُاث ؤن جٞغ

طعاٖها ويُٛذ ب٣ىة ختى  ىخاة زم َبٗذ بالخاجم ؤٖلًٖ طعإ الٟ
قٗغث الٟخاة بإن خغ٢ا ٢ض ؤناب طعاٖها ونغزذ مً قضة ألالم 

ت وهي جخدؿـ مىي٘ ألالم هىا ٧اص لؿانها ٌعجؼ .. واؾد٣ُٓذ ٖٞؼ

ًٖ الى٤ُ، مسها ؤنابه قلل ًٖ الخ٨ٟحر ًا بلهي ما هظا؟ لم ٨ًً 
م.. جل٪ اإلاغؤة طاث البكغة هظا خلم ماطا ًدضر لي ؤمي ؤمي.. صزلذ ألا 

ُىحن واؾٗخحن بيُتي اللىن  ت والكٗغ البجي، بىظه مؿخضًغ.. ٖو الخمٍغ

ُ٘.. ٖلى نغازها وؤهٟاؾها اإلا٨خىمت وقغوص  الٟاجذ، وألاه٠ الٞغ
ؤنابها، ؤمي ماطا ًدضر لي؟ ؤها.. ؤها.. هىا ظلؿذ ألام بجىاعها جغبذ 

 .ٖلى ٦خٟها

؟.. ؤها ن حٗلمي مً ؤها؟ ومً ؤهِذ ال جسافي ًا ابىتي آلان البض ؤ ـ
ً عبُٗا ٞٗلُِ٪ ؤن  ٪ الٗكٍغ خاعؾت البىابت الؿابٗت والُىم جم بلٚى

 .جإزظي مجي الٗهض
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احؿٗذ م٣لخا ٖحن الٟخاة وهي ماػالذ في صهكتها! خاعؾت ماطا؟ 
وؤي بىابت ج٣هضًً؟ ابىتي ؤها ال ؤهخمي لهظا! ؤها مً ٖالم آزغ، هىا 

لم حٗلم متى اؾخٛغ٢ذ ختى اؾد٣ُٓذ مجها  اهخابذ الٟخاة خالت بٚماء
لتري ؤمها بجىاعها وجل٪ اإلاغؤة التي وقمتها في طعاٖها ججلـ ٖلى م٣ٗض 

ؤمامها حٗلى وظهها ابدؿامت ٚامًت.. نهًذ مً مطجٗها وهي جغجج٠ 

  .مً الخٝى وحكحر للمغؤة التي ججلـ ؤمامها

 مً عؤًتها في خلمي! مً ؤهِذ؟ ماطا ٞٗلِذ بي؟  ؤهِذ ـ 

نهًذ اإلاغؤة وؾاعث هدىها ٢اثلت ال جسافي مجي ؤها ألام الغثِؿت  ـ
الخاعؾت الٗلُا للبىابت الؿابٗت.. بىابت الٗالم الؿٟلى.. مغخبا ب٩ي ًا 

ىا  .ابىتي ل٣ض ؤنبدِذ خاعؾت آلان.. ال جسافي ًا ػاٍع

ت البيُان..  ىا ٞخاه ٢ٍى ىا؟ ػاٍع ػاصث صهكتها وهي ج٣ى٫ مً ػاٍع
لت.. بها قامت ؾ قٟتها الٗلُا جٓهغ بىيىح ٖلى جل٪  ىىصاء ؤٖلٍَى

ت والكٗغ ألاؾىص وال٣ىام اإلاخىاؾ٤ و٦إهه ٚهً مً  البكغة الخمٍغ
شجغة الخحزعان.. زم ؤعصٞذ ٢اثلت.. ؤها! هىا ؤومإث ألام عؤؾها بٗالمت 

 ؤلاًجاب.. 

ىا ولِـ ٦ما جىاصي هىا بحن ـ  وٗم اؾم٪ في ٖالم الخاعؾاث ػاٍع
 .البكغ لُلُان

.. ـ لم ج
ً
ىا ٧ل هظه الهضماث واإلاٟاظأث التي ؤجتها جباٖا خدمل ػاٍع

ت وؤنها مً ٖالم آزغ ًغحٗض مىه البكغ ٖىض  آلان ٖلمذ ؤنها لِؿذ بكٍغ
ط٦غه ٣ِٞ. ٖالم ٌٛلٟه الٛمىى والغهبت والخٝى مىه خُض ًمشل 

ىا باجذ حٗلم ؤهمُتها و٢ضعتها. ولم ًب٤  اإلاجهى٫ ب٩ل مٗاهُه.. آلان ػاٍع

م عهبتها مً خُاتها الجضًضة بال ؤن ٚحر ؤن حؿخٗ ض للملخمت ال٨بري. ٚع
ا ٧ان ًضٞٗها للمط ي ٢ضما صون الخململ ؤو البِء..  هىا٥ قٗىعا ٢ٍى

تها  غ باب ٚٞغ هىا ٢ُ٘ لخٓاث الخ٨ٟحر الٗم٣ُت هظه نىث نٍغ
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مها اإلاغبُت ظاعصًيُالِـ وحٗلى قٟخاها بؿمت هاصثت وجسُى 
ُ
لخضزل ؤ

 بخمهل هدىها.. 

 .آلان ًا مىالحي زم اهدىذ ؤمامها في اخترام بالٜ ٠ُ٦ خال٪ـ 

مي وال ج٣ىلي مىالحي.. 
ُ
٘ عؤؾها ال جىدجي ًا ؤ ىا جٞغ  همذ بلحها ػاٍع

ابدؿمذ ظاعصًيُالِـ.. ال هدً آلان في ٖاإلاىا.. ؤهذ مىالحي 
اإلايكىصة وؤها ٦بحرة الىنُٟاث.. وآلان ٖلُىا ؤن وؿخٗض ؾىظهب 

 ظمُٗا بلى ظبل ؾلُمان.. 

ىا هٓغة حؿائ٫ هىا باصعتها ظاعصًيُالِـ ؤهه ظبل في هٓغث  ػاٍع
ِؿخان في مضًىت ؤوف.. ظبل له مجزلت ٦بحرة ٚحر ؤهه ممل٨ت ظً  ٢حٚر

ؾلُمان ٖلُه الؿالم ول٨ىه ًدىي ؤ٢ىي ؤؾلخت الجً وزُىعتها.. هُا 

 ًا ابىتي والض٥ اإلال٪ ُٖيُاثُل في اهخٓاع٥ والخغؽ.. 

ت؟ ؤهجي ٖ ـ ىا.. بهظه الؿٖغ لمذ لخىي ٣ِٞ بخل٪ الخ٣ُ٣ت ػاٍع
الهاصمت، وها ؤهِذ.. جُلبحن مجي ج٣بل ألامغ، بل والاؾخٗضاص للغخُل 

ًٖ ٖاإلاي هظا ب٩ل ٌؿغ.. ال ؤٖلم.. بهجي مكىقت وؤقٗغ باه٣ؿام 

صازلي، ٠ُ٦ ؤٚاصع هظا الٗالم ب٩ل ما ؤٖلمه ُٞه بلى ٖالم آزغ مجهى٫ 
ٗاث ٢لُلت.. وماطا  جي ٖىه بال مىظ ؾَى  ًيخٓغوي هىا٥؟ لم جسبًر

ا٢تربذ مجها جل٪ اإلاغؤة اإلاضٖىة باألم الغثِؿت وعبدذ ٖلحها بلمؿت ـ 
ت.. ممل٨ت الىىع، واإلايكىصة  خاهُت.. مىالحي ؤهذ ؤمحرة اإلامل٨ت الٗلٍى

ىا ؤ٦ثر  التي وعص ط٦غها بالىبىءة، ػاصث جل٪ ال٩لماث مً صهكت ػاٍع
الغثِؿت.. ؤنها وخغ٦ذ ًٞىلها لخدؿاء٫، ؤي هبىءة ؾُضحي؟ ٢الذ ألام 

هبىءة جيبئها اإلال٪ مُُُغون خا٦م الجً بٗض الىبي ؾلُمان ٖلُه 

حن ٨ًىن ٖلى ًضيها  الؿالم وط٦غ بها ٢ضوم ٞخاة مً وؿل مل٪ الٗلٍى
٢خل لُلُض قُُاهت الجخُم ػوظت لىؾُٟغ اللٗحن وؤم ابىه ؤمحر 

متهم في ملخمت ٦بري، ٖلى ًض جل٪  الجخُم، وم٣خل ؤبىاء لىؾُٟغ وهٍؼ
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ىا وز٤ٟ ٢لههااإلا حؿم٘، إلاا  يكىصة، ؤهذ ًا مىالحي.. احؿٗذ ُٖىا ػاٍع

٠ُ٦ جمل٪ هي ٢ىة بهظا ال٣ضع لخهإع في طل٪ الٗالم اإلاجهى٫، هىا 

باصعتها ؤمها ٢اثلت ال جىٛمس ي في خحرج٪ ؤ٦ثر ًا مىالحي، ٞل٣ض ظاءها ألامغ 
ت بمٛاصعة ٖالم البكغ والخىظه ٞىعا للم مل٨ت، اإلال٩ي مً اإلامل٨ت الٗلٍى

ىا ًبضو ؤهجي ال ؤمل٪ زُاعا آزغ ول٨ً ٠ُ٦ ؾىظهب؟  ٢الذ ػاٍع

ابدؿمذ ألام ؾىظهب ٦ما جظهب الجً ولِـ البكغ! ٧اهذ الخحرة هي 
ىا ال حٗلم ش يء البخت ختى ؤقاعث ألام الغثِؿت  ؾُضة اإلاى٠٢، ٞؼاٍع

تها طاث اللمؿاث  ىا بٛٞغ بهىلجانها ججاه الخاثِ اإلا٣ابل إلا٣ٗض ػاٍع

ت مً ٞغاف وعصي اللىن، وبٌٗ ال٨خب اإلال٣اة ٖلى مىًضة  البكٍغ
بجىاعه وهاٞظة نٛحرة ٖلحها ؾخاعة وعصًت اللىن لخدىاؾ٤ ألالىان بها، 

ٞجإة ْهغ ٖلى الخاثِ نىعة مجؿضة ل٣لٗت ٖخ٣ُت ٖالُت ألاؾىاع 
جدل٤ ٞى٢ها ؤؾىص مجىدت ٌٗلى ػثحرها لُهم آلاطان، لخإزظ الضهكت 

ىا وجتراظ٘ للخل٠ ٚحر مه جغاه ؤمامها، ختى ٢الذ ألام إلاا  ض٢تػاٍع

ت مىالحي، والتي ؾىظهب بلحها هُا  الغثِؿت.. هظه ٢لٗت اإلامل٨ت الٗلٍى
بىا، و٢ٟذ ألام الغثِؿت وؤقاعث مغة ؤزغي بهىلجانها، لخه٠ُ 

ىا مً ٧ل  ت ػاٍع الٟخُاث الالحي ؤجحن بصخبتها لُدًُ بإمحرتهم الٗلٍى

ىا جىٓغ بضه غصن ؤظىدتهً، وػاٍع كت بالٛت وهي جغي ؤمها ؤو ظاهب ٞو
جإة وظضث  ونُٟتها ألاولي ًسغط مً ؤؾٟل ٦خٟحها ظىاخان مهُبان، ٞو

ىا هٟؿها حٗلى في الهىاء وزلٟها ظىاخان ؤبًُان ُٖٓمان، ًس٣ٟان  ػاٍع
ًغبا الهىاء بِىما جترهذ مداولت   ي مؿا٥ بُض ونُٟتها وبالُض ألازغ ؤلا ٍو

جىاػنها، زم َغن ظمُٗا م الغثِؿت لدؿاٖضاها ٖلى زباث باأل ممؿ٨ت 

 .نهً ومًاث المٗت بالؿماءو٦إ

ىا بلى ال٣اٖت اإلال٨ُت وهي جُىٝ ٦ُحر مدل٤ لم جهض١  هؼلذ ػاٍع
هٟؿها وهي جُحر بسٟت مخىاٚمت م٘ الهىاء زم وظضث هٟؿها ب٣اٖت 

نها في و٦إ٦بحرة ُٖٓمت الاحؿإ، حعج بال٨شحر مً اإلاسلى٢اث، العجُبت 
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والجمُ٘ مكٛى٫ بٗمله، ٞمجهم مً ٧ان همُت، ألا بالٜ ي٠ُ هخٓاع ا

ً ال٣اٖت الظهبُت بالؼهىع الىاصعة التي ٧اهذ ٦غئوؽ ؤَٟا٫ عيُٗت  ًٍؼ

ٖحن ختى جدؿلل بلحها ألا وعصًت اللىن وؤوعا٢ها جيؿض٫ مجها وهي مٛمًت 
ئت في ٚاًت اوظهها  قٗت الكمـ لخٟخذ ُٖىنها وحٗلىؤ بدؿامت بٍغ

ىا بمى٦هها لتر  امها عظال ٞإع الُى٫ ٩ًاص ٨ًىن مي ؤالغوٖت، هبُذ ػاٍع

ًٖ ظؿض  ًىبئث الًٗال ً، طا ظؿض مٟخى٫ متًر٦ثر مً ؤَىله 
ُىحمداعب، طا وظه ؤبٌُ مسًب بالخمغة   ً، طا قٗغ ؾىصاٍون ٖو

غي ًالمـ ؤ٦خاٞه التي ًغجضي ٞى٢ها ٖباءة ؤ ٍغقِب خٍغ ت طهبُت خٍغ

ٗلى عؤؾه  ىه ماؾاث خمغاء حجمها في ٢بً جاط ُٖٓماللىن، َو ت جٍؼ
ىه  حجاع الضًىعٍذ والكِؿذ ؤالُض، ًجلـ ٖلى ٖغف مهُب جٍؼ

ؾٟله، بِىما هى مً الظهب الخالو اإلاُٗم بماؾاث ؤألازًغ في 
ضص ٦بحر ؤباػع٢اء نٛحرة في جىاؾ٤ ظمُل، ٧ان  ها اإلال٪ ُٖيُاثُل ٖو

بت مجهم  ق٩اال ؤظضا مً الجً اجسظوا  ؽ ن٣ىع و صمُت وعئ آظؿاص ؤٍٚغ

هخٓاعها اىدت، في بإظٞإ ؤمسالب ومجهم عظل طاث وؤظىدت طهبُت وؤ
وجغ٢ب قضًض ل٣ضومها.. ٧اهذ جىٓغ وهي جخإمل طل٪ الٗالم الظي 

ما ٖجها، ٧ان الجمُ٘ ًيخٓغ ٢ضومها الظي َا٫  اؤنبدذ ظؼء مىه ٚع

هخٓاعه ؾىىاث وؾىىاث، هبِ مى٦هها بال٣اٖت الظهبُت في اإلامل٨ت ا
جز٫ بً٘ صعظاث ب ت، لُتر٥ اإلال٪ ٖغقه ٍو اؾُا طعاُٖه لها، الٗلٍى

٢اثلت.. هظا مىالي اإلال٪ ُٖيُاثُل اإلابجل  ىولألا لخىٓغ الىنُٟت 
 صاماوالض٥، ؤزظها بحن طعاُٖت مغخبا، ل٣ُاوم بها قى١ وخغمان 

 ؾىىاث بُٗضة وجخض٤ٞ صمٕى الٟغا١ مً ُٖيُه، لخ٣ترب هي مىه ال

دخًجها ؤبحجهض١، هل بٗض ٧ل جل٪ الؿىىاث حٗلم بىظىص  ها؟ ، بل ٍو
ىاهه اإلا٣ٟىص.. ٧اهذ لخٓاث حٛمغها مكاٖغ مسخلُت، صهكت، خىحن، بد

ؤن هظهب آلان مىالي ختى ال ًىدبه ي م الغثِؿت ؤع وخكت.. ختى ٢الذ ألا 

ت بلى ممل٨ت الٗمال٤ُ  لىا مً بالٗالم الؿٟلي، ٖلُىا الغخُل بؿٖغ
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ت، هىا مسر اإلال٪ ُٖيُاثُل وظهه مً صمٕى الل٣اء وؤزظ بُض  الٗلٍى

ىا وؤٖ  .لً الخىظه ٞىعاػاٍع

ىا  الجً مً ٧ل  ًدُُه٧ان  الظيَاع مى٦ب اإلال٪ ُٖيُاثُل وػاٍع

ِؿخان.. ؤسٛغة في جغ٢ب قضًض ختى ونلىا  قاع اإلال٪ ؤوف ب٣حٚز
ىا وؤبهىلجاهه ٞهبِ الجمُ٘ في جغجِب قضًض زم ج٣ضم  زظ بُض ػاٍع

ت بها ه٣ل ٚامٌ ًدخىي ٖلى ٦خلت قاع بلى وؤ م ؤصخٍغ ٞإ مخدغ٦ت ٚع

ب ٩ًاص ًهم آلاطان ختى بضؤث  ؤنها مً الصخغ.. ٧ان لها ٞدُذ ٍٚغ
ؤن لم ج٨ً مضٖى  ي ٞاعي جخ٩لم.. ؤهذ ًا مً ج٣ترب مً اإلامل٨ت ال٨بر ألا 

٦ىذ  ما احٛامغ وج٣ترب ؤً ٞٛاصع ٢بل ؤن ج٣ظٝ في ٞىهت الجخُم ال
ًتها ؤنمتي اصعاظ٪... هىا ا٢ترب مجها ُٖيُاثُل ؤصم ٖض آم ابً ؤظجي 

زم ؤقاع  ،خب ٖلُِ٪ البٌٛ ًا مٗاوهت لىؾُٟغالخؿِؿت ًا مً ٦

ىا هُا ج٣ضمي ًا ابىتي ويعي ًض٥ هىا في ٞم  ىا ا ،ٞعىألا لؼاٍع عحٗضث ػاٍع
ىا بسىٝ ؤٞٗليزىٞا ٠ُ٦ طل٪؟.. ٢ا٫ هُا ًا ابىتي  .. ج٣ضمذ ػاٍع

 ىٞعألا ًٓهغ طل٪ ٖلى وظهها زم ويٗذ ًضيها في ٞم  م٨خىم ختى ال

وك٤ الجبل بلى ههٟحن في مىٓغ نم واؤٞاعي بلى حجغ ألا ٞخدىلذ 
مهُب لخبرػ مً زالله ؾاللم مً الظهب الخالو اإلاغن٘ بالجىاهغ 

بت ج٩اص ج٣ترب بلى بإح٨ٗـ مً جدتها نهغ نافي ٌؿبذ ُٞه ظً  ظؿاص ٍٚغ
ُىن واؾٗت بًُاء وػٖاه٠.. ٧األ البكغ وفي وظىهم زُاقُم  ؾما٥ ٖو

ىا ؾحرها ٞى١ الضعظاث الظهبُت بجىاع ؤ ها ختى صزلذ بحؤ٦ملذ ػاٍع

٢اٖت واؾٗت بها جىحن م٣ُض بؿالؾل ضخمت ًلٟٔ اللهب مً قضة 
ىا وهي جداو٫  ال حؿخمغ قاعصة الظهً ختى ؾمٗذ ؤًٚبه، ؾاعث ػاٍع

زُىا ُٖيُاثُل مل٪ ممل٨ت الجً بإمغخبا  :بحهابإمغخبا  امهُب انىج

ث قبذ ظؿض ضخم وفي ٚاًت الُى٫ ٣ًترب مً الٓالم عؤالٗلىي، زم 
هه مً الٗمال٤ُ طو ُٖىن و٦إ اضخم ا٦بحر  ختى ْهغ عظال بلى الًىء 

نها ؾالؾل ًُٞت.. بل ٧اهذ ٞٗال و٦إبًُاء واؾٗت ولخُت ٦بحرة بًُاء 
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ىهُت ؤ امً الًٟت.. ًمؿ٪ نىلجاه ٢غب في حجمه بلى مؿلت ٖٞغ

ًيؿض٫ زل٠ ْهغه ظىاخان ُٖٓمان هانٗا البُاى، ج٣ضم  ُٖٓمت

ىا ب٣ضوم هه ٢ؤًبضو  :وؾلم ٖلى ُٖيُاثُل ٢اثال محرة اإلاسخاعة ألا ض قٞغ
اة هبي هللا ؾلُمان..  ٞلم ًٟخذ ظبل ؾلُمان بضون بطن مجي مىظ ٞو

دي ٖؼ٢اًُل ما٦ىذ جىاظضث هىا بضون ؤن ؤوٗم ًا  :ضخ٪ ُٖيُاثُل

ىا ظاءث لخدؿلم مى٪ ؾ٠ُ ؾلُمان لخ٣خل ألا .. ؤنها ليجٟخذ  محرة ػاٍع
ؾه جهضع ٖىه بغؤًُل اٖؼ٢ ؤومإالكُُاهت لُلُض ٢بل اإلالخمت ال٨بري.. 

مغ مدخىما.. ج٣ضمي ًا ابىتي هىا ٧ي هسبر٥ ألا همهمت.. وٗم ل٣ض باث 

 ب٣خل لُلُض.  ؾيبضؤ٠ُ٦ 

ىا بضهكت وهي جىٓغ إلال٪ ظً الٗمال٤ُ ٖؼ٢اًُل وهى  ـ و٢ٟذ ػاٍع
عصٝ ٢اثال ل٣ض اهخٓغها ٦شحرا إلائاث الؿىحن وهبدض في ؤلحها.. زم بًخدضر 

ىا وهل ب ،لىا وٗثر ٖلى اإلايكىصةجىلض في ٖاإلاىا ٖ ىهثؤ٧ل   ي٢الذ ػاٍع
بىن بها.. ل٣ض ٖكذ َٟىلتي ال ؤش يء ًا مىالي ٌكحر بلى  هجي مً جٚغ

ؾإ٫ هٟس ي مغاعا ؤنض٢اء.. ٦ىذ ؤبها.. ٖكذ وخضي ولِـ لي  جظ٦غ ماؤ
بضا لُاإلاا ؾإلذ ؤمي ًٖ طل٪ ولُاإلاا ٧اهذ جسبروي ؤ قِئاجظ٦غ ؤ إلااطا ال 

 ء..ش يًخظ٦غون ٧ل  رة الَٟا٫ جإحي ٖلحهم ٞتألا ؤن 

خٟاْا ٖلُِ٪ ٞلى ٖلمِذ مً  قِئاظل لم جخظ٦غي ؤ٢ا٫ ٖؼ٢اًُل 
لخٓت واخضة  ب٣ُِذ  هل الٗالم الؿٟلي ماؤ ٢ضعاج٪ وقٗغ بِ٪  ؤهذ وما

خ٪ ولظل٪ بل٣ض ٖملىا ظمُٗا ٖلى  عؾل٪ والض٥ بلى ٖالم ؤزٟاء هٍى
ٖضم ما ؾبب ؤالبكغ م٘ الىنُٟت اإلاداعبت ظاعصًيُالِـ لخماًخ٪.. 

اجدىاولحن  ه٪ ٦ىِذ أل جظ٦غ٥ ش يء ٞهظا  قغاب اليؿُان..  ؾىٍى

ىا وهٓغث  مها زم اؾخٗاصث اهدباهها مغة ؤزغي مدؿاثلت أل اهضهكذ ػاٍع

قغاب اليؿُان! ٢ا٫ ٖؼ٢اًُل وٗم ؤهه قغاب ًهى٘ مً ػهغة في بؿخان 
بت الك٩ل وؤممل٨ت الجً  ٍغ قاع بلى ػهغة ٧اهذ بجىاعه ػع٢اء اللىن ٚو

ت و٧ل وظه ًىٓغ وعاؤ٩ٞاهذ  ما الؿا١ ؤزغ لل ٢ها حكبه الىظىه البكٍغ
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لت ظضا.. هظه الؼهغة ًهى٘ مجها ؤ٩ٞاهذ ٖباعة ًٖ  ُٗت ٍَى ناب٘ ٞع

ػع١ ؤي شخو ًدىاوله ٣ًٟض طا٦غجه ول٨ً جدضص ال٨مُت ؤقغاب 

ٖكُت ًىم  خؿب مضة الؼمً اإلاُلىب و٧اهذ ظاعصًيُالِـ حُٗحها لِ٪ 
الٗام اإلاىهغم.. ٧ان البض ؤن هداٞٔ خضر في  ما ًمُالص٥ ٞال جخظ٦ٍغ

اعف..ؤٖلُِ٪ وهسٟي ٢ضعاج٪ ًٖ   ٖحن ظىاؾِـ لُلُض َو

٣خل اإلالٗىهت.. هىا في ظبل ؾلُمان ؾىزبر٦م ٠ُ٦ ؤن صُٖجي وآلا 

٦ىان.. ألازغ هظا الؿ٠ُ لِـ له مشُل في آلا ؾ٠ُ هخىاعزه ظُل جلى 
مىظ  ؤهه ؾ٠ُ مً مٗغ٦ت اإلاالث٨ت والجً.. هظه اإلاٗغ٦ت التي وكبذ

عى وؾ٨ٟىا الضماء ُٞما بُجهم.. باأل الٝ الؿىحن ٖىضما ٞؿض الجً آ
ىا ٠ُ٦ طل٪  قاع ٖؼ٢اًُل بلى الجمُ٘ ٞجلؿىا ؤزبروى.. ؤ٢الذ ػاٍع

٦ثر مً زالزماثت طعإ و٢ا٫ ل٣ض ؤًًا ٖلى م٣ٗضه الظي ًبلٜ ؤوظلـ 

ؾىمُا ٧ان  ىبى الجً ًضعؤوـ و٧ان ألازل٤ هللا ؾبداهه الجً ٢بل 
مغ هى ومً مٗه ول٨ً بٗض آالٝ الؿىحن ٞؿض الجً ؤ٦ما  ٌٗبض هللا

عؾل هللا ٖلحهم اإلاالث٨ت في ٞإمغ ؤو َاٖت أل وججبر ُٞما بُجهم ولم ًمخشلىا 
ٚلب الجً الٟاؾ٤ وهغب آزغون بلى الجبا٫ ؤخغب ٦بحرة ٢خل ٞحها 

ي م٩ان ال جُإه ٢ضم مسلى١ وبٗض الخغب ٖثر وؤوالبداع وال٨هىٝ 

هه ٌٗلم ؤهه ؾ٠ُ لِـ له مشُل ٞهى أل ظه إزٞظضي ٖلى هظا الؿ٠ُ 
ٗٝغ ظُضا ؤن الجً ال ٣ًخلىن بؿهىلت..  زظ ؤؾ٠ُ ؤخض اإلاالث٨ت َو

اهض هللا ؤن ٌؿخسضمه إلاداعبت مً  ؿ٤ مً ؤظضي الؿ٠ُ ٖو يل ٞو

الجً وها هدً هدغؾه مىظ آالٝ الؿىحن وظاء و٢خه ل٣خل لُلُض ؤوال 
ٖضاص ؤالهىاء ٞاجذ قاع بُضًه في ؤزم ٢خل َاعف وسخغة الجً.. زم 

ًًا بًُاء واؾٗت ؤُٖجهم وؤ بغا٢ت٦بحرة مً الجً ًغجضون زُابا 

ىا جلخ٣ِ ؤ٦خاٞهم ٢هغا طهبُا مهُبا ؤًدملىن ٖلى  هٟاؾها ؤزظث ػاٍع
ٖىا١.. ٢ام ٖؼ٢اًُل ألا ٦مله مدمى٫ ٖلى بإمً ٖٓمت اإلاى٠٢.. ٢هغ 

هه قمـ و٦إمً ٖلى ٖغقه ومض ًضًه في ال٣هغ وخمل ؾُٟا بغا٢ا 
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ىا ًضها ٖلى ُٖىحها مً قضة يىثه زم اججه مك غ٢ت.. ويٗذ ػاٍع

لحها ممؿ٩ا الؿ٠ُ ٢اثال باؾم هللا هىع الىىع باؾم هللا بٖؼ٢اًُل 

الغخُم الٟٛىع ج٣ضمي ًا ابىتي وال جسافي ويعي ًضً٪ هىا.. ا٢تربذ 
ت وويٗذ ًضها ٖلى الؿ٠ُ  ىا وهي حؿم٘ ص٢اث ٢لهها اإلادؿاٖع ػاٍع

جإ ىا بلى حجم ؤلُٛغ١  ة اهٟجغ يىء بغا١ٞو عظاء اإلا٩ان لخخدى٫ ػاٍع
 اٖكغ ظىاخا بًُاء وجهبذ ٧اثى ازىتى يٗاٝ حجمها وزغظذ لهاؤ

ىا ب٣ىة ٦بحرة جمل٨تها.. ظمُ٘ مً  اهىعاهُ لِـ له مشُل.. قٗغث ػاٍع

هغث  ي ًغ  ىٖلؤزظ ًىٓغ بلى ؤبال٣هغ  ٠ُ٦ جد٣٣ذ الىبىءة ْو

٢ض  غوظها مئاث الؿىحن هامحرتهم اإلاسخاعة التي اهخٓغوا زؤاإلايكىصة.. 
َٟا٫ ألا ٧لت ؤخاهذ اللخٓت الٟاع٢ت وباث جسلههم مً َاعف ولُلُض 

 .وـ وقُ٪ الخضوروألامل٨ت سخغة الجً 

ولي ختى ألا ـ هىا ؤقاع اإلال٪ ٖؼ٢اًُل بلى ألام الغثِؿت والىنُٟت 
نُداب ألامحرة في ظىلت صازل ؤعظاء ٖاإلاها الجضًض وؤن ال حؿخٗضا 

هدىذ ألام اء، بل وبٖاصة ٢ىاها بلحها.. ش يها ٧ل ح٨ٟٗا ٖلى حٗلُم
٢ترب اإلال٪ افي بقاعة مجهما للؿم٘ والُاٖت.. ى الغثِؿت والىنُٟت ألاول

ىا  بىتي اٖلحها بدىى ألاب مصجٗا بًاها.. هُا ًا  ًغبذُٖيُاثُل مً ػاٍع

  ..طهبي مٗهما ٞإمام٪ ال٨شحر لغئٍخها

ىا طل٪ اإلامغ اإلاداٍ ظاهبُه  ؾىص اإلاجىدت مؼصوظت باأل ٖبرث ػاٍع
مغها جس٠ُ هٓغاث ٖابغة جخٟدو ؤؽ وهي جلخٟذ في صهكت مً الغئو 

بها اإلا٩ان صون ٧لمت مجها.. ؾاعث في ممغ ٦بحر جدُِ به مً الجاهبحن 
ا مجها.. ؤ بت الك٩ل اعحٗضث زٞى ٢ؼام ؾىصاء بٗحن ؤ٢ؼام نٛحرة ٍٚغ

ىا واخضة مىخه٠ الغؤؽ، وؤًضي وؤعظل بإْالٝ ٧اإلااٖؼ، ٧لهم اهدى

٣ها ختى وؤمغ ألا اختراما ٖىض مغوعها.. هىا لم جضع٥ ما  ٦ملذ ٍَغ
ًضيها ؤؾمٗذ ٣ٗ٢ٗت ٦بحرة و٦إهه نىث بى١ ٦بحر هٟش ُٞه، ويٗذ 

طنها مً قضة الهىث الظي بضا و٦إهه ٌٗلً ًٖ ش يء في ٚاًت 
ُ
ٖلى ؤ
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زغ وهي آلا ٖخ٣ُت مُلؿمت جٟخذ الىاخض جلى  ابىابؤهمُت.. وظضث ألا 

مامها.. صزلذ ألام الغثِؿت ؤعؤث بهىا ٦بحرا مٟخىخا حٗبر زاللهم ختى 

بهُبت ُٖٓمت لخىدجي ظمُ٘ الٟخُاث اإلاىظىصة بال٣اٖت وويًٗ 
ىا زل٠ ألام الغثِؿت ؤتهً الظهبُت الهٛحرة هانىلجا مامهً.. مغث ػاٍع

هدذ لها الٟخُاث في صهكت مجها.. ظلؿذ ألام الغثِؿت ٖلى اًًا وؤ

ً بجىاهغ ٚغ  قاعث للٟخُاث ؤٍبت الك٩ل.. زم الٗغف الطخم اإلاٍؼ
ىا وؤمها ً.. ولم ًىظض بال٣اٖت ٚحرها وػاٍع ؤو ونُٟتها ألاولي،  ٞاههٞغ

 ٧ل ش يء وحٗىص لِ٪  ًلحها ألام الغثِؿت ٢اثلت آلان ؾدخظ٦ٍغبقاعث ؤ

لحها ب٢ضعاج٪ التي ؾلبذ مى٪ في ٖالم البكغ زم ؤقاعث بهىلجانها 
ىا  ي ؤزغ هُئت  عظلها جإزظؤ لم بالٜ نغزذ مىه وهي جغي بإٞكٗغث ػاٍع

سغط مً ْهغها ظىاخان  زظث جًغب بهما في ظىباث اإلا٩ان زم ؤٍو
ب لِـ مشل ما عؤجه في  هٓغث بضهكت لخجضها ممؿ٨ت بهىلجان ٍٚغ

بضو ٖلُه الٗٓمت، اوؿض٫ قٗغها ختى ب ًضي الٟخُاث بل ٧ان ؤضخم ٍو

اعث زم ؾ٨ىذ مغة ؤالمـ ٢ضمحها زم  زغي.. ؤزظث جًغب بدىاخحها َو
ى ا٢تربذ مجها ألام الغثِؿت وويٗذ جاظا ُٖٓما ٖلى عؤؾها، خت

ىا ؤهِذ  جٟى٢ُيىا ظمُٗا  لؿذ ٦باقي الخاعؾاث هىا بل ؤهِذ  و٢الذ... ػاٍع

اإلاسخاعة ؤهِذ  الىبىءاث مً آالٝ الؿىحن مً جيبإث بِ٪  ٢ىة، ؤهِذ 
مام َاعف مل٪ ملى٥ الجً بالٗالم الؿٟلى.. ؤب٣ىتها و٢ضعتها لخ٠٣ 

ٍىا بهٗىبت مى٢ٟها وهي ج٨ٟغ ُٞما خل بها.. ا٢تربذ مجها هىا قٗغث ػاع 
بت جٟى١ ٢ىة مً باإلامل٨ت  مها ٢اثله ابىتي ؤهِذ ؤ جخمخٗحن ب٣ىة ٍٚغ

زٟاء خ٣ُ٣خ٪ و٢ضعاج٪ ختى ال وبظمُٗهً.. ولظل٪ ٧ان ٖلُىا خماًخ٪ 

ىا  ذٌكٗغ َاعف اإلالٗىن بىظىص٥.. الخٟخ لحها مً هى َاعف هظا بػاٍع
ب مىه. . ٢الذ ألام الغثِؿت. َاعف مل٪ ملى٥ الجً وإلاا ٧ل الٖغ

بلِـ.. هىا اعججٟذ بهه ابً ببالٗالم الؿٟلي ابً لُلُض ولىؾُٟغ.. 

ىا وما   ،بلِـ.. ٢الذ ألام الغثِؿتبج٣ىلحن ابً  ٞٗل مٗه ؤهِذ ؾإػاٍع
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ابىتي هدً مً الجً اإلاامً ولىا ٢ىة ُٖٓمت وهداعب الجً الٟاؾ٤.. 

الؿٟلي التي ًسغط مجها الجً الٟاؾ٤ وهدغؽ البىابت اإلااصًت للٗالم 

لُخٗامل م٘ سخغة البكغ.. ه٠٣ ٖلى البىابت ٧ل ًىم لىداعب وه٣خل 
ًيخهي  ظِل َاعف ابً لىؾُٟغ ال ي ٦بر ٖضص مجهم.. ل٨ً صون ظضو ؤ

ت بىبىءة ج٣ى٫ وال ،بضاؤ هه ؾُىظض خاعؾت مً ممل٨ت الىىع الٗلٍى

ف.. البىابت لً ٢ىتها جٟى١ ؤي ٢ىة هي مً حؿخُُ٘ ال٣ًاء ٖلى َاع 
ىا.. ٠ُ٦ جُلبحن مجي ؤن بحٛل٤  ال بمىث َاعف، هىا ػاص زٝى ػاٍع

هجي في خلم.. ؤزظث بً٘ ؤقٗغ ؤ.. جاإلاجيبلِـ... عؤس ي ب٢اجل ابً ؤ

زُىاث وعمذ بىٟؿها ٖلى م٣ٗض وهي جلخٟذ خىلها.. ٧ل هظا ًدضر 
مً حٗخمض ٖلُِ٪ خُاة الٗضًض مً الجً  ي ؤهِذ مها ابىتؤ. !. ٢الذ لي

وـ.. لم وألاالبكغ.. َاعف له ظِل ٞاؾ٤ ًمض به سخغة الجً و 
نها الخغب ألاػلُت.. ببىه لًٗ لٗضم السجىص آلصم.. ؤ٘ ؤن ًيس ي ؤن ٌؿخُ

لُِ٪ بءة وعٚم طل٪ لم ٌؿخُ٘ الىنى٫ الىبىَاعف ٌٗلم ظُضا ًٖ 

خ٪ و٢ضعاج٪ وطل٪ بمؿاٖضة مل٪ ممل٨ت الجً ؤهىا أل  زُٟىا هٍى
لم،  اإلال٪ ٖؼ٢اًُل ٞهى الٗلىي  ٦بحرها ظمُٗا وؤ٦ثرها خ٨مت و٢ىة ٖو

ىا  ٞظل٪ ٖمل ال وؿخُُٗه.. الجمُ٘ ٧ان ًيخٓغ٥.. هىا و٢ٟذ ػاٍع

ٗاث وؤهل خ٣ا ؤها ٦ما ٣ًىلىن؟ ٠ُ٦  :مؿ٨ذ نىلجانهاوؤ ها مً ؾَى
ؿ٨ذ عؤس ي ن في ٖالم الجً.. ج٩اص وآلا ٦ىذ في ٖالم البكغ  ٌُ جىٟجغ، لم 

اهٟجاع ونغار ًهم ٦إهه  لى٢ىي خضًثها م٘ هٟؿها ؾىي نىث 
ِ جيؿل مجها الخاثآلاطان.. هغولذ ألام الغثِؿت بلى مغآة ٦بحرة ٖلى 

نها بقٗت الكمـ.. هٓغث ألام الغثِؿت في اإلاغآة ٢اثلت ٦إطهبُت  ازُىَ

ء ًٖ َاعف؟ زم بص يعؾالت ٖاظلت مً اإلال٪ ٖؼ٢اًُل جغي هل ٖلم 
جان.. هىا وـ والألا٦ىان بؿم هللا عب ألاؿم هللا زال٤ بؤزظث جغصص 

ب  هغث نىعة عظل  مل زغط يىء ٍٚغ بٌُ ٌك٘ هىعا ؤالههى اإلال٩ي ْو

ىا..  بلخُت بًُاء ٦شُٟت مبدؿما وهى ًىٓغ بلى ػاٍع
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خالُيـ  ًا ي ع ؤ ..وـ والجانؤلاؿم هللا عب ب٢ا٫  ـ  خًغِث ؤ هِ٪ ؤظٍغ
مغ ٖلى وق٪ ألا ذ ألام الغثِؿت اختراما.. وٗم ؾُضي ىاإلايكىصة.. اهد

نىجه مً  ي ٖلم َاعف بىظىصها هىا ولظل٪ صو آلان والخضور.. 
مٟغ مجها.. لً  هه ٌٗلم ؤنها الخغب التي البظل.. ؤلخٓاث.. ٢ا٫ الغظل 

اإلاٗغ٦ت التي صاعث بحن اإلاالث٨ت  ىصم بإبُه.. لً ًيس آٞٗله  ًيس ي ما

حن وبحن ٢باثل الجً بٗضما ٞؿ٣ىا في  مغها ؤن هُهغها وؤعى ألا والٗلٍى
ه لل٣ًاء ٖلى الخاعؾت اإلايكىصة البض ؤن ظِك مجهم.. آلان هى ًدكض

 .. حؿخٗضي

.. ٢ا٫ الغظل صٖحها ج٣ترب مجى.. طهبذ ؾُضيؾها وٗم بغؤومإث ؤ
ىا وؤألام الغثِؿت  ت.. هٓغث ؤو٢ٟتها وؤمؿ٨ذ ػاٍع مام مل٪ اإلامل٨ت الٗلٍى

ىا باخترام  ه مً ٢بل.. ٢ا٫ لها ا٢تربي ًا ابىتي ا٢تربذ و٦إله ػاٍع نها حٗٞغ

ىا ابىت  لحها ٢اثال ؤهِذ ب.. هٓغ زابختجخ٣ضم بسُىاث في خظع بالٜ  ػاٍع
ىا وإلاا  ٣خل َاعف.. هىاب ُٖيُاثُل اإلاسخاعة بالىبىءة هٓغث بلُه ػاٍع

ٌٗلم  ول٨ً ٢مىا بةبٗاص٥ ًٖ ٖاإلاىا ختى الهتر٦ِ٪ .. ٢ا٫ لم ٖجيجسلُخم 

؟.. ؤميم٪.. هىا هؼلذ الها٣ٖت ٖلحها ؤ٣ُٞخل٪ ٦ما ٢خل  َاعف بِ٪ 
لىنُٟت ألاولي ظاعصًيُالِـ بضهكت مكحرة بلحها، ومً وهي جىٓغ ل

ت  ىولألا ؟ ٢ا٫ اإلال٪ ؤنها الىنُٟت مىاليج٨ىن هظه ًا  والخاعؾت الٗلٍى
٢خلها َاعف بٗضما ؾم٘ مً ؤخض الخىهت التي  ،م٪ اإلال٨ت البًُاءأل 

ءة ب٣خله.. ٢خلها وهي الىبىباإلامل٨ت ؤنها ويٗذ اإلايكىصة التي جد٤٣ 

 ٌ ء.. َاعف ٌؿخٗض، ش ي٧ل  م٩اه٪.. آلان ٖلمِذ ٞهاح ًٖ ؤلا جٞغ
ض ؤبلِـ ٖلى وق٪ الخغوط.. ول٨ً ٢بل مال٢اج٪ َاعف.. بظُىف  ٍع

زظث ألام الغثِؿت قه٣ت ؤاللُٗىت.. هىا  ىٞعألا مه.. جل٪ ؤعؤؽ لُلُض 

.. ول٨ً ًا مىالي ٠ُ٦؟ لُلُض ٕؼ هظا نٗب ؤن لم ٨ًً  ..زىٝ ٞو
ىا ؤؤها  .. ٢ا٫ الغظل ال لِـ مؿخدُال مؿخدُال ٖض الجِل لؼاٍع

 بغؤؽ لُلُض الكُُاهت..وؾخإجُجي 
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ىا ال ض ؤن ؤمٟغ..  ٢الذ ػاٍع  ىل٣ ن..آلا ممل٨ت الٗالم الؿٟلي  ي ع ؤٍع
قاع بهىلجاهه بلى ظضاع ؤاإلال٪ ٖؼ٢اًُل زم  يؾخدؿاها لضاعصها هظا 

هغ ؤ  نها حكاهض قاقت ؾِىما ٦بحرة.. لخٟٕؼ مً هى٫ ما٦إمامه اوك٤ ْو
جلـ قُُان مس٠ُ ؤوجدل٤ في عؤث.. قُاَحن جظهب  بك٘ نىعها.. ٍو

لي وبؽ ٖلى م٣ٗض مً ظماظم وعئوؽ ماػالذ ج٣ُغ صما.. عئو بٗضة 

ٞعى. ج٣ترب مجها ٧األ ٦بحرة مؼصوظت الغؤؽ ولؿان قُُاهت ظىاعه 
مً بجي  َٟاال ؤج٣ل بكاٖت ٖجها جخ٣ضم هدىها جدمل  قُُاهت ؤزغي ال

وج٣ًم  الخلخ٣ِ عيُٗ مامهاؤالبكغ ماػالىا خضًثي الىالصة وجًٗهم 

ىا ما هظا؟.. عص ٖؼ٢اًُل.. هظه الكُُاهت  عؤؾه وجإ٧لها، هىا نغزذ ػاٍع
 َٟا٫... ألا ٧لت آلُلُض 

ىا بؿُٟها وجٟاٖلذ مٗه جل٪ ال٣ى ؤبٗض ؤن  الخُٟت  ي مؿ٨ذ ػاٍع

التي لُاإلاا اهخٓغها ظمُ٘ مً بممل٨ت الجً وخاعؾاث البىابت 
وعصث بيبىءة ٢خل َاعف ابً  محرة التيألا وجإ٦ضوا ؤنها .. الؿابٗت

ىا مضؤلىؾُٟغ و٢خل لُلُض.. هىا  ٢ىتها وضخامت وهى٫  ي٣ًىذ ػاٍع
مؿ٨ذ بؿُٟها و٢الذ إلال٪ ظً ؤ.. الخٟي٢ضعها الجضًض في ٖاإلاها 

الخُىة التي ًجب ؤن اجسظها ألطهب  الٗمال٤ُ وؤبحها ُٖيُاثُل آلان ما

ـ الجً وؤواظه لُلُض.. هىا ؾاعث همهمت وخضًض زاٞذ بحن مجل
اإلاىظىص ب٣هغ ظبل ؾلُمان.. ختى ٢ُ٘ جل٪ الهمهماث نىث 

ؤوال ؤن جٓهغي ٢ضعاج٪ وحكٗغ بها لُلُض ؤي البض لىا  ٖؼ٢اًُل. ٖلُِ٪ 

 ؟مً ٦ك٠ هىٍخ٪ آلان لجمُ٘ ممال٪ الجً. ٢الذ ٠ُ٦ طل٪ ؾُضي

نهٌ ٖؼ٢اًُل مً ٞى١ ٖغقه وؾاع بهضوء مخجها بلحها.. البض ؤن 
ونُٟت لُلُض والتي جإحي لها بال٣غابحن  جباقغي ؤوال بالخسلو مً

ت مً سخغة  مً ٢ىة لُلُض  ايٟٗىا بًٗؤوـ بظل٪ ه٨ىن ألاالبكٍغ
زُغ مً هم بجىاع لُلُض.. ٢الذ.. ؤن ونُٟتها جل٪ أل وؤعب٨ىا ج٨ٟحرها 

نها في ٦ه٠ اإلاؿىر في بضاًت بؤمغ٥ ؾُضي ؤًً جل٪ اإلالٗىهت؟ ٢ا٫ 
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هه لً أل ٢ىة ؤزغي مٗ٪  لحها ؾخدخاظحنبالٗالم الؿٟلي و٧ي جهلي 

ض ؤن جىدبه لُلُض ٢بل ٢خل اإلالٗىهت زاَٟت  ؤخض ٞال ًظهب مِٗ٪  هٍغ

قاع ٖؼ٢اًُل بلى الخىحن ؤَٟا٫ ٞخ٣ىم بةزٟائها.. ٢الذ وٗم.. هىا ألا 
اإلا٣ُض بؿالؾل مُلؿمت.. هظا مً ؾِؿاٖض٥ في الٗبىع للٗالم 

ىا وهي جىضهل لخٟخذاالؿٟلي والىنى٫ للملٗىهت..  مً  بلُه ػاٍع

ؾُلٟذ الاهدباه بذجمه  ٦ثر ماؤحجمه الهاثل.. ؾُضي هظا الخىحن 
قاع اإلال٪ بُضه ؤهظا.. هىا ٚمغ الطخ٪ ظىباث ال٣اٖت ختى 

ٖلي ؤونىلجاهه ٞخدى٫ الخىحن بلى عظل ٚاًت في الىؾامت ًسغط مً 

ُىان ػع٢اوجان المٗخان  ْهغه ظىاخان بًُاوان ٦بحران وقٗغ طهبي ٖو
بًُاء هانٗت ج٩اص جغي الضماء حؿغي بٗغو٢ه طي بكغة ٦إٖحن البكغ 

مً ٦ثرة نٟائها، وظؿض ممكى١ ًض٫ ؤهه ظؿض مداعب.. ج٣ضم الغظل 
ىا ؤالىؾُم واهدجي اختراما  مام اإلالى٥ اإلاجخمٗت زم جىظه بلى ػاٍع

خترامي لِ٪ مىالحي اإلايكىصة، ؾمؿُاثُل في زضمخ٪.. اواهدجي ؤمامها.. 

٘ عؤؾه وو٠٢ في جغ٢ب واخترا م مهُب.. ٢ا٫ ٖؼ٢اًُل ل٣ض خان زم ٞع
اعف. ٢ا٫  صوع٥ ًا ؾمؿُاثُل ظاء ما ٦ىذ جىٓغه لخيخ٣م مً لُلُض َو

ال وهحران ؤ هخ٣ام حؿخٗغ بضازلي بٗض ؤن الا ظل ؾُضي اهخٓغث ٍَى

بى.. ممل٨ت الخىاهحن الخمغاء و٢خلىا ؤ٢ًذ لُلُض وابجها ٖلى ممل٨ت 
ما  ضي، بٗضظمُ٘ ما ٞحها لم ًب٤ مجهم ؾىاي وظضحي العجىػ وظ

ه٣ظججي في جل٪ اللُلُت ٖىضما ونلذ ووظضث ٧ل مً باإلامل٨ت ٢خلىا ؤ
ما  ال ؤها بٗضبوا٢خدم ظِل َاعف ال٣لٗت الخمغاء و٢خلىا ٧ل مً بها 

هجي ؤجظ٦غه ؤلُ٪ اؾخٛازت.. ٧ل ما بعؾلذ وؤزٟخجي ؤمي في طل٪ ال٣بى ؤ

٢بل  عه مًؤلم  عؤًذ ؤمي ممؿ٨ت ببلىعة ٖخ٣ُت جدضر مً زاللها عظال 
ها ٚحر طل٪ ؤوجسبره ؤنها  ظة هاصعة ال ٌٗٞغ زٟخجي في ٢بى مغنىص بخٍٗى

 بٗضها..  قِئاجظ٦غ ؤالغظل وال 
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ظة ؤ٢ا٫ وٗم ًا بجي ل٣ض اؾخسضمذ ـ  ٌٗلمها  زٟاء هاصعة البم٪ حٍٗى
بضا ٞهى مدغم ٖلُىا وال وؿخسضمه ؤال ٢لُل مً الجً ولم جلجإ للسخغ ب

اًخ٪ و٢ض ٧ان.. زم هٓغ ٖؼ٢اًُل ول٨جها ه٣ًذ الٗهض ختى حؿخُُ٘ خم
جظ٦غ طل٪ ؤُل وٗم ُٖيُاثدى.. ٢ا٫ ؤجخظ٦غ طل٪ الٗهض ًا ؤُل.. ُٖيُاثبلى 

َٗىا ؤبضا وبالٟٗل ؤال هلجإ للسخغ ؤزظه ٖلُىا هبي هللا ؾلُمان ؤٞل٣ض 
نهم لبشىا في ٖظاب مهحن ؤما ٖهاة الجً و٢تها ؤهذ حٗلم ؤهللا وهبُه 

ىا مغ هللا بىٞاة ؾلُماؤحي ؤختى  ن ٖلُه الؿالم.. هىا ػاصث صهكت ػاٍع
ض ًٖ طل٪ الٗالم.. ختى ٢ُ٘  وجغ٢هها بل ؤنبدذ مدكى٢ت لخٗلم اإلاٍؼ

ىا ألا اهضهاقها نىث ٖؼ٢اًُل.. هُا ًا ؾمؿُاثُل ؾخصخب  محرة ػاٍع
ض٦م ؤن جإجىوي ؤبلى ٦ه٠ اإلاؿىر ؤوال لخ٣ط ي ٖلى ونُٟت لُلُض  ٍع

ىا ابغؤؾها هىا ؤمامي،  مؿُاثُل الظي ٖاص بلى ؾو هدجي ٧ل مً ػاٍع
ُحر بها بُٗضا  "جىحن" ىولألا نىعجه  ىا ٞى١ ْهغ الخىحن ٍو لخدؿل٤ ػاٍع

مدل٣ا ُٞما ٌكبه ؾماء ول٨جها ؾىصاء ٢اجمت زم يهبِ مغة ؤزغي في 
تؤ  .هٟا١ مٓلمت ملُئت بهُا٧ل ٖٓمُت بكٍغ

ىا ما لخٟذ الخىحن ؾمؿُاثُل بلحها ٢اثال هظه اهظه؟  هىا ؾإلخه ػاٍع
اث ضخاً ٧لهم.. بإا اإلالٗىهت التي زُٟتهم مً ٖالم البكغ و٢امذ ٞع

ىا مماؤ ختى هبُا .. نغاعا ٖلى ٢خل اإلالٗىهتبػاصها  ٢كٗغ ظؿض ػاٍع
ىا  قاع الخىحن هاوؤٖلى ٞىهت ٦ه٠   وهي٢ض ونلىا زم صزلذ ػاٍع

ٞى١ ال٨شحر مً الجماظم  زابختممؿ٨ت بؿُٟها وجسُى زُىاث 
اث اإلال٣اة خىلها في ت والٞغ  امً بُٗض قبد ي ٧ل م٩ان لتر  البكٍغ

٢تربذ بهضوء ٌٛلٟه الخظع و٢لُل مً الخىٝ، هالها الصخو ظالـ.. 

ٞاعي باأل ما عؤث، بنها.. امغؤة بل قُُاهت مؼصوظت الغؤؽ اإلاملىءة 
قالء مخىازغة و٦إنها وؤصمي ج٣ًمه والضماء خىلها آممؿ٨ت بغؤؽ 

ذ ٖلى الاهتهاء مً وظبتها.. هىا  ىا هدؤقاٞع ذ ػاٍع ىها بؿُٟها ؾٖغ

لترجُم ٢ضمها ب٨ىمت ٖٓام ج٣٘ مدضزت ظلبت، مىبإة ًٖ ٢ضوم ػاثغ ٚحر 
ىب ُٞه، اهخههذ اإلالٗىهت و٢الذ ال ٌؿخُُ٘ ؤن ًدًغ مسلى١ هىا  مٚغ

ىا ؤها مً ؤجذ للخسلو مى٪ ؤًتها الكُُاهت  مً ؤهِذ؟ ٢الذ ػاٍع
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البًُٛت، نغزذ اإلالٗىهت بطن ًبضو ؤن الىبىءة صخُدت.. جل٪ 

آلان ٣ِٞ جظ٦غث ؾُىعها.. جٓهغ  ٖلى ٖغف َاعف ولُلُض.. اإلاىظىصة

خمغ في الٗالم الؿٟلي ألا ظضاص ججىب بالخىحن ألا اإلابجلت بؿ٠ُ مٗغ٦ت 
لي ل٣ض ؤجِِذ بضاًت مً ؤظلي زم خاولذ الٟغاع  هىا جغ٢بىا نهاًخ٨م.. ٍو

ؾخٛازت بمل٨ُتها لُلُض، ٢الذ وابحن جىؾل  هُال١ نغزاتها مااوؾِ 

ىا وٗم ؤه ٗذ ًضها بؿُٟها لتهى ػاٍع به ياعبت ٖى٤ اإلالٗىهت  ي ا زم ٞع
ىا لخٗخلي ْهغ الخىحن مخجهت  لدؿ٣ِ الغؤؽ اإلاؼصوظت وجمؿ٪ بهما ػاٍع

 بلى ظبل ؾلُمان وممل٨ت ظً الٗمال٤ُ.. 

ىا بلى ممل٨ت الجً هي والخىحن ؾمؿُاثُل وهغولذ بلى  ٖاصث ػاٍع
هىا هب  ٢هغ ٖؼ٢اًُل ممؿ٨ت بُضها عؤؽ اإلالٗىهت ونُٟت لُلُض

ىا وهي جسُى زُىاث   زابختوا٢ٟا ٧ل مً بال٣اٖت ًدض٢ىن بلى ػاٍع

ٍسُى زلٟها و زغي ؾُٟها ألا بُضها الغؤؽ اإلاؼصوظت للملٗىهت وبالُض 
ت ي زغ ألا ؾمؿُاثُل في هُئخه  ظىدخه جيؿض٫ زل٠ وؤالىه٠ بكٍغ

ها اإلال٪ ُٖيُاثُل وألام الغثِؿت وؤمها الىنُٟت ؤبى لحها بْهغه.. هغو٫ 
ى.. لُىدجي لها ظمُ٘ مً بال٣اٖت وحٗلى ٖلى وظىههم بؿمت اهخهاع ولألا 

غخت ٚامغة.. ج٣ضم  لحها مل٪ ظً الٗمال٤ُ ٖؼ٢اًُل وؤزظ مجها عؤؽ بٞو

 ٧لضخ٪  ،اإلالٗىهت و٢ا٫ للمل٪ ُٖيُاثُل آلان هغؾل هضًدىا بلى لُلُض
مجهما زم ٢ظٝ ٖؼ٢اًُل بالغؤؽ في الهىاء مغصصا ٧لماث بلٛت الجً 

 غؤؽ.. لخسخٟي ال

 ي في ٖم٤ الٗالم الؿٟلي خُض ٧اهذ ججلـ لُلُض اإلالٗىهت ال٨بر 
وـ.. ٧اهذ مؿخل٣ُت ٖلى ٖغقها الظي وألاالتي ٌٗبضها سخغة الجً 

عظل وؤٖحن الخمغاء البكٗت وألا عبٗت مً الجً طواث ال٣غون ؤًدمله 
٢غب بلى الخُىان م٣ُضًً بؿالؾل مُلؿمت ٞهم ٖبُض لُلُض جل٪ ؤ

خحن بُٗىحالُى٫ طاث عؤؽ مؼصوط. ت ٞاٖعالكُُاهت  ن، ظؿض ؤ٢غب هاٍع

٣ًالن ؾىاصا ًٖ الجؿض، حٗلى  بلى الؿىاص، ٣ًب٘ زلٟها ظىاخان ال
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عؤؾها ٢غوها خاصة، بإطٕع جسغط مؼصوظت مً ظاهبحها، جغجضي ؾىاعا 
الؾم ٚامًت، هىا  امى٣ىف ٖلحه ي بُضها الِؿغ  هجماث زماؾُت، َو

هبذ  ..مامهاؤ مل٣اةٞاعي ألا ث طٖغث لُلُض وهي جغي عؤؽ ونُٟتها طا
ؿاعا زم هغولذ وؤوا٢ٟت م٣ٗىصة اللؿان  زظث عئوؾها جخدغ٥ ًمُىا َو

مً ٞى١ ٖغقها وظشذ ٖلى ع٦بخحها جىٓغ بهضمت.. وجهغر مً ٞٗل 

زظ نغازها ًغط ظىباث الٗالم ؤٖلى ٢خل ونُٟتي  ًجغئ هظا مً 
ي ممل٨ت ٦مله وطٖغ ٧ل الجً اإلاىظىص به.. في جل٪ اللخٓت فبإالؿٟلي 

ىا  ٫ ممؿ٨ت جدؿاءظً الٗمال٤ُ خضزذ هؼة ؤعيُت ٦بحرة ظٗلذ ػاٍع

زغ جل٪ الهؼة ماطا ًدضر؟ ٢ا٫ ٖؼ٢اًُل آلان ٖلمذ ؤم٣ٗضها ب٣ىة مً 
صي ؤزغ ًٚهها. نغازها في باًَ الٗالم الؿٟلي ؤلُلُض بىظىص٥.. هظا 

ضما ما ال٣اصم في ألا٤ٞ بٗي بلى جل٪ الهؼة آلان هُا بىا لىٗض الجِل، وهغ 
 .ؤزغها ًٚب مل٨ت الٓالم

جىن٠ ونغار  زغ ٧اهذ لُلُض في خالت ًٚب الآلا ٖلي الجاهب 
لُضل٠ بلى ال٣اٖت  ؟بجها َاعف مهغوال ماطا ب٪ ًا ؤماها ىختى ؤح

بجؿض ضخم ٌٗلىه خغاق٠ ؾم٨ُت ٧الؼواخ٠ بغؤؽ  اإلآلمت قُُان
ً خمغاٍون ُٖىح٦بحر ووظه مؿخُُل وؤه٠ مك٣ى١ مً اإلاىخه٠ طو 

لت مضببت، حٗلى  ىن ؤٖلحو٢غه عؤؾه ٦ٛحره مً الكُاَحن، طو آطان ٍَى
َالؾم قُُاهُت، ل٣ُترب مجها مداوال جبحن  ثنضعه ٢الصة ُٖٓمت طا

هخابذ ؤمه مل٨ت الٗالم الؿٟلى!. اما ؾبب جل٪ الخالت اإلاٟاظئت التي 

٢الذ ل٣ض ٢خلذ ونُٟتي ًا ظىعا، هىا و٢٘ الخبر في ًض َاعف 
ت ٦ما وعص بيبىءة ٧الها٣ٖت، ج٣هضًً ْه ىع اإلايكىصة الٗلٍى

مُُُغون؟ ٢الذ.. وٗم ؤوؿِذ ؤن ؤو٫ الىبىءة هى ٢خل ًاظىعا ؾا٦ىت 

عجج٠ َاعف مً الًٛب ا٦ه٠ اإلاؿىر وبل٣اء عؤؾها ؤمام ٖغش ى!. 
بلِـ بلم حٗلمي بىظىصها مً ٢بل؟ ؤلم حكٗغي وؤهذ ػوظت ؤناعزا.. 

ذ باؾتهؼاء وإلااطا م َاعف ٦بحر الجً في الٗالم الؿٟلى؟ هىا ضخ٨وؤ
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حؿٗذ ُٖىاها اٖلم؟ زم ؤلم  ٥ وجخبُىا ماوؤبى لم حكٗغ ؤهذ 

دظع٥ ؤبى الخمغاوجان والخٟخذ بغؤؾحها ٢اثلت إلااطا لم ٌٗلم  .. اظبجي٥ ٍو

؟.. ٢ا٫ َاعف ٧لىا في خغب ُحنصمآلا ههٝغ ًٖ جىظحه٪ بٛىاًت ام ؤهه ؤ
٣خه ؤهذ مشال ظٗلِذ وبيُصم آم٘  وه٪ وـ ٌٗبضألاسخغة  ه ٧ل بٍُغ

ت لخلبي لهم مُالههم في  ٣ضمىن ل٪ ال٣غابحن البكٍغ ظيؿهم  بجيًظاء بٍو

ؾخضاعث له.. وٗم ؤها ؤخاعب الِـ ٦ظل٪؟ هىا ؤوحٗلُمهم السخغ. 
٣تي مىظ ٣ٖىص ٚابغة وآلان صٖىا مً هظا الهغاء  ؾخٗض وؤججي وابٍُغ

بت بٓهىع جل٪ اإلايكىصة.. ل٣ض  بجِل ال مشُل له ٞجهاًدىا ٢ض ج٨ىن ٢ٍغ

ها ؤي٘ وؤٞٗلخه بإمها اإلال٨ت الٟاجىت  الؿىىاث مً طا٦غحي مامدذ 
.. وؿِذ ٢ؿم ُٖيُاثُل بإهه ؾُجٗلجي ؤٖىاويزُت ال٣ًاء ٖلحها بُض 

 ي بيخه صون ظضو اٖىاوي ًٖ وؤهجي بدشذ ؤٖبرة للٗالم اإلآلم.. وؿِذ 
َٟا٫ ؤواؾخمخ٘ بضماء  بلي جل٪ الُٟلت في ٧ل ٢غبان ٣ًضم ي ع ؤو٦ىذ 

  البكغ الضاٞئت..

ض الجِل للمٗغ٦ت الضامُت..  ٢اَٗها َاعف آلان ال مٟغ ؾإطهب أٖل
ها وجغ٢هها وهي ا ٫ ماطا ًدضر جدؿاءههٝغ َاعف جاع٧ا لُلُض في زٞى

 بىاب الجخُم ٖلحها... ؤ ٞخدذبٗض طل٪ ل٣ض 

مً ظبل  الم جضم خحرتها ٦شحرا ختى ؾمٗذ هٟحر الخغب ٢اصم
ىا  ..ؾلُمان.. لحرحٗض ظمُ٘ ؾ٩ان الٗالم الؿٟلي ها وؤبى هىا ٧اهذ ػاٍع

ومل٪ الٗمال٤ُ ًخ٣ضمىن ظِكا مهُبا ٧اهذ في م٣ضمخه ٦الب الجخُم 

ؽ الخمؿت ًمؿ٨ها بٌٗ ظىىص الجً ألاقضاء بؿالؾل الغئو طاث 
ت.. وؤؾىص مجىدت  ع مٗلىت ؤن الهى٫ ٢اصم.. ٧اهذ ظً الٗمال٤ُ جؼؤهاٍع

تى ج٣ضمذ بىا١ التي جغط بهىتها الٗالم مً خىلهم. خألا جىٟش في جل٪ 

ىا.. ج٣ضمي مىالحي ويعي نىلجاه٪ هىا وؤألام الغثِؿت  قاعث لؼاٍع
ىا ممؿ٨ت نىلجانها  لخٟخخي بىابت الٗالم الؿٟلى.. ج٣ضمذ ػاٍع

ت صازل الجبل ٧اهذ  مامها الٗضًض مً ؤوا٢تربذ بلى بىابت ٖخ٣ُت مجٞى
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بت وبٌٗ الُالؾم..  ىا بهىلجانها لُيبٗض ٞإالجماظم الٍٛغ قاعث ػاٍع

قٟاٞا لخٟخذ البىابت الؿابٗت بىابت الٗالم الؿٟلي ٖلى  ىءيمىه 

 مهغاٖحها. 

ىا لُمغون في ه٤ٟ مٓلم جدُُه ؤلؿىت  ًضزل الجِل جخ٣ضمه ػاٍع
اللهب مً ٧ل ظاهب، لُٗتريهم ٖضص مً ؤٖىان لُلُض في مداولت مجهم 

ىا ياعبت بجىاخحها  إلٖا٢ت ج٣ضمهم هدى مل٨ت الٓالم، هغولذ ػاٍع

ت جس٠ُ الب هغ جاع٦ت زلٟها الجِل زاعط ٢لٗت لُلُض و٦ال بؿٖغ
٣حن مكدب٪ م٘ آلازغ في هؼا٫ ممُذ،  ىا طل٪ لدؿٕغ االٍٟغ ؾخٛلذ ػاٍع

ت لُلُض وجهبذ في مىاظهتها وجضوع الخغب بحن ممل٨ت الكُُاههدى 
ىا في مىاظهت ال٣اجلت  ظبل ؾلُمان وؾ٩ان الٗالم الؿٟلى.. ج٠٣ ػاٍع

ٚخُا٫ ؤمي؟ ضخ٨ذ لُلُض ؾازغة ال اإلالٗىهت ٢اثلت.. ؤهذ مً صبغث 

حن اإلال٨ت البًُاء، ًبضو  وٗم وهل ؤه٨غ مجضا ُٖٓما ٣٦خل مل٨ت الٗلٍى
٦م  ؤهِ٪ لم حٗلمحن مً هي لُلُض مل٨ت الٓالم، لً ؤزٟي ٖلُِ٪ 

نها لخٓاث بؾخمخٗذ ٦شحرا وؤها ؤقاهضها جلٟٔ ؤهٟاؾها ألازحرة ا

مغة جماما مشل نٛحرة ول٨جها ظٗلخجي ؤؾبذ في بدىع مً الؿٗاصة الٛا
جل٪ اللخٓاث التي ؾإؾٗض بها وؤها ؤيمش ًضي بضماث٪، زم ؤقاعث 

ىا ول٨ً ما ت لؼاٍع خضر ظٗل  بمسلبحها لخمغع بٌٗ الًغباث الىاٍع
م ٢ىتها  لُلُض حعجؼ ًٖ الى٤ُ، ٧اهذ يغباتها ال ىا ٚع جهل لجؿض ػاٍع

ىٟها،  وهي ج٩اص ججً،  ي ٖاصث لُلُض جىظُه يغباتها ل٨ً صون ظضو ؤٖو

ًغبت واخضة مجها ٦ُٟلت بإن ج٣ط ي ٖلى مجمىٖت ظً م٨خملت، لم ٞ
ت عؤؾحها لُضوي  ىا بالؿ٠ُ مىتٖز جضم جل٪ الها٣ٖت ختى هىث ػاٍع

الٗضًض ى نغار ؾ٩ان الٗالم الؿٟلى. ٞهغب مجهم مً اؾخُإ و٢ط 

هدههم بٗض ٢خل لُلُض.. ؤزظث الٟغخت الٛامغة جدل٤ في ٢لىب الٗلىٍحن 
ىا ممؿ٨ت بغؤؽ لُلُض، ختى ٢اَٗهم نىث  بٗضما زغظذ لهم ػاٍع

اإلال٪ ُٖيُاثُل هُا بىا وٗىص بلى ظبل ؾلُمان ه٨مل خٟلىا.. خل٤ 
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ىا الخىحن الججي ؾمؿُاثُل  ت واٖخلذ ػاٍع الجمُ٘ هدى اإلامل٨ت الٗلٍى

ػث ٦جزا ج٨ٟغ ُٞما خانها و٦إمخجهت بلى ممل٨تها ممؿ٨ت بغؤؽ لُلُض 
ن مً ال٣ًاء ٖلى َاعف هل ممل٨تها ظبل ؾلُماؤبٗض.. هل ؾِخم٨ً 

هلها بالىهغ ؤٖىاهه؟ ْلذ ه٨ظا ختى ونلذ ممل٨تها حكهض اخخٟا٫ وؤ

 ٖلى مل٨ت الٗالم الؿٟلي لُلُض.. 

ىا بلى ممل٨ت ظبل ؾلُمان وؾِ جغ٢ب مل٪  بٗض ؤن ٖاصث ػاٍع
ت، لخضل٠ صازل الههى اإلال٩ي  الٗمال٤ُ ٖؼ٢اًُل وؾ٩ان اإلامل٨ت الٗلٍى

 ي٨ت بغؤؽ اإلالٗىهت مل٨ت الٗالم الؿٟلومٗها الخىحن ؾمؿُاثُل. ممؿ
هى ٢اصم.. إلاا  لُلُض، ٧ان صزىلها ٖلحهم له هُبت وو٢اع، جغ٢ب وزىٝ

هدىذ بإصب ظم ؤمام اإلالى٥ اإلاىظىصًً و٢اصة ظُىف اإلامال٪ الؿب٘.. ا
هىا ٢ام اإلال٪ ٖؼ٢اًُل مً ٖلى الٗغف وجىظه بلحها وحٗلى وظهه 

٢ترب مجها مغبخا ٖلحها ات.. قدُا١ للىهغ بٗض ٖهىص َىٍلالا بدؿامت ا
ت ٖلى عاخخحها، هغو٫ بلحها ؤبحها  ب٘ ٢بلت ؤبٍى وؤمؿ٪ بُضها البًُاء َو
ُٖيُاثُل ويمها بلُه با٦ُا، آلان ٣ِٞ يهضؤ ٢لبي مً خؼهه ٖلى ٣ٞض 

ؾخضاع بلى اإلال٪ االخبِبت ؤم٪ التي ٚضعتها جل٪ اإلالٗىهت ٢خال، زم 
ال ؤ ىلضً٪ وؤجمج لي عظاء دي وؾُضي اإلابجل مل٪ الٗمال٤ُ: ؤٖؼ٢اًُل

  .جغصوي ب٨غم٪

َلب ججاب وال جترص.. ٢ا٫ ُٖيُاثُل ل٣ض ؤدي ؤ٢ا٫ ٖؼ٢اًُل.. 
زظث ٖهضا ٖلى هٟس ي بطا و٢ٗذ بُضي عؤؽ الكُُاهت وؤؤ٢ؿمذ 

عصٝ ؤٖل٣ها ٖلى عمذ الجماظم الُٗٓم وؾِ صاثغة الهى٫.. ؤلُلُض ؤن 
  .ٖؼ٢اًُل ٢اثال ل٪ طل٪ بالُب٘

ٞهبِ ٖضص ٟٚحر مً الجً ٖلى بهىلجاهه  هىا ؤقاع ٖؼ٢اًُل
ظؿاص طاث قٗغ وؤزخالٝ نىعهم.. ٞمجهم مً طواث عئوؽ اليؿىع ا

غ  ُىن خمغاء ؤزغون بغئوؽ وآؾىص ٦ش٠ُ، ؤٍٚؼ ظؿاص وؤؾىص ٖو
هدىىا لخ٣ضًم الىالء والُاٖت، زم وا٢تربىا مً ٖغف ٖؼ٢اًُل اآصمُت. 

  ..٢اًُل اإلابجل٢الىا بهىث واخض ظهىعي مس٠ُ ؤمغ مل٨ىا ومىالها ٖؼ 
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٢ا٫ ٖؼ٢اًُل: زظوا عؤؽ اإلالٗىهت لُلُض وؤٖضوا صاثغة الهى٫ 
ل٣ىها ٖلى عمذ الجماظم الُٗٓم، واظمٗىا ا٢ىي الجً  قغؾهم وؤٖو

ٖلمىا اي مخلهو ٣ًترب.. بإهىا لخغاؾت الضاثغة.. وال جإزظ٦م عخمت 
ؾُداو٫ َاعف و  بٗض بل اإلاجهى٫ ٢اصم ظُضا ؤن الخغب لم جيخه

 غ٢ت الغؤؽ اإلالٗىن: وؤٖىاهه ؾ

اٖت ًا مىالي ا هدجي ظمُ٘ خغاؽ الضاثغة ظمُٗا وعصصوا.. ؾمٗا َو

ٞاعي التي ماػالذ جيبٌ بالخُاة.. باأل ء اإلاليزظوا الغؤؽ اإلاؼصوط ؤزم 
ًؤزخٟىا اوخل٣ىا ختى  مغا آقاع ٖؼ٢اًُل للجمُ٘ ؤهىا  ..مام الىاٍْغ

  .بًاهم بالجلىؽ

ىا َٝغ الخضًض ولم جغص ؤن جبضو ٖلحها ٖالماث  الخ٣ُذ ػاٍع

ال ٣ًبله ال٣ٗل ًخد٤٣  الضهكت، ٞما ٖاص هىا مجا٫ لضهكتها ٩ٞل ما
  :مدالت وال ٖىصة لٗالم البكغ في طل٪ الٗالم، ل٣ض ؤنبدذ مىه ال

هي صاثغة  ؾُضي ٖؼ٢اًُل اإلابجل وؤبي ُٖيُاثُل هل لي ؤن ؤٖلم ما
 وي البإؽ؟ الهى٫؟ وإلااطا ٧ل هظا التر٢ب؟ إلااطا ٧ل هاالء الخغاؽ ط

٢ا٫ ٖؼ٢اًُل.. في ممل٨ت ؾلُمان ؤٖضث صاثغة الهى٫.. هظه الضاثغة 
ٖضث زهُها 

ُ
م٩ان ؤقبه بالجخُم، بل ؤؾىء مً الجخُم طاجه، ؤ

لخٗل٤ ٞحها عئوؽ َٛاة الجً الؿٟلي اإلاكغ٥ بٗض ٢خلهم، ًدغؾها 
ؤ٢ىي ؤنىاٝ الجً ٢ىة وبإؽ وهم ؤًًا ظً مامً مداعب ال ًتهاون 

ىٟظ ما مى٘ ؤي مسلى١ مً الا٢تراب.  ؤبضا ٍو  ؤؾضي بلُه مً ؤوامغ.. ٍو

ل٣ي بىٟؿه بلى  ىا: ولم ؾ٣ُترب ؤخض مً صاثغة الهى٫ ٍو ٢الذ ػاٍع

 الهال٥؟ وزانت ؤنها عئوؽ م٣ُىٖت ال ٞاثضة مجها! 

٢ا٫ ٖؼ٢اًُل ًا ؤمحرحى.. صاثغة الهى٫ ؤٖضصهاها لخ٨ىن ٖبرة 
حن الٗالم الؿٟلى.. للخاعظحن ًٖ هىامِـ اإلامال٪ الؿب٘ ولؼظغ قُاَ

كٗغون باإلاهاهت َُلت  وهظا ٌٗض ٖىضهم جضهِـ وجمشُل بمىجاهم َو
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الى٢ذ اإلاٗل٤ ُٞه الغؤؽ ٖلى عمذ الجماظم، ٌكٗغون بالخؼي والٗاع 

لىا  ٍؼ ً بلى هىا ختى ٌؿغ٢ىا الغؤؽ ٍو ولً ًخى٢ٟىا ًٖ بعؾا٫ الٗابٍغ

 ٖجهم الٗاع الظي لخ٤ بهم.

ً؟  ٢الذ وٗم آلان ٞهمذ، ول٨ً مً هم  الٗابٍغ

هىا الخ٣ِ ؤبىها الخضًض.. بنهم نى٠ مً الجً مشل الؿاع١ 
اإلاٛامغ ال يهاب قِئا ًضٞ٘ له ألاظغ مً ؤظل طل٪.. لهم ٢ضعاث هاثلت 

ٖلى الخسٟي والدك٩ل في ؤي نىعة ختى لى ؤها ؤو ؾُضي اإلابجل 

 ٖؼ٢اًُل. 

ىا بطن ٠ُ٦ ًخم الخٗٝغ ٖلحهم بطا حؿللىا مً  ػاصث صهكت ػاٍع
 م الؿٟلي ٢انضًً صاثغة الهى٫؟ الٗال

ضخ٪ اإلال٪ ٖؼ٢اًُل و٧ل اإلاخىاظضًً في الههى اإلال٩ى.. و٢ا٫ وٗم 
هم ٖىضهم اإلا٣ضعة ٖلى الدك٩ل مشلىا ظمُٗا بل ًٟى٢ىهىا باإلاضة ؤًًا.. 

وعٚم طل٪ نىٗىا طبظباث زانت بىا وؿخُُ٘ الخىانل بها ُٞما بُيىا.. 
 ا ختى آلان.. الٗابغون ال ًمل٨ىنها ولم ًخىنلىا لؿغه

ولظل٪ ٖىضما هخ٣ابل ٖىض صاثغة الهى٫ حٗمل جل٪ الظبظباث 

وجخىانل ُٞما بُيىا وبالخالي ال ٌؿخُُ٘ الٗابغون اظخُاػ هظا اإلاجا٫ 
ال٨هغومٛىاَِس ي الخؿاؽ، بال ؤنهم ًخهُضون الٟغنت لؿغ٢ت الغؤؽ 

٫ اإلاٗل٤ باظتهاص وجهمُم.. زم ؤعصٝ ٢اثال.. ؤمحرحي ال جسص ي قِئا ٞماػا
 ؤمامىا و٢ذ ٢بل بعؾا٫ َاعف ٚغبان الجخُم.. 

هىا جضزلذ ألام الغثِؿت والخ٣ُذ َٝغ الخضًض ٢بل ؤن حٛغ١ 

اإلاها  ىا في صهكتها اإلاٗخاصة.. ٞهي ماػالذ خضًشت الٗهض بممل٨تها ٖو ػاٍع
الجضًض، وؤعصٞذ ٢اثلت ٚغبان الجخُم ؤمحرحي اإلابجلت هي عؾل ممل٨ت 

اثل التهضًض والىُٖض بٗض ٧ل ٞىػ َاعف الؿٟلُت، ًغؾلىن ل٣ظٝ عؾ
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لىا ٖلحهم، ؤو بطا ل٣ي ؤخض ٦باع قُاَحن الٗالم الؿٟلي خخٟه وبطالله 

 في صاثغة الهى٫. 

ىا ؤن ٢خل لُلُض ما هى بال بضاًت خغب يغوؽ  هىا و٢٘ في ٢لب ػاٍع
 ال حٗلم إلاً الٛلبت ٞحها.. 

ا مً اإلاجهى٫.. ؤنىاث نغار  ٢ُ٘ نىث ٣ٖلها وجىظؿها زٞى
بت ج٩اص ج٣خل٘ ال٣لىب مً م٩انها.. هغو٫ ٧ل مً بالههى اإلال٩ي و٧ان  مٖغ

الجمُ٘ ٌٗلم ما ٖلُه ٞٗله لم ٨ًً هىا٥ مىي٘ ٢ضم زالُت.. اػصخمذ 
ال٣اٖت اإلال٨ُت بجم٘ ٟٚحر مً الخغاؽ ٖلى ازخالٝ هُئاتهم الجىُت 
ا "وا٢ُت" و٦إنهم ظضاع  ىا مً ٧ل ظاهب ٌك٩لىن صٖع وؤخاَىا بؼاٍع

ؿاعا، لم جغ ؤًا مً والضها ؤو اإلال٪ ٖاػ٫.. ؤزظث جل خٟذ ًمىت َو
ٖؼ٢اًُل ختى ؾمٗذ ؤنىاث الهغار حكخض ٧ان ال ٌكبه الهغار 

 آلاصمي في ش يء.. ٧ان نغازا آث مً ؤٖما١ الجخُم. 

ىا ونُٟتها ؤو ؤمها البضًلت وهي تهغو٫ ممؿ٨ت بهىلجانها  إلادذ ػاٍع
ل٪ ٖؼ٢اًُل هي ألازغي جلخٟذ هىا وهىا٥ في جغ٢ب وزىٝ.. ٧ان اإلا

ت ال٣هغ الظهبي ًغم٤ بُٗيُه متر٢با ونى٫ ٚغبان  ٠٣ً في قٞغ
ب بالُب٘  الجخُم.. ٞما ٧ان هظا الهىث والهغار ؾىي نىتهم ال٣ٍغ

 مً خضوص ممل٨خه.. 

صب الخظع والتر٢ب في ٧ل مً باإلا٩ان، و٦إنها لِؿذ اإلاغة ألاولى 
ي بال لؿغب الجخُم هظا.. لظل٪ ٧ان الخٝى هى ؾُض اإلاى٠٢، ما ه

لخٓت ؤو ج٩اص ختى ػاص نىث الهغار.. وق٤ ألا٤ٞ ش يء قضًض الؿىاص 
 و٦إن الٓالم َغى ٖلى ٧ل م٩ان باإلامل٨ت.. 

اؾخٗض اإلال٪ ٖؼ٢اًُل واإلال٪ ُٖيُاثُل وهم ٧ل مجهما بةخ٩ام 

ت ًلىح بها  ٢بًخه ٖلى نىلجاهه اإلال٩ي لُخدى٫ بلى ؾُاٍ بؿالؾل هاٍع
اهذ ال ش يء بال جخُما خ٣ا.. ٧اهذ ختى ا٢تربذ ٚغبان الجخُم والتي ٧

ٚغبان ؾىصاء مهىلت الدجم ؤظىدتها هحران مكخٗلت جًغب بها الهىاء 
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ما عئوؾها لم ج٨ً ؾىي ظماظم ٚغبان لحزصاص اقخٗاال وسخىهت.. 

بإٖحن خمغاء مكخٗلت، جمؿ٪ بمسالهها ؤحجاعا ؾىصاء ٢اجمت ٖخ٣ُت 

 ج٣ظٞها هىا وهىا٥. 

ؾ٣ٍى هظه ألاحجاع ٖلُه.. ختي  ٧ان ظمُ٘ مً باإلامل٨ت ًخداش ى
هجر ؤخض جل٪ الٛغبان في الىٟاط بلى صازل الههى اإلال٩ي، ًًغب بجىاخُه 
اإلاكخٗلت، ٌؿاب٤ ٧ل مً هغو٫ بلُه ياعبا بًاه بالغماح مداوال ٢خله ؤو 

ىا، الخٟخذ ؤمها لتري ٚغاب الجخُم مخجها  بٖا٢خه مً الىنى٫ بلى ػاٍع

ىا.. بلحها.. ٣ٟٞؼث هٟؿها مداولت ببٗا غ٢لخه مً الىنى٫ لؼاٍع  صه ٖو

اقدب٨ذ مٗه في هؼا٫ قضًض الًغاوة.. هي جًغب بالهىلجان وهى 
 ًهض الًغباث بٗى٠ واؾخماجت.. 

ىا جداو٫ الخغوط مً صاثغة الخغاؽ ول٨ً ٧ان هىا٥  ٧اهذ ػاٍع
خاثل بُجها وبحن الخغوط، ٧ان الخغاؽ حكضص ٚل٤ الضاثغة ٧ل ممؿ٩ا 

جل٪ الظبظباث الٛامًت.. ا٢ترب ؤخض  بهىلجاهه الظي جيبٗض مىه
بت لدؿ٣ُه ؤقالء مخىازغة  ٚغبان الجخُم لخه٣ٗه جل٪ الظبظباث الٍٛغ

جخدى٫ بلى سخابت صزان ؤؾىص، ٧اهذ ألام ماػالذ جهإع طل٪ الٛغاب 
اللٗحن، و٧ل مكٛى٫ بهض الهجىم.. ختى جم٨ً ٚغاب الجخُم وؤؾ٣ِ 

وجهغر بإٖلى نىث طل٪ الدجغ ٖلى ألام لِؿ٣ِ مجها نىلجانها.. 

 لدك٤ نغزاتها ظىباث ال٣هغ. 

غجُم ظؿضها باألعى.. لخضوي نغزتها هي  ىا ؤمها حؿ٣ِ ٍو عؤث ػاٍع
 ألازغي.. ؤمي انهط ي، ؤمي ؤمي. 

٧اهذ ٚغبان الجخُم ٢ض ؾ٣ِ ٖضص مجهم ٢خلي ؤقالء مخٟدمت، 
غ..   والبٌٗ آلازغ ٞغ هاعبا بٗض هؼا٫ مٍغ
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ُيُاثُل وؤم ؿ٪ ٧ل مجهم بجاعصًيُالِـ هغو٫ اإلال٪ ٖؼ٢اًُل ٖو
ىا بٗض ؤن طهب زُغ  وهي في خالت ؤقبه باإلاىث.. وهغولذ بلحها ػاٍع

ذ الخُى، جدؿإع هبًاث ٢لهها ماطا ظغي؟   ٚغبان الجخُم ٖجها، ؤؾٖغ

ؤمؿ٨ذ بإمها.. ؤمي خضزُجي. ؤمي.. ؤزظث جدؿاء٫ إلااطا ال ججُبجي 
حها.. ؾمٗذ اإلال٪ ٖؼ٢اًُل.. ؤجىوي بُ بِب اإلامل٨ت، هل هي ٞا٢ضة ٖو

هىا ْهغ مً الٗضم عظل طو لخُت بًُاء ٦شُٟت وزُاب ًُٞت ًىدجي 
ؤمامه.. زاصم٪ َهُُل مىالي اإلابجل... زم ؤزظ ًخ٣ٟض ظاعصًيُالِـ. 

وؾِ جغ٢ب الجمُ٘، زم الخٟذ ٢اثال.. ًاؾٟجي ؤن ؤبل٨ٛم ؤن الؿم ٢ض 

ا١..   ؾغي بإهداء الجؿض البض مً التًر

ىا ج٠٨ٟ٨ صمٗها.  وجىٓغ في وظىه اإلادُُحن بها، ماطا ؤزظث ػاٍع
ا١  خضر ؤها ال ؤٞهم ماطا خضر؟ ؤها ال ؤٖلم ًٖ ؤي ؾم وؤي جٍغ

 جخدضزىن؟ 

ا٢تربذ مجها ألام الغثِؿت واخخًىتها ختى و٢ٟذ. لخٟسر مىيٗا 
ضزغونها بُٛاء  غها ٍو للىنُٟاث خى٫ ظاعصًيُالِـ لًُٗجها في ؾٍغ

. و٦إنها و٢ٗذ جدذ جإزحر ؤزًغ هاٖم وهي في خالت الالخُاة والالمىث.
 لٗىت ما! 

ت ؤمها مظهىلت مما خضر، لِك٤ نمذ  ىا مً ٚٞغ زغظذ ػاٍع
ُيُاثُل.. ؤدي ؤهذ حٗلم ؤن ٚغبان الجخُم  اإلا٩ان نىث ٖؼ٢اًُل ٖو

ىا..  ؤعؾلها َاعف للىُل مً ػاٍع

ُٖيُاثُل.. وٗم ؾُضي اإلابجل ؤٖلم طل٪ ب٣ُىا.. ول٨ً ضخذ 
اء "البىتي، وهدً وٗلم ؤن حجاعة الُٗٓمت ظاعصًيُالِـ بىٟؿها ٞض

ٚغبان الجخُم ؤٖضث مً ؾم الجً الؿٟلي الظي ؤٖضه َاعف 
لالهخ٣ام مً الجً الٗلىي، ٞهظا ؾم ؾمىم ال صواء له بال في م٩ان ؤهذ 

حٗلم بمضي اؾخدالت الىنى٫ بلُه، عص ٖؼ٢اًُل.. ؤٖلم ول٨ً... .. ... 
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ا١! ؤظُب ىا الخضًض.. بطن هىا٥ جٍغ ىوي.. عص ؤبىها وٗم هىا ٢ُٗذ ػاٍع

 ول٨ً ألامغ في الخهى٫ ٖلُه مدا٫.. 

ىا  ا١ ؾم َاعف ؤقبه باإلاؿخدُل، هبذ ػاٍع ـ وٗم الخهى٫ ٖلى جٍغ
وا٢ٟت مً مىيٗها ٖلى م٣ٗضها الٗاجي اإلاغن٘ بالجىاهغ، ال ش يء 
غ ٧ل ما ؤؾخُُ٘ ٞٗله إله٣اط ؤمي.. مىالي اإلابجل  مؿخدُل ؾإٞو

عي ؤي مى٨م َُلت ؾىىاث خُاحي، لم ٖؼ٢اًُل وؤهذ ًا ؤبي.. ؤها لم ؤ
ؤٖلم قِئا ًٖ هظا الٗالم، لم ؤٖلم ؾىي ؤمي هظه التي ٧اهذ لي ٧ل 
م ؤهجي لؿذ ابىت لها.. ٧اهذ باليؿبت ل٨م ونُٟت ؤمي  الٗالم ٚع
وخاعؾت بىابت لِـ ؤ٦ثر، ؤما ؤها ٨ٞىذ لها الٗالم وهي ؤًًا.. ؤمي ختى 

 ؤلاب٣اء ٖلى خُاتها..  بٗض ٦ك٠ ٧ل هظه الخ٣اث٤، لً ؤصزغ ظهضا في

ـ عبذ ٖؼ٢اًُل ٖلى ٦خٟها، وهي ؤن ٧اهذ ل٪ ألام.. ٞهي ؤزخىا وال 

ا١ ؾم َاعف الخهى٫  ج٣ل مدبتها ؤو ٣ًل ج٣ضًغها.. ٚاًت ألامغ ؤن جٍغ
 ٖلُه ٢ض ٨ًىن ُٞه هال٥ مً ٣ًضم ٖلى طل٪.. 

كاثغ و٧ل له  م ٢ىجىا بال ؤهىا مٗكغ الجً ممال٪ ٖو ـ ٞىدً ٚع

إلامل٨خه ال ًيبغي الاؾتهاهت بها.. ٧ل م٩ان بممال٪ الجً ٢اهىن وخضوص 
الؿبٗت ؤو بالٗالم الؿٟلي ٖالم الكُاَحن ًسً٘ لخغاؾت جٟى١ ٢ضع 

جسُالج٪ ؤو ج٨ٟحر٥، هدً مٗكغ الجً جسخل٠ هُئاجىا وصًاهاجىا، هدً 

ت مامىت، هلتزم بُاٖت الىاخض ال٣هاع، وهىا٥ آزغون  هىا ممل٨ت ٖلٍى
٥ ٖضاء بحن الخ٤ والباَل، الخحر والكغ، هىا٥ صون طل٪.. ولظل٪ هىا

هض الىبي ؾلُمان.. وآزغون ًداعبىن  مً هم ًسًٗىن مٗىا إلاُشا١ ٖو
ىاص..   الٗهض ب٩ل ما جىٞغ لهم مً ٖخاص ٖو

غ هىاء مكبٗا بالُٛٔ وألالم. زاعط مً  ـ هىا الخٟذ ُٖيُاثُل ًٞؼ
 ً  ؤٖما١ نضع خٍؼ

ا١ مىظىص بممل٨ت اإلاجىس   ي.. ـ ًا ابىتي التًر
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اص ألامل ًدؿلل لها مغة ؤزغي، ظُض ظضا..  ىا ٞغخا، ٖو ـ تهللذ ػاٍع
 بل ُٖٓم. 

ـ باصعها ٖؼ٢اًُل لِـ بالجُض ًا نٛحرحى.. ا٢تربذ مىه، وإلاا ال ًا 
 مىالي؟ 

ـ ٢ا٫.. ألن ممل٨ت اإلاجىس ي لِؿىا ٖلى الٗهض ؤو الُاٖت.. ًد٨مها 
اٍ اإلاجىس ي ٖابض الىاع مً صون هللا.. وهى ؤخض  ؤهم ؤمغاء الكُُان مٍغ

 ألا٦بر.. 

ا١ مؿخدُال".  ـ ٖلمِذ آلان ؤن الخهى٫ ٖلى التًر

ىا ججاص٫ م٘ ؤبحها جاعة، واإلال٪ ٖؼ٢اًُل جاعة ؤزغي بلى ؤن  ـ ؤزظث ػاٍع
 ٢ُ٘ طل٪ الى٣اف اإلادخضم بُجهم نىث ؾمؿُاثل.. 

ـ بٗض بطن مل٩اي اإلابجلحن.. وؤمحرحي، هل لي ؤن ؤزبر٦م بغؤي عبما ُٞه 
 زاصم٨م اإلاُُ٘؟ خل مً 

 ـ ٢ا٫ زالزتهم بالُب٘.. 

ـ ٢ا٫ ؾمؿُاثل ؤها مً ؾُظهب بلى ممل٨ت اإلاجىس ي وؾأج٨ُم 
ا١.   بالتًر

 ً٘ اٍ ؤٖلمه ظُضا.. ؤهه صاهُت خغب ٍو ـ ٢ا٫ ٖؼ٢اًُل ٠ُ٦؟ مٍغ
 خضوصا إلامل٨خه آمىت صون ازترا١ لً حؿخُُ٘ طل٪؟ 

ىا. وؤناب ٢لهها ٚهت  ـ ٖاص الخؼن مغة ؤزغي ٨ًؿى مالمذ وظه ػاٍع

ت ومىث ؤمها ًخٛلٛل صازلها..   وؤلم، ؤزظث ألا٩ٞاع الؿىصاٍو

ت  ـ ختى ٢ا٫ ؾمؿُاثُل اؾمدىا لي ؤن ؤزبر٦م بإهه لضي مٗٞغ
بمضزل ال ٌٗلمه ؤخض.. ٖلمخه مً ؤمي وؤها َٟل.. ل٣ض ٧اهذ ؤمي 
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مبجلت وم٣ضؾت في ممل٨ت اإلاجىس ي، ٧اهىا ًُل٣ىن ٖلحها ابىت آلالهت 

 ٣ضؾت .هاٞشت الىاع اإلا

غ ٖؼ٢اًُل ومً مٗه ٞغخا وٗم ل٣ض ؤوؿدىا الؿىىن  ـ هىا تهللذ ؤؾاٍع
اٍ بلى ؤن  طل٪.. ل٣ض ٧اهذ ؤم٪ ٢بل َاٖتها هلل وا٢ٗت ؤؾحرة قغ٥ مٍغ

ٞغث م٘ ؤبُ٪ وؤزظها ٖلحها الٗهض والُاٖت، ٢ا٫ وٗم ل٣ض هجذ مً 

 الكغ٥ الخمض هلل ٦شحرا.

ا لهظه اإلامل٨ت ٧ اعة ـ ل٣ض ٖلمخجي ؤمي مضزال ؾٍغ اهذ جدؿلل مىه لٍؼ
اٍ وؤٖىاهه، ٧اهذ ال  ؤؾغتها ؤمها وؤبحها وبزىتها بُٗضا ًٖ ؤٖحن مٍغ
جمل مً صٖىتهم هلل الىاخض ختى ٢خلذ في الخغب ألازحرة واه٣ُٗذ 

 ٖجهم، وؤها ٦ما حٗلمىن لم ؤٚاصع اإلامل٨ت بإمغ مً مىالي ٖؼ٢اًُل.. 

ثُل ٢مىا ـ عص ٖؼ٢اًُل بهىجه الجهىعي اإلاهُب.. وٗم ًا ؾمؿُا
بمىٗ٪ وج٣ُُض٥ ختى وؿخُُ٘ الؿُُغة ٖلى ًٚب٪، لً هيس ي جل٪ 

ذ  ض الشإع ألمي.. هىا ؤطٞع لىا ٢ُضوي ؤٍع الؿىىاث وؤهذ جغصص ناعزا.. ؤٍػ

ُٖىا ؾمؿُاثُل الخىحن الججي الضمٕى والتي حؿا٢ُذ ٖلى زضًه 
جلهههما مً قضة الخغاعة، ٩ٞاهذ صمىٖه هحراها مخإججت، ٧اهذ الضمٗت 

ت ز٣با له صزان ؤؾىص، ؤهه حؿ٣ِ ل خدٟغ مىيٗها ٖلى ألاعى الصخٍغ
ت ٢اثال.. ٖظعا ل٣ض  ب٩اء جىحن ولِـ ب٩اء آصمي.. زم مسر صمٗاجه الىاٍع

جظ٦غث لخٓت ٞغا١ ؤمي و٢خلها ٖلى ًض ؤباهىر ٢اثض ظِل َاعف، 

جي ؤًتها الخم٣اء  جظ٦غث ٧لماجه وضخ٩اجه وهى ٌسخغ مجها ٢اثال.. ؤٍع
ت، جظ٦غث وهى ًضزل ٠ُ٦ ًدمُ٪ مجي ٖهض  ؾلُمان واإلامل٨ت الٗلٍى

ا ٢لهها بٗض ؤن ٢خل ؤبي ؤمامها وهي  مسالبه الؿىصاء بلى نضعها مىتٖز

ظة الؼظغ الخمغاء التي ؤٖضتها لُلُض زهُها  م٣ُضة وجدذ جإزحر حٍٗى
٣ُضجه  اٍ اإلاجىس ي ٖو ل٣خل ظمُ٘ الخىاهحن التي زغظذ مً ممل٨ت مٍغ

٣ض ل٣ي الٗضًض مً الخىاهحن اإلاامىت الكغ٦ُت، ججهض ُٖيُاثُل.. وٗم ل
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ت خخٟهم.. ٞمجهم مً ٢خل  والتي صزلذ في ٖهض ؾلُمان واإلامل٨ت الٗلٍى

ٗا وآزغون و٢ٗىا في الٗظاب ختى ٞايذ عوخهم بلى عبها.. ًا بجي  ؾَغ

 لً ًضوم الباَل ؤمض الضهغ، بل ل٩ل ْالم ٞجغ ًلىح مً بُٗض. 

وق٩ُا.. وآلان هل ـ ٢ا٫ ؾمؿُاثُل.. وٗم ًا مىالي باث الٟجغ 
اٍ؟  ا١ مً ممل٨ت مٍغ  ؤؾخُُ٘ ؤن ؤجىلى مهمت ظلب التًر

ـ ٢ا٫ ٖؼ٢اًُل.. ال خل ٚحر طل٪ ول٨ً ٖلُ٪ الخظع.. ٚغبان الجخُم 

ا١.. زم  اٍ بكإن التًر ؤزبرث َاعف بما خضر والبض ؤهه ٢ض ؤعؾل إلاٍغ
ٗا..  حرا يبابُا.. اااه ل٣ض ص٢ذ َبى٫ الخغب ؾَغ غ في الهىاء ٞػ  ٞػ

ى الجاهب آلازغ في ممل٨ت َاعف الؿٟلُت ٧ان َاعف طل٪ ـ ٖل

لت الؿىصاء  اإلاسلى١ الكُُاوي طو الجؿض قبه آلاصمي وألاظىدت الٍُى
لت ٖلى ظاهبي عؤؾه وؤًض  ت ٍَى التي ج٣ب٘ زل٠ ْهغه، ب٣غون ملٟٞى

بمسالب خضًضًت، ٧ان ًجلـ ٖلى ٖغف ؤؾىص بٌُٛ ججغي مً جدخه 

٠٣ ٖلى ظاهبي ٖغقه خمم بغ٧اهُه، جغجٟ٘ مً زاللها ؤ لؿىت اللهب.. ٍو
بت.. ٧ان  ٖضص ال بإؽ به مً ؤجباٖه مً ظً وقُاَحن في هُئاث مٖغ

ؼمجغ هاثجا..   ًهغر ٍو

ـ ٠ُ٦ خضر طل٪؟ ؤ٧اص ؤظً.. ٠ُ٦ ٢خلذ ؤمي؟ بنها جل٪ اإلالٗىهت 
والىبىءة التي لُاإلاا ٧اهذ حسخغ مجها لُلُض.. ؤًً ؤهذ آلان ؤماه؟ عؤؾ٪ 

 اظم بدىػة ٖؼ٢اًُل واللٗحن آلازغ ُٖيُاثُل مهان ٖلى عمذ الجم

ـ اقخض نغار َاعف الظي ٧ان ؾببا في اهضٞإ طل٪ اللهب والىحران 
جإة، اوك٣ذ ألاعى  مً خىله ختى َغى صزان ؤؾىص ٖلى اإلا٩ان ٞو

لُخهاٖض مجها صزان ٦ش٠ُ وحكخض الىحران وجسغط مً ٧ل م٩ان ب٣اٖت 

ىه الجماظم، جدُُه الٗغف ختى ْهغ ما ًبضو ؤهه ٦غس ي ٖغف ج٨ؿ
بت.. ٞمجها ما ًبضو ؤهه بكغي، ومجها ما صون طل٪.  الهُا٧ل الٗٓمُت الٍٛغ

ل ًهل  ختى ْهغث امغؤة قابت ممكى٢ت ال٣ىام طاث قٗغ ؤؾىص ٍَى
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ألؾٟل ٢ضمحها، جً٘ ازىا ٖكغة طعاٖا خىلها، ممؿ٨ت بةخضي هظه 

ىه ظمجمت مًِئت، اهدىذ ظمُ٘ الكُاَح ن ألاطٕع نىلجاها ؤؾىص جٍؼ

 ؤمامها في زىٝ وجغ٢ب.. 

ـ ختى ٢ُ٘ جل٪ اللخٓت اإلاسُٟت نىث َاعف.. مغخبا ؤزتي وبيذ 
ؤمي وؤبي.. ألامحرة الٛىجمُت بيذ الكُُان ألا٦بر ببلِـ الُٗٓم. زم 

 ج٣ضم وؤزظ بُضها. 

بتها بةزالء اإلا٩ان  ـ هٓغث الٛىجمُت خىلها وؤقاعث ُٞما ًبضو بٚغ
 بال مجها وؤزحها َاعف. 

لٛىجمُت وو٢ٟذ ؤمام َاعف ووظهها ٩ًاص ًخمؼ١ ًٚبا، ـ ج٣ضمذ ا

ُٖىاها الؿىصاوان ٧اهخا جىحي ما جسُٟه ب٣لهها.. هٓغث بلى َاعف زم 
ؤل٣ذ بجؿضها ٖلى م٣ٗضه الكُُاوي.. إلااطا ؤؾم٘ نغاز٪ ه٨ظا 

ًهم آطان مً بالٗالم الؿٟلى؟ إلااطا ؤهذ قضًض ؤلانغاع ٖلى جدُُم 

ؤباها مدظعا بًا٥.. ٠٦ ًٖ ًٚب٪ هُبخ٪ ؤمام ظىىص٥؟ ل٣ض ؤعؾلجي 
 ونُاخ٪ اللٗحن هظا.. 

ـ الخٟذ بلحها َاعف في زىعة ًٚب ٖاعمت ونىث قُُاوي ًؼلؼ٫ 

اإلا٩ان؟ هل هظا ما اؾخُاٖه مىالي ببلِـ؟ ؤن ًغؾل٪ مدظعا"! هل 
ضوي ؤ٠٦ ًٖ ًٚبى؟ ٠ُ٦ بطن وؤها ال ؤؾخُُ٘ ؤن ؤج٣بل جل٪  ًٍغ

ًغي  لؿهىلت، عخلذ ه٨ظا! ؤلمالخ٣ُ٣ت اإلااإلات؟ ٢خلذ لُلُض وبهظه ا

 ؤبى٥ِ لىؾُٟغ اإلابجل لخٓت م٣خلها؟ ؤلم حكاهضًه ؤهِذ؟ 

ـ نمخذ الٛىجمُت واؾخضاعث بىظهها بُٗضا ٖىه.. ختى ؤمؿ٪ 
ىمت وهي  ب٨خٟها، اهٓغي بلي ؤظُبُجي.. هل قاهضث جل٪ اإلايكىصة اإلاٖؼ

 جُُذ بغؤؽ ٦بحرة الكُاَحن.. لُلُض، لُلُض.. وؤَل٤ ضخ٨ت مجىىهت..
جي  ؤ٧اص ؤظً! ؤظُبُجي.. اهٓغي بلي.. حٗالي وقاهضي م٣خل ؤمىا ٧ي جإمٍغ

 بٗضها بال٠٨ ًٖ الهغار. 
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ـ ؤمؿ٪ بها وبؿِ ٦ٟه ألاٌؿغ ختى بغػث مىه ٖحن خمغاء في 
جي م٣خل  مىخه٠ عاخت ًضه.. وؤعصٝ ٢اثال ؤًتها الٗحن الغ٢ُبت ؤٍع

ٖلى طل٪ لُلُض.. زم ؤقاع ب٨ٟه بلى ظضاع ؤؾىص صخغي ٞٓهغث الٗحن 
هغث ؤمامهما لُلُض وهي ج٠٣ في مىاظهت  الجضاع زم اوك٤ الجضاع ْو

ىا جىٓغ بلحها وهي جخ٣اجل  ىا.. ا٢تربذ الٛىجمُت و٦إنها ج٠٣ ؤمام ػاٍع ػاٍع
م٘ ؤمها، ما ٞٗله َاعف آلان ما هى بال ججؿُض واؾخضٖاء مكهض 
ىا جخٟدهها ظُضا، جىٓغ بلى  ال٣خل، ؤزظث جضوع الٛىجمُت خى٫ ػاٍع

ت ج ل٪ اإلايكىصة التي ٢غؤث ٖجها.. لتري ٞخاة ممكى٢ت ال٣ىام زمٍغ

ُىحن بيُت اللىن.. لم ٣ًُ٘ هظه اللخٓاث  البكغة طاث زُاب بًُاء ٖو
ىا جُُذ بغؤؽ لُلُض ختى جغاظٗذ للخل٠.. ال ج٩اص  ؾىي عئٍتها ػاٍع

 جهض١ ما عؤجه.. ختى اهخههذ لهىث َاعف.. 

ضًً مجي ال٠٨ ًٖ الهغار  وألالم؟  ـ ؤماػلِذ جٍغ

ـ ؾاعث مخجهت بلى ٦غس ي الٗغف وعمذ بىٟؿها ٖلُه مداولت بصٖاء 
ض٥ ج٠٨ ًٖ طل٪  ٣ها اإلاخذجغ في خل٣ها. وٗم ؤٍع الهمىص واػصعصث ٍع

 واؾخم٘ لي ظُضا.. 

ـ ؤٖلم مضي ألالم الظي حٗاهُه، ول٨ً البض لىا ؤن وؿخٗض ظُضا لهضم 
ت، هظا ما ؤعؾلجي بلُه ؤباها.. الب ىا اإلامل٨ت الٗلٍى ض مً ٢خل ػاٍع

ؼ٢اًُل وطل٪ اإلاٗخىه ؤبحها..   ٖو

ـ الخغب ألاػلُت لم جيخه.. لم ًيـ ؤبىها ٠ُ٦ َغص بلى ألاعى بٗض ؤن 
ؤٚىي آصم.. ل٣ض سخغ ؤبي ٧ل ٚىاًخه مً ؤظل الٟىػ ٖلى آصم ولم 
ٌؿخُ٘ ختى ؤ٢ؿم ٖلى ٚىاًت بيُه.. ول٨ً هىا٥ ٖاث٤ ًمى٘ طل٪.. ؤهه 

ٍحن لىا، ؤما ؤلاوس ي هظا ؤمغه ٌؿحر ظضا.. يمحر ؤلاوس ي ومداعبت الٗلى 
ىاًت اليؿاء،  ٞىدً هخالٖب به مشل الضمى، ٞهىا٥ ٚىاًت اإلاا٫، ٚو
ٚىاًت الخمغ.. الؿغ٢ت، اإلاِؿغ.. ٧ل ش يء ٧ل ش يء، ؤٖض ؤبىها ظىىصا 
ل٩ل الكهىاث.. ٧ل ٚىاًت وقهىة ٧ل٠ بها قُُان ًخالٖب باألوس ي مً 
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ٗمل  ٖلى مىث يمحره قِئا زاللها، ًخم٨ً مً ه٣اٍ يٟٗه َو
ٞكِئا.. ال ج٣ل٤.. ؤما الخٝى ألا٦بر والخُغ الضاهم ٨ًمً في ممل٨ت 
الٗلىٍحن ؤو اإلاامىحن بالٗهض الؿلُماوي، هاالء هم الخُغ الخ٣ُ٣ي وها 
٢ض قاهضث ؤَاخذ ميكىصتهم بؿُضة الٗالم الؿٟلي مٗبىصة سخغة 

ض٥ نامضا.. ل٣ض ؾغث  ؤنىاث هٟحر الجً وألاوـ.. ٖلمذ آلان إلااطا ؤٍع
الخغب في الٗالم الؿٟلي، الجمُ٘ في خالت هل٘ وجغ٢ب.. وبطا قاهضوا 
ؤمحرهم ه٨ظا هل٪ ٧ل ش يء، البض ؤن ًغوا ؤمحرهم بجبروجه وؾُىجه 

 التي لُاإلاا بؿُها ٖلى الٗالم الؿٟلي.. والبض ؤن ٨ًىن الشإع ماإلاا. 

ـ هىا هضؤث زىعة َاعف وظلـ وايٗا ًضه ٖلى عؤؾه قاعصا في 
ض ا٢خإل ٢لب خضً ض الٛىجمُت.. وٗم البض ؤن ٨ًىن الشإع مىظٗا، ؤٍع

ُب٤ بإؾىاهه ًٚبا.  ت بُضي.. ؤزظ ٣ًبٌ ب٨ُٟه ٍو  اإلايكىصة الٗلٍى

ـ ٢الذ الٛىجمُت وٗم ه٨ظا ٨ًىن الشإع، ٢ا٫ ل٣ض ؤعؾلذ ٚغبان 
الجخُم بؿم الجً ل٨ً ؤزُإها وؤناب ونُٟتها التي جًٗها في 

 م٩اهت ألام.

خ٣ا؟ حٗجي ؤنها ؾتهخم لها؟ ٢ا٫، ؤًْ طل٪ وألظل  ـ ٢الذ هل هظا
ا١  اٍ اإلاجىس ي ألنهم ؾِبدشىن ًٖ جٍغ هظا ؤعؾلذ ؤباهىر بلى مٍغ
اٍ خاعؾا ٖلُه وطل٪  الؿم.. و٦ما حٗلمحن ٖهض ؤبِىا بلي بجٗل مٍغ
ؤًًا لٟغى ؾُُغجىا ٖلى ممل٨ت الىاع، ضخ٨ذ الٛىجمُت ضخ٩اث 

ٍخالٖب بها.. هل ماػا٫ ًخالٖب ماظىت.. ًا له مً ببلِـ ٌٗلم الخ٣ُ٣ت و 
اٍ واهما بًاه بمل٪ البىابت الؿابٗت.. لُخم٨ً مً ٞغى مٗبىصجه  بمٍغ

 الىاع ٖلى بجي البكغ، ل٣ض ؤنبدىا ٢له هاالء اإلاجىؽ.

ض طل٪ خ٣ا.. امخال٥ البىابت  اٍ ًٍغ ـ ٢ا٫ َاعف وٗم ول٨ً مٍغ

و٫ 
ُ
خذ البٗض الشالض لخغوط ؤعواح مىحى اإلاجىؽ ألا الؿابٗت ٞو

بعؾالهم لٗالم البكغ، هظا خلمه الىخُض ؤن ًهبذ مل٪ ملى٥ و 

 اإلاجىؽ. 
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ـ همهمذ الٛىجمُت بهىث ًىحي بالخ٨ٟحر وهي جضوع باإلا٩ان اإلآلم 
هظا طهابا وظُئت، زم جى٢ٟذ مكحرة بُضها بلى َاعف، ا٢ترب هىا ختى 

ؤٚل٤ الٗحن الغ٢ُبت ٖىضها ٞال ًدىهذ ؤجبإ ؤبي ٖلُىا، ٢ا٫ َاعف 
٨ًمل خضًشه ختى باٚخخه الٛىجمُت ممؿ٨ت بُضها وايٗت  ول٨ً... لم

بًاها ٖلى ًضه ختى بغػث ٖحن خمغاء مً بحن عاختي ًض ٧ل مجهما.. ٧اهذ 

جل٪ الٗحن ظاخٓت جضوع خض٢تها هىا وهىا٥ ختى همهمذ الٛىجمُت 
اعف  جإة ازخٟذ مً ًضها هي َو ظة بٚال١ الٗحن الغ٢ُبت ٞو بخٍٗى

ظا ًا ابىت لىؾُٟغ اإلابجل؟ ؤال جسكحن الظي ؤعصٝ ٢اثال ٠ُ٦ ٞٗلتي ه

 ٣ٖاب الؿُض لىؾُٟغ؟ 

ض  ـ ابدؿمذ الٛىجمُت في هضوء ٢اجل ال ًىحي بإي قٗىع ؾىي اإلاٍؼ

ؼ.. بالُب٘ ؤٖلم ؤن ؤباها اإلابجل  مً الخباًا الكُُاهُت.. ال ًا ؤدي الٍٗؼ
لى ٖلم بظل٪ لً جمغ ٞٗلتي هظه ه٨ظا ٩ٞل قُُان هىا بممل٨خه لضًه 

ُبت التي ويٗها هى إلاغا٢بدىا ظمُٗا ختى صون ؤن ًلجإ ل٣ىاه، الٗحن الغ٢

بل ويٗها ليكٗغ صاثما ؤهىا مجغص جابٗحن له، لً وؿخُُ٘ الخملو مً 
ال١ هظه مً ؤزخىا قُُٗىهت  ظة ؤلٚا جل٪ الخبُٗت، ل٣ض حٗلمذ حٍٗى

ال٨بري ٢بل ؤن ًٌٛب ٖلحها ؤبىها اإلابجل، هىا زغظذ ججهُضة ٖم٣ُت 
بضو ؤنها ماإلات، وٗم ًا ابىت ؤمي وؤبي جظ٦غث.. ؤزخىا خاملت ط٦غي ُٞما ً

التي ٚاصعث اإلامل٨ت هاعبت م٘ ؤخض الجً الهٛاع الخضام في بالٍ ٢هغ 

الجمغة الظي ٧اهذ حؿ٨ىه، ٚاصعث بٗض ؤن ٖك٣ذ هظا الججي الخ٣حر 
ذ قُُٗىهت وعاء  لمىا ؤهه مً الجً اإلاامً، ال ؤٖلم ٠ُ٦ اهجٞغ ٖو

ه الضعظت، ٢الذ ال ؤٖخ٣ض ؤهه ٖك٤ طل٪ الخ٣حر، هل ٖك٣خه لهظ

٣ِٞ، ٞإها لم ؤ٦ً ٖلى ٖال٢ت ظُضة مٗها في آلاوهت ألازحرة ول٨ً ما 
ؤٖلمه خ٣ا ؤن ؤزخىا ال جى٣اص بٗك٤ مهما ٨ًً مضاه ب٣لهها، ؤقٗغ ؤنها 

وظضث ما هى ؤ٢ىي مً طل٪، صٖىا مً هظا الخضًض آلان، ل٣ض ؤٚل٣ذ 
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لُىا ؤن هخدضر ٢بل ؤن  ٌكٗغ ؤبىها بظل٪.. هىا بضا الٗحن الغ٢ُبت ٖو

 الاهخمام ؤ٦ثر ٖلى وظه َاعف وٗم مِٗ٪ خ٤ هاحي ما في ظٗبخ٪ آلان. 

 ـ ٢الذ الٛىجمُت، باع٦ُل. 

 ـ ٢ٟؼ َاعف مً م٣ٗضه.. ماطا؟ 

ضه..  ـ ٢الذ..  ٢لذ باع٦ُل هى مً ؾ٣ُىم بما هٍغ

 ـ ٢ا٫ ل٣ض ؾمٗذ ؤها لؿذ بإنم، ول٨ً ال٨ٟغة هٟؿها مؿخدُلت! 

ىا مىظ بغهت ٖىضما ـ ٠ُ٦ لىا  ً به.. هدً ٖٞؼ ؤن هٟٗل ما ج٨ٍٟغ
ؤٚل٣ِذ مؿاع الٗحن الغ٢ُبت، ٞما بال٪ بما ج٣ىلحن آلان.. ٢ُٗا ل٣ض 

 ظىيِذ. 

ـ هٓغث الٛىجمُت بلى َاعف بُٗجها الخمغاء التي ج٩اص ج٨ىن خل٣ت 
هحران مكخٗلت وهي م٣خًبت الجبحن مً قضة ًٚهها، زم ا٢تربذ بهضوء 

ؿتها وبخ٩ام ؤهُابها ٖلُه.. ؤهذ ًا  ؤٞعى هاٖمت جداو٫  الخم٨ً مً َٞغ

مً ملث الٗالم الؿٟلي نغازا وهدُبا ٖلى م٣خل ؤمىا جتهمجي آلان 
٤، ما يحر  ض الاهخ٣ام.. وؤها وظضث الٍُغ بالجىىن، ٠ُ٦ ججغئ؟ ؤهذ جٍغ

 طل٪ بطن؟ 

ض ؤن ؤيمش ًضي  غ ًٚبا.. ؤها لً ؤه٨غ ؤهجي ؤٍع ـ ٢ا٫ َاعف وهى ًٞؼ
ىا ض ٞٗل طل٪ صون جسُي ؤبى..  بضماء ػاٍع حن، ول٨ً ؤٍع ميكىصة الٗلٍى

ؤهذ حٗلمحن ظُضا ؤن ظمُ٘ مً بٗاإلاىا ًسً٘ لؿلُاهه.. هل وؿُتي ًا 

ؼة ؤن ؤباها ٚايب ٖلى باع٦ُل و٢ام بىُٟه وسجىه ب٨ه٠  ؤمحرحي الٍٗؼ
 الٓلماث في ؤعى الُٛالن؟ 

هخ٣ام ـ الخٟخذ الٛىجمُت ٢اثلت.. لم ؤوـ طل٪ بالُب٘ ول٨ً لظة الا 
 ؤ٢ىي مً الخ٨ٟحر في ؤي جبٗاث جإحي بٗض طل٪.. 
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ل٤ 
ُ
ـ َاعف.. مِٗ٪ خ٤، ؤنها اللظة التي جىاعزىاها مً ؤبِىا مىظ ز

طل٪ ؤلاوس ي آصم وجًُٟل الغب له، لظة الاهخ٣ام مً طل٪ اإلاسلى١ 

 الُُجي الباجـ. 

ـ ضخ٨ذ الٛىجمُت ختى ػلؼلذ ضخ٩اتها طل٪ اإلا٩ان اإلآلم، 
ى نىلجانها ألاؾىص طي الجمجمت وؤزظث جًغب وؤخ٨مذ ٢بًتها ٖل

 
ً
ما به في ألاعى، وٗم ًٞله الغب ٖلى ؤبِىا، الظي ؤوعزىا خغبا ؤبضًت ٚع
ًٖ ؤهىٞىا، ؤلم حٗلم ًا ؤمحر الٓالم ؤن ؤباها اإلابجل لم ٌٗض ٨ًخٟي 

بالٛىاًت لبجي البكغ؟ ؤباها اإلابجل ؤخ٨م ٢بًخه ٖلحهم بإٖىاهه، ختى 
 صزل في نغإ م٘ الغب! 

ـ َاعف.. ؤٖلم طل٪.. ل٣ض ؤنبذ ألبِىا بكغ ٌٗبضوهه وطل٪ ما ؤقٗل 

حن وممل٨خىا هىا بالٗالم الؿٟلي.. وال  ٞخُل ألاػمت بحن ممل٨ت الٗلٍى
ض بٗض طل٪؟   ؤٖلم ماطا ًٍغ

ض ؤن ًجٗل الغب باصا  ـ ٢الذ الٛىجمُت.. ًٍغ ت آصم ؤجباٖا ٖو ًغي طٍع
بت لىؾُٟغ، ٖؼ  ل، باٞىمُذ، مغوعا له مهما ازخلٟذ مؿمُاجه الٍٛغ اٍػ

 بةبلِـ! 

ـ َاعف.. وٗم نض٢ِذ ؤهه ًضزلىا في هؼا٫ زُغ، وها هي البضاًت 
 ٢خلذ لُلُض. 

ـ ٢الذ الٛىجمُت.. لظل٪ ؤزبرج٪ ؤن حؿخٗض لالهخ٣ام وهبضؤ في 
 الىنى٫ لباع٦ُل. 

ـ ٢ا٫ َاعف بهىث ؤظل جٟىح مىه عاثدت اإلا٨غ، ل٣ض عا٢خجي 

م ًدترم مُشا١ ؤلازًإ ٦ب٣ُدىا ٨ٞغج٪ خ٣ا.. زانت ؤن باع٦ُل ل
وججغؤ ٖلى الٗمل وخضه وازخُاٝ الٗضًض مً البكغ وؤلاجُان بهم هىا 

 و٢خلهم. 
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ض  ـ ٢الذ الٛىجمُت.. وٗم وهظا ما ؤزاع خُٟٓت ببلِـ اإلابجل ألهه ًٍغ
يغب ابً آصم في الخٟاء صون الٗلً.. وباع٦ُل قغؽ و٢اجل وال ًخىعٕ 

ٗا ًٖ ٞٗل ؤي ش يء ًجٗله ٌكٗغ بةهج اػه في ال٣ًاء ٖلى ؤلاوـ ؾَغ
ض  واؾترصاص ألاعى للجً ٦ما ٧اهذ مىظ زل٤ ؤبِىا ألاو٫ ؾىمُا.. ًٍغ

ٖىصة ألاعى لىا ٢بل خغب الخُهحر التي ٢اصتها مالث٨ت الغب و٢امذ 

 ب٣خل الجً ظمُٗا لتهُئت ألاعى لإلوـ وزل٤ ؤبحهم.. 

ـ َاعف.. وٗم نض٢ِذ.. ول٨ً ٨ٞغة الىنى٫ لباع٦ُل في ٚاًت 
 الخُىعة وال هإمً زىعة ببلِـ اإلابجل بٗضها. 

مغ لىا بضزى٫ ٢اثض٥ اإلاسلو 
ُ
ـ ٢الذ الٛىجمُت.. صٕ طل٪ لي وؤ

لمه بسُخىا ختى وؿٕغ في الىنى٫ ألعى الُٛالن، وبَال١  ؤباهىر أٖل

 نغاح باع٦ُل. 

ـ هىا إلاٗذ ُٖىا َاعف ٢اثال.. ل٨م اهخٓغ جل٪ اللخٓت اإلاهُبت التي 

ىا. ؤيمش ٞحها ًضي بضما  ء ػاٍع

لي  با ؾخٟٗل ما ًدلى ل٪ وه٣ط ي ٖلحها ٖو ـ ٢الذ الٛىجمُت ٢ٍغ
ض وؤُٖض الٗحن  حن، هُا اخًغ ؤباهىر ختى ؤٖلمه بما هٍغ ممل٨ت الٗلٍى

 الغ٢ُبت مغة ؤزغي.. 

 ٖلى بخضي ألاٞاعي التي 
ً
الخٟذ َاعف بلى ٖغقه واعجمى ٖلُه ٢ابًا

 ٖلى ؤطٕع طل٪ ال٨غس ي اإلاس٠ُ
ً
 وظُئت

ً
.. زم ؤمؿ٪ هظه جظهب عواخا

 مىٟغ، جيسجم إلاضاٖبت ؤمحر 
ً
ألاٞعى وؤزظ ًغبذ ٖلحها وهي جهضع ٞدُدا

الٗالم الؿٟلي، و٦إنها خُىاهه ألال٠ُ، ظلؿذ الٛىجمُت ٖلى ٖغقها 

اإلاخىهج بالىحران.. وطل٪ في مىاظهت َاعف، زم الخ٣ُذ ؤَغاٝ 
ً بلى صاثغة الهى٫؟   الخضًض، هل ؤعؾلذ الٗابٍغ

ًا ؤمحرحي، ٠ُ٦ ؤؾخُُ٘ جغ٥ عؤؽ ؤمىا مهاهت ـ َاعف.. بالُب٘ 
لي عؤؾهم ؤباهىر ٢اثض الجُىف.. ؤزبرجه  ً ٖو ه٨ظا، ل٣ض ؤعؾلذ الٗابٍغ
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مها  ؤن ًٟٗل ٧ل ش يء في ؾبُل ٖىصة عؤؽ لُلُض ختى وؿخُُ٘ ج٨ٍغ

بٗضما ال٢خه مً بطال٫.. وؤمغجه ؤن ًىهي خُاة مً ًخهضي له ولى ٧ان 

ُيُاثُل هٟؿهما.. ؾإصم ت، وؤجلظط وؤها ؤعي ٖؼ٢اًُل ٖو غ اإلامل٨ت الٗلٍى
٣ها ًسبى ؤمامي..   بٍغ

ـ ص٢ذ الٛىجمُت بهىلجانها ٖلى ألاعى وهي جيكض، ًٚب ًٚب 
حن لىخٟٙغ  ض ال٣ًاء ٖلى الٗلٍى ًٚب.. هاع.. جخُم.. لهب.. وٗم ؤٍع

 ألبىاء آصم.. ما ٖاصث الىؾىؾت اللُٗىت ج٨ُٟجي. 

ض ؤن ؤَل٤ ظ ُىش ي ٖلحهم ٦ما ـ ضخ٪ َاعف.. وٗم الغؤي... ؤٍع
 ٞٗلىا آزغ مغة ٖىضما ٧ان ؾلُمان الىبي خُا. 

ـ ٢الذ الٛىجمُت.. وٗم ؤجظ٦غ طل٪.. و٠ُ٦ ٦ىا هٓهغ لهم وهخجؿض 
وهدً ؤَٟا٫.. ل٣ض ٧اهذ لٗبتي اإلاًٟلت.. و٦م مً بكغ ٢ًِذ ٖلحهم، 

ٌ و٢تها ؤطا٢ه  ختى ؤزظ ؾلُمان الىبي الٗهض ٖلى بجي الجً، ومً ٞع

 الٗظاب اإلاهحن. 

 وٗم ؤجظ٦غ.. هل ؤٖضحي الٗحن الغ٢ُبت آلان؟  ـ

ت آلان ختى ال  ض بٖاصتها بؿٖغ ـ الٛىجمُت.. ال لِـ بٗض.. ول٨ً ؤٍع
حن.. ٞغبما  ٌكٗغ ؤبىها ولىخاب٘ ؤباهىر ُٞما ًٟٗل آلان في ممل٨ت الٗلٍى

 ًدخاط مىا إلمضاص بالجىىص ٖىض صاثغة الهى٫. 

 . ـ َاعف خ٣ا.. بطن ؤُٖضي الٗحن الغ٢ُبت آلان

ـ ؤمؿ٨ذ الٛىجمُت بُضه وؤله٣تها بغاخت ًضها وجمخمذ جل٪ 
حن في ًضيهما مغة ؤزغي، زم  ظة الٛامًت ختى بضؤث جبرػ جل٪ ألٖا الخٍٗى

ؤقاعث بُضها ٢اثلت ؤًتها الٗحن الغ٢ُبت زاصمت لىؾُٟغ اإلابجل مل٪ 
الٓالم والٓلماث، مل٪ الجً ألاوخض، ؾلُان الكُاَحن الؿٟلُت، 

جي صاثغة اله حن. ؤٍع  ى٫ في ممل٨ت الٗلٍى
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ـ هىا ْهغث سخابت ؾىصاء ٢اجمت َٛذ ٖلى اإلا٩ان اإلآلم ختى 
ظٗلخه ؤقض ْلمت مما هى ٖلُه.. زم زغظذ مً جل٪ السخابت الؿىصاء 

 ..
َ
ُٞما ٌكبه نىعة ضخمت لضاثغة مهىلت جدُِ بها هحران ؤقض ؾىاصا
رة و٦إنها زغظذ مً عخم لٓى.. ٧اهذ جدُِ هظه الضاثغة ؤٖضاصا ٦بح

مً الخغاؽ ألاقضاء و٦إنهم زؼهت ظهىم، ٣ًٟىن خىلها في هُئاث 

ت..  ُىن ظاخٓت، ممؿ٨حن بؿالؾل هاٍع مسُٟت.. بإظؿاص ٖمال٢ت ٖو
ً.. جل٪ الكُاَحن الؿاع٢ت طواث  ٧اهىا في هؼا٫ ممُذ م٘ الٗابٍغ

ال٣غون الؿىصاء واإلاسالب الضامُت، وجل٪ الخغاق٠ُ التي حٗلى 

٣ان باؾخماجت ْهىعهم وجخسللها ؤظىدت ؾ ىصاء ٧الٛغبان.. الخدم الٍٟغ
ً في ٟٚلت  و٦إن ل٩ل مجهم زإع ٢ضًم ًىص ؤن ًىاله، هجم بٌٗ الٗابٍغ

مً الخغاؽ باله٠ ألامامي و٧اصوا ًٟخ٨ىن بهم ختى ن٣ٗتهم 
الظبظباث الخانت بالخغاؽ ٞاعجضوا ب٣ىة ٖىُٟت مغجُمحن بخل٪ 

الٗابغون بالغماح  الصخىع ال٣ابٗت ؤؾٟلهم.. هىا اقخض الجزا٫ وؤمؿ٪

اإلاٛمىؾت بؿم الجً وظشىا مىظهحن عماخهم هدى خغاؽ صاثغة الهى٫، 
ٞؿ٣ِ مجهم ٖضص ٟٚحر، في جل٪ اللخٓت، ج٣ضم ؤباهىر ٢اثض ظُىف 

 جل٪ الٟغنت الشمُىت، ختى ا٢ترب 
ً
ت ٞاث٣ت مىتهؼا َاعف وهى ًُحر بؿٖغ

مً عمذ الجماظم الُٗٓم.. وؤزظ ًؼخ٠ وهى ًلخٟذ زلٟه لحري 
إزظ عؤؽ الٗ ً ماػالىا مخ٣ضمحن الجزا٫ ٖلى الخغاؽ.. هم ل٣ُترب ٍو ابٍغ

لُلُض.. ختى باصعه ؾهم هاعي مً خغاؽ الضاثغة، ؾ٣ِ ناعزا مً 
 قضة ألالم، هىا هب َاعف مظٖىعا.. 

 ـ ل٣ض ؤنِب ؤباهىر.. 

 

ـ هغولذ الٛىجمُت، وٗم ًا ال ال٩اعزت زم ؤل٣ذ بهىلجانها ٖلى طل٪ 
 ؤًتها الٗحن الغ٢ُبت نلُجي بإباهىر الخاثِ، وعٞٗذ ًضيها، 
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 ـ َاعف.. ماطا جٟٗلحن؟ 

ـ ؤدي البض ؤن ٌٗىص ؤباهىر ٞىعا.. ال حؿخُُ٘ الخسلي ٖىه ٞٗىضه 
 مهام ؤزغي وال ؤز٤ في والء ؤخض ٚحره لىا.. 

 ـ َاعف، وٗم. 

ـ هىا و٢ٟذ الٛىجمُت وهي جبٗض طبظباتها ألباهىر ختى ال ٌؿخُُ٘ 

 ع بها.. خغاؽ صاثغة الهى٫ الكٗى 

ـ وما هي بال لخٓت ؤو ج٩اص ختى هب ؤباهىر وا٢ٟا ممؿ٩ا بهضعه 

اع مدل٣ا ومً زلٟه الٗابغون.. بٗض  الظي ازتر٢ه ؾهم الخغاؽ َو
هؼا٫ باء بالٟكل في اؾترصاص عؤؽ لُلُض.. خل٤ زلٟه الٗابغون طوي 

ألاظىدت الؿىصاء وؤظؿاص ٧البكغ ل٨ً بضون عئوؽ واضخت، ٌُٛحها 

غ  .الكٗغ الٍٛؼ

ت م٣ضما  ـ صزل ؤخض الخغاؽ ال٣اٖت الظهبُت في اإلامل٨ت الٗلٍى

حن..   ٞغوى الُاٖت والخدُت للمل٪ ٖؼ٢اًُل ومجلـ الٗلٍى

 ـ الخاعؽ.. مىالي الُٗٓم ٖؼ٢اًُل. 

 ـ ٖؼ٢اًُل.. ج٣ضم وهاث ما ٖىض٥. 

ـ الخاعؽ.. ل٣ض جم ازترا١ مى٣ُت صاثغة الهى٫ ًا مىالي، وخضر 
 ً الخغاؽ. هؼا٫ ؾ٣ِ ُٞه الٗضًض م

ىا، ًا عباه.. هغظى الؿالمت.   ـ هىا اعحٗضث ػاٍع

ـ ُٖيُاثُل.. اهضجي ًا ابىتي.. ٞما خضر لِـ ؾىي ألاخٝغ ألاولى في 

 ؾُىع الخغب اإلاىخٓغة. 

 ـ ٖؼ٢اًُل.. وماطا خضر ؤيها الخاعؽ؟ 
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ً خخٟهم ولم ًٟلخىا في  ـ الخاعؽ.. ل٣ض ٢ط ى الٗضًض مً الٗابٍغ
 نِب ؤباهىر ٢بل ؤن يهغو٫ ومً ب٣ى مٗه. بجمام مهمتهم.. بل وؤ

 ـ ٖؼ٢اًُل.. ؤباهىر! ٠ُ٦ طل٪؟ 

ـ هىا الخ٣ِ ُٖيُاثل َٝغ الخضًض، والخٟذ بلى الخاعؽ آمغا بًاه 
 باالههغاٝ. 

، ؤزظ ٖؼ٢اًُل ٣ًى٫.. هل 
ً
اع ختى ازخٟى جماما ـ اههٝغ الخاعؽ َو

 ونل ألامغ لخل٪ الضعظت؟ 

٘ عؤؽ ـ ُٖيُاثُل.. وٗم ًا ؾُضي، َاعف ل ً يهضؤ له با٫ ختى ًٞغ
اإلالٗىهت لُلُض مً ٖلى عمذ الجماظم الُٗٓم.. بن طل٪ ؤبلٜ بهاهت ٢ض 

 ًمغ بها.. 

ً بإٖضاص ٟٚحرة ولظل٪ ؤمغث بإزظ  ـ وهدً وٗلم ؤهه ؾحرؾل الٗابٍغ
الخظع وعٞ٘ الضعظت ال٣هىي مً الخغاؾت، ٞل٣ض ؤعؾلذ بُلب خغاؽ 

 ؤقضاء مً ممل٨ت ال٣ُاَم.. 

 . ممل٨ت ال٣ُاَم! ـ ٖؼ٢اًُل.

ـ ُٖيُاثُل.. وٗم ًا ؾُضي.. ٞل٣ض جىانلذ م٘ مل٨ها ٢ُُم ألاخمغ 

مىظ ٞترة ٢بل ؤن جبلٜ اإلايكىصة الٗهض وحؿخٗض لل٣ضوم بلى هىا.. طهبذ 
، ٞل٣ض ٖلمذ بجزوح الٗضًض 

ً
غيذ ٖلُه الخٗاون مٗىا مؿخ٣بال بلُه ٖو

غ مً قٗب ممل٨خه بلُىا بٗض ؤن ًٚب ٖلحهم َاعف وصزل في ه ؼإ مٍغ
م٘ ٢ُُم بٗضما صزلذ الٗضًض مً ظً ممل٨خه في ٖهضها وجغ٦ذ خُاة 

 الٗالم الؿٟلي. 

ـ ٖؼ٢اًُل.. وٗم ؤٖلم ؤن ٦شحرا مً قٗب ممل٨ت ال٣ُاَم ؤعاصوا 
الخغوط مً الٓالم وجغ٥ الٗالم الؿٟلي، ول٨جي ال ؤز٤ ب٣ُُم ٞهى 

حر مامً..   لِـ ٖلى ٖهض ؾلُمان ٚو
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٪ وخظع٥ ؾُضي، ول٨ً ٖملذ ـ ُٖيُاثُل.. ؤٖلم مضي  جسٞى
بم٣ىلت بجي ؤلاوـ، ٖضو ٖضوي نض٣ًي، وما ٞٗله ٢ُُم ألاخمغ 

بةعؾاله الخغاؽ والٗخاص الظي َلب مىه.. ال ؤعي ُٞه ؾىي جدؿحن 
 نىعجه لىا وبضاًت ٣ٖض مُشا١ مٗىا. 

ٗا وال  ـ ٖؼ٢اًُل.. ال ؤٖلم ماطا ؤ٢ى٫؟ ؤقٗغ ؤن ألاخضار جخىالى ؾَغ

 ؾدُٗابها.. ٢خل لُلُض، وآلان.. مُشا١ ال٣ُاَم. حُٗي مهلت لىا ال 

 ـ ُٖيُاثُل، هظه هي ؤخضار الىبىءة. 

ىا.. هل اؾخُاٖىا الخهى٫ ٖلى الغؤؽ؟   ـ هىا جضزلذ ػاٍع

ـ عص ُٖيُاثُل.. ال ول٨ً َاعف لً ٠٣ً م٨خىٝ ألاًضي، ؾُٟٗل ؤي 
 ش يء الؾخٗاصتها. 

مً ألا٩ٞاع،  ـ هىا ظلؿذ ٖلى م٣ٗضها قاعصة و٦إنها حٛىم في بدغٍ 
وهي ال حؿم٘ مً الخضًض الظي ًضوع في ال٣اٖت ؾىي همهماث لم 

جخبُجها ختى ؤزظث حؿحر في جل٪ ال٣اٖت اإلاًِئت التي ًخلأل بها ٧ل 
ً ظضعانها ػهىع الجرظـ اإلايكضة التي جهضح بمٗؼوٞاث  ش يء.. وجٍؼ

جخىاءم م٘ خالت مً ًمغ بجىاعها، ٞةن ٧ان ؾُٗضا ٞخدؿلل مجها 

ىا جٓل جئن هي مٗؼوٞاث  ج٣ٟؼ بهجت وؾٗاصة، ولى ٧ان مً بجىاعها خٍؼ
ىا بجىاعها، لم جىدبه ؤًًا لخل٪  ألازغي، ٧اهذ جل٪ الؼهىع جئن وػاٍع

الجىُاث البًُاء الهٛحرة التي جُحر هىا وهىا٥ و٦إنها ٞغاقاث 
 ع٣ُ٢ت.. 

ىا في قغوصها هظا ختى ٢ُ٘ طل٪ نىث الخىحن الججي  ـ ماػالذ ػاٍع

ا الخدُت ٖلى ملى٥ الٗلىٍحن.. صزل الخىحن بهى ال٣اٖت ؾمؿُاثل مل٣ُ
ض ٖلُه هظان الجىاخان  ت ول٨ً ما ًٍؼ الظهبُت في هُئخه البكٍغ

 ال٨بحران، ج٣ضم ؾمؿُاثل واهدجى باخترام. 
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ـ ؤيها الؿُضان اإلابجالن، مىالي ٖؼ٢اًُل.. مىالي ُٖيُاثُل، ؤمحرحي.. 
اٍ اإلاجىس ي.   ؤها مؿخٗض للظهاب بلى ممل٨ت مٍغ

، زم زُذ بٌٗ زُىاث باججاه ٧ل مً 
ً
ىا وا٢ٟت ـ اهخًٟذ ػاٍع

ُيُاثُل.. ختى ْهغ ٖلى ٢ؿماث وظهها ؤن هىا٥ ؤمغا ظلال.   ٖؼ٢اًُل ٖو

ىا.. ؾُضي ٖؼ٢اًُل.. وؤبى.. ل٣ض ػاعججي آلان زاَغة ما، وال ؤٖلم  ـ ػاٍع
مضي عياث٨م ٖجها، ول٨ً ما ؤٖلمه ؤن جىُٟظها ؾُسخهغ الى٢ذ 

ًمً لىا ٖضم  اٍ اإلاجىس ي، ٞلً ٍو اإلاٛامغة بظهاب ؾمؿُاثُل بلى مٍغ

 وؿمذ بةًظاثه ؤًًا. 

ىا بلى آطان الجمُ٘ في جغ٢ب، باؾخصىاء  ـ صزلذ ٧لماث ػاٍع
ؾمؿُاثُل ٞلم ٨ًٟغ في جل٪ ال٨ٟغة.. ٢ضع ما ز٤ٟ ٢لبه ألو٫ مغة في 

 خُاجه اإلاضًضة اإلاايُت.

الخاَغة ـ ٢ُ٘ جل٪ اللخٓت الىلُضة ٖلُه نىث الجمُ٘.. ما هظه 
اٍ اإلاجىس ى؟   التي ؾخجىبىا عخلت ؾمؿُاثُل إلامل٨ت مٍغ

ىا... هىا٥ في ٖالم البكغ.. ٖىضما جدضر الخغوب  ـ ؤعصٞذ ػاٍع
وجً٘ ؤوػاعها.. جسل٠ هظه الخغوب ال٣خلى، والجغحى، وألاؾغي.. 

٣ىم البكغ بدباص٫ ألاؾغي ُٞما بُجهم.. ل٣ض زُغ لي طل٪، إلااطا ال  ٍو
اإلادخجؼة لضًىا في صاثغة الهى٫ باٖخباعها ؤؾحرة  هخٗامل م٘ عؤؽ لُلُض

ا١؟   لضًىا، وهٟاوى ٖلى جباصلها م٘ التًر

ـ نمذ مُب٤ زُم ٖلى ال٣اٖت، ال٩ل ًىٓغ للزغ ُٞما بِىه، 

ُيُاثُل ًدباصالن الخضًض ُٞما بُجهما بضون ؤن ًخدضر ؤي  ٖؼ٢اًُل ٖو
٤ الظبظباث الخُٟت التي ٌؿخسضمها الجً للخىانل  مجهم، عبما ًٖ ٍَغ

 صون ؤن ٌكٗغ به ؤخض. 
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ـ ؾمؿُاثُل ماػا٫ في خالت ز٣ٟان ٢لبه، ًسخلـ الىٓغ ٧ل بغهت 
ىا.  ؿغ١ هٓغة خاهُت لؼاٍع  َو

ـ ألام الغثِؿت حٗلى ٢ؿماث وظهها الىًغ اإلاكغب بالخمغة ابدؿامت 
جٟصر ًٖ ؤلاعجاب والش٣ت ُٞما ؾمٗخه مىظ لخٓاث وهي جىمئ 

ىا بغؤؾها صاللت ٖلى هُل  ٢بىلها وجغخابها بما َغخخه.  لؼاٍع

.
َ
 ـ ٢ُ٘ ٧ل طل٪ الهمذ والضهكت، نىث ٖؼ٢اًُل ٢اثال

ـ إلااطا ٧ل بنغاع٥ ًا ؤمحرحي ٖلى بنابدىا بالضهكت والعجب، بل 

ً ٖلى بزباث ما زبإجه الىبىءة ٖى٪، اإلايكىصة التي جدمل ؤلانغاع  جهٍغ
مت بطا جدضزذ.. خ٣ا.. لم ؤبالٜ ٖىضما قٗغث بهظا في  ؤو٫ ل٣اجي والٍٗؼ

بِ٪.. ل٣ض َغخِذ ٖلُىا زاَغة لم ٌؿب٤ لىا الٗمل بها في ممل٨ت الجً، 

 ٞما اٖخضها ٖلى طل٪. 

ـ ٢ا٫ ُٖيُاثُل.. وٗم ؾُضي ما اٖخضها اجساط مشل هظا ألامغ ٦ما 

٣ض الهضهت.   ًٟٗله البكغ، ٞهم ًدباصلىن ؤؾغاهم ٖو

ىا لً ـ عص ٖؼ٢اًُل.. ل٣ض عا٢خجي ٨ٞغج٪ ظضا ًا ؤمحرحي زانت ؤه
اٍ، وٗم الغؤي.. ول٨ً... ..  ىصجه إلامل٨ت مٍغ وٛامغ بالؼط بؿمؿُاثُل ٖو

.. نمذ ٖؼ٢اًُل و٦إهه ًبدغ بإ٩ٞاعه وخضه ختى ؤعصٝ ٢اثال:َ هل 
 ؾِؿخجُب َاعف لظل٪؟ ؤم ؾُٟؿغه جٟؿحرا مٛاًغا لخ٣ُ٣خه؟ 

ىا.. ؾُضي ال ؤٖخ٣ض طل٪ ُٞاعف خاو٫ مىظ ٢لُل اؾخٗاصة  ـ ػاٍع
لم ؤهىا آلان ٣ٖضها حٗاوها م٘ ممل٨ت عؤؽ ؤمه ولم ًدا لٟه الخٔ، ٖو

ال٣ُاَم الخمغاء اإلاٗغوٞحن بكضة خغاؾهم.. هظا ٚحر عظٕى ٢اثضه 

دا.. وما ػلىا في بضاًت الجىلت، ال ؤٖخ٣ض ؤهه ؾ٣ُابل ٖغيىا  ؤباهىر ظٍغ
لي ٧ل صٖىها هداو٫ ولً ًىالىا ؤي قاثىت ٞىدً في مغ٦ؼ  ٌ.. ٖو بالٞغ

 ٢ىة ختى آلان.
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ىا اؾخدؿاها مً الجمُ٘.. زم ٢ا٫ ٖؼ٢اًُل.. بطن ـ ال٢ذ  ٨ٞغة ػاٍع
ض  ٞالىخىانل آلان م٘ َاعف وهغي ماطا ؾُٟٗل.. وهللا لىال ؤهىا هٍغ

يُالِـ ما ٧ان ؾُهبذ هىا٥ خضًض بُجي وبحن ابً  به٣اط خُاة ظاٍع
ببلِـ.. ول٨ً هحهاث ٞهبر ظمُل ختى ه٣ط ي ٖلُه.. ًا خغاؽ اإلامل٨ت 

ت ؤجىوي ببى١ ا  لىٟحر. الٗلٍى

ـ هىا َٛذ لخٓت مً الهُبت والهمذ اإلاُب٤ ٖلى ٧ل الجمٕى 
اإلاخىاظضة و٦إنهم ًتر٢بىن خضزا ُٖٓما له ٢ضؾِخه.. اهٟخدذ بىابت 
ال٣اٖت اإلال٨ُت ٖلى مهغاٖحها ًهاخهها نىث ػثحر ألاؾىص اإلاٗخاص لٟخذ 
ؤبىاب ال٣اٖت.. وصل٠ صازلها ٖضص مً خغاؽ اإلامل٨ت ًُحرون في 

ُت بغئوؽ وؿىع وؤظؿاص هه٠ آصمُت ممؿ٨حن بمسالههم هُئاتهم الجى
لُه بى١ طهبي  الًُٟت بؿاٍ مسملي مكغب بالخمغة الضا٦ىت ٖو
ٖخ٤ُ، ضخم الدجم لُل٤ُ بجً الٗمال٤ُ.. ا٢ترب خغاؽ الىٟحر بلى ؤن 
حن ٖؼ٢اًُل وج٣ضمىا خاملحن البى١  هبُىا ؤمام مل٪ الٗمال٤ُ والٗلٍى

، وعصصوا بهىث واخض و٦إنهم بٗضما اهدىىا ؤمامه اختراما وج٣
ً
ضًغا

حن.. خاٞٔ الٗهض..  خىجغة واخضة، مىالها ٖؼ٢اًُل اإلابجل، ٦بحر الٗلٍى
ض.. جًٟل واؾمذ لىا بخ٣ضًم الىٟحر..   مىٟظ الٖى

ب.. و٦إنها لِؿذ اإلاغة  ٤ ٍٚغ ُىنها جلم٘ ببًر ىا ج٠٣ ٖو ـ ٧اهذ ػاٍع
 بإخال 

ً
مها ول٨جها جغاه آلان ألاولى التي جغي ٞحها بى١ الىٟحر، ل٣ض عؤجه مغاعا

 عئي الٗحن.. 

ـ ؤمؿ٪ اإلال٪ ٖؼ٢اًُل بالبى١ وؤقاع للخغاؽ ٞإهمىا باالههغاٝ 

اعوا ختى ؤنبدىا والٗضم ؾىاء..   َو

ـ ٢ا٫ ُٖيُاثل.. لم ًسغط بى١ الىٟحر مىظ مئاث الؿىحن بٗض آزغ 

 خغب صاعث عخاها بُيىا وبحن الؿٟلُحن. 

 لٛغى آزغ ٚحر هٟحر الخغب .ـ ٢ا٫ ٖؼ٢اًُل وٗم ؤدي.. وآلان زغط 

 ـ ٢ا٫ ٖؼ٢اًُل ما ٖاص ؤمامىا مً ؾبُل آزغ. 
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حن طل٪ البى١ الٗخ٤ُ، وؤزظ ٣ًغبه مً ُٞه  ـ زم ؤمؿ٪ مل٪ الٗلٍى
وما هي بال لخٓاث وصوي نىث ظهىعي ُٖٓم ًؼلؼ٫ ؤعظاء اإلامل٨ت 

ل ًغصص..  ختى زغط ٧ل مً بها ٌؿخُل٘ الخضر.. هٟش مغة ؤزغي ْو
 ط ًٖ الٗهض ؾا٦ً الٓلماث ابً لىؾُٟغ.. هُا ؤظبجي. َاعف ؤيها الخاع 

ـ هىا ٧ان َاعف ؤمحر الٗالم الؿٟلي ظالؿا في ٢اٖخه الؿىصاء في 

ؤٚىاع الٗالم الؿٟلي، ختى ؾم٘ نىث هٟحر ٢ىي ًؼلؼ٫ ٖاإلاه بإ٦مله.. 
ختى هغولذ بلُه الٛىجمُت لخدبحن هل خ٣ا ما ؾمٗخه هى بى١ الىٟحر 

ب؟ هب َاعف وا٢ٟا ٌؿخ٣بلها والخغاؽ الٗلىي.. هل ؤٖلىىا الخغ 
الؿٟلُىن ًملئىن اإلا٩ان مً خىله، وهى ٌؿم٘ نىث ٖؼ٢اًُل 

الجهىعي ًؼلؼ٫ ٖاإلاه.. ختى و٠٢ وؤمغ الٗحن الغ٢ُبت ؤن جٟخذ البىابت 

حن.   التي جدُذ له الاجها٫ م٘ مل٪ الٗلٍى

ال هىع ؤبٌُ ٖلى جل٪ الجضعان الؿىصاء  ـ اه٣ك٘ الٓالم الضامـ ٖو
هغث  نىعة ججؿض اإلال٪ ٖؼ٢اًُل.  ْو

ـ هىا و٠٢ َاعف لخٓت زم جظ٦غ ؤهه لِـ ظالؿا ٖلى ٖغقه 
ٞهغو٫ الٖخالثه في ؤ٢ىي ججؿُض للٛغوع، ؤما الٛىجمُت ٩ٞاهذ هاصثت 

لم جبا٫ بمٓهغها ٠ُ٦ جبضو.. ٧ل ما ٧ان ٌكٛلها إلااطا ؤَل٤ ٖؼ٢اًُل 
 لُت! الىٟحر مغجحن.. ٞهي حٗلم ؤن هٟحر الخغب ًُل٤ زالزا مخخا

ـ باصعهم نىث ٖؼ٢اًُل لً ؤباصع٦م بخدُت ؤو ؾالم ٞإهخم ؤهل باَل 

 وال ٖهض ل٨م. 

ت.. بالُب٘ لم جض١ الىٟحر  ـ ضخ٨ذ الٛىجمُت ضخ٨ت ؾازغة مضٍو

 لدؿمٗىا هظا الخضًض اإلاهترت. 

ـ ٢ا٫ ٖؼ٢اًُل خ٣ا ؤهخم وؿل ببلِـ ٞماطا ؤهخٓغ مى٨ما.. ٞٗال ؤًتها 
ٟحري لظل٪، ول٨ً ؤٖخ٣ض ؤوي ؤمل٪ عؤؽ الكُُاهت الؿٟلُت لم ؤَل٤ ه
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ؤمِ٪ ٖىضي مهاهت مظلىلت ٖلى عمذ الجماظم الُٗٓم، ج٣ب٘ ؤؾحرة في 

 صاثغة الهى٫. 

٣ه بٛهت ومغاعة.. ؤما الٛىجمُت ٣ٞض اقخٗلذ  ـ هىا اػصعص َاعف ٍع
 الىحران مً خىلها صاللت ٖلى ًٚهها وخؼنها. 

ض بطن؟   ـ ٢ا٫ َاعف وماطا جٍغ

٣ض ؤعؾلذ ٢اثض٥ اإلاسلو الصجإ ؤباهىر لِؿغ٢ها ـ عص ٖؼ٢اًُل.. ل

دا وهظا ؤن ص٫ ٖلى ش يء ُٞض٫ ٖلى ٖضم التهاون  اص ظٍغ كل ٖو ٞو
ض عؤؽ لُلُض؟  ِ، هل جٍغ  والخٍٟغ

غوع هل ؤجِذ لخٗٝغ بظابتي اإلاٗلىمت للجمُ٘؟  ـ عص َاعف بشىعة ٚو
 ؤهذ حٗلم ؤهجي لً ؤصٕ عؤؽ ؤمي مهاهت ه٨ظا. 

طا ؤٖغى ٖلُ٪ آلان ؤمغا ال ؤٖخ٣ض ؤه٪ ـ ٢ا٫ ٖؼ٢اًُل.. وها ؤها 
ًه؟   ؾتٞر

ض ؤيها الٗلىي العجىػ؟   ـ ٢ا٫ َاعف.. هاث ما ٖىض٥ ماطا جٍغ

ـ ضخ٪ ٖؼ٢اًُل.. لً جخٛحر ٞإهذ مهىٕى مً ٚغوع. ؤنابخ٪ لٗىت 
ببلِـ ؤبُ٪.. بهجي ؤٖغى ٖلُ٪ ؤن وُُٗ٪ عؤؽ لُلُض ول٨ً بم٣ابل 

 ش يء آزغ. 

والٛىجمُت وهما ًبدغان في مىط  ـ هىا حؿغبذ هظه ال٩لماث لُاعف
 مً الدؿائ٫ ختى ٢ا٫ َاعف وما اإلا٣ابل؟ 

ا١.   ـ ٢ا٫ ٖؼ٢اًُل.. التًر

ض ؤن حُُٗىا  ـ هىا ضخ٪ َاعف وباصلخه الٛىجمُت الاؾتهؼاء.. جٍغ
ىا، هل حٗجي ؤن عؤؽ مل٨ت  عؤؽ لُلُض لخى٣ظ ونُٟت اإلايكىصة ػاٍع



|54 | 

ا١ ؤلا  ه٣اط للىنُٟت الٗالم الؿٟلي زمجها ػهُض ه٨ظا، م٣ابل جٍغ

 زانخ٨م؟ ًا للعجب! 

حن ولؿذ  ـ ٢ا٫ ٖؼ٢اًُل.. انمتي وال جخدام٣ي معي.. ؤها مل٪ الٗلٍى
ضا ياال.. لً ؤ٦غع ما ٢لذ.   قُُاها مٍغ

ـ هىا ٢ا٫ َاعف هظه ؤو٫ مغة بٗاإلاىا ًدضر هظا.. ؤقم عاثدت 
ٌ ٩ٞل ما  ىا هىا، ؤنها ٨ٞغتها ال مدالت.. ول٨ىجي لً ؤٞع ميكىصج٪ ػاٍع

 ىُجي هى عؤؽ لُلُض و٦ٟى.ٌٗ

ا١.   ـ ٢ا٫ ٖؼ٢اًُل بطن جغؾل لىا التًر

 ـ ٢ا٫ َاعف.. وٗم ؾإعؾله، وجغؾل لي الغؤؽ. 

ا١ هى اإلا٣هىص  ـ ٢ا٫ ٖؼ٢اًُل لً ؤعؾله ٢بل ؤن ؤجإ٦ض ؤن التًر
 وحكٟى ظاعصًيُالِـ. 

 ـ هىا جضزلذ الٛىجمُت.. وماطا ًًمً لىا ظضًخ٪؟ 

ا١ صون اللجىء ل٨ما وجٓل  ـ ٢ا٫ ٖؼ٢اًُل.. ؤها ؤؾخُُ٘ ؤن آحي بالتًر

 عؤؽ ؤم٨ما مهاهت ٦ما هي.. ؾإههٝغ آلان.

ا١ وجغؾل لي عؤؽ  ـ هىا ٢ا٫ َاعف ال ال اهخٓغ ؾإظلب ل٪ التًر

 لُلُض. 

ىع الخإ٦ض مً ؾالمخه ج٨ىن  ا١ ٞو ـ ٢ا٫ ٖؼ٢اًُل خؿىا.. ؤهخٓغ التًر

 الغؤؽ بدىػج٪. 

تر٥ َاعف وؤزخه ـ زم ازخٟى نىث ٖؼ٢اًُل ونىعجه اإلاخجؿضة لُ

 ٚغقى في خحرتهم مىه. 

 ـ هٓغث الٛىجمُت ألزحها.. ل٣ض بضؤث اإلايكىصة. 
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ـ ججهض َاعف وؤزظ ًًغب بُضه ٖلى نىلجاهه.. وٗم ل٣ض بضؤث 
وهظه الخُىة لم ج٨ً بالخؿبان، بل لم جسُغ ٖلى با٫ ؤخض، ماطا 

ا١ مً ممل٨ت  اٍ.. اإلاجىس ي وؤخًغ التًر ؾإٞٗل آلان؟ هل ؤعؾل إلاٍغ
اع؟ ؤم ؤهخٓغ مىا٣ٞت ؤبي و... لم ٨ًمل خضًشه ختى صاعث الٗحن الى

 الغ٢ُبت بغاخت ًضه.. واؾد٣ُٓذ. 

 ـ ٢الذ الٛىجمُت ها هى ؤبى٥.. 

ـ ؤههذ َاعف باهخمام بٗض ؤن ظشا ٖلى ع٦بدُه والٛىجمُت بجىاعه، 
ٞل٣ض ٧ان ًخل٣ى الخٗلُماث مً ؾُض الٓالم والٓلماث لىؾُٟغ.. ٧ان 

 
َ
اٖت ًا مىالي. ًىمئ بغؤؾه مغصصا  .. ؾمٗا َو

اصعث ًضه.. نهٌ َاعف وظلـ ٖلى  ـ زم ؤٚل٣ذ الٗحن الغ٢ُبت ٚو
.. ؤمغ 

ً
لب ؤخض خغاؾه الظي صل٠ مهغوال ٖغقه اإلاملىء بالخُاث َو

مىالي ؤمحر الٗالم الؿٟلي، َاعف: اطهب بلى ممل٨ت الىاع وؤِٖ هظه 

اٍ .  الغؾالت للمل٪ مٍغ

اٖت، الخ٣ِ ال اع ياعبا ـ الخاعؽ.. ؾمٗا َو خاعؽ الغؾالت َو
 بجىاخُه ألاؾىصان الخاثِ ختى حؿلل مسخُٟا مً ٢اٖت الجماظم.. 

ـ َاعف.. ال ؤنض١ ما ؾمٗخه مً ؤبي، ؤهه لم ًماو٘ مً بُٖائهم 

ا١.. بل َلب مجي ؤلاؾغإ بجلبه!   التًر

ض؟ ول٨ً ما  ـ الٛىجمُت.. هظا هى ؤبىها ال حٗلم بماطا ٨ًٟغ ؤو ماطا ًٍغ
ض ال٣ًاء ٖلى ممل٨ت الىىع ؤٖلمه ظُضا  هى ؤهه ًخإهب للمٗغ٦ت ٞهى ًٍغ

ض اؾخٗاصة ألاعى  ت ختى ال ًهبذ بِىه وبحن البكغ خاثل.. بهه ًٍغ الٗلٍى
 التي ؾلبذ مىه ووهبذ آلصم وبيُه. 

ـ َاعف.. وٗم هظا ما ًاع١ لىؾُٟغ مىظ آالٝ الضهىع اؾخٗاصة 
 ألاعى اإلاؿلىبت مىه ومً بجي ظيؿه مً الجً. 
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ْهغ الخاعؽ مً الٗضم مغة ؤزغي مىدىُا ؤمام ؤمحر الٓالم  ـ ٞجإة
وبدىػجه ػظاظت ؾىصاء ٖخ٣ُت لم ج٨ً ؾىي ؤقبه بجمجمت نٛحرة 

 حٗلىها قٗلت هاع مخإججت. 

ـ اهُل٤ نىث الخاعؽ.. جًٟل ًا مىالي، زم ج٣ضم ختى مض َاعف 
ا١  ًضه وؤمؿ٪ بها زم ؤزظ ًخمخم بلٛت الجً ختى ازخٟذ ػظاظت التًر

ا١ ؤمام الجم٘ اإلاخىاظض بال٣اٖت مً ًض جإة ْهغث ػظاظت التًر ه.. ٞو
ت.. ٧اهذ الؼظاظت جخىؾِ جل٪ الُاولت  الظهبُت في ممل٨ت الىىع الٗلٍى

ىا لخلخ٣ُها بال ؤن نىث  ال٣ابٗت بمىخه٠ الههى اإلال٩ي ٞهغولذ ػاٍع
ىا ٢بل ؤن هُمئن مً  ُٖيُاثُل مىٗها مدظعا بًاها. ال جلمؿحها ًا ػاٍع

 ؤزص ى ؤن ج٨ىن بخضي ؤالُٖب َاعف وؾُضه ببلِـ. ؾالمتها 

ـ ؤقاع ٖؼ٢اًُل بهىلجاهه ٞسغظذ مىظاث زًغاء خلؼوهُت الخٟذ 
وؤخاَذ الؼظاظت ظؼءا مً الى٢ذ.. زم ازخٟذ هظه اإلاىظاث مغة 

 ؤزغي. 

 ـ ٢ا٫ ٖؼ٢اًُل.. بنها هُٟٓت.. بلي بالُبِب َهُُل. 

ُٟت البًُاء ـ ْهغ مً الٗضم ٞجإة طل٪ الغظل طو اللخُت ال٨ش

ت..  وزُابه التي ال ج٣ل بُايا ًٖ لخُخه مدُُا ملى٥ اإلامال٪ الٗلٍى
 ٢اثال: زاصم٨م ألامحن بُض ؤًض٨ًم.. 

ت.  ا١ واطهب بلى ظاعصًيُالِـ بؿٖغ  ـ ٖؼ٢اًُل.. زظ التًر

اٖت، زم ازخٟى .  ـ الُبِب.. ؾمٗا َو

ىا.. ؾُضي ٖؼ٢اًُل ما الظي عؤًخه مىظ بغهت؟   ـ ػاٍع

ا١ ألجإ٦ض مً ؾالمتها، ـ ٖؼ٢اًُل. . ٦ىذ ؤجٟدو ػظاظت التًر
زكِذ ؤن ج٨ىن زضٖت مً اللٗحن ببلِـ وولضه َاعف وال ٨ًىن 

ا٢ا.. ؤو ٨ًىن بها ش يء آزغ ٨ًمً به زُغ ٖلُِ٪.   جٍغ
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ىا بلُه مدؿاثلت.. ؤو لهظه الضعظت الخضإ واإلا٨غ؟   ـ هٓغث ػاٍع

ال٣ى٫  ـ ٖؼ٢اًُل.. بل ألبٗض مً طل٪ ول٨ً ما ظٗلهم ًهض٢ىن 
ضون خهاصها..  ضص ألاعواح التي ًٍغ والٟٗل هي الجهاًت التي ًتر٢بىنها.. ٖو

لُىا الاؾخٗضاص آلان.. ول٨ً البض ؤن ؤعؾل  ؤنها ؤو٫ زُىة في الخغب.. ٖو

جمم الاجٟا١ ال٣اثم، زم هاصي ٖؼ٢اًُل.. ًا خغاؽ صاثغة 
ُ
عؤؽ لُلُض أل

لي.. ما هي بال الهى٫ ؤجىوي بغؤؽ اإلالٗىهت ختى ؤعؾلها للٗالم الؿٟ

لخٓت ؤو ج٩اص ختى صل٠ بلى ال٣اٖت خاعؾان طا ؤظىدت ٖمال٢ت 
بإظؿاص هه٠ اليؿىع وهه٠ آصمُت ًخ٣ضمان الٗضًض مً الخغاؽ 

مشلهم خاملحن الغؤؽ.. زم ؤقاع بلحهم ٖؼ٢اًُل بهىلجاهه ٢اثال.. هُا ًا 

 عؤؽ اإلالٗىهت ٞلخظهبي للٗالم الؿٟلي. 

ءة باألٞاعي ختى اؾخ٣غث ؤمام ٢ضمي ـ َاعث الغؤؽ اإلاؼصوظت اإلاملى
َاعف الظي ٕٞؼ واهخٌٟ ٖىضما عآها ٞهغو٫ بلحها ظازُا ٖلى ع٦بدُه 

 في الب٩اء. 
ً
 ممؿ٩ا بها مجهمغا

ـ والٛىجمُت جسمل وظهها بإْاٞغها، وااا ؤماه، هل هظه نهاًت مل٨ت 
ىا ؾإ٢خل٘ ٢لب٪، وؤيمش ًضي بضماث٪..  ل٪ مجي ًا ػاٍع الٓالم ٍو

ت ْالما صامؿا ال هىع ُٞه.. ؾإًخم ؤبىاءهم بل ؾإظٗل اإلامل٨ ت الٗلٍى

ؾإهتٕز ٢لىب هاالء الهٛاع ٦ما ٦ىِذ جٟٗلحن صوما، ؤٖلم مضي ٖك٣٪ 

 مهُبا ومى٦با ُٖٓما ًل٤ُ بمل٨ت 
ً
لهم ولضمائهم.. هُا ؤٖضوا ٢هغا

ىا.   الٗالم الؿٟلى.. ؤؾٖغ

ى ـ نهٌ َاعف وؤقاع لخغاؾه لُجلبىا له ٦بحر البىاثحن.. صل٠ بل
ال٣اٖت قُُان ٦بحر طو ٢غون ُٖٓمت.. ًدمل بُضه مُغ٢ت ٦بحرة، 

 واهدجى لُاعف وؤمحرة الٓالم. 

 ـ ٦بحر البىاثحن.. ؤمغ مىالي َاعف الُٗٓم. 
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ض له  ض ٢هغا مهُبا ًًم ظشمان مل٨ت الٓالم.. ال ؤٍع ـ َاعف... ؤٍع
 مشُال وفي و٢ذ ٢هحر لىخمم مغاؾم ج٣ضٌـ لُلُض. 

هبذ ٢هغ مل٨ت ـ ٦بحر البىاثحن.. وٗ م مىالي ؤمهلجي ًىمحن ٣ِٞ ٍو

 الٓالم ٖلى ؤهبت الاؾخٗضاص، 

 ـ ؤقاع له َاعف باالههغاٝ ٞازخٟي ٦بحر البىاثحن. 

ت ظاعصًيُالِـ لخُمئن ٖلحها بٗضما ؤزظث  ىا بلى ٚٞغ ـ هغولذ ػاٍع
ت ؤه٣ُت ج٩اص جى٤ُ بالٟسامت والغقى.. ٧ل ٢ُٗت  ا١.. صلٟذ بلى ٚٞغ التًر

 مً جل٪  بها جد٩ي ببضإ
ً
ؤهامل ظجي ٞىان ٠٨ٖ ٖلى جهمُمها بضءا

الخىاثِ اإلاؼع٦كت اإلاُٗمت بالظهب وألاإلااؽ، مغوعا بالؿ٠٣ اإلاخضلي 

ا الٗخ٣ُت اإلاًِئت بإهىاع مخٗا٢بت ُٞما بُجها ٞخاعة خمغاء  مىه جل٪ الثًر

 وػع٢اء وزًغاء جخٗا٢ب في جىاٚم بضٌ٘.. 

ُُٚت مسملُت زًغاء، ـ ٧اهذ ظاعصًيُالِـ جغ٢ض في ٞغاف وزحر طو ؤ
ً ٌؿاعها َبِب اإلامل٨ت  خالُيـ ٖو وج٠٣ ًٖ ًمُجها ألام الغثِؿت ظٍغ

 ممؿ٪ بُضها ًغا٢ب هبًها. 

ا١ مٟٗىله؟  ىا وو٢ٟذ بجىاعها مدؿاثلت.. هل ؤحى التًر  ـ صزلذ ػاٍع

اص الضم للىهه  ـ َبِب اإلامل٨ت.. وٗم الخمض هلل ل٣ض اهخٓم هبًها ٖو
 ما، وها هي جٟخذ ُٖىحها. الُبُعي وازخٟذ الؼع٢ت جما

ـ ٞخدذ ظاعصًيُالِـ ُٖىحها لخجض هٟؿها مطجٗت في الٟغاف 

ها  وجىٓغ خىلها لتري الجمُ٘ ملخ٠ خىلها، ال جخظ٦غ قِئا ؾىي و٢ٞى
ىا مخل٣ُت ؾهم ٚغبان الجخُم بضال مجها.   ؤمام ػاٍع

ىا.. ؤمي هل حؿمُٗجي؟ هل ؤهِذ بسحر آلان؟   ـ ػاٍع

ىث زاٞذ.. الخمض هلل ٦شحرا، هل ؤنِب ـ ؤومإث بغؤؾها وعصث به
ؤخض ٚحري؟ ؤًً مىالي ٖؼ٢اًُل وؾُضي ُٖيُاثل هل هما بسحر؟ 
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ؤظابذ ألام الغثِؿت.. وٗم ًا ؤزخاه اَمئجي الجمُ٘ بسحر والخمض هلل، ال 

 ًى٣هىا ؾىا٥ِ.

ـ خاولذ ظاعصًيُالِـ ؤن ججهٌ مً ٞغاقها ول٨ً الُبِب َهُُل 
 الجهىى ؤهذ ماػلِذ لم جخٗافي بٗض. مىٗها.. ال جخعجلي ًا ؾُضحي ب

ىا.. وٗم ًا ؤمي ال جخعجلي بالجهىى ؤعظى٥ِ، عصث ظاعصًيُالِـ..  ـ ػاٍع
ا١ الؿم؟ هىا ٖلذ ابدؿامت ٖلى وظه ألام الغثِؿت  ٠ُ٦ ظلبخم جٍغ

وؤعصٞذ ٢اثلت.. ؤنها ؤ٩ٞاع اإلايكىصة مد٣٣ت الىبىءة، ٧ل لخٓت جمغ 

ا١ و٧اهذ هظه ٨ٞغة جشبذ جدملها ل٣ضعها، ل٣ض باصلىا عؤؽ  لُلُض بالتًر
ىا ؤمحرجىا الخبِبت.   عاجٗت مً ػاٍع

ـ ظاعصًيُالِـ.. وهل وا٤ٞ َاعف اللٗحن صون مىاوعاث قُُاهُت 

 مىه. 

ـ ألام الغثِؿت.. وٗم بٗض ٞكله في اؾخٗاصة الغؤؽ مً صاثغة الهى٫ 

لم ٨ًً ؤمامه ازخُاع آزغ.. ل٣ض ؤعؾل َاعف ٢اثضه اإلاسلو وؾاٖضه 
ؤباهىر ٖلى عؤؽ ال٣ىة اإلاٗىُت بجلب عؤؽ لُلُض مً صاثغة ألاًمً 

الهى٫، ٦ما جى٢٘ مىالها ٖؼ٢اًُل اإلابجل طل٪، ول٨ً لم وٗلم ؤهه 

 ٠ُ٦ ٨ًٟغ َاعف، لً يهضؤ ختى 
ً
ؾحرؾل ؤباهىر طاجه.. بهجي ؤٖلم ظُضا

 ٣ًط ي ٖلُىا ظمُٗا، وؤها ؤول٨م.

ىا بلى ألام الغثِؿت وو٢٘ ب٣لهها ؤنها جس ٟي ؾغا ُٖٓما، ـ هٓغث ػاٍع
ىا ج٨ٟغ  ؼ٢اًُل وؤبىها ُٖيُاثُل.. ْلذ ػاٍع عبما حٗلمه ونُٟتها ٖو
خالُىِـ؟ لُاإلاا  وجدؿاء٫ هل هىا٥ ؾغ صٞحن جسُٟه ألام الغثِؿت ظٍغ

 ًهض١ خضؾها، ول٨ً جغي ما هى. 

ىا ما بِ٪؟ ؤعي ؤه٪ بم٩ان آزغ! خالُىِـ.. ػاٍع ٧ل هظا لَم  ـ ظٍغ
 الكغوص ًا ؤمحرحي؟ 
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ىا.. . ال ؤها هىا م٨ٗم، ول٨جي قغصث ٢لُال ُٞما ًدضر هىا! وما ـ ػاٍع
 ؾُدضر ُٞما بٗض. 

خالُىِـ... ال ج٨ٟغي في ش يء ؾىي وي٘ الخُت وجىُٟظها  ـ ظٍغ
 ٞىدً ٖلى ؤٖخاب خغب ُٖٓمت.. 

ىا... وٗم ؤٖلم، ول٨ً ما ؤظهله هل ٧اهذ هىا٥ خغوب ؾاب٣ت  ـ ػاٍع
حن م٘ الٗالم الؿٟ لي ٚحر جل٪ الهجماث الخدمذ ٞحها ممل٨ت الٗلٍى

 الٛاقمت التي ٢خلذ ٞحها ؤمي ٖلى ًض لُلُض الكُُاهت؟ 

خالُىِـ وعبدذ ٖلى ٦خٟها.. حٗالي ًا ؤمحرحي وصُٖىا  ـ ا٢تربذ مجها ظٍغ
هجلـ هىا بال٣غب مً ونُٟخ٪ اإلاسلهت وهدباص٫ ؤخاصًض اإلااض ي 

 لخخظ٦غ هي ؤًًا.. ٖلىا وؿغي ٖجها وهي جداو٫ الخغوط مً صزاع اإلاغى.

ً بجىاع ٞغاف  ىا وألام الغثِؿت ٖلى م٣ٗضًً وزحًر ـ ظلؿذ ػاٍع
ظاعصًيُالِـ.. زم ؤزظث ألام الغثِؿت وي٘ الغاوي اإلامخلئ ٣ٖله 

اتها  بإخضار ٚابغة مً ماى عخل ولم ٌٗض، اؾخضٖذ ألام الغثِؿت ط٦ٍغ
اجه ٌؿلب الُا٢ت بطا  ، ٞاؾخضٖاء اإلااض ي بظ٦ٍغ

ً
وشخىذ َا٢تها ٧لُا

اجه ماإلا اث الخغوب، ٞحها جش٩ل ألامهاث، ٧اهذ ط٦ٍغ ت، ٞما بال٪ بظ٦ٍغ

 
ً
خالُىِـ جسٟي ؤؾغاعا ٟا٫.. ٧اهذ ُٖىا ظٍغ ِخم ألَا وجغمل الؼوظاث، ٍو
وؤؾغاعا، ًبضو ؤنها ويٗتها بهىضو١ ؤؾىص وؤزٟخه بُٗضا ًٖ مخىاو٫ 

م آلاالم  ىا ؤجذ لخسغط نىضو١ ألاؾغاع بما ُٞه، ٚع ٣ٖلها، ول٨ً ػاٍع

اث.   التي جدخًً الظ٦ٍغ

ؼة ؾإ٢و ٖلُِ٪ ٧ل  خالُىِـ.. ؤههتي بلي ظُضا ًا ؤمحرحي الٗـٍؼ ـ ظٍغ

 ش يء بإص١ جٟانُله.

ا١ ٌٗمل  اٖخضلذ ظاعصًيُالِـ في ٞغاقها وهي حؿٗل ٞماػا٫ التًر
 ببِء.
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ـ ٖاوصث ألام الغثِؿت خضًثها.. مىظ آالٝ الضهىع ٧اهذ ألاعى ال 
ٍت، ٧اهىا ٌِٗل ٞحها ؾىي الجً ختى ٞؿضوا وؾ٨ٟىا الضماء صون عو 

ازىا ٞحها  ًخ٣اجلىن ُٞما بُجهم صون زىٝ مً ٣ٖاب ؤلاله الىاخض، ٖو
 ختى ؤنبذ الجً اإلاامً ًسص ي ٖلى هٟؿه مجهم بل ؤنبذ 

ً
ٞؿاصا

اإلاامىحن مؿخًٟٗحن، بال ؤن ؤهؼ٫ هللا ٣ٖابه ٖلى ألاعى وؤعؾل 

، ٣ًٞىا ٖلى الٗهاة اإلاٟؿضًً 
ً
مالث٨خه ًل٣ىىن الٗهاة صعؾا ٢اؾُا

ض خخٟهم بِىما البٌٗ آلازغ هغو٫ بلى الصخاعي وال٣ٟاع ول٣ى الٗضً

ىضما همذ  ها، ٖو والبدىع.. وزلذ ألاعى مً الجً واؾخٗاصث ػزٞغ

اإلاالث٨ت باالههغاٝ وظضوا لىؾُٟغ و٧ان َٟال.. ٞلم ٣ًغبىه بل ؤزظوه 
خ٣غب بلى ؤلاله، بل  مٗهم بلى الؿماء، ٞإزظ لىؾُٟغ ًخٗبض مشلهم ٍو

ختى ٖٝغ بُاووؽ اإلاالث٨ت، بٗض طل٪ ؤعاص هللا ٧ان ٖابضا ج٣ُا، ظمُال 
هِب،   آزغ ٚحر الجً واإلاالث٨ت، زل٤ ًسُئ ٍو

َ
ؾبداهه ؤن ًسل٤ زل٣ا

 وؤمغهم ؤن ٣ًٗىا 
َ
خىب.. ولظل٪ ؤزبر مالث٨خه ؤهه ؾُسل٤ بكغا ًظهب ٍو

له ؾاظضًً، هىا مل الخ٣ض ٢لب لىؾُٟغ وزاعث زىعجه ٠ُ٦ هى 
جض لظل٪ الُُجي بٗض ؤن جبٗض لىؾُٟغ الججي اإلاسلى١ مً هاع ؤن ٌس

ُٞه الغوح، ٠ُ٦ للىاع ؤن حسجض للُحن، ٠ُ٦ و٧ان ؤٖبض وؤ٢غب ما 

٨ًىن هلل، هٟش هللا الغوح في اإلاسلى١ البكغي وسجضث له اإلاالث٨ت وؤبى 
لىؾُٟغ ؤن ًٟٗل.. وهىا ٧اهذ بضاًت الٛغوع والخغب.. زإع مكخٗل بحن 

نبذ هىا٥ زإع مكخٗل لىؾُٟغ ؤو ببلِـ مهما ازخلٟذ ٦ىِخه، ٞل٣ض ؤ
بِىه وبحن آصم الظي ٖها وجاب هللا ٖلُه وهؼ٫ ألاعى، وهؼ٫ ؤًًا 

ببلِـ ألاعى م٘ آصم وخىاء لُىٟظ ٢ؿمه هلل بٛىاًتهم هم ووؿلهم بلى 

ًىم الضًً.. وها هي الخغب، بكغ مامً، بكغ ٖام، وبحن الجً اإلاامً 
كغي.. والجً الٗاص ي الظًً خكضهم ببلِـ لل٣ًاء ٖلى مىاٞؿه الب

ت  اصث هٖؼ هُاهه وجمغصه.. ٖو الظي ؤعاص اؾخٗاصة ما ٣ٞض بٛغوعه ٖو

٢ىمه وؾُاصتهم للعى جغاوصه مغة ؤزغي.. واؾخمغ بدغوبه يضها هدً 
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حن.. ألهىا امخشلىا لٗباصة الىاخض ال٣هاع، وصزلىا في ٖهض الىبي  الٗلٍى

ؾلُمان ؤال هاطي ألاوـ وال هٓهغ لهم بإمغ هللا.. ؤما ببلِـ خكض 

لي عؤؾهم لُلُض التي ظٗلها حٛىي آصم ول٨جها لم جٟلر ظ ُىقا مهىلت ٖو
م مداوالتها اإلاؿخمُخت، ٞلجإث للسخغ وخكضث الٗضًض مً  في طل٪ ٚع

خىتهم بالسخغ  ىا في الظهاب لبجي البكغ ٞو الجً وحٗلمىا السخغ وقٖغ

 لهم، وصاعث خغب الٛىاًت بحن الكُُان وبجي آصم 
َ
ختى ؤنبدىا ٖبُضا

 للخٓت..ختى جل٪ ا

ؤما الخغب التي صاعث هىا.. ٣ٞض ٧اهذ خغبا ُٖٓمت، لم ًتر٥ ببلِـ 
بجي الجً الٗلىٍحن.. بل ؤٖلً الخغب ٖلى ظمُ٘ مً صزل في ٖهض 
حن، وظٗل َاعف ٖلى  ؾلُمان و٧ل مً له جدال٠ م٘ ممل٨ت الٗلٍى
حن الٗضًض  م٣ضمت الجُىف وؤٚاع َاعف ٖلُىا بٛخت ٣ٞخل مً الٗلٍى

 تى ؤم٪ ٢ط ى هدهها في طل٪ الى٢ذ، اإلال٨ت البًُاء.. ؤَٟاال و٦باعا خ

اث ألالُمت  خالُىِـ هٟؿا ٖم٣ُا و٦إنها جهإع الظ٦ٍغ ـ ؤزظث ظٍغ
م٣اومت صمىٖها مً الؿ٣ٍى بٗض ؤن جذجغث في م٣لخحها.. زم ٖاوصث 

ىا ٖلى ما ججهله في  اتها مً ٌظب اإلااض ي اإلاىهغم لخُل٘ ػاٍع الخ٣اٍ ط٦ٍغ
 طل٪ الٗالم.. 

ىا ض ؤن ؤٖٝغ ٧ل ش يء ًٖ ؤمي الخ٣ُ٣ُت، ـ ػاٍع .. وٗم ؤ٦ملي ؤٍع
 نٟحها لي ؤعظى٥ِ، ل٨م جمىِذ ؤن ؤعاها. 

ِ٪ بًاها. ٍع
ُ
خالُىِـ.. ؾإ  ـ ظٍغ

ىا.. هل جدخٟٓي بهىعة لها؟   ـ ػاٍع

م قبذ الخؼن ال٣اب٘ بها، ال ًا ؤمحرحي لِـ  خالُىِـ ٚع ـ ابدؿمذ ظٍغ
اث ٖالم ألاوـ، ٞ ىدً هىا وسجل مشل ما اٖخضِث ٖلُه في ط٦ٍغ

٣خىا هدً ٖالم الجً اهٓغي، زم ؤخ٨مذ ٢بًتها ٖلى  اجىا بٍُغ ط٦ٍغ
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نىلجانها وؤقاعث به في الهىاء ٢اثلت: ؤيها اإلااض ي الٛابغ.. الخايً 

احي جيؿاب بلي.  اجىا، صٕ ط٦ٍغ  لظ٦ٍغ

ت  ٞغ ىا هٟؿها في م٩ان آزغ ٚو وما هي بال لخٓت ختى وظضث ػاٍع
ظضث هٟؿها ججلـ ؤمام امغؤة ؤزغي قضًضة الجما٫ والٟسامت.. و 

ل ظضا و٦إهه ؾالؾل  ت الجما٫ طاث قٗغ طهبي ميؿض٫ ٍَى باٖع

ممخضة ألمخاع، مغجضًت زُاب بًُاء مغنٗت باللالا وألاإلااؽ، ٌٗلى 
تها ؤمام  جها جاط مل٩ي مهُب.. ٧اهذ هظه اإلاغؤة ج٠٣ في ٚٞغ ٍؼ عؤؾها ٍو

ل وهي تهؼ مهض لُٟل، ٧اهذ مىدىُت ُٞما ًبضو ؤنها جضاٖب هظا الُٟ
له اإلاهض وجإعجخه مهمهمت بإوكىصة ع٣ُ٢ت، و٧اهذ ج٠٣ بجىاعها 

 ونُٟتها ظاعصًيُالِـ. 

ت ٞإطهذ اإلاغؤة إلاً بالخاعط  ـ زم ؾمٗذ َغ٢اث ٖلى باب الٛٞغ
ت واهدىذ  خالُىِـ جضل٠ بلى الٛٞغ ىا.. ظٍغ بالضزى٫.. هىا قاهضث ػاٍع

ىا آلان ؤنها لم ج ٨ً ؾىي ؤمها اإلال٨ت ؤمام جل٪ اإلاغؤة التي ؤ٣ًىذ ػاٍع

ت.   البًُاء مل٨ت اإلامل٨ت الٗلٍى

خالُىِـ للمل٨ت زم ؤل٣ذ ٖلحها الخدُت: نباح الخحر  ـ اهدىذ ظٍغ

 مىالحي اإلابجلت 

خالُىِـ ٠ُ٦ خال٪ ؤزخاه، هل  ـ اإلال٨ت البًُاء.. نباح الخحر ظٍغ
 ؤنبدذ ؤًٞل آلان؟ 

خالُىِـ.. الخمض هلل ًا مىالحي، اق٨غ هللا ٦شحرا ؤ ًَ ٖلى ـ ظٍغ ن م
 بدب٪ واهخمام٪ بي، ال ؤٖلم ماطا ٦ىذ ٞاٖلت بضوه٪. 

ـ اإلال٨ت البًُاء.. ال ج٣ىلي هظا مغة ؤزغي، ؤهِذ مً اإلاامىحن الظًً 
جدملىا ٦شحرا مً ؤظل الخحر والؿالم.. هظا ؤ٢ل ما ًم٨ىىا ؤن هٟٗله 

ىا وطهب ػوظ٪ ٞضاء لها..   بٗضما ؤه٣ظِث ابىدىا ػاٍع
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خالُ ىِـ مً اإلاهض اإلاىيٕى به الُٟل الظي لم ـ هىا ب٢تربذ ظٍغ
خالُىِـ وهي  ىا الغيُٗت.. جلألث الضمٕى بُٗجي ظٍغ ٨ًً ؾىي ػاٍع

ىا الغيُٗت بمهضها الظهبي، زم الخٟخذ بلى اإلال٨ت  جغبذ ٖلى ػاٍع
البًُاء.. ل٣ض اخدؿبذ ػوجي قهُضا ٖىض الخال٤ ؾبداهه، ولً ؤٟٚل 

 ًٖ خ٣ه والشإع له مً َاعف. 

ىا هٟؿها حٗىص مغة ؤزغي لىٟـ اإلا٩ان م٘ ـ هىا وظضث  ػاٍع
خالُىِـ وظاعصًيُالِـ.. التي ماػالذ ممضصة في ٞغاقها زم ٢الذ..  ظٍغ

 ؾُضحي ما الظي قاهضجه مىظ بغهت؟ 

اث ؤمحرحي، ومً قاهضجحها ٧اهذ  خالُىِـ.. ؤهه اؾخضٖاء للظ٦ٍغ ـ ظٍغ

ؼحي.   ؤم٪، ومً باإلاهض هى ؤهِذ ًا ٍٖؼ

ىا.. هل خ٣ا ل٣  ي ػوظ٪ خخٟه ٖلى ًض َاعف وهى ًى٣ظوي؟ ـ ػاٍع

خالُىِـ.. وٗم مىالحي، ل٣ض ٢خل ػوجي مهالًُل ٖىضما جهضي  ـ ظٍغ
لُاعف ؤزىاء بٚاعة له ٖلى اإلامل٨ت بٗضما ٖلم مً لُلُض بكإن الىبىءة 

حن.. ٞل٣ض ٧اهذ لُلُض حٗلم  ومُالص اإلايكىصة اإلاسخاعة في ظً الٗلٍى
حن بالىبىءة مً لىؾُٟغ و٧اهذ جتر٢ب م ُالص ٧ل ؤهثي في ممل٨ت الٗلٍى

ظاتها لخٗلم ؤن ٧اهذ هي مً وعص ط٦غها بالىبىءة ؤم  وج٣ىم بةل٣اء حٍٗى
ىضما جبِىذ بمُالص٥ ؤزبرث َاعف بٓهىع٥ وال٣ًاء ٖلُِ٪،  ال.. ٖو

و٢تها ٖلمذ بظل٪؟ وؤزبرث ؤبا٥ اإلال٪ ُٖيُاثُل بظل٪ لىخسظ الخضابحر 

ٗال ٧ان ػوج ي م٩لٟا بدغاؾخ٪ م٘ الالػمت مً ؤظل خماًخ٪.. ٞو
ت ومجىىهت  مجمىٖت ٦بحرة مً ال٣اصة، ول٨ً ٚاعة َاعف ٧اهذ ٢ٍى

حن، و٢تها هم ؤباهىر ٢اثض  مشله، ٢ط ى ٞحها ٖلى الٗضًض مً الٗلٍى

ظُىف َاعف بااله٣ًاى ٖلُِ٪، هىا هجم ٖلُه مهالًُل واقدب٪ 
مٗه في هؼا٫ ٢ىي بِىما ؤزظج٪ ؤها وو٢ٟذ م٘ اإلال٨ت وباقي الخغاؽ، 

ها قاهضث ؤباهىر وهى ٌؿضص الُٗىاث لؼوجي، هىا زاعث ٢ىاي م٘ و٢ت
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٧ل َٗىت له ٧اهذ عوحي ج٩اص جٟاع٢جي، لً ؤوس ي جل٪ اللخٓاث التي 

 ٖل٣ذ ٞحها ُٖىه بُٗيُاي و٦إهىا في وصاٖىا ألابضي، ولٟٔ عوخه. 

ىا بهىث مسىى١ بالب٩اء.. و٦إهجي ظئذ الضهُا هظه  ـ ٢اَٗتها ػاٍع

ً غا١ آلازٍغ  . لٗظاب ٞو

خالُىِـ.. ال ج٣ىلي هظا ًا ؤمحرحي ؤنها ألا٢ضاع التي ال مٟغ مجها..  ـ ظٍغ
هل ٖلمِذ آلان مضي الٗضاء بحن ممل٨خىا وبحن َاعف وؤٖىاهه؟ بنها لً 

ج٨ىن الخغب ألازحرة.. ٞىدً هيخٓغ اإلالخمت الُٗٓمت لل٣ًاء ٖلى 

 الٗالم الؿٟلي وما ُٞه. 

م ما بها مً ـ ؤزظث ألام الغثِؿت حؿخضعي بٌٗ مً ط٦ اتها ٚع ٍغ
ىا قٗىع ٚامٌ بإن هىا٥ ؾغا صُٞىا  ؤلم، ول٨ً و٢٘ في ٢لب ػاٍع

اث  خالُىِـ ًٖ ؾغصه له، بل جخدٟٔ في البىح بالظ٦ٍغ امخىٗذ ظٍغ

ض  و٦إنها جيخ٣ي ٧لماتها بٗىاًت ومهاعة بالٛت زكُت ؤن جخلٟٔ بص يء ال جٍغ
 .ؤلاٞهاح ٖىه، ختى ػوظها مهالًُل ط٦غجه ه٨ظا ط٦غا ٖابغا

ىا في طل٪ الى٣اف م٘ هٟؿها ختى اهخههذ ٖلى ؾمإ  ـ ْلذ ػاٍع

ؼ هدل في ؾغب ُٖٓم، ماػا٫  ت لم جخدملها و٦إنها ؤٍػ طبظباث ٢ٍى
ىا، صواع وصواع، ختى ويٗذ ؤًضيها  الهىث ٌٗلى والُىحن ًباٚذ ػاٍع

ٖلى ؤطنها ج٩اص جهغر، اخخًىتها ألام الغثِؿت بحن طعاٖحها، ؤما ونُٟتها 

ىا.. ٧اهذ جداو٫  م يٟٗها، ٖلذ ؤنىاتهً، ػاٍع الجهىى مً ٞغاقها ٚع
ىا ماطا بِ٪.   ػاٍع

ت، ماطا خضر؟   ـ صل٠ اإلال٪ ُٖيُاثُل مهغوال بلى الٛٞغ

ا ختى وظضتها ج٣ٟض جىاػنها  ـ ؤظابخه ألام الغثِؿت.. ٦ىا هخدضر ؾٍى
 وجً٘ ًضها ٖلى ؤطنها. 
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ىا والؿُُ غة ٖلى ـ ُٖيُاثل... ل٣ض خاو٫ َاعف ازترا١ َا٢ت ػاٍع
 هالتها! 

ـ ألام الغثِؿت.. ال ؤٖخ٣ض طل٪ ألن َاعف ال ًمل٪ ٢ضعا ٧اُٞا مً 

ظ الازترا١ ًا مىالي ٞلم ًخٗلم ال٣ضع ال٩افي مً السخغ ألاؾىص مً  حٗاٍو
لُلُض ٞهى ال ًمُل لظل٪ هى ًدبظ ال٣ىة وال٣خل وال ًدب ؤن ٌؿختر 

َا٢ت زل٠ السخغ.. ول٨جي ٖلمذ آلان مً خاو٫ ٞٗل طل٪ وازتر١ 

اإلايكىصة.. ال ًىظض ٚحرها ابىت ببلِـ اإلاضللت واإلاًٟلت لضًه وابىت 
لُلُض، ؤنها الٛىجمُت.. ال ًجغئ ؾىاها ٖلى ٞٗل طل٪ واإلاساَغة 

بُا٢خه ه٨ظا.. ال جسص ى قِئا ؾُضي ؾإخاو٫ ٚل٤ البٗض ألازحري 
ىا وؤمى٘ ؤي مداولت ؤزغي الزترا٢ه بهه زُئي ٞلم جغاوصوي  لجؿض ػاٍع

غة، ول٨ً ٖلُىا آلان الٗمل ٖلى طل٪ ٞإها ؤٖلم الٛىجمُت هظه ال٨ٟ

 خ٣ا لً ج٠٨ ًٖ مداوالتها هظه.. 

ـ ججهض ُٖيُاثل و٦إن هىا٥ ما ًش٣ل نضعه.. وٗم ل٣ض بضؤث اإلاىاوعاث 
 ال٣ظعة مً الٗالم الؿٟلي، متى هيخهي مً طل٪؟ 

خالُىِـ ٞال ؤٖلم متى ؾخداو٫ هظه الكُُاهت ازترا١  ـ ؤؾغعي ظٍغ

ىا  مغة ؤزغي..  ػاٍع

ىا ٞاعجٟ٘ ظؿضها  ـ ؤمؿ٨ذ ألام الغثِؿت نىلجانها وؤقاعث بلى ػاٍع
في الهىاء خُض ؤخاَذ بها هالت ٦بحرة بًُاء حؿُ٘ مً زال٫ جمىظاث 

ىا واؾخمغث لض٢اث٤ مٗضوصة مغث  خلؼوهُت، ؤخاَذ ب٩امل ظؿض ػاٍع
ت ٦إنها ؾىىاث.. الجمُ٘ ٧ان في خالت مً التر٢ب  ٖلى مً بالٛٞغ

خٗضاص بإي ش يء.. ْلذ ألام الغثِؿت ممؿ٨ت بهىلجانها وهي والاؾ

ىا ختى اهتهذ..  ال١ ٖلى ظؿض ػاٍع ظة ؤلٚا جخمخم بلٛت الجً وجل٣ي حٍٗى
وزٟخذ جل٪ الهالت اإلاًِئت، زم ؤقاعث بهىلجانها مغة ؤزغي ٞهبِ 

٨ت الخمغاء اإلاسملُت  ىا اإلاٗل٤ بالهىاء وويٗخه ٖلى جل٪ ألاٍع ظؿض ػاٍع
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ىا التي ٧اهذ بجىا ع مسضٕ ونُٟتها، وما هي بال لخٓاث ختى ٞخدذ ػاٍع

ُٖىحها لخجض ألام الغثِؿت جىٓغ لها، وؤباها ممؿ٩ا بُضها، لخدؿاء٫ ٖما 

 خضر لها. 

ـ ٞإظابها.. ل٣ض خاو٫ ؤخض ما مً الٗالم الؿٟلي ازترا١ ظؿض٥ 
 وهالخ٪ والؿُُغة ٖلى بٗض٥ ألازحري. 

ىا.. ماطا ٌٗجي طل٪ بطن؟ ًبضو ؤن  خُاحي بحن البكغ ؤ٦ؿبخجي ـ ػاٍع
تهم وظهلذ ٧ل ش يء ًٖ ٖاإلاي الخ٣ُ٣ي.   مٗٞغ

ـ ُٖيُاثُل.. ال ٖلُِ٪ ًا ابىتي ؾىسبر٥ ٧ل ش يء ٞال جخعجلي وال 

 جسص ي مً الجهل ٞإهذ مً ؾدخد٤٣ بُض٥ هبىءة ال٣ًاء ٖلى َاعف. 

ـ زم ؤعصٝ ٢اثال.. ل٣ض خاولذ الٛىجمُت ازترا١ ظؿض٥ للؿُُغة 
 ٥ِ.ٖلُِ٪ واهتزإ ٢ىا

ىا.. ومً ج٨ىن الٛىجمُت التي خاولذ ٞٗل طل٪؟   ـ ػاٍع

ـ الخ٣ُذ ألام الغثِؿت َٝغ الخضًض.. ٖظعا مىالي ؤطن لي ؤن 
 ؤزبرها.

 ـ ُٖيُاثُل.. بالُب٘ 

ضة ؤزذ َاعف مً ؤمه لُلُض.   ـ ٢الذ ألام الغثِؿت بنها قُُاهت مٍغ

ىا.. ج٣هضًً ؤن َاعف له ؤزىة آزغون وببلِـ له ػوظت  ـ ػاٍع
 ؤزغي ٚحر لُلُض؟ 

ـ ألام الغثِؿت.. وٗم ٧ان ببلِـ له ػوظت ؤزغي ٚحر لُلُض جضعي 

"صاظمحرا" وله مجها ؤبىاء آزغون، ول٨ً ٢امذ لُلُض ب٣خلها ٞلم جدخمل 
ها في مل٪ الٗالم الؿٟلى.. ٞل٣ض ؤعاصث الٗالم الؿٟلي لها صون  ؤن جىاٖػ

ؤما الٛىجمُت  مىإػ وصبغث لها اإلا٩اثض ختى هجخذ في الخسلو مجها،
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ٞهي ابىت لُلُض ومشلها في ٧ل ش يء، ٞهي حٗك٤ الخ٣ض وال٣خل، 

ظ، ٞهي آلان مل٨ت السخغ، ومهمتها  وحٗلمذ مجها الٗضًض مً الخٗاٍو

بزًإ السخغة لها مً الجً وؤلاوـ.. بل حٗمل ٖلى وكغ السخغ 
وججتهض في طل٪ خُض ٌٗم الكغ٥ وال٨ٟغ ولظل٪ هي اإلا٣غبت واإلاضللت 

 ـ.لضي ببلِ

ًُل٣ىن ٖلحها في الٗالم الؿٟلي بيذ ؤبحها، ٞالٛىجمُت مً ؤ٢ىي 
ظىُاث الٗالم الؿٟلي وؤقضهً ٖضاء للٗلىٍحن ولإلوـ، ٞهي حؿُُغ 

ٖلى م٣الُض السخغ ب٩اٞت ؤهىاٖه ومهمتها وكغه، ٞالؿاخغ ٧ي ًغج٣ي 

 بىاح، وهىا ٌسخغ له 
ً
بٕر في ٖمله اإلاكحن ٖلُه ؤن ٨ًٟغ ٦ٟغا ٍو

جً واإلاغصة لُاٖخه، ُٞهبذ ٖبضا إلبلِـ، مؿ٨ُىا الكُُان ؤ٢ىي ال

ٞهى ال ٌٗلم ؤهه ال ٌسخغ الجً.. بل الجً هي التي حسخغه ٖبضا طلُال، 
 لظا حؿعي الٛىجمُت لبؿِ ؾُُغتها ٖلى الجً والبكغ بالسخغ. 

ًا ابىتي بهىا هسىى خغب ٣ُٖضة وب٣اء، ببلِـ ؤ٢ؿم ٖلى ٚىاًت 

ض  آصم وؤبىاثه واؾترصاص ألاعى.. وهدً ؤ٢ؿمىا ٖلى الخهضي، ٞهى ًٍغ
ت، ولظل٪ ٢ؿم ظُىقه  ال٣ًاء ٖلى ٧ل مً ؤلاوـ وظً اإلامل٨ت الٗلٍى

ل ٧ل  ؿإ٫ ٖجها ؤمامه، والٍى ٌُ وؤبىاءه وزهو ل٩ل مجهم مهمخه التي 

ل إلاً ًسُئ.  الٍى
ت ما  ٣ها الظي وظضجه ًؼصاص مغاعة ٧لما جىٚلذ في مٗٞغ ىا ٍع ـ اػصعصث ػاٍع

ؤن خُاتها اإلاايُت بحن البكغ وهي جغي هي م٣ضمت ٖلُه.. ؤصع٦ذ 
نغاٖاتهم التي لُاإلاا ؤع٢تها ما هي بال ه٣ُت ًاجؿت في مدُِ مٗغ٦تها 

هىا.. الخٟخذ للم الغثِؿت، ما هظا الظي ؾى٣خدمه ل٣ض جىهمذ ؤن 

٢خل لُلُض هى ؤ٦بر الٗغا٢ُل، لم ؤ٦ً ؤصعي ؤهه بضاًت ال٣اصم مً 
 اإلاجهى٫. 

 ُل زل٤ إلاا هى م٣ضُع له، بهه ٢ضع٥. ـ ألام الغثِؿت ًا ابىتي ٧
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ت ما ؾإواظه، هىا ضخ٪  ىا.. وٗم ؤٖلم ولظل٪ البض لي مً مٗٞغ ـ ػاٍع
ُٖيُاثُل ٢اثال.. ٦ما ٣ًى٫ البكغ الخٝى مً الٟكل هجاح أله٪ بظل٪ 

ؾخُل٣حن ٧ل ٢ىج٪ التي لم ًسغط مجها ؾىي ال٣لُل، ال جسص ي قِئا 
وخلٟاثىا ٞإها ؤٖلم ؤن  وهلمي بىا هغي ٠ُ٦ ؾىٗض الظخمإ اإلامال٪

الٗالم الؿٟلي آلان ٖلى ؤهبت الاؾخٗضاص بٗض ؤن خهل َاعف ٖلى 

 عؤؽ اإلالٗىهت لُلُض وهى آلان بهضص بظغاء اإلاغاؾم لخ٣ضٌؿها.

ـ ٖلى الجاهب آلازغ في الٗالم الؿٟلي ٧ان ٧ل ش يء به مٓلم م٣بٌ 
ا هى للهضع ٦ٗاصجه، ٞما هى بال ٖالم اخخًً ألاقغاع والخُاًا و٧ل م

 مًٛىب ٖلُه مً ؤلاله 

ـ ٧اهذ الٛىجمُت ججلـ ٖلى ٖغقها اإلا٣بٌ اإلادخًً للٞاعي 

بت، ظلؿذ وهي  و٦إنهم ؤَٟالها مخىازغ ٖلُه ال٨شحر مً الجماظم اإلاٖغ
غ ي٣ُا وجإزظها زىعة ٖاعمت مدضزت هٟؿها.. ٠ُ٦ هظا؟؟ ماطا  جٞؼ

خضر؟؟ ختى ؾمٗذ نىث الخاعؽ بالخاعط ًُل٤ هٟحر الترخُب 

٤ ألمحر الٗالم الؿٟلي َاعف ابً وال خبجُل ٢اثال.. ؤٞسخىا الٍُغ
ببلِـ.. وؤَل٤ الٗضًض مً الخغاؽ ؤبىا٢هم التي اهُل٤ مجها هٟحر ٢ىي 

نازب مٗلً ًٖ ٢ضوم َاعف ل٣اٖت ؤزخه ؤمحرة الٗالم الؿٟلي 
 الٛىجمُت. 

ـ صل٠ َاعف بلى ال٣اٖت لُجض الٛىجمُت جدضر هٟؿها مدؿاثلت 

 ص ؤظً؟؟٠ُ٦ خضر هظا ؤ٧ا

ـ َاعف.. ماطا خضر ًا ؤمحرحي ًجٗل٪ في هظه الخحرة التي ما ٖهضج٪ 

 ٞحها مً ٢بل؟ 

 ـ الٛىجمُت.. مغخبا ؤدي.. ال ؤصعي ماطا خضر؟ هىا٥ ش يء ٚامٌ. 

جي وهاِث ما ٖىض٥.   ـ َاعف.. ؤزبًر
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ت وهجخذ  ـ الٛىجمُت.. ل٣ض خاولذ مىظ ٢لُل ازترا١ اإلامل٨ت الٗلٍى
 في طل٪. 

 خ٣ا ٞٗلِذ ًا له مً زبر ؤؾَغ ٢لبي.. مغحى خ٣ا ابىت ـ َاعف مته
ً
لال

 ببلِـ اإلابجل. 

بُخه ٢اثلت ؤزص ي ؤن ٚبُخ٪  ـ ٢ُٗذ الٛىجمُت ٖلُه تهلُله ٚو
ال.   هظه لً جضوم ٍَى

ـ هىا ٚاصعث وظه َاعف ٧ل ٖالماث البهجت التي ٖلذ وظهه 

 مدؿاثال.. إلااطا هل خضر ما ؤز٤ٟ طل٪؟ 

اإلامل٨ت بىجاح وخاولذ ازترا١ البٗض  ـ الٛىجمُت.. ل٣ض ازتر٢ذ
ىا، في البضاًت ٦ىذ ا٢تربذ ٞٗال مً طل٪، ول٨ً ما  ألازحري لجؿض ػاٍع

ت ظضا ٞى١ ما جسُلذ.. َا٢تها  ت ٢ٍى ب.. بن هالتها ألازحًر خضر ٍٚغ

ت، ل٣ض صزلذ في بٚماءة ٣ِٞ  ؤ٢ىي مً ظمُ٘ مً باإلامل٨ت الٗلٍى
ظة الازترا١.   بٗضما اؾدكٗغث حٍٗى

. ؤ٧اص ؤظً.. ٠ُ٦ طل٪ وؤهِذ ؤمهغ مً ًمل٪ ٖلم هظه ـ َاعف.

ت، ًبضو ؤن ٢ىتها ال خضوص لها، ٞماطا هخى٢٘ بٗض ما ٢خلذ  ظ ال٣ٍى الخٗاٍو
 لُلُض. 

ـ الٛىجمُت.. العجب لِـ في طل٪ ٣ِٞ.. ل٣ض خاولذ ازترا١ 
الجؿض مغة ؤزغي لم اؾخُ٘.. و٢تها ْىيذ ؤوي ؤزُإث في َلؿم مً 

 اإلاداولت ول٨ً نضمذ مما وظضجه!! َالؾم الخٗىٍظة وؤٖضث 

جي ماطا وظضِث؟   ـ عص َاعف وق٠ٛ الًٟى٫ ًضاٖبه.. ؤزبًر

ىا وبٗضها ألازحري ٢ض ؤٚل٤!!  ـ الٛىجمُت.. ل٣ض وظضث ظؿض ػاٍع

حن لم ًًٟلىا ٖلم  ـ َاعف.. ٠ُ٦ طل٪؟ ما ؤٖلمه ؤن الٗلٍى
ظ مً ٢بل ولم ٌٗملىا به، ٠ُ٦ لهم ؤن ٣ًىمىا بظل٪؟   الخٗاٍو
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ظة لإلٚال١ ومى٘ ـ الٛ ىجمُت.. لِـ هظا ٣ِٞ بن هظه الخٍٗى
الازترا١ في ٚاًت الهٗىبت ولم ٌٗمل بها ؾىي صاظمحرا ػوظت ؤبى، 

ظ ال٣ىي  وصاظمحرا لم حٗض ٖلى ٢ُض الخُاة، ٞمً ٖىضه ٖلم الخٗاٍو
حن ٢ض صبغوا ما ًسٟي ٖىا.. ٖلُىا  هظا.. ؤ٧اص ؤظً.. ًبضو ؤن الٗلٍى

 الخُُت والخظع ؤ٦ثر. 

ضا الاهخمام والتر٢ب ٖلى وظه َاعف وهى ٌؿم٘ ما جٟصر به ـ ب
ظ  ت في بل٣اء الخٗاٍو ها وطهىلها ٞهى ٌٗلم ؤنها باٖع الٛىجمُت ًٖ مساٞو

وهظا ما حٗلمخه مً ؤمهما مل٨ت السخغة بالٗالم الؿٟلي لُلُض، لم 

 ٣ًٔ َاعف مً قغوصه هظا ؾىي نىث الخاعؽ ٢اثال.. 

ب بيُل قٝغ ل٣اث٪. ـ مىالي ؤمحر الٓالم.. ٦بحر الب  ىاثحن ًٚغ

ـ ؤقاع له َاعف باإلاىا٣ٞت لُضل٠ ٦بحر البىاثحن طا٥ الكُُان طو 
ال٣غون والجؿض الطخم اإلادغق٠ مشل الؼواخ٠.. وؤطٕع ٖضًضة 

 ٌكبه الخباع.. لُل٣ي الخدُت باهدىاثه ؤمام َاعف وؤزخه. 

 ـ َاعف.. هل اهتهُذ مً اإلاهمت التي وؾضتها بلُ٪؟ 

ثحن.. وٗم مىالي ل٣ض ؤهجؼتها ٦ما ؤمغث و٦ما ًيبغي ؤن ـ ٦بحر البىا
 ٨ًىن لُل٤ُ بمل٨خىا الغاخلت "لُلُض".

 ـ َاعف.. البض وؤن ؤل٣ي ٖلُه هٓغة ًٖ ٢غب.. هُا ؤعوي بًاه. 

اٖت، زم ٞغص ظىاخُه وبؿُهما في الهىاء  ـ ٦بحر البىاثحن.. ؾمٗا َو

غ ٖلى ًضًه وازخٟى زم ٖاص مغة ؤزغي وا٢ٟا ؤمام َاعف خامال ال٣ه
ٞهظا ٞٗل ٌؿحر ٖلُه.. هٓغ َاعف والٛىجمُت بخمًٗ قضًض وجٟدها 

ال٣هغ، ٞل٣ض ٧ان ٢هغا مهُبا لِـ له مشُل، ٧ان ًدمل الٗضًض مً 

ٝغ ؤزغي مملىءة  الٛٝغ اإلاملىءة ب٩ل ما ًخٗل٤ بلُلُض وم٣خيُاتها، ٚو
ٟا٫ التي  بهُا٧ل ٖٓمُت نٛحرة ٖلى ما ًبضو ؤنها لطخاًا لُلُض مً ألَا

لت واؾٗت  لُاإلاا ٖك٣تهم مل٨ت الكغ، ٧ان ال٣هغ طو ممغاث ٍَى
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جملها الخغاؽ مً قُاَحن الٗالم الؿٟلي ٣ًٟىن ٖلى ؤهبت 

الاؾخٗضاص و٦إنهم في زضمت اإلال٨ت ال بدغاؾت ظشمانها، ملث خض٣ًت 

بت التي جخضلى مجها ألاٞاعي بضًال ًٖ  ال٣هغ جل٪ ألاشجاع الؿىصاء اإلاٖغ
لُاوٗت.. ٧ان ٧ل ما بال٣هغ ًغمؼ للمىث، للكغ، ال ألاوعا١ الخًغاء ا

 خُاة ُٞه. 

ـ ؤما ٢بر مل٨ت الٗالم الؿٟلي ٩ٞان جابىجا ضخما مدٟىعا ٖلُه 

نىعة لُلُض بغؤؾها اإلاؼصوط اإلادخًً للٞاعي التي جبضو للغاجي ؤنها ٖلى 
٢ُض الخُاة، ٧ان جابىجا مهُبا مً الظهب الخالو ًٓهغ ؤهه ججؿُض 

ذ لجؿض لُ لُض بضاًت مً الغؤؽ اإلاؼصوط وألاطٕع اإلاخٗضصة وؤ٢ضامها نٍغ

الخُىاهُت.. و٧ان ًدُُه ٦الب الٗالم الؿٟلي طاث الغئوؽ الشالر 
 ج٣ب٘ في جغ٢ب ملخٟت خى٫ الخابىث باهخٓاع مل٨تهم. 

ـ هٓغ َاعف وهى ًلخ٠ خى٫ ال٣هغ و٦إهما ًخ٣ٟض قِئا بُٗىه زم 
 ؟ ؤلم حٗلمهم باألمغ؟ ٢ا٫: ؤًً هاثداث اإلاىث ًا ٦بحر البىاثحن

يخٓغن ؤمغ  ـ ٦بحر البىاثحن.. هاثداث اإلاىث ٖلى ؤهبت الاؾخٗضاص ٍو

 مىالي للخًىع وبٗضها ًخ٣ضمً اإلاى٦ب اإلا٣ضؽ. 

ـ َاعف.. ُٖٓم ظضا هُا ؤٖض ال٣هغ ٦ما ٧ان في مىيٗه وؤججي 

ت.   بىاثداث اإلاىث ٖلى وظه الؿٖغ

خامال ال٣هغ  ـ مغة ؤزغي يغب ٦بحر البىاثحن الهىاء بجىاخُه
وازخٟى وما هي بال بغهت ختى ٖاص مغة ؤزغي لههى َاعف اإلال٩ي، ومشل 

 مغة ؤزغي بحن ًضي مىاله ٢اثال.. هاثداث اإلاىث باهخٓاع بطن مىالي. 

ـ هىا ؤقاع َاعف له.. ُٞٛذ سخابت ؾىصاء مً ؾغب البىم اإلادل٤ 

م ٞى١ عئوؾهم وو٤ُٗ البىم ٩ًاص ٌؿم٘ ظمُ٘ مً بالٗالم الؿٟلى، ز
خِ ؾغب البىم ٖلى ألاعى ؤمام َاعف والٛىجمُت وانُٟىا في صاثغة 

هه٠ مٛل٣ت جخ٣ضمهم بىمت ٦بحرة ُٞما ًبضو ؤنها ٦بحرة الىاثداث التي 
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اهدىذ لخ٣ضًم جبجُلها َاعف وما هي بال لخٓت ختى جدىلذ هظه 

البىمت بال قُُاهت ٦ٗاصة مً بالٗالم الؿٟلي هه٠ آصمُت وهه٠ 

كها اإلاخٗل٤ بجؿضها لُيؿض٫ قٗغها قُُان وؤزظث جىٌٟ  ٖجها َع
ل وج٨ؿى وظهها ٖالماث الخ٣ضم بالٗمغ ُٞبضو ؤنها ٦بحرة  ألاقٗض الٍُى

ؿت الىاثدت في  ؾغب الىاثداث.. اهدىذ لُاعف وؤزخه ٢اثلت.. ٖىَٟغ

زضمت مىالي ومىالحي ؤبىاء اإلال٨ت الُٗٓمت.. ؤهه لُىم مكئىم جى٤ٗ 
 ُٞه البىم. 

 ظا الُىم ما مشلِذ ؤمامىا. ـ عص َاعف.. ولىال ه

ؿت الىاثدت.. ما ٦ىذ ؤجمجى طل٪ ًا مىالي، قٝغ لي ُٖٓم  ـ ٖىَٟغ
ل٣ُا٥ ول٨ً ما ًاإلاجي ؤهجي ظئذ ألهىح ٖلى مىالحي وؤوصٖها إلاشىاها 

 ألازحر، لُاإلاا ٦ىا خغاؾها وؤُٖجها الؿاهغة هىا وفي ب٣إ ألاعى.

ى ٢ُ٘ طل٪ ـ بضا الخؼن ؾُض اإلاى٠٢ اإلاسُم ٖلى ألاظىاء، خت

ؿت اؾخٗضي ٞؿُسغط ظؿض  الهمذ نىث الٛىجمُت.. هُا ًا ٖىَٟغ
ت ٖلحها لتر٢ض بؿالم في مشىاها  اإلابجلت ٚضا بٗض بجمام ال٣ُىؽ الجىاثٍؼ

ألازحر ب٣هغها اإلاهُب، ؤعؾلي الىاثداث بلى ظمُ٘ ب٣إ الٗالم الؿٟلي 
ض ؤن ًدصر الٗالم الؿٟلي بالخؼن والؿىاص ٖلى ع  خُل ًىىخً ٖلحها، ؤٍع

 اإلابجلت. 

ؿت بغؤؾها امخشاال ألوامغ الٛىجمُت زم ويٗذ  ـ ؤومإث ٖىَٟغ
ظىاخحها ٖلى وظهها وجدىلذ بلى ؾحرتها ألاولى بىمت ٦بحرة.. وجدى٫ 

اعوا مغة ؤزغي مدل٣حن ٦ما ؤجىا.   الؿغب ٦ظل٪ َو

ـ اؾخضاعث الٛىجمُت لُاعف بٗضما ؤ٣ًىذ عخُل ظمُ٘ مً بالههى 
اإلاغاؾم اإلا٣ضؾت لجشمان لُلُض وبٗضها  اإلال٩ي.. َاعف ٚضا ؾخ٣ام

حن.  ىا والٗلٍى  ٖلُىا عؾم زُت الخغب والاهخ٣ام مً ػاٍع
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غ في ٖهبُت.. وٗم ٞما ٖاص لضي ما ًمىٗجي مً الاهخ٣ام،  ـ َاعف ًٞؼ
ض ؤن ؤعجىي بضماء ٢اجلت ؤمي وال٣ًاء ٖلى هظه اإلايكىصة الُىم ٢بل  ؤٍع

ُيُاثُ حن، الٛض، ما ؤخب بلي مً ٢خل ٖؼ٢اًُل ٖو ل وال٣ًاء ٖلى الٗلٍى
 ألجٟٙغ للبكغ. 

ىا جمل٪ مً ال٣ىة ما ٨ًٟي  ـ الٛىجمُت.. ألامغ لي هُىا ًبضو ؤن ػاٍع
 ل٣خل هظا الخلم، ٖلُىا الخسُُِ ظُضا. 

 ـ َاعف.. هل لضًِ٪ زُت؟ 

ـ الٛىجمُت.. وٗم ول٨ً ؾخدخاط في جىُٟظها ال٨شحر مً اإلاٛامغة 
 غ!!والضهاء و٦ؿغ بٌٗ ٢ُىص ؤبِىا لىؾُٟ

ـ َاعف.. ٧ل ش يء هحن ؤمغه ؾىي الخغوط ٖلى ٢ُىص لىؾُٟغ.. ؤهِذ 

 حٗلمحن طل٪ وحٗلمحن ؤًًا ٣ٖىبت مً ًسغط ٖلُه. 

ـ الٛىجمُت.. ما ًجٗله ًىهٝغ ًٖ ٣ٖابىا هى هجاخىا في ال٣ًاء 
حن واخخال٫ ممل٨تهم، ؤٖخ٣ض في جل٪ الخالت ٣ِٞ لً ًلخٟذ  ٖلى الٗلٍى

حن وهى   ٞغح بما ٢ضمىا ٖلُه.  ؾىي لٗضص ضخاًا الٗلٍى

بضا الاهخمام ًإزظ خحزا ٦بحرا في ج٨ٟحر َاعف ٞدضًض الٛىجمُت 
٧اهذ جٟىح مىه عاثدت الاهخ٣ام، جل٪ الغاثدت التي ٌٗك٣ها َاعف التي 
م ؤهٟه، ٞل٣ض قب ٖلى عئٍت ؤبُه  وظضها مسخلُت مٗه بضماثه ٚع

اًاه لىؾُٟغ ًدُا ٖلى الاهخ٣ام والخضٌٗت بٗضما اوٛمـ في ؤولى زُ

"الٛغوع" طل٪ الؿم اإلاخٛلٛل بإوناله اإلاهجً بالخؿض، ُٞاعف وظض 
مه.. لم ٌؿلم مىه  لىؾُٟغ ها٢ما ٖلى آصم ووؿله ختى بٗض مىث ٍٚغ

ؤبىائه، ٞبضؤ لىؾُٟغ ٖهُاهه بالٛغوع زم ججغؤ ُٞما بٗض ٖلى الٗهُان، 

وبٗضها ْل زالضا لالهخ٣ام، ٞلم ًجض َاعف قهىة ؤلظ مً الاهخ٣ام.. 
اهذ زُت الٛىجمُت جل٣ي ٢بىله، ٞمً زاللها ؾُيخ٣م إلاىث ؤمه لظا ٧

ت والتي ٞكل في ٢خلها وهي  ىا ؤمحرة اإلامل٨ت الٗلٍى ٣ط ي ٖلى ػاٍع ٍو
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اث اإلااض ي التي ؤز٤ٟ ٞحها  عيُٗت في مهضها.. ْل َاعف ٌؿخُٗض ط٦ٍغ
 ٢اثال:

ؼحي.. بهجي ماػلذ ؤجظ٦غ طل٪ الُىم الظي ؤمغها ُٞه  ً ًا ٍٖؼ ـ ؤجضٍع
حن وز٠ُ الغيُٗت التي ولضث، لىؾُٟغ  بالهجىم ٖلى ممل٨ت الٗلٍى

و٢تها ْهغ هجمها في ؾماء الٗالم الؿٟلى، ألو٫ مغة مً آالٝ الؿىحن 
ًط يء هجم في الٗالم الؿٟلى، خُجها ٖلم لىؾُٟغ ؤن اإلايكىصة التي 
حن، و٢تها ؤٖلىذ خالت  جدضزذ ٖجها الىبىءة ٢ض ْهغث في ممل٨ت الٗلٍى

ى م٣ضمت ٢ىة ٦بحرة خاولىا بها ازخُاٝ الغيُٗت الاؾدىٟاع وزغظذ ٖل
م الٗضص ال٨بحر ُٞمً  حن ٧اهذ نامضة ٚع آهظا٥، ول٨ً م٣اومت الٗلٍى
ل٣ي خخٟهم، لً ؤوس ى طل٪ الخاعؽ الظي و٠٢ ؤمام ؤباهىر ٣ًاجل 
بًغاوة مؿخمُخا في ببٗاص ؤباهىر ًٖ مهض الغيُٗت، بِىما ؤبىها 

ى لٟٔ طل٪ الخاعؽ عوخه ُٖيُاثُل مكدب٪ معي في هؼا٫ آزغ.. خت
ت مً ٖؼ٢اًُل مل٪ الٗمال٤ُ، هىا ايُغعها  وؤجذ ؤلامضاصاث الٗؿ٨ٍغ

 لالوسخاب، ول٨ىجي و٢تها عاوصوي قٗىع ٚامٌ. 

 ـ الٛىجمُت.. ؤزبروي ما الظي قٗغث به؟ 

ـ عص َاعف.. ل٣ض قٗغث ؤهجي ؤٖٝغ طل٪ الخاعؽ ؤو ؤن هىا٥ ما 
حر جل٪ الظبظباث التي ًغبُجي به، قٗىع ٚامٌ اظخاخجي و٢تها، ٚ

ت، ؤ٧اص ؤظً  ازتر٢خجي و٦إهما هىا٥ مً ًدمي الغيُٗت بخٗىٍظة ٢ٍى

ظ والُالؾم.  ىن ال ٌٗملىن بالخٗاٍو  خ٣ا.. الٗلٍى

ـ هىا ؾغ٢ذ هظه ال٩لماث اهدباه الٛىجمُت بل ػاصث في ق٨ى٦ها 
٢اثلت.. خضًش٪ هظا ؤ٦ض لي هٟـ قٗىعي ٖىضما خاولذ ازترا١ البٗض 

ٍىا وازترا١ ظؿضها، ول٨ً هىا٥ ش يء خضر مى٘ طل٪، ألازحري لؼاع 
ظ، البض مً  ىن و٠ُ٦ جىنلىا لخل٪ الخٗاٍو ول٨ً ماطا ٞٗل الٗلٍى

 ٦ك٠ هظا الٛمىى ٞلً ؤؾدؿلم بهظه الؿهىلت. 
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ـ ٢ُ٘ طل٪ الخضًض نىث الىٟحر الجىاثؼي الظي صوي في الٗالم 
إلعؾا٫ الؿٟلي مٗلىا ًٖ بجمام الخجهحزاث الخانت بال٣ُىؽ ألازحرة 

ظؿض لُلُض بلى مشىاه ألازحر، الخٟخذ الٛىجمُت لُاعف.. هُا بىا 
 لىخمم اإلاغاؾم ألازحرة. 

ل مٓلم  ؾاعا ختى زغظا مً ال٣اٖت اإلال٨ُت مخجهحن في ممغ ٍَى

جه٠ُ ُٞه الكُاَحن الخانت بدغاؾت ؾُضهم َاعف وؤزخه، 
وزلٟهم ظم٘ ٟٚحر مً جابٗحهم والىحران حكخٗل ٧لما مغوا في طل٪ 

اإلامغ، صوي نىث ألابىا١ بىٟحرها حٗلً ًٖ بجمام ٧اٞت اإلاغاؾم و٢ضوم 
ت واإلاىاؾاة في مهابهم ألالُم، زغط َاعف  خلٟاء َاعف لخ٣ضًم الخٍٗؼ

والٛىجمُت ختى اهخهى ؾحرهم بضزى٫ الجمُ٘ ٢اٖت ٦بحرة واؾٗت 

جه٠ُ ٞحها الٗضًض مً اإلا٣اٖض اإلاهىىٖت ُٞما ًبضو مً هُا٧ل 
ب ٖٓمُت مسُٟت، ٧ل م ت ًىحي بٖغ ا بال٣اٖت اإلاٗضة للمغاؾم الجىاثٍؼ

الٗالم الؿٟلي اإلآلم. اهُل٤ الىٟحر مٗلىا ًٖ ٢ضوم مل٪ ممل٨ت الىاع 

اٍ اإلاجىس ي.. لُضل٠ بلى ال٣اٖت مسلى١ ٦بحر ضخم الجشت بإظىدت  مٍغ
ؾىصاء ُٖٓمت ٦ٗاصة الكُاَحن ٌٗخلي عؤؾه ٢غهان ُٖٓمان 

الخمغة وؤه٠ م٣ٗىٝ صزل  ًخىؾُهما مكٗل هاع ووظه مؿخضًغ صا٦ً
دبٗه الٗضًض مً خاقِخه.   ال٣اٖت ٍو

اٍ الُٗٓم.   ـ اؾخ٣بله َاعف مهاٞدا بًاه ٢اثال.. مغخبا اإلال٪ مٍغ

اٍ.. مغخبا بإمحر الٗالم الؿٟلي وابً لىؾُٟغ اإلابجل.. ج٣بل  ـ مٍغ
 ؤؾٟي إلاهاب٨م ألالُم في لُلُض مل٨ت السخغة والٗالم الؿٟلي. 

اٞدا بًاها بُٗىحن خمغاوجحن ًىضل٘ مجهما ـ اججه للٛىجمُت مه
اللهب مً ٍٞغ بعجابه بها.. مغخبا ؤمحرحي الجمُلت، ؾُضة ؤمحراث 

 الٗالم الؿٟلى.. ج٣بلي خؼوي وؤؾٟي الكضًضًً إلاا خضر. 
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ـ ٢امذ الٛىجمُت بخدُخه بضال٫ بالٜ ٩ًاص ال ًدىاؾب م٘ اإلاى٠٢ 
غاء والٛؼ٫.اإلاسُم ٖلى ألاظىاء ول٨جها ٦ٗاصة ألاهثى حٗك٤ ؤط  نها ؤلَا

اٍ بجىاع الٛىجمُت.. زم اهُل٤ الىٟحر مغاث ومغاث  ظلـ اإلال٪ مٍغ

ىص الٗالم الؿٟلي للمكاع٦ت في جىصٌ٘  مٗلىا ًٖ ٢ضوم الٗضًض مً ٞو
مل٨تهم لُلُض.. اظخم٘ الٗضًض مً مسلى٢اث الٗالم الؿٟلي مً ظً 

ن ظشمان وقُاَحن بازخالٝ هُئاتهم إلاىاؾاة ؤمحرهم في ٣ٞضان ؤمه.. ٧ا

لُلُض ٣ًب٘ في جابىجه ول٨ً الغؤؽ مىٟهل ًٖ الجؿض ٞا٢ترب َاعف 
ت ٖلى ظؿض  غؽ مسلبه في عاخت ًضه لخدؿا٢ِ الضماء الؿىصاء الىاٍع ٚو

لُلُض وهى ًغصص.. "الجؿض ظؿضي والضماء صماجي" واهُل٤ مً بال٣لٗت 
ًغصص مً زلٟه ختى الخه٤ الغؤؽ اإلا٣ُٕى بالجؿض وؤزظث الخُاث 

 بالغؤؽ جخلىي و٦إنها ماػالذ ٖلى ٢ُض الخُاة.الهٛحرة 

ؿت الىاثدت جى٤ٗ  زم هبُذ ؤؾغاب هاثداث اإلاىث جخ٣ضمهً ٖىَٟغ

والىاثداث ًى٣ًٗ زلٟها.. وجابىث لُلُض ًخ٣ضم اإلاى٦ب الجىاثؼي 
مدل٣ا ٞى١ عئوؽ الجم٘ الؿاثغ زلٟه، ختى ونل اإلاى٦ب بلى ال٣هغ 

 ض. الظي ؤٖضه َاعف ل٨ُىن اإلاشىي ألازحر للجؿ

حن ٧ان الجمُ٘ في وي٘ اؾدىٟاع بالٜ ألاهمُت،  ـ آلان في ممل٨ت الٗلٍى
ىا ؤصع٥ الجمُ٘ ؤن  ٞبٗض مداولت ازترا١ البٗض ألازحري لجؿض ػاٍع

الخغب الخُٟت التي قجها َاعف وؤٖىاهه ٢ض ؤزظث مىي٘ الجض.. 

ٞبخل٪ اإلاداولت جبحن ؤهه مً الِؿحر ازترا١ اإلامل٨ت ولظل٪ وظب اجساط 
 ناعم. جضبحر 

طهب اإلال٪ ُٖيُاثُل بلى ٢اٖت الدكاوع التي ًجخم٘ بها ٢اصة اإلامل٨ت 

َل٤ هٟحر 
ُ
لبدض ألامىع الُاعثت، صل٠ ُٖيُاثُل بلى ال٣اٖت بٗض ؤن ؤ

الترخُب مً ٢ِبل الخاعؽ اإلاا٦ض ؤمام باب ال٣اٖت، هغو٫ ُٖيُاثُل 

ُها لل٣اٖت الٟؿُدت اإلاملىءة باإلا٣اٖض اإلالخٟت خى٫ َاولت ٦بحرة ًخىؾ
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غجضي  جمشا٫ طهبي ُٖٓم إلاداعب ًدمل بُضه ؾُٟا وباألزغي مكٗال ٍو

جاظا.. ٧ان هظا الخمشا٫ ٢ض ؤٖض لخسلُض ط٦غي مهالًُل ػوط 

ىا ؤزىاء بٚاعة َاعف ٖلى  خالُىِـ بٗضما ٞايذ عوخه ٞضاء لؼاٍع ظٍغ
 اإلامل٨ت وهي عيُٗت. 

صزل ُٖيُاثل والخىجغ والٗهبُت حؿُُغ ٖلى ٧ل مالمده بل ٧ان 
لخٝى ٣ًب٘ صازل زىاًاه بن لم ًٟصر هى ًٖ طل٪.. ؤل٣ي الخدُت ٖلى ا

 اإلال٪ ٖؼ٢اًُل 

 ـ الؿالم والخدُت مىالي وؤدي ٖؼ٢اًُل.

ـ ٖؼ٢اًُل.. الؿالم والخدُت.. جًٟل ًا ؤدي، لَم ًبضو ٖلُ٪ 

 الايُغاب ه٨ظا؟ 

ـ عص ُٖيُاثُل بضهكت بالٛت، ؤلم حكٗغ ًا ؾُضي بإهه جم ازترا٢ىا 
 مً ٢بل الٗالم الؿٟلي؟ مىظ لخٓاث 

ت في ؤعظاء اإلا٩ان زم هم  ـ ضخ٪ ٖؼ٢اًُل ختى صوث ضخ٨خه مضٍو

مً ٞى١ ٖغقه وهؼ٫ بً٘ صعظاث ختى ؤنبذ مىاظها لُٗيُاثُل ٞغبذ 
ٖلى ٦خُٟه.. ًا ؤدي ؤٖلم ما خضر ول٨ً لم ٨ًً َاعف الظي خاو٫ 

ىا مداوال الؿُُغة ٖلحها..  بنها ازترا١ اإلامل٨ت والبٗض ألازحري لؼاٍع
الكُُاهت الؿاخغة.. الٛىجمُت، ؤٖلم طل٪ مً ٢بل ؤن ج٣ىم هي به 

ضها ؤن  ول٨ىجي جغ٦تها جٟٗل طل٪.. أل٦ؿغ ٚغوعها وؤقدذ ج٨ٟحرها ؤٍع

 جىٛمـ في الخ٨ٟحر وجدؿاء٫ ٠ُ٦ ٢مىا بغصٖها؟

 

ت زانت باألم  ـ ُٖيُاثُل.. ول٨ً ؤلِـ هظا ُٞه ش يء مً اإلاجاٞػ
 الغثِؿت؟ 
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ل مبدؿما في ز٣ت الٗالم بباًَ ألامىع.. ال ـ الخٟذ بلُه ٖؼ٢اًُ
جسص ى مً طل٪ ٞاألم الغثِؿت اجسظث خظعها مً ؾىىاث بُٗضة ولً 

ض للم٩اقٟت  ًى٨ك٠ ؤمغها ٢بل اللخٓت اإلاىٖىصة، هىا٥ مٖى
ومىاظهت اإلااض ي وجهُٟت اإلآالم، و٢تها ؾُٗلً ما هى آلان ؾغ صٞحن.. 

 مل٨ت؟؟ول٨ً هل اجسظجم ؤلاظغاءاث الالػمت لخإمحن اإلا

ملىا ٖلى  ـ ُٖيُاثُل.. وٗم ل٣ض ؤٖلىذ خالت الاؾدىٟاع ال٣هىي ٖو
ٚل٤ ٧ل مضازل اإلامل٨ت ال ًىظض مىي٘ ٢ضم بال ُٞه خغاؾت مكضصة.. 

ىا قضصها ٖلُه الخغاؾت و٢امذ ألام  ختى الجىاح اإلال٩ي الخام بؼاٍع

ظة الغصٕ ووي٘ طبظباث ؤلاهظاع ٞال ٌؿخُُ٘ ؤي مسلى١  الغثِؿت بخٍٗى
 ا٢ه.ازتر 

ـ عص ٖؼ٢اًُل.. ُٖٓم ظضا.. آلان ؾإصٖى الو٣ٗاص اظخمإ َاعت 

ًدًغ ُٞه خلٟائها مً ممل٨ت ال٣ُاَم الخمغاء ومل٨هم ٢ُُم ألاخمغ، 
ىا واظٗلها جخإهب ٞىعا، وازبر ألام الغثِؿت ختى جخسظ  هُا ؤزبر ػاٍع

ض بٞؿاص زُتي واه٨كاٝ ؤمغها مً ٢بل ٢ُُم  خظعها ؤًًا ٞال ؤٍع

لم ٧ان م٣غبا مً َاعف ختى جىجغث بُجهما الٗال٢ت وؤنبذ ٞإهذ ٦ما حٗ
 خلُٟىا، ٖلُىا الخظع الكضًض. 

ـ عص ُٖيُاثُل.. وٗم ؤصع٥ طل٪ ًا ؤدي وؾإٞٗل ما ؤمغث به ؾإطهب 

مئن ٖلى الىنُٟت ظاعصًيُالِـ بٗضما  ىا وألام الغثِؿت وؤًًا أَل لؼاٍع
ا١، اؾمذ لي بالىهغاٝ.  ؤزظث التًر

بُضه ملىخا بةقاعة اههغاٝ ُٖيُاثُل الظي ازخٟى ـ ؤقاع ٖؼ٢اًُل 
 ٩ٞان والٗضم ؾىاء. 

تها  ىا في ظىاخها اإلال٩ي اإلاكضص الخغاؾت ج٠٣ في قٞغ ٧اهذ ػاٍع
ٚاع٢ت في بدغ طي ؤمىاط مخالَمت مً ألاؾئلت التي ؤنبدذ ٧الٛؼو 

ًإجحها مً ٧ل ظاهب.. ٧اهذ قاعصة في جل٪ ألاخالم التي ٧اهذ جغاوصها 
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كغ وال حٗلم قِئا ًٖ هظا الٗالم، ؤو مً ج٨ىن، ٧اهذ جغي وهي بحن الب

هٟؿها مل٨ت مخىظت ججلـ ٖلى ٖغف ُٖٓم مهُب، ًىدجي ؤمامها 

مسلى٢اث عجُبت لِؿىا مً بجي البكغ.. لم جيـ طل٪ الخلم الظي 
قاهضث هٟؿها ُٞه جمخُي ظىاصا مجىدا وجُىٝ به في الهىاء ممؿ٨ت 

٣ه ٌُٛي ٖ لى قٗإ الكمـ، لُاإلاا ؾإلذ بُضها ؾُٟا بخاع ٩ًاص بٍغ

ذ ٢لهها.   هٟؿها ًٖ هظه ألاخالم التي لم ججض لها جٟؿحرا ًٍغ

ىا و٦إهما هىا٥ ز٣ل ظازم ٞى١ نضعها جداو٫ بػاخخه،  ججهضث ػاٍع
بنها لم جضزل بلى آلان اإلاٗغ٦ت اإلاغج٣بت التي ًيخٓغها الجمُ٘ هىا 

ختى للخالم مً ؤبىاء لىؾُٟغ، ما مط ى لم ٨ًً ؾىي مىاوقاث، 
با لها وال حٗلم إلااطا؟ هل ألنها ٧اهذ جغي ٧ل  ٢خل لُلُض لم ٨ًً مٖغ

 طل٪ في ؤخالمها مً ٢بل؟ ؤم ؤن لُلُض هي بضاًت اإلالخمت؟ 

ىا في حؿائالتها التي ؤنبدذ ظؼءا ٢ابٗا مٗها  ـ في ْل اوٛماؽ ػاٍع

ال ًٟاع٢ها، ٢ُ٘ طل٪ نىث الخاعؽ بالخاعط ًُلب ؤلاطن لضزى٫ 
 ؾمؿُاثُل الخىحن.

ىا له ؤلاطن.. ٞضل٠ بلى ظىاخها واهدجى ٣ًضم اخترامه  ؤُٖذ ػاٍع

ت في نىعة قاب ٞتي  لها، ٧ان ؾمؿُاثُل وا٢ٟا ؤمامها بهُئت بكٍغ
زمغي البكغة ؤؾىص الكٗغ ٌؿخ٣غ زل٠ ْهغه ظىاخان ؤبًُان، 

ان بًٗالث مٟخىلت.. و٠٢ هاْغا بلحها و٦إهه ًبدغ  جهما طعاٖان بكٍغ ًٍؼ

شل بداع ٌٛىم اللخ٣اٍ الللئ الىاصعة.. ٧اهذ بُٗىه صازل ُٖىحها م
غجج٠  الىٓغة التي ًسخلؿها مجها صون ؤن حكٗغ به، ٧ان ٢لبه ًيبٌ ٍو

ألو٫ مغة في خُاجه اإلاايُت التي ٢اعبذ ألال٠ ٖام.. لم ًًُٟ لظل٪ مً 
٢بل، هل هظا ما ٌؿمُه البكغ الخب؟ و٠٢ مخلٗشما ؤمامها ولم ًضع 

 هل حكٗغ به ؤم ال؟ 

ىا الخضًض ٠ُ٦ خال٪ ًاؾمؿُاثُل.. ـ باصعج  ه ػاٍع
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ـ ا٢ترب ٢لُال لِؿخيك٤ ُٖغها الٟىاح.. بإخؿً خا٫ مىالحي ل٣ض 
مئن ٖلُِ٪ ٠ُ٦ خال٪ آلان؟   ؤجِذ ؤوال أَل

ىا.. بسحر.   ـ ػاٍع

ـ عص ؾمؿُاثُل وهى ماػا٫ مٗل٣ا ُٖىه بها زكُت ؤن جٟاع٢ه هٓغة 

اٍ جُلب  مجها و٢ا٫ بخلٗشم.. ل٣ض وعصججي عؾالت مً ظضحي بممل٨ت مٍغ
حن  ض الضزى٫ في ٖهض الٗلٍى اٍ اإلاجىس ي وج٣ى٫ بنها جٍغ الٛىر مً مٍغ

 وجتر٥ ممل٨ت اإلاجىؽ. 

ىا.. وهل ٢مذ بالغص ٖلحها؟   ـ ػاٍع

ـ ال ًا مىالحي ٞإها ال اؾخُُ٘ ٞٗل طل٪ صون الغظٕى ُٞه إلاجلـ 
 ال٨باع مىالي ٖؼ٢اًُل ومىالي ُٖيُاثُل وؤهِذ بالُب٘. 

ىا.. وٗم مٗ٪ خ٤ هظا ألامغ البض مً الغظٕى ُٞه إلاجلـ  ـ ػاٍع
ال٨باع.. هلم معي لىٗغى ٖلحهم ألامغ ٞال ًدخمل جإزحرا و٦ما ٢لذ هظه 

ٗا.  جب الخدغ٥ ؾَغ  عؾالت اؾخٛازت ٍو

 اهُل٣ا مدل٣حن في الهىاء مخجهحن للمل٪ ٖؼ٢اًُل وؤبحها. 

ىا وؾمؿُاثُل الخىحن بلى ٢اٖت الدكاوع التي ًجل ـ بها ـ ونلذ ػاٍع
ىا وزلٟها ؾمؿُاثُل، هىا ؤصع٥ ٖؼ٢اًُل ؤنهما  ٖؼ٢اًُل.. صزلذ ػاٍع
٢ضما ألمغ ما، ٞباصعهما ٢اثال وظه ٧ٍل مى٨ما ًدمل ال٨شحر هُا ؤزبراوي 

 ماطا خضر؟ 

ىا ؤزبروي ؾمؿُاثُل ؤهه جل٣ى عؾالت اؾخٛازت ٢اصمت مً  ـ ٢الذ ػاٍع
اٍ اإلاجىس ي جُلب الىجضة.   ظضجه بممل٨ت مٍغ

خلذ الضهكت وظه ٖؼ٢اًُل ختى جىظه بالخضًض ـ هىا اٖ
لؿمؿُاثُل الخىحن، هل ونلخ٪ عؾاثل مً ظضج٪ ٢بل هظه 

 الغؾالت؟؟
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ـ ؾمؿُاثُل ال ًا مىالي هظه ؤو٫ عؾالت جهلجي، وما ًضهكجي لَم 
 ْلذ بُٗضة ٧ل هظه الؿىىاث!!!

 ـ ٖؼ٢اًُل.. وٗم مٗ٪ خ٤.. ول٨ً هل ٢مذ بالغص ٖلحها؟ 

 ض ؾُضي ٞلم اجسظ بظغاء صون الغظٕى بل٨ُم. ـ ؾمؿُاثُل.. لِـ بٗ

ض٥ ؤن جغؾل لها مبضثُا مىا٣ٞخ٪ ٖلى  ـ ٖؼ٢اًُل.. ُٖٓم، ؤٍع
عؾالتها وؤزبرها ؤن جإحي وخضص لها مىٖضا بٗض ْهىع ٦ى٦ب الؼهغة في 

ب.  الؿماء ؾ٨ُىن طل٪ بٗض زالزت ؤًام ٖلى وظه الخ٣ٍغ

اٖت.   ـ عص ؾمؿُاثُل.. ؤمغ مىالي.. ؾمٗا َو

اع بلُه ٖؼ٢اًُل باالههغاٝ.. هىا زغط ؾمؿُاثُل جاع٧ا ـ زم ؤق
ىا التي جمل٨ها الًٟى٫ ال٣اجل ٦ٗاصتها لَم هظا  اإلا٩ان لٗؼ٢اًُل وػاٍع

اإلاىٖض جدضًضا؟ لَم ًيخٓغون لٓهىع ٦ى٦ب الؼهغة.. ْلذ ج٣لب 

٣ه٣ه ٦ٗاصجه.   ال٩لماث هظه في عؤؾها ختى ؾمٗذ ٖؼ٢اًُل ًطخ٪ ٍو

 ٫ مى٪ الًٟى٫ ٧الٗاصة. ـ ماطا ب٪ ًا ابىتي هل ها

ىا بىظه ج٨ؿىه خمغة الخجل، وٗم ًا مىالي الًٟى٫  ـ ابدؿمذ ػاٍع
ؾ٣ُخلجي ٧الٗاصة.. لَم طل٪ اإلاىٖض جدضًضا بؼوٙ ٦ى٦ب الؼهغة في 

 الؿماء؟ 

ض ؤن  ـ عص ٖؼ٢اًُل.. ؾخٗلمحن ٧ل ش يء في خُىه ال جخعجلي ال ؤٍع

 ؤظٗل٪ حِٗكحن في ػزم ألاخضار مب٨غا. 

مئن ٖلُِ٪ ؤوال بٗضما خاولىا ازترا٢٪ مً الٗالم ـ صُٖىا هُ
 الؿٟلي. 

ـ الخمض هلل ؤها بسحر آلان ول٨جي ال ؤٖلم لم خاولذ الٛىجمُت ازترا١ 
م ؤنها مً اإلاٟغوى حٗض ظىاػة لُلُض!   ظؿضي وفي طل٪ الى٢ذ ٚع
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ـ ٖؼ٢اًُل.. ًا ابىتي الٛىجمُت قُُاهت ما٦غة ال جٟٗل قِئا هباء 
ث له مؿب٣ا، ٞهي جخمخ٘ بسبض وصهاء مشل ؤبحها صون ؤن ج٨ىن ٢ض ؤٖض

ببلِـ، ومً اإلاا٦ض ؤنها اٖخ٣ضث ؤهىا وٗلم بمضي اوكٛالها ولً وك٪ 
بإنها حٗض لص يء مشل هظا، ل٣ض خاولذ الؿُُغة ٖلى ظؿض٥ ومً 

زالله بٗض٥ ألازحري لدؿخُُ٘ ٢غاءة ؤ٩ٞاع٥ وهي في م٩انها بالٗالم 

 ت ؤمامها. الؿٟلي، وبظل٪ ج٨ىن ظمُ٘ زُُىا مٗلى

ىا.. ول٨ً هل ٦ىذ حٗلم بما جىىي هي ٞٗله؟..   ـ ػاٍع

ـ عص ٖؼ٢اًُل.. وٗم اؾمعي ًا ابىتي ؤها اٖخضث ؤال ؤصزل خغبا ٢بل 
ؤن ؤصعؽ ٖضوي ظُضا، وهدً لؿىا ٖلى ؤبىاب خغب هُىت.. بنها خغب 

ؤػلُت مىظ بضء الخل٣ُت ٞمً ٢بلىا هدً الجً ٧اهذ هىا٥ مسلى٢اث 
ت ٖاقذ  في ألاعى ٧اهىا ٖاإلاحن ٖالم الجً والٗالم آلازغ ًضعى ٚحرها ٢ٍى

باصجه ول٨ً ؤٞؿضوا ٞؿلِ هللا  البن، زل٣هم هللا لخٗمحر ألاعى ٖو

ٖلحهم الجً وهم آبائها ألاواثل ٣ًٞىا ٖلى اإلاٟؿضًً الجً والبن.. 
ول٨ً الٛغوع ؤٖمى الجً ؤًًا ٟٞؿضوا ٞؿلِ ٖلحهم هللا اإلاالث٨ت ختى 

ً بلى ال٣ٟاع وال٨هٝى ٢ًذ ٖلى اإلاٟؿضًً مجه غصث آلازٍغ م َو
 والبدىع.. و٦ما حٗلمحن باقي خ٩اًت ببلِـ. 

ىا وٗم ؤٖلم.. ول٨ً صاعث خغوب ؤزغي بٗض طل٪؟   ـ عصث ػاٍع

ً ًا ابىتي ؤه٪ جٟخدحن  ـ عص ٖؼ٢اًُل وهى ًدىٟـ الهٗضاء.. ؤجضٍع

باب اإلااض ي السخ٤ُ ٖلى مهغاُٖه ول٨ً البض ؤن حٗلمي ٧ل ش يء ختى 
لِ٪ خ٣اث٤ هظا الٗالم وجخإهبحن مٗىا للملخمت ال٨بري.. بٗض جخ٨ك٠ 

طل٪ و٦ما ٖلمِذ هبِ ؤبى البكغ آصم بلى ألاعى بٗض ؤن حٗلم مً هللا 

ؾبداهه ؤصُٖت جاب بها ٖلُه بٗض ٚىاًت ببلِـ لخىاء وصٞٗها آصم 
للٗهُان بٗضما و٢ٗذ في ٞش ببلِـ اللٗحن.. ؾعى آصم لخٗمحر ألاعى 

ل٨ً ببلِـ ٖلم ؤن آصم ٢ض ٖلم م٨غه ٩ٞان ال ٌؿخُُ٘ ٦ما ؤمغه هللا.. و 
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الخٟى١ ٖلُه ختى ؤ٦مل طل٪ م٘ ؤبىاء آصم ٣ٞام بسضٌٗت ابىه ٢ابُل 

ض ؤن ٌٗلم آصم  د٣ض ٖلى ؤزُه.. و٦إهما ًٍغ وظٗل الخؿض ًخمل٪ مىه ٍو

ؤهه ػعٕ في ولضه الخؿض والخ٣ض، و٦ما ؤ٣ًً ببلِـ ؤن ابً آصم لِـ 
اء بكغي ٖلى ألاعى.. بٗضها تهلل ببلِـ ب٣ىة ؤبُه.. وؾالذ ؤو٫ صم

 ٞغخا وؤٖض ظِكا ُٖٓما ل٣ُاجل به البكغ. 

٣ها والًٟى٫ ٣ًخدمها ؤ٦ثر ٞإ٦ثر.. خ٣ا  ىا ٍع ـ هىا اػصعصث ػاٍع

 ؾُضي هل صاعث خغب بحن البكغ وببلِـ؟ 

ـ عص ٖؼ٢اًُل وٗم ًا ؤمحرحي و٧اهذ خغبا يغوؾا.. حٗالي ًا ؤمحرحي 
ىا ٞلىجلـ ٧ي ؤ٢و ٖلُِ٪ ما  خضر في اإلااض ي، ؤزظ ٖؼ٢اًُل بُض ػاٍع

.. بٗض ؤن جىفى آصم 
ً
٨ت مسملُت ػع٢اء، زم ؤعصٝ ٢اثال وظلؿا ٖلى ؤٍع

 ٦بحرا 
ً
ٖاوص اإلالٗىن ببلِـ ؤن ٌؿخُٗض ألاعى مغة ؤزغي ٞإٖض ظِكا

مً الجً الٟاؾ٤ والُٛالن اإلاخمغصة وخاو٫ مهاظمت البكغ و٧اهىا 

ض مً الخهضي له.. ٩ٞان هىا٥ ًٓهغون لهم عئي الٗحن.. وهىا ٧ان الب
بوس ي ج٣ي مً ؤبىاء آصم وهى مهالثُِل ٧ان ؤخض خٟضة آصم ٞهى ًا ؤمحرحي 

مهالثُِل ابً ٢ُجن ابً ؤهىف ابً قِض ولض آصم ؤبي البكغ، ٖٝغ ٖىه 
ال٣ىة والصجاٖت، ٩ٞان مل٣با بمل٪ ألا٢الُم الؿبٗت و٢ض ٧ان ؤو٫ مً 

 ٢ُ٘ ألاشجاع وبجى الخهىن.. 

ىا حؿخم٘ لخضًض ٖؼ٢اًُل وهي في ٚاًت الكى١ لؿمإ ـ ٧اهذ ػاٍع

ض، زم ٢الذ ًبضو مً زال٫ خضًش٪ ٖىه ًا مىالي ؤهه ٧ان ُٖٓما  اإلاٍؼ
 خ٣ا.. 

ا، ل٣ض ؤصع٥ زُغ  ـ ؤظابها ٖؼ٢اًُل.. وٗم ٞل٣ض ٧ان ُٖٓما ٢ٍى

ا ٧ان  لم ما ٨ًىه في هٟؿه الخبِشت ٞإؾٕغ و٦ىن ظِكا ٢ٍى ببلِـ ٖو
ه البكغ، بل جىانل م٘ الجً اإلاامً ؤًًا و٦ىن خلٟا  ؤو٫ ظِل ٌٗٞغ

ا وصاٞ٘ ًٖ مضًىت بابل ال٣ضًمت ومضًىت الؿىؽ ألا٢ص ى اإلاىظىصة  ٢ٍى
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ب بهما ببلِـ وخاو٫ الخم٨ً  باإلاٛغب.. هاجان اإلاضًيخان اللخان ٚع

 مجهما. 

ىا وماطا ٞٗل مهالثُِل ٖىضما ٖلم بظل٪؟   ـ عصث ػاٍع

ًغاوة و٢خل الٗضًض ـ ٖؼ٢اًُل.. ل٣ض ٢ام بمهاظمت ظِل ببلِـ ب
مً الجً ؤٖىان ببلِـ و٢ط ى ٖلى ال٨شحر مً الُٛالن ختى ٞغ ال٣لت 

مجهم بُٗضا وهم آلان بإعى الُٛالن ًىٟظون ؤوامغ ببلِـ.. ل٣ض ٧ان 

ا ختى ببلِـ لم ًيـ طل٪.. وبٗض  اهخهاع مهالثُِل ٖلى ببلِـ مضٍو
ت.. مىث مهالثُِل ٧ان ًداو٫ الؿُُغة ٖلى ألاعى في مداوالث ًاجؿ

ختى ؤحى ؾلُمان الىبي ٖلُه الؿالم وصخغ الجً الٗهاة وؤزظ الٗهض 

ٖلى الجً بٗضم الٓهىع لإلوـ.. ووا٤ٞ ٖلى هظا الٗهض و٢تها ٦بحرها 
 ومل٪ الجً مُُُغون الُٗٓم. 

ـ وبٗضها ٧ل مً ًسال٠ ٖهض ؾلُمان ٖلُه الؿالم ًداعب ب٣ىة.. 

.. وعصث في هبىءة و٦ما حٗلمحن ًا ؤمحرحي ٞىدً ٖلى ؤبىاب خغب ؤزغي 
ٓم.  الخِ الٗلىي بمٟخاح ؾلُمان ألٖا

ىا مداولت وؿُان ؤنها ظؼء مً هظه الىبىءة وال  ـ هىا ججهضث ػاٍع

جضعي ٠ُ٦ ؾخيخهي جل٪ الخغب ال٣اصمت.. زم ؤعصٞذ ٢اثلت.. وما هى 
 الخِ الٗلىي بمٟخاح ؾلُمان الُٗٓم؟ 

ت ٦خهه ا ؤخض ـ ٢ا٫ ٖؼ٢اًُل.. مٟخاح ؾلُمان الُٗٓم هى مسَُى

الجً الضاهُت الظي ٧ان في زضمت ؾلُمان الىبي و٦خب ٞحها ٧ل َغ١ 
ت ووؿهها لؿلُمان الىبي ختى  الؾم سخٍغ بزًإ وػظغ الجً.. َو

ًهض١ البكغ ؤن الىبي ٌٗلم السخغ و٦ٟغ بما ظاء به مً الخال٤ 

ت ؤًًا الخِ الٗلىي الظي مً زالله  ؾبداهه.. وفي هظه اإلاسَُى
ت والجً الٗلىي ختى ًخم٨ً مً هى ٖلى ٖلم  به بةزًإ اإلالى٥ الٗلٍى

ؤها ولظل٪ ًداولىن ؾغ٢ت مسُىَت ؾلُمان الُٗٓم للؿُُغة ٖلى 
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ت وبزًإ ملى٦ها ختى ًخِؿغ لهم الؿُى ٖلى اإلامل٨ت  اإلامل٨ت الٗلٍى

 زم ألاعى. 

لذ جهإع الٗضًض مً ألاؾئلت  ىا ْو هىا حؿلل الخٝى بلى ٢لب ػاٍع
ىا مً هظا الخُه الظي اخخًً التي ا٢خدمذ ٖلحها ٣ٖلها..  لم جىدبه ػاٍع

.. بلى ؤًً 
ً
٣ٖلها بٛخت بال ٖلى نىث اإلال٪ ٖؼ٢اًُل الجهىعي مدؿاثال

 ؤزظ٥ الكغوص؟ 

ىا.. ال ؤزٟي ٖلُ٪ ًا ؾُضي مضي زىفي ٞما ؾمٗخه مى٪  ـ عصث ػاٍع
آلان ظٗلجي ؤحؿاء٫ ؤًً ؤها مً ٧ل هظا؟ ٠ُ٦ ؤ٦ىن ب٣ىة مهالثُِل 

 يُاثُل؟ و٢ىج٪ ؤو ٢ىة ؤبي ُٖ

ىا.   ـ هب ٖؼ٢اًُل وا٢ٟا وؾاع بً٘ زُىاث زم الخٟذ بلى ػاٍع

ىع ونىل٪ بلى  ـ ًا ابىتي ال جيس ي ؤهِ٪ حٛلبِذ ٖلى لُلُض مىظ ؤًام ٞو
هىا وهظا صلُل ٢ىي عبما ًجٗل ٢لب٪ يهضؤ ٢لُال.. لِـ ٖلُ٪ ؤن 

جسص ي قِئا ٞالخٝى ٢اجل الهمم، هُا ًا ابىتي صُٖىا هغي ماطا 

 ؾىٟٗل.. 

*** 

آلان في الٗالم الؿٟلي اهخهى َاعف مً وصإ لُلُض بلى مشىاها 
اص  ألازحر ب٣هغها طي الخغاؾت اإلاكضصة التي جدُِ جابىث الجشمان.. ٖو

 ً َاعف بلى ٢لٗخه الخهِىت بالٗالم الؿٟلي يهغو٫ وزلٟه خغاؾه، ٖو

ً ٌؿاعه ٢اثضه وؾاٖضه  ًمُىه ؤمحرة الٓالم الٛىجمُت الؿاخغة.. ٖو
هىر.. صلٟىا ظمُٗأ بلى ال٣اٖت اإلال٨ُت ٞجلـ ٖلى ٖغقه ألاًمً ؤبا

وؤقاع للخغؽ ٞٛاصعوا اإلاجلـ.. بِىما ؤقاع للٛىجمُت وؤباهىر 

بالجلىؽ. زم ؾمٗىا نىث البى١ اإلال٩ي ًىُل٤ مٗلىا ًٖ ٢ضوم يُٟا 
اٍ مل٪ ممل٨ت  .. اإلال٪ مٍغ

ً
ُٖٓما.. زم ؾمٗىا خاعؽ اإلامغ ٢اثال

 اإلاجىؽ. 
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اٍ بطخامت ظؿضه وال٣غون التي حٗخلي عؤؾه  صل٠ بلى ال٣اٖت مٍغ
مشل ب٣ُت الكُاَحن.. ٌؿحر مخبسترا في ٖباءجه الؿىصاء اإلايؿضلت زل٠ 

ان خامالن مكاٖل هاعه  ظىاخحن ؤؾىصًً.. ٌؿحر زلٟه خاعؾان ٢ٍى
اإلا٣ضؾت.. بِىما اؾخ٣بله َاعف والٛىجمُت.. ختى ظلـ ٖلى م٣ٗض وزحر 

 بجىاع َاعف وبضؤ خضًشه.

لمذ مىظ ٢لُل بىنى٫ ـ ل٣ض ؤجممذ  ما اج٣ٟىا ٖلُه ؾلٟا.. ٖو
ت.  الغؾالت بلى اإلامل٨ت الٗلٍى

 ه٨ظا ؾُهبذ لىا ُٖىا مسلهت هىا٥. 
ً
 ـ عص َاعف.. ُٖٓم ظضا

اٍ.. وٗم ؤيها ألامحر اإلابجل هظه ؤو٫ زُىة في جىُٟظ الخُت  ـ مٍغ

 التي عؾمتها مً ٢بل. 

اٍ.  ـ عصث الٛىجمُت.. زحرا ٞٗلذ ًا ؾُض مٍغ

.. ول٨ً ظاء الغص بىنى٫ ظضة الخىحن بٗض زالزت ـ عص م
ً
اٍ ٢اثال ٍغ

 ؤًام ختى ًبٙز ٦ى٦ب الؼهغة بالؿماء.. 

 زم ٢الذ.. الؼهغة! ولَم؟ ؤعي ؤن 
ً
ـ هىا قغصث الٛىجمُت ٢لُال

 ٖؼ٢اًُل ًضبغ ألمغ ما. 

اٍ.. ال يهم طل٪ ٞالجضة ؾخهل وبٗضها ؾىٗلم ٧ل ش يء..  ـ ٢ا٫ مٍغ

 هىا جضزل َاعف.. 

ًا ٚىجمُت ماطا ؾخٟٗلحن؟ هظه ؤو٫ زُىة ٢مىا بها ماطا  ـ وؤهِذ 

 ؾىٟٗل بٗض؟ 

ـ ٢الذ الٛىجمُت وهي جغبذ ٖلى ألاٞاعي الؼاخٟت ٖلى م٣ٗضها.. 
 الخُىة الخالُت الظهاب لباع٦ُل في مدبؿه بإعى الُٛالن. 
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اٍ الظي هٓغ بلى َاعف ٧ي ًغي  ـ ؤزظث الضهكت حٗخلي وظه مٍغ
َاعف مؿب٣ا بما َغخخه الٛىجمُت مىظ اهُباٖه! ول٨ىه ؤ٣ًً بٗلم 

بغهت.. ٞلم ًبِض َاعف عجبا مً طل٪.. ٣ٞا٫ ول٨ى٨م حٗلمىن مً الظي 
 ٢ام بإؾغ باع٦ُل وج٣ُُضه بإعى الُٛالن! 

اٍ وٗلم ؤن ؤباها لىؾُٟغ هى مً ٢ام بظل٪  ـ َاعف... وٗم ًا مٍغ

غ باع٦ُل لخىُٟظ  وؾخ٣ىم الٛىجمُت بالظهاب ألعى الُٛالن وجدٍغ
كخا١ لل٣خل وال يهاب ختى الخُ ىة الخالُت ٞهى ٦ما حٗلم ٖىُض َو

لىؾُٟغ ٞهى ؤزىها ؤًًا ول٨ً ؤٞٗاله ال٩اعزُت هي مً ظٗلذ ؤبي 
 ٌسجىه ه٨ظا. 

ب لىؾُٟغ  ًِ ٛ ُُ اٍ.. ول٨ً ما ؤهخم م٣ضمىن ٖلُه زُغ بالٜ وؾ ـ مٍغ

 ال مدالت.. 

حن ٌِ ٖلى الٗلٍى ض ؤن ٣ً  ـ الٛىجمُت.. ال جسص ى مً طل٪ ٞإبي ًٍغ
حن صاثما ما  ختى ٌؿخُُ٘ ال٣ًاء ٖلى البكغ ٨ٞما حٗلم ؤن الٗلٍى
ًٟؿضون ٖلُىا ٖملىا في ال٣ًاء ٖلى البكغ.. وآلان و٢ض زغظذ 

ىا مً بُجهم.. هظا ٚحر امخال٦هم مسُىَت مٟخاح ؾلُمان  اإلايكىصة ػاٍع

الُٗٓم.. ٞالبض مً الاؾخٗاهت بباع٦ُل صون الخل٨ا، ٖلُىا ؤلاؾغإ في 
 طل٪. 

اٍ بظ٢ىه مهمها.. ول٨ً هظا زُحر ظضا، زانت بٗضما ـ ؤمؿ ٪ مٍغ

 ٢خلذ لُلُض ؤزص ى مً زىعة لىؾُٟغ. 

ـ ٢ا٫ َاعف.. صٖىا ه٨مل ما بضؤهاه ٞؿخظهب الٛىجمُت بلى ؤعى 

الُٛالن وؤهذ ٧ل ما ٖلُ٪ ؤن جُمئن ٖلى ونى٫ الجضة إلامل٨ت 
 ..

ً
اٍ عؤؾه زم ابدؿم بسبض وصهاء مدؿاثال حن.. هؼ مٍغ  الٗلٍى

 ول٨ً هل جخظ٦غ ًا ؤمحر الٗالم الؿٟلي اجٟا٢ىا الؿاب٤؟ ـ 
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ضي مٗ٪..  ـ عص َاعف ػاٞغا مً قضة ُٚٓه.. وٗم وماػلذ ٖىض ٖو
ؾإٞخذ ل٪ البٗض الشالض الؾخ٣با٫ ؤعواح اإلاجىؽ وؾخ٨ىن ل٪ 

اٍ مىظ آالٝ الؿىحن.   ممل٨خ٪ في ألاعى.. لم ؤوـ ما حؿعى له ًا مٍغ

اٍ... وٗم ؤهه خلمي  مىظ ؤٖىام سخ٣ُت ولُاإلاا َلبخه ـ ابدؿم مٍغ
 مً لىؾُٟغ وهى ًماَل معي. 

ؼي ٞدلم٪ باث جد٣ُ٣ه  ـ هىا جضزلذ الٛىجمُت.. اَمئن ًا ٍٖؼ

با.. ٖلُىا ؤن وؿٕغ في بجمام زُخىا وبٗض طل٪ ؾِىا٫ ٧ل مىا  ٢ٍغ
 مُلبه.. آلان ؾإجىظه ألعى الُٛالن. 

٦بحرة ٨ًىن  ـ َاعف... خؿىا، زم هاصي ؤباهىر آمغا بًاه بخجهحز ٢ىة

 هى ٖلى عؤؾها لُهاخب الٛىجمُت. 

ـ ؤباهىر.. ؤمغ مىالي ؤها ٖلى ؤهبت الاؾخٗضاص وجدذ بمغة مىالحي 
 الٛىجمُت.. 

َاع ؤباهىر لُجهؼ ٢ىجه التي ؾخهاخب الٛىجمُت في عخلتها بلى ؤعى 

غ باع٦ُل الؿٟاح.. ؤٖض ؤباهىر ٢ىة ٦بحرة مً الكُاَحن  الُٛالن وجدٍغ
ت اإلاداعبت جمخُي  حن الىاٍع الجُاص اإلاجىدت طواث ألا٢ضام الؿخت وألٖا

وطًىلها ألا٢غب بلى طًى٫ الؼواخ٠، اؾخٗض الغ٦ب باإلااهت والٗخاص مً 
ؤظل اظخُاػ ؤعى الُٛالن.. و٢بل ؤن ًخدغ٥ الجمُ٘ ٖمضث الٛىجمُت 

بلى بٚال١ الٗحن الغ٢ُبت التي ًغا٢ههم بها لىؾُٟغ ًٖ بٗض.. ٢امذ 

ال١ ختى ال ٌؿخُُ٘ ؤبىها لىؾُٟغ مً الٛىجمُت بخالوة حٍٗى ظة ؤلٚا
ا٢خٟاء ؤزغها والٗلم بما جىىي ٞٗله وما ٣ٖضث ٖلُه الٗؼم م٘ َاعف.. 

لذ تهمهم بخٗىٍظتها والجمُ٘ باؾُا ًضه  ال١ ْو ٣ٞالذ َلؿم ؤلٚا

غ.. ٖحن جخىؾِ  هم الكُُاهُت طاث الكٗغ الٍٛؼ ؤمامها لخبرػ مً ٦ٟٞى
الُمحن وؤزغي ظهت الِؿاع.. ختى  ظمُ٘ ؤًضيهم، ٧اهذ جضوع جاعة ظهت

 اهتهذ الٛىجمُت مً حٗىٍظتها لخسخٟي الٗحن الغ٢ُبت مً ؤًضيهم ظمُٗا.
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هىا ؤُٖى َاعف ؤوامغه لل٣ىة اإلاؿاٞغة ألعى الُٛالن بالخدغ٥، 
نٗضث الٛىجمُت في الهىاء و٦إنها جهٗض صعظا ٚحر مغجي زم اٖخلذ 

ىاء.. زم امخُي نهىة ظىاص ؤؾىص ْل ًغ٧ل بإ٢ضامه الؿخت في اله
ؤباهىر ٢اثض ظِل َاعف وؾاٖضه ألاًمً ظىاصه وؤُٖى بقاعة البضء 

بالخدغ٥ هدى ؤعى الُٛالن، اهُل٣ذ الجُاص اإلاجىدت جغ٧ل بإ٢ضامها 

في الهىاء ونهُلها ًمل ؤظىاء الٗالم الؿٟلي.. بِىما جمؿ٪ الٛىجمُت 
ؤٖلى بجىاصها لُخُاًغ قٗغها ألاؾىص ال٨ش٠ُ اإلايؿض٫ زل٠ ظىاخحها 

 ٤ ْهغها ويهغو٫ زلٟها ؤباهىر وباقي الجىىص.. ؾاعوا ظمُٗا في ٍَغ

ٚامٌ ًمله الًباب ال٨ش٠ُ مً ٧ل ظاهب، ال ًىظض ُٞه ٚحر ٧اثىاث 
اللُل الضاثم، ٞلم ٨ًً هىا٥ ؾىي البىم الظي لم ٠٨ً ًٖ الى٤ُٗ 

ختى الخٟخذ بلُه الٛىجمُت وهي جىٓغ بلُه بُٗىحها الخمغاوجحن، لحرحٗض 
جز٫ ٖلُه الهمذ ٞجإة.ؾغب ا  لبىم ٍو

ؾاع الجمُ٘ في الٓالم الضامـ وؾِ ألاشجاع ال٨شُٟت طاث 
ت اإلاضببت التي ج٣ُغ صماء ؾىصاء جلهب ألاعى التي  ألاوعا١ الخىجٍغ

جدؿا٢ِ ٖلحها.. هٓغث الٛىجمُت خىلها وهي جُحر بجىاصها اإلاجىذ 
سخذ مكحرة بهىلجانها بلى جل٪ ألاشجاع ٞخباٖضث ًٖ بًٗها ختى ؤٞ

ىعا  ٣ا لُهبذ ممغا لهم.. زم هبُذ بجىاصها لدؿخ٣غ ٖلى ألاعى ٞو ٍَغ
هبِ زلٟها ؾاثغ الغ٦ب.. زم ؤمغتهم ظمُٗا ؤن ًتر٦ىا ظُاصهم.. ملخٟخت 

 بلحهم. 

ظة ؤلازٟاء..   ـ هُا اجغ٦ىا جل٪ الجُاص هىا ختى ؤل٣ي ٖلحها حٍٗى

ال ـ ظم٘ ؤباهىر وعظاله ظُاصهم و٢ا٫.. ها هدً ٞٗلىا ول٨ً إلاا 
٤ لم ًيخه؟   ه٨مل بها ٞماػا٫ ؤمامىا ٍَغ

ـ جإٟٞذ الٛىجمُت وػٞغث ًٚبا.. ال وؿخُُ٘ ٞٗل طل٪.. الُٛالن 
ج٨غه الجُاص وجظ٦غها بماى مالم، ؤعي ؤه٪ وؿِذ طل٪.. ؤم الًغبت 
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التي جل٣ُتها ٖىض صاثغة الهى٫ ؤ٣ٞضج٪ الظا٦غة؟ َإَإ ؤباهىر عؤؾه 

٦خمىا بضازلهم ضخ٨ت قُُاهُت مداوال بل٘ بهاهخه ؤمام عظاله الظًً 

 م٨خىمت. 

 ـ ال ًا مىالحي ول٨جي ْىيذ ؤنهم وؿىا طل٪. 

ـ ال ؤٖخ٣ض ًا ؤباهىر.. ؤنهم ماػالىا ًخظ٦غون مظبدت الُٛالن التي 

خضزذ في اإلااض ي السخ٤ُ ٖلى ًض ولض ؤلاوس ي آصم مهالثُل الظي 
زاى اإلاٗغ٦ت وو٠٢ في وظه ؤبي وو٢٘ الٗضًض مً الُٛالن.. ٟٞي 

إلاٗغ٦ت ٧ان مهالثُل والبكغ ًمخُىن الجُاص، و٧ان الُٛالن ًغونها ألو٫ ا

ىا مً نهُلها.. ٞل٣ض الخ٤ مهالثُل الكُاَحن والُٛالن بها  ٖؼ مغة ٞو
ختى طبذ الٗضًض مجهم.. ومىظ طل٪ الخحن والُٛالن جبٌٛ الجُاص.. هُا 

ظة ؤلازٟاء  ٖلُىا ؤن هىجؼ ٖملىا.. زم ؤقاعث بهىلجانها وؤل٣ذ حٍٗى
 تى ازخٟذ الجُاص وؤنبدذ ؾغابا. خ

٤ الظي مهضجه الٛىجمُت مً ؤشجاع ٚابت  زم ؾاع الجمُ٘ في الٍُغ
لىا ه٨ظا بًٗا مً الى٢ذ ختى ؾمٗىا نىجا  الُٛالن الؿامت.. ْو

ُٞما ًبضو و٢٘ ؤ٢ضام آجُت مً بُٗض ٧اهذ تهؼ ألاعى و٦إن هظه 
 الخُىاث هؼاث ؤعيُت. 

 ؤمامىا صخبت ٢اصمت ٖلُىا.ـ ٢الذ الٛىجمُت اؾخٗضوا ًبضو ؤن 

ؤخ٨م الجمُ٘ ٢بًخه ٖلى ؾُٟه وؤنبدىا في وي٘ اؾخٗضاص 
لخغوظه مً ٚمضه.. و٢ٟىا ًتر٢بىن ال٣اصم مً بُٗض ختى وظضوا قبدا 

ضخما.. ْل الكبذ ال٣اصم ٣ًترب ٖلحهم وهؼاث ألاعى جتزاًض جدذ 

ئت ؤعظلهم.. ختى ْهغ ؤزحرا ؤخض الُٛالن بجؿضه الطخم.. وطعاُٖه اإلالُ
باألناب٘ وعؤؽ ؤنل٘.. ؤما الىظه ٩ٞان بضون ؤٖحن ُٟٞه ؤه٠ في 

حن ٩ٞاهذ بضال مً ألاطن واخضة ًمُىا  اإلاىخه٠ والٟم ؤؾٟله.. ؤما ألٖا
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وألازغي ٌؿاعا.. ؤما ألاطن ٞلم ٨ًً لها وظىص ٞهظه الُٛالن حؿم٘ ًٖ 

٤ ز٣ب نٛحر في ؤٖلى الغؤؽ.  ٍَغ

ث ظهىعي، مً الظي ـ و٠٢ هظا الٛى٫ في مىاظهتهم ٢اثال بهى 

 ججغؤ وخاو٫ جضهِـ ؤعى الُٛالن؟ 

ـ عصث الٛىجمُت.. الجؿض ظؿضي والضماء صماجي، اإلاجض للىؾُٟغ 
الُٗٓم مل٪ الكُاَحن وظً ألاعيُحن.. ؤها الٛىجمُت ابىت مل٪ الٗالم 

 الؿٟلي لىؾُٟغ اإلابجل. 

ـ هىا زغ الٛى٫ ظازُا ٖلى ع٦بدُه باؾُا ًضًه ؤمامه.. مغخبا مىالحي 
 وبيذ مىالي وؤزذ ؾُضي ؤمحر الٓالم.. زم هب وا٢ٟا... مغخبا مىالحي. 

ب في ل٣اثه.   ـ الٛىجمُت.. ؤبلٜ ؾُض٥ بإهجي ؤٚع

 ـ وٗم بالُب٘.. 

زم ؤَل٤ نُدت بهىث مس٠ُ ٦ىخل ٚامٌ.. ؾمٗىا ٖلى بزغها 
عصا ٖلُه.. بهُدت ممازلت.. جىاجغث نُداث الٛى٫ اإلاؿخ٣بل 

و٦إنهما ًدباصالن خىاعا ًٖ بٗض. زم نمذ  للٛىجمُت وُصخبتها. م٘ آزغ 
الهُاح ٞجإة والخٟذ بجؿضه الطخم اإلا٨خجز باللخم طي اللىن ألاػع١ 

 لهم 
ً
الضا٦ً الٗاعي الجؿض بال مً ٢ُٗت ظلض عزت حؿتر ؤؾٟله، مكحرا

 ؤن ًدبٗىه. 

٤ ألاشجاع الؿامت اإلآلم.. خُض ٧ان الٛى٫  ؾاعوا ظمُٗا في ٍَغ
٣هم بٗها  لت ُٞما ًبضو ؤن بها سخغا زانا ًجٗل ًبٗضها ًٖ ٍَغ ٍَى

ألاشجاع جسخٟي ؤمامهم زم حٗىص مغة ؤزغي بٗض ؤن ًسُى ؤزغهم مً 
٤.. ؾاعوا ظمُٗا ختى ونلىا ل٣لٗت عجُبت ٧ان ٧ل ما ٞحها ًإزظ  الٍُغ

الىي٘ اإلا٣لىب ألؾٟل.. ٧اهذ هظه ؤو٫ مغة ًغي ٞحها ؤباهىر وعظاله 
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اه هى ومً مٗه ختى ا٢ترب مً مشل هظه ال٣لٗت.. ٩ٞان ٌؿحر ٞاٚغا ٞ

 الٛىجمُت ٢اثال: 

 ـ مىالحي ما هظا؟ لَم ٧ل ش يء هىا في ٚحر مىيٗه؟ 

ـ الخٟخذ بلُه ػاظغة بًاه.. ؤنمذ ؤيها الٛبي.. لِـ هظا و٢ذ 
 حؿائالث ٧اعزُت مشل٪. 

 ـ ؤباهىر.. ول٨ىجي... 

ـ هىا ٢اَٗخه.. ؤٖلم لً يهضؤ ل٪ با٫ ولً ًهمذ ًٞىل٪.. 

 ؾإزبر٥. 

اهذ الٛىجمُت جدغم ٖلى ٖضم جىازغ ؤي ٧لمه لؿم٘ الٛى٫ ـ ٧
الؿاثغ ؤمامهم.. الخٟخذ بلى ؤباهىر.. ا٢ترب هىا ؤيها الًٟىلي الثرزاع، بن 

الُٛالن لِؿىا مشلىا ٞهم هٕى مً الجً ًدب الٟىض ى وال٣ظاعة.. وال 
يهىي الىٓام.. ًخٛظون ٖلى اإلاسلى٢اث ألاي٠ٗ مجهم مً الجً ؤو 

ىن ؤخضا وال يهابىن مسلى٢ا ؾىي لىؾُٟغ ٣ِٞ ؤلاوـ، ال ًُُٗ

 ٌٗك٣ىن ال٣خل والضماء.. آلان هل هضؤ ٚغوع٥؟ 

ٞجإة ناح الٛى٫ نُدت ؤزغي ٟٞخدذ ؤبىاب ال٣لٗت لُجضوا 
مئاث الُٛالن جظهب هىا وهىا٥.. مجهم مً ٣ًُ٘ ألاشجاع وآلازغ مً 

٣ىمىن بخجهحزها و٦إنهم ٌٗضون ولُم ت ٣ًُ٘ ؤظؼاء مً ؤظؿاص آصمُت ٍو
قهُت.. والبٌٗ آلازغ ٧اهىا ًدملىن بغامُل ٖخ٣ُت بٗض ؤن ملاها 

ت.. مغة ؤزغي ٖاوص ؤباهىر الًٟى٫ وبكضة  بضماء الطخاًا البكٍغ
 ؤ٦ثر.. ٞا٢ترب مً ؾُضجه لُٗلم ما الظي ًٟٗله هاالء الُٛالن. 

ـ هىا ٧اصث ؤن جُُذ الٛىجمُت بغؤؾه.. جبا ل٪ ًا ؤباهىر ولًٟىل٪ 
 ال٣اجل. 
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ت ٧ل ش يء هىا، ٞإها ؤو٫ ـ عص مٗخ ض مٗٞغ ظعا... اٖخظع مىالحي ول٨ً ؤٍع
 مغة جُإ ٢ضمي ممل٨ت الُٛالن. 

ت التي  ـ عصث الٛىجمُت.. بنهم ٌٗضون َٗامهم مً الطخاًا البكٍغ

٣ًضمها ٖبضة الكُُان ؤزىاء ٣َىؾهم.. ٞهىا٥ ظم٘ مً البكغ 
ن ٌٗبضون لىؾُٟغ اإلابجل ول٩ي ًىالىن قٝغ عياثه ٖجهم.. البض وؤ

ظبدىن الٗظعاواث.. وألابىاء الب٨ىع ؤًًا  ت ٍو ٣ًضمىا ال٣غابحن البكٍغ
ىضما ًطخىن بهم ٣ًىم الكُاَحن  ختى جخم ٣َىؽ الهالة.. ٖو

اإلاؿاٞغون ٖبر البٗض ألاعض ي بةخًاعها هىا للُٛالن وطل٪ جبٗا لٗهض 

 والئهم للىؾُٟغ.. 

ه همهم ؤباهىر مخعجبا مما ؾمٗه ختى ونلىا بلى صعط ُٖٓم نٗضو 
ختى صلٟىا ظمُٗا بلى ٢اٖت ٞؿُدت ال ج٣ل ٢ظاعة ًٖ زاعظها.. و٠٢ 

 .
ً
 ؤخض الُٛالن مً م٩اهه وج٣ضم مغخبا

ـ مغخبا بؿُضحي ابىت مىالي الُٗٓم اإلابجل، ما ألامغ الجلل الظي 
 ؤؾٗضوي بكٝغ ل٣اء مىالحي.

ـ عصث الٛىجمُت.. مغخبا ب٨بحر الُٛالن وػُٖمها اإلاهُب ػا٦ىي.. 

 ٠ُ٦ خال٪؟ 

ػا٦ىي.. بسحر في عيا مىالي اإلابجل لىؾُٟغ، ًبضو ؤن هىا٥ ما  ـ
 ظٗل مىالحي جإحي بىٟؿها إلامل٨ت الُٛالن. 

لُىا ؤن  ـ ابدؿمذ الٛىجمُت وٗم ًا ػا٦ىي وؤهه ألمغ ُٖٓم ٖو
ت.  ا وبؿٖغ  هخدضر ؾٍى

ـ ضخ٪ ػا٦ىي و٢ه٣ه ختى صوي نىجه ٖلى نىث باقي الُٛالن 
ت بالخاعط.. واؾخُغص ٢اثال.. بالٟٗل اإلاجهم٨ت في ج٣ُُ٘ ألاظؿاص البك ٍغ
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ًبضو ؤهه ؤمغ ُٖٓم الظي خغ٥ ألامحرة الؿاخغة مً الٗالم الؿٟلي في 

 عخلت قا٢ت بلى هىا.. جًٟلي بالجلىؽ. 

ظلـ الجمُ٘ ٖلى م٣اٖض ٧اهذ ُٞما ًبضو لهم جىاؾب الٗمال٤ُ 

 ٖجهم.. ٞالُٛالن طوي ؤظؿاص ُٖٓمت بال ق٪. 

 بما خضر إلال٨ت الٗالم الؿٟلي لُلُِض؟  ـ ٢الذ الٛىجمُت ؤلم حٗلم

ـ ػا٦ىي.. بال ول٣ض ؤنابدىا ٚهت وخؼن إلاهاب٨م ألالُم.. وؤزظجىا 
الضهكت ٠ُ٦ خضر طل٪ ٞجإة ختى ٖلمىا بإمغ الىبىءة وميكىصة 

ت.   اإلامل٨ت الٗلٍى

 ـ ججهضث الٛىجمُت خؼها.. وٗم وؤها هىا مً ؤظل طل٪. 

 مىالحي. ـ عص ػا٦ىي ٦بحر الُٛالن.. جدذ ؤمغ 

 ـ ٢الذ الٛىجمُت.. وٗم ٞإها في خاظت بلُ٪. 

 ـ ػا٦ىي.. ٦لي آطان ناُٚت وجدذ ألامغ والُاٖت. 

ض باع٦ُل خغا َل٣ُا في مهمت بالٛت الخُىعة.  ـ الٛىجمُت.. ؤها ؤٍع

ـ عص ػا٦ىي ٞاٚغا ٞاه مً الضهكت.. جُل٣حن ؾغاح مً؟ وبهظه 

 الؿهىلت؟ 

غ باع٦ُل ه ى ظؼء ٦بحر مً زُخىا في الخغب ـ الٛىجمُت.... بن جدٍغ
 ال٣اصمت.

ـ همهم ػا٦ىي ٦بحر الُٛالن ب٤ًُ ظلّي ٢ٟؼ ٖلى ظمُ٘ زلجاث 
وظهه.. خغب مغة ؤزغي ل٣ض ؾئمىا الخغوب ونلُل الؿُىٝ بٗضما 

ض ب٢دام الُٛالن في  هل٪ مىا ال٨شحر في ملخمت مهالثُِل ولىؾُٟغ.. ال ؤٍع
ْغة.. ل٣ض ح

َ
ٗاهضث م٘ مىالي لىؾُٟغ ؤي مٗغ٦ت مغة ؤزغي وؤُٖض ال٨

ٖلى جىُٟظ ؤوامغه وال زالٝ في طل٪.. وباع٦ُل مهمت ؤؾىضث بلي مً 
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مىالي ولً ؤزال٠ طل٪، ؤهذ حٗلمحن ظُضا ٠ُ٦ هى بُل لىؾُٟغ إلاً 

 ًسغط ًٖ َاٖخه. 

ـ امخًٗذ الٛىجمُت مً خضًشه ٢لُال وخاولذ بزٟاء طل٪ 
زم ٢الذ..  بابدؿامت نٟغاء قُُاهُت بغػث مً قٟاه ؾىصاء ما٦غة،

ػا٦ىي ٖلُ٪ ؤن حٗلم ؤهجي ؤٖلم طل٪ ظُضا ول٨ً هل ٌؿاوع٥ ق٪ في 
ؤهجي ٢ض ؤزاَغ بىٟس ي وعظالي ٖبشا صون ؤي خُُت وخظع، وؤٖلم ظُضا 

ؤن الُٛالن ٖاهذ ال٨شحر في الخغب اإلالخمُت اإلاىهغمت مىظ آالٝ 

ا.   الؿىحن.. ال جسص ى قِئا ٞإها لً ؤجغ٥ مدبـ باع٦ُل ٞاٚع

. ٠ُ٦ طل٪ وها ؤهذ ج٣ىلحن مىظ بغهت ؾخدغعًٍ باع٦ُل ـ عص ػا٦ىي.
 مً مدبؿه؟ 

ـ اؾمٗجي ظُضا وصٖىا ال وؿدب٤ ألاخضار.. ٞالبض ؤن ؤل٣ي باع٦ُل 
 ؤوال وؤجدضر مٗه. 

ـ ػا٦ىي... و٠ُ٦ ؾخٟٗلحن طل٪ صون ؤن ٨ًك٠ لىؾُٟغ ؤمغه، ؤلم 
 ٌٗلم ب٣ضوم٪ هىا؟ 

الالػمت مً ؤظل  ـ ال جسص ي قِئا ًا ػا٦ىي ٞإها اجسظث الخضابحر 
 جد٤ُ٣ طل٪.. هُا زظوي إلادبـ باع٦ُل ال و٢ذ لضي. 

ـ جى٠٢ ػا٦ىي ًٖ الخضًض بغهت، زم ٖاوص ٢اثال.. وما ؾ٨ُىن 

 م٣ابل طل٪ للُٛالن؟ 

ض في اإلا٣ابل بطن؟   ـ هىا جىٟؿذ ؤمحرة الٓالم الهٗضاء.. ماطا جٍغ

 ضخ٪ ػا٦ىي وؤ٣ًً ؤن الٛىاثم ًخم ج٣ؿُمها آلان والبض ؤن ًً٘
ض.   ًضه ٖلى ما ًٍغ
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ض ؤن ؤٖىص للعى مغة ؤزغي.. ل٨م اقخ٣ذ  ـ بهجي ًا مىالحي ؤٍع
ت ونغازهم وهدً هخلظط بخٗظًههم ونى٘ والثم  لغاثدت الضماء البكٍغ

 قهُت مً ؤظؿاصهم البًُٛت. 

 ًٖ مىا٣ٞتها، هىا ناح ػا٦ىي مىاصًا 
ً
ـ ضخ٨ذ الٛىجمُت مٗغبت

اع٦ُل الؿٟاح.. والخٟذ ؤخض الُٛالن لُهُدب مىالجه بلى مدبـ ب
 بًاها.. مىالحي ٖلُِ٪ الخظع مً باع٦ُل ٞةهه ٦ما حٗلمحن ال 

ً
بلحها مدظعا

 يهاب ؤخضا. 

ـ هؼث الٛىجمُت عؤؾها.. وٗم ؤٖلم باع٦ُل ظُضا، ال جسص ى قِئا.. 

 هُا بىا. 

اء لُإزظ الٛىجمُت إلادبـ باع٦ُل،  ظاء ؤخض الُٛالن ألا٢ٍى
خٓاعها في جل٪ ال٣اٖت ختى ٖىصتها.. ٞالخٟخذ ألباهىر آمغة بًاه باه

ؾاعث الٛىجمُت زل٠ الٛى٫ الخاعؽ ختى ونال بلى ٦ه٠ في ٞجىة 

ظبل.. ٧ان ال٨ه٠ ٠٣ً ؤمامه الٗضًض مً الُٛالن ُٞما ًبضو ؤنهم مً 
ؤظل الخغاؾت، و٠٢ ؤمامهم الٛى٫ لُسبرهم باألوامغ التي نضعث 

٤ ؤمامه وؤمام ؤمحرة   الٗالم الؿٟلي.مازغا ٞخباٖضوا مٟسخحن الٍُغ

نٗضث الٛىجمُت ٖلى الهىاء و٦إنها حؿحر ٖلى ؤعى نلبت ختى 

٤ ٖلى يىء جل٪  صلٟذ صازل ال٨ه٠ اإلآلم وؾاعث جخدؿـ الٍُغ
ت اإلالتهبت اإلاٗل٣ت في ظمجمت آصمُت ٖلى ؤخض الجضعان،  الكٗلت الىاٍع

ختى باصعها نىث ؤظل ًسغط مً ؤخض ألاع٧ان اإلآلمت بٗضما ؾمٗذ 
 الخضًضًت جخسبِ بإعى ال٨ه٠.  نىث الؿالؾل

ـ ما الظي ؤحى بِ٪ بلى هىا ًا ابىت لُلُض وابىت ؤبي اإلاضللت، ما الٟاثضة 
ت بالىنى٫ بلى هىا  الُٗٓمت التي ؾدىالُجها، ٞإهِذ ال جخدملحن اإلاجاٞػ

حن بلى هظه الضعظت؟ ؤعي طل٪ ظلُا  هباء.. هل آإلاخ٪ ميكىصة الٗلٍى
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بُض لُلُض مؿخٛلت ًٚب ؤبي ٖلي.. بٗضما ٢خلذ ؤم٪ مشلما ٢خلذ ؤمي 

 وما ٧ان طل٪ ببُٗض ٖلحها. 

٣ها مً خضًض باع٦ُل.. زم الخ٣ُذ  امخًٗذ الٛىجمُت واػصعصث ٍع
 بً٘ ٧لماث لٗلها تهضؤ مً خى٣ه ٖلحها. 

ـ لم ؤوـ ؤه٪ ؤدي ألا٦بر بالُب٘ ولُاإلاا َلبذ مً ؤبي الهٟذ ٖى٪ 

 ول٨ىه لم ًغص طل٪. 

ل ٣ًه٣ه وهى  ٌؿحر بخل٪ ال٣ُىص ال٣ابًت ٖلى ضخ٪ باع٦ُل ْو

ضًه ختى ا٢ترب مجها لُبرػ بجؿضه الطخم اإلاكٗغ ال٨ش٠ُ  ٢ضمه ٍو
 ً ُيُه الخمغاٍو ومسالبه الخاصة و٢غهُه ال٣ابٗحن ؤٖلى عؤؾه.. ٖو

 اإلالتهبت.

ـ وهل ٖلي ؤن ؤنض١ طل٪! هل وؿِِذ ؤهِ٪ وؤزُِ٪ اللٗحن َاعف 
٠ُ ؤوس ى طل٪.. ٢خلذ ٖمل٨ما ظاهضًً ٖلى بػاختي ؤها وؤمي وؤزتي.. ٦

ؤمي بُض لُلُض وؤها ها هىا مًٛىب ٖلى مهٟض في ؤٚاللي.. وؤزتي ال 
ؤٖلم ٖجها قِئا مىظ ٞترة بُٗضة.. ل٣ض زال ل٨م وظه ؤب٨ُم وؤنبدخما 

جي ما ؾبب مجُئ٪ هىا؟   ؤمغاء الٗالم الؿٟلي.. وآلان ؤزبًر

ة ـ ا٢تربذ مىه الٛىجمُت مداولت تهضثخه.. وٗم ؤٖلم ؤه٪ في زىع 
ًٚب٪ وال ؤه٨غ ٖلُ٪ طل٪، و٦ما حٗلم ال وؿخُُ٘ الى٢ٝى في وظه 

 لىؾُٟغ.. ل٣ض ؤجِذ هىا صون ٖلمه وؤًًا ألخغع٥ مً سجى٪. 

جي ما ؾبب مساَغج٪ ب٩ل طل٪ ومجُئ٪  ـ ضخ٪ باع٦ُل.. هُا ؤزبًر
 صون ٖلم ؤبِىا.. و٠ُ٦ طل٪ وهى ًغاها مً زال٫ الٗحن الغ٢ُبت. 

ٚل٣ذ الٗحن الغ٢ُبت وؾإٖمل ٖلى ـ الٛىجمُت.. ال ج٣ل٤ ل٣ض ؤ
ىا.  حن وػاٍع غ٥.. ٞإمامىا ملخمت ٦بري م٘ ممل٨ت الٗلٍى  جدٍغ

ىا هظه ميكىصتهم التي جخد٤٣ بها هبىءة اإلالخمت!   ـ باع٦ُل.. ػاٍع
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ـ الٛىجمُت.. وٗم والبض مً ال٣ًاء ٖلحها ختى ٌؿهل ٖلُىا ؤن 
حن صون مٗاهاة.   هيخهغ في الخغب ٖلى الٗلٍى

بحن بإن ٣ًىم ب٣خلها؟  ـ باع٦ُل..  هههههه وهل ؤها مً جٚغ

ـ الٛىجمُت.. وٗم ٞإهذ لها.. ؤهذ باع٦ُل الُٗٓم مً ال يهاب ؤخضا 
 وال لىؾُٟغ اإلابجل طاجه.

ت لُٗم نضاها ظىباث ال٨ه٠ اإلآلم،  حٗالذ ضخ٩اث باع٦ُل مضٍو
 زم ا٢ترب مجها ختى جال٢ذ ُٖىاهما.. ْل ًىٓغ بلحها قؼعا. 

غ٦ذ هىا م٣ُضا بإٚاللي هظه ٦جُٟت ـ وٗم ؤج٣ىلحن ه
ُ
ظا آلان.. ل٣ض ج

مىدىت، ْللذ هىا في مدبس ي مىظ ؤل٠ ٖام ٣ٞضث ؤمي وؤزتي 

قُُٗىهت ال٨بري التي جىاعث ٦كبذ ال ؤٖلم ٖجها قِئا.. وها ؤهِذ ج٣ٟحن 

ؤمامي جُلبحن مجي مض ًض الٗىن في مٗغ٦ت لِؿذ حٗىُجي بص يء.. هُا 
 ا. ؤٚغبي ًٖ وظهي وبال مؼ٢خِ٪ بعب

ـ ضخ٨ذ الٛىجمُت اؾخسٟاٝ به ٢اثلت... ٠ُ٦ ٌؿدشجي ل٪ ٞٗل 
طل٪ و٢ىا٥ مهٟضة بخٗىٍظة الؿلب والاخخجاػ.. التي ؤل٣اها ٖلُ٪ 

 لىؾُٟغ. 

 ـ نغر باع٦ُل ؤٚغبي ًٖ وظهي. 

ـ ا٢تربذ مىه مغبخت ٖلُه.. اهضؤ واؾمٗجي ظُضا.. ؤها لي ٚاًت ؤؾعى 

٤ طل٪، وؤهذ ؾخدهل ٖلى بلحها وال يهمجي ما الشمً في م٣ابل جد٣ُ
ض الىنى٫ بلُه، هُا ؤزبروي  خ٪ م٣ابل طل٪ بطن ل٩ل مىا هضٝ ًٍغ خٍغ

 هل جىا٤ٞ ٖلى ما ٖغيخه ٖلُ٪ آلان. 

ـ قغص باع٦ُل و٦إهه ٌُٗض ٖلى هٟؿه الخ٨ٟحر زم ٢ا٫.. وٗم لِـ لي 
خل آزغ ٞإها م٨شذ هىا ؤٖىام وؤٖىام، ؤقخا١ ليؿماث الهىاء الباعص. 

تي ال  تي ؾلهها لىؾُٟغ.. هُا ؤزغظُجي مً هىا. ؤقخا١ لخٍغ
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٤ بهجاح  في جل٪ اللخٓت جلمؿذ الٛىجمُت ؤو٫ زُىة في ٍَغ
حن.. و٢ٟذ في وؾِ  ىا وا٢خدام ممل٨ت الٗلٍى زُتها لل٣ًاء ٖلى ػاٍع

ال٨ه٠ وعؾمذ جل٪ الىجمت الخماؾُت وؤقٗلذ قمٗت ؾىصاء ٦بحرة 
ت.. زم ٚغؾذ مسلهها في عاخت ًضها  لخ٣ُغ بًٗا جخىؾِ ظمجمت بكٍغ

مً ٢ُغاث الضماء ٖلى جل٪ الكمٗت اإلاكخٗلت.. زم مضث ًضها 

غؾذ مسلهها في ًضه ٦ما ٞٗلذ في ًضها و٢ُغث  وؤمؿ٨ذ بُض باع٦ُل ٚو
بٌٗ الضماء ٖلى الكمٗت اإلاكخٗلت التي اعجٟٗذ هحرانها زم همهمذ 

بُالؾمها.. الجؿض ظؿضي والضماء صماجي.. الدجب.. الدجب.. 

جإة طابذ ألانٟاص التي ٧اهذ  الخٟاء.. الخٟاء، الهى٫.. الهى٫.. ٞو
 مدُُت بباع٦ُل و٦إنها ٢ُٗت ظلُض اخخًىتها ؤقٗت الكمـ بدغاعتها. 

ـ جىٟـ باع٦ُل الهٗضاء وهم بالهغولت ججاه الخاعط.. ختى 
 اؾخى٢ٟخه ٢اثلت.. اهخٓغ لِـ آلان.. الخٟذ بلحها.. متى بطن؟ 

بلى اإلا٩ان الظي ٧ان  ـ ٢الذ.. بٗض ؤن ؤي٘ باع٦ُل هىا وؤقاعث

 ًجلـ ُٞه مً ٢بل مهٟضا بإٚالله.. والضهكت حؿُُغ ٖلُه. 

هىا طهبذ الٛىجمُت للخاعط وو٢ٟذ زم ؤقاعث ألباهىر ٞهغو٫ بلحها 
ًهُدب قُُاها مٗه وو٢ٟا ؤمامها ٞإقاعث للكُُان ٢اثلت.. هل 

اٍ بمهمخ٪ هىا؟   ؤزبر٥ مىال٥ مٍغ

جي ؾإججؿض في نىعة ٞإظاب الكُُان وٗم.. ؤزبروي مىالي ؤه
جي بالٗىصة.. هىا قٗغث الٛىجمُت بالشىاء ٖلى  باع٦ُل ختى جإمٍغ
ظهب لضازل ال٨ه٠ زم  اٍ ؤن ًخجؿض ٍو اٍ.. وؤقاعث لكُُان مٍغ مٍغ

 ٦بلخه باألنٟاص.. وؤنبذ و٦إهه باع٦ُل وال ؤخض ؾىاه. 

ـ و٠٢ باع٦ُل بجىاع الٛىجمُت ٞاٚغا ٞاه وهى ًىٓغ بلى اإلاخجؿض 
ئخه.. زم ٢ا٫.. ؤعا٥ِ ٢ض صبغِث ل٩ل ش يء ببراٖت، ًبضو ؤن الظي ؤزظ هُ
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اٍ اإلاجىس ي ظٗلخه ًمض٥ بكُُان  ُضة بِى٪ وبحن مٍغ هىا٥ نلت َو

 مخجؿض. 

ؼ بنها اإلاىٟٗت ولِـ ٚحرها  ـ ضخ٨ذ الٛىجمُت.. وٗم ًا ؤدي الٍٗؼ
٨ٞما ؤزبرج٪ الش يء صون م٣ابل.. هُا بىا آلان لىٗاوص ؤصعاظىا للٗالم 

 الؿٟلي. 

 اع٦ُل... ٠ُ٦ ؾإطهب م٨ٗم صون ؤن ًًُٟ لىؾُٟغ لىظىصي؟ ـ ب

ظة الدجب.. لً ًًُٟ  ـ الٛىجمُت.. ال ج٣ل٤ ٞل٣ض ٞٗلذ حٍٗى

اٍ باهخٓاعها.   لىظىص٥.. هُا بىا ُٞاعف ومٍغ

ٚاصعث الٛىجمُت ؤعى الُٛالن مخجهت م٘ باع٦ُل وؤباهىر بلى 
 الٗالم الؿٟلي.

*** 

ت ٌؿخٗض  إلاا هى ٢اصم ٞهم ٖلى وق٪ ٧ان الجمُ٘ باإلامل٨ت الٗلٍى

زىى ملخمت ُٖٓمت وخغب خامُت الىَِـ، ٧اهذ ٢اٖاث ال٣هغ 
اإلال٩ي و٦إنها زلُت هدل في ؤوط وكاَها.. ٧ان نباح ًىم ظضًض ٞضزل 

ؾمؿُاثُل الخىحن بلى ٢اٖت اإلاكىعة التي ًخىاظض بها ٖؼ٢اًُل ٦بحر 

ما م٣ضما الجً الٗلىي.. واإلال٪ ُٖيُاثُل مل٪ ممل٨ت الىىع.. صل٠ بلحه
 اخترامه ظازُا ٖلى ع٦بدُه زم ٢ا٫: 

اٍ وهي آلان بالخاعط..  ـ مىالي.. ل٣ض خًغث الجضة مً ممل٨ت مٍغ
 ؤهخٓغ ؤمغ مىالي ُٞما ؤٞٗل بٗض طل٪. 

ـ ٢ا٫ ٖؼ٢اًُل اهخٓغ ختى جإحي ألام الغثِؿت ٞإها ؤؾىضث بلحها مهمت 

هي ٖلى وق٪ بجمامها، لم ٨ًمل خضًشه ختى ٞخدذ ؤبىاب ٢اٖت 
اإلاكىعة طاجُا لخضل٠ ألام الغثِؿت لل٣اٖت خاملت نىلجانها. حٗلى 

 مالمذ وظهها بٌٗ ٖالماث الايُغاب. 
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بضو ؤنها ؤجمذ مهمتها.   ـ ٖؼ٢اًُل.. ها ٢ض ؤجذ.. ٍو

 ـ ألام الغثِؿت.. جدُت َُبت للجمُ٘. 

جي هل ؤؾٗض٥  ؼة، ؤزبًر ـ ٖؼ٢اًُل.. ولِ٪ جدُت َُبت ؤزخىا الٍٗؼ
 ٢ضمِذ ٖلُه؟ الخٔ الُىم ُٞما ؤ

ـ ألام الغثِؿت... وٗم ؤجممذ اإلاهمت التي ٧لٟخجي بها ؾُضي و٦ما 
 ْىيذ، نض١ خضؾ٪ بالٟٗل. 

ـ هىا اٖخلى الىظىم وظىههم ظمُٗا زم ٢ا٫ ُٖيُاثُل بطن ما 
 جى٢ٗخه خضر، ه٨ظا جخإػم ألامىع وج٤ًُ ٖلُىا الضاثغة. 

ٖت ٢ام ٖؼ٢اًُل مً ٖلى ٖغقه الُٗٓم وؤقاع بلى ظضعان ال٣ا

بهىلجاهه ختى جبضلذ ٞجإة وؤنبدذ ال٣اٖت و٦إنها سخابت َاُٞت في 
ؾماء ػع٢اء بُٗضة اإلاضي، هىا ٖاوص ٖؼ٢اًُل الخضًض مٗهم.. آلان ٢مذ 

بذجب ال٣اٖت ًٖ ؤي مداولت للخىهذ ٖلُىا ٞىدً آلان صزلىا في بٗض 
 آزغ بُٗض ًٖ اؾترا١ الظبظباث وازترا١ ال٣اٖت.

ل٣اصم مً الههى ال٨بحر ماػالذ ٦ما هي ٧اهذ ٢اٖت اإلاكىعة جبضو ل
ول٨ً بٗضما حجهها ٖؼ٢اًُل ال ًسُغ ٖلى با٫ ؤخض ؤنها لِؿذ في 

 مىيٗها. 

ُيُاثُل والخىحن ؾمؿُاثُل  ـ اججهذ ألام الغثِؿت هدى ٖؼ٢اًُل ٖو
زم ٢الذ.. الك٪ الظي ؾُُغ ٖلُ٪ مىالي للؾ٠ جبِىذ ؤمغه، و٦ما 

 ْىيذ. 

غ ُٖيُاثُل مخإٟٞا.. ؤٖل م ظُضا ٠ُ٦ ٨ًٟغ َاعف وؤزخه زانت ـ ٞػ
اٍ.. وؤهخم حٗلمىن ؤهه ًمخل٪ الٗضًض مً ؤمهغ  بٗضما جدالٟا م٘ مٍغ

الجً اإلاخجؿضًً، و٦ما وٗلم ظمُٗا ؤن اإلاخجؿضًً وخضهم مً 
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لت صون ٞطر ؤمغهم  ٌؿخُُٗىن الخُاة بهىعة ؤي شخو إلاضة ٍَى

 ختى لى ٧اهذ هظه اإلاضة ؾىىاث.. 

٪ ؤمغث ألام الغثِؿت ؤن جخدغي ؤمغ الجضة ـ عص ٖؼ٢اًُل.. وٗم ولظل
اٍ.   الىاٞضة مً ممل٨ت مٍغ

ـ هىا الخ٣ُذ ألام الغثِؿت الخضًض.. وٗم ؾُضي و٢مذ بخدغي 

ألامغ وللؾ٠ الكضًض.. جبِىذ ؤن ظضة ؾمؿُاثُل الخ٣ُ٣ُت ٢ض ٢ط ى 
اٍ بسغوظهم ًٖ َاٖخه  هدهها مىظ ؾىىاث هي وظضه بٗضما ٖلم مٍغ

ممل٨خه واللجىء بلى ممل٨خىا.. وهىا٥ ؤمغ ظلل  وعٚبتهم في الغخُل مً

خضر ما لم هيخٓغه، بل ٧ان مؿدبٗضا جماما، ال٩اعزت ؤن قمٗت بابل 
 الؿىصاء ٢ام ؤخض بةقٗالها ؤمـ! 

ـ هىا اعحٗض الجمُ٘ و٢ا٫ ٖؼ٢اًُل.. ٧اعزت، هدً وٗلم ؤن قمٗت بابل 
 لم ٌكٗلها ؤخض مىظ سجً... 

هل حٗىىن ؤن باع٦ُل الؿٟاح ـ ُٖيُاثُل.. ج٣هضون ما ٞهمخه.! 

َل٤ نغاخه؟ 
ُ
 ؤ

٣ه آلان  ـ عصث ألام الغثِؿت.. وٗم ل٣ض ؤنبذ خغا َل٣ُا وهى في ٍَغ
غه ٞهى بالُب٘ لِـ  بلى الٗالم الؿٟلي، وهدً وٗلم مً ٢ام بخدٍغ

لىؾُٟغ، ؤنها الٛىجمُت اللُٗىت. ٞال ًجغئ ؤخض ٚحرها ٖلى ٞٗل طل٪ 

ظ  بمشل هظه الجغؤة.. ٨ٞما ؤزبرج٨م مً ٢بل ؤنها ؤزظث ٖلم الخٗاٍو
اإلا٣ٗض مً ؾاخغة الكُاَحن اإلا٣بىعة في الجخُم لُلُلض.. ولىؾُٟغ 

ُل٤ ؾغاح باع٦ُل، ما ٖاص ؤمامىا  ٖىُض لم ٨ًً لُسى٘ للٛىجمُت ٍو

 و٢ذ ٦شحر ؤعي ؤن هخدغ٥ وهُل٤ هٟحر الخإهب إلاا هى ٢اصم. 

. هُا بىا ـ هىا جم٨ىذ الخحرة مً الجمُ٘ لبرهت.. ختى ٢ا٫ ٖؼ٢اًُل.
ولىىٟظ الخُىة ألاولي.. ؾمؿُاثُل.. ٖلُ٪ اؾخ٣با٫ الجضة آلان وجٟٗل 

 ما ؤمغج٪ به. 
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اٖت.   ـ اهدجى ؾمؿُاثُل الخىحن.. بالُب٘ ؾمٗا َو

لُِ٪ بالبضء ٞىعا ٞالُىم  ـ وؤهِذ ؤًتها ألام الغثِؿت اؾخٗضي ظُضا ٖو

ؾُٗذ الؼهغة بالؿماء ٞإؾغعي ٢بل ؤن جضزل الجضة ال٣هغ، 
اثُل ؾُٗمل ٖلى ا٢خىام بٌٗ الى٢ذ ختى جيخهي مً ٞؿمؿُ

 مهمخ٪. 

اٖت ؾُضي.   ـ عصث ألام الغثِؿت.. ؾمٗا َو

ـ وٗم ؤهه الى٢ذ اإلاىخٓغ لبزوٙ الؼهغة بالؿماء ٞهى الى٢ذ الظي 

ًُاب٤ مىلض مىالي ُٖيُاثُل ومىالحي اإلايكىصة وبظل٪ وؿخٗض 
ظ الالػمت للخماًت.. ؤما ؤهذ ًا ُٖيُاثُل.. ٞهلم بىا لىظهب بلى  بالخٗاٍو

ىا وهخ٣ٟض ألازذ ظاعصًيُالِـ ٢بل ؤن جل٣ي اإلال٪ ألاعض ي طا  مسضٕ ػاٍع

الغئوؽ ألاعبٗت ٞهى ٖلى وق٪ الخًىع ٞىع ؤن جيخهي ألام الغثِؿت مً 
ؾىض 

ُ
ٖملها.. هُا بىا وٗىص آلان بلى ٢اٖت اإلاكىعة ل٣ُىم ٧ل مىا بما ؤ

ا مىظ آالٝ الؿىحن بلُه مً مهام.. ٨ٞم مً ؤو٢اث ٖهِبت مغث ٖلُى
مت، ول٨ً الُىم لِـ  ٦ىا والٗالم الؿٟلي في سجا٫ ما بحن ههغ وهٍؼ

 ؤقبه بالباعخت ٞةما هيخهغ وبما همىث. 

 ـ عصص الجمُ٘ بدماؾت اإلاداعبحن بةطن هللا الىهغ لىا. 

زم ؤقاع ٖؼ٢اًُل مغة ؤزغي ٞخدىلذ ٢اٖت اإلاكىعة بلى ؾحرتها 
خدذ ؤبى  ابها واههٝغ الجمُ٘ ٧ل بلى مهامه ألاولى التي ٧اهذ ٖلحها ٞو

ىا طي  ُيُاثُل بلى مسضٕ ػاٍع التي ؤؾىضث بلُه.. اججه ٖؼ٢اًُل ٖو

ىضما ا٢تربا بلى الباب ؤٞسر لهما الخغاؽ ختى  الخغاؾت الٟاث٣ت، ٖو

ىا في عصائها ألابٌُ  ىضما صزال هغولذ ػاٍع ًضلٟان بلى الضازل. ٖو
 دؿاثلت. اإلاالث٩ي بجىاخحها وطعاٖحها لخدخًً ؤبحها م

ض آلان؟   ـ هل خان اإلاٖى
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 ـ ؤظابها.. وٗم ٞلدؿخٗضي ؤهذ وظاعصًيُالِـ آلان. 

 ـ عصث ظاعصًيُالِـ.. ؤها ٖلى ؤهبت الاؾخٗضاص هُا بىا. 

ـ ٢ا٫ ٖؼ٢اًُل.. وٗم ؾخظهبان بٗض ؤن ٣ًابل ُٖيُاثُل اإلال٪ 
 ألاعض ي ألابٌُ طا ألاعب٘ عئوؽ ٞل٣ض خًغ آلان. 

ٗا مخجها بلى بهى ٢اٖت اإلاكىعة لُل٣ي هم ُٖيُاثُل باالههغاٝ  ؾَغ
ب الجالـ ٖلى  يُٟه اإلاىخٓغ.. صل٠ بلى ال٣اٖت مغخبا بال٠ًُ الٍٛغ

ؼ ألابٌُ.   ؤخض اإلا٣اٖض الىزحرة، مغخبا باإلال٪ الٍٗؼ

ـ مغخبا ب٪ مىالي ُٖيُاثُل زاصم٪ ألاعض ي اإلاُُ٘ اإلاسلو في 
اٖت.   زضمخ٨م ؾمٗا َو

 ـ اظلـ ًا ؤبٌُ. 

هى الخاصم ألاعض ي ومل٪ الجً ألاعض ي الظي  ٧ان هظا ال٠ًُ
ال بإعبٗت عئوؽ.. الازىان  ًدُا بحن البكغ، ٧ان ؤبٌُ البكغة ٍَى

حن الؿىصاء.. ؤما الغؤؾان آلازغان  باإلاىخه٠ ج٣ب٘ بهما الٗضًض مً ألٖا
٩ٞاها مملىثحن باآلطان ٣ِٞ.. ظلـ اإلال٪ ألاعض ي زم ؤٚل٣ذ ٖلحهما 

م الؿماح لضزى٫ ؤي مسلى١ ختى ال٣اٖت بٗضما ؤمغ ُٖيُاثُل بٗض

 ًغخل يُٟه. 

غ الىحران ٞغخا  ٞؼ طهب ؾمؿُاثُل مهغوال ًًغب الهىاء بجىاخُه ٍو

غ الىحران هي  وابتهاظا بل٣اء الجضة.. ٞىظض ظضجه جدل٤ في الهىاء جٞؼ
ال ًدل٣ان ه٨ظا ٞغخا.. ختى هبُا ؤزحرا وصلٟا بلى ٢هغ  ألازغي ْو

ت.   اإلامل٨ت الٗلٍى

واعجمى ٖلى الجضة مٗاه٣ا بًاها.. ظضحي ال ؤنض١ ـ و٠٢ ؾمؿُاثُل 
جي ٠ُ٦  ما جغاه ُٖىاي. ؤزحرا وظضج٪ وها ؤهِذ ؤمامي.. ول٨ً ؤزبًر

اٍ؟   هغبِذ مً ممل٨ت مٍغ
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غة ًا بجي ل٣ض اج٣ٟذ م٘ ؤخض الجىىص باإلامل٨ت  ـ الجضة.. بنها عخلت مٍغ
 وهى مً اإلاسلهحن لٗباصة الىاع وؾاومخه ٖلى بُٖاثه الىاع اإلا٣ضؾت

اٍ.   ألابضًت التي ال جىُٟئ م٣ابل ؤن ٌؿهل زغوجي وهغوبي مً مٍغ

ت  ـ هىا امخٌٗ ؾمؿُاثُل وحٛحر وظهه ول٨ً ؤزٟى طل٪ بؿٖغ
ت.. ول٨ً هل ٌٗلم هظا الجىضي ب٣ضوم٪ هىا؟   باٖع

ـ بالُب٘ ال ًا بجي ول٨جي ؤزبرجه بإهجي ؾئمذ السجً صازل ممل٨ت 
اٍ وؾإخل٤ زاعظا وؤٖىص مغة ؤزغي.. وف ي اإلا٣ابل ؤُُٖخه الىاع مٍغ

اإلا٣ضؾت وهي ش يء باهٔ الشمً للمجىؽ.. ًا نٛحري ال ًىظض ش يء في 
الخُاة صون م٣ابل، ول٩ل مسلى١ زمىه الظي خضصه لبُ٘ هٟؿه ٞهظا 

الجىضي الخاثً بىٓغ٥ هى مٛامغ في هٓغه ٞل٣ض خهل ٖلى مبخٛاه 

 بجهض ال ًظ٦غ. 

ا٢خى٘ ب٨الم  ابدؿم ؾمؿُاثُل ابدؿامت نٟغاء ُٞما ًبضو ؤهه
الجضة، ختى ٖاوص الخضًض مغة ؤزغي.. ول٨ً لَم ب٣ُتي َُلت هظه 

اٍ؟ لم جداولي الهغب م٘ ظضي؟  ىام في ممل٨ت مٍغ  ألٖا

ه الكضًض  ـ ًا بجي.. لُاإلاا خاولذ طل٪ ول٨ً ظض٥ ٧ان ًمىٗه زٞى

اٍ، وبٗضما ٞاع١ الخُاة لم ٌٗض هىا٥ ما ًجٗلجي ؤهخٓغ  مً بُل مٍغ
 . في ممل٨ت اإلاجىؽ.

ـ ول٨ً ًا ظضحي هغوب٪ هظا ؾِكٗل ٞخُل ؤػمت ٖٓمى لً تهضؤ بال 
ت جٟخ٪ بمً ًسىيها.  بدغب ياٍع

لب  حن أَل ـ وٗم ًا بجي ؤٖلم طل٪ ومً ؤظل هظا ؤعؾلذ إلال٪ الٗلٍى

اٍ، وؤًًا بٗضما ٖلمذ بٓهىع ميكىصة  اللجىء وختى ال جُىلجي ًض مٍغ
ىا و٢ًائها ٖلى مل٨ت الٗالم الؿٟل ي، لهظا ٖلمذ ؤهجي الىبىءة، ػاٍع

ت.   ؾإظض الخماًت ٞغبما هدً ٖلى مكاٝع مٗغ٦ت ٢ٍى
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ىا.  حن ػاٍع  ـ عص ؾمؿُاثُل.. وٗم ل٣ض ْهغث ؤمحرة الٗلٍى

ـ الجضة.. وؤًً هي آلان ًا بجي ؤقخا١ لغئٍت اإلايكىصة مد٣٣ت 
 الىبىءة؟ 

ـ بنها في ظىاخها الخام اإلاكضص الخغاؾت م٘ ألام الغثِؿت 
 ظاعصًيُالِـ.. وونُٟتها اإلاداعبت 

هٓغ ؾمؿُاثُل ٞجإة بلى الؿماء ووظض الٛغوب ٢اصم ٞهمهم ٢اثال 
 ل٣ض خان الى٢ذ آلان! 

 ـ الجضة... خان الى٢ذ إلااطا ًا بجي؟ 

 ـ ال ًا ظضحي ؤ٢هض خان الى٢ذ للضزى٫ بلى ال٣لٗت هُا بىا. 

خل٤ ؾمؿُاثُل الخىحن بجىاع الجضة وهما في هُئت الخىاهحن ختى 
لٗت الخهِىت، زم هبِ ؾمؿُاثُل وزلٟه الجضة وصلٟا صزال بلى ال٣

بلى ال٣اٖت ال٨بري ٞىظضا اإلال٪ ٖؼ٢اًُل واإلال٪ ُٖيُاثُل وألام 
الغثِؿت ًجلؿىن ظمُٗهم وهم مجهم٨ىن في الخضًض و٦إنهم ًضبغون 

ت.. صزل ؾمؿُاثُل الخىحن واهدجى م٣ضما  ألمغ ما ٌٛلب ٖلُه الؿٍغ

دُتها ؤًًا.. اهدبه الجمُ٘ في الخدُت، ُٞما همذ الجضة بخ٣ضًم ج
ظلؿتهم هظه. مغخبحن بالجضة.. ُٞما اهخابذ ألام الغثِؿت خالت ناصمت 

مً الخدض٤ً في الجضة وهي تهمهم ب٩لماث ٚحر مٟهىمت، ختى هبذ 

وا٢ٟت مً م٣ٗضها واججهذ هدى الجضة وعبدذ ٞى١ ٦خٟها.. مغخبا بِ٪ 
 ؤًتها الجضة. 

الغثِؿت ول٨ً هىا ٧اهذ اإلاٟاظإة همذ الجضة لترص الخدُت ٖلى ألام 

الُٗٓمت.. ٢ام اإلال٪ ٖؼ٢اًُل مً ٖلى ٖغقه اإلاهُب وهى ًطخ٪ 
باصله طل٪ اإلال٪ ُٖيُاثُل وؾمؿُاثُل ؤًًا، بِىما جلخٟذ الجضة  ٍو

 هىا وهىا٥ مؿدى٨غة ضخ٩اتهم هظه. 
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 ـ ٢ا٫ اإلال٪ ٖؼ٢اًُل مغخبا ب٪ ًا ؤقماصي!! 

لت، مً ؤقماصي ًا مىالي.. ـ هىا هؼلذ الها٣ٖت ٖلى الجضة مدؿاث
 ؤها ؤظاًا ظضة ؾمؿُاثُل. 

 ـ هىا ضخ٪ ؾمؿُاثُل.. ؤق٪ في طل٪. 

ا٢ترب ٖؼ٢اًُل مً الجضة ناعزا في وظهها ممؿ٩ا بها ب٣ؿىة بالٛت 
مكحرا بلى مغآة الخ٣ُ٣ت اإلاٗل٣ت ؤمامه ٖلى ؤخض ظضعان ال٣اٖت.. ٧اهذ 

غة مً ٠٣ً ؤمامها ٩ٞاهذ الج ضة جىٓغ للمغآة هظه اإلاغآة ٧اقٟت لؿٍغ

ت مً جىحن بلى قُُان ٢بُذ..  وجغحٗض ؤونالها زم جبضلذ هُئتها ألاهشٍى
نغر ُٞه ٖؼ٢اًُل ها هي خ٣ُ٣خ٪ الخبِشت ًا ؤقماصي.. هؼلذ جل٪ 

ال٩لماث ٖلُه ٧الها٣ٖت.. ٞل٣ض ٦ك٠ ؤمغه للخى ٢بل ؤن ًبضؤ في 

 مهمخه الجاؾىؾُت. 

الي ال ٌٗلم ؤن ـ ضخ٪ ؾمؿُاثُل.. ل٣ض ًْ ؤهه ٌؿخُُ٘ زضإ مى 
حن ًٟى٢ىن زبشاء الٗالم الؿٟلي خُُت وخظع.. ل٣ض ٦كٟىا  الٗلٍى

ا حؿخُُ٘ الهغوب مً  ٣ا ؾٍغ ؤمغ٥ بؿهىلت ٧اهذ ظضحي حٗلم ٍَغ
اٍ.   زالله صون اللجىء لجىضي نٛحر ٖىض مٍغ

اٍ  ـ ٢الذ ألام الغثِؿت بهه ؤخض اإلاخجؿضًً الظًً ٌؿخٗحن بهم مٍغ
٣ىم بؼعٖهم بؿهىلت في ؤي م ض جدب٘ ؤزباعه. ٍو  ٩ان ًٍغ

ال١  ُن٤ٗ ؤقماصي اإلاخجؿض مً ٞطر ؤمغه وؤزظ ًخىؾل إَل
 ؾغاخه. 

ـ هىا نغر في وظهه ٖؼ٢اًُل ؤهذ بالُب٘ واهم ال ق٪، لم ًدضر 
حن ولم ًىل ؤؾىء ٣ٖاب.   ؤن ججغؤ ؤخض ٖلى ممل٨ت الٗلٍى

 ـ ؤعظى٥ ًا مىالي ؤعظى٥ انٟذ ٖجي. 
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جاؾىؽ اللٗحن، زظوه ختى ـ ٖؼ٢اًُل.. ال مجا٫ للهٟذ ؤيها ال
ٗل٤ ٖلى عمذ الجماظم في صاثغة الهى٫.   ج٣ُ٘ عؤؾه َو

 ـ ؤقماصي ناعزا مخىؾال با٦ُا.. ؤعظى٥ ًا مىالي.. الغخمت. 

 ـ ٖؼ٢اًُل.. الغخمت إلاً هم مشل٪ زُُئت ال حٛخٟغ. 

ـ هىا جضزلذ ألام الغثِؿت.. اؾمذ لي بٗض بطه٪ ًا مىالي لي عؤي 

 آزغ. 

 ي ؤهه ال مجا٫ لظل٪. ـ ٖؼ٢اًُل.. ؤع 

غ ؤقماصي  ـ ألام الغثِؿت.. وُٗه ٞغنت للىجاة بدُاجه.. تهللذ ؤؾاٍع
 ٞغخا ُٞبضو ؤن هىا٥ باصعة ؤمل للىجاة. 

 ـ ٖؼ٢اًُل.. ٠ُ٦ طل٪؟ 

ٌ ٢ُٗذ عؤؾه.   ـ ألام الغثِؿت.. هجٗله ًخٗاون مٗىا وبن ٞع

غ ؤقماصي ٞغخا ٖاوصه الُإؽ ُٞبضو ؤنهم  ـ بٗض ؤن تهللذ ؤؾاٍع

اعف.  اٍ والٛىجمُت َو ت ما ًًمغه مٍغ ضون مٗٞغ  ًٍغ

ْل ًدضر هٟؿه، ول٨جها خُاجه اإلاهضصة ولً ًسغط مً هىا ؤن 

ٌ، وؤًًا لً ًٟلذ بسُبخه هظه مً ؾُضه.. في ٦ال الخالخحن خُاجه  ٞع
 مهضصة. 

 ـ َإَإ عؤؾه زم ٢ا٫.. وٗم ًبضو ؤهه ال مٟغ مً طل٪. 

ماصي في سجً مكضص هاصي ٖؼ٢اًُل ٖلى الخغاؽ آمغا بىي٘ ؤق

الخغاؾت ختى ًىٓغون في ؤمغه مغة ؤزغي.. ا٢خاص الخغاؽ الجاؾىؽ 
اإلاجىس ي ؤقماصي بلى سجً مكضص الخغاؾت مذجىب ًٖ طبظباث 

 الازترا١ ال٣اصمت مً الٗالم الؿٟلي.
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ىا وونُٟتها وألام الغثِؿت واإلال٪ ُٖيُاثُل  وصٖا ٖؼ٢اًُل ػاٍع
ملخٟحن خى٫ َاولت مهالثُل  ل٣اٖت اإلاكىعة.. هغو٫ الجمُ٘ وظلؿىا

الظهبُت التي جدمل طل٪ الخمشا٫ الُٗٓم، ختى باصعهم ٖؼ٢اًُل 
 الخضًض.:

ـ آلان ٢ض عؤًخم ؤن َاعف خاو٫ ازترا١ اإلامل٨ت مغجحن مخخالُخحن في 

ىا ٢بل الضزى٫ في  ض الىنى٫ لؼاٍع و٢ذ ٢هحر ظضا مما ًىضر ؤهه ًٍغ
ض ال٣ًاء ٖلحها ؤوال ختى ٌؿهل له الؿُُغة ٖلُىا بٗض  الخغب، ًٍغ

 ٣ٞضها.

ىا.   اٖخلذ مالمذ الخؼن ٖلى وظه الجمُ٘، بِىما ؾاوع ال٣ل٤ ػاٍع

ت وجىُٟظ ما  ـ ؤعصٝ ٖؼ٢اًُل ٢اثال.. هظا ًدخم ٖلُىا الخدغ٥ بؿٖغ
 ٖؼمىا ٖلُه مً ٢بل، ٞالبض ؤن هدخاٍ ؤ٦ثر مً طل٪. 

 ـ ألام الغثِؿت.. وٗم مىالي. 

 رة؟ ـ هل ؤنهُِذ ما ؤزبرججي به مىظ ٞت

ـ ؤظل ؾُضي بٗضما وعصججي طبظباث الازترا١ ٖضة مغاث، ؤ٣ًىذ ؤن 
َاعف والٛىجمُت ًسُُان لؼعٕ ظاؾىؽ هىا و٦ما حٗلم ؤها ؤ٦ثر مً 
ٌٗلم ٠ُ٦ ٨ًٟغان، لظل٪ ٖمضث بلى بٚال١ الخِ الٗلىي الظي بضوهه 
ًجٗل ججؿض الجً والكُاَحن الؿٟلُت مً اإلاؿخدُل. وبظل٪ ال 

ت الالػمت لخجؿضهم وهظا ما خضر ًخم٨ىىن مً ؾغ٢ت ال ُا٢ت الٗلٍى
للخى م٘ الجاؾىؽ ؤقماصي وهظا ما لم ًإزظوهه في الخؿبان ألنهم 
مى٢ىحن بإهه ال ٌٗمل ؤخض مً الٗلىٍحن بٗلم الُالؾم وبظل٪ لم 

 ٌؿاوعهم الك٪ لخٓت في بم٩اهُت ٞطر ؤمغ ؤقماصي. 

ىا حؿخم٘ لخضًض ألام الغثِؿت وهي قضًضة ؤلاعج اب بها ٧اهذ ػاٍع
م الكٗىع ال٣ىي الظي ًجخاخها بإهه هىا٥ ؾغا  وبٗلمها و٢ىتها ٚع

 صُٞىا بلى آلان لم حٗلمه. 
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ـ ٢ا٫ ٖؼ٢اًُل.. وؤهذ ًا ؤدي ُٖيُاثُل هل ؤجممذ ٧ل ش يء م٘ مل٪ 
 ألاعيُحن؟ 

لُىا ؤلاؾغإ في  ـ ؤظل ًا مىالي ٧ل ش يء ٖلى ؤهبت الاؾخٗضاص، ٖو

 الخىُٟظ. 

 البضء.  ـ ُٖٓم ظضا.. آلان ٖلُىا

 ـ هل ؤٚل٣ِذ البىابت الؿابٗت ًا ظاعصًىالِـ؟ 

ـ عصث الىنُٟت ألاولى.. وٗم ًا مىالي ٞلً ٌؿخُُ٘ ؤخض مً الٗالم 
 الؿٟلي الٗبىع بلى ألاعى ختى جيخهي اإلالخمت وه٣ط ي ٖلحهم. 

ـ ؤخؿيِذ.. ٖلُىا الخدغ٥ ٢بل ونى٫ باع٦ُل بلُىا هُا بىا لىىجؼ ما 

 للخغب. ب٣ى مً زُخىا ٢بل الخدغ٥

ونلذ الٛىجمُت وفي صخبتها باع٦ُل الؿٟاح وؤباهىر ومجمىٖت 
ظة الخدى٫ وظٗلخه في هُئت  الخغؽ.. ٧اهذ ٢ض ٚحرث هُئت باع٦ُل بخٍٗى

بىمت هاثدت ختى ال ٨ًدك٠ ؤبىها ٞٗلتها ٢بل بهجاػ ما حؿعي بلُه، 
ونلذ بلى ممل٨ت الٓالم لخىُل٤ ألابىا١ بىٟحرها اإلاٗخاص مٗلىت ًٖ 

حرة الٓالم.. هبُذ الٛىجمُت ؤمام ٖغف َاعف ال٣اب٘ ٖلى ونى٫ ؤم

غه ٞغخا بٗىصتها.. مغحى  ٞىهت الجخُم.. هم مغخبا بها و٢ض تهللذ ؤؾاٍع
 مغحى ؤعا٥ِ ٢ض ؤهجؼث اإلاهمت بؿالم. 

كها ؤمام َاعف لُجض  ـ هىا اهخًٟذ البىمت الىاثدت وجُاًغ َع

ُه َاعف مخلٗشما باع٦ُل ظالؿا ٖلى ع٦بدُه لحهب وا٢ٟا ؤمامه، هٓغ بل
 مغخبا بإدي باع٦ُل الُٗٓم. 

ـ الخٟذ بلُه باع٦ُل ًغم٣ه بىٓغاث الخ٣ض اإلاىٛمـ باالهخ٣ام، زم 
باصعه ٢اثال.. وٗم ؤزُ٪ السجحن ألل٠ ٖام بإعى الُٛالن، ؤزُ٪ الظي 
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لم ج٨ٟغ ؤن ججٗل ؤباه ٌٟٗى ٖىه زكُت ؤن ؤ٢خىو مى٪ ٖغف الٗالم 

 الؿٟلي. 

 ـ باع٦ُل ؤها...

ظاع الىاهُت والٛحر م٣بىلت، ـ ٢اَ ضا مً ألٖا ض مٍؼ ٗه باع٦ُل ال ؤٍع
هدً ظمُٗا وٗمل لخد٤ُ٣ مأعب مسخلٟت.. ٧ل مىا له هضٝ ًبغي 

 الىنى٫ بلُه. 

ـ هىا جضزلذ الٛىجمُت.. لم هجخم٘ آلان لىدكاظغ، ؤمامىا ٖمل 
اٍ آلان ختى وؿخُُ٘ بجمام اإلاهمت.   ٖلُىا ال٣ُام به.. ؾإج٣ٟض ؤمىع مٍغ

زل ؤخض الخغاؽ ًدمل في ًضًه عؾالت زانت بلى َاعف، هىا ص
لذ مالمذ  ذ الٛىجمُت وؤمؿ٨ذ بالغؾالت زم ابدؿمذ ٖو ؤؾٖغ

 الاعجُاح ٖلى وظهها. 

اٍ.   ـ َاعف.. ًبضو ؤن الغؾالت بها ما ٢ض ؤؾٗض٥، ًبضو ؤنها مً مٍغ

اٍ ًسبرها بىجاح ونى٫ ؤقماصي  ـ وٗم ًا َاعف هي مً مٍغ

حن وؤعؾل له ؤو٫ عؾالت جُٟض بىجاح زُخىا  اإلاخجؿض ٢لٗت الٗلٍى
 وصزىله ٖلحهم في هُئت الجضة ؤظاًا.. 

 ـ مغحى مغحى ؤخؿيِذ ًا ؤزخاه، 

 ـ ضخ٪ باع٦ُل... وٗم الٛىجمُت ؤزظث الضهاء ًٖ لُلُض. 

 ـ جإٟٞذ الٛىجمُت... ماطا ج٣هض ًا باع٦ُل؟ 

اٍ بص يء آزغ؟   ـ الش يء، هل بٗض مٍغ

ٗضما اَمإن ٖلى اظخُاػ ؤقماصي ـ وٗم.. ًسبرها بإن هغؾل٪ ب
حن والاهضؾاؽ بُجهم.   وجداًله ٖلى الٗلٍى

ٗا ٢بل ؤن ًى٨ك٠ ؤمغها ألبي.   ـ خؿىا ظضا ٖلُىا البضء ؾَغ
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ت، ل٣ض عجبىا  ىا وبؿٖغ ـ الٛىجمُت.. وٗم ٖلُ٪ ؤن جسلهىا مً ػاٍع
 ل٩ل ش يء. 

ـ َاعف... وٗم ختى الهُئت التي ؾخسخٟي ٞحها، لً ًسُغ ٖلحهم هظه 

 خُت الخبِشت. ال

 ـ باع٦ُل... وما هي بطن؟ 

 ـ َاعف.. ؾخ٨ىن ُٖيُاثُل.

ـ باع٦ُل... مً؟ هل ؾإجسٟى في هُئت ُٖيُاثُل؟ ٠ُ٦؟ بالُب٘ هظا 
 مدا٫! 

ـ هىا جضزلذ الٛىجمُت.. لِـ مدا٫ ل٣ض زُُىا للخسلو ؤوال مً 

ظة الخدى٫ وهظا الخاجم.   ُٖيُاثُل زم ؾدخسظ هُئخه بخٍٗى

و٢ض ؤٚغوع٢ذ ُٖىاه بضمٕى خبِؿت، هظا زاجم ؤمي مض باع٦ُل ًضًه 
 ٠ُ٦ خهلذ ٖلُه؟ ؤُُٖجي بًاه.. الخ٣ُه مجها ممؿ٩ا بًاه. 

ت لخهى٘ هالت  ٩ٞان زاجما بلىن ػمغصي بغا١ جسغط مىه طبظباث ٢ٍى

مًِئت جدُِ باع٦ُل مً ٧ل ظاهب، ويٗه في بنبٗه و٦إهما ٖاص بلُه 
ل الخاجم بإنبٗه اهخابخه ظؼء مً عوخه اإلا٣ٟىصة.. بٗض ؤن وي٘ باع٦ُ

م ٢ؿىة ال٣لب التي وكإ ٖلحها.. ٞل٣ض ؤٖاص  خالت مً الخىحن ال٣اجل، ٚع

اث مً ؾىىاث ٚابغة، ل٣ض ٧ان هظا زاجم ؤمه  هظا الخاجم له ط٦ٍغ
الغاخلت اإلال٨ت صاظمحرا، و٧ان هىا٥ آزغ م٘ ؤزخه الٛاثبت قُُٗىهت 

اث ألالُمت ٖلى ال٨بري ٞله ؾىىاث لم ٌٗلم ٖجها قِئا.. تهاٞخذ الظ ٦ٍغ
 باع٦ُل وؤزظث جاػه ؤػا.. ختى زلهه مجها نىث َاعف.. 

اٍ بٗض بغؾالت ؤزغي، ٞلم ًىدبه باع٦ُل لهىث بى١  ـ ؤعي ؤن مٍغ
اث اإلااض ي.   هٟحر الغؾاثل ٞل٣ض ٧ان في ٖالم آزغ م٘ ط٦ٍغ

 ـ الخٟذ بلُه باع٦ُل.. ماطا ٢لذ آلان؟ 
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اٍ جُٟض بإن هخدغ٥ ـ َاعف.. ل٣ض ونلخىا الغؾالت ألازغي مً م ٍغ
ٗا ٞل٣ض ظهؼ ؤقماصي ٧ل ش يء وؾُضبغ صزىل٪ ٢لٗت الٗلىٍحن  ؾَغ

اٍ لهظه اإلاهمت  ٞإهه مخجؿض ماهغ بال ق٪ وبال لم ٨ًً ًغؾله مٍغ
 الهٗبت. 

 ـ باع٦ُل... وٗم وٗم ؤها مؿخٗض لظل٪ متى ؾإعخل؟ 

ـ عصث الٛىجمُت اللُلت ٖىضما ًدل الٓالم ؾِخجؿض ؤقماصي 
خدى٫  لؿمؿُاثُل الخىحن لض٢اث٤ مٗضوصة ؾخ٨ىن ؤهذ زلؿت ٍو

مخدى٫ ٦بىمت هاثدت وبٗضها اجغ٥ الخهٝغ له ختى ًامً صزىل٪ 

 ال٣لٗت. 

ـ وٗم آلان ٖلمذ ما ًيبغي ٖلي ٞٗله، لم ًب٤ ؤمامىا ؾىي خلى٫ 
 الٓالم وها هى ٢ض ؤوق٪ ٖلى طل٪ 

هبِ اللُل بدل٨خه ال٣اجمت لُجٗل الٗالم الؿٟلي ؤ٦ثر ْالما، 
٤ مً عخمه ٧ل الكغوع اإلاغج٣بت مً قُاَحن لىؾُٟغ ججاه لخىُل

ت.  ممل٨ت الىىع الٗلٍى

اع ياعبا بجىاخُه في  جإهب باع٦ُل وجدى٫ بلى البىمت الىاثدت َو
الهىاء، ٧اهذ ٧ل خغ٦ت بخدل٣ُه ه٨ظا ًخظ٦غ بها ٢ؿىة لىؾُٟغ ٖلُه 

وط٫ السجً وهى م٨بل بإٚالله، لم ًيـ ألزىجه جأمغهم ٖلُه و٢خل 

لم ًيـ اقدُا٢ه ألزخه الٛاثبت التي حجبذ ٖىه جماما، ْل ؤمه، 
ت ٞل٣ض الخذ  اجه هظه ختى ا٢ترب مً ال٣لٗت الٗلٍى باع٦ُل ٌٗاوي ط٦ٍغ

٢بابها له مً بُٗض، ْل مدل٣ا ختى جبحن ؤلاقاعة التي اج٤ٟ ٖلحها 

ت مخخالُت زم جخى٠٢ زم  ؤقماصي في الغؾالت ٞل٣ض ٧اهذ طبظباث ٢ٍى
 حٗاوص مغة وجيخهي. 

هبِ باع٦ُل الؿٟاح لُجض جىِىا ٢ابٗا ؤمامه، باصعه الخضًض، هُا 
مىالي وابً مىالي لىؾُٟغ الُٗٓم، لُباصعه باع٦ُل ٢اثال.. مً ؤهذ؟ عص 
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الخىحن.. زاصم٪ اإلاُُ٘.. ؤقماصي اإلاخجؿض، زم ؤزظه وؾاع في ه٤ٟ 

مٓلم ال ٩ًاص ًًِئه ؾىي ؤُٖجهما الخمغاء ختى ونال آلزغ الى٤ٟ 

ت  مٓلمت مل٣ى بإخض ؤع٧انها ظشت مسجاة ٖلى وظهها وم٣ُضة لُجضا ٚٞغ
 بالؿالؾل الٛلُٓت. 

ـ ا٢ترب باع٦ُل مداوال ا٦دكاٝ الجشت بال ؤن مىٗه ؤقماصي.. ال 
و٢ذ لضًىا ل٣ض ؤهجؼث اإلاهمت و٢مذ باٚخُا٫ ُٖيُاثُل، هُا ختى جخسظ 

ت وال ججٕز هظا الخاجم مً ًض٥.. ٞله ٢ىة ٦بحرة ججٗل٪  هُئخه بؿٖغ
 ض وال ًى٨ك٠ ؤمغ٥. جهم

لم ًتر٥ ؤقماصي ٞغنت لباع٦ُل ٞل٣ض جدى٫ آلان لُٗيُاثُل مل٪ 
اص ؤقماصي بلى نىعة الجضة مغة ؤزغي.  حن، ٖو  الٗلٍى

مغ باع٦ُل بهىعجه الجضًضة ؤمام خغاؽ ال٣لٗت ولم ًلخٔ ؤيهم ؤي 
حُٛحراث ٖلى ُٖيُاثُل ٞها هى ٌؿحر بهُبخه وزُىاجه الهاصثت خامال 

ل٩ي في ًضه، ًىدجي له مً ًل٣اه.. ونل ُٖيُاثُل ل٣اٖت نىلجاهه اإلا
ىا وألام الغثِؿت وظاعصًيُالِـ و٧اهىا في  اإلاكىعة لُلخ٤ بٗؼ٢اًُل وػاٍع

ٚاًت الخىجغ ًخداوعون ُٞما بُجهم ختى ظلـ ُٖيُاثُل ولم ًىبض ببيذ 
 قٟه.

ـ ختى باصعه ٖؼ٢اًُل ٢اثال.. ل٣ض ٖلمىا آلان بيبإ قمٗت بابل الؿىصاء 
بضو ؤن هظا مً ؤظل باع٦ُل ٞل٣ ض ٢ام ؤخض بةقٗالها مىظ ؤًام ٢لُلت، ٍو

الؿٟاح وجسلُهه مً مدبؿه، وال ًسٟى ٖلُىا ؤن طل٪ مً ؤظل 
 اإلاٗغ٦ت. 

ُب الكُُاهُت  ـ همهم ُٖيُاثُل.. وٗم ال ًسٟى ٖلُىا جل٪ ألااٖل
 لُاعف ومٗاوهُه. 

ان ًسخلـ ٧اهذ ألام الغثِؿت جىٓغ لُٗيُاثُل ؤو باع٦ُل. وهى ؤًًا ٧
ىا صون الجمُ٘  بٌٗ الىٓغاث للجمُ٘، ٧اهذ ُٖىاه جخٟدهان ػاٍع
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٨ىن  ت مً ج٨ىن هظه التي جدضزذ ٖجها الىبىءة ٍو ض مٗٞغ و٦إهه ًٍغ

ىا حؿخم٘ لخضًض الجمُ٘  هال٥ َاعف ومٗاوهُه ٖلى ًضيها.. ٧اهذ ػاٍع

 ول٨ً لم جى٤ُ ب٩لمت واخضة، مما ػاص مً صهكت باع٦ُل اإلاخسٟي. 

٢اًُل في ٢اٖت اإلاكىعة.. آلان ٖلُىا ؤن وؿخٗض صوي نىث ٖؼ 
اٍ ؤٖضوا الجُىف ولم ًب٤ بال ؾاٖت الخؿم  للملخمت ُٞاعف ومٍغ

مت.. هُا ٞلُخإهب الجمُ٘.   بُيىا ٞل٣ض ؾئمىا سجا٫ الىهغ والهٍؼ

ىا صون خضًض ؤو ح٣ُٗب مجها وؾاعث زلٟها ونُٟتها،  ذ ػاٍع اههٞغ

هٓغاث ألام الغثِؿت جدبٗه وباع٦ُل ٢ام هى ؤًًا مخجها بلى ظىاخه و 
 ؤًىما طهب.

بٙؼ الٟجغ لُيكغ يُاثه ٖلى ال٨ىن الٟؿُذ مٗلىا اؾخئىاٝ الخُاة 

لُىم ظضًض، ول٨ً لم ٨ًً للٗالم الؿٟلي ههِب مً هظا الىىع، ٞل٣ض 
لى  هُان ٢اثضهم ألٖا ٦خبذ ٖلحهم الٓلمت ألابضًت ظؼاء ٖهُانهم ٖو

لؿٟلي وؾِ جغ٢ب ومخابٗت ببلِـ )لىؾُٟغ(، بضؤ ًىم آزغ في الٗالم ا
ت ٠ُ٦ ؾاعث ألامىع م٘  حن، ومٗٞغ إلاا ًدضر آلان في ممل٨ت الٗلٍى

 باع٦ُل والخُت اإلاىيىٖت. 

٧ان َاعف مىخٓغا في ٢اٖخه اإلال٨ُت التي حعج بالجماظم اإلاخىازغة في 
ظىباتها و٦إنها حٗلً ؤن خُاة مً ٌِٗكىن هىا ال حؿخمغ ؾىي بمىث 

ً، اهُل٤ هٟحر الخاظ ب ال٣اب٘ ٖلى باب ٢اٖت الجخُم الخانت آلازٍغ

بُاعف، مٗلىا ًٖ ونى٫ عؾالت إلاىاله، ج٣ضم الخاظب ممؿ٩ا 
 بالغؾالت مُُٗا بًاها لُاعف. 

صزلذ الٛىجمُت بٗضما ؾمٗذ نىث هٟحر الغؾاثل صوي مىظ 
 ٢لُل، هغولذ لخخلمـ ألازباع اإلاىخٓغة. 

 ـ هل ونلخ٪ هظه الغؾالت ًا ؤدي مً ؤقماصي اإلاخجؿض؟ 
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٤ الىهغ.. وٗم ؤنها الغؾالت  ُىاه ًسغط مجها بٍغ ـ عص َاعف ٖو
اإلاىخٓغة، ل٣ض جم ٧ل ش يء ٦ما ؤعصها جماما، ل٣ض جم اٚخُا٫ ُٖيُاثُل 

حن، ٞل٣ض ؤوظؼ ٖلُه ؤقماصي  ولم ٨ًدك٠ طل٪ ؤخض مً الٗلٍى
اإلاخجؿض بٗض ؤن اجسظ هُئت الجضة الخىحن، ٢ام ب٣خله بظل٪ الخىجغ 

ه الخىجغ طاجه الظي ٢ًذ به ؤمىا ٖلى ؤم الظي ؤُُٖدُه بًاه، به

باع٦ُل ٞالُٗىت مىه ٢اجلت وال مٟغ مجها، والجغح الظي ًسلٟه ًخٛلٛل 
ا١ له.. لِـ مشل حجغ الٛغبان.   بلُه الؿم وال جٍغ

غها، ال حٗلم مضي ؾٗاصحي بظل٪  ـ ابدؿمذ الٛىجمُت وتهللذ ؤؾاٍع
٤ ٌؿحرا ل٣ض ٢ًِىا ؤوال ٖلى ُٖيُاثُل وبظل٪ ؤنبذ ؤمامىا ال ٍُغ

وؾهال للؿُُغة ٖلى الجً ألاعيُحن ٨ٞما حٗلم مل٨هم ألابٌُ طا 

ؿلمىا  ألاعبٗت عئوؽ هى ؤخض زضام ُٖيُاثُل ولم ٨ًً لحرضخ لىا َو
ُيُاثُل مىظىص.   البىابت الؿابٗت ٖو

ـ َاعف... خ٣ا ل٣ض ؤنبدذ مهمخىا ؾهلت آلان ؤعؾلي لباع٦ُل ختى 
ؿابٗت ٞهى ؾِىٟظ طل٪ ألن ًإمغ مل٪ ألاعيُحن لُٟخذ البىابت ال

ُٖيُاثُل الظي ؤمغ بظل٪، ل٨م ؤخببذ هظه الخُت.. ٞإهِذ صاهُت، 

ظٗلِذ باع٦ُل بضًال لُٗيُاثُل بٗضما جم اٚخُاله ٖلى ًض ؤقماصي 
 لِؿهل ٖلُىا ٧ل ش يء. 

ؼي وبٗض طل٪ ٌؿهل ٖلى  ـ ضخ٨ذ الكُُاهت ٢اثلت.. وٗم ًا ٍٖؼ
ىا وال٣ًاء ٖلحها وبظل٪ جىضزغ ميكىصة الٗلىٍحن  باع٦ُل الخ٣غب مً ػاٍع

ىا  ؿهل ال٣ًاء ٖلحهم، ٞبٗض الخسلو مً ػاٍع متهم للبض َو وجدبِ ٍٖؼ

البا ؾ٨ُىن ؤنه٨ه الخؼن والُإؽ.   لم ًب٤ ؾىي ٖؼ٢اًُل ٚو

هىا ْلذ ضخ٩اتهم جضوي في ٢اٖت الجخُم وهم ٌؿبدىن في بدغ 
 مً وكىة الاهخهاع.
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ُٗيُاثُل ٣ًاعن بحن ٧ان باع٦ُل ًجلـ في الجىاح اإلال٩ي الخام ب
ظلؿخه هظه، وظلؿخه سجحن طلُل م٨بال بإٚالله في ٦ه٠ ؤعى 

م ؤهه ؤخض ؤبىاء لىؾُٟغ بل ؤ٦برهم، لم ًٟاع١  الُٛالن و٦إهه الش يء ٚع
زُاله ٦غاهُت لىؾُٟغ له، ٞلم ٨ًً ٦ما ؤقُ٘ ٖىه في الٗالم الؿٟلي 

ن ؤهه مًٛىب ٖلُه لخمغصه وطهابه لٗالم البكغ و٦ك٠ ؤمغ الكُاَح

بٓهىعه ول٨ً جمغصه ٧ان مً ي٣ُه ػعٖا مً لُلُض ػوظت ؤبُه 
وؤٞٗالها الكُُاهُت، ٞهي مً ٢خلذ ؤمه إلػاختها ختى ال ٨ًىن للٗالم 

الؿٟلي مل٨ت ٚحرها، وؤًًا ٧اهذ ؾببا في هغوب ؤزخه بٗضما ظٗلذ 

ضها بٗض ػواظها مً ؤخض الجً اإلاامىحن وؤًًا ؤػاختها  لىؾُٟغ ًخٖى
 ٤  ؤمام ؤبىائها. ختى ًسلى الٍُغ

اث ألالُمت ججخاح ٣ٖله ٦ًُٟان هدُجت بٖهاع مً  ٧اهذ الظ٦ٍغ
الٓلم صمغ ُٞه ٧ل ما ًمل٪ مً مكاٖغ، ٞلم ًب٤ له ؾىي قٗىع 

 واخض ٣ِٞ هى الاهخ٣ام. 

هىا ؤزظ ٨ًٟغ ٠ُ٦ ًيخ٣م له وألمه وؤزخه، ٠ُ٦؟ ٧اص ًىٟجغ مً 
 ٦ثرة الخ٨ٟحر ختى ؾم٘ نىث َغ٢اث زُٟٟت ٖلى الباب ونىث

ب بل٣اء مىالي ُٖيُاثُل. لم  الخاعؽ ًضوي بالخاعط.. ألام الغثِؿت جٚغ

 ًغص باع٦ُل ختى اهدبه، ؤهه آلان ُٖيُاثُل ٞإؾٕغ بالغص. 

 ـ صٖىها ٖلى الغخب والؿٗت.

ٞخدذ ؤبىاب الجىاح الخام باإلال٪ ُٖيُاثُل لخٗبر مً زاللها ألام 
ا مىالي الغثِؿت لخىدجي م٣ضمت اخترامها له ٢اثلت.. ٖمذ نباخ

 ُٖيُاثُل اإلابجل، هل لي ببً٘ ص٢اث٤ مً و٢خ٪؟ 

ضًً؟ هل  ـ ٖمِذ نباخا ؤًتها ألام الغثِؿت، بالُب٘.. جًٟلي ماطا جٍغ

 خضر ش يء؟ 

ض ؤن...   ـ وٗم ًا مىالي.. ؤٍع
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هىا لم ٨ًً باع٦ُل ٌعي خضًثها بل ٧اهذ ُٖىاه قازهت البهغ 
الخاجم الظي هى بٗضما إلاذ في ًضيها التي ج٣بٌ ٖلى الهىلجان طل٪ 

٢ُٗت مُاب٣ت لخاجمه.. ال ال.. بل ٢ُٗا هى زاجم ؤمي، ٠ُ٦ ونل بلى 
خالُىِـ؟ ْل باع٦ُل جائها في قغوصه ختى ا٢ترب مً ألام  لُض ظٍغ

الغثِؿت لُض٤٢ الىٓغ بظل٪ الخاجم الؼمغصي الٗخ٤ُ، ختى ٢ُٗذ ٖلُه 

با ه ظه خالت الكغوص هظه ٢اثلت.. مىالي ماطا ب٪؟ ؤعي ب٪ قِئا ٍٚغ
 ألاًام؟ 

 ـ عص باع٦ُل مخلٗشما.. ؤها ال ال ش يء، ول٨ىجى..... 

 ـ ول٨ى٪ ماطا ًا باع٦ُل! 

ـ هىا ؾاص نمذ ممُذ ال ٣ًُٗه ؾىي يغباث ٢لبحهما جخهإع في 

يلىٖهما ختى عص باع٦ُل ًؼصعص لٗابه بهٗىبت بالٛت.. ماطا ج٣ىلحن؟ 
 باع٦ُل مً هظا؟ 

لذ ُٖىا٥ مٗل٣ت ٖلى ـ ٢الذ.. ال جإزظ٥ الضهكت ه٨ظا؟ ماػا
زاجمي هظا، هل ًظ٦غ٥ بص يء؟ وإلااطا جىٓغ بلُه ؤن لم ج٨ً باع٦ُل ابً 

 لىؾُٟغ وؤدي. 

ـ هىا ٧اصث ؤهٟاؾه جسغط مً بحن يلىٖه بلهُهها اإلا٨خىم ناعزا، 
ً؟ ؤها ُٖيُاثُل،  مً ؤهِذ؟ و٠ُ٦ ج٨ىهحن ؤزتي، ال ؤصعي بإي ش يء تهٍؼ

داوال الهغب مً ُٖىحها التي ٧اهخا ماطا خضر لِ٪ الُىم.. زم ابخٗض ٖجها م
 جخٟدهه جاعة وجدىى ٖلُه جاعة ؤزغي. 

اث اإلااإلات ٖلى  ا٢تربذ مىه بٗضما عمى بجؿضه اإلاجه٪ مً الظ٦ٍغ

م٣ٗض مداوال ٖضم الخىى مٗها في خضًض، ا٢تربذ مىه ٚحر مبالُت 
بهغوبه مجها ٢اثلت، إلااطا جتهغب مجي ه٨ظا؟ هل ؤهذ زاث٠ بٗضما 

 جسص ى ٖلى خُاج٪ ًا ؤدي؟  ٦كٟذ ؤمغ٥، هل
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 ـ ماػلِذ ج٣ىلحن ؤدي؟ مً ؤهِذ؟ 

٧اهذ ُٖىاه مٗل٣خان ٖلى طل٪ الخاجم وفي ٢لبه آالٝ ألاؾئلت 
 ججخاخه، بل خىحن ٚامٌ و٢ىي ٩ًاص ٌٗخهغ هُاٍ ٢لبه. 

ت خاملت نىلجانها زم ؤقاعث بلى زاجمها..  ؾاعث هي ٢لُال في الٛٞغ
ت ًغسي لها، ًخسبُ٪ الخىحن مىظ ؤن عؤًذ هظا الخاجم وؤهذ في خال

جاعة.. والتر٢ب جاعة ؤزغي، ل٣ض ٦ىا ٖلى ٖلم بما جضبغه الٛىجمُت 

بدشىن ًٖ شخو  اعف و٦ىذ ٖلى ٣ًحن جام بما ؾُٟٗالهه ٍو َو
ىن  ًؼظىن به بلى هىا لُىٟظ لهم ما ًبٛىن، ختى وؤن ٦كٟه الٗلٍى

ذ و٢امىا بال٣ًاء ٖلُه لً ًازغ طل٪ ٞحهم.. ما عجبذ له ٠ُ٦ وا٣ٞ
ٖلى طل٪ ًا ؤدي بٗض ٧ل ما ٞٗلىه مٗىا؟ بٗض ٢ًائهم ٖلى ؤمىا، بٗض 

غة وهب وا٢ٟا  الىقاًت ٖلُ٪ ٖىض ؤباها لىؾُٟغ؟ هىا اهخابخه ٢كٍٗغ

جي.   مخجها بلحها؟ مً ؤهِذ ؤزبًر

م ازخالٝ هُئتي؟ بهجي  ـ ؤلم ًسبر٥ ٢لب٪ بٗض؟ ؤلم حكٗغ بي ٚع
 قُُٗىهت ال٨بري بيذ ؤبُ٪ لىؾُٟغ ًا باع٦ُل! 

 ـ ٠ُ٦ ج٨ىهحن هي؟ ول٨ً الخاجم ؤهه...... 

ـ وٗم ؤها ؤزخ٪ الٛاثبت مىظ ؾىىاث بُٗضة ول٨ىجي لؿذ آلان 
 قُُٗىهت ٨ٞما جغي جبض٫ ٧ل ش يء بي. 

اٚغوع٢ذ ُٖىاه بالضمٕى وؾِ صهكتها، هل هظا باع٦ُل الؿٟاح 
 الظي ٖار في الٗالم الؿٟلي وألاعى ٞؿاصا، ما هظا؟ 

ها، ال جضعي ماطا ٞٗل بي ؤبى٥ِ في طل٪ ـ ا٢ترب مجها مدخًىا بًا
السجً اللٗحن، ل٣ض ؤل٣ى بي مشل ظُٟت جإ٧لها الضًضان، ًبخٗض ٖجها 

 الجمُ٘، ظٗلجي خبِؿا م٘ جل٪ الُٛالن ال٣ظعة. 
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ؿمٗه خ٣ُ٣ت.. زم اؾخمغ  ؤزظ ًمؿ٪ بظعاٖحها لُد٣ًُ ؤن ما ًغاه َو
الؿٟلى! في خضًشه، ٠ُ٦ ؤنبدِذ ه٨ظا؟ لؿذ ٖلى هُئت ؤبىاء الٗالم 

حن؟ هىا ابدؿمذ هي  و٠ُ٦ خهلِذ ٖلي هظه اإلاغجبت الى٢ىعة بحن الٗلٍى
غها، بطن ؤهذ باع٦ُل ولؿذ مىالي ُٖيُاثُل! هىا هؼلذ  وتهللذ ؤؾاٍع

٧لماتها ٖلى عؤؾه ٧الها٣ٖت، بطا ٦ىذ ؤها باع٦ُل ٞدخما ؾِبدشىن 

ٗلمىن بما ٞٗله ؤقماصي، ٞاألمغ لِـ بهظه الؿهىلت،  ًٖ ُٖيُاثُل َو
 هه م٣خل مل٪ الجً الٗلىي وهظه َامت ٦بري. ب

 ـ بماطا ج٨ٟغ ًا باع٦ُل؟ 

الخٟذ بلحها ال ًضعي هل ًٓهغ ٞغخخه بٗشىعه ٖلحها الظي لُاإلاا 
جمىاه في ؾىىاث ٚابغة، ؤم ًخىظـ زُٟت مجها بٗضما ؤنبدذ في ٖهض 

حن.   الٗلٍى

عبدذ هي ٖلى ٦خٟه مداولت َغص الخىٝ الظي اهخابه ٢اثلت.. ال 
ى قِئا ًا ؤدي، ؤهذ هىا في ؤمان ولً ًمؿ٪ ؤخض بؿىء بٗض آلان جسص 

ختى وؤن ٧ان لىؾُٟغ مل٪ الجخُم، ؤمؿ٨ذ به وؤظلؿخه بجىاعها 

م ؤهه ٖلى هُئت ُٖيُاثل بال ؤنها ٧اهذ  لخدخًً عئٍخه ًٖ ٢غب.. ٞٚغ

م ؤهه مً قُاَحن الٗالم الؿٟلي.   جخظ٦غ ٧ل مالمده ٚع

جي ٠ُ٦ ؤنبدِذ بٗض ؤن هضؤ ٢لُال مً اإلاٟاظإة ؾ إلها.. ؤزبًر
ه٨ظا؟ ؤًً قُُٗىهت ابىه الٗالم الؿٟلى؟ ؤًً طل٪ الجؿض الكُُاوي 

بٛغوعه وظبروجه، مالي ال ؤعي ُِٞ٪ ؾىي بكاقت وزحر بل هالت زحر 
ت!   عجُبت، ل٣ض ؤنبدذ ٖلٍى

ججهضث هي مداولت اؾترظإ ٢لُال مً اإلااض ي الظي جغ٦ها مىظ 
 ؾىىاث.. 

 ذ الظي ٢ابلذ ُٞه مهالثُل الٗلىي؟ ـ ؤال جخظ٦غ طل٪ الى٢

maktabbah.blogspot.com
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ـ وٗم ؤجظ٦غ ولم ؤوـ ماطا ٞٗل ؤبىها وزاع ٖلُِ٪ ٖىضما ٖلم بخٗضص 
 ل٣اث٪ به.

ـ وٗم ل٣ض زاع واؾدكاٍ ًٚبا ألن مهالثُل ٧ان اؾما ال ًدب 
جظ٦غه ٞهى باليؿبت له ط٦غي لُٗىت جُغ١ ٣ٖله مظ٦غة بًاه بسؿاعجه 

 ؤمام مهالثُل ؤلاوس ي. 

٤ ؤن ؤباها ال ًيس ى هؼاثمه بل ًيخٓغ ولى آالٝ الؿىحن ـ وٗم مِٗ٪ خ
لُيخ٣م وها هى ؤزظ ًخالٖب بالبكغ بضون مجهىص مىه ٞل٣ض ؤنبدىا 

 ٖبُضا لكهىاث ٌؿهل ٚىاًتهم. 

ـ وٗم ًا ؤدي.. ل٣ض اؾدكاٍ ًٚبا بٗضما ٖلم بإهجي ؤباص٫ مهالثُل 
ا، الٗلىي، ٞل٣ض ٖك٣خه بٗضما وظضث مٗه عاخت لم ؤٖهضها في ٖاإلاى

ض ؤن ؤلهى  ؤجظ٦غ ًىم ل٣اجي ألاو٫ به ٖىضما ٦ىذ ؤؾحر في ألاعى ؤٍع
ووظضث ؤخض البكغ خاولذ بًظاثه ٞجإة وظضجه ًخهضي لي صون ه٣اف 

ٞإهذ ٦ما حٗلم ال هٓهغ للبكغ ول٨ً وؿخُُ٘ بًظاثه بؿهىله.. ٞىظضث 

ت الٓال٫، هممذ ؤن ؤل٨ؼه بمسالبي وؤ٢ط ي  قابا ًىام جدذ شجغة واٞع
غث  ٖلُه، وبطا كدب٪ معي ختى ؤبٗضوي ًٖ ؤلاوس ي َو بمهالثُل ًسغط َو

بُٗضا ٖىه بال ؤهه ٧ان ًالخ٣جي ولم ؤٖلم إلااطا لم ٣ًٌ ٖلي و٢تها ختى 
وظضجه في ًىم آزغ ٌٗمل لضي في ٢هغ الجمغة، اهخابخجي خالت مً 

ُلب ٖمال م٘  الًٛب ٠ُ٦ ًجغئ ٖلى ال٣ضوم بلى ال٣هغ، بل ٍو

ٛامغ بدُاجه هى ٖك٣ه لي الخضم، لم ؤٖلم ؤن ما ظٗله  ًٟٗل طل٪ َو
مىظ جل٪ اللخٓت ومىظ طل٪ الخحن و٢ض حؿغب صازلي ما ٌؿمُه البكغ 

الخب، ٞما ٖهضث طل٪ بُيىا في الٗالم الؿٟلي، ما وظضث ؾىي 

م ؤه٠ ؤبِىا  الاهخ٣ام والضماء والٛىاًت، و٦ما حٗلم جؼوظذ مهالثُل ٚع
اعف و٧ل مً بٗاإلاىا وهغبذ مٗه بلى هىا، مى ظ لخٓاحي ألاولى ٖاملجي َو

ىن بغخمت وخب وو٢اع، ختى صزلذ في ٖهض ؾلُمان ٖلُه  الٗلٍى
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ت مشلهم ختى  الؿالم وآمىذ بالىاخض ال٣هاع ومىظ طل٪ الخحن وؤها ٖلٍى

هُئتي الكُُاهُت ؾئمتها وحك٩لذ بهظه الهُئت وؤنبدذ ألام الغثِؿت، 

ت ول٨ً ؤبي لم ٌٟٛغ لي ؤهجي صزلذ في ٖهض ؾلُمان وؤنبدذ ٖ لٍى
وج٨خم الخبر ختى ال ًدضر ٞخىت في ٖاإلاه الؿٟلي وجسغط الكُاَحن ًٖ 

 َاٖخه.

ت بٗضما ٖلم هبإ  ٖلمذ بٗضها ؤهه صبغ بٚاعة ٖلى اإلامل٨ت الٗلٍى
والصة اإلايكىصة وبؼوٙ الؼهغة بالؿماء ًىم مُالصها، وجإ٦ض بالٟٗل مً 

لت ؤنها اإلايكىصة ول٨ً لم ًسبر ؤخضا، ختى ؤعؾل َاعف ٖلى عؤؽ خم
بلى هىا م٘ ؤباهىر و٢امذ مٗغ٦ت صازل هظه ال٣لٗت ٞل٣ض ازتر٢ها 
حن لم ٌٗملىن و٢تها بُالؾم الغصٕ  الؿٟلُىن بؿهىلت ألن الٗلٍى
اعف بلى ظىاح اإلال٨ت  والهض، ٞضزلىا ال٣لٗت ختى ونل ؤباهىر َو
البًُاء في مداولت ل٣خلها و٢خل الغيُٗت، ول٨ً ػوجي ٧ان مً 

اء هىا و٧ان ٢اثضا ُٖٓما، ٧ان ًضاٞ٘ بكغاؾت ًٖ  اإلاداعبحن ألا٢ٍى
ىا الغيُٗت واإلال٨ت البًُاء، ختى ٢خلىه ؤمامي وؤها ؤ٢ىم بدماًت  ػاٍع
ىا، ل٣ض ٣ٞضث ػوجي بإمغ مً ؤبي، ؤهه ال ًإبه لٛحر هٟؿه  اإلال٨ت وػاٍع
والاهخ٣ام ختى وبن ٧ان مً ؤخض ؤبىاثه، ل٣ض مغث الؿىىاث بٗضما 

حن مبجلت و٦إهجي مً ؤؾالٞهم، ٣ٞضث ػوجي ألخُا هىا بحن الٗل ٍى
 ؤلاًمان ًا ؤدي ال ًىظض ُٞه بٌٛ واهخ٣ام ٦ما ٖكىا بالٗالم الؿٟلي. 

ـ وٗم ؤعي ؤهِ٪ بدا٫ ؤًٞل مً طي ٢بل، آلان ٖلمذ ٠ُ٦ حؿجى 
ظ.  حن الىنى٫ لٗلم الُالؾم وؾغ الخٗاٍو  للٗلٍى

ـ وٗم ًا باع٦ُل ل٣ض ٖملذ ظاهضة ٖلى ؤن ؤخاعب مٗهم بٗلمي الظي 
٣ىخه وؤزظجه ًٖ ؤمىا ولظل٪ ٖىضما خاولذ الٛىجمُت ازترا١ البٗض ؤج

ىا به ٢ىة جٟى٢ها وال  ىا لم جٟلر مداوالتها ألن ظؿض ػاٍع ألازحري لؼاٍع
ظة الغصٕ إلاى٘ صزى٫ ؤي مً  حؿخُُ٘ ازترا٢ه، ؤما ؤها ٣ٞمذ بةل٣اء حٍٗى

 الؿٟلُحن هىا. 
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ظة الغصٕ وؤها جم٨ىذ مً الىل ىط بلى هىا ـ ول٨ً ٠ُ٦ ؤل٣ُِذ حٍٗى
 و...... 

ـ ؤ٦مل إلااطا نمذ ٞجإة؟ ج٣هض و٠ُ٦ حؿلل ؤقماصي ولم ه٨ك٠ 
 ؤمغه؟

حٗالذ ضخ٩اث ألام الغثِؿت ختى ضخ٪ باع٦ُل ؤًًا.. ؤعي ؤن 
 ضخ٩اج٪ هظه ٦ما اٖخضج٪ جسٟي ؤمغا ُٖٓما. 

ض هدً.. ال  ٣ا إلاا هٍغ ـ ؤدي.. بهىا مً ظٗلىا ولىط ؤقماصي ٌؿحرا ٞو
ض َاعف وؤٖىا  هه. ٦ما ًٍغ

ـ ج٣هضًً ؤه٨م ٦ىخم ٖلى ٖلم بالخُت اإلادا٦ت في الٗالم الؿٟلي 
 ختى ٢بل ؤن ًخم البضء ٞحها؟ 

ـ وٗم.. ٦ىا ٖلى ٖلم بها ول٨ىىا ًٞلىا ؤن هضٖهم ًخىهمىن هجاخها 
 ألؾباب خغبُه ؾخٗلم ٖجها ُٞما بٗض. 

 ـ ج٣هضًً ؤًًا ؤن اإلال٪ اإلابجل ُٖيُاثُل لم ًخم اٚخُاله؟ 

هى بسحر ول٨ى٪ ؾخٓل ٦ما ؤهذ ُٖيُاثُل ال حٛحر قِئا  ـ وٗم بالُب٘
 مما ؤزبر٥ به َاعف ؾخٟٗل ٧ل ش يء ول٨ً ٦ما هسبر٥ هدً. 

ػاصث صهكت باع٦ُل مً هظه الش٣ت التي ؤُٖتها له ألام الغثِؿت ختى 
 جسبره ب٩ل ما ٧ان ًسٟى ٖلُه، ختى باصعجه ٢اثلت.. 

اطا ؤزبرج٪ ب٩ل ـ بماطا قغصث ٞجإة؟ هل جدؿاء٫ ُٞما بحن هٟؿ٪ إلا

 هظه الخ٣اث٤ ولم ؤجىظـ مى٪ زُٟت ؤو ٚضعا؟ 

ت ًا ؤزخاه،  ـ ضخ٪ باع٦ُل وهى ًىٓغ بلحها.. ماػلِذ ٢اعثت ؤ٩ٞاع باٖع
 وٗم هظا ما ٨ٞغث ُٞه خ٣ا. 
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ـ ال جخعجل ًا باع٦ُل ؾخٗلم ٧ل ش يء في خُىه، ول٨ً آلان ٖلُىا 
ؤوال وؾخٗلم  الظهاب للمل٪ ٖؼ٢اًُل ٞهى ًيخٓغها ٞل٣ض ؤعؾلجي بلُ٪

ض، هُا بىا.   ماطا هٍغ

حن ٌٗلم مً ؤها؟   ـ باع٦ُل.. حٗجي ؤن مل٪ الٗلٍى

ـ وٗم بالُب٘ ٞإها لم ؤزٟي ٖجهم ما ٖلمخه، ال جسل قِئا.. 
ىن عخماء ولً ٣ًىمىا بةًظاث٪.   الٗلٍى

ٚاصعث ألام الغثِؿت في صخبت باع٦ُل مخجهحن بلى ٢اٖت اإلاكىعة 

ن ًجلـ ٖلى ٖغقه الظهبي اإلادل٤ في لل٣اء اإلال٪ ٖؼ٢اًُل الظي ٧ا
الهىاء ُٞما ًبضو ؤهه مدمى٫ ٖلى ؤٖىا١ الجً اإلاى٧لحن بظل٪ الٗمل 

صون ٚحره، صل٠ باع٦ُل م٘ ألام الغثِؿت وهى ماػا٫ في خالت جىظـ 
وجغ٢ب مما هى آث، ٠ُ٦ ؾُدل به ال٣ٗاب مً الٗلىٍحن بٗض ٦ك٠ 

ًُل، مغخبا باألم ؤمغه، لم جضم حؿائالجه هظه ٦شحرا ختى جدضر ٖؼ٢ا

 الغثِؿت وؤزحها. 

 عصث ألام الغثِؿت بِىما جلٗشم باع٦ُل ختى هضؤ مً عوٖه ٖؼ٢اًُل.

ـ ما ب٪ ًا باع٦ُل ؤعا٥ مًُغبا وهظا لم وؿم٘ به مً ٢بل ٖى٪، 
 ؤًً باع٦ُل الؿٟاح ؤمحر الٗالم الؿٟلى؟ 

٧ان باع٦ُل ٠٣ً في هُئت ُٖيُاثل ٦ما هى ولِـ في هُئخه ٦كُُان 

طي ٢غون ؤٖلى عؤؾه وبجىاخُه ألاؾىصان ومسالبه الؿىصاء ؾٟلي 
ت، ٧اهذ ٧لماث ٖؼ٢اًُل جضوي بحن ظىباث ٢اٖت اإلاكىعة عبما  الىاٍع

سغط مىه ٖؼ٢اًُل قغوعه السجُىت، ؤو ٦إنها  ًُ ض خى٤ باع٦ُل ٧ي  لتًز
 ازخباع له.

ـ عص باع٦ُل.. ؤها آلان مازل بحن ًضي ٦بحر الجً الٗلىي مخسظا هُئت 
م ؤهٟي لً ؤ٦ىن ؾٟاخا، لً ؤ٦ىن طا٥ الكُُان مل٪ مب جل ٞٚغ
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ال٣اجل الظي ًغحٗض مً ط٦غ اؾمه ؾاثغ الجً، ٞإها مداٍ ب٣ىة 

 الٗلىٍحن آلان والتي المىام مجها.

ضخ٪ ٖؼ٢اًُل وهى ٌكحر لهما بالجلىؽ، ؤعي ؤه٪ جخمخ٘ ؤًًا 
 بالظ٧اء، ؤم ؤن هظا بٌٗ مً صهاء ؤبُ٪ لىؾُٟغ؟ 

بضهاء ول٨ً ٦ما ؤعي ؤهخم ٞاث٣ى الظ٧اء  ـ ال ًا ؾُضي هظا لِـ

اًت في الخىُٓم ٞما ٖؿاي ؤٞٗل بٗضما ٦كٟخم ؤمغي؟   ٚو

ـ عص ٖؼ٢اًُل.. ما ٢مذ به ٌؿخىظب ال٣خل، الق٪ في طل٪ ول٨ً 
إلااطا لم ج٣ضم ختى آلان ٖلى بجمام اإلاهمت التي ظئذ مً ؤظلها؟ ؤلم 

ىا؟   ًغؾل٪ َاعف للخسلو مً ػاٍع

ها وا٣ٞذ ٖلى طل٪ ختى ؤجدغع مً السجً ـ ؤظل ؾُضي.. ول٨ً ؤ

وؤلاطال٫ الظي لخ٣جي به لىؾُٟغ، ٞٗىضما ؾىدذ لي الٟغنت وؤجذ 
الٛىجمُت بلى ؤعى الُٛالن وظضتها ٞغنت طهبُت البض مً ا٢خىانها 

للٟغاع مً ؤٚال٫ ٦بلخجي ؤل٠ ٖام، لظا ٧ان الاهخ٣ام الظي تهٟى بلُه 

ا مً صبغا سججي و٢خل هٟس ي هى الاهخ٣ام مً َاعف والٛىجمُت ٞهم
هضث بىٟس ي ؤن ؤهخ٣م مجهما ول٨ً بص يء ؤ٢ىي مً ال٣خل.. وهى  ؤمي، ٖو

جضمحر ؤخالمهم و٢خلها، لظا ٢بلذ بما حٗلمه وهى ال٣ضوم بل٨ُم ول٨ىجي 

لم ؤ٢خل اإلال٪ ُٖيُاثُل، بل وظضث ؤقماصي اإلاخجؿض ٠٣ً بجىاع 
 ظشخه ولم ؤجبحن إلاً ج٨ىن. 

ؿت مبدؿمت.. لٗل هللا ج٣بل صٖاجي بإن ـ هىا هٓغث بلُه ألام الغثِ
ى٣ي ٢لب٪ مً الخ٣ض والٛغوع الظي صمغه مً  ًهٝغ ٖى٪ بزم ؤبِىا ٍو

 ٢بل. 

ـ عص باع٦ُل ًبضو ؤن بله٪ ٢ض ؾم٘ هضاء٥، لُاإلاا ٨ٞغث ملُا وؤها 
غوع ببلِـ ٌؿخد٤ ما هٟٗله؟ وإلااطا  بسججي، هل ما وعزىاه مً خ٣ض ٚو

والٛىاًت، لُاإلاا بدشذ ًٖ ؤلاله مً  ال ًإبه ببلِـ لص يء ؾىي الاهخ٣ام
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خىلي وباعػث هٟس ي الهمجُت بل صزلذ مٗها في جدض، وخاصزذ ؤلاله، 

ؤيها ؤلاله ًا مً ٖها٥ ؤبي وؤَاٖ٪ ٖضوه آصم صٖجي ؤعي وظىص٥، بن 

 ؾمٗخجي ٞخجلى وؤوٗم بسغوجي مً هىا. 

ـ عص ٖؼ٢اًُل ًا هللا.. هل ٦ىذ جدخاط ؤن جغي صلُال ٖلى وظىص 
 زال٣٪؟ 

 ـ ؾُضي ؤوؿِذ مً ؤها؟ ؤها ابً اإلالٗىن، اإلاىٓغ لُىم ًبٗشىن. 

 ـ ؤٖلم بىظىص زال٣ي ول٨ً لم ؤٖلم بىظىص عخمخه بٗام مشلي. 

ـ ا٢ترب مىه ٖؼ٢اًُل.. هىِئا ل٪ بغخمخه ًا باع٦ُل، ل٣ض نض١ 
م  خضؽ ألام الغثِؿت ُٞ٪ وقٗىعها بإه٪ ما ٖضث باع٦ُل الؿٟاح، ٚع

ىا ول٨ً نض١ خضؾها،   مباع٥ ٖلُ٪ ه٣اء ٢لب٪. جسٞى

جإة صوث طبظباث ٢اصمت مً الٗالم الؿٟلي جستر١ ظؿض باع٦ُل  ـ ٞو

الظي هٓغ بضوعه بلى ٖؼ٢اًُل ٢اثال.. ؾُضي ل٣ض ؤجخجي آلان الغؾالت 
اإلاىخٓغة مً الٗالم الؿٟلي لُُمإهىا ؤهجي ٢خلذ ُٖيُاثُل وآلان 

ىا .  ؾإجسلو مً اإلايكىصة ػاٍع

ن البض مً الغص ٖلحهم ختى ال ٌكٗغون ـ وٗم ؤٖلم ًا باع٦ُل وآلا 
بسلل في زُتهم ؤزبرهم بإه٪ جسلهذ مً ُٖيُاثُل وؾخ٣ط ي ٖلى 

ىا اللُلت بٗضما ًىهٝغ الجمُ٘ بلى ج٣ٟض الجِل اإلاٗض للملخمت  ػاٍع
اإلاىخٓغة، ٞؿٝى ج٨ىن بمٟغصها في ظىاخها وبظل٪ ٌؿهل ٖلُ٪ نٝغ 

 ىا٥ ٖاث٤ ؤمام٪. الخغاؽ اإلاىٍى بهم الخغاؾت اللُلُت ولً ٨ًىن ه

٧اهذ خالت الاؾدىٟاع ال٣هىي ججغي ٖلى ٢ضم وؾا١ في الٗالم 

الؿٟلي، ٩ٞاهذ الكُاَحن جُحر هىا وهىا٥ خاملت ألاؾلخت لتزوص بها 
غها في مدا٧اة  ٦خاثب الجِل والجىىص التي لم تهضؤ ًٖ مؼاولت ٦غها ٞو

جهم للمٗغ٦ت ال٣اصمت ٖلى ألابىاب، ٧ان ؤباهىر ٢اثض الجُىف ٠٣ً بُ
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ًغ٢ب مً بُٗض خغ٦ت الجىىص.. ٩ٞان قُُاها ضخم الجشت ًمُل لىن 

بكغجه بلى الخمغة الضا٦ىت و٦إنها بخضي ظماع ظهىم، ٌٗخلي عؤؾه ٢غهان 

غ، وؤ٢ضام  ؤؾىصان ٦جىاخُه ؤؾٟل ْهغه وظؿض م٨ؿى بالكٗغ الٍٛؼ
لت، ٧ان ٠٣ً مخ٨ئا ٖلى الهىاء  ض مسلبُت ٍَى بها ؤْالٝ ٧البٗحر، ٍو

بلى ؤخض الجضعان الشابخت، ٧ان ًهُذ في الجً ناعزا  و٦إهه ًطج٘

ض في لُل قخاء ٢اعم.  بهىجه الظي ٌكبه الٖغ

ـ هُا لَم ؤعا٦م جخل٨ئىن ه٨ظا، ؤهذ هىا٥ اظم٘ الؿبإ اإلاجىدت 
ضها ظاجٗت لخجهل  هىا و٢ُضها ظُضا وخظاع مً بَٗامها ختى الكب٘، ؤٍع

ىا، وؤهذ هىا٥ ٢م بةٖض حن، هُا ؤؾٖغ اص الجُاص طواث ؤقالء الٗلٍى
ض مً الى٢ذ لضًىا.   ألا٢ضام الؿذ، هُا ال مٍؼ

ٗاث وؤباهىر ًخ٣ٟض الجىىص بِىما َاعف  مغث بٌٗ الؿَى

ت ال٣لٗت الؿىصاء اإلاُلت ٖلى  والٛىجمُت ًخابٗان ًٖ ٦شب مً قٞغ
باث، ٧ان َاعف ٠٣ً ممكى١ ال٣ىام ٞإع الُى٫ ًغجضي  ؾاخت الخضٍع

ً ٢غهاه ب٣ُٗخحن مً ٖباءجه الؿىصاء لُيؿض٫ مً زلٟها  ٍؼ ؤظىدخه ٍو

ت مدٟىع صازلها َالؾم  الجماظم بِىما ًغجضي ٖلى نضعه خل٣ت صاثٍغ
ظاث الخماًت التي ؤٖضتها  قُُاهُت ٚامًت ُٞما جبضو ؤنها بخضي حٍٗى

له الٛىجمُت زهُها ٢بل اإلاٗغ٦ت، ٧اهذ الٛىجمُت ج٠٣ ٖلى م٣غبت 
ؿتها، ٩ٞاهذ ٖ ُىاها ٦ُٗجي بىمت جتر٢ب َٞغ ُىاها جل٪ الؿىصاء مىه ٖو

طاث الخِ الُىلي جضوع هىا وهىا٥ و٦إنها جبدض ًٖ ش يء ما، ختى 

جىٟؿذ الهٗضاء بٗضما الخذ في ألا٤ٞ البُٗض سخابت ؾىصاء ٢اجمت 
اٍ اإلاجىس ي ال٣اصم مً ممل٨ت  ُٞما ًبضو ؤنها لِؿذ ؾىي مى٦ب مٍغ

اٍ قُُاها صخم الجؿض ُٞما ًبضو ؤهه ؤ٢غب  الىاع اإلاجىؾُت، ٧ان مٍغ

في هُئخه مً الٗمال٤ُ، ٧ان طو بكغة خىُُت اللىن ًخضلى زلٟه طل٪ 
الظًل اإلاُٛى بالخغاق٠ مشل الؼواخ٠، ًغجضي ٖباءجه الؼع٢اء 

٣ب٘ ؤٖلى عؤؾه ٢غهان خامال قٗلخا الىاع اإلا٣ضؾت،  اإلاسملُت ال٣اجمت، ٍو
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اٍ هظا مسلى٢ا ممؼوظا بالخبض والخضٌٗت، بل حؿغي بضماثه  ٧ان مٍغ

اء الضهاءة هى ال ًٟٗل قِئا صون الخهى٫ ٖلى الشمً، الكُُاهُت صم

ولظل٪ لم ٣ًدم هٟؿه وممل٨خه هباء، بل ٖلم ما الص يء الشمحن الظي 
ض ؤن ًىاله ٖىض جىػَ٘ الٛىاثم.   ًٍغ

باث، بِىما خل٤ هى  اٍ اإلاجىس ي في ؾاخت الخضٍع هبِ مى٦ب مٍغ
ت  ياعبا الهىاء بجىاخُه ختى هبِ بجىاع َاعف والٛىجمُت في قٞغ

 ال٣لٗت الؿىصاء. 

ـ اهدجى ؤمام ؾُضه َاعف ؤمحر الٓالم، مغخبا ؾُضي وابً ؾُضي 
 لىؾُٟغ الُٗٓم، مغخبا ؤمحرحي وابىت ؾُضي اإلابجل. 

ـ َاعف.. مغخبا بمل٪ اإلاجىؽ، ؤعي ؤه٪ ٢ضمذ بصخبت ظِل 
 مهُب. 

ذ ٖلُه بىٟس ي، ٞال  ـ وٗم مىالي... ٞل٣ض ؤٖضصث ظِص ي وؤقٞغ
ٗاث وجض١ مجا٫ للترادي، ؤنها اإلا لخمت الٗٓمي بال ق٪ و٧لها ؾَى

 َبى٫ الخغب. 

اٍ ٞلدؿخٗض بٗض ْٟغها باإلاٗغ٦ت  ـ َاعف.. خؿىا ٞٗلذ ًا مٍغ
لخٟخذ البىابت الؿابٗت وجسغط ظىىص٥ للعى وحؿخُٗض بٗضها ؤعواح 

ض، بٗض ؤن  ؤؾالٞ٪ اإلاجىؽ الهاثمت وحُٗض اإلاجض اإلا٣ٟىص ٦ما جٍغ
 اهضزغث ٖباصة هاع٥ اإلا٣ضؾت. 

ُىاه المٗخان ممىُا هٟؿه بدلمه الٛابغ الظي خاو٫ ججه اٍ ٖو ض مٍغ

 ٤ حن مً ٣ًٟىن خاثال في ٍَغ جد٣ُ٣ه مىظ آالٝ الؿىحن، ول٨ً الٗلٍى
 جد٣ُ٣ه. 

اٍ بلى ظىاع َاعف والٛىجمُت ًخ٣ٟضون الجىىص وهم  و٠٢ مٍغ
ٌؿحرون ظُئت وطهابا ٧ل مىٛمـ باإلاهمت التي وؾضث بلُه، ٧ان ظً 
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اظلىن ُٞما بُجهم اإلاباعػة بخل٪ الؿُىٝ التي ًبلٜ الٗالم الؿٟلي ًدؿ

، ٧اهىا ًدباصلىن اإلاباعػة بخل٪ ألاطٕع اإلاخٗضصة و٦إنهم  َىلها زالر ؤطٕع

لت  ت، ٧اهذ الجىىص جه٠ُ في نٟىٝ ٍَى خُىاهاث الخباع البدٍغ
ى٢هم ظىىص آزغون مهُٟىن ٞى١ عؤؾهم مدل٣ىن بالهىاء، و٦إنهم  ٞو

اء، ٞمجهم مً ؾِباعػ ٖلى ألاعى ٌٗملىن ٦داظؼ حُُٛه في الؿم

وآزغون ًضٞٗىن ٖجهم الجً الُُاع، الظي ؾِى٣ٌ ٖلحهم ٦ُُىع 
 ال٣ٗاب اإلاٟترؾت. 

ت وصل٠ بلى  بٗض ؤن اَمإن َاعف ٖلى جغجِباث الجىىص.. جغ٥ الكٞغ

اٍ والٛىجمُت، اؾخ٣غ َاعف ٖلى  صازل ال٣اٖت الؿىصاء وزلٟه مٍغ
ت جسغط مً ا لجخُم، جدُُه ألاٞاعي، جل٪ ٖغقه ال٣اب٘ ٖلى ٞىهت هاٍع

ال٩اثىاث اإلاضللت واإلادببت ل٣لبه و٦إنها خُىاهه ألال٠ُ، نٗض بً٘ 
هاء،  صعظاث ج٩اص ج٨ىن ؤ٢غب بلى هُا٧ل ٖٓمُت ؤزظث وي٘ ال٣ٞغ

لُهٗض ٖلحها ب٣ضمُه، مؿخ٣غا ٖلى ٖغقه ممؿ٩ا بم٣بٌ اإلا٣ٗض 

 اإلال٩ي طي الُٗىن الخُت التي جضوع هىا وهىا٥.

ت وؤْلمذ ال٣اٖت لُُغى ٖلحها  ؤقاع بهىلجاهه ٞإٚل٣ذ الكٞغ
الٓالم اإلادبب ل٣لبه، لم ًىحرها ؾىي جل٪ الىحران التي جدُِ بٗغقه 

اٍ، ٞهظه هاعه  مً ٧ل ظاهب، و٧ان طل٪ ًًٟي قٗىع الٛبُت لضي مٍغ
اٍ ٩ٞان  اإلادببت اإلا٣ضؾت، ٧ان َاعف ٌٗلم مضي ٢ضؾُت الىاع إلاٍغ

اٍ ًدخٟي به بإن ًجضها مً خىله و٦إهه ف ي ممل٨خه اإلا٣ضؾت، ٞمٍغ
جب ج٣ضًم الاهخمام الٟاث٤، ٞهى ٌٗلم خب  خل٠ُ ٢ىي لُاعف ٍو

ا بٌٗ الص يء، ٧ان  هاع الاهخمام به ختى ولى ٧ان مَٟغ اٍ إْل مٍغ

 ًخىؾِ ال٣اٖت َاولت ٦بحرة حعج بكتى ؤلىان الُٗام اإلادبب للجً. 

ت الضاٞئت التي ًجلهها ظً الٗالم  ٞهظه ٦اوؽ الضماء البكٍغ
ت للىؾُٟغ، ٞهي ال ؿٟلي مً ٖالم البكغ بٗض ج٣ضًم ال٣غابحن البكٍغ
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٧الخمغ بل حٗض ؤٞسم اإلاكغوباث اإلادببت للجً الؿٟلي، هظا بلى ظاهب 

اٍ ٞهي  ٦اوؽ الؼثب٤ ألاخمغ وألاؾىص والتي ٌٗك٣ها الجً زانت مٍغ

اث ٧اهذ مٗضة زهُها  جمضه ب٣ىة زاع٢ت جٟى١ ٢ىجه، ٧ل هظه اإلاٍٛغ
اٍ اإلاجىس ي  ٦باصعة جغخُب له مً َاعف.. ظلؿىا ظمُٗا خى٫ إلاٍغ

الُاولت اإلا٨خجزة بكتى ؤهىإ اإلاكغوباث ًدىاولىنها في هسب الاهخهاع 

ت ٧اصث جستر١ آطانهم ختى همذ  ال٣اصم، ختى صوث طبظبت ٢ٍى
الٛىجمُت و٢امذ ببؿِ ًضها لخسغط مً باًَ ٦ٟها ألاٌؿغ الٗحن 

ُض ٧ل قُُان مً قُاَحن الغ٢ُبت، جل٪ الٗحن الكُُاهُت اإلاٛغوؾت ب

الٗالم الؿٟلي، ٧اهذ هظه الٗحن جىٓغ للٛىجمُت بٗضما صاعث ػاجٛت هىا 
وهىا٥ لُسغط مجها قٗإ ؤػع١ مهاخب لهىث هٟحر ٢ىي لُيك٤ 

دباٖض ٧ل هه٠ ًٖ آلازغ لخٓهغ نىعة يبابُت  الخاثِ ههٟحن ٍو
حن، هىا ٢ام الجمُ٘ جاع٧ا َاولت الُٗام ال ت ٢اصمت مً ممل٨ت الٗلٍى ثًر

لُخ٣ضم زل٠ الٛىجمُت َاعف في جغ٢ب وخُُت قُُاهُت لحري ما 

اٍ لِؿخُل٘ طل٪  الظي جدمله ٞدىي هظه الغؾالت؟ ا٢ترب مٍغ
 الخضر، ٞالجمُ٘ مخإهب إلاا ًدضر.

ـ ٢الذ الٛىجمُت... بنها عؾالت مً باع٦ُل.. ج٣ضمىا لجري ماطا خضر 

حن.   في ممل٨ت الٗلٍى

لًبابُت التي ؤزغظتها الٗحن و٠٢ زالزتهم ؤمام جل٪ الهىعة ا
ىا اإلاؿجي ٖلى  الغ٢ُبت لُجضوا ُٖيُاثُل ؤو باع٦ُل ًدخًً ظؿض ػاٍع

سغط مىه زىجغا مٛغوؾا ب٣لهها، وجل٪ الضماء  ألاعى بجىاخها اإلال٩ي ٍو
ىا مل٣اة ظشت هامضة ظاخٓت الُٗىحن،  جًمش الشىب ألابٌُ، ٧اهذ ػاٍع

غي ميؿض٫ ٖلى ٦خٟحها، جمُل بكغ  ت الًٛت وقٗغها الخٍغ تها الخمٍغ

بلى اللىن ألاػع١، لىن اإلاىث وألاظؿاص الباعصة، ٧ان باع٦ُل ًدخًجها 
ت، ٞهى ٦ما ًبضو ٢ض ؤج٣ً ج٣مو  ونغازه ٩ًاص ٌك٤ اإلامل٨ت الٗلٍى

صوع ألاب اإلا٩لىم، ٞجإة وظضوا ٖؼ٢اًُل والخىحن الججي وجل٪ ألام 
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صة ملُسا الغثِؿت مهغولحن ٖلى ؤزغ طل٪ الهغار لُجضوا ظىاح اإلايكى 

ُيُاثُل ًدخًً ظؿضها، وظشمان ونُٟتها مؿجي ٖلى  بالضماء ٖو

ْهغه ُٞما ًبضو ؤنها ٢ض اقدب٨ذ م٘ اإلا٣خدم وباصعها بُٗىاث ٢اجلت 
هغر ٞل٣ض ٢خلذ  ىا، ٧ان الجمُ٘ يهغو٫ ٍو ٢بل ؤن ًى٣ٌ ٖلى ػاٍع

ميكىصة الىبىءة، وبظل٪ ال مجا٫ لخد٤ُ٣ جل٪ الىبىءة بٗضما اٚخُلذ 

ىا.   ػاٍع

ذ الٟغخت الكُُاهُت ال٣اٖت الؿىصاء بالٗالم الؿٟلي، زم ٖم
ؤٚل٣ذ الٗحن الغ٢ُبت وازخٟذ مغة ؤزغي مؿخ٣غة بُض الٛىجمُت 

 لخسخٟي مٗها جل٪ الهىعة الًبابُت اإلاغؾلت مً باع٦ُل.

ٗمت  طهبذ الٛىجمُت هدى الُاولت التي ٧اهذ حٗاوي ػزم ألَا

ٗه  بالهىاء لخخٗالي واإلاكغوباث، لخدىاو٫ ٦إؽ صماء صاٞئت وجٞغ
ىا، هسب ببلِـ الُٗٓم، هسب َاعف ؤمحر  ضخ٩اتها.. هسب مىث ػاٍع

 الٗالم الؿٟلي. 

حن وؾِ  ٗىا ظمُٗا ٦اوؾهم ًدخٟلىن بم٣خل ميكىصة الٗلٍى ـ ٞع
 ضخ٩اتهم. 

ىا؟   ـ َاعف.. ال ؤنض١ ما عؤًخه آلان؟ هل ٢خل باع٦ُل ػاٍع

مت ال ٣ًىم بها ـ عصث الٛىجمُت... ؤلم ؤزبر٥ مً ٢بل ؤن هظه اإلاه
ؼ، هل وؿِذ ٦م هى ٖبض لكهىة  ؾىي باع٦ُل الؿٟاح ؤزُىا الٍٗؼ
ت لىؾُٟغ  ال٣خل، ولظل٪ ٚامغث بالظهاب بلى ؤعى الُٛالن صون مٗٞغ

 بظل٪ ألخغعه مً ؤظل طل٪! 

ض هخسلو مىه ؤًًا ٞلً ه٨ىن بداظت له  ـ وبٗض ؤن ههل إلاا هٍغ
٣اؾمىا ممل٨خىا بٗض طل٪، ولً هًخي بمل٪ الٗالم الؿٟلي وجغ٦ه ً

 ألابضًت. 
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اٍ.. ؤعي ؤن باع٦ُل ٢ض ؤصي ما وظب ٖلُه ٞٗله وها اهخما  ـ عص مٍغ
جٟصخان ًٖ الىىاًا الخُٟت له وطل٪ بالخسلو مىه.. ؤحؿاء٫ هىا، 

ض الخالم مجي؟ ُٞبضو ؤهجي ؤوق٨ذ ٖلى بنهاء مهمتي.   متى ًدحن مٖى

 . هب َاعف مً ٖلى ٖغقه لُُُذ ب٨إؽ الكغاب مدُما بًاها.

اٍ؟ هل جىٗخىا بالخُاهت؟ ؤهذ حٗلم بإمغ باع٦ُل  ـ ماطا ج٣ى٫ ًا مٍغ
 مً ٢بل ولم هسٟي ٖلُ٪ طل٪. 

ـ ال ًا مىالي ل٣ض ؤزُٟخم ٖجي ما جًمغوهه ألز٨ُم، ٞل٣ض ٖؼمخم 

  ٖلى الخسلو مىه مؿب٣ا ولم ؤٖلم بهظا مً ٢بل.

ؼي ٞإهذ حٗلم ؤهىا لى جغ٦ىا  ـ ٢الذ الٛىجمُت... ال حًٛب ًا ٍٖؼ
ض، ولً  حن لً جدهل ؤهذ ٖلى ما جٍغ باع٦ُل بٗض ههغها ٖلى الٗلٍى
ًىٟغص َاعف بد٨م الٗالم الؿٟلي، ولً ؤٖىص إلزًإ سخغة الجً 

وألاوـ لي، ٞجمُٗىا ٌٗلم باع٦ُل ظُضا.. عوح الاهخ٣ام هي ما جخلبؿه 

خالُا وال بض مً الخسلو مىه وؾٝى ٣ًىم ؤباهىر بظل٪ في اإلاٗغ٦ت 
 بض. وؾُسلهىا مىه لل 

لم ًضم سجالهم هظا ٦شحرا ختى ؾمٗىا هٟحر الخؼن ٢اصما مً 

ت، ْلذ ؤبىا١ الىٟحر جىُل٤ مجها مٗلىت في َُاتها خؼها  اإلامل٨ت الٗلٍى
ت، ٞٗىضما ًخىفى ؤخض ؤمغاء  ٢ض ؤؾض٫ ْالله ٖلى اإلامل٨ت الٗلٍى

ً لِكاَغ  حن جىُل٤ ؤبىا١ الخؼن مٗلىت ًٖ مهابها الخٍؼ الٗلٍى
الخؼن، ٧ان الىٟحر ًهمذ لبرهت زم ٌٗاوص مغة ؤزغي، الٗالم ؤظم٘ هظا 

هىا ؤ٣ًً مً بالٗالم الؿٟلي ؤن خضزا ظلال ٢ض زُم ٖلى ممل٨ت 

حن، ٞلم تهضؤ ؤبىا١ الىٟحر ًٖ صويها.   الٗلٍى

ـ تهللذ الٛىجمُت ٞغخا بل ٧اصث جغ٢و وهي جىهذ لهىث هٟحر 
 الخؼن.. 
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جٗت التي اقخا٢ذ ـ ما ؤظمل هظا الهىث ًا َاعف ؤهه اإلاٗؼوٞت الغا
 بلحها ؤطهاي. 

ـ حٗالذ نُداث َاعف.. بال ؤنها مٗؼوٞت الىهغ، ل٣ض ؤٖلً 
ىن آلان ًٖ مهابهم ب٣خل ميكىصتهم.. هُا اؾخٗضوا ٞهم ٖلى  الٗلٍى

ُيُاثُل ولم ًب٤ ؾىي مل٪  ىا ٖو وق٪ مال٢اجىا، ل٣ض جسلهىا مً ػاٍع
ر.. هُا ؤٖضوا الٗمال٤ُ ٖؼ٢اًُل وجل٪ ألام الغثِؿت وهظا باألمغ الِؿح

ٗاث وجً٘  الجىىص وجإهبىا ٞىدً في مساى الخغب، وما هي بال ؾَى
 ؤوػاعها. 

٧اهذ سخابت مً الٛباع جسُم ٖلى ؾاخت ال٣خا٫ ؤمام الٗالم 
الؿٟلي بٗضما هغولذ قُاَحن الٗالم الؿٟلي جمخُي الجُاص اإلاجىدت 

 اء. التي ٧اهذ جًغب بجىاخحها الهىاء لُدىازغ الٛباع في ٧اٞت ألاظى 

ىن ًُل٣ىن هٟحر الخؼن مى٨س ي ؤٖالم اإلامل٨ت خؼها ٖلى  و٧ان الٗلٍى

ىا، التي ٧اهذ ألامل الىخُض لهم في ال٣ًاء ٖلى َاعف  م٣خل ػاٍع
ىا  حن بٗضما ٖثروا ٖلى ظؿض ػاٍع وؤٖىاهه، زُم الخؼن ٖلى الٗلٍى

 وونُٟتها.

ت.. ٧اهذ ٢اٖت اإلاكىعة  ؾاعث خالت مً الاؾدىٟاع في اإلامل٨ت الٗلٍى

حعج بالجً الٗلىي ًدل٣ىن ٞحها وبال٩اص جغي ؾ٠٣ ال٣اٖت ٞل٣ض 
اػصخمذ بهم بٗضما هغولىا مً ظمُ٘ ؤهداء اإلامل٨ت ٌؿخُلٗىن ألامغ، 

٧اهذ الجً مجها ما ًدل٤ في الهىاء ومجها مً ًؼخ٠ ٧الؼواخ٠ ومجها 
ت، ٧اهىا مخٗضصي ألاًضي والغئوؽ وظمُٗهم  آزغ في هُئت هه٠ بكٍغ

 اء ٢اجمت زانت بالخضاص ٖلى اإلاىحى. ًغجضون زُابا ػع٢

ملث همهماث الجً ظىباث ال٣اٖت وػاصث همؿاتهم.. وألام 
ُيُاثُل، ظمُٗهم حٗلى  الغثِؿت ج٠٣ بجىاع ؾمؿُاثُل الخىحن ٖو
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ىت اإلاٛمىؾت بىظىب الشإع وخخمُخه ختى ولى  وظىههم جل٪ الىٓغة الخٍؼ

 ٞجى ٧ل مً باإلامل٨ت. 

التي جىاٞضث ٖلى ٢اٖت اإلاكىعة،  ٢ام ٖؼ٢اًُل واججه بلى الجمٕى

جل٪ ال٣اٖت التي ٧اهذ جدؿ٘ طاجُا ٖىضما جتزاًض ؤٖضاص مً بها، ٧اهذ 
 جىبؿِ وجإزظ احؿاٖا عجُبا ُٞبضو ؤنها ؤٖضث مً ؤظل طل٪.

و٠٢ اإلال٪ ٖؼ٢اًُل وناح بهىجه الجهىعي ياعبا ألاعى 

ت الُٗٓم، ل٣ض خاهذ جل٪ اللخٓت  بهىلجاهه، قٗب اإلامل٨ت الٗلٍى
لتي لُاإلاا اهخٓغها ٢ضومها لجزوص ًٖ ممل٨خىا وهًخي بإعواخىا صاٞٗحن ا

اإلاه الؿٟلي بُٗضا، و٦ما ٖلمخم ٢ض ونل بهم ألامغ  قغ ببلِـ ٖو

ىا مدُمحن ألامل لضًىا في اظخشار ؤزغهم، ول٨ً  للىنى٫ إلايكىصجىا ػاٍع
م ٞضاخخه التي مؼ٢ذ ٢لىبىا بال ؤهه صاٞٗىا للشإع.  ما خضر ؤعي ٚع

لذ نُداث الجً مُالبحن بغؤؽ َاعف والٛىجمُت هىا حٗا

ىا بغؤؽ لُلُض مؿب٣ا..  اٍ وويٗها بضاثغة الهى٫ ٦ما ٞٗلذ ػاٍع ومٍغ
٣ىمىن بدمالث اؾخُإل لخجهحز الجِل  ٧ان الجً ًدل٣ىن في الهىاء ٍو

 والخدغ٥. 

ت ٖباعاث الشإع بل ٧اصوا ًدل٣ىن هدى الٗالم  عصص ؤهل اإلامل٨ت الٗلٍى
 لهم ٖؼ٢اًُل ختى ال ًٟؿضوا زُت اإلاٗغ٦ت.  الؿٟلي ول٨ً جهضي

في الهباح وم٘ ؤو٫ زُِ ًىلض مً الكمـ مٗلىا ٢ضوم ًىم 
اإلالخمت، اظخم٘ ٖؼ٢اًُل في ٢اٖت اإلاكىعة م٘ ألام الغثِؿت وباع٦ُل 

 وؾمؿُاثل الخىحن مدؿاثال.. هل اجسظ الجىىص مىا٢ٗهم؟ 

ها الهٟٝى ـ عصث ألام الغثِؿت والخىحن.. ؤظل ًا مىالي ل٣ض ج٣ٟض
 وألامغ ٧له مىىٍ بةَال٢٪ هٟحر الخغب. 

 ـ عص ٖؼ٢اًُل وهى ًمؿ٪ بلخُخه قاعصا.. وٗم ظُض بطن. 
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٧ان ٖؼ٢اًُل ًىٓغ لباع٦ُل و٦إهه ًىص ؤلاٞهاح ًٖ ش يء ول٨ً 
 ًتراظ٘ ٧لما هم بظل٪، ختى باصعه باع٦ُل ٢اثال.. 

ض  حن ًًمغ بىٟؿه قِئا ججاهي ًٍغ ـ ًبضو ؤن مىالي مل٪ الٗلٍى

 البىح به ول٨ً ًتراظ٘. 

ـ هٓغ بلُه ٖؼ٢اًُل مبدؿما ابدؿامت الخ٨ُم الخظع.. هل ٢غؤث 
ً؟   ؤ٩ٞاعي ًا باع٦ُل ٦ما جٟٗل صوما م٘ آلازٍغ

م بغاٖتي بالدؿلل لل٣ٗى٫ والٛىم بها ول٨ىجي لم  ـ ال ًا ؾُضي ٚع

ؤٞلر باظخُاح ٣ٖل٪، ًبضو ؤن هالخ٪ ؤ٢ىي مً ؤن جغخب بضزى٫ 
 مدؿلل مشلي ل٪. 

حٗالذ ضخ٩اث ٖؼ٢اًُل لخهاخهها ابدؿامت هاصثت مً ألام  ـ
الغثِؿت.. بطن ٢ض خاولذ طل٪، ٞلم جيـ ؤه٪ ابً لىؾُٟغ اإلادؿلل 

 بالٛىاًت. 

ٝغ ماطا ؾخٟٗل معي بٗضما خضر؟ وما  ـ وٗم ؾُضي خاولذ أٖل
٣ظٞجي في بدغ مً الخحرة جخسبُجي ؤمىاظه إلااطا لم حٗلً ًٖ  ٣ًل٣جي ٍو

ت وج٣ىم بالخسلو مجي. اٚخُا٫ اإلال٪ ُٖيُ  اثُل ألهل اإلامل٨ت الٗلٍى

ـ همهم ٖؼ٢اًُل.. ؤمممم ؤهذ جدؿاء٫ بٗضما ٞكلذ في الدؿلل 
 ل٣ٗلي؟ 

ض ؤن حٗلمه هى ؤه٪ ؾخٓل ٦ما ؤهذ ُٖيُاثُل وؾخظهب  ـ ٧ل ما ؤٍع

للملخمت ٦ما صبغ َاعف وؤٖىاهه، وبٗض طل٪ صٕ الخ٣اث٤ جإحي جباٖا.. 
خ ضه مى٪ في م٣ابل خٍغ ٪ هى ؤن جٓل ُٖيُاثُل، جداعب مشله ما ؤٍع

 جماما. 

ىا؟   ـ ؤمغ٥ مىالي.. ول٨ً ؤًً اإلايكىصة ػاٍع
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ـ هظا ال حؿإ٫ ٖىه آلان ًا باع٦ُل، ؾُدضر ٧ل ش يء في خُىه.. هُا 
 ل٣ض خاهذ اللخٓت اإلاغج٣بت. 

زم ؤقاع ٖؼ٢اًُل ألخض الخغاؽ لُإجُه بىٟحر الخغب، ٞدل٤ الخاعؽ 
ىا ب٣ماف مسملي طا لىن في الهىاء خامال نىضو٢ا زك بُا ٖخ٣ُا مٍؼ

، اهدجى ٖؼ٢اًُل لُسغط  ٢غمؼي بضازله بى١ ُٖٓم ًبلٜ زالر ؤطٕع
البى١ مً نىضو٢ه.. ٧ان البى١ مهىىٖا مً ٖٓام َاثغ الغر.. ؤمؿ٪ 

به ٖؼ٢اًُل وهٟش لُضوي هٟحر الخغب، زم ؤٖاص الىٟش مغجحن مخخالُخحن 
 عيُت. لتهتز ٢اٖت اإلاكىعة و٦إنها جخٗغى لهؼاث ؤ

هغو٫ الجً ًإزظون مىا٢ٗهم الخغبُت، ٩ٞان الجِل به جل٪ 
ألاؾىص اإلاجىدت جدل٤ ٖلى عئوؽ الجً الؼاخٟت، وفي الجاهب ألاًمً 

ت ؤظىدتها جًغب بإ٢ضامها الؿذ و٦إنها  ج٠٣ الجُاص اإلاجىدت مٍُى
 حكخا١ هي ؤًًا للملخمت. 

اإلاىخه٠ ٧ان ٠٣ً ُٞه الجً اإلاكاة ؤههاٝ البكغ مضججحن 
ت التي ج٣ط ي ٖلى ٖضوهم بًغبت واخضة ججٗلهم عماصا. با  لؿُىٝ الىاٍع

الجاهب ألاٌؿغ ٧ان ٠٣ً ُٞه ؾمؿُاثُل الخىحن بٗضما جدى٫ 
لهُئخه ألاولى جاع٧ا نىعجه ؤلاوؿُت لُىٟض لهُبا ًهل للٗالم الؿٟلي 

اٍ.  مه مٍغ  ياعبا بجىاخُت، ٞهى آلان ٖلى وق٪ الاه٣ًاى ٖلى ٍٚغ

إلاكىعة مهاخبا للم الغثِؿت ٌؿحران في اإلامغ ٚاصع ٖؼ٢اًُل ٢اٖت ا
٣ٗههما باع٦ُل لُلخ٣ىا بالجِل اإلاه٠ُ زاعط  اإلااصي للخاعط َو

ال٣لٗت مىخٓغا ٢ضوم اإلال٪ ٖؼ٢اًُل وبقاعة الخدغ٥ هدى ؾاخت 

 اإلاٗغ٦ت. 

٣ٗبه باع٦ُل مدل٣ا  زغط ٖؼ٢اًُل لُمخُي ظىاصا ؤؾىص مجىدا، َو
٠ الجىىص باؾم ٖؼ٢اًُل جاعة في الهىاء بجىاخُه ألابًُحن.. لحهخ

ُيُاثُل جاعة ؤزغي، خل٣ذ ألام الغثِؿت خاملت نىلجانها لخ٠٣ في  ٖو
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الهىاء ٖلى م٣ضمت الجِل و٦إنها حؿخُل٘ الظبظباث ال٣اصمت مً 

 الٗالم الؿٟلي لخٗلم مضي ج٣ضم ظِل َاعف.. 

ؤقاع ٖؼ٢اًُل لىاٞذي ألابىا١ الخغبُت ببضء ٖملهم وهٟش هٟحر 
ؤ ػخ٠ الجِل اإلاهُب لُدل٤ الخىحن ؾمؿُاثُل ؤمام اإلالخمت.. بض

الجِل هاٞشا لهُبه في الؿماء لخخلىن باللىن ألاخمغ ال٣اوي، ٧اهذ ألام 
ت ججخاخها  الغثِؿت جلخ٣ه مدل٣ت ؤًًا ختى قٗغث بظبظباث ٢ٍى

 ٞى٢ٟذ ٞجإة ملخٟخت للمل٪ ٖؼ٢اًُل لدكحر بلُه بىنى٫ ظِل َاعف. 

ت بلى  جل٪ البىابت الٗخ٣ُت في بابل ٣ًٟىن ونل ظِل اإلامل٨ت الٗلٍى

اح  ً زغوط ظِل َاعف.. ختى اهضٞ٘ طل٪ الٛباع وجل٪ الٍغ مىخٍٓغ
 الكضًضة التي جىبئ ًٖ ونى٫ قُاَحن الٗالم الؿٟلي. 

وما هي بال بغهت ختى اوك٣ذ ألاعى لُسغط مجها آالٝ الكُاَحن 
ا، والبٌٗ  طواث ال٣غون الؿىصاء وألاظؿاص الخمغاء خاملحن ؾُٞى

ظ اإلامُخت آلا  زغ ًدمل نىلجاهاث مُلؿمت حٗمل ٖلى بل٣اء الخٗاٍو
 والتي ؤمضتهم بها الٛىجمُت مؿب٣ا. 

٧ان َاعف ًخ٣ضم الجِل وبجىاعه الٛىجمُت وؤباهىر بِىما ًدل٤ 
اٍ اإلاجىس ي ٞى٢هم بجِكه الُُاع ال٣ىي.. و٧ان َاعف ًغجضي  مٍغ

ظة الغصٕ لخمى٘ ٖىه ازترا ١ الؿُٝى ؾترة الخماًت اإلاؼوصة بخٍٗى
لجؿضه.. و٧اهذ الٛىجمُت جغجضي ٖباءتها الؿىصاء اإلاى٣ىقت بخل٪ 

الُالؾم التي حٗلمتها مً لُلُض وطل٪ لخدهُجها مً هجىم الجً 
 الٗلىي. 

ـ بِىما مالذ بغؤؾها ٖلى ؤباهىر مدضزت بًاه.. هل جخظ٦غ ما ؤزبرها٥ 
 به مىظ ٢لُل؟ 

ٖلُه بٗضما ـ وٗم مىالحي ال ج٣ل٣ي بكإن باع٦ُل ٞؿىٝ ؤ٢ط ي 
 جدخضم اإلاٗغ٦ت ولً ٨ًدك٠ ؤمغه. 
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 ـ خؿىا ًا ؤباهىر. 

ُحر  ذ َبى٫ الخغب زم الخدم الجِكان، لحهم ٖؼ٢اًُل ٍو ٢ٖغ
غ لُمؿ٪ ٖؼ٢اًُل بؿ٠ُ  بضؤ بُجهما ٢خا٫ مٍغ مدل٣ا نىب َاعف ٍو

مُُُغون الُٗٓم خا٦م الجً ُٞما مط ي، ٧ان ؾُٟا عجُبا ٩ٞاهذ 

ض  مسغظت قٗاٖا مهاخبا له ٧البر١.. الًغبت مىه ًضوي نىتها ٧الٖغ
ت ل٣ُىم َاعف بهضها ب٩ل بغاٖت ُٞبضو ؤن  هىي ٖؼ٢اًُل بًغبت ٢ٍى

ظة الغصٕ جاحي زماعها مٗه.   حٍٗى

ـ خل٣ذ ألام الغثِؿت مخجهت نىب الٛىجمُت لدكدب٩ان في نغإ 

ؤهشىي ول٨ىه قضًض الًغاوة ٩ٞلخاهما زبحرة بٗلم الُالؾم.. ٞاظإث 
ِؿت بًغبت مُلؿمت مً نىلجانها ٦ُٟلت بال٣ًاء الٛىجمُت ألام الغث

ٖلحها لخهضمها ألام الغثِؿت وجغصٖها بُٗضا ٖجها بهىلجانها بمهاعة 
 ٞاث٣ت لُخُاًغ قغع وصزان ٦ش٠ُ وؾِ صهكت الٛىجمُت.

ـ ٠ُ٦ طل٪؟ زم ؤٖاصث ال٨غه مغة ؤزغي لخبؿِ ًضها باججاه ألام 
٨ذ بهىلجانها الغثِؿت لخبٗض ٖجها جل٪ الًغبت بمهاعة، زم ؤمؿ

ت لدؿخ٣غ بهضع الٛىجمُت وحؿ٣ُها ؤعيا في قغوص  مىظهت يغبت ٢ٍى
ممُذ لتهب وا٢ٟت مؿخجمٗت قخاث هٟؿها وجدل٤ هدىها ناعزت مً 

 ؤهِذ؟ مً التي ججغئ ٖلى ٞٗل طل٪ بي؟ 

ـ ٖاوصث ألام الغثِؿت جىظُه الًغباث لها لخ٣ٟضها جىاػنها ٢اثلت ؤها 

ًذ ٖلحها لُلُض اإلالٗىهت، ؤها ابىت ابىت اإلاٛضوعة صاظمحرا التي ٢
 اإلاًٛىب ٖلُه ببلِـ. 

ـ هىا ْلذ الٛىجمُت ٞاٚغة ٞاها لخجم٘ قخاث هٟؿها ناعزت مً؟ 
 قُُٗىهت ال٨بري! 

ـ وٗم ؤها قُُٗىهت ال٨بري التي لم حؿلم مى٪ ومً زبش٪ ؤًتها 
 اللُٗىت. 
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ـ هىا جخٓذ ُٖىا الٛىجمُت لخخدى٫ للهُب مؿخٗغ ٢اثلت.. آلان 
ذ ؤزحرا مً جهضي لي ٖىضما خاولذ ازترا١ البٗض ألازحري لجؿض ٖلم

ميكىصج٨م الغاخلت ول٨ً لم ًضاٖب ٣ٖلي زاَغ بك٘ ه٨ظا، ٠ُ٦ 
ت وؤهذ ابىت لىؾُٟغ.. ؤو ببلِـ ٦ما ًضٖىه  ؤنبدِذ مبجلت ٖلٍى

ىن.   الٗلٍى

ت لخٗاوص حؿضًض يغبت ؤزغي لخخٟاصها  خل٣ذ ألام الغثِؿت بؿٖغ
 الٛىجمُت ٢اثلت..

ت لخ٣ظٝ ـ ؤ عي ؤه٪ مدكبٗت بمهاعاث ؤم٪، زم عصث بلحها يغبت ٢ٍى
 باألم الغثِؿت بُٗضا لدؿ٣ِ مسجاة ٖلى ْهغها. 

غا ٞاقدب٪ باع٦ُل م٘ ؤباهىر بِىما ٧ان الجىىص  ٧ان ال٣خا٫ مٍغ
ىا مجهم الٗضًض ببؿالت  ىن ًى٣ًىن ٖلى قُاَحن َاعف لُهٖغ الٗلٍى

 ٞاث٣ت. 

باع٦ُل ًى٣ٌ ٖلى ؤباهىر اخخضم الهغإ بحن الجِكحن، ٩ٞان 
ؿخه، لحهغو٫ ؤباهىر مً بحن ًضًه مدل٣ا في الهىاء  ٦ٟهض ظاج٘ ٖلى َٞغ

اٍ لباع٦ُل ياعبا بًاه بهىلجاهه لِؿ٣ِ ٖلى ألاعى،  لُخهضي مٍغ

اٍ مٗاوصا اه٣ًايه ٖلُه مغة ؤزغي، هىا ًلمذ  لُُحر ججاهه مٍغ
اٍ وباع٦ُل وهغولت ؤباهى  ر مً ؾمؿُاثُل الهغإ اإلادخضم بحن مٍغ

زل٠ باع٦ُل لُى٣ٌ ٖلُه بؿُٟه مداوال حؿضًض َٗىت ٚاصعة له 

لِك٤ الخىحن الهىاء مدل٣ا وياعبا بجىاخُه لحري قُاَحن َاعف 
 مهغولت مً ؤؾٟله جٟاصًا لخل٪ الىحران التي ًىٟثها. 

اٍ مبخٗضا  ض في الؿماء لُخ٣ه٣غ مٍغ خل٤ ؾمؿُاثُل ونىجه ًٖغ

ٗخلي ْهغه باع٦ُل ًٖ باع٦ُل و٦ظل٪ ؤباهىر، لُدل٤ هدى  ألاؾٟل َو
ُٗضه  اٍ وؤباهىر ٖلُه، لُٗىص به ؾمؿُاثُل َو بٗضما ؤعه٣ه هجىم مٍغ

حن مغة ؤزغي.  في نٟىٝ ظِل الٗلٍى
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حن مما ػلؼ٫ نٟٝى ظِل  إة اإلاٗغ٦ت وقغاؾت الٗلٍى ػاصث َو
 َاعف.. 

ـ ختى نغزذ الٛىجمُت التي ج٠٣ في مىاظهت ألام الغثِؿت، ؤهِذ 

حن يض بجي  ؤًتها اإلاٛغوعة ابىت ؤبي ؤًتها الخاثىت ح٣ٗضًً خلٟا م٘ الٗلٍى
 ظلضج٪. 

٧اهذ ألام الغثِؿت ماػالذ مسجاة ٖلى ْهغها ؤعيا في مداوالث 

حن ٌؿ٣ُىن الٗضًض  مؿخمُخت للجهىى.. الخٟخذ الٛىجمُت لتري الٗلٍى
ظة ٞخذ الٗحن الغ٢ُبت  مجهم ٞهغولذ لخٟخذ عاخت ًضها وجخمخم بخٍٗى

ظؿضي والضماء صماجي، اظب ًا لىؾُٟغ اإلابجل،  اإلاىظىصة بها، الجؿض

 الجؿض ظؿضي والضماء صماجي. 

جإة ٞخدذ جل٪ الٗحن ال٣ابٗت ب٠٨ ًضها ألاٌؿغ زم صوي نىث  ٞو
اح ٖاجُت وؤصزىت يبابُت ظٗلذ  ت وزاعث ٍع هاثل بهغزت ٚايبت ٢ٍى

سبى نىث ن٪ الؿُىٝ ببًٗها، ٧اهذ ألاعى  ٧ل الجً ًخى٠٢ ٍو
لُسغط مً باًَ ألاعى ٖغف ٦بحر ظضا ًجلـ  تهتز مً جدذ ؤعظلهم،

ٖلُه قُُان ُٖٓم ؤؾىص الىظه م٣غون الغؤؽ ًغجضي ٖباءة ؾىصاء 
جخىؾُها هجمه زماؾُت ٦بحرة جدُُه الكُاَحن مً ٧ل ظاهب، هىا 

جإة ؤقاع بُضه لِؿ٨ً  زغ ٧ل قُاَحن الٗالم الؿٟلي ؾاظضًً ٞو

حن و٦إنهم ٢ض ٢ُضوا بإٚال٫ حكل خغ٦تهم  ..خغ٦ت الٗلٍى

ـ هىا ناح ٖؼ٢اًُل.. ها ؤهذ طا ًا لٗحن ٢ض ْهغث مازغا، خًغث 
مت ؤبىاث٪ بإم ُٖى٪، ٖلُ٪ اللٗىت ال َاثل مما جٟٗله.   لتري هٍؼ

ـ ناح لىؾُٟغ.. ؤهذ هىا ؤيها الٗلىي الباجـ مغة ؤزغي ال ؤنض١ 

ظغؤج٪ في ج٣لُب ؤبىاجي ٖلي، زم هٓغ للم الغثِؿت ٢اثال ال ؤنض١ ما 
حن وج٣اجل مٗهم ًا لِ٪ جغاه ُٖىاي،  ابىتي قُُٗىهت ال٨بري مً الٗلٍى

 مً ملٗىهت. 
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ًٗ مً ؤوعزىا ال٨ٟغ 
ُ
ـ ٢اَٗه باع٦ُل ال لِؿذ ملٗىهت ًا ؤبي بل ل

 والخ٣ض والٛغوع. 

ـ نغر لىؾُٟغ وؤهذ ؤًًا ؤيها الخاثً، ل٨ً لِـ زُإ٥، لِؿخضًغ 

غقه ًُحر مدل٣ا هدى الٛىجمُت التي ما ػالذ جسغ ؾا ظضة بُٗيُه ٖو
ؤمامه مغصصة، ٖظعا مىالي ل٣ض ؤعصث ؤن هخسلو مً اإلايكىصة و٢ض 

 ٞٗلىا ل٣ض ٢خلذ بُض باع٦ُل. 

ـ نغر لىؾُٟغ.. ؤًتها الخم٣اء مً ؤزبر٥ بظل٪؟ جغص الٛىجمُت 
٘ عؤؾها في زىٝ وجغ٢ب.. ل٣ض قاهضها مىتها ٖلى ًض باع٦ُل  مداولت ٞع

 وؤقماصي اإلاخجؿض. 

لىؾُٟغ ٢اثال.. هل جسبرها ؤهذ ًا ـ هىا ضخ٪ ٖؼ٢اًُل لُشحر ًٚب 
 ملٗىن الٛىاًت؟ ؤم هسبرها هدً؟ 

ٗذ الٛىجمُت عؤؾها في خحن ظمُ٘ الكُاَحن مُإَإي عئوؾهم  ـ ٞع
 ؤمام الكُُان ألا٦بر.. ماطا ٌٗجي هظا الٗلىي ب٣ىله ًا ؤبخاه؟ 

ىا  ُٓا.. ٌٗجي ؤن اإلايكىصة ػاٍع ُىاه حكخٗل لهبا ٚو ػمجغ لىؾُٟغ ٖو
 الخُاة.  ماػالذ ٖلى ٢ُض

ـ جهغر الٛىجمُت ال هظا مدا٫.. ٠ُ٦؟ هل جىاَإ باع٦ُل م٘ 
 الٗلىٍحن و٢ام بسضاٖىا، هل لم حٗلم بظل٪ ًا مل٪ الكُاَحن. 

ـ ضخ٪ ٖؼ٢اًُل ؾازغا مً الٛىجمُت وببلِـ ٢اثال.. هل حٗلم 
ىا مً مسُِ ؤبىاث٪ بمؿاٖضة  الُٛب مؿب٣ا ًا عظُم؟ ل٣ض هجذ ػاٍع

ت ال٣ضع مى٪؟ زم هٓغ بلى الٛىجمُت وهى ؤبىاث٪ ؤًًا، ؤال جغي  سخٍغ

ٖلى بٗض ؤمخاع مجها ول٨ً ٦ٗاصة الجً ًخساَغون ًٖ بٗض، ٞإعصٝ 
٢اثال.. لى ؤن ؤبا٥ والجً ٌٗلمىن الُٛب ما لبض ظً ؾلُمان الىبي في 

ت ٢هغه ًٓىىن ؤهه ًغا٢ههم  ٖظابهم اإلاهحن وهى ًجلـ ؤمامهم في قٞغ
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بال خكغة نٛحرة ؤ٧لذ ٖهاه  وهى م٣بىى الغوح، ما صلهم ٖلى طل٪

لُسغ ظؿضه ٖلى ألاعى، والجً ٌٗخ٣ضون ؤنهم مغا٢بىن مىه.. ؤعؾل 

ضم  هللا ؤنٛغ مسلى٢اجه لخض٫ الجً ٖلى مىث هبُه مكحرة إلطاللهم ٖو
ٖلمهم الُٛب.. ٠ُ٨ٞ ألبُِ٪ اإلالٗىن بٗلم طل٪ بال مىظ ٢لُل ٣ِٞ، 

ىا، ٞهى مسلى  ٌ بٗضما ؤعؾل ظىاؾِؿه لُخدؿؿىا زبر ػاٍع ١ مٍغ

بت والك٪ ولم ًهض١ مىتها ٦ما و٢ٗخم ؤهخم في طل٪ الٟش.   بالٍغ

نغر لىؾُٟغ وهى ًًغب بٗباءجه ظاهبا ل٣ُىم مً ٞى١ ٖغقه  
سُى في الهىاء، لخٓل قُاَحن الٗالم الؿٟلي ٦ما هي في وي٘  ٍو

 السجىص له. 

ـ وٗم ًا ٖؼ٢اًُل ل٣ض اؾخُٗذ زضإ ؤبىاجي ظمُٗا ول٨ً لم جبضؤ 
ت ؤزاعث الخىٝ في ٢لىب الخغب بٗض. . زم الخٟذ وؤَل٤ نُدت مٟٖؼ

ىن ماطا ًٟٗل، ختى اهتزث ألاعى  الجً الؿٟلي، بِىما جغ٢ب الٗلٍى
واوك٣ذ لخسغط مجها آالٝ الهُا٧ل الٗٓمُت إلاىحي مضججحن بالؿُٝى 

ت ٞاث٣ت،  والضعوٕ، ٧اهذ ألاعى جى٣ؿم لخسغط مجها جل٪ الهُا٧ل بؿٖغ

ؾخٗضوا ل٣ض ؤزغط اللٗحن ظِل ختى ناح ٖؼ٢اًُل في ظىىصه ا
 ألامىاث الظي ال ٣ًهغ. 

حن مغة ؤزغي مٗلىا ًٖ جإػم  هىا اهُل٤ الىٟحر في نٟٝى الٗلٍى

ٗذ الٛىجمُت عؤؾها لتري ألامىاث ًسغظىن مً باًَ  اإلاى٠٢.. ٞع
غها مغة ؤزغي.   ألاعى لختهلل ؤؾاٍع

ناح لىؾُٟغ مغة ؤزغي لُضوي نٟحرا ٩ًاص ًهم آلاطان ٞما ٧ان 
ؾىي هضاء الُٛالن، ٞما مغث ؾىي إلادت مً الؼمً ختى قاهضوا  طل٪

 ٚباعا ٢اصما مً بُٗض لُٓهغ ظِل الُٛالن في ألا٤ٞ. 

الخدم الجِكان مغة ؤزغي بٗضما ازخٟى لىؾُٟغ لِكاهض جل٪ 
اإلاٗغ٦ت مً بُٗض.. ٢امذ الٛىجمُت مً مىيٗها لخُحر مدل٣ت و٦إنها 
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ٖلى ألام الغثِؿت مغة  خهلذ ؤزحرا ٖلى اإلاؿاٖضة لخٗاوص هجىمها

ؤزغي، اؾخٗاصث ألام الغثِؿت بًٗا مً ٢ىتها وؤمؿ٨ذ نىلجانها 

ت جستر١ ظؿض الٛىجمُت وج٣ظٝ بها بُٗضا  لخُل٤ مىه ن٣ٗت ٢ٍى
و٦إنها م٨بلت بؿالؾل، ٞل٣ض ؤل٣ذ ٖلحها حٗىٍظة الخ٣ُُض لخصبتها بم٩انها 

 في مداوالث ًاجؿت مجها للٟغاع. 

حن ـ ػاصث قغاؾت اإلاٗغ٦ت ٩ٞ ان ظِل ألامىاث ًدهض ع٢اب الٗلٍى
بكغاؾت ٞؿ٣ِ مجهم الٗضًض لخمؼ١ ؤظؿاصهم جل٪ الُٛالن بإهُابها، 

٩ٞان الٗلىي الظي ًخم ٢خله ؤو َٗىه تهغو٫ ٖلُه الُٛالن جمؼ٢ه لُهحر 

ؤقالء مخىازغة في ألاعظاء، بِىما ج٣ىم الُٛالن ألازغي بدمل بٌٗ 
ها في ٦ىماث ٖالُت ألزظها الجشض لتهغو٫ بها بُٗضا وعنها ٞى١ بًٗ

حن هظه  ُٞما بٗض ألعيهم، ٞل٣ض خهلىا ٖلى ٚىاثمهم، ٞإظؿاص الٗلٍى

 وظبت َاػظت ًجب الخٟاّ ٖلحها. 

ِـ الخغب ٩ٞان ظِل ألامىاث ًدهض ألاعواح بال  اقخٗل َو
مخه،  حن في جىا٢و، ختى ٖؼ٢اًُل يٟٗذ ٍٖؼ هىاصة، وظِل الٗلٍى

غ ويغب وصٞإ ؤمام َاعف بِىما ٧ان باع٦ُل مكخٗال في سجا٫ ٦ غ ٞو
 جاعة وؤباهىر جاعة ؤزغي.. 

٧ان ؾمؿُاثُل الخىحن ًدل٤ ٞى٢هم هاٞشا هحراهه ُٞىجر في ٢خل 

اٍ  بٌٗ الكُاَحن مغة واخضة، زم ٌٗاوص ال٨غه ختى اهدبه له مٍغ
 ٞإقاع لجىىصه لحهغولىا بلُه. 

غ ـ ؤمغ مىالي.. ؤجىوي بؿالؾل الاخخجاػ، ًبضو ؤهىا ؾىدهل ٖلى آز
جىحن بالٗالم الؿٟلى.. هُا ا٢بًىا ٖلُه وال جضٖىه ًٟلذ مى٨م، ؤهه 

 هاٞض الىاع اإلا٣ضؾت وخظاع ؤن ٣ًضم ؤخض٦م ٖلى بًظاثه وبال ٢خلخه. 

اٖت زم خل٣ىا  .. ؾمٗا َو اٍ بهىث مؿمٕى عصص ظىىص مٍغ
بهٟىٝ ٦بحرة جخٗضي اإلائاث مجهم خاملحن ؾالؾل الاخخجاػ اإلاُلؿمت 
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ذ الؿالؾل خل٣اث ٦بحرة مى٣ىف ٖلحها َالؾم لخ٣ُُض الخىحن.. ٧اه

ت وهجماث زماؾُت وبٌٗ الٗباعاث بلٛت الجً.. خل٣ىا زل٠  سخٍغ

ؾمؿُاثُل بإٖضاص ٦بحرة في مُاعصة ٖىُٟت.. لُىٟض ٖلحهم هحراهه 
ِٞؿ٣ِ بًٗهم متراظٗا بِىما ًخ٣ضم البٌٗ آلازغ.. ختى هجخىا 

لؿماء مغجُما باألعى ؤزحرا في بل٣اء ؾالؾل الاخخجاػ ٖلُه لحهىي مً ا

 م٣ُضا وؾِ نُداجه. 

صوي نُاح الخىحن لُلخٟذ ٖؼ٢اًُل وألام الغثِؿت في صهكت مغصصًً 
اٍ ٣ًخاصون ؾمؿُاثُل  ا ظىىص مٍغ ٍغ ًا بلهي.. ؾالؾل الاخخجاػ.. ٍو

 م٨بال في مداوالث ًاجؿت للٟغاع..

حن بٗضما  مت الٗلٍى هىا يا٢ذ اإلاٗغ٦ت لخ٣ترب الىدُجت الخخمُت هٍؼ
اٍ هُا حؿا اٍ.. مٍغ ٢ِ مجهم ال٨شحر، لُضوي نىث َاعف مىاصًا مٍغ

ؤعؾل ظىىص٥ للبىابت الؿابٗت واٞخذ البٗض الشالض واصزل ٧ل ؤمىاث 

 اإلاجىؽ اإلادخجؼة في الجخُم، ٞالىهغ لىا.

اٍ ٨ٞم مً ؾىىاث ٖضًضة وهى ًيخٓغ  اٖخلذ عوح الٟىػ وظه مٍغ
غخمها مً هؼاٖها اإلاتهال٪.. هىا  جل٪ اللخٓت لُُٗض مجض ممل٨خه ٍو

اٍ بقاعجه للجىىص ٞهغولىا لُٟخدىا البىابت الؿابٗت ٞاآلن ال  ؤُٖي مٍغ
متهم التي ؤنبدذ وق٨ُت، هغو٫  ىن عصٖهم بٗض هٍؼ ٌؿخُُ٘ الٗلٍى

آالٝ الكُاَحن اإلاجىؽ لخىُٟظ اإلاهمت.. بِىما ٧ان ٖؼ٢اًُل ٌؿٕغ 

ت حؿخ٣غ في ٦خٟه ل٣ُ٘ َاعف ؤ عيا باججاه َاعف مؿضصا له خغبت هاٍع
ىظه له  ٣ىم باهتزاٖها وبل٣ائها ظاهبا لحهغو٫ في اججاه ٖؼ٢اًُل ٍو ٍو

ت بمسالبه حؿخ٣غ في ٖى٣ه لخدىازغ صمائه.. في مداولت مً  يغبت ٢ٍى
 ٖؼ٢اًُل لًغب َاعف بؿُٟه بِىما ًً٘ ًضه ألازغي ٖلى ظغاخه. 

ظاث الغصٕ  الؾمها وحٍٗى ـ ٧اهذ ألام الغثِؿت حكحر بهىلجانها َو
خُُٗه مً ظىىص ظِل ألامىاث، بِىما الٛىجمُت جداو٫ لدؿ٣ِ ما حؿ
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ظة الخ٣ُُض..  الهغب مً ؾالؾل ال٣ُض وبالٟٗل هجخذ في ببُا٫ حٍٗى

ت بغمذ ل٣ُ٘ مؿخ٣غا في نضع ألام الغثِؿت لدؿ٣ِ  لدؿضص يغبت ٢ٍى

 ؤعيا. 

اٍ الظًً ؤعؾلهم لٟخذ  جإة اهدبه الجمُ٘ ٖلى ٖىصة ظىىص مٍغ ـ ٞو
اهذ ٖىصتهم ال جىبئ بسحر ٩ٞاهىا ًُحرون البىابت الؿابٗت، ول٨ً ٧

و٦إنهم ًداولىن الهغوب مً ش يء ُٖٓم.. ختى ا٢ترب ؤخضهم مً 
اٍ لُبلٛه باألمغ.   مٍغ

ـ ؾُضي هىا٥ ٧اعزت.. ل٣ض طهبىا للبىابت الؿابٗت ٦ما ؤمغجىا ول٨ىىا 
وظضها الجً ألاعيُحن ًدُُىن بها مً ٧ل ظاهب ومٗهم مل٨هم ألابٌُ 

 ت. طو الغئوؽ ألاعبٗ

اٍ.. ٠ُ٦ خضر طل٪ ومتى؟   ـ هىا و٢٘ في ٢لب مٍغ

حن؟ ؤ٧اص ؤظً.   ـ ٠ُ٦ جم الٗهض بحن الجً ألاعيُحن والٗلٍى

لم ٨ًمل خضًشه ختى زُمذ ُٚمت ٦بحرة ٖلى الؿماء لُلخٟذ 

َاعف لُٗٝغ ما هظا.. ؤؾىصث الؿماء ٞجإة وخل الٓالم، لحري ما 
٣ه بمغاعة.. ٞجإة ًغي ؤٖضاصا ٟٚ حرة.. بل ظِكا مهُبا ظٗله ًؼصعص ٍع

ىا مدل٣ت ؤمامهم وبجىاعها ؤبىها ُٖيُاثُل وزلٟهم  جخ٣ضمه ػاٍع

 الىنُٟت ألاولى. 

٣ٖضث الهضمت لؿان َاعف والٛىجمُت التي ٞغث ؤزحرا مً 
٢ُىصها لخىٌٟ ٖجها الٛباع وجًغب بجىاخحها ألاؾىصًً مُل٣ت في 

اٍ، بِىما ٧ان ؤباهىر ًهاع  ٕ م٘ باع٦ُل الهىاء لخ٠٣ بجىاع ؤزحها ومٍغ
ىا ل٠٣ُ مكضوها ٞاٚغا ٞاه.  ختى قاهض ُٖيُاثُل ًدل٤ بجىاع ػاٍع

ىا ال٣اصم في ألا٤ٞ لخٗم الهضمت وجدل٤ ال٩اعزت  ا٢ترب ظِل ػاٍع
ىا وزلٟها  اٍ، ٞل٣ض ص٢ذ ؾاٖت الخُغ.. ا٢تربذ ػاٍع ٖلى ظِل مٍغ
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ظِل ُٖٓم مً الجً الٗلىي والجً ألاعض ي وظً ممل٨ت ال٣ىَُحن 

ل٣ابٗحن في الٛاباث اإلآلمت والتي اهٟهلذ مىظ ٣ٖىص هاالء الجً ا

بُٗضة ًٖ الٗالم الؿٟلي والٗلىي وؤنبدىا ٚحر مىالُحن ألي مجهما، 
ٞهاالء الجً طواث ؤظؿاص ضخمت ٦هُئت الُحر وألاعظل طاث ؤْالٝ 

ؤما ألاطن ٩ٞاهذ آطان ُٞلت وعؤؽ َاثغ ال٣ٗاب وألاًضي آصمُت.. هاالء 

ضًم م٘ لىؾُٟغ وولضه ٞل٣ض ٢خل مجهم ال٣ىَُىن ًجمٗهم ٖضاء ٢
تراٝ بُاعف خا٦ما ٖلى  ًىا َاٖخه والٖا لىؾُٟغ الٗضًض بٗضما ٞع

اإلامال٪ في الٗالم الؿٟلي، واهٟهلىا ٖىه بٗضما زؿغوا ؤعواخا ٦شحرة، 

ىا هي الُامت ال٨بري التي و٢ٗذ ٖلى  ٧اهذ عئٍت ال٣ىَُحن في ظِل ػاٍع
 ظإة ٚحر مخى٢ٗت.عؤؽ َاعف وؤٖىاهه، ٞل٣ض ٧اهذ جل٪ مٟا

ض في ألاظىاء والجً ال٣ىَُىن  ىا وؾِ نُاح ًٖغ خل٤ ظِل ػاٍع

ىن ًدل٣ىن باججاه ظِل َاعف الظي ْل ًدل٤ هىا وهىا٥  والٗلٍى
مً هى٫ الهضمت ٞل٣ض جمذ مباٚخخه آلان وال مىام مً اؾخمغاع 

ىا وزلٟها ؤبىها ُٖيُاثُل الظي ٧ان  اإلاٗغ٦ت ختى الجهاًت، خل٣ذ ػاٍع

ي الهضماث، ٞاآلن ٦كٟذ زُاهت باع٦ُل لُاعف ولم ًخم ْهىعه بخض
الخسلو مً ُٖيُاثُل، ْل َاعف ًدضر هٟؿه ٠ُ٦ خضر طل٪؟ 

ختى وظض ُٖيُاثُل ًدل٤ ممخُُا ظىاصا مجىدا وممؿ٩ا بؿ٠ُ 
ُٖٓم، هىا اقخٗلذ ُٖىا َاعف وهم هى آلازغ بالُحران ججاهه ممؿ٩ا 

ُُذ بها بُٗضا بدغبت مكخٗلت ٢انضا َٗىه بها، لُىدبه له ُٖي ُاثُل ٍو

ت مً َاعف ٢اثال.. ًبضو ؤهجي  ٖىه بسٟت بالٛت ياخ٩ا مً ٍٞغ السخٍغ
ىا اإلايكىصة، ًبضو ؤن ؾاٖت  ٢ض ٞىث ٖلُ٪ ؾٗاصج٪ ب٣خلي ؤها وػاٍع

ؾىء الخٔ ج٣٘ في مدُُ٪ آلان، ول٨ً ل٪ هضًت ٖىضي، اقخض ًٚب 

 َاعف وؤؾىص وظهه ختى وظض ُٖيُاثُل ٣ًظٝ بص يء في الهىاء، ْل
حن به مغؾال بًاه، ختى  َاعف ًدمل٤ ما الظي ؤَاح به مل٪ الٗلٍى

ؾ٣ُذ ؤمام َاعف عؤؽ ؤقماصي اإلاخجؿض.. طل٪ الججي الظي ؤعؾله 

maktabbah.blogspot.com
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حن.. هٓغ َاعف ؤؾٟل ٢ضمُه لُجض الغؤؽ ؤمامه لُهغر  اٍ للٗلٍى مٍغ

غ م٘ ُٖيُاثُل..  ىُل٤ ٧الؿهم لِكدب٪ في هؼا٫ مٍغ ت ٍو نغزت مضٍو

في مىاظهخه ٢اثال.. هل جًٓ ًا َاعف ؤه٪  وجلخ٣ي ُٖىه به لُهبذ
ؾخيخهغ ٖلُىا، ٠ُ٦ للٓالم ؤن ٌسجً الىىع زل٠ الجـضاع، ها هى 

ؤقماصي الظي ؤعؾلخمىه ل٣خلى.. عؤؾه مل٣اة ؤؾٟل ٢ضمُ٪ في اهخٓاع 

عؤؾ٪ التي خخما ؾخٗل٤ لضًىا ٖلى عمذ الجماظم، هىا جض٣ٞذ صماء 
ت بؿُٟه  الخ٣ض والًٛب بجؿض َاعف لحهم بخىظُه يغبت ٢ٍى

ضزل مٗه في حؿضًض يغباث جاعة وصٞإ جاعة  لُخهضي لها ُٖيُاثُل ٍو

 ؤزغي.

ىا التي ؤمؿ٨ذ بؿ٠ُ مهالثُل   ٧ان الجمُ٘ ٣ًاجل بًغاوة ختى ػاٍع
الُٗٓم لخُُذ بٗكغاث الغئوؽ في مهاعة مى٣ُٗت الىٓحر ظٗلذ 

ظاتها لخٗى١  الٛىجمُت جخهُض جل٪ اللخٓت لخل٣ى ٖلحها بخضي حٍٗى
تها ختى حؿخُُ٘ ال٣ًاء ٖلحها، ٧اهذ ج٠٣ ٖلى م٣غبت مجها مؿخترة خغ٦

زل٠ الٗضًض مً الجً بِىما ُٞىذ لها ألام الغثِؿت لتهغو٫ باججاهها 

والٛىجمُت جخمخم بخل٪ الُالؾم ختى ْهغ ٞجإة لىؾُٟغ زاعظا مً 
ظاجه الكُُاهُت، لُه٤ٗ الجمُ٘  باًَ ألاعى مخمخما هى ؤًًا بخٍٗى

، بِىما و٢ٟذ ألام الغثِؿت مكحرة بهىلجانها في بسغوظه مغة ؤزغي 
جغ٢ب قضًض مغصصة.. الجؿض ظؿضي والضماء صماجي وبطا بضزان ٦ش٠ُ 

ىا ختى  ًىُل٤ مً لىؾُٟغ لخهضه ألام الغثِؿت وتهغو٫ في اججاه ػاٍع

ؤنبدذ ج٠٣ ؤمامها مباقغة، والٛىجمُت وؤبىها ٌؿلِ ٧ل مجهما 
ا ًدل٤  ىا.. هىا تهغو٫ ألام نىلجاهه لُسغط مىه لهُبا ٢ٍى ٧ي ٌؿخ٣غ بؼاٍع

ىا التي لم جىدبه لظل٪، صٞٗتها ب٣ىة بُٗضا لخ٠٣  الغثِؿت لخضٞ٘ بؼاٍع

ىا لِؿخ٣غ بجؿضها  هي بهىلجانها وظىاخحها مىبؿُحن و٦إنها حُٛي ػاٍع
ت ًًُٟ لها ٧ل الجً، لُجضوا  طل٪ اللهُب وجىُل٤ مجها نغزت مضٍو

قاه٤ ؤزىاء جدل٣ُها،  ألام الغثِؿت ٢ض ؾ٣ُذ تهىي مً اعجٟإ
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وظؿضها ًستر٢ه اللهُب في خحن هغو٫ بلحها ُٖيُاثُل لُلخ٣ُها ٧ي ال 

ًغجُم ظؿضها باألعى، ؾ٣ِ ظؿضها بحن ًضي ُٖيُاثُل وهى ًدُُها 

بجىاخُه.. زم هبِ بها في م٩ان زاعط صاثغة الخغب.. لخدؿا٢ِ صمىٖه 
 كِئا. ٖلى لخُخه البًُاء.. وهي جىٓغ بلُه وهبًها ًسبى قِئا ٞ

ـ إلااطا جب٩ي ًا مىالي؟ ؤها ٢ض ؤجممذ مهمتي اهٓغ زلٟ٪، ل٣ض 

ىا الجِل.. ل٣ض وخضث  ؤوق٨ىا ٖلى الىهغ.. اهٓغ ٠ُ٦ ج٣ىص ػاٍع
٣ضث مٗهم ٖهضا لم ٌؿخُ٘ ؤخض بجمامه مً  ٧لمخىا م٘ ال٣ىَُحن ٖو

 ٢بل، ل٣ض ؤوق٨ىا ٖلى هضم ممل٨ت َاعف. 

ؼحي ؤهِ٪ ال حٗلمي ٢ضع٥ الُٗٓم ٖىضي. . ٖىضها... ؤهجي... ... ٧ان ـ ٍٖؼ
ًخلٗشم وؾِ وكُج وهدُب.. بِىما هي جىٓغ لُٗيُه ولخل٪ الىٓغة التي 

لم جغاها بُٗيُه مؿب٣ا.. ٧اهذ هبًاث ٢لبه جدخًجها و٦إنها عيُ٘ 
بمهضه.. ٧ان ًًمها بُضًه مداوال ببٗاص عؾى٫ اإلاىث ٖجها.. باصعجه ٢اثلت 

 ماطا ب٪ ًا مىالي؟ 

ض ٣ٞض٥.. ـ عص مىخدبا.. خبِبت  ي ال ؤٍع

ـ هىا قه٣ذ م٣اومت لخٓت مً ؾ٨غاث اإلاىث.. خبُبخ٪.. آآآآه ٧ل 
هظه الؿىىاث وؤها اهخٓغ مى٪ هظه ال٩لمت ولم ججغئ ٖلى البىح.. لى 

ٖلمذ ؤن عؾى٫ اإلاىث ؾُجٗل٪ جى٣ُها لغخبذ به.. بل ل٨ىذ ؤصٖى 

بهلىاحي ؤن ٌعجل هللا به ختى ؤوٗم بؿماٖها.. ٦ىذ ؤقٗغ بدب٪ لي، 
م ؤهجي ٦ىذ ؤٚل٣ذ ٢لبي بٗضما عخل ٖجي خبُبي وػوجي.. ل٣ض ٦غهذ  ٚع
ت ال٣ضع ٞباألمـ البُٗض م٣ذ اإلاىث ألهه  اال سخٍغ اإلاىث خُجها.. ٍو

ظٗلجي وخُضة بٗضما ا٢خىو مجي خبي.. وها ؤها ؤزجي ٖلُه ألهه ظٗل٪ 
ىيذ  جٟصر ٖما زبإجه لي.. ٦ىذ ٣ٞضث ألامل واخخًيذ الُإؽ، ْو

 ٣ان ٢لبي الظي ٖاوص مً ؤظل٪.ؤه٪ ال حكٗغ بسٟ
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هىا يمها ُٖيُاثُل وهى ٣ًبل ًضها، ال ًا خبِبتي مىظ ؤو٫ ًىم لِ٪ 
في اإلامل٨ت وؤها ؤقٗغ بإن هىا٥ قِئا ؾُدضر بُيىا ول٨ً ٦ىذ ؤ٦ظب 

٢لبي.. ٠ُ٨ٞ وؤها متزوط اإلال٨ت البًُاء وؤهِذ ؤًًا ػوظت ؤزُىا 
ىذ لها بٗض مغوع مهالثُل.. لم ؤصِع ما هي جغجِباث ال٣ضع التي ُٞ

ؾىىاث.. ٧اهذ ؤهٟاؾها جى٣ُ٘ ٢اثلت وبٗض طل٪ لم جبذ بص يء.. ٦ىذ 

 جدبجي! هل بالٟٗل قٗغث بظل٪؟ 

ـ هل اؾخجمٗذ ٧ل جل٪ ال٣ىي اإلا٣ٟىصة لخى٤ُ جل٪ ال٩لمت 
السجُىت بجىباث ٢لب٪ وؤها ؤٖاوي واهخٓغ ؾىىاث وؾىىاث.. هل آلان 

خب باإلاىث بٗضما ٖلمذ ؤؾٗض بؿماعي هظا ؤم ؤإلالم ق٣اجي معي وؤع 
 خب٪. 

ـ ػاص هدُب ُٖيُاثُل ناعزا.. آآآآآه خبِبتي ال جتر٦ُجي.. ؤلًٗ يٟٗي 
وظبجي.. ؤلًٗ ٧ل لخٓت مغث ٖلُىا لم ؤهغو٫ بلُِ٪ ٞحها مٗلىا ًٖ 

 ٖك٣ي بًا٥ِ.

ـ قه٣ذ قه٣ت ٦بحرة ج٣اوم بها ألالم بل جداو٫ الخملو مً اإلاىث 
خبُهها.. زم نمخذ بلى ألابض  لخىٗم ببً٘ زىان ؤزحرة وهي بحن ًضي

ت وؾِ ؾ٣ىٍ ظىاخحها بجىاعها لخٛل٤  لخىُل٤ مىه نغزت مضٍو
 ُٖىحها ؤبضا.. بِىما ٣ًٟض هى مٗكى٢خه. 

اهُل٣ذ نغزت ُٖيُاثُل لخضوي مٗلىت ؾ٣ىٍ ألام الغثِؿت.. هىا 

هغولذ الىنُٟت ألاولى لخل٣ي بىٟؿها ٖلى ظؿض ألام الغثِؿت اإلاؿجي 
ُٖيُاثُل.. الظي جغ٦ه بحن ًضيها لحهغو٫ و٢ض ٖلى ألاعى بحن ًضي 

ىا التي ُٞىذ  ٠٣ بجىاع ػاٍع اظخاخخه عوح الاهخ٣ام.. لُدل٤ َاثغا ٍو

لمذ بظل٪ اإلاهاب مً صمىٖه.. ل٣ض اٞخضتها آلان ٦ما اٞخضاها  ؤزحرا ٖو
ىا ججاه ظِل َاعف.. لدؿ٣ِ ٧ل ما  ػوظها في الهٛغ.. هغولذ ػاٍع

إلا٣ُض بالؿالؾل اإلاُلؿمت وحكحر ٠٣ً ؤمامها.. لخهل لؿمؿُاثُل ا
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ىُل٤ ؾمؿُاثُل مدل٣ا  بُضها ججاه ٢ُىصه لخظوب وجى٨ؿغ ًٖ بٗض ٍو

خه..  مغة ؤزغي هاٞشا هحراهه مٗلىت ًٖ خٍغ

ىا الخىحن وخل٣ذ به لدك٤ الهٟٝى ججاه ٖؼ٢اًُل  اٖخلذ ػاٍع
اٍ ٞل٣ض ٧اها مكدب٩ان في مباعػة خامُت.. ختى خل٣ذ وؤنبدذ  ومٍغ

اٍ لُىٟض ؾمؿُاثُل الىحران بىظهه لُخ٣ه٣غ بالخل٠  في مىاظهت مٍغ
ىا ًم٨ض ٦شحرا في طهىله  مكضوها مً هى٫ ما ًغي.. وهىا لم ججٗله ػاٍع

ختى هىث بؿُٟها ٖلى ٖى٣ه لخُُذ بها في الهىاء بِىما ًترهذ ظؿضه 

٢بل ؤن ٌؿ٣ِ ؤعيا.. جل٪ اللخٓت جى٠٢ ٧ل ظً اإلاجىؽ ًٖ ال٣خا٫ 
ً ٞجإة بٗضما وظضوا مل٨هم و٢ض ؤ نبذ ظشت بضون عؤؽ.. لحهغولىا ٞاٍع

 مسلٟحن وعاءهم ظِل َاعف.

غ م٘ باع٦ُل الظي ٧ان ٣ًاجل بكغاؾت ولم  ٧ان ؤباهىر في ٢خا٫ مٍغ
ًًُٟ بٗض إلاىث ؤزخه ألام الغثِؿت.. ٧ان ًخداش ى يغباث نىلجان 
ؤباهىر بمهاعة وزٟت ال جىحي بإهه ٧ان سجُىا ألل٠ ٖام لم جمؿ٪ ًضه 

حؿخل ؾُٟا مً ٚمضه، بل ٧ان قضًض البإؽ ٢اس ي  زاللها نىلجاها ؤو 
الًغباث.. ختى ؤنه٪ ٢ىي ؤباهىر طل٪ ال٣اثض ال٣ىي.. ٧ان ًدل٤ 
ت بؿُٟه ٣ٞض  مداوال ا٢خىام الٟغنت ختى باٚخه ؤباهىر بًغبت ٢ٍى
ٖلى بزغها طعاٖه الُمجى لِؿ٣ِ ممؿ٩ا بهىلجاهه ويهىي بٗضها 

ىا وهي حٗخ  لي الخىحن. مدل٣ا هدى ألاعى، ختى جغاه ػاٍع

ت  ت هدى باع٦ُل، لُدل٤ ؾمؿُاثُل بؿٖغ ـ ؾمؿُاثُل هُا بؿٖغ

ىا ب٩لخا ًضيها  دل٤ هدى باع٦ُل لخلخ٣ُه ػاٍع البر١ الخا٠َ ملبُا ألامغ ٍو
ب٣ىة زاع٢ت وجً٘ بًاه ٖلى ْهغ ؾمؿُاثُل لُدل٣ا بُٗضا.. بِىما ًلهض 

ُل زلٟهم ؤباهىر مدل٣ا وياعبا الهىاء بجىاخُه ل٣ُُ٘ ٖلُه ٖؼ٢اً
 .٤  الٍُغ

 ـ بلى ؤًً جىىي الظهاب ًا ٖبض َاعف اللٗحن؟ 
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ظهؼ ٖلُ٪، 
ُ
ـ ضخ٪ ؤباهىر ؾازغا.. ألظهؼ ٖلى ؤر مىالي َاعف زم ؤ

ول٨ً ها ٢ض ؤجِذ، زم اؾخل ؾُٟه وؤزظ ٌؿضص له الًغباث لُسخٟي 

ٖؼ٢اًُل مً ؤمامه لُجٗل ؤباهىر و٦إهه ًهإع الهىاء، زم ًٓهغ مجضصا 
غباث ألباهىر لُسخٟي ؤًًا زم ٌٗىص، لخ٠٣ ل٣ُىم هى بدؿضًض الً

بجىاعه الٛىجمُت مدل٣ت ممؿ٨ت بهىلجانها وحكاع٥ في حؿضًض 

ُاء لحرجُم ظىاخه  الًغباث لٗؼ٢اًُل ختى جغهذ وهىي مً قضة ؤلٖا
 باألعى.. 

حن الظي  ىا لخً٘ باع٦ُل بم٩ان آمً لضي َبِب الٗلٍى طهبذ ػاٍع
ب مً ؾاخت اإلاٗغ٦ت. . و٦إنهم خىلىا هظا ال٨ه٠ ٧ان مغابُا ب٨ه٠ ٢ٍغ

ىا بهىلجانها  اًت اإلاهابحن، ؤزظه َبِب اإلامل٨ت بٗضما خملخه ػاٍع لٖغ
لُُىٝ ظؿضه بالهىاء و٦إن هىا٥ ًضا زُٟت ج٣ىم بدمله ختى وي٘ في 
ٞغاف وزحر وقٕغ الُبِب في ٖمله ٣ٞام بةزغاط ٢ىِىت ٖخ٣ُت وؾ٨ب 

لخئم جل٪ الجغوح مجها مسخى١ ؤخمغ اللىن ٖلى جل٪ الظعإ اإلابخىعة لخ
ت ٞاث٣ت.   الٗم٣ُت بؿٖغ

ىا بٗض طل٪ مدل٣ت ٖلى ْهغ ؾمؿُاثُل هدى اإلال٪  هغولذ ػاٍع
ٖؼ٢اًُل لخجضه ٢ض هىي ٖلى ألاعى وج٠٣ الٛىجمُت ٖلى نضعه 

ب٣ضمحها وطل٪ الهىلجان مٛغوؽ ب٣لبه وهي جمخم.. ٞلخظهب عوخ٪ 
إلاٗذ ُٖىا بلى ؤٖما١ الٓالم، سجُىت في ؤٚىاع الٗالم الؿٟلي.. هىا 

ا٢خه لختر٦ه  ىا إلاا جغاه، ٞالٛىجمُت ج٣ىم بسخب عوح ٖؼ٢اًُل َو ػاٍع
 ظؿضا ٧اإلاىمُاء. 

ىا هدىها ول٨ً ًبضو ؤن الخٔ ٢ض ؤصاع ْهغه ٖجها هظه  هغولذ ػاٍع
اإلاغة، ٞل٣ض خل٣ذ الٛىجمُت بُٗضا وهي جدمل طل٪ ألاهبىب اإلاط يء 

ل اإلاىمُاء.. بٗضما سجىذ ُٞه عوح ٖؼ٢اًُل لختر٦ه ظؿضا ًابؿا مش
ىا لتري ٖؼ٢اًُل الظي ٧ان ظؿضا طا ظلض مخذجغ  هغولذ ػاٍع

ومخهلب.. هىا هٟض ؾمؿُاثُل لهُبه خؼها ٖلى مل٪ الٗمال٤ُ ٞل٣ض 
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ظة ؾلب ألاعواح لدسجً  ٢خلخه جل٪ اإلالٗىهت بٗضما ؤل٣ذ ٖلُه حٍٗى

عوخه وحٗظبها في الٗالم الؿٟلي، هغو٫ ؾمؿُاثُل زل٠ الٛىجمُت 

ٍىا بجىاع ظؿض ٖؼ٢اًُل اإلاخُبـ.. َاعصها ؾمؿُاثُل بِىما ْلذ ػاع 
ختى اهخههذ له وؤعؾلذ له بٌٗ ٚغبان الجخُم إلٖا٢خه ًٖ الىنى٫ 

بلحها.. ختى ٞىظئذ بباع٦ُل ٠٣ً ؤمامها ممؿ٩ا ؾُٟه بظعاٖه 

 اإلاخب٣ُت.. مدضزا بًاها.. 

ـ اجغ٥ِ ما بُض٥ وؤُُٖجي بًاه، لً ؤؾمذ لِ٪ باإلاغوع به بال وؤها ظشت 
 مضة ها

 ـ ضخ٨ذ ؾازغة مىه.. بطن ٦ما ٢لذ ؾخهبذ ظشه. 

ؤقاعث بُضها ججاه طعاٖه اإلابخىعة ٞٗلى نغازه و٦إن هىا٥ مً 

٣ًدم مسالبه في ظغخه.. ٞدل٤ ؾمؿُاثُل هدىهما بٗضما هٟض هحراهه 
مبٗضا ٖىه ٚغبان الجخُم التي ٞكلذ في الؿُُغة ٖلُه لُىٟض لهُبه 

ؿ٣ِ ألا  هبىب الظي به عوح ٖؼ٢اًُل زل٠ ْهغ الٛىجمُت لخترهذ َو
 لُدل٤ باع٦ُل ملخ٣ُا بًاه بظعاٖه الىخُضة.

الخٟخذ الٛىجمُت والىحران مكخٗلت بجىاخحها ألاؾىصًً لخىٌٟ 

ت مً  ىا بًغبت ٢ٍى ٖجها جل٪ الىحران في مداولت ًاجؿت ختى باٚختها ػاٍع
ٗلى صزان ؤؾىص،  نىلجانها لِؿخ٣غ ب٣لهها وجدىازغ ؤقالء ؾىصاء َو

ىا ياعبا جدبٗه  نغزاث َاعف الظي ٧ان ًغا٢ب طل٪.. لحهغو٫ هدى ػاٍع

 الضزان بجىاخُه لِكدب٪ مٗها. 

ىا لباع٦ُل.. هُا امؿ٪ باألهبىب ظُضا وال حؿ٣ُه  ـ ؤقاعث ػاٍع

واطهب بجىاع ظؿض ٖؼ٢اًُل وال حؿمذ لكُاَحن َاعف باالؾدُالء 
 .  ٖلُه، ؤؾٕغ

 ـ جلٗشم باع٦ُل ٢لُال وهى ًدؿاء٫ وؤهِذ. 
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 الذ.. ال قإن ل٪ بي اطهب هظا ؤمغ مل٩ي.ـ ٢

اٖت مىالحي، زم اهُل٤ ٧الؿهم ًدمل  َإَإ عؤؾه.. ؾمٗا َو
ألاهبىب مخجها لجؿض ٖؼ٢اًُل.. بِىما ا٢ترب مجها َاعف لِؿضص لها 

الًغباث بهىلجاهه وهي جضٞٗها ٖجها ببراٖت.. ٧ان َاعف ًجم٘ ٧ل 

حن والبكغ، لُي خ٣م مجها، جل٪ خ٣ضه اإلاىعور مً ؤبُه ججاه الٗلٍى
ت ناخبت الىبىءة.. ْال ًدؿاظالن ختى زاعث ٢ىي َاعف ٞهى  الٗلٍى

لم ٌٗهض مً ٢بل هظه ال٣ىة الخُغة.. ٞل٣ض ؤنه٨خه وهى ٌؿضص 
٣ه للجان بٗض ٧ل  الًغباث وهي جضٞٗها و٦إن نىث البر١ ٌك٤ ٍَغ

 يغبت مىه.. و٢ٟذ ؤمامه جىٓغ في جل٪ الٗحن الكُُاهُت مدضزت بًاه.. 

 ًا َاعف ؤٖمى ًٖ الخ٣ُ٣ت مهما خضر مً خىل٪. ـ ؾخٓل 

ت؟ خ٣ُ٣ت ؤهجي  خه اإلاٗهىصة.. ؤي خ٣ُ٣ت ؤًتها الٗلٍى ـ ًطخ٪ بسخٍغ
 ؾإظهؼ ٖلُِ٪ آلان! ؤم ؤي ش يء ج٣هضًً؟ 

ـ ججهؼ ٖلي ال ؤًْ، ول٨ى٪ حٟٛل خ٣ُ٣ت ما ؤوعزه ل٪ ؤبى٥.. جغي 

. هل ماػلذ ؤًً هى آلان بٗضما ٢خلذ ابيخه اإلاضللت، لم هغ له ؤزغا بٗض.
ججهل ؤه٨م ال ش يء، وال حٗىىن له قِئا.. ل٣ض جغ٨٦م ولم ًلخٟذ، وعٚم 

طل٪ لم جغ الخ٣ُ٣ت، ؤهخم لؿخم ؾىي ؤصاة بُضه ًدغ٦ها ٦ُٟما ٌكاء، 

ل٣ض ؤٚىا٦م مشلما ؤٚىي بجي البكغ، ٞلٗبخه اإلاًٟلت هي الٛىاًت، 
ؤٚىا٦م بدب الٓلم والخ٣ض، اهٓغ ماطا ًدضر آلان.. ٧ل ش يء ًؼو٫ 

مت.. جل٪  غ ٦ٗاصجه بٗضما قٗغ بالهٍؼ جهاع ختى ؤهذ، وهى ال ًإبه ٞو ٍو
 ٖاصجه التي لً ًخسلي ٖجها. 

ىا، ًلخٟذ هىا وهىا٥  ـ ٧اهذ ُٖىا َاعف ػاجٛت ًداو٫ ؤال ًىٓغ لؼاٍع
 ٖله ًجض الىهغة مً ؤبُه ول٨ً ًبضو ؤنها ناص٢ت.

ت اللُٗىت زم هىي بهىلج اهه ـ هىا نغر ٞحها.. انمتي ؤًتها الٗلٍى
ٖلحها لخٛغؽ هي ٧لخا ًضيها بهضعه م٣خلٗت ٢لبه الظي ماػا٫ ًيبٌ 
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ب٨ٟحها، لِؿ٣ِ مىه نىلجاهه وحٗلى نغزخه التي ٌؿ٣ِ ٖلى بزغها 

٧ل قُاَحن الٗالم الؿٟلي.. ٣ٞلب َاعف ٧ان مدغ٧ا للكُاَحن 

ٌؿخمضون مىه الخ٣ض وخب الٓلمت، لحهىي ظؿضه ؾا٢ُا بِىما جمؿ٪ 
لخ٣خل٘ به عؤؾه لخإزظها وجًٗها ٖلى عمذ هي بُضها ألازغي ؾُٟا 

 الجماظم الُٗٓم بضاثغة الهى٫. 

ـ هىا ؤؾض٫ الؿخاع ٖلى جل٪ اإلالخمت بٗضما هغو٫ قُاَحن َاعف 
مغة ؤزغي للٗالم الؿٟلي بضون ؤمحرهم وؤمحرتهم.. وجٟغ الُٛالن وما 

٣ا، مهغولحن ألعيهم زل٠  جب٣ى مجها بٗضما مؼ٢ها ال٣ىَُىن جمٍؼ
ىن ظغاخهم بٗضما ٣ٞضوا مل٨هم الٛابت الؿ ىصاء.. وهىا ًلملم الٗلٍى

اإلادبىب ٖؼ٢اًُل لُدملىا ظؿضه وظؿض ألام الغثِؿت مدل٣حن هدى 

ت بٗض اهخهاعهم الٛالي ٖلى ؤبىاء لىؾُٟغ.   اإلامل٨ت الٗلٍى

ت قُ٘  وبٗضما مغث ٖضة ؤًام ٖلى ٖىصة الجمُ٘ للممل٨ت الٗلٍى
إلاشىاهما ألازحر، ل٠٣ُ الجمُ٘ الجمُ٘ ظشمان ٖؼ٢اًُل وألام الغثِؿت 

ً.. بِىما ًدل٤  ً ؤٖلى ال٣بًر ٖلى ٢بريهما ًًٗىن ػهىع البىٟسج الخٍؼ

ُيُاثُل ًب٩ي مدبىبخه الغاخلت.   ؾمؿُاثُل في الؿماء.. ٖو

ـ زم ٠٣ً ٢اثال.. ؤبىاجي وبزىحي الٗلىٍحن ؤوص ؤن ؤقاَغ٦م ؤٞغاخ٨م 
ؤبىاء اإلالٗىن..  وؤخؼاه٨م ؤًًا، ٞالُىم جد٣٣ذ الىبىءة و٢ًِىا ٖلى

ول٨ً صٞٗىا زمىا باهٓا، ل٣ض ٞاع٢ىا مل٨ىا الُٗٓم اإلابجل ٖؼ٢اًُل 
وؤزخىا اإلادبىبت ألام الغثِؿت التي ٖلمخم مازغا مً هي وما ٢ضع 

الخطخُت التي ٢امذ بها مً ؤظل الخحر والخ٤، وآلان ٖلُىا ؤن هخىط 

 مل٩ا ظضًضا للممل٨ت بٗض اإلابجل ٖؼ٢اًُل.

الجً يهخٟىن باؾم ُٖيُاثُل ختى ؤقاع ب٩لخا هىا حٗالذ نُداث 
 ًضًه.
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ـ مهال مهال.. لً ؤ٦ىن ؤها زلٟا ألدي ٖؼ٢اًُل.. زُم الهمذ وحٗالذ 
الهمهماث مغة ؤزغي ختى ؤقاع بُضه ٞهمخىا.. ؤها ازترث ل٨م مً 

ىا.  ؿخُُ٘ الضٞإ ٖجها.. بنها ػاٍع  ًد٨م هظه اإلامل٨ت َو

ىا عؤؾها في صهكت، ٞلم ًسبر  ٗذ ػاٍع ها ؤبىها مً ٢بل بص يء.. ٞع
حٗالذ الهُداث تهخ٠ لها ٞغخا وؾغوعا، زم ٢ا٫.. وؤًًا ألامحر باع٦ُل 

 ؾُهبذ خا٦ما باؾمىا ٖلى ؤعى الُٛالن. 

هىا ػاصث الضهكت زانت ٖلى باع٦ُل ختى الخ٣ِ ُٖيُاثُل 
 الخضًض هاْغا بلُه.

ت اإلاسلهحن و٢ غعها ـ وٗم ألامحر باع٦ُل آلان ؤخض ظىىص اإلامل٨ت الٗلٍى

ُمهم ػا٦ىي  جىلُه خ٨م ؤعى الُٛالن بٗضما هؼمىاهم باإلاٗغ٦ت و٢خل ٖػ
 وبظل٪ ال جهبذ ؤعى الُٛالن جدذ خ٨م لىؾُٟغ.

ـ ؤما ممل٨ت اإلاجىؽ ٞؿجرؾل لها اإلاسلو ؾمؿُاثُل ل٣ُط ي ٖلى 

٨ىن ؤمحرا جابٗا لىا ٖلحها هللذ الجً مغخبت ب٣غاع  ٖباصة الىاع ٍو
 ُٖيُاثُل. 

ىا التي لُلخ٣ِ هى طل٪ الخ اط الُٗٓم وايٗا بًاه ٖلى عؤؽ ػاٍع

ت بِىما و٢ٟذ بجاههها الىنُٟت ألاولى  ظلؿذ ٖلى ٖغف اإلامل٨ت الٗلٍى
 بٗضما ؤنبدذ ؤما عثِؿت.

*** 

جإة ًغن ظغؽ اإلاىبه مٗلىا ًٖ الؿاٖت الؿابٗت نباخا لخضزل  ٞو

اتها ؤنها لٟخاه مغاه٣ت  ت جبضو مً مدخٍى امغؤة ممخلئت ال٣ىام بلى ٚٞغ
وي نىث ألام وهي ممؿ٨ت بخل٪ الغواًت اإلال٣اة ٖلى اإلاىًضة لُض

 بجىاع ٞغاف الٟخاة. 
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ً في ٢غاءة جل٪ ال٨خب التي ؾخظهب ب٣ٗل٪..  ـ وٗم ؤ٦ُض ٦ىذ حؿهٍغ
ب.   جاوي ٦خب ٖع

ً مً ٖمغها جدشاءب ٢اثلت.. نباح الخحر ًا  ـ هىا تهم ٞخاة في الٗكٍغ
 ؤمي ماطا بِ٪..

ً جظهبي للجامٗت الُىم.. ول٨ً ٠ُ٦ طل٪ ـ ؤال حٗلمحن ماطا بي؟.. ؤل 

 وؤهذ ج٣ًحن لُل٪ في ٢غاءة مشل هظه ال٨خب! 

ا.   ـ ًا ؤمي هظه عواًت زُا٫ ؤو ٞاهخاٍػ

ـ ؾإطهب ًا ؤمي ول٨جها عواًت مظهلت ؤزظججي لٗالم آزغ ولم ؤؾخُ٘ 

 جغ٦ها ختى ؤنهحها. 

ـ وٗم ؤٖلم.. ول٨جي ؤجمجى ؤن حؿهغي ه٨ظا ٖلى بخضي ٦خب 
ً ؤ٦ثر. الجامٗت.  . هُا ٦ٟا٥ِ جل٨اا.. هُا ختى ال جخإزٍغ

ـ وٗم ًا ؤمي ل٣ض اؾد٣ُٓذ، ًا لها مً زؿاعة ل٣ض اهتهُذ مً ٢غاءة 
 هظه الغواًت.. 
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