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  الوَاطي  األدٗة  |هثزآ   

 ًبن مً عوظىا ل٨ٟغة اإلاىاَ

ىا مً ؤًً جا٧ل  الصخٟي، ٖٞغ

ىسغ 
ُ
ال٨خ٠، ؤو مً ؤًً ج

 ؤٞغػجه، وما الٗغبُت املجخمٗاث

 هظه الٓاهغة ؤزبذ بما ال 
ً
الخ٣ا

 ٣ًبل الك٪ ؤن مجخمٗاث الكغ١ 

 هي  ٗذٗز  عالن  الفي 

 طالل  هعال  

 
ً
ـــِؿذ ؾــل ٖمىما ــ  ثىي مجخمٗاـــ

٢ُُُٗت حؿىص ٞحها الٛحرة والخؿض وجمخاػ بهالت مً الُا٢ت 

، وما لبصذ ؤن اهدكغث في وؾاثل الخىانل ت جدُِ بهاالؿلبُ

  مجخمٗاجىا بإٞغاص وؤزغث الاظخماعي
ً
 .ؾلبا

عجلذ ْاهغة اإلاىاًَ الصخٟي بخضمحر البلضان، وجدُُم 

إلاٟهىم وال٨ٟغة التي ال٣ُم هدُجت ٞهم الىاؽ الخاَئ لهظا ا

 .٣ًىم ٖلحها

٣ا٫"بن ٦ىا هامً بم٣ىلت  ًُ ٗٝغ  ٌُ ٕؼ "لِـ ٧ل ما  ، ٣ٞض ٖػ

عواط ْاهغة اإلاىاًَ الصخٟي هظا ؤلاًمان، ببؿاَت ؤ٦ثر ما 

ىن في هظا املجا٫ اٞخ٣غ ٢ضمه اإلا بمجمله بلى اإلاهىُت  ىسَغ

المُت وؤصي بلى هخاثج ؾلبُت ٧اهذ في ؤٚلب ألاخُان ٧اعزُت  ؤلٖا

  وؾاهمذ في بػها١ ال٨شحر مً ألاعواح.

ًخجه ٦شحر مً مىاَىِىا ٖبر مىهاتهم الِٟؿبى٦ُت هدى 

، لم جٓهغ الدؿمُت "اإلاىاًَ ألاصًب"ال٨خابت، جدذ مؿمى 

 بٗض بال ؤوي ؤظضها ٦ظل٪ 
ً
خؿب ما ٣ًضم هاقغون عؾمُا

ؤهٟؿهم بها، ؤو خؿب ما ًغاهم ظمهىعهم الاٞتراض ي الظي 

 ؤجهم ٢ض ناعوا 
ً
ً لضعظت ب٢ىاٖهم ؤخُاها مسح ظىر" للىاقٍغ ًُ "

ك٤ لهم ٚباع،  ٌُ  ال 
ً
ابا

ّ
خ
ُ
في مغخلت هظه الٓاهغة وبن ٧اهذ ٦

 ،
ً
ه  بال ؤههالخجاعب الخجىلت خالُا بلحها البض مً ؤلاقاعة والخىٍى

 هجض ؤهٟؿىا بٗض ؤق ٧ي ال 
ّ
خ
ُ
  ب.اهغ ؤمام ؾُل مً اإلاىاَىحن ال٨

  ؤ
ً
 ٖلى ؤخض، ل٨ً ال ًجىػ وعي ظُضا

ً
ن ال٨خابت لِؿذ خ٨غا

م   اؾدؿهالها وبهاهتها بهظا الك٩ل الظي هغاه، بن حٍٗى
ً
ؤًًا

 
ً
 وؤصبُا

ً
 وز٣اُٞا

ً
ُا ٖلى  بٌٗ الصخهُاث اإلاخىايٗت مٗٞغ

 ؤلابضإ هى ؤ٦ثر ما ًدؼ  ٢اماث ٦بحرة في مسخل٠ مجاالث ابخؿ

  ـ.في الىٟ

خالت ببضاُٖت وال ًم٨ً بإي ق٩ل مً في جهاًت اإلاُاٝ ال٨خابت ٞ

٣ت التي هغاها الُىم ٖبر وؾاثل  ألاق٩ا٫ ؤن هان بهظه الٍُغ تُ

الخىانل الاظخماعي واإلاىهاث ؤلال٨تروهُت التي ال جدب٘ ؤبؿِ 

المي وؤنى٫ اليكغ.ؤبجضًاث الٗ  مل ألاصبي وؤلٖا

ًخدمل الجمهىع الجؼء ألا٦بر مً اإلاؿاولُت، ٞمً ًباع٦ىن 

 جىدهغ ٚاًتهم بحن 
ً
للىاقغ الاٞتراض ي و٧إهه عبذ ؾبا٢ا

املجامالث الٗابغة ومداوالث "الخُب٤ُ" زانت ُٞما ًسو 

بكغ ب٣ضوم ٧اعزت  ؤو مجؼعة ؤصبُت. ًُ  الٗىهغ اليؿىي، مما 

غ  عثِـ الخدٍغ

 فزاس الْكّار

هل باث الًٟ في ٧ل م٩ان؟ وهل اهدكاعه ٣ًىيه، 

جٗل مىه  ماصة ٖاظؼة ًٖ خمل اإلاًامحن التي ٍو

اٖخاص ؤن ًدملها بٗض ؤن حٛحرث اإلاُُٗاث م٘ جٟص ي 

الٗىإلات، ونٗىص اللُبرالُت الجمالُت بلى اإلاى٢٘ الظي 

 اله٣الب الًٟ ٖلى هٟؿه، 
ً
 خُا

ً
ًجٗل مجها وؾُُا

٤ اإلاٗجى بىخكُت لضزى٫ ؾى١ الًٟ اإلاٗانغ  وجمٍؼ

٤ اإلاٗاًحر التي جترظم ؤٖما٫ الٟىاهحن بلى ؤمىا٫،  ٞو

خباع الخ٣ُ٣ت الًمىُت التي ٖلى  صون ألازظ بٗحن الٖا

٤ مؿضوص  الًٟ ججاوػها في ٧ل مغة ٧ي ال ٠٣ً في ٍَغ

٣ىؽ ؤلابضإ  بمىاظهت الخُٛحراث اإلاٗانغة، َو

بت اإلاىدكغة جدذ ؾخاع الضًم٣غاَُت الش٣اُٞت،  الٍٛغ

 .وازخالٝ مٗاًحر الخ٨م الجمالي

م  في الُىم ًتر٦ؼ الى٣اف ٖلى ألٖا
ً
ا٫ التي جل٣ى اهخماما

اإلاؼاصاث وناالث الٗغى واإلاخاخ٠، مً ًسخاعها، 

٣ها، ولهالح مً؟. وبطا ٧ان اإلاهخمىن  و٠ُ٦ ًخم حؿٍى

ما٫ ًغون ٞحها ٧ل ٢ُم اإلاٗانغة، ٞةن  بمشل هظه ألٖا

ً ًغوجها جضٖى بلى الؿإم والخُبت مً اإلاكغوٕ  ٦شحًر

ً الجمالي والبهغي. وؤن ألامىع حؿخضعي ال٨شحر م

الخىاعاث والىضواث واليكغ الٟجي والى٣ضي للى٢ٝى 

سُت  ٖلى خ٣ُ٣ت ألاؾباب التي ججٗل الًٟ في ؤػمت جاٍع

، ج٣ىص بلى زؿاعة الًٟ، وزؿاعة 
ً
لؿُٟت بأن مٗا ٞو

ال٣ُمت الخىانلُت التي ًلٗبها ٖلى اإلاؿخىي 

 .الاظخماعي

ل٣ض باجذ الخُٛحراث الٟىُت لألػمت التي حِٗكها 

ت الٟىىن م٘ مُل٘ ألا لُٟت الشالشت مغجبُت بمجمٖى

 مً اإلاٟاهُم واإلاهُلخاث الـ مابٗض خضازُت، 

ً  ٧اللُبرالُت الجمالُت الجضًضة، و٧ل ما ًخهل بٗىاٍو

 

الجىاهب الاظخماُٖت والؿُاؾُت للخٗضصًت الش٣اُٞت، 

ومى٢٘ الضولت في اؾدُٗاب الٟىىن اإلاٗانغة، وجى٢ٟها 

ًٖ ٢ًاًا الش٣اٞت الاؾتهال٦ُت في بَاع ؾُاؾاث الٗىإلات 

اث وخغوب الش٣اٞاث، وما ًدضر مً  ونغإ الهٍى

اإلاشا٫، بٖاصة نُاٚاث مهُلخاث ٧ال٨ىهُت ٖلى ؾبُل 

و٧ل ما ٌؿهم الُىم في جٟؿحر الٓىاهغ الٟىُت التي 

ًسخل٠ ٞحها جٟؿحر الظو١ ومٗاًحر الىاؽ التي ًُل٣ىجها 

ٖلى الخبرة الجمالُت، وباقي الخلُٟاث التي حٗؼػ صوع 

ىض ى ما بٗض الخضازت.  الًٟ في بَاع مشالُاث الخضازت ٞو

ؤػمت الًٟ جُىع طاتها بطن ٖبر الؼمً، ومً املخغط 

خٗل٤ُ ٖلى ؤٚلب اإلاىجؼاث ومدا٦ماث ال٣ُمحن إلاا ال

بت به، ٞالىعي الٗام ظؼء مً  ت الًٟ والٚغ هضٖىه خٍُى

ألاػمت، وظمهىع الًٟ الُىم باث هى آلازغ بداظت بلى 

٢غاءاث مٗم٣ت، بدؿب الٟئاث الاظخماُٖت اإلاخىلضة 

ًٖ اهٟجاع الخ٣ىُاث، وقغاؾت اإلاُضًا التي حؿهم في 

ت ظضًضة  جدُُم ًىجىبُا الًٟ، وجاؾـ لىماطط ازخباٍع

مى، والجضالاث الجضًضة  في ْل هُمىت الخ٣لُض ألٖا

إلاؿىخاث الًٟ بم٣ابل الجمهىع الٛاثب، الىاػح مً 

خمت اإلاىهبت  مكاٖغه الجمالُت بلى ظهل الؿى١ ٖو

  .اإلا٣ٟىصة

الؿاا٫ ألاؾاؽ اإلاخ٨غع في ألاطهان الُىم، والظي َغخه 

لًٟ اإلاٗانغ" ًب٣ى ظىلُان ؾخاالبغاؽ في ٦خابت " ا

  : بداظت بلى الٗضًض مً ؤلاظاباث

 ٖالم الًٟ؟
ً
  مً ًضًغ خ٣ا

وما الخإزحر الظي جسلٟه الهُمىت الؿُاؾُت والش٣اُٞت 

٨ُت اإلاتزاًضة ٖلى هظا الًٟ اإلاىؾىم بال٨ىهُت؟  ألامٍغ

 ٞىان حك٨ُلي ؾىعي٧اجب و 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خالٍ  هي  الح٘آ
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ٕحساى  الجَد 

، ٞىهىص ي زالُت مً 
ً
ؤقٗغ بالٛغابت ٞٗال

الضظاط وألاعاهب وخ٣ى٫ الؿباهش والبُىث 

الُُيُت ومٗابغ الخٟخِل وال٣غوٍحن 

الظاهبحن بلى اإلاضًىت لبُ٘ خٓىْهم مً 

غ وألاوبئت جغاب ال٣غي  اإلالىر باملجاٍع

الٛامًت، التي ًهٟها الكُش بإجها ٣ٖىبت 

 مً 
ً
ت ؤًًا لخاع٧ي الهالة. ههىص ي ٞاٚع

ق٤٣ اإلاضًىت اإلاؼصخمت، وعاثدت الصجاعاث 

الٗاثلُت اإلاؿخمغة، ومكا٧ل اهدكاع 

الهغانحر في بىاًاث الُىاب٤ اإلاخٗضصة. 

ت واإلاى٢ىٞحن بتهم  وزالُت مً مغا٦ؼ الكَغ

ٟا٫ ولهىم جيس الخدغف ال ي باأَل

، وصواثغ ٢ُض الىٟىؽ ؤؾىا١ الخغامُت

والجامٗاث والؿٟاعاث ألاه٣ُت  اإلاؼصخمت

وقب٨ت مهغبي خبىب الهالوؽ والخكِل 

ال ؤزغ للخُاة في ؤي هو مً والهحروًٍ. 

 لىجُب ههىص ي
ً
، ٧إهجي لم ؤ٢غؤ هها

 
ُ
مدٟىّ، ؤو عواًت لخىا مُىت . و٧إهجي ُوظضث

 في نىضو١ ػظاجي
ً
ال١  ل٣ُُا مد٨م الٚا

 في هىاء م٣ٗم مً الخُاة. 
ً
ٖكذ ُٞه ٣ٖىصا

 ؤن طل٪ الهىث في عؤس ي 
ً
ًسُل لي ؤخُاها

 ً ملٜ  80خ٣ُ٣ي، وؤهجي ؤبخل٘ ٧ل ًىم بؾبًر

 الزهي  فٖ  ثالجٔ  

ؤًْ ؤهه باإلم٩ان ججمُض الؼمً في زالظت 

 في 
ً
.. وهى ما عؤًخه جماما

ً
الؾخسضامه الخ٣ا

 هظا الهباح اإلاكمـ.

ٖملي، ناصٞذ ٖىض باب وؤها زاعظت بلى 

البىاء الظي ؤؾ٨ً ُٞه ظاعحي وابجها. و٢ض 

صٖخجي ألطهب مٗها بلى مضعؾت ابجها ألجها 

ض ؤن حؿإ٫ اإلاضعؾحن ًٖ ؤصاثه، وبما  جٍغ

ؤهه ٧ان لضي ٞاثٌ مً الى٢ذ، طهبذ 

 مٗها.

ٖىضما ونلىا، بةم٩اوي ؤن ؤئ٦ض وؤظؼم 

جل٪ اللخٓت بإهىا ويٗىا في آلت الؼمً 

ىص بىا للخل٠... ٧ل ش يء الخغاُٞت لخٗ

 و٧إهىا لم وٛاصع الٗام 
ً
ٖلى خاله جماما

 1990ؤو الٗام  2000ؤو الٗام  2011

 ؤو...... ولم ج٣م ٢ُامخىا.

اإلاضًغ طو الُٗىن ال٣ًُت والىٓاعاث 

وال٥ »الؿم٨ُت ًهغر بإخض الُالب: 

خُىان، ازٌٟ هٓغ٥ ٖىضما 

وظهه ًخٟخ٤ ًٖ ظضًت « ؤخضز٪....

ت ج٣كٗغ لها  ألابضان وجخلٗشم لها هخلٍغ

ىا زلٟه  ألالؿً. ومً زم هٕغ اإلاضًغ وهٖغ

هدً اإلاغاظٗحن، ألامهاث وآلاباء، ألهه ٧ان 

ض مىا ؤن هدًغ جدُت الٗلم مٗه، وهى  ًٍغ

٣َـ ٢ؿغي ًاصي ُٞه جدُت للٗلم 

ىاء لليكُض الىَجي في هٓام مىًم  ٚو

 قبه ٖؿ٨غي.

 بىظىههم التي 
ً
ان٠ُ الُالب ؤعجاال

٣ًابلهم ألاؾاجظة الُاجؿىن ٌٗلىها اإلالل، 

بىظىههم التي ٌٗلىها الصخغ، 

ًخهضعهم اإلاضًغ الجضي ٢اثض الجى٢ت، 

 ٌكبه البى١، و٦ىا هدً 
ً
ىها  م٨ُٞغ

ً
ممؿ٩ا

ألاهالي هخ٨ىم ٖلى ظاهب اإلاكهض، وبًٗىا 

 الهدُاػه للكغ، .٨ًخم ابدؿاماث مخإٟٞت

 ٌكبه البى١، و٦ىا هدً 
ً
ىها  م٨ُٞغ

ً
ممؿ٩ا

 وووووووووووووووووو 

ألاهالي هخ٨ىم ٖلى ظاهب اإلاكهض، وبًٗىا 

 ابدؿاماث مخإٟٞت.٨ًخم 

وؤما الٗلم الظي ٧ان ٖلى الجمُ٘ جدُخه، 

 ٦ٗاصجه في مضاعؽ ألاخُاء 
ً
٩ٞان ممؼ٢ا

الكٗبُت، ًس٤ٟ هىا٥ ٖلى ق٩ل زغ١ 

مخٗضصة، في الهىاء الُل٤، ٞى١ مضعؾت 

مٗماعها ٢ضًم لم حؿلم قباب٨ُها وبٌٗ 

ش الٗام اإلااض ي. جئن  ظضعاجها مً نىاٍع

اخضة اإلاضعؾت و٧إجها ج٠٣ ٖلى ٢ضم و 

 ٖجها.
ً
ما  وجّضعي الهمىص ٚع

ؤخضهم لم ًسبر اإلاضًغ ؤهىا لم وٗض ؤمت 

 ٖغبُت واخضة!!

ا للته٨م!!... ًبضو ؤن اإلاضًغ آلت حسجُل  ٍو

ض  ٍؼ ٢ضًمت لم جخُٗل بٗض، ٞغاح ٌُٗض ٍو

بإٖلى نىجه ؤمام الُلبت: 

 ؤهضاٞىاااااااااااااا

 ةةةة واخضةةةةةة.ٖغبُتةةةة ؤمتةةةةةةة

عح واؾخااااااٖض... و٧ل ومً زم اؾخااااا

، ولم 
ً
اث التي ٖكىاها ظمُٗا هظه الظ٦ٍغ

٨ًً ًى٣و الُالب ؾىي بىاص١ لُسغظىا 

 مخإهبحن في مٗغ٦ت.
ً
 مً اإلاضعؾت ظىىصا

خحن اهخهى الٗغى الٟل٩لىعي، مص ى 

 عؤؾه ٖلى ع٢بت ٚلُٓت، ال 
ً
اإلاضًغ عاٞٗا

.. هدى م٨خبه، ٧ان ًبضو ٦ضً٪ 
ً
ٌؿم٘ ؤخضا

اهخهى مً مهمت ؤلال٣اح وطهب لىُل 

ذ ظاعحي زلٟه  ٢ؿِ مً الغاخت.. ؤؾٖغ

ذ ؤها زلٟها لىظ٦غه بىا، ما ٧ان  وؤؾٖغ

 :
ً
 مىه ؾىي ؤن زاَبىا و٧إهىا َالبه ؤًًا

ٟىض ى؟! انُٟىا في الضوع هظه ال ما

زل٠ ب٨ًٗم، ؤهم ش يء الىٓام، لِـ 

 ؤن ؤوالص٦م ؤق٣ُاء وؤن الٗالم جأمغ 
ً
با ٍٚغ

ٖلُىا، متى جخٗلمىن الىٓام ًا  

حن؟!  ٞىيٍى
 

 

 ظالل  عثواى 

 

لخماًت الظا٦غة ولِـ لخماًت ال٣لب.ؤط٦ُغ، 

 جتزاوط في ؤخض الىهىم. عمُذ 
ً
َغصث ٢ُُا

 ًٖ خ٩اًت ) ؤبى 
ً
بها صون ق٣ٟت، و٦خبذ ؾغصا

 ال
ً
ال٢خه بالبِئت. ؤط٦غ ؤًًا ، ؤهجي خً( ٖو

 ًٖ ؤَٟا٫ الخغب 
ً
مى٣بي حٛاٞلذ مغاعا

 ال٣مامت في مضًىتي
ً
ًٖ معجم ، أل٦خب هها

 
ً
، هى ؤهجي طاث مغة ٦خبذ ألاجهاع. وما آإلاجي خ٣ا

ًٖ الؿىجاب الظي ٌؿ٨ً في ٖلبت الىىجُال، 

ولم ؤ٨ٞغ بال٨خابت ًٖ َٟل ؾىعي في 

املخُماث ًبِذ ٖلى الُىي ٧ل ًىم.عبما 

 
ً
ألهٓغ في بنالح قإن ًجضع بي الخى٠٢ ٢لُال

خالي. وؤٖىص بلى ٦خابت ههىم وا٢ُٗت حٗبر 

٦ما ٞٗل مؿلؿل ًٖ عوح الخُاة الؿىعٍت، 

 ) الٟهى٫ ألاعبٗت(
ً
. ٚحر ؤن طل٪ ال ؤعاه مم٨ىا

بإًت خا٫! ؤها ممخلئ بالٗضم، ؤ٢هض بالخغاب 

الٗمُم، ؤ٢هض في طا٦غحي جخالمذ مضن 

مهضمت، ظىاػاث مخالخ٣ت. ؤ٢هض ؤهجي ال 

٘ اصٖاء الخُاة، و٢ض اهخٟسذ ظشض ؤؾخُُ

لمي وقٗغي وهثري في  خُلتي وز٣اٞتي ٖو

 .مؿدى٣٘ الخغب

 

 قاٖغ و٧اجب ؾىعي 
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أّٗٔ قُثلٔ ّذُ تش٘ع الفزع  (         10الكتاتٔ على جذراى الوذى الوستثاحٔ )  

 
ً
ًّ ؾخط يء خ٣ا ت ط٦غي جبضؤ؟ وؤّحه ًّ مً ؤ

عوخ٪ اإلاخٗبت، ال٨ئِبت التي جداو٫ ؤن 

جسضٖها. هل جىٟ٘ الظ٦غي؟ ال٩أبت؟ 

هظا الٗؼلت؟ ٢ل لي ؤّي ش يء. ختى الخب، 

الص يء الجمُل، بل ألا٦ثر ٢ضاؾت مً ٧ّل 

ش يء آزغ م٣ضؽ، الظي عؤي ُٞه 

الُٟلؿىٝ الضهماع٧ي ؾىعن ٦حر٨٦ىعص 

ٖىهغا للٗاَٟت الىبُلت واإلاؿاواة، ٨ٞخب 

 -ال ٞغ١ في الخب، ؤوه، ال ٞغ١ في الخب"

ٞإي ٞاع١ بحن ألاػهاع! ختى ؤنٛغها، التي 

ال٢ُمت لها، الالمٗخبرة، ختى جل٪ الهٛحرة 

اإلاؿ٨ُىت اإلاهملت مً ا٢غب املخُُحن بها، 

م٘ طل٪، التي بال٩اص ج٨دكٟها صون ؤن 

جىٓغ بلحها ٦ٟاًت، ٦ما لى ؤجها ٢الذ للخب: 

 ال 
ً
 ما لىٟس ي، قِئا

ً
صٖجي ؤنحر قِئا

ىضما ؾاٖ . ٖو
ً
ضها الخب ٧ي جمل٪ مإلىٞا

 ؤزهىنُتها، بل و 
ً
ياٝ بلحها ظماال

 ب
ً
ؤبٗض مما ؤملذ هظه الؼهغة  ياُٞا

اإلاؿ٨ُىت طاث مغة"، ؤ٢ى٫ ختى هظا الخب 

، ؤمام ُٖيُ٪ مكّىه، 
ً
ًخجلى، ؤخُاها

مس٠ُ، ؤمغ ال ًجىػ مماعؾخه.. ؤو 

الىنى٫ بلُه.. ٟٞي بالص٥، جل٪ البالص 

التي ال جؼا٫ حٗظب٪، وهي جبخٗض ٖى٪، ؤو 

م ؤجها مدكغبت في ب٣اًا  جبٗض٥ ٖجها، ٚع

ام٪، ٦مٗخىه ؤيإ زالًا٥، جدكبض بإً

٧ّل الضعوب، في ٧ل لخٓت مً خُاج٪ 

اإلاش٣لت بالٗظاباث والخؿاعاث. بالص٥ 

املخاَت بإؾُجت وؤؾال٥ مً املخغماث 

اث، التي ٌؿىصها الخغاب  واإلامىٖى

غي مٗٓم اهلها في الخب  والجهل، ٍو

وخكا ٚحر مغّوى، وباًء ٚحر ٢ابل للكٟاء، 

 ٖلُ٪ بزٟاءه.  
ً
 ظظاما

بلى حجم ال٨غاهُت الظي  ال جخعجب، اهٓغ 

جهل  ٣ىلهم ٍو ٌٛص ي ؤعواح ؤ٦ثر  الىاؽ ٖو

مكاٖغهم. ًا بلهي! مً ؤًً ًإحي ٧ّل هظ 

الكّغ؟ ٠ُ٦ ٨ًىن ألاوؿان، هظا الظي 

 ب٩ّل هظه 
ً
زل٣خه ٖلى نىعج٪، مٗبئا

 البكاٖت والىخكُت؟

ت ٖظاباث جالخ٣٪! إلااطا حٗىص بلحها، بلى   ًّ ؤ

غة. ؤال ج٨ُٟ٪ اث اإلاٍغ ٚغبخ٪،  جل٪ الظ٦ٍغ

غابخ٪! وؤّي خب هظا، خحن جددكض ٧ّل  ٚو

الُٗىن اإلاغاثُت بكغاؾت ل٩ي جدص ي ختى 

ؤهٟاؾ٪، بهجخ٪ الهٛحرة، وهي جًاء 

بٗال٢ت امغؤة.. جل٪ الٗال٢ت التي ٧اهذ 

حٗىي٪ ًٖ خؼن ؤ٦بر.. خؼن مسٟي، ًٖ 

بلى مدٌ ٢بلت نٗبت، ٖابغة .. ٢بلت حكبه 

ما ًدهل في ال٣هو الخُالُت، جدكبض 

بهىعتها، ومايحها ٧إجها ش يء ال ٌّٗىى .. 

م ؤجها ٧اهذ ٢بلت، ؤ٢ل ما  ش يء بؾشدىاجي.. ٚع

٣ًا٫ ٖجها مهُىت ل٨غامخ٪ ول٨غامت الٟخاة 

 جدبها..ألجها لم ج٨ً جدضر بضون 
َ
التي ٦ىذ

ج٣ىص٦ما الى  زىٝ و٢ل٤ ٦بحر، وعبما ٧اهذ

ت ؤو جىؾم٨ما بالًُٟدت. ؤٖٝغ ؤن  الهاٍو

ش مً  ألامغ ال ًخٗل٤ بمدٌ ٢بلت، بل بخإٍع

 الٗظاباث، واإلاهاهت وؤلاطال٫ ؤلاوؿاوي. 

 مّغاث 
َ
، ؤهضٞٗذ

ً
 ًاٞٗا

ً
 قابا

َ
هل جخظ٦غ؟ ٦ىذ

م  ُّ ما ز
ّ
اقت هدىها، ٧ل ُّ بدماؽ ٖىا٠َ ظ

الٓالُم، جضوع ٦مسبى٫ٍ خى٫ بِذ ؤهلها 

 مً ظهت اإلاُبش ؾاٖاٍث ختى ج
ً
لمذ يىءا

، ٞخىضٞ٘ صون زٝى  اإلاُل ٖلى الكإع

 ٧ّل ؤٖغاٝ ال٨ىن واملخاَغ املخُُت 
ً
هاؾُا

به. ٖلى يىء اإلاُبش جغي مالمدها الجمُلت، 

ىٟىاجها الظي ٌؿخٟؼ ٧ل  ونضعها الىاٞغ، ٖو

ٖاَٟت الكباب ُٞ٪. ِٞؿخ٤ُٟ في زُال٪ 

٧ل الخغمان اإلاترا٦م الى اإلاغؤة،  جغمي خهاة 

حرة، جٟخذ هي الكبا٥ ٞخ٨دك٠ نٛ

وظىص٥. جغحٗب. وج٣ى٫ ل٪ هامؿت: ابخٗض، 

به٪ مجىىن، ما الظي جٟٗله، لى ا٦دكٟىها 

آلان ٞؿخجز٫ ٖلُىا مهاثب الضهُا. ل٨ى٪ 

ؤن جمىد٪ ٢بلت مجها، ججم٘ بٌٗ جهّغ ٖلى 

حجاع ٖلى عجل، جهٗض ٖلحها واهذ ألا

جلهض، ج٣غب وظه٪ مجها، جضٞ٘ بىظهها مً 

ت هاٞظة الك ،  وبؿٖغ با٥ وهي في خالت ٕٞؼ

زاَٟت حؿغ١ مجها ٢بلت وجيسخب. تهتز ُٞ٪ 

بت؛  ًا الهي! ٧ل جل٪  ؤخؿاؾِـ صازلُت ٍٚغ

اإلاٛامغة، ٧ل جل٪ املخاَغ، مً ؤظل ٢بلت.. 

 
ً
٢بلت بوؿاهُت، ٖاق٣ت، ٢بلت جسخهغ خ٣ا

دذ في عوخحهما 
ّ
 لكاب وقابت جٟخ

ً
َبُُٗا

 ًٖ 
ّ
الٗىا٠َ ؤػهاع الخُاة للخى، وال حٗبر بال

 الغوخُت لإلوؿان الؿىي.

ختى خحن اجُدذ ل٪ طاث ًىم ٞغنت بٗض 

لت مً الخسُُِ والاخخُا٫ ل٩ي  ؤقهغ ٍَى

 ًٖ ٧ّل ٖحن 
ً
جلخ٣ُا في خض٣ًت الؼوعاء بُٗضا

، خُض  ها؛ ألاهل، ألانض٢اء، اإلاٗاٝع حٗٞغ

 بحن 
ً
 ؤن جلمـ ًضها، مخسُٟا

َ
جم٨ىذ

 في ٧ّل زُىة جسُىها، 
ً
الاشجاع، ملخٟخا

٣ه العج٩اب مشل ل ضًض، وهى في ٍَغ و ٖع

، ؤه٪ جمل٪ بٌٗ 
َ
مت ما..خُجها خؿبذ ظٍغ

، الخه٣ذ بها، 
ً
 مجها ٦شحرا

َ
ت..ٞا٢تربذ الخٍغ

 طل٪ اللهب  
َ
 لهار نضعها، وعؤًذ

َ
ؾمٗذ

ألابضي لٗاق٣ت، مشلما اقخٗلذ جل٪ 

الٗىا٠َ الٗم٣ُت واػصهغث جل٪ اللخٓت في 

 ٖلحها ، ٦ٓل ز٠ُٟ لخ٣ّبلها، 
َ
عوخ٪. ملذ

 ؤن الٗالم ًسّه٨ما ٞدؿب، وبطا 
َ
اٖخ٣ضث

ي ًبرػ ل٨ما مً بحن الاشجاع، ٧إّي  بكَغ

ي ًغي ؤن مهمخه ألاولى وألازحرة هي  قَغ

قاٖت الخىٝ في هٟىؽ الىاؽ، ُٞهغر ب

 
ً
ب٨ما ؤن ال جخدغ٧ا، وعاح ًل٣ي ٖل٨ُما ؾُال

مً ٖباعاث م٨٨ٟت، زالُت مً ٧ل مٗجى، ًٖ 

ألازال١، بهٟا٢ت ٢غوي ٨ًدك٠ اإلاضًىت ألو٫ 

مغة ، ُٞلٗجها وهى ٌُٛي ٖلى ؾلى٦ه ألاخم٤ 

 ال خضوص له، وعٚم 
ً
 ًٚبا

ً
 ٚايبا

َ
ٞحها. ٦ىذ

٣ت جل٤ُ مداوالج٪ ؤن جخدضر مٗه ب ٍُغ

باإلوؿان وحكغح له، ل٨ىه ؤنّغ ؤن جظهبا مٗه 

ب. ولم ٨ًً ؤمام٪  ت ال٣ٍغ بلى مسٟغ الكَغ

وؤهذ ججض هٟؿ٪ في وعٍَت اظخماٍُٖت ال حٗٝغ 

 ؤن جلجإ بلى 
ّ
، بال جهاًتها، ؤمام ظاهل مخعجٝغ

اإلاى٤ُ الظي ًٟهمه؛ ال٣ىة ومى٤ُ الؿلُت. 

خ٪ بصخو مٗغوٝ،  ذ مٗٞغ ٞدُىما ازتٖر

 له ؤه٪ جىص ؤن وبمجغص ه
َ
٣ُ٪ اؾمه و٢لذ

جخهل به، عاح ًخلٗشم وبضؤث ج٣اَُ٘ وظهه 

ه وس ى ٧ّل ٦المه 
ّ
باعاجه جخٛحر ختى ؤه جلحن ٖو

ت  ًّ خظاع لىا.. ؤ ًٖ ألازال١، وؤههى ألامغ بااٖل

 
ً
مهؼلت، وؤي ٖالم وِٗل ُٞه..  هل خ٣ا

جخُلب ٢بلت ٧ّل هظه الٗظاباث و٧ل هظا 

ت مسلى٢اث ًّ هظه ججض  الخىٝ والخداًل. وؤ

 لىظىصها؟
ً
بلت تهضًضا

ُ
 في ال٣

٧اجب ومترظم ٖغاقي 

حٗىي٪ ًٖ خؼن ؤ٦بر.. خؼن مسٟي، ًٖ  

٧ل صخب ال٨ىن وجٟاهاجه.. وججٗل الٗالم  

م ٣ٞغ٥،   ٚع
ً
 وظماال

ً
م٣ا ؤ٦ثر بهاًء ٖو

وؤخؼاه٪، وصمٕى ؤم٪ التي ٧ان ًجه٨ها 

٤ اإلاىث  ٖلى ٍَغ
ً
 .. اإلاغى وجتهال٪ ًىمُا

٧ان الٟخُان مً ؤ٢غاه٪ ًدخٟلىن بالخُاة،  

باإلاخٗت، بِىما ٦ىذ جبدض ًٖ ل٣مت 

غة، ظغبذ ٞحها ٧ل  الِٗل، ل٣مت مٍغ

ما٫ الخاٞهت، وؤخؿؿذ ٞحها ٧ل  ألٖا

 ،
ً
با اإلاهاهت، مهاهت ٞتى ًجض هٟؿه ٍٚغ

اإلاه، خُض ٦ىذ    بإإلاه ٖو
ً
، مىٗؼال

ً
وخُضا

جبدض ًٖ الخب الٛاثب في و٢ذ مب٨غ مً 

  خُاج٪.

في طل٪ الٗالم لم ًُاعص٥ ؾىي 

الغظا٫..عظا٫ بهُئاث مسخلٟت ومىا٢٘ 

ت ووْاث٠ ٖضًضة ووظىه طاث ؤ٢ىٗت  مخىٖى

ال جدكابه؛ ٞحها عظل البلضًت، ؤبى٥ اإلاخبرم، 

نض٣ً٪ الظي ٌّٗض زُا٥ وؤهٟاؾ٪ ل٩ي 

 ٖى٪، عظل 
ً
غا ٨ًخب لخؼب الضولت ج٣ٍغ

ألامً الظي ال ًمل٪ ؤّي خلم بوؿاوي وهى 

ي الىيُ٘ الظي ًهٟ٘ ٦غا مخ٪، الكَغ

غه 
ّ
د٣ ًدلى له ؤن ٌسخغ مً وظىص٥ ٍو

 ًٖ وياٖخه ونٛاعه؟ في مشل جل٪ 
ً
ًا حٍٗى

ألاظىاء، التي مّؿذ ٦غامخ٪، "اوكغزذ 

ٖلى خض حٗبحر الاصًب ز٣خ٪ بالٗالم"، 

إلااوي ظان اًمغي، في ٦خابه " الُٟلؿىٝ ألا

 
َ
ٖىض خضوص ال٣ٗل"،  ل٨ى٪ م٘ طل٪ ؾُٗذ

اهِخ٪، عوخ٪، ٧ي جداٞٔ ٖلى بوؿ

ت  نٟاث٪، ختى وؤهذ حؿعى لخجىب سخٍغ

ؤنض٢اث٪،  وهم ًهغزىن بته٨م: ٠ُ٦ 

ج٨خب الكٗغ وؤهذ لؿذ ؾىي باج٘ ؤخظًت 

وؿاثُت ٖلى ألاعنٟت، ؤو ه٨ظا ٦خب ل٪ 

لت، وهى ًدؿض٥  ؤخضهم بٗض ؾىىاث ٍَى

: لم ؤ٦ً ؤصِع ؤه٪ ما 
ً
ا ُّ ختى ٖلى ب٣اث٪ خ

: َمً 
ً
..! زم ؤياٝ مخبرما

ً
ا ُّ  جؼا٫ خ

َ
ؤهذ

 باج٘ نىاص٫ اليؿاء وؤخظًتهً في 
َ
ؤلؿذ

 ؾى١ بٛضاص الجضًضة؟ 

ذ  ؟ إلااطا ال حٗتٝر بسغاب٪ وجٍغ
َ
وٗم، َمً ؤهذ

عوخ٪ مً ٧ّل هظا الهىان وألالم؟ إلااطا 

اث الخب؟ هل أله٪  جدكبض بالخب وبظ٦ٍغ

 مً الخالم آلاوي؟ ؤم ؤجها 
ً
جغي ٞحها قِئا

مجغص لٗبت ما٢خت وجداًل ٖلى الظاث التي 

 ٝغ ٖلى جهاًتها ألا٦ُضة؟حك

ب ! ما الظي ًجٗل٪ جدً  به٪ بوؿان ٍٚغ

قحطاى  جاسن  

 قحطاى  جاسن 
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 تَح  الٌافذٓ

 ٖقزتَعِ  عثذ الثاق 

ًجض الٗابغون عهبت ُٖٓمت ؤن ًجلؿىا 

ض ؤن  هىا، ٞاإلا٩ان ناع له وخضه.! ال ًٍغ

 
ً
ذ ه٨ُال   ًٍغ

ً
٦ما ًىىي آلازغون، بهما  مخٗبا

ذ  ذ ما ًدمل ه٩ُله اإلاؿتًر ض ؤن ًٍغ ًٍغ

 ظض.ا! 

مشمغة هى مهغ ؤن ألاشجاع املخُُت به 

م الكى٥ الظي ًبرػ ٧الضبابِـ.!  ٚع

قمؿه جبٙز ٧ل ٚغوب، وحٛغب ٧ل ٞجغ 

 
ً
بضو له الجهاع ُٞما بٗض لُال   ٍو

ً
 .! خال٩ا

سلج ٧ل ؤًٖاثه، ٌٛحر  ًُ اهٟخاح الىاٞظة 

 ٘ مً ويُٗت عظلُه، ًمسح وظهه، ًٞغ

ؼ  ًضًه ٧إهما ٢ض َلذ ٖلُه لُلت ال٣ضع، ؤٍػ

الكبا٥ ٦بى١ البازغة ٌكهغ ؤلابداع، 

٣ٟض ظلؿخه، ًًم عظلُه بلى بًٗهما، ًخ

بٗض  ًُ ًسغط ٢ُٗـت ٢ماف ُٞلم٘ خظاءه، 

٢لُال مً ال٣ل في مدُُه، زم ًخ٣ٟض ما 

خىله ًخإ٦ض مً ه٣اء اإلا٩ان، ًىٌٟ ٦خُٟه 

مً الٛباع، ًُل٤ بًٗا مً قٗغه ٖلى 

خاظبُه زم ًدمل ط٢ىه ٞى١ ببهامه، 

مط ي بإؾىاهه ًلى٥ ْٟغ ؾبابخه، ٠ُ٦  ٍو

ق٩ل الؿخاع، ٚحرث وي٘  ما ٌكخهي بّضلذ

ت، ؤقٗلذ ٖىص البسىع، الكٍغِ  اإلاؼهٍغ

ُان: واخض ًغجل مكتهاه،  زلٟها قٍغ

وآلازغ ٌٗلً وؾُها الغا٢و جدذ زُىٍ 

خؼامها اإلالىن، قٗغها البض ٧السخاب 

ًسبئ اإلاُغ والغبُ٘، بِىه وبُجها حٛغص 

الٗهاٞحر حٗلً بضء الٗمغ.! الُٗغ عاثج 

ّٟدم مخىهج ٌكبه الىاع ًإ٧ل هبً ه، وٍُ

 الىسإ في ٖٓامه، ٧ان ٣ًىلها صاثما:

هي الخُاة واخضة ٦ما اإلاىث واخضة.!  -

 وحؿإله ال٣ُامت في ؾاٖخه: 

 ٦م لبصذ ٢غب الىاٞظة؟  

٣لبه  ٣ًى٫: ؾاٖت ؤو بٌٗ ؾاٖت.! وٍُ

الكى١ طاث الُمحن وطاث الِؿاع، و٢لبه 

ؿإلها:   باؾِ ز٣ٟه ٧الىلُض! َو

 ما وخىِىا.! آه لى اَلٗذ إلالئذ مجي ؾال  -

حؿخجُب لهمخه الّهاعر بهؼة عؤؾها    

 ألجها جساٝ ال٣بُلت زلٟها.! 

٦م ٌكخهي ؤن ٌٛجي ؤو ًغ٢و ٧ي ًسبئ 

ٞغخخه ٞاأل٢ضام ج٣ظٞه بالٛباع وألازباع.! 

والىاٞظة ٧اآلزغة نغاٍ ًهغ ٖلى 

الاؾخ٣امت والخُاء، وال ظهىم خىله ٚحر 

ً.! ًخدغ٥ الؿخاع ج٣ؿمه بلى  ؤهٓاع الٗابٍغ

 ازىحن ٖكُغ ه٣اٍ خمغاء، ًبضو وظهها بحن

 وووووووووووووووو 

الًٟحرجحن ٢مغا مخملها بحن ظبلحن، 

ؤؾىاجها زلٌج عا٦ض ًإبى بال ؤن ًُٟئ قٟخحها، 

ل البدغ! ِٞؿإلها
ّ
ُٗ ٌُ   :ونهض لؿاجها 

ض ٞلم ًإمغوي بالىص ٚحر ٢لبي.؟  - متى الٖى

ؤصزل ظىتي وؤها  و٦م ٦ىذ ؤنلي.! ؤال 

الٓاٞغ بال٣لب ال٨بحر، الُاهغ بضم٘ 

الخمجي، الٓاهغ بالخب الظي ؤج٣ىه ألاهبُاء! 

وفي هىمي جٟطخجي ألاخالم، ٞالُٟل في ؤها 

ىاعي  ًُ ًىاصي اؾم٪ ٧ل مغة.! وؤها ال٨بحر 

ٟلذ  ىٟطح الؿغ ٍو ٪ باألقُاء، ٍو ؤخٞغ

تراٝ   !.٧ااٖل

 جخدغ٥ ؤْاٞغها اإلالتهبت ٖلى يل٘ الىاٞظة،

و اإلا٩ان  ِ
ّ
غ٢ ًُ ِ ال ًؼا٫ ٌٛجي،  الكٍغ

ذ  وجخدٟه ٧ل خحن عاثدت الىٗىإ.! ومً الٍغ

ذ  جى٣ظ الؿخاع زم حٗبر ٩٦ل امغؤة، جٍؼ

خضا٫ بلى الُمحن، ومىه بلى  قٟخحها مً الٖا

٣ت جخ٣جها ٧ل اليؿاء.! ؤٚل٣ذ  الكما٫ بٍُغ

في ٢لبه الىاٞظة، ٣ٞام ًغجب ظلؿت ؤزغي، 

 
ً
ٗضُّ هٟؿا ت ال٣ضع جُل٘ آزغ ٞلٗل لُل وَُ

زاهُت، طهب واللُل ًدًً ٞغخخـه ٦ما 

الُٟل ًبٗثر الخُى، ًضاٖب الخٟاِٞل، 

ىام ًمخو بنبٗه ًيخٓغ الهباح الىاثم  ٍو

ىضما جىزؼه الكمـ  جدذ الىؾاصة.!  ٖو

  :ًظهب بلى ناخبه ٣ًو الخ٩اًت

-  ٤ ٘ عؤؾ٪ ٞالٍُغ جل٪ هي الىاٞظة، ال جٞغ

ً   !.مليء بالٗابٍغ

 وؤها ه٨ظا.!؟و٠ُ٦ ؤجبُجها  -

  !خؿً ؤهٓغ بدظع  -

لم ٨ًض ناخبه ًٟٗل ختى ظظبه مً 

  :٢مُهه

ىصا  -  ؤها مظ ػوصوي هللا بالخ٤ٟ ٦ىذ مٖى

ٟل ؤها ال ؤج٣ً ٞغػ   بطخ٨ت سٛغها، َو

ألاقُاء، و٦م ّٖحروي ألاصخاب ؤوي ؤخبها، 

حن  ٦خبىا ٖلى الخاثِ ٕ + ن ٌؿاوي خٞغ

  :٢غؤتهما بهٗىبت

ظىبي، صٞٗخجي  خب! ٧لمت ؤحٗبجي بحن -

ألزلو الىٓغة للىٓغة، وال٨ٟغة لل٨ٟغة، 

وؤعمي في ُٖىن خّؿاصها الٗكغة! ومً 

هىصط اإلا٩ان.! ؤها  ؤخاؾِؿىا ووعص الغبُ٘ جُ

ىص ؤها  مً هىا ؤوصٖ٪ ًا ناخبي، مٖى

  !.بكمس ي حٗىصث ؤع٢ب بضء بؼوٚها

 عاح ب٣ضمُه ًلتهم الخُى.! هي الغوح

ٌؿاٞغ  حكتهُه ٖاق٣ا، ٞغمكها ًا ٖحن ٢لبي

كهغ الضزان، وها ٦خلت مً الىاع   في ٦بضه َو

 وووووووووووو 

هى و٦م ؤَٟإه مً مغة مُُغها، و٦م ٦دل 

  !.ُٖيُه مً لُل قٗغها

جسُيء الخى٢ُذ، ٣ٖغبان الىاٞظة لم 

ٌٗلىان الؼمان، ونٛحر ًؼهى بمجُئه ًٝؼ 

ملجلؿه اإلا٩ان، صوعجان ٖلى مؿاخخه 

 !.ؾاٖخه و٧ل الظي جى٢ٗه ٢ض ٧ان

٣ل اإلااعة  ؾحهضؤ الطجُج بٗض خحن، ٍو

ؿ٨ً  دىا٢و صزان الؿُاعاث.. َو ٍو

سلى للىٓغ والخجهُض.!! ٢اب٘  ، ٍو الكإع

اب، وال ٧الُٟل بحن ألاشجاع ال ج٣ىٗه ألالٗ

حي  باجه اإلاالهي! ٌكحر لها ؤن ؤٍػ حكب٘ ٚع

الؿخاع بلى الُمحن ٢لُال.! هى ال ًجغئ ؤن 

ها جسغط ٖاإلاا … ( ٣ًى٫ لها: )  ٚحر ؤهه مظ ٖٞغ

ٝغ  بلٛت الىعص وألالىان، وا٦دك٠ ٢لبا ًٞغ

  :!.في صازله ٧الخُاٝ

ؤحها اإلال٪ ال٣اب٘ في ٞااصي ٠ُ٦ ؤٖلىذ 

غقذ صم ي سجاصا آطان الخب في مهجتي، ٞو

ج اإلاٗبض  ٧ي جهلي، وؤخُذ بالكٗغ وألاٍع

وال٨ُان، ؤها ختى ال٣ُامت لً ؤبغح اإلا٩ان، 

ا ٧ل الظي ؤ٣ًٓجي  لؿذ في الخب مدتٞر

ش يء ٌكبه الىاع، وما عصصجه مً ؤٚاوي ما 

ؤ٢ى٘ مدىتي، وما ٦ىذ ؤصعي ؤن ٢لبي مً 

 !.حٗىخه ٢ض اؾخجاب

اء ٧الٗاصة.. حٛل٤ الىاٞظة !!  جبدؿم ب٨بًر

 ل مً نضعه آٌه ملتهبت ج٩اص جدغ١ جدؿل

 وووووووووووو 

ألاقُاء مً خىله.!! ٞمط ى جاع٧ا عوخه 

وعاءه وهاٞظة ٧ان ًُل مجها ٖلى الجىت.!! 

صزل زالء ق٣خه وناع ٧لما الخٟذ 

انُضم بداثِ.. ؤل٣ى به٩ُله ختى جىظ٘ 

ان ما ؤزظه هىم  الخكب مً جدخه!! وؾٖغ

٣ت  ماء! وهى ًد٪ بُىه بٍُغ ٌكبه ؤلٚا

  :هلىاهُتب

  جُٗمجي الٗؿل واهخًٟذ ٧الىدلت ٞىقي  -

 ؤم خب ألاولحن الظي ٢خـل!؟ ظىىن ٢ِـ

ؤزظجه قهُت الخ٪ وقغاهت الكٗغ، 

 :ٞاه٣لب بلى الجهت ألازغي ًهغر

 !..ل٣ض نغث قاٖغا.. ل٣ض نغث قاٖغا  -

غ بلى  ؾ٣ِ ؤعيا و٢ض ٧ان ًدمله الؿٍغ

ؼ  خُض الهباح، خىله ألاقُاء باهخه.. ؤٍػ

ٖضاص الٛاػ ٌكبه َىحن البٗىى! وؤقُاء 

ت  مبٗثرة، ٦خب، ظغاثض.. و٢اعوعاث ٞاٚع

ألهىإ مكغوباث مباخت، ومُٟإة ٞاثًت 

 بب٣اًا السجاثغ الٟازغة، 

غه الخىىن خمل ؤَغاٞه مً  ٖاوص ؾٍغ

الٗا٢لت التي حٗىص ظضًض، ُٞٛـ في ٟٚىجه 

 ؤن ٣ًى٘ هٟؿه بها بٗض ٧ل خلم ظمُل..!
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ً
 هظه حؿمُت ملٗب مسُم ظغماها وازخهاعا

( ؤزغظذ ال٨خاب مً ه٣ى٫ ملٗب ألابىاء

  جدذ
ً
، زُابي ٢بلخه وخٟغث  ألاعى ٢لُال

هلذ  ٞى٢ه  بٌٗ الترابعمُذ 
ُ
،  ال٨خاب وؤ

٦ىعحكاٚحن في ؤعى وٗم ل٣ض صٞىذ باٞل 

م ؤوـ ؤن 
َ
ملٗب ألابىاء في مسُم ظغماها ول

 ؤي٘ ٞى١ ي
ً
ده حجغا   ٍغ

ً
٧ي ال ًسغط  ٦بحرا

م ؤلخٟذ زلٟي
َ
، زغظذ عا٦ًا مً اإلالٗب ول

مت ووظضتها مؿدىضة  زلٟي ٦مً اعج٨ب ظٍغ

لى ٢ضم واخضة مشل ٖلى ُؾَىع اإلالٗب وا٢ٟت ٖ

ً ؿىض ألازغي ٖلى الؿىع  مال٪ الخٍؼ
ُ
 وح

  :ا زل٠ ْهغها ابدؿمذ و٢الذٖا٢ضة ٦ٟحه

 .٢ًِذ خاظخ٪ -

٧ان البض ؤن ؤ٢ط ي هظه الخاظت وآلان ظاء  -

  .صوع٥

 ؤ٢ط ي خاظت باإلالٗب ؟ -

 ضخ٨ذ و٢لذ :

مؼث بُٗجي ـ  ال ؾإ٢ط ي خاظخ٪ وخاظتي ٚو

٤ وؤٖخ٣ض  وخغ٦ذ عؤس ي ؤن هُا ه٨مل الٍُغ

ؤجها ٞهمذ اإلاٛؼي )ألن ما خضر بٗض طل٪ 

 للخب
ً
ل ما لل٩لمت مً ب٩  بإًام  ٧ان ا٢تراٞا

 .(مٗجى

، بضا لي ٧إن عن٠ُ حكاب٨ذ طعاٖاها ومكِىا

 وؤن ؤٚهان 
ً
ا ٤ ٢ض ؤنبذ ٍَغ الٍُغ

 ؤمؿذ ؤ٦ثر 
ً
شجحراث  الضٞلى اإلاٛبرة صاثما

 
ً
ختى ما جٟخ٤ مً بحن ؤٚهاجها مً  ازًغاعا

ؤػهاع ٧اهذ هًغة و ؤ٦ثر ٦شاٞت  ختى يىء 

 
ً
مضة ٧ان ؤ٦ثر زٟىجا و٧إن ٧ل ش يء  ألٖا

ٖلى ُؾَىع ملٗب ألابىاء  ؤن حؿىضهاًضٖى٥  

٨٨ذ الخدام وج٣بلها ، ؤعزُذ طعاعي ٞو

طعاٖها مٗه ، خًيذ ٦ٟها وهٓغث في ُٖىحها 

جٗض و٧اهذ زهلت مً قٗغها ألاؾىص امل

 ؤج٩اص ؤن تهمي ٞاٖضتها م٩اجها، 
ً
 ٢تربذ ٢لُال

ٗت ، عؾمذ ابدؿامت و٢بلتها ٢بلت ؾَغ

شخُدت ٞى١ قٟخحها ويمذ خاظبحها 

، ج٩اص  ج٣ٟؼ مً ٣ٖضة ظبُجهاوالٟغخت ج٣ٟؼ 

ظهخىا ٧ي وٗىص ؤمؿ٨خجي مً ٦خّٟي وؤصاعث و 

٧اهذ جخإبِ طعاعي   ءؤصعاظىا مكِىا ببِ

بلى  وجغخي عؤؾها ٖلى ٦خٟي ، و٢بل ؤن ههل

 
ً
 : مضزل املخُم ٢لذ لها  ماػخا

ض ؤن ؤن ؤصزل الخمام -   .ؤٍع

  .قى ..؟  ٢بل قىي عخذ…  ولى  -

ٗت ٖلى ٢بر باٞل ٦مً ًؼو  ع ؤل٣ُذ هٓغة ؾَغ

، اهخابخجي ؤخض ؤخبخه في الهباح  بٗض مىجه

مكاٖغ خؼن وؤها ؤصًغ له ْهغي ٣ٞض مط ى 

هغي ٣ٞض مط ى مكاٖغ خؼن وؤها ؤصًغ له ْ

بٗض ٧ل هظا الى٢ذ و٢ذ  بزغاظه ألهه  و 

 ؤهه ازخى٤ جدذ التراب البض
ً
ا  ، ٖضث مؿٖغ

 ٞالخٟذ طعاٖها خى٫ زهغي وؾإلخجي: 

  .ْهغ٥ًبضو ؤن ٦خاب٪ ؾ٣ِ مً وعاء  -

 ٖلى ال٨ٗـ جماما ) ؤمام ُٖجي(  ل٣ض صٞىخه  -

  .ال ؤٖٝغ ؤه٪ جامً بالسخغ والدجب -

ؤ٦ثر مً طل٪   ل٣ض ٧ان ؤ٦ثر مً ؾاخغ ، -

 .ب٨شحر 

اٞتر٢ىا  ٦ٗاصجىا ٖىض مضزل املخُم ل٨ً هظه 

ت  اإلاغة ٢بلخجي ٖلى زضي وع٦ًذ مؿٖغ

باججاه) ؤبى هىعي( وهى اؾم  الُٝغ آلازغ 

  ….مً املخُم 

 
ً
 لم ؤؾخُ٘ الىىم لُلتها ج٣لبذ في ٞغاش ي ٦شحرا

ؾم٘ ٖبض الخلُم ؤو ؤن اؾخم٘ ؤخاولذ ؤن 

 
ً
 ًبضو  ليكغة ألازباع ٦ىذ ٢ل٣ا

ً
ؤهه مخىجغا

الش يء آزغ ٞماطا الىضم . وٗم وٗم هى الىضم  و 

ًم٨ً ؤن ٨ًىن ٚحر طل٪ ل٨ً وظهها وهي 

ح٣ٗض خاظبحها جغاءي ؤمامي ٞس٠ٟ مً 

 لبً٘  جىجغي وصٞ٘ قٗىع الىضم
ً
بُٗضا

ىض ؤطان الٟجغ ٢غعث ؤن ؤلٗب  ؾاٖاث ٖو

 
ً
 الضوع ٧امال

ً
  ، ؤزظث خماما

ً
ٗا واعجضًذ  ؾَغ

 
ً
ايُا وقىعث وحي قحرث ( ٧ي ٨ًىن  )خظاًء ٍع

اض ي الظي ظاء لُماعؽ الغ٦ٌ ٖىض  صوع الٍغ

 مسخهغة مً 
ً
٣ا   . ؾل٨ذ ٍَغ

ً
الٟجغ مخ٣ىا

ؤمام ظام٘ الغخمً )الظي ؾِؿإلجي ٖىه 

هغبذ مً صمك٤ باججاه  قُش الىهغة ٖىضما

خلب( ٞكإع م٨خب خؼب البٗض الٗغبي 

الاقترا٧ي بلى بؿخان الىهحري وهبُذ 

باججاه اإلالٗب وطهبذ باججاه م٣ام ؾُض 

 ٣ٞض ٢اصوي 
ً
الىاؽ  وألهجي لم ؤصزله ؾاب٣ا

 ب٩لماث ظُٟاعا بل
ً
ى بابه الظي الًٟى٫ متزهغا

ال١، صٞٗخه ٟٞخذ ، لم ٨ًً مد٨م ؤلٚا

 ءوبضؤث ؤٞخده ببِ مؿ٨ذ ٢بًت البابؤ

٧ي ال ؤو٢ٔ مىالي ؾُض الىاؽ و٧ان هىا٥ 

ل الباب ب  ٨ًبر ٧لما ؤٚو
ً
لى يىء شخُدا

خذ الباب ٖلى آزغه
ُ
و٢ٟذ ، الضازل ٞو

 لهى٫ ما عؤًذ  ٧ان يىء الكمٕى 
ً
مظهىال

ًخماًل هدُجت وؿمت هىاء نباخُت و٧إهه 

ٞخاة بسهغ هدُل جغ٢و و٢ض اعجضث ٞخىتها 

بإلىان ػظاظها وال٣ىاهِـ الغمًاهُت  

اإلالىن مٗل٣ت بؿالؾل هداؾُت  المٗت 

ُها زاصم اإلا٣ام ٖلى والؿخاثغ جضلى و٢ض عب

زلٗذ  ا، ال ؤٖٝغ إلااطق٩ل هه٠ ٢لب
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ذ باٞل ٦ىعحكاٚحن   يٍغ

 ًا عظل ُٖب  -

 ُٖب؟ -

ه٪ ٦ىذ جداو٫ حُٗحها ٦خاب ؤو ؤلي ل ال ج٣ -

 .عواًت

لم ؤٖٝغ بماطا ؤظُبه ٣ٞض ؤؾ٣ِ في ًضي 

وبٗض (، هُاحي  ؤهبٖلى ) بضوث في هٓغهو 

مغث ٧إجها ؤؾابُ٘ ضخ٪  ٞترة نمذ

،  ال لم ًطخ٪ بل اؾخل٣ى بهىث ٖا٫ٍ 

 
ً
 : ٖلى ألاعى وهى ٣ًه٣ه و٢ا٫ ؾازغا

  .باهلل ما ؤُُٖتها الىٓام الضازلي -

 ال  -

حٗٝغ به٪ خماع ، …. هههههه مال٪ خ٤  -

خماااااااااااااااع ًا خؿغحي ٖلُ٪ ًا مىالي 

 ًىام وخُض باإلا٣ام  ًا ؾُض الىاؽ الُىم عح

 ظُٟاعا زلهىا ٖاص ،  -

  .بال زلهىا بال زغا ، ٢ىم اه٣ل٘ ٢ىم -

ُٞما بٗض وبٗض ؤن مغث جل٪ ألاًام وظغث 

اح الشىعة بما لم حكخهي ؾًٟ الشىاع  ٍع

وظمٗذ ٧لمت مؿاو٫ ظم٘ ج٨ؿحر 

وؤنبدذ مؿاثُل وحٛى٫ ٞٗل اإلا٩اجب ؤو 

ا١ ) ظماٖت ونلذ  ٦ما ٣ًى٫ ؤخض الٞغ

  الجغاًض(
ً
ٗىص بلى مجزله ٚاهما ٧ي ًإزظها َو

 
ً
ضة جإ٦ضث ًىما بٗض ًىم ؤهه ال ٣ًغئها  بجٍغ

 بىنٟه 
ً
٦ما جإ٦ضث ؤن  ظُٟاعا  ٧ان مد٣ا

 .لي  )خماااااااع(

بٗض جل٪ املخاصزت م٘ ظُٟاعا ؤخؿؿذ ؤن 

هىا٥ قِئا ما ًجب ؤن ًخٛحر ٦ما حٛحر ٧ل 

ش يء خىلىا ٞةلى متى ؾىٓل هدمل حٗالُم 

لغواًاث التي ٢غؤهاها ث ؤبُا٫ اوم٣ىال 

 هتر٦ها جغا٢بىا ٧لما هممىا ؤن و 
ً
ه٣تٝر بزما

، بٗض ؤن مغث ؤًام  ٖلى قا٧لت خب ؤو ظؿض

 ٤ مً الدؿائ٫ اجهلذ بي  لىسغط بلى ٍَغ

اإلاُاع ٧ي وٛاػ٫ الغن٠ُ ٦ما ٢الذ 

ٞىا٣ٞذ ٖلى طل٪ ل٨جي لم ؤوـ ؤن 

ؤنُدب معي عواًت ٠ُ٦ ؾ٣ُىا الٟىالط  

 زل٠ ْهغي صحي صاثموويٗتها ٦ما ٖا
ً
ا

، الخ٣ُىا ٖىض مضزل املخُم جدذ ال٣مُو

ٞإخاَذ زهغي بظعاٖها وؤخؿذ 

وهمؿذ )الي ُٞه ٖاصة ما  بال٨خاب

، ٞىيٗذ ٦ٟي ٖلى عؤؾها وبٗثرث ًبُلها(

زهالث قٗغها بخىصص ، جإبُذ طعاعي 

٤ اإلاُاع  ىضما ونلىا بلى ؤو٫ ٍَغ ومكِىا ٖو

اؾخإطهتها وصزلذ بلى ملٗب ألابىاء ) و٧اهذ 

، و٢ٟذ ؤمام الٗمامت خظاجي وصزلذ

ذ زا ت ٖلى هغم الًٍغ  وعاثدت اإلاؼعٖو
ً
قٗا

دُ٪ ٧لما ؤزظث ثالبسىع جٟىح جخسلل ع 

 
ً
 ألؾخُل٘ ؤًً ًهلي هٟؿا

ً
، جغاظٗذ ٢لُال

ت  ًماعؾىن  ٖكا١ املخُم وفي ؤي ػاٍو

ن ٣َىؽ ٖباصتهم ٞةطا بىىع ٌٛمغ اإلا٩ا

ض جمؿ٪ ٦خٟي ، اعحٗضث ؤونالي ٞجإة ٍو

٨غث ؤن ؾُض ال ىاؽ اؾد٣ُٔ  لحرصٕ ما  ٞو

، وبطا بهىث زاصم اإلا٣ام و٢ض ُهؤ٨ٞغ ٞ

ىي جدذ  ت  َو خمل في ًضه يىء بُاٍع

 ٦بحرة ٣ًى٫ لي:
ً
 ببُه ٖها

ج٣بل هللا مى٪ ال جس٠ ًا بجي ل٣ض  -

غان  ٖخ٣ضث ؤه٪ واخض مً هاالءؤ الٖؼ

 
ً
 .الظًً ؾمٗذ ؤجهم ًإجىن بلى هىا لُال

  .مىا ومى٪ ًا قُش -

ها ؤعجج٠ مً هى٫ ما خهل لي ؤ٢لتها و  -

زلعي لخظاجي  وو٢ىفي  ؤمام ًبضو ؤن 

ذ زاقٗا ٢ض ؤه٣ظوي مً  ٖمامت الًٍغ

يغبت الٗها التي ٧ان ًدملها ، ٢لذ هاجحن 

ت، لبؿذ خظاجي ال٩لمخحن و  اؾخضعث بؿٖغ

، ظلؿذ ٖلى ؤو٫ حجغ وظضجه وزغظذ

اث ويٗذ ًضي ٖلى نضعي وؤها اؾم٘ ص٢

 ،٢لبي الظي ٩ًاص ًسغط مً م٩اهه

ذ ىحي التي جىازغث خى٫ الاؾخجمٗذ ٢ ًٍغ

جىٟؿذ بٗم٤ وبضؤث الجغي  ،و٢ٟذ

الخ٠ُٟ خى٫ ملٗب ألابىاء بلى ؤن ونلذ 

بلى الُٝغ الظي صٞىذ ُٞه باٞل 

٦ىعحكاٚحن وجىظهذ مباقغة بلُه  و٧اهذ 

اإلاٟاظإة الشاهُت ٣ٞض ٦ضث ؤؾ٣ِ مً هى٫  

، ٟاظإة التي لم جسُغ لي ٖلى با٫هظه اإلا

ؤو باألصح لم …. وٗم لم ؤظض ٢بر باٞل 

 ؤؾخُ٘ ؤن 
ً
ؤظضه ٣ٞض ٧ان هىا٥ نٟا

 مً ألاحجاع ال٨بحرة اإلاخالن٣ت في 
ً
ال ٍَى

َٝغ  اإلالٗب الظي صٞىخه ُٞه ، ٧اهذ هظه 

ألاحجاع ال٨بحرة هي قىاهض  ٢بىع لغواًاث 

ماث ؤبُالها وصٞىىا جدذ قىاهض صون 

 .ؤؾماء

 ٞلؿُُجيقاٖغ 

(2س٘ذ الٌاس  )  

فؤاد دٗة 
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 تالووحآ الَجَد  تكتشف  كزٗستَف  آغَتا 

 

ت، آٚىجا  عّبما ج٨ىن الغواثُت املجٍغ

ؿخٝى ) ( واخضة مً 2011 – ٦1935َغ

ت ًٖ  ُّ ألانىاث الغواثُت التي ال ج٣ّل ؤهم

ها 
ّ
ش الغواًت، ٚحر ؤج ؤؾماء ٦شحرة ٦ّغؾها جاٍع

لم جدٔ باالهخمام الظي ٌؿخد٣ه مىجؼها، 

ً، لِـ في  ما ًجٗلها مجهىلت  لضي ال٨شحًر

لها بلحها الش٣اٞت الٗغبُت ٞدؿب، والتي ه٣

الكاٖغ الغاخل بّؿام حجاع، في حؿُٗيُاث 

ال٣غن اإلااض ي، ٖبر جغظمخه لغواًخحها 

"ال٨ظبت الشازت"، و"ؤمـ"،  ٢بل ؤن ٠ًًُ 

 
ً
ا، مازغا

ّ
بلحها اإلاترظم دمحم آًذ خى

ت  ُّ "البرهان"، "الضٞتر ال٨بحر"، و٦خاب "ألام

ت ال٩اجبت(")ؾحرة  ُّ ما في الش٣اٞت ألاوعوب
ّ
، وبه

، الت
ً
ي ٦خبذ ًٖ مىجؼ ٧ا٩ٞا ما ًٟى١ ؤًًا

مىجؼه بٗكغاث ألايٗاٝ، و٦ظل٪ ًٖ  

حر  ى، ٚو هم ال٨شحر، زغباهدـ، وبلؼا٥، وهٚى

 ؤّجها لم حٗغ الا 
ّ

هخمام الىاظب ل٩اجبت بال

اؾخصىاثُت، اؾخُاٖذ ٖبر ؤٖمالها ال٣لُلت 

ؤن جمط ي بالغواًت، بجغؤة اؾخصىاثُت، بلى 

٦ىامً لُاإلاا اخخالذ ٖلحها ال٨خابت 

 واثُت.   الغ 

بن اج٣ٟىا م٘ ال٨شحر مً اإلااعزحن للغواًت 

 عواًت "صون ٦ُسىجت" لإلؾباوي 
ّ
باٖخباع ؤن

( ٧اهذ بمشابت 1605مُُٛل صي زغباهدـ )

 ًٖ 
ً
ت، مخُّىعة ُّ بٖالن والصة الغواًت ألاوعوب

تها  ؤهماٍ الؿغص الّؿاب٣ت، التي ٖٞغ

٣ُت والغوماهُت، ه٨ىن  ٍغ الخًاعجان، ؤلٚا

ن مً ال٨خابت الغواثُت ؤمام ؤعبٗت ٢غو 

ؿخىٝ ًٖ زغباهدـ، اؾخُاٖذ  جٟهل ٦َغ

، ال٨ك٠ ًٖ الىظىص 
ً
الغواًت ٞحها، مغاعا

بإؾالُب مسخلٟت، ما صٖا ال٨شحر مً 

اص، وزاّنت في ال٣غن اإلااض ي، 
ّ
الى٣

 مجهم 
ً
ا
ّ
الؾدكغاٝ ا٢تراب مىث الغواًت، ْى

ض.   ًٖ ٦ك٠ اإلاٍؼ
ً
ؤّجها ؾخ٨ىن ٖاظؼة الخ٣ا

ؿخىٝ ج  ٦َغ
ّ
دؿّبب، لضي ٢غاءتها، ٚحر ؤن

بهضمت ٦بحرة، خى٫ مضي م٣ضعة الغواًت 

ه باث 
ّ
ا هًٓ ؤه

ّ
ٖلى الا٦دكاٝ، إلاا ٦ى

 و٦خابت. 
ً
، وؤقب٘ بدشا

ً
 بضحهُا

 زىاب الكّغ 

ب  ج مً الهؼ٫ وال٩ٟاهت والٖغ بمٍؼ

والخٝى وال٣ل٤ والخُبت والخب وسجذ 

ؿخىٝ عواًاتها، وبظل٪ اؾخُاٖذ  ٦َغ

، الظي ال٨ك٠ ًٖ ؤٖما١ ال٩اثً البكغي 

ما هى ٚحر طل٪ الخلُِ الٛغاثبي مً 

ت وؤلاصعا٥، وهى  بالًبِ ما الىعي واإلاٗٞغ

ؿخٝى في مجمل  ٌؿم البىاء الؿغصي ل٨َغ

ؤٖمالها، والتي ًلخٔ، مً زال٫ ؤظىبتها في 

 طل٪ 
ّ
ت" ؤن ُّ خىاعها، الظي يّمه ٦خاب "ألام

 
ً
الخجّغص والخس٠ٟ مً اللٛت ٧ان ههجا

لضحها، ولّٗل في بظابتها ًٖ ؾاا٫ خى٫ ما 

، ما 
ً
الظي ًضٞ٘ اإلاغء لالؾد٣ُاّ نباخا

ان ُّ )ٖىىان ؤخض ٦خبها( "؟  صام ٧ّل  ش ّي "ؾ

غ ؤمغ ٚحر  والتي ظاءث: "ألن الب٣اء في الؿٍغ

ممخ٘، واإلاغء ٌكخهي ٞىجان ٢هىة. هظا ٧ّل 

ما في ألامغ" زحر مشا٫ ٖلى ٧اجبت ؤصع٦ذ 

  ال٣ُمت الٗلُا لإلوؿان، وظٗلذ 
ً
مب٨غا

اللٛت مُىاٖت إلاكاٖغه وؤخاؾِؿه 

 الٗضمُت هي 
ّ
وعٚباجه، هي التي حٗتٝر بإن

 ٢غب لىمِ وظىصها.ال٩لمت ألا

بن ٧ان الخىّهج وؤلاًجاػ واملجاهُت، بدؿب 

الكاٖغ الغاخل ؤوس ي الخاط، هي قغوٍ 

ا 
ّ
زالزت الػمت لهىاٖت ٢هُضة الىثر، ٞةهى

ؿخٝى بخد٣ُ٣ها  وؿخُُ٘ ال٣ى٫ بإن ٦َغ

لهظه الكغوٍ الشالر في ٦خاباتها، وم٣ضعتها 

ٖلى الخىى في ؤٖما١ ال٩اثً البكغي، 

٦ٟغص، و٦ظل٪ الاهخهاع والاهخهاع لظاجه 

للمهمل واإلاهّمل، و٧ّل ما ٌٗبر آلازغون 

ٞى٢ه صون ا٦ترار، ًجٗلىا ه٣ى٫ بّجها 

اؾخُاٖذ، ٖبر ؤٖمالها ال٣لُلت، ؤن ججٗل 

مً ؾغصها الغواجي ٢هاثض هثر، ؤٖاصث مً 

٣ت ؾاخغة  زاللها ا٦دكاٝ الىظىص بٍُغ

وناصمت، ومٛاًغة ل٩ّل ما ا٦دكٟخه الغواًت 

، َُلت 
ً
 ؤعبٗت ٢غون. ؾاب٣ا

"زال٫ ظىلتي الغابٗت ٖلى عّواص الخاهت 

اث، ٣ًى٫ لي الىاص٫:  لجم٘ الخبٖر

 ـ 
ً
اث صاثما ؤهخم ألاظاهب ججمىن الخبٖر

لكغاء ؤ٧الُل ػهغ، وج٣ًىن ؤًام٨م في 

 الؿحر في الجىاػاث.

:
ً
 ؤظُبه ٢اثال

ا ؤؾلىبه في اللهى.؟"*ـ 
ّ
 ل٩ّل مى

 

 *خىاع مً عواًت "ؤمـ".

 

 

 

 

 ؿذ  ؾىعي ٧اجب وؾِىاَع

 

هى ٚحر طل٪ الخلُِ الٛغاثبي مً اإلاكاٖغ.  ما

ؿخىٝ م٘ ال٨شحر مّما جد٨ُه  جخ٣اَ٘ خُاة ٦َغ

عواًاتها، هي التي ٢ُٗذ خضوص بلضها جدذ 

إة الخغب لخِٗل الظئت في الىمؿا، ٢بل ؤن  َو

 إل٢امتها، واللٛت 
ً
جسخاع ؾىَؿغا م٩اها

االٟغوؿُت ؤصاة ل٨خابتها. ما ًٟؿغ في عواًاتها 

ال٨بحر"، "البرهان"، ال٨ظبت  الشالر "الضٞتر 

ً حؿمُتها  الشالشت"، والتي ًدلى لل٨شحًر

٦شالزُت، ازخُاعها مى٣ُت خضوصًت لخ٨ىن 

 لألخضار، خُض الخغب زُمت واضخت 
ً
مؿغخا

ؿخىٝ، التي  بيذ ؤٖمالها  وعاسخت. ل٨ً ٦َغ

، ٧ّل مجها 
ً
ا الشالر ٧إٖما٫ مىٟهلت ًٍٖى

م الٗهب  ، ٚع
ً
مؿخ٣ّل بظاجه، بىاًء وخ٩اًت

الجلّي الظي ًجمٗها صون ؤن ًدُلها بلى ٖمل 

واخض بإظؼاء زالر، لم جيؿ٤ زل٠ حسجُل 

 
ً
ه لخسل٤ ٖاإلاا

ّ
ؾحرة طاجُت، بل ججاوػث طل٪ ٧ل

 بإبٗاصه الضازلُت، مخسلُت ًٖ 
ً
 قاؾٗا

ً
عواثُا

ون٠ الخغوب، التي ٧اهذ، وما جؼا٫، ماصة 

زهبت للغواثُحن، مىداػة بلى خُاة ؤبُالها 

، حؿهم البِئت باٖخباعهم ؤٞغا
ً
ا  نٞغ

ً
صا

جهم، ما ًجٗل  والٓغوٝ التي ٌِٗكىجها بخ٨ٍى

ٞٗل الخطخُت باألب مً ٢بل الىلضًً، في 

زخام عواًت "الضٞتر ال٨بحر"، لُٗبر ؤخضهما 

 ال ًم٨ً 
ً
 َبُُٗا

ً
الخضوص ٞى١ ظشخه، ٞٗال

 .
ً
 صهِئا

ً
، ؤو  ٞٗال

ً
ألخض ؤن  ًغي ُٞه وخكُت

لم جدخج  بجهما الىلضان اللظان ؤهخجتهما خغب

غاٝ  ؿخىٝ لدؿمُتها، وال لدؿمُت ألَا ٦َغ

ت ٞحها، وال لدؿمُت اإلا٩ان الظي جضوع  اإلاخهاٖع

ُٞه. بّجها الخغب ب٩ّل ججّغص، في ٧ّل ػمان 

وم٩ان. الخغب التي جضٞ٘ َٟلحن لخضبغ 

قاوجهما بُٛت الب٣اء ٖلى ٢ُض الخُاة، 

قاوجهما بُٛت الب٣اء ٖلى ٢ُض الخُاة، 

لُخدىال بلى زلُِ مً ٧اثىاث مغهٟت 

بت اإلاكاٖغ، ووخىف ال  جترصص بإن جىٟظ ٚع

العجىػ الٗاظؼة باإلاىث، بٗض مىث ابىتها 

ؤمامها وهي جًاظ٘ الجىىص الٛغباء، 

٣ُٞىمان بظبدها وبخغا١ مجزلها بؿالؾت، 

مخإ٦ضًً ؤجهما بظل٪ ٌؿضًان زضمت ظلُلت 

 جس٠ٟ آلاالم ًٖ العجىػ.

 ال٨خابت باإلامداة

 ًٖ ٧ل بهلىاهُاث 
ً
ت، وه٣اء، وبُٗضا

ّ
بسٟ

اب، بيذ اللٛت، قضًضة 
ّ
غاء باليؿبت لل٨خ ؤلٚا

ؿخٝى ٖاإلاها الغواجي، ٞسل٣ذ مً  ٦َغ

البراءة ألاولى، ما ًم٨ً حؿمُخه الغواًت 

الخام، زاثغة بظل٪ ٖلى بعر عواجي ًمخّض 

ألعبٗت ٢غون. عّبما  ٌٗؼي البٌٗ، ٦ما حٗؼي 

هي في ؤخض خىاعاتها، اإلايكىع يمً ٦خاب 

ت"، طل٪ الخس٠ٟ مً اللٛت بلى  ُّ "ألام

ها ال٨خابت باللٛت الٟغوؿُت التي ج٣ى٫ زُاع 

جضها ختى في ؤوازغ خُاتها. ٚحر ؤن 
ُ
بجها لم ج

ال٣اعت لغواًاتها ًم٨ىه ؤن ٨ًدك٠ ببؿاَت 

ؾّغ جل٪ ال٨شاٞت، وطل٪ الٗم٤ ال٩امً 

ؿخىٝ صون ق٪ ٦خبذ   ٦َغ
ّ
زل٠ ؤن

باإلامداة ؤ٦ثر  مّما ٦خبذ بال٣لم، ما ظٗل 

 وناصمت خّض الظٖ
ً
ت غ. ظملتها جإحي ٖاٍع

ُب اللٛت  ٩ٞلما ابخٗضث ال٩لماث ًٖ ؤاٖل

ا٢تربذ مً اإلاٗجى. واإلاٗجى هى ما ج٨ّغؾه 

ؿخىٝ، في جدّض ناعر لٗالم لم  ؤٖما٫ ٦َغ

ه ٢ُمخه 
ّ
ي ؤه

ّ
 لإلوؿان الظي ًضع

ً
٨ًترر ًىما

ت ؤلاجُان بجملت مجّغصة 
ّ
ألاؾمى. ج٨مً مك٣

جهِب اإلاٗجى، بداظتها بلى ٦ّم ٦بحر مً 

ت وؤلاصع  ا٥، وهى بالًبِ ما الىعي واإلاٗٞغ

راهٖ طَٗل 
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الوزآٓ  فٖ تثذٍ  هوا  أقزب   األش٘اء  

 ؤخم٤ ٦ما ًبضو..اإلاغآة ازترإ 

 ؤخاو٫ 
ً
بشا ؤ٢ى٫ لىٟس ي وؤها ؤصًغ ْهغي لها ٖو

 ؤن ؤعي ٠ُ٦ ؤبضو مً الخل٠..

ؤ٢ابل الؼظاط الالم٘ بٓهغي.. زم ؤؾخضًغ 

ت ٧اُٞت ٖلّي ؤلخ٣ِ ب٣اًا  ُٞما ؤْىه ؾٖغ

الهىعة الٗال٣ت في اإلاغآة.. باٖخ٣اصي ألاخم٤ 

 ؤجها ٢ض جدخٟٔ باالو٩ٗاؽ و لى لشىاٍن..

 ل٨ً ؤٞكل.. 

ض ؤن ؤٖٝغ ق٨لي مً الخل٠..ؤ  ٍع

 
َ
 الُىم ؤه٪ ٦ىذ

ُ
ٌؿ٨ىجي الهاظـ مظ الخٓذ

ت ٖلى  حؿحر وعاجي.. جًبِ ٖضاص الؿٖغ

البِء.. وجمص ي وعاجي.. بمدٌ الهضٞت ؤو 

الًٟى٫ ؤو الٗبض .. ال ؤصعي ؤخاو٫ ٣ِٞ ؤن 

 ؤٖٝغ ٠ُ٦ بضا ق٨لي ل٪؟

ٖىضي ٣ِٞ بٌٗ الخهىعاث.. ْهٌغ ممضوص 

خىظُه 
ُ
لت )ؤو ٦ما ٢ا٫ ٚحر مكضوص.. ج ع٢بت ٍَى

"(.. قٌٗغ  لي ظضي "بُٗضة مهىي ال٣ٍغ

 ج٣ُ٘ ؾىاصه بٌٗ 
ً
مٟغوص ٖكىاثُا

الكٗغاث ال٣لُلت البًُاء.. التي ؾإصعي لى 

الخَٓتها ؤجها مً ظّغاء الخ٨مت الؼاثضة.. 

ٟخان الُىم بإؾىص 
ّ
لخان مٛل ؾا٢ان ٍَى

ؿخان ٢هحر ُٞه  سٟي.. ٞو ٓهغ وٍُ ًُ قٟاٝ 

ها.. ال٨شحر مً ألالىان 
َ
التي ٢ض ج٨ىن ٖضصت

 
ً
 ؤ٦ثر مىه عوماوؿُا

ً
ايُا  ٍع

ً
ؤٖٝغ ؤن ل٪ ٣ٖال

 
ً
وؾخ٣ى٫ لىٟؿ٪ "اعجضث ؾاعة الُىم ٞؿخاها

بٗكغة ؤلىان" بض٫ ؤن ج٣ى٫ "ًاله مً ٢ىؽ 

 نض٢٪ البؿُِ 
ً
٢ؼح".. وؾُعجبجي َبٗا

 ؤ٦ثر مً ٧ّل ال٣هاثض..

ذ ُٞما  ٠ُ٦ عؤًخجي مً الخل٠؟ هل ٖٞغ

لغؤؽ بلى ظؼثه ؤ٨ٞغ؟ هل جدؿغب ؤ٩ٞاع ا

ً وعاءه ؤؾغاعه؟ هل  الخلّٟي ُٟٞطح للؿاثٍغ

 ؤهجي ٦ىذ ؤ٨ٞغ ُٞ٪ )٦ٗاصحي( 
ً
 مشال

َ
ذ ٖٞغ

صون ؤن ؤٖٝغ ؤه٪ وعاجي؟ و ؤن عؤس ي في 

 مشل 
ً
ػواًاه ال٣هُت مملىٌء ب٪ و مخسم جماما

 الٓهغ ًٖ ال٣لب ُٞه؟؟! 
ّ
٢لبي؟! هل ٌك٠

)ْهٌغ ًغشح مىه قٗإ خب ظهت 

 الِؿاع(..جسُل..

 "ألاقُاء هل هٓ
َ
 في مغآة ؾُاعج٪ و ٢غؤث

َ
غث

ؤ٢غب مما جبضو" ٞخسُلخجي ؤ٢غب؟ ؤ٢غب مً 

اإلاؿاٞت الٟانلت بُجي وبِى٪؟ مً مؿاٞت 

 بُيىا مىظ 
ً
ت ٖىىة ألامان الخم٣اء اإلاىيٖى

 ؾىحن؟

 بلّي ٦ما ًىٓغ ؾاث٤ 
َ
ؤو هل ٖؿا٥ هٓغث

 لؿُاعة جخجاوػه.. ًل٣ي ٖلحها مدٌ هٓغة

 وووووووو 

ؤػخ٠ مً الباب بمالمذ مى٨مكت 

الباػاع الىا٢٘ ٖلى  الؼظاجي،  بلى عصهاث

ؤهضاب مضًىت ٖمان، هظا هى الغظل الظي 

غ الخد٠  الىاثمت هىا اؾخإطهخه في جهٍى

، ؤن ؤػعٕ ؤمـ، ويٗذ زُت ٞىعٍت

لى ٠ ٖو الُاوالث بحن  هٓغاحي صازل ألاٞع

اقي جٟانُلها، ، وؤ٢غؤ باإلاغاًا ختى ؤظضها

ىف ُغػة بى٣َبا١ اإلابِىما ؤٚىم بحن ألا 

تب  ،ؾالمُت وجل٪ ال٣الثض البضٍو

لًُٟت وهظا هى ع٦ً والكمٗضاهاث ا

اث، جل٪ واخضة مً الٗهغ  اإلاؼهٍغ

ألاهضلس ي، وهظه جدمل ػع٦كاث هىضًت، 

ول٨ً ؤًً الجغة الؼع٢اء ٧اهذ هىا اللُلت 

اإلاايُت، م٣ٗى٫ ابخاٖها ؤخضهم جبضو 

الٗملُت م٣ٗضة هل ؤهخٓغ ختى ؤحٗٝغ ٖلى 

ؤَلب مىه ؤن احج بلى طا٥ الاهاء و  ،قاعحها

 الطخم الظي  ا٢خىاه لخىه وهل ؾِؿمذ؟.

هٟـ ؾازً ًٟترف ٖى٣ي ونىث الهض 

هى ٌؿ٨ً ؤطوي، ؤؾخضًغ زلٟي خؿىا هظا 

بدؿامخه جغؾم لىخت اناخب الباػاع 

حٗاٝع ؾاب٤ بُيىا، ناٞدخه وؾإلخه 

وونٟذ له في هٟـ  واخض ،الجغة الؼع٢اء 

 هىع الىؾُى،  ٢ا٫:اإلا٨خجزة التي جيخمي للٗ

 .لِـ لضًىا ظغة بمشل هظه اإلاىانٟاث

ال جظ٦غوي! ٦ىذ ؤنىع م٣خيُاج٨م لُلت ؤ

ت ٧اهذ في  الباعخت ونىعث الجغة الٟساٍع

اثهظا ا  .لٝغ بحن هظه اإلاؼهٍغ

وٗم ٦ىذ هىا والخ٣ُذ نىعا للخد٠ 

 والخلي ول٨ً لِـ هىا٥ ما جد٨حن ٖىه.

ظمجمتي،  جغ٦جي الغظل وألا٩ٞاع جخ٣اجل في 

جظ٦غث ؤن ظىالي به ٧ل الهىع التي 

خىُتها،  هظه هي ال٣اعوعة الٗمال٢توجل٪ 

 هي ال٩لمت التي ػلؼلذ ؤع٧ان ٢لبي.

ع٦ًذ هدى الغظل وزُٟخه مً ػبىن ٧ان 

ذ قاقت  ٌٗاًً لىخت ٞغوؿُت ٢ضًمت وػٖع

 الهاج٠ في ُٖيُه:

ؤهٓغ ها هي الهىعة ها هي الجغة لِـ 

  .ىعةهىا٥ ؤي ظغة ػع٢اء في اله

بِىما ؤنغر في وظهه ختى ٞخذ ُٖيُه ٖلى 

آزغهما،  ٢خلذ ال٩لماث في خل٣ي وصاعث 

بُا ألاعى ،الجغة ! ؤهغبذ مً الهىعة ٦ما 

هغبذ مً الباػاع،  ول٨ً هظا هى الٝغ 

اث  الظي ٞدكذ ُٞه به ٧ل اإلاؼهٍغ

 ...اإلاهٟىٞت ٖلى بٗض زُىاث مجي

ت الخكبُت  اث الؼاٍو الهىعة ومدخٍى

سارٓ  حث٘ة  

 الجزّٓ
ًَر  الصثاح  

 

٣ى٫ بش٣ت  ٗت قبه ٚاثمت.. ٍو ؾَغ

 "ؾإججاوػها" هل ٞٗلذ؟ هل ؾخٟٗل؟؟

آلان ؤٞكل للمغة الٗاقغة في ازخُاٝ 

نىعحي مً اإلاغآة.. ٞإجظ٦غ َمً في ُٞلم ٢الذ 

ه ٖلى 
َ
له "٠ُ٦ ؾإعي الىقم الظي عؾمخ

 ع٢بتي مً الخل٠"؟

 ""ؤلخ٣ِ له نىعة٢ا٫ لها: 

 ..م٘ الى٢ذ ب٣ُذ الهىعة وعخل هى

 هل ؾخلخ٣ِ لي نىعة؟؟ ؤو ؾدب٣ى؟؟

ما ؤػا٫ ؤقٗغ ب٪ وعاجي.. صٖ٪ مً ٞاع١ 

ٞكل الؼمً ومً زغبُاث الاججاهاث.. و 

ي اإلاغاًا في الخ٣اٍ الهىع.. ؤهذ وعاج

  ٤(.وألاقُاء ؤ٢غب مّما جبضو.. )ؤز

.. ؤهذ 
ْ
ذ  ؤن ؤججاوػ٥ ٖٞغ

ُ
و٧ل ما خاولذ

عاجي.. ولهظا ًبضو لي ألاماُم ٧الَح اللىن.. و 

.. ؤهذ وعاجي.. و٧ل 
ً
ا اٚع مسخل الىػن ٞو

مداولت هغٍب مى٪ هي مداولت ليؿ٠ 

٨س ي  ..الىعاء.. لالؾخضاعة ٨ٖـ اإلاغاًا.. ٖو

 ٣ًى٫ "بلى الىعاء صْع 
ً
  .."آلان ؤؾم٘ نىجا

 ..ًإحي مً اإلاغآة.. مً ال٩امحرا.. مً الظا٦غة

ي
ّ
 ..مً الٟغح ال٣اب٘ ُٞ٪ زلٟي..ؤو مج

 "بلى الىعاء صع"

ًضوع الجىىص والخالمُظ و٢لبي وقٌٗب 

 وؤمان
ً
 ..٧امل ناع ًغي في الىعاِء ؤماما

 ..بلى الىعاء صع

٠ الكٗغ ظهت 
َّ
جُّل ؤهذ وعاجي مهٟ

 
ً
الِؿاع.. مٟخىح الُٗىحن ومغج٨با

 ٖلّي ابدؿامخ٪ الٟاصخت..ُٞهبذ 
ً
لؼاما

ؤن ؤججاهل ٞٗل ألامغ الخالي في الؿلؿلت 

 ""بلى ألامام ؾغ

 نممي "بلى 
ً
ٗا ِ

ّ
زم الخ٨غاع الخالي مخى٢

 "ألامام ؾغ.. بلى ألامام ؾغ

ضوع معي البلض  ل٨ىجي بلى الىعاء ؤصوع.. ٍو

 ..ؤلٟحن و بخضي ٖكغة مّغة

 هىا٥.. و 
َ
 بلى الىعاء صع.. ؤهذ

ُ
خُض

 
ً
.. ج٨ىن الجهاث ؤماما

ُ
 ..ج٨ىن

 ..بلى الىعاء صْع 

 
ْ
 ...بلى الىاعء صعث

 

قاٖغة ؾىعٍت 
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 (73)  توحل٘ٔ أّل٘ٔ  طائف٘ٔ  حزب  َٗه٘ات 

في البام ألازًغ، طاجه الظي ه٣ل ؤخض 

ؤ٢اعبه الخًغ مشله ظمٕى ؤلاعهابُحن بلى 

مداٞٓت بصلب الخًغاء ؤظلـ ٖلى م٣ٗض 

ظاهبي بِىما جخضلى ؾا٢اي صون ؤن جُاال 

 ألاعى، ؤعجب٪ صون ؤن ؤٖلم ماطا ؤٞٗل بهما

 
ً
 ممىها

ً
وبما اؾىضهما. الؿاث٤ ًغجضي بىُاال

م  بُ٘ البُا٢اث للغ٧اب بسمؿحن لحرة، ٚع ٍو

ؾٗغها البالٜ ؤعبٗحن واإلاضّون ٖلى جل٪ 

ها، صخُذ 
ّ
الىع٢ت الهٛحرة التي ؤحؿلى بلٟ

ؤهه ال ًغظ٘ الحراث الٗكغ ل٨ىه لم ًيس ى ؤن 

 ًُٟئ مسجلت البام م٘ بضء آلاطان.

ي الىًَ" ٖلى اإلا٣ٗض ٢غبي ًجلـ "خام

 مً ؤٖاله ألؾٟله ٖلى ٨ٖـ ؾاث٤ 
ً
ممىها

البام، ًدؿلى بخ٣لُب مداصزاث الىاحـ 

ٖلى مىباًله، بِىما ج٠٣ م٣ابله امغؤة جدمل 

 بُض وجخمؿ٪ بُضها ألازغي 
ً
 عيُٗا

ً
َٟال

 البام ٖلى 
ّ
باإلا٣ٗض ألانٟغ بِىما حهتز

اإلاُّباث، ٢غبها امغؤجان في مىخه٠ الٗمغ 

وجتهامؿان ٖلُه،  جىٓغان بلى خامي الضًاع 

جهٌ إلظالؽ اإلاغؤة طاث  ٘ عؤؾه ٍو ٖله ًٞغ

 الغيُ٘. 

ٖلى ًمُجي امغؤة جخدضر ٖلى اإلاىباًل، 

اؾخيخج مً خضًثها ؤن ػوط ابىتها ٢ض َل٣ها 

ىىي آلان  ٟا٫ وعماها ٍو وؤزظ مجها ألَا

م ؤهه صون ٖمل، وهي جُلب  الؼواط ٖلحها ٚع

 ؤن 
ً
مً ابىتها ألازغي اإلاُل٣ت ؤًًا

 ا لضحها ألًام مٗضوصة ٢اثلت:حؿخًُٟه

-  ًّ ؤهِذ ص٢خحها.. ٞما خضا ٚحر٥ عح ٨ًىن ؤخ

 ٖلحها..

ؤما ألام اإلاٛلىبت ٖلى ؤمغها ٞال حؿخُُ٘ 

 اؾخًاٞت ابىتها ألن البِذ مؿخإظغ وي٤ُ.. 

ًخضازل خضًض اإلاغؤة م٘ خضًض الكاب 

الىا٠٢ ٢غب الؿاث٤ ًُلب مً نض٣ًه 

ؾحٝر الٗؿ٨غي ٖبر اإلاىباًل ؤن ٌكتري له 

خماة الضًاع ٞهى ال ٌؿخُُ٘ الخهى٫ ٖلُه 

.
ً
 ألهه ما ًؼا٫ وبدمض هللا مضهُا

ٌؿخمغ البام باالهتزاػ وهى ًمغ ٞى١ الخٟغ 

التي جغ٦ها الهاون ٖلى الاؾٟلذ، وحؿخمغ 

 يامت الغيُ٘ لهضعها 
ً
اإلاغؤة باالهتزاػ ؤًًا

٧ي ال ٣ً٘ مجها، ًجهٌ عظل عجىػ بؿا١ 

٩اػ إلظالؾها م٩اه ه، بِىما م٨ؿىعة ٖو

ٌؿخمغ "خامي الضًاع" بلٗب "٦الف ؤٝو 

 للمٗاع٥  جاًخاهؼ" ٖلى مىباًله
ً
مسُُا

٘ عؤؾه ًٖ قاقت  ضاء صون ؤن ًٞغ  ألٖا
ً
هاػما

 عكّاش آًا 

باججاه اإلاغؤة ؤو الغظل العجىػ الظي اإلاىباًل 

 م٣ابله ًغا٢ب مً ٖلى جدغ٧اجه 
ً
باث وا٢ٟا

 الاؾتراجُجُت ٖلى ؤعى اإلاٗغ٦ت.

ؤ٨ٞغ بدؿحن، لم ؤؾخُ٘ خًىع الٗؼاء، ٣ِٞ 

 لم ؤؾخُُ٘. 

 مً ٢لبي بغخُل٪؟
ً
 ؤحٗٝغ ؤه٪ ٦ؿغث ظؼءا

قاهضث نىع ظىاػج٪ ٖلى الِٟـ بى٥، 

 بالٗلم 
ً
قاهضث جابىج٪ ًسغط ملٟىٞا

الٟلؿُُجي مً مكٟى ًاٞا، ول٨ىجي لم ؤؾخُ٘ 

خًىع الٗؼاء، لم ؤؾخُ٘ الاجها٫ بهىا 

ؼحها ب٪ وب٣ٟضاهىا ل٪. قٗغث بالسخ٠،  أٖل

ماطا ؾإ٢ى٫ لها؟ ؤؤخضثها ًٖ ُٚاب٪؟ هي 

حٗٝغ مً ؤهذ باليؿبت لي، حٗٝغ مً ؤهذ 

 وؤ٦ثر شخو ٌٗٝغ ما باليؿ
ً
بت لىا ظمُٗا

 ٌٗىُه ُٚاب٪. 

٢بر٥ في هجها، ٢بر ؤم٪ الدجت في م٩ان آزغ، 

بِىما ؤبا٥ ْل في م٣برة املخُم، ختى في اإلاىث 

 قخاث.

 ؤن مً خؿً خٔ الخاط ؤبا  
ً
٢لذ إلاُاصة ًىما

خؿحن ؤهه ماث ٢بل ؤن ًخهجغ مً بِخه في 

املخُم و٢بل ؤن جٟٙغ اإلاهُبت ؤمام الضاع. 

خٟغ١ ٢ بل ؤن جيخ٣ل الدجت مً بِذ بلى بِذ ٍو

ؤوالصها في ؤهداء ؤوعوبا الىاؾٗت في قخاث 

 ظضًض، ؤوعوبي هظه اإلاغة. 

خٟغ١  ٢بل ؤن جيخ٣ل الدجت مً بِذ بلى بِذ ٍو

ؤوالصها في ؤهداء ؤوعوبا الىاؾٗت في قخاث 

 ظضًض، ؤوعوبي هظه اإلاغة. 

 بلخٓت الخىخض جل٪، في اإلاؿغح، 
ً
ؤ٨ٞغ ؤًًا

للخٓت التي جهل ٞحها ٢بل الجمُ٘، جل٪ ا

 في اإلا٣ٗض ألامامي جضزً 
ً
وجب٣ى ظالؿا

ت،  ؾُجاعج٪ بهمذ وجىٓغ بلى الخكبت الٟاٚع

وخضه الؿ٨ىن ًدُِ ب٪، وججخاخ٪ ؤ٩ٞاع 

 ٦شحرة جبضؤ بالهغوب م٘ ونى٫ ؤو٫ اإلامشلحن.

وؤ٨ٞغ بالكاب الظي جغ٥ مساػن ؾالخه اإلالُئت 

لت، ه٨ظا بٗهضة هُشم ٢بل ؤن حهبِ بلى الها

ؤنبدىا، هدًغ اإلاؿغح بإؾلخخىا، ٞهي 

الخغب، ل٨جها لم جمى٘ ٖكا١ "ال٣ىاث 

اإلاؿلخت" مً الاظخمإ في ؤخض م٣اهي 

ؾاعوظا، هي ممىهت مً ؤٖالها ألؾٟلها 

 ممىه بال٩امل 
ً
وؾالخها في ظغابها، وهى ؤًًا

حؿدىض باعوصجه ٖلى خاٞت ال٨غس ي، ٌكغبان 

دبان. ال٣هىة، ًضزىان ألاع٦ُلت ًطخ٩ان  ٍو

بت، لم ؤٞهم  في الٗىصة ججلـ م٣ابلي ٖاثلت ٍٚغ

غف مجهما، هي ؤم هى، ومٗهما  بضاًت مً ألَا

خدضر باإلقاعاث م٘  َٟل نٛحر ًطخ٪ ٍو

ت الخكبُت  اث الؼاٍو الهىعة ومدخٍى

ت مخُاب٣خاناإلالُ غ اإلاؼزٞغ ، ئت بال٣ىاٍع

و ٖلى ألاعى وؤَٝى  ؤه٨ـ عؤس ي وؤج٣ٞغ

ب٩ل ال٣ُاث التي ظمضتها في الظا٦غة 

غاُٞت في جلُٟىوي الى٣ا٫ ٖضة  الٟىجٚى

مغاث و٧لما ونلذ لىٟـ الهىعة َاب٣تها 

م٘ هظا الغ٦ً مً الباػاع،  ؤظضهما جىؤمحن 

 ص٣ُ٢ي اإلاالمذ.

ؤقٗغ بغؤس ي جدذ مُغ٢ت تهىي ٖلُه مً 

ؤٖلى، ٩ًاص ًى٣ؿم بلى عئوؽ نٛحرة، ؤمغع 

ًضي ؤٖلى ظبتهي، ما هظا الٟغاٙ الظي 

ذ خىلي ٌٛل٠ ظمجمتي؟ ؤب٩ي وؤجلٟ

ٖؿاوي ؤنُضم بمغآة جلخ٣ُها ُٖىاي،  بال 

ؤن البُاى في جل٪ الكغاق٠ اإلاٟغوقت 

خىلي ًدغى م٣لتي ٖلى ال٣ٟؼ مً 

٠ لغئٍت ًضي مٗغو٢خحن،  خٟغجحهما، ؤعجج

 هابِب مدكىة بالضم،  ؤج٣خدمها 

ؤمغع ؤنابعي ٖلى بُجي وزهغي و٢ضمي 

٧ل ش يء في ٖٓمي  صازل ٚالٝ ظلضي،  

ىا ومتى؟ عبما ناخب مً ؤحى بي بلى ه

الباػاع ٢اصوي بلى هىا وٗم ٦ىذ في خالت 

 ؾِئت ًىمها،؟ 

ق٣ذ ؤمىاط ، هىا مىظ ػمً ًبضو ؤهجي

 
ً
ؤبٌُ لٗلها  ؤ٩ٞاعي ٞخاة جلبـ ٞؿخاها

خا٦خه مً ؤخض الكغاق٠ التي ج٨ؿىوي،  

ججغ هٟؿها مٗل٣ت ببدؿامت ٖلى قٟخحها،  

 
ً
  وجدمل قِئا

ً
بحن طعاٖحها ًلبـ  ضخما

 
ً
 .ٌبُؤ وع٢ا

 ٠ُ٦ ؤهذ الُىم؟  

 .وؤها مٟخىخت الٟم والُٗىحن ال ؤظُب

هٕؼ ؤخضهم ؤعؾل ل٪ جل٪ الهضًت ، هل ؤ

 ؟ٖجها الٛالٝ

 ٚمٛمذ مىا٣ٞت

ث الٟخاة الهضًت هظه هي الجغة  الؼع٢اء ٖغّ  

وجل٪ هي الجملت املخٟىعة في بُجها اإلاىث 

 ًغ٦ٌ هدى٥.

 

 

 

 
 

ت بٖالمُت  مهٍغ

خدضر باإلقاعاث م٘  َٟل نٛحر ًطخ٪ ٍو

ؤمه زم ًىٓغ هدى ؤبُه، ؤعا٢بهم بِىما ؾاث٤ 

ِـ مكٛى٫ بلّم الغ٧اب  ٤ الؿحٞر مً الٍُغ

 ٢بل ٧ل جى٠٢:
ً
 ؾاثال

 في مٗىا مدل ش ي؟ -

ُٞجُبىهه بالىٟي، بال ؤهه ًخى٠٢، ًدّمل 

 زم ًُلب مً الب٣ُت ؤن ًٟسخىا له 
ً
عا٦با

 خُض ال م٩ان، و٧إهىا مدكىعًٍ 
ً
م٩اها

 في ػهؼاهت اهٟغاصًت ي٣ُت. ما ؤػا٫ 
ً
ظمُٗا

ؤعا٢ب الٗاثلت الُغقاء بِىما تهمهم اإلاغؤة 

اء مً الؿاث٤، جخ٩لم ٢غبي همهماث اؾدُ

غف  ألام م٘ الهبي ٞاؾخيخج ؤن ألاب هى ألَا

وؤ٨ٞغ ب٨ّم الخب الظي صٞ٘ هظه ألام 

الهٛحرة لخٗلم لٛت ؤلاقاعة مً ؤظل الغظل 

 الظي جدب.

، ٌؿلم 
ً
ا  ٖؿ٨ٍغ

ً
ًهٗض عا٦ب ًغجضي ٞلخا

ٖلُه الؿاث٤ بدغاعة ِٞؿخيخج الجمُ٘ بإهه 

"ؤبى بؿام" مً ٦ثرة جإهُالث وحؿهُالث 

ؿاث٤ له، بال ؤن جل٪ اإلاهمهمت اإلاؿ٨ُىت ال

 وبهىث ٖا٫ ٖلى نٗىصه، 
ً
حٗترى ؤزحرا

٣ٞض الخه٤ بها لضعظت ؤجها ما ٖاصث ٢اصعة 

ٖلى الخغا٥، زانت وؤن ٢غبها ًجلـ ازىان 

آزغان وؤبى بؿام زالثهما، في م٣ٗض م٣لىب 

 بال٩اص ًدؿ٘ الزىحن ل٣ًُه.

ؤبى بؿام بضوعه ًٟغى شخهِخه ٖلى 

جها٫ بالؿباب ٖلى اإلاغؤة الٟىع خحن ً

تهمها ب٣لت الظو١ ٞخى٨مل  بهىث ٖا٫ ٍو

ِـ  جل٪ في م٩اجها. ٧ل مً في الؿٞغ

ًهمخىن و٧إجهم في ٢بر ظماعي، و٢ض جدىلىا 

 ألع٢ام بال ؤؾماء. 

بـ جهحر ٖىض٥ بالٟٕغ جب٣ى خا٦حها  -

ل٪..
ّ
 هُ٪.. بـ هأل ما بُد٣

ُلب  ؤ٢ىلها ألبى بؿام بهضوء. ًخٛحر لىهه ٍو

ِـ الخى٠٢ زم ًجز٫ مً ؾاث ٤ الؿحٞر

 الباب وعاءه. ٌٗترى الؿاث٤، ٞإبى 
ً
زابُا

بؿام م٩ُاه٩ُي مؿ٨حن، ٠ُ٦ ؾُهل آلان 

 بلى بِخه في ٧ل هظا الاػصخام؟

 ٧اجبت ومسغظت ؾىعٍت 
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  ال أجذ أجول هي الجسذ العارٕ فٖ الزسن  الفٌأً  التشك٘ل٘ٔ  عث٘ز  أحوذ

ـ بمً جإزغث مً الٟىاهحن وؤي ججغبت ٧اهذ 

 ألا٢غب بلُ٪؟

ضا ٧اهلى ؤظضها ناص٢ت  ـ ٢ض ؤخب ججغبت ٍٞغ

وجسل٤ شخىنها مً عخمها ومٗاهاتها. 

الُت  ت ممؼوظت بؿٍغ ٞخسِ لىخاتها بخٗبحًر

ؾاخغة. ؤال ؤهجي ؤخب ٧ل الخجاعب الٟىُت 

الجمُلت ابخضاًء مً لىخاث الٗهغ الدجغي 

 بٗهغ الجهًت 
ً
اإلاغؾىمت ٖلى ال٨هىٝ مغوعا

٧لها ؤخبها  الالخ٣ت..وعمىػه بلى ٧ل اإلاضاعؽ 

 ..وهدكغب مجها مً خُض ال هضعي.

 هل حٗخمضًً ٖلى نىع ؤو مىصًل للغؾم؟ ـ 

ـ م٘ ُٚاب اإلاىصًل في بلضها ال مٟغ مً 

الهىعة والخمازُل.. ٖاصة ؤعؾم ال٨ٟغة 

ً لىختي  بغؤس ي وؤبدض ًٖ اإلاىصًل لخ٨ٍى

 ما ؤظض يالتي في 
ً
البا مً زال٫ الهىع ٚو

ال٣ضًمت والخمازُل طاث الخغ٦ت  اإلاىدىجاث 

التي ؤَلبها.. ؤظض جل٪ الخمازُل لٗهغ 

 وهي ظظابت للغؾم 
ً
الجهًت حٛىُجي ظضا

 وملهمت.

ـ هظا الىمِ مً الًٟ جم مداعبخه وتهمِكه 

في مجخمٗاجىا مىظ ػمً بُٗض ما الٛاًت مً 

 بٖاصة َغخه الُىم؟

 في 
ً
ـ هظا الًٟ جم تهمِكه ومداعبخه ٞٗال

ٗاهض الٟىُت.. بال ؤهه لم الجامٗاث واإلا

ٌٛاصع وظضان ؤي ٞىان ٢اَبت.. هى الًٟ 

الؿاخغ واإلامخ٘  واإلالهم ل٩ل  الٟىاهحن.. هى 

ًٞ مىظىص مىظ ألاػ٫ اهٓغ بلى الخًاعاث 

٣ُت..  ىهُت.. اٍٚغ ال٣ضًمت ُٞي٣ُُت.. ٖٞغ

اث ٖهغ الجهًت  اهٓغ بلى ظضاٍع

وعؾىماجه.. الٗغي ولٛت الجؿض هي الؿمت 

بلى ٧ل  ُت الجؿض ولٛخه.. اهٓغ الٗامت ألهم

الٟىاهحن الالخ٣حن ججض الٗغي ًدخل 

ت..  مؿاخت مهمت والجؿض له بهمت ٢ٍى

ىصجه هى لِـ إلخُاءه بل لىٌٟ الٛباع  ٖو

مؿه في  ٖىه والغماص الظي ج٨ضؽ ٖلُه َو

بلضاهىا الكغ٢ُت بؿبب ز٣اٞت الصخغاء 

 ملجخمٗاجىا وزانت بٗض الشماهِىاث..

 

ان..  وؤخب ب٩ُاؾى في بضاًاجه..ٞان ٦ىر..ٚٚى

وؤ٦ثر ما ؤٖك٤ اًٟىن قُلي وججغبخه 

بت.. ٦ظل٪ ؤخب الٟىاهت الٟغوؿُت  الٍٛغ

بت  لُىىاع ُٞجي اإلاخمغصة.. ؤهىي الخجاعب الٍٛغ

ومً ؾىعٍت ؤٖك٤ لاي ٦ُالي بغوماوؿِخه.. 

اجذ اإلاضعؽ ٦ظل٪ ؤٖك٤ ظبران ه ضاًا ٞو

 ؤخمض مٗال ب٨غهٟا٫ 
ً
ببىهُمُخه.. وؤخب ظضا

 . لىهه

ـ إلااطا ازترث الجؿض الٗاعي ٦شُمت واضخت 

 في ٧ل عؾىماج٪؟

ال ؤظض ؤظمل مً الجؿض الٗاعي في الغؾم 

م نٗىبخه... ٞالخىٝ والاه٨ؿاع  والخٗبحر ٚع

والهغوب واإلاىاظاة  والخدضي وال٠ًٗ

ظؿاص حٗبحرها ؤظمل وؤنض١ بدغ٦ت ألا 

ت ولٛخه. ٩ٞل خغ٦ت بصىاًا الجؿض  الٗاٍع

ت هي عؾى٫ إلاا ج٣ىله الىٟـ وؤقض  البكٍغ

 للىنى٫ الى الخ٣ُ٣ت والخٗبحر ٖجها
ً
.نض٢ا ال  

م جإزغها ب٩ل ماَغح مً   ٚع
ً
ؤخب الخ٣لُض ؤبضا

 ظما٫ ٞجي ٞإها ؤظض ؤن ٧ل ٞىان هى خالت 

ٖبحر ؤخمض، ٞىاهت حك٨ُلُت ؾىعٍت، ؤزاعث 

 وبق٩الُاث واه٣ؿم الجمهىع 
ً
لىخاتها ظضال

ض لهظا الىمِ الٟجي الظي  خىلها بحن مٍا

ًغج٨ؼ ٖلى زمت الجؿض الٗاعي، ومٗاعى له 

 للخُاء الٗام، جغ٦ؼ ٖبحر 
ً
ٖلى اٖخباعه زضقا

ٖلى ظما٫ الجؿض وجسل٤ مىه لىخاث ٞىُت 

الُاث حٗاوي مجها اإلاغؤة وجُغح مىايُ٘ وبق٩

في املجخم٘ الكغقي، مجلت ٢لم عنام 

الش٣اُٞت الخ٣ذ الٟىاهت ٖبحر ؤخمض، و٧ان 

 هظا الخىاع.

 ـ مً ؤهِذ؟

ـ ٞىاهت حك٨ُلُت مً ؾىعٍت، بضؤث الغؾم 

مً نٛغي، وصزلذ ٧لُت الٟىىن الجمُلت 

بال ؤن الٓغوٝ زظلخجي وجى٢ٟذ أل٦مل 

 ًٖ ال
ً
ًٟ هى الضعاؾت في ٕٞغ آزغ بُٗضا

ما٫، ل٨ً هظا لم  الا٢خهاص وبصاعة ألٖا

 بُجي وبحن الًٟ 
ً
ًمىٗجي ولم ٠٣ً خاثال

 ٞخابٗذ الضعاؾت في اإلاٗاهض الٟىُت.

 ـ ٠ُ٦ بضؤث الغؾم؟

ـ بضؤث الغؾم مىظ ٦ىذ َٟلت، اؾتهىججي 

عؾىماث الٟىان ممخاػ البدغة ٖلى مىاهجىا 

الابخضاثُت، وعؾمتها و٦ىذ عاثضة َلُُٗت 

عٍت بالغؾم والخِ مما ٖلى مؿخىي ؾى 

ؤجاح لي اإلاكاع٦ت في مٗؿ٨غاث ٞىُت 

م ٖضم ججاوػي  ا ٚع وؾاٞغث بلى بلٛاٍع

اإلاغخلت الابخضاثُت، وبٗضها جضعبذ ٖلى ًض 

الٟىان ال٨بحر دمحم وهُبي الظي ٖلمجي ماطا 

حٗجي اللىخت الٟىُت ٞخٗلمذ مىه مٟهىم 

 اللىخت واللىن والخهىنُت.

 ؟بلُ٪ؤ٢غب ـ ؤي اإلاضاعؽ الٟىُت 

ـ ؤخب ٧ل اإلاضاعؽ الٟىُت ما ٖضا الخ٨ُٗبُت 

، وؤٖك٤ اإلاضعؾت 
ً
جي ؤبضا ٞهي ال حؿتهٍى

ُُٗ٪ خ ت ٞمجالها واؾ٘ َو ت الخٗبحًر ٍغ

الُت  الخغ٦ت بالخُىٍ واللىن  ٦ظل٪ الؿٍغ

 .هضاصًت إلاا جدُذ للٟىان زل٤ ٖىاإلاوال

وبك٩ل ٖام الٟىان ال ًغؾم خؿب مضعؾت 

٣ت عؾ ٍغ مه مُٗىت ؤال ؤن زُىَه َو

 . وؤؾلىبه هي ما ججٗله ًيخمي إلاضعؾت ما

 

 حَار قلن رصاص 

 وؤِٖل خالت اللىخت  ـ بهغاخت
ً
ؤجإزغ ظضا

ب٩ل جٟانُلها... ؤًٚب وؤخؼن وؤصزل 

خالت الخب، ؤِٖل وظضان اللىخت 

بازخهاع وؤال ؤ٦ىن مهابت بٟهام 

شخص ي.. ال ًم٨ً الابخٗاص ًٖ وظضان 

.. ٦دالت الٗك٤ بحن 
ً
اللىخت مُل٣ا

... ؤٖخ٣ض ؤن ٧ل الٟىاهحن 
ً
مدبىبحن جماما

ًضزلىن خالت الخدل٤ُ في اللىخت 

ِٗكىجها وهظا ماًجٗل اللىخت ناص٢ت  َو

 . وجضزل الغوح وال٣لب

ـ الخض٤ُ٢ ببٌٗ لىخاج٪ ًجٗل اإلاكاهض 

٨ًدك٠ مالمد٪ في ؤٚلب اليؿاء هل 

 جغؾمحن هٟؿ٪؟

ـ مً ٚحر ؤن ؤقٗغ ؤظض هٟس ي في بٌٗ 

 ،
ً
لىخاحي  عبما ألهجي ؤ٧لم هٟس ي ٦شحرا

ؤظاصلها ؤَغح ٖلحها ألاؾئلت ٞخسغط اللىخت 

نهي زانت ناخبت اإلاى٠٢.. ووؿائها حكب

 بهغاخت مً ٚحر ٢هض.

ظما٫ ٞجي ٞإها ؤظض ؤن ٧ل ٞىان هى خالت 

 مً 
ً
وظضاهُت زالهت ومٗاهاة زانت ظضا

ىضما  ماى وخايغ وججاعب وؤخاؾِـ، ٖو

ؤعؾم ؤوس ى ٧ل اإلاضاعؽ الٟىُت و٧ل 

الٟىاهحن.. ؤخل٤ ٣ِٞ م٘ ؤ٩ٞاعي وعَكتي 

 ومكاٖغي.

ـ ًخإزغ ال٣اعت بال٣غاءة ختى ال٩اجب ًخٟاٖل 

شاع ؤو ًٌٛب ؤ ًُ و ًدؼن، م٘ ٦خاباجه عبما 

و٢ض جشحره ؤي نىعة خؿُت م٨خىبت ؤمامه 

 ؟ٖلى الىع١، هل ًىُب٤ طل٪ ٖلى الٟىان
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ال١   إَل
ً
 ظضا

ً
عوح الٟىان وؤظض َغخه هاما

الخغة وبَال١ اإلاكاٖغ ؤلاوؿاهُت، ٞالجىت 

 .ٖلى ألاعى ولِؿذ في الؿماء

ـ ًغي البٌٗ ؤن الٟىان الباخض ًٖ 

الكهغة وبزاعة ضجت خى٫ اؾمه ًداو٫ 

تهم٪  ٦ؿغ الخابىهاث في مجخمٗه، ٍو

البٌٗ ؤه٪ ازترث هظا الىمِ مً ؤظل 

ٗت؟ ما عص٥؟  الكهغة الؿَغ

٣ِٞ... ٞإها ٧ل ـ الخ٣ُ٣ت ؤوي ؤعؾم ألعؾم 

كت  بؿبب   ؤو َع
ً
ؾىحن ألاػمت لم ؤمؿ٪ ٢لما

عاثدت اإلاىث التي ٞاخذ في بلضي والخؼن 

الكضًض إلاا ظغي.. بال ؤهجي ٢غعث الٗىصة مىظ 

ؾىت وهه٠ ٖىضما خهلذ ؤو٫ هضهت 

بضمك٤ وقٗغها خُجها بٗىصة ألامان.. ٞم٘ 

و٠٢ بَال١ الىاع ٖضث بلى لىختي ٞإها 

  .دُل والخٍُىٖاق٣ت للُبكىع والباؾ

 وؤخب عؾمها 
ً
وؤٖك٤ لٛت الجؿض ٦شحرا

وهظا ما ْىه البٌٗ ؤهجي ؤبدض ًٖ 

الكهغة، بال ؤهجي ببؿاَت عؾمذ ما ؤخب 

غخذ ؤ٩ٞاعي بهض١ وقٟاُٞت  وؤقٗغ، َو

٣ت التي ؤخبها.. لم ؤ٨ٞغ بالخابىهاث  بالٍُغ

 .وال املخٓىعاث وال الكهغة

 ـ ما هي اإلاٗاعى التي قاع٦ذ ٞحها؟

م  ؤهجي ٢غعث نُاٚت لىخت زانت بي ـ ٚع

مً ؾىت وهه٠ ٣ِٞ.. ٣ٞض قاع٦ذ بإعب٘ 

مٗاعى ظماُٖت ٣ِٞ وبلىخاث ال جدىي 

، ألهه في بلضها مً الهٗب ب٢امت 
ً
ا ٍٖغ

ما٫ ٞه٨ظا لىخاث  مٗغى ٞغصي لخل٪ ألٖا

ئت وزاعظت ًٖ اإلاإلٝى ويمً  حٗخبر ظٍغ

املخٓىعاث.. ال جىظض ناالث ٖغى جخ٣بلها 

.. ٖلى ؤمل حٛحر الىا٢٘ وال مغا٦ؼ ز٣اُٞت

ت الخٗبحر للٟىان بةجاخت  وجدُذ الهاالث خٍغ

 ٧ان والجمهىع هى 
ً
ٖغى ؤ٩ٞاعه وؤؾلىبه ؤًا

 .الخ٨م الجهاجي ألي ٖمل ٞجي

مال٪  ً اؾخ٣با٫ الجمهىع أٖل ـ ٠ُ٦ جٍغ

 الٟىُت؟

م الهجىم الكضًض ٖلى جل٪  ـ بهغاخت ٚع

ما٫ التي حٗخبرها مجخمٗاجىا زاصقت  ألٖا

ال ؤن هىال٪ ظمهىع واؾ٘ ًدبها للخُاء.. ؤ

م مً اإلاباقغة في الُغح  يخٓغها بالٚغ ٍو

ما٫.. بال ؤوي ؤخٓى بضٖم ٦بحر  لبٌٗ ألٖا

مً ٞىاهحن ٦باع وزانت ٞىاوي الجُل ألاو٫ 

٨خاب ٦ظل٪ الٗضًض مً ألانض٢اء الو 

 .كٗغاءالو 

؟
ً
 ـ مً ٌكٝغ ٖلى مخابٗخ٪ ٞىُا

خابٗجي هى خضس ي  ـ الظي ٌكٝغ ٖلي ٍو

اللىهُت اإلاؿخمغة وبدثي واهخمامي وججغبتي 

ومداولت اؾخٗاصتها بٗض اه٣ُإ.. 

ونٟداث ؤلاهترهذ هاٞظة خغة ومجاهُت 

للٗغى جُل ٖلى الٗالم وجد٤٣ للٟىان 

ٖغى ؤٖماله ٦ظل٪ جدُذ له الى٣ض 

 .والدؿائ٫ واإلاىا٢كت مً ٢بل اإلاهخمحن

ـ ما عؤي الٗاثلت وألا٢اعب بما جغؾمُه؟ هل 

 جل٣حن الدصجُ٘ ؤم هىا٥ اٖتراياث؟

  ـ
ً
جىعا  ٞو

ً
ٗخبره ُٖبا هىال٪ مً ال ًدب َو

ٗخبره هى الخ٣ُ٣ت  وهىال٪ مً ًدبه َو

ألاػلُت والىظىص الخ٣ُ٣ي للخُاة، ل٨ً ال حهم 

 باليؿبت 
ً
ٞإها ؤعؾم ما ؤخب وما ؤظضه ممخٗا

لي، ٞالغؾم خالت ٖك٤ مخباصلت م٘ اللىخت 

خالت وظضاهُت ه٣ُت.. زاعظت ًٖ هىاظـ 

ً املخُُحن بي ، هي خالت وج٨ٟحر آلازٍغ

 ختى لى ب٣ُذ صازل ظضعان 
ً
زانت ظضا

ت زانخ٪..ال حهم..اإلاهم الاؾخمخإ  الٛٞغ

باللىخت والخِ واللىن والهض١ هى مٟخاح 

 .الًٟ ومضاٖبت آلازغ
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  ٍالٌفس  اإللِ ٍهعزفٔ  التٌَٗز 

لِـ مىا ؤخض ٧امل مٗٓمىا ٚاع١ بالكغ 

٣ل الخحر  والخطخُت  وألاهاهُت وحٗهبه ٍو

ت والخدكُض  وحؿىصه الكمىلُت والٗىهٍغ

الُاثٟي وال٣ىمي يض آلازغ املخخل٠، الظي  

ب هظا الٗالم بالكغ١ والٛغب و٢ض ًًغ 

 ؤزغي في ال٨شحر 
ً
 وهسُإ ؤخُاها

ً
ههِب ؤخُاها

مً املخالث ووظهاث الىٓغ. والكغ والخحر 

ًب٣ُان وؿبُان وبهما هخاثج وزماع وصواٞ٘ 

وبعاصة ٧ل شخو هي التي جدضص مٗجى 

ماعؽ ٖلُىا  ت املجخم٘. وٍُ وظىصه وخٍُى

المي والؿُاس ي  الخًلُل الضًجي وؤلٖا

ضم والٟ ٨غي هدُجت جبُٗدىا اإلاىٛل٣ت ٖو

ُىا هلل  ضم ٖو ُىا ال٩افي إلاهحرها ٖو ٖو

 وألهٟؿىا ولخ٣ى٢ىا بٗمل وشجاٖت ٣ٖىلىا.

ش بإن  غ ٖبر الخاٍع وهظا هى مىيٕى الخىٍى

هسغط مً يألت ؤهٟؿىا ووا٢ٗىا ومً 

ألاػماث واللٗىاث التي جًغب بىا وجد٤ُ٣ 

هخاثج ظضًغة لِؿذ ما٢خت وبهما مؿخمغة بلى 

ت ؤهٟؿىا وهللا في اإلاؿاولُت الٟغصًت مٗ ٞغ

لضي ٧ل شخو ولِـ بلى الخُٝغ  بلى 

 بما ًد٤٣ 
ً
الُمحن ؤو الِؿاع بل ٦الهما مٗا

ت.  اث الخُاة مً الٗض٫ والخٍغ  قغوٍ ؤولٍى

ٗجي لي بك٩ل ؤوضح ؤن وٗمل ألظل  َو

ؤلاوؿان واملجخم٘ في ؤن ٨ًدكٟىا طواتهم 

 ٘ د٣٣ىها بصجاٖت ٣ٖىلهم بإٖما٫ جٞغ ٍو

ً قإن الخًاعة وجد٤٣ الخحر الٗام م

اإلاؿاولُت الجماُٖت  في والؿٗاصة

والجماٖاث بحن بًٗها البٌٗ بِٗكها 

 .  يمً وا٢٘ مخٗضص مخىٕى

وهدً وؿعى لل٨ما٫ والجما٫ في ٞغصًدىا 

وز٣اٞخىا ومجخمٗاجىا، وال ٞغ١ بحن ٖغبي 

وؤعجمي ؾىي بما ٣ًضمه ملجخمٗه مً ٢ُم 

٘ مً  قإهه واملجخم٘  والخحر الٗام  زحر جٞغ

 مجهما واإلاؿاواة ُٞما بُجهما ؤمام 
ً
بضوع ٦ال

ُٟخه ألاولى ؤن ًد٤٣  ال٣اهىن، ٞال٣اهىن ْو

اإلاؿاواة بحن ؤٞغاص الكٗب ب٩ل ؤلىاجهم 

وؤَُاٞهم، وجبجي الكٗىب صؾاجحرها  

٣ضها الاظخماعي بةعاصة صازلُت  و٢ىاهُجها ٖو

ولِؿذ بعاصة زاعظُت وبال ٧اهذ ؤصاة 

غ١ لالؾخٗماع، ٞاال  ؾخٗماع له ؤق٩ا٫ َو

وجد٤ُ٣ ؾُاصجىا وصوعها بحن ألامم والكٗىب 

 
ً
وال خاظت لي ؤن ؤبغهً في هظه الىع٢ت ٦شحرا

ًٖ جغصي وا٢ٗىا ومجخمٗاجىا باالخهاثُاث  

مإ الخاعظُت  ها جدذ ألَا الٗلمُت وو٢ٖى

ألؾباب مخٗضصة ٩ٞلىا عاسخحن جدذ اإلاٗاهاة.  

وظمُٗىا لضًىا مؿاولُت للخ٣ضم لألمام 

غ والىٟ ت بمٟهىم الخىٍى ـ وؤلاله والخٍغ

ومىهجُت ال٣ٗل  اإلاىبش٣ت مً ٞهم ٧ل ٞغص 

ىه   إلاماعؾت صوعه ومؿاولُخه وبىاء َو

ت والٗمل  بجى بةعاصة ؤبىائها في الخٍغ
ُ
ان ج ٞاألَو

٘ مً ٢ُمت ؤلاوؿان وبضون هظا لً  ألظل ٞع
 بل مؼإع ٖلى الهامل.

ً
اها  هبجي ؤَو

عثذ  الزحوي  شزف  

غ١  لالؾخٗماع، ٞاالؾخٗماع له ؤق٩ا٫ َو

ش  وؤخضها الخد٨م ب٣ىاهحن  مخٗضصة  ٖبر جاٍع

وصؾاجحر الضو٫ بإصواث صازلُت ج٨ىن مغجؼ٢ت 

ت.    للخاعط وؤَماٖه الاؾخٗماٍع

وما ٌؿاٖض الكٗىب في بىاء صؾاجحرها 

ت وبًماجها وهًالها و٢ىاهُجها جهىعها  للخٍغ

ت مغجبُت  تها وألازال١ وهظه الخٍغ ألظل خٍغ

بمٟهىم الكٗىب هلل وللضًً واإلاٗخ٣ضاث 

 ولجىهغ هللا. 

وما ًد٨م ألامغ الباًَ لإلوؿان هى الغوح، 

والغوح وؤلاوؿان والكٗىب ًمغوا بمغاخل 

حها باإلاُل٤ ال٨لي، ؤي  ٖضًضة في مؿحرة ٖو

مت بظاتها ولظاتها هللا بلى ؤن جهبذ الظاث ٢اث

ها وق٩لها ومًمىجها  وببضاٖها  وبمىيٖى

وبٟغصًتها وحكاع٦ُتها  باجداصها م٘ اإلاُل٤ 

اث ٞهم مٗجى  ال٨لي، هللا الظي هى ؤولٍى

غجبِ به  الخُاة لضي ألاٞغاص والكٗىب ٍو

ت والٗضالت وألازال١.    مٟهىم الخٍغ

والؿعي لل٨ما٫ والجما٫ ًخُلب الٗمل  

ا الهضٝ الؿامي الٗالي وؤلاعاصة لخد٤ُ٣ هظ

 وال ٞغ١ 
ً
 وبهازا

ً
مً ٧ل ؤٞغاص الكٗب ط٦ىعا

بحن الغظل واإلاغؤة ؾىي بالضوع بضاٞ٘ 

الخطخُت والبظ٫ والخب والاعج٣اء والاهٟخاح 

في الٟهم واإلاٗجى والدكاع٦ُت ولِـ ؤلا٢هاء 

وال٨غاهُت، وألهىا وِٗل في مجخمٗاث ٚحر 

٧املت إلاا َب٤  وُمىعؽ ٖلحها  مً ز٣اٞت 

ٖضمُت وبىاء صو٫ ال جد٤٣ صوعها ب٣ُاصتها 

وجىُٓم ماؾؿاتها ًى٣هها ال٨شحر لخاصي 

مت للٟغص وجد٤ُ٣  قغوٍ الخُاة ال٨ٍغ

ت والٗضالت  اث الخُاة مً الخٍغ قغوٍ ؤولٍى

وجد٤ُ٣ ؾُاصة صازلُت ٞىدً مخسبُىن 

و٢ُمت وظىصها ياجٗىن ٣ٞضها ٚاًت وؤهمُت  

ذ وبالخالي ٣ٞضها ؤصواعها الصخُدت وجغاظٗ

مجخمٗاجىا ب٩ل ُبىاها وماؾؿاتها وبإوؿاجها 

في اإلااض ي والخايغ وهظا ما قاهضها بك٩ل 

واضح في زىعاث الغبُ٘ ـ الخٍغ٠ الٗغبي، 

والٗمل ألظل اإلاؿخ٣بل في وا٢ٗىا الخالي 

ان مً  ٨ًىن إله٣اط ؤلاوؿان وبىاء ألاَو

ؿاصه مً ٧ل ظىاهبه التي  ٖبء اإلااض ي  ٞو

 وووووووو 

ان ُٞما مط ى وما  حك٩ل بها ؤلاوؿان وألاَو

ان   بها، وبن ٦مالُت الٟغص وألاَو
ً
ػا٫ ٚاع٢ا

ت وخماًتها  جخٗل٤ بمٗجى مٟهىمهم للخٍغ

ت الظاجُت للٟغص وبىاءهما  والٗضالت والهٍى

اهىا والىُٗم بها بمماعؾتها  وحك٨ُلهما في ؤَو

 التي حؿاٖضها للخ٣ضم لإلمام.  

وؿبُت  ًغػح الٟغص جدذ ْغوٝ مخٛحرة

غبِ جهىعاجه ب٣ُم وؤ٩ٞاع وجغار وعئي  ٍو

ًخٗل٤ بها ال٨شحر مً اإلاٟاهُم والؿلى٦ُاث 

ت  والخبُٗت والاوٛال٢ُت والٗىهٍغ

، وبهما وؿبُت، 
ً
خه..بلخ، ٚحر ٧املت ؤًًا وهٍى

وهظه الغئي وألا٩ٞاع لِؿذ زابخت وبهما 

مخٛحرة ولِؿذ طو َبُٗت قمىلُت 

ت الٟغص ظىهغاهُت ؤخاصًت. واإلاخٛحر هى خال

وخالت املجخم٘ ؤما ًخجهان لألًٞل ؤو 

 للىعاء ألاؾىؤ والاهضزاع. 

هظا الخهىع الؿغصي ال٨ٟغي ٌُٗي للٟغص 

 ؤهه ٌِٗل في مًٗلت ٦بري 
ً
 مبضؤًا

ً
اهُباٖا

 بىا٢ٗه ولضًه مؿاولُت اججاهها مًٗلت

الكغ١ والٗغب الغاػر ججذ الٓلمت 

ت املخخلٟت وما  مإ الاؾخٗماٍع الخال٨ت وألَا

بلُه خالىا ٖلى ٧ل الهٗض، ٞالؿبب  آلذ

 في 
ً
ألاو٫ صازلي ٢بل ؤن ٨ًىن زاعظُا

 بٗض ًىم  و٧لما 
ً
مإؾاجىا اإلاخٟا٢مت ًىما

دىا  جدؿً ويٗىا الضازلي ٧لما ؤزبدىا مغ٦ٍؼ

وجد٤ُ٣ ؾُاصجىا وصوعها بحن ألامم والكٗىب 
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