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ظقيتسيحئاسلا

ةظقيلا

اذهىلإكلمحيذلانم؟بيرغلااهيأتئجنيأنم
؟ءارحصلاهذهىلإكبىتأيذلاام:لأسأيلعلمأ؟ناكملا

كانهوانهتفّلتأتلعج.ةبوبيغهبشيفلازأالتنك
طشمأًانايحأويسأرىلعًانايحأيديعضأ.نيتغئازنينيعب
تازهيسأرزهأويدسجىلإتفّلتأمث.يرعشاهب
نيأنم:هلاؤسيمامأفقاولالجرلارركدقو.ةيلاتتم
له؟يتغلمهفتله؟ينعمستلهىرُت؟بيرغلااهيأتئج
؟مالكلاعيطتست

ىمرممهفأوكعمسأينإ«:ليوطتمصدعبتلق
ةلكشملانإ.يناسليفوأّينذأيفةلكشملاتسيل.كمالك
الو،انأنمفرعأالينأةلكشملا.ريثكباذهنمقمعأ
الو،انهىلإتئجفيكفرعأالو،تيتأنيأنمفرعأ
انأله:كلأسأينعدلب.عبطلابتئجاذاملفرعأ
وأيدخوأينذأكرفتنأكلله؟ملحأينإمأظقيتسم
...ينأدكأتأل،يحنئاكينأو،ملحأالينأدكأتأليفنأ
كتيلهوأ..اذهانأوهنمو؟انأانألهىرت..انأينأ

.»!ينربخت

انأمعن.مهفأينإ«:لاقويمامأفقاولالجرلامسبتو
تلبقتسادقل.ناكملااذهىلإءاجنملوأتسل.مهفأ
.يتيبيفحرتسا.يعمّمله.كلاثمأنمديدعلاددعلا
معن،دعبو..شارفلاىلعددمتوماعطلانمًائيشلوانت

.»؟ملكتندعبو

:ةصقلا

تناك،ةليوطةفاسملبجلاحفسيفلجرلاعمترس
ينأالإنارمعلارهاظمضعبتيأرينأعمو.ةيلاخقيرطلا
!!رشبلانمًادحأدهاشأمل

ىلإبرقأًايئادبًاتيبناكولجرلاتيبىلإتلصو
مل.ةبحرملجرلاةجوزانتلبقتسا.خوكلاىلإهنمفهكلا
املو.ةطاسبيفةقينأ،ةعلطلاةليمجتناك.نونباهلنكي

متمتوبونجلاوحنههجولجرلاعفرةدئاملاىلعانسلج
طيسبلاهماعطنملوانتأليناعدمث،اهعمسأملتاملكب

تلستغاوتلكأ.لسعلاودبزلاونبللاوزبخلانمفلؤملا
هيلعتطسُبديرجلانمريرساهيفةفرغىلإينقفارمث

.ساعنيفتقرغتساوشارفلاىلعتددمت.ةفيظنةيشح
..ًاليوطًاتقوتقرغتساينأدبال..تقولانممكملعأال
نمًاطسقتذخأكنأدقتعأ«:لاقولجرلاينظقيأ
:لوقأنأديرأ...نأعيطتستنآلاكنأدقتعأو..ةحارلا
.»كسفنىلإدوعتنأعيطتست

:تلقويسأرتعفرمث.ةليوطةدمضرألاىلإتينحنا
لازأال.يسفنةقيقحلهجأتلزالينإيديسايينقدص«
ناكهنأمأًاملحناكله،يضاملاو.انأنميسفنلأسأ

الينأمأهنمتظقيتسالهفًاملحناكنئلو.ًايقيقحًائيش
يضاملافشكأنألواحأنيلاحلاالكيفو.ملحألازأ
،ىضماهضعب،مويغطسويفًاحابشأيلودبيهنإ.ةبوعصب
.يضاملاكلذىرأنألواحأس.متعمهنمربكألاءزجلانكل

.»ًاريثكًائيشكلمدقأالينإلوقلاكقدصأينكلو

ناك.دارفألاةريثكةلئاعانك...مأةعرزممأةيرقله
نمءيشبهرعشداوسطلتخا.بابشلازواجًالجريبأ
يفو،مونلانمظقيتسنامدنعحابصألايفانلكانك.بيشلا
هييحنومارتحابهنممدقتنشارفلاىلإبهذنامدنعءاسمألا
ركذأ..هعمكلذنولعفيناريجلانمنورخآ..هديليبقتب
دعبأنكتملاهنأدصقأ،انمبرقلابتناكىرخأًاتويبنآلا
الةقيقحلايفينكلو،انناريجاهيفميقيناك،رظنلاىمرمنم
اونوكيملدصقأ،ةدعبمىلعنوميقياوناك.مهنعًائيشركذأ
نإوةليبقاننإيلليق.خيشلاىعدُييبأناك.انلنيقصالم
ريبكناكيبأنإيلليقو.ديلاعباصأنعديزتالاهتويب
!ةليبقلاهذه

نكتمل،الك..ةريبكلاةليمجلاةأرملاكلتركذأكلذك
ينأىلع..ينتدلوامدنعتتاميمأنأيلليق.يمأ
يتلاةزعملاينيلوتتناكدقف،يمأةأرملاكلتوعدأتنك
نكأمل.رثكألوقأنأرسجألب،نيرخآلايتوخإلاهتلوأ
ىعدُتتناك.ليوطتقودعبالإيمأتسيلاهنأفرعأ
ةبحاصيهتناك.»نينبلامأ«اياهيدانييبأناكو.ةخيشلا
تاجوزءاسنلانمددعكانهناكو.تيبلايفناطلسلا
نهعيمجنكنهنكلو،مامعألاوءانبألاتاجوزوأ،خيشلا

ناكفتانبلاودالوألاددعامأ.ةخيشلاناطلسلتاعضاخ
.رصحلاقوف

ناك.ًادج..ًادجةريبكةعاقمضيتيبلاناكو
ةعاقيفواهيفنومانياوناكوًاراهناهيفنولبقتسُيفويضلا
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ماعطلاناكو.اندنعاوتيبينأاورطضااماذإاهبةقحلم
ةحاسلايفهلوانتبحمسيالسقطلاناكاذإاهيفمدقُي
ةفرغلك،فرغلاتارشعكانهتناكعبطلاب.ةيجراخلا
تناك.اهجوزو..اهدالوأوةأرملااهيفميقتًالقتسمًاتيب
ةطسبألاودئاسولاوتايشحلانكل،ديرجلانمةِّرسألا

نماهيرتشييبأناك.ةزاتممعاونأنمديجاجسلاو
!!هنعكثدحأسيذلا»يناعنكلا«

راقبأنمةفلؤمًافولأةيشاملانمكلمييبأناكو
،ريمحولاغبولويخ..زعاموفارخ..لاِمجوسيماوجو
ريغومامحلاوطبلاوزوألاوجاجدلانمهلرصحالددعو
!!نوعرازملاهينتقيامماذه

..»يناعنكلا«عمانيتأت،اهبسأبالسبالملاتناكو
.»يناعنكلا«اذهنعلأستكنأىرأانأمعن،معن

.»يناعنكلا«هنأهنعيلليقامكالإهمسافرعأملانأ
ناك.انعًادجةديعبلامشلايفدالبنمانيلإيتأيناك
ةئمنمديزأمضتةريبكةلفاقهعمو،ةنسلايفنيترمانيتأي
.ةرملكيفًارهشاندنعميقيناك.اهلددعالًالامجودبع
دبزوفاوصأوبوبحنمضرألاليصاحمانمذخأيناك
ناتكونطقنمسبالمذخأيامريظن،انيطعيولسعو
..ّيلحودوقعوةيذحأوريرحو

:يبلقلاعوجلا

!!ةّيضرانتايحتناك

ةبارقلاطابرباهبطبترنانكلئابقانبطيحتتناكو
!!دولاو

ىلإةجاحيفنكنمل،نانئمطاوةحاريفشيعنانك
ةكربلاو،ريثكسابللا.ةبيطعاونأنموروفومماعطلا،ءيش
ملعأالامًائيشنكل،لماشمالسلاوءودهلا.رجاتلايف
يفغارفمعن.غارف..يلخادنمينيدانيناكهوعدأاذام
ريغءيشىلإةجاحيفانك.هوعدأاذامملعأال.يبلق
!سابللاوماعطلا

نوكتلًاريغصًادلوتنكذميمعةنبايلاوبطخدقو
تناك.يلاهوبطخذميتجوزاهنإيلاولاقلب..يتجوز
نانسأ،ناتدرواهيدخنيزيءاضيب،ةماقلاةلدتعمةولحةاتف
؟دعبينزوعياذام..يؤلؤللادقعلاك

..رفوتمءيشلك،ءوده،ةجوز،سابل،ماعط

انأ:لخادلانمينيدانيناكبيرغعوننمًاعوجنكل
.عئاجانأ،عئاج

مامأةحاسلايفدعقمىلعيلايللاىدحإيفتسلج
ءيشلكنكيملأ؟ينزوعياذام:تلءاستو،ريبكلاتيبلا
نمًادوسحمتسلأ؟ةبيطةايحايحأالأ؟ّيدلًارفوتم
تلأسينكل؟دعبينزوعياذام؟ًاطّبغملقألاىلع،نيرخآلا
يتلاتاناويحلانيبوينيبقرفلاام؟ًاقحشيعأله:يسفن
الفيتلكشمنعثحبأةماوديفشيعأتنك..؟اهكلمأ
..اهفرعأ

طبه..باوجلاّيلعطبهنأىلإةماودلاهذهيفتللظ
!!اهلوأنمةصقلاكللُقأللوأ..مفىلع

هتلفاقيفةداعءيجيناكامك»يناعنكلا«ءاج
-ءامإوديبع..ةيبرغوةيقرشعئاضبةلمحملاِمج..ةريبكلا
.»يقينيف«دبعهعموءاج.ديدجءيشكانهناكنكل
!!»يناعنكلا«نمهارتشاف»يقنيفلاب«يبأبجعأ

نيذلاديبعلالكنعفلتخي،رخآًائيش»يقينيفلا«ناك
هتببحأ.ريمأككرحتيناك.ةليبنةروصلمحيناك.اندنع
ناك.روهشةدعبالإينربكينكيمل.يلًاقيدصهتذختاو
اهيفىرخأدالبنعينثدحيةيرمقلايلايللايفيعمسلجي
لابجنعينثدحيناك..رُمحودوسورمسوضيبماوقأ

يجراخلاملاعلانعءايشأيلركذيناك.راهنأولالتو
ثدحتلانمرثكأىرخأءايشأكلميناكهنأىلع.ينلهذت
ناك.»رحسلا«نمًاعونكلميناك.ملاعلابئاجعنع
،ةباتكاهوعديةموسرمروصيفمالكلالقنينأعيطتسي

..هرارسأىلعينعلطينأهنمتبلطفرحسلااذهينلهذأو
بتكأراهنلالوطسلجأتنك،ةءارقلاوةباتكلاتملعتو
.أرقأو

!!هللا

.ةريثكءايشأيفانثدحت،يلايللاىدحإيفانتسلجتلاط
ينأجافةتغبو،لاقامضعبعجارأتينحناوهثيدحنمغرف
؟بيرغلالاؤسلااذهام«:هلتلقف؟نودبعتهلإيأ:لاؤسب
فيك«:لاق»؟نودبعتوهلإىنعمام؟لوقتامىنعمام
تقولالوطتننظدقل؟هلإمكلسيلأ؟لاؤسلااذهلأست
مكرأملو،ًادبعمهلرأملكلذلو،ةدعبمىلعميقيمكهلإنأ
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.»هلإةملكىنعممهفأاليننإ«:تلق.»ةدابعلاهلنومدقت
؟ودعمكمجاهوأةثراكمكتباصأاذإنوأجلتنمىلإف«:لاق
رخأتاذإ:لبسلامكبتقاضاذإنوهجوتتهاجتايأىلإ

اذهفرعنالاننإ«تلق.»ظيقلامكقرحأاذإوأ،رطملامكنع
..انيلهأوانتوخإوانتاهمأوانئابآعمشيعتاننإ،هلوقتيذلا

انريمحوانسيماوجوانراقبأانعموانلوقحطسوشيعنو
مكنيبقرفلاامىرت!ءاسعتنممكلاي«:لاق»انرويطو
نيبوكنيبقرفلاام؟مكعمشيعتيتلاتاناويحلانيبو
يهبرشتو،لكأتتنأولكأتيه؟اهمدختستيتلاةرقبلا

كنملضفأيهلب.تومتتنأوتومتو،برشتتنأو
عطقنيتومتذإكنإفتنأامأ.ةتيموةيحيطعتاهنأل
؟كلبقتسموهام؟ةرقبلاىلعدوستنذإاذامل.ًايئاهنكعفن
فيكًامويكسفنلأستملأ؟كتومدعبلصترقتسميأىلإ

دجُوفيكركفتملألب؟موجنلاورمقلاوسمشلاتدجُو
.»؟هلكنوكلااذهدجُوفيك،نولوألاكؤابآ

بّردمهدحأنأولًاقحتلق.همالكلمأتأتلعجو
.ةدايسلااهلنوكتنأتعاطتسالتيبلايفيتلاتاناويحلا

؟اهيلعدوسأًاذإاذامل:يسفنتلأسو

كنأل«:باجأويركفيفلوجيناكام»يقينيفلا«أرقو
هوعدتيذلاىلعألانئاكلاكلذنمءيشكيفوناسنإ
!!»ًاهلإ

دقل.هلإلاكلذنعريثكلافرعيالهنإيقينيفلالاقو
امهدحأ:نارجاتةيضامنينسيفمايألادحأيفمهدنعلزن
.ميظعنئاك..هلإنعهاثدحو.يرصميناثلاوينانوي

نعهاربخيملامهنكل،هناطلسوهلامعأةمظعهلافصوو
!!هناكموأهتروص

نادلبواندلبنيببورحتماقو«:»يقينيفلا«لاق
يمأتيبُسويبألتُقف،انبيصننمةميزهلاتناك،ىرخأ

يذلايناعنكلارجاتلاينارتشاف،ًادبعينوعابو،يتوخإو
هنكل،هتاباسحلكىلعينلكوأدقو،قفرلاىهتنمبينلماع
نأعيطتسأالكلذل..هلإلااذهيفركفألًاتقويلكرتيمل
،ريبكنئاكهنأهنعهتملعاملكنإ.هنعريثكلاكربخأ
نمانبلصتياملككلمييذلاوهوناسنإلانممظعأ

ينأنظأ«:لاقمثةظحليقينيفلاتمصو.»رشنموريخ
ةقيقحلا.ًادحاوًاهلإسيلونوريثكةهلآمهنأامهنمتعمس
.ريبكهلإنعلوألاامهثيدحناكدقف،ّيلعطلتخمرمألانأ
لقألاىلعكربخيملأ«:تلق..»ةهلآلاسيئروهناكامبر
هتقالعيهامو،هتروصيهامو،ريبكلاهلإلااذهميقينيأ

نأعطتسأملينأل،الك«:لاق.»؟ًائيشانمرظتنيله.انب
-قرشلاوحنامهثيدحيفاراشأامهنكلو،ًائيشامهلأسأ

يرتشيناكيتلادالبلالكىلإيناعنكلايديسينلمحدقو
ركفيهتقولكناك.هلإيفركفيملًايصخشوه-عيبيواهيف

يراوجلاوديبعلاوموحللاونبجلاودبزلاونبللاوفوصلايف
فولأعملماعتييديسنإ..تاودرخلاودوقنلاوسبالملاو
ًارجاتتدلودقل:لوقيهسفنوه.هتراجتههلإ.سانلانم
.يهلإلاومألاويبرةراجتلا.ًارجاتتومأسو،ًارجاتتشعو
ءالمعلاعمثدحتأنأبغرأتنكينإ:يقينيفلالاقمث
لكيفرثعتملأنكل«:تلق»ًاتقويلكرتيملهنكلو،هللانع
نمءيشىلعوأ،هلإلااذهىلعاهيلإتبهذيتلادالبلا
كديسهاطغولو،يفتخيالريبكلانئاكلانأكشال؟هراثآ
.»ةيطغألافالآب

ملمهيلعترثعنمنكل،ةهلآىلعترثعدقل«:باجأف
،رجحلانودبعيًاموقتيأر.ريبكهلإمهنيبوأمهلنكي

ةريقحتانئاكنودبعيًاماوقأتيأر.رجشلانودبعيًاضعبو
نوكتملاهنأيلدكأتف.ريثكباهنممظعأسانلا،ًادجًادج
!!»ريبكهلإنعثحبأتنكانأو،ًاريقحًائيشتناكدقل،ةهلآ

عوجلاةقيقحتفشتكاهثيدحنم»يقينيفلا«غرفاملو
كلذنكلو.ههنكفرعأنأنودهبسحأتنكيذلا
الءيشلعوجبسحأتنكدقل.قيضلابينألمفاشتكالا
ةلاحتساىرأينكلو،هتقيقحفرعأنآلاانأاهو،هفرعأ
قيضداويفميقأانأوهلإلاكلذدجأنيأ.غارفلااذهءلم
طابرالو،يجراخلاملاعلانعًائيشملعأاللابجنيبروصحم
الإدبعياليذلايناعنكلاقيرطنعالإملاعلاكلذبيل
عمتملكت.يردصيفةديدشنارينتلعتشاو.ةراجتلا
امكانأشندقل.ءارهلااذهنمكعد«:لاقفكلذيفيبأ
مهيبرنوًادالوأدلنوجوزتنوربكنوًاراغصأشنن،ىرت

امبمهاوموقيل،تومنفانتمهميهتنتواودلاوتيلمهجّوزنو
هولتتو...ديدجليجموقي.كيلاوداذكهو.نحنهبانمق
موقيلتومنمث..تانبلاونينبلادلنوجوزتنودلون.لايجأ
نحنونونسلاانبترمدقل.انرسامكنوريسيواندالوأ

نئاكبانوفصركعيامبمويلاانيتأتاذاملف،لاونملااذهىلع
اموأانمهبلطتيامواننيبهناكمنوكيامملعنال،انيتأي
انكرتاينبايالك.اهنعىنغيفنحنءابعأنمانيلععضي

صقتنيوأ،انيلعصّغنيدقامىلإةجاحيفانسل.اننأشو
.»انئودهرادقمنم

ةرقبلاوانأنوكأنأنكميال؟يبأايدغلانكلو«:تلق
تومتامكيهتنأوتومأوشيعتامكشيعأ.ءاوس

هللانعثحابلاظقيتسيحئاسلا
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ةرقبلانإ،يقينيفلاهلاقنأقبسام«:هلتلقمث.»يهتنتو
انأامأ،ريثكلااهنمينجنتومتامدنعاهنألينمريخ
يبأخرصو..»يبأايدغلاو،يموقىلعًاثبعنوكأوتومأف

تنأيتلاةعاسلابعتمتوشع.دغلانمكعد«:ًالئاقّيف
!!»!!دغلادعبامودغلانعكثيدحبانجعزتال،اهيف

تلأسدقو،ليقثردصبءاسملايفشارفلاىلإتبهذ
؟انلآمهيلإوانلاجآهدييفريبكهلإكانهله:ةرملادعبةرملا

..ٍضامانلناكله؟رضاحدرجمانلمألبقتسمانلله
؟لوألادجلادجُوفيكىرُت

يفتيأرليللايفو.بارطضالاةياغيفانأوتمنو
يأىلإيرظنلصيمل،داعبألاةعساشءارحصيفينأيلمح
ريسأانأاميفو.ًارخآالوًالوأاهلرأمل.اهداعبأنمدعب
برتقييملحيفهتيأر.هلإلاكلذتيأرىدهريغىلع
يهجويفمستبادقو..اننيبةديعبةفاسملاتلظنإو،ينم
ىلإلصأنأيلحمسيلهو،ميقينيأهتلأسوتعجشتف
كنإ«:هباوجناكو.يركفلغشياممريثكلاهلأسألهرقم
سفنيفوًادجريبكانأ.ةينصولخبينتبلطاذإينارتس
يفًاضيأينارتوخماشلالبجلايفينارت.ًادجريغصتقولا
ةنيهتقولاسفنيفوًادجةريسعيبلاطم.ةريغصلاةرهزلا

نأكيلع.ًادجكنعديعبو..ًادجكنمبيرقانأ.ًادج
تقولاسفنيفو،ينعثحبتلكيبأتيبوكتريشعكرتت
ينتبلطاذإكلدجوأس..تنأثيحينارتنأكنكمي
.»ةينلاصولخب

الأ«:يللاقف.هلإلاعوضوميفيبأتدواعحبصلايفو
اميفكي؟ةهلآللوانلام؟ينبايكماهوأفلخريستتلز
دقل.ةهلآلاءالؤهنمةاناعمنمهوقالامعنومدقألاهلاق
لكالإمهنماودجيملاملةهلآلاءالؤهاندادجأدادجأقلط
...»رش

هنمسمتلأينإهلتلقو،يملحيبألتركذكاذذإو
بهلتًاناريننإ.هلإلااذهنعثحبللجورخلابيلحمسينأ
ينميبأرخسو.هلإلااذهدجأىتححيرتسأنل.يبلق
نمةروصالإنكيمليملحنأيلدكأو،يملحنمو
تعنصدقل.ريغصوأريبكهلإكانهسيل.يراهنكابترا
!!راهنلاراكفأدسجتيهليللامالحأنإ.كهلإتنأ

هبشوأنونجميننأىلعرصيوه.اننيبشاقنلادتشاو
ناكانتيبهيف»يقينيفلا«لخديذلامويلانإلوقيو،نونجم
ءاقمحةوزنلعوضخلابيلحمسينأنكميالهنإ.سحنموي

هنإ.ةوزنتسيلاهنإهللوقأانأو.فوتحلادراومكدروتدق
يخأىكبو.اننيبةشقانملاتدتماو.هدجأسينإوهلإدجوي
لدعأنأيتبيطخينمتسمتلاو.نورخآلاىكبو،ريبكلا

تطسوتو.بحلابعتمتنوجوزتنانعد..يأرنع
كانهتسيل!نونجمانأ:هيأربكسمتيبأنكلو..ةخيشلا
.هيأرنعلدعيهلعجتةوق

اذإًارسهكرتأس.ًاقحتيبلاكرتأسينأيبأتددهانهو
كلذعطتسأملاذإًاليلهكرتأس.ًانلعهليكرتلاحتسا
لبقتسألهكرتأس..ًاقيفردجأملاذإيدحوهكرتأس.ًاراهن
!!هكرتأس...تدتشاامهمءارحصلافواخملك

،ًاجالعتسيلةدشلانأو،يرارصإةيدجيبأىأراملو
ةرشعولامجةرشعنمةلفاقيلّدعأ.جورخلابيلحّرص

بيغتأنأيننكميهنإلاقو،ًاداتعوًادازيلدعأو.ديبع
ينربختلهذهةنسلاةلحردعبدوعتسو«:لاق.ةلماكةنس
بئاجعلانمتيأرامعيعمثدحتلاوايندلابئاجعب

كنأًاضيأينربختسكنكلو،يجراخلاملاعلايفبئارغلاو
هدجتملفضيرملاكنهذهعرتخايذلاهلإلانعتثحب
!!»هلدوجوالًالعفهنأل،عبطلاب

ةظحلوفغأنأعطتسأمل.اهلدحاليتحرفتناك
ةكرحتعمسليللافصنيف.حابصلابقرتأانأوةدحاو
يجراخلابابلاتدجووتمقف،ةصصلتمريستمادقأ
نمتبرتقا.ًاحبشترصبأةحاسلانكريفو،ًاحوتفم
ءاكببشهجترادجلاوحناههجوويمعةنباباذإفناكملا
ضرألاىلعتحرطنافاهنمبرتقأينتأر.تماص

اههجوتلبقواهتنتضحاواهتمقأ.امهلبقتيمدقبتكسمأو
اهيلإدوعأسينأاهتدعوو..يتايحيفةرملوألاهيتفشو
ميظعلاهلإلاكلذةكربلظيفتانبونينبدلنسوجوزتنسو
.هدجأسيذلاوهنعثحبأتجرخيذلا

هلإلااهيأ«:انلقوءامسلاوحنانيهجوانالكانعفرو
ىلوتنفكدجيىتحكدبعينيعنعفشكا،دوشنملا

.»كتكرببو..كلظيفجوزتنل.هدبعنوهتسارح

:دودحلاةلحر

هيلعيبأددشدقويقينيفلايقيدصعمتجرخو
ًاسراحًالعفناكدقو..»سراحلايبلك«نوكينأةيصولا
ًامايأانرس.ةحلسمتناكاهنكلوةريغصةلفاقانك.ًانيمأ

.ُّتمصو...لازلزلاثدحنأىلإ..روهشوعيباسأيلايلو

هللانعثحابلاظقيتسيحئاسلا
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يذلالازلزلااذهام«:لجرلاينلأسيتمصلاطاملو
لهسلانمنكيمل.ثدحامركذأنأتلواح»؟هنعلوقت
.يبطيحتءادوسةباحساذوه.ةلحرلارابخأديعتسأنأ

ىلعًابكارينتيأراذإو،ًائيشفًائيشعشقنتتأدباهنأىلع
ىلعديبعلاةيقبويقينيفلايقيدصيفلخبكريو،لمج
!!دازلاوءاملالمحتىرخألامجو،ىرخآلامج

-لبجلايفيلمرلاقيرطلايفةليوطتافاسمانعطق
.ًاراهنرفسلاانناكمإبنكيمل.ةرارحلاةديدشسمشلاتناك
عطقنليللالوطلظنوبورغلالبقانتلحرأدبنانك
لوصولاىلعانكشوأدقل«:انليلدلاقو.ةيمارتملاتافاسملا
نملقأدعبةرماعلاضرألالخدنس،ءارحصلاةفاحىلإ
ةهجنمانبعتدقل.ًايغاطنالعإلااذهلانجاهتباناك-»موي
.قدأباسحببرشلانموباسحبلكألانمو،رفسلا

ىتحبرشنلوعبشلاىتحلكأنلنارمعلاىلإلصنس
ىلعروثعللقيرطلاىلعانلديًارشبدجننأىسعو.يوترن
!!هنعثحبنيذلايلزألاقحلاىلع،هللا

يذلايداولايف،ةريثكرومأيفكاذذإركفأتلعجدقو
يتلاةولحلاةباشلايف..يلهأيفو،يبأيفو،انتويبهيفتماق

ناككلذلكىغطيذلالمأتلانأىلع..اهنمجوزتأس
!!هنعثحبأيذلاهلإلاكلذ

يفلوجيناكينهذنكلو،ًابيرقتنيتقلغميانيعتناك
..ةريثكءايشأرصبيمالظلانمًامغرناكو،مالظلاكلذ
ًازازتهايدييفدوقملازتهاركفلاءاديبيفهئاتانأاميفو
دوقملاىلعتضبق.ءيشيفرثعتيلمجلانأكادب.ًافيفخ
ناك.زتهتضرألاتناك.ةدشبينمتلفناهنكلوةوقب
..فنعبدتشيلعجهنكلو،ًافيفخرمألالوأيفاهزازتها

تلوحت.بلقنتداكتضرألانأتسسحأىتحفنعلادازو
قحالتمًافصاعًارئاثًارحبهبشيامىلإةبلصلاضرألا
ىلعهتطقستناك،ضرألاىلإفنعبلمجلاطقس.ناروثلا

تاخرصتعمسو.لاحلايفلتُقففارطألاداحرجح
.قيمعتمصاهدعبثدح،رفسلاقافرنمةيلاع

تناك!ةرفحلااذهةبيرغ.ةرفحيفتطقسفانأامأ
ىلعرودتةرجحهبشتاهنأ،يلإليخاماذهوأ-هبشت
عمبناجىلإبناجنمرودأوجرحدتأتلعج.اهزكرم
اذهينمطلي،طبهأانأويلعستتةرجحلاو،ةرفحلانارود
ًائيشدجأنألواحأتنك.لباقملارادجلاينعفديورادجلا
ناردجلاتناك.دجأملف،رثكأطبهأاليكلهبكسمأ
هبشتاهنمزربتتناكةديدجةريغصًاراجحأنأولو،ءاسلم

،طبهأوطبهأانأو،رودأورودأكلذكتللظ-نيكاكسلا
عيطتسأال؟يعولادقافتيقبمك.ييعونعتبغنأىلإ
.ملعأال..ةنس،ًارهش،ًاعوبسأ،ًاموي،ةعاس:كللوقأنأ
!!..يبترمًالايجأنأسحأينإ

له.ةقيقحلاينربختنأكلأسأانأو،كمامأانأاهنآلاو
له؟مئانانأمأظقيتسمانأله؟ءيشالانأمأةقيقحانأ

اللهو؟ملحأتنكله؟ملحأانأمأكلهتلقامثدح
انأله؟ماهوأاهنأمأيداولايفتيبنمتئجله.تلز
هنإلوقأنموهانأتنكءاوسنكلو،نايكالبانأمأ،»انأ«
.يّدجيلاؤسنأدقتعأينإف،ملاحدرجمًاملاحتنكنأ»انأ«
اهيأمعن،يلزألاقحلانع،هللانعثحبأتجرخدقل
اهيأمعن»؟قيدصلااهيأ«:لوقأنأيلحمستله...لا
انأو.ًاقحًادوجومهللاناكاذإهللانعثحبأانأ،قيدصلا
،يتايحةينمأنإ؟هارأنأنكميلهلأسأو،وهنيألأسأ
ةلاحلكيفيتينمأنإ،ًاملاحتنكوأ،ةقيقحًايحتنكاذإ
!!هللاىرأنأ

.هللابلطأتجرخدقفمعن

رصميف:لوألابابلا

يرصملانهاكلا:لوألالصفلا

،»سيريزوأهلإلا«لكيهيفًاطيسبًانهاكلجرلاناك
هجاوزلبقناكهنأتملعدقو.ينربخأامكرصمةهلآدحأ
دقتفينأةصرفلاهلتحيتُأدقو.رصملكايهيفمدخي
ةرشتنمةريثكلكايهيهو.لكايهلاهذهنمريبكلاددعلا

»لكايه«و»ةهلآ«تاملكلاتناكو..دالبلاءاحنألكيف
ملينكلو،اهنمدوصقملامهفأمل.ينذأىلعةبيرغ»نهاك«و
!!هثيدحمامتإًارظتنم،هدصقيامعلأسأ

دعبلاق.رخآعوضومىلإيلليُخامكلقتناهنأىلع
تئجكنأ»سيريزوأل«ًاركش«:ةضيرعةماستبامستبانأ

اذهىلإءاجنملوأتسلكنإ.بسانملاتقولايف
ءايشأنعنوثحبياوناكمهنكلو،نورخآكقبسدقل؟ناكملا
حصاذإناكملااذهنمةبيرقةدعبمىلعدجوتىرخأ
مهنأًارخؤمتملعدقو؟ةضفللوبهذللمجانم:ريبعتلا
كــلتتــنلـعأذــنمو.ىرـخأندـاعـملمـجـاـنماـوـفشــتكا
دقو.سيفنلاندعملانودشنينوريثكءاجتافاشتكالا

هللانعثحابلارصميف:لوألابابلا
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امبر.ةديدعثثجىلعاهيفكتدجويتلاةعقبلايفترثع
ًاعوجضعبلاكله.ثثجاياقبىلعلوقأنأردجي

مهلتقمهضعبو.ضعبلاشوحولاتسرتفا.ًاشطعو
ينأ»سيريزوأل«ًاركشلوقأ.ناكملايفنورشتنملاصوصللا

ثحبتتجرخكنألكتسرحةهلآلانأدقتعأ.كتدجو
»!!ةداملانعالهللانع

هلإلا«لكيهيفطيسبنهاككلتلقامكانأو
ةثالثلكةرميتيبكرتأنأتدتعادقو.»سيريزوأ
يفلمأتأمايأةثالثبيرقلافهكلايفيضقألعيباسأ
لقأوفاجلازبخلانمليلقلالقأالإلوانتأال،تايحورلا
لصحأفيكءارحصلالاجرينّملعيذلاءاملانمليلقلا

الإكيفةايحللرثأالضرألاىلعًاحورطمكتدجوو.هيلع
كديعأنأتعطتساينأينرسيو.فيعضلاسفنتلاضعب
تلصودقفمعن.كلعفناذنوكأنأينرسيو.ةايحلاىلإ
ثحبتيذلا»هللا«ىلإكديبذخآس.كتلحرةياهنىلإ

!!هنع

.دحاولاهللا..هللا

هتاملكتادرفمتمهفينأعمو.ًاليوطنهاكلاملكتو
حرشدقف،تاملكلاهذهىنعممهفأنأعطتسأملينأالإ
وهامبهحرش.»نهاك«ةملكو»لكيه«ةملكو»هللا«ةملك
.ةقيمعةفسلفةنايدللنأدعباميفتملع.هدنعموهفم
مدقأنمدجُوميظعنئاكهلإلانأمهفأنأتعطتساينكل
لواحدقو.»يدبأو..يلزأوأيدمرسهلإ«هنإلاق.مايألا
هنإمهفأنأبتيفتكاانأو.تاملكلاهذهىنعمينمهفينأ
هنأو،يدجويبأمايأنممدقأ،ةميدقمايأيفرهظهلإ

.يدافحأويدالوأوانأيهتنانأدعبامىلإًاشئاعلظيس

لصننأعيطتسنال،ناكميفهلإلااذهنأيللاقو
الاننإف،هيلإانلصووليحتسملاانضرفاذإاننإلب.هيلإ
....اننويعبهارننأعيطتسن

هتظفحنأدعبًاقلغميمفبظفتحأنأعطتسأمل
مايألاميدقلاميظعلانئاكلاكلذناكنئل«:تلق.ًاليوط
فيكف-هرتملعبطلابتنأو-كدادجأوكؤابآهريمليذلا

تنأنمو؟يلايخٍدعُبىلعميقيوهوهدوجوبتنأتفرع
يدالبنمتجرخدقل؟هنعقئاقحلاهذهفرعتىتح
فرعأوهارأنأديرأينإكلتلقو،هلإلااذهنعثحبأ

نأينمبلطياذاموينيطعينأعيطتسياذاموهتيصخش
»يلزأ«»يدمرس«ةبيرغتاملكيللوقتتنأو.هلهمدقأ

لب-اهيلإلوصولاكنكميالةديعبنكامأيفميقي»يدبأ«
...هوأ.هارتنأعيطتستالكنإفاهيلإكلوصوضرفي
ملينأتسسحأدقو»ةلبلبيتلبلبتدزكنأيديسايقحلا
!!يعمًاميركناكوهو،لجرلاعمًابذهمنكأ

نأمهأينآرذإو.مسبتلببضغيمللجرلانأىلع
دقل.كيلعال«:لاق.كلذلعفأالنأّيلعراشأ،رذتعأ

كانه.كتلئسأيسفنتلأسو،كقيرطسفنيفانأتزج
نإكللوقأنأتيسن..انأ.اهلهجأتلزالةريثكءايشأ
رماوأىقلتيهنإ.هلإلاكلذمادخنممداخوهونهاكلا

دجويو.هيلإاهعفريوسانلابلاطملمحيو،سانللاهلمحيو
،هللالكايهلةيلخادلالخادملاىلعنولخديرابكةنهك
نحنفرعناممرثكأنوفرعيءالؤه.اهيفلحييتلاتويبلا

نعءيشلكاننوربخيالمهو.ةسدقملابتكلامهدنعو
.فرعأاملكتنأكربخأنأدعتسمينأىلع.هللا

دكؤأ..يفتكتسءيشلكينمعمستنأدعبكنأدقتعأو
البلقلابةيؤرنكتنإوهللاىرتس.يفتكتسكنأكل
»..دسجلابالحورلاب.نيعلاب

:دوجومهللا

وأيسحناهربىلإجاتحيالرمأفدوجومهللانأامأ
هارتو،كديبوكمدقبوكنذأبوكنيعبهارتتنأف.يلقع
لتلاولهسلايفهارت،ردملاورجحلايفهارت.كلقعوكركفب

هارت،ةرجشلاوةرهزلايفهارت،رحبلاورهنلايفهارت.لبجلاو
ةدودلايف،ةريبكلاةرشحلايفوةريغصلاةرشحلايف

يفورسنلايفوفيعضلاريطلايف.توبكنعلاوءاسفنخلاو
ىلعهتمصبهللاكرتدقل،تنأكيفهللا،هارتتنأ.رقصلا
جراخبارتلاىلعمدقراثآتيأراذإكنإ.ءايشألاهذهلك
الهللاعمكلذكو.ناكملابّرمامًاناسنإنأتفرعكتيب

كينيعضمغاوأ.دوجومهللانأدحأكربخينأىلإجاتحت
ناوكألاألميهللارصبتكاذذإوكلخادىلإكنهذبرظناو
.اهلك

نمهتملعتدقل،دحأنمسردلااذهملعتأملانأو
يفنوميقينيذلارابكلاةنهكلايلهمّلعامامأ.يسفن
ينوملع.هنمىندُيالرونهنأودحاوهللانأوهفهللالكايه
عيطتستالرونهللانإريبكلانهاكلايللاق.مهبتكيفاذه
ىلجترشبللهسفننلعينأدارأامدنعو...هلباقتنأنيعلا
رمقلاوسمشلايفهرونىرت،ةسوسحمةروصيفمهل
ىرت.ىراحصلاوراحبلاولابجلايفهتمظعىرتموجنلاو
نأىلع..اذكهو.راجشألاوراهنألايفهتاريخوهتاكرب
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اوناكاملو..لصألااهنأكتايّلجتلااوذخأفاوأطخأسانلا
اودبعاذكهو.سوسحملااودبعدقفساسحإلايفيعض
مهلنوكينأنمًالدبونيريثكةهلآ،دحاولاهللانمًالدب
لاطاملو.نيريثكةهلآلةددعتملكايهاونبدحاوهلإللكيه
.ًادحاوًاهلإانلنأانيسنريكفتلااذهركفننحنوانيلعنمزلا

زواجتيدحاولاهللانأدقتعأينأىلع.ةددعتمةهلآاندبعو
،وههدبعنامنإةهلآلاهذهدبعننحنواننأل،أطخلااذهنع
.اهدلويذلاوهواهيفىلجتدقهنإف

سفنلاهيلإحيرتستاممًائيشيوحينهاكلامالكناك
معن..ةهلآلاددعتنمترفناذاململعأال.هُّجمتاممًائيشو
!!ترفن

:ةهلآلاددعت

هللانعثحبأيتيبنمتجرخدقل«:نهاكللتلق
نعينثدحتتنأويسفنتنأمطأدقو.هارأنأبلطأو
كلوقنكلو.بيرقنعهارأسينأتلمأو،هللادوجوةقيقح
ةهلآنعينثدحتتنأوهجوتأهلإيأىلإ.ينجعزيريخألا
.»؟هبونجىلإيداولالامشنممهلكايهدتمتةهلآ،نيريثك
نأبجيلب..رصمةهلآلكمركناننإ،كيلعال«:لاق
ّالإدبعتلابنينيدمانسلاننكلو،ىرخألادالبلاةهلآلكمركن

...»مهنمدحاوهلإل

:لكايهلاةرايز

اهيفروزنةلحرأدبنالاذامل«:لاقًاليلقَتمصنأدعبو
لكيهةرايزبانترايزمتخنمث.ةفلتخملاةهلآلالكايه
كلتلاننيبارقمدقننأاننكميو؟صاخلايهلإ،»سيريزوأ«
»سيريزوأهلإلا«صتخنمث..مث.انيلعىضرتىتحةهلآلا
!!»ةلماكلاانتدابعب

»؟اهروزنسيتلالكايهلايفهللادجنسلهف«:هتلأسو
لكيفهللادجنساننإكلتلقنأقبسدقل«:باجأ
.سيريزوألكيهيفهلإلمكأهللادجنساننكلو.ناكم
ءزجهلإلكنإ.ةهلآلالكيضرننأةمكحلانمّنأىلع
.»هللانم

يلتحرشالهو،هللانعرثكأيلتحضوأاله«:تلق
امكهللانإ«:باجأ»؟لوقتامكهدالوأوأهتايلجتنعًائيش
نأكنكميال.ًادجبيرقوًادجديعب،كلتلقوتقبس
:تلق.»ًادجريغصوًادجريبك،هارتتقولاسفنيفو،هارت

ىوتسمنمىلعأتاملكبقطنتكنإ،ينهذلبلبتكنإ«
نهاكلايلهلاقامكللوقأس«:ًاحضوملاقف..»ينهذ
ىلعوأ،ناهكلادحألًاريغصًاذيملتنوكألتبهذمويريبكلا
.لكيهلاةمدخىلعبردتأللكيهلاتلخدمويحصألا
وأسيناتةنيدمنمربكأةريبك،رانلانمةريحباوليخت:لاق

سمشلاوضرألانيبةفاسملانمىلعأوةرماعلاسينفحت
انيلإلصتلتراطاهنمةدحاوةرارشنأاوروصتو،ةرماغلا

لكتففجف،هانفرعرحبربكأريظنرحبفلأىلعترمو
كلذدعبتراصةرارشلاهذهنأاوروصتو..راحبلاهذه
اوطيحتنأمكنكميلهف..حبذملاراناهبدقونيتلاةلعشلا
اوحتفتنأنوعيطتستله؟ةميظعلارانلاهذهةفرعمب
الأ؟اهنماوبرتقتنأنوعيطتستلهو؟اورصبتلمكنويع
،هارننأنممظعأرون.هللايهرانلاهذهنأاوملعاف
»!!همهفننأنممظعأو،هيلإبرتقننأنممظعأو

عضوف،انلهسفنفشكينأدارأميظعلاهلإلااذهنكلو
ةايحلايفاندالبضعبهتأرو.ضرألاىلعءايشأىلعهتمصب
نبا«يفهايأر»سوديبأوسينت«هذهف.ةايحهنأل،ةيناويحلا
يفهتأر»ةبيط«و.»حاسمتلا«يفهتأر»مويفلا«هذهو.»ىوآ
دبعتيهو»فنم«هذهو.»نومأ«هتعديذلا»شبكلا«
روتاه«ةهلإلادبعت»ةردند«و.»سيبألجعلا«و»ةؤبللا«
تدبعىرخأتاهجو..»رقصلا«دبعت»وفدا«و.»ةرقبلا
.ةعدفضلاوأطقلاوأةيحلاوأرحبلاسرفوأدرقلا

لقعلاعمقفتيالرمأهنأيعمىرتالأنكلو«:تلق
ًادبعريصيتاقولخملاديسميركلانئاكلاناسنإلانأ
.»؟ةرشحللوأناويحلل

..ةرشحلاسفنلوأناويحلاسفنلدبعتيالهنإ«:باجأ
ةرشحلاوناويحلاًالعفاودبعموقلانإلوقأنأمزليهنأعم
نأيهسانلااهيسنيتلاةيلصألاةقيقحلانكل.امهريغو
نيبلوجتوةفلتخملاتاناويحلاماسجأصمقتتتناكةهلآلا
هذهيفنأكلذ.مهلامعأومهتاكرحدصرتوسانلا
يفو.ةهلآلاصاوخعمقفتتيتلاصاوخلاضعبتاناويحلا
لحف،هتسائردقفًاريبكًاكالمنأانأرقًادجةميدقلاخيراوتلا

!!»ةيربلاتاناويحعيمجليحأتناكيتلاةيحلايف

وأهللاوهله«:تلقوهتعطاقف»هللانإ«:يللاقمث
:باجأ.»كمالكءارجنميلعرمألاطلتخادقل؟ةهلآلا
تقولاسفنيفهنكل،دحاوهنإ.هللاابلصتتالدادعألانإ«
وهناكلحامثيح.نييالموفولأهنإ.دحاونمرثكأ
دقتنأو..نوريثكةهلآتقولاسفنيفودحاوهلإوه.هللا
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،ةيرشبسوؤراهلتاناويحيفهارتسو،تاناويحلايفهتيأر
اذهف.ةهلآلاصاوخعمقفتتًاصاوخًاضيأناسنإلايفنأل
وهىتوملاليلدورباقملاونفادملاسراح»سيبونأ«هلإلا
سأرهلناسنإملعلاهلإ»توت«.ىوآنباسأرهلناسنإ

.»لجع

تجرخانأ.كللوقُأاذامفرعأالانأقحلايف«:تلق
هبذولأصخشنع.ريبكميظعنئاكنع،هلإنعثحبأ

يتيامحىلإجاتحتتاناويحيلمدقتتنأو،هتيامحبلطأو
كنإ«:لاق.»يهلإيهتسيلواههلإانأيننأسحألىتح
نأكلتركذدقل.هلكأطخلايتأتوكمالكيفطتشتل
يتلاتانئاكلايفلحتنأاهتمكحيماسيفتأرةهلآلا
امعمقفتتتايصاخبزيمتتتانئاكيهو،اهنعكلتلق
روزنانبملهنآلاو.رشبلاينبلاهزربتنأةهلآلاتدارأ
اهلع،ةمزاللانيبارقلامدقنو،ةهلآلاهذهلكايهضعب
ملو.»انمامأقيرطلافشكتوانليبسدهمتوانيلعىضرت
!!يبراسوينبذجوهديدملب،ًاباوجرظتني

لكيهمامأانفقوو،يلايلوًامايأريسنوريسنانللظو
هلإللدمحديشنيهو،هتهجاوىلعةموسرملاشوقنلاتأرق
،ءفدلابهاوورونلاردصمسمشلا..سمشلاهلإ»عر«
اوعمج»نومأ«عابتأنألب»عر«ـلةدعلكايهسانلاماقأو
رخآًاهلإنأىلع.»عرنومأ«اودبعف»عر«نيبوهنيبام
عزان»سيزيإ«و»سيريزوأ«نبا»سروح«وهةوطساذناك
قرشملانمرصمىلعلطيعرناكو..سمشلاهلإعر
!!مالظلاتاوقًابراحموًاصحافوًابقارمريسيلظيو

هلإلااذهةوقىدمىرتتسلأ«:لاقونهاكلاّيلإرظنو
يداولايفةيرقلايفهلإلااذهتيأرينكلو«:تلق»؟ميظعلا

نحنانّصخهنكلو،معن«:باجأو..»ميقأتنكثيح
.»هروننمربكألابناجلاب

:باجأف»؟اذهوههلإيأف»نومأ«تركذدقل«:هتلأسو
ناكهنكلو،ةبيطيفهانيأردقوضماغهنكلو،ميظعهلإهنإ«
هلإلاعمكلتلقنأقبسامكفلتخادقف،ًاملاسمًاهلإ
»عرنومأ«اندبعو»عر«

هلإ»توحت«هلإلالكيهىلإانلصوو»عر«لكيهانكرتو
انملعتوفورحلاانفرعهيمدقدنعو،نوناقلاسراحوةمكحلا
لكنأل،ًالماكًءالوهلمدقننأانبردجي..ةباتكلاوةءارقلا

مظعأزربدقو.هاياطعضيفنمتناكنييرصملاةمكح

تقافيتلاانتمكحنعسانلاثدحتورصميفءامكحلا
..ءامكحلامظعأةمكح

:ةريغصلكايه

اهبرمتنأسأبالفكانهوانهةرثعبملالكايهلاهذهامأ
وه»سيفمم«دوبعم»حاتب«هلإلالكيهاذهف..ًاعيرسًارورم
هلفرعنالنحنو.نيطلانمملاعلاقلخدقوقلاخلاهلإلا
اننكلو،ىرخألاةهلآلاةيادبفرعناننألكلذلوقأال.ةيادب
ىتمدحأركذيالف»حاتب«امأ.انلاهنالعإةيادبفرعن
يتلا»تام«ةهالإلا»قحلاةهلإ«هذهو.هتيادبسانلافرع
.ناسنإلابلقنزويامنيحةنونيدلاةعاقبابدنعفقت

»سيبونأ«لكيهو.قوذلاهلإ»وه«هلإلالكيهاذهو
..رباقملاسراح

ةدروتسمةهلآ:يناثلالصفلا

كنأشامف،سيريزوأنهاككنأيلتركذدقل«:تلق
ميدقتوميركتلاقحتستةهلآاهنإ«:ينباجأ.»؟ةهلآلاهذهو
يفشيعنانكاذإًاصوصخاهيلإجاتحننحنو.نيبارقلا
ينألرثكألاءالولا»سيريزوأ«هلإللمّدقأينكلو.اهتقطنم
نع»سيريزوأ«فلتخيلهو«:تلأسو.»ةبيطيفشيعأ

ةهلآنإيلتلقدقل؟هنعينتربخأاله؟ةهلآلانمهريغ
له..ىرخألانادلبلانمةهلآمتدروتسافمكفكتملرصم
:لاق»؟مهتهلآنولويامكةهلآلاهذهلءالولانويرصملايلوي
ضعبمدقنانكنإو.ليضفتلاانتهلآيلونعبطلاباننإ«
،انيلعبضغتاهنأىشخناننألكلذف،ةهلآلاهذهلنيبارقلا
.»اهيضرتسنواياطعلاباهرشيقتنف

الةفيخمةهلآيهو»موكلم«و»لعب«انءاجنيطسلفنم
دالبنمانتءاجكلذكو.ةيرشبلاحئابذلاالإانملبقت
اهنأالإةليمجةهالإاهنأنممغرلابو.»راتشعةهالإلا«سراف

:باعترابلاقمث.رانلايفانتانبواندالوأزيجننأالإلبقتال
الإىضرتاليهو»يلاكةهالإلا«دنهلانمانتءاجدقو«
انمبلطتالرصميفانتهلآنإ!ةهلآللًاركش.ءامدلاروحبب
لينلاهلإوًاروخبوتامدقتانمبلطتاهنإ.ةيومدحئابذ
يلحلابةزهجمةليمجًاسورعانتانبنمجوزتينأانمبلطي

!!»ريخلالكبانيلعضيفيف،رهاوجلاو

ةهلآانه.معن«:باجأف»؟ىرخأةهلآكانهلهف«:تلق
نأىلع.ريدقتلانماهناكماهلاهلك.نامورلاةهلآونانويلا

هللانعثحابلاةدروتسمةهلآ:يناثلالصفلا
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لوقأنأرسجألهو..ىرخأةهلآةيآنمانيلعفأرأانتهلآ
ودعنماهيفسيلانتهلآنإ..ةراهطوةسادقرثكأاهنإ
نعيثيدحيفهنعكثدحأسو.تسالإسانلل
اهمعزتيوًالثمنانويلايفىرخألاةهلآلاامأ.»سيريزوأ«
ةهلآلانإفمعن.جوزتمهنإف،سانلاوةهلألاهلإ»سفز«
امعمو.»اريه«سفزةجوزو.نودليونوبحيونوجوزتي
ملعبطلاب.هلراقتحالابيبلقألتمادقفةمظعنمسفزل
ييأريفخأنأتلواحلب،نهاكللييأرنلعأنأعطتسا

وأجوزتهنكلو»اريه«ًاجوزتم»سفز«ناك.يسفننع
.تايرخأتاهالإنولوقيامكوأ،تايرخأءاسنبحأ
هنباوةمكحلاةهلإ»انيثأ«اهنمدلودقو»اريه«هتجوز
نمجوزتيذلاجرعألارانلاهلإوءيسيونسحييذلا»ولوبأ«
-»نويد«هتجوزنم»سفز«اهدّلودقو»تيدورفأ«هتخأ

»سيرأ«وسسفأةهلإ»سيماطرأ«ًاضيأسفزءانبأنمو
نم»سويسينويد«وهرخآنباسفزلو-ديدنصلابراحملا
-»ةيام«هتقيشعهتدلودقو»سيره«و،»ليمس«هتجوز
هلإ-»سيره«و-رحبلاهلإ-»نوديسوب«ناوخأسفزلو
فيكو؟ةهلآهذهله:يسفنيفتلق.يلفسلاملاعلا
طحأيفةسمغنميهوسانلابساحتنأعيطتست
.»!!؟لئاذرلا

!!!نكل

يبونجلاءزجلااندالبيفشيعنواهكرتنالاذاملنكل
يتلانكامألاىلإالإدتميالاهناطلسنأاملاط،اهنعنيديعب
ايحنلبونجلاىلإانبمله«:نهاكللتلقو.اهيفدجوت
نعوةهلآلالامعأنعكنمعمسنلةبيطنمبرقلاب
ةلئاعةسدقملاةلئاعلاهذهرابخأعمسنلو،اهتاراظتنا
.»سيريزوأ«

ةهلآلاةوق:ثلاثلالصفلا

ةهلآلارابخأنإ،قحلاكللوقأ«:تلقمثًاليلقُّتمص
نوسفانتيًادالوأدلتو،نوختورجهتوجوزتتةهلآ.ينتعزفأ

.»؟رشبلانيبومهنيبقرفلاام.نوبراحتيو

رحبلاوضرألاىلعنوطلستيءايوقأمهنإ«:لاق
،لويسلاونيكاربلاولزالزلاباوتأينأنوعيطتسي..ءاوهلاو
نمنإف،اودعاساذإ.ةبيهرةحلسأوةينهذةردقممهدنعو
مهيلإةجاحيفاننإمعن.هئادعألكىلعبلغتيهنودعاسي

.»!!كلمناملكبمهئاضرإىلعلمعننحنفكلذلو

دودحممهناطلسنإ«:باجأ»؟مهناطلسةدمامف«:تلق
ةبيطيفنحنفكلذلو،نونوكيثيحونوكلميامب
انهلإنإلب.انيلإلصينأمهاذأعيطتسيال،نونئمطم
.»انيلعهتيامحطسبي»سيريزوأ«

انلصويلايلوًامايأانرسو.»ةبيطىلإانبمله«:تلق
،هتيبىلإنهاكلاداع..ةبيطىلإةدععيباسأدعب

،باحرتبهتجوزانتلبقتسالوقأنأحصألاو،هتلبقتساو
لـكــيهسدــقملالـكـيهلاـانرزو.مـايأـةثالـثـاـنحرتـساو
.نيبارقلاانمدقو»سيريزوأ«

نهاكلاأدبو،تيبلاةحاسيفانسلجءاسملايفو
:لاقثدحتي

كنأينرسيو...نيبارقلاانمدقوةهلآلالكايهانرزدقل«
سانوأمرهانرزامك.لوهلاوبأوةثالثلامارهألاترز
مارهألاةانُبنعينتلأسدقو.ةرواجملاةريغصلامارهألاو
»عرءانبأ«مهنألةهلآةنعارفلاو،ةسدقمةهلآمهنأكتبجأو
ةايحلابلصتيمارهألاثيدحو»عرقنم«و»عرفخ«و»وفوخ«
.»اهنعملكتنسوىرخألا

هبعوتسأنأعيطتسأىتحانثيدحانمظناله«:تلق
مأمهيلإجاتحنله.ةهلآلاانيطعتاذاملأسأانأ..ةيافكلاب
ءاهتنادعبانماهفقوموهاممث؟مهنعينغتسننأاننكمي
كنإ«:نهاكلاباجأو»؟ىرخأةايحكانهله؟ةايحلاهذه
نأيغبنيوذخأتاهنأ.ةهلآةهلآلانإ.كدودحىدعتت
نأكشالو.يطعتدقو.اهديبعنحن.ةديسلااهنإ.ذخأت
لعفتالاهنكلو،انيذؤتنأعيطتستاهنإ.اهنممركاهءاطع
نأانمبلطتيهو.اهلانئالوبظفتحننحناملاطكلذ
دهاجننأنحنانيلع.انسنجينبعمًايضرمًاكولسكلسن

تيأردقلو.اهنمدبالفىرخألاةايحلاامأ.كلذليبسيف
.»...كلذتامالعتنأ

نهاكلافقوامدنعحورلافرصمويتامدخيفرتملأ«
ربكألانبالاىقلأو،ثلاثلامويلايفسدقملاءاملاشرو
ةيلمعرتملأ؟ربقلاىلإحورلافرصنتلعبسلاتاملكلا
الفهيلعحورلارثعتىتحوهامكدسجلاءاقبإلطينحتلا
روبقلاكلترتملأ؟ةنسلادعبونيعبرألادعبهنعلضت
كانهمعن؟عرءانبأةنعارفللةريبكلاتامارهألايفةخماشلا

نوشيعياوناكامكنوشيعي..نوحلاصلااهايحيىرخأةايح
هذهىدمنعرابكلاةنهكلاانربخيملو..لقأةقشمبطقف

هللانعثحابلاةهلآلاةوق:ثلاثلالصفلا
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ىتميردأالتنكنإو،ةليوطاهنأدقتعأينكل.ةايحلا
!!»يهتنت

:كابترا

..ًاكابترالقأةهلآنودبةايحلانأتسسحأىرخأةرم
الأ،هلإلااذهتذختااذإو؟يهلإهذختأةهلآلاهذهنمهلإيأ
نعسفزةنهكدحأينثدحدقلو؟رخآلاهلإلابضغي
ىلإةجاحيفناكو،ةنيفسهبتلضيذلاسلوع
لباقف،هعمةموصخيفناكهنكلو،رحبلاهلإ»نوديسوب«
نأعطتسيملو.ةنسنيرشعةدملباقامتاقشملانم
نيبوهنيبةهلآلاضعبطسوتنأدعبالإهنطوىلإدوعي
-بيجعةهلآلاهذهرمأنإ.همصخرحبلاهلإ»نوديسوب«
.راغصلاكولسنوكلسيمهنكلوةدايسلاناكمنولتحيمهنإ
عمكانهشيعأوينطوىلإدوعأنأحلصألانمنوكيالأ

؟ةهلآلابعاتموةهلآلانعًاديعبيمانغأويلوقح

نهاكيقيدصيناعدامدنعتاملكلاهذهبثدحتأتنك
.سيريزوأهلإلالكيهثيحةبيطىلإقلطننلسيريزوأ

:سيريزوأهلإلا

يفو..ميظعلاهلإللنيبارقلاانمدقو..ةبيطىلإانلصوو
.»سيريزوأ«نعينثدحينهاكلاسلجءاسملا

هلإلاسيلهنإ.سيريزوأأدتباىتمنهاكلافرعيال«
ريغيلصألاهلإلانإ.كلتركذنأقبسامكيلصألا
،هتيادببانفرع،أدبًاهلإنإاكللوقأامدنعكلذل.روظنم
يفوأرجحلايفىلجتيدقف.هدسجتوأهيلجتةيادبدصقأ
مجنلايفوأةرشحلايفوأناويحلايفوأرهنلايفوأرجشلا
،هللانمءيشهذهيفلحيذإعبطلابو..بكاوكلايفوأ
.نوليلقانمةقيقحلانوفرعينيذلاو.اهدبعنفاهيفهللاىرن
ةريثكةهلآدبعننحنف.ءايشألاسفننودبعيفةيرثكألاامأ
دبعنقحلايفاننكلو،كلتلقنأقبسامكرهاظلابسحب
!!»روظنملاريغهلإلاكلذ

سيريزوأ:عبارلالصفلا

ريغحورلاهلإللتايلجتلاىمسأ»سيريزوأ«ناكو
خيراتلالبقامىلإهلصأعجري،ًاناسنإىلجتدقف.روظنملا
نإو،ايبيلنمًامداقضعبلاهآردقو.نهاكلالوقيامك

ىلإانءاجدقو..ايروسنمدفوهنإلوقيضعبلاناك
!!ةبيط

مل.عضاوتملايتيببابدنعًاسلاجتنك«:نهاكلالاق
ةمسقمةليمجعراوشاهيفنكتمل.ةريبكةنيدمةبيطنكت

روصقالوعنصلاةنقتمةمخضليثامتالوةريثكدباعمالو
ًاخاوكأتناك.ًاتويبنكتملقحلااهتويبنألب،ءانبلاةقينأ
تويبضعبتناك.نيطلابسلكملاصوبلاوأبشخلانم
نكتملاهنأولو،راجحألانمكلملاتيبناكامكءامظعلا

.»نآلااهارتيتلاةماخفلايف

ةعلطلابيهملجرّيلإلبقأسمشلابيغملبقو«
،ةنيدملاجراخنمالبقأ.ةولحهأرماهقفارت،تمسلاليمج

امهيلإلوضفلانمريثكبنوعلطتيامهلوحسانلاّفتلادقو
ةباهملاهذهلثميفًايرشبًانئاكاودهاشنأمهلقبسيملذإ

ةعادولاورهطلااذهلثميفةأرماالو،لالجلاوةوقلاو
يفنيفيضالزنينأابلطوّيلإةأرملاولجرلالبقأ..لامجلاو
ناكسةداعكبيحرتلالكامهبتبحرف،عضاوتملايلزنم
ألتما،سودرفىلإيتيبلّوحتيدنعّالحذنمو.ىرقلا
.ضرألاىلإتلقتناءامسلانأانسسحأ..تاكربلاوريخلاب

نانئاكامهامنإورشبلانماسيلةأرملاولجرلانأانملعدقو
.»نايهلإ

هلإلا،»سيريزوأهلإلا«وهلجرلانأدعباميفتملعو«
ةهلإلاهتجوزيهةأرملانأو،داصحلاوعرزلابمتهيناكيذلا
ريخلاعنصىلعنالمعياناكتقولاسفنيفو-سيزيإ

نيعرازملاامّلعدقو-عيجشتلاوءازعلاميدقتوناسحإلاو
!»يرلاتالآلامعتساوضرألاقشوثارحملاعنص

بعللايفًارهام،توصلاليمجًاضيأ»سيريزوأ«ناكو«
ًاماغنأةيرمقلايلايللايفهاقيسوملسريناكف،بابرلاىلع
كرتينأضفردقو-ميعنلانمءزجىلإيلايللاكلتتّلوح
!»مهتويبىلإهوعدءامظعلاوكلملانأعم،يتيب

نألواحهنكلوةعارزللهتامدخبسيريزوأفتكيملو«
ميدقتىلعسانلابرّدف،يحورلاويقالخألاىوتسملاعفري
نأو،ةهلآتسيلةيرجحلامانصألانأمهمّلعو،هللاةدابعلا
مهلمدقيومهتيامحعيطتسيومهعمسييحنئاكهللا
ريخلكومهلينومهسمشمهللسرييذلاوههنإ.مهزاوعأ
بحمريغًاميقتسمًاهيزنشاعنمنأمهربخأو-مهيتأي
يذلاتوكلملاكردينأًاناسنإهنوكمغر،عاطتساهتاذل
سانلامّظعدقو.هانسوهئاهببعتمتسيوهلإلاكلذهلتحي

هللانعثحابلاسيريزوأ:عبارلالصفلا
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هبرشبييذلاهلإلاكلذوههنأاودقتعاو»سيريزوأ«
.»وههودبعف

»هلإلااذهب«لصتترومأنعنهاكلالأسأنأتلواحو
يهف»سيزيإ«امأ«:لوقيىضمو،رظتنأنأّيلعراشأف
نأتملعدقو..تقولاسفنيفهتخأو»سيريزوأ«ةجوز
لتق»سيريزوأ«وخأتقولاسفنيفوهورشلاهلإ»تس«
،ةايحلاىلإهديعتنأتعاطتساسيزيإنكلو،مسلابهاخأ

نأعمو...هابأفلخيذلا»سروح«هنمتدلودقو
قلطنالب،ضرألايفقبيملهنأالإةايحلاىلإداعسيريزوأ
.»ىتومللًاناّيدنوكيليلفسلاملاعلاىلإ

ثدحتأنأتلضفينكلو،نهاكلاعمملكتأنأترّكف
..يسفنعم

اهنودبعييتلامانصألانأسانلامّلعي»سيريزوأ«اذوه
مهرخآدوبعملكوسمشلاولينلاو،هللايهتسيل
رشبيهنكلوًاهلإسيلهسفن»سيريزوأ«و.هلإلاكلذاياطع
سيريزوأو،ةهلآرصميفنإلوقينهاكلانإ..هلإلاكلذب
ثحبأتجرخدقل..؟وهنيأف،يحنئاكوههللانإلوقي
ماظعلاةنهكلا..ةهلآلابةنآلمرصمنأنهاكلاينربخأوهنع
وهسيلهنودبعيامنإ...يحورنئاكهللانأنولوقي
نكميلهفًادوجومناكنإو؟دوجوهلإلااذهللهف..هللا
؟هدجأنيأو.هارأنأ

اذامىرت.نهاكللاذهلثمبملكتأنأعيطتسأال
ريغبًاحيرتسمتنك.يكابترادازدقل؟لمعأنأعيطتسا
هلاقاميفكي؟ةهلآللوانلام:يبأتاملكيهاه.هلإ
قّلطدقل.ةهلآلاءالؤهنمةاناعمنمهوقالامعنومدقألا
!!رشلكالإمهنماودجيملذإةهلآلاءالؤهاندادجأدادجأ

رصميفهارأاملديالأ:يسفنللوقألتدعينأىلع
ىلإةيساسأةجاحكانهنأةهلآهنوعدياملموقلاىعسمنم
.ًاهلإكانهنألدبال.يحورعوجىلإ..هللادوجو

؟ًاهلإرجحلانوكينأنكميلهنكل

؟ًاهلإدامجلانوكينأنكميله

؟ًاهلإتومييذلاناسنإلانوكينأنكميله

نوخيورُجفيوجوزتييذلاكاذًاهلإنوكينأنكميله
ال..هوأ.ةيرشبحئابذبلطيوأ،هاخألتقيوأ،هتجوز
نوكيةريثكلاتانئاكلاكلتنمًادحاونأقدصأنأنكمي
هلإريغبةايحلانإ.هذهكةهلآىلإنئمطأنأنكميال!ًاهلإ
!!ةهلآلاهذهلثملدبعتلانمةرمفلألضفأ

سحيبيطلانهاكلاىرأنأينشهدييذلارمألانكل
ًارس،ًارساهيفنأدبال.اهلدبعتيوهونانئمطالاواضرلاب

مليتلاقامعألافرعألهعمريسألظأس.انأهارأال
.اهفرعأ

ىرخألاةايحلا:سماخلالصفلا

نأملعيهنأك،تقولالوطيهجوىلإعلطتينهاكلاناك
ّيلععطقينأأشيملو،يسفنيفًايلخادًاعارصكانه
تظحالوههجوىلإترظنويسفنلتهبتنااملف.يريكفت
ناكهنأتسسحأهينيعيفتلجتيتلالوضفلاةرظن
ينربختنأيندعتملأ«:هتلأسوتلجخف،يراكفأيفينعباتي
هيفسلجيسيذلاةنونيدلامويوىرخألاةايحلانعريثكلا
لككليكحأس«:باجأف»؟مكحلايسركىلع»سيريزوأ«
.»عوضوملااذهيفهفرعأام

جراخانحاورأقالطناينعيتوملانأيقيدصايملعا«
دجوييذلاناكملابةطبترملظتحورلانأىلع.انماسجأ
ةلاحيفحورلاجورخنعرابكلاةنهكلاانربخيمل.دسجلاهيف
،كشالونوفرعيمهنإ.كلذهباشاموأقيرحلاوأقرغلا

لاوحألانعكيلإثدحتأكلذلو.فرعأالانأينكلو
!!»ةيداعلا

،نيمويناكملايفلظتاهنكلو،دسجلانمحورلاجرخت«
ماقُتثلاثلامويلايفو.كلذنمرثكألظتنأنكميناكو
تاولصاهيفمدقُتةماهةمدخيهو،حورلافرصةمدخ

مدقتينبانكيملاذإف،ربكألانبالامدقتيمث.نيبارقمدقتو
.ةسدقملاعبسلاتاملكلايقليوةلئاعلادارفأنمريبك
تيبلاىلإدوعتاهنإف.ًاريثكدعبتالاهنكلو،حورلافرصنتو
طينحتةيلمعنوكتو،ًاموينيعبرأةدمىلإىرخأةرم
يهو،نيعبرألاةالصىقلُتف،تمتدقكاذذإدسجلا
قلطنتالاهنكلو،تيبلانعًايئاهنحورلافرصتيتلاةالصلا
.ربقلاىلإرخآونيحنيبدوعتلبًايئاهنحاورألانكسمىلإ

يفو.هيفتنفُديذلاربقلاىلإدوعتف،اهدسجفرعتيهو
نكاسمىلإًايئاهنحورلافرصتيتلاةالصلاماقُتةنسلاةياهن
ىلإدوعتف،ةمايقلاموييتأينأىلإرقتستثيححاورألا

هللانعثحابلاىرخألاةايحلا:سماخلالصفلا
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لظتلداسجألاطينحتيفاوحجندقو-مويلاكلذيفدسجلا
بابنمو.اهنعحورلالضتالىتحاهتروصلةظفاح
ةروصلاىرتحورلاو،ربقلاىلعتيملاةروصمسرُتطايتحالا
!»ناكامفيكدسجلاىلإدوعتف

لاقيتلارومألانمةمايقلانكاسموحورلاناكمو«
دوعتسداسجألانأاوقفتامهنأىلع.ةفلتخمًالاوقأاهيفةنهكلا
بهذنماهقوسةنيدمتسيلىرخألارادلاو..ضرألاىلإ

نإف،ةريبكئلآلنماهباوبأوةميركةراجحنماهراوسأو
تاريهنهللختتبصخٍداويفعقت،انضرأكىرخألاايندلا
ىلعومنتو،ريبكلايوامسلارهنلانماهءامدمتستةريغص
ناكسىلعو.هكاوفلاولوقبلاوةطنحلاراجشألكهيبناج
ريغ،مهاينديفنولمعياوناكامكاولمعينأىرخألاايندلا
نم،قلقلانموضرألالمعبعاتمنمولخيمهلمعنأ
..ةيعارزلاتافآلادوجوويرلاءامةلقوألوصحملافعض

!!»اذكهو

مامأبيهرلاةنونيدلاموينعينثدحينهاكلالعجمث
،سيريزوأربكألاناّيدلاهيلعسلجييذلايبهذلايسركلا
ةركعلاههايمودوسألارهنلاومالظلاةكلممنعينثدحامك
ةعورملارظانملاو،ةقناخلاةرخبألااهنمثعبنتيتلاةنكادلا
،ناعجشلاعجشأاهمامأشعترييتلارهنلايبناجىلعيتلا

ةسارحىلعموقييذلاميمدلاشحولاةصقيلركذو
نملطتيتلاةلتاقلانيباعثلاو،ةمكحملاةعاقلخدم
ركذامك..ًاعزفمًايرانًابيهلاهنويعتلسرأدقو،اهروحج
ذإ،ةنونيدلارهنيفنوحرطُينمرظتنتيتلايعافألانع
نأعطتسأملو..يدبألاكالهلابمهيلع»سيريزوأ«مكحي
ينإلب،بعرلابًائيلمناكهنألثيدحلالكىلإيغصأ
.ثيدحلانعفكينأهتوجر

تنكنإملعأال..فجرأانأويشارفىلإتبهذدقو
هلإلاّيلعضبقدقوينتيأرينكل.سعنأملمأتسعندق
»توحت«هلإلاهبناجىلإىنحنادقوبولقلانزاو»سيبونأ«
ةقيحسةوههئارونمو،ماكحألالجسمونوناقلاسراح
فشكينيعللانينتلااهيفترصبأو،ميحجلاةينابزاهرفح
ةماستباههجوىلعتلجتدقو،ينعلتبينأًارظتنمهباينأنع
سلجدقوبيهملاسيريزوأمامأفقأينإتيأرو،ةرخاس
.نوعبرألاونانثالاةاضقلاهبطاتحاويبهذلاهيسركىلع
ينلأسيمظعألايضاقلاو،ًابرطضمًاشعترمفقأينتيأرو
ةريبكلكىلعيننوبساحيمهوّيلعنوقيضيةاضقلاو
امعوتركفامعلبتلمعامعطقفسيل.ةريغصو
نازيميفهعضيويبلقعلخيًاهلإتيأرو.هيفركفأتأدب

اهو،لفسأىلإهجتتاهنأكوحجرأتتتائيسلاةفكو،بولقلا
ىلإ«لوقينألبقو،ناجرفنتسيريزوأيتفشظحالأانأ
يردصىلعمثجيًادجًاليقثًارجحنأكتسسحأ»ميحجلا

ثحبأنل.ةهلآديرأتسل.ال.ال«:خرصألواحأانأو
.»يبأايينحماس.تأطخأتأطخأ.هلإنعدعب

:لوقأانأوقرعلانمرحبيفقيرغيمسجوتظقيتساو
نعفكأملينكلو،ضرألاىلعتطقسنأىلإ.».ال.ال«
املكو،كرحتتضرألاوكرحتييدسجاذوه.ةكرحلا

ال؟ًامايأوأمويضعبوأًامويتيضقله.كرحتييتحت
فكأالوةكرحلانعفكأالانأويعولانعتبغو.ملعأ

ًاليجنأيللّيخي..ًاتوصعمسأالينأعممالكلانع
..ًالايجألبىضم

،ةيرانلااهتعشألسرتراهنلاسمشاذإفّينيعتحتف
.ًاهلإديرأتسل.ال.ال«:ناكرحتتياتفشوكرحتأانأاذإو
دقل.يبأايينحماس.سيريزوأريغوأسيريزوأديرأتسل
..كيلإتيغصأينتيل.ةهلآلانعديعبانأوًاحيرتسمتنك
.»ال.ال.ال

ّيلإعلطتيًالجرترصبأفضرألاىلعتسلجمث
...لوضفب

ةفسالفلاعم:يناثلابابلا

نويروقيبألا:لوألالصفلا

ينيعتضمغأينكلو،لوضفبّيلإعلطتيلجرلاناك
ةهلآلاباذإو،ةملظملاءارحصلايفميهأيباذإو،ىرخأةرم
انأو،يبكتفتنألواحتيقنعىلعتضبقدقويندراطت
يتاملكتجرخدقو،اهنمصّلختأنألواحأًاضيأ
يفتنك!ةهلآلاويلام.يسفنىلعتينجدقل.ةجرشحم
ينرذحامقدصتفرعاهتبلطنأذنم.اهنودبًائناهيتيب
ملينكلو،ةهلآلانعدعبأنأينمبلطامدنع،يبأهنم
نأّيلإليُخدقو..يسفنثدحأتنكاذكه.هلعمتسأ
:هرأملرخآللوقي،هتيأرينأتننظوأهتيأريذلالجرلا
ديكنتىلعنولمعينيذلانيفرخملانمرخآلجراذوه«
.»ةايحلاباوعتمتسينأنوملعتيىتم.يرمعل.مهسفنأ

،وهنمهلاسأنألبقو،ىرخأةرمينيعتحتف
،ةليوطيتصقنإ«:تبجأ»؟تلبقأنيأنم«:ينلأس

هللانعثحابلاةفسالفلاعم:يناثلابابلا
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تجرخفهلإدجويهنأتعمس.كلاهصخلأنأيننكمي
سمألابو.هلإنمرثكأرصميفتدجودقو.هنعثحبأ

يفيحرطبردصيمكحلاداكو،سيريزوأةمكحممامأتفقو
تلعج.يدلجبتبرهدقو..ةفيخملاىعفألاثيحرهنلا
يسفنتدجونأىلإ..يلايللالوطوأليللالوطضكرأ
كنألوقت؟كلقعمامتبتنأله«:لجرلالاقو.»انه
تلعجكنأو،سيريزوأةمكحممامأةبيطيفسمألابتنك
كنإامإ.سمشلاةنيدمىلإانهتلصونأىلإضكرت
يتلاتالبعزخلاكلتمث.نونجمتنأوأملحتوأبذكت
تنأ،سيريزوأةمكحموسيريزوأوةهلآوأهلإ،اهنعثدحتت
لقعلانمءيشكيفيقبدقناكنإو.يقيدصايلوبخم
نأنولواحيمهو،كوللضدقل.كقيرطّريغتنأبجاولاف
نإ.ةيدبألاوتنأكلام.ةهلآلاوتنأكلام.كوعّيضي

نأبجاولاو.ةهلآكانهناكنإةهلآلانمةحنمكتايح
.»ةايحلاهذهبمتهت

»؟كلسأقيرطيأىلإو،لمعأينارتاذامف«:هتلأسف
ينكلو،كقيرطّريغتنأبعصلانمناىشخأ«:باجأ

ملهويضاملارابغكنعضفنا.قيرطلاكدشرأنألواحأس
مستباف»؟يقيقحهلإىلإيندشرتلهف«:تلقف.»يئارو
.»ديدجفنصنمهلإهنكلو،معن«:ًالئاق

لازأالتنكينألةئطابتمتاوطخبلجرلافلخترس
توصتعمسةتغبو،يقنعىلعضبقتىعفألابسحأ

هلخادبسلجحيسفناتسبيمامأاذوهو..برطوءانغ
اوناك،لامشلايرجاهمنممهنأودبيموقلاةيلعنمموق
دئاوممهمامأو،دناسمودئاسواهيلعكئارأىلعنوسلجي
ءانسحةباشتماقناكملاطسويفو.ينانقلااهيلعتفُص
نأتئتفام،ةئداهىقيسومعبتيًانزتمًاصقرصقرت
.نينغملاتوصعفتراوةصقارلاتاكرحتدازوتعفترا

نعجرختملاهنكلوةفينعتاصقرنوصقرينوسلاجلاماقو
لوضفلانمءيشبعلطتأةدعبمىلعتفقو.نازتالادودح
.لبقنمهريظنتدهاشدقنكأمليذلا،لفحلااذهىلإ

ىلعينسلجأويديبكسمأفًافقاو»يقيدص«ينرصبأو
بيرغينإ.نيسلاجللينمدقو،ىلوألافوفصلايفدعقم
ليبسلضفأنودشنينيذلاةفسالفلادحأوهوناكملانع
ليبسلااذهدجينألواحدقل«:لوقيوهومستباو.ةايحلل

نألواحأناكملااذهىلإهببئجدقو.ةايحلاةعاضإيف
نإلاق.»ريطخلارمألااذهيفحيحصلاانليبسىلإهيدهأ
رصميفميقيهنكلوةيسنجلاينانويهنإو»سيلكوفوس«همسا
نإلاقو.نيينانويلانمةريبكةيلاجووهةليوطةدمنم

اورهتشاةفسالفوءاملعنإوةميدقةراضحدالبهدالب
!!اهيف

.»نانويلاةهلآنعسيريزوأنهاكينربخأدقل«:تلق
دقل«:تلق.»نآلاةهلآلاثيدحنمكعد«:لاقومستباف

ّيلعترمدقاهو.هللانعثحبأليدالبنمتجرخ
عيطتسييذلايقيقحلاهلإلانعثحبأانأوًادجةليوطةدم
:لاق.»نألاىلإهدجأملويسفنعبشيويبلقألمينأ
.الك.هدجتنلومايألاكبتدتماامهنعثحبتلظتسو«
.»هلدوجوالهنألهدجتنل

نإ«:لاقةشهدلاولؤاستلاةرظنيهجويفىأراملو
يفانسفنأدجناننإ.ةيفسلفةركفيقيدصايةهلآلاةركف
كاذذإو،دجونوكرحتنوايحن..شيعننحنمعن.ةايحلا
اذهىلإلوصولاةيفيكوةايحلافدهوةايحلارسنعلأسن
يقيدصايًاعئاجًالجرهبشأيننإ.ةايحلالبقتسموفدهلا

اذهرصانعيفركفيلعجف.زبخلانمفيغرىلعرثعدقو
.زبخلانمديفتسيالاذكهو..هريثأتوهردصموفيغرلا

نأنوسنيوءايحأمهنأنوسنيمهنإ.نوريثكلاهلعفياماذه
نأثدحدقو.اهنمنوديفيفيكنوسنيوةريصقةايحلا
اوقلخ،اهتركذيتلاةلئسألانعثحبلايفاوبعتدقوضعبلا

.نيناوقلاومظنلااهلاوبترو،ةهلآوأًاهلإهنوعدياممهسفنأل
مكحاذكه.مهمساببعشلاىلعنومكحيمهنمماكحلاو
نيكسملابعشلاريخستىلعةنهكلاعماوقفتا.رصمكولم
اهفرعيوةقيقحلانوفرعيفءامكحلاامأ.ةهلآلاءالؤهمساب
بعشلانإ.اهونلعينأنورسجيالمهنأالإ،نوريثكلا
اهيفومهذالماهنإ.ةهلآلادوجوىلإحيرتسملهاجلا
لانيمهضعبو.اهنمهنوجاتحيامنوبلطيمهو،مهؤاجر
.ءاجرلابرظتنتاهنكلولانتالةيبلاغلاو.ةفدصلابهبلاطم
ملأ.لتقلاهريصمفةهلآلادوجوركنينأناسنإرساجتاذإو
ئوانيداعواندالبىلإءاجيذلانهاكلاةصقعمست
اهنوعنوجاتحملاسمتلييتلاسيزيإنإلاق.ةنهكلا

سيئرهاعدو.ةنهكلاةبعليه،اهسأرينحتاهنورصبيو
ًالابحكانهنإ.حيحصهلوقيامنأهلفرتعاوةنهكلا
لاقو.نهاكلاهبذجييذلاوهةهلإلاسأربلصتتةروتسم
،يرسلالبحلااذهبناجبكعضأسانأو«:ةنهكلاسيئر
بذجنععنتمتنأنيبلاطلاتابلطمامأتعطتسااذإف
ءاسؤبلانمًافولأنهاكلارصبأومويلاءاجو.»لعفافلابحلا

لقثينعيعفراسيزيإاي.تاسامتلالانمًافولأعمسو
عطتسيملو.سيزيإاي..سييزيإاي..سيزيإاي.يردص
ءاجرلاضعبمهدقفينأءاسعتلاكئلوأسؤبمامأنهاكلا
ةنهكلانأتعمسكنأكشالو.لابحلابذجف.بذاكلا

هللانعثحابلانويروقيبألا:لوألالصفلا
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نأهتمهمتناكيرسعضوميفرخآًانهاكاوعضودقاوناك
هذه.لابحلادشيملاذإلابحلابذجلكورتملانهاكلالتقي
.»يقيدصايةهلآلايه

نمدحاولكاهيفملكتةليوطةشقانمترادو
!!هيحاونعيمجنععوضوملااوبلق.نيسلاجلا

مهثيداحأاولمكأنأىلإتماصانأوعمسأتنك
ملاهنإ.ةايحلانوركنتالمكنأمهفأانأ«:تلق.تملكتف
انسفنألغشننأليعادالهنإلقنلو.اهسفندجوت
هذهطباوضبمتهننأبجاولانمهنأنورتالأ،اهردصمب
مث..اهنمفدهلاواهكولسنامضواهريسةمالسوةايحلا
.»؟اهريصم

لككلنإ«:هعمسولجلليناعديذلالجرلالاقو
ةفسالفلارابكمتهاةلئسأيهو.ةلئسألاهذهلأستنأقحلا
دعاوقعضووروقيبأريبكلاانميعزاهسرددقو.اهتساردب
فيكوهةايحلاةفسلفنمانمهيامنإلاق.ةايحلاةفسلف
نونظيوضرألاحطسىلعنوكرحتينممنوريثك،اهايحن
الىتومةيقيحلايفمه،ءايحأمهنأسانلانظيوءايحأمهنأ
مهنإ.روبقلاونافكألايفالإىتوملانممهريغنعنوفلتخي
ضفنننأبجاولانم.قلقلاوفوخلامالظيفنوشيعي
ةديحولاناسنإلاةياغنإ.شيعنلمالظلااذهانسفنأنع
كلذل.ضرألاىلعةدودعمًامايأيضقناننإ.ةذللايه
يلقعلاقلقلاعزننو،ينامسجلاملألاانععنمننأانبردجي

يفو،ةزجاعةفسلفاهنأىشخأ«:تلق.»انيفيحورلاو
اذهانّرجيالأ،انفدهةذللاانلعجنئل.ةريطختقولاسفن
لاحوأيفسامغنالاوةينامسجلاتاوهشلابلطىلإ
بلجيلوقتامىضتقمىلعكولسلانإ«:لاق»؟سندلا
نععانتمالابلطتتةيقيقحلاةذللانإ.ةذللاالملألاوبعتلا
انميعزشاعدقلو.رهطلاةايحبلطتتوةيمسجلاتاوهشلا
نظىتح،هتايحمايألكةرهاطةايحروقيبأميظعلا
.»!ةيسنجلازئارغللدقافهنإنوريثكلا

نأ،ركنتنأنكميالدصقأ،ركنتالكنكلو«:تلق
لكأنلاولاقف،ىرخأةيحاننمةفسلفلاهذهاوذخأنيريثك
لب،اذهركنأالينإ«:لاق»!تومنًادغاننألبرشنو
ةايحلانإ.ليبسلااذهتكلسىمظعلاةيبلاغلانأىشخأ
ةذللاباوعتمتسينأنولواحيكلذل.رصقأبابشلاوةريصق
ميحجىلإاوردحنامهنأنوفشتكيامناعرسمهنكل.ةطحنملا
.»!مالآلانم

ذإو.ًادجًارخأتمءيجياذهمهفاشتكانكلو«:تلق
ةرسحلاالإاونجينلو،فاشتكالااذهنماوديفينلكاذ
ناسنإلاعيطتسيفيك:كلأسأنأيلحمسامث..ةمادنلاو
.»؟يلقعلاقلقلاوينامسجلاملألانمهسفنصّلخينأ

هيفثعبيلوهجملادغلايفناسنإلاريكفتنإ«:باجأ
ريخنمهعيطتسيامبعتمتينأنمًالدبو.قلقلانمًاريثك
نمهفوخببسبريخنمرضاحلايفامعيضي،رضاحلايف
كلذل.رقفيفرقفلانمًافوخشيعيليخبلاك.لبقتسملا
رضاحريخلكصالختسايفًادهاجلمعينأهبنسحي
!!»قلقلاوفوخلابابسأنعدعبلاب

،ةذللامهفاوءاسأنيريثكلانأركنتملكنكلو«:تلق
مالسلااودقفكاذذإو،تاوهشلالاحوأيفاوسمغناف
رمألااذهكتيرأينأىلع.قلقيفاوشاعو،نانئمطالاو
بابسأنمصّلختينأناسنإللنكميفيك:لأسأو
هتعيبطبناسنإلاو،ًارهاطشيعينأهنكميفيك؟قلقلا

نيأ.ةيدسجلاءاوهألاودسجللعوضخلاىلإلاّيمهزئارغو
تركذاميفتركذدقل؟هعفرتوهديبكسمتيتلاةوقلايه
،هلإهمساءيشدجويال.يقيقحريغءيشةهلآلانأ

ىلعنوشيعيمهنإفًادوجوةهلآللنأانضرفاذإاننأتركذو
مهلةقالعالو،ّدونمطابريأبانبنوطبتريالانمةدعبم
لوقتكتعمسينأّيلإلّيخدقو.كلذتنأتلقدقل.انب
،لزاونلاوبئاصملاالإمهلىنمتتالوسانلاضغبتةهلآلانأ
نيطلانمهعفرتوناسنإلابكسمتيتلاديلايهنيأف
»..؟راذقألانمهصّلختو

عيطتستالاهنإ..هوأ..ةيروقيبألانأىشخأ،يقيدص
يفينإ.يردصيفهبسحأيذلاريبكلاغارفلاألمتنأ

ًاجايتحايردصيفنإ.فوسليفىلإالهلإىلإةجاح
.»؟تنأنيأ.هللاايتنأنيأ«:يداني

معن..هلإلااذهنعثحبأليلهأويتيبتكرتدقانأو
.هلإنعثحبأينإ

نويقاورلا:يناثلالصفلا

ونيز.أ

امبيناغألاعطتستمل.ًانيزحيقيسوملايدانلاتكرت
.يردصنعمغلاحيزتنأصقروبرطتالآنماهبحاص
ًاخماشىنبمرصبأيبذإو،يامدقيندوقتيقيرطيفترس

هللانعثحابلانويقاورلا:يناثلالصفلا
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هناردجنيّزتًاقاورهيفةحوتفمةذفاننمترصبأ.يمامأ
ىلعنوسلجيخويشلاونابشلانمًاددعتيأر.ةليمجروص
رامعألافلتخمنمرخآًاددعتيأرامك،ةبهذمكئارأ
دحأتلأس.ىنبملابابىلإنيهجتمقيرطلايفنوريسي
،هيلإنيدصاقلاوهيفنيدوجوملانعوناكملانعءالؤه
:لاق.»معنمعن«:تلق.»بيرغكنأودبي«:ينباجأف
ةرباغلاةنمزألايفهسسأ،ميدقىنبملااذهنأملعاف«
اذإامًانقيتمتسلانأقحلايف.ونيزهمساميظعفوسليف
.كلذبماقهذيمالتدحأنأوأ،هسسأيذلاوهونيزناك
يفشيعيلازيالهنكلوديعبنمزنمدلُوونيزنأعمو
!!»ةميظعلاهتفسلف

يتلاروقيبأةفسلفعمهتفسلفقفتتلهىرت«:تلق
ههجوىلعضاعتمالارهظف.»؟ًادجبيرقنمزذنماهتفرع
ةفسلفنيبةنراقمللحلصأالو،ًافوسليفتسلينإ«:لاقو
كوعدأيننإ.كسفنبمكحتويتأتالاذاملنكل.ةفسلفو
يفةودنلا.ةليللاةودنيفكارتشالاوًانعمسولجلاولوخدلل
نأكنكميلب،انعمسلجتنأنكميو.ةحوتفمءاسملااذه
نمتدفوةعامجاننإ.تئشاذإةشقانملايفكرتشت
.نييونيثأدعبانسلاننكلو،انيثأةنيدمنمانرثكأ،لامشلا
.»زمره«همسابهسفنمدقدقو.»اننطوتحبصأرصمنإ
ّيلعاوقلطأمهنكلو،يمسافرعأالةقيقحلايفينإ«:تلق
سيمادارتسوننذإتنأ..هآ«:فتهف.»سيمادرتسونمسا
ديكأتلابانأف،مسالاكنرغيال«:تلق.»فورعملاميكحلا
دالبلاهذهيفيناقالنملوأنكلو.فورعملاميكحلاتسل
اندهعاذه«:لاقولجرلامستباو.»مسالااذهّيلعقلطأ
مالكلايفةدئافدجأملو..»نوعضاوتممهنإ.ءاملعلاعم
ميكحلامسابنيدوجومللينمدقوهعمتلخد.ّتكسف
ردنكسإلااذهف،ينمنيبيرقلاضعبّيلإمدقوسيمادرتسون

،ستسوي،سدنيملكأ،سانافتسا،ستسارأهبناجىلإو
.ساميد،سافمن،سونايروأ

دعبينكل.امهريغو»سيسرب،ايلوج«نيتديسمدقمث
.ءيشلكتيسنيتركفميفءامسألاتنّودنأ

،صخشأدبو.دضانملانمددعلوحةرئاديفانسلج
،ةعامجلاميعزوهو،سغولوليفهمسانإيقيدصيللاق
رصمنأل،انوخأوه.يرصملافيضلااننيبىرأيننإ«:لاق
دقو.نانويلااندالببطبترنلازنالانكنإو،اننطوتراص
،انتعامجنعًائيشفرعيالو،ناكملانعبيرغهنأتمهف

اهميعزواهسسؤمنأرخفنيتلاةعامجلا،نييقاورلاةعامج

دوجوركنيمليذلافوسليفلا.ونيزريبكلافوسليفلاوه
.»؟نوكلاوههللاوهللاوههلكنوكلاوركنيفيكو.ةهلآلا

:ونيزةفسلف.ب

وهريخىمسأو،ريخلاوحنهجتينأيغبنيناسنإلاو«
هبشتلاوةرطفلابسحبةايحلايهةليضفلاو.ةليضفلا
»!نوكلانيناوقليناسنإلاكولسلاةقفاومو،ةعيبطلاب

ةمكحلايهلئاضفلامظعأو«:لاقمثًاليلقتمصو
طبضوةنطفلاوةعاجشلاو،رشوأريخوهاملةبسنلابةيلمعلا
.»لدعلاوسفنلا

الئللأسأنأتيشخينكلو،هلاقاملكًامامتمهفأمل
ةيبلاغنأدعباميفتفرعدقو.ُتكسف،لهجلابمّهتُأ
دعبو...دئاقلاهلاقاملكاومهفيمليريظناوناكنيرضاحلا
انفوسليفىصوأدقو«:لاقفدئاقلاملكتتوكسلانمءيش
انقحتسيرورسلاال،ًامكحمًاطبضانرعاشمطبضننأريبكلا

مامتعاطتسملاردقبنيلقتسمايحنلب،انزهيملألاالو
امهمةقلقملاتارثؤملاًاصوصخوتارثؤملالكنعلاقتسالا
.»!!ناكامهمثدحياملكمغربو،اهعونناك

لتحيلازيالميظعلاانفوسليفنأرخفننأانلنإ«
لكىلعولعتلازتالةيدايقلاهئدابمو،ةيلاعلاهتناكم
نيدلاخلاةيقاورلاةذتاسأبرخفلانأانلكلذك!ئدابملا
.»سويليروأسقرمروطاربمألاواكينيسوسوتيتكيبأ

رظنف،ملكتملاعطاقأنأمهأتنكولامكتكرحتانهو
!؟!»ًائيشلوقينأبغريانفيضنأودبي«:لاقويتيحان

،ةشهدبيرغلكلنإو،متظحالامكبيرغينإ«:تلق
اممينمجرخينأىسعاملمكردصعستينأسمتلأكلذل

امنإو..ةفورعملائدابملاوأةيساسألادعاوقلاعمقفتيال
شيعيامكشيعأيدلبيفتنكينإلوقأنأتوجر
ريظنشيعأتنك.تومأًادغينألبرشأولكآ.يموق
نإ.يسفنعبشدجأمليننكل.يردأنأنودروقيبأعابتأ

ًابلاطخرصيهنإ.سفنتينأديريًاسيبحًانئاكيردصيف
يذلانئاكلامعن..يذلاىمسألانئاكلاىلإقلطنينأ
هنإفنئاكلااذهدجُواذإف!هلدوجوالنأ»روقيبأ«ينربخأ
لب،مهرمأبلغشيالومهبمتهيال.سانلانعًاديعبشيعي
نأنسحلايظحينقاسو.مهنمءادعلافقومفقيهلعل
انأو،ناكملااذهىلإيبيتأيذلاميركلالجرلابيقتلأ

هللانعثحابلانويقاورلا:يناثلالصفلا
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ًاهلإبغرأ-يبلقغارفألمياممكدنعدجأنأسمتلأ
يفهيدانأو،هنوعىلإنئمطأو،ةيوقلاهعارذىلعدنتسأ

يسأرعضأكلذنمرثكألب.ءاغصإهنمدجأفيتاملظ
.»حيرتسأوهردصىلع

يفهارتتنأو،دوجومهلإلااذهنإ«:لجرلالاقو
ةرهزلايف،ءاوهلاوسمشلايفهارت،ةعيبطلايفهارت،نوكلا

تنألب.طيحملاملاعلايفهارت..رحبلاورهنلايف،ةرجشلاو
ضرألاىلعكمايأيهتنتامدنعو.هلإلااذهنمءزج
.»هنمًاءزجتنكدقلب..هنمًاءزجحبصتوهيفجمدنت
ةقيقدلالبةلداعلااهسيماونةعيبطللنأملعأينكلو«:تلق
نإ،تامطلةمطللاتدرةرماهتمطلاذإ.ةمراصلالب
ًاقفوريسأنأينمبلطتتيهو،ةيساقوةقيقداهسيماون
يففقتامًاريثكهنإلب،ًانوعيلمدقتنأنوداهدعاوقل

هبلطتتيذلاعارصلاببجعأينإ.ءادعلافقوميليبس
عضخأالأنسح.ةيفطاعلاتارثؤملاعاضخإيفًاصوصخ
رمألانكل.حرفلاينفختسيالأهنمنسحأامبرو.ملألل
هبلطتتامىلإلصأنأليحتسملانمنوكيداكيهنأبعصلا
اننأىشخأ؟لوصولايفمكدحأحجنلهىرت.ةيقاورلا
.»انسفنأقفانن

ءيشلاةيلقعلارصانعلانمناسنإلايفنإ«:لجرلالاق
.»قاشبيردتلوقأينعد.بيردتىلإجاتحتهذهو،ريثكلا

ىلإيهتنيالةيحورريغرصانعلبيردتيأنإ«:تلق
وهامقوفعفترينأعيطتسيالهتعيبطبناسنإلانإ.رييغت
بلطناننكلو،تاراشإوتاكرحىلعبردتيدق.ةعيبطلاب
.»كلذنمرثكأ

.»؟هلإدجويهنإكللقأملأ«:لاق

.يداملانوكلاوههلإلااذهنإتلقكنكلو،معن«:تلق
دقويتدعمألميدق.يبلقألمياليديساينوكلااذهنإ
.»يبلقألمينأنكميالهنكلو.يلقعألمي

نمكنأنآلاتمهف«:لاقمث..لجرلاتمصو
الكنإ.ومسلايفبغرتالكنإ.ةفيعضلاةضراعملاةعامجلا
.ملأللعضختكنإ.ةيفطاعلارعاشملاىلعبلغتتنأعيطتست
يفةليوطنينسةيقاورلاتشاعدقل.ناكملااذهنمجرخا
كلذكتلظو،ءامظعلاجراهبقحتلادقل.درطضمومن
.بوركيملااذهاوجرخأ.ءافعضلانمكلاثمأرهظنأىلإ
.»هوجرخأ.هوجرخأ

نهاكىلإفلخلاىلإترسو،ًالوذخمتجرخاذكهو
ًافرعتديزتسأوهيلإدوعأس.لقألاىلعًاهلإهلنإ.سيريزوأ
نأيغبنيمعن.هدشنأيذلاهلإلاوهنوكيهلعل،ههلإىلإ
.عجرأ

ةيدوهيلا:ثلاثلابابلا

دودحىلعديدجفاشتكا:لوألالصفلا
ةيدوهيلا

.هذهنييقاورلاونييروقيبألاةصقيهام!بجعللاي
ةودنونيلوألايدانيفاهتيضقيتلاةرتفلانعاذامو
ىلععجطضمانأوناكهلكاذهنأيلحضتا.نيرخآلا
ركذدقسيريزوأنهاك»يقيدص«ناك.ءارحصلالامر
.نونيزوروقيبأةفسلف،ةدروتسملاةهلآلانعركذامنمض

املكمامتلابركذأال.موقلاتادابعاهنأىلعاهركذدقو
مسجتو.يسفنيفهرثأكرتهثيدحنأودبيهنأىلع.هلاق
.ءارحصلالامرىلععجطضمانأوهتيأرًالايخرمألااذه

نمةريثكعيباسأدعبالإاذهركذأملينأبجعلانمو
...يتظقي

تركذو.امهتضمغأكلذلورونلاينرهبفينيعتحتف
.ةنونيدلايسركمامأفقألهيفينوبحسيذلاسمألا
.نيرشعلاوةعبرألاةهلآلاو،ةريبكلاةريدتسملاةعاقلاتركذ
.نيتصحافلاهينيعبيهجويفقدحيسيريزوأتركذو
»دـوسألاـرهــنلا«ترـكذ.»بـيتـوح«و»تـام«ترـكذ
هنانسأتيأرو.عساولاهمفرغفدقولئاهلا»نينتلا«و
تركذو.يدسجقيزمتويصانتقالبارحلاكتزربدقو
اهدّلويتلاةوقلاكلتتركذو.ينباتنايذلابعرلاكلذ
نميسفنصيلختنمينتنكميتلاةوقلاوّ،يفبعرلا
بادرسلاكلذو.فيخملارهنلاىلإمهايإيعفدوسارحلا
تركذمعن..ًاضكرهعطقأتقلطنايذلاملظملاليوطلا
!ًائيشركذأالفكلذدعبامأ.كلذلك

.ةيناثلاةرمللرونلاىرأوةيناثلاةرمللينيعحتفأانأاه
.ينعسلتةراحلااهتعشألسرتةجاهوسمشرونهنإ
.موقأفةرارحلاتاعسلينكرحت.امهحتفأمثينيعضمغأ
ال.يمامأةدتممءارحصيفيندجأ.ًاراسيوًانيميتفلتأ

هللانعثحابلاةيدوهيلا:ثلاثلابابلا
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يحلاقولخملاانأتنكولامكتيأرناويحوأناسنإدجوي
!!حيسفلانوكلاكلذيفديحولا

ينمةدعبمىلعتيأرف،بناجلكىلإيرظنتيقلا
ةعقبيفهحفسيفتيأرو..رحبلابناجىلإدتميًالبج
تضكر.ناسنإاهمامأسلجدقوةبوصنمةميخةيوتسم
مسريلجرلاناك.ةرئاخلايتوقينتفعسأامردقىلعهوحن
رخآونيحنيبمتمتيوهوًاطوطخبشخلانمةحولىلع
لوقيهتعمس،رثكأهنمتبرتقااملف.اهعمسأملتاملكب

لوأهلعل.قيرطلاوهاذهمعن«:ًامسابههجوعفريوهو
تغُبهنأكادبو،هلمأتيفًاقرغتسملجرلاناك.»قيرطلا
ال«:هئدهأتلق.»؟تنأنم..نم«:عزفبحاصف،يتيؤرب

لازيالوهولاقو.»كريظنناسنإ.ناسنإانأ.ًائيشىشخت
اذهىلإتئجفيكو؟ناسنإلوقت«:فوخلانمءيشيف
:تلق.»؟كئيجمنميغبتاذامو،تئجنيأنمو؟ناكملا
كانهتنك.ةبيطىعدُتةدلبنم،رصمنمتئجدقل«
.»سمألاب

تئجكنإلوقت«:لاقو،ةبذكمةرظنلجرلاّيلإرظن
ًاتيرفعنأمأ،ًارئاطتئجكنأكشال.سمألابةبيطنم
اذاملو؟كانهلمعتتنكاذاممث.تيتأفكلمحةنجلانم
ةبيطيفتنكدقل«:تلق.»؟ناكملااذهىلإتئج
امو«:لاق.»سيريزوأةنونيدنمًابراهتئجدقو،سمألاب
ىلإتبهذفيكو.رصمىلإباهذلاىلإكعفديذلا

تبهذولابجلايفيتيبنمتجرخدقل«:تلق.»؟كانه
تثدحدقل.فرعأالانأفتبهذفيكامأ.رصمىلإ
تلعجةوهيفيطوقسناكو،يلمجنمتطقسوةلزلزلا
.»رصمىلإتلصونأىلإلفسألاىلإىلعألانميبفذقت
ناك.نونجمىلإهترظناهنأتسسحأّيلإرظنيلجرلاناك
:لاقملكتيرمتساو،كلذنعئبنتهتهابةماستبامستبي
تجرخ«:تلق.»؟لابجلايفكتيبنمتجرخاذاملو«
رجاتللقفارملا»يقينيفلا«ينثدحدقل.هلإنعثحبأ
انأ،شيعنانكنحنو.نوكلااذهلًاهلإكانهنأيناعنكلا

كلذنعثحبأتجرخف،هلإنودبيموقويدجويبأو
؟هللانعثحبت«:لاقولاهذنابلجرلاّيلإرظن.»هلإلا

نعنوثحبياوجرخمهنأسانلانممهتلباقنمبيدهع
جرخ،ءالؤهنمنيريثككانهتلباقدقو.ىرخأءايشأ
ثحبيجرخمهضعبو،ةضفلاوبهذلانعثحبيمهضعب
ةنيمثلارهاوجلانعثحبيءاجمهريغو.رابآلاولوقحلانع
دقل.هللانعثحبيهنإلاقنملوأتنأ.نولوقيامك
ءالؤهنمريبكددعثثجىلعناكملااذهيفترثع
اي«:تلق.»؟كلقعلماكبعتمتتتنألهىرُت.نيثحابلا

اهتكرت..رابآلاولوقحلاورهاوجلاوبهذلاتكرتدقليديس
.بهذلاريغوبهذلا،يتيبيفءيشلكتكرت.يفلخ
لازأالوتنكنكلو.ءايشألاهذهنمريثكلايدنعناك
،يدسجيفالويتدعميفال،ًاريبكًاغارفكانهنأسحأ
ناكو-غارفلاكلذألمينمعثحبأتنك.يلخاديفلب
ببسبانلامجنمانطقسامدنعكلهيذلايقينيفلايقيدص
اذهلجأنم.هللاىلإةجاحيفيننإيللاقدقناكةلزلزلا

كلذدجأنأقوشيلكو،يلهأتكرتويتيبنمتجرخ
هنوعدييذلانئاكلا،يبلقغارفألميسيذلاميظعلانئاكلا
.»هللا

يفتدجودقو«:ةحضاوةيرخسبًامسابلجرلالاقو
.»؟تبرهاذاملف،هلإنمرثكأرصم

،ةهلآمهنإيلاولاقامتيأردقلمعن،يديساي«:تلق
نإفهللايههذهتناكنإ:تلقاهتفرعنأدعبينكلو
ةئيندةريقحةهلآاهنإ.اهبهئلمنماهريغبلضفأيبلقغارف
هبكتريامّطحأبكترت.اياندلاويصاعملايتأتةيشحوةقساف
رمآتتوناسنإلاضغبتاهنأنعًالضفاذه،سانلاطحأ

اولاق.ةهلآلالضفأهنإيلاولاقيذلاسيريزوأسفنو.هيلع
لجعلانإيلاولاق.هلتقدق»تس«هلإلاهاخأنإيل

»تاقولخملا«كلت،عدافضلاوسفانخلاوةيحلاونارعجلاو
:نيطسلفنمةهلآ»اودروتسا«مهنإاولاقلب،ةهلآةريقحلا
دنهلانمو،تورتشعسرافنمو،موكلموكلومولعب
لكناكنيذللااريههتجوزوسفزنانويلادالبنمو،يلاك
تاجوزلانمًاددعسفزلنأو،رخآلانوخيامهنم
لوقأنأيغبنيلب»كئلوأ«ّيلإليُخهوأ.تاقيشعلاو
مليديساي.الكةسندةرجافةريقحةباصعةهلآلا»كلت«
.»تبرهف،ةبيطيفهللادجأ

تسيلاهنإ.ًانسحتلعفدقل«:لاقولجرلامستباو
قلاخ،دحاويقيقحهلإالإدجويال.مانصأممألاةهلآ.ةهلآ
دامجنماهلكتانئاكلاقلاخ،ضرألاوتاومسلاو،ناوكألا

يذلاونئاكلاوناكيذلانئاكلاهوهيهللا.ناسنإوناويحو
ةهلآ.يدبألايلزألاسودقلارهاطلادحاولاهلإلا.نوكي
ءايشألالكعناصوهفوهامأ،سانلايديأةعنصممألا
هلإ.دحاوهلإالإدجويال!!يقيدصايمعن.هتردقةملكب
!!»ليئارسٍإ

هللانعثحابلاةيدوهيلادودحىلعديدجفاشتكا:لوألالصفلا
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ليئارسإهلإهوهيهلإلا:يناثلالصفلا

ينتقوشدقل.هلإلااذهنعينتثدحّاله«:لجرللتلق
:لاق.»هنعينثدحمعن..كنمسمتلأينثدح..هيلإ
كدوقأنألواحأينكلو،هعيطتسأيذلاليلقلابكثدحأس«
يسحلاىنعملابهارتنلكنإ.هنعريثكلافرعتثيحىلإ

،همامأيتلاةحوللاىلإراشأويديبذخأمث.»هارتسكنكلو
نعينمهفينألواحواهمسريناكيتلاطوطخلاينارأو
عرفتتثيحكانه،لاحلكىلع«:لاقزجعاملف.ناكملا
لصتسوًاميقتسمرس..كمامأيتلاقيرطلايفرسقرطلا
امكهنعينثدحتنأبغرأمك«:تلق.»هللاةكربب

،ميظعلاهصخشنعليلقلاانلكرتدقل«:لاق.»تدعو
يفمعن.ضرألاوتاومسلاهللاقلخءدبلايفو،قلاخلاوهف

.»رحبلاوضرألاوءامسلابرلاعنصمايأةتس

؟وهنم.هصخشنعفرعأنأبغرأينكلو«:تلق
ُهَلَنوُدُجْسَيَنيِذَّـلاَو.ٌحوُرُهللاَا«:لاق»؟سانللرهظيفيك
حلاَوِحوُّرلاِبَف

ْ
اَّـمَأَو«)٤:٢٤انحوي(»اوُدُجْسَيْنَأيِغَبْنَيِّـَق

»ٌةَّـيِّـرُحَكاَنُهِّـبَّـرلاُحوُرُثْيَحَو،ُحوُّرلاَوُهَفُّبَّـرلا
،ًايدبأًارونكلنوكيبرلافرونوهو)٣:١٧سوثنروك٢(
»ِراَوْنَألاِيبَأِدْنِعْنِمٌةَلِزاَن،ُقْوَفْنِمَيِهٍةَّـماَتٍةَبِهْوَمُّلُك«
لُظِهيِفَسْيَلَوٌروُن«وهفكلذنمرثكألب)١:١٧بوقعي(

ْ
ٌةَم

لا
ْ

نعهسفنوهنلعأدقوريدقهلإوه.)١:٥انحوي١(»ةتَب
.هئايفصأدحأهبتكاميعمعمساومّلعت-كلذبهسفن

ْنِإ؟ُبُرْهَأَنْيَأَكِهْجَوْنِمَو،َكِحوُرْنِمُبَهْذَأَنْيَأ«
يفُتْشَرَفْنِإَو،َكاَنُهَتْنَأَفِتاَواَمَّـسلٱَىلِإُتْدِعَص هلٱِ

َْ
ِةَيِوا

يفُتْنَكَسَوِ،حْبُّصلٱِيَحاَنَجُتْذَخَأْنِإ.َتْنَأاَهَف ِيصاَقَأِ
لٱ

ْ
لُقَف.َكُنيِمَييِنُكِسْمُتَوَكُدَييِنيِدَْهتًاضْيَأَكاَنُهَف،ِرْحَب

ْ
:ُت

لُّظلٱاَمَّـنِإ«
ْ
لُّظلٱ!ِيلْوَحُءِيضُيُلْيَّـللٱَف.»ِيناَشْغَتُةَم

ْ
َالًاضْيَأُةَم

لُّظلٱَك.ُءِيضُيِراَهَّـنلٱَلْثِمُلْيَّـللٱَو،َكْيَدَلُمِلْظُت
ْ
اَذَكٰهِةَم

.)١٢-١٣٩:٧رومزم(»ُروُّنلٱ

ُفِرْعَتِيسْفَنَو،َكُلاَمْعَأَيِهٌةَبيِجَع«يهلإايكمظعأام
َختَْمل.ًانيِقَيَكِلٰذ

ْ
يفُتْعِنُصاَمَنيِحيِماَظِعَكْنَعِفَت خلٱِ

ْ
ِءاََف

يفُتْمِقُرَو يفَو،يِئاَضْعَأَكاَنْيَعْتَأَر.ِضْرَألٱِقاَمْعَأِ ِ
»اَهْنِمٌدِحاَوْنُكَيَْملْذِإ،ْتَرَّـوَصَتَمْوَيْتَبِتُكاَهُّلُكَكِرْفِس
.)١٦-١٣٩:١٤رومزم(

الكبرب«:تلقف.ىهتناهنأتيشخف،لجرلاتمصمث
انهلإمسانإ.ةيناثةرممسقلااذهلقتال«:لاق.»تكست

مل.هنارفغسمتلأ«:تلق.»ًالطابهمسابقطنتال،ميظع
هلإلااذهنعملكت.ملكت،ملكتطقف.فرعأنكأ
نإ«:لاق.»ةجردلاهذهبميظعهنأملعأنكأمل..ميظعلا
تاروصتلكمهفيو،بولقلاعيمجمهفي..ميظعبرلا
فرعيوه.رابلاهللا،يلكلاوبولقلاصحافوهو،ناسنإلا

.»!!بلقلاتايفخ

ُلثمأ.ريغتملاريغهلإلا،ناكملكيفرضاحلاهلإلاوه«
َوُه«تنأامأ،ىلبيءيشلك:عوشخلكبلوقأوهرضحميف
لاَواًسْمَأَوُه

ْ
ُهَدْنِعَسْيَل«.)١٣:٨نييناربع(»دَبَألاَىلِإَوَمْوَي

هلهدحوميكحلاهللا.)١:١٧بوقعي(»ٍناَرَوَدُّلِظَالَوٌريِيْغَت
َسْيَلَو،ادِجٌديَِمحَوُّبَّـرلاَوُهٌميِظَع«.دبالاىلإدجملا
َكِتُوَربَجِبَو،َكَلاَمْعَأُحِّـبَسُيٍرْوَدَىلِإٌرْوَدٌءاَصْقِتْساِهِتَمَظَعِل
-١٤٥:٣رومزم(»ُثِّـدَحُأ...َكِدَْمحِدَْجمِلَالَجِب.َنُوِربُْخي
٦(

مهخبوف،مهمانصأريظنهلإهنأاونظفموقلاءاسأدقو
ْنَمِبَف«:هتاملكعمساوكيمدقىلعُثجأ.ًامراصًاخيبوت
،ُعِناَّـصلٱُهُكِبْسَيُمَنَّـصلَا؟ِهِبَنوُلِداَعُتٍهَبَشَّـيَأَو،َهللاٱَنوُهِّـبَشُت

لٱ.ٍةَّـضِفَلِسَالَسُغوُصَيَوٍبَهَذِبِهيِّـشَغُيُغِئاَّـصلٱَو
ْ
ِنَعُريِقَف

طَي،ُسِّـوَسُيَالًابَشَخُبِخَتْنَيِةَمِدْقَّـتلٱ
ْ
ًارِهاَمًاعِناَصُهَلُبُل

َْملَأ؟َنوُعَمْسَتَالَأ؟َنوُمَلْعَتَالَأ!ُعَزْعَزَتَيَالًامَنَصَبُصْنَيِل
ُخت
ْ

لٱَنِماُوَرب
ْ

جلٱ؟ِضْرَألٱِتاَساَسَأْنِماوُمَهْفَتَْملَأ؟ِةَءاَدَب
ْ
ُسِلَا

جلٱَكاَُهناَّـكُسَوِضْرَألٱِةَرُكَىلَع
ْ
ِتاَواَمَّـسلٱُُرشْنَييِذَّـلٱ.ِبُدُْن

لٱُلَعَْجييِذَّـلٱ.ِنَكَّـسلِلٍةَمْيَخَكاَهُطُسْبَيَو،َقِداََرسَك
ْ
َءاَمَظُع

لٱَكِضْرَألٱَةاَضُقُرِّـيَصُيَو،ًائْيَشَال
ْ

َْملْلَباوُسَرْغُيَْمل.ِلِطاَب
يفْلَّـصَأَتَيَْملَواوُعَرْزُي ْمِهْيَلَعًاضْيَأَخَفَنَف.ْمُهُقاَسِضْرَألٱِ
لٱَو،اوُّفَجَف

ْ
لٱَكُفِصاَع

ْ
يِنَنوُهِّـبَشُتْنَمِبَف.ْمُهُلِمَْحيِفْصَع

لٱُلوُقَي؟ِهيِواَسُأَف
ْ
لٱَىلِإاوُعَفْرٱ.ُسوُّدُق

ْ
،اوُرُظْنٱَوْمُكَنوُيُعِءَالَع

اَهَّـلُكوُعْدَي،اَهَدْنُجٍدَدَعِبُجِرُْخييِذَّـلٱِنَم؟ِهِذٰهَقَلَخْنَم
لٱِةَرْثَكِل؟ٍءاَمْسَأِب

ْ
لٱَديِدَشِهِنْوَكَوِةَّـوُق

ْ
»ٌدَحَأُدَقْفُيَالِةَرْدُق

.)٢٦-٤٠:١٨ءايعشإ(

هلاي:فنعبصقرييبلقوتاملكلاهذهعمسأتنك
:كلذدعبدشنيلجرلاذخأو!هلإنمهلاي!هلإنم

يئاجرهدنعنميرظتنايسفنهللا
يأجلميترخصويلقعميصالخوه
دبألاورهدلليلعلابيصالخاذل

:دشنأمثهينيعلجرلاضمغأو

هللانعثحابلاليئارسإهلإهوهيهلإلا:يناثلالصفلا
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ةمعنلابُّبر،ًاذقنميلبجتساوةمحرلاابأايًامحاريلعمتسا
نيعملااهيأًامحاريّينعأفنيعتسأكب،نيكسميننإ
موحرلالظبتيبيريدقلايبررتسيفنكاسلا
مودييلاكتاكيلعريصنلاتنأيبرللوقأ
راهنلاماهسنمالوبيهرليلفوخنمشختالف

رامدلاوانفلامويوبيصُيءابويلايلنمالو

.كتحايسأدباومق..كرخؤأنل«:لاقولجرلاتكس
دحتال.ةعيرشلاقيرطيفرس.كعمةطيرخلاهذهذخ
.»هللاةكربىلعرس.كفدهىلإلصتسو.ًالامشوأًانيمي

تللظو،يناطلسلاقيرطلايفترسوناكملاتكرت
ًانشخناك.ًالهسقيرطلانكيمل.مايأةدعتللظ..ريسأ

ودبتًاموقةنيدملابابدنعتدجوفتلصوينكلو،ًارعو
اومدخنيذلاديبعلانوهبشياوناك.مههوجوىلعةلذملا

دقلمعن«:اولاقفهللانعمهتلأسو،ةاسقةداسيديأتحت
ًاضيأانعمسو،انّدجلرهظهنأانعمسوهلإلاكلذنعانعمس
انتيلايو.ناكملااذهىلإهلسرأيذلاوههنأو،انيبألرهظهنأ
:تلق.»ديبعلانحناه.ةلذملاانتكلهأدقف.انئجام
انّدجناك.انعمسًاقح«:اولاق.»؟متلمعاذامف،متعمس«
نودبعياوناكمهنكلوهللانوفرعيالاندادجألوقنانلعلوأ
مهنأمهريغلاقو،رانلانودبعياوناكمهنأانعمس.مانصألا
يحورلانئاكلايقيقحلاهللانكلو.ليثامتلانودبعياوناك
ءاجدقو.هديفحلوهنبالرهظو،دادجألادحألرهظىمسألا
لايجالاتلاوتو.هللاابنمؤيناكودالبلاهذهىلإديفحلا

دقل.هانيسناننكلهللااندبعاننإلوقنال.هللاانكرتو
نأردجألاناكامأ«:مهتلأسف.»ةئيسلاانفورظبانلغشنا
هلعل،هبةثاغتسالاوهيلإةدوعلاىلإهذهمكفورظمكدوقت
اميفناكامبر«:اولاق.»مكصّلخيلهديدميومكيلإرظني
امكركفنملنحنلاحلكىلع.باوصلانمءيشهلوقت
.»هنعثحبتامكلناكامبرفمامألاىلإرس.لوقت

تلصونأىلإًارئاستللظو،ترسوًاملأتمموقلاتكرت
نيذلاموقلالثمًاموقتدجوو،ًاليلقةعفترمةلتىلإ
نيبوينيبثدحامبمهتربخأو،هللانعمهتلأسو،مهتكرت
،هللانعانعمسدقل،معن«:اولاقفيفلخمهتكرتنم
انمًادحاوانءاجدقلب.اندادجأبهتقالعنعانعمسو
ءاقللااذهبانربخأو،ةيقرشلاةيربلايفهبىقالتهنأانربخأو
نيأ:هولأستملأ«:تلق.»رمألالوأيفهقدصنمل.بيجعلا
نأنكمينيأوثدحتاذامبوهتروصيهامو.هلباق
مانغأىعريناكهنإلاق.ريثكلاانربخأدقل«:اولاق»؟هدجن

لعجومنغلانيبنمتلفناًاريغصًالمحنإو،ةيربيفهيمح

.هفلخضكريذخأف،عيطقلاقيرطلرياغملاهاجتالايفضكري
ءامعبندنعلمحلافقونأىلإةدمةقحالملاترمتساو
.لمحلامامأانلجرفقوو.مهنلانمريثكببرشيلعجو
ذإهنكلو،بعتنملمحلاهلمحاملًاظاتغمرمألالوأيفناك
هلمحمث،ىوتراىتحبرشيهكرتو،هيلعننحتهشطعىأر
نألبقهنأىلع.عيطقلاوحنهجتيأدبوهفتكىلعفطعب
راجشأطسويفلعتشتتناكةبيرغًارانرصبأًاليوطريسي
ةياغرمأللشهدناو.قرتحتملراجشألانكلو،قيلعلا
اليحاونلالكىلإدتمتةيربلايفرانلابهدهع.شاهدنالا
.اهناكميفةمئاقةديدشلارانلاهذهنكل،رذتالويقبُت
ةدعاطخنأامو.»بيرغلارظنملااذهىرأوليمأ«:لاق

علخا.كناكميففق:ًابيهرًاتوصعمسىتحتاوطخ
ةلذمتيأرانأ..كئابآهلإ.هللاانأ..كيلجرنمكءاذح
انأ.مكذقنألتلزنانأ.كئابآعميدهعتركذانأ.يبعش
.هدنعنمتازجعمبهدوزوهمسانعهربخأدقو.هللا
هنإدحاولاكلذانللاقو.»هيهأيذلاهيهأ«همسانأهربخأ
.»رانلانمًاتوصمعن..ًاتوصعمسهنكلو،ةروصريمل

نأعاطتساو،ثيدحلااذهبانثدحودحاولاكلذانءاجو«
تاوقلاضعبدهاشتنأكنكميو..هتياورقدصبانعنقُي
عمةميظعكراعميفزاجدقل.اهبهللاهدّوزيتلا
معن.ًامدراصفرهنلابرضىلوألاةعقوملايف.نييرصملا
عدافضلاتألمةيناثلاةعقوملايفو.رصمهتدبعيذلارهنلا
،فيخملاضوعبلارشتناةثلاثلاةعقوملايفو،ناكملك
.ناكملكبابذلاألمدقف،ةعبارلاةعقوملاتمتسمألابو
نأعمو.عجارتيمثعوضخلارهظُيفنوعرفّزهتعقاوملاتناكو
.»مغاروهوعضخيسهنأنوقثاواننأالإدعبعضخيملنوعرف

كنأنمؤناننإانبر«:اولاقوضرألاىلعموقلااثجمث
.»تنأةهلآلاهلإ،ديحولاهللاتنأ

؟وهنيأ«:لأسأتعرسألب،رظتنأنأعطتسأمل
يتريشعنمويلهأنمتجرخدقل.هدجأنيأينوربخأ
ناكو.»؟هدجأنيأ:لأسأرافقلاعطقأانأاهو.هنعثحبأ

..هدجتكلعلفمامألاىلإرس.دعبهدجنملاننإ«:مهباوج
.»هدجتسًامتحكنألب

لالتوراهنأوةيدوأبتررم.داعبألاتعطقتضكر
تلباقو،ةريبكةيربيفترسوريبكلارحبلاتربع.لابجو
ىلاعتيهللامساتعمسو،ديشانأنولتريًاموقكانه
:نولوقيمهتعمس

هللانعثحابلاليئارسإهلإهوهيهلإلا:يناثلالصفلا
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لٱ.َمَّـظَعَتْدَقُهَّـنِإَفِّـبَّـرلِلُمِّـنَرُأ«
ْ
يفاَمُهَحَرَطُهَبِكاَرَوَسَرَف ِ

لٱ
ْ

يِٰهلِإاَذٰه.ِيصَالَخَراَصْدَقَو،يِديِشَنَوِيتَّـوُقُّبَّـرلٱ.ِرْحَب
حلٱُلُجَرُّبَّـرلٱ.ُهُعِّـفَرُأَفِيبَأُهٰلِإ،ُهُدِّـَجمُأَف

ْ
.ُهُمْسٱُّبَّـرلٱ.ِبَْر

لَأُهَشْيَجَوَنْوَعْرِفِتاَبَكْرَم
ْ
يفاَُمهاَق لٱِ

ْ
ُلَضْفَأَقِرَغَف،ِرْحَب

ملٱِهِدوُنُج
يفِةَّـيِبَكْرَْ طَغُت،َفوُسِرْحَبِ

ِّـ
يفاوُطَبَهْدَق.ُجَجُّللٱُمِهي ِ

لٱِبٌةَّـزَتْعُمُّبَراَيَكُنيِمَي.ٍرَجَحَكِقاَمْعَألٱ
ْ
اَيَكُنيِمَي.ِةَرْدُق

طَُحتُّبَر
ِّـ
لٱُم

ْ
ُلِسْرُت.َكيِمِواَقُمُمِدَْهتَكِتَمَظَعِةَرْثَكِبَو.َّـوُدَع

لٱَكْمُهُلُكْأَيَفَكَطَخَس
ْ
ملٱِتَمَكاَرَتَكِفْنَأِحيِرِبَو،ِّـشَق

ْ
.ُهاَيِ

ملٱِتَبَصَتْنٱ
ْ

جلٱُهاَيِ
ْ
يفُجَجُّللٱِتَدَّـمََجت.ٍةَيِباَرَكُةَيِرَا لَقِ

ْ
ِب

لٱ
ْ

لٱَلاَق.ِرْحَب
ْ
ْمُهْنِمُئِلَتْمَت!ًةَميِنَغُمِّـسَقُأ،ُكِرْدُأ،ُعَبْتَأ:ُّوُدَع

ُمُهاَّـطَغَفَِكحيِرِبَتْخَفَن!يِدَيْمِهيِنْفُت.يِفْيَسُدِّـرَجُأ.ِيسْفَن
لٱ

ْ
يفِصاَصَّـرلٱَكاوُصاَغ.ُرْحَب َْنيَبَكُلْثِمْنَم.ٍةَرِماَغٍهاَيِمِ
ِهلآلٱ

َ
يفًاّزَتْعُمَكُلْثِمْنَم؟ُّبَراَيِة لٱِ

ْ
ِ،حيِباَسَّـتلٱِبًافوَُخم،ِةَساَدَق

ُدِشْرُت.ُضْرَألٱُمُهُعِلَتْبَتَفَكَنيِمَيُّدُمَت؟َبِئاَجَعًاعِناَص
ِنَكْسَمَىلِإَكِتَّـوُقِبِهيِدَْهت.ُهَتْيَدَفيِذَّـلٱَبْعَّـشلٱَكِتَفْأَرِب
َناَّـكُسُةَدْعَّـرلٱُذُخْأَت.َنوُدِعَتْرَيَفُبوُعُّشلٱُعَمْسَي.َكِسْدُق
َبآوُمُءاَيِوْقَأ.َموُدَأُءاَرَمُأُشِهَدْنَيٍذِئَنيِح.َنيِطْسِلِف
ِمِهْيَلَعُعَقَت.َناَعْنَكِناَّـكُسُعيَِمجُبوُذَي.ُةَفْجَّـرلٱُمُهُذُخْأَت
هلٱ

َْ
حلٱَكَنوُتُمْصَيَكِعاَرِذِةَمَظَعِب.ُبْعُّرلٱَوُةَبْي

ْ
َُربْعَيىَّـتَحِرََج

هبُءيَِجت.ُهَتْيَنَتْقٱيِذَّـلٱُبْعَّـشلٱَُربْعَيىَّـتَح.ُّبَراَيَكُبْعَش ِْمِ
يفْمُهُسِرْغَتَو ملٱ،َكِثَاريِمِلَبَجِ

ُّبَراَيُهَتْعَنَصيِذَّـلٱِناَكَْ
ملٱ.َكِنَكَسِل

ُكِلْمَيُّبَّـرلٱ.ُّبَراَيَكاَدَيُهْتَأَّـيَهيِذَّـلٱِسِدْقَْ
.)١٨-١٥:١جورخ(»ِدَبَألٱَوِرْهَّـدلٱَىلِإ

ًابناجهدوعحرطنأدعب،نيدشنملادئاقىلإتمدقت
دقل«:تلق.»كشالوتعمسدقل«:ينربخأف،هتلأسو
.هارأنأبلطأتجرخو،مكهلإةوقنعًالعفتعمس
دقل«:لاق..»عبرأتابرضرصمضرأبرضهنأتعمس
نيعاوطلابمهتاناويحبرضدقل.رشعىلإتابرضلالمكأ

فلتأ.مالظلاودارجلاوَدَربلالسرأ.لمامدلابمهلاجرو
مهسمشبرضمث..مهتيشاملتقومهتويبمدهومهلوقح
هذهلاق.»مهراكبألتقًاريخأو..مهرايدتملظأف
يفًازتعمكلثمنم،براي«:لاقوهسأرعفرمثتاملكلا
ًاليلقتمصو.»بئاجعًاعناص،حيباستلابًافوخم،ةسادقلا
هللاهّدعأيذلانكسملاىلإلوصولايغبنانجرخ«:لاقمث
..انخرص.انئاروودعلاوانمامأرحبلاباذإفانجرخ..انل
انررمفانمامأرحبلاقشهللانكلو.انعض.انكله:انلق

.»نيكلاهلانماوراصواوقرغف،انئادعأىلعقبطأونيملاس

.»؟مكمامأرحبلاقش«:تلق

.كانهنمًاروسوانهنمًاروسءاملاراص.معن«:باجأ
.»سبيلاىلعانرس

رطخنممكذقنينأعاطتسا!يوقهلإنمهلاي«:تلق
فقينأنكميناكامأ«:تلقف،اليلقتمصو.»مهاد
نييرصملاكرتنكميناكامأ؟دحلااذهدنعرمألا

...لدعوقحهلإانهلإنإ.ال.ال«:لاق.»؟مهنأشو
..ّتمص.»مهءازجاولاندقو..نيرتفماوناكدقل.ماقتناو
قحلاهلإهللامامأتعشخدقل.حايترابرعشأملينكلو
تاملكلاهذهىلإمضينأبغرأتنكنكلو..لدعلاو
!كلذريغهتمكحيفىأرهلعلنكل..ةمحرلا

:ةعيرشلاهلإ

يوقهلإ،ميظعهلإهنإ.ينهذألميليئارسإهلإلازيال
هلفشتكأمويلكيف.ًادبعتمهمامأينحنأنأقيلي.رابج
رجحنمًادهشو،رخصلانمءامبشعللجرخأ.ًاداجمأ
نمنملا:ةكئالملاماعطمهللزنأاوءاجاملو.ناوصلا
ىهتشاريبكلاشيجلاكلذ..ًامحلمهمعطألب.ءامسلا

هناكمنأىلع.ةبقعمهمامأفقتمل.محللابمهءاجفًامحل
مهلمدقيف،لبجلاقوفنممهيلإثدحتيوهوّينيعيفامس
اهوركذمهنكل،انأاهعمسأمل.ملاعلااهفرعةعيرشسدقأ

،نّخدولبجلاّزتهافءانيسلبجقوفلزنمههلإنأاولاق.يل
مهنكلوةروصاوريمل.ملكتيهللااوعمسرانلاطسونمو
:لوقيًاتوصاوعمس

ٰهلِإُّبَّـرلٱاَنَأ«
ُ
ِتْيَبْنِمَْرصِمِضْرَأْنِمَكَجَرْخَأيِذَّـلٱَك

لٱ
ْ
ِهلآَكَلْنُكَيَال.ِةَّـيِدوُبُع

َ
َكَلْعَنْصَتَال.يِماَمَأىَرْخُأٌة

مماَمًةَروُصَالَوًاتوُحْنَمًالاَثْمِت يفاَّـِ يفاَمَو،ُقْوَفْنِمِءاَمَّـسلٱِ ِ
َحتْنِمِضْرَألٱ

ْ
يفاَمَو،ُت ملٱِ

َحتْنِمِءاَْ
ْ
ْدُجْسَتَال.ِضْرَألٱِت

َهل
ُ
ٰهلِإَّـبَّـرلٱاَنَأِّـينَأل،َّـنُهْدُبْعَتَالَوَّـن

َ
َبوُنُذُدِقَتْفَأ،ٌروُيَغٌهٰلِإَك

يفِءاَبآلٱ يفِءاَنْبَألٱِ جلٱِ
ْ
ثلٱِليِ

ُعَنْصَأَوَّـِيضِغْبُمْنِمِعِباَّـرلٱَوِثِلاَّـ
ْقِطْنَتَال.َياَياَصَويِظِفاَحَوَّـيِّـبُِحمْنِمٍفوُلُأَىلِإًاناَسْحِإ
ِهِمْسٱِبَقَطَنْنَمُِئْربُيَالَّـبَّـرلٱَّـنَأل،ًالِطاَبَكِٰهلِإِّـبَّـرلٱِمْسٱِب
ُعَنْصَتَوُلَمْعَتٍماَّـيَأَةَّـتِس.ُهَسِّـدَقُتِلِتْبَّـسلٱَمْوَيْرُكْذُا.ًالِطاَب

لٱاَّـمَأَو،َكِلَمَعَعيَِمج
ْ
َال.َكِٰهلِإِّـبَّـرلِلٌتْبَسِهيِفَفُعِباَّـسلٱُمْوَي

َكُتَمِيَهبَوَكُتَمَأَوَكُدْبَعَوَكُتَنْبٱَوَكُنْبٱَوَتْنَأاَمًالَمَعْعَنْصَت
يفْنَألَكِباَوْبَأَلِخاَديِذَّـلٱَكُليِزَنَو ُّبَّـرلٱَعَنَصٍماَّـيَأِةَّـتِسِ
لٱَوَضْرَألٱَوَءاَمَّـسلٱ

ْ
يفَحَاَرتْسٱَو،اَهيِفاَمَّـلُكَوَرْحَب لٱِ

ْ
ِمْوَي

َكاَبَأْمِرْكَأ.ُهَسَّـدَقَوِتْبَّـسلٱَمْوَيُّبَّـرلٱَكَراَبَكِلٰذِل.ِعِباَّـسلٱ
ٰهلِإُّبَّـرلٱَكيِطْعُييِتَّـلٱِضْرَألٱَىلَعَكُماَّـيَأَلوُطَتِلَكَّـمُأَو

ُ
.َك

َةَداَهَشَكِبيِرَقَىلَعْدَهْشَتَال.ِْقْرسَتَال.ِنْزَتَال.ْلُتْقَتَال

هللانعثحابلاليئارسإهلإهوهيهلإلا:يناثلالصفلا
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ُهَدْبَعَالَوَكِبيِرَقَةَأَرْمٱِهَتْشَتَال.َكِبيِرَقَتْيَبِهَتْشَتَال.ٍروُز
ممًائْيَشَالَوُهَراَِمحَالَوُهَرْوَثَالَوُهَتَمَأَالَو جورخ(»كِبيِرَقِلاَّـِ
١٧-٢٠:٢(.

تاملك.عوشخلكبةيماسلاتاملكلاهذهتعمس
هنكلو،طقفهسفنبمتهيالهلإتاملكيهفبجعالو،ةعئار
عمتجملاودرفلابمتهيهلإ..هلكيناسنإلاعمتجملابمتهي
.هللاابةقالعلاويناسنإلا

رهاطلادحاولاهلإلا..هنعثحبأيذلاهلإلاوهاذهمعن
..يهلإاي:هللوقأله..نسحملايوقلاحلاصلا

هلإًالعفهنإ.ةعيرشلالبجحفسيفًاليوطتسلج
نيبوهنيبناتش.سويزنيبوهنيبناتش.سودقرهاط
ةنوفعلانأسحأ.بملوألبجىلعةقسافلاةمغطلاكلت
نإلايجألاعطتستملةنوفع.بملوألبجىلعوجلاألمت

!لاحوأ!لاحوأ..اهسندواهتراذقنمًاليلقففخت

هنإ.ةفشانةفاجءانيسلبجةسادقنأتسسحأينكل
الرصمضرأنإ.مهدحودوهيللهلإهنإنيدودحمموقلهلإ
نإ.ةيدوبعلاضرأاهنإ.هبةلصىندأاهلنوكينأعيطتست
ضرأنم،رصمنمهبعشذقنأهنأهلإلاكلذهبماقاملوأ
..مثإللًازمرتراصيتلاةيدوبعلا

.ترقهقتينكل،رمألالوأيفهلإلاكلذبتبجعأدقل
فقومينمفقينأىشخأ.يهلإنوكينأنكميالهنإ
.هراوجبًاناكمهلدجأنأعيطتساال.ودعلا

يذلاطابرلاىرأينإ.يحوررمغرخآًاساسحإّنإلب
ةدايسلا.ةدايسلاطابروههبعشوهلإلاكلذنيبعمجي
ٰهلِإُّبَّـرلٱاَنَأ«ةقلطملا

ُ
ِهلآَكَلْنُكَيَال...َك

َ
»يِماَمَأىَرْخُأٌة

.)٣و٢٠:٢جورخ(

طابريهلإبينطبرينأبغرأينأتسسحأاذاململعأال
.بحلاطابر:لوقأنأرساجتأله.ةدايسلاطابرنمىوقأ
هذهفلخنأتملعدقو.ٍهاونورماوأهيفدجأالطابر
نـمفـولألاوتـاـئملادـجـوتـةلـيلــقلايـهاـوـنلاوـرماوألا
.لعفتال.لعفتال.لعفا.لعفا.لعفا.تاليصفتلا

يتايحلكلظأس.تائملبتارشعوتارشع.لعفتال
.ينفيخيهلإهنإ.ينبذجيالهلإهنإ،الك.يسفنبساحأ

فلتأ.ةفيخمتابرضمهيلعلسرأهيلإموقلاءاسأاذإو
،مهلاجرلتقو،مهعرازممدهو،مهتويببرخأو،مهتايح

ديدشهلإهنإ.مهندمقرحأ،مهلافطألتقو،مهءاسنعّيضو
!شطببضغاذإ.شطبلا

ٰهلِإَّـبَّـرلٱاَنَأِّـينَأل«..هعابتألىتحديدهتلاةمغنو
َ
ٌهٰلِإَك

يفِءاَبآلٱَبوُنُذُدِقَتْفَأ،ٌروُيَغ يفِءاَنْبَألٱِ جلٱِ
ْ
ثلٱِليِ

ِعِباَّـرلٱَوِثِلاَّـ
طبتريالهلإ.ةفيخمةمغناهنإ.)٢٠:٥جورخ(»َّـِيضِغْبُمْنِم
لكبقاعيلاصعلاكسميهنإ.ةعيرشلابلببلقلابهبعشب
ثلاثلاليجلاىلإهؤانبأالووهالوجنيالف،ىصعينم
.عبارلاو

ناسنإينكلو.رهاطسودقهلإ.هلإًالعفوه،معن
سحأ.هلإلاكلذبلاطملبيجتسأنأعيطتسأال.فيعض
هلإلاوهاذهسيل،الك.هبلقبالهنيعبوهيديبطبترمينأ
ال،يبلقلخادهتعيرشنوكتًاهلإبلطأينإ.هبلطأيذلا

هلإنعنذإثحبأل.يبلقجراخ..ةيرجححاولأىلع
!!..رخآ

:ةظحالم

نأتكردأ.ةليوطنينسدعبانهةظوحلملاهذهبتكأ
مهفويمهفزجعهببسهللاءازإبيفقوملةبسنلابأطخلا
نكنمل.هتقيقحىلعهارننأعطتسنملاننإ.دوهيلا
.لوبقلاومهفلاورظنللنيدعتسم

بئاجعلاهلإ-دوهيلاهلإ:ثلاثلالصفلا

نأنمتعنمينكل.ةعيرشلاهلإوتاوقلاهلإبتبجعأ
انهلإ«هنإ.تنأكهلإسيلهنإيلاولاق.»يهلإ«هوعدأ
؟ًاضيأيهلإنوكيالاذاملو:شاهدنابتلأسو..»نحن

يندوقينأىضترايذلايليلدفلخترسكلذعمو
ضرألاىلعتأفكنالبتينحنا.بئاجعلاةنيدمىلإ
ةدمةنيدملايفتثكم.بئاجعهلإ،ميظعهنإًاقح.ًالوهذم
مك.ًاقحةدابعلاقحتسيهلإاذه:يسفنيفتلق.ةليوط
تنكينكلو.ملعأال؟نمزلانمةنيدملاهذهيفتثكم
.ةبيجعىرأمويلك

هللانعثحابلابئاجعلاهلإ-دوهيلاهلإ:ثلاثلالصفلا
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:رانلانمىوقأ.أ

ًاكلمتيأرو.هلإلاكلذلنودبعتيةثالثًانابشتيأر
.ريبكلايهلإاذهلوقيوبهذنمًاميظعًالاثمتميقيةيغاط
،هلاودجساموقاياومله«:هلاجروىدانو!ةهلآلامظعأاذه
كئلوأنكلو.مهلكسانلادجسو.»دجسيالنملليوف
،كلمللمهوكشومهلموصخءاجو.اودجسيملةثالثلا
،سوؤرلايسكنمنوتأيمهنأنظأتنكو.دونجلامهرضحأف
مامأاوفقوو،سوؤرلايعوفرماوءاجدقل!بجعللنكلو
.يدحتلاةفقوكلملا

نأاوفرعتملأ؟يرمأاوعمستملأ«:مهيفكلملاحاصو
»؟رانلاةريحبيفحرطُينأ:ميلأباذعفلاخملاصاصق
قفشأ.مكيلعقفشأينكلو«:لاقمثًاليلقكلملاتمصو
مكدشرىلإاودوعتلةصرفمكحنمأس.مكبابشىلع
روبثلاوليولامكنقيذأسةهلآلاقحبفالإو.يهلإلاودجستو
.»؟يدينممكذقنييذلاهلإلاوهنمو.رومألامئاظعو

رصنذخوبناي«:مهدحأناسلبةثالثلانابشلاباجأو
ىدحتننحنوناسنإكنإ،فيعضلاناسنإلااهيأ،كلملا
هلإلوقنال.ال.ال.ىوقأًاهلإ.ًايوقًاهلإانلنإ.ناسنإلا
ةريحبنموكنمانيجنينأردقيًاهلإ.بابرألابروةهلآلا
ةيلاعلاةميكحلاهتدارإتءاشاذإهنأىلع.اهتلعشأيتلارانلا
هلانءالونإف،اهتلعشأيتلارانلاةريحبنموكنمانيجنيالأ

نل.الك..هتمقأيذلابهذلالاثمتلدجسننل.ريغتيال
.»دجسن

ةريحبلاىّمُحتنأرمأوًاميظعًابضغكلملابضغو
.مهبايثب..مهامكاهيفنابشلاحرطُينأو،ةفعاضمًافاعضأ

،فنعلكبلابحلابمهودّيقومهنمساّرحلامدقتو
ناك.ًادحاوًادحاومهباوفذقوءادشألانمددعمهعفرو
.مهفذقباوماقنيذلالاجرلاقرحأهنأىتحًايلاعرانلابيهل
.رانلاطسويفمهامكاوطقسفةثالثلانابشلاامأ

ناك،ريبكراظنمهديبورانلاةريحبىلإرظنيكلملاناك
ناك..نيينادلكلاهموقنأشهنأش،كالفألاهبدصري
.ةريحبلاعاقىلإاولصينألبقاوهتنامهنأكشال«:متمتي

نمغرفينألبقهنأىلع..»ةظحليفاوهتنامهنأكشال
،سارحلااهيأاومله؟اذهام«:لاهذناميظعبحاصهتمتمت
اذهينعدخيمأ،يانيعينعدختله.اورظناواومله
حرطنملأ.رانلايفوغندبعوخيشموخردشحرطنملأ؟راظنملا

يفنوشمتي..نوشمتيةعبرأاورظنأ،اورظنااومله؟ةثالث
دشأهمسجنإ،عبارلاو..ةقيدحرانلاتراصله.رانلا
.»!!ًاقحهلإوه!هلإهنإ.رانلانمًاناعمل

توصبكلملاحاصو..كلملاهآرامكلملالاجررظنو
اييلعلاهللاديبعاي،وغندبعوخيشموخردشاي«:عفترم
.»اولاعتواوجرخا،دوهيلاهلإديبعاي،هوهيديبع

لاجرمهلوحعمتجاو.كلملامامأاوفقوونابشلاجرخو
فلخانأتفقوو،مهبةريفغلاريهامجلاتطاحأو.كلملا
.مهيلإرظنألايجألا

لوقأنأيلعلمأ..مهيفرثأيأكرتتنأرانلاعطتستمل
اهنكل.اهبنيدّيقماوناكيتلالابحلاتقرتحادقف،تكرتاهنإ
!مهروعشنمةدحاوةرعشقرحتمل

تمصانيلعناردقو،لاهذنادشأيفنحنامنيبو
مق،ضرألاىلعحطبناويلاعلاهشرعنمكلملاماق.بيهر
َخَرْدَشُهٰلِإَكَراَبَت«:لاقوءامسلاوحنههجوعفروفقو
َنيِذَّـلٱُهَديِبَعَذَقْنَأَوُهَكَالَمَلَسْرَأيِذَّـلٱوُغَنَدْبَعَوَخَشيِمَو
ملٱَةَمِلَكاُوَّـريَغَوِهْيَلَعاوُلَكَّـتٱ

َالْيَكِلْمُهَداَسْجَأاوُمَلْسَأَوِكِلَْ
:لاقوهتوصعفرمث.»ْمِهِٰهلِإِْريَغٍهٰلِإلاوُدُجْسَيْوَأاوُدُبْعَي
َنوُمَّـلَكَتَيٍناَسِلَوٍةَّـمُأَوٍبْعَشَّـلُكَّـنَأِبٌرْمَأَرَدَصْدَقيِّـنِمَف«
ًابْرِإَنوُرَّـيَصُيْمَُّـهنِإَفوُغَنَدْبَعَوَخَشيِمَوَخَرْدَشِهٰلِإَىلَعِءوُّسلٱِب
ُجتَو،ًابْرِإ

ْ
َيِّـجَنُيْنَأُعيِطَتْسَيُرَخآٌهٰلِإَسْيَلْذِإ،ًةَلَبْزَمْمُُهتوُيُبُلَع

.)٢٩و٣:٢٨لايناد(»!!اَذَكٰه

؟هريظندجويله،وهمئاظعهلإ.هلإنمهلاي

يذلاهلإلااذهيفلمأتأعراشلااذهيفًاليوطتثكم
..عطتسأملينكلو،هبتبجعُأ.تاشهدمتايآيرُجي
.هيلعءوسلابملكتأنأنكميالعبطلابينإ؟لوقأاذام،يبر
خشيموخردشهلإهنكلو.رابجردتقمميظعهلإهنإ

.مارتحالالانينأيغبنيهنإ.يهلإسيلهمسانإ.وغندبعو
ءوسلابملكتينمو.ءوسلابهيلعملكتينأدحألزوجيال
بغرأهلإهنعثحبأيذلاهلإلانكلو.ًابرإًابرإرّيصيهيلع
لب،هيلعءوسلابمالكلانعطقفعنتمأال.يبلقألمينأ
.هبحأوينبحي.هبحبىنغتأهلإ

ملمهنإ.هودبعيومهتهلآاوكرتيملموقلانأبجعأمل
دوهيلاهلإهنإ.هوبحيملمهنكلو،هيلعءوسلابنوملكتياودوعي

.مههلإسيلو

هللانعثحابلابئاجعلاهلإ-دوهيلاهلإ:ثلاثلالصفلا
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ًابناجألميهنأتسسحأ.هلإلاكلذسنأمل..انأو
.هألميملهنكلو.يبلقنمًابناجلتحا.يركفنمًاريبك
.تازجعملاهلإنممظعأهلإىلإةجاحيفتنك

:شوحولانمىوقأ.ب

تيأردقو..هيفترظتنا.عراشلااذهكرتأملينأىلع
ناكو،هلإلاكلذعابتأدحأاذوه..ىرخأتايآتيأر..
لب،ًاعيفرًابصنمكلملاهدلقدقو،ةنامألاوةمكحلابزيمتي
كلملابصنميليةلودلايفبصنمعفرأهدلقينأركف
ةثيبخةرماؤملاوططخف.نيرخآلاةريغهيلعراثأامم،ةرشابم
ةوابغعممهرشاهيفنواعتةمكحمةرماؤم..هبيدوت
لماكرهشةدملدحوألاهلإلاهنماولعجينأهوعنقأ-مهكلم
ةدمنوبلطيالف،ةهلآلارئاسنودهدحو،عيمجلاهلدبعتي
اذهةفاخسنوملعياوناك.وههنمالإءيشيأرهشلا
هنأنوملعياوناكو.قطنموألقععمقفتيالهنأو،ريبدتلا

ريزولايدحتهباودصقمهنكلو.ناسنإهذّفنينأنكميال
اذهناكو.ههلإلهتاولصعفرنععنتمينلوهف.دوصقملا

اميفنأقمحألاكلملاعنتقاو.رمألايفمهمهياملكوه
الًايكلمًاموسرمهلعجينأعنتقاو،هلًاميركتهوحرتقا
نأهسفنكلملاعيطتسيالو،هخسنينأدحأعيطتسي
.هضقني

عمتسينأىبأريزولالاينادنإف.اودارأاممهلّمتو
نإ.ههلإلهتالصعفرنععنتميف،لقعوأةحيصنتوصل

نمفعضأةايحلاسفن..ةوقهليبسيففقيالهللاهءالو
!هادحتتنأ

نيرخاسهؤادعأثدحتو.دوسألابجيفلاينادحرُطو
دقل؟هيجنينأههلإعيطتسيلهرظتننانعد.ههلإنع
هعابتأيجنيليئارسإهلإسانلاىأرذمةليوطةدمتضم
سدينوبانهدعبكلمورصنذخوبنكلملاتام.رانلانم
دقاوناكامبروسيارداذهوسرافةلودتءاجو.رصاشليبو
هنأدبالنكل،ميدقلايفرثآمهلتناكلاينادهلإنأاوعمس
وهوههنأىلنهربهلإلاكلذنأىلع.هتوقدقفوخاش
جرخو،دوسألاهاوفأدسوهكالملسرأدقف،مويلاوًاسمأ
،دوسألابجيفهيلعنوكتشملاحرُطو.ًاميلسلايناد
.قيزمتّرشدوسألامهتقزمف

دجينألواح،لاينادبحيناكدقوكلملانإفمعن
عضخينأرطضاو،دجيملفنيمألاريزولاهبذقنيًاذفنم

ريثكيفلوقيكلملاو،بجلايفلايناداوحرطو.موسرملل
.»كيجني،ًامئادهدبعتيذلاكهلإ«كشلانم

ناكامعبطلاب.لايناديدانيحابصلايفكلملابهذو
ِهللاَدْبَعُلآيِناَداَي«ءادنلابيجيسلاينادنأهلاببرطخي
حلا

ْ
َنِمَكَيِّـجَنُيْنَأَىلَعَرِدَقاًمِئاَدُهُدُبْعَتيِذَّـلاَكُهلِإْلَه،ِّـَي
وهوتامكلاهذهبكلملاقطن)٦:٢٠لايناد(»؟ِدوُسُألا
لاينادناًانقومناكدقل.نيمألالجرلاىلعهبلقيفرسحتي
يفدوسألاهنميهتنتس.نيعدعبًارثأراصدقل.ىهتنا

.ةظحل

اذوه.ةيوقةبثوبثيهلعجبجلانمردصًاتوصنكلو
لسرأيهلإ.دبألاىلإشعكلملااهيأاي«:ملكتيلايناد
.»دوسألاهاوفأدسوهكالم

،يحلايناد«:حاصولفطتازفقزفقفهراقوكلملايسن
اهيأاومله!رابجهلإ.يوقهلإلاينادهلإ!يحلايناد
.»بجلانمهودعصاولابحلااولد،ساّرحلا

دمف.ًامارتحاكلملامامأوثجيلمدقتولايناداودعصأو
رميوهوهمامأوهوثجينألواحلب..هماقأوهديكلملا
!لايناداذهنأقدصمريغ،همسجنمءزجىلعهيديب

اوكتشانيذلالاجرلااورضُحينأهرمأكلملاردصأو
مهدالوأومه،بجلايفمهوحرطومهورضحأف،هيلع
مهبتشطبىتحبجلالفسأىلإاولصيملو.مهءاسنو
.مهماظعلكتقحسودوسألا

ةميظعلاةكلمملابوعشلكىلإًايكلمًارمأكلملاردصأو
يفُهَّـنَأِبٌرْمَأَرَدَصِيلَبِقْنِم«:هصناذه لُسِّـلُكِ

ْ
يِتَكَلَْممِناَط

حلٱُهٰلِإلٱَوُهُهَّـنَأل،َلآيِناَدِهٰلِإَماَّـدُقَنوُفاََخيَوَنوُدِعَتْرَي
ْ
لٱَُّي

ْ
ُموُّيَق

لُسَوَلوُزَيْنَلُهُتوُكَلَمَو،ِدَبَألٱَىلِإ
ْ
ملٱَىلِإُهُناَط

يِّـجَنُيَوُه.ىَهَتْنُْ
لٱَوِتاَيآلٱُلَمْعَيَوُذِقْنُيَو

ْ
يفَبِئاَجَع يفَوِتاَواَمَّـسلٱِ .ِضْرَألٱِ

.)٢٧و٦:٢٦لايناد(»دوُسُألٱِدَيْنِمَلآيِناَدىَّـجَنيِذَّـلٱَوُه

هلإلاكلذمامأفوخوداعتراوعوشخبتفقوًاضيأانهو
مدقتلايفتددرتوةبهرلانمريثكبتفقو.تايآلاعناص
مدقأيننإ.همظعأوهمركأيننإ.هاشخأوهفاخأيننإ.هيلإ
نأىشخأيننإ.هنعدعابتأينكلو..صلاخلادبعتلاهل
!ينقحستهتوقوينقرحتهرانوينيعيمعيهرون

هللانعثحابلابئاجعلاهلإ-دوهيلاهلإ:ثلاثلالصفلا
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دحاولاهلإلاوهاذهمعن:بئاجعلاهذهرصبأانأوتلق
.هنعثحبأيذلاهلإلاسيلهنأتسسحأينكلو،يقيقحلا
ةعيبطدعبفرعأمل.هنعثحبأيذلاهلإلاوهسيلالك
امدنعهفرعأسينأقثأينكلو،هنعثحبأيذلاهلإلاكلذ
دبعتالوانأيندبعا:يللوقيالهلإنعثحبأينإ.هارأ

ينإ.هريغتدبعاذإصاصقلارشبينددهيهلإىلإ.ياوس
ينأسحأوًابحهدبعأفريبكلاهبلقبينبذتجيهلإنعثحبأ
اذإنزحيوملأتيهارأ.هبحيفيتايح.هدبعأملاذإعئاض
ةيكابًاديدمي.يريصمىلعنزحيويلجأنمملأتي.هتكرت

يذلاهلإلاوهاذه»؟كسفنعيضتاذامل.لاعت«:لوقيو
هبلقًالوأنكل.ةرابجهدي.ريبكهسأرهلإ.هنعثحبأ
نآلااهدجأاليننإ.اهبهوعدأةملكنعثحبأيننإ.ريبك
!!امًاموياهدجأسمعن.اهدجأسينكلو

؟؟نم..ركشأوحرفأو...ىرأفّينيعحتفينمىرُت

:توملانمىوقأ.ج

الوًادحاوًاعراشتسيلاهنإ.بئاجعلاةنيدميفترس
عمهدحوفقيًالجرتيأر.ريبكملاعاهنإ.ةدحاوةنيدم
مهءالواونلعينأاورسجيملمهنكلونورخآكانهناك.هللا

الإقبيملو.نثولاةدباعهتجوزلعضخيكلملاناك.هللا
اولتق،ةكلملاحصألاىلعوأكلملانإف،هللاءايبنأنمليلقلا

.هللانعةديعبدالبلاتشاعو.نوقابلابرهفمهتيبلاغ
كلملاىهتشا.توملايهةايحسانلاشاعودسافملاتداس
بحاصلتقُينأهتجوزتبترو.توبانهمسالجرلًامرك
ةنيدملاخويشعماوقفتاو.كلمللمركلالوؤيفمركلا

ًاملظمركلابحاصمدكفُسو،روزلادوهشاودجوو
ّرشمجاهيايليإهمساهللالاجرنميبنفقوف.ًاناودعو
!!هتجوزملظوكلملا

ريغةأرمادنعهللاهأّبخف،ايليإلتقةكلملاتبلطو
نمليلقةأرملادنعناك.هتزجعمهللاىرجأو..ةيدوهي
ةلئاعلاتلظف،تيزلاكلذوقيقدلاكلذهللاكرابو،تيزلا
!صقنيالتيزلازوكوغرفيالقيقدلاراوك.هنملكأت

..يبنلاكلذهلإلاهتايحةأرملاتمّلسلهملعأال
سانلاثدحتو.دلولاشاعوايليإىلصو.اهنباتام.امبر
دقلب.ةيدوهيريغةأرماىلعقفشأيذلاليئارسإهلإنع
نمءيشو،ةشهدلانمءيشبكلذاوركذموقلانأُتعمس
طبرتيالنملةزجعمليئارسإهلإعنصيفيك.قيضلا
؟يليئارسإلابعشلاب

!!ةيرصنعلارادجمدههللانألترُرسفانأامأ

بعشلاريغنمصربأءافشنعًاضيأتعمسلب
عمسأدعأملينكلو.»بيطربخاذه«:تلقو.راتخملا

!!ليبقلااذهنمًائيش

ديلاقتلاةنيدم:عبارلالصفلا

عمجيهلإىلإيبلققوشيفلمأتلابلوغشمانأاميفو
ينأكردأمل.يبناجقيرطيفتردحنا،يبلقويركفنيب

.هيفتلغوتنأدعبالإموسرملاقيرطلانعتجرخ

نألب.ةنيدملانمليصأءزجقيرطلانأدقتعأتنك
نميلصألاءزجلاوهقيرطلااذهنإيلاولاقنيريثكلا
!!ةنيدملا

لوأيفأدتبا.»ديلاقتلاعراش«همساقيرطلانأتملع
.هيلإكالملايندشرأيذلاعراشللًامامتًابيرقتًاقصالمرمألا

تعستاىتحفرحنيوفرحنيلعجيردأنأنودهنكلو
ةقالعالىرخأةنيدملخدأينأتسسحأ.امهنيبةفاسملا
نوعديموقلالظعراشلااذهيف.بئاجعلاهلإةنيدمباهل
نأحيحص.سودقلادحاولاهلإلااوركنيمل.هلإلاسفن
اودبعوةرواجملاةيرقلاىلإاوقلزناةنيدملاناكسنمنيريثك
ةهلآورصمةهلآاودبع.ًاريثكاذهثدح.ىرخأةهلآ
عمقفتيامممألاةهلآيفناكدقل.نانويلاةهلآونيطسلف
قلستلافالخبلهسرادحنالاو.ةردحنملاةيدسجلاةعيبطلا
،ةهلآلاكلتىلإينودوقينأنوريثكلالواح.لابجلاقوف
ةهلآحورجيدسجيفلمحأتنكدقل.ةدشبتضفرو
دحاولاهلإلا،ليئارسإهلإىلإًاريثكتحترادقو.رصم
هنإ-هبئاجعوهتايآدهاشأانأوتحترا.رهاطلاسودقلا
ينإيسفنطّبغأانأوينأىلع.ملاعلاتاوقلكمزهيذلا

ديعبلايرادحناتفشتكا،دحاولاهلإلااذهبًاكسمتمتللظ
!!يلصألاقيرطلانع

نونمؤيمهنأنوعّديعراشلااذهناكسنأبيرغلانم
برانهلإبرلاليئارسإايعمسا«.هوقلتنأقبسامب

انريغرشبلانمصخيالهنكلودحاوبروه»دحاو
كلذتفرع.سانلانمانريغهلإسيلوانهلإهنإ..نحن
!!ماركإلكمهيلوأتنكصاخشأنمفسألكب

وحنعلهيفضكريًاروقوًالجريقيرطيفتيأر
انأوهنمتبرتقا.رخآونيحنيبهلوحتفّلتيوهو،برغلا

هللانعثحابلاديلاقتلاةنيدم:عبارلالصفلا

٢٦
ةظوفحمقوقحلاعیمج - All Rights Reserved - www.call-of-hope.com



هللا.نانويانأ.هللايبنينإ«:لاقف،هبامهتلأسوددرتم
تنكام.يتايحمايلكهلًانيمأتشعدقل.يهلإويديس
لاقو.»مويلااهزوجأيتلاكةثراكبيهتنتيمايأنأنظأ

بهذأنأرمألاّيلإردصدقل«:ةبوعصبهتاملكجرخيوهو
ةنيدملا،انهلإباهلةلصاليتلا،ةنوعلملاةنيدملاىونينىلإ
اهضرأسودأ،اهيلإبهذأنأرمألاّيلإردص..ةريرشلا
امكقرتحتس.اهكالهبرمألاردصدقهنأاهرذنأو.ةسجنلا
دعب:يدانأنأينمبلُط.ًاميدقمودسةنيدمتقرتحا
اذه«ًاتماشاهغلبُتل«:تلق.»ىونينبلقنتًاموينيعبرأ
كبىرحأ؟رمألااذهيفكريضييذلاامو.»راسلاربخلا
،ضكرتالاذامل»راسلاربخلااذه«ًاتماشاهغلبُتلضكرتنأ

ًانكردجتنأكنكميريطخلاراذنإلااذهباهرذنتنادعبو
راشأهنكلو-»؟ةنيدملابالقنادهاشتلهيفسلجتًايّصق
؟؟ىونينىلإبهذأ«:لاقوًاريطتسمًارشدرطيهنأكهديب
هنأملعاينإ،الك،الك!!ةسجنلااهضرأيمدقبسودأ

نعتباتوهمامأتعضاوتاماذإةنيدملانعحفصيس
.اهتاجنيفٌدييلنوكتنأةثراكةثراك!ةثراكاهنإ.اهرش
.ليئارسإهلإ،هللا-هللايبن-يبنلانانويانأ.الك.الك
مليمأتيل،ال!؟ةبوتللةصرفةنوعلملاةنيدملاكلتلمّدقأله
.»!!ةعورملاةياهنلاهذهيريصمناكاذإيندلت

نأهمزلأويبنلابّقعتهللانأدعباميفتملعدقو
هللامامأتللذتةنيدملانأو،هيلإاهلكوأيتلاةمهملابموقي
ةجيتنلاهذهيبنلاىأرو-اهنعىفعهنأو،ةقداصلاةبوتلاب
ريخيتوم.يسفنذخيبر«،ًاخراصضرألاىلعحرطناف
.»يتايحنم

اذهمكهلإنوكينأنكميال«:ةنيدملاءانبأدحألتلق
لبجيذلاومدآقلخيذلاهلإلا،ىسوملرهظيذلاهللاوه
هبانربخأيذلاهللاوهلب«:لاق.»ةدحاوةرسأسانلا
اننإ.طقفنحنانهلإهنإ.سانلالكهلإسيلهنكلو،ىسوم
.ءادعأ،ريزانخ،بالك،ممأملاعلاةيقبو،هبعشنحن

.»انؤابأانمّلعاذكه.مهباقرىلعنحنسودنس

يذلاهلإلااذهنإ.»يبر«لوقأورساجتأله...يبر
:لوقأداكأيننإ.هتببحأيذلاهلإلاوهسيلهنعيننوثدحي
نأنكميالنكل.وهتنأتنكنإينحماس.هضغبأينإ«
هلإلاوهةنيدملاهذههلإنوكينأنكميال.وهتنأنوكت
،ًاقّيضًادودحمًاهلإنوكينأنكمياليقيقحلاهلإلا.يقيقحلا
.»!!ملاعلايقابنعليوةيلقأبحي،ءادعأهلوةصاخهل

ةرهاظم.ًاريبكًادهشمترصبأناكملانمةدعبمىلعو
ذخ.هوقزم.هولتقا«:نولوقيهللابعشمهسفنأنوعدينمم
اننيبعمجينأديريهنإ.شيعينأزوجيال.ضرألانماذه
.»ًاضيأمههلإوهانهلإنإلوقينأديري.بالكلانيبو

نيدنتسمنولوقيامنولوقيمهنأءابآلاكئلوأىعدأدقو
لصودقلب!!ديلاقتلاوحورشلايفءاجاموهللالاوقأىلع
.ديلاقتلاباودانوًابناجهللاباتكاوحرطمهنأرمألامهب

هنإ.ًادجريبكعراشهنإ.ديلاقتلاعراشيفريسأتلزال
وحنمهيديأنيعفارنوفقيًاسانأتيأر.ةنيدمنمربكأ
نوعّدياوناك.نوّلصيةقيقحلاباونوكيمل.نوّلصيءامسلا
.قيمعدُّبعتةروصيفةعوفرممهيديأتيأر.نوّلصيمهنأ

ةقرسلاولتقلا.مدلابةثولماهتدجويديألاتلمأتاملو
اذإمهبساحيواوموصينأبلطيهللانإنولوقي.ملظلاو
تاولصلانمًاددعاوّلصينأمهنمبلطيو.اورطفأ

،حئابذلانمًاددعاومدقينأمزلي.اوّرصقاذإمهبساحيو
اوموقينأمهنمبلطيمههلإنإ.اولعفيملاذإمهنممقتنيو
ةهوشمةروصنومدقي.اهباوموقينأالإهمهيال.ضئارفلاب

.هللا

!ديلاقتلاعراشيفريسلانمتبعت

:»تبسلاظفحةراحو«و»روشعلاةراح«تيأر

ًاملأيبلقتألمءايشأاهيفتيأريتلايراوحلارثكأام
نيدّبعتملاونينيدتملاتهرك.ةالصلاونيدلاتهرك.ًانزحو

.مههلإتهركلب.هللا

نإ.هلدبعتأنلينإفًاقحمكهلإاذهناكاذإ«:مهلتلق
مكنيبقرفلاوهام.يحطس،ساق،قيض،دودحممكهلإ

نإ؟مهتهلآومكهلإنيبقرفلاام؟بوعشلانممكريغنيبو
اذإالإمبمتهيالومكبحيالوهف.سانللهضغبيفقافمكهلإ
كــئلوأـامأ.حـئـابذـلاوتـامدــقـتلاوـايـاطـعـلـابهـومـتـوشر
،ًانايمعاوناكومالظلايفنوشيعياوناكمهنألنوروذعمف
،يقيقحلاهلإلاوهمكهلإنإو،نورصبتمكنإنولوقتفمتنأامأ

مكلوتادابعمكلوًالكيهمكلنأوًاسومانمكلنأو
؟ممألاةهلآومكهلإنيبقرفلاوهامفكلذعمو...مكلو
.»!هلإلاكلذلبقٌأنأنكميالينإالك

مهمركأدقل!ديلاقتلاةنيدميفمهتايحلكدوهيلاشاعو
ىهتناهنأاونظمهنكلو،مهبرمييوسلاقيرطلالعجوهللا

هللانعثحابلاديلاقتلاةنيدم:عبارلالصفلا
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ىلإليبسالنأو،نالعإلاةياهنيهةيدوهيلانأاونظ.مهب
!مهقيرطنعالإهللا

عبشييذلاهللايلمدقتملاهنألةيدوهيلاىلإحرتسأمل
لكضغبيًايساق،ًادودحمًاقيضًاهلإيلتمدق.يبلق
ًاديعبنوقلزنياوناكامدنعمهراتخانيذلاىتح.سانلا

كانهينإ.لاجلجلايفمهرشلك«:ةرملاق.هنع
.»مهضغبأ

مظاعتلاوءايربكلااهيفتيأرينألةيدوهيلاىلإحرتسامل
.مهريمدتومهقحسبلطوممألاضغبونيرخآلاراقتحاو
،مهتمصاعيفكلميسيذلامهحيسمنورظتنيمهو
.سانلايقابقانعأىلعمهمادقأاوعضينأقحلامهيطعيو
الو.ةكئالملامهمدختواهيلعمهنوسلجيةدئامميقُيسو
ملينكل!!اهيلعسلجينأدوهيلاريغنمناسنإيألحمسي
..بهذأنيأىلإملعأ

وههللاىلإلوصوللديحولاقيرطلانأيلاولاقدقل
!!هيفريسأنأرطضمانأو،هيفريسأيذلاقيرطلا

دواديبنلاةنيدم:سماخلالصفلا

ينوثدحنأقبسدقل.دوادعمتلباقتقرطلايفو
هنمتمدقت.هتيأراملهتفرعفهفاصوأيلاوركذ.هنع
امضعبيلتفشكاله.دوادايينفعسأ«:تلق،ًاعفدنم
سفنلاألميكعمريسلانإ.قيرطلااذهيفّيلعقلغأ
.هللاعمراسصخشمالكهللانعكمالكنإ.نانئمطالاب

ريثكلايف-لوقأنأردجألانأنظأ-تبتكامضعبيف
ثلاثلاولوألارومزملاتأرق.ًادجاسينحنأتبتكامم
يتلاكريمازمتأرق..ةيقابلاريمازملانمريثكلاوعبارلاو
ثلاثلارومزملاتأرق.هللاعمةكرشلاباهيفىنغتت

يِروُنُّبَّـرلَا«.)٢٣:١رومزم(»َّـيِعاَرُّبَّـرلا«:نيرشعلاو
:٩رومزم(»ُّبَراَييِنَْمحْرِا«.)٢٧:١رومزم(»ِيصَالَخَو
لٱَو،ِهللاٱِدْجَمِبُثِّـدَُحتُتاَواَمَّـسلَا«رومزم.)١٣

ْ
ُِربُْخيُكَلَف

ِبَهَّـذلٱَنِمىَهْشَأ...ٌلِماَكِّـبَّـرلٱُسوُماَن...ِهْيَدَيِلَمَعِب
لٱِزيِرْبِإلٱَو

ْ
لٱَنِمَىلْحَأَوِ،ريِثَك

ْ
طَقَوِلَسَع

ْ
رومزم(»داَهِّـشلٱِر

يفَكَمْسٱَدَْجمَأاَم،اَنُدِّـيَسُّبَّـرلٱاَُّهيَأ«)١٠-١٩:١ ِّـلُكِ
طَألٱِهاَوْفَأْنِم...ِضْرَألٱ

ْ
»ًادَْمحَتْسَّـسَأِعَّـضُّرلٱَوِلاَف

لَأَسًةَدِحاَو«)٢و٨:١رومزم(
ْ
لَأاَهاَّـيِإَوِّـبَّـرلاَنِمُت

ْ
:ُسِمَت

يفَنُكْسَأْنَأ ِلاََمجَىلِإَرُظْنَأْيَكِل،ِيتاَيَحِماَّـيَأَّـلُكِّـبَّـرلاِتْيَبِ
يفَسَّـرَفَتَأَو،ِّـبَّـرلا يِّـكَزُيَمِب«.)٢٧:٤رومزم(»ِهِلَكْيَهِ
َكَمَالَكُتْأَّـبَخ.َكِمَالَكَبَسَحُهاَّـيِإِهِظْفِحِب؟ُهَقيِرَطُّباَّـشلٱ

يف لَقِ
ْ

ًاريثكو.)١١و١١٩:٩رومزم(»َكْيَلِإَئِطْخُأَالْيَكِليِب
ضكرأنأقحتسيًاميظعًاهلإيلمدقامم،اذهلثمنم
بابيمامأتحتفكريمازميفكنإلب.هيلإلصأيكل
لاُِّبُحيَوٌلِداَعَّـبَّـرلاَّـنَأل«هرظنأنألمألا

ْ
ملا.َلْدَع

ُميِقَتْسُْ
تجرخينأتملعدقتنأو.)١١:٧رومزم(»ُهَهْجَوُِرصْبُي
ريخكنإيلاولاقهدجأنيأىرت.هللانعثحبأيرايدنم
كمالكنمريثكلاتعمسدقو.قيرطلاىلعينلدينم
يجاردأتدعىتحهيفتلغوتنأامينكل.تجهتباو
:ًالثم!؟كريمازمضعبيفهتركذاميلرسفتفيك.ًابئاخ
يفُراَْرشَألاُموُقَتالَكِلذِل« خلاَالَو،ِنيِّـدلاِ

ْ
يفُةاَُط ِةَعاََمجِ

َىلَعيِئاَدْعَأَّـلُكَتْبََرضَكَّـنَأل«-)١:٥رومزم(»ِراَرْبَألا
لا

ْ
ُّبَراَيْمُق«-)٣:٧رومزم(»ِراَْرشَألاَناَنْسَأَتْمَّـشَه.ِّـكَف
اًراَن،اًخاَخِفِراَْرشَألاَىلَعُرِطْمُي«-)٧:٦رومزم(»َكِبَضَغِب

-)١١:٦رومزم(»ْمِهِسْأَكَبيِصَنِموُمَّـسلاَحيِرَو،اًتِيْربِكَو
.)٣٥:١رومزم(»َّـِيلِتاَقُمْلِتاَق.َّـيِمِصاَُخمُّبَراَيْمِصاَخ«
رومزم(»ْمُهُدِراَطِّـبَّـرلاُكَالَمَو،اًقَلَزَواًمَالَظْمُهُقيِرَطْنُكَيِل«
َمْوَيَموُدَأيِنَبِلُّبَراَيْرُكْذُا«:كتبلطيفلوقتاذامو)٣٥:٦
لٱ،َميِلَشُروُأ

ْ
َتْنِباَي.اَهِساَسَأَىلِإىَّـتَحاوُّدُهاوُّدُه:َنيِلِئاَق

ملٱَلِباَب
ِملىَبوُط،َةَبَرْخُْ

َ
!اَنِتْيَزاَجيِذَّـلٱِكَءاَزَجِكيِزاَُجيْن

ِملىَبوُط
َ
طَأُكِسْمُيْن

ْ
هبُبِْرضَيَوِكَلاَف رومزم(»َةَرْخَّـصلٱُِمِ

٩-١٣٧:٧(«.

نوكيفيكيلحضوتنأميظعلادواداينكميله
يعارلاهللاىرأنأينّرسدقل؟ةروصلاهذهبهللاىلإقيرط

يدهيوىعرييذلاهللا،حرفلاوةسادقلاوصالخلاورونلاو
هليذلاهللايلتمّدقوتدعكنكلو.ذقنيويطعيو
برضيومهيشاليومهقحسيوهءادعأضغبييذلاو،ءادعأ
ثحبأينإ.دوادايًارذشيلإرظنتال.ةرخصلابمهلافطأ

.تاقوألاضعبيفيلهتمدقيذلاهلإلانعفلتخيهلإنع
فلتخيدوهيللًاهلإيلتمدق.ًاضقانتمًاهلإيلتمدقكنإ
هلإ؟ناهلإامهلهىرت.بناجألاهلإنعفالتخالالك
كلذلو،دحاوهلإهنأتعمسدقل؟دوهيلاريغلهلإودوهيلل
هلدحاوهلإوهمأ.هدجأملفدحاولاهلإلااذهنعتثحب

يفًاملظمو،ةيحانلاهذهيفًائيضمنوكيفيكف؟ناهجو
هلإلااذههلوقيامكلتأرقطقفمويلا؟ىرخألاةيحانلا
.َتوُّكُسَيِداَوُسيِقَأَوَميِكَشُمِسْقَأ.ِهِسْدُقِبَمَّـلَكَتْدَقُهللاَا«

لِجِيل
ْ
.ِينَاَجلْوَصاَذوَُهي.ِيسْأَرُةَذوُخُمِياَرْفَأَو،ىَّـسَنَمِيلَوُداَع

طَأَموُدَأَىلَع.يِتَضَحْرِمُبآوُم
ْ
-٦٠:٦رومزم(»ِيلْعَنُحَر

لفاسأيفنولخديمهنأكئادعأنعدوادايكلتأرقو.)٨
تانبلًابيصننونوكي،فيسلايديىلإنوعفدُي؟ضرألا
دقل)٦٤:٧رومزم(»ًةَتْغَبٍ.مْهَسِبُهللاِمِهيِمْرَيَف«ىوآ
لكبمهبرضيومهبراحيوهو،ءادعأهلهلإلااذهنأتشهدنا

هللانعثحابلادواديبنلاةنيدم:سماخلالصفلا

٢٨
ةظوفحمقوقحلاعیمج - All Rights Reserved - www.call-of-hope.com



هنأك،ًاسفانممهمامأفقيومهادحتيلب،ةوقنمكلميام
!!ةوقمهقوفيناكنإو،ىوتسملاسفنىلعمهعمهسفنعضي

.اهلبقأملف،ودعلاضغبتوبيبحلابحتةهلآتيأردقل
تجرخف،ةهلآلاماقمىلإاهعفرياماهيفىرأنأعطتسأمل
؟!!ماقتنالاالوةوسقلاالوضغبلافرعيال،هلإنعثحبأ
،رمألالوأيفهبتبجعأدوهيلااهيأمكهلإتيأراملف
نكل..هومسوهتردقوهتسادقو،هتواقنو،هتينادحول

دقف،هومتمدقيذلاهلإلايفينظباخدقل،هافسأاو
متهياليحطس،ساقدودحمقيضهلإةروصيفهومتمدق
.نيتفشلاةدابعبالإ

هلإلااذهةرظنيهامو؟ةيطخلااهنومستيتلاهذهاممث
مليتلاتاديقعتلايهام؟اهجلاعفيك..اهلةبسنلاب
،ةراّفكةحيبذ،ةقرحمةحيبذ،ةيطخةحيبذ؟اهمهفعطتسأ
حئابذ،ةيمويحئابذ.دهعتوبات،بهذحبذم،ساحنحبذم
نمامأ؟حئابذلاهذهلٍرخآنِمامأ.ةيونسحئابذ،ةيعوبسأ

اليتلادالبلاقرحيًامقتنمًاهلإتيأرلب؟ةيطخللجالع
نكلةيطخلاجلاعيال.بقعىلعًاسأراهبلقيو،حئابذلامدقت
ثحبأيذلاهلإلاوهاذهسيل.الك.الك..ئطاخلالتقي
!هافسأاونكل،ةيدوهيلايفهتدجوينإنظأتنكدقل.هنع
!!يئاجرعاضويلمأباخ!هافسأاو

ىلعةتهابهتماستباتلجتدقويلعمتسيدوادناك
.قرعلابهلكيدسجألتمادقوًاثهالثدحتأتنك.ههجو
ينإًاقح«:تخرصو،عومدلابيهجوألتماتغرفاملف
ايكدجأنيأ..مكدنعهللاتدجوينأتننظدقل.سئاي
.»؟كليبسيفءيشلكتكرتنم

ايكيلعسأبال«:لاقوًايساومدوادّيلإتفتلا
ةيحانلاريغنمرومألاتذخأكنأىشخأ،يقيدص
يقيقحلاهلإلاوههنعدوهيلاكثدحيذلاهلإلانإ.ةحيحصلا
هارتنأةليلكلااننويععطستملرشبكاننكلو.سودقلاهلإلا
ثدحتدقل.هفرعتنأةدودحملاانماهفأعطتستملو.وهامك
ناكو.لفطلاريغصلاهنباىلإريبكلابألاثدحتيامكانيلإ
دقو.اهمهفننأنكمييتلاةغللابثدحتنأهتفأرنم
رظانلانأو،هريغنمرثكأىريدقانضعبنأًانايحأظحالت
الوكلذتيأردق.سمألابىأراممرثكأمويلاىريدقاّنم

يفتيأردقف.يمفىلعهللااهعضويتلاريمازملايفكش
:لوقأينتعمسموييفو،اهناكموةحيبذلاماقممايألادحأ
ٌحوُرَيِهِهللاٱُحِئاَبَذ.اَهُمِّـدَقُأُتْنُكَفَّـالِإَوٍةَحيِبَذِبَُّرسُتَال«
ةيقيقحةروصريمازملاو.)١٧و٥١:١٦رومزم(»ٌةَِرسَكْنُم

ةوقىلإعفتريمويلاهارت.هتوقيفوهفعضيفناسنإلل
ًامويهارت.عاضتالايداوىلإضفخنيدغلايفهارتو،ومسلا
رخآًامويهارتو،لواشةبجنمًاءزجقزميوهوهبلقهبرضي
وأةنسهريمضمانيو،هتلمرأنمجوزتيوهتايحهبيرقبلسي
نموانسفنأنمانبفأرأيقيدصايهللاو-ةنسوحن
هنإ..يقيدصايهنعثحبتيذلاهلإلاوهاذه.سانلا
يفالناسنإلايفهببسةروصلافالتخاو،هلإهنإ.ةهلآسيل
انماهفأو.هروننمةليئضةعاعشالإىرتالاننويعنإ.هللا

.»هقامعأىلإلصتنأعيطتستال

اذهيلمدقيهنإ.كلذبلوقيالكبعشنكلو«:تلق
نأىلعالو،اهنورييتلاةروصلانممظعأهنأىلعال،هلإلا

هنومدقيمهنإ.هيلإلصتنأنعرصقتمهماهفأومهنويع
ءابحأهل.مقتنيوئفاكيوضغبيوبحييذلاهلإلاهتفصب

هتوصمتعمسوًاليوطهعممترسدقومتنكنئلو.ءادعأهلو
هلمتمدقوًاسدقمًاناكمهلمتينبومكضعبيللاقامك
اذوهي:ليئارسإهلإ«:نولوقتمتنأمتنكنئل،حئابذونيبارق
رومزم(»هلعنحرطيمودأىلعوهتضحرمبآوموهناجلوص
انأعيطتسأفيكف،كلذنولوقتمتنأمتنكنئل.)٨و٦٠:٧
،تسوسيريزوأنيبوهنيبقرفلاوهام؟كلذريغهارأنأ
ةهلآومكهلإنيبقرفلاوهام؟زمرهوسفزنيبوهنيبوأ
يتلادنهلاةهلآو.راتشعسرافةهلآونانويلاةهلآورصم
»؟اهجوزويلاكاهنعتعمس

!سيعتانأًاقح

ىلإتلصوينأتننظمكدالبدودحىلإتلصوامدنع
انهيتيبينبأوانهجوزتأو..انهميقأتلق.يتلحرةياهن
...ىلإبهذأومايألايهتنتنأىلإ..لمعأو

؟ةياهنلايهام.ًائيشتيسنينأودبيلب

تاكربودوهيلاةايحودوهيلانعيعممتثدحتدقل
مورك،دوهيلالالغ،دوهيلادافحأ..دوهيلادالوأ،دوهيلا
دعباذام..دوهيلاةرخآنعّيلإاوثدحتتملمكنكل،دوهيلا
؟توملا

بآوملنوكياذامف،ةرخآدوهيلااهيأمكلنكتملنئلو
؟مودألنوكياذامو

.ليسلاكًاعفدنمتنكينكلينعطاقينأدوادلواح
ةظحليتمصةصرفزهتنا.ًاريخأملكتينأعاطتساهنأىلع
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هتنتملكتلحرنإ.يقيدصايينعمسا«:يسافنأطقتلأل
دقىرخأةيحاننماهنكلو،ةيحاننمحيحصاذه.دعب
ىلإتلصودقف،قيرطلاىلإتلصودقكنأدصقأ.تهتنا

ولو.رهاطلاسودقلايقيقحلادحاولاهلإلاةكلممدودح
عضتالفكينيعكرتتكنأولحصألاىلعوأ،كينيعتحتف
يفانههارتتنأو.يقيقحلاهلإلاتيأرل،امهيلعكدي
هتيأررخآناكميأيفهارتاممًاحوضورثكأةروصبةيدوهيلا
.»هيف

نأيلقبسيقيقحلاهلإلانأينعتله«:ًالئاقهتعطاق
دقل.يلزألانئاكلاهنإ.معن.معن«:باجأو.»؟هيلإتلصو
.ضرألاوتاومسلايفىلجتدقف.نئاكوهو.ناك
.هيديلمعبربخيكلفلاوهللادجمبثدحتتاومسلا
.وههرتملفةزجاعتناكرشبلانويعنكلو،هنلعتةعيبطلا

تدبعف،سمشلاهنأتنظ.ةعيبطلاوههنأتنظ
،رجشلاورهزلاتدبع.رمقلاتدبعفرمقلاهنأوأ،سمشلا

اهلكهذهنأعم،تابنلاوناويحلاو،لبجلاورحبلاورهنلاو
دوهيلاو.هنعثدحتتيهو،روظنملاريغهلإلاكلذقلخنم
نأل،هوريملًالعفمهنأىلع،مهريغهآراممرثكأهللانماوأر
نمهيفاملكبنكلهنيعبالهاري.هاريالوهاريناسنإلا

ةميخلااودبع.اولصومهنأاونظمهنأمهأطخناكو.ةايح
ملاعللاومدقكاذذإو،ديلاقتلاوسومانلاوحبذملاولكيهلاو
ممألاةهلآلكنإاولاق.هتقيقحىلعهرتملف،هللاةفئازةروص
مهمالكناكو.ديحولايقيقحلاهلإلاوهمههلإ.ةلطاب
ًادودحمًاهلإملاعللاومدق.هميدقتاوءاسأمهنكلو،ًاحيحص
ًادجًايساقًاهلإ،هلنيلاوملاسانلانمةنفحالإهلسيلًادج
دوهيلاريغلتقُينأبلطيو.ًالتاقًاضغبدوهيلاريغضغبي

مهلهللارايتخانأاوكردينأاوعيطتسيمل.اوشاليواوقحسُيو
لكىلعهللاةلظمطسَبوهيلزأدصقلًايماسًابيترتناك
-مهريغهركيومهمهبحي،مهدحومهلهللانأاونظ.ملاعلا

يلِورتملأ.مهئايبنأيفىتحيقيدصايكلذتيأردقتنأو
»مههلإ«قفشأامدنعًاميظعًابضغبضغمهئايبنأدحأنأ

.»؟توملاهسفنلبلطلب..رخآبعشىلع

نكلويبنلاىلإأطخلابسنتكنإ«:دوادلتلقانه
كلذركذرخآًايبننإفكلذنمرثكألب.ةدحاوةجيتنلا
سيل.يديسايال.ريصملاءوسبهأبنأوءوسلكببعشلا

،رخآهلإنعثحبأيننإ.هنعثحبأيذلاهلإلاوهاذه
انأ،لهاجلاانأ،بيرغلاانأ،يممألاانأهللوقأنأعيطتسأ
.»يهلإاي«:هللوقأنأعيطتسأ،انأنمانأمعن،ئطاخلا

قولخملكعيطتسيو»يهلإاي«:هلهلوقينأيخأعيطتسيو
ترمدقاه؟هلإلااذهكدنعلهف.»يهلإاي«:هللوقينأ

ايرقتسأنأديرأ.هنعثحبأانأواهددعاذهتاونسّيلع
مدقأنينبدلأوجوزتأنأديرأ.حيرتسأنأديرأ.يديس
.»هنعثحبأيذلاهلإلامهل

تقرغ.ءاكبلايلءاشامتيكبو.ضرألاىلإتينحناو
يهجوبتأفكنايذلابارتلالتباويبايثتقرغ.يعومديف
اهيأ«:يبلقلامعأنمتخرصويتاقهشتعفتراو،هيلع
نوكتنأدبال.دوجومكنأينثدحييبلقنإ،هلإلا
.يامدقتلك.ثحبأانأوتبعتدقل،نيأنكل،ًادوجوم
نيذلا«:تلقكنأينوربخأدقل؟تنأنيأ،ّيلوييبابشداك
كلناكنإ-كنمسمتلأانأ..»يننودجيّيلإنوركبي

.»؟تنأنيأينلدتنأ-دوجو

يفرس«:لوقيًاسماهًاتوصتعمسٍثاجانأاميفو
هارت.زومرلايفمويلاهارتكنإ.هيلإلصتسكنإفكقيرط
كشأينأولو.هتيؤرىلإًامويلصتسكنكلو.ةآرميفامك
ذإيقيدصايتأطخأدقل.ةلماكلاهتيؤرىلإلصتسكنأ

ىدحإيهاهنإ.ةيئاهنلاةنيدملايهةيدوهيلاةنيدمنأتننظ
يذلاكدحوتسل.قيرطلايفاهبرمتيتلاندملا
يتلاةنيدملانإ.أطخأبعشلاوتأطخأانأ.تأطخأ
نأحيحص.ةفاسماهنيبوكنيب.كمامألازتالاهدصقت
ضعبلاكلسدقل.اهبيهتنيالاهنكلوةيدوهيلابرميقيرطلا

اذههللامسرينألبقكلذناكنكل،اهقيرطريغنع
..زومرملًازمروةقيقحللًالظةيدوهيلاهللاعضو.قيرطلا

قيرطهلمسروئطاخلاناسنإلابحأيذلاهللارصبناهيفو
مهتنيدمنأاومهفينأاوعيطتسيملدوهيلانأىلع.ءادفلا
رومألزمروةديتعلارومألللظاهنإ.ةيئاهنلاةنيدملاتسيل
ىلإًامتحلصتسفرس.مامألاىلإينبايرسكلذل.ةيتآ
.»دوشنملاكفده

ةحيبذةنيدمبو،لوألادعولاةنيدمبكشالوتررمدقل
يفلزانمهذهلك.يوسوملاماظنلاوقاحسإلمحو،ليباه
لصتنألبقكمايأتهتنااذإ..توكلملاةنيدمىلإقيرطلا
هللاكيقبينأيلصأينكلو.ديعبنمهارتسكنألَسأتالف

.هدجملامكيفديسلااهيفىرتيتلاةنيدملاىلإلصتىتح
الكلذبيجاهتباناكو،دعُبنعمعندعُبنعانأهتيأردقل

!!هلّدح

،نحنانأطخأامكئطختال.دعبلصتملكنإ،الك
فاطملاةياهنيهةيدوهيلاةنيدمنأنظتف
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انهيسفنلفرتعأنأيغبني..ترسوناكملاتكرت
نأيغبني-اهأرقينمدجواذإ-يتاركذمنوأرقينملو،ًالوأ
دوادتيقلقيرطلايف.يمامأتطلتخارومألانأفرتعأ

لهو؟ةدحاوةرممهتيقللهف،مهريغويخالموءايعشإو
ةرمياوكشتردصلهو؟ةدحاوةرممهعمتملكت

،ةلجعكرودتيسأرنإ؟تارمةدعكلذثدحمأ،ةدحاو
..ءايعشإعمملكتأوينكرتيمث،يعمملكتيدوادىرأانأو
راركتاذهله«:يسفنلأسأودوادعمملكتأيندجأمث

صالخإلكبتسلجدقو.»؟يسأريفنارودمأ،يقيقح
رمألالوأيفيسفنُتمل.ةجيتنىلإلصأملويسفنعجارأ
ءايشأرصبأو،ةليوطتافاسمريسأانأف،اهتحماسفتدعمث
امكيتاركذمكرتأسفهيلعو..نيفلتخمًاصاخشأو،ةريثك
نوكياهيئراقلعلو..ًامامتاهمهفأالانأ.ةطلتخماهتدجو
!!يظحنملضفأمهظح

ءايعشإيبنلاةنيدم:سداسلالصفلا

ةياهنتسيلةيدوهيلانأتعمسامدنعيبلقحارتسا
ةيسيئرةطحماهنأنممغرلابو.قيرطلايفةطحماهنإ.فاطملا
لالخنمهارناننكل،اهيفهللاىرناننإ.ةطحمدرجماهنكل
يفترسويهجوقرشأويبلقحارتسا.زومرلاولالظلا

شيعأنأيلصأتنك.هارأنأهللاىلإلهتبأانأويقيرط
!!وههارأ،هارأىتح

ترس.نيتليلكلاّيمدقىلعتمقوًاعونتحرتسا
تيأر.ةريثكنئادمبتررم.ناميإلااصعىلعًائكوتم
ًاليلريسأوريسأتللظينكلو،عئاضبلابةرماعًاقاوسأ

،اهلخادبامةقيقحفشكتاهبرمأيتلاندملانكتمل.ًاراهنو
للختييذلاليلقلاءوضلانألو،اهيلعميخيناكمالظلانأل
الول،لضأنأىشخأتنك.قفشلارونبهبشأناكاهتاقرط
لابجلافلخميظعلارونلاكلذينيعبصنتعضوينأ
.كالملاهيلإراشأيذلارونلا،ةديعبلا

تظقيتسااملف.ًادهجمتايسمألاىدحإيفتمنو
،ًاناعملرثكأاهيفودبيرونلاناك،ةريبكةنيدميمامأترصبأ

اولاقةنيدملامسانعتلأساملو.سمشلاروننكيملولو
»هللاصالخ«اهيلعقلطيضعبلا.ءامسأةدعاهلنإ

ةرتفاهيفميقأنأتركفدقو.»حوبذملالمحلا«نورخآو
!حيرتسأامثير

نباعراش«نيميلاىلع..ريبكلاعراشلايفتررم
لمحلاعراش«مث»انربخقّدصنمعراش«مث.»ىسي

زاتجأانأامنيبو-»ةيفاشلاتادلجلاعراش«و»تماصلا
ءامدتيأر،روقوخيشينلباقةبيجعلاةنيدملاهذهتاقرط
ةوسقبترمةداحريشانمراثآاهنأتملع،هيبنجنمليست
ًائيشلوانتأوّيلجرلسغألهتيبىلإيناعددقو.هيبنجىلع
نأتملعيذلاميركلالجرلاتيبتلخدو!ماعطلانم
.»هللاصالخ«وأ»هوهيصالخ«همساىلعتيعُدةنيدملا

هينبنمتيأردقوةلضافةأرمانمًاجوزتملجرلاناك
قيقدتلانمءيشبلجسأنأقئاللانملعلو.نينثا
.ةبيجعلاةليللاهذهثادحأ

.كابترالاهيلعادبهسفنوهو.ًاددرتمتيبلاتلخد
يعمسلجيلهو؟هتيبيفيرصملاانأينلبقتسيلهىرت
نأىلع؟دحاولاقبطلانملكأيله؟ةدحاوةدئامىلع
تملع.فاخيالأايلعرماوأىقلتهنأودبي.لطيملهكابترا
.ةدئاملاىلعسولجنحنوكلذ

هتجوزنكل..ّيمدقاولسغيلديبعلاضعبمدقت
تلواح.ةمدخلاهذهبموقتيهاهوكرتينأتراشأ»ةيبنلا«
يبنلالاقةدئاملاىلإانسلجاملو.ترصأاهنكلاهدرأنأ
ينولبقتسينأايلعلاتاهجلانمرماوأاوقلتمهنإءايعشإ
.تعضخينكلوًاغلابيلجخناك.ءامسلانمكالمك

،مضهلاةلهسةفيفخةمعطأقابطأرمألالوأيفتمدُق
هللاةمظعقبطو،قَلخلاقبطاهنم.ةلوهسباهانمضه
ِدْجَمِبُثِّـدَُحتُتاَواَمَّـسلَا«هلكملاعلاىلعهلضفوهوّمسو
لاَو،ِهللا

ْ
.)١٩:١رومزم(»ِهْيَدَيِلَمَعِبُِربُْخيُكَلَف

مسدلاةديدشفانصأنمقابطأتمّدُقكلذدعبو
اذهو،هللاةسادققبطاذهف.اهمضهلةصاخةوقبلطتت

اذهو،حئابذلاوسومانلاقبطاذهو،ناسنإلاةيطخقبط
.نارفغلاقيرطقبط

»ملأتملادبعلا«و»ةملكلادسجت«قبطقابطألامسدأنمو
.»ةلوبقملاةحيبذلا«و

هنأالإ،يبلقيفةروفحمتلظةليللاكلتةروصنأعمو
نألواحأسينأىلع.اهبظفتحألاهمسرأنأبعصلانم
.يدهجردقباهروصأ

ىرأيبذإو،بلقلاحوتفمنينيعلاضمغمتسلج
»ءايعشإ«يدوهيلاهمساهيلعقلطنلوأ»هوهيصالخ«
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هتجوزتسلجلباقملادعقملاىلعو،ةدئاملاسأرىلعسلجي
ىلإو»بوشيرآش«ريبكلاهنباسلجنيميلاىلإو»ةيبنلا«
نمنانثاسلجلباقملافصلايفو.»زبشاح«هبناج
.ةدئاملاسأرللباقملافرطلايفانأتسلجو،يبنلاذيمالت

لكيهميظعلالكيهلاىرأيباذإورظنملااذهىفتخا
اهنإلوقأال.اهفصأفيكملعأال،ةفرغيفنحن.ناميلس
الوًاسمشرأمل.ءوضلانمةلعشتناكاهنألةئيضمتناك
فلأتناكلب..ًاسمشتناكاهنكلو،ًاحابصمالوًارمق

ينكلو،ةدشبّينيعتضمغأ.ةدحاوةلتكيفسمش
وهيسركاذهّ.يفةحراجلكبرصبأتنك.رصبأتللظ

ربتعُت،جيهبيناروننئاكهيلعسلج،رونلانمةعطقو
،فرعأال؟ىرأتنكفيك.هلةبسنلابًامالظسمشلا

ىلعسلجدقوهسفنديسلاهنأتملع.تيأرينكلو
.لكيهلاألمتهلايذأويلاعلايسركلا

،لخدييبنلاترصبأينكلو!ملعأال؟انأتنكنيأ
.ىريهنأتسسحأينكل.ههجوىلعًاعقربعضيناك
ةعبرأ،ةحنجأةتسكالملكل.ناكملاألمتةكئالمكانه
،منرتةكئالملاو.ةمدخللنانثاو،هيمدقوههجويطغتل

،ٌسوُّدُق«:لوقتةكئالمةدحاولاةيحانلايف.بواجتتو
ُّبَر«.بيجتةكئالمىرخألاةيحانلايفو»ٌسوُّدُق،ٌسوُّدُق
جلا

ْ
.)٦:٣ءايعشإ(»ِضْرَألاِّـلُكُءْلِمُهُدَْجم.ِدوُُن

ةبيهراهارأتنك..باوجلاومينرتلاعمسأتللظ
؟!اهنمتبرطضا؟!اهتببحأ؟لوقأاذام..ةولحةعورم
؟؟ينتعفدو..ينتبذج

نكأملينأعمو.فيثكلاباحسلاودجملابناكملاألتما
ترصبأ.ينيوتحيفوخلابتسسحأينكلناكملالخاديف
:حوحبمتوصبخرصيوهوضرألاىلعطقسيءايعشإ
اَنَأَو،ِْنيَتَفَّـشلاُسِجَنٌناَسْنِإِّـينَأل،ُتْكَلَهِّـينِإ!ِيلٌلْيَو«
تيأرو.)٦:٥ءايعشإ(»ْنيَتَفَّـشلاِسِجَنٍبْعَشَْنيَبٌنِكاَس

اهبسمليوحبذملاراننمةرمجذخأيةكئالملانمًادحو
َعِزُتْناَف،َكْيَتَفَشْتَّـسَمْدَقِهِذهَّـنِإ«:لوقيوهويبنلايتفش
مثِإ
ُْ

.)٦:٧ءايعشإ(»َكِتَّـيِطَخْنَعَرِّـفُكَو،َك

؟ُلِسْرُأْنَم«:لوقيًاتوصءايعشإعمسامكتعمسو
طقاسدعبوهوفتهيءايعشإباذإو»؟اَنِلْجَأْنِمُبَهْذَيْنَمَو
لِسْرَأاَذَنَأه«:ضرألاىلع

ْ
.»يِن

،رودتةفرغلاويمدقتحتزتهتضرألانأتسسحأو
نحناه.بيهرلارظنملانمًائيشىرأالفّينيعحتفأو
تلجتدقوءطببكرحتيءايعشإوةدئاملاىلعنوسلاج
اذهبهرأام«:تفاختوصبمتمتيو،ههجويفةبهرلا
توصبلاقمث..»ناكملااذهيفهللانإًاقح!ناكملا
هللا،فوخملابوهملاهللاتيأرمعن.»هللاتيأر«:عومسم
ينكل،ينيعبهرأمليذلاهللا.ينلسرأويناّقنورهظيذلا
نمرونوهيذلاهللا.هتروصفرعأاليذلاويحوربهتأر
!ضرألالكءلمهدجميذلا،سودقلاهللا.رون

انهو.انأهتيأرامبايؤرلاهذهنعءايعشإثدحتو
وهله؟ملحأتنكله؟ىرأتنكله«:يسفنتلأس
!ملعأال»؟هتيأريذلاهللا

نأىرخأةرمتسسحأ..ثداحتنةليوطةرتفانسلج
ينأىلع.ةبيغيفتبهذوّينيعتضمغأ.يبرودتايندلا
.ًايرئادًاقيرطتيأركلذءانثأ

.يتحايسيفةريثكءاطخأتبكتراينأفرتعأنأيغبني
ًاصاخشألباقأو،قيرطلانععبطلابدماعريغليمأتنك
لكىسنأتنكهافسأاوينكل،مهعمثدحتأومهناكممهل
تلباقينأتفشتكايتاركذمىلإتدعامدنعو.ءيش

عميئاقلنعتبتكو،ةرمنمرثكأءايعشإودوادوىسوم
نمو.تاملكلاسفنرركأتنكو،ةرمنمرثكأءالؤه
اوعمسمهنإيلاولوقيملو،ينودريملءامظعلاءالؤهنأبجع
هللاو،ينولمتحادقل.ةرمنمرثكأغرافلايمالكينم
عمسهنأتملعدقل.يبلقصالخإملعيهنألينلمتحا
:اذاملةرمهللاقدوادنأتملع.هللاهنأل،افعويريغنم
:ةرمهللاقو.)١٣:١رومزم(»؟ِناَيْسِّـنلاَّـلُكِيناَسْنَت«
ِمل!ْظِقْيَتْسِا«

َ
هنأقثأكلذل.)٤٤:٢٣رومزم(»َىفاَغَتَتاَذا

ينإهللوقأس.تقطنوهيفتأرجتاميفينعحفصيس
انأاه.مهفأملامبتقطنينإو،بارتلايفمدنأوضفرأ

هنأقثاوانأو..يمفىلعيديتعضو؟لوقأاذامف،ريقح
هبتملكتامنأو.هنعثحبأينأملعيوه.ينحماسيس
يلهمّدقامممظعأهنإ.وههنعديكأتلابنكيملهللانع
هلإلانعتملكتدقانأو.ءايعشإىتحوأدوادوأىسوم
..هومّدقيذلا

يتاركذملبقاهيلعترثعيتلايتاركذمعضأانأاهو
.ءايعشإءاقلنع
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ءايبنألاعمتاسلج:عباسلالصفلا

اهمسانإيللاق،ًادجةريبكةعاقىلإيقيفرينذخأ
ًادعقمتيأرو.نييالملانييالماهيفتيأر»خيراتلاةعاق«
ءامظعنميلوحنوسلاجلاناك،هيلعتسلجفًايلاخ
ايمرإوبويأوءايعشإودوادوىسوممهنمتفرع.ءامظعلا

!ثيدحلايقيفرأدبو.قوقبحو

هنوعديو،صّلخمثحابديسلايقيدصمكلمدقأ«
نعثحابلاهيمسننحنانتغليفو»قحلانعثحابلا«
نأبراقًاخيشنآلاهنورتمتنأوًاعفايهموقنمجرخ.هللا
،سيزيإوسيريزوأميلاقأبرمدقو.مرهلانسىلإلصي

نععمسكانهو.رصمةهلآفنكيفتاونسةدعشاعو
سيزيإتاومسلاةكلملباقرصميف.موكلموكلومولعب

نماهتخأوسينيفوراتشعوتوراتشعواهتوخإنععمسو
زمرهوسويز»دلاولا«نعهوثدحعبطلاب.سيماطرأاهيبأ

اهضغبأوةهلآلاهذهرقتحادق.انيثأوسراموديبويكو
انميلقإىلإةيانعلاهتدشرأو.ًاطخاساهميلقإنمجرخو
ًاحورطمهيلعترثعينأةقيقحلا.ميظعلاهوهيميلقإ،كرابملا

اذام،هموقنيبناكىتمفرعيالوه.ةديعبلاءارحصلايف
ىتمورصميفهسفندجوىتم،قيرطلايفهلثدح
.»؟ملحأانأله«:لأسيوهينيعكرفيامًاريثكهنإ.بره
له؟يموقمهنم؟انأنم«:لوقيًاريثكهتعمسينإلب
له؟ءارحصلابلقيقةريبكلاةحاولايفكانهشيعأتنك
انكله؟ةورثانلتناكله؟مايخلاةقطنميفميقأتنك
؟يقينيفلاويناعنكلارجاتلاًاقحانءاجله؟مئاهبلاكشيعن
نعمهربخأيذلابيرغلامهفيضنعيقينيفلاانثدحله
له؟ملحأتنكمأ،ًاقحهعمترفاسله؟هلإدوجو
البةرفحتناكله؟ةرفحيفتطقسله؟ةلزلزتثدح
»..؟رصميفتنكله؟ًاقحتظقيتساله؟رخآ

ثّدحيناكو،هدحوناكاملككلذلعفيناك«
.»نجأداكأينإ«:لوقلابهثيدحمتخيمث..هسفن

نععمسيوهوًاميظعهرورسناككرابملاانميلقإيفو«
.»هنعثحبأتللظيذلاهللا«ًاقحهنإلوقيو،ميظعلاهوهي
نمءيشبسحيأدبةرتفميلقإلايفراسنأدعبهنأىلع
يذلاهلإلاوهاذهسيل:متمتيهعمسأتنك.قيضلا
ألميهنأهيدينيبانأوسحأهلإنعثحبأينإ.هنعثحبأ
.»يبلقلك..يدسجاليبلق..يبلقلك،يبلق

كيلإ،هوهيلكيهةدمعأايمكيلإهبتئجدقانأاهو«
تنأ،دوادميظعلامنرملااهيأتنأو،ىسومريبكلايبنلااهيأ
متنأ،يخالمايقوقبحايايمرإاي،ملأتملادبعلايبنءايعشإاي
لك،هبلقطسبينأهلنوحمستسله،ناميإلاناوخإاي
.سلجوتاملكلاهذهلاق.»؟مكمامأهبلق

.يمامأناكملاىفتخا.بيهرتمصناكملاىلعداسو
.دوجومانأله،يسفنيفتككشلب.ًادحأىرأدعأمل
انأ.ملحأالينأ،ظقيتسمينأ،شيعأينأدكأتأنأتلواح
عفترمتوصينظقيأنأىلإكلذكتللظوءارحصيف
،ةميلحةقيقرةمغنهتايطيفلمحيناكهنأولو،دعرلاك
؟قحلانعثحابلااهيأيغبتاذام

.ىسوموهملكتملانأتفرعو،توصلاةيحانُّتفتلا
ىرأدعأملينألب.باوجال؟ىسومهنأتفرعفيك
قبسيتلانييالملاوأفولألاالو،ءايعشإالو،دوادال،ًادحأ
وجلانأسحأتنكلب،اهدوجوبسحأتنك-اهتيأرنأ
.ةبيهرتانئاكبءولممهسفن

يموقناك،ىسوميديس«:تلقويناكمتفقو
..نوجوزتيونوجوزيونوبرشيونولكأي،مئاهبلاكنوشيعي

ىلإ،اوكلسامككلسيرخآليجمهدعبموقيل..نوتوميو
ينإ.ينظقيأيذلايقينيفلاهعمءاجويناعنكلاءاجنأ
.ةأرمايمأ..لجرانأ..انأ..ًاناويحالوًارئاطتسل
.اهريظنشيعناننكلو،تاناويحلاورويطلاىلعدوسننحن
يردصيفلاجامبتثدحتامدنعو.ةظقيلاهذهينتقلقأ
نعفك.انراكفأوكركفلبلبتال«:لاقوّيفراث،يبأىلإ

كانهناك.فكأنأعطتسأملينكلو.»قمحألاريكفتلااذه
.»!يبلقيفعوج

رصمةهلآتيأرو.ًاربجمرصمىلإتلُمحوتجرخ«
ثحبأيذلاهلإلاوههنأتفرع.ميظعلاهوهينعتعمسو
هلإهنإ.سودقهلإهنإ.حورلاهللا.دحاوهلإهنإ.هنع
هلإوهلوقأينعد-يديسايهلإلااذهنكلو.ريخلا
هلإلاسيلهنإلوقأوًاططشيتآنأيلحمستله.ىسوم
عشخأانأ!ياشاح،هللايفنعطأانأ.هنعثحبأيذلا
لك،هللانوكينأنكميالهنومدقتيذلانكلو.همامأ
ثحبأيذلاهللاوهسيل،ىسوميديساي.ال..هللا

.»هنع

هنأتسسحأدقو،هناكميفلملمتيىسومناك
ةمغنبّيلإثدحتيقلطناو.هلامتحاقوفيامينملمتحي
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:لاق.ًابعرمًابضغاهتايطيفلمحتتناكاهنأولوةئداه
،هنعثحبتيذلايقيقحلاهلإلا،هللاوهسيلانهلإنإلوقت«
قمحأنذإكنإ؟كلذلوقتله.كبلقغارفألمييذلا
يقيقحلاهلإلا،هللاوهانهلإنإ.ةريصبلاوبلقلاىمعأ

اهنكلو.ءودهبتاملكلاهذهىسوملاق.»هاوسسيلو
انأ،ىسوميديسايًاوفع«:تلقف..دعرلاكاهتوقيفتناك
الاذامل.كملحبينعمستنأوجرأينكل.كلذلقأمل
كعمسمىلعديعأسانأ؟ًاديعبدعتبأملانأويمالكعمست
النأوجرأينأامك.كهلإنعتنأاهتنوديتلاتاملكلا
عضأينعد.ينعمستتنأوفورعملاكملحنعىلختت
الاهنإ.ةسدقملاكرافسأيفاهتبتكيتلاتاملكلاسفن

ْدَقِّـينِإ«:هتأرماةراسللوقيميهاربإاذه:حيضوتىلإجاتحت
ملٱُةَنَسَحٌةَأَرْمٱِكَّـنَأُتْمِلَع

ملٱِكآَراَذِإُنوُكَيَف.ِرَظْنَْ
ْ

َنوُّيِْرصِ
ِكَّـنِإِيلوُق.ِكَنوُقْبَتْسَيَويِنَنوُلُتْقَيَف.ُهُتَأَرْمٱِهِذٰه:َنوُلوُقَيْمَُّـهنَأ
َحتَوِكِبَبَسِبٌْريَخِيلَنوُكَيِل،يِتْخُأ

ْ
»ِكِلْجَأْنِمِيسْفَناَي

ةراسنوعرفذخأوميهاربإريبدتمتو)١٣-١٢:١١نيوكت(
ُهَتْيَبَوَنْوَعْرِفُّبَّـرلٱَبََرضَف..اَهِبَبَسِبًاْريَخَماَرْبَأَىلِإَعَنَصَو«
لق.)١٧و١٢:١٦نيوكت(»َياَراَسِبَبَسِبًةَميِظَعٍتاَبََرض
بقاعيوبنذملاكرتيهلإيفلوقتاذام،ىسوماييل
»؟ءيربلا

هلإهنإ..ناوكألاقلخميظعهلإاذه.ًاضيأعمسامث«
ينكل.هترضحيفبرطضاهلإ.هبهرأهلإ.همامأعشخأ

لسريهارأاذوه.ينبحيهلإ..هبحأهلإنعثحبأتجرخ
مهنكلو.حيحصاذه.ًادجرارشأاهلهأ.مودسىلإهلسر
َموُدَسَىلَعُّبَّـرلٱَرَطْمَأَف«هنعبتكتتنأو.هيديةعنص

لِتَبَلَقَو.ِءاَمَّـسلٱَنِمِّـبَّـرلٱِدْنِعْنِمًاراَنَوًاتِيْربِكَةَروُمَعَو
ْ
َك

ملٱ
ملٱِناَّـكُسَعيَِمجَو،ِةَرِئاَّـدلٱَّـلُكَو،َنُدُْ

.ِضْرَألٱِتاَبَنَو،ِنُدُْ
لِمَدوُمَعْتَراَصَفِهِئاَرَوْنِمُهُتَأَرْمٱِتَرَظَنَو

ْ
:١٩نيوكت(ٍ»ح

كلذعاطتسافيك،ىسوميديساييللق.)٢٦-٢٤
،ءاسعتلاكئلوأبيصتلاوهألاىريوهوحيرتسينأهلإلا

لاوهأنمنوخرصيراغصلالافطألاىرينألمتحافيكو
.ًاباقعرانلاتناكلهىرت؟رانلايفنوبلقتيمهوباذعلا
املافطألاو؟راننودبمهيشالينأهناكمإيفنكيملأ
.»؟مهبنذ

نمهللابلطنعهتبتكامىسوميديسايركذتله«
ناكهنإيللقتال.هبحييذلاهديحوهنباحبذينأميهاربإ
نعردصيالهنإ.بلطلادرجمنمعزفأينإ.ناحتمادرجم
ىلعلمعيو،ءايدرألاىتحسانلابحيهنعثحبأهلإ

.»؟مهتياده

انأمعن.ىسوميديسايمكهلإقيرطتعبتتدقل«
يفتدعتراوتبعتراوهمامأتعشخوهتمركأوهتمظع
امدنع،فوخملاميظعلاهلإلااذهينحماسيلنكل.هترضح
»!هنعثحبأتجرخيذلاهلإلاوهسيلاذهنإلوقأ

نمبلطاو،فورعملاكملحبينعمستنأوجرأيننإ«
نعيجورخو»يبدأمدع«ويتراسجنعوفعينأكهلإ

ةلقب«هنعثدحتأذإيتيطخنعلوقأيلعللب،يدودح
هنأفرعأوهتوقفرعأينإكللوقأىرخأةرم.»بدأ
سحأهقئالخدحأكينكلو.ةخفنبينيشالينأعيطتسي
هللاقميهاربإنأتعمسدقل.هيلعرساجتأنأقحلايلنأ
)١٨:٢٥نيوكت(»؟ًالْدَعُعَنْصَيَالِضْرَألاِّـلُكُناَّـيَدَأ«:ًاموي
تركذنأقبسامكدوادو.هللاملكيهنأفرعيناكهنأعم
ينأملعيهنألينعوفعيهنأقثاوانأ!كلذنمرثكأرساجت
يفكلوقام،ىسوميديساييللق...يثيدحيفصّلخم
نمناسنإلاكلذنكيل؟ناسنإلًامصخفقيميظعهلإ
،هلإهنأعّديلب..كولملامظعأنكيللبًاكلمنكيل.نوكي
ًاسفانم؟ناسنإلاكلذلًاسفانمهللافقينأزوجيلهف
براحيكهلإانلتروصدقو..نوعرفةهلآلونوعرفل
ًاهلإنألبقنلهىرت.هيلعرصتناهنأحيحص..نوعرف
»؟رخآ»هلإل«ًادنفقيًايقيقحًاهلإ،ًاقالمعًاميظع

اهنكلو،تايآيرجيهلإلاكلذانلتمدقدقمعن«
ىوقأامهدحأ،نييوقنينثانيبةسفانملاليبسىلعتمدق
.»رخآلانم

:لوقأتردابمالكلابمهيىسومنأتسسحأذإو
تايآلاةيضق،ىسوميديساي،ىسومايىرخأةيضقو«
كنأنظتكنإ.اهوعدتامك،رشعلاتابرضلاوأ،رشعلا
،مهرورشةرارممهقاذأنأبنييرصملابرضهنأكهلإمركت
ففجومهعاجأ،مهقازرأرداصمدابأومهعورزفلتأف

كزاجأورحبلاقلفنأدعبًاريخأو،مهراكبألتقومهلوقح
كتخأوتنأكتوصتعفرو.مهناسرفقرغأسبيلاىلع
لا«:فاتهلاب

ْ
يفاَمُهَحَرَطُهَبِكاَرَوَسَرَف لاِ

ْ
)١٥:١جورخ(»ِرْحَب

امأ.همظعتوهللامركتكنأكنمًامعزكلذتركذدقو
المكنأىرأينإف،هللاينحماسيلويديسايينحماسف،انأ
هللاىلإبسنأنأقيليله.همساىلإنوئيستلبهنومركت
ىلإتأسأدقمعن...؟ةوسقلابيحوتيتلاءايشألاهذه
.»!!هقلخضعبلًاودعهتفقوأكنألىسومايكهلإ

سودق،دحاوهلإهنإ.رمألالوأيفهبتبجعأدقل«
اميفترهظأكنكلو.مظعمبوهمناوكألاديس،رهاط
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بناجوحنهجتمهبلقنأوأ،هلبلقالهلإهنأهنعهتبتك
نإفملاعلاةيقبامأ.ةحاسملادودحمريغصبناج،رشبلانم
عمو.ءادعلاوةموصخلافقوممهنمفقيىسومايكهلإ
كنكل،رطملاوباحسلاورمقلاوسمشلاديسهنإلوقتكنأ
اهلسرياّمنإو،اهريخنمملاعلامرحيمزلاذإهنأنلعتداكت

.»!!هبعشلجأل

ريسي»راتخملابعشلا«وهاه.ينريحيرخآًارمأنأىلع«
ءاسنلاجرلاريغاهيفًابوعشصختًاضرأكلتميلناعنكىلإ

دالبلاكلتلخدينأ»راتخملابعشلا«رمأيوهو.لافطأو
ىراذعلايقبتسيوأ..لافطألاوءاسنلاولاجرلالتقيو
كلتنإلوقتدق.ءامإوًاديبعمهنملعجيولافطألاو
يغبنيناكنيذلارارشألانمتاعامجمضتتناكبوعشلا
لب؟مهنمًاريخكموقناكلهف،ضرألانماوشالتينأ
هلإلاوهو-هللانكميناكامأ،ةحلاصةعامجمتنكمكنإلقنل
لوقأال؟مهقلخةداعإىلعلمعينأ-ءيشلكىلعرداقلا
اوسيلأ؟وهمهقلخيملأ.حالصإامنودماركلارممهبرميهنإ

كلذىلعنوهيفيك؟لكلادلاووهسيلأ؟هدالوأمهعيمج
هبعش«لجأنممهيشاليوهدالوأضغبينأريبكلابألا
.»؟سانلاةيقبنمًاريخلعفلابنكيمليذلا»راتخملا

نمىرتمأ،ىسوميديسايمالككدنعلهىرت«
ليطأنأيغبنيالينأنظأ؟يثيدحلمكتسأنأمزاللا
يديسايكيلإمدقتأنألضفألانأنظأو.كعمةشقانملا
بسحكبلقنإكنعهللالاقيذلالجرلاتنأ.دواد
كرأملينإ...اذامينأ..ينأكربخأنأىرتله.هبلق
»...اهنعثحبأتجرخيتلاةروصلابكهلإمدقت

قبسدقو،ديدحنمبيضقبرارشألامطحت«:لقتملأ
طخسيهلإ«هنإهنعلقتملأ.»رارشألانانسأتمشهنأ
بلطتملأ.»ًارانوًاخاخفرارشألاىلعرطمي«هنإو.»مويلك
لاتقلاكمّلعهنألهركشتكنإو،كودععرصيوموقينأهنم
ايمصاخ:هللقتملأ؟نيمواقملاقحسىلعكيديبردو
بلطتنيذلاهؤادعأددبتيموقيامدنعهنإو،ّيمصاخمبر
هلإاي«هللوقتيذلاو»ًاخفمهتدئامرصتل«:ًالئاقمهل
تدرأمك.ملأتمانأ.دواديديسايدوادايال.»تامقنلا
هاشخأ..ةبهريفهمامأفقأينإ.دوهيلاهلإكهلإلبقأنأ

.هبحأهلإيلنوكينأبغرأينكلو

نأىسومّيلإراشأنيقابلاعمثدحتألُّتفتلاذإو
عمملكتتنأكل.تلقامنآلاكافك«:لاقو،تمصأ
تلهُذو.بضغنودبهمالكّيلإهّجو.»دعباميفنيقابلا

هنأتركذدقو.يساقلاراهتنالاالإهنمرظتنأنكأملينأل
نعّربعيناكههجونكل.هلتقويرصملاىلعبضغًاموي
!!ًاميلحىسومناكمعن.ةقرلا

..قمحأويبغكنإكللوقأنأّينباييلحمسا«:لاق
.يبضغمدعلتلهذناكنأيلرهظدقلو.ًادجقمحأمعن
تملكتدقل.كيلعهللاةانألوطنمرثكأتلهذناانأ
.نآلارثكأهللاتفرعكنأدقتعأو،ةلاهجبوةفرعممدعب
ينبايتنأنم.هللاىلعةريقحلاةدودلاتنأتملكتدقل

رظنا؟تنأنم؟هريبادتوهتمكحيفهللاىلعلواطتتىتح
نأءيشاللارساجتيله.ًائيشتسلتنأ.كسفنىلإ
.كيلعتفطعانأ.نيكسمتنأ؟هللاةمكحنعثدحتي
...سخانمسفرتنأكيلعبعص.كيلعتقفشأمعن

هللانمبلطأ.رارسألالككلفشكأنأعيطتسأالانأو
ُضُفْرَأَكِلذِل«:بويأعملوقتسذئنيح.كلاهفشكينأ

يفُمَدْنَأَو يفرس:كللوقأاملك)٤٢:٦بويأ(»ِبَاُّرتلاِ
نأيخالملوءايعشإلودوادلحمسيهللالعلفقيرطلا
ىلعرسومله...هللاتوكلمرارسأضعبكلاوفشكي
.»هللاةكرب

نيرظتنملاعم:نماثلالصفلا

عمسأمل...ًافولأمًاتوصتعمسمانملاوةظقيلانيبانأو
لااَذَوُه«:تاملكلاّينذأيفتّنر.هلوأنممالكلا

ْ
ُءاَرْذَع

َحت
ْ

ُهللاَا:ُهُريِسْفَتيِذَّـلا»َليِئوُناَّـمِعُهَمْساَنوُعْدَيَو،اًنْباُدِلَتَوُلَب
ريصيوهئامسنمهللالزنيسمعن.)١:٢٣ىّتم(»اَنَعَم
نمدلويسهنأولو،سانلارئاسدلويامكدلويس.ًاناسنإ

.ءارذع

ًاصخشلأسأتنكولامكلوقأانأويتبيغنمتفقو
ءارذعنميتأيس«:ًابجعتمملكتأتنكولامكوأ،يمامأ
.»!!؟رشبعرزنودب

هيفتسلجيذلاناكملايفسلاجانااذإفّينيعتحتف
َحت«تاملكلاددريءايعشإاذوهو،ءايعشإعم

ْ
،اًنْباُدِلَتَوُلَب

.»اَنَعَمُهللاَا:ُهُريِسْفَتيِذَّـلا»َليِئوُناَّـمِعُهَمْساَنوُعْدَيَو

هللا؟اذهنوكينأنكميفيك.ةديدشيتريحتناك
!!ملسلالوأنمهتيناسنإأدبيلب،ًاناسنإريصي

نكأملعبطلابىرأانأاذإو،ىرخأةرمّينيعتضمغأ
ينمءزجلك،يصخشعومجمبىرأتنك.ينيعبىرأ
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ةنيدملايف،ةيدوهيلايفيسفندجأاذنأه.عمسيوىريناك
كلامملانإ.ًابرطضمريسيزاحآكلملاوهاه.ةسدقملا
ودعلاعمقفتتةقيقشلاةكلمملاىتح.هيلعبلأتتةطيحملا
...هقاقحتسامدعمغربهيلعتفطعءامسلانكل.هدض

ولامكيمامأمايألاترادكلملاكلذهجولمأتأانأذإو
اذوه.محلتيبةنيدميفانأاذإو،ًاكرحتمًاطيرشتناك
:لوقيتوصلاعمسأينكل.ًالجرفرعتملمعنءارذع
وهيتأيس.كذاقنإليتأيسهللانإ؟زاحآايبرطضتاذامل«
هللانإ.»انعمهللا«وهًانبادلتولبحتءارذعلااذوه.هسفنب

هنكلوءامسلانميتأيس.ةيرشبلابفأريسو،هسفنبيتأيس
ملكتيهعمسنس،هسملنس،هارنس.ضرألاقيرطنعيتأيس
.»!انعم

هينيعضمغأدقوهسأرعفرمثًاليوطءايعشإىنحناو
اَمَكٌ.قيِضاَهْيَلَعيِتَّـلِلٌمَالَظُنوُكَيَالْنِكَلَو«:لوقيلعجو
ُريِخَألٱُمِرْكُي،ِيلاَتْفَنَضْرَأَوَنوُلوُبَزَضْرَأُلَّـوَألٱُناَمَّـزلٱَناَهَأ

لٱَقيِرَط
ْ

يفُكِلاَّـسلٱُبْعَّـشلَا.ِمَمُألٱَليِلَجِّـنُدْرُألٱَْربَعِرْحَب ِ
لُّظلٱ

ْ
جلٱ.ًاميِظَعًاروُنََرصْبَأِةَم

ْ
يفَنوُسِلَا ملٱِلَالِظِضْرَأِ

ِتْوَْ
متمتيءايعشإلعجو.)٢و٩:١ءايعشإ(»ٌروُنْمِهْيَلَعَقَْرشَأ
ملٱِحَالِسَّـلُكَّـنَأل«:لوقيهتعمسفعفترمتوصب

لَسَتُْ
ِّـ
يفِح ِ

لٱ
ْ
يفٍجَرْحَدُمٍءاَدِرَّـلُكَو،ىَغَو لِلُنوُكَي،ِءاَمِّـدلٱِ

ْ
ًالَكْأَمِقيِرَح

َىلَعُةَساَيِّـرلٱُنوُكَتَو،ًانْبٱىَطْعُنَوٌدَلَواَنَلُدَلوُيُهَّـنَأل.ِراَّـنلِل
،ًاّيِدَبَأًابَأ،ًاريِدَقًاٰهلِإ،ًاريِشُم،ًابيِجَعُهُمْسٱىَعْدُيَو،ِهِفِتَك
هنَالِمَالَّـسلِلَو،ِهِتَساَيِرِّـوُمُنِل.ِمَالَّـسلٱَسيِئَر ِّـِيسْرُكَىلَعَةَياَِ
حلٱِباَهَدُضْعَيَواَهَتِّـبَثُيِل،ِهِتَكَلَْممَىلَعَوَدُواَد

ْ
لٱَوِّـَق

ْ
َنآلٱَنِم،ِّـِرب

جلٱِّـبَرَُةْريَغ.ِدَبَألٱَىلِإ
ْ
.)٧-٩:٥ءايعشإ(»اَذٰهُعَنْصَتِدوُُن

رظنيلعجو.ملحنمقافتسانمكههجوءايعشإعفر
تفتلاو.»؟انأنيأ«:هسفنلسمهيوهونيتغئازنينيعبانيلإ
قيليامككببحرأملينإ.يقيدصايةرذعم«:لاقوّيلإ
.»زيزعفيضب

.ًابيرغًامالككنمتعمسينكل،كيلعال«:تلق
كلذدعبو»انعمهللا«وهًانبادلتءارذعنعملكتتكتعمس
ىعدييذلادوادلسننمدولوملانبالانعلوقتكتعمس
نأعيطتستلهىرت؟ًاهلإ...ًاريدقًاهلإًاريشمًابيجعهمسا

هللالوقت.»ًاريدقًاهلإ«لانع»انعمهللا«اذهنعينربخت
اهتعمسزاغلأاهنإ؟ءارذعنمدلوي؟ناسنإهللا؟ًالفطدلوي
ًائيشكتاملكىلعىقلتنأنكميله.يقيدصايكنم
.»؟ءوضلانم

.عيطتساال.ال،الك«:لاقوهناكميفءايعشإلملمتو
الانأواهتلق.ينعةجراخةوقنمتقطنامبتقطندقل
يفبّقنأس.تاوبنلارونيفاهمهفأنألواحأس.اهمهفأ
تنأ؟كالملانعانريبعتوه»انعمهللا«لهىرُت.تاوبنلا
وههللالعل.شيعيوهللاىريالناسنإلانأنمؤناننأملعت
نأسحأينأىلع.ةيربلايفىسومعمناكيذلاكالملا
نععمسننأاندتعااممًادجمظعأءيش»انعمهللا«كلذ
نإ.ةوبنلامتتىتحرظتنناننأهبريشأاملك.كالملا
لاحلكىلعاهنكلو.ةياهنلاتسيليقيدصايةيدوهيلا
ال.فقنال»ريسن«لوقأ.هيفريسننأيغبنييذلاقيرطلا
:تلق.»؟مظعأقئاقحلزمراهنإوةقيقحلالظاهنإ.ميقن
مكنأىشخأ.هللااومدقتمل-دوهيلادصقأ-مكنكلو«
مكحباذموةليمجلامكباوبأومكلايخفلخهومتبجح

معن.مكضئارفومكسوقطومكروخبومكنيبارقومكحئابذو
ماوكأتحت،يبركنارفغ!»ىفتخا«هللانأىشخأ
.»مكديلاقت

ايًاقحمنوكتدق«:سمههبشيفلاقوءايعشإينعطاقو
.ىوكشلاهذهىكتشايذلاكدحوتنأتسل.يقيدص
اَذٰهَّـَيلِإُِبَرتْقَي«:لاقذإ،يمفىلعكلذهللانلعأدقف
لَقاَّـمَأَو،ِهْيَتَفَشِبيِنُمِرْكُيَو،ِهِمَفِبُبْعَّـشلٱ

ْ
يِّـنَعٌدِعَتْبُمَفُهُب

لَعُيْمُهَويِنَنوُدُبْعَيًالِطاَبَو.ًاديِعَب
ِّـ
اَياَصَوَيِهَميِلاَعَتَنوُم

ةنيدمنأعنميالاذهنكلو.)٩و١٥:٨ىّتم(»ِساَّـنلٱ
ًالعفمهنورخآلصودقف.ديحولاقيرطلايهةيدوهيلا
.انتنيدمقيرطنعديعبرخآقيرطنعاولصو.لئالق
دارفأنعالإعمسأمل.ديكألاقيرطلايهانتنيدمنكل
،قداصيكلم:ىرخأقيرطنعهللاىلإاولصولئالق
عبطلاب.ةلقءالؤهنكل.نورخآو..زافيلأ،بويأ،نورثي
اليذلامهناكممهلمهو،نيلوألاءابآلانعملكتأالانأ
ءابآلانإلب.كلاثمأنعوكنعملكتأينإ.هيفثحبن
كلذل.اهبنوطبترممهنإ.ةيدوهيلاةنيدمنعءابرغاوسيل
ثكما:كللوقأالانأ.قيرطلااذهضفرتالأكنمبلطأ

يفهقرتختقيرطدرجمةنيدملاهذهنإ.ال،ال.ةنيدملاهذهيف
نلكنكل.هارتسهللاةنيدميفكنإهللاةنيدمىلإكليبس
.»هارتسكنكل.هّليختتيذلاحوضولايفهارت

قلستيهنأكناك.هنوقعومجمبملكتيءايعشإناك
نمغرفنأامو.عافترالاةبوعصنمثهليوهوًايلاعًالبج
ةدشنمدهنتوةبيرقلاةداسولاىلعحرطناىتحهثيدح
ةبيرغلاتاملكلابملكتهسافنأطقتلانأدعبو..بعتلا
ْنِمٌنْصُغُتُبْنَيَو،ىَّـسَيِعْذِجْنِمٌبيِضَقُجُرَْخيَو«:ةيتآلا
حلٱُحوُر،ِّـبَّـرلٱُحوُرِهْيَلَعُِّلَحيَو،ِهِلوُصُأ

ْ
لٱَوِةَمْكِ

ْ
ُحوُرِ،مْهَف
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ملٱ
لٱَوِةَروُشَْ

ْ
ملٱُحوُر،ِةَّـوُق

يفُنوُكَتُهُتَّـذَلَو.ِّـبَّـرلٱِةَفاََخمَوِةَفِرْعَْ ِ
ُمُكَْحيَالَو،ِهْيَنْيَعِرَظَنِبَسَحِبِيضْقَيَالَف،ِّـبَّـرلٱِةَفاََخم
لٱِبِيضْقَيْلَب،ِهْيَنُذُأِعْمَسِبَسَحِب

ْ
لِلِلْدَع

ْ
ُمُكَْحيَو،ِنيِكاَسَم

،ِهِمَفِبيِضَقِبَضْرَألٱُبِْرضَيَو،ِضْرَألٱِيسِئاَبِلِفاَصْنِإلٱِب
ملٱُتيِمُيَو

لٱُنوُكَيَو.ِهْيَتَفَشِةَخْفَنِبَقِفاَنُْ
ْ

،ِهْيَنْتَمَةَقَطْنِمُِّرب
خلٱَعَمُبْئِّـذلٱُنُكْسَيَف.ِهْيَوَقَحَةَقَطْنِمُةَناَمَألٱَو

ْ
،ِفوَُر

جلٱَعَمُرِمَّـنلٱُضُبْرَيَو
ْ
لٱَو،ِيَْد

ْ
ملٱَوُلْبِّـشلٱَوُلْجِع

،ًاعَمُنَّـمَسُْ
لٱَو.اَهُقوُسَيٌريِغَصٌّيِبَصَو

ْ
ُضُبْرَت.ِناَيَعْرَتُةَّـبُّدلٱَوُةَرَقَب

لٱَكُدَسَألٱَو،ًاعَماَُمهُدَالْوَأ
ْ

لَيَو.ًانْبِتُلُكْأَيِرَقَب
ْ
َىلَعُعيِضَّـرلٱُبَع

لٱُّدُمَيَو،ِّـلِّـصلٱِبََرس
ْ
َال.ِناوُعْفُألٱِرْحُجَىلَعُهَدَيُميِطَف

يفَنوُدِسْفُيَالَوَنوُؤوُسَي َضْرَألٱَّـنَأل،ِيسْدُقِلَبَجِّـلُكِ
طَغُتاَمَكِّـبَّـرلٱِةَفِرْعَمْنِمُئِلَتْمَت

ِّـ
ملٱي

ْ
لٱُهاَيِ

ْ
:١١ءايعشإ(»َرْحَب

٩-١(.

تنأءزجيأملعأال.قيرطلايفتنأيقيدصايمعن
يفكنأنقيتمينأىلع.كيلعيقبمكملعأال.هيف
.قيرطلا

ىلإعلطتومامألاىلإهرصببقدحوههحوءايعشإعفرو
يفُنوُكَيَو«؟اخيميقيدصايلوقتاذام«:لاقو،قوف ِرِخآِ
يفًاتِباَثُنوُكَيِّـبَّـرلٱِتْيَبَلَبَجَّـنَأِماَّـيَألٱ جلٱِسْأَرِ

ْ
ُعِفَتْرَيَوِلاَبِ

َجتَوِلَالِّـتلٱَقْوَف
ْ
،ٌَةريِثَكٌبوُعُشُريِسَتَو.ِمَمُألٱُّلُكِهْيَلِإيِر

َبوُقْعَيِهٰلِإِتْيَبَىلِإ،ِّـبَّـرلٱِلَبَجَىلِإْدَعْصَنَّـمُلَه:َنوُلوُقَيَو
لَعُيَف
ِّـ
يفَكُلْسَنَوِهِقُرُطْنِماَنَم َختَنْوَيْهِصْنِمُهَّـنَأل.ِهِلُبُسِ

ْ
ُجُر

ِمَمُألٱَْنيَبِيضْقَيَف.ِّـبَّـرلٱُةَمِلَكَميِلَشُروُأْنِمَوُةَعِيَّـرشلٱ
طَيَف،َنِيريِثَكٍبوُعُشِلُفِصْنُيَو

ْ
ْمُهَحاَمِرَوًاكَكِسْمُهَفوُيُسَنوُعَب

حلٱَنوُمَّـلَعَتَيَالَوًافْيَسٍةَّـمُأَىلَعٌةَّـمُأُعَفْرَتَال.َلِجاَنَم
ْ
يفَبَْر ِ

.)٤-٢:٢ءايعشإ(»ُدْعَباَم

:ملأتملادبعلا

رخآنوكتىرتايىتم.»مايألارخآيف«لوقت:تلأسو
؟فرعنفيكو..ىتم؟هذهمايألا

هدسجيفةلضعلكنأتسسحأ.ءايعشإضفتناو
انأاه«:نينيعلاضمغموهوجرشحتمتوصبلاقو،زتهت
ال.وهنوكينأنكميالنكل.وه.وه.هارأمعن..هارأ
اّمعورظتنأاّمعفلتخيصخشهنإ.وهنوكينأنكمي
ِملَو،اََنَربَخَقَّـدَصْنَم«:»بعشلارظتني

َ
ُعاَرِذْتَنِلْعُتْسٱِن

َةَروُصَال،ٍةَسِباَيٍضْرَأْنِمٍقْرِعَكَوٍخْرَفَكُهَماَّـدُقَتَبَن؟ِّـبَّـرلٱ
ٌلوُذَْخمَوٌرَقَتُْحم.ِهيِهَتْشَنَفَرَظْنَمَالَو،ِهْيَلِإَرُظْنَنَفَلاََمجَالَوُهَل
حلٱُِربَتُْخمَوٍعاَجْوَأُلُجَر،ِساَّـنلٱَنِم

ْ
ُهْنَعٍَّـرتَسُمَكَو،ِنُْز

اَنَعاَجْوَأَواَهَلََمحاَنَناَزْحَأَّـنِكٰل.ِهِبَّـدَتْعَنْمَلَفٌرَقَتُْحم،اَنُهوُجُو
.ًالوُلْذَمَوِهللاٱَنِمًابوُْرضَمًاباَصُمُهاَنْبِسَحُنْحَنَو.اَهَلَّـمََحت

ُبيِدْأَت.اَنِماَثآِلْجَألٌقوُحْسَم،اَنيِصاَعَمِلْجَألٌحوُرَْجمَوُهَو
لَلَضٍمَنَغَكاَنُّلُك.اَنيِفُشِِهُربُحِبَو،ِهْيَلَعاَنِمَالَس

ْ
لِم.اَن

ْ
ُّلُكاَن

َوُهاَّـمَأَمِلُظ.اَنِعيَِمجَمْثِإِهْيَلَعَعَضَوُّبَّـرلٱَو،ِهِقيِرَطَىلِإٍدِحاَو
ٍةَتِماَصٍةَجْعَنَكَوِ،حْبَّـذلٱَىلِإُقاَسُتٍةاَشَك،ُهاَفْحَتْفَيَْملَوَلَّـلَذَتَف
.َذِخُأِةَنوُنْيَّـدلٱَنِمَوِةَطْغُّضلٱَنِم.ُهاَفْحَتْفَيْمَلَفاَهيِّـزاَجَماَمَأ

يفَو ُهَّـنَأ،ِءاَيْحَألٱِضْرَأْنِمَعِطُقُهَّـنَأُّنُظَيَناَكْنَمِهِليِجِ
َعَمَو،ُُهْربَقِراَْرشَألٱَعَمَلِعُجَو؟يِبْعَشِبْنَذِلْجَأْنِمَبُِرض

لُظْلَمْعَيَْملُهَّـنَأَىلَع.ِهِتْوَمَدْنِعٍّيِنَغ
ْ
يفْنُكَيَْملَو،ًام ِهِمَفِ

حلٱِبُهَقَحْسَيْنَأِبَّـُرسَفُّبَّـرلٱاَّـمَأ.ٌّشِغ
ْ
ُهَسْفَنَلَعَجْنِإ.ِنُْز

.ُحَجْنَتِهِدَيِبِّـبَّـرلٱُةَّـَرسَمَوُهُماَّـيَأُلوُطَتًالْسَنىَرَيٍمْثِإَةَحيِبَذ
لٱيِدْبَعَو،ُعَبْشَيَوىَرَيِهِسْفَنِبَعَتْنِم

ْ
ُرِّـَربُيِهِتَفِرْعَمِبُّراَب

َعَمَوِءاَّـزِعَألٱَْنيَبُهَلُمِسْقَأَكِلٰذِل.اَهُلِمَْحيَوُهْمُهُماَثآَو،َنِيريِثَك
لٱ

ْ
لِلَبَكَسُهَّـنَأِلْجَأْنِم،ًةَميِنَغُمِسْقَيِءاَمَظُع

ْ
ُهَسْفَنِتْوَم

مثَأَعَمَِيصْحُأَو
ََ
يفَعَفَشَوَنِيريِثَكَةَّـيِطَخَلََمحَوُهَو،ٍة ِ

ملٱ
.)١٢-٥٣:١ءايعشإ(»نيِبِنْذُْ

ضرألاىلعطقسوةبيرغلاتاملكلاهذهبءايعشإقطن
ىتحهُتكرت.ةبوبيغهبشيفطقسقحلايفلب،ءايعإ
هتاملكىلعرونلانمًائيشيقلينأهلأسأتمدقتو،قافتسا
الانأيقيدصايالك«:لاقيمالكلمكأنألبقو.ةبيرغلا
عربأيتأيس.دبعتقولاسفنيفهنكل،ًاهلإيتأيس.فرعأ

الو،صربألارظنميفنوكيسهنكلو،رشبلاينبنمًالامج
هنكلو،مههاوفأكولمدسيهلجأنم.لامجالوهلةروص
هنكل،اننازحأليزيليتأيس.سانلانمًالوذخموًارقتحميتأيس
لدعلابيضقييذلالداعلايضاقلايتأيس.وهاهلمحيس
نكلو،ةايحلابريتأيس.للذتيوملظيسهكلو،نيكاسملل

نكلو،هللاًابيبحهللانبايتأيس.ضرألانمعزتنُتهتايح
.مثإةحيبذهسفنلعجنإ،نزحلابهقحسينأرسُيبرلا

عموءازعألانيبهللامسقي،ةايحلابرًاميظعيتأيس
.»هسفنتومللبكسيهنكلو،ةمينغمسقيءامظعلا

كبرعيطتسيلهف.ءايعشإايينهذتلبلبدقل«:تلق
مامأفقينأعيطتسيله؟ملاعلابابرأنيبفقينأاذه
له؟نوديسوبوزمرهوويزولعبوتسوسيزيإوسيريزوأ
لقرهلاثمأةهلآلافاصنأعمىتحفقينأعيطتسي

نأعيطتسأال.رومألاّيلعتطلتخادقل؟لقرهءالمزو
.»يديسايكرياسأ

دعب،رفسلالوطدعب«:تلقوءامسلاىلإّينيعتعفرو
له..؟عجرأله.دودسمقيرطىلإلصأتاقشملالك

هللانعثحابلانيرظتنملاعم:نماثلالصفلا
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،نارفغالبوءاجرالبو،هلإالبشيعأتنكامكشيعأ
.»؟ناويحلاكتومأوناويحلاكشيعأ؟ةيدبأالبو

.ههجوىلعقيمعرثأتنابدقو،ًاينحنمءايعشإناك
سفنيفّيلإعمتسيلظولوهجمللهتالصعفريهنأكناك
توصبملكتويوحنتفتلامالكلانمتغرفاملف.تقولا

نوكينأىلع،يوقهلإنعثحبتلجرختملأ«:لاق،قيمع
نأعم،ًافيعضًاهلإسانلاةغلبلوقأله..تقولاسفنيف
برهتملأ؟كبلقعبشُيًابحمًاهلإبلطتملأ؟كلذكسيلرمألا
ىلعلمعتورشبلاضغبتيتلاةفينعلاةرابجلارصمةهلآنم
يلاكوموكلموكلومولعبنمبرهتملأ؟مهميطحت

تانئاكاهيفتيأركنألكبلقمانصألاألمتملأ.راتشعو
ةهلآنمبرهتملأ.اهنمىمسأتنأكنأتسسحأ.ةيلفس
غرمتتاهتيأريتلاةرذقلاةسجنلاتانئاكلاونامورلاونانويلا

سينيفواريهوسفزرقتحتملأ؟سندلالاحوأيف
ًايقنًارهاطًابحمًايوقًاهلإبلطتملأ؟تورتشعوسيماطرأو
ةواقنلاوةوقلانيبعمجيًاهلإبلطتملأ؟ةليضفللًالاثم
ًاهلإ،هلدوجوالهبلطتهلإلااذهنأنظأتنكدقل؟بحلاو
نيب،بحلاوتوربجلانيب،ةيدوبعلاوةدايسلانيبعمجي
نأنكميالهنأنظأتنك..ةنضاحلاعارذلاوةيوقلاعارذلا
يفلمأتأانأينكلو.تالامكلاهذهنيبعمجيهلإدجوي
ديسلاوهف،تالامكلاهذهلكعمجيهتيأريتآلايفةوبنلا

،رشبلاينبنمًالامجعربأوه.دبعلاتقولاسفنيفوهو
سودقلاوه.لامجالوهلةروصالتقولاسفنيفوهو
نماهيفاملكبةيطخلاتقولاسفنيفوهو،رهاطلا
رقتحملاتقولاسفنيفوهو،يضاقلاناّيدلاوه.ةعاشب

نكاسلاوه.هيدهطضممامأًاغضاخفقويذلالوذخملاو
وه.ضرألاىلإلزنيذلاتقولاسفنيفهنكلو،يلاعألايف
هنكلو،ةايحلابروه.ناهملاتقولاسفنيفو،دجملابر

نأىرتتسلأ!!توملاةرارمقوذيسيذلاتقولاسفنيف
.»؟هبلطتيذلاهلإلاوهاذه

فيك؟اهبقطنتيتلازاغلألاهذهام«ههجويفتخرصف
اهنأمعزتيتلاتاضقانتملاهذهنيبدحاونئاكعمجي
نيأ؟بيجعلانئاكلااذهوهنيأو.فيكلق؟تالامك
.»؟وه

سيلنكل.فرعأالانأففيكامأ«:ءايعشإلاقو
نئاكلااذهوهنيأ:تنألقتملأ.هلدوجوالهنأاذهىنعم
وهوهنألًابيجعهمساىعديةوبنلالقتملأ؟بيجعلا
ةكئالملاوهنألًابيجع.انلجأنمةيطخريصيسسودقلا

نيأامأ!!هسفنبجعلالبًابيجع..ةاطخلارشاعيهبطيحت

يفهتيأردقل؟انأهارأسله.هئيجمتقونآدقف..وه
.كقيرطيفرسثحابلااهيأتنأو.هارأسينكلو.لالظلا
همدقياملكبعتمتتس.هارتس.هئيجمتقوبرتقادقفرس

.»هارتسمعن.ربنمملاعلل

،يتآلااهيأ..يتآلااهيأ«:تلقوءامسلاىلإينيعتعفر
رمتسأس.يقيرطيفرمتسأس.كايقلليقوشلاطدقل

ىتحيناميإظفحتوينظفحتنأهبلطأاملك.كاقلأىتح
!!»نيرظتنملاعمرظتنأس!!كارأ

قيرطلاةياهن:عساتلالصفلا

نأيغبنيةفاسمنمّيلعيقبامعيخالمتلأس
نعثحبأتجرخدقل«:زومرلاةقطنمنميهتنألاهعطقأ
ينربخيمل.ءانيسلبجدنعاهيلإتلصوينأتننظو،ةقيقحلا
ةلماكلاةقيقحلانأينوربخيمل.زومرلاةقطنماهنأموقلا
نأفسآانأامك.سدقلاحورلابةحوتفملانويعلابلطتت

هلإنعتملكتدقل.ةقئالريغتاملكباتقطنّيتفش
.دحاوهلإالإدجويالهنأينوفرعينأيغبنيناك.دوهيلا

ياتفشقطنتنألبقركفأينعد...هللاوهدوهيلاهلإنأو
وهنوكينأنكميالهوروصامكهللانأيلادبدقل.ًارفك
ىلإنيروذعماوناكمهنإ«:يخالملاقو.»هدشنأيذلاهللا

مويلاىلإلب.ةرينتسملانيعلامهلنكتمل.يقيدصايدح
هلإهنأاننظنإبجعال.هتقيقحىلعهللارصبنالنحن
املكاذهناك.دودحمبعشوةدودحمهترئاد،دودحم
نمرثكأاورينأمهناكمإيفنكيمل.هورصبينأنوعيطتسي
الىهتنملاىلإو.اومهفينأمهتعاطتسايفنكيملو،كلذ
فرعتسكنكلو،ةلماكلاةقيقحلااوفرعينأسانلاعيطتسي
.»ًادجرثكأمعن...رثكأ

غوزببرقبًارذنمدتشادقومالظلارصبأانأاه
يتأيسمعن.ملعأالفيك.»وه«..يتأيس.سمشلا

نوريسينيرخآدجتس.رونلاعبتا.كقيرطيفرس.هارتسو
مهنمددع.»يتآلا«ةقيقحفرعيالمهرثكأنإ.كقيرطيف
كنأقثأينكل،ضعبلاهضفريسيتأيامدنعو.هنوفرعيال
لاثمأ(»يِنَنوُِدَجيَّـَيلِإَنوُرِّـكَبُيَنيِذَّـلا«:وهلاقدقل.هلبقتس
٨:١٧(.

قّوطو،فطلباهبحسفيخالمديلّبقأنأتلواح
يقيرطيفترس.قيفوتلابيلاعدو،ينلّبقوهديبيسأر
نوريسينوريثكو،يمامأنوريسينوريثكناك.ًارشبتسم
.مههوجونزحلاالعدقوريستةيبلاغلاتناك.يبناجىلإ

هللانعثحابلاقيرطلاةياهن:عساتلالصفلا
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:لوقيمهدحأتعمس.هوأتيمهضعبويكبيناكمهضعب
َحتىَتَمَىلِإ؟ِناَيْسِّـنلاَّـلُكِيناَسْنَتُّبَراَيىَتَمَىلِإ«

ْ
ُبُج

،يِهلِإ«:لوقيرخآتعمسو)١٣:١رومزم(»؟يِّـنَعَكَهْجَو
ِمل،يِهلِإ

َ
لِا«يدانيرخآاذوهو)٢٢:١رومزم(»يِنَتْكَرَتاَذا

ْ
ْتِفَت

)٢٥:١٦رومزم(»اَنَأٌنيِكْسِمَوٌدْحَوِّـينَأل،يِنَْمحْراَوَّـَيلِإ
ْدُعْبَتَال،يِهلِإاَي.ُّبَراَييِنُْكْرتَتَال«:لوقيرخآتعمسو
.)٣٨:٢١رومزم(»يِّـنَع

قفشلارونلاناك.دعبتقرشأدقسمشلانكتمل
حوضولابسيلنكلرصبنانك،ءوضلانمًائيشلسري
نيرئاسلاتيأردقو،دحىلإًارهاظقيرطلاناك.لماكلا

نأتملعو.حايسمهعيمجنأتملع.روهمجمهاذإو
قيرفىعدُيصاخقيرفىلإنومتنيمهنمًاريبكًابناج
ايمرإوءايعشإودواداوعمسمهنإيلليقفتلأسو.نيرظتنملا

لمحيهوهيكالملسريسهللانأنولوقيمهريغوايركزو
يذلااذهنعريثكلااوفرعيملمهنأعمو.ديسلاةلاسر
ةفهلبهورظتنامهنإف»يتآلا«هنوعدياوناكيذلاوهنورظتني
لماحرظتنيوهولقثملاو،بيبطلارظتنيوهوضيرملا
رظتنييذلاريقفلاو،ذقنملارظتنييذلادَهطضملاو،لاقثألا
ىلعسلجيسيذلاكلملارظتنيناكربكألاددعلاو..ينغُملا
لسرملارظتنأتنكفانأامأ..لدعلاوقحلابمكحيوشرعلا
،ًائيشبلطأنكأمل.هللانعينثدحيسيذلاءامسلانم
ترساذكهو.وههبلطأتنك.ًاصخشبلطأتنكينكلو
:هيدانأويسأرىلعهديعضينأ،وههارأنأقوشيلكو
..»يهلإويبر«

ّرماهضعب.يلايلتّرمومايأتّرم.ًاليوطقيرطلاناك
ئبنتيتلاتامالعلاضعبىرنانكو.لاطاهضعبوًاعيرس
.تقولابارتقاب

:هللالاق.يخالمتاملكاهتعمستاملكرخآتناك
:٣يخالم(»يِماَمَأَقيِرَّـطلاُئِّـيَهُيَفيِكَالَمُلِسْرُأاَذَنَأه«
١(.

يتأيس.ةتغبيتأيسهسفنديسلا.ديسلاريفسنذإيتأيس
يديسايىتم.ريفسلاكلذًارظتنمعلطتأانأاههلكيهىلإ
؟ىتم؟يتأت

ةيحيسملادودحىلع:عبارلابابلا

ىطسولاةقطنملا:لوألالصفلا

يلاعديذلايخالمتعّدو.هللاًاركش-يتلحرتهتنا
يتلالابجلافلخغزبيةكلمملارونىريهنإلاق.قيفوتلاب
ًالاحهدعبكلملاىرتسو.كلملاريفسىرتسلاقو.كمامأ

نمريثكلايلمدقينأعيطتسيالهنإلاق.هئاهبيف
نمريثكلااهيفتانالعإلانإف،كلملانعليصافتلا
مظعأهارنامنيب..ةيافكلابةحضاوتسيليهو،ضومغلا
هارت)تانالعإلاهذهيف(انبذإ..ملاعلالكدوسيكولملا

كسميةدحاولاةهجلانمهارن.ديبعلالذأكعضخيًادبع
هارنو،هيمدقتحتمهعضيوهئادعأعيمجىلعيضقيوهفيس
يف.سانلارقحأهسوديهيلعًاموكحمىرخألاةهجلانم
ال..اذامنمًاصّلخميتأيس.ةضماغتانالعإلانأقحلا
تناك.صالخلاعونيفاكلاحوضولابتانالعإلاّنيبت
نم«:هتلأسامدنع.ةلبلبلاهذهلمحتيليخالمتاملك
ملعأال«:باجأ.»؟رظتنملاصّلخملااذهانصّلخيءيشيأ
رقفلانمانصّلخيمأ،انئادعأنمانصّلخيله،مامتلاب

الءايشأنمانصّلخيمأ،ملاظملانمانصّلخيمأ،عوجلاو
امدنعكنأكلدكؤألاحلكلع.اهوعدأاذامدعبفرعأ
رس.نحنانفرعاممرثكأفرعتكنأوجرأ.فرعتسهارت
.»بيرقتقولانإفرس.هللاةكربىلع

ترسامردقىلعينكل.ريسأتللظوترسو
بابىلإًاريخأتلصوو.ةيمارتمةفاسملانأتفشتكا
ةبتعدنعتطقسفبعتلاىهتنمتغلبدقتنك.ةنيدملا
.»ًاريخأتلصودقفهللاًاركش«:لوقأانأوبابلا

ةروصيفودبتالاهنأتسسحأيننكلو،ةنيدملاتلخد
ريغتاقرطلاو،تفاخرونلا.اهارأنأرظتنأيتلاةنيدملا

ديهمتيفنولمعيًالامعتيأرينأحيحص.ًامامتةدّهمم
بارتلاناك.ةدّهممريغتناكتاقرطلارثكأنكل،قرطلا
ىعدتاهنإ..ةنيدملاتسيلاهنأتفرعفتلأس.ناكملاألمي
تملع.»نيدهعلانيب«اهوعديمهضعبو.ىطسولاةنيدملا
نمًاريبكًاددعنكل.دعباميفاهيلعقلطُأمسالااذهنأ

ناكو.»نيرظتنملاةنيدم«اهوعدواهيفاولحةيدوهيلاناكس
ددعلانأعمو.لبجلاةمقىلإنودعصينيرظتنملاءالؤه
نممهعنميملكلذنأالإ،نسلارابكنمناكمهنمربكألا

هللانعثحابلاةيحيسملادودحىلع:عبارلابابلا

٣٩
ةظوفحمقوقحلاعیمج - All Rights Reserved - www.call-of-hope.com



معن.ىلعألاىلإنوعلطتييلايللاومايألاءاضقولبجلاقلست
ضعبلاو،ةسدقملاةنيدملاةيحانىلإعلطتيناكمهضعبنإ
ًاددعنكل.ليمجلابابلاوحنصوصخلاىلععلطتيناك
.قوفىلإهرظنهجويناكركذُي

،مهتيؤرنمتررسو،ءالؤهنمركذُيًاددعتيأردقو
سولجلانمنكمتأينتيل.مهدحأىلإسلجأنأتركفو
.مهريبكىلإ

أكوتيخيشبتيقتلامايألادحأروكبيفرئاسانأاميفو
فصتنمىلإلصتداكتءاضيبلاهتيحلتناكو.اصعىلع
ةالصاهنأدعباهيفتملع،تاملكبمتمتيناك.همسج
نمزلاطدقف.يتآلالسرتنأءامسلانماهيفسمتلي
نيأنمينلأسو.ًاحيلمًادردرفمالسلابهتأدب!راظتنالا
رصميفهللادجأملينأهتربخأ.يتصقبهتربخأف،ءيجملا
روشأونيطسلفةهلآنيبهدجأملعبطلابو.رصمةهلآنيب

ًاهلإبلطأتجرخينإهلتلق.نانويلاوسرافولبابو
ةعباتتمتازههسأرزهيلجرلاناكو.ًاسودقًارهاطًايقيقح
مث.»مانصأممألاةهلآنإ،ًاعبطًاعبط«:لوقيوهوًاقفاوم
يفاهبتررميتلاةيدوهيلايفكشنودبهتيأركنكلو«:لاق
.»؟انهىلإكقيرط

!»كانههدجأمل،يديسايالك«:تلق

ةرظنّيلإرظنلب،يمالكلمكأىتحلجرلارظتنيملو
مل.الك«:تلق.»؟كانههرتمل؟لوقتاذام«:لاقوةرجاز
ةياهنيفهدجأسفريسأنأينماوبلطمهنكلو،كانههدجأ
كلذكمهو.تأطخأامّدش«:لجرلالاق.»قيرطلا
.»!ةيدوهيلايفهللاتيأركنأكشال.اوأطخأ

كلوقبهللاىلإءيستكنأيديسايىشخأ«:تلق
دقل.يحطسهلإ،ساقهلإ،دودحمهلإ،قيضهلإوه.اذه
نأهلإلااذهنمتلأسو،هنعينوملكنممحفصلاتلأس
.»!تأطخأدقتنكاذإينعحفصي

نإ.تأطخأًاعبط«:لجرلامسااذهناكو.ليلهلاقو
ميهاربإانيبألرهظيذلاهلإلا،يقيقحلاهلإلاوهدحاوهللا

،ءانيسلبجىلعملكتيذلاهلإلاوه.بوقعيوقاحسإو
ملكتيذلاهلإلاوه،ةيربلايفبعشلاعمراسيذلاوهو
..»ءايبنألاهنع

مهلك.طقفليئارسإهلإهنإينوربخأمهنكلو«:تلق
.»ليئارسإهلإ،ليئارسإهلإنولوقي

،ملاعلالكهلإوههنكلو،ليئارسإهلإوهمعن«:ليلهلاق
قئاقحلالوبقلنيدعتسمنكنملاننإلوقأينعد..دوهيلانإ
ىلعهانمهفلهف،هنعانثدحيءايعشإوهاهو.ةلماكلا

بعشهللاراتخاكلذلوًادادعإبلطتيرمألاناك؟هتقيقح
اوعيطتسيملمهنإ.نامزلاءلمءيجيىتحهدعيلليئارسإ
نأنكمملانمناكلهف،اهنلعأيتلاتايضرألااولبقينأ
ناكذنمهتاذنلعيهللاأدتبادقل؟تايوامسلااولبقي
يتأيسيذلابعشلاراتخامث.ندعةنجيفلوألاناسنإلا
شهدنأالانأ.لماكلانالعإلامتيسنامزلاءلميفو.هنم
ضعبتشهدناينأعم،ةيدوهيلايفهللارتملكنأًاريثك
كنألنكل،هللاوههنألال،هرتملكنأشهدنأال.ءيشلا
دقنامزلاءلمنأىلع!!هارتنأعيطتستنكتملانهتنأ
نأكيلعةفاسمتيقب.تنأهارتسونحنهارنسو،برتقا
.»هللاةكربكقفارترس.مامألاىلإرس.اهعطقت

ةفاسمو.ىرخأةريصقةفاسمو،ةريصقةفاسمترس
ضمغتمل.ليللالبقأ.ةريصقةفاسم:يللوقيمهلك.ةثلاث

.رخآونيحنيبةنئمطمتاملكعمسأينإ.نيعيل
الةريصقلا.ةريصقةفاسملوقتاهلك.ققحتتالاهنكلو
هللانعثحبأانأاه.لتاقسأيبسحأتأدب.يهتنت
ينأتاقوأيفنظأتنك.ىودجنودةليوطلانينسلاهذه
دوعأىتحهبكسمأليديدمأنأامينكل.هنمبرتقأ

!!ناتغرافياديو

ركفلاينرواسدقلب.ةنيزحةملظمةليوطةليللاتضم
توجنوهرسأيفتعقويذلاناطيشلاكلذنأ
ال!حيحصهبسوسوامنأركفلاينرواس...ةزجعمب
ال.ىهتنا..تامهلإهنإف،هلإكانهناكاذإف.هلإدجوي
نأنودنوكلااذهنوكينأنكميلهنكل.هلإدجوي
؟ةقلاخلاةوقلاكانهنوكت

-ةايحلاديقىلعلازيالناكنإ-هلإلاكلذلعلمأ
هطبرياملك.ببسباهبطبتريال،ةقيلخلانعًاديعبشيعي
اوريسينأمتحييتلاو،مهلاهعضويتلاسيماونلاكلتاهب
له.ّيلعءامظعلاكئلوأبذكله،ال،نكل.اهكلفيف
ءايعشإبذكله؟دوادوليئومصوىسوموميهاربإبذك
!!دبالودوجومهبلطأيذلاهللانإ..يخالمو

هللانعثحابلاىطسولاةقطنملا:لوألالصفلا

٤٠
ةظوفحمقوقحلاعیمج - All Rights Reserved - www.call-of-hope.com



يبذإوينتيأر.يتوصعفترامث.ًاسمهيسفنملكأتنك
نمًاريفغاروهمجبطاخأتنكولامكيسفنبطاخأ
وه.دجوينأدبال.هلإكانهنوكينأدبال..سانلا
؟وهنيأنكل.دوجومدوجوم

دقناكولامكرهظصخشينمبرتقاملكتأانأاميفو
»؟بيرغلااهيأبلطتاذام«:فتهو،بابضلانمجرخ
نئاكيأنع«:خيشلالاقو.»نئاكنعثحبأينإ«:تلق
ثحبتتنأ«:لاقف.»هللانعثحبأينإ«:تلق.»؟ثحبت
وه.كمامأهنإ!ىمعأنوكتنأدبال؟تنأ!هللانع
كينيعحتفينأهنمبلطا.كبطيحيوه.كنعثحبي

ىلإرصبأينإ.رصبلااتداحّينيعنإ«:تلق.»!هارتىتح
نأينيطعينم.وهنيأيللق؟وهنيأ.ةديعبلايمأ
وهسيلفًاقرشبهذأاذنأه.هيسركىلإيتآىتحهدجأ
.هرظنأالفهلمعثيحًالامش.هبرعشأالفًابرغو،كانه
...»هارأالفبونجلافطعتي

.ًاقحىمعأينأودبي.ًايكابضرألاىلعتحرطنا
دقل.يراسينعوينيمينع.يفلخويمامأهنإنولوقي

دوادتعمس،دوهيلاةنيدميفانأوديعبنمزنمتعمس
:دشني

؟بورهلاكنميلنيأيضمأكحورنمنيأ
بوهمايأرضاحناكملكيفتنأ
روبقلايفتشرفوأيلاعأللتدعصنإ
روحبلايفتنكسوأًاحانجيلتذخأوأ
ريسأانأامثيحيناكسمتكاديف

هنإيخالمينربخأدقو.ًادجينمبيرقهنأتننظو
نيأنكل.هئيجمبرقنعينوثدحنيرظتنملاةعامجو.بيرق
؟وهنيأ.وه

جرختيسافنأتناك.ًاتماصيكبأتنك.يكبأتللظ
تللظو.رجفنتداكتيسأر.راودبتسسحأ.ةقحالتم
...ةلماكةبوبيغاهلعلوأ،ةبوبيغنمءيشيفةليوطةدم
؟ًاقحتظقيتساله.تظقيتسانكل

.ميلشروأةنيدميفينإ.ّيلعًابيرغناكملاىرأينإ
ينإ.فدهالبترس.اهيفعكستأترس.دوهيلاهلإةنيدم

ينكل؟اهيفدجأيناسعاذام.ةنيدملايفًادحأفرعأال
اهلكيهتيأرلهىرت.ةنيدملاهذهبتررمينأركذأ
رمألالوأيفتبجعأدقل.ءيشلكتيسندقل؟روهشملا

هللاوهنوكينأنكميالهنأتفشتكأينكلو.دوهيلاهلإب
!يهلإنوكينأنكميال.هنعثحبأيذلا

غلبًاخيشينمةريصقةفاسمىلعتيأرريسأانأاميفو
-نامزلانمنرقلانعفونيامهتيشمنميلرهظامىلع
ًائكوتمريسيناك.نيرشعلاوةئاملاغلبهنأدعباميفتملع
يفهنعلقتالةأرماهبناجىلإريستتناكو.هاصعىلع
راثآلمحتاهتخوخيشمغربتناكاهنكلو.اليلقالإرمعلا

اهنأو.ديعبنمزنمةلمرأاهنأدعباميفتفرع.لامج
بلطمنكيتاوللاناسحلاهاراذعبريشأطبسنمردحنت
!ةنحةلمرألامساو..نهنممهتاجوزنوراتخي،كولملا

،اهليمزىلإواهيلإتلصودقيتاهوأتتناكنإملعأال
...ًابيجعًايهلإًابيترتناكثدحامنكل

:لاقمث،يهجويفرظنلاقدحوّيلإلجرلاتفتلا
ثحبتكنأك«:لاق.»مالس«:تلقف.»بيرغلااهيأمالس«
؟»هللانعثحبأينإ«:تلق.»ءيشنع

رخسأيننأوأ،يلقعلامكيفتنكنإققحتيلّيلإرظن
،يثيدحيفةيدجلاظحالوينازتاظحالهنكلو.يمالكيف
:لاق.»!تنك«:تلق»؟مانصالادابعنمتنأله«:لاق
مغربهنكلو،تعمس«:تلق.»؟هوهيانهلإنعتعمسله«
رهاطدحاوهلإوهف..معن..تالامكنمهبزّيمتام
يللاق.يبلقعبشينأعطتسيملهنكلو،حلاصسودق
..ةساجنلقأقيطيالثيحب،ةسادقلالماكهلإهنإهدابع
هبعشدوهيلا.دوهيلاريغلةوادعلافقومفقوهلإوهو
.هوضوفرمنورخآلاوهوراتخمدوهيلا.نونوعلمممأنوقابلاو
رمأي.اوقرُحيواولتقُيواوتومينأيغبنيممألاونوشيعيدوهيلا

لوقحلااوفلتيوتويبلااومدهيوندملاىلعاومجهينأهبعش
نأنكميله.لافطألاوءاسنلااوبسيولاجرلااولتقيو
يذلامراصلايساقلازيحتملاهلإلا؟هللاوهدوهيلاهلإنوكي
..هدابعسفننممقتناالإو،اهتاقوأيفتادابعلابلطي
ةخوخيشلانأودبي..هوأ.دوهيلاهلإنعينثدحتال،الك
،كريغلنآلالوقأاملثمبتلقدقل.يتركاذتعاضأدق
رثكألاهيقبتسأنأعطتسأملنكلو،ةريثكتاريربتتعمسو
بابنمسيل.هتلقنأقبسامرركأودوعأف،تاظحلنم
لوأمامأهاسنأريربتلاةيافكقمعبسحأالذإينكلدانعلا
ملكتأيننإ.ينولمتحانيذلاعيمجركشأانأو،ةفيفخةمدص
،ريبكسأرعبطلابهل،ريبكهلإنعثحبأانأ.صالخإب
قفتيًادجريبك،ريبكبلقهلنوكينأهيفينمهيامنكل
!!»هلإكهزكرمعم
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همسانأتفرعدقو-ةانألوطبخيشلاّيلإىغصأ
،نيرظتنملاةعامجعمجمىلإيعممله«:يللاقمث-ناعمس

!!»كيدهتةبيجعتانالعإكعمسأسكانهو

ليلخلابابنمانجرخ.ةليوطةفاسمامهعمترسو
ةنيدملاجراخةعقبىلإانلصونأىلإ،محلتيبةيحانانرسو
ضعباهنمةدعبمىلعو،ةطيسبلاينابملاضعبتناكثيح
ليللاتاسارحنوسرحياوناكنيذلانّيدبتملاةاعرلايبارز
!مهتيعرىلع

ددعسلجدقو.ًاعستمناكملاناكوًافيطلوجلاناك
نومنرياوناك.نوديزيوأةئاممهددعءاسنلاولاجرلانم
.ريمازملانمتاولصبمهضعبمتمتيو،دعاصملامينارتضعب

اوناك.ًاديجهنوفرعيموقلاناك.ناعمسفقواوتكساملو
هنأرهظدقو.سدقلاحورلابءولمميقتلجرهنأنوفرعي
ةعامج«اهنعتعمسنأيلقبسيتلاةعامجلاهذهريبك
.»نيرظتنملا

وهو،بيرغاناخأّنإ«:لاق.نيرضاحللناعمسينمّدق
،مهبولقهللاحتفنيذلاممألاضعبكهنكلو،ممألاةعامجنم
ينأثدح«:تلق.»هللانعثحبيهناكمنمجرخدقف

،ًالعفتلخدو،مكترمزيفلخدأنأتبلطيتفرعملوأيف
انأو...هنعثحبأيذلاهللادجأمل.يتحاردجأملينكلو
ينولدتنأمكنكميلهف،هللانعثحبأانأمعن..
.»؟هيلع

:تاركذملالقاننمةظوحلم

تلواح.عوطقممالكلا.ًامامترطملااهفلتأتاركذمانه
كانهناكنإئراقللةرذعمفًارستبُممالكلاءاجفهعمجأنأ
!!ئراق

،حابصلااذهيفًابعتمتظقيتسا«:خيشلاناعمسلاقف
تئجهوأنكل،ءيجملاىلعينزفحًايلخادًاتوصنكلو
معن،هارأسينأدقتعأو..يتآلاىرأنأيبلققوشفلخ
»ايسملا«دوهيلانحنهوعدنيذلايتآلا»يتآلا«ىرأس

وحنانرسو.ملاعلاصّلخمودوهيلاصّلخمنوكيسيذلاو
،ءارقفلانمليلقددعالإلكيهلايفنكيمل.لكيهلا

اهنكل،ًادجةطيسببايثيفةباشنهاكلامامأترصبأو
هنعمدقتلتءاجًايبصلمحتيهو،رمقلاكةليمجتناك
هنإ.ينايكلزلزييلخاديفتوصباذإو.ركذلكنعءادفلا

ناكملاباغ.يهجويفمستبافهتلوانتوهيلإتمدقت.وه
طيحتةكئالملاوهللاةرضحيفانأاذإوترصبأ.يرظننع
يفناتقراغيانيعو،تلقوهينيعىلإيهجوتعفر.هب
بلطأتسل.ىفكىفك.برايًاركشًاركش«:عومدلا

كلوقبسحديسايكدبعقلطتنآلا.رخآًائيش
.»مالسب

،ينازتابظفتحأنأ)سيمادرتسون(انأعطتسأملو
وهنيأيللق.هتيأردقوءاج!ءاجنذإ«:تخرصف

..يغصأوتكسأنأّيلإموقلاراشأف.»هارأوبهذأل
كصالخاترصبأدقينيعنأل..«:لوقيناعمسرمتساو
..ممأللنالعإرون،بوعشلاعيمجهجومادقهتددعأيذلا
امهيلإتفتلاف.كبعشلدجمًاضيأهنكلو،ممأللمعن

سفنيفهنكلو،دوهيلاكلمهنإمعن:تلقو،امهتكرابو
هتصاخنكلوهتصاخىلإءاجدقل.ملاعلالككلمتقولا

:تلقويبصلامأىلإرثكألابيمالكتهجوو..هضفرتس
نوطبهيسكولم.نيريثكمايقوطوقسلعضودقاذهنإاه
نوهجتيسءازعألا.ةورذلاىلإنودعصيسةماعو،ةيواهلاىلإ
ةرصايق.شرعلاىلإنوعفتريسنوعضتملاوبارتلاىلإ

ءامظعءاسؤر.مهمسادلخيسنودايصوخيراتلامهاسنيس
برلفطلااذه.نوعمليسنوراشعومهركذىحمُيس

بوصتةمالعنوكيس.ةبعصًامايأهجاويسهنكلو،ديسو
،هسفنيفكلذزحيسوهدسجماهسلاقرتختس.ماهسلاهيلإ

.»بلغييكلوًابلاغجرخيسهنكلو

لكيفنيبوطتس.دجمكلنوكيسميرمايتنأو«
ًانمثنيعفدتسكنكلو،كنعثدحتتسلايجألاو،ناكم
فيسلاقرتخيس.فيسكسفنيفزوجيس.دجملااذهلًايلاغ
كنكلو.توملاوملألاورانلاوراعلايفنيزوجتس.كبلق

.»ةيدبألانيبجيفةعمالةرهوجنيجرختس

:ًاعمانثدحتوًاعمانمنرو،ريشأتنبةنحتيدانو

دسجلاءادريفىرولااذهلدحألاميدقلاهلإلاىلجت
دمصلايحولاقامكبيجعدلولااذهفاياربلارانأ
هبناكيذلالكةسائرهبكنمىلعايازملاعيدب
ّدحلفطلااذناطسلسيلف،هبتنافىرولالكناكهب

يعارلاىلإريشيناعمسباذإو،فقأنأتلواح
بجعأىورف،ملكتينأنيماينبمسابفورعملاليئاخيم
:خيراتلايفةصق
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اوعمستنأنوبحتمكنأكشال«:لاقوليئاخيمفقو
ةنيدمنمةبيرقلايعارملايفانمانغأسرحنانك:انتصق
انلوانتنأدعبانسلجةبيجعلاةليللاءاسميفو،دواد
ةداعهلوانتياممىتشثيداحأًاعمثدحتنانذخأو،انءاشع
انلصوىتحثيدحىلإثيدحنمانلقتناو.انلاثمأةاعرلا
»نيرظتنملا«ضعبىلعانفرعتدقانكو.تاوبنلاثيدحىلإ

،ًاريثكرخأتدق»يتآلا«ءيجمنأنورتمتسلأ«:اندحألاقو
.تاوبنلايفءاجامانضعبركذدقو؟ًاءوسدادزتةلاحلانأو
حزرياممبعشلاذقنيلهئيجمةعرسىلإهجتتانلامآتناكو
انتالصانعفرنأدعبو.رقفوةلاهجوةيدوبعنمهتحت
نـاـعـمسـيـقبو،قـافرـلاـةـيـقبوتـمـنةدـاـتـعملاـةـيئـاـسملا
ذإ،وهمانيلينظقيأةعاسبليللافصنلبقو.ًاظقيتسم
ةياغيفتنك.تاعاسثالثانمٌلكمانينأانقفتادقانك
،ينكرتيملهنكلو،ًاليلقمانأينكرتينأيهتشأتنكوبعتلا
يسفنيلسأنأتيأرو،تظقيتسا..ًامغرمتظقيتساف
:لوقييذلارومزملاىلإيتوالتيفانلصوو،ريمازملاةوالتب
ىلإيلايخحرسانهو)١١٠:١رومزم(»...ِّـيبَرِلُّبَّـرلاَلاَق«
يتآلاكلملاليختأيتالمأتيفتقلطناو،يتآلابرلاكلذ
رونلاىلإهبتنأملفلمأتلايفتجمدناو.هتاوقوهناطلسو
ءامسلاىلإّينيعتعفرو،ةدمدعبالإناكملارمغيذلا
ةلعشلب.الك.رانلانمةريبكةلعشكلبقيجاهوروناذإف
ىلإهجتتيهوةعمتجمسومشةلتكنعةرابعتناك
روننمًاناعملدشأيهبرونىلإاهلكيعارملاتلوحت.انتيحان
هلإايةمحر«:تخرصويهجوىلعتأفكناف،راهنلا
اذهو،مهدحأظقيتسافيقافريديبتزكلمث.»محارملا
امىرُت«:انسفنألأسننيبعترمانسلجو،نيقابلاظقيأ

رونلاةلعشتبرتقااملو.»؟يهبلارونلااذهنوكينأىسع
يفيهبنئاكيهاذإو،ةريغصةلتكاهنعتلصفنا،انيلإ
لاقو،انبولقتطقسف،انمبرتقيلعجاذه.كالمةروص
لبالبلاودشكًاتوصنكلو.انكلهانكله،رخآللانمدحاولا
.انسوفنىلإةنينأمطلاعاشأف،انيلإلصووباحسلاقرتخا
ال«:ًافوطعًاقيفرانءاجتوصبانبكالملافتهدقف،معن

اَهَف.اوُفاََختَال«:لوقيكالملاباذإوانسافنأانطقتلا.»اوفاخت
ِجلُنوُكَيٍميِظَعٍحَرَفِبْمُكُِّـرشَبُأاَنَأ

َ
ُمُكَلَدِلُوُهَّـنَأ:ِبْعَّـشلٱِعيِم

لٱ
ْ
يفَمْوَي لَُخمَدُواَدِةَنيِدَمِ

ِّـ
ملٱَوُهٌص

:كالملالاقو.»ُّبَّـرلٱُحيِسَْ
لٱُمُكَلِهِذٰهَو«

ْ
يفًاعَجْضُمًاطَّـمَقُمًالْفِطَنوُدَِجت:ُةَمَالَع ِ

.)١٢-٢:١٠اقول(»ٍدَوْذِم

:تلقف،يئودهبظفتحأنأ)سيمادرتسون(انأعطتسأمل
لاؤسلالهاجتيعارلانكل..»؟نيأينوربخأ؟نيأنيأ«
نمتاعومجميهاذإو،سومشلاتعمتجاو«:لاقو

هتعمسديشنعورأدشنتتلعجواهنمفولأةكئالملا
:»ضرألا

ةيحتالملالكالعلايفدجمهللا
ّيدافىتأاملمالسلاداسدقضرألايف

؟يعارلااهيأينبيجتالاذامل«:توصىلعأبتخرصانهو
انكدقل.يديسايًاربص«:يعارلالاقو.»؟وهنيأ؟وهنيأ

تفرصنانأدعبهنأىلع.اهفصأنأعيطتسأالةلاحيف
ريخلهنإ«:اندحألاقو.ًائيشفًائيشءودهلاانيلإداعةكئالملا

انكاننأمأ،ةقيقحانيأرامانيأرله.ريخمظعألبميظع
نآله؟ايسملاةراشبانعمسله؟ةكئالمانيأرله؟ملحن
تيبىلإانباومله«:ليئاخيميعارلالاقو.»؟هئيجمناوأ

ليللايفاوراسومهلكاوماقمهنإليئاخيملاق.»ىرنلمحل
.دوادةنيدممحلتيبىلإاولصووءارحصلالامريفميهبلا
الاهتاقرطيفاوراسمهنأو.مونلايفةقراغاهلكةنيدملاتناك
اوراس..ةيرجحلاضرألاىلعمهمادقأتوصالإنوعمسي
،ريبكلابابلادنعًادحأاودجيملو،ناخلاىلإاولصونأىلإ
اولخدفًاتاوصأاوعمسكانهو،يفلخلابابلاىلإاورادف
،ريبكلاشوحلاىلإاولصونأىلإقيضلاقيرطلايفاوراسو
املاحو.لفطلااورصبأو،ةسدقملاةلئاعلااوأرورونلااورصبأو
ىلعاوحطبناف،ًايهلإًانئاكلبًايداعًالفطالهيفاوأرهورصبأ

...صّلخملابرللدوجسلااومدقومههوجو

مألاتناكدقل،نيدلاولاىلعًابيرغةاعرلاثيدحنكيمل
ةراشبلاواهلكلملاروهظةصقاهجوزصقدقو.ًائيشفرعت
ةيقيقحةجوزنكتملاهنأربخبجعأتركذدقو.ايلعلا
،معنمعن«:ناعمسفتهو..ءارذعلازتالاهنإ.فسويل
:ةيآمكيطعيهسفنديسلااذوه:كلذنعءايعشإأبنتيملأ
لااَذَوُه

ْ
َحتُءاَرْذَع

ْ
»َليِئوُناَّـمِعُهَمْساَنوُعْدَيَو،اًنْباُدِلَتَوُلَب

.)١:٢٣ىّتم(»اَنَعَمُهللاَا:ُهُريِسْفَتيِذَّـلا

.»؟يتآلااذهدجأنيأف،ةوبنلاتققحتنذإ«:تفته

.»محلتيبيفهانيأردقل«:يعارلالاق

يف،ةسدقملاةيندملايفهتيأرفانأامأ«:ناعمسلاقو
اوءاجمهنأتملعدقل«:ثلاثلاقو-»ميلشروأيفلكيهلا
ىلإ؟بهذأنيأىلإ-ينومتريحدقل«:تلق.»ةرصانلانم
.»؟نيأ

هللانعثحابلاىطسولاةقطنملا:لوألالصفلا
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ناعمسعمةولخ:يناثلالصفلا

ًاراركتاذهيئاسميفاهتعمسيتلاتاملكلاتناك
تناكاهنكلو،يخالموءايعشإودوادوىسومعميثيداحأل
،متتستاوبنسمألاباهتعمسدقف،اهتقولةبسنلابفلتخت
اهلبلباممرثكأيراكفألبلباذهو.مت»عقاو«اهنإفمويلاامأ
:يسفنتلأس.ًالفطءاجهنكلو.يتآلاءاجدقل.سمألاب
حيسملاوهصّلخم:نولوقيمهنإ؟وهنم؟ًالعفيتآلاوهله«
قلطتنآلا«:لوقيوهيعارذىلعهلمحيناعمسنإ.»برلا

اذامملعأال.هوا..وهله..وهنم.»ديسايكدبع
نوكيفيك؟ًاهلإةاعرلاهآريذلالفطلانوكيفيك؟لوقأ
نوكيفيك؟ًاهلإهيديىلعناعمسهلمحيذلايبصلا
نعهوجولاضعبنمفلتختهتدالومعن..دولوملاناسنإلا

.رخآلفطيأدلويامكدلُوهنكلو،سانلانمهريغةدالو
نوكيفيك.اهتاجردىلوأنمةيناسنإلاةايحلاتأدب
نولوقيمهاهو..هلإنعثحبأتجرخدقل.ًاهلإناسنإلا
نأنكميله.هنعثحبتيذلاهلإلاوهيبصلااذهنإ
؟ًالوقعممالكلااذهنوكي

....تيكبويهجوىلعتحطبنا

ملفّيلإداعهنأىلع.ًاليلقمانألينكرتدقناعمسناك
املو.ضرألاىلعًائفكنمينآرلب،شارفلاىلعيندجي
:لاقف،هوحنيهجوتعفروتلدتعاهمادقأتوصبترعش
هنإ،يقيدصايزغلهنإ:كبارطضارسملعأمعن..ملعأانأ
ناهذأقوفهنإ.همهفينأيرشبلالقعلاعيطتسيال،زغل
مهفتفيك؟يهلإلانايكلاكردتنأكنكميله.رشبلا

له؟هللاةيلزأىنعممهفتله؟ناكملكيفهللاروضح
ّيلكهللانأفيكمهفتله؟يدبأهللانأىنعمكردت
.مهفننأعيطتسنالاننإ؟نودودحمرشبنحناننأوةردقلا
يذلاهللاهنإ.ينباايهللاهنإ.مهفأنأعيطتسأتنكامانأ
...كيلإثدحتأينعدكلذعمو،نمؤنفانبولقحتفيهحورب

ىصعناسنإلانكلو،ًارهاطًايقنًارابناسنإلاهللاقلخ
تنأتدهاشدقل.لداعورابوسودقهللاو.دسفوهللا
حئابذلاتيأردقل.هللامامأرربتينأناسنإلالواحفيك
ةمادنلابهللاىلإعوجرلانعلئاسرلاتعمسدقل.ةراّفكلاو
نمقمعأًاجالعبلطتيناكرمألانأتفشتكاو.ةبوتلاو
ةيطخلاتناك.ةيطخلاهبتجلوعيذلايحطسلاجالعلا
.مدلايفةلغلغتمتناكامنيب،جراخلانماهلسغبجلاعت
تومينأيغبنيناك.قلخةداعإبلطتيرمألاناك

ال،ًاثولمراصو،ًابوبحمهلعجياملكدقفنأدعب،ناسنإلا
يفةيطخلانألجالعحئابذلا.هتاثولنمرهطتينأردقي
نكل.تومينأيغبني.هيفةنماكةيصعملاو،ناسنإلالخاد
،تومينأبلطتتهللاةلادعنإ.توملانمهتذقنأهللاةبحم
قحلا.ةمحرلاوقحلااه؟هذقنتنأةبحملاعيطتستفيكف
نكميفيك.شيعينأبلطتةمحرلاو.تومينأبلطي
ةيطخلالتقننأنكميفيك؟ناضيقنلاناذهعمتجينأ
.مدآنعليدبدجوينأيغبني؟ئطاخلالتقننأنود
مّدقكلذلو،هسفنالإدجيملف.ليدبلانعهللاشتفو
رمألااذهبتردقناك.ًاناسنإهلإلاراصو،هنبامّدق.هسفن
نمتالواحمناكاهلككتاحايسيفهتيأرامو.لزألاذنم
بيترتلاتيأرفةيدوهيلاىلإتئجنأىلإ،ةيطخلالتقلسانلا
ىلوألاةجردلانمهلإلاأدبيو.ًاناسنإريصيهلإلا..يهلإلا
.ةيناسنإلل

؟هللاةبحممظعكردتنأعيطتستله.ةراّفكلاءدبانه
ىلوأنمهتيناسنإأدبوًاناسنإراصيذلاهلإلاىلإرظنأ
ىلإانأ..ةحيبذلانعءايبنألاتاملكىلإغصاو،اهتاجرد
يبصلاكلذيفتيأرينكل،متتسفيكًامامتمهفأالنآلا
كلذلو.»دسجلايفرهظهللا«ّيديىلعهتلمحيذلا

تيأردقف،ينقلطينأهنمتبلطو،همامأتعشخ
معن.صالخلاكلذءدبتيأرينأةقيقحلا.هصالخ
عجارأوتاوبنلاأرقأتنك،ًالفطناكيذلاهلإللتدجس
نعءايعشإتاملكىنعمام.ةلبلبيفتعقوف،خيراتلا
اَنَعاَجْوَأَواَهَلََمحاَنَناَزْحَأَّـنِكٰل«:تاملكلابهفصويذلاكلذ
ِلْجَألٌقوُحْسَم،اَنيِصاَعَمِلْجَألٌحوُرَْجمَوُهَو...اَهَلَّـمََحت
ٍمَنَغَكاَنُّلُك.اَنيِفُشِِهُربُحِبَو،ِهْيَلَعاَنِمَالَسُبيِدْأَت.اَنِماَثآ
لَلَض

ْ
لِم.اَن

ْ
َمْثِإِهْيَلَعَعَضَوُّبَّـرلٱَو،ِهِقيِرَطَىلِإٍدِحاَوُّلُكاَن

يفَعَفَشَوَنِيريِثَكَةَّـيِطَخَلََمحَوُهَو...اَنِعيَِمج ملٱِ
»نيِبِنْذُْ

ىلإيهةجاحلانأكلذينعيالأ.)١٢-٥٣:٤رومزم(
صّلخم.طوقسلاو،يحورلاداسفلانمةيرشبلاذقنيصّلخم
سلجأتنك؟نايصعلابهاندقفيذلاربلاىلإةقيلخلاديعي
بورحلاتيأر.اناوبأطقسذنمملاعلاتيأردقوًالمأتم
يرعلاوعوجلاتيأر،حورقلاوحورجلاوءامدلاوعومدلاو
،تانافوطلاولويسلاونارينلاتيأر،ضارمألاوةئبوألاو
ةجاحلانأتسسحأينكل؟هذهنمانصّلخينم:تلقو
نينتلاتيأراملكفلختيأردقف،قمعأصالخىلإ
تيأرمعن.هلكملاعلاثّوليفهمومسثفنييذلافيخملا
نمالانذقنيصّلخمىلإةجاحيفاننأتملعو،ةيطخلا
.ريرشلانملبرورشلانمال،ةيطخلانملباياطخلا

هللانعثحابلاناعمسعمةولخ:يناثلالصفلا
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نأنكميله؟صّلخملااذهدجننيأويسفنتلأسمث
مهنأل،نكميال؟الك؟رشبلانم.ًادحاوصّلخملانوكي

،دواد،ىسوم.مهلكمعن.مهلك،مثإلاباوثولتًاعيمج
جلا«...يخالم،ايمحن،ايقزح،ناميلس

ْ
اوُأَطْخَأُعيَِم

.)٣:٢٣ةيمور(»ِهللاُدَْجمْمُهَزَوْعَأَو

سانلانيبدجننأنكميال.ضرألاىلإيسأرتنحنا
.صّلخملااذه

نمكالميتأينأرمألابلطتيله؟هدجننيأنذإ
؟ءامسلا

هنإ.ةمهملابموقينأنكميالهنكلو،رابكالملانإمعن
نأيغبنيصّلخملانإف،معن.ناسنإلاهبسحيامبسحيال
نوكينأيغبني.همالآيفوهبعاتميفناسنإلاكراشي
.ناسنإلاملأتيامكملأتيوناسنإلابعتيامكبعتي،ًاناسنإ
جاتحيامكةحارلاىلإجاتحيوناسنإلاعوجيامكعوجي
نأىلع-ناسنإلاهيساقيامةاناعملانميساقيو،ناسنإلا
.ًايقنوًارهاطوًاسودقوًارابنوكي

؟ناسنإلااذهدجننيأف

يريسءانثأةيربلايفةرجشقاسىلعًادنتسمينتيأر
ينودشرأيتلاناميإلاةنيدمبوردلوأىلإقيرطلايف
لهىرت؟ةنحنيأ؟ناعمسوايركزوليئاخيمنيأ.اهيلإ

صّلخملا«نأيلفشكهللانألب...؟ىؤرمأمالحأيه
،ًاهلإءاج-الك..ًاهلإءاجلبًاناسنإءاج؟ءاجدق»يتآلا
.ًاناسنإءاجدقل.اللب

ايكارأنأقايتشايل.يبلقوينهذوينيعحتفايبر
!بر

رصمىلإةدوع:ثلاثلالصفلا

ةنيدملاتاقرطيفترسو،ناعمستيبنمتجرخ
تلأسولكيهلاىلإتبهذ.كلملالفطلانعثحبأةريبكلا

ينلأسويدنجينمبرتقالاسأنأاميفو،دوهيلاكلمنع
دقدوهيلاكلمنأتعمسينإتلقف.بلطأامعةنوشخب

ّيلعضبقف.لكيهلايفهلهومدقمهنأو،محلتيبيفدلُو
.يعمنوققحينمألالاجرلعجو،رفخملاىلإينّرجوفنعب
برضلانميتيافكتلندقو،ةنايخلابوةيسوساجلابينومهتا

نمهيلعانأاماوأرو،تاوبنلانعملكتأتنكاملو.ةناهإلاو

ريثكبينودوزو.نونجمينإنيلئاقيحارساوقلطاةجاذس
،كلمنعمالكلانمينورذحو،لكرلاومكللاوبرضلانم
.دوجومميظعلاسدوريهكلملانإف

ةقيمعًاراثآاهلاجركرتدقوةطرشلارفخمنمتجرخ
ملكلذنأىلع،فواخمينهذيفاوكرتامك،يدسجىلع
عوبتميننأتظحاليننأنممغرلابو.لاوجتلانمينعنمي
نعلأسأترسينأالإ،ةنئمطمةمسنولمحياللاجرنم
ينوكرتفنونجمينأةموكحلالاجردكأتو.دوهيلاكلم
.ينأشو

.محلتيبىلإاهتكرتف،ميلشروأيفثحبلانمتبعت
ناخلابحاصنأتملع.كانهتلأسوناخلاىلإتبهذو
كلاملانإلاقديدجلاكلاملانأىلع.رخآىلإهعابدقناك
ةصقهلتناكلفطةدالونعركذاميفركذدقناكلوألا

ةلئاعلانإلاقهنكل،ةكئالموةاعرنعًائيشركذو،ةبيجع
تبهذو.ةبيرقةلئاعدنعتلزنوناخلاتكرتدقتناك
دقاوناكيذلاتيبلاىلعترثعو.تيبىلإتيبنملأسأ
.ينماوصلمتينأاولواحتيبلاباحصأنكلو.هيفاولزن
تيبعبتأسوساجينإاونظ.رمألالوأيفاوركنأ
،ةبارغلاةياغيفةصقيلاوصق،ّيلإاونأمطااملف.سدوريه
دقل؟هتقرطتيبلكيفدادحلاتامالعىرتتسلأ«:اولاق

اولتقوسدوريهدونجءاج.روهشةتسذنمةحبذمتثدح
يبارطضاناك.»نودامفنيتنسنبانملافطألاعيمج
.»ال«:اولاق»؟ديلولايبصلالتُقلهف«:تلأس،ًاميظع
رثكأاوددرتمهنأالإنانئمطالالكاونأمطامهنأنممغرلابو
...ةرمنم

يف:اولاقليئاخيميعارلاةصقنمبجعأمهتصقتناك
لاجراهيلع،لويخولامجاهيفةلفاقتلبقأمايألادحأ
كلمرابساكمهنمةثالثءامسأانفرع،كولملاةمسنولمحي
مهعمو-ايبويثأكلمرازاتلبو،ةيليفمبكلمرويكلمو،ايدلاك
تناكثيحتيبلااذهاولخد.مهءامسأفرعنملنورخآ
:لجرلاسمهو.امهنباوهتجوزولجرلا:يبصلاةلئاعميقت
.»لافطأانلسيلنأهللاًاركش.ديعبنمانلبراقأمه«
نمرثكأًادوجساومدقوضرألاىلعاوحطبناوكولملالخدو
الإمدقُتالايادهاومدقوةدابعدوجس،مارتحالادوجس
.ًاريثككولملاثدحتيمل..ًارموًانابلوًابهذ:ةهلآلل

زهيسلبةيدوهيلازهيسنأشيبصلااذهلنوكيس:اولاق
..مايأةثالثدعبةلئاعلاتقلطناو.كولملاقلطنا.ملاعلالك
دونجءاجةلئاعلاقالطنانمًامويرشعةسمخدعب
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حبُذ.ةعيظفةحبذمباوماقمث،يبصلانعنولأسيسدوريه
تنأو...اجندوصقملايبصلانكل.لفطةئامنمديزأ
.دادحلاسبالمنآلاىلإسبلتمحلتيبنأظحالت

نوكيس...ناعمسةوبنتمتدقاه:يسفنيفتلق
.»مواقُتٍةمالعل«ماهسلاهوحنبوصُتًافده

تبهذنيأنوملعتالأ«:تيبلاباحصأتلأسو
ىلإتهجتاةلئاعلانأنظن..نظن«:اوباجأ»؟ةلئاعلا
.»رصم

ملاعرصمنإ..؟رصميفنيأو..؟رصمىلإبهذأله
..ريبك

ةريبكتسيلرصمنإينذأيفسمهتيبلابحاصنكل
ثحبا.بهذينيأفرعييدوهيلارجاهملانإ.نظتامك
ةطسبلتىلإبهذا.دوهيلايراوحيفةبراهلاةلئاعلانع
.ةميدقلارصموسمشلاةنيدمو

نأقبسيتلادلبلايهرصمنكتمل...تبهذو
.ًاريثكتريغتدقل.سيريزوأنهاكيقيدصعماهيفتلوجت
دقو.نيريثكتدجوينكل.ًادحأدجأالينأنظأتنك
نعضعبلاينثدحلب.ةلئاعلااوفرعمهناضعبلاينربخأ
نملوجتأتللظ.هيلإلصأنأعطتسأملينأىلع.يبصلا
.هتيأرنأقبسيذلاكريخستنكيمل.ناكمىلإناكم
مهنعملكتيالو،دوهيلاضغبيبعشلانأتظحالينكل

نولمعياوناكو.ًارهاظًاداهطضامهدهطضيملهنكلو.ًانسح
اوناكمهنأل،ءادعساونوكيملمهنكلو،ًاريثكنوبسكيولاملايف
.مهونفألمهنماونكمتولمهنأبو،مهلبعشلاةهاركبنوسحي

امل.صّلخملايتآلاكلملانورظتنياوناكمهنأتظحالدقو
نيأ؟وهنيأ«:اولأس.ينماورخسءاجهنإمهلتلق

دلُوهنإمهلتلقاملو.»؟هبكاومنيأ؟هتحلسأنيأ؟هشيج
اي«:يلاولاقوًاليوطاوكحض،ءارقفهلهأنإو،رقبلادوذميف
ةلودلانايغطنمانصّلخيًاصّلخمرظتنناننإ!!صّلخمنمهل
سلجي.ملظلانموعوجلانمورقفلانمانصّلخي.ةلتحملا
لعفينأعيطتسيلهف.ًاكولمهبناجبسلجننحنوًاكلم

.»؟كلذنمًائيش

نمنكرلكىلإتبهذ.ةنسنيثالثرصميفتيضق
يلحضتيًارابخأعمسأتنك.ناكملكيفتثحبواهناكرأ
ميقتتناكيتلاةلئاعلااوأرمهنأيلاولاق.تالايخدرجماهنأ

.ةيدوهيلاكلمدينمًابوره،ملظمىنبميفيلفسقباطيف
.رصمديعصىصقأىلإرفاستةلئاعلاسفناوأرمهنإاولاقو
رصمنكتمل،ىودجنودكانهوانهتافاسملاعطقأتنك
اهنكلو،اهملاعمتريغتدقف،سيريزوأرصميهاهارأيتلا

يذلاهللانععمستمل.يقيقحهلإريغبًادالبتلظ
يفرهظهنأليئاخيميعارلانموناعمسنمهنعتعمس
!!دسجلا

،هنعاوعمسيملمهنمدولوملاءاجنيذلادوهيلاىتح
نورظتنيواهنوفرعيمهنأنومعزييتلاتاوبنلانممغرلاب
رثكألب..مهدالبىلإءاجسدقملاديلولانأعمو،اهمامتإ
عم.رصمنمهنبااعدهللانأمهتاوبنيفءاجدقفكلذنم
ملاوعمسنيذلاو.هنعًائيشمهتيبلاغعمسيملكلذلك
...اومتهي

..ياوقتفعضويليحّدهنانأىلإدالبلابوجأتللظ
ينأعمسهنإلاقوخيشلجرينءاجيلايللاىدحإيفو
كلمنمةبراهةيدوهيلادالبنمتءاجةلئاعنعثحبأ

نمهتيبيفتلزناهنإو،ةلئاعلاكلتفرعهنإلاقو..ةيغاط
..ةليمجةباشمألاتناك«:لاقكلذوحنوأةنسنيثالث
لوألودبيناكهنأنممغرلابفلفطلاامأ.رونلانمةقلف
ذإانك.يوامسرونبقرشيناكهنأالإ،ًايداعًالفطةلهو
:تلق.»انعمملكتتءامسلانأكسحنههجويفلمأتن
ًايداعًالفطناكدقل.ال«:باجأ»؟ًالعفملكتلهىرت«

ال.هوأ..هلخاديفنأانرعشيناكهنأالإ،ءيشلكيف
يذلاتقولالكانعمسلجتمألاتناك.لوقأاذامفرعأ
نكتملاهنأقحلايف.مأوةجوزكاهلامعأنمهيفغرفت

ملاهنباباهتقالعو،يلاعألايفشيعتتناك.انعمسلجت
ةمأةقالعلب،ديسب»ةمَأ«ةقالعلبنبابمأةقالعنكت
موقيًاكالمناك.ًاجوزنكيملفاهجوزامأ.دوبعمبرب
»..نيمثزنكةسارحىلع

ينأةقيقحلا،ةليوطتسيلةدمةلئاعلاتماقأنأدعبو«
،جوزلاءاج..موينعديزتالاهنأّيلإليخ.ةدملاتيسن

.»ةميركلاةديسلااهتيأ«:لاقو،ةجوزلاعمسلجنانكو
ّيلإردصدقل)تسايوةديسايتاملكبالإاهيدانيالناك(
روكبيفرفسللكسفنيدعأ،نآلايموق.ةدوعلابرمألا
»..ًائيشمهنععمسأدعأملواوقلطناحابصلايفو..دغلا

نأدعبانتيبحبصأ.ءيشلكاندقفاننأتسسحأدقو«
تيبلاانكرتدقو.ملظمربقهبشرونلانمةعطقناك
نمدعنملو..ىرخأةنيدمىلإةيرقىلإةنيدمنمانلقتناو
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ءاجصخشنعانناريجانربخأامدنع،سمألوأالإانتلحر
يفًاريثكبعتأمليننأهللاًاركش..ةبراهلاةلئاعلانعلأسي
.»كيلإلوصولا

تللظيننأتفسأتامردقىلعو،لجرلامالكتعمس
فرطتطقتلاينأتررس،ةليوطلانينسلاهذهرصميف
.ميظعلاديلولاناكمفرعأسوةيدوهيلاىلإدوعأس.طيخلا
هشرعىلعسلجوهكلمملستدقنآلانوكينأودبالاهنإ

أدبلقألاىلعوأ،هبطيحملاملاعلاذقنألبهبعشذقنأو
!!ذاقنإلا

ينأل،هيلإلصتنأنكميالردغلادينأًادكأتمتنك
ةكئالملا.ًاقحبيجعنئاكوهف،هتقفاريتلاةيانعلاتيأر
،رصمءاجىتحهتسارحىلعتماقوهمدقملتفته
،ةيدوهيلاىلإهتدوعبايلعلارماوألاتذفنيتلايهةكئالملاو
اهديسوهسيلأ.هتدوعيفهتقفاردقنوكتنأدبالو
؟اهبرو

ًاناريطريطأنأعيطتسأينتيل.ةيدوهيلاىلإنذإدوعأس
يلدكؤيو،هسفننعينثدحينأهنمبلطأوهيلإلصأىتح
هتعمسامو..ليئاخيموةنحوناعمسنمهنعهتعمسام
ًائيشليصفتلابينربخينأهنمبلطأس..كولملاةرايزنع
نأدعتسمينأهربخأس.ينمهراظتناوهتلاسروهتعيبطنع
ذفنأنأدعتسمينإلوقأسو.هعمسأوهيمدقدنعسلجأ
ينتيل.هوأ..هتلاسرلمحأضرألارخآىلإبهذأوهرماوأ
.ءامسلااهتيأينيفعسأ.بيهليبلقيف.ًاناريطريطأ
نمرثكأبلطأال.طقف..هارأنأىلإيتايحيظفحا

!!اذه

ةيدوهيلاىلإةدوع:عبارلالصفلا

ىلعمجه.ًالهسرفسلانكيمل.ميلشروأىلإتلصو
ساّرحلااودّيقصوصلاهلنيقفارملادحأتنكيتلاةلفاقلا

ةباصعنمءزجةباصعلاهذهنأتملع.نيرفاسملااوبلسو
ةقرفلاهذهريبكناكو،سابارابروهشملالتاقلااهميعزةريبك
دقنورخآصوصلوروهشمرخآصلهقفاريسامودصللا
عرشأو.لاجرلاعيمجاولتقو،نيرفاسملاعماملكاوبهن
كلذبدجنتسأينيعتعفرو،يننعطيلهتنيكسمهدحأ
ًاتوهبمفقيف،لجرلادينمطقستةنيكسلاباذإ،ديلولا

مث.»؟انهتنأاذاملو؟تنأنيأنم«:ةنوشخبيللوقيو
نميلتلقاله«:ههجونالدقو،لاقوهسأرضفخ
ينكل،ةليوطةياكحيل،بيرغلجرانأ«:تبجأ»؟تنأ

ثحبأةيدوهيلانمتئجدقل.اهنمريخألاءزجلاكلزجوأ
ينفسؤي.رصمىلإنيبراههعمهادلاوءاجميظعديلونع
تعفرينعطتلنيكسلاتنأتعفراملو.ةلئاعلادجأملينأ
تملعنآلا«:صللالاقف.»ديلولاكلذبدجنتسأيسأر
...رهاطلاديلولاباذإوترظندقل.نيكسلاتطقساذامل
نيثالثنمديزأنمةبراهلاةلئاعلاتعبتينأكربخأينعد
ةريبكلاةباصعلانمءزجنحن.يتباصعلاجروانأةنس
بلسأيكلةبراهلاةلئاعلاتعبتدقل.سابارابةباصع
هجوترصبأذإينكلو.كولملانمهوذخأيذلابهذلا
دقو..ًارانوًارونهجولاناك.يهجوىلعتطقسلفطلا
لكىلإلبةلئاعلاىلإطقفسيلةءاسإلانميلاجرتعنم
تيأركنعطأليديتعفراملو.يبصلاكلذلًاماركإةلفاقلا
:لاقوهقافرىلإتفتلامث..»ًابتاعّيلإرظنييمامأيبصلا
ًامهرداوبلستال.ةلفاقلاحارساوقلطاوساّرحلادويقاولح«
.مالسبةيدوهيلاىلإدعقيدصلااهيأنآلاو.اهنمًادحاو
رثعتنأوجرأ.مكتسارحلمكوقفارينأيلاجرضعبيصوأس
لوقأاذامملعأال،وجرأووجرأ..ميظعلاديلولااذهىلع
مث.»بهذابهذانكل..هنعريثكلاتعمسدقل..كل
.»بهذا«:لاقوهنعينعفد

ىلإةرشابمتهجوتو.ةيدوهيلادودحىلإتلصوو
خيشلا،تفرعامكتامدقل.ًارئاحتفقوو،ميلشروأ

ةيقبلمشقرفتو،ليئاخيميعارلاوةنحةيبنلاوناعمس
دحأفرعيملًاريبكًىبنمناخلاناكميفتدجوو.ةاعرلا
تيبلاىلإبهذأنأتلواح..ًائيشناخلانعهناكسنم
لمشرييغتلانأتدجوفكولملانمديلولاهيفلباقتيذلا
يندشرأ،هابر«:تلقوءامسلاىلإّينيعتعفر.اهلكةعقبلا
!!»بهذأنيأىلإ

:ةنهكلاسيئرعم

ناكف،كلملاحيسملانعلأسأةنيدملاعاروشيفترس
هوجوىلعةيرخسلاترهظدقومهسوؤرنوزهيسانلا
يفملكتيمهضعبفقوو.نيرخآهوجوىلعفوخلاوضعبلا
يفًانأشمهلنأتملعصاخشأىلإمهضعبينذخأو،سمه
لجرىلإءالؤهينذخأو.ةيسايسلاوةينيدلاايلعلارئاودلا

سانلاتيأرينأل.ةينيدلارئاودلايفىلعألاماقملاهلنأرهظ
اذهيعمملكتو.ضرألاىلإهمامأنونحنيوهنمنوبرتقي
نظيناك.كشلاوةسرطغلانمءيشبوٍلاعتلكبلجرلا
فرعويتياكحعمساملنكل.رمآتموأسوساجينأ
بوشمفطعلانمءيشبّيلإرظن،ةبيطلايتينويتطاسب
رظتنناننإكللوقأس.تملع«:لاقوراقتحالانمءيشب
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.هرظتنننحنمعن.ءايبنألاهنعأبنتدقل.كلملاحيسملا
نم.نوريثكةبذكءاحسمرهظدقو.دعبتأيملهنكلو
روهمجهعبتدقو،كلملاحيسملاهنأىعدايذلاسادوثءالؤه
هيلإاوداقنايذلاعيمجو،لتُقدقو،رثكأوأةئامعبرأ،ريفغ
غازأو،باتتكالامايأيفيليلجلااذوهيماقهدعبو.اوتتشت

هيلإاوداقنانيذلاعيمجو،كلهًاضيأاذه.ًاريفغًابعشهءارو
هءاروعمجلتخميرصانراجنماقمايألاهذهيفو-اوددبت
ًادئاقمهيلعهسفنماقأو،نيلطاعلاوءاغوغلانمًاددع
سمهيهنإانعمسدقو..ملعمهنأىعدااذه.ًاميعزو

.بئاجعوتايآيرجيهنأاوعاشأدقو.هللانباهنأهعابتأل
امأ.ةحصلانماهلساسأالتاعاشإاهلكاهنأحضتادقو
عمهفلاحتنمكشالواهنإفتثدحاهنإاولاقيتلاتازجعملا
نأنكميالذإ،ًالعفتثدحدقتناكنإاذه،ناطيشلا
لثمو.سومانلادضمّلعيهنألهللانمملعملااذهنوكي
يفرمتسااذإهريصماذهنوكيسو،لتقلاقحتسياذه
.»هّيغ

.ةمكحهلكسيئرلانهاكلايديسمالكنإ«:تلق
ناعمسخيشلايلهلاقامعلأسأفيديسنذأتسأينكل

.»ليئاخيميعارلاوةنحةيبنلاو

لثمًائيشتعمسدق«:لاقوريبكلاخيشلامسبتف
.ةنحةنيكسمو..ناعمسنيكسم«:لاقوهوأتمث.»اذه
راصىتحمايألاهبتدتما،ريغصلاليلهديفحناعمس
هسأريفيوضعلالتخاثدحدقو.هريكفتيفلفطريظن
هنمتردصدقف..هلدوجوالامريثكلاليختيحبصأف
ةريبكلاةلئاعلاءاقدصأنمنيريثكلاتلعجلاعفأولاوقأ
ميظعلالجرلاكلذردحنيفيك.ىكبمهضعبلب،نورثأتي
ةلمرألاعمرمألاكلذكو؟لالتخالانمةريبكةجردىلإ
لصينألبقاتامنينثالانأهوهيلًاركش.ةنحزوجعلا
يفيديسىرياذامف«:تلق.»يسآملاباكتراىلإلالتخالا
عمستنأيفكي«:لاقوكحضف.»؟ليئاخيميعارلاةياور
يدلوايكحصنأانأنآلاو..اهنالطبواهبذككردتفةياورلا
كتطاسبتكردأدقل.كانهوأانهلاؤسلانعفكتنأ
ّيلإكباوتأمهنأهللاركشأ.كيلعفطعأانأوكتجاذسلب

ثيح،كلملارصقىلإوأ،يلاولاركسعمىلإكباوبهذيملو
دوعتنأكحصنأ.هنعلأستامعًائيشمهنمدحأفرعيال
نعثحبلايفكسفنبعتتالو،كلهأنيبميقتوكدلبىلإ
ًاهلإنوكيسفءاجاذإو،دعبتأيملهنإف،كصخيالهلإ
.»!!ممألانمكلاثمألوأكلسيلو،ليئارسإبعشل

عمجملاسيئرعم:سماخلالصفلا

يفتملع.ةنهكلاسيئرعميتسلجليطأنأأشأمل
عمملكتيالهنإ.ةشهدلابتلبوقيلهلتماعمنأدعبام
ىلعىسألانابدقوتجرخ.يلاعلاهيسركنمالإدحأ

خيشلايفينيقيةنهكلاسيئرمالكعزعزيمل.يهجو
يفزوربلالكًازرابنازتالاناكدقلو.ةنحةيبنلاوناعمس
اذامو.لالجإلالكهنولجياوناكهعماوثدحتنيذلاو.خيشلا
ةينغألايفلوقأذامو،ليئاخيميعارلامالكيفلوقأ
ةصقيفلوقأاذامو،دوذملاةصقيفلوقأاذامو،ةيوامسلا
نل؟ميظعلاديلوللاودجسوقرشملانماوءاجنيذلاكولملا
ناكةنهكلاسيئرمالكنأقحلا.سامودصللاةصقركذأ
!!هنالطب،لقألاىلعلمحي

ريسأوريسأتللظو،يسفنثدحأقيرطلايفترس
عيطتسأالينأبتسسحأامدنعالإفقأمل.ةهجوةيأنود
ىلإتيأرتفقوامدنعو.بعتلادشأيفتنك.ريسأنأ

،دئاسواهيلعو،داجسلابةشورفم»ةبطصم«بابلابناج
ةدشنماهيلع»تطقس«لوقأنأحصألا..اهيلعتسلجف
!ةءافغإيفتبهذويردصىلعيسأرلامو،بعتلا

ىرألتظقيتساينكلو،تيفغأةقيقدمكملعأال
هزكرمنعًائيشفشكيمشتحمسابليفًاروقوًالجريمامأ
بلغدقوهردصىلعهتيحلتلدتدقو،يلاعلايعامتجالا
.داوسلاىلعاهضايب

ىلعتبجأدقو،لوضفلانمليلقبّيلإلجرلارظن
اهنأىلع،بيرغانأمعن«:هاتفشهبقطنتمليذلالاؤسلا
مكضرأليلاغلابارتلاسودأيتلاىلوألاةرملاتسيل
.»ةسدقملا

امىلإلصتكلعل«:لاقواضرلاةماستبالجرلامستبا
وأ،يفدهىلإلصأنلينأىشخأ«:تلق.»انضرأيفديرت
،باعصلاماحتقادعبالإلصأنلينإلوقأنالضفألالعل
!»ىلوألايتاوطخيفةدشبتمدصدقف

ذإيدودحىدعتأيلعلأ«:لاقومامتهابلجرلاّيلإرظن
ديكلدمانأتعطتساامبرف،كتصقيلحرشتنأكتلأس
مث.»؟ىلوألاةمطللاكتباصأنيأونيأنمىرُت؟ةنوعملا
نحصىلإلخدننأبسانملانمنوكياله«:لاقومستبا
ىرت«:تلق.»دحأاهيفانعطاقيالةولخيفثدحتنلرادلا
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يتلاةميركلاةيصخشلانعلأسأنأيديسيلنذأيله
دقل«:ًالئاقتكردتسامث.»؟اهعمثيدحلافرشينيلوت

عمثيدحلابولسأنسحتالةيئادبةئيبنمتجرخ
نطاوبيفلوخدلاةقايلىلعدوعتنملو،ةيلاعلاتاقبطلا
فلتختكنأىرأ«:لاقوةثلاثةرملجرلامستباو.»رومألا
نعئبنيكمالكبولسأنإف،لوقتامعفالتخالالك

نمريثكىلإتثدحتوضرألابناوجيفتلاجةيصخش
،كلاؤسبواجأنأينرسيو-اذهنمانعدنكل..رشبلا
يبرلااندالبيفىعدأو،سوميدوقينملعملا،سوميدوقينانأف
.ةنيدملايفريبكلايقرشلاعمجملاسيئرانأو،سوميدوقين

،معن«:تلق.»ةيدوهيلاعماجملانعًائيشفرعتكنأدقتعأو
ةنايدلانعريثكلاتفرعو،رايدلاهذهتئجنأقبسدقف
عمثدحتلافرشيلناكو،عماجملاولكيهلاوةيدوهيلا
:لاق.»ريغصلاليلهنبناعمسخيشلاميظعلاملعملا
اذهعدنلنكل..طوبغملنذإكنإ؟ناعمسخيشلاتيأرأ«
.»كتصقىلإدعنلو

عمشيعأتنك..تاملكيفكلاهصخلأينإ«:تلق
لكأن،ةيناويحلاةشيعلاالإًائيشفرعنال،مئاهبلاةايحيموق
..تومنوتانبلاونينبلادلنوجوزتنوعرزنوبرشنو
نأىلإكلذكتللظو...ةدابعنودبوهلإنودباذكهو

ناكيذلا-يناعنكلارجاتلاقفاريذلايقينيفلاّيلإلمح
.ًاهلإكانهنأ-يجراخلاملاعلانيبواننيبةديحولاةلصلا
ةصقكلصقأنألًايعادىرأتسل-هنعثحبأتجرخف

هذهىلإةنسنيثالثنمرثكأذنمتيهتنانكلو..يتحايس
يعارلاوةيبنلاةنحوناعمسخيشلاتلباقثيحو،ةنيدملا
لاقيذلا»يتآلا«ءيجمنعءالؤهينثدحو.ليئاخيم
هنإمهريغلاقو،حيسملاهنإنورخآلاقو،يبنهنإضعبلا
نأتملعو..دسجلايفءاجبرلاهنإكالملالاقو.ايسملا
هدلومنععمسليئاخيمنأو،محلتيبيفدلُويتآلاكلذ
ًاكولمنأو..هيعارذىلعهلمحخيشلاناعمسنأو،هآرو
تبهذو..ايادههلاومدقوهلاودجسوقرشملانماوءاج
نألرصمىلإتبرهةلئاعلانأتملعف،هارألمحلتيبىلإ

تثكمورصمىلإتبهذو.يبصلالتقينأدصقسدوريه
نودبهنعثحبأاهيحاونيفلوجأةنسنيثالثنمديزأ

ملعأملينكلو.ليوطنمزذنمداعدقناكهنأل،ىودج
دولوملانعتلأسوةيدوهيلاىلإتئجو.ًاريخأالإكلذب
،ضعبلايبأزه.ًادودصمهتلأسنممتدجوينكلو.كلملا

لجرىلإينملسوّيلعمهدحأضبقو،ضعبلاينمبرهو
صخشىلإيببهذاذهو،ناطلسلانمًاريثكهلنأرهظ
اذهو..لكلاىلعأهنأودبيلجرىلإينولمحًاريخأو.رخآ
يهجويفمستباو،سوبعلاههجوَناليتصقعمسنأدعب

ديلولاكلذلعللاقو،جذاسوءيربينأىريهنإلاقو
.يرصانلاعوسيلضملالب،لوبخملاراجنلاكلذوهموعزملا

،همايأتايرخأيفلبخلاببيصأدقخيشلاناعمسنإلاقو
هلكناعمسهاورامودوذملاوةكئالملاوةاعرلاةصقنإو
ًافيلحوأًانونجمنوكينأامإيرصانلانإو،ضيرملايخ
اذأهنإفكلذعمو.دعبتأيملايسمنإلاقو،ناطيشلل
نأينحصنو.مهريغايسمالدوهيلاايسمنوكيسفىتأ
كرتأويلاهوبطخيتلاةاتفلانمجوزتأويتيرقىلإدوعأ
.»ًايئاهنانههللاعوضوم

امتيقالوةيلوطنينسنميتيبنمتجرخدقل«
نمتيساقامٍدحألركذأمل.تاقشموبعاتمنمتيقال
يللوقيًاريخأو.لاوهأورافسأودربورحوشطعوعوج
نإيللوقيو..ثبعهللانعيثحبنإريبكينيدميعز

،لايخلابيصخليئاخيمنإوةفرخمةنحنإولوبخمناعمس
لب،ناطيشهبويرماسوللضمولتخميرصانلاراجنلانإو
.»؟نيطايشلاسيئرلوبزلعبعمفلاحتمهنإ

ةنهكلاسيئرنإلاقوملعملاهجوىلعرثأتلارهظو
نييسايسلاةداقلاةعامجولكيهلاةداقوعماجملاءاسؤرو
عاطتسادقل.يرصانلاملعملادضمهفوقويفنوروذعم
،ةقيمعلاةطيسبلاهميلاعتبهيلإريهامجلابذتجينأيرصانلا

نونلعياوحبصأثيحبءاسؤرلاىلعبعشلاةماعأّرجدقو
نورطيسينيذلانامورلانأامك-يتآلاكلملاوههنأًانلع
ةلبلبتثدحاذإمهيساركنمءاسؤرلانوحيزيسدالبلاىلع
ىلع.حوضولااذهبكعمثدحتأاذاململعأال..كلمنع
ًالعفوهيرصانلاراجنلانأهفرعتنأُدوأيذلارمألانأ
اهلمعيتلاتايآلالمعيدحأسيلنأل،هللانمءاجملعم
.هعمهللانكيملنإ

هعمتسلجوهترزدقل«:ينذأيفسوميدوقينسمهمث
.ةليلقعيباسأنمكلذناك..ّيلإملكتوهعمتملكتو
،ةملكبينامورلاةئملادئاقدبعىفشهنأتعمسدقتنك
بنعلاريصعنأوهنباسرعمويانقيدصنانحتيبرازهنأو
حرفلابحاصنكيملف،فويضلافكيملحرفلا»تابرش«
مل.ةحيضفلضرعتيسناك.نوتأيسءابحألالكنأنظي
لّوحيرصانلانكلو،جراخلانمريصعءارشلتقونكي
يوذنمناك.صربألاايركزينءاجو.ديجريصعىلإءاملا
:لاقويرصانلاملعملاهسملو،صربلاببيصُأدقو،يابرق
ثداوحضعب.صربلانمئربلاحلايفو»أربافديرأ«
.»اهنعتعمساهضعبواهتيأرءافشلا
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ملاعلاعمسيمل؟اهيفكللوقأاذام..هميلاعتامأ
انك.انميلاعتنعفالتخالالكفلتختتناك.اهريظن
ناكفوهامأ،عيرشتلاوهقفلايفنيثحابلانييتوهاللثدحتن
!!بعشللثدحتي

ىَبوُط«:لاقامضعبعمسا.ًاريظنهلملاعلاريمل
لِل

ْ
َهلَّـنَأل،ِحوُّرلٱِبِنيِكاَسَم

ُ
ىَبوُط.ِتاَواَمَّـسلٱَتوُكَلَمْم

لِل
ْ
لِلىَبوُط.ِءاَعَدُو

ْ
لٱَوِعاَيِج

ْ
لٱَىلِإِشاَطِع

ْ
.َنوُعَبْشُيْمَُّـهنَأل،ِّـِرب

لِلىَبوُط.مَالَّـسلٱيِعِناَصِلىَبوُط.ِءاََمحُّرلِلىَبوُط
ْ
طَم

ْ
َنيِدوُر

لٱِلْجَأْنِم
ْ

َىلَعُبَضْغَيْنَمَّـلُك«.)١٠-٥:٣ىّتم(»ِّـِرب
حلاَبِجْوَتْسُمُنوُكَيًالِطاَبِهيِخَأ

ْ
اوُّبِحَأ«.)٥:٢٢ىّتم(ِ»مُْك

اوُّلَصَو،ْمُكيِضِغْبُمَىلِإاوُنِسْحَأ.ْمُكيِنِعَالاوُكِراَب.ْمُكَءاَدْعَأ
طَيَوْمُكْيَلِإَنوُئيِسُيَنيِذَّـلاِلْجَأل

ْ
)٥:٤٤ىّتم(»ْمُكَنوُدُر

رويطلابمتهيهنإ...مهلااولوعتالفمكوبأهللا...«
.»همامتهابىلوأاننأكشال.بشعلابو

.يرصانلاملعملاتاملكّيلعىقلأوقيدصينءاجدقل
اهنإ.يتيبباوبأىلعاهتبتكدقل.مويلكاهولتأينإ

ةبسنلابهفاتءيشرهاوجلانإ.رهاوجتسيلالك.رهاوج
...اهل

اذهعمىقالتأنأتركفكلذلكتعمسنأدعبو
دحأينإ.هلباقأنأّيلعلهسلانمنكيمل.يرصانلا
ةمهتلكهبنوقصليوهنوضغيبوهنورقتحيءاسؤرلاو،ءاسؤرلا

.ًاريثكتددرتكلذلو،ًانابجتنكينأكلفرتعأ.ءاعنش
يسفنلًاجالعيرصانلادنعنأسحأانأ.ًارانيبلقيفنإ
ءاضعأنمفاخأ.سانلانمفاخأينكلو.ةبرطضملا
نألةجاحال.ًاليلهلباقأنأتبتركلذل-ىلعألاسلجملا
!كلذمتفيككربخأ

ناك.هتيأرو،هيفميقييذلاطيسبلاتيبلاىلإتبهذ
وثجأينتدجوىتحهنمتبرتقانأامنكل،ًايداعًالجر
فرطسانلالّبقيذلاسيئرلاانأ.هيمدقلّبقأوهمامأ
اولّبقاذإتاكرباولانمهنأنوسحيو،ناكملكيفيبايث
!سوميدوقينانأمعن..يدي

لبناسنإدرجمرأملهنمتبرتقاامدنعينأقحلايف
رأمل-ملعماي«:تلقيسافنأتطقتلانأدعبو..ًاهلإتيأر
لَعُمِهللاَنِمَتْيَتَأْدَقَكَّـنَأُمَلْعَن«-ًاملعملبًاراجن

ِّـ
ْنَأل،اًم

َْملْنِإُلَمْعَتَتْنَأيِتَّـلاِتاَيآلاِهِذهَلَمْعَيْنَأُرِدْقَيٌدَحَأَسْيَل
نعهربخأنأيتينيفناكو.)٣:٢انحوي(»ُهَعَمُهللاِنُكَي
دجملينإلوقأنأيونأتنك.يبلقيفبهتلتيتلارانلا

بعشلاويئالمزوانأاهربتعأيتلاىسومةعيرشيفيئافتكا
كانهناسحألازأالينإو،هللامامأريربتلاةليسويدوهيلا

هللوقأنأيونأتنك.يتايحيفمتينأيغبنيرخآًائيش
عبشيملةدابعوماظنوعيرشتنمةيدوهيلايفاملكنإ
هنأودبينكلو.كلذلكلوقأنأيونأتنكمعن.يبلق
:ياتفشهبقطنتمليذلايلاؤسىلعباجأفيرطاوخأرق
حلٱ«

ْ
حلٱَّـَق

ْ
ملٱَنِمُدَلوُيَالٌدَحَأَناَكْنِإ:َكَلُلوُقَأَّـَق

ِحوُّرلٱَوِءاَْ
ملَا.ِهللاٱَتوُكَلَمَلُخْدَيْنَأُرِدْقَيَال

جلٱَنِمُدوُلْوَْ
ْ

ٌدَسَجِدََس
ملٱَو،َوُه

لُقِّـينَأْبَّـجَعَتَتَال.ٌحوُرَوُهِحوُّرلٱَنِمُدوُلْوَْ
ْ
:َكَلُت

اذهناك.)٧-٣:٥انحوي(»ُقْوَفْنِماوُدَلوُتْنَأيِغَبْنَي
دقل.هلبقأنأمزليناكينأةقيقحلانكلّيلعًابيرغمالكلا
بلطنومهدّمعنومهلسغننأبةيدوهيلايفءالخدلبقنانك
ًادوهيمهلبقنمث،تامدقتوتاولصنمءايشأاوتأينأمهنم
ةيقيقحلاةدالولانأنلعييرصانلاملعملانكل.ءالخد
دقلو.حورلاوءاملا،هللاحورلمعيضتقتهللاتوكلمل
-»حيرلاو«هللاةملكىلإريشيءاملانأدعباميفتملع
-هللاحورىلإريشتحيرلاو-»حور«ةملكىلإاهانلقنيتلا
توكلمىلإلوخدللديحولاقيرطلايهةديدجلاةدالولانإ
»..ناسنإلايفةيهلإلاهتملكوهللاحورلمعبمتتو،هللا

ىلع.ًامامتمهفأملينكلو،ملعملامهفأنأيغبنيناك
..يبلقلخديميظعليلجءيشنأتسسحأينأ

مالكلكنمبجعأ،رخآًامالكيرصانلاملكتمث
حلٱىَسوُمَعَفَراَمَكَو«..يتايحيفهتعمس

ْ
يفَةَّـَي لٱِ

ْ
اَذَكٰهِةَّـيِّـَرب

ِهِبُنِمْؤُيْنَمُّلُكَكِلَْهيَالْيَكِل،ِناَسْنِإلٱُنْبٱَعَفْرُيْنَأيِغَبْنَي
حلٱُهَلُنوُكَتْلَب

ْ
لٱُهللاٱَّـبَحَأاَذَكٰهُهَّـنَأل.ُةَّـيِدَبَألٱُةاََي

ْ
ىَّـتَحََملاَع

لٱُهَنْبٱَلَذَب
ْ
ُنوُكَتْلَبِهِبُنِمْؤُيْنَمُّلُكَكِلَْهيَالْيَكِل،َديِحَو

حلٱُهَل
ْ
لٱَىلِإُهَنْبٱُهللاٱِلِسْرُيَْملُهَّـنَأل.ُةَّـيِدَبَألٱُةاََي

ْ
َنيِدَيِلَِملاَع

لٱ
ْ
لٱِهِبَصُلْخَيِلْلَبَ،َملاَع

ْ
يِذَّـلٱَو،ُناَدُيَالِهِبُنِمْؤُييِذَّـلَاُ.َملاَع

لٱِهللاٱِنْبٱِمْسٱِبْنِمْؤُيَْملُهَّـنَأل،َنيِدْدَقُنِمْؤُيَال
ْ
انحوي(»ديِحَو

هذهتعمس«:لوقيسوميدوقينىضممث.)١٨-٣:١٤
هللا،ملاعلابحيهللا:هتعمسامبجعأ.ةبيجعلاتاملكلا
امكقلعُيهنبانأحمسيهللا،ملاعلالجأنمهنبالذبي
يكلبلصُيهنبانأحمسيهللا..ةيساحنلاةيحلاتقلُع
نأنكميفيك؟اذهنوكينأنكميفيك،ملاعلايفشي
»؟نوكي

كلذنعًائيشيللاقءايعشإنأركذأينإ:ًاليلقتمص
.هلوقتامريبكدحىلإهبشتتناكهتاملكنأركذأ.»يتآلا«
ٌقوُحْسَم،اَنيِصاَعَمِلْجَألٌحوُرَْجمَوُهَو«:هنعءايعشإيللاق

ٍمَنَغَكاَنُّلُك.اَنيِفُشِِهُربُحِبَو،ِهْيَلَعاَنِمَالَسُبيِدْأَت.اَنِماَثآِلْجَأل
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لَلَض
ْ
لِم.اَن

ْ
َمْثِإِهْيَلَعَعَضَوُّبَّـرلٱَو،ِهِقيِرَطَىلِإٍدِحاَوُّلُكاَن

َىلِإُقاَسُتٍةاَشَك،ُهاَفْحَتْفَيَْملَوَلَّـلَذَتَفَوُهاَّـمَأَمِلُظ.اَنِعيَِمج
َنِم.ُهاَفْحَتْفَيْمَلَفاَهيِّـزاَجَماَمَأٍةَتِماَصٍةَجْعَنَكَوِ،حْبَّـذلٱ
يفَو.َذِخُأِةَنوُنْيَّـدلٱَنِمَوِةَطْغُّضلٱ ُهَّـنَأُّنُظَيَناَكْنَمِهِليِجِ
؟يِبْعَشِبْنَذِلْجَأْنِمَبُِرضُهَّـنَأ،ِءاَيْحَألٱِضْرَأْنِمَعِطُق
َْملُهَّـنَأَىلَع.ِهِتْوَمَدْنِعٍّيِنَغَعَمَو،ُُهْربَقِراَْرشَألٱَعَمَلِعُجَو
لُظْلَمْعَي

ْ
يفْنُكَيَْملَو،ًام ْنَأِبَّـُرسَفُّبَّـرلٱاَّـمَأ.ٌّشِغِهِمَفِ

حلٱِبُهَقَحْسَي
ْ
ُلوُطَتًالْسَنىَرَيٍمْثِإَةَحيِبَذُهَسْفَنَلَعَجْنِإ.ِنُْز

ىَرَيِهِسْفَنِبَعَتْنِم.ُحَجْنَتِهِدَيِبِّـبَّـرلٱُةَّـَرسَمَوُهُماَّـيَأ
لٱيِدْبَعَو،ُعَبْشَيَو

ْ
َوُهْمُهُماَثآَو،َنِيريِثَكُرِّـَربُيِهِتَفِرْعَمِبُّراَب

لٱَعَمَوِءاَّـزِعَألٱَْنيَبُهَلُمِسْقَأَكِلٰذِل.اَهُلِمَْحي
ْ
ُمِسْقَيِءاَمَظُع

لِلَبَكَسُهَّـنَأِلْجَأْنِم،ًةَميِنَغ
ْ
مثَأَعَمَِيصْحُأَوُهَسْفَنِتْوَم

ََ
،ٍة

يفَعَفَشَوَنِيريِثَكَةَّـيِطَخَلََمحَوُهَو ملٱِ
٥٣:٥ءايعشإ(»َنيِبِنْذُْ

-١٢(.

نأرخآونيحنيبمهييدوهيلاملعملانأظحالأتنك
نمتغرفنأىلإهراقوبًاظفتحملظهنكلو،ينعطاقي
دقل.مهفأنأيغبنيناك.لهاجلاانأيحيو«:لاقف،يمالك
اذهملعتتسلوليئارسإملعمتنأ«:يليرصانلالاق
حلَا!؟قحلا

ْ
حلٱَّـَق

ْ
ُدَهْشَنَوُمَلْعَناَمِبُمَّـلَكَتَناَمَّـنِإاَنَّـنِإ:َكَلُلوُقَأَّـَق

لُقُتْنُكْنِإ.اَنَتَداَهَشَنوُلَبْقَتْمُتْسَلَو،اَنْيَأَراَمِب
ْ
ُمُكَلُت

لُقْنِإَنوُنِمْؤُتَفْيَكَف،َنوُنِمْؤُتْمُتْسَلَوِتاَّـيِضْرَألٱ
ْ
ُمُكَلُت

.)١٢و٣:١١انحوي(»؟ِتاَّـيِواَمَّـسلٱ

ًانالعإًاضيأتعمسدقل:لاقمث،ريبكلاملعملاتمصو
َلَزَنيِذَّـلاَّـالِإِءاَمَّـسلاَىلِإَدِعَصٌدَحَأَسْيَل«:لاق.ًابيجع
يفَوُهيِذَّـلاِناَسْنِإلاُنْبا،ِءاَمَّـسلاَنِم :٣انحوي(»ِءاَمَّـسلاِ
١٣(.

تنك«:لاقوفقووتاملكلاهذهسوميودوقينلاق
لقألاىلع(عيطتسأالينكلويتفايضيفلزنتنأدوأ

امكيطعأنأدعتسمينكلو..ًازبخكعملكآنأ)ًاراهج
نمءاشتامبحستلًاضيوفتكيطعأسلب.لاملانمءاشت
يفريثكلايلو،ريثكلايعمنإ.كركشأ«:تلق»فرايصلا
.»هدحو..وه..وههيلإجاتحمينإ.فراصملا

سردأو،تاوبنلاىلإدوعأسينإ«:سوميدوقينلاق
تنأامأ.لصأنأوجرأو،اهرونيفيليرصانلاتاملك
بهذافيتروشمتلبقاذإو،هللاةكربىلعرسفبيرغلااهيأ
هنإ.سطاغلامهضعبهيمسيونادمعملاهمساميظعيبنىلإ
ةقاطبلاهذهذخ...هلباقتنأكنكميونجسلايفنآلا
!!»كدعاست

نادمعملاعم:سداسلالصفلا

دقو.سويكرامةعلقىلإتلصوةريثكبعاتمدعب
يبايثويتبيقحاوشتفنأدعبنادمعملاةرايزبيلاوحمس
ةهكافلاضعبتلمحدقتنك.تاعونمملادوجونمًافوخ
ًاموحللوانتينأضفريريبكلانيجسلانأتملعينأل
طقفةهكافلاولحنلالسعلوانتيناك.ةيوشموأةخوبطم
.يوشملادارجلامحللوانتيكلذلبقناك.نجسلايف

سكعىلع،شوشبهجوبيترايزبنادمعملابحردقو
نشخ،هجولامهجتمهنأينوربخأدقف.عقوتأتنكام
عمس.عستمردصبيلعمتسادقو.ريبعتلامراص،مالكلا
ةصاخةفصبىغصأدقو..اهرخآىلإاهلوأنميتايحةصق
دهنت.سوميدوقينسيئرلاوسيئرلانهاكلاثيدحىلإ
ًاركش«:لاقوسوميدوقينملعملاثيدحعمسيوهوحايتراب

.»هللا

.تلصودقل.ينبايبّيطهللانإ«:لاقوّيلإرظنمث
.)٨:١٧لاثمأ(»يِنَنوُِدَجيَّـَيلِإَنوُرِّـكَبُيَنيِذَّـلا«:لاقدقف
لاُنْبالَا.ُّطَقٌدَحَأُهَرَيَْملُهللاَا«

ْ
يفَوُهيِذَّـلاُديِحَو ِبآلاِنْضِحِ

يفاًنِكاَسهللا«.)١:١٨انحوي(»َّـربَخَوُه »ُهْنِمىَنْدُيَالٍروُنِ
يذلاهبلق.هّربناسنإللديعينأرّبد.)٦.١٦سواثوميت١(
ىلإزمرتحئابذلاتناك.ًاديدجقلُخينأيغبنيثولت
ةحيبذهسفنمدقيلهنبايفوهءاجدقو،ىمظعلاةحيبذلا
ءاج..ملاعلاةيطخعفرييذلاهللالمحءاجمعن.ةراّفكلا
اَنَعاَجْوَأَو،اَهَلََمحاَنَناَزْحَأ«.ناسنإلاقلخديعُيوهسفنمدقيل

ءايعشإيبنلالاقاذكهامأ.)٥٣:٤ءايعشإ(»اَهَلَّـمََحت
يذلانكلو،هفرعأنكأملفانأامأ؟ءايبنألاو،دوادو
اميفو.هيلعًالزانحورلاىرتيذلاوههنإيللاقينلسرأ
ّلحوةمامحهبشهللاحورلزنوءامسلاتحتفناهدمعأانأ

حلاينْباَوُهاَذه«:ءامسلانمتوصءاجو.هيلع
ْ

ُبيَِب
...تنمآوتيأرانأمعن.)٣:١٧ىّتم(»ُتِْرُرسِهِبيِذَّـلا
«.

امهيفاوأرمهنأذإيذيمالتضعبدواركشلانأىلع
نبانورظتنياوناك.يتآللاهوليختيتلاةروصلاعمقفتيال
.ةيضرأةمظعوةحلسأودنجوعئاربكوميفًاكلمهللا
ةنهكلاحيزيو،امورلفاحجهقيرطيفحستكيهنورظتنياوناك
،ضرألاىلعةسادقلاوةلادعلاعيشيو،تاسدقملابنيثباعلا

الودنجال..ًاعضاوتمًاعيدوًاريقفًاناسنإوأرمهنكلو
الاذاملو..كشلامهرماخف،كلُمالوبكاومالوةحلسأ
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يفينكرتدقذإيندواركشلانمًاليلق،كشلانإلوقت
تلسرألاحلكىلع.تبتاعلبكشأمليلعلوأ،نجسلا
ُرِظَتْنَنْمَأِيتآلاَوُهَتْنَأ«:هلأسأيذيمالتنمنينثاهيلإ
.)١١:٣ىّتم(»؟َرَخآ

امبينرّكذيمل.يكشخبويمل.بضغيملهنأبيرغلانم
هتدمعنأمويينيعبهتيأرامبينرّكذيملو،يمأّيلعهتصق
ذإ،ةيربلانمهتدوعدعبهنعيتداهشبينركذيملو.ءاملاب
لاَةَّـيِطَخُعَفْرَييِذَّـلاِهللاُلََمحاَذَوُه«هيلإترشأ

ْ
انحوي(»َملاَع

نارظنيامبيناربخينأنيذيملتلانمبلطلب.)١:٢٩
ءايعشإيفةميدقلاةوبنلاقيقحتاعمسوايأردقو.ناعمسيو
َِّـرشَبُأليِنَحَسَمَّـبَّـرلاَّـنَأل،َّـَيلَعِّـبَّـرلاِدِّـيَّـسلاُحوُر«:لاقذإ
ملا
لاِيِرسَكْنُمَبِصْعَأليِنَلَسْرَأ،َنيِكاَسَْ

ْ
لَق

ْ
َيِداَنُأل،ِب

لِل
ْ
لاِبَنيِّـيِبْسَم

ْ
لِلَوِ،قْتِع

ْ
طِإلاِبَنيِروُسْأَم

ْ
ٍةَنَسِبَيِداَنُأل،ِقَال

تاملكلاسفنهذهو.)٢و٦١:١ءايعشإ(»ِّـبَّـرلِلٍةَلوُبْقَم
َّـنِإ:اَمُتْعِمَسَواَمُتْيَأَراَمِباَّـنَحوُيَاِربْخَأَواَبَهْذا«ينتلصويتلا
لا

ْ
لاَو،َنوُِرصْبُيَيْمُع

ْ
لاَو،َنوُشْمَيَجْرُع

ْ
َّـمُّصلاَو،َنوُرَّـهَطُيَْصُرب

ملاَو،َنوُعَمْسَي
ملاَو،َنوُموُقَيىَتْوَْ

:٧اقول(»َنوَُّـرشَبُيَنيِكاَسَْ
ِملىَبوُطَو«تاملكلابهتلاسرمتخو.)٢٢

َ
يفُرُثْعَيَالْن ِ«ّ!!

.)٧:٢٣اقول(

نكلو،كلذدعبديسلارأمل«:لاقوّيلإانحويتفتلاو
نوجسمريغكنأامبو..هبنمأ،ينبااينمآ.هبتنمآ
كناميإبفرتعتوهركشتوهيلإبهذتنأكيلعريشأينإف
هللاتدجودقل.تلصودقل.ينبايتلصودقل.هب
ةحيبذهسفنمدقيسيذلا،نونحلاحلاصلارهاطلاسودقلا

.»!بلقهلكيذلاهللامعن..ملاعلانعوكنع

ةيرماسلاةأرملا:عباسلالصفلا

»؟ديسلادجأنيأ«ركفأانأونجسلانمتجرخ
نكل،ّيلإنوتفتليالسانلاناكورثكأونينثاوًادحاوتلأس
ال«:لاقويهجويفقدح.ةصاخةرظنّيلإرظنمهدحأ
يرصانلابديرتالتنأ.رشنعمنيامكهجويفىرأ
ىلعدوجومهنأملعافنذإ«:لاق.»الكالك«:تلق.»ًارش
!!»راخوسةنيدمنمبرقلاب،ةرماسلاميلقإيفبلغألا

اوراساذإو،دوهيلاهبحيالقيرطيفةرماسلاىلإتبهذو
رئبلاتدجووةنيدملاىلإتلصوو...نيهراكنوريسيهيف
نعمهتلأسفءاسنلاضعبتيأر.ناكسلااهنميقتسييتلا
ناكدقل.ايسملادصقتتنأ«:نهلكنبجأف،يرصانلاعوسي
نرظنمث.»؟نيأىلإملعنالانكرتو،مايأةعبرأذنماندنع

هذهحرتساوانعممله.بعتلاةياغيفكنإ«:نلقوّيلإ
ينوذخأو،لاجرلاضعبنهعمءاجو.»كقلطنًادغوةليللا

امل،مهدنعنمةأرمابىقتلاهنأّيلعاوصقوينوفاضأو
كنأامب«:اولاقو.راقولاتامسلمحتاهتدجواهبتيقتلا
نأاهنكميةأرملاهذهنإفكرابملاملعملانععمستنأبغرت

.»كبلقعبشيامبكربخت

نورخآلالعجو،ةفرغلابناجىلإةأرملاعمتسلج
نعمهثيدحمظعمناكو.نيرخآعمدحاولكنورماستي
.ديدجلايبنلا

نممغرلابتناك.لوضفلانمءيشبةأرملاىلإترظن
ًائيشلمحتتناك،نيعبرألاقوفامبر،نيعبرألاتغلباهنأ

ناكوةمشتحمسبالمسبلتتناك.لامجلانمليلقريغ
.ًاريبكًامارتحااهنولويموقلا

:ناكملايفىلوألاةديسلا

-وأمكاحلاةجوزوأةمكاحلايهله:تلأسو
يفةأرمارقحأانأ،كللوقأينعد..؟انأ«:ةلئاقينتعطاقف
يفيسأروىلوألايتصقكليورأسو.ةنيدملاهذه
.»...بارتلا

،ّيدلاوةديحوتنك.لاحلاطسوتمتيبيفتأشندقل
.دسجلالامجدصقأ،لامجلاهنوعدياممًائيشلمحأتنكو
.كلذلرسأتنكو،ةيبصدعبانأويننولزاغيبابشلاناكو
مهضعبو،ىولحلانممهبويجيفاميننوطعيضعبلاناك
اوناك.مهارديلمدقمهضعبو،بيطلانمًائيشينيدهيناك
ينلزاغفمهضعبرساجتو،مالكلابيننولزاغيمهرمألوأيف
انأوتطقسو،كلذتبذعتساو.ينلّبقمهضعبو..ديلاب
ينكلو.راعللًارتسيئابرقأدحأينجوزتو.غولبلانوددعب

ينمجوزتو.ينقلطف،باشلاعمتنكامككلسأتللظ
نأمرتحملجرضريملو.جاوزأةسمختجوزت.رخآورخآ
النمعمروجفلاةشيعتشعف،كلذدعبينمجوزتي
.يعمشاعدحاو...يجوزهوعدأنأعيطتسأ

ّيفتأراهنأالإ،قلخلاةيماستسيلةنيدملانأعمو
.ةثولينتربتعاوينترقتحاوينتردزاف،طاطحناعنشألةروص
،يلهأعيمجينضفرو،نزحلالكنينيزحيمأويبأتام
ةباصمترص..يبلاصتايأنعفراعملاوناريجلاعنتماو
نهرارجنألميلنجرخيءاسنلاتناك.ةثيبخلاحورقلاءادب

،ليلقببورغلالبقوأ،ليلقبرجفلادعبتاعامجتاعامج

هللانعثحابلاةيرماسلاةأرملا:عباسلالصفلا
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ناك.يدحورهظلايفيترجلمحأتنك.تذبُندقفانأامأ
!!ّيلعنوزماغتيةنيدملاناكسلك

دوعأتنك.فرصتلااذهنمرمألالوأيفرثأتأتنك
ةايحلاىلإدوعأنأعيطتسأنكأمل.يكبأويكبأويتيبىلإ
تنكانأو،انأو..يبنوطيحيداغوألالاجرلاناك.ةفيظنلا
نأةرمنمرثكأتركف.ديدحلانمىسقأدويقبةطوبرم
تذخأ.دلبتتيتاساسحإتأدبًائيشفًائيشنكلو،رحتنأ

تللظينأملعتنأكشهدب.اهيفشيعأيتلالاحوألاىلع
.يرماسلاسقطلاىلعةينيدلاضئارفلاسرامأ

ىلإ..شيعأينأتربتعااذإةايحلاهذهشيعأتللظ
.مويلاكلذ

رئبلابرقتلصوامدنعو،يدحورهظلايفتئج
-يتداعبسحتمقف،رجحلاىلعًاسلاجًالجرترصبأ
ّيلإرظنلجرلانكلو.ًالجرتيأراملكةنجاملايتاكرحب
ىلعيبايثفارطأتململف،يبلقيفرجنخكتذفنةرظن
لازأاليننإ..»برشألينطعأ«:لوقيهتعمسو،يردص
عمجيًابيرغًالجرناك..لجرلااهبقطنةملكلكركذأ
ليسُي،بصعيوحرجي.فطللاوفنعلا،ةقرلاوةوقلانيب
ينكلويراعتيأر.يسفنلينفشكدقل.اهحسميوعومدلا
.ةيفاشلاهعومدتيأر.ةرهاطلاةبحملانيعًاضيأتيأر
ّيلإثدحتيوهوملاعلاىلإىتأدقهللانباحيسملانأتفرع
.حيسملاوههنأيلنلعيو

نم.سانلاتيدانوةضكارتجرخويترجتكرتف
اوغصأمهنأبيرغلانم.اوءاجويئادناوعمسمهنأبيرغلا
املكيللاقًاناسنإاورظناواولاعت«:مهلتلق.يمالكل
.»؟حيسملاوهاذهلعلأ.تلعف

يتبوتىلإاورظنمهنكلويراعاورظنيملمهنأبيرغلانم
ةناسنإّيفاوأر.ّيلعبيجعلا»ناسنإلا«ريثأتةجيتناوأر
ثدحتوانعمثكمفهوعدو»ناسنإلا«ىلإاوتأف،ىرخأ
.هللانباهانيأر.ءامسلانمىتأيذلاديسلاهانيأر.انيلإ

نحناننأل،نمؤنكمالكببسبدعبانسلاننإ«:يلاولاقو
.»ملاعلاصّلخمحيسملاةقيقحلابوهاذهنأملعنوانعمسدق
.ةميدقلاراخوسحبصتمل.ًاشهدمًارييغتةنيدملاتريغتدقو
ةسجنلاةأرملاانأ،انأو،نيسيدقلاةنيدم،ةنجتحبصأ
ناكيتلاةأرملا،ريزانخلاةايحتشاعيتلاةأرملا،ةثولملا
ديعبنمينوأرويتيبنماوبرتقااذإمهفونأنودسيسانلا

ال.بيجعلاناسنإلاكلذركشأانأ..ةهيركيتحئارنأل

يرجينأناسنإلنكميال.ًايداعًاناسنإنوكينأنكمي
يتلاةزجعملارثكألابو.راخوسيفاهارجأيتلاةزجعملا
ّ.يفاهارجأ

نمًابيهللسرتهنيعنأّيلإرظنيوهوتسسحأدقل
بلقلاترهصو،مثإلاميثارجلكتقرحأ،ةيوقةبيجعةبحم
ةناسنإانأ.هللاركشأ.ًاديدجًابلقيلتقلخويساقلا

ينومركأوسانلاّيلإرظناذكهو.ًادجةديدج..ةديدج
ةديدجلاةيرماسلالبةثولملاةميدقلاةيرماسلاالّيفاوأرو
نأنمؤأانأ؟ةسيدقلا:لوقأنأرسجأله.ةيقنلاةفيظنلا
.ًاناسنإينءاجيذلاهللا،يحلاهللانباحيسملاوهعوسي

...ًاركشًاركشًاركش

رابلابئاجعيفثدحتنمايأةدعراخوسيفتيضقو
نيريثكللتازجعمنعينوثدحدقل.راخوسةنيدميف

.ةرمتسموةيوقمهتداهشتناكو،ةنيدملاكلتيفتاريثكلاو

ىمعأدولوملا:نماثلالصفلا

تلأسو،ةيدوهيلاىلإتهجتاوراخوسةنيدمنمتجرخ
بهذهنكلو،اهيلإتأيملهنأتملعف،يرصانلاملعملانع
عمسأ.ءيسلايظحيفلوقأاذام.ليلجلاىلإةرماسلانم
...رخآناكمىلإبهذهنأدجألبهذأفناكميفهنأ

ثدحتأيباذإ،يسفنثدحأيقيرطيفرئاسانأاميفو
ضعبلانأودبيو»؟يرصانلااهيأتنأنيأ«:عفترمتوصب

اهيأبلطتاذام«:لاقوينممدقتًاصخشنألينعمس
.»؟لجرلا

رظنو-»يننإ«:تلقوتمثعلتفًائجافملاؤسلاناكو
دقو،قيدصانأ،كيلعال«:لاقوفطعبلجرلاّيلإ

كنمتبرتقافعفترمتوصبكسفنثدحتكتعمس
؟هتيأرنأكلقبسله؟يرصانلانمبلطتاذام:كلأسأل
.»؟هفرعتله

هبتنمآدقل..هنعتعمسدقل.دعبهرأملينإ«:تلق
.يتايحهلمّلسأو،يناميإبهلفرتعأوهارأنأقاتشمانأو
،ميقيثيحىلإينيدهتنأعيطتستتنكنإكلأسأينأىلع
لبقناكملاكرتدقهدجأ،هبلطأتبهذامثيحينأل
دجأنأينجهبي«:ينباجأف.»؟تنأهتيأرلهىرُت.يلوصو

دجكنأملعافالأ.هللانبادجينأًابلاطجرخيًاصخش
وه.هتدجويذلاانأتسلو.يندجويذلاوههنإ.ئطخم

هللانعثحابلاىمعأدولوملا:نماثلالصفلا
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الوكدجيسو.هنعثحبتيذلاتنأالكنعثحبييذلا
،يتايحهلتمّلسانأو،يندجودقهنإ«:لجرللتلق.»دب

تنأهتيأرامكو،يريغهآرامكهصخشىرأنأديرأينكلو
ةصقيليورتولضفتتلهىرُت.كنمهتمهفامىلع-
.»؟كيلعهروثع

اهتيورلب،نيريثكللةصقلاتيوردقل«:لجرلالاق
نوبلطيهءابحأنأهللاركشأينكل،يرصانلاءادعأضعبل
»!!اهوعمسينأ

،يمحلتيبلاايقزحةنباةفاطيمأ،ليئوينبايركزانأ«
تكردأ.امهلنزحردصمتنكف،رصبلادقافتدلودقو
امرثكأام.امهئاكبتوصعمسأتنك.ةوبصلانس
اننبادلُوىتحيصاعملانمانبكترااذامبراي«:تعمس
.اهنمشيعتأةفرحملعتأمليرصبنادقفببسلو»؟ىمعأ
يفو.يطعتسأنأيلاثمأهبموقييذلاديحولالمعلاناك
لَعُماَي«:لوقينمتعمسمايألادحأ

ِّـ
ْمَأاَذه:َأَطْخَأْنَم،ُم

لمحيلاؤسلاناك.)٩:٢انحوي(»؟ىَمْعَأَدِلُوىَّـتَحُهاَوَبَأ
تبكترابرايىتم«:يسفنيفتلقدقو.ءايربكلاةمغن
نألبقةايحيلتناكله؟ىمعأتدلُودقف،ةيصعم
ينأعمو.»؟اوئطخيملنيرصبملانأكلذىنعملهو؟تدلُو
نورينيرصبملانأتمهفينأالإ،رصبلاوهامفرعأنكأمل
ديلاىلإالواصعلاىلإنوجاتحيال.سمللافالخبءايشألا
اي«:اهللوقأوًانايحأيمأيدانأتنكو.مهبكسمتيتلا
امدنعو-»؟رمقلااموسومشلاىعدُتيتلاهذهام،هامأ
تنكدوسأوأرفصأوأرمحأهنولاذهنإنولوقياوناك
رصبلانأدقتعأاذهينلعجدقو؟اذهىنعمام:لءاستأ
:لأسينمتعمساملف.ةزاتممةيهلإةحنموميظعءيش

ديسلانكلو.يئاشحأقرتخيرجنخبتسسحأ؟أطخأنم
هتعمس.يسفنيفةجهبلاعاشأًاباوجباجألئُسيذلا
ُلاَمْعَأَرَهْظَتِلْنِكل،ُهاَوَبَأَالَوَأَطْخَأاَذهَال«:لئاسلللوقي
ناسنإاذهنإ«:يسفنيفتلق.)٩:٣انحوي(»هيِفِهللا

يمايأةليطعمسامل.يتايحمايألكهلثملباقأملبيجع
:لوقيهتعمسمث.»حلاصلانالعإلااذهلثميقلُينم
اَم.ٌراََهنَماَداَميِنَلَسْرَأيِذَّـلاَلاَمْعَأَلَمْعَأْنَأيِغَبْنَي«
يفُتْمُد لاِ

ْ
لاُروُناَنَأَفَِملاَع

ْ
نمهلاي.)٥و٩:٤انحوي(ِ»َملاَع

التايافككلميهنإ.ليبنناسنإهنأامك،ميظعناسنإ
ركفيهنكلومهريعيالونيرخآلانيديالهنإ.هريغاهكلمي

موقيلميظعنئاكنملسرمهنإ.مهلةنوعملاديميدقتيف
ُروُناَنَأ«هلوقىنعممهفأملينأعمو..ةميظعلامعأب
لا

ْ
.»!!ءيشهيواسيالهنأتكردأينكل.ِ»َملاَع

ناكميفًانيطعضوو،يديبكسمأهنأالإيردأامو
اهيأظحال.ماولسةكربيفلستغأبهذأنأينرمأو،ينيع
ببسنعاولأسنملهتباجإنكلو،هفرعأنكأملينأبيرغلا

ياوبأأطخأالوئطخأمليننإهنالعإو،ىمعأيتدالو
نمتبلطعبطلاب.ةكربلاىلإتبهذف،هبنمؤأينلعج
.ةكربلاةفاحىلإيبلزنو،ناكملاىلإينداقويديبكسمأ

انهو.نيطلاتلسغوءاملاضعبفرتغأنأتعطتسأو
نمايتنأكنكميال.يتايحيفةزجعممظعأتثدح

نإ.ترصبأتلستغاامدنع.اهتمظعكردتنأتدلو
لب..فلأنمًاءزجيواستالكدنع»ترصبأ«ةملك
كلفصأنأعيطتسأله.يليهاممنويلمنمًاءزج
ينأىنعمكللوقأنأعيطتسأله؟»ترصبأ«ةملكىنعم
رمقلاوسمشلاورونلالامجىرأينإو،زاكعنودبريسأ

:تخرصويتوصتعفر؟رهزلاورجشلاوءاملاوموجنلاو
سانلانمروهمجيلوحعمتجاو.»ايوللهايوللهايولله«
تعمسو.»؟ىمعأناكيذلاوهسيلأ؟اذهنم«:اولأسو
تخرصف،ههبشيهنإنولوقينيرخآو،وههنإلوقيضعبلا
تدلُو،يمحلتيبلاايقزحنبايركزانأ.وهانألب«:مهيف
لب..ناسنإلاكلذنعثحبأانأاهو،رصبأنآلاوىمعأ
يذلاهلإلاكلذلب،لوقأاذامفرعأاللب..يبنلاكلذ
،اهتمظعىرأمويلكيفينإهآ..ةزجعملاهذهيعمىرجأ

نكميال.الك،نكميال؟وهنم.هتمظعىرأكاذذإو
.»...يبندرجمالولب..ناسنإدرجمنوكينأ

ءيشبنوسماهتيمهنإ،يبنيطيحملاموقلاءالؤهلامنكل
ىلإهذخأننأيغبني.ةدحلانمريثكبوةسامحلانم
وهمويلانإ.مهيأرءاسؤرلالوقينأيغبني.ءاسؤرلا
.مويلااذهيفزئاجريغلجرلاءافشو،سدقملاتبسلا
ةشقانملاتدتشاو؟ريخلمعوهوًازئاجنوكيالفيك
،ءاسؤرلامامأفقأيباذإو،ًارجيننورجيمهباذإو،تدتحاو
،ّينيعىلطوًانيطعنص:تلقف،يلثدحامعينولأسف
اذه،ىتفايعمسا«:اولاقكاذذإو.ترصبأفتلستغاو
نكميله.يبلقزتها.»تبسلارسكهنألئطاخناسنإلا
نوكينأنكميله،ّينيعقلخدقف،معن؟قلاخلانوكينأ
ةسايسلانمريثكاهيفةباجإتبجأينكلو؟ًائطاخقلاخلا

ُمَلْعَأاَمَّـنِإ.ُمَلْعَأُتْسَل؟َوُهٌئِطاَخَأ«:ةيرخسلانمريثكو
.)٩:٢٥انحوي(»ِرصْبُأَنآلاَوىَمْعَأُتْنُكِّـينَأ:اًدِحاَواًئْيَش
انهو؟رصبتيتلانيعلامامأاولوقينأنوعيطتسياذامىرت
ىمعأناكباشلانأنودكأتمنحنله:مهدحألاق

نم؟ًالافغتساوًالجداهلكةيضقلانوكتنأنكميالأ؟ًاقح
موقلافلتخا؟ىمعأناكباشلااذهنإلاقيذلا
ترصبأفيكامأ.ىمعأتدلُوينأافرتعافّيوبأاوعدتساف

هللانعثحابلاىمعأدولوملا:نماثلالصفلا
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اناك.كلذنعًائيشناملعيالامهفّينيعحتفنموأ
نأةقيقحلا.عوسينوضغبينيذلانييسيرفلاناطلسنافاخي
بيترتطبضلابركذأنأعيطتساال.ّيلعطلتخارمألا
:تلقف،ّينيعحتفنميفييأرنعًالوأينولأس.ثداوحلا
كلذمهتبجأ،ئطاخهنإيلاولاقاملو..يبنهنأىرأينإ
اولأسو.»اًدِحاَواًئْيَشُمَلْعَأ«:هتركذنأقبسيذلاباوجلا
ينمقبسدقل«:مهتبجأف»؟ترصبأفيك«:ةثلاثةرم
ينومتشف»؟هلذيمالتاونوكتنأنوديرتمكلعلمأ،ةباجإلا

ملعننحن.ىسومذيمالتنحن؟كاذذيملتتنأ«:اولاقو
ال؟وهنيأنمملعنالفاذهامأو،هللاةملكىسومنأ
يفنإ«:مههوجويفتخرصف.»هللانمنوكينأنكمي
.ّينيعحتفدقو.وهنمنوملعتمتسلمكنإ.ًابجعكلذ
يقتيدحأناكنإنكلو.ةاطخللعمسيالهللانأملعنو
نأعمسُيملرهدلاذنم.عمسياذهلفهتئيشملعفيوهللا
ملهللانماذهنكيملول.ىمعأدولومينيعحتفًادحأ
.»اذهلعفينأردقي

مامأتاملكلاهذهبقطنأنأترساجتفيكملعأال
:نيرهتنمّيفاوخرصف،بعشلالكمهباهينيذلاءاسؤرلا
.جرخا؟ريبكلامالكلااذهبملكتتىتحريقحلااهيأتنأنم«
ًانوعلم،هللانمًانوعلمبهذا.ليئارسإةقطنمنمجرخا
نمًانوعلمجرخا.بوقعيوقاحسإوميهاربإءابآلامفنم
ترص،نيسيدقلاسلجمنمينودرط.»ىسوموسومانلا
لماعتيوأيليئارسإيعمملكتينأزوجيال،ًامورحمًانوعلم
ضعبونيرفاسملاضعبمضتتناكدالبلانأالولو.يعم
.ًاعوجّتُملممألا

نأًادعتسمتنكلب،يعمهولمعامبأبعأملينأىلع
.هدجأينتيل.ّينيعحتفيذلاكلذلجأنمًاعوجتومأ
ةزجعملاهذهيعمىرجأدقو،بجاويأبهلمقأملينإ
.ةبيجعلا

رونلاناك،بيهمصخشيلمدقتةريحيفانأاميفو
امىلعيبلقنكلو،رمألالوأيفهفرعأمل.هينيعنمعشي
،يديسايمعن«:تلق»؟كودرطله«:ينلأسهفرعودبي

،سومانلانممظعأينذقنأنمنإ.كلذبمتهأملينكلو
لاقو.»هدجأينتيل.ىسومنممظعأو،مهنممظعأو
.»؟هللانبابنمؤتأ.كدجودقلب،هتدجودق«:لجرلا
نوكيهتيل«:يسفنيفتلقو.»؟هدجأنيأفمعنمعن«:تلق
هتيأردق«:عوسييللاقذإيسدحقدصو.»يعمملكتملا
هارتتنأاهو،دسجلاينيعقلغمتنأوهتيأرنأقبسدقل
لاحلايفو.»وهوههعمستيذلاو.نيتحوتفملاكينيعب

اينمؤأ«:تلقوهيمدقدنعتوثجويناكمنمتبثو
رهظيذلاهللا،هللانبالتدجسو.»ديساينمؤأ.ديس
.دسجلايف

َىلِإاَنَأُتْيَتَأٍةَنوُنْيَدِل«:لاقوًابيجعًانالعإديسلاىقلأو
لااَذه

ْ
َنيِذَّـلاىَمْعَيَوَنوُِرصْبُيَالَنيِذَّـلاَِرصْبُيىَّـتَحِ،َملاَع

ديرأانأ.هلاقاممكعد«:تلق.)٩:٣٩انحوي(»َنوُِرصْبُي
ةليوطةدمثكمدقل«:باجأ.»؟وهنيأهيلإبهذأنأ
رخآناكمىلإبهذومهكرتهنكلو،هنورواحيودوهيلارواحي
.»ثحبتنأكيلع..هفرعأال

ينألًارورسم.يتداعكًانيزحوًارورسمناكملاتكرت
نيعبهدجأمل..هدجأملينألًانيزحو،يهلإتدجو
!!دسجلا

نييردجلاةروكنونجم:عساتلالصفلا

نأىلإًارئاستللظو،فدهنودبيقيرطيفترس
قيرطلابناجىلعًاعضاوتمًاناختدجو.ءاسملاىسمأ
ناكنونجمنعناخلابحاصثدحتدقو.هيفليللاتيضق
لامكىلإداعفهذقنأيرصانلاملعملانأو،لابجلايفميقي
وهو-يفشيذلانونجملانأناخلابحاصلاقو.هلقع
،يرصانلانعثيدحللهتايحسّرك-لاملانمًائيشكلمي
ىضرملاًايدانماهرخآىلإةقطنملالوأنملوجيوهف
.ميظعلابيبطلاكلذىلإاوبهذينأنيكاسملاو

ةقطنماهنإلاقف،ةقطنملاهذهنعناخلابحاصتلأسو
اهوعديو،نييردجلاةروكنمبرقلابعقتيهو،ندمرشعلا
دقكنإ«:ناخلابحاصيللاقو.نييردجلاةروكضعبلا

...»ناكملااذهنمةبرقمىلعلجرلادجت

نم«:باجأف»؟يرصانلابهذنيأنكلو«:تلق
اهكرتف.مهتروككرتينأهنماوبلطدلبلاءاسؤرنأفسألا

حصألاوأنونجملانأتملعدقو.بهذنيأىلإملعأالو
نكلو،هعبتينأهنمبلط،ًانونجمناكيذلالوقأنأ
امبربخيوهلهأىلإدوعينأراشأوهبلطضفريرصانلا
اهلكةقطنملايفلوجيوهوداعف،ةمحرلانمهللاهعمعنص
.»راصاموناكامبثدحتي

بحاصّيلعراشأيتلاقيرطلايفترسوناخلاتكرت
ًاتوصتعمسامدنعًاليلقالإدعتبأمل.اهكلسأنأناخلا

تبرتقاف»!حيسملاهنأدبال«:هبةطيحمةعامجللوقيًايلاع

هللانعثحابلانييردجلاةروكنونجم:عساتلالصفلا
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.»؟تنأله..تنألهىرت«:تلقوهيلإتمدقتوهنم
ال«:لاق»...وجرأ«:تلق.»ةردجنونجمانأمعن«:لاق
تناكوًانونجمتنك.ةردجنونجمانأ.راذتعاللٍعاد
.»هللاًاركش.اهجرخأوديسلاءاجوّ،يفةنكاسنيطايشلا
.»ليصفتلانمءيشبّيلإثدحتلاكنكميلهىرُت«:تلق
ىلإيعميتأتالاذامل.رورسلالكينرسيكلذنإ«:باجأف
.»؟ناكملااذهنمبيرقوهويتيب

ملهنأولوةرسيملاعباطلمحيتيبلاناك..هعمترسو
...ًارصقنكي

ةاتفاهبناجىلإو،ةليمجةباشةديسينتلبقتسافتلخد
ًانيمثتيبلاثاثأناك.ةنماثلاغلبيىتفو،ةرشاعلايفودبت
ًائيشةجوزلاتمدقو،تيبلانحصيفانسلج.ًافيظنًاقينأ
ًازهاجءادغلاماعطنوكيس«:تلاقو،لاقتربلاريصعنم
.»ليلقدعب

يبلطيفكيلعًالفطتمنوكأالأوجرأ«:باشللتلقو
هبلطتامنألب«:باجأف.»كعمهللامحارمةصقديعتنأ
مثًاليلقتمصمث..»اهليتايحتسركيتلاةمهملاوه
:لاق

،ًارجاتناكيبأ.ةراجتلايفلمعتةلئاعيفتأشندقل«
ةلئاعنملسلستأانأف...اذكهو،يدجدلاوويّدجو
لخادلايفةراجتلانمريثكلاانينتقادقو.ةراجتلايفتلمع
.نفسلاوةيربلالفاوقلااهلمحتانتراجتتناك.جراخلايفو
انتراجتتدتمالب...نانبلوايروسىلإانتالماعمتدتما
حيبُتالانتعيرشنأملعتتنأو..رصمونانويلاوسرافىلإ
مضأنأتركفكلذل.هنولكأيممألانكلو،ريزنخلامحللكأ
جراخاهبئارزتمقأف،اهيفةراجتلاوريزانخلاةيبرتيتراجتىلإ
تداعو.تراسينجةريحبربعلبجلانمبرقلابةنيدملا

ءوسلاءاقدصأترشاعو..ةيلايخحابرأبّيلعةراجتلاهذه
دنعيتجوزتسلجمك.تردحناو..رمخلاتبرشف
لباهلعمتسأملينكلو،تحصنوتلصوتكبويمدق
ام،يادلوو.يديبويناسلباهيلإتأسأ..اهتلماعمتأسأ
لوأيفيبلقيفريغصناطيشلخدو.ينمايقلامرثكأ
.ىلوألاسأكلاعملخدًافيطلًاريغصًاناطيشناك.رمألا
..ًادجًاليلق..ًاليلقبرشأوبابشلاعمسلجأتنك
هنوعدياوناكلوألاناطيشلاقفاريرخآريغصناطيشلخدو
عمطلا:ًاعابتدفتىرخأنيطايشتلعجو...تاهاكفلا
ىتحدفتةريرشلانيطايشلاتلظو..ملظلاركسلاعشجلا
تيسنينكل،ايننحنباخيميمسانإ.اهبتألتما

ًاعامطنورخآو،ًاريكسيننوعديضعبلاناك.مسالا
.ًامامتهتيسن.اخيممساتيسنًالعفانأو.ًاريزنخنورخآو
يتجوزىلعاهبتلزنواصعلاتكسمأاملاطًاشحوتنك
لكىلإلب،يئالمعويناريجىلإرمألادتماو.ّيدلوو
.يدسجحرجأويرعشدشأويبايثقزمأتلعج.ةقطنملا
.ًاراهنوًاليلخرصأًايراعلابجلايفتنكسوتيبلاتكرت
نكأملينكل،لعفأامبيردأتنكينأملعتنأكشهدي
دقو.نيرخآللويسفنلىذألانعيسفنعنمأنأعيطتسأ

مهنكلوينوجلاعينأرمألالوأيفيابرقووذيلهألواح
تاولصلاهعمو،يسفنلاجالعلاوريقاقعلااولمعتسا.اولشف
ينيطايشددعدادزاو.اولشفوةبجحألااولمعتسالب

ينوطبرنأبيرشءاقتاىلإيلهأدمعف.مهتاءاسإتدادزاو
ترسكفديدحلابينودّيق.لابحلاتعطقينكلو،لابحلاب
فذقأويدسجقزمأوخرصأًاراهنًاليلتنك.ديدحلا
قزمأتنكدقف،يدينيبعقينملليوايوراجحألابنيراملا

نأنولواحيةربابجلانمديدعلاددعلاناك.قزممرشهمسج
ددعلااذهبفذقأتنكف،يدينيبنمةيحضلااوصّلخي
بعرتحبصأقيرطلاتعطق.ةعورميتوقتناك.ًاديعب
.»ةقطنملا

املو.ماعطلالوانتلتقولاكلذيفهتجوزتءاجو
لوانتنانأدبو،ةرثؤمةقيمعةالصلجرلاعفرانسلج
!!ماعطلا

ذنم..يادلووانأانيكبامرثكأام«:ةجوزلاتلاقو
اموانيكبامرثكأام.تاونسعبرأذنم..ال،ال..نيتنس
ةليلقروهشذنمو.ةدئافال..انملسًاريخأو.انيلصامرثكأ
،لبجلانمردحنملاقيرطلاىلعةذفانلانملطنانك
ةريخألاةرملايف.انلتقيس.ًاميظعانبعرناك،ًامداقهانرصبأف
ًائيشانظحالاننكل.انحبذيلانممدقتونيكسلابكسمأ
سبليو،ًانزتمًاريسريسيهنإ..انبولقيفنانئمطالاعاشأ
ىلإلصو.تيبلابابىلإةرشابمهجتيو،ةفيظنسبالم
ال،ليئوي.فايفنج.نايرام«:ناحرفتوصبىدانوبابلا

.نيطايشلالكينمتجرخدقل.ّيلإاومله.اوفاخت
ذخأوانقانعأىلععقوفهنمانمدقت.»يرصانلااهجرخأ
.»انلّبقيوانلّبقي

لب،لكأيملةقيقحلايف،ءاشعلاماعطلوانتلأيهتنانك«
زيزعلاانفيضايكنأنظنو.هعمثدحامبانثدحيذخأ
تلاق.»ملكت..اخيمايملكت..هنمةصقلاعمستنأديرت
.عومدلاباههجوألتمادقوةريخألاتاملكلا
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،ريغصلاءانيملايفوسرتةنيفستيأر«:اخيمملكتو
تيأراملاح؟اذهامنكل،راجحألاباهيفنمفذقألتأيهتو
هللالب.الك،يوامسكالممامأينأتسسحأمهريبك
،ناسنإلاكلذةيصخشّيفةنكاسلانيطايشلاتفرع.هسفن
تلاقو.هيمدقدنعتحرطناوتضكرو،يمفبتخرصف
تئجله.هللانباعوسيايكلوانلام«:يمفبنيطايشلا
..تنأنمفرعأانأ؟ةيدبألاةيواهلايفانيقلتلتقولالبق
ّيلإسودقلارظنو.»هللانباتنأ..هللاسودقتنأ
:يمفبنيطايشلاتلاقو.»؟كمساام«:لاقوفطعب
:سودقلالاقو.»ةريبكنيطايشةقرفاننإ.نوئجليمسا«
نيطايشلااهتيأ.اخيمكمسا.نوئجلكمساسيل.الك«
تلسوتكاذذإو.»يجرختنأكرمآانأ.هنميجرخا
يفلحننأانلحمسا.ةيواهلاىلإانلسرتال«:نيطايشلا
ثيحىلإيبهذاوهنميجرخا«:ديسلالاقو.»ريزانخلا

ببستناكيتلاريزانخلاىلإلب..هنعًاديعب،تئش
،ريزانخلاتلخدوينمنيطايشلاتجرخو.»هيفكلوخد
ىلعانأتطقسو.قرغيوءاملاىلإعفدنيهلكعيطقلاباذإو
علخو،فطعبينكسمأوعوسيماقو،تيمهبشضرألا

.ينسبلأوهبايثنمًاءزج

انأويبرتنأ.يهلإويديس«:تلقوهيمدقدنعتوثج
ةكاتفلاةيوقلانيطايشلانمينتصّلخكنأكركشأ.كدبع
.»ًاراهنوًاليلينبذعتتناكيتلا

ريزانخلاباحصأءاجف،ةنيدملايفاوربخأوةاعرلابرهو
.اوفاخف،عوسييمدقدنعًاسلاجوًاسبالوًالقاعينورصبأو
اومتهيملمهنكلو،ًانمآحبصأقيرطلانأعميتاجنلاورسُيملو
يتلاةسجنلاريزانخلا.تعاضيتلاريزانخلاباومتها.يب
نأديسلانماوبلط.نيريثكلاةساعتويتساعتببستناك
ذقنيلىقبينأهنمنوبلطيمهنأرظتنأتنك.مهموختكرتي
نمنمثأريزانخلااوبسحمهنكلو.يلاثمأنيسئابلاتائم
صّلخيوينصّلخييكلءاجهنأديسلاينربخأو.سانلا
لاُهللاَّـبَحَأاَذَكهُهَّـنَأل«.يلاثمأ

ْ
لاُهَنْباَلَذَبىَّـتَحََملاَع

ْ
»ديِحَو

.يلاثمأةاطخلانعوينعءادف)٣:١٦انحوي(

.يهلإويبر«:تلقوهيمدقدنعىرخأةرمتدجس
لب«:لاقوفطعبّيلإرظنف»يضمتامنيأكعبتأينعد
ثدحوامهثدحوكيدلووكتجوزىلإ..كلهأىلإعجرا
هللاةبحمبهيلإلوصولاعيطتستنملكوكلنملك
.»ةفرعملاةقئافلا

تدجسويناكمنمتمقف»نوئجللا«ةصقتعمس
.هللانبالًاليوط

يرصانللدجسيسيئر:رشاعلالصفلا

.هبناميإلابيبلقألمهنعهتعمسامنإ.هارأنأديرأ
انهناك«:يلنولوقيتبهذامثيح.هارأنأديرأنكل

ءاج.هتازجعموهتايآنععمسأو.»رخآناكمىلإىضمو
ليكونأل،ينامورلاةئملادئاقلنوطسوتيهيلإدوهيلاءاسؤر
لكلذبدقو.هدنعزيزعوهو،ًاريطخًاضرمضيرمهلامعأ

عمسدقناكو.ًالاحفتسادادزاهضرمنكلو،هميقيلةليسو
نأدوهيلانمبلطيوهو،برلاوههنأنمآوعوسينع
هنمهيلإبرقأدوهيلاو،دوهيلانمعوسينإ.هلاوطسوتي

قحتسيهنأالإ،يممأهنأنممغرلابلجرلانإدوهيلالوقيو
لوقيعوسيو.»عمجملاانلىنبدقوانتمأبحيهنأل«ةنواعملا
ال.ال،الك«:عوسيللسريفدئاقلاعمسيو.هيفشأويتآانأ
فرعأانأ.يفقستحتلخدتنأًاقحتسمتسلانأ.تأت
ينإ.نوكيكرمأبءيشلك.ىلعألاناطلسلابحاصكنأ
.ذّفنُتفيرماوأردصأ،يديتحتًادونجيلنألكلذمهفأ
ىفشُيفةملكلق.ةملكلوقتكنأسمتلأكلذل
ِهِبٍْءَيشُّلُك«.دبعلايفُشوةملكلاحيسملالاقو..»يدبع
.)١:٣انحوي(»َناَك

اوعيطتسيملذإو،ةعبرأهلمحيذلاجولفملانعينوثّدحو
ىلإاودعصبابلالوحماحزلاببسبحيسملاىلإاولصينأ
ريرساولدوفقسلااوبقنو،يفلخلاملسلانمفقسلا
.ضيرملاىفشفمهناميإحيسملاىأرو.لابحبضيرملا

باهذنعو،سريايبيطلاعمجملاسيئرنعينوثدحو
اورصبأثيدحلايفاولغوتاملبقمهنأىلع.هتيبىلإعوسي
.»هسفنسرياياذوه«:اولاقفمهنمبرقلابًارئاسسرياي
هتصقنعينثدحينأهتوجرو،يلوضفعبشألهوحنتضكرف
.يرصانلاعم

نظتالأنكل.ةماركوًابح«:لاقولجرلاهجورانتساو
.»؟قئالريغقيرطلايفثيدحلانأ

نأقئاللانمسيلو،ناخلايفميقأبيرغينإ«:تلق
يعميتأتالاذامل؟ينوعدتاذاملو«:لاقف.»ناخيفكوعدأ
نإمعن.ةديحولايتنباويتجوزعمميقأيننإ؟يتيبىلإ

فرغلايفنوميقيمهنكل،ديبعلانمًاريبكًاددعاندنع
ينتلبقتساوتبهذو.»ًاعمزبخلارسكنمله.لزنملابةقحلملا
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ظفتحتتناكاهنكلوبابشلانستطختدقوةجوزلا
مث،رضحتلاهتنباتدانيبتبحرنأدعبو.روقولامجب
لوانتتقونأذإ،ريصعلانمًائيشمكلمدقأس«:تلاق
...»دعبنحيملماعطلا

نمكنعتعمسدقل«:سريايلاقو.انتعبرأانسلجو
كنأو.هللانعثحبتكدالبتكرتكنأتفرع.نيريثك
عوسييفهتدجوكنأو..هنعثحبتملاعلانادلبتبج
ليلجلاوةرماسلاوةيدوهيلايفلوجتكنأو،هللانبايرصانلا

ىبوط.هبتنمأدقكنأتنلعأكنأىلع.هارتنألواحت
.»...اوريملواونمآنل

.كلاهيورأيننإ..هعميتصقعمستنأبغرتتنأو«
نمؤأيدوهييننإ..يناميإويركشدجتاهنمةملكلكيف
دهاشأذإينأالإًاناسنإعوسيىرأينأعمو،روظنملاريغهللااب
ملهللا.هيفلحهللانإ.ناسنإدرجمنمرثكأهنأنمؤأهتاوق
هبطاخيذلانمنكلو،هارينأنكميالوطقدحأهري
»؟ًالْدَعُعَنْصَيَالِضْرَألاِّـلُكُناَّـيَدَأ«:لوقلابميهاربإانوبأ
يفىسومعمناكيذلاكالملاوهنمو.)١٨.٢٥نيوكت(
.»؟عوشيلرهظييذلابرلادنجسيئروهنمو؟ةيربلا

امدنعنكل،ًاناسنإتيأرًالوأعوسيتيأرامدنع«
رأمليتيبلخداملف...ركفأتأدبهتايآنعتعمس
.»ًابروًاديستيأرلبًاكالمرأملوًاناسنإ

نمءيشىلع،كلتلقامكيدوهييقيدصايانأ«
ينوراتخادقو.نيدلانوؤشبمتهأانأو..ةفاقثلانموءارثلا
عضاوتريغبكللوقأينعد.ةيقرشلاميلشروأعمجملًاسيئر
ًاماقملتحاينإو،ذوفنلانمءيشىلعتنكينإلعتفم
يفترخأتدقو.ةيسايسلاوةينيدلاطاسوألايفًاقومرم
ةباشيتجوزتناك.ًارخؤمالإيتجوزبجنتملو،جاوزلا

نممايأدعبانلافطأضعبتام.ةريبكةرسأنمةليمج
تناك،لافطأاهدعبتأيملو..ياراستءاجمث،مهتدالو
يفاهديشانألسرتظقيتستاملاحتناك.تيبلاةجهبياراس
يهجوطيحتويتفرغىلإعرستواهشارفنمزفقتمث،وجلا
ينكرتتمث،تالبقلاتارشعبينرمغتونيتريغصلااهيعارذب

انتايحتناك.حرملاتاحيصبوجلاألمتيهواهمألبهذتو
ًاركبمتظقيتسامايألادحأيفو.ميعنلانمًاءزجاهب
ًارظتنم،حرملاتاحيصيبتكمةفرغيفعمسأتيغصأو
يتجوزتأتملو.لاطيراظتنانكلو..ةولحلاتالبقلا
ياراسةفرغىلإتهجتاوتمقف.راطفإلاةدئامىلإينوعدتل
اههجوسسحتتاهبناجىلإاهمأو،اهشارفيفاهتدجوف

اهتماستباتءاجفمستبتنأةنيكسملاتلواح.اهسأرو
اهلّبقألاههجوىلعتلم.اهينيعنمعومدلاترفطو،ةرفز
نأأشتملاهنإيتجوزتلاق.رانرمجاههجونأتسسحأف
..ًاركابحابصلانموكشتةنبإلاتأدب.ينربختملفينجعزت

نأبجيناك«:تلق.ليلقلاالإءاشعلايفلوانتتملو
انبيبطىلإتلسرأدقل:تلاقف.»بيبطلاىلإلسرألفرعأ
.»تاظحلدعبانهنوكيسهنأدقتعأو،صاخلا

..رخآو..رخآبيبطهدعبءاجوبيبطلاءاجو
انوعدلب،ةنهكلاسيئربصاخلابيبطلاانوعد.رخأو
ةجرداوضفخينأمهدهجاولواحو،ينامورلايلاولابيبط
اههجوو،ًاملؤمًانينأنئتةلفطلاواذه.اولشفمهنكلوةرارحلا
.رانرمجبهبشأناك،ةرمحهوسكت

..ةنهكلاتوعد؟لمعأاذام..نونجمبهبشأتفقو
ينإ.تومتةديحولايتنبا..يتنبا.نيلاجدلاتوعدلب
دوهيلاءابطألاحلفيمل.اهنعءادفيلاومألكعضأ

.نيزجاعاوفقومهلك.نامورلاونويسرافلاونوينانويلاو

بضغيالأوجرأ«:ًاددرتملاقوديبعلادحأينممدقتو
دقف،هفرعأانأ؟يرصانلاعوسيبلصتتالاذامل.ينميديس
.»ةملكبهافش.جولفملايمعنباىفش

،تايآنمهبماقامعويرصانلانعتعمسدقتنك
،ءاسؤرلاعميأرلايفقفتأنكأمل.حلاصهنأدقتعأتنكو
صتخيرمألاوامأ.مهمامأييأربرهاجأنأرسجأملينكلو
ىلإًاضكارتمقونبجلكتحرطينإف،ةديحولايتنباب
ذيمالتضعبفرعييعمملكتيذلادبعلاناكو.جراخلا
ملعملاناكثيحىلإانعمراساذهوهيلإانرسف،ملعملا

...يوامسلابآلانعروهمجلامّلعيًاسلاج

ءاسؤرلااهمدقيتلاةروصلاتناك،ىلوألاةرمللهتيأرو
ينإكلتلق.ةيقيقحلاهتروصنعفالتخالالكفلتختيل
.ال.الًاكالملب،ًاكلمالوًاريمأال،ناسنإدرجمالتيأر
.ًابروًاديستيأر

دنعتدجس،ينميعونودب،يباذإوهنمتبرتقا
ةدابعهلدوجسلاناك.دوجسلانمينعنميملو.هيمدق
..ةريخألااهسافنأظفلتيتنبا،يديساي«:تلق..ةلوبقم
..اهيلعكديعضتلتئجاله.نآلاتتاماهلعللب
دقتعأتنكينإىرتتنأ«:لاقوّيلإسيئرلارظنو.»ايحتف
اليتأينأيرصانلانمتبلطينأو،تتاميتنبانأ
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:لوقيسيئرلاىضممث.»توملانماهميقيللباهيفشيل
،يبناجبفقيناكيذلاسرطبماقو،يعمديسلاماقو«
.ئطبلاىهتنمبريسنانكعبطلاب.انرس،هلكروهمجلاماقو
..ةعرسبريسينأيرصانلاعنقيلسرطبعفدأنأتلواحف
لكيفديازتيناكروهمجلانأل،ًاليحتسمناككلذنكل

.»اهوطخيةوطخ

.هبناجىلإةعرسبريسأانأويتلاحروصتتنأكلو
ظفلتيتنبانإ.تتاميتنبانإ.يبلقيفلعتشترانتناك
ةفاحىلعاهنكلو.ةيحلازتال.تتام.اهاسفنأرخآ
روهمجلاتدجوةتغبو.يسفنثدحأتنكاذكه.توملا
»؟ينسملنم«:لأسيفقو.فقويرصانلاملعملانألفقي
لاقف،يهجوتاريبعتظحاليناكو،يبناجىلإسرطبناك
يديألاتارشعنإ؟هلوقتيذلااذهامملعماي«:ديسلل
اذإو»؟ينسملنم«:لأستكلذدعبوكعفدتلبكسملت
.»ينمتجرخةوقنإف،ةصاخةسملاهنإ«:لوقيملعملاب

اهيرجييرصانلاناكيتلاتازجعملانأتكردأاهدنعو
.نظأتنكامكةصيخرتسيلاهنإ.ًاريثكهفلكتتناك
هيلإمدقتتةأرمااذإو،هسملنمعثحبيهلوحتفتلاو
تسملدقو،ةسجنلاةأرملاانأ.يديسايكنارفغ«:لوقتو
يتنثاذنميننأهببسفاذهتلعفاذاملامأ-رهاطلاكبوث
ماروأببسبناكامبر،داحفيزنبتبصُأةنسةرشع
.ةلئاطًالاومأتقفنأونيريثكءابطأىلإتبهذو.ةثيبخ
.اهلمعطالوةرموةضماحريقاقعتذخأ.تسلفأًابيرقت

.يلاملكءابطألاذخأ.تايلمعدعبتايلمعيلتيرجُأو
.أدرألاحىلإترصلب،ًائيشدفتسأملو،ًابيرقتتسلفأ

يفشتلهللادنعنمتيتأكنأيديسايكنعتعمسو
ًايبنتسلكنألىتوملاميقتونيطايشلاجرختوىضرملا
نكل.دسجلايفرهظيذلاهللاتنأ.هللانباكنإ.طقف
ةأرماينإمكحتىسومةعيرشسوقطو،كيلإيتآفيك
تعطتسااذإف؟ةرمتسميتساجنو،مدلاةفزانينألةسجن
قشلينفعستاليتوقنإفيبايثتحتيتساجنئبخأنأ
.ةيقشوةسيعتينإهابر:يسفنيفتلق،هابر.كيلإقيرطلا

فرطتسملاذإينأل،عوسيبوثفرطسملأنألواحأس
فقوت.تيفشدقليديسايثدحاماذهو.تيفشكبايث
يديسايةسجنتنك.يديسايتأطخأينكلو.فيزنلا

:لاقوفطعباهيلإديسلارظنو.»ةرهاطلاكبايثتسملو
نمةحيحصينوكومالسبيبهذاكافشكناميإ.ينئمطا«
سيمادرتسونيقيدصايتاملكلاهذهتعمس.»كئاد
..يتنبارمع.فزنتيهوةنسةرشعاتنثا«:رورسبتفتهف
.»يتنبايفشينأنكمينذإ

يثيدحنميهتنأنألبقينأىلعتاملكلاهذهتلق
دقو،ديبعلاضعبمهعمويلهأضعبينمبرتقايسفنل

لوقأنأرسجأملو؟له:تلقف،مههوجوىلعنزحلاىلجت
.»ملعملابعتتال«:اولاقومهسوؤراوزهمهنكلو.»تتام«

،ّيلإتدتماديسلادينأالولضرألاىلعطقسأتدك
.»ىفشُتيهفطقفنمآ.فختال«:قيمعتوصبلاقو
.تقثووتأدهينأملعتنأكشهديو

داكتيتأرماونمطليءاسنلاتيأرو،تيبلاىلإانلصوو
تتام«:تلاقويبتكسمأينتأراملاحو.ًانزحاهسفنلتقت
لعشتفةنزحملا»نهيناغأ«نلسريتاحئانلاتيأر.»تتام
ملعيوهونهيلإديسلارظن.بولقلاىسقأيفنزحلابيهل
،ةنيكسملامألايفنزحلارانلاعشإىلعنلمعيتاريجأنهنأ
اهنكلوةيبصلاتمتمل..نتكسا..نتمصا«:نهللاقف
قرفلانحنفرعنالأ.تارخاسةوسنلاتبلقناف.»ةمئان
ىلعماثللانعضوواهينيعنضمغأدقل؟مونلاوتوملانيب
نهدرطبرمأديسلانكلو.ًاتومتعبشوتتامدقل.اهمف
مدقتو.اندحوديسلاويتجوزوانأتيقبو،ناكملانم
يتنباانأتيأرو.ملكتوقوفىلإهينيععفرواهيلإديسلا

..تاعاسةدعنمتتامانأودبي.اهدوعبلصتدقو
نممدقتمث.»طقفنمآ«:لاقوفطعبّيلإديسلارظنو
اذإو.»يموقةيبصاي«:لاقوةبيبحلاةنبالاديبكسمأوةثجلا
بءاثتتأدبتواهمفنعماثللاحيزتواهينيعحتفتةيبصلاب

،اهمأنموأينمبرتقتملاهنأكشهديو.موقتمث،كرحتتو
،امهلّبقتتلعجوهيديبتكسمأوديسلاوحنتبثولب

اييديساي،يمونيفيديسايكتيأردقل«:لوقتيهو
.»يهلإ

يهلإلاودجسا.هلاودجسا«:تلاقوانتلّبقوانيلإتفتلاو
...انكحضوانيكبواندجسو.»يبرو

الو..انرادنمجرخيوانديأنمتلفنيديسلاباذإو
.بهذنيأملعن

عوسيهنأانفرع.هانفرعاننأكربخنقيدصلااهيأنآلاو
يدانأتلعجمويلاكلذنمو.ملاعلاصّلخمهللانباحيسملا
وه.تاوبنلاهنعتبتكيذلاحيسملاوهيرصانلاملعملانأ
.ملاعلاةيطخعفرييذلاهللالمح،هللانباحيسملا

.نمؤأنكلو،كلذفيكدعبمهفأال
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جيزمبسحأانأوسيمادرتسونانأيناكمنمتمقو
نيزحينكلو،هللاتدجوينأرورسمينإ.ملألاوحرفلانم
مويلالبقتئجيننأول.ًارخأتمماودلاىلعلصأينأل
امكّينيعبهارأسمعن.هارأسو،هنعثحبأسينكلو،تيأرل
.يبلقبهتيأر

نيراشعلاريبكعم:رشعيداحلالصفلا

شيعتةفئاطلكتناك.ةدعفئاوطةيدوهيلايفتلباق
ةنهكلاسيئرناك.ىرخألافئاوطلانعةلزعهبشيف

ىعدُتةفئاطىلإنوبستنينأشلايوذنمددعو
،قوداصىعدُيريبكميعزعابتأمهنإليق»نييقودصلا«
الاهنكلونيدللبستنتةررحتمةفقثمةفئاطتناكو
اوناك.نيدلايفًاساسأمهريغهربتعياممريثكلابكسمتت
نمربكألابناجلانوركنيمهنكلوىسومبتكبنوكسمتي
وأىرخألاةايحلاوأثعبلابنونمؤيال.بتكلايقاب
دولخلاو،اهنوشيعييتلامايألايهمهلةايحلانإ.ةكئالملا
.اذكهومهدافحأومهئانبأيفمسالاءاقببموقي

ةفئاطلايهو،ةيسيرفلايهفةيناثلاىربكلاةفئاطلاامأ
.ديلاقتلابتكوةسدقملابتكلالكبةكسمتملاةظفاحملا

لكيفرامعتسالامواقتو،لهاجلابعشلارقتحتتناكو
خيراتيفمسامهلناكءامظعلاجرمهنمزربدقو.ةروص
!ةمألا

متهيناكهنأليرصانلاعوسينائوانتتاتناكناتفئاطلاو
ءايروقافنفشكدقو،ةيماسلاميلاعتلامدقيوبعشلاب
.امهءايربكخبوامكنيتفئاطلا

عمتنواعتةذوبنمةيقبمهو،نوراشعلاةثلاثلاةفئاطلاو
لبقينمدجتملىتحاهتايقالخأيفتردحناويبنجألا
نأتعمسدقو.بعشلاتاقبططحأالإاهعمنواعتلا
نأنلعأو،ًاصاخًامامتهاةقبطلاهذهبمتهايرصانلاملعملا
لبراربأللهلسريمليوامسلابآلانأو،ءالؤهبمتهيهللا
ملعملاناككلذل.ةبوتلاىلإمهبيتأيومهصّلخيلةاطخلل
مهذبننيذلاةاطخلانيراشعلاءالؤهعمسلجييرصانلا
مهوبأهللانأمهلدكؤيومهتايونعمنمعفريناكو،عمتجملا
مهف،مهريغنمرثكأمهبحيناكامبر.مهبحيوهويوامسلا
يفنيعستلاوةعستلايعارلاكرتييذلالاضلافورخلا
لكةأرملابلقتيذلادوقفملامهردلامهو.هنعشتفيلةيربلا

هتدوعبهوبأحرفييذلاعجارلانبالامهو.هلجأنمتيبلا
.رخآصخشيأنمرثكأ

هذهنمدارفأىلإلصأنأّيلعبعصلانمنكيمل
ملمهئارثمغربمهنكلءاينغألارابكنممهضعبناك.ةقبطلا
زهتنادقو.راقتحالابالإبعشلاةماعنمىتحاولباقي
ةيابجيفنيراشعلاءالؤهاولغشفةصرفلاهذهنامورلا
!كلذلعفينأرارحألانينطاوملادحألبقيملذإ،ةيزجلا

نبيوالىعدُيًالجرةفئاطلاهذهنمتلباقدقو
ةيابجلاكرتفهاعديرصانلاملعملانكلوًايباجناك.يفلح

.نييصوصخلاهذيمالتدحأراصو،هعبتو

اوناكمهنمنيعبسنكلنوريثكذيمالتيرصانللناك
،ةصاخلاةصاخنماوناكرشعانثاو،ذيمالتلاةصاخنم
ثدحتأنأتدرأدقو.رشعينثالاءالؤهدحأيوالناكو
:يللاقو،ةلجاعةمهمبفلكمهنأينربخأهنكل،هيلإ
.لمعلايفيلًاليمزناكبيبحقيدصىلإكلسرأس«
نيراشعلاسيئرنعكانهلأساواحيرأةنيدمىلإبهذا
ناكسلالكنأتبجعدقواحيرأىلإوتللتبهذو.»اكز
وأراقتحابهنعنوملكتيالمهنأتظحاللب.هنوفرعي
مهوسانلانمكلذظحالأنأتدوعتامكةهاركب
!نيراشعلانعنوملكتي

ةباشتحتفف،بابلاتقرطواكزتيبىلإتلصو
امأ،تيبلايفليحاراهمأنإتلاق،ةنحاهمساةريغص
الةولحةأرماتءاجفاهمأتدان.ليلقدعبيتأيسفاهوبأ
.رخأتينلاهجوزنإتلاقو،بابشلانمًابناجلمحتلازت
بارشنمًائيشهلمدقألًاليلقحيرتسينأانفيضلبقاذإف
مدقينمنأانديسانمّلعدقو.انهلإةكربانلينينوميللا
!هرجأعيضينلناشطعلدرابءامسأك

تيتأينأاهتربخأو،اهلضفتةديسللركشأينإتلق
نينستيضقنأدعب،ديسلااذهنعرثكأًائيشعمسأل
!هنعثحبأةليوط

ناكدقف،مايأةرشعنمتئجكنأدوأتنك«:تلاق
.»اذهعضاوتملاانتيبيفةلماكةليلىضقو،احيرأيفانه
يفلوقأاذام؟انهةلماكةليلىضق«:تلقويناكميفتبثو
نأينيزعيهنأىلع.مايأةدعًارخأتملصأ؟سعتلايظح
!»اكزلضافلاكجوزنمهتصقعمسأ
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هنكلةماقلاريصقلجرلخديثيدحلمكأنألبقو
ةبيطحيرةيأ.ميركلافيضلابًابحرم«:لاقو،ةعلطلابيهم
هللاًاركش«:تلق»؟نيكسملاراشعلاتيبىلإكبتءاج

ةابجلاريبكاكزديسللينلسرأدقف،يفلحنبيوالديسللو
.هيفيرصانلااهارجأيتلاةزجعملانعهنمعمسألاحيرأيف
:اكزلاقو»..ةقباسلاهتايحنعثدحتيهتيليللاقلب
نكل«:لوقيىضممث»؟راشعكلوقتفلمكتالاذامل«
يفةليللاتيبتنأتلبقاذإف،يقيدصايلوطيسثيدحلا
الإاهيرجينأنكمياليتلاةزجعملابكربخأسفراشعلاتيب
يفرهظيذلاهللاوهيرصانلانأتنمآدقلمعن.هسفنهللا
.»دسجلا

بيطأوماعطلارخفأاهيفانلاومدقةدئامىلإانسلج
...هللاانركشوانبرشوانلكأ..بارشلا

نأداتعايذلاهدعقمىلعاكزسلج-انسلجو
ةنحوةجوزلاليحارتسلجوهلباقمتسلجو،هيلعسلجي
:لاقفهثيدحأدبو.اكزنيميىلإةديحولاةنبالا

لاجررابكنميبأناكدقو،دوهيمعنباكزانأ«
دقو.ًاللدمًاباشتنك.رابحألاريبكرصقيفةيشاحلا
انيتأوانثبعوانوهلف،ثباعلابابشلانمًاددعتقداص
تيبكرتأينلعجامكلركذأنأيعادالو.تاركنملا
يفةعورملاةليللاكلتركذأانأو..ةملؤمتاراكذتاهنإ..يبأ

مهرديعمنكيمل.يبأتيبتكرتامدنعيناثلانوناكرهش
يفاورشكفزبخةرسكتبلط.ءارعلايفةليللاّتب.دحاو
يفتيبأينوكرت.ينوطعيملوبالكللزبخلااوحرط.يهجو
بيشايعماهيفتلباقتيتلاةليللاكلتركذألازأال.لطلا

نعثحبيانمٌلكناك.راذقألانكريفحلاشوتموناثانلأو
،رامحةثجالإدجنملاهموي.لكؤينأنكميءيش

ضعبدنعًانوعدجننأوجرنهللاتيباندصق.اهانشهنف
ولامكانودرطمهنكلو،ةمحرلاوبأهنإنولوقينيذلاهللاءانبأ
اهموياننإف.الك-ءامسلااندهاعوانفقواهموي.ًاشوحوانك
نوعدُينمممقتنننأىلعاندهاعت،ءامسلابنمؤننكنمل
دمعلاةيلاعلاتويبلارثكأام.انمقتنادقو-ماقتنارشًارشب
»مهانّسحل«نيذلانيفرتملاءاينغألارثكأامو،اهانككديتلا
نوفوطيمهانلعجنيذلانيمعنملاءانبألارثكأام.بارتلا
ةخماشتناكيتلافونألارثكأام.ةلاضلابالكلاكعراوشلا
نمعبشأملقيدصلااهيأ.لحولاىلإضفخنتاهانلعجف
ىطعأنأىنمتأتنك.ىشطعيسفنتلظ.ماقتنالا
،مهلكاحيرأناكسسوؤرىلعضبقأنأناطلسلا

،نيطلايفاهعضأو،نيخفتنملانييسيرفلاكئلوأًاصوصخو

تناك.مهضغبأتنكمكوأ.مهقانعأىلعيمدقعضأو
انأوةطبغئلتمييبلقناك،يبئاغرىصقأسانلامالآةيؤر
لتقلاونوجسلايفجزلاوبرضلاويرعلاوعوجلاىرأ
نكأمل.سانلاىعدُتيتلاةهيركلاتاقولخملاكلتبيصن
بولقلايوذالإيتاردإتحتنولمعينمنيبلبقأ
دقيعمنيلماعلادحأنأعمسأتنكامدنعو.ةيرجحلا
ةرئادهلديزأوهئنهأ،قزممرشمهقزموتالئاعلادرش
.»...هلمع

يتنباويهيبلقنمنيلتنأيتجوزتلواحمك«
تنك.نيدلاىلإوهللاىلإيناهجوتنأناتنثالاتلواح.ةنح
كلذلويتايحلكاتناك.بحلالكيتنباويتجوزبحأ
تلق.يتافرصتنادقتنتامهوامهيلعيتانأليطأتنك
ةيناسنإلاامأ-نيدلايركذتالوهللايركذتال:يتجوزل
يئاقدصأوانأتفقودقل؟ةيناسنإدجوتله.اهدحجأانأف
ةرسكبلطنانفقو،هللالاجرمامأوةيناسنإلاءامعزمامأ

...بالكلادرطانودرطفانتروعرتستةقرخواهبغّلبتنزبخ
.انلهومدقيملاماهلاومدق.ةمحرلاببالكلااولماعدقف.ال
ىنغيفانحبصأنأدعبيأ،مويلاىلإاذكهمهنإاهلتلق
سانلالوقياذام:يلتلاقف.اهنومدقييتلامهتدعاسمنع
ىلعنوقصبيكجوزنوريامدنعمويلاىلإمهنإاهتبجأ؟انع
عممهضعبنوثدحتيوىرخأةهجىلإنوتفتليو،ضرألا
املانيلإةجاحيفمهنأولو.نوعلملا»راشعلا«نعضعب

انيلعنورثكتسيمهنإ.ناكملايفىقبننأانلاوحمس
ثيحلكيهلايفو-ضرألاألمييذلاءاوهلاقاشنتسا
اذإمهعمدبعننأانلنوحمسيلههللانودبعيمهنإنولوقي
له.مهلةبسنلاببالكنحن.اندبعوءابغلابانبصُأام
.»؟نيعمستله؟ةنحمأاي،ةيناسنإلاةرصاناينيعمست

ىوقأةوقىلإينيعحتفتنأيعمليحارتلواحدقو
نأتلواح..بحلليبلقحتفتنأتلواح.ماقتنالانم
تعمساهنأدعباميفتمِلع..بحلاةوقيلفشكت
،يرصانلاملعملانأيلتركذدقو،يرصانلاميلاعتضعب
نيذوبنملاونيراشعلابحأهسفنوه.بحلاةلاسربزركي

بحتوبرلابحت:نيتملكيفصخلُيسومانلانإلاقو
اهاقلأديدجلاملعملانإتلاق،تاملكيلتددر.ناسنإلا
لبجممقنمةمقىلعسلاجوهونيرخآوهذيمالتل
نأكشال.فنعبينعًاديعباهتعفدوةدشباهترهنف،خيشلا
لشفتس.ًاحلصمًاميعزحبصينأنكمياليرصانلاملعملا
حاجنلاو،ءايوقأللايندلاف،ةوقلاالإملاعلاحلصينل.هتلاسر
.فيعضلناكمالو،ءايوقألل
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اذهو-يرصانلاىرأنألبقيقيدصايتنكاماذه
.يتجوزثيدحدعبيترهسهبتمتخام

ناكو،يقيدصايحابصلاءاجويشارفىلإتبهذ
لوطيردصناك.يهجوىلعهراثآتدبًارهفكمًاحابص
،يدهعويتجوزتاملكنيبرابجعارصلًاحرسمليللا
تمطلدقتنك.ماقتنالاوحفصلانيب،ةضغبلاوةبحملانيب
ملينكلو،ةفيعضلاةبحملااهعمتمطلوسمألابيتأرما
يفاهروذجتسرغدقف،اهراثآنمصّلختأنأعطتسأ
يردصقزمأنأةرابجةميزعبتلواحاهتقمعويبلق

نمويردصنميمدلاس.ةنيعللاروذجلاهذهعطتقأل
ىتحيسفنىلعتبضغدقلو.ريرملاعارصلااذهيفيهجو
اهيأ«:تيدان.يعارصيفًافينعتنك.توملااهلتينمت
كلذتلق.»ةقحاسلاةوقلاكيرأانأوّيلإمله،يرصانلا

.ًاددهميديتززهو

ريهامجلاتيأر.احيرأىلإعوسيءاج!ةيرخسللاي
لب.هبمتهأالينأنظأتنك.قيرطلايفهيقالتلضكرت
ينكلو..هيركلامصخلايقاليامكهيقالأسينأنظأتنك
يبلقنأتسسحأ.يقيدصايكللوقأاذامملعأال
تبلقيذلاكلذوهنيأ.لازلزنمزتهيلبجكبرطضي
طسويسفنعفدأيقيدصايينتيأرو؟ديلاقتلالابجهميلاعت
ملينكلو.هارأيلعليعباصأفارطأىلعفقأوروهمجلا
ىلإةدعبمىلعترصبأليِحلاينتيعأاملف.ًائيشرصبأ

ينكلو،ةعفترمزيمجةرجشهنمرميسيذلاقيرطلابناج
دقبكوملانوكينأدعبالإاهيلإلصأنلينأتسسحأ
ينماورخسضكرأروهمجلاينرصبأاملو..تضكرف.ّرم
نيبتعمسوةعذاللاتاقيلعتلاتلاهنا.اهلدحالةيرخس
ةثولببيصُأدقل.نوعلملاراشعلااورظنا«:تعمسام
سيل!ةمامعلاراقوةعيضاي.هينعبنونجلاوهاذه..ةداح
.»!ريصملااذهالإراشعلل

دالوألاضعبنألب،يقيدصايكلذلمتهأملينكلو
..راشعلا:نوخرصيمهويوحنةراجحلانوقشرياولعج
.راشعلا

.اهيلعتدعصوسافنألاعوطقمةزيمجلاىلإتلصوو
.يوحنههجوروهمجلاعفروبكوملالبقأليلقدعبو
اهيفمسجتوةيهاركلااهيفتلثمتةرمحمًانويعترصبأف
ضعبلانممئاتشتجرخو.راقتحابضعبلامستبا.دقحلا
هجتتملّينيعنأىلع.ضرألاىلعمهضعبقصبو،رخآلا
كلذىلإرظنلاىوسءيشيلابلغشيملو،روهمجلاىلإ

تيأر؟تيأراذامف.احيرأةيندمهدوجولزلزيذلالجرلا
قبطمفنألاقيقدعيطاقتلاليمجةعلطلابيهمًالجر
تناكو.هسأرفلخليمجلاهرعشدتمادقو،نيتفشلا

دقو،سأرلاينحمهتيأرينأىلع.ءاهبهديزتءارقشلاهتيحل
ىرأينأتسسحأو.ههجوىلععومدلانمتارطقتلزن

ضبنو.هيلعتقفشأف،هقتاعىلعنوكلامالآلمحيًاصخش
!اهنمًائيشتربتخانأقبسيمليتلافطعلاتاضبنيبلق

يوحنههجوعفرو.زيمجلاةرجشىلإعوسيلصوو
نمًارحبوهدودحكردأملبحلانمًاملاعهينيعيفترصبأف
ًانارينهينيعيفترصبأ.هراوغأقمعىلإلصأملنانحلا
ينأالإةيساقًانارينتناكاهنأعمو.يبلقىلإاهبيهلتلسرأ
!يتايحلكيفاهريظنقذأملةوالحوةذلاهلترعشتسا

يفدقحوةيهاركلكرانلاكلتتباذأ.ةزجعملاتثدحو
دعأملف.رشنميسفنيفرقتسااملكتباذألب،يسفن
امنإو،رشلامهلىنمتأوأ،مهضغبأءادعأيمامأىرأ
ملفوهامأ.مهيلعتقفشأومهتببحأنيكاسمةوخإترصبأ
اذهيولعلايملاعيفانأامنيبو.هدبعأنأالإعطتسأ

؟يمسابدحأينوعديله!ةيآللاي.»اكزاي«:لوقيهتعمس
ىتح-ًاماعنيثالثنمديزأذنممسالاكلذتدقفدقل
الإىدانأتدعام..هبينوعدينأنعاوفقوتيلهأ
دقو.اكزايينيدانياذوهنكلو.نوعلملائطاخلاراشعلاب
لاَثُكْمَأْنَأيِغَبْنَيُهَّـنَأل،ْلِزْناَوِْعْرسَأ،اَّـكَزاَي«:ءادنلاررك

ْ
َمْوَي

يف .)١٩:٥اقول(»َكِتْيَبِ

تنمآدقل«:فتهأانأوضرألاىلإةرجشلانمتبثو
الإجرخيمليتوصنكلو،خرصأينأنظأتنك.»بحلاب
تخرصوفنعببابلاتعفدوتيبلاىلإتضكرو.ًاسمه
اذهىلإمداقعوسينإ،يعرسايعرسا«:يتجوزيف
تلقف.لجرلالتقأسينأتنظويتأرماتعاتراو.»ناكملا
.»يعرسا.ددعربكألًاماعطيدعأويعرسأ«:اهل
اميفو.ٍفاكماعطدادعإبمدخلاترمأويتجوزتعرسأو
رمذتدقو.يتيبيرصانلاملعملالخددئاوملانوزهجيمه
لجردنعلكأيلملعملالخديفيك:اولاقو»راربألا«
ناكو.هيلإعلطتأتنك.ًائيشعمسأملينكلو؟ئطاخ
تششعاملاطيتلانيطايشلاينمتجرخّيلإرظناملك
تاذلاةبحموعمطلاودقحلاوضغبلاجرخ.يردصيف

بحلاةكئالمنيطايشلالحملحو.لاملاةبحموثبخلاو
لب.صالخإلاوهللاةبحموةعانقلاوتاذلاراكنإوحفصلاو
،يمامأنمهلكملاعلاىشالت.يبلقيفديسلاسفنلح

.ءيشلكيلوهناك.وهالإًائيشرصبأالتحبصأو
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،مهسؤبليبلقباذفنيكاسملاوءارقفلاىلإيلوحترظنو
لِلِيلاَوْمَأَفْصِنيِطْعُأُّبَراَياَنَأ«:تلقو

ْ
:١٩اقول(»ِنيِكاَسَم

،اهتيتأيتلاملاظملاترصبأو،ةمثآلايتايحيفتلمأتو.)٨
اقول(»ٍفاَعْضَأَةَعَبْرَأُّدُرَأٍدَحَأِبُتْيَشَوْدَقُتْنُكْنِإَو«:تلق
١٩:٨(.

ةفطاعةروفاهنأاونظ.نيقدصمريغضعبلاّيلإرظن
ًاروهممرمألاتردصأوةمزاللاقئاثولاتيطعأينكلو،ةتقؤم
غلبىتحموقلالاهذنادازذئنيحو،يلامعأليكوليمتاخب
مكلابام:لاقوموقلاىلإتفتلاديسلانكلو.هاصقأ
اذهلب،يساقلالاملابحمميدقلااكزاذهسيل؟نيشهدنم
اكز،ديدجلااكزراصف،هاياطخنمصّلخيذلارخآاكز
لٱ«معنبلقلاقيقرلاهللابحمتاذللركنملا

ْ
َلَصَحَمْوَي

لٱاَذِٰهلٌصَالَخ
ْ

.)١٩:٩اقول(»َميِهاَرْبِإُنْبٱًاضْيَأَوُهْذِإ،ِتْيَب

قطنأنألبقيقيدصايصالخلاتلندقتنك
الحرفبينألمويناميإتّبثديسلانالعإنكلو،يمالكب
.يلاومأنمربكألابناجلاتدقفينإمعن.ديجموهبقطنُي
ةدحاولاةؤلؤللاءازإبةايحلايهاملب،لاومألايهامنكل
ناسنإدعسأيقيدصايمويلاانأ.اهتلنيتلانمثلاةريثكلا

ينأتيأرو.ءيشلكوصخشلكتببحأدوجولايف
يتلاتاءاسإلاتيسنو.ميعنهقوفيالميعنيفشيعأ
لب..هللاتدجودقل.ةمسوأالإاهرأملو،ينتباصأ

.هللاًاركشمعن،هلًاركش.هللايندجو

ناك..يقيدصاييتصقيههذه«:لاقوّيلإاكزرظنو
التنكينكلو،ينيدانيوينعثحبيتقولالوطديسلا
دقف،ديعسانأنآلاو..نآلاو..ًاقلغنميبلقناك.عمسأ

.»بلقهلكيذلاهللاتدجو

يفحوضوبىلجتتةداعسلاترصبأو،اكزىلإترظنو
نظأتنكدقفيقيدصايانأامأ«:هلتلقوهتأنهفههجو
لوطناكهنأتملعينكلو،هللانعثحبأتجرخينأ
قاتشمينكلو،هبتنمآو،يندجودقوينعثحبيتقولا
نأوجرأ.يبلقبهتيأردقامكينيعبهارأنأقوشلالك
ىلعيتايحيهتنتنألبقهيلإلصأينأيعميلصت
.»!ضرألا

موصخوءاقدصأ:رشعيناثلالصفلا

يفحيرمريرسىلعتمن.اكزتيبيفليللاتيضق
انددمت.يلباقمريرسىلعمانينأاكزرصأو،فويضلاةفرغ

.رجفلابرقالإساعنلايفقرغتسنملاننكلوشارفلاىلع
دكؤيناك.هميلاعتوهتايآنعويرصانلانعينثدحيناك
ناكيذلاوهو.ءايبنألاهنعأبنتيذلاايسملاوههنأيل
.مهؤاجروبعشلاراظتناوه.هورينأنوسيدقلايهتشي
انأ«:باجأ.»هنومواقينيريثكنأتظحالينكل«:تلق
دنجهلًاكلمًاحيسمرظتننانك..هوفرعيملمهنإ.كلذملعأ

،ودعلاتاوققحسيوهشرعىلعسلجيفيتأيةحلسأو
ًاديجهوبقارنيذلانأىلع.ًاعضاوتموًاعيدوءاجهنكلو
.ناوكألايفةوقمظعأكلميهنأو،ًاقحديسلاهنأاوكردأ
دعبمهفأالينأعمو.ًاقحسينتقحسوهتبحمينتمزهدقل
ءاسؤرلانأو،توميسهنأهنالعإيفلمأتأينإفءيشلك
يذلانالعإلااذهيفلمأتأينإ.موقيسهنأو-هنولتقيس
نعلأسأامك،هانعمنعلأسأوهئاصخأضعبمامأهررك
تنأف.هبطيحتةضماغءايشأكانهنإ.هتمايقوهتومىنعم
بعتيوعوجيومانيوبرشيولكأيسانلارئاسكًاناسنإهارت

نأنكميالهنأفشتكتهعبتتذإكنكلو،ملأتيونزحيو
ىلعطلستينأناسنإلنكميلهو.ناسنإدرجمنوكي
امتعباتدقيننإ؟توملاوءاوهلاوحيرلاوصربلاوضرملا
ينأعمو؟اذهوهنم:اولءاستنيذلانيريثكلاقفاوأهبماق

ينأالإ.دسجلايفرهظهللا:هنأىنعمًامامتمهفأال
كالملاوهلقألاىلع.هللاوههنأرابتعاىلعهلتدجس
انأ:هسفننعنلعأيذلاو،ىسوملةيربلايفرهظيذلا
نأيفكي.ثيدحلايفلغوتأنأديرأالانأو.كهلإبرلا
هتبحمنأمهفأانأو.ينهذبًامامتمهفأملولويبلقبنمؤأ
هتومىنعممهفأملينأعمو.يتيطختدرطويبلقتباذأ
ثحبلايفيسفنبعتأالينأالإ،ملاعلااياطخنعةراّفك
:ةاعرللكالملاهلاقامبنمؤمينإلوقأنأيفكي.قيقدتلاو
لاُمُكَلَدِلُو«

ْ
يفَمْوَي لَُخمَدُواَدِةَنيِدَمِ

ِّـ
ملاَوُهٌص

»ُّبَّـرلاُحيِسَْ
.)٢:١١اقول(

ةعامجمهو.مهءايرفشكهنألهوضغبأنييسيرفلانكل
نكامألابلطت.مهييحتومهدجمتسانلانأبلطتةربكتم
بعشلارقتحتو،قاوسألايفتايحتلاوسلاجملايفىلوألا

سلجيوةاطخلاونيراشعلابحييرصانلاءاجو.نيراشعلاو
بآهللانأنلعيو،نوؤارملالعفيامكال،ضرألاىلعمهعم
،ةاطخلاصّلخيلهنبالسرأهنأو،سانلاعيمجليوامس

ملاِلَبٍبيِبَطَىلِإُءاَّـحِصَألاُجاَتَْحيَال«:لاقو
:٩ىّتم(»ىَضْرَْ

النيذلاراربألابمتهياممرثكأءالؤهبمتهيهللانإلاقو.)١٢
عيطقلاكرتينيمألايعارلاريظنهنأو.ةبوتلاىلإنوجاتحي
!هوضغبأاذهلجأنم.لاضلافورخلانعثحبيلهلك
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.هلمهءالواونلعأوهوبحأهوفرعنممضعبلانأىلع
نمسريايويمارلافسويوسوميدوقيننأتعمسدقف
بتاكلانأتعمسدقو،يبنهنأباوفرتعانييسيرفلاءامعز
حوتفماينعتيبنأوهنومركيو،ديسلانوبحيهتيبورزاعل
...هل

عموسوميدوقينعمتسلجنأيلقبسدقل«:تلق
.هنعتعمسينأعميمارلافسويبدعبفرعتأمل.سرياي
.»ينذأىلعبيرغرزاعلبتاكلامسانأىلع

نموه.نيزاتمملانييسيرفلاةفئاطنمرزاعل«:لاق
نوكي.ًادجزاتمم..زاتممفنصهنكلوبتاكلاارزعءافلخ
اثرمهيتخأعمشيعيهنإ.هيلإفرعتتنأكظحنسحنم
همسارخآصخشةلئاعلايفناكهنأينغلبدقو.ميرمو
.صُربلاةلحميفشيعيوهف،صربلاببيصُأدقو،ناعمس
ىلإبهذتنأكحصنأ..اهوبأوأاثرمجوزوهلهملعأال
رزاعلتيبنعقيرطلايفدحاويألأستواينعتيب
تيبنعلأستنأكنكميلب،ميرموأاثرموأبتاكلا

فيضتسينأهنكميًادجريبكتيبهنإ.صربألاناعمس
.»مايأةدعلدحاوتقويفًاصخشنيسمخنمديزأ

ينأرهظي.اينعتيبًامميمتجرخو،اكزتركش
،تقوببورغلادعبالإاهيلإلصأملف،قيرطلاتللض
ًادرفدجأمل.ناكملامعيمالظلاو،مهتويبيفعيمجلاتدجوف
تللظو.بتاكلارزاعلتيبنعهلأسألقيرطلايفًادحاو
رهظيًاريبكًاتيبتيأريتهجاوميفو،ريبكلاعراشلايفريسأ
قرطوترساجتف،هنمةعفترمةذفانيفءوضلانمءيش
»؟بابلاقرطينم«:لوقيلخادلانمتوصباذإو.بابلا
.»بتاكلارزاعلتيبىلإيدتهينأبغريبيرغ«:تبجأ

ًاراوحتعمسكاذذإو.هباببابلااذهنأباوجلاناكو
ىتحليلقلاالإضميمل.رادلايفنمضعبولأسنمنيب

...ميركلافيضلابًابحرم«:لوقيًاولحًاتوصتعمس
انسلجو.»فيضللءاشعلااودعأ.ًالهستلزنوًالهأتئج
،يعمرزاعلسلج.بيطماعطلكبةلفاحةدئامىلع
يفتسلجفميرمامأ.رادلاديبععممدختاثرمتفقوو
.بيرقضفخنمدعقم

اهيفشاعيتلاةيرقلانميجورخةصقمهلتيورو
نأىلإ،نيدوأهلإنعًائيشفرعننكنمل.يدادجأويئابآ
نينستللظ..هللانعثحبأتجرخفاننهذمهدحأحتف
ليقيذلاكاذىلعينوفرعنأىلإملاعلادالبلوجأةليوط
لاُنْبالَا.ُّطَقٌدَحَأُهَرَيَْملُهللاَا«:هيف

ْ
يفَوُهيِذَّـلاُديِحَو ِنْضِحِ

تنمآ.ريثكلاهنعتعمس.)١:١٨انحوي(»َّـربَخَوُهِبآلا
ءيسلايظحنكل،هعمىقالتأنأتلواحو،دعبلاىلعهب

دقل«:يللاقُيف،دجويثيحىلإلصأتنكدقف،ينمزال
:لاقورزاعلكحضو.»ةليلقمايأذنمىضموانهناك
.»نيمويذنماندنعناكدقف،مويلاكعمرمألاكلذكو«

.هنعًائيشمكنمعمسأنأوجرألاحلكىلع«:تلق
نمبلطنلنذإ«:رزاعللاقو.»هرابخألعئاجيبلقننإ

ثيدحلالمتالاهنأل،ثيدحلابيهموقتلاثرميتقيقش
:تلقف.»مونلانعينغتستفثيدحلاكقوريدقو.هنع
.»رهسلاعيطتستيهتناكاذإكلذلزهاجينإ«

دحأىلعًائكتمتيقبو،ميرمهتخأورزاعلنذأتساو
ركذأنل«:تلاقو.هجاومدعقمىلعاثرمتسلجو،دعاقملا
حيسملاعوسيريبكلاملعملامئاظعنمةدحاوةثداحالإكل
.»ةايحلاوقحلاوقيرطلا،هللانبا

ءاج.رشعانثإلاهذيمالتهعمواينعتيبملعملاءاج
دجيمل.ناخانتيرقيفسيل.ديعبناكمنمودبيامىلع
.ريبكلابابلاهلتحتفف.انتيبىلإلصونأىلإهلحتفُيًاباب
،فيضللعستيانتيبنأهوهيلًاركش.هعمنمبوهبتبحر
ًاليمجهلمدقأينأنظأتنك.عستيانبلقنأهلًاركشلب
ىلعوّيلعلِضفتملاوههنأملعأنكأملو،يتيبيفهتلبقاذإ

..تاكربلابتيبلاألتماانتيبلخدذنمف-يتيبدارفأعيمج
!دحاوثداحنعالإكعمملكتأنلكلتلقامكو

ميقألتيتأيجوزضرمذنمينأتعمسكنأكشال
لاقتنادعبميرمانتقيقشعمميقيناكيذلارزاعليخأعم
زعأ،ءيشلكانلرزاعلانقيقشناك.ىرخألاةايحلاىلإانمأ

يكلةايحلاانيطعيهللانأسحنانك.ةايحلاسفننمانيلع
هتفرغىلإعراسنفحابصلايفظقيتسي.هتمدخىلعموقن
لكيهلايفهناكمىلإانكرتينأىلإهلمزلياملكبموقنل
مزلياملكنمغرفننأدعبو.ةسدقملابتكلاخسنيل
كلتركذ،انتايحيههذه.ةفهلبهتدوعبقرتنتيبلل
ىلعهمهفتتنأوجرأيذلاثداحلارثأفرعتىتحكلذ
!هتقيقح

ىلإتعرسأف،هتداعريغىلعشارفلايفرزاعلرخأت
.ًايناقرمحأههجوناك.هدنعميرميتخأتدجووهتفرغ
نالواحينآرامدنع.ةقرحمرانينتعسلفهتهبجتسمل
بيبطلاانوعد.ةيكابةّنأنعترفسأهتلواحمنكلومستبي
نمددعءاجو..رخآورخآًابيبطاعداذهو،انلزنملرواجملا
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ًانينأنئيبيبحلاانوخأو،دتشيضرملاواذه،ءاقدصألا
ىلعأانبولقيفهليذلابيبحلاانقيدصنعانلأس..ًانيزح
رثكأهنأدقتعنانكو،هللادنعةناكمهلنأفرعنانك.ةناكم
اميفاهانفرعيتلاةقيقحلافرعننكنملاننكل،يبننم
.ًاقيدصهلانلسرأف،ةرواجمةنيدميفهنأانفرعفانلأس.دعب
ةلاسربءاقدصألادحأانلسرألب،مدخلانمًادحألسرنمل
:١١انحوي(»ٌضيِرَمُهُّبُِحتيِذَّـلااَذَوُه،ُدِّـيَساَي«:لوقنةريصق
ةلاسرلاغلبأهنإلوقيمويلاسفنيفانلوسرداعو.)٣
ملااَذه«:لاقملعملانإو،ملعملل

لِلَسْيَلُضَرَْ
ْ
ْلَب،ِتْوَم

.)١١:٤انحوي(»ِهِبِهللاُنْباَدَّـجَمَتَيِل،ِهللاِدَْجمِلْجَأل

انقيقشةلاحنكل،نيمطتةلاسرديسلاتاملكتلمح
ءاسملايفو،ًاءوسدشأةلاحلاوحابصلاءاجو،ءوستتذخأ
ألميذلانزحلارادقمملعتالو.ةريخألاهسافنأرزاعلملسأ
لازنالاننكلو،توملانمماقرزاعلنأحيحص.انبولق
يتخاوانألازأال.انبولقيفقيمعلاحرجلابيهلبسحن
نكلو،رزاعلتام.ةيساقةمدصلاتناك.ةرارمبيكبن
اممهفنمل.عزعزتتملديسلايفانتقثنأفرعتنأكشهدي
ملااَذه«:هلاق

لِلَسْيَلُضَرَْ
ْ
َدَّـجَمَتَيِل،ِهللاِدَْجمِلْجَألْلَب،ِتْوَم

...؟تاملكلاهذهبدصقياذام.)١١:٤انحوي(»ِهِبِهللاُنْبا
نأىلإتاملكلاهذهيفبلقنوديعنانعومديفانلعج
.انبولقتقرتحا

امنيحديسلانأدعباميفسرطبذيملتلاانربخأدقو
انللاق.نيمويناكملايفثكماهانلسرأيتلاةلاسرلاعمس
ركفيملهنأذيمالتلانظو،هولتقينأنوبلطياوناكدوهيلانإ

لاقو.دوهيلاةرماؤمببسباينعتيبىلإباهذلايف
َىلِإْبَهْذَنِل«:لوقلابثلاثلامويلايفانأجافملعملانإسرطب
لٱ

ْ
لَعُماَي«:هلتلقف.»ًاضْيَأِةَّـيِدوُهَي

ِّـ
لاَناَكَنآلا،ُم

ْ
ُدوُهَي

طَي
ْ
انباجأف»َكاَنُهَىلِإاًضْيَأُبَهْذَتَو،َكوُُمجْرَيْنَأَنوُبُل
ْنِإ؟َةََرشَعْيَتَنْثٱِراَهَّـنلٱُتاَعاَسْتَسْيَلَأ«:ةبيرغتاملكب
يفِيشْمَيٌدَحَأَناَك لٱاَذٰهَروُنُرُظْنَيُهَّـنَألُرُثْعَيَالِراَهَّـنلٱِ

ْ
ِ،َملاَع

يفِيشْمَيٌدَحَأَناَكْنِإْنِكٰلَو َسْيَلَروُّنلٱَّـنَأل،ُرُثْعَيِلْيَّـللٱِ
ُبَهْذَأيِّـنِكٰل.َماَنْدَقاَنُبيِبَحُرَزاَعِل«:لوقلابانأجافمث»ِهيِف

انك.»ىَفْشُيَوُهَفَماَنْدَقَناَكْنِإ،ُدِّـيَساَي«:هلانلقف»ُهَظِقوُأل
هنأانغلبينأدصقيوهناكامنيب،مونلاداقردصقيهنأنظن
١١:٧انحوي(!!»تاَمُرَزاَعِل«:ةينالعانللاقكاذذإ.تام
-١٤(.

انملكيديسلانأك..انيلععقولاةديدشةلاسرتناك
رثكأتاملكبرزاعلتومنعهنالعإمتخدقو..زاغلأب

ْنُكَأَْملِّـينِإْمُكِلْجَألُحَرْفَأاَنَأَ«:لاق.قبساملكنمةبارغ
.)١١:١٥انحوي(»!ِهْيَلِإْبَهْذَنِلْنِكلَو.اوُنِمْؤُتِل،َكاَنُه

تومنممايأةعبرأدعباينعتيبىلإعوسيءاجو
دحأتيبيفهنإاولاق.هئيجمنعتعمسو.انقيقش
ءاسنلاتكرت.هارألتعرسأف،ةنيدملافرطيفءاقدصألا
اي:تلقهتيأراملاحو.هيلإتبهذو.تاكراشملاوتابدانلا

»!يِخَأْتُمَيَْملاَنُههَتْنُكْوَل،ُدِّـيَساَي«ترخأتاذامل،ديس
ةءولممسفنباتعلًاديسجتيتاملكتناك.)١١:٢١انحوي(
ينأىلع.ةعزعزللضرعتًاناميإمعن..ًاناميإوًءالووًابح
ُمَلْعَأاًضْيَأَنآلايِّـنِكل«:تلق.ةبيرغىرخأتاملكتفضأ
طَتاَمَّـلُكَّـنَأ

ْ
.)١١:٢٢انحوي(»ُهاَّـيِإُهللاَكيِطْعُيِهللاَنِمُبُل

دصقأتنك.يخأةماقإبلطيسهنأعبطلابدصقأنكأمل
هتابلطللعجتيتلاهللاابةلماكلاهتقالعبنمؤألازأاليننأ
دقيتلاةوقلاىلإلصيمليناميإنأفرتعأ.صاخلااهماقم
:يللاقامدنعديسلليتباجإليلدب-يتاملكاهلمحت
ُهَّـنَأُمَلْعَأاَنَأ«:تلقدقف.)١١:٢٣انحوي(»ِكوُخَأُموُقَيَس«
يفُموُقَيَس لاِ

ْ
يف،ِةَماَيِق لاِ

ْ
تنأ.)١١:٢٤انحوي(»ريِخَألاِمْوَي

ىرخألاةايحلاتناكو،ةمايقلابنمؤأتنكيننأىرت
نمبرقبرقأىلعنوكنساننأنمؤناننكل،ًاعونةضماغ
!!ميهاربإ

اَنَأ«:لاقهنمهانعمسامبجعأيلديسلاباوجناكو
لٱَوُه

ْ
حلٱَوُةَماَيِق

ْ
ْنَمُّلُكَو،اَيْحَيَسَفَتاَمْوَلَوِيبَنَمآْنَم.ُةاََي

هبَنيِنِمْؤُتَأ.ِدَبَألٱَىلِإَتوُمَيْنَلَفِيبَنَمآَوًاّيَحَناَك »؟اَذِٰ
..ةمايقلاوهانأ«مالكلااذهمهفأملينإقحلاكللوقأ

َتاَمْوَلَوِيبَنَمآْنَم«؟تاملكلاهذهىنعمام»ةايحلاو
»دَبَألٱَىلِإَتوُمَيْنَلَفِيبَنَمآَوًاّيَحَناَكْنَمُّلُكَو،اَيْحَيَسَف
نمؤيناكيخأوهاه؟مالكلااذهبديسلادصقياذام
تاملكلاهذهلوقيديسلانكل..تامكلذعم،حيسملاب
هبَنيِنِمْؤُتَأ«:هلاؤستبواجف،اهمهفأملولواهبنمؤأانأف »؟اَذِٰ
ملٱَتْنَأَكَّـنَأُتْنَمآْدَقاَنَأ.ُدِّـيَساَي«:يلوقب

،ِهللاٱُنْبٱُحيِسَْ
لٱَىلِإِيتآلٱ

ْ
.)٢٧-١١:٢٥انحوي(»َملاَع

تيبلاىلإتدعف،يتخأوعدأنأينمحيسملابلطو
ملا«:يتخأنذأيفتسمهو

لَعُْ
ِّـ
»ِكوُعْدَيَوُهَو،ََرضَحْدَقُم

ناكثيحىلإتبهذوًاعيرستماقف.)١١:٢٨انحوي(
دنعترخف،اهملأرجفناواهنزحضافهتقالاملو.عوسي
ْتُمَيَْملاَنُههَتْنُكْوَل،ُدِّـيَساَي«؟ترخأتاذامل:تلاقوهيمدق
هيلعنابتعتناتيكابلااهانيعتناك.)١١:٣٢انحوي(»!يِخَأ
طاحأو؟توميكبيبحكرتتنأكيلعناهفيك...ةدشب
قيهشلاعفتراو،تيبلايفناكيذلاريفغلاروهمجلاميرمب

هللانعثحابلاموصخوءاقدصأ:رشعيناثلالصفلا
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ةحرقملانويعلانمًاملاعديسلارصبأو،عومدلاتضافو
ةيناسنإلاىأرذإهفطاوعتشاجف،عومدلانمًاليسو
هينيعنمعومدلاترفطو،ةيطخلارامثدصحتيتلاةسئابلا

..ةنيزحلاةيناسنإلاًاكراشمديسلاىكبمعن..ىكبو
.)١١:٣٤انحوي(»؟ُهوُمُتْعَضَوَنْيَأ«:لأسو

ربقلاىلإلصينأديريهنأنظروهمجلانأكشال
املو)١١:٣٤انحوي(»ْرُظْناَوَلاَعَت«:هلاولاقف.كانهيكبيل
»!ُهُِّبُحيَناَكَفْيَكاوُرُظْنا«:مهضعبلاقيكبيروهمجلاهآر
َْملَأ«:ًاذخاؤملاقرخآلاضعبلانأىلع.)١١:٣٦انحوي(
َالاًضْيَأاَذهَلَعَْجيْنَأىَمْعَألاِيَنْيَعَحَتَفيِذَّـلااَذهْرِدْقَي
مالكلااذهلكعوسيعمس.)١١:٣٧انحوي(»؟ُتوُمَي
نأهللاركشن.ةقيمعًاراثآةساسحلاةقيقرلاهسفنيفكرتف
ىلإانتجاحو.ًاضيأناسنإلانباو..هللانباانءاجعوسي
:ديسلالاقمث.هللانباىلإةجاحلانعلقتالناسنإلانبا
حلااوُعَفْرا«

ْ
.)١١:٣٩انحوي(»ٍ!َرََج

ال.نولوقيامكهنفدتيملاماركإنإ...تجعزناانهو
ُهَلَّـنَألَنَتْنَأْدَق،ُدِّـيَساَي«:تلقف.ًانتنمتيملاىرننألبقن
ْلُقَأَْملَأ«:لاقوًابتاعّيلإرظنف.)١١:٣٩انحوي(»ماَّـيَأَةَعَبْرَأ
يفترمست.)١١:٤٠انحوي(»؟ِهللاَدَْجمَنْيَرَتِتْنَمآْنِإ:ِكَل
؟ثدحيىسعام.يريكفتلكتدقفدقوتفقو.يناكم
لعلأ؟اذههللادجمنوكياذامىرت.ةريثكراكفأينتدوار
لماوعهيلعأرطتنأنودقيقشلادسجبظفتحتحيسملاةوق
.ًالعفثدحامادعام،يلاببءيشلكرطخ؟لالحنالا
انك.ًايبنهبنمؤنانك.ًالعفديسلابنمؤنانكاننأىرتتنأ
هبانناميإغلبيمل.هللانمراتخمهنأىنعمبهللانباهبنمؤن
نإ.هفرعننكنملاننإف،ةايحلابروههنأو،هسفنهللاوههنأ
ربقلامامأحيسملافقوو..مهفلكقوفيقيدصايهللا
نأانملعدق»بآلااهيأ«:لاقوقوفىلإهينيععفرو،حوتفملا
هنأهللاىلإرظننانك.ًاديدجًانالعإاذهناكو،انوبأهللا
هللانأانملعهنكل،لداعلايوقلاديسلا»ياّدش«ديسلا
،انتايحبلصتياملكبينتعيوانبمتهيوانبحيهنأو،انوبأ

اَناَبَأ«بوبحملاهمسابهوعدننأيلصنانفقواذإانمبلطو
يفيِذَّـلا .)٦:٩ىّتم(»ِتاَواَمَّـسلاِ

هنإ.ىلعأعوننمهيبألهتونبربتعيناكوههنأىلع
ةلادلكبهبطاخيهنإ.بآلانضحيفيذلاديحولانبالا
تعمسكنألكركشأبآلااهيأ«:لاق.»بآلااهيأ«ةونبلا

ملعأيبأايينإ.يلعمستنيحلكيفكنأنقومانأو،يل
ملعينأبلطأينكلو.هديكوتلناهربىلإجاتحأال.اذه
.»ينتلسرأكنأروهمجلااذه

عمسيل،ميظعتوصبخرصمث،ةدحاوةظحلتمصو
هابشأوذيواعتبنومتمتينيلاجدلانمنوريثكلا.سانلالك
لب..عومسمتوصبءيشلكنلعيفديسلاامأ،ذيواعتلا
.)١١:٤٣انحوي(»!اًجِراَخَّـمُلَه،ُرَزاَعِل«:عفترمتوصب

قلغمكُحيوهينيعيطغيليدنمبهجولاانففلدقانك
قاسلكىلعبيطلاانعضووةشمقأبهدسجانففلو،همف
دسجلايفةكرحباذإوانرظنو..اهدحومدقلكو
أدبوهناكميففقوو،مئانلاموقيامكرزاعلماق..ىجسُملا
علطتيجراخلايفعمجلاناك.ةطبرألاببسبءطببكرحتي
كشوفوخوحرفنمجيزمبانرظنفيتخأوانأامأ.فوخب

»ْبَهْذَيُهوُعَدَوُهوُّلُح«:لوقيديسلاانعمسامدنع،ناميإو
انضعبوهلبّقيانضعبأدبو،هوحنانعفدناف.)١١:٤٤انحوي(
ىلعنوقبطُياوداكىتحانلوحموقلامحازتو.هتطبرألحي
انرسو،عمجلانمهوفطتخاوانلاجرضعبهلمحف.هسافنأ

.تيبلاىلإهبانلصوو،روهمجلانعًاديعبيبناجقيرطيف

فرغلاتألتماو،تيبلاىلعتمجهريهامجلانكل
ىلإرزاعلانذخأف.ناكمقبيملىتحريبكلاءانفلاوتاعاقلاو
انوكرتينأمهنمانسمتلاوروهمجللانجرخمث،ةيلخادةفرغ
هيفوعدن،ءاشعلفحدغلادعبوأدغلايفميقُنسو.مويلا
.ًارضاحرزاعلنوكيو،عيمجلا

بارشباوكأانمدقنأدعبالإاوفرصنيملمهنأىلع
نعنوثدحتيمهواوجرخ...لاقتربلابارشونوميللا
!!ىربكلاةزجعملا

نمؤنانك.ديسلابنمؤنةزجعملاهذهلبقانكنحنامأ
دعباننكلو.يناعملانمىنعمبهللانباهنأو،زاتمميبنهنأ
.ناسنإلانبأانيأرمعن.رخآًاصخشانيأرةزجعملاهذه
فيك..ةايحلابرهللانباانيأر.كلذنمرثكأانيأراننكل
انألمهللاحورنكلو.انلوقعهكردتملاماذه؟اذهنكمي
!دسجلايفرهاظهسفنهللاوهحيسملانأانمآف

هنأو،هللانملسرمهنأهبدوهيلانمريبكددعنمآو
»هَبْعَشُهللاَدَقَتْفاَو،ٌميِظَعٌّيِبَناَنيِفَماَق«:اولاق.ميظعيبن
.)٧:١٦اقول(

ةزجعملايفاودجوفمهبولقرشلاألمنيرخآًادوهينأريغ
مهوربخأونييسيرفلاىلإاوبهذف،ديسللةءاسإللًاعوضوم
عمجملااوعدتساف،مهءاسؤررمألاغلبو..ةزجعملانع

هللانعثحابلاموصخوءاقدصأ:رشعيناثلالصفلا

٦٦
ةظوفحمقوقحلاعیمج - All Rights Reserved - www.call-of-hope.com



ٍتاَيآُلَمْعَيَناَسْنِإلااَذهَّـنِإَف؟ُعَنْصَناَذاَم«:لاقوريبكلا
مهنكلو،اهوركنينأاوعيطتسيمل)١١:٤٧انحوي(»ًَةريِثَك
هنإاولاق.هللانمهنأنونمؤيالمهبولقةواسقببسب
الإرمألاباومتهيملمهنإفكلذقوفو،ناطيشلاعمفلاحتي
نإفتايآلاهذهلمعيرمتسااذإ:اولاقو،مهسفنأةيحاننم
نكميالنامورلاو.ًاكلموًاحيسمهبنمؤيسبعشلالك
ىدحتينمعمنوحماستيالمهنإ.كلذىلعاوتكسينأ

هجويففقننأنمفعضأاننأنامورلاىريسو.مهناطلس
لكناك.انتمأواندالبنوذخأيونوتأيفكلملاكلذ
!طقفمهزكرمبمهمامتها

تُميل.اذهعوسيتُميل،ريرشجالعيفاوركفاذكهو
ٌدِحاَوٌناَسْنِإَتوُمَيْنَأاَنَلٌْريَخُهَّـنَأ«:اولاقو.ًائيربناكولو
.)١١:٥٠انحوي(»!اَهُّلُكُةَّـمُألاَكِلَْهتَالَوِبْعَّـشلاِنَع

بتردقناكهللانكلو،مهرظنةهجونمكلذاولاق
سيئرناكلهف.بعشلانعحيسملاتومينأًالعف
؟ملعينم؟أبنتيمهعمجم

لب..هولتقيلدوهيلاءاسؤررواشتتقولاكلذنمو
...ًاضيأرزاعلاولتقينأاوراشت

اينعتيبوميلشروأكرت.ًايفتخمريسيحيسملاأدب
!ميارفأاهللاقيةنيدمىلإةيربلانمةبيرقلاةروكلاىلإبهذو

تسلأ.انناميإةصقهذهو،يقيدصايانتيبةصقهذه
يذلاوههللانكلو،هللانعثحبنالنحناننأنذإىرت
؟انعثحبي

..هنعثحبتكجرخأيذلاهللاابتنمآكنأهللاًاركش
بهذا..ميارفأةنيدميفهارتلبهذتنأكيلعريشأنكل
!!...هللاةكربكلمشت

رسأتسابارابةباصع:رشعثلاثلالصفلا
سيمادرتسون

ينتكرتو،ليللافصتنمدعب،اهتصقنماثرامتهتنا
،شارفلاىلإبهذتملاهنأىلع.هللاةكربيلتبلطنأدعب
!ريبكلاتيبلااذهلبلاطملاضعببموقتتلظلب

ركابلاحابصلايفتماقاهنأتملعو،ًارخأتمُتظقيتساو
ةفلتخملامهماهميفنولمعيمهومدخلاوديبعلاتبقارو

اهنأتملع.تائملاوتارشعلابفيضتسيدقتيبلةبسنلاب
نمًائيشتلوانت.هبتدعويذلاريبكلاءاشعللدعُتتأدب
يفجرخدقرزاعلناك.فارصنالايفتنذأتساوماعطلا
!هللامامأةداتعملااهتولخيفتناكميرمو،هداعيم

ىلإبهذأسينإاهلتلقفينيقبتستنأاثرمتلواح
ىتحيقيرطيفتقلطنا.كانههارأيكلميارفأةنيدم
يفترسوميلشروأقيرطتكرتو،اينعتيبةنيدمتكرت

.ميارفأةنيدمىلإلصيواذوهيةيربقرتخيهنأيلليققيرط
ريسلاناكوراجحألاوكاوشألابةءولممةنشخقيرطلاتناك
قيرطلايفريسأالينأتدجوينألتللضينأودبي،ًابعتم
ضبقيمهدحأتدجوةتغبو.يبطيحتلامرلا.فوصرملا

»؟بهاذتنأنيأىلإ«:لأسيوفلخلانميقنعىلع
زرابنيتفشلاريبكةيحللامخضًاقالمعتدجوفتفتلا
ملعملالباقألميارفأةنيدمىلإبهاذينإ«:تلق،فنألا
بهاذتنألب«:لاقمثةئزاهةكحضكحضف.»يرصانلا
ال.ايه..يعمايه.سابارابةباصعىلعسسجتتل
ايينقدص«:هلتلق.»كعمةوسقلالمعتسأنأينمزلت
تلواحو.»ينرخؤتال.يرصانلاملعملانعثحبأينأيخأ
:لاقونذألانمًابيرقيهجوىلعينمكلفهنمتلفأنأ
.»غرافلامالكلانمرثكتال..يفكتهذهلعل«

تطبههنمبرقلابميقيًادحأنأودبيالناكميفو
سلجةريبكةفرغهبشيًائيشتدجووانمادقأتحتضرألا
تعمسو،ّيلعضبقيذلالجرلاءاقفرنمددعاهيف
يتأتاذامل«:لجرللتلق.ناكملانكرفلخنمنينأتوص
نيبلجرلااهيأتعقودقل«:لاقف.»؟ناكملااذهىلإيب
السابارابلاجرنأفرعتكنظأو،سابارابديسلالاجر
انئاقفرنمنينثاوسابارابىلعاوضبقدقل.لزهلانوفرعي
ديريهنأىعداصخش.ةسيسخةسيسدبناراهوسامود
ساباراببلصُيس.هانكرتوانلهاستوميارفأىلإباهذلا

.»هانقدصوءايبغأانكاننألاناليمزو

يفهدّيق«:لاقونيطيحملالاجرلادحأىلإتفتلامث
نكتملاذإ«:لاقوّيلإتفتلاو..»طوسلازهجودومعلا

ملو..»كبيجيفامغرفأًالوأ.كسفنالإنمولتالفًاميكح
نماهيفاماوغرفأويسبالملكينعاوعلخلباورظتني
دنعةزئاجةيفرصمتالاوحوتارهوجموةيضفوةيبهذدوقن
.ءاينغألارابكنمكنأودبي«:لاقو»هلماح«مسابراجتلا
فلخَّـيدياودّيقنأدعبو.»كلتقننلاننأنئمطتنأكل

فهكىلإانلصوىتحةملظمبورديفينوقاسيرهظ
تبثمهنكلو،ةيربلاىلعلطيبابةحتفهلنأتملع،ريبك

هللانعثحابلاسيمادرتسونرسأتسابارابةباصع:رشعثلاثلالصفلا
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عيطتسأالينأينفسؤي«:ًارخاسيللاق.ةيديدححئافصب
!هبنمؤتكلعلو،هللاهعنصيذلاريرسلاالإكلمدقأنأ

الفماعطلاامأ.دربلانمكيمحيًائيشكيطعأسينأىلع
نودبةثالثوأنيموييضقتدقف،ةيربلايفاننأسنت

!!»يماسلاكزكرمعمقفتيالماعطبوأ..ماعط

!ينكرتومالكلااذهصللالاق

مل..قيمعمونيفتقرغتساوضرألاىلعتحرطنا
نموأهفاتلاماعطلانموأةنشخلاضرألانمقياضتأ
لكنمقياضتأمل.طايسلاتاعسلينقياضتمللب..عوجلا
امنإ،سابارابةباصعنمناوهلاوقاشملانمتيقلام
!يرصانلاىلإلوصولاعطتسأملينأتقياضت

ناعوبسأّرمله.ملعأال؟فهكلايفانأوّيلعّرممك
!!ًالايجأتيضقينأّيلإلّيُخ.رهشوأةثالثوأ

»؟يرصانلابثيغتسأالاذامل«:تلقحابصألادحأيفو
يرصانلااهيأ«:حيرجبلقبتخرصوّينيعتعفرو
ايِدها.كارألتجرخدقو.كبتنمآدقل.بيبحلا

.»كيلإيمادقأيديس

توصتعمسىتحهذهيتبلطنمتغرفناام
نمددعهعبتيةقلخلاميظعلجرناكملالخدو،ءاضوض
يدويقعطقومدقتيذلا،يناجسمهعموهلاثمأةقلامعلا

امكلدرأنأميعزلارمأدقل«:لاقمثيبايثّيلإداعأو
انلاجردحأكقفاريسو،فرصناوهذخ.وهاه.كنمهتذخأ
نيبتعقوكنأسناو،كليبسلاحيفبهذا.قيرطلاىلإ
.»كلتقبرمأيملميعزلانأءامسلاركشاو،سابارابلاجر
ينأهلدكؤألوهركشألميعزلاكلذىلعينتللداله«:تلق
كلتلقنأقبسامكلب،ًاسسجتمكقيرطىلإتئجام
!!»يرصانلاملعملانعثحبأتئجينإ

؟يرصانلاوتنأكلام«:لاقومخضلالجرلاّيلإرظن
،ةاعرلانمهنعتعمسدقل«:تلق.»؟هتفرعىتمذنمو
،كانههنعثحبأرصمىلإتبهذو،خيشلاناعمسنمو
ىلإلصأوكانهوانهبهذأةنسنيثالثنمديزأتثكمو
.»هكرتدقنوكينأدعبناكملا

ديسلانعًاديدجًائيشعمستنأبحتلهو«:لاق
ًارحينومتقلطأاذإفبغرأعبطلاب«:تلق»؟يرصانلا

ينومترسأمكنألوكشأنل.هنعمويلااذهنمثحبأسف
!!»يثحبةعباتمنعينومتلطعمكنألالإةدملاهذه

امعكضوعأس.ىوكشلليعادال«:لجرلالاق
انباوبهذفهلاجردحأىلإراشأمث.»انهكرسأنمهترسخ
.دعاقماهيف،فهكلابةقحلمةحيسفةفرغىلإقيرطيف
!!ةحيرمتناكاهنكلةقينأنكتملعبطلاب

نبناعمسانأ«:لاقف،همامأتسلجولجرلاسلج
ةلغومةنيدتمةيسيرفةلئاعنم.ساباراببفورعملاعشوه
مهملاظمونامورلاةلودنايغطّينيعبتيأردقو.ةينطولايف
يمودألاسدوريهتيبلمهتدناسمتيأرامك،ةعينشلا
اوطاحأمهنأعمو.فيسلاورهقلابةيدوهيلامكحيفلصألا

،ةنهكلاسيئرنأملعتنأيفكيو،ةريثكدويقبةيرحلاهذه
راص،يعيبطلاسلسبنوراهلسننمهرايتخاضورفملا
كلذل.مهئاوهأبسحاولدبواوّريغفمهدييفةبعل

انلعجو،يلاثمأبابشلانمًاقيرفانّوكبابشلاةسامحبو
..ةعورشمريغوأةعورشمةليسولكبامورةبراحمانتمهم
.نايغطلاةموكحلظيفةنكممريغةعورشملاةليسولاعبطلاب

هنكلو،ريثكلابًارسانولهأاندّوزدقولامىلإةجاحيفانكو
نيريثكىلعةيمسرريغبئارضعضننأانررطضاففكيمل
اوعفدمهتيبلاغحصألاىلعوأءالؤهضعبو.ءاينغألانم
.لالتحالاةموكحنودناسياوناكمهنألب..نيهراك
نمناكو..انلنوّسدياوناكمهنمنيريثكلانأانلحضتاو
..نيرخآرجاتمانبهنوضعبلاعرازمانقرحأنأكلذرثأ

ال..نيلطاعلانمددعانيلإمضناو.لتقلاىلإرمألالصوو
تللظينأولوىوتسملاردحنادقف،يسفنئربأنأديرأ
.ًايبناجًافدهحبصأهنأالإ،يلصألافدهلاىلعظفاحأ

تويبلامدهولتقلاوبهنلاوبلسلابيتباصعتماقو
بعرلاريثييمساحبصأو،رجاتملاوعرازملاقارحإو
مظعميفمكحتتةيصخشلاحلاصملاتناكاملو...عزفلاو
نأعمو،حلاصملاباحصأنمدحأانتكرحديؤيمل،سانلا

ىلإنوفقيوأةطلسلانوكلمياوناكمهنأالإةلقاوناكءالؤه
نأنكميالنيذلاعاعرلاىوسانيلإمضنيملو.اهبناج
ةقبطلاانتضغبأاذهلجأنم.ىضوفلايفالإمهليبساودجي
لاجروةطرشلاتاوقلكانيلعتطلسو،ةدشبةمكاحلا
ماقنأناكو.نئامكلاريبدتبتارباخملالاجرماقو،نمألا
انكثيحىلإةدراطملاقيرفداشرإبسيساوجلادحأ
اوجزوناراهىلعوسامودىلعوّيلعاوضبقدقو.نيئبتخم
ًاريقحتنابلصىلعانقلعينأيلاولاررقو.ةعلقلانجسيفانب
نأيلزوجيناكو،ةينامورلاةيسنجلالمحأتنكدقل.انل
سمتلملكاوضفرمهنكلو،فيسلابلتقأنأببلاطأ
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وفعرادصإيفيعاسملالكحلفتملو.ّيليمزويبلصاوررقو
نيديقمةقيضةفرغيفانملك،ةعلقلايفانيقبفينع
تناك.ًابيرقتنيفقاوالإمونللانلناكملاعستيالو،ديدحلاب
انكاننأىتحهدحقيضلاغلبدقو،ءادوسةمتاقانمايأ
اممغرب،ةهيركلاةايحلاهذهنمصّلختنلانبلصمويرظتنن
!!»بلصلامالآنمهملعنانك

ناكله.ةعمجلامويمويلااذهىسنأال..مويءاجو
دقل.ملعأال؟مويبهدعبوأمويبهلبقوأديعلامويوه
ديدحتيفاوفلتخاف،نأشلايوذدنعخيراوتلاتطلتخا
مويهنأالإفرعتنأكمهيالبيرغلااهيأتنأو.مويلا
اوحتفف،رمأوةطرشلالجرءاج.حصفلامسوميفةعمجلا
بابلاسراحىلإيبراسويدويقاولحفرمأويتنازنز
ينذخأيسهنألوقيهنأتننظ.ًامالكهنذأيفشوشوو

:ًالئاقينحفاصيوهديدميبابلاسراحبذإو،بلصُأل
!!»كنعجارفإلابرمألاردصدقف،كئنهأ«

له«:تلقويهجوىلعبضغلانابدقوهيلإترظن
عيطتساو،سابارابلازأالينإ.كسفنلرذحا؟ينمرخست
يفميحجلاىلإكلسرأوهذهيديبكقنعىلعضبقأنأ

كيديىرتتنأ.بضغلليعادال«:لاقوكحضف.»ةظحل
ثيحىلإقلطناايه.كمامأًاحوتفمبابلاو،نيتلولحم
!!»ديرت

ينأدعبقدصأملينكل،ًاداجملكتيلجرلانأتيأر
ىلعيقيلعتيلاولاررقدقل!ًارحينوقلطينأنكميال.رح
ينهذيفرادامسراحلاأرقو؟ثدحيذلاام.ةبشخ

دقل«:لاق،ياتفشهبقطنتمليذلالاؤسلاىلعباجأو
لبجىلعكانههدجتبهذا.كناكمرخآصخشذخأ
هولّمحمثهودلجفيلاولارمأ.تقوذنماوبهذدقل.ةثجلجلا
ةفرعمديرتتنكاذو.نآلاكانهىلإاولصوامبرو،بيلصلا
وهنمو«:تلق.»هتيؤربذذلتتلضكرافكادفيذلانم
،ملعميدوهيهنإ«:لاقف»؟يلحملحيذلانيكسملااذه
.»يرصانلاعوسيهمسا

سامودينثدحدقل..هفرعأينإ،يلخاديفيبلقبثو
انتباصعهتدراطنأمويدهملايفيبصوهوهآرهنإ،هنع
ضرألاىلعّرخهآراملاحسامودنأو،سامودةدايقب

هنأوةيدوهيلاىلإًاعجارناكيرصمنعينثدحلب.ًاعشاخ
ىلجتييبصلاىأرهنكلو،هردصيفهزرغيلهرجنخعفر
نعسامودينثدحو..هدينمرجنخلاطقسفهمامأ
نويعلانعينثدح.يرصانلااذهاهبماقةميظعلامعأ

اهحنميتلاءامصلاناذآلاو،رصبلااهاطعأيتلاءايمعلا
لاقلب،صربلانماهرهطيتلاءاصربلاماسجألاو،عمسلا

هنولمحياوناكنييانةنيدميفةلمرأنبا..ىتومماقأهنإيل
.ةملكبهماقأ،هونفديل

تنككلاجرّيلعضبقامدنعينإكللوقأ«:تلق
نأدعبيرصانلاهماقأيذلارزاعلبتاكلاتيبنمًاجراخ
نععمسيملهنإسابارابلاقو.»ربقلايفمايأةعبرأىضق
.»نجسلايفتنككنأل«:تلق.رزاعلةماقإ

بابسراحتكرت«:لاقفهثيدحسابارابلمكأو
تيأروسافنألاعوطقمتلصوىتحتضكرونجسلا
:هلكملاعلااياطخهقتاعىلعلمحيهنأكوريسييرصانلا
عومدلاوحورجلاويرعلاوعوجلاوملألاونزحلاوضرملا

ناكو.هقتاعىلعتعضُواهلكهذهنأّيلإليُخ..توملاو
لمحيينواريقلاناعمسهمسانأتملعلجرهفلخريسي
.»!يرصانلابيلص

اوضبقمثناعمسنمبيلصلااوذخأدونجلاتيأرمث
..ةيربربةواسقباوأدبوةبشخلاىلعهوددمويرصانلاىلع
رمتسأنأعطتسامل.ّينيعىلعّيديتعضو..هوأ..هوأ
كئلوأريظنًاشحوتمنكأملينكل،نيريثكتلتقدقل.ًارظان
سفنيفو.هيدييفةنشخلاةظيلغلاريماسملااوقد.دونجلا
،ساميديدييفريماسملانوقدينورخآدونجناكتقولا

يفريماسملانوقديدونجلاناك.نجسلايفّيليمزناراهو
مئاتشلانافذقيياليمزناك.دحاوتقويفةثالثلا

ةعلقلادئاقوماكحلاودونجلاانعلدقل.فيداجتلاوتانعللاو
تيبانعلو،ةنهكلاءاسؤروليكهلاوعمجملاانعلامك،يلاولاو
؟نايشخيناكاذام.هللامساانعللب..سدوريه

قطنينأنودًاقيمعًانينألسريناكفيرصانلاامأ
..ةملكب

..ماسجألااوطبرريماسملاقدنمدونجلاغرفنأدعبو
مث،ةبشخلاىلإلابحبهدسجاوطبر:يرصانلاىلإتهبتناو
هلاصوأتقزمتف،اهودعأيتلاةرفحلاىلإاهباوعفدواهوماقأ

تاملكهنمتردصوههجوبحشوًاريزغهقرعلاسو
َهلْرِفْغا،ُهاَتَبَأاَي«:انلكاهانعمس

ُ
اَذاَمَنوُمَلْعَيَالْمَُّـهنَأل،ْم

:لوقأانأويهجوىلعتطقس.)٢٣:٣٤اقول(»َنوُلَعْفَي
ال.ريصملااذهلمتحينأبجيناكيذلاانأ،برايانأ«
ال...الك.هقحتساال.نارفغلاكنمبلطأنأرسجأ
.»هقحتسأ
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؟يلاجرنيأيسفنيفتلق.دونجلاىلعمجهأتدك
مث.ةاسقلادونجلاكئلوأىلعمجهأيكليتحلسأنيأ
نمًاريبكًاددعتيأر.جرفنيفقاولاروهمجلاىلإترظن
تعزفدقو.ءاسؤرلانموةنهكلانمونييداعلاسانلا

نوقديمهودونجلانمتعزفاممرثكأمهفرصتتيأرامدنع
َضِقاَناَي«:نولوقيمهومهسوؤرنوزهياوناك.ريماسملا
هلا

َْ
يفُهَيِناَبَوِلَكْي تيأرو.)٢٧:٤٠ىّتم(»..ٍماَّـيَأِةَثَالَثِ
ىَرَنِل،ِبيِلَّـصلاِنَعَنآلاِلِزْنَيِل«:نولوقيةنهكلاءاسؤر
بلطيلف،هوبأهللانأمعزدقل«.)١٥:٣٢سقرم(»!َنِمْؤُنَو
يتوصنكلو،يتوصىلعأبتخرصو.»هصّلخينأهيبأنم
،بيلصلانعلزنا،يرصانلااهيألزنا.ءاضوضلايفعاض
دحاجلاروهمجلااذهقرحتةقعاصلزنتنأبلطامث
برايال،برايال؟مهلرفغاهاتبأاي:لوقتفيك.ريرشلا

!رفغتال!رفغتال

مالكعمسأمل..ضرألاىلعىرخأةرمتطقس
ىرُت«:نالوقي.يرصانلاناريعيّيليمزتعمس.يرصانلا

لجدتتنكله؟لضميرصانلااهيأكنأنوقداصمهله
صّلخ.بيلصلانعلزنافهللانباتنكنإ؟سانلاىلع
عمقفتيسامودعمسأانأوتشهدنا.»انصّلخوكسفن
لامعأركذيسامودناك.يرصانلارييعتيفهليمز
ناكدقل.هيلعتبضغدقل؟اهيسنلهف،ةبيطلايرصانلا
هفرصتيفهنكل،ةيصوصللاهلامعأيفىتحًالجرسامود
ديسلاىأر.هسفنعجارهنأودبيهنأىلع.ًاريقحرهظانه
،رفغينأهللانمبلطيهآر.دوحجلاوملألاربصبلمتحي

ىلإداع.هليمزنموهنمروهمجلانمتاناهإلالبقتيهآرو
نكلو،تمصوهسفنخبوف،يرصانلالامعأركذوهسفن
تمصا«:هيفخرصف،هتاملكتدتشالب،تمصيملهليمز
اذهتحتتنأذإ،هللافاختتنأالفتمصا.صللااهيأ
تلعفامقاقحتسالانناننأللدعبنحنامأ؟هنيعبمكحلا
ريمل.يرصانلاملعملاىلإرظنوةهربتمصمث...»انيديأ
وحنريسيًاكلمىأرهنكل،بلصلابهيلعًاموكحمًابنذم
ىلإلصيسهنكل،ساققيرطيفريسيهنإمعن.هتوكلم
يفَتْئِجىَتَمُّبَراَيِينْرُكْذا«:لاقفهشرع اقول(»كِتوُكَلَمِ
ًابنذمالعوسيىأرفسامودينيعهللاحتفدقل.)٢٣:٤٢
ًاهلإلب.هكلمشرعوحنريسيًاكلمنكلو،توميس

دقل..هريغنعتومي.ًامغرمالهتبغربتومي...ًابرو
هنألرثكأهتمهفدقفانأامأ.قلعموهورمألاسامودمهف
!!ينعتام

حلا«:سامودللوقييرصانلاتعمسو
ْ
َكَّـنِإ:َكَلُلوُقَأَّـَق

لا
ْ
يفيِعَمُنوُكَتَمْوَي لاِ

ْ
.)٢٣:٤٣اقول(»ِسْوَدْرِف

نمًاضيأنارفغلااذهلعجايبر.سامودايكلىبوط
.يبيصن

سمشلانأتسسحأيعومديفقراغانأامنيبو
ايندلااذإفّينيعتحتف.ةريهظلايفانكاننأعمبيغت

.لكيهلاباجحقشنا.ناكملاتزهةلزلزاذإو..مالظ
،تحتفتروبقلاوتققشتروخصلاواهراجحأتفذقلابجلا

سانلارصبأو..موقتوكرحتتنيدقارلاماسجأترصبأو
يفديسلاتعمسوةنيدملاتاقرطيفنوريسيءايحألاءالؤه
يف،ُهاَتَبَأاَي.َلِمْكُأْدَق«:لوقيةعساتلاةعاسلا َكْيَدَيِ
:٢٣اقولو١٩:٣٠انحوي(»َحوُّرلاَمَلْسَأَو.يِحوُرُعِدْوَتْسَأ
٤٦(.

دئاقعفرفو،ريهامجلاتفرصنا«:لوقيسابارابىضممث
.ًارابناسنإلااذهناكًاقح«:لاقوءامسلاىلإهسأرةئملا

.)١٥:٣٩سقرم(»!ِهللاَنْباُناَسْنِإلااَذهَناَكاقَح

يرصانلانأفرعأتنك.بيلصلامهفأنأعطتسأمل
تنك؟كلذلعفيملاذاملف،هسفنصّلخينأهنكميناك
،هيلإنيئيسملانموهموصخنممقتنينأعيطتسيهنأملعأ
هللامهوكشينأعيطتسيهنأملعأتنك؟مقتنيملذاملف
نعلزنينأهناكمإيفهنأملعأتنك؟نارفغلابلطاذاملف
؟تامنأىلإبيلصلاىلعلظاذاملف،شيعيوبيلصلا

لطابلارصتنينألبقأنأعطتسأمل.ًازغلبيلصلاناك
توملامزهينأو،رونلاىلعمالظلازوفينأو،قحلاىلع
يناكميفتللظ.بيلصلامهفأنأعطتسأمل،معن.ةايحلا
.بيغملاىلإراهنلالامنأىلإ

نمًائيشنوعضيونافكأبهنوفليوملعملانوّلديمهتيأر
امهلتناك.امهفرعأتنك.كلذالعفناخيش.بيطلا
.يمارلافسويسيئرلاوسوميدوقينسيئرلا:يتلئاعبةلص
نايسيرفلاامهوامهنأتشهدنادقو.ءاسؤرلارابكنمنانثا
.هدسجنامركي

دحألاحابصيفو،تيبلايفتبسلالاوطتللظ
يقيرطيفو-يرصانلاهيفنفُديذلاربقلاًامميمتقلطنا

اوقرسدقل«:اهسفنثدحتيهوضكرتةأرماتعمس
ةعامجترمةرتفدعبو.»هوعضونيأملعأتسلونامثجلا
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انلترهظو،ًاغرافربقلاانيأردقل«:نلقينهوةوسنلانم
لاقوملعملاقبسدقل»لاقامكماقديسلانإاولاقةكئالم
ماقو..موقيمايأةثالثدعبهنكلو،توميسهنإذيمالتلل
بيلصلازغلأدبماقهنأتققحتاملف.توملانمعوسي
يهةيطخلاةرجأنإف،ديسلاتومينأيغبنيناك؟حتفتي
هلاهلاقيتلاتاملكلاسامودنمتعمسدقلو.توم
،برلاحيسملاوهصّلخمدلُوهنأتنلعأةكئالملانإيرصملا

يِذَّـلاِهللاُلََمحاَذَوُه«:لاقوعوسيىلإراشأنادمعملانأو
لاَةَّـيِطَخُعَفْرَي

ْ
ملعملاىرأنأتلواح.)١:٢٩انحوي(»ِ!َملاَع

:تلقوتعكرف،ماقهنأهوأرنممتنقيتينكل،قفوأملف
ذإو.»كتيعرنمضينلبقافيديسايتنمآيرصانلااهيأ«
ًاناسنإتحبصأينأتسسحأو،يبلقمالسلاألمكاذ
نمؤملاسابارابانأ،لتاقلاميدقلاسابارابانأتسل.ًاديدج
يغبنيناك.ًالعفانأينعمعن..ينعحيسملاتاميذلا
،سامودنعةباينو.ينعةباينتامهنكلو،انأتومأنأ

.نمآدقًاضيأناراهنوكينأوجرأو

نمبلطو،لالضلابريبكلاعمجملاهيلعمكحصخش
اذهنعلاؤسلابيسفنبعتأمل.هبلصينأينامورلامكاحلا
رسو،بيلصلازغلب،بيلصلاعوضومبًالوغشمتنك.رمألا
دصقأ،انتيبيفةليللاتيضقوةنيدملاىلإتدع.بيلصلا
قالطإرسنعينوربخأدقو.ينورظتنياوناكو،لهألاتيب
ةحاسةءاربنمققحتنأدعبيلاولانإيلاولاق.يحارس
نكلو،كلذيفىعسملكلذبو،هقلطينأدارأيرصانلا
مهولقعلاتوصىلعتعفترادوهيلاءاسؤرتاوصأ
يفيلاولاجرفينأةداعلاتناكو!هبلصا!هبلصا:نوحيصي
،عوسينعجرفينأيلاولاضرعف،نيجسنعديعلا

قلطينأنورظتنييلهأناكو.ينيبوعوسينيبمهّريخو
قلطا:نوعمسيمهواوشهدنامهنكلو،عوسييلاولا
جارفإلاوريبكلانسحملابلصنوبلطي!بجعللاي.ساباراب
مهيلايلوًافوخمهمايألعجاملاطيذلامرجملالتاقلانع
.هللاديبعمهنأو،هللاءانبأمهنأنوعديمهنأبجعلاو.ًابعر

لكيهىلإةباصعلاناكملّوحألمويلاتئجانأاهو
سركألو،حيسمللًامادخصوصللانملّوحألو،نينمؤملل

!!حيسملاةمدخليتايح

يرصملاوهنمملعتله،ساباراب«:تلقوتمستبا
.سابارابانأهنإ؟ههجويفهرجنخسامودعرشأيذلا
رجنخلاتيأرو،يرصانلااهيأينذقنأ:توصنودبتخرص

نعفكيسسامودنأنظأتنكو.ضرألاىلإطقسي

تنآكنأو..نمآهنأهللاًاركشلاحلكىلع..هرورش
.»!!تنمآ

نعثحبأقلطنمانأاهو،ميدقنمتنمآدقفانأامأ
.ةيؤرلاهذهبحرفأو،نايعلابهارأليديس

املبقينأىلع-ةنيدملاىلإتقلطناوسابارابتلّبق
اهبظفتحينأهنمتبلطءادوسؤلؤلةبحهلتمدقهكرتأ

هتايحلوطاهبظفتحينأدعوواهلبقف،راكذتلاليبسىلع
!!يرصانلاعمفوقولايفًاعمانطابترالًاراكذت

نيتديسعم:رشععبارلالصفلا

،سابارابلاجردحأينقفاردقوفهكلانمتجرخ
،زغلاذوهيةيربنإيللاقو.ًاقيرطهرأملقيرطيفيعمراس
نمنودجيمكحلالاجرناكو.نمألالاجراهيفلضمك
نإيللاقو.قيرطلاىلعىلتقانلقعمماحتقالمهولسرأ
.هتلاسرلوىراصنللريثكعفناذنوكيس..رابجساباراب

النأينحصنوميلشروأقيرطىلإراشأقيرطلاسأردنعو
،ةماقتسابًارئاسلظألب،معانلايبناجلاقيرطلابعدخنأ
قيرطلاينارغأامهمو،ًانشخميقتسملاقيرطلاادبامهم
ضعبهلمدقأنأتلواحينعدواملو.هيفريسلابمعانلا
نأينرسي«:لاقو،رارصإبنكينإو،فطلبضفرفلاملا
.تفرصناويديلّبقوهوهتلّبقف.»ةلبقةيدهلانوكت

ةرمنمام.تّريغتدقل.ةنيدملافارطأىلإتلصو
.ةقباسلاةروصلانعفلتختاهتروصتناكوالإاهيلإتيتأ
..خيشلاناعمسعماهيفتيقالتيتلاىلوألاةرملاتركذت

يتلاةثلاثلاةرملاو..كلملانعلأسأتئجيتلاةيناثلاةرملاو
.سوميدوقينسيئرلاعماهيفتيقالت

اهنآلاو.ثادحأنمميلشروأةنيدمتلمحامرثكأام
!توملاىلعرصتنايذلايرصانلانعثحبألءيجأانأ

اهو..ملعملانعمث..يبصلانعتثحبنأقبسدقل
وأهتدجودقو.هنعثحبأتجرخيذلاهللانعثحبأانأ

هارأيكلهنعثحبأمويلاانأو.يندجودقحصألاىلع
.نايعلاب

لاجرلابةصاغتاقرطلا.يلغتةنيدملانأتسسحأ
هترثكنكلوسماهثيدحلا.تاقبطلالكنمءاسنلاو
.لحنلانمفولألاتائمناريطزيزأكًازيزأهنمتلعج
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هذهينذأىلإتلصو.كانهوانهنيعمتجملانمتبرتقا
:تاملكلا

ربقنوسرحياوناكنيذلادونجلاهلاقامتعمسله-
نومئاقمهومهنإاولاقمهنأتعمسله؟يرصانلاملعملا

ةبيجعقئالخترهظوةديدشةلزلزتثدحمهتاسارحىلع
مهنأو،سومشلاتائمنمًاناعملدشأرونبناكملاتألم
ربقلااودجواوظقيتسااملمهنأو،ىتومكىعرصاوطقس
.ًايلاخًاحوتفم

نهنأوربقلاىلإنبهذءاسنلاضعبنأتعمسله-
َال«:الاقونهلارهظنيكالمنأو،ًايلاخربقلاندجو
طَتَّـنُتْنَأ!َنْشِهَدْنَت

ْ
ملاَّـيِِرصاَّـنلاَعوُسَيَنْبُل

!َماَقْدَق.َبوُلْصَْ
ملااَذَوُه.اَنُههَوُهَسْيَل

اَمَكَماَقُهَّـنَأل.هيِفُهوُعَضَويِذَّـلاُعِضْوَْ
.)٢٨:٦ىّتمو١٦:٦سقرم(»!َلاَق

ِمل«:نيكالملادحألاقو
َ
طَتاَذا

ْ
حلاَنْبُل

ْ
؟ِتاَوْمَألاَْنيَبَّـَي

لُقَوَنْبَهْذا
ْ
طُبِلَوِهِذيِمَالَتِلَن

ْ
جلاَىلِإْمُكُقِبْسَيُهَّـنِإ:َسُر

ْ
.ِليَِل

.)٧و٢٤:٥اقول(»ُهَنْوَرَتَكاَنُه

،ثدحامعاوربخأاملدونجلانأتعمسله-
ربخأوسأربخلااذهنإاولاقوةنهكلاءاسؤربرطضا

مهنإاولوقينأمهنماوبلطودونجللًادوقناومدقمث.هوعمس
اوقرسوًاليلاوءاجذيمالتلانإو،بعتلاةرثكنماومان
؟دسجلا

يلاولاىدلاوطسوتينأاودعوءاسؤرلانأتعمس-
.مونلاىلعمهبساحيالف

ءانثأاوءاجذيمالتلانأدونجلافرعفيكنكل-
؟عوسيدسجاوقرسومهمون

ملاملو،ًاركابربقلاىلإتبهذةيلدجملانأتعمسله-
هذيمالتضعبىلإةلولومتداعيرصانلادسجدجت

»!ُهوُعَضَوَنْيَأُمَلْعَأُتْسَلَو،يِدِّـيَساوُذَخَأْمَُّـهنِإ«:تلاقو
.)٢٠:١٣انحوي(

ىلإناكمنمتاملكلاتلقانتدقويلغتةنيدملاتناك
اهلعتفاةعوضومةصقةمايقلاةصقنإضعبلالاق.ناكم
نمذيمالتلابسكمامو:رخآلاضعبلالاقو.ذيمالتلا
داهطضاللمهسفنأنوضّرعياذامل؟ةبوذكمةصقفيلأت

؟توملاوراقتحالاوسبحلاوبرضلاو

وهققحتدقل.ًاقحماقديسلانأسابارابيلدكأدقل
ثيداحألانكلو.ًاقحماقهنأنقيتمانأو.كلذنم
يفكشلانمليلققرطتثيحب،يراكفأتلبلبةضقانتملا
.يبلقيفًاتباثًاناكمهلدجينأعطتسيملًادجليلق.ينهذ
نعشتفأالاذامل؟سانلامالكلعمتسألفقأاذاملنكل
ةيلدجملامساسابارابركذدقل؟ربخلااولقننيذلاصاخشألا

ايامهمساام...نيذيملتنعًاضيألاقو،اهعمءاسنو
،سابويلكهمساامهدحأنإلاقهنأركذأينإمعن؟ىرت

أدبأس...سرطبناعمسمساو،بوقعيمساركذو
تلأس.اهنوفرعينيريثكلانإيلليق.ةيلدجملانعثحبلاب
مركتيملف،ةيلدجملاميرماهمساةأرمانعهتلباقلجرلوأ

تلأسوترساجتو..رخآورخآتلأسو،ةتفلبىتحّيلع
ديرتاذامو«:تلاقوكشلانمءيشبّيلإترظنفةأرما
اشاح!يلاشاح«:تلق.»ًارشاهبديرتالعبطلابكنإ؟اهنم
ملعملانعلاؤسلابمتهمينكلو.ةلضافةأرمابًارشديرأنأ
،ًاذإيعملاعت«:تلاقواههجوقرشأكاذذإو.»يرصانلا

ةأرملاتدجووتيبلاىلإانلصوو..»كانهىلإةبهاذينأل
تلاقو.نهليسفنتمدق.تايرخأتاديساهعموةلضافلا
نمويلهأنمتجرخينأتعمسدقتناكاهنإةيلدجملا

نميرصانلايفهتدجوينإتلقف،هللانعثحبأيتريشع
ثيحىلإبهذأتنك.نايعلابهرأملينكلو،ةليوطنينس
دقوليلقبيلوصولبقناكملاكرتدقهدجأف،ينوربخأ

يفهفوهكيفًاديقمتللظو،سابارابلاجريدينيبتعقو
يرصانلاعمهتياوريلصقوسمألابءاجهنكلو،اذوهيةيرب

اودهاشنيرخآوةيلدجملامسايلركذدقو.هبهناميإو
ىلإينيدشرتليتديسايكيلإتئجدقو.هتمايقدعبحيسملا
.هيفهارأنأنكمييذلاناكملا

ديدعلاكلباقيذلايرصملاتنأنذإ«:ةيلدجملاتلاق
ًابناجتيضقكنأاثرمةبيبحلانمتعمسدقو،انتوخإنم
.معن«:تلق.»رزاعلةصقىلإعمتستليللانمًاريبك
ةريثكىرخأتايآىلإتحملأاهثيدحءانثأيفو.»معن
يفلحنبيوالهمساًاراشعلباقهنإتلاق.عوسياهعنص
.هتايحلّدعحصألاىلعوأ،بقعىلعًاسأرهتايحبلق
،صالخلاهسبلأورخصىلعهفقوأونيطلانمهجرخأ

امك.ًالوسرراشعلانملعجوةياعرلااصعهدييفعضوو
يِبَهْذا.ِكُنيِدَأاَنَأَالَو«:اهللاقىرخأةأرمانعيلتركذ
ُختَالَو

ْ
اهنألاهمركأديسلانإو«..)٨:١١انحوي(»اًضْيَأيِئِط

الينأعمو.يديسايكمسايلتركذامك!ًاريثكتبحأ
نعًامئادعمسأنأبغرأينأالإ،ًايلوضفنوكأنأديرأ
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ىرأ.يرصانلاىرأنأهبلطأاملوأنكل.يرصانلامئاظع
!»هيمدقدنعوثجأوههجو

هنإ.دودحمناكميفميقيالديسلانإ«:ةيلدجملاتلاقو
دنعهتيأرفيكوهعميتصقكلركذأسو.ةأجفانلرهظي
هذهيهفًاريثكتبحأيتلا،تركذيتلاةأرملانعامأ.ربقلا
كليكحتنأيهتلبقامبرو.كمامأسلجتيتلاةأرملا
..اهعفريذلاديسللركشلاميدقتنملمتالاهنأل،اهتصق
.شرعىلعينسلجأواهسلجأوةلبزملانمينعفرامك
،نوكينمًانئاكوأ،يرصملااذهيثّدحوةقفراييمدقت
.»عوسيبيبحهنإف

،لجخلاةدشنممدلانمةلتكاههجووةأرملاتمدقتو
يفتكسمُأيتلاةئطاخلاةأرملاانأ،يديسايمعن«:تلاقو
ففخأنأالو،يسفنرربأنأديرأالانأ.لعفلاتاذ
لجرلاىلعًامولعضأنأديرأال.تطقسدقل.يتميرج
ةسيسخلاةسيسدلانعثدحتأنأديرأالو،ينعدخيذلا
يفيرصانلااوعقوييكلنأشلايوذنمموقعماهبّتريتلا
فدهلاناك،ةسيسدلافدهيديسايانأنكأمل.ةلوبحأ
ينباعوج..عوجلانإكللوقأنأديرأال.هسفنيرصانلا
لجرلانإكللوقأنأديرأال.يعوجوزبخةرسكىلإ
ماعطلااهلمدقيوةسئابلاةلمرألابمتهيوهوًاليبنهتننظيذلا
ينيضاقيفهتسيسدبتريهباذإو»هللاهجول«نيترموةرم
،نيمكلابتريو.ةأرملاكلمتامىلغأ،ىطعأامنمث
.»هيلعنوضبقيوبورهلاهلموقلالهسيو

نمففخأوأيسفنرربأنأديرأاليديساي،الك«
تفقودقو،ةسئابلاةنيكسملاةئطاخلاانأيتميرجةعانش
.يراعرتسويناطغيرصانلانكلوهلكروهمجلامامأةيراع
اوقزمنأدعبينورجدقوًابابشوًاخويشّيلعنوكتشملاناك
اَي«ملعملامامأينوفقوأوحيرجلايدسجنعاوفشكويبايث
لَعُم
ِّـ
ملاِهِذه،ُم

يفِينْزَتَيِهَوْتَكِسْمُأُةَأْرَْ لاِتاَذِ
ْ
ىَسوُمَوِلْعِف

يف »؟َتْنَأُلوُقَتاَذاَمَف.ُمَجْرُتِهِذهَلْثِمَّـنَأاَناَصْوَأِسوُماَّـنلاِ
نأنكميالديسلانأنيدكأتماوناك.)٥و٨:٤انحوي(
فيكنكل.ةاطخلاونيراشعلاقيدصوهف،ينعىلختي
وفعأينإلاقهنأول.قيقدفقوملانإ؟يندعاسينأهنكمي
لاقووهقبسامنيب،سومانللضقانملافقومفقول،اهنع
وهو.لمكيللبسومانلاضقنيلتأيملهنإتارمةدع
ةينامورلاتاطلسلاراثأالإو،اهومجرالوقينأديريالعبطلاب
يفتوملامكحنأمهتاميلعتنامورلاردصأنأدعب،هدض
ولتينمتو.ةئطاخلاانأهيلعتقفشأدقل.مهدحومهدي

نـمـوهـوجـنـيفيــنـتعـلــتباوـاهـافتـحــتفضرألانأ
.»!!مهتديكم

نيترموةرممالكلاهيلعاورركو،ًاليوطديسلاتمصو«
اذامفرعأمل.بارتلاىلعبتكيوضرألاىلإعلطتيوهو
نيكتشملااياطخبتكيناكهنأدعباميفيلاولاق.بتك
ٍةَّـيِطَخَالِبْمُكْنِمَناَكْنَم«:لاقوههجوعفرمث..ّيلع
لَف

ْ
.)٨:٧انحوي(»!ٍرَجَحِبًالَّـوَأاَهِمْرَي

ةيتاعةعبوزنأكتيأرفينيعبناجنممهيلإترظن
نوبراهمهنأكناكملانماوجرخف،مهنايكعزعزتومهيلعبهت
،برهأنأًاضيأانأيننكميناكو.مهدراطتشوحونم
سيليرصانلانإف،يندّيقيًايوقًائيشنأتسسحأينكل
اه.ًايداعًاناسنإنوكينأنكميال،الك...ًايداعًاناسنإ

نأفرعتالكلعلو»ةأرمااي«:لوقيويوحنههجوعفريوه
ةجوزلا،ةلضافلاىثنألاىلعالإقلطُيالبقللااذه
..ةرجافلاةمثآلاةينازلا«يننورجيمهويمساناك.ةلضافلا
ّيلإديعيفوهامأ.تاثوللافلتخمنماذكهو»..لالا
َلاَقَف.!ُدِّـيَساَي،َدَحَأَال؟ٌدَحَأِكَناَداَمَأ،ُةَأَرْمااَي«يتمارك
َهل

َ
ُختَالَويِبَهْذا.ِكُنيِدَأاَنَأَالَو:ُعوُسَيا

ْ
انحوي(»اًضْيَأيِئِط

.)١١و٨:١٠

يبلقباذ،حفصدقل-اهتقوةيطخلاتضغبأمك
ىوقأيهيتلاةبحملاهذه.هيفيتلادسافملالكتجرخو
...توملانم

،ينعدخيذلالجرلاتحماسدقل؟قدصتله
يبلقلكبتببحأينأل..ّيلعاوكتشانيذلاتحماسو
!!يبلقىّقنويمثإرفغويراعرتسيذلاميظعلاديسلا

تيبتلخديتلاةأرملاانأيننأضعبلانمعمستدقلو
هيمدقنهدأديسلافلختسلجويسيرفلاناعمس
.عومدلابهيمدقلسغأويسأررعشبامهحسمأوبيطلاب

الىرخأةعقبىلإاهيفميقأتنكيتلاةعقبلاتكرتينأعمو
يذلالجرلاو،ينتدراطيتعمسنأالإ،دحأاهيفينفرعي

!!...يتدراطمنعفكيملينعدخنأقبس

ةأرملاانأينإنولوقيدقو،ةأرملاكلتانأينإنولوقيدق
ىلعنمثلاريثكصلاخنيدرانبيطةروراقتبكسيتلا
:مهخيبوتبينوبذعنيذلارهتناديسلانإو.ديسلاسأر
ىَطْعُيَوٍراَنيِدِةَئِِمثَالَثْنِمَرَثْكَأِباَذهَعاَبُيْنَأُنِكْمُيَناَك«
لِل

ْ
ًالَمَعِيبْتَلِمَعْدَق«:ديسلالاق)١٤:٥سقرم(»ِءاَرَقُف
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هبْزَرْكُياَمُثْيَح!اًنَسَح يفِليِجْنِإلااَذِ لاِّـلُكِ
ْ
اًضْيَأَْربُْخيِ،َملاَع

َهلاًراَكْذَت،ِهِذهُهْتَلَعَفاَمِب
َ
.)٩و١٤:٦سقرم(»ا

نكلو،نوكأالدقوةأرملاكلتنوكأدق«:كللوقأ
ينحماسهنألًاريثكتبحأيتلاةأرملاانأينأقثتنأوجرأ
دعببحأملينأرعشأينإفتببحأامهمو..رثكألاب
اثرمبحأينأبزتعأينإ.يبلقلكألميوهفةيافكلاب

ليكويزوخةأرماانويو،ابولكةجوزميرمو،ميرمو
ةكرابملاءارذعلانأيفيهىمظعلايتماركو..سدوريه
دقو،اهتيبىلإينتعدةيلدجملايهاهو..اهتافتلاينتلوأ
..ربقلادنعهتأرنأدعبيرصانلانعينثدحتنأاهتوجر
لخبتالاهنأنظأ.مالكلابمهتيهوتنأتلخددقو
ثحبييذلاوهيرصانلانأوًاصوصخ.اهلكاهتصقةياورب
!!»هولباقينأنوبلطينمع

ناك.ًادجةطيسباهتصقنإتلاقوةيلدجملاهجوّرمحاو
:تلقًاريثكهبحتيهف،ديسلااهجرخأةريثكنيطايشاهب
اهنيركذتتذإكنإ.كتايحنعةريثكءايشأتعمسدقل«
لجرلاعمتلباقتدقل.هلضفبنيثدحتتوحيسملانيدجمت
نأهنمبلطديسلانأينربخأو»نوئجل«هنوعدياوناكيذلا
نمرثكأاولاقموقلانإةيلدجملاتلاق.»هللامحارمبثدحي
..ىقبتيتلايهاهدحوةقيقحلانإ،سأبال«:تلق،عقاولا
يفتدلُوينأملعأانأ«:تلاقف.»يملكتكوجرأ.يملكت
نوكلمييلهأحصألاىلعوأكلمأتنك.لاحلاروسيمتيب

ىنغلادهميفىبرتتيتلاةاتفلاريظنو..لاملانمًائيش
شيعأتنكو،يبايثويمسجبمتهأتنكو،ةللدمتشع
الًالعفانأو.يبعاتمتأدبانهنمو.ةلاطبلاوفرتلاةايح
يففرحنأتأدبينإاولاق!!يلةبسنلابةقيقحلاملعأ

طلسوهذهيفارحناةصرفرهتناريبكلاسيلبإنإو،يكولس
ىتحّيفرخآدعبًادحاوتلخدف،ّيلعةريغصلاهتسلابأ
لب،ددعلاةقيقحينعيةعبسددعلانكيمل.مهددعلمتكا
تبصُأّ.يفةريثكنيطايشتناك.ددعلالامكينعيناك
يفميهأتجرخ.تيبلايفشعأمل.لماكلانونجلاب
سانلافذقأ،ىنعمالبًامالكملكتأبايثلاةلهلهمعراوشلا
كلذ..ينوسبحينوطبرينودّيق.يبايثقزمأوراجحألاب
...ةبجحأوتاولصوريقاقعوجالعلكاولمعتسانأدعب

رمألالوأيفيلهأناك...عوسيينلباقمايألادحأيفو
اوناكو.راعلانمنوفاخياوناك.مهنمدرفينأليننوجلاعي
ةبحميبمتهيدحأنكيمل.يرشلءاقتايننوجلاعيكلذدعب

ًاناضيفهينيعيفترصبأفيلإرظنديسلايناقالاملف.يل
باوبألاحتفودويقلاباذأيذلارابجلايوقلابحلانم
توثجويبحلكبهيلإترظنكاذذإو.نيطايشلاجرخأو

ضعبوانأف،هتمدخليلامويتايحتسركوهيمدقدنع
ملىنغلالكينغلاوههنأل،انلاومأنمهمدخنتاقيدصلا
هعميشمأ«:ةمئادلايتمينرتو.هسأردنسينيأهلنكي
.»نيحلكًامود

ايندلالاملككلمأنأتينمتيتلاتارملارثكأام«
يتلايلايللارثكأامو.هتيامحىلعموقيًاريبكًاسرحدنجأل
نمهسرحيهللانأبلطأانأويعومدبيشارفللبأاهتيضق
كلتاهنإيتقيدصكلتلاقدقل.هئوانتيتلاةقفانملاةعامجلا
ةأرملاانأ،انأنكل،كلذكيهمعن-ًاريثكتبحأيتلاةأرملا
»رثكأرثكأرثكأتبحأيتلا

.صلهنأكلابحلابهوطبر...يديسىلعاوضبقو«
.طايسلابهودلج.اصعلابهوبرض.ههجوىلعهومطل

اوعضو..هيلجروهيدياورمس..بيلصلاهيلعاوعضو
ايهآ.ةبرحلابهبنجاونعط.هسأرىلعكوشلاليلكإ
نأتعطتساينأةشهدنمينإ.يبلققّزمتدقل.يقيدص
»...يديسيفتيأرامتيأرنأدعبشيعأ

تنك؟دلُجيوبرضُيومطلُيهارأنأتعطتساله«
نمقزمملاهدسجىرأانأويعونودبيهجوىلعطقسأ
.بيلصلاىلإهنورجيمهولولوأهفلخترس-دَلجلا

نولواحيمهويرفاظأبمههوجوتقزمودونجلاىلعتمجه
رامسملكناك..ريماسملاامأ.هيلإبارتقالانميعنم
»...يبلقيفقدُي

يفهوعضووبيلصلانمهولزنأو...بيبحلاتامو«
ءاسؤرلاسأبشخيمل.يمارلافسويايتنأكرابم.ربقلا

لحتلسوميدوقينايتنأو.ةنهكلاسيئرةيرخسبأبعيملو
،بيطلانمًائيشنانثالاعضو..كتيبىلعوكيلعةكربلا
بايطألاعضندحألاحابصانبهذو-انتويبيفتبسلاانيضق
دعبموقيسهنأبأبنتوقبسهنأانيسندقانك.دسجلاىلع
ديسلاتام.انعيمجلةلتاقةمدصهتومناك.مايأةثالث
...ءاجرلكعاضوانهوجويفايندلاتملظأورونلاأفطناف
ّدحالًاننزحناك،ةفرعملادحًاقئافهصخشلانبحناكاملو
مل.تبسلامويلوطوةعمجلاموييكبنانللظدقل.هل
»...دحألاحابصىتحزبخةرسكانمدحألوانتي

»؟رجحلاانلحزحزينمىرت«لءاستنقيرطلايفانكو«
ىتمدصقأ،ةلزلزلاتثدحىتمطبضلابركذأال.انلصوو
ءاجوضرألاتلزلزت.ةيقاباهراثآوانلصواننأل،تأدتبا
نيئفكنمدونجلاانيأرو.هيلعسلجورجحلاحزحزكالم
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فيكملعأال.مههوجوىلعًاحضاوبعرلانابدقو
دجنملف،هلخادةرظنانيقلأوربقلاوحنانرسوانرساجت
بايثيفنيباشانرصبأرظنلاقدحننحناميفو؟دسجلا
دقف،رمألالوأيفامهرنمل.نيكالملوقأينعد..ءاضيب
لازتالةعقبلا.توملاةلاحيفانك.عزفوفوخةلاحيفانك
بايثيفنالجر.عزفةلاحيفدونجلا.ةلزلزلاراثآلمحت
اَمُكَّـنَأُمَلْعَأِّـينِإَف،اَمُتْنَأاَفاََختَال«:الاقو،انلنارهظيةقارب
طَت

ْ
ملٱَعوُسَيِناَبُل

.َلاَقاَمَكَماَقُهَّـنَأل،اَنُهٰهَوُهَسْيَل.َبوُلْصَْ
ملٱاَرُظْنٱاَّـمُلَه

ِملِهيِفًاعِجَطْضُمُّبَّـرلٱَناَكيِذَّـلٱَعِضْوَْ
َ
اَذا

طَت
ْ
حلاَنْبُل

ْ
يفُدْعَبَوُهَوَّـنُكَمَّـلَكَفْيَكَنْرُكْذُا؟ِتاَوْمَألاَْنيَبَّـَي ِ

جلا
ْ
يفِناَسْنِإلاُنْباَمَّـلَسُيْنَأيِغَبْنَيُهَّـنِإ:ًالِئاَقليَِل يِدْيَأِ
يفَو،َبَلْصُيَو،ٍةاَطُخٍساَنُأ لاِ

ْ
٢٨:٥ىّتم(»ُموُقَيِثِلاَّـثلاِمْوَي

ملكتامدنعءاسنلاعمفقأمل.)٧-٢٤:٥اقول٦و
بابتقرطوةنيدملاىلإةضكارتدعينكلو،ناكالملا
اوُذَخَأ«:امهلتلقوانحويوسرطبناعمسهيفيذلاتيبلا
لاَنِمَدِّـيَّـسلا

ْ
.)٢٠:٢انحوي(»!ُهوُعَضَوَنْيَأُمَلْعَناَنْسَلَوِ،ْربَق

اوكرتدقدونجلاناك.ربقلاىلإىرخأةرمتدعوكلذتلق
اميفو.لولوأويكبأانأوربقلاىلإتلصو.ةنيدملاىلإناكملا
تيأرف،يلاخلاربقلاىلعىرخأةرظنتيقلأيكبأانأ
رخآلاوسأرلادنعًادحاونيسلاجضيببايثبنيكالم
:يلالاقف،ًاعوضومعوسيدسجناكثيحنيلجرلادنع
ِمل،ُةَأَرْمااَي«

َ
َهلْتَلَق؟َنيِكْبَتاَذا

ُ
،يِدِّـيَساوُذَخَأْمَُّـهنِإ:اَم

ملاننأىرتتنأ)٢٠:١٣انحوي(»!ُهوُعَضَوَنْيَأُمَلْعَأُتْسَلَو
لوأيفاهلنيركنملانمانكلب..ةمايقلايفركفننكن
ةكئالملانأو،ماقعوسينأذيمالتلاانربخأامدنعاننأل،رمألا
ةقرسنكتمل..نايذهلاكمهلانمالكىءارتماقهنأانوربخأ
ةظحللاسفنيفو،انتحلصمنمدوهيلالوقامكدسجلا
ناك.ًافقاوًاناسنإىرألتفتلافيفلخةكرحبتسسحأ
،عوسيهنأملعأنكأملينكلو،هسفنعوسيوهفقاولا
تناكةروصلانأامك،عومدلابنيتقرورغميانيعتناك
دقو.امًائيشةفلتخم،اهتفرعيتلاةروصلانعةفلتخم
ِمل،ُةَأَرْمااَي«:ينلأس

َ
طَتْنَم؟َنيِكْبَتاَذا

ْ
لِتْتَّـنَظَف؟َنيِبُل

ْ
ُهَّـنَأَك

لا
ْ

ِيناَتْسُب
ُّ
لََمحْدَقَتْنَأَتْنُكْنِإ،ُدِّـيَساَي:ُهَلْتَلاَقَف،

ْ
ِيلْلُقَفُهَت

وهاذه»ميرماي«يللاقكاذذإو.»ُهُذُخآاَنَأَو،ُهَتْعَضَوَنْيَأ
ةمغنلاناك.ينيطايشجرخأمويهبينادانيذلاءادنلا
نيحنيباهددرأتنك،يتايحاهنأسحأتنكيتلاةببحملا

دنعتحرطنا،يبلقبهتيأر...هتيأركاذذإميرمايرخآو
دقاه:لوقأتنك.امهتلفأنأديرأالامهبثبشتأهيمدق
لاقف.ككرتأنلالك.ينعبهذتككرتأنلو،كتدجو

لَتَال«:يل
ْ
يِبَهْذاِنِكلَو.ِيبَأَىلِإُدْعَبْدَعْصَأَْملِّـينَأليِنيِسِم

َهلِيلوُقَوِيتَوْخِإَىلِإ
ُ
يِهلِإَوْمُكيِبَأَوِيبَأَىلِإُدَعْصَأِّـينِإ:ْم

ذيمالتلاىلإةعجارتقلطناف.)٢٠:١٧انحوي(»ْمُكِهلِإَو

يعمنيأروربقلادنعيعمنكيتاوللاءاسنلاتيأرو
نعنهعمتثدحتوتايرخأوبوقعيمأميرموانوي،ةكئالملا
تيأردقينإمهلتلقوذيمالتلاىلإانبهذف،ديسلابيئاقل
»....برلا

يتلاةأرملا.ميظعلاماركإلااذهلجأنمهللاركشأمك«
تناكيتلاةيلدجملاميرم..ًاصخشالًائيشدوهيلااهربتعي
،هتمايقدعبهآرنملوأنوكتفديسلااهمركينيطايشللًاتيب

»!لسرلل،ذيمالتلل؟نملو.ةمايقلاىرشبلمحنملوأو

حيسملانأدهشأانأ،سيمادرتسونيقيدصايعمسا«
هتيأر..هتعمس،موقينأدبالناك.توملامزه.ماق
سيمادرتسونايبهذا.يديهتسمل..هتدهاش..ينيعب

رهظو.ماقحيسملا.ًاقحماقحيسملانإهلباقتنملكللقو
ريشبتلللوألاهلوسرتناكو،ةيلدجملل..ةأرمالًالوأ
.»ةمايقلاب

مل«:اهلتلقوتفقوف،ولحلااهثيدحنمةيدلجملاتهتنا
.ناسنإلاةماركاهلنكيمل.يتيبيفناكمةأرمللنكي
قدنودلولادلويمويحرفنانك.لجرلانملقأتناك
هنأهللاركشأمويلا.تنبلادلوُتموينزحنانكو،هللوبطلا
ايكمركأهنأهللاركشأ.ريدقتلاناكماهاطعأوةأرملامركأ

لككلذبًافلاخم،كديلّبقأنأيلنيحمستلهف،يتديس
.هللااهتعدوتساو،مارتحالكباهديتلّبقو؟ةيلابلاديلاقتلا

.»هارأنأًايجارعوسينعثحبأتجرخ

سرطبناعمس:رشعسماخلالصفلا

،يجراخلابابلاىلإتلصوىتحةيلدجملايعمتراس
قيقحتىلإلصتنأنكميكنأدقتعأ:تلاقدعتبأانأاميفو
نيحهسفنديسلانإ.سرطبناعمسقيرطنعكلمأ
لُقَوَنْبَهْذا«:لاقهتمايقنعذيمالتلاربخنلانلسرأ

ْ
َن

طُبِلَوِهِذيِمَالَتِل
ْ
جلاَىلِإْمُكُقِبْسَيُهَّـنِإ:َسُر

ْ
ُهَنْوَرَتَكاَنُه.ِليَِل

.)١٦:٧سقرم(»ْمُكَلَلاَقاَمَك

.سرطبناعمسلباقأنأدصقأيقيرطيفترسكلذل
هنأتفرع.ًابّحرمينلبقتساودهجدعبهيلعترثعدقو
مث.ماقملاحيسملاىرأنأيقوشنععمسو،ينععمس
اننأنوعيشُيدوهيلاءاسؤرنأكشالوتعمسدقل:لاق
يهو.ماقهنأانيعداو،امناكميفهانأبخودسجلاانقرس
اذهءارونمانيلعدوعتةدئافةيأذإ،نالطبلاةرهاظةمهت
دقل.ةريثكبعاتمانلببسيماقملاحيسملانإ؟رمألا
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:بلصلالبقحيسملاانللاقدقو.هوبلصوديسلااودهطضا
يف.ْمُكَنوُدِهَطْضَيَسَفِينوُدَهَطْضاِدَقاوُناَكْنِإ« لاِ

ْ
ُنوُكَيَسَِملاَع

.)١٦:٣٣و١٥:٢٠انحوي(ٌ»قيِضْمُكَل

هتومبانأبنأوقبسهنأانيسندقانك-يلجخلايواننإلب
امدنعءاسنلامالكوةيلدجملامالكنمانرخسدقو.هتمايقو
ـاــنـلنــهــمالــكىءاـرـتو،مـاـقدــقدـيـســلانأـاــنـنربــخأ
....نايذهلاك

نعيلاؤسيفينأفرعتنأيديسايوجرأ«:تلق
نأبتنمآدقانأف.ةمايقلانعةداهشبلطأالةمايقلا
لجأنمبلُصيذلاهللالمحو،هللانباوهعوسيحيسملا

فرعتنأوجرأ.انريربتلجألماقومعن...ماقواناياطخ
،اهلكهتازجعمب،حيسملامئاظعبلصتياملكبعتمتسأينأ

اذإ،ًانايعدسجلايفهارأنأيهتشاانأو.ًايحوروًايدسج
اذإًاضيأهركشأو،هركشأهارأنأيلحمسفحيسملاينمركأ
نكتل«:ًالعفهللوقأانأ..هتئيشمللباقينإ.حمسيمل
يلققحيسديسلانأقثاوهنإسرطبلاقو.»كتئيشم
:لوقيناكهنألو»هنودجيهيلإنوركبينيذلا«:نأليتينمأ
طَيَْملَنيِذَّـلاَنِمُتْدِجُو«

ْ
ىرحألابف)٦٥:١ءايعشإ(.»ِينوُبُل

نآلامتاملككلركذأس:لاقمث،هنوبلطينيذلانمدجوي
.»ةمايقلاعوضوميف

ميقأتنكثيحميلشروأيفلزنملابابةيلدجملاتقرط
لاَنِمَدِّـيَّـسلااوُذَخَأ«:انلتلاقوانحويوانأ

ْ
ُمَلْعَناَنْسَلَوِ،ْربَق

مويروكبيفاذهناك.)٢٠:٢انحوي(»!ُهوُعَضَوَنْيَأ
لوقأنأحصألا...انرسوانحويوانأتمقف.دحألا
يفتلهمتف،يسافنأتعطقناىتحتضكر.انضكر
نألبقربقلاىلإلصوو،ضكريرمتسافانحويامأ.ضكرلا
نأدارأهنأودبي.ًالوأربقلالخدينأأشيملهنأالإ،لصأ
نافكألاانيأرو.يدعبوهوتلخد.هلبقةصرفلاينيطعي
عمًاعوضومسيلهسأرىلعناكيذلاليدنملاو،ةعوضوم
ةروصمدقيربقلاناك.هدحوعضوميفًافوفلملب،نافكألا

لكبهشارفبترو،ةلجعنودباهيفمئانلاماقمونةفرغ
.دسجلاةقرسنعدوهيلاءاسؤرعيشيامكسيل،ءوده
نأفرعندعبنكنملاننألانايإوهسفنخبوو،انحوينمآ
امأو.تاومألانمموقينأيغبنيهنأتأبنتةسدقملابتكلا
ًاناميإناكهنكلوتنمآ..يفقومددحأنأعطتسأملفانأ
!ناكامميسفنيفًابجعتمتيضمينأل،امٍدحىلإًالقلقم

ترصبأاهنأانلتدكأوىرخأةرمةيلدجملاتءاجو
ذيمالتلانربخينأءاسنلانمواهنمبلطهنأو،ديسلا

ملفانرخأتدقو.ليلجلاىلإانقبسيهنأوماقهنأسرطبو
انمركأديسلانأىلع.مويلاسفنيفليلجلاىلإبهذن
ليلجلايفانتلباقمنأالإ،ددحملاداعيملالبقانضعبلرهظف
.كلذدعبتمت

بغرأتنكام«:لاقمثةهربسرطبناعمستمصو
ةجاحيفتنك:يلرهظدقفمعن.يلهروهظنعكربخأنأ
ةعشبلايتيطخنععمستملكنأكشال.روهظلااذهىلإ
هيفانلكأيذلاسيمخلاموييف.يديسدضاهتبكترايتلا
نمةنايخنلعأ،ينابرلاءاشعلاةضيرفانلمسروحصفلا
بلطيهنإلاقوّيلإرظنو.بيلصلاىلعهتومنعوهّلمسي
ينأهلدكؤأتعفدناف،يناميإىنفيالىتحيلجأنم
رظنو.توملاىلإلبنجسلاىلإهعميضمأنأدعتسم
لب،ةدحاوةرمالهركنأسينأينأبنأوفطعبّيلإديسلا
ينأتركنأ.يقيدصايهتركنأو.ةليللاكلتيفتارمثالث
وثجأنألبقحيسملابلُصو.نعلوماسقأبتركنأ.هفرعأ

ةعمجلاموييكبأتللظو..هحفصبلطأوهيمدقدنع
،ينيزعينألواح.انحوييعمثكم.تبسلامويلوطو
ينفصتنأكنكمي..انأنئاخانأ.ةيزعتلبقأملينكلو
دعتسمينإميمصتلانيأ.اذوهيريظنينإ.ءاركنةفصلكب
لك.ةيراجلامامألبتوملامامأالهتركنأو؟هعمتومأنأ
مهنأيرصانلاعمينأتنلعأينأولينبيصيناكام
باسحيأنولمعيدوهيلاءاسؤرنكيمل.يبنوئزهتسي
ةيقبوانأتبره.برهنانوكرتوديسلاىلعاوضبقدقل.انل
يسفنىلإتدعو..ةنابجتاقولخمكانبره.ذيمالتلا

سيئررادتلخدوديعبنمهتعبتكلذعمو،اهتخبوو
رانلالوحمدخلاعمتسلجو.ديسلانومكاحيمهوةنهكلا
لكهنعاولاق.يديسبةيرخسمهثيدحلكناك.ئفدتسن
نأنكميناك.ةملكبهنععفادأمل.ّتمصو،ةريرشةملك
،فيسلابهنذأتعطقوسخلمدبعلاتبرضينأمهلدكؤأ

نيعأحتفهنأركذأنأيننكميناك.هأربأديسلانكلو
مهسفنأمه.ىتوملاماقأوصربلارهطومصلاناذآونايمعلا
نولمعياوناكامو،كلذلوقأنأنكميناك.كلذباوفرتعا
يننومطلياوناكامبر.ينمنورخسياوناكامبر.ًائيشيعم
...ّتمصوتنبجينكل..يننودرطياوناكامبرو
يفمهعمكرتشأالًايهاسينتأردقو-ةيراجلابتئجوفو
عمتنكتنأ«:يللوقتاهبتئجوف-يديسبءازهتسالا
امفرعأال،ةأرمااي«:اهلتلقلاحلايفو.»يرصانلا
عوسيناك.تارمثالثراكنإلاينمردصو.»؟نيلوقت

هانيعوّيلإةظحللاكلتيفتفتلافةنهكلاسيئرمامأًافقاو
امكًامامت.كيدلاحاصو»؟ينفرعتالًاقحله«:يلنالوقت
تامو.ًارمءاكبتيكبوجراخىلإتجرخف،يديسأبنأ
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ةصرفيلنوكتنأنودتام.بيلصلاىلعيديس
امكيكبأتللظف...يتبوتهلنلعأويبنذبهلفرتعأل
لسرأوتاومألانمديسلاماقو.دحألاحابصىلإكلتلق

لُقَوَنْبَهْذا«ةصاخةلاسرةماعلاةلاسرلاعميل
ْ
ِهِذيِمَالَتِلَن

طُبِلَو
ْ
توثج.يلديسلارهظمعن.)١٦:٧سقرم(»َسُر

حيسملاعضوو.يكبأويكبأتللظوتيكبوهيمدقدنع
ىَنْفَيَالْيَكِلَكِلْجَأْنِمُتْبَلَطيِّـنِكل«:لاقويسأرىلعهدي
نأالإيئاقفرذيمالتلللقأمل.)٢٢:٣٢اقول(»َكُناَميِإ
.هحفصنعًانالعإناكيلهروهظدرجمنإ.يلرهظحيسملا
.يسفنخبوأيتايحلوطتللظينكلو،ينعحفصدقل

.»هتمايقدعبحيسملاتاروهظلةقيمعلايناعملاىرتاذكهو

:بوقعيلرهظو-

وخأبوقعيوهلب.»يدبزنببوقعي«سيلبوقعيو
خأوهله:هتبارقةجردنعلأستنألعادالو.برلا

تنأو؟معنباوأةلاخنباوهمأ،فسوينمخأوأ،قيقش
هلاخعمبوقعيانيبأةصقيفف.اندالبيفريبعتلااذهدجت
ةراجحاولمحينأهتوخإنمبلطبوقعينأأرقتنابال
خأال،دحاوخأالإبوقعيلنكيملو،ةمجرىلعاهوحرطي
اهانعمب»خأ«ةملكلمعتساهنكل،قيقشريغوأقيقشرخآ
وهعوسينأنمؤينكيملبرلاوخأبوقعيو.عساولا
يفًاريبكًابطقراصوةمايقلادعبهبنمآهنأىلع،حيسملا
نمآيذلاعطاقلاناهربلاهلديسلاروهظناكو.ةسينكلا
ةقالمعلااهتوقةمايقللنأانهىرتتنأو.هرثأىلعبوقعي
.ملاعلاتريغيتلا

:ساومعاذيملت-

باوبألاتناكو،ميلشروأيفتيبيفانمةرشعناك
ًاناهربكيطعياذهلعلو.دوهيلانمفوخلاببسبةقلغم
.ماقدقعوسينأيعّدنمثدسجلاقرسنملاننأىلعًاديدج

نأدعبالإبابلاحتفنملعبطلاب.بابلاىلعًاقرطانعمسو
نيقراطلادحأسابويلكناك.قراطلاةيصخشنمانققحت

لايمأةفاسمىلعساومعةنيدمنماناك.هلليمزهعمو
.ميلشروأيبونجةليلق

ىلإنيدئاعناريسيهيلمزوسابويلكناكدحألاموييف
المحدقو،نيملأتمنيبئتكمنينيزح،ساومعامهتنيدم
ضعبعمامهضعبناملكتياناك.ةمسجملشفلاةروص
ةثداحببسبنيزحلاعباطلااذهلمحتةليلقتاملك
مل...امهعمريسيًابيرغًاصخشادجوامهريسيفو.بلصلا

دقل.هايرينأنارظتنيانوكيملامهنأل،ًالوأعوسيهنأافرعي
دق.ىهتناوتام.نفدُيهايأرو..ًاقلعمهايأر.عوسيتام
نوكينأنكميالنكلوعوسيةروصيفبيرغلااذهنوكي
ضعبلمحدقةمايقلادسجنوكينأبلغيمث،عوسيوه
لااَذهاَم«:امهلأسدقو.رييغتلا

ْ
ِهِبِناَحَراَطَتَتيِذَّـلاُمَالَك

امهدحأهللاقف.)٢٤:١٧اقول(»؟ِنْيَسِباَعِناَيِشاَماَمُتْنَأَو
يفَكَدْحَوٌبِّـرَغَتُمَتْنَأْلَه«:سابويلكوهو َْملَوَميِلَشُروُأِ
يفاَهيِفْتَثَدَحيِتَّـلاَروُمُألاِمَلْعَت :٢٤اقول(»؟ِماَّـيَألاِهِذهِ
؟َيِهاَمَو«:امهلأسهنكل،لاؤسلاىلعديسلابجيمل.)١٨
ملٱ:َالاَقَف

ًاّيِبَنًاناَسْنِإَناَكيِذَّـلٱ،ِّـيِِرصاَّـنلٱَعوُسَيِبُةَّـصَتْخُْ
يفًارِدَتْقُم لٱِ

ْ
لٱَوِلْعِف

ْ
َفْيَك.ِبْعَّـشلٱِعيَِمجَوِهللاٱَماَمَأِلْوَق

لٱُءاَسَؤُرُهَمَلْسَأ
ْ
ملٱِءاَضَقِلاَنُماَّـكُحَوِةَنَهَك

ُنْحَنَو.ُهوُبَلَصَوِتْوَْ
ملٱَوُهُهَّـنَأوُجْرَناَّـنُك

-٢٤:١٩اقول(»َليِئاَْرسِإَيِدْفَيْنَأُعِمْزُْ
.انؤاجرلشفهافسأاو.)٢١

صقانناميإامهدنعناكدقل«:لاقوسرطبّيلإرظنو
نمامهدنعناكدقفكلذعمو.انلناكيذلاناميإلالثم
نأاتبثأامهنأىلع-انضعبدنعناكاممرثكأةعاجشلا
رابخأاعمسدقاناكامهنأرهظدقف.ًاصقانناكامهناميإ
يفًاريبكًاكشارهظأامهنكلو،مايأةثالثدعبديسلاةمايق

َّـنُكْذِإاَنَْنَّـريَحاَّـنِمِءاَسِّـنلٱُضْعَبْلَب«:الاقذإ،ةمايقلاةقيقح
لٱَدْنِعًارِكاَب

ْ
َنْيَأَرَّـنَُّـهنِإ:ٍتَالِئاَقَْنيَتَأُهَدَسَجَنِْدَجيَْملاَّـَملَوِ،ْربَق

َىلِإاَنَعَمَنيِذَّـلٱَنِمٌمْوَقىَضَمَو.ٌّيَحُهَّـنِإاوُلاَقٍةَكِئَالَمَرَظْنَم
لٱ

ْ
ْمَلَفَوُهاَّـمَأَو،ُءاَسِّـنلٱًاضْيَأْتَلاَقاَمَكاَذَكٰهاوُدَجَوَفِ،ْربَق
لمحيبيرغلاعمامهثيدحناك.)٢٤-٢٤:٢٢اقول(»ُهْوَرَي
.موقيسهنأنلعأوحيسملاقبسدقل.ةمايقللبيذكتلاةمغن

نإءاسنلاتلاقو،ًايلاخهندجوفربقلاىلإءاسنلاتبهذو
ىلإبهذنمذيمالتلانمنإو،ماقهنأنهوربخأةكئالملا
انحويعميباهذرمأنادصقياناك.ًالعفًايلاخهدجوفربقلا
ًالعفاناك-ةمايقلارمأيفناككشتيامهواذهلك.ربقلاىلإ
انخبودقو.ًاخيبوتقحتسنانلكاننإلب..ًاخيبوتناقحتسي
لٱاَُّهيَأ«:امهلديسلالاق-دعباميفحيسملا

ْ
لٱَوِناَّـيِبَغ

ْ
اَئيِطَب

لٱ
ْ
يفِبوُلُق :٢٤اقول(»ُءاَيِبْنَألٱِهِبَمَّـلَكَتاَمِعيِمَجِبِناَميِإلٱِ
يتلاةيحلاهللاركذيملأ؟ديسلامالآءايبنألاركذيملأ.)٢٥

ملأ؟قاحسإءادفلمحركذيملأ؟ةأرملالسنبقعقحست
ملأ؟ةراّفكلامويمدركذيملأ؟يوسوملاحئابذلاماظنركذي
هنأءايعشإركذيملأ؟كلذنمريثكلاهريمازميفدوادركذي
نمءادفلاةصقامهلحرشيرمتساو؟انماثآلجألقوحسم
امهبلقو،ةفهلبنايغصياناكو.ءايبنألاعيمجنموىسوم
دودحىلإاولصواملو.هظقوتوهعسلتةيماحًاناريننأسحي
يونيهنأرهظذإ،امهعمثكميلبيرغلاباقلعتساومع
ريغليللايفرفسلاوءاسملاوحنهنإالاق.رفسلاةلصاوم
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ذخأمث،امهعمةدئاملاىلعسلجوامهعملخدف،نمآ
ريماسملارثأايأركاذذإو...امهلوانورسكوكرابوًازبخ
لَعُماَييأ!ِينوُّبَر«:دحاوتوصبافتهوهافرعف

ِّـ
:٢٠انحوي(»ُم

.»ةظحليفىفتخاهنكلو.)١٦

امكانباباقرطوميلشروأىلإًاضكراداعوماعطلااكرت
.ماقبرلانأاهتصالخو،ةياورلاهذهانلايورو،كلتلق
»!َناَعْمِسِلَرَهَظَو«:ذيمالتلالاقو.»ماقمعن«:امهلتلقف
.)٢٤:٣٤اقول(

هيلعضيفيةجهبلانمًانافوطنأسحييبلقنإ«:تلق
نمتجرخيذلاديسلانعرثكأعمسأنأبلطأينكلو
لوقأداكأ..مكطبغأيننإ.هارألءيشلكتكرتويدالب
.»ملكت،يقيدصايملكت..هومتيأرمكنألمكدسحأ

يذيملتةصقنمدعبغرفأملينإ«:ناعمسلاق
اذإاهنمغرفينألبقو...امهتصقناركذياناك..ساومع
اقول(»!ْمُكَلٌمَالَس«:لوقيوانطسويففقيهسفنديسلاب
لوقأذإشهدنتنأيقيدصايقحلاكللعلو.)٢٤:٣٦

وهله...انبولقيفعزجلاعاشأئجافملاهروهظنأكل
،َنيِبِرَطْضُمْمُكُلاَباَم«:انللاقف..؟حوروهوأحيسملاًاقح

ِملَو
َ
َختاَذا

ْ
يفٌراَكْفَأُرُط اَنَأِّـينِإ:َّـَيلْجِرَوَّـيَدَياوُرُظْنُا؟ْمُكِبوُلُقِ

اَمَكٌماَظِعَوٌْمَحلُهَلَسْيَلَحوُّرلٱَّـنِإَف،اوُرُظْنٱَوِينوُّسُج.َوُه
ْمُهاَمَنْيَبَو.ِهْيَلْجِرَوِهْيَدَيْمُهاَرَأاَذٰهَلاَقَنيِحَو.ِيلَنْوَرَت
لٱَنِمنيِقِّـدَصُمُْريَغ

ْ
َهلَلاَق،َنوُبِّـجَعَتُمَو،ِحَرَف

ُ
اَنُهٰهْمُكَدْنِعَأ:ْم

َهلَلاَقَو؟ٌماَعَط
ُ
لٱَوُهاَذٰه:ْم

ْ
ُدْعَباَنَأَوِهِبْمُكُتْمَّـلَكيِذَّـلٱُمَالَك

يفيِّـنَعٌبوُتْكَمَوُهاَمُعيَِمجَّـمِتَيْنَأَّـدُبَالُهَّـنَأ،ْمُكَعَم ِ
ملٱَوِءاَيِبْنَألٱَوىَسوُمِسوُماَن

ذإ.)٤٤-٢٤:٣٩اقول(ِ»ريِماَزَْ
موقنةلاسرانلنإلاقدقو.مهفنانأدبوانناهذأتحتُفكاذ
.سدقلاحورلاةوقلاننىتحميلشروأيفرظتننلف،اهب
دقل.ًايغاطناكانحرفنكل.فيكملعنالوديسلاىفتخاو
!»ًاقحماقبرلا«:نيفتاهلترنانذخأوةقيقحهانيأر

:اموت-

نمهيفنحنامظحالو،اموتلخدمنرننحناميفو
عملاجرلا،لولونوحوننةثالثلامايألالوطانك.ةجهب
:انلق.جاهتبابمنرنانارياذوهنكل.ةريبكةثراكلا-ءاسنلا
ثيداحأاوملكتتال«:لاق»هانسملوهانيأروديسلاماق«
اذام«-»مْهَوهذهةمايقلا..لبخلابنومهتُتس.لطبلا
لهو«:لاق»هنيأرءاسنلا...هتأرةيلدجملا؟اموتايلوقت
..هآرسرطب«:انلق»؟تايلايخلاتاملاحلاءاسنلانوقدصت

ناعمسنيكسم«:لاقوهسأراموتزه»هآربوقعي
تمسرامهيلكيفريمضلاةروثنإ.بوقعينيكسمو
ام-هايأرساومعاذيملت.ةقيقحاهنأكوامهمامأتاليختلا
:انلق»؟ايأراذاماولوقتنأنوعيطتستله؟هايأريذلا
انمبلط،انمامألكأ،انعمملكت.هانيأراموتايانلكنحن«
:لاقف»ءايبنألاوىسومبتك،ةسدقملابتكلاىلإدوعننأ
قدصأالينإ،اهريغلوقأنل،ةملكاوعمسا،اوعمسا«
توملانمعوسيةمايقنإ.ينيعقدصأنللب،مكتالايخ
رصبأملنإ.ينيعقدصأاللبهقدصأال!!ليحتسمرمأ

عضأونوعمستله،يعبصإعضأوريماسملارثأهيدييف
.»نمؤأالهبنجيفيديعضأو،ريماسملارثأيفيدي

ضفر.انمةشقانميأاموتلبقيمل.ملألالكانملأتدقو
!باتكلاةداهشلبقينأضفر.عمسينأ

انلكانك..انفقومسرادتن،ًاعمانعمتجامايأةينامثدعبو
هتنايخبقعرحتنايذلاعبطلاياذوهيادعامذيمالتلانحن
!ملعملل

عوسيءاجنزحلانمريثكيفنوسلاجنحنامنيبو
ِتاَه:اَموُتِلَلاَقَّـمُث.ْمُكَلٌمَالَس«:لاقوطسولايففقوو
يفاَهْعَضَوَكَدَيِتاَهَو،َّـيَدَيِْرصْبَأَواَنُهَىلِإَكَعِبْصِإ ،يِبْنَجِ

.)٢٧و٢٠:٢٦انحوي(»ًانِمْؤُمْلَبٍنِمْؤُمَْريَغْنُكَتَالَو

.يِٰهلِإَوِّـيبَر«:لاقوحيسملايمدقدنعاموتحرطناانهو
اوُنَمآَنيِذَّـلِلىَبوُط!َتْنَمآاَموُتاَييِنَتْيَأَرَكَّـنَأل:ُعوُسَيُهَلَلاَق
.)٢٩و٢٠:٢٨انحوي(»اْوَرَيَْملَو

؟ينبحتله

ناك.ثدحتيوهوسرطبناعمسمامأسلجألازأال
.ةرثؤمثادحأهبترمدقل.تالاعفنالاىتشمسريههجو
ىبوط،كللوقيحيسملانإ،سيمادرتسونايعمسا«:يللاق
ىرتنأبغرتالكنألو.ىرتنأنودتنمآكنألكل
لظ...ىرتنأبغرتكلذلتنمآكنكلو،نمؤتيكل
ةبرجتلاتناكامبر.ناطيشلاانبرجمك.حجرأتيانناميإ
دعبفرعنالاننكلوحيسملاماق.ةمايقلابناميإلانمدعبأ
.هنيبواننيبةقالعلاعونفرعنالو.انيلإدوعيسناكاذإام
.»ةمايقلادعبهتلاسرةقيقحفرعنالو
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هنإ.مايألاهذهيفحيسملاميقينيأملعنمل.مايأتضم
مثتارمسمخرهظلوألامويلايف.راظتناريغيفانئجافي
..ىفتخامثهروهظبانأجافمايأةينامثدعبو،ىفتخا

عيطتسأالقحلايف-ًاروهدينيعيفتدب-مايأدعبو
مأ،هئيجميفلمألاتدقفله،يرعاشمددحأنأ
يلهرايتخاىغلأهنكلو،ًاقحينحماسديسلانأتسسحأ
دحأيفتلقدقفكاذوأاذهناكءاوسو؟لوسروذيملتك
.ديصلاتكرتدقتنك.»ديصتألبهاذانأ«:يقافرلمايألا
ةلئاعوانويةلئاعءاكرشانك،ديصللنفساندنعتناك
انباانحويوبوقعيانقفتادقو.لامعاندنعناكو،يدبز
.انيلهأضعبلديصلاكرتننأيخأسواردناوانأويدبز
لاقف.»ديصتألبهذأانأ«:يقافرلتلقمويلاكلذيفنكل

بهذن«:ليئانثنواموتويدبزانبامهنم،قافرلانمةتسيل
ليللاانللظو.ايربطةريحبىلإانبهذو.»كعمًاضيأنحن
.ًائيشكسمننأنودةقرفتمنكامأيفكابشلاحرطنهلك

مالظلاناك.ئطاشلاىلععوسيفقوحابصلايفو
ناملغاي«:انادانهنكلو.حيسملاهنأفرعنملفوجلابطيحي
كابشلااوحرطا«:لاق:يفنلابانبجأف.»؟ًائيشمتدطصاله
اذإو،همالكانعطأف.»اوكسمتفنميألاةنيفسلابناجىلإ
ةرملوأل.زجعنفاهرجننألواحن،ًاكمسئلتمتةكبشلاب
»برلاوه«:لاقوينذأىلإانحويلام.ةروصلاهذهبئلتمت
الهبلقبهبيبحانحويفرع.هبلقبةلصتمبيبحلانيعنإ
ءاملايفيسفنتحرطويبوثتسبلفًانايرعتنك.هنيعب

ًافقاوديسلاانيأروةنيفسلاتلصوو.ئطاشلاىلإتحبسو
ال؟هّدعأفيك.دعُمماعطويوشمكمسورمجهبناجبو
عبطلاب.هلأسينأاندحأرسجيملفةبهربسحنانك.ملعن
زبخلاوهمدق.انلكأوانسلج..تنأنمهلأسنمل..هانفرع
...انلكمسلاو

ّيلإحيسملاتفتلاانهو.نيتماصءاذغلادعبانسلجو
»؟ِءَالُؤهْنِمَرَثْكَأيِنُّبُِحتَأ،اَنوُيَنْبُناَعْمِساَي«:ينلأسو
نإهنأهلتدكأًاموينيعبرأنملقأذنم.)٢١:١٥انحوي(

يفرخآًالاؤسلأسينآلاهنإ.كشأالانأفعيمجلاكيفكش
ًءالوهبناجىلإفقأدق.يمالكنيبوهنيبطابرال،هقمع
،مهبًءاردزاوأ،نيرخآلةسفانموأ،ةحلصملًاراظتناوأ،أدبمل
اذهنإ؟ينبحتأ:بحلابلصتيفهلاؤسامأ.ءايربكوأ
نمرثكأَكبحأانأبرايمعن:هتبجأانأو،لوألاهمامتها
ِّـينَأُمَلْعَتَتْنَأُّبَراَيْمَعَن«ءيشلكنمرثكأوصخشلك

يفاَرِخَعْرا«:يللاقف»َكُّبِحُأ هللاًاركش.)٢١:١٥انحوي(»ِ
ةيناثةرمّيلإرظنديسلانأىلع-يتيلوسرىلإيندريوهاه

،ُّبَراَيْمَعَن:ُهَلتلَق؟يِنُّبُِحتَأ،اَنوُيَنْبُناَعْمِساَي«:لاقو
ملديسلانأىلع»يِمَنَغَعْرٱ:يلَلاَق.َكُّبِحُأِّـينَأُمَلْعَتَتْنَأ
،اَنوُيَنْبُناَعْمِساَي«:ةثلاثيللاقلب،دحلااذهدنعفقي
اَي«:تلقويهجوىلعىلجتويبلقنزحلاألمو»؟يِنُّبُِحتَأ
قطن»َكُّبِحُأِّـينَأُفِرْعَتَتْنَأ.ٍْءَيشَّـلُكُمَلْعَتَتْنَأ،ُّبَر
انأ.يبلقيفلاجامديسلاأرقو.تاملكلاهذهبيناسل
دقل.كلذملعتتنأ.ءيشلكنممغرلاببرايكبحأ

.برايكبحأينكلو،تنعلوتفدجوتركنأوتنبج
-٢١:١٥انحوي(»يِمَنَغَعْرٱ«:ديسلالاقو.كبحأكبحأ
١٧(.

اميفهتمهف.كاذذإهمهفأملامملكتوًاليلقتمصمث
ِيشْمَتَوَكَتاَذُقِطْنَمُتَتْنُكًةَثاَدَحَرَثْكَأَتْنُكاَّـَمل«:لاق.دعب

ُرَخآَوَكْيَدَيُّدُمَتَكَّـنِإَفَتْخِشىَتَمْنِكلَو.ُءاَشَتُثْيَح
.)٢١:١٨انحوي(»ُءاَشَتَالُثْيَحَكُلِمَْحيَو،َكُقِطْنَمُي

يفهيقالأسامبينئبنيهنأمالكلااذهنمتمهف
يلهنلعيس.هفرعأالنآلاىلإو..هفرعأملام..يتمدخ
.دعباميف

مله..ينعبتا«:لاقويلهثيدحنمحيسملاغرف
ىلإولوكعبتأس.قيرطلالككعبتأسديسايمعن.»يئارو
امىرت«:تلقفانحوييليمزترصبأوينيعتعفر.توملا
نإ.كصخيالامعلأستال«:باجأو»؟ًاضيأانحويريصم
.»تنأينعبتا؟كلاذامفيئيجمىتحىقبيهنأءاشأتنك
ملديسلانأعم،توملاىرينلانحوينأانضعبمهفدقو
رظنو.)٢١:٢٢انحوي(»ُءاَشَأُتْنُكْنِإ«:لاق.كلذلقي
تعمسدقاهسيمادرتسوناينآلاو«:لاقوّيلإسرطب
تملعدقف،نمؤتيكلالكلاهتلق.حيسملاةمايقةصق
اهتصصقامنإو،ًايدافوًاصّلخمهتلبقكنأتملع.تنمآكنأ

ملمأنايعلابديسلاتيأرءاوسو.كناميإىوقتييكلكيلع
:ديسلاتاملككللوقأانأو.صالخلاتلندقف،هرت
ينإ.»كلىبوط.تنمآدقرتملتنأوكنألكلىبوط«
انلربديسهنأدقتعأامك..ًءاقلكلربديسديسلانأدقتعا
دقف،انمًابيرقمقتالاذامل.ةريخألاهتاميلعتهيفانيطعيوءاقل
.هارتنأكلحاتُي

لجأنمهللاركشوءامسلاىلإهينيععفروسرطباثج
:لاقويسأرىلعهديعضومث،اهنعربعُياليتلاهتيطع
ةميظعلاةبحملاكألمتل.كيلعديسلاةكربلحتل«
.»ةرصتنملا
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ءاقلبينمركأيذلاهللادجمأانأوهدنعنمتقلطنا
نعويديسنعةديجمرابخأنمهبتعتمتامو،نيسيدقلا
!ةرفاظلاهتمايقوهبيلصوهتبحم

حيسملاءاقل:رشعسداسلالصفلا

انأاه.مويلاتاركذمنّودأانأوةدشبشعترتيدي
.برطضيهلكيمسج.ّيدياتلكبملقلاىلعضبقأ
ظقيتسأتنك.ًارخأتمةداعلاريغىلعحابصلايفتظقيتسا
ال.لمأتلاودبعتلايفحيسملاعمةرتفيضقأورجفلالبق
.ةايحلاةينمأينلينيالهنأهيلعبتعأًانايحأتنكينأركنأ
مهلترهظنيذلالك.لضافأنأديرأالانأديساي«:تلق
ناك.ةسدقملابتكلامهدنعناكمهلكمهنكلو،ينملضفأ

قيرطناكمهلك.ريمازملاوءايبنألاوىسومبتكمهدنع
دقفبرايانأامأ،ءانثتساالبمهلكمعن.ًادعممهلناميإلا
ىلإترسويتريشعويلهأتكرتدقو،هلإالبشيعأتنك
تجرخ.ديسايكارألتيساقامتيساقو،اهفرعأملدالب
؟كهجوةيؤرنمنآلاىتحينتمرحاذاملف.كنعثحبأ
.رخآًائيشبلطأال،كيلإينذخمث،كهجوينرأبراي
اييبلقلكأتًاراننإ.تومأوكارأ.ىرخأةينمأيلسيل

!!»يديس

ًاليوطترس.هيفليللاتيضقيذلاتيبلامامأترس
.اينعتيبجراخلبجلاقيرطيفريسأيبذإو،فدهنودب
لهسيفانأاذإفيسفنىلإتدعبعتلابتسسحأامدنع
اذوه؟اذهام.يدحوتسلانأاذإو،لبجلالوهسنم
عمتجيريفغروهمج،هقافروسرطب..رزاعلواكزوساباراب

نأتملع؟ناكملااذهىلإءالؤهبءاجيذلاام.منريو
نيبتاعامتجااوميقينأاوداتعاحيسملابنينمؤملاضعب

لجألهللانيركاشبآللتاولصلانوعفري،رخآونيح
!...هنباهلاسرإ

مهلمدقفحيسملاقبسنيذلانمنورضاحلاناك
سواميتراباذهو،هينيعحتفيذلاباشلااذه..تاكرب

لجراذهو،اكزاذه..ميرمواثرمهذهو،ةيرماسلاهذهو
،سوميدوقينويمارلافسوياذوه..ابانرب،ةرملوألهارأ
توثجو.خأةئامسمخنمرثكأ..لاجرلانممهرثكأ
ينرأديساي«:تيكبوةرارحبتيلص.يلصأمهعم
سحبتسسحأيهجوىلعئفكنمانأاميفو.»كهجو
ىلإضكرتريهامجلاترصبأوّينيعتحتفف،يبطيحتةكرح
مالس«:لوقيوةوبرىلعفقيبيهمصخشباذإو.مامألا
كلذعفرو.هلاودجسوهمامأهلكروهمجلااثجو.»مكل

تلواح..وههنأتملع.ىرحأتوكسناكفهديديسلا
توصلانكلو،خرصأنأتلواح.هيلإيقيرطقشأنأ
..ةكرحلكنعتزجعويقلحيفسبتحا

لِمْمُتْنَأ«:ملعيذخأوسلجو
ْ
َدَسَفْنِإْنِكلَو،ِضْرَألاُح

ملا
ْ

لِ
ْ
يشِلُدْعَبُحُلْصَيَال؟ُحَّـلَمُياَذاَمِبَفُح

طُيْنَألَّـالِإ،ٍءَْ
ْ
َحَر

.)٥:١٣ىّتم(»ِساَّـنلاَنِمَساَدُيَواًجِراَخ

لٱُروُنْمُتْنَأ«
ْ
ُختْنَأُنِكْمُيَالِ.َملاَع

ْ
َىلَعٌةَعوُضْوَمٌةَنيِدَمىَف

َحتُهَنوُعَضَيَوًاجاَِرسَنوُدِقوُيَالَو،ٍلَبَج
ْ
ملٱَت

ْ
َىلَعْلَب،ِلاَيْكِ

ملٱ
ِجلُءِيضُيَفِةَراَنَْ

َ
يفَنيِذَّـلٱِعيِم لٱِ

ْ
لَف.ِتْيَب

ْ
اَذَكٰهْمُكُروُنْئِضُي

حلٱُمُكَلاَمْعَأاْوَرَيْيَكِل،ِساَّـنلٱَماَّـدُق
ْ

ُمُكاَبَأاوُدِّـجَمُيَو،َةَنََس
يفيِذَّـلٱ .)١٦-٥:١٤ىّتم(»ِتاَواَمَّـسلٱِ

اَنَأاَّـمَأَو.ٍّنِسِبٌّنِسَوٍْنيَعِبٌْنيَع:َليِقُهَّـنَأْمُتْعِمَس«
َكِّـدَخَىلَعَكَمَطَلْنَمْلَب،َّـَّـرشلٱاوُمِواَقُتَال:ْمُكَلُلوُقَأَف
َذُخْأَيَوَكَمِصاَُخيْنَأَداَرَأْنَمَو.ًاضْيَأَرَخآلٱُهَلْلِّـوَحَفِنَمْيَألٱ
ًادِحاَوًاليِمَكَرَّـخَسْنَمَو.ًاضْيَأَءاَدِّـرلٱُهَلْكُرْتٱَفَكَبْوَث
َِضَرتْقَيْنَأَداَرَأْنَمَو،ِهِطْعَأَفَكَلَأَسْنَم.ِْنيَنْثٱُهَعَمْبَهْذٱَف
ُضِغْبُتَوَكَبيِرَقُّبُِحت:َليِقُهَّـنَأْمُتْعِمَس.ُهَّـدُرَتَالَفَكْنِم
اوُكِراَب.ْمُكَءاَدْعَأاوُّبِحَأ:ْمُكَلُلوُقَأَفاَنَأاَّـمَأَو.َكَّـوُدَع
َنيِذَّـلٱِلْجَألاوُّلَصَو،ْمُكيِضِغْبُمَىلِإاوُنِسْحَأ.ْمُكيِنِعَال
طَيَوْمُكْيَلِإَنوُئيِسُي

ْ
يفيِذَّـلٱُمُكيِبَأَءاَنْبَأاوُنوُكَتْيَكِل،ْمُكَنوُدُر ِ

،َنيِِحلاَّـصلٱَوِراَْرشَألٱَىلَعُهَسْمَشُِقْرشُيُهَّـنِإَف،ِتاَواَمَّـسلٱ
َنيِذَّـلٱُمُتْبَبْحَأْنِإُهَّـنَأل.َنيِِملاَّـظلٱَوِراَرْبَألٱَىلَعُرِطْمُيَو
لٱَسْيَلَأ؟ْمُكَلٍرْجَأُّيَأَف،ْمُكَنوُِّبُحي

ْ
َنوُلَعْفَيًاضْيَأَنوُراَّـشَع

؟َنوُعَنْصَتٍلْضَفَّـيَأَف،ْطَقَفْمُكِتَوْخِإَىلَعْمُتْمَّـلَسْنِإَو؟َكِلٰذ
لٱَسْيَلَأ

ْ
َنيِلِماَكْمُتْنَأاوُنوُكَف؟اَذَكٰهَنوُلَعْفَيًاضْيَأَنوُراَّـشَع

يفيِذَّـلٱُمُكاَبَأَّـنَأاَمَك ٥:٣٨ىّتم(»ٌلِماَكَوُهِتاَواَمَّـسلٱِ
-٤٨(.

ُلَعْفَتاَمَكَلاَمِشْفِّـرَعُتَالَفًةَقَدَصَتْعَنَصىَتَم«
يفَكُتَقَدَصَنوُكَتْيَكِل،َكُنيِمَي خلٱِ

ْ
يفىَرَييِذَّـلٱَكوُبَأَف.ِءاََف ِ

خلٱ
ْ
.)٤و٦:٣ىّتم(»ًةَيِنَالَعَكيِزاَُجيَوُهِءاََف

ِخمَىلِإْلُخْدٱَفَتْيَّـلَصىَتَمَفَتْنَأاَّـمَأَو«
ْ
ْقِلْغَأَوَكِعَد

يفيِذَّـلٱَكيِبَأَىلِإِّـلَصَو،َكَباَب خلٱِ
ْ
يفىَرَييِذَّـلٱَكوُبَأَف.ِءاََف ِ

خلٱ
ْ
.)٦:٦ىّتم(»ًةَيِنَالَعَكيِزاَُجيِءاََف

ِحلاوُّمَتَْهتَال«
َ
َالَو،َنوُبَْرشَتاَمِبَوَنوُلُكْأَتاَمِبْمُكِتاَي

لَتاَمِبْمُكِداَسْجَأل
ْ

حلٱِتَسْيَلَأ.َنوُسَب
ْ
،ِماَعَّـطلٱَنِمَلَضْفَأُةاََي

جلٱَو
ْ

للٱَنِمَلَضْفَأُدََس
ِّـ

َالاََّـهنِإ:ِءاَمَّـسلٱِروُيُطَىلِإاوُرُظْنُا؟ِساَب
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َحتَالَوُعَرْزَت
ْ
َجتَالَوُدُص

ْ
ُّيِواَمَّـسلٱُمُكوُبَأَو،َنِزاََخمَىلِإُعَم

حلٱِبْمُتْنَأْمُتْسَلَأ.اَُهتوُقَي
ْ
َّـمَتْهٱاَذِإْمُكْنِمْنَمَو؟اَهْنِمَلَضْفَأِّـيَِر

ِملَو؟ًةَدِحاَوًاعاَرِذِهِتَماَقَىلَعَديِزَيْنَأُرِدْقَي
َ
َنوُّمَتَْهتاَذا

للٱِب
ِّـ

حلٱَقِباَنَزاوُلَّـمَأَت؟ِساَب
ْ
َالَوُبَعْتَتَال!وُمْنَتَفْيَكِلَْق

يفُناَمْيَلُسَالَوُهَّـنِإْمُكَلُلوُقَأْنِكٰلَو.ُلِزْغَت َناَكِهِدَْجمِّـلُكِ
لَي

ْ
حلٱُبْشُعَناَكْنِإَف.اَهْنِمٍةَدِحاَوَكُسَب

ْ
ُدَجوُييِذَّـلٱِلَْق

لٱ
ْ
طُيَوَمْوَي

ْ
يفًادَغُحَر لُي،ِروُّنَّـتلٱِ

ْ
حلٱِبَسْيَلَفَأ،اَذَكٰهُهللاٱُهُسِب

ْ
ِّـيَِر

لُيًاّدِج
ْ

اَذاَم:َنيِلِئاَقاوُّمَتَْهتَالَف؟ِناَميِإلٱِيليِلَقاَيْمُتْنَأْمُكُسِب
لَناَذاَمْوَأ،ُبَْرشَناَذاَمْوَأ،ُلُكْأَن

ْ
طَتاَهَّـلُكِهِذٰهَّـنِإَف؟ُسَب

ْ
اَهُبُل

َحتْمُكَّـنَأُمَلْعَيَّـيِواَمَّـسلٱُمُكاَبَأَّـنَأل.ُمَمُألٱ
ْ

ِهِذٰهَىلِإَنوُجاَت
لُك
ِّـ
طٱِنِكٰل.اَه

ْ
ُداَزُتاَهُّلُكِهِذٰهَو،ُهَّـرِبَوِهللاٱَتوُكَلَمًالَّـوَأاوُبُل

.)٣٣-٦:٢٥ىّتم(»ْمُكَل

لاُهللاَّـبَحَأاَذَكهُهَّـنَأل«
ْ
لاُهَنْباَلَذَبىَّـتَحََملاَع

ْ
ْيَكِل،َديِحَو

حلاُهَلُنوُكَتْلَب،ِهِبُنِمْؤُيْنَمُّلُكَكِلَْهيَال
ْ
انحوي(»َّـيِدَبَألاُةاََي

٣:١٦(.

ِهيِرُيَسَو،ُهُلَمْعَيَوُهاَمَعيَِمجِهيِرُيَوَنْبٱلٱُِّبُحيَبآلٱَّـنَأل«
َبآلٱَّـنَأاَمَكُهَّـنَأل.ْمُتْنَأاوُبَّـجَعَتَتِلِهِذٰهْنِمَمَظْعَأًالاَمْعَأ
.ُءاَشَيْنَميِيُْحيًاضْيَأُنْبٱلٱَكِلٰذَك،يِيُْحيَوَتاَوْمَألٱُميِقُي

،ِنْبٱلِلِةَنوُنْيَّـدلٱَّـلُكىَطْعَأْدَقْلَب،ًادَحَأُنيِدَيَالَبآلٱَّـنَأل
جلٱَمِرْكُيْيَكِل

ْ
ُمِرْكُيَالْنَم.َبآلٱَنوُمِرْكُياَمَكَنْبٱلٱُعيَِم

حلَا.ُهَلَسْرَأيِذَّـلٱَبآلٱُمِرْكُيَالَنْبٱلٱ
ْ
حلٱَّـَق

ْ
َّـنِإ:ْمُكَلُلوُقَأَّـَق

،ٌةَّـيِدَبَأٌةاَيَحُهَلَفيِنَلَسْرَأيِذَّـلٱِبُنِمْؤُيَويِمَالَكُعَمْسَيْنَم
ملٱَنِمَلَقَتْنٱِدَقْلَب،ٍةَنوُنْيَدَىلِإِيتْأَيَالَو

حلٱَىلِإِتْوَْ
ْ
اَذه.ِةاََي

-٥:٢٠انحوي(»ُهَلَسْرَأَوُهيِذَّـلاِباوُنِمْؤُتْنَأ:ِهللاُلَمَعَوُه
.)٦:٢٩و٢٤

ملٱَعيَِمجاَيَّـَيلِإاْوَلاَعَت«
اَنَأَو،ِلاَْمحَألٱِيليِقَّـثلٱَوَنيِبَعْتُْ

ٌعيِدَوِّـينَأل،يِّـنِماوُمَّـلَعَتَوْمُكْيَلَعيِريِناوُلِْمحِا.ْمُكُحيِرُأ
لٱُعِضاَوَتُمَو

ْ
لَق

ْ
ٌِّـنيَهيِريِنَّـنَأل.ْمُكِسوُفُنِلًةَحاَراوُدِجَتَف،ِب

.)٣٠-١١:٢٨ىّتم(»ٌفيِفَخِيلِْمحَو

الإبعوتسأنأعطتسأملو،ديسلاهلاقامضعباذه
رهاوجنمزونكاهنإ.انههتركذيذلاليلقلاءزجلااذه
بتكلاعسيملاعلانأنظأتسلفبتكيفتبتُكول،ةاقتنم
.ةبوتكملا

نمكتنكفانأامأ،مهبولقلكبنوغصُيعيمجلاناك
حلٱُزْبُخَوُهاَنَأ«:هلوقىنعمتمهف،ًاماهتلاهمالكمهتلي

ْ
.ِةاََي

ُّلُك.ًادَبَأُشَطْعَيَالَفِيبْنِمْؤُيْنَمَو،ُعوَُجيَالَفَّـَيلِإْلِبْقُيْنَم
ملٱاَذٰهْنِمُبَْرشَيْنَم

ُبَْرشَيْنَمْنِكٰلَو.ًاضْيَأُشَطْعَيِءاَْ

ملٱَنِم
:٦انحوي(»ِدَبَألٱَىلِإَشَطْعَيْنَلَفاَنَأِهيِطْعُأيِذَّـلٱِءاَْ
.)١٤و٤:١٣و٣٥

اوسملينأنوديريهوحنروهمجلامجهفهمالكنمىهتنا
..مهبوهّرمومهنكامأيفاوسلجفمهيلإراشأهنكلو،هبايث

نهنمبرتقاف،نهلافطأنلمحيةوسنلاضعبرصبأ
املو..مهكرابومهنضتحاولافطألاسوؤرىلعهيديعضوو
طَيَْملَنيِذَّـلاَنِمُتْدِجُو«:لاقّيلإلصو

ْ
:١٠ةيمور(»ِينوُبُل

؟كللمعأنأديرتاذاموبلطتاذام)٢٠

كارأ..كارأنأالإًائيشبلطأاليديساي«:تلق
تملس.ةليوطنينسنمكبتنمآدقل.يديسايطقف

:يللاقف»كيمدقدنعياياطخلكتعضو.كليتايح
مالسبكدبعقلطتنآلا«:تلق.»كاياطخكلةروفغم«

.»كاترصبأينيعنأل

ةلحرلالمكأ.دودممكمامأقيرطلا.دعبسيل«:لاقف
كلباقتس.قيضكلنوكيسملاعلايف.رهنلاربعتنأىلإ
انأاهينأل.كدحونوكتنلكنكلو،تاقشموبعاتم
ءانيملاىلإلصتىتحككرتأنلو،كداهجمايألككعم
.»مالسبريخألا

املف.هتاملكعمسأسأرلاضفاختقولالوطتنك
...ةظحليفىفتخا.هدجأملفيسأرتعفرتكس

ضافحرف.فطاوعلانمنافوطيبلقيفوناكملاتكرت
.عفريوعفتريلعجحرف...يتايحبناوجلكألمىتح
هقيرطيفحستكابح.ىفكبراي«:تلق.هيفتقرغ
صخش.هيفاملكبيمامأنمملاعلاىفتخا.ءيشلك
تيسن.رخآءيشبمتهأال.هدحووه..يبلقألمدحاو
كعمانأاهو«:يللاقدقل»اهسفنةايحلا..سابللاوماعطلا

ءيشلكتدقفينأتسسحأكلذعمو.»ككرتأنلو
.»انههنوكأنأبرايديج«:هلتلق.ينعىفتخاامدنع
.رخآًائيشيلىأرهنكلو

ىلإسودرفلانمتجرخدقتنكولامكتجرخ
ريسأليرومأبترأانأاه.كوشلاىلإةنجلانمو،ضرألا

قيرطلا..رهنلاىلإةثجلجلانميلاهنّيعيتلاقيرطلايف
ضرأهيف،لالتونايدوولابجهيف،تملعامكليوط
اهيف.رطاخمتاهجوةنمآتاهجهيف.ةنشخضرأوةمعان
هذهليسفنزهجألتجرخ.ودعللراكوأاهيفوديسللعالق
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نأينوغلبأ.مايأةرشعدعب،الك..عوبسأدعب.ةلحرلا
ىلإاوقلطناف،ليلجلايفهباوقتليلذيمالتلاىعدتساديسلا

َعِفُد«:ًالئاقمهملكومدقتف.مهرمأثيحلبجلاىلإكانه
لُسُّلُكَّـَيلِإ

ْ
يفٍناَط لَتَواوُبَهْذٱَف،ِضْرَألٱَىلَعَوِءاَمَّـسلٱِ

ْ
اوُذِم

لٱِحوُّرلٱَوِنْبٱلٱَوِبآلٱِمْسٱِبْمُهوُدِّـمَعَوِمَمُألٱَعيَِمج
ْ
.ِسُدُق

لَعَو
ِّـ
ُلِسْرُأاَنَأاَهَوِهِبْمُكُتْيَصْوَأاَمَعيَِمجاوُظَفَْحيْنَأْمُهوُم
يفاوُميِقَأَف.ِيبَأَدِعْوَمْمُكْيَلِإ لُتْنَأَىلِإَميِلَشُروُأِةَنيِدَمِ

ْ
اوُسَب

.)٢٤:٤٩اقولو٢٠-٢٨:١٨ىّتم(»ِيلاَعَألاَنِمًةَّـوُق

هيديعفرواينعتيبىلإًاجراخمهجرخأهنأتعمسو
،ءامسلاىلإدعصُأومهنعدرفنامهكرابيوهاميفومهكرابو
.ميظعحرفبميلشورأىلإاوعجروهلاودجسف

ةنيدملاىلإةثجلجنم:سماخلابابلا

ةلحرللدادعتسالا:لوألالصفلا

ّيلإحملأ.ينقلطينأأشيمل.ىقبأنأحيسملارمأناك
؟انأ..انأ.رورغلانمءيشبتسسحأ.ّيلإةجاحيفهنأ
هلضفبهنكلو.ملاوعلالككلميوهو؟ّيلإةجاحيفحيسملا
نأّيلعنأنلعأ.يطعتسيناكولامكبلطيمثيطعي
.كلذبدجمتيهنأنلعأ.هبينمركأامعسانلاثدحأ
لاغدأب،ةنشخضرأبرمأس.ًالهسسيلقيرطلانإيللاق
يعمنوكيس.يعمنوكيسهنإلاقهنكل،لابجولالتو
هارأالدق.يعمنوكيسوههنأماهلارمألانكلو.ءالمز
.ينقرافينلهنكلودسجلانيعب

يفرظتنأنأهتاميلعتكرتدقل.ةلحرللدعتسأتأدب
هذههجاتحتاملكهعمًالماحهلوسرلصينأىلإميلشروأ
راظتنالايفنونوكيسرشعينثالانأتملعو.ةلحرلا

ءاسنلاضعبوةيلدجملاوهمأوعوسيةوخإنوكيسو
.ميرمهتقيقشورزاعلناك.لاجرلانمددعو،تايرخألا
نوروزيسنيذلافويضللماعطلازهجتتيبلايفاثرمتناك
.اينعتيب

.سقرمانحويمأميرمتيبيفةيلعلايفانعامتجاناك
ةيقتةديستناكهمأنكل،بابشلالوأيفانحويناك
ًاناكملخدأينأتسسحأةيلعلاتلخدامدنع.ةجضان
ىلعةدحاوسفنبنوبظاويعيمجلاناك.ةديدشرانبىمحم
.ةبلطلاوةالصلا

ةريغلاتباذ،تاولصلاكلتبيهليفءيشلكباذ
ةبحمبمهلكاومحتلاو،ذيمالتلانيبىلجتتتناكيتلا
نوكيمهنمنمةرجاشمللناكمنكيمل.تاذللةركنم
وأحيسملانيميىلعسلجينأبلطينمدجويمل.لوألا

ةينانألاتباذ.قلقلاوفوخلاوكشلاباذ.هراسينع
،نيرشعوةئامانسلاننأتسسحأ..ددرتلاباذ،ةيداملاو
ىلإحابصلانممويلكعمتجنانك.دحاودرفاننألب
.راهنلاءانثأيفماعطلانمليلقلالقأبالإغّلبتنال،ءاسملا
.بارشوأماعطىلإانتجاحباهيفرعشنملمايأترمدقل
نأو،حيسملادجمتينأانتابلطتناك.ةيسودرفانمايأتناك
.هبدوعوملايزعملاانللسري

اهيأ«:لاقوسرطبناعمسفقوتارتفلاىدحإيفو
.دوقفمذيمالتلانمًادحاونأنورتمتنأ..ةوخإلالاجرلا
لوألانمناكاندحأنكلو..رشعينثاحيسملاراتخادقل
هناكمنأحورلابأبنأفدواديبنلاقبسدقل.كالهلانبا

اوضبقنيذللًاليلدراصو،ًارداغًانئاخناك.رخآهذخأيس
ىلإبهذدقو..مثإلاةرجأنمًالقحىنتقا.حيسملاىلع
همسجنكلو،ةرجشلاعرفبهقنعقلع..هسفنقنشوهتيب
هنطبتقشنافتبانلاقيلُعلاىلععقوفهبىوهليقثلا

،نئاخلابيصنباهلكةنيدملاتعمسو،هؤاعمأتجرخو
نأباتكلاأبنأدقلو-نئاخلكلًاملَعاذوهيمساراصو
هللامامأاولثمتنأمكنمبلطأكلذل.رخآهذخأيسهناكم
هرايتخايفطرتشُيو،رشعيناثلالوسرلامكيديأىلعراتخيل
ىلإهتمدخءدبذنمحيسملادهاشو،انعمأدتبادقنوكينأ
ءامسأةدعتضرُعو.»هتمايقبانعمًادهاشنوكيل،مويلا
ربتعأتنكينألرمألايفانألخدتأمل،اهيفموقلاشقانت
نينثاىلعتهتناةشقانملانأىلع.مهطسويفًابيرغيسفن
ةلضافملانكيمل.سايتمو،ستسويبقلملااباسراب:امه
يفيتلاتايافكلاسفنلمحيناكنينثالانملك.امهنيب
،ةعرقلاءاقلإوهويدوهيلاماظنلاىلإاوأجلكلذلو.رخآلا
اوقلأو.هراتخينينثالانمًايأنلعينأهللانماوبلطواولصف
.رشعدحألاعمبسُحف.سايتمىلعتعقوفةعرقلا

رمألاناكلب..اهترارحفختملو..ةالصلانعفكنمل
ةرشعةدمةرارحبوةدحاوسفنبيلصنانللظ.سكعلاب
.نبالادعوبنيكسمتمبآلاعمثدحتنانك.ةلماكمايأ

،ليلقبليللافصتنملبقنآلاتاملكلاهذهبتكا
لازيالهُتزُجيذلارابتخالا.يتايحيفمويمظعأمويلاناك
امىلإىوصقلاةجاحلاكردأنكأمل..فنعبينزهينآلاىلإ

هللانعثحابلاةنيدملاىلإةثجلجنم:سماخلابابلا
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يفنوعراصيصاخشأ.ةريخألامايألاةرشعلايفهبانمق
يداحلامويلاءاجاملف..ةايحلانمىلغأوهامليبس
ملنيسمخلاموينأتركذتنيسمخلالوقأينعدوأ،رشع
بعتناننإ،داصحلاديعمويوه.انلًاديدجًاموينكي

امنكل،بعتناننأحيحص.دصحنمث...بعتنوبعتنو
اهيفةبوصخلاو.هللااهقلخةبرتلاف،هيفانللضفالهدصحن
.هللاهلسريرطملاو،هللانمراذبلايفةايحلاو،هللاعنصنم
هللالسريتابنلازربينأدعبو،رظتننمثراذبلايمرن

،هعمجنكاذذإو..هجاضنإىلعنالمعيهءاوهوهسمش
...ثدحاماذهو

لزالزلبةدحاوةلزلزنكتمل.ةدشبناكملاعزعزت
مل،راننمةنسلأ؟اذهاممث.انتزهوناكملاتزهةعباتتم
!تبهتلافانبولقتقرحأاهنكل،انماسجأالو،انبايثقرحت

ِمْساِبِيتآلاٌكَراَبُم!ِّـبَّـرلاِمْساِبِيتآلاٌكَراَبُم«:فتهنانلعجو
،ٌسوُّدُق،ٌسوُّدُق«:منرنانقلطنالب.)٢١:٩ىّتم(»!ِّـبَّـرلا
لاُهلِإلاُّبَّـرلا،ٌسوُّدُق

ْ
لاَوَناَكيِذَّـلا،ٍْءَيشِّـلُكَىلَعُرِداَق

ْ
ُنِئاَك

ملاَذُخْأَتْنَأُّبَّـرلااَُّهيَأٌّقِحَتْسُمَتْنَأ.ِيتْأَييِذَّـلاَو
َدْجَْ

لاَو
ْ
لاَوَةَماَرَك

ْ
َيِهَو،ِءاَيْشَألاَّـلُكَتْقَلَخَتْنَأَكَّـنَأل،َةَرْدُق

خلاَوُهٌّقِحَتْسُم.ْتَقِلُخَوٌةَنِئاَكَكِتَداَرِإِب
ْ
ملاُفُوَر

ْنَأُحوُبْذَْ
لاَذُخْأَي

ْ
لاَوَةَرْدُق

ْ
حلاَوىَنِغ

ْ
لاَوَةَمْكِ

ْ
لاَوَةَّـوُق

ْ
ملاَوَةَماَرَك

َدْجَْ
لاَو

ْ
.)٥:١٢و١١و٤:٨ايؤر(»!َةََكَرب

نحنوقيرطلاىلإانلزن..تارشعةدعةيلعلايفانك
.ةيحانلكنمانبتطاحأوانتألمةيولعةوقنأسحن
طيحيبيهللانمًانافوطنأيلثممهنأيناوخإنمتملع
نموقوفنمومادقنموفلخنمهسفنهللا..مهب
انتداهشمدقنانفقو..راسيلانمونيميلانم..لفسأ
ةميدقلاةيرصملايتغلبملكتأنأًابجعاي..كلملاحيسملل
.تاغللالكبانملكتو،ةينانويلابملكتألب..اهتيسنيتلا

نماوءاجدقاوناكنيلادوهيلاجاجحلاروهمجعمس
انورصبأ.اولبقأفةلزلزلاتوصاوعمس..ملاعلادالبفلتخم

نمًافلؤمروهمجلاناك.انتاوصأتطلتخادقوملكتننحنو
اوسنجتمهنكل،ًادوهياوناكمهلك.ةفلتخمتايسنجنمطيلخ
ةداهشدحاولكعمسو،اهيفاوماقأيتلادالبلاةيوعرب
.اهيفدلُويتلاهتغلبحيسملاديسلا

مغرلاب،ىراكُساننأتاغللافالتخاببسبضعبلانظ
نظو.حابصلانمىلوألاتاعاسلاناكتقولانأنم
.انلوقعنازيملتخادقاننأمهريغ

ىسعام:يسفنيفتلقف،سرطبناعمسفقوانهو
وهو،هديسةداهشمدقينأؤرجيلهو،لوقينأسرطب
؟هنمًالدببوقعيفقيالاذاملو؟ةيراجمامأهركنأيذلا
،ركنأيذلالجرلاعمسأململكتاملو.فقوسرطبنكل
ريصقلاهثيدحتعمس،ناكيذلاسرطبريغًالجرلب
:زكرملا

تقوسيلحابصلاتقونأل،ركُسلاةركفيفنبهأدب
هلنإ.ًاديدجًائيشسيلموقلانمادبامنإ.برشلا
،ميدقلاكلذىلإسرطبداعو.ًادجًاميدق،ًاميدقًاساسأ
لحيسهللاحورنأأبنتوقبسدقناكليئويهمسايبنىلإ

امنإسرطبلاقو.بابشوخويشنمبعشلاءانبأىلع
هللاحورلمعنموهةفلتخمتاغلبةداهشومينرتنمردص
مهبمهتيرخسوأمهلدوهيلاماهتانأكلذبحملأو.سودقلا

نوفدجيمهنأ،ةيفاكةحارصنودبنكينإو،نلعأو،أطخ
سرطبمدقمث.مهماهتاوأمهتيرخسبسدقلاحورلاىلع
تازجعملاوتايآلابهلدهشهللانأدهشويرصانلاعوسي
نأعمو..هلسرأبآلانأو،دحاوهللاوهنأو،هللانباهنأ
ناكرمألانأنونظياوناكهودهطضاوهومواقنيذلادوهيلا
نأعنميملكلذنأىلع.هبتريذلاوههنأتبثأ،هنعًامغر
مثَأيِدْيَأِبَ«:مهتهجاوميفمهللاق.ةميرجاوبكترادوهيلا

ََ
ٍة

لوقيةيراجمامأركنأيذلانأتشهدنامك»ُهوُمُتْبَلَص
مثَأيِدْيَأِبَو«:دوهيلاءاسؤرل

ََ
لَتَقَوُهوُمُتْبَلَصٍة

ْ
:٢لامعأ(»ُهوُمُت

٢٣(.

توملاعطتسيمل.هماقأهللانكلو«:لاعتوصبخرصو
ىرينلسودقلانأنلعأفقبسهللانإ.هكسمينأ
...»ًاداسف

لَف«:لوقلابهثيدحسرطبمتخو
ْ
ِتْيَبُعيَِمجاًنيِقَيْمَلْعَي

ابَر،ْمُتْنَأُهوُمُتْبَلَصيِذَّـلا،اَذهَعوُسَيَلَعَجَهللاَّـنَأَليِئاَْرسِإ
.)٢:٣٦لامعأ(»اًحيِسَمَو

فقو.تاملكلاهذهيقليوهوًاعئارسرطبناكمك
حاصو.ًامازقأهمامأءاسؤرلاروهمجادبو.ًاقالمعسرطب
اذام«:مهبولقتسختناومهرئامضتراثدقونيبعترمموقلا
.ذيمالتلااهيأانلاولوق،سرطبايانللق؟لعفناذام؟لعفن
.»يتآلابضغلانموجننللعفناذامانوربخأ...انوربخأ

ءاج..مكيدفيلهسفنهللاءاجدقل:باوجلاناكو
نمبيلصلاىلعتام.مكنعرفكييكلهللانباحيسملا
لَواوُبوُت«.مكلجأ

ْ
َعوُسَيِمْساَىلَعْمُكْنِمٍدِحاَوُّلُكْدِمَتْعَي

هللانعثحابلاةلحرللدادعتسالا:لوألالصفلا
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ملا
خلاِناَرْفُغِلِحيِسَْ

ْ
لاِحوُّرلاَةَّـيِطَعاوُلَبْقَتَف،اَياََط

ْ
لامعأ(»ِسُدُق

٢:٣٨(.

مويلاكلذيفنمآو،تائموتارشعريهامجلاتلبقأو
ىلوألاةعامجلاتسسأتاذكهو..اودمتعاوفالآةثالثوحن
!ةينلعةروصبكلذو،ًاصّلخموًاهلإوًابرحيسملابتفرتعايتلا

مث،ليللانمةرخأتمةعاسىلإنيعمتجمموقلالظ
!مويلاةزجعمنعنوثدحتيمهوتاعامجتاعامجاوفرصنا

كاذذإو،نيبرقملانمليلقددعورشعانثالايقب
نمتبلطينأركذتتنأ«:هلتلقوسرطبىلإتمدقت
نميتحايسلمكأنأينرمأهنكلو،ينقلطينأديسلا
،ةمزاللاةحلسألاوهتاميلعتيناطعأدقو.ةنيدملاىلإةثجلجلا

لفكيامبيلاهحضوينمىلإجاتحأينكلو،يعميهاهو
تررطضاينأالإرخأتمتقولانأعمو.ًايفاكًامهفاهمهف
روكبيفًادغيتلحربموقأسينألكئالمزىلإوكيلإيتآنأ
!»حابصلا

تثدحتيذلايرصملاتنأ،هآ«:لاقوسرطبّيلإرظنو
الكنأهللاركشأينإو،انثيدحركذألازأاليننإ.كعم
تاملكلعمتسننأيفكيهنأعمو..ديسلابًاكسمتمتلز
نأوهفكلهلوقأاملوأامأ!كلاهديعأسينأالإديسلا
امىلعكللاقدقل.ةلهسًاقيرطتسيلكمامأقيرطلا
كمامأ..ًانايدوويراحصوًاداهووًالابجكمامأنإركذأ

..كاوشأوقئادحكمامأ.تاباغوةطسبنمضارأولوهس
نـوــموـاـــقــينوريــــثــكوكـــبنـوـــبــحرـــينـوــلـيــلـــقكـــمـاــمأ

يف«:حيسملالقيملأ..كنودهطضيو لٱِ
ْ
ْمُكَلُنوُكَيَسَِملاَع

.)١٦:٣٣انحوي(ٌ»قيِض

ريبكلاحابصملااذه،يهاهفكلاهاطعأيتلاةزهجألاامأ
..هريغًاحابصملمعتستال.قيرطلالككلءيضييذلا
امالإاهنملبقتالأكحصنأانأفىرخأحيباصمتدجواذإ
!»هللاةملكحابصم«هنإ.حابصملااذهعمقفتي

دسجتملاهللاةملككلاهرينيهذهةبوتكملاهللاةملكو
لاُروُنَوُهاَنَأ«:لاقيذلا

ْ
يفِيشْمَيَالَفيِنْعَبْتَيْنَمِ.َملاَع ِ

لُّظلا
ْ
حلاُروُنُهَلُنوُكَيْلَبِةَم

ْ
كشهديو.)٨:١٢انحوي(»ِةاََي

...قيرطلاوهتقولاسفنيفوحابصملاوههنأملعتنأ

ُسوُماَن«:نإف،ةيصوللعمسا.سدقملاباتكلاكمامأ
ُرِّـيَصُتٌةَقِداَصِّـبَّـرلاُتاَداَهَش.َسْفَّـنلاُّدُرَيٌلِماَكِّـبَّـرلا
جلا

ْ
.)١٩:٧رومزم(»اًميِكَحَلِهَا

كرت.»ينعبتا«:كللوقييذلاحيسملاصخشكمامأو
.هتاوطخعبتنيكلًالاثمانل

هذهىرتله.ًاقحميظعزاهجوهفيناثلازاهجلاامأ
رزلااذهف،قدصُتالاهتمظعلداكتةزجعماهنإ؟رارزألا
وجرأ.سدقلاحورلاونبالاوبآلاعمةكرشلازاهجبلصتي
.ةدحولابرعشتالىتحرارمتسابزاهجلااذهلمعتستكنأ
َكِيْأَرِب«.ىنميلايديبتكسمأ.كعمًامئادينكلو:هللق
.)٧٣:٢٤رومزم(»ِينُذُخْأَتٍدَْجمَىلِإُدْعَبَو،يِنيِدَْهت

امدنعًاصوصخ،»ةدجنلا«زاهجبلصتيهيلييذلارزلاو
ةظقيلاتلمهأدقنوكتامدنعوأ،ءادعأكبطيحي

فارتعالابلصتيزاهجلااذه..ةميزهللوودعللتضرعتو
ذإكنكلوقرغللضرعتتدقكنإ.لسوتلاوللذتلاو
مث...كذقنيوكيلإهديدميساذهةدجنلازاهجلمعتست
ِمل،ِناَميِإلاَليِلَقاَي«:كللوقيوكخبوي

َ
ىّتم(»؟َتْكَكَشاَذا

١٤:٣١(.

نأنودلزنتدق،هيلإجاتحتالكناوجرأو،تلاثلارزلاو
ةوهلايفطقستىتحجرحدتتوجرحدتتلظتويردت
كنأو،كبتطاحأطوبطخألاعباصأدجتامدنع،ىلفسلا
..دوادكلملاًاميدقزاهجلااذهلمعتسادقل..ًايئاهنتعض

رس،قلقنودبرس.رسفختال..ناميلسكلملانظأو
،مالسلاكعموةسيفنلاوةقداصلاديعاوملاكعمنإفًانئمطم
يفدجتسو.هسفنحيسملاكعملب،هللاحوركعمو
!كنيعيامكعميتلاةزهجألا

هذهنعكلفشكتساهزوجتسيتلافورظلاسفن
ىلعلكوتورس.اهلمهتال،اهلامعتساةيفيكنعوةزهجألا
ايه،نآلانمريستالاذامل؟حابصلاىتحرظتنتاذاملو..هللا
.كلجأنميلصنسوةكرابملاكتحايسأدبا

نأدعباهتأدب.هللاىلعًالكوتميتلحرتأدباذكهو
يهلإويديسبيناميإبيتداهشتددجوهللاحوربتألتما
معن.هييدفمدادعيفينلبقيذلاحيسملاعوسيبرلا
اي..ًالماكنكيملينيقينأركنأالينأولو،نيقييفترس
.ينتبثبراي..ينتبثبر

هللانعثحابلاةلحرللدادعتسالا:لوألالصفلا
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...ديدجتلاونحشلاةطحم:يناثلالصفلا
هيجوتلاو

ىلعوأسمألاةسلجدصقأال،ةقباسلايتسلجيف
عممهتاءاقلىدحإيفمهنأسرطبيلركذ-مويلاحصألا
يفْلَه،ُّبَراَي«:مهثيداحأضرعميفهولأسحيسملا اَذٰهِ
لٱ

ْ
ملٱُّدُرَتِتْقَو

لُْ
ْ
سرطبلاقو.)١:٦لامعأ(»؟َليِئاَْرسِإَىلِإَك

ملمهلحيسملااهرفويتلاةيحورلاءاوجألامغربمهنإ
يفنوركفياورمتسالب،دسجلانماوجرخينأاوعيطتسي
.انعمًاميركحيسملاناكمك:سرطبلاقو.ليئارسإةكلمم
ةقيقحانمهفيلناحدقتقولانأريمللبانتينادسجخبويمل
َتاَقْوَألٱَوَةَنِمْزَألٱاوُفِرْعَتْنَأْمُكَلَسْيَل«:انللاق.توكلملا
يفُبآلٱاَهَلَعَجيِتَّـلٱ لُسِ

ْ
َّـلَحىَتَمًةَّـوُقَنوُلاَنَتَسْمُكَّـنِكٰل،ِهِناَط

لٱُحوُّرلٱ
ْ
يفًادوُهُشِيلَنوُنوُكَتَو،ْمُكْيَلَعُسُدُق يفَوَميِلَشُروُأِ ِ

لٱِّـلُك
ْ
١:٧لامعأ(»ضْرَألٱىَصْقَأَىلِإَوِةَرِماَّـسلٱَوِةَّـيِدوُهَي

طقفميلشروأمضتالهتكلممنأحيسملانلعأاذهيف.)٨و
ىلع..ملاعلالكلب..ًاضيأةرماسلالب،ةيدوهيلالكالو
هذهانلندقو..ةوقلاننساننأوهرثكألابهيلعّربنامنأ
.ًالعفةوقلا

هذهتلنو،ةيلعلايفمهعمتنكسيمادرتسونانأو
يلحرشنأدعب،هكرتأانأوسرطبيللاقو..ةوقلا
كيفكتةوقتلندق«:اهلامعتساةيفيكويعميتلاةزهجألا
دقةوقلاهذهنأىلع.اهسفنةيدبألالب،اهلكةايحلا
طُتَال«:ةيصولاكانهو.اهفعضياملضرعتت

ْ
»َحوُّرلااوُئِف

ُحتَال«:ىرخألاةيصولاو.)٥:١٩يكينولاست١(
ْ
ِهللاَحوُراوُنِز

لا
ْ
اوُرَهْسِا«:ةماهلاةيصولاو.)٤:٣٠سسفأ(»َسوُّدُق

يفاوُلُخْدَتَّـالَئِلاوُّلَصَو َجتِ
ْ
ٍمَدَعَمْتَسْيَلاَنَتَعَراَصُمَّـنِإَف.ةَبِر

لاِةَالُوَعَم،ِنيِطَالَّـسلاَعَم،ِءاَسَؤُّرلاَعَمْلَبٍ،ْمَحلَو
ْ
َىلَعَِملاَع

لُظ
ْ
يفِةَّـيِحوُّرلاِّـَّـرشلاِداَنْجَأَعَم،ِرْهَّـدلااَذهِةَم »ِتاَّـيِواَمَّـسلاِ
دقكنإ«:سرطبيللاقو.)٦:١٢سسفأو٢٦:٤١ىّتم(

تّلقدقكتوقنأوأفيعضكنأبرخآونيحنيبسحت
نإ...ةريثكتاوقكلميكمجاهييذلاودعلانأوأ،ًاعون
يفةدايز-حيسملانكلو،ةيافكلاهيفةزهجألانمهكلمتام
لكنيبىوُقلانحشتاطحمماقأدق-كقيرطنيمأت
سفنيفو.نحشلاةداعإوأدوجوملاةيوقتلىرخأوةفاسم
ناكاذإهليدعتوأراسملاهيجوتبتاطحملاهذهموقتتقولا
دق.قيرطلالوطىلعةدوجومتاطحملاهذهو-فرحنادق
،ةرهاظريغنكامأيفنوكتدقو،روهظلالكةرهاظنوكت

اهلةيلاعنابميفاهضعب...ةدوجومديكأتلكباهنكلو
تويبيفضعبلا.ةعضاوتمنابميفاهضعبو،ةعفترمبابق

هذهكببحرتس.رئاغملابيدارسيفضعبلاو،تالئاع
ةعباتتاطحماهنأل،ةمزالةمدخلككلمدقتسو.تاطحملا
!!»هل

ماقأدقودعلانأكرذنأينأىلع«:سرطبفاضأو
.اهنمسرتحاف،حيسملااهماقأيتلاتاطحملابةهيبشتاطحم
اذهظحال.بيلصلامتخبةموتخمحيسملاتاطحمنإ
!!»كينيعحتفاف،كنوعدخيس.حضاوهنإ..متخلا

ًائلتممتنكيننألًاناريطريطأسينأسحأانأوترس
نأسحأينإ.ةريخألاسرطبتاملكبًاريثكمتهأمل.ةوق

.دبألاىلإو..روسنلاكقلحأينلعجيامةوقلانمّيف
يريظنحايسلاضعبناكو،ًاضكاريتحايستأدبكلذلو
ينكلو.ينقبسدقناكمهضعب.مهتحايساوأدبدق
فرطبمهيلإترظنمث.مهتقبسومهيلإتلصووتضكر
ملقيرطلايفرجحيفرثعأيباذإو،مارتحاريغيفينيع
.ينيبجحرُجو،ضرألاىلعتعقوف،يتلجعنمهظحالأ

ةلأسماهنإفطعبيلاولاقويفلخاوناكنمّيلإعرسأو
هنإةقيقرةمغنبيلاولاقو.ةبحملاديبحرجلااوجلاعو،ةطيسب
ّنِإَف«معن.نيشامرمتسنويشمننأانللضفألانم
.ِروُسُّنلاَكًةَحِنْجَأَنوُعَفْرَي.ًةَّـوُقَنوُدِّـدَجُيَفِّـبَّـرلاوُرِظَتْنُم
مهنأدعولااذهيفاملضفأنكلو»َنوُبَعْتَيَالَوَنوُضُكْرَي
.)٤٠:٣١ءايعشإ(»َنوُيْعُيَالَوَنوُشْمَي«

راجحألابًاءولمم،ًادجًانشخقيرطلانملوألاءزجلاناك
كوشنمجايسبطاحم،ًادجقيضقيرطهنأمث.دهممريغ
تنك.ةيرغمرظانمتيأرجايسلاجراخو،كانهنموانه
رطخدقو.ةعمالةراجحوةليمجًاندموًاراهزأوًالوقحىرأ

جراخلايفامبعتمتألاذهكوشلاجايسقرتخأنأًاموييل
تنزحمك..هيفتركفامتذفنًالعفو،ةليمجءايشأنم
يفتحرُجويادقويايديتقزمتنأدعبينإف،تلعفينأل
الإنكيملهتيأرامنأتفشتكا.يبايثنمتيرعتويهجو
هذهلةبذاكًاروصديعبنملسريودعلاناكدقف،ًابارس
ةراجحلاولالتلاورفحلاوكوشلابةءولمملاةريطخلاةعقبلا
يسفنيفويدسجيفتلمحدقويجاردأتدعو.ةداحلا

،بعتلاةدشنمًالقاثتمترس.قيرطلالوأيفيتقامحراع
بيلصلاةمالعةبيرقةفاسمىلعتيأرينأهللاًاركشنكل
تققحتتلصونأدعبو،هوحنتضكرف،ىنبملاجربولعت
حاّيسلانمةعامجبذإو،ناكملاتلخدف،كرابملامتخلانم
تاحيبستنوعفريمهوهللاةرضحيفعوشخباوسلجدق
عيجشتلاتاملكىلإنوعمتسياوناكو،تاعرضتوتاولصو
ِّـينَألْفََختَال«:ةسدقملاديعاوملاىلعةينبملاديضعتلاو

هللانعثحابلاهيجوتلاو...ديدجتلاونحشلاةطحم:يناثلالصفلا
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يفَتْزَتْجٱاَذِإ.ِيلَتْنَأ.َكِمْسٱِبَكُتْوَعَد.َكُتْيَدَف ملٱِ
ْ

اَنَأَفِهاَيِ
يفَو،َكَعَم يفَتْيَشَماَذِإ.َكُرُمْغَتَالَفِراَْهنَألٱِ َالَفِراَّـنلٱِ
لُت

ْ
ٰهلِإُّبَّـرلٱاَنَأِّـينَأل.َكُقِرُْحيَالُبيِهَّـللٱَو،ُعَذ

ُ
ءايعشإ(»َك

ىلإعمتسأوديعاوملاهذهلهنأتلعجو.)٣-٤٣:١
انأوتررسمك.يلدوعتيتوقيهاه.ةكرابملاتاهيجوتلا
تيأرلب،ةنوعملادييلنودمييبناجىلإنيرخآىرأ
نمهلاي.ةنواعملاديمهلدمأنأىلعيننوعجشينيرخآ
ةطحملاهذه.ةكربةحايسلابعاتمنمرّيصدقل!ناكم
دقلو.ميحجطسويفميعنوءارحصطسويفةحاو
نأرثكأرسُيهنأودبي.ةوقبانعمدوجوم»وه«هنأانسسحأ
!ةطحملاهذهيفانبعمتجي

هذهىلعًاموجهضعبلانمتعمسينأبيرغلانمو
،يعجرءيشاهنإ.اهلموزلالنأنولوقيمهنإ.ةطحملا

،نورخأتماهيفنومدخينيذلاو.ةميدقاهيفيتلاةزهجألاو
ضعبنأحيحص.اهمدهىلإاوعسنوريثكو.اهلعادال
دجوتالمهضعبو،بجيامكءانمأاونوكيملاهيفنيلماعلا

ناينبلموزللالكةمزالءيشلكمغرباهنكل،ةءافكلاهدنع
ةايحىلعمهبيردتلوناميإلايفًاثيدحاودلُونيذلاةايح
مههيجوتلو،حيسملاةمدخىلعمهبيردتلو،ةكرابملاةحايسلا
دقو.ةاجنلالبحباوقلعتيلمثإلاراحبيفاوقرغنيذلااوعديل
نعتأرقو،اهيفظوفحملالجسلاىلإةطحملاليلدينذخأ

ةعفدلايفف،اهقيرطنعليجنإلاةلاسراولبقنيذلاددع
تأرقو..ىرخأفولأمث،نافلأمثفالآةثالثىتأىلوألا

اولانمهنكلو،نودوعياوداكمهلددعالصاخشأنع
،ًاماعطمهلاومدقنيذلاعايجلارثكأام.اورمتسافعيجشتلا

مهلاومدقنيذلاىضرملاو،ءاسكمهلاومدقنيذلاايارعلاو
اذامو..ءازعمهلاومدقنيذلانيسئابلاو،ءافشلبءاود
يسفنلاويمسجلابطلابلصتملافاعسإلامسقنعلوقأ

ريسكنممكو،هحورجاودمضحيرجنممك.يحورلاو
!هينيععومداوحسمٍكابنممكو،هحوررسكاوربجحورلا
ضعبلاهلّوقتيامعمقفتتالةميدقةطحملاةزهجأنوكتدق
هذهماقُتنأرمأحيسملانأيلحضتاهنأالإ،ةيعجرلانع
ماقتةنيدملاسفنيفلب،ةنيدملاىلإقيرطلالكيفتاطحملا
!!ىربكلاةطحملا

امرخآلابناجلاىلعتيأرةطحملاهذهكرتأانأاميفو
تاطحم-حيسمللنيئوانملاضعباهبماق،ةطحملاهذههبشي
اودعتبا،مهيأرىلعةثيدحةزهجأاهيفاولمعتساةثدحتسم
ىرخأًارابآمهسفنألاورفحو،يحلاءاملارئبةميدقلارئبلانع
نمو.ديسلاةطحمهمدقتامعاهنولواهمعطيففلتخت
.تاطحملاهذهىلإاوفرحنانابشلانمنيريثكنأفسألا

اهمساةطحمهذهو.يسفنلاليلحتلاةطحماهمساةطحمهذه
يعامتجالاليجنإلااهمساةطحمهذهو.يحيسملاملعلا

ةمدخلاحيسملاةطحميفتيأرينأبيرغلانمو.هدحو
رهنلانمًاعرفليجنإلااذهتدجوينكل،ةيعامتجالا
،ةراّفكلاليجنإاوفخسفءالؤهامأ.ةراّفكلاليجنإ،ريبكلا

ةطحملاهذهباحصأةغلو.يعجرميدقليجنإهنإاولاقو
ريعشلاوحمقلازبخىلإجاتحمعئاجلانإكلنولوقي.ةقارب
،يحلازبخلاىلوألاةطحملاهوعدتامىلإهتجاحنمرثكأ

تمتهاحيسملاةطحمنأعم.ءاسكلاوءاملانعكلذكو
حيسملاةطحملاجريللاقدقو.ًاغلابًامامتهارومألاهذهب
عنتمااذإف.ةايحلازبخوهحمقلافيغرلمئادلاردصملانإ

ةطحملاباحصأنكلو.ءيشلكعاضدوجولانعاذه
.مهئطخيفاورمتساةديدجلا

ينكل،برقنعاهارألةثيدحلاةطحملابّرمأنأتركف
اميفو.ةددجمةوقبًادوزتمةطحملاتكرتف.رخأتأالأترثأ
ًاقرشمكهجوىرأينإ«:لاقومهدحأينلباقجراخانأ

.رفسلابعاتمرثأكيلعرهظيال.كيلعةوقلاودبت،ًاعمال
ةطحملاهذهرثأكاذذإتفرع؟ةيلعلايفًاتقوتفرصلهف
.»ةيلعلا«نوحئاسلااهوعدييتلاةكرابملا

الأيبرتدهاعو،ضرألاىلعتوثجةعقبلاكلتيف
عنتمأالو،ةمسنّيفتيقبامةيلعلاىلإدوعصلانععنتمأ

نإيلصأسو..ةنكممةليسولكباهرارمتساىلعلمعلانع
...ةكرابمةيلاعةمئاقهللااهظفحي

نلينأرمألالوأيفنظأتنك.ةكربلكاهنمتلندقل
تفتشكاينكل.اهنودبيقيرطيفريسأسينأو،اهيلإجاتحأ

يبلقألماماهنمتذخأدقف،اهيلإىوصقلايتجاح
ايتنأةكرابم.ةوقلابيتايحألمامو،مالسلاوةطبغلاب
!هللاةسينكايتنأةكرابم!هيجوتلاونحشلاةطحم

تاباغلا:ثلاثلالصفلا

،ةدبعمريغ،ةنشختركذنأقبسامكقيرطلاتناك
ملاهنكل،كوشلاضعبولالتورقُنولامروراجحأاهيفناك
نوكينإواهيفريسأتنك.ًادجةئيسلاحلكىلعنكت
ةفاحىلإتهتنالايمأةدعقيرطلايفتعطق.ةلوهسريغب
»؟لمعأاذام«:يسفنلأسأاهمامأتفقوتو،ةفيثكةباغ
قيرطلايمامأرهظ!حابصمنمهلاي.حابصملارونتطلس
،ةثجلجلاىلإقيرطلااذهيفهسفنحيسملاكلسدقل-
ِناَميِإلٱِبَنيِذَّـلٱ«ناميإلالاجر،ءايقتألاهللالاجرهكلسو
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،ٍدوُسُأَهاَوْفَأاوُّدَس،َديِعاَوَماوُلاَن،ًاّرِباوُعَنَص،َكِلاََمماوُرَهَق
طَأ

ْ
،ٍفْعَضْنِماْوَّـوَقَت،ِفْيَّـسلٱِّـدَحْنِماْوَجَن،ِراَّـنلٱَةَّـوُقاوُأَف
يفَءاَّـدِشَأاوُراَص حلٱِ

ْ
ٌءاَسِنْتَذَخَأ،َءاَبَرُغَشوُيُجاوُمَزَه،ِبَْر

اوُلاَنَيْيَكِلَةاَجَّـنلٱاوُلَبْقَيَْملَواوُبِّـذُعَنوُرَخآَو.ٍةَماَيِقِبَّـنَُهتاَوْمَأ
يفاوُبَّـرََجتَنوُرَخآَو.َلَضْفَأًةَماَيِق لَجَوٍءُزُهِ

ْ
يفَّـمُث،ٍد ٍدوُيُقِ

،ِفْيَّـسلٱِبًالْتَقاوُتاَم،اوُبِّـرُج،اوُِرشُن،اوُِمجُر.ٍسْبَحَوًاضْيَأ
يفاوُفاَط َنيِبوُرْكَمَنيِزاَتْعُم،ىَزْعِمِدوُلُجَوٍمَنَغِدوُلُجِ
لَذُم
ِّـ
لٱِنُكَيَْملْمُهَو،َني

ْ
َهلًاّقِحَتْسُمَُملاَع

ُ
يفَنيِهِئاَت.ْم َّـيِراَرَبِ

-١١:٣٣نييناربع(...»ِضْرَألٱِقوُقُشَوَرِياَغَمَوٍلاَبِجَو
٣٨(.

ناك.قيرطلايفترس...قيرطلاوهاذهفمدقتألنذإ
تناك.ًاراسيوأًانيميفارحنالابيلحمسيالًادجًاقيض
ًانمآتنك.قيقدتباهعبتتأتنكيمامأتاوطخراثآكانه
حابصملابكسمأتنك.راثآلاهذهىلعّيمدقعضأانأاملاط
حرُجوتعقوفتاظحللاضعبهتلمهأينأفرتعأ.رارمتساب

ميدقحابصمهنإ.موقأفدوعأتنكينكل،ياديويهجو
ةثيدححيباصميلاومدقينأةلحرلالبقاولواحدقل.ًادج
الميدقيديسيلهمدقيذلاحابصملانإيلاولاقو،ةقارب
»هتدوم«ومتاقهنولنإيلاولاقو،رضاحلارصعلاعمقفتي
ةفسلفلارونلثم،ةثيدحلاراونألاعمقفتيالوهو.تهتنا
هنإ.تالماعملايفعقاولارونويبابشلاكولسلارون،ةيرصعلا

.هولاقاملبقأملينأهللاًاركشنكل.»قوسلا«عمقفتيال
يفلمعسُتدق.اهتازايتمااهلنإ.حيباصملاكلترقتحأالينإ
ميدقلاحابصملااذهنكل،ةحايسلاقيرطريغىرخأنكامأ
انأوهتدئافترهظدقو.يقيرطيفينمزلييذلاديحولاوه
تارشحلاوشوحولابةءولمملاةملظملاتاباغلاقرتخأ

.ةمومسملاماهسلاونيشحوتملاسانلاو

«:ددرأانأوترس.ةسدقملاديعاوملابتحلستدقو
يفُنِكاَّـسلَا لٱِْرتِسِ

ْ
يفِّـِيلَع لٱِّـلِظِ

ْ
:ِّـبَّـرلِلُلوُقَأ.ُتيِبَيِريِدَق

لَم
ْ

ِّـخَفْنِمَكيِّـجَنُيُهَّـنَأل.ِهْيَلَعُلِكَّـتَأَفيِٰهلِإ.يِنْصِحَويِإَج
لٱَنِمَوِداَّـيَّـصلٱ

ْ
خلٱِإَبَو

ْ
لَظُيِهيِفاَوَخِب.ِرَِط

ِّـ
َحتَوَكُل

ْ
ِهِتَحِنْجَأَت

َحت
ْ

َختَال.ُهُّقَحٌّنَِجمَوٌسْرُت.يِمَت
ْ
َالَو،ِلْيَّـللٱِفْوَخْنِمىَش

يفُريِطَيٍمْهَسْنِم يفُكُلْسَيٍإَبَوْنِمَالَو،ِراَهَّـنلٱِ َالَو،ىَجُّدلٱِ
يفُدِسْفُيٍكَالَهْنِم لَأَكِبِناَجْنَعُطُقْسَي.َِةريِهَّـظلٱِ

ْ
،ٌف

،ِيصَالَخَويِروُنُّبَّـرلَا.ُبُرْقَيَالَكْيَلِإ.َكِنيِمَيْنَعٌتاَوَبَرَو
مم مم،ِيتاَيَحُنْصِحُّبَّـرلا؟ُفاَخَأْنَّـِ :٩١رومزم(»؟ُبِعَتْرَأْنَّـِ
.)٢٧:١و٧-١

هاسعاملكةمواقملحالسلابًادعتسمتللظاذكهو
دوسألاريئزتعمس...فيثكلامالظلااذهيفينمجاهي

ينكل،يندوارفوخلانأفرتعأنأمزلي..بائذلاءاوعو
.حالسلاىلإءاجتلالابعراسأتنك

نمءيشينرواسينمعزفتشوحولاتيأرامدنعو
تسسحألاحلايفو.يناشختشوحولانأتننظ.ءايربكلا
.»ينجنبراي«:ًالئاقتخرصف،يعارذيفدسألابانب

طيحتدوسألادعبىلعتيأر..لاحلايفةدجنلاتءاجو
ملف،اههاوفأدسوءاجكالملانكلو..بجلايفلاينادب
انأوهاصقأغلبيشاهدنانألب،لايناديذؤتنأعطتست
.دسالاردصىلعمانيلاينادىرأ

ءانباتيأرو،نينانتلاونيباعثلا:ةماسلاتارشحلاتءاج
:حايسلاةعامجبويبطيحتفواخملاتناك.اهنوسوديهللا
قئالخ،نينانت،نيباعث،بلاعث،دوهف،رومن،بائذ،دوسأ
نكلو،انيلعاهبوصتوةمومسملااهماهسلسرتسانلاهبشت

يئاقحأًاقطنممريسأتنك..انيمحيناكلماكلاهللاحالس
ليجنإدادعتسابيلجراوذحأو،ربلاعاردسبلأو،قحلاب
هبيذلاناميإلاسرتلمحأتنكلكلاقوفو-مالسلا
ىلعتناكو-ةبهتلملاريرشلاماهسعيمجئفطأنأتعطتسا
ةملكوهيذلاحورلافيسيدييفو،صالخلاةذوخيسأر
لوطتنكو-قيرطلارينيًاضيأهنألبيجعفيسوهو،هللا
ينظفحيلوًارهاسينظفحيلهيلإةراحلايتاولصعفرأتقولا

نأًادحأعيطتسيالهدييفنيذلانأدعودقف،هدييف
ملهنكلوموزهمهنأملعيناكودعلانأتفشتكا.مهفطخي
ةصرفلكزهتنيو،لتقتسملاموجهمجهيناك.ةلوهسبملسي
ةدعتحرُجدقل..كلملادنجىلإاهنمللستينأعيطتسي
لشفأتدكو،ىرخألاتارملاضعبترثعتو..تارم
ةبراقتمتافاسمىلعتناك-هللاًاركشنكلو،ةثلاثتارم
تاولصو،ةوخإعيجشتوةولحديعاومنمفاعسإطقن
.ةكرابمىؤروءابحأ

جرخنس.مالظلاةرتفيهتنتس،برتقيرونلاترصبأ
اولاقنيرخآلاحايسلانكلو.حيرتسنس.تاباغلانعًاديعب

اودجووةطيرخلااوسرددقل.ةديحولاةباغلانوكتنلاهنإيل
.تاباغلانمًاددع

:تلقوتدعينأالإ،عزفأينلعجربخلااذهنأعمو
.)٢٣:٤رومزم(»يِعَمَتْنَأَكَّـنَأل،اَرشُفاَخَأَال«

هللانعثحابلاتاباغلا:ثلاثلالصفلا

٨٧
ةظوفحمقوقحلاعیمج - All Rights Reserved - www.call-of-hope.com



ةمعانلاضرألا:عبارلالصفلا

اهاعد،قيرطلمجأيمامأتيأرفةباغلانمتجرخ
،حاجنلابوردمهريغاهاعدو،مالسلاقيرطمهضعب

ديزمالًاجاهتباتجهتبا.يضرألاسودرفلااهنإلاقمهريغو
حايترابتدهنت.قيرطلااذهيفريسلاأدبأانأوهيلع
شوحولانمتوجنوةملظملاةباغلانممالسبتجرخ

ًاركش.برايكلًاركش.ةمومسملاماهسلاونيباعثلاو
تنكاملك.ًايضرأًاسودرفلخدأوةباغلانموجنأ..كل
قرطلاهذهنوكتنأوًاليلقمالظلاّفخينأهوجرأ
.مالحألايفالوهرظتنأنكأملاماذهف،ةيسودرفلا

يعميتلاةبيقحلايفاهتعضوويعمةزهجألاتعمج
.ةزهجألاهذهلعادنمكانهسيل.ةبيقحلاتقلغأو
زاهج.ًادجةحضاوقيرطلاو،راهنلايفهليعادالحابصملا
نمألانألاهليعادالةزهجألاةيقبوةدجنلازاهجولاصتالا

.لماش

لامجلمأتأ،نينيعلاحوتفمانأوسأرلاعفارترسو
نيأوةزهجألانيأ«:حايسلانمليمزينلأسو.قيرطلا
ةمالسىرتتسلأ«:هلتلق»؟قيدصلااهيأحالسلا
ينإ«:لاق»؟ةزهجأوأحالسىلإانتجاحام؟قيرطلا
.»ةوطخلكيفانهنمكترطاخملانإ.يقيدصايكرذحأ

لمحتنأةوابغلانمسيلأ.ريذحتلابتنهتساعبطلاب
ترس؟مالسلاتقوحالسلادلقتتو،ةريهظلايفًاحابصم
دجويال:يسفنيفتلقو!ةسوسولابيقيدصمهتأانأو

نيطسلفورصمةهلآتيأرورصمىلإتبهذ،يلثمصخش
هلإتسردو،نانويلاوسرافولبابوروشأوايروسو
نأهنمتبلطلب،هتيأرلب،ديسلاتفرعمث..ليئارسإ
نعفلتخأينأكشال.ّيلإةجاحيفهنأيلنلعأفينقلطي
تفتلأمل.يسفنبًابجعمترس.مهنملضفأانأ.نيرخآلا
تمق.يبايثتثولتو،تطقسفيمامأيتلاةرفحلاىلإ

نمًاظاتغمترسينكلو،يسفننعرابغلاتضفنو
!رارشألاموقلاةنعللاي:متمتأترس.يسفننمالنيرخآلا

يفو.ةعباروةثلاثةرفحيفتطقسنأتثبلامينكلو
ملف،ّيديبوّيمدقبكسمتًاكارشأنأتسسحأةريخألا
،هوعدأتخرصف،ينريملويقيدصيبرمو.موقأنأعطتسأ

،دعبسردلاملعتتملكنأودبي«:لاقف،موللابهيلعتلهناو
لبقو،ءايربكلارسكلالبقنكلو.كذقنأسفكلذعم
ربكتاملنوعرفنأفيكركذتالأحورلاخماشتطوقسلا

ركذتالأ؟هللاهلذأ.فرعأالبرلا؟برلاوهنم:لأسو
عمهتايحتراصو،هناطلسهنعاوعزنفربكتاملرصنذخوبن

اذهيفثكمدقو؟ناريثلاعمبشعلالكأوربلاناويح
بحاصوهيلعلانأملعىتحتاونسعبسناوهلا
وهفءايربكلابكلسنمنأو،يدبأمئادهكلمنأوناطلسلا
.»؟هلذينأىلعرداق

يفدهجلكلذبثيحبمركلانميقيدصناكدقو
يحورجلسغو.ةرفحلانميعفرويدويقنميصيلخت

كسمأو،يبايثنعنيطلاورابغلاضفنويحورقفظنو
»؟كتبيقحنيأ«:ينلأسليلقدعبو..يبراسويديب
يعمداعف»ةرفحلايفينمتطقساهنأودبي..هوأ«:تلق
،ةحوتفماهدجووةرفحلاىلإلزنينأرطضالب..ىنحناو
يلااهملسو،اهعمجيلعجفكانهوانهةحورطمةزهجألاو
،»ةدجنلازاهجوكدييفحابصملايقبُتنأنسحي«:ًالئاق
.»ةبيقحلايفةنمآرمتستنألضفألانماهنأنظأ«:تلقف

ملبعاتملانمتيقلاملةبسنلابنكلوةدمًاعمانرسو
ءادعأبتسسحأةتغبو.هنعترخأتفهيشامأنأعطتسأ
ودعلاشيجنمةقرفتءاج.قيرطلابناجنمنوجرخي
اهدعبنمو»رمذتلا«اهملعىرخأةقرفو»كوكشلا«اهملع
تدجوو.»ةمومذملاةريغلا«ةقرفاهتعبتوددرتلاةقرفتءاج
دقيهاذإويتزهجأتجرخأو.ةديدعتاوقبًاطاحميسفن
هنكلوهولجأنأتلواح.ةدجنلازاهجًاصوصخ،تئدص
لاصتالاداك.ًاليوطهتلمهأينأل،بجيامكلمعياللظ
ناكهنكلويقيدصتيدان.ايلعلازكارملانيبوينيبعطقني
يعماوفقوويباوقحلنيرخآًاحايسنكلو.ينعًاديعب

اهنإف،يتزهجألمعتسأنأاوبلطو،ودعلاةهباجميفاوكرتشاو
...لامعتسالاةرثكبحلصتت

دقل.يسفنًاخبوميسأرزهأقيرطلارخآيفتفقوو
دقل.هلدحالةملظملاةباغلانميجورخبيرورسناك
لجأنمكركشأ..هللاركشأمويلافقأينكلواهتنعل
.اهببسبرمذتأنأتدكيتلا،يلاهتيطعأيتلاةكوشلا
كلتعرضتيذلايبطاحأيذلامالظلالجأنمكركشأ
تطاحأيتلابعاتملالجأنمكركشأ.ينعهدعبتيكل

ءادعألالجأنمكركشأ.ينعاهحيزتنأتبلطيتلايب
كركشأ.ينعمهدعبتنأأشتملنيذلايباوطاحأنيذلا

:لوقيكتوصعمسأوكبلطأنألينعفداذهلكنأل
يفِيتَّـوُقَّـنَأل،يِتَمْعِنَكيِفْكَت« سوثنروك٢(»ُلَمْكُتِفْعَّـضلاِ
لامعتساىلعظفاحأينتلعجةفيثكلاةباغلانألو.)١٢:٩
.كنيبوينيبلاصتالاطخىلعتقبأيتلاةكرابملاةزهجألا

هللانعثحابلاةمعانلاضرألا:عبارلالصفلا
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ةلحرمأدبأانأاهو...معانلاقيرطلاةياهنىلإتلصو
تلواحولويديسايينكرتتال.ةحايسلاهذهيفةديدج
كسمأمعن..ينعًامغرولويديبكسما..ككرتأنأانأ
.يديب

يداولاقيرط:سماخلالصفلا

ناك.لفسألاىلإردحنيأدتبا..معانلاقيرطلاىهتنا
ىلإةماقتسابردحنيرادجقوفينأكادب.ًائجافمرادحنالا
ردحنأينأتدجوردحنملارخآىلإتلصواملف..لفسألا
اهولتتتارادحنااذإفمامألاىلإتعلطتو.ٍداوىلإ
.ةيدوألابةنآلمةعقبلاتناك.تارادحنا

يفيداولاتدجو.قيرطلاهنأدكأتألةطيرخلاىلإتدع
عمفلاحتودعلانكل،قيرطلايفًالصأنكيمل.قيرطلا

نعرهنلااولوحوسداسلاوسماخلاروباطلايفسيساوج
.ًافاجرهنلاناكميقبو،هقيرط

:ءاوهلايفمومسلا-١

ًانِسآءامهبشيءاوهلاناك.ًافيخمًاضافخناًاضفخنمناك
يفةعقاولاةيتيربكلاةريحبلانمهتءاجمومسبًاءولمم
،رمألالوأيففونألامكزتمومسلاهذهتناك.بونجلا
دقلب،حئاسلااهجلاعيملاذإاهبساسحإلادقفتاهنكل
اهدوجونمزلاطاذإف،ًاهدوجوبالإحيرتسيالواهبذعتسي

ًارموًايساقًاجالعبلطتتةفيخمًاحورقمسجلايفتدلو
ًاميطحتمسجلاميطحتىلإاهبرمألالصيدقلب،ًاليوط
.ًالماك

نودشرملامّدقينأقيرطلالوأيفديسلابتردقو
ةدوزمةعنقأمهاطعأ.مومسلاهذهرشمهيقيامحايسلل
مهلنزخو،مهرودصىلإلصتنأمومسلاهذهلحيتيالامب
يداولايفمهومهظفحييذلايقنلاءاوهلانمةيمكاهيف
ذإ،لابجلاىلعأبلاصتاةزهجأبمهدوزامك.يداولاجراخو
دقو.ددجتملاءاوهلانمةيمكًامئادمهيلإلصتاهنوريدي
كلذتلمهأينأفرتعأينكلو.لاصتالازاهجيناطعأ
تسسحأينأةجيتنلاتناكو.لاصتالاتلمهأامكعانقلا
رظنلابمويلالك»ةرابلا«يسفنبذعأينأريصقتقودعب

عادصلاناك،قيرطلالوأيفةحربميمالآتناك.عمسلاو
ناكسهبهجلاعيامبهجلاعأنأتلواح.ًاليلوًاراهنينمزالي
كولسلابو،ناكسلاعمسولجلابوةردخملاةبرشألابيداولا

ناكهنألًابيرقتلوقأ.ًابيرقتملألابهذ.مهدئاوعيف

يفًاموييهجوتيأرينأثدحو.رخآونيحنيبيندواعي
نعفلتخيًاهجوتدجو.ًاديدشيبعرناكفةآرملا

عمسلالقثو.ًابيرقترظنلااتدقفناتلباذنانيع.يهجو
تنكو.نالجرلاتلخلختوناديلاتفعضوهجولابحشو
ءطبلكبكرحتأتنكو.مويلاةيبلاغشارفلايفعجطضأ

يذلاقيرطلاوحنناقلزنتلب،تابثبناريستاليامدقو
تايحلاوبراقعلااهيفةقيحسةوهىلإًافيخمًارادحناردحني

.نينانتلاو

-راوبىلإودبيناكامكيريصمنأدعباميفتملع
ملو،ينمتلفأفةياقولاعانقلمعتسأنأتلواحدقو
نمهيفانأامبتسسحأاملو.لاصتالازاهجتيبثتعطتسأ

ًاديدشيملأناك،يسفنذاقنإنعزجاعينأتيأرو،رطخ
زاهجىلعةمكارتملاةبرتألاتباذأةقرحمعومدبتيكبو
تناكاهنأعم،دهجبيتثاغتسالسرأنأتعطتساو،ةدجنلا
.لصتةثاغتسالاهذهنأنكميالتلق.ًادجًادجةفيعض
مثِإُتْيَعاَرْنِإ«

يفاًْ لَقِ
ْ

:٦٦رومزم(»ُّبَّـرلاَِيلُعِمَتْسَيَاليِب
ينءاجدقفباجتساوعمسهنأّىلعبيرغلانمنكل.)١٨
،ةيواهلاةفاحنعًاديعبينولمحوذاقنإلالاجرنمددع
زاهجةزهجألانيبنمناك.ةجلاعملاةزهجألالكاولغشو
يكلدسجلاكالهلناطيشللضيرملاحئاسلامّلسيهنأاولاق

ال،هوأ..ءاودأوضارمأبدسجلابيصأف.حورلاصّلخت
دعباميفتملع.ناطيشلانمهتيناعاملكركذأنألعاد
ةرارملكلذكهوعدمهنإ،جالعلابناطيشللةقالعالهنأ
رودىلإتلصواملو.ٍلايلوًامايأجالعلالظدقوجالعلا
ًاديعببيرقلالبجلاةمقىلإيرسقيرطيفينولمحةهاقنلا

هللاًاركش.ةليوطةدمكانهتثكمو،يداولاءاوهنعًادج
لاجرتركشوهللاتركشو،يتوقلكّيلإتداعدقف
ةبشخلاهبشتتحبصأكنإف،سرتحا:يلاولاقنيذلاذاقنإلا
دعتبتملاذإطوقسلللباقكنإفسرتحا.رانلانمةفطتخملا
تاملكلاددرتتنأورس.راوبلاكلاسمنعدعبلالك
يفْكُلْسَيَْمليِذَّـلٱِلُجَّـرلِلىَبوُط«:ةكرابملا ،ِراَْرشَألٱِةَروُشَمِ

يفَو خلٱِقيِرَطِ
ْ
يفَو،ْفِقَيَْملِةاَُط ملٱِسِلَْجمِ

.ْسِلَْجيَْملَنيِئِزْهَتْسُْ
يفْنِكٰل يفَو،ُهُتَّـَرسَمِّـبَّـرلٱِسوُماَنِ لَيِهِسوُماَنِ

ْ
.ًالْيَلَوًاراََهنُجَه

ملٱِلِواَدَجَدْنِعٍةَسوُرْغَمٍةَرَجَشَكُنوُكَيَف
ْ

لٱ،ِهاَيِ
يِطْعُتيِتَّـ

مث
ََ
يفاَهَر .ُحَجْنَيُهُعَنْصَياَمُّلُكَو.ُلُبْذَيَالاَهُقَرَوَو،ِهِناَوَأِ
لٱَكْمُهَّـنِكٰل،ُراَْرشَألٱَكِلٰذَكَسْيَل

ْ
.ُحيِّـرلٱاَهيِّـرَذُتيِتَّـلٱِةَفاَصُع

يفُراَْرشَألٱُموُقَتَالَكِلٰذِل خلٱَالَوِنيِّـدلٱِ
ْ
يفُةاَُط .ِراَرْبَألٱِةَعاََمجِ

»كِلْهَتَفِراَْرشَألٱُقيِرَطاَّـمَأ،ِراَرْبَألٱَقيِرَطُمَلْعَيَّـبَّـرلٱَّـنَأل
.)٦-١:١رومزم(

هللانعثحابلايداولاقيرط:سماخلالصفلا
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:تاهاعلايداو-٢

ةدعوهةقيقحلايفو.ةفيخمةجردبليوطقيرطلااذه
يراوحاهيمسننأنكمي.دحاولايداولايفةكباشتمقرط
يداويفةدوجومقرطلاهذهعيمجو...تافطعوأ
.تاهاعلا

:ةحوتفملانويعلاقيرط)أ(
هيفنوريسينيذلاعيمجتيأرينألمسالاتبرغتسادق

ةحوتفمهنيعتدجوفمهدحأيفرظنلاتقدح.نورصبيال
تركذتف،ةايحاهيفدجأملاهيفتلمأتذإينكلو،اهرخآىلإ
َهل«:باتكلاتاملك

ُ
.)٥:٢١ايمرإ(»َنوُِرصْبُيَالَوٌُنيْعَأْم

اننإ.نويعلايفسيلضرملانإاولاقفرابكلاءابطألاتلأسو
نيعلاىمعأحبصيضيرملانأل،خملاجلاعنوبلقلاجلاعن
اذهيف.نهذلاىمعأوأبلقلاىمعأنوكينأدعب
نعلوقيناكو،يبنهنأمعزييذلاماعلبترصبأقيرطلا
ملا«هسفن

لاِحوُتْفَْ
ْ
هتقامحخّبونكلو)٢٤:٣ددعلا(»ْنيَنْيَع

نألواحوقيرطلايفكالهلارامحلاىأر!مجعأرامح
مليلاتلابو،ريمليبنهنأمعزيذلانكلو،هقيرطبنجتي
هامعيفرمتساهنكلنيترموأةرماجنهنأعمو.لواحي
.ًاريخأكلهف

اونوكيمل،ينيدلاةقفلاءاملعرابكنمةعامجتيأرو
ىلإمهعمنيريثكاوداقمهنكلوطقفمهسفنأكالهببس
نوريسيمهونوكحاضتيونوملكتيمهترصبأدقل.كالهلا
مهمامأتفقوف،قيرطلايفةقيمعةرفحوحنةلجعب

ينماورخسمهنكلو،اوديحييكلمههوجويفتخرصو
.ةرفحلايفاوطقسيلاوقلطناومهقيرطنعينوعفدو

نوحوطتيمهو،مهيلعلازهلاوعوجلانابةعامجتيأرو
.اهيلإاولصيلقيرطلانوسملتيمهيديأنودمي،ةمامقلاوحن

لااَُّهيَأ«يدانيديسلالوسرتعمسو
ْ
،اوُّمُلَهاًعيَِمجُشاَطِع

لَو،َبِّـيَّـطلااوُلُك
ْ

.)٢و٥٥:١ءايعشإ(»ْمُكُسُفْنَأِمَسَّـدلاِبْذَّـذَلَتَت
ءايشأاودجيليحلازبخلانيكراتةمامقلاوحناوراسمهنكلو
.توملاىلإمهبرقتومهفعضنمديزتءابوأوضارمأبمهبيصت

عوجلاةدشنمضرألاىلإيوهتداكتةعامجتيأرو
مدقيحيسملالوسرتيأرو.نالوجلاةرثكوشطعلاةدشو
ملاَعيَِمجاَيَّـَيلِإاْوَلاَعَت«:هتلاسر

اَنَأَو،ِلاَْمحَألاِيليِقَّـثلاَوَنيِبَعْتُْ
اماولّغشوهيلعاوعمجتمهنكلو.)١١:٢٨انحوي(»ْمُكُحيِرُأ
دقل«:ههجويفاوخرصوهيلعاوضبقوةوقنممهليقب
ىلإتمصتكلعجنس.هيركلاكتوصبانمالستجعزأ

ىلعًاقصبوًالكروًامكلوًابرضهيلعنولاهنياولظو.»دبألا
،هلانامضعبينلانفلجرلاذقنأنأتلواحدقو.هجولا
نايمعللاي«:لوقننحنونيبراهناكملاكرتننأانررطضا
.»نيكاسملا

اننإلوقييذلانم«:نوخرصيءالؤهضعبتعمسو
..رصبننحن..رصبننحن.ًانايمعانسلنحن؟نايمع
يفءايشأبنومدطصياوناكمهنأعمو.»ءيشلكرصبن
اوناكمهنكل،مهؤامدليستونوحرُجيونوطقسيوقيرطلا
.»ًانايمعانسل..رصبننحن«:نولوقيمهونوموقي

يذلاحيسملالوسراولباقينأمهضعبعنقأنأتلواح
اوداكوينودصمهنكلو.نايمعلانويعجلاعيلهلسرأ
نحنوىمعألاتنأ!ىمعألاتنأ«:نيلئاقّيلعنودتعي
.»رونلايفشيعن

النكامأيفنوميقيمهنأتفشتكامهتويبتيأرنيذلاو
ةملظمفرغوناكرأاهضعب.ًاتويباهيمسأنأعيطتسأ
ناكملافظنأنأتلواح.خاسوألاوتارشحلامهعمشيعت
.مهتنكمأيفالإنوحيرتسيالمهنإاولاقواوضفرمهنكلو،مهل
الإ،نيعلاروننمليلقلامهليقبدقناكمهضعبنأعمو
نوقيطيالمهنإ.سمشلارونمهنويعنعنوبجحيناكمهنأ
.ةريرشتناكمهلامعأنألةملظلااوبحأ،رونلا

عمحافكلانمبعتيذلاسيسقلاكلذتركذت
نمبلطف،هتايحسأيلاألموهتوقتعاضىتحبعشلا
حيسملاباجأو،ةمدخلابعاتمنمهحيريهذخأينأحيسملا

ًاكالمسيسقلابلطكانهو،ءامسلاىلإهذخأوهتبلط
رظنيسيسقلاناكو،اهداجمأةيؤربعتمتيلءامسلاهبفوطي
..ءيشلكمهتليداكيهنإ.داجمألاكلتىلإديدشراهبناب
اهنإهلليقةذفانىلإهفاوطيفلصوو..دجمودجمودجم
،يداولااذهنمًاءزجىأرفاهنملطأو،ضرألاىلعلطت

ةعامجديعبنمرصبأو،قيرطلاةياهنيفعقتيتلاةوهلاىأرو
قيرطيفكرحتتاهآرو،ةيلاعتاوصأبكحاضتتةريبك
نميألاقيرطلاكلستنأودبالاهنإهسفنيفلاق.ةوهلا
مهونوريسيمهرصبأهنكلو،ةيواهلاىلإلصتنألبق
سيسقلالعجو.ًالامشوأًانيمينوليميالنوكحضي
..ةوهلا؟نورصبتالأ،اودوع،اودوع«:ًارذحمخرصي
نأىلإمهقيرطيفاوراسف،ًانايمعاوناكمهنكلو.»؟ةوهلا

بلطسيسقلانأتركذتو.ةفيخملاةوهلايفمهلكاوطقس
بلقلانايمعرذحيلضرألاىلإهديعينأقفارملاكالملانم
.ةفيخملاةوهلانم

هللانعثحابلايداولاقيرط:سماخلالصفلا
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ينأيلليخوأ،ترصبأسيسقلااذهيفركفأانأاميفو
نينيعلاحوتفمناكيسوسرطلالواشهمساًالجر،رصبأ

هسفناهيفىذآةليوطنينسهامعيفلظو،رصبيالهنكلو
مدطصيفقيرطلايفريسيناك.نيريثكليذألاببسو
دميف،ءادعأمهنظيوهومهيلعليميفلافطأوءاسنولاجرب
رثكأام.رانلاباهدميلب،نيكسلابوهاصعبمهبرضيوهدي
ًامويهينيعديسلاسملدقو.لتقنمرثكأاموحرجنم
هتببسيذلاىذآلاركذيوهوىكبامرثكأام.رصبأف
يتلاءامدلاو،اهرمديتلاتويبلايفاهلعشأيتلاقئارحلا
حماسيملهنكلوهللاهحماسدقل،ىكبوىكبوىكب.اهلاسأ
-نزحومدنبهامعمايأركذيناكنيحونيحنيب.هسفن

نويعلا«قيرطناكملااذهىلإدوعينأحيسملاهفلكدقو
هجلاعيذلاجالعلابنيرخآلاجلاعييكلتاذلاب»ةحوتفملا
سفنيههذهو،رومألاهذههسفنوهركذدقلو.هب
يفُتْسَبَح«:هامعيفهنإلاق.هتاملك َنِمَنِيريِثَكٍنوُجُسِ
لٱ

ْ
لُّسلٱًاذِخآ،َنيِسيِّـدِق

ْ
لٱِءاَسَؤُرِلَبِقْنِمَناَط

ْ
اوُناَكاَّـَملَو.ِةَنَهَك

لَأَنوُلَتْقُي
ْ
يفَو.َكِلَذِبًةَعْرُقُتْيَق ملٱِّـلُكِ

ْمُهُبِقاَعُأُتْنُكِعِماَجَْ
يِقَنَحَطَرْفَأْذِإَو.ِفيِدْجَّـتلٱَىلِإْمُهُّرَطْضَأَو،ًَةريِثَكًاراَرِم
طَأُتْنُكْمِهْيَلَع

ْ
ملٱَىلِإْمُهُدُر

يفيِتَّـلٱِنُدُْ خلٱِ
ْ
:٢٦لامعأ(»ِجِرَا

اَذِٰهلِّـينَأل«:هللاقوهينيعحتفوهلباقحيسملانكل.)١١و١٠
ُرَهْظَأَساَمِبَوَتْيَأَراَمِبًادِهاَشَوًامِداَخَكَبِخَتْنَأل،َكَلُتْرَهَظ
َنآلٱاَنَأَنيِذَّـلٱِمَمُألٱَنِمَوِبْعَّـشلٱَنِمَكاَّـيِإًاذِقْنُم،ِهِبَكَل
،ٍروُنَىلِإٍتاَمُلُظْنِماوُعِجْرَيْيَكْمَُهنوُيُعَحَتْفَتِل،ْمِهْيَلِإَكُلِسْرُأ

لُسْنِمَو
ْ
ِيبِناَميِإلٱِباوُلاَنَيىَّـتَح،ِهللاٱَىلِإِناَطْيَّـشلٱِناَط

خلٱَناَرْفُغ
ْ
ملٱَعَمًابيِصَنَواَياََط

.)١٨-٢٦:١٦لامعأ(»َنيِسَّـدَقُْ

؟نايمعلاءالؤهعمتلمعاذام«:يسفنلأسأتفقواه
؟هتئيشمممتألينلسريملأ؟قيرطلااذهىلإهللاينلسرأاذامل
تمقدقل؟نيكسملابعشلاةجلاعملمزلياملكينطعيملأ
.تففكوحيسملاىلإءيجمللنايمعلاةوعدبدحاوةرم
براي...قيرطلاهذهنميهتنألضكرأنأتلواح
دوقألتقولالكتسركةطحللاكلتنمو.ينحماس
نمهللاينبهواملكبةايحلارونىلإىمعألابعشلا
حيسملاىلإنوريثكءاجدقل.برايكلًاركش.تايناكمإ

يفيننوكراشيويتدحونوسنؤييعماوراسورصبلااولانو
اننويعحتفًاناسنإاورظنااومله«:نولوقيونيرخآلاةوعد
»؟ميظعلابيبطلاوهاذهلعلأ.رونلاىلإةملظلانمانلقنو
نكلو،راجحألابانيمريمهضعبناكلب،انمتشيمهضعبناك
دارأاملو.رصبلالانوبيبطلاىلإلبقأوعمسمهنمًاددع
كاطعأيذلانإنيلئاقمهدحأنماورخسينأنايمعلا
.ُمَلْعَأُتْسَل؟َوُهٌئِطاَخَأ«:هللاق،لاجدلجروهرصبلا

انحوي(»ُِرصْبُأَنآلاَوىَمْعَأُتْنُكِّـينَأ:اًدِحاَواًئْيَشُمَلْعَأاَمَّـنِإ
:نومنرياولعجومهنمةعامجعمتجاو.)٩:٢٥

العلايفانسمشلىضتقمال

...ملاعلارونعوسي«

رصبأنآلاوىمعأتنك

»...ملاعلارونعوسي

حيسملااولبقفنايمعلانمنيريثكلاانمينرتبذجو
ةلعشىلإنايمعلاةراح..تاهاعلايداولوحتو..اورصبأو
..رونلانم

يفُتِْرساَذِإاًضْيَأ«:تلقف ملاِّـلِظيِداَوِ
ُفاَخَأَالِتْوَْ

مم،ِيصَالَخَويِروُنُّبَّـرلَا.يِعَمَتْنَأَكَّـنَأل.اَرش ؟ُفاَخَأْنَّـِ
مم،ِيتاَيَحُنْصِحُّبَّـرلا .)٢٧:١و٢٣:٤رومزم(»؟ُبِعَتْرَأْنَّـِ

:ّمُصلاقيرط)ب(
تدجورخآقيرطىلإ»ةحوتفملانويعلا«:قيرطىهتنا

يفنوريسيمهتيأرينكلو،نورصبياهبونويعمهلسانلاهيف
وهاذه«:مهتيدانومهنمتبرتقاف،نيمألاقيرطلاريغ
يفاوراسومهسوؤراوزهو!ّيلإاورظنمهنكلو.»قيرطلا
يفاوضمواومستبا.كالهىلإيدؤييذلارخآلاقيرطلا

ممصناك.نوعمسيالمهنأتكردأدهجدعبو..مهقيرط
.ةليقثمهناذآ،ًايئزجضعبلاممصناكو،ًالماكضعبلا
مهناذآنأل،نوعمسيالمهنكلوةميلسضعبلاناذآتناك
تناكو.تارشحلااهيفتششعدقوخاسوألابةءولمتناك
ةشوشولنوعمتسياوناكمهنكلوًادجةميلسضعبلاناذآ
.ناطيشلاوملاعلا

قيرطيفنوريسيمهنإ.ًانيزحلكلامامأتفقودقو
عمسيليتوصىلعأبخرصأنأرطضأتنك.ئطاخ
كحضُتاننيبثداوحلاضعبتناك.ةليقثلاناذآلاباحصأ

ملهوكقيرطنععجرا«:مهنمًادحاوتيدان.يكبتو
لوقت«:يللاقف.»كالهلاىلإكدوقيكقيرطنأل،يعم
تلقو.»؟كلفلا«:لاقف.»كالهلاكالهلا«:تلق»؟كالملا

يهجونإلوقت«:لاقف.»حيسملابالإكلصالخال«:رخآل
.»حيرجانألوقت«:لاق.»حيسملاحيسملا«:تلق.»حيبق
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مصلاناذآحتفييكلءاجهنإلاقفيديسىلإتدعو
جالعناك.مهجلاعو،مهرضحأنأتعطتساامبتئجدقو
.ةحارجىلإرخآلاضعبلاجاتحاو.ًايبسنًالهسضعبلا
يفريبكطباض..مالكلاباهنذأهللاحتفةيديلاهمساةأرما
ًانايحأناذآلاحيسملاجلاع.ةلزلزبهنذأهللاحتفيبليف
خيبوتبًانايحأو،خيبوتبضعبلاو،هللاحورعمةملكلاب

لشفلاطايسبرضبرخآلاضعبلاجلاعو.ديدش
تايلمعبالإمهعمسمهلعجريملفضعبلاامأ..ةراسخلاو
ترطضاوممصبامويدوادنذأتبيصُأ.ةيساقةيحارج
كنألبرايكركشا.تايلمعةدعلامعتساىلإةيانعلا
ةراشباوعمسييكلمصلاناذآبرايحتفا..ينذأتحتف
.اوصّلخيواوعمسيفصالخلا

:نيدّيقملاقيرط)ـج(
ةحارتسالايفمصلاقيرطيفليللاتيبأنأتررطضا
نأركذأنأّيلعيهُس.قيرطلايفحيسملااهماقأيتلاةيكلملا
جاتحياملكبةدوزمتاحارتساماقأهتيانعطرفنمديسلا
،هطسويفاهضعبوقيرطلالوأيفاهضعب،حئاسلاهيلإ

نممزلياملكتاحارتسالاهذهيفو.هتياهنيفاهضعبو
ُتقبسيتلاىربكلاتاحارتسالافالخاذه.يتقوفاعسإ

.اهنعتثدحتو

يفودبيقيرطلاباذإو.مامألاىلإتهّجتاحابصلايفو
ددعناك،عالقلاهبشتنوجسنيبناجلاىلع.ةروصبرغأ
.تاقبطلاورامعألافلتخمنم،رصحلاقوفاهيفنيديقملا

يكلحفاكيوهوأتيويكبيونئيناكمهضعبنأتظحال
نأتظحالينكل.هرسآعمعراصيو،هدويقنمصّلختي
!ناحرفانأ«:لوقيوهوةجهبلاةماستبامستبيرخآلاضعبلا
.»ةيرحلالمجأام!هآ

عطقتداكتهدويقتيأرف،ءالؤهنمدحاونمتبرتقا
رماوألادويقنمتصّلختدقل«:لوقيوهو،هيمدقوهيدي

،هآ«:تلقوههجويفتعلطت..»يمأويبأنميهاونلاو
يفناميإلاةيرقيفنيمألاخيشلانبا»جذاس«باشلاتنأ
لزنملانمتجرخينكلو،وهانأمعن«:لاق.»ةكربلاتيب
رمأييخأ.يهنيورمأييبأ.ًادبعتنك.بيرقدهعنم
تيبلاىلإدوعأو،باسحبتيبلانمجرخأ..يهنيو
.»ةيرحلاميسنقشنتسأنآلاانأوتجرخ...باسحب
ينإ.كيمدقوكيديبطيحتدويقلاهذهىرأينكل«:تلق
اهنإ...ةنيزةروسااهنإ«:لاق.»ريزانخلاةبيرزراثآاهيفىرأ

كئلوأىرتله.صقرأوبرشأولكآانأ.عتمتأانأ!لامج
..تايناغىرأالينإ«:تلق».ةايحلاهذهيه؟تايناغلا

،ةنتنحئاورىرأينكلوًاروطعىرأال.ريزانخلاىرأيننإ
اهعسلتيتلاماسجألايولتىرأينكلو،ًاصقرىرأالو
كنإ«:لاق.»ةيدوبعىرأينكلةيرحىرأال.طايسلا
.»ةيرحلايفشيعأانأ.ىمعأ.ىمعأ

ينكل.مهدويقبنوسحياوناكنيذلانيرخآلاعمبعتأمل
اهكلميعالقلاهذهنأتملع»جذاس«ديسلاعمتبعت
ةروسااهمسادويقبهاياحضدّيقيناكهنأو،سيلوبايدديسلا
سحيواهنولىلإرظني،رمخلاسأكبدّيقماذه-ةنيزلل
.اهتعسلبسحيًاريخأ،ًاريخأهنكلواهبذذلتيواهتوشنب

ةأرملاهمساقينأديقبسيلوبايدديسلاهدّيقيرخآو
امدنعو.سودرفلايفهنأرمألالوأيفسحأ.ةيبنجألا
تنأ«:يللاق،ةئيسراثآنمهكرتاموديقلاىلإترشأ

هعمتبعتدقو.»ةايحلامهفتالتنأ.شيعتالتنأ.يبغ
نأىلعحصألاىلعوأ..حيسملاةنواعمبينأىلع.ًاليوط
نأدعبالإهدويقرسكيمل.هجلاعيةليوطةدمىضقحيسملا

تركذامكنيديقملاددعناك..هماظعضعبتمطحت
فلتخمنماوناك.ءاسنلاولاجرلانماوناكو،ًادجًاريثك
ىلعليميءارقفلادحأتيأر.ءارقفوءاينغأ.تاقبطلا
.»ناطلسانأ..ناطلسانأ«:لوقيواهيلععجطضيةريصحلا

تيأرو.هدسجلكبوهفنأبوهمفبطبتريديقلاتيأردقو
:لاقفرماضلاهنطبىلإترظنو،هدسجىلعطايسلاراثآ
نأهللاتركش.عوجلارومضناكهنكلو.»ةقاشرهذه«
دناعرخآلاضعبلانكل.هللاةمعنهتررحءالؤهنمًاددع
..ىذألابهديدمضعبلانألب..ىسقتو

ىلعانأوهتلباقنمرخآناك.ًانيزحناكملاتكرتدقو
،ًازوجعادب،ًالجرناكامهدحأ،نانثاناكملاكرتأنأكشو
يفتلمأت.ًاليلقالإبابشلانعًاديعبنكيملهنأولو
رظنو.حيلستلاودينجتلاةفرغيفهتيأرنأقبسدقل،ههجو
تسلأ«:تلق»؟ينركذتله«:لاقوةغئازنويعبّيلإ
ينكلو،يمسااذهناك«:لاق»؟قالمعديسلايقيدص
يديسنإ«:تلق.ةليقثدويقتناك.»مزقدبعلانآلا
ةدئافال.ناوألاتافدقل«:لاقف.»كلشتنينأعيطتسي
.ًامتحيريصمىلإبهذأس.ينكرتا.يرمأبلاغشنالانم

.»يريغبمتها.ينذقنتنأعيطتستةوقدجوتال

هنكلوىكبو.ىرخألاةيحانلاىلإههجوامأواذهلاق
تلواح.»!ةدئافال!ةدئافال«:لاقوهينيعحسموعرسأ
..»!ةدئافال!ينكرتا«:لوقيلظهنكلو..تلواحوهعم
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..وسيلوبايدمومسنمًاطيلخباشلااذهدويقتناك
.ةيبنجألاةأرملا

ىلإ«:يللاقينادانيذلاوهناكفيناثلاصخشلاامأ
هوحنتفتلا»؟مالظلاوةلاهجلاوةوابغلاقيرطيفكلستىتم
لب«:لاق.»بلاطديسلازيزعلاقيدصلاتنأهآ«:تلقو
،يتيدوبعويتوابغويتلاهجتكردأ..نمؤمديسلاانأ
تيأرو،هيمدقوهيدييفتلمأتو.»تقلطناوتررحتف
ديسلااهبهدّيق،ةيساحنوةيضفوةيبهذعطقنمةفلؤمهدويق
يفناكو،هعمريسينأهنمبلطوهءاجدقل.سيلوبايد
هاديتألتما.دويقلاهذهبهيمدقوهيدينيّزيةوطخلك
.اهببسبكانهوانهكرحتينأعيطتسيالوهف،اهبهامدقو
ام.يتروسإباونيزتوينوعبتا،اومله«:حايسلايدانيوهو
تسيلهذهنأهعنقأنأتلواحاملو.»اهلمجأاماهلمجأ
،ةيواهلاىلإهبفذقتسةفّيزمدويقاهنكلوةنيزللةروسإ
.»ءايبغألاىقمحلامتنأمكنإ«:لاقو،ةرخاسةكحضكحض

.»هسفنينيعيفميكحقمحألانإًاقح«:يسفنيفتلقو
.يدخىلعرهنيعومدوهتكرت

:سئانكلاةنيدم)د(
تللضامبرينأيلاببرطخ.لفسألاىلإقيرطلاردحنا
يفينأتدجوةطراخلاىلإتدعذإينكلو.قيرطلا
وجلانأالإ،لبجلاةمقنعنيديعبانكاننأعمو.قيرطلا
لوقتةريبكةحولترصبأقيرطلايفو.ًادرابرهظيأدب
اهضعب،سئانكلانمليوطفصاذه.»سئانكلاةنيدم«
هنأهللاتركش.ًابيلصهلرأملاهضعبو،بيلصهقوفعفتري
اهبناجبوةيكاطنأةسينكهذه.يداولايفسئانكدجوت
لب،ةعمتجمةعامجدجأملفةسينكلاتلخد.ةيمورةسينك
ةعامجرخآلابناجلايفوةعامجانه،نيقرفتمًادارفأتيأر
نكريفةعبارةعامجو،بيرقنكريفةثلاثةعامجو،ةيناث
،باتكلااوأرقيواوّلصيواومنرينأنمًالدبو...يصق

،يديألابتدتمامث،اهيفتوصلاعفترا،ةقانختدهاش
التاودأكلذدعبتلمعُتساو،دعاقملاتبِعلكلذدعبو
.ةلصبةسينكلاىلإلصتت

يناثلاو،ةحيبذوحبذمانهنوكينأيغبنيلوقياذه
نيألوقيثلاثلا..ةحيبذلاوحبذملادهعىهتنالوقي
ىلإرمخلاوزبخلالوحتي،ةلاحتسالابلوقيرخآ؟؟لكيهلا

اناركذيلامهامكنايقبيلب:لوقيرخآو،همدوحيسملادسج
،سادقلالوقييناثلا،روخبلالوقياذه.حيسملاتومب
.شرلالبلوقيعبارلا،سيطغتلابةيدومعملالوقيثلاثلا

..ةيلوسرلاةفالخلاولسرلانممّلسملاتونهكلالوقياذه

لكتجرخ.ةسينكلالمشقزمتنأىلإةداشملاتهتناو
ةسينكنمًالدبةريثكسئانكتسسأتو،اهقيرطيفةعامج

ًافوفصتدجووتجرخامدنعكلذتيأرامك،ةدحاو
ةيكيلوثاكةيناثلاوةيسكذوثرأةسينكهذهف.فوفصفلخ
سادقلابوةلاحتسالابنمؤتةسينكهذه.ةيتناتستوربةثلاثلا

ملكتلابنمؤتهذه.كلذريغبنمؤتىرخأو..سيطغتلابو
...هذهوهذهو..تانالعإلابولئاسرلابوةنسلألاب

ًالدبانلراصهنأهللاتركشةريثكلاسئانكلاتيأراملو
نأتثبلامنكلو،سئانكلاتارشعةدحاوةسينكنم
ةلاسرميدقتبمتهتنأنمًالدبسئانكلاكلتنأتنزح
،مالكلابًالوأ،ىرخألاسئانكلاةمجاهمبتمتهاصالخلا
ملاعلاعمسو.ةيرخسلاوتامورحلاوةمجاهملاظعاوملاتناكف
مهضعبنومهتيومهضعبنومتشينييحيسملايجراخلا
-ةعينشمُهتنمكلذىلإامو..ةقدنزلاورفكلابضعبلا

لكنكلو،ةنداهماودجويومهنيباوقفويناضعبلالواحو
!دودسمقيرطىلإتلصودوهجلا

هّجوننأنيصّلخملاحّايسلانمةعامجوانأتلواحدقلو
لككرتو،وههلجأنموهللمعلاوحيسملاىلإسئانكلا
اهنإلوقتةسينكلكاملاطاهتمدخليبساهلراتختةسينك
.حلفنملف،حيسملللمعت

توصلاودتشتةموصخلانأتظحاليتحايسيفو
نأوتماقتاءادتعانأتيأرلب.رشتنتءاضغبلاوعفتري
ءاشامتيكبدقو.حيسملامسابتثدحمئارجلانمًاريثك
،يلجأنمتاميذلاحيسملاىلإّينيعتعفر.ءاكبلايل
ضعبأدبدقل،هللاًاركش.يديسىلإةثجلجلاىلإتدع
الإ،تيقبتافالخلانأعمو.مهباوصىلإنودوعيءالقعلا
وجرأنواعتلانمءيشماقو،تدتماةيحيسملاةلاسرلانأ
.كلذنمرثكأءيشىلإدوقينأ

سئانكتيأرفسئانكلاةيرقيفيقيرطيفترس
لعلوأاهمساملعأمل.ىلوألاةسينكلاتلخد.ةبيجع
البحيسم«اهراعشلاحلكىلع.ّيلعيفخاهمسا
:عورفةدعاهلةسينكيهو»بيلص

.يلاثملالماكلاناسنإلاحيسملامدقيلوألاعرفلاامأ
يذلايناثلامدآولوألامدآ:نيلماكنينثاقلخهللانإاولاق
امأ.دسفوطقسلبهلامكبظفتحيمللوألامدآ.حيسملاوه
ال،سيلبإىلعرصتنافسيلبإهبراح.هلامكبظفتحافيناثلا

لب،طقفةسدقملابتكلايفةبوتكملاثالثلابراجتلايف
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،هفنأفتحتاممأبيلصلاىلعتامله.هتايحةليط
دقل.ةيعيبطةتيمتامًابلاغهنإ.ةماهةلأسمتسيلهذهف
نأىلع.هوبلصيملمهنأةقيقحلاوهوبلصمهنإدوهيلالاق
ريغبوأةراّفكبهلةقالعالف،نكيملمأناكءاوسبيلصلا
ًالاثممدقيل،طقفأدبمليبسيفبلُصدقناكنئل.ةراّفك
ربلايفانلًالاثمًايقنًارابشاع.هتايحيفامكهتوميف

الوخرصيالوحيصيالناسللاّفعشاع...ةواقنلاو
ناسللايفًالاثمانلمدقيل،هتوصعراشلايفعمسُي
نأانملعيلسانلاريخلوسانللًابحمشاعدقل...فعلا
دقل.عيمجلابحنوعيمجلامدخنوعيمجلاىلإنسحن
ًاجذومنانلمدقيلةيطخلاىلعوتاوهشلاىلعًارصتنمشاع
انلمدقيلًالماكًاناسنإناك...تاوهشلاىلعراصتنالل
..ًالماكنوكينأناسنإلاةيناكمإ

اهمدقدقوةسينكلاكلتمداخةظعومهذهتناك
بجعلاو،هلإهنإنولوقيضعبلانإلاق.ةريغوةسامحب
لكأ.سانلالثمشاعناسنإوهوكلذنولوقيمهنأ
فيك.مهريظنتامومهريظنانضرأىلعراسومهريظن
مهنعتامهنإمهلوقامأ؟ًاهلإناسنإلاكلذنوكينأنكمي
..لقعلاهلبقيالثيدحوهف

نممبجعتتتنأ«:تلقوهتظعوملجرللتعمس
كلذركنتكنأبجعلانكل،هلإناسنإلاكلذنإنولوقي

هنألبقتتنأ.هنعةسدقملابتكلاتبتكاملبقتتنأو
تايآىرجأهنألبقتو.رشبعرزنودبءراذعنمدلُو
ىمعألاسملينأناسنإدرجمعيطتسيلهىرت.بئاجعو
درجمعيطتسيله؟رهطيفصربألاوعمسيفمصألاورصبيف
،موقيفمقتيملللوقينأو،نكسيفرحبلارهتنينأناسنإ
ىلعريسيوهربقكرتيف،هنفدنممايأةعبرأدعبهيدانيلب
»؟ناسنإدرجماذهلثمنوكيله:يللق؟هتيبىلإهيمدق

نأىلإينعفديجذومندرجمنعديزيالهنإلوقتتنأو
يفريسأنأيننكميفيكيقيدصاييللق.هلاثميفريسأ
ىلعانلةوقال.انيبأنمةعيبطلاداسفتثرودقوهلاثم
لماشرييغتىلإةجاحيفاننإ.ةراهطوأربوأحالص
ةيطخلالتقينمىلإجاتحن.حالصإدرجمىلإال،انبولقل
ةجاحيفاننأيقيدصايىرتتسلأ.اهناطلسلتقيواهسفن
دسجلاسبليهلإىلإةجاحيفنحن؟ًاعمناسنإىلإوهلإىلإ

ىتحهيلإانعفريوهدسجيفةيطخلابلصيف،بلصُيو
ملاَعَم«:لوقننأعيطتسن

ِلَب،اَنَأَالاَيْحَأَف،ُتْبِلُصِحيِسَْ
ملا
يفاَيَْحيُحيِسَْ كتلاسرنإيقيدصايال.)٢:٢٠ةيطالغ(»َّـِ
.كسفنعجارتنأيلصأ.ليلضت

ةسينكدجأيباذإو،ًانيزحوًابضاغلجرلاتكرت
حيسملاتلق«:حيسملاةسينكاهنإاهسيسقيللاق..ىرخأ
ًاناسنإدلُودقل،معن،معن«:لاقمثًاليلقجلجلتف»؟هللانبا

راسو.ًاهلإراصفهللاحورهيلعّلحهتيدومعمءانثأو.ًايداع
يفَرَهَظُهللا«سانلانيب جلاِ

ْ
املف.)٣:١٦سواثوميت١(»ِدََس

ًاهلإعوسينوكينأنكميال.ًاناسنإداعبلصُيلهوذخأ
انحوي(»يِّـنِمُمَظْعَأِيبَأ«:لاقهسفنوههنإ.بآللًايواسم
١٤:٢٨(.

نأنكميفيكف،عادخلاهلبسنتكلذبتنأ«:تلق
؟ئطاخهسفنوهويتيطخلمحيمدآةعيبطلًاثراوًاناسنإ
بئاجعوتايآيرُجيهلإىلإةجاحيفُتسلةقيقحلايفيننإ
ىلإةجاحيفيننإ.تازجعموتايآبءايبنألاماقدقل.طقف
.رخآلاىلإلوألانمهللا.ينعتوميوًاناسنإريصيلهللا
لَُخم«:كالملالاق.»هبيلصىلعوهتدالويفهللا

ِّـ
َوُهٌص

ملا
لفطهنأنممغرلاببرلاحيسملا)٢:١١اقول(»ُّبَّـرلاُحيِسَْ
كحيسمنإ،سويرأيديسايال.دوذملايفعجضمطمقم
مظعأحيسمىلإةجاحيفينإ.ينصّلخينأنكميالاذه
.ًانيزحلجرلاتكرتو...كلذنم

.دسجلايفرهظهللاتيأر.حيسملاعوسيتيأردقل
ملأتأانأكلذلو،تصّلخوتنمآوتيأر.ماقملاحيسملاتيأر
.قئاقحلانوهّوشيموقلاو

َرَهَظُهللا«اهراعشىرخأةسينكترصبأيجورخءانثأو
يف جلاِ

ْ
نحن«:اهسيسقلاق.)٣:١٦سواثوميت١(»ِدََس

دقل.ًادسجراصهللالوقنالودسجلايفرهظهللانأنمؤن
نعهعمثدحتو،ةرجشلاتحتميهاربإلرهظامكرهظ

دنععوشيلرهظامكو..مودسكالهنعوقاحسإةدالو
:٥عوشي(»ِّـبَّـرلاِدْنُجُسيِئَراَنَأ«:هللاقو.احيرأراوسأ
.ناسنإدرجمسانلاهآرو.حونملونوعدجلرهظامكو.)١٤
ملهنإ.طقفهوأر.بلصُيو..بعتيوريسيولكأيهوأر
ناكحيسملاو،يقيدصايدسجلايفةيطخلانإ.ًاناسنإنكي
اي:تلق.»ًادسجسبلينأنكميال.ةراربلالماك
؟؟ًاكالمهللالسريملاذامل؟هنباهللالذبياذاملًاذإيقيدص
محللايفينكراشيناسنإىلإجاتحمينإ،يقيدصايالك
ىلإجاتحأ..يمالآويبراجتربتخيويعمسحي،مدلاو
ةملكلاىلإجاتحمينإ.ًالّيختالًالعفتومي..توميناسنإ
يعمملأتوبعتوشطعوعاج.يعمشاعوًادسجراص

خرص.هيلجروهيدييفريماسملاتقُدوبيلصلاىلعتامو
اييحيسموهاذه.ماقوتام..عجوت..ملألانم
تنك.ينصّلخوهبتنمآيذلاحيسملاوهاذه.يقيدص

هللانعثحابلايداولاقيرط:سماخلالصفلا
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تناكيلامعألك،اياطخلاوبونذلابًاتيمتنك.هيلإًاجاتحم
،ينصّلخوه،صّلخأنأيرببعيطتسأتنكام.ةسند
،ضعبلانظيامكةيطخلاةنونيدنمطقفسيلينصّلخ
اهتوقنمواهتثولنم.ةيطخلاسفننمًاضيأينصّلخنكل

نمتصّلخدقهبلماكلاناميإلاب...اهتنونيدنمو
اَشاَحَف«ةجاحهبيلسيلبيلصالبًاحيسمنإ.ةيطخلا

ملاَعوُسَياَنِّـبَرِبيِلَصِبَّـالِإَرِخَتْفَأْنَأِيل
:٦ةيطالغ(ِ»حيِسَْ

لاَيِهٌةَقِداَص«.)١٤
ْ
ملاَّـنَأ:لوُبُقَّـلُكٌةَّـقِحَتْسُمَوُةَمِلَك

َحيِسَْ
لاَىلِإَءاَجَعوُسَي

ْ
لَخُيِلَِملاَع

ِّـ
خلاَص

ْ
ُهلَّـوَأَنيِذَّـلاَةاَُط

ُ
»اَنَأْم

هنأوهبتنمآيننأهللاًاركش.)١:١٥سواثوميت١(
.ينصّلخ

:ةيئاملالامرلا:سداسلالصفلا

اندئاقناك..ةعامجانك.يدحونكأمل.يداولاتكرت
يعميقبةمينرتلانمءزجاذهو.هعممنرننحنومنري

:قيرطلالوطهراركتنعفكأملينأةقيقحلا.هرركأتلعج

توملالالظيداويداولايفترسنإ
تودبيعمتنأًادبأفاخأالف
ينيمحيبراييوقلاكزاكع
ينيزعتاهبةدشرميلكاصع

انلّدعأدقديسلااندجويداولاةياهنيفاننأثدحدقو
انلكأوانسلج.بياطألابةلفاحةدئامةحارتسالاىنبميف

رمألانكل.»انههنوكننأديج«:اندحألاق.انذذلتو
اندّوزدقو،نآدقةحارلاتقونكيمل.ريسننأبردص
،قيرطلافاشكتسالةصاخةزهجأوةياقوللةحلسأبديسلا
يفنورثعتينيذلافاعسإىلعاندعاسياماناطعأامك
رطخأنمقيرطلانمءزجلااذهنأانربخأدقو.قيرطلا
َّـالَئِلاوُّلَصَواوُرَهْسِا«:لاق.ةالصلاورهسلاباناصوأو.هئازجأ

يفاوُلُخْدَت َجتِ
ْ
:لاقوفطعبانيلإرظنو.)٢٦:٤١ىّتم(»ٍةَبِر

انرسو.»مكناميإىنفياليكلبآلانمبلطأانأواوريس«
انأدب.ليمجطسبنمنملهسانمامأقيرطلا.منرننحنو

ىلإاهنمانيهتنا..راهزأوراجشأاهيفةقيدحهبشياميف
لكًاحضاونكيملقيرطلانأةقيقحلا.ءارحصطسوقيرط
لكةطيرخلاىلإدوعننأانيلعمتحملانمناك.حوضولا

امكًادبعمقيرطلانكيمل.ةلصوبلاةراشإعبتننأو،ةظحل
ىلإقالزنالاف،ةديدشهيفةبرجتلاتناك.ًايوتسمنكيملهنأ
لسريودعلاناك.ةيساقلاانتبرجتناككاذوأبناجلااذه
اهتقوتكردأ.قيرطلانعليمنف،انللضتًاتاوصأوأتاراشإ

عبتنوانمامأةطيرخلالعجننأانيلعديسلاديدشتببسب
...ةلصوبلاةراشإ

:قيرطلاعادخ-

ميلسلاقيرطلاهُباشتانتحايسيفءيشرطخأناك
ةريثكءازجأيفناودبينيقيرطلانإ.رطخلاقيرطلاب
قيرطلانوكيدقو.ًادحاوًاقيرطناودبيلب،نيطلتخم
قيرطلاامنيب،رُفحلاوكاوشألاوراجحألابًاءولممًانشخنيمألا
نأهراطخأدشأنمو.هيفريسلالهسيومعانونّيلرخآلا
ةفاسمريسينأدعبالإقيرطلالضهنأكرديالحئاسلا

.ةليوط

يفةليوطةفاسمانعطقنأدعبتاركذملاهذهبتكأ
ةلوهسبريسيناك،نّيلقيرطلا.يراجقلزنا.انتحايس

كاوشألاو،يرجحلاقيرطلايفطبختننحنامنيب،رسُيو
اميفانربخأدقو.ًاضكرضكريداكيوهو،انماسجأقزمت
تدازةلولبلانأرعشمث.هيمدقيفةلولبلابسحأهنأدعب
،قيرطلاىلإدوعينأركفوبرطضاو.هيمدقهايملاتطغف
هقاسباذإو.ةديعبلاةهجلايفراسفليبسلاأطخأهنكلو
لصيءاملاباذإو،رثكأتصاغفههاجتاّريغف،ءاميفصوغت
ةثاغتسالاةراشإهعميذلازاهجلانملسرأانهو،هرصخىلإ

تاميلعتلاوءاجرلالبحهللسرُأف،بعرلابةئلتمميهو
ساسأىلعةتبثملاناميإلاراجحأىلعريسينأةمزاللا
خطلتوهامدقتقزمتنأدعبنكلو،اجناذكهو،قحلا

عمسوصوغيًابلعثىأرهنأانربخأدقو.هدسجنمبناج
.ةفيخملالامرلاكلتيفًايئاهنيفتخيوهوةملؤملاهتخرص

.اجندقفهللاًاركش

ناك،ةيفاكلاتاحيضوتلااندجوفةطيرخلاىلإاندُع
لكيفدجويملهنأنزحيامنكلو،نامأبريسننأنكمي
.لضينأنودءارحصلاهذهقرتخينأعاطتسانمخيراتلا
يذلا،ناسنإلانباوهللانباديسلاالإدحاوناسنإدجويمل
َىلَعيِنُتِّـكَبُيْمُكْنِمْنَم«:مهللوقيهئادعأمامأفقو
اوءاجيتلاةأرملاةصقتركذدقو.)٨:٤٦انحوي(»؟ٍةَّـيِطَخ
لَعُماَي«:مهميعزلاقو،اهبديسلاىلإ

ِّـ
ملٱِهِذٰه،ُم

ْتَكِسْمُأُةَأْرَْ
يفِينْزَتَيِهَو لٱِتاَذِ

ْ
يفىَسوُمَو،ِلْعِف َّـنَأاَناَصْوَأِسوُماَّـنلٱِ

.)٥و٨:٤انحوي(»؟َتْنَأُلوُقَتاَذاَمَف.ُمَجْرُتِهِذٰهَلْثِم
َالِبْمُكْنِمَناَكْنَم«:لاقوهسأرحيسملاعفرتمصدعبو
لَفٍةَّـيِطَخ

ْ
مهدحأرسجيمل.)٨:٧انحوي(»ٍرَجَحِبًالَّـوَأاَهِمْرَي

لوقينأرسجييذلادعبدجويملهنأللوألارجحلايمرينأ
كلترصبأينأيللّيُخوّينيعتضمغأدقو.ةيطخالبهنأ

هللانعثحابلا:ةيئاملالامرلا:سداسلالصفلا
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..اوداكوأاهيفاوقرغنيذلارصبأو،خيراتلاربعءارحصلا
.اهبصتغاهنأةقيقحلاو،هصختاهلكةقطنملانأسيلبأيعدي

هذهف.»ءاشأنملاهيطعأانأو،يلاهلكهذه«:لوقيوهو
،ةطسبنماهضرأ.ةرطخةقطنمودبتالاهنإ.دسحلاةقطنم
هللانأعمو.نيياقاهيفراسدقو،ةرهاظريغاهيفةلولبلاو
صوغيوصوغيلظهنأالإ،ةاجنلاليبسهلفشكوهرّذح
ةريغصلادسحلاةموثرجنأنظيناكنم..كلهنأىلإ
.هاخأخألالتق؟لتقلاىلإيهتنت

اوصاغو،قيرطلااذهيفنوقلزنيفسويةوخإتيأردقو
..اوهتناًابيرقتمهنأةقيقحلا.ًادسحمهاخأاوعابف،اوصاغو
..ًاريخأاوجنمهنكلو

مهاخأاومدقف،قيرطلااذهيفاوراسةوخإتيأركلذك
حلفتملو..ًادسحهوملسأمهنأيلاولاملعو،بلصُيل
،ةيئاملالامرلاهذهيفقرغلانممهذاقنإلةريثكلالئاسولا

.اوذقنُأمهضعبنكل،ًالعفاوقرغ

.ًاريطخًائيشودبتالاهنإ،ةرطخلامرنماهلاي
ىلإهسفنبحّوطيهنأكرديالًانيهتسماهيفريسيحئاسلاو
.فيخمكاله

ةقطنميهفديسلااهنمانرّذحيتلاةيناثلاةقطنملاامأ
لوأيفًاريطخًائيشودبتالدسحلاةقطنمكيهو.عمطلا
تقرغمك.ناثوأةدابعيه،ًادجةريطخاهنأةقيقحلا.رمألا
ىلإينحنيوهوقيرطلااذهيفريسيحئاسلانإ،اهيفسوفن
نودصوغيوقيرطلايفلغوتيفىرخأًاعطقطقتليلضرألا
ةيئاملالامرلادجيةتغبو،طقتليامهمامأدجيهنأليردينأ
هتعلتبانأىلإصوغيناخاعىرأانأوترثأتمك.هتطغدق
هقرغدعباجندقناكاذإامملعأال..ةفيخملالامرلاكلت
.ىهتناوقرغهنأىشخأ.المأ

اهاعد.يقيقحلااهمساناطيشلاىفخأةثلاثةقطنمانهو
اهمسا.ةطحنملاةئيدرلاةوهشلايه-ةذللاوأةعتملا
القيرطءارحصلاقرطرئاسكيهو.»لحولا«يقيقحلا

وهوحئاسلاسحي،ًادجعئاررظنملا،ةولحقيرط.اهيفرطخ
يههذه«:هسفنيفلوقي.ةايحلابعتمتيهنأاهيفريسي
،ًالامجرمألالوأيفهاريهنإ.سأكلابأدبتًانايحأ.»ةايحلا

نوصوغيةربابجتيأردقو.ةمامدهدجيةرتفدعبهنكلو
رابجلانوشمشتيأر.لاطبأاهالتقلك.نوهتنيواهيف
ةمعانلالامرلاهذههتعرص،شويجىلعرصتنايذلا

هنوبهرياوناكنيذلاهنمرخسيًاليلذًادبعهنمتلعجو

دواد.مظعأةربابجتيأرلب،رانبامكالإجنيمل-سمألاب
هنأالولو.ةمعانلالامرلاهذهيفقرغشويجلابهرأيذلا
قزمملامرلاكلتنمجرخهنكلو،اجناملديسلابثاغتسا
.هتايحلوطهعفديلظلب..ًافيخمًانمثعفد.لاصوألا
ديسلاةمحرالولوداكهنكلو،لامرلايفقرغيملهنأحيحص
.اجنام

نممهنمنوريثكو،بابشلانمًاريفغًاددعتيأردقو
تددرتمك.ةفيخملاءارحصلاكلتيفاوعاض،ةسينكلاءانبأ
.لامرلاكلتيفتقلزنادقل.ةباتكلاهذهبتكأنألبق
ينألنكل،ًاميكحتنكينألال،اهيفلغوتأملينأحيحص
ىلإينورجينأنولواحييبنيطيحملاددعناك.اهنمتفخ
لوقأ.تدُعوتفخينكلوًاليمجودبيناكيذلا،لخادلا

نإ.هللاعمًاعارصتناك.ةلهسنكتملةدوعلانكلوتدع
يفةيلفستاماودكانهتناك.ةفينعتناكةبذاجلاةوقلا

.ودعلاةوقمزهتنأتعاطتساايلعلاةوقلانكل،ةوقلاةياغ
ىلعًارهاظًارثأكرتتملاهنإ.يابصاياطخركذألازأال
خبوأمك.ينملؤتلازتاليسفنىلعاهراثآنكل،يدسج
هجوبيديسلباقأنأعيطتسأىلهىرُت:لوقأويسفن
؟عوفرم

لسرييذلابابشلاىلعفطعلالكفطعأانأو
املمحأويديسعمعراسأيننإ.داجنتسالاتاراشإ
نأهللاركشأمكو.تاجالعنموةزهجأنميناطعأ
نإ.مهذقنتنأةمعنلاتعاطتساًابيرقتاوقرغنممنيريثك
فيكوهامدقتقلزنافيكًايليصفتًافارتعافرتعامهضعب

.هقنعنمبرقيامىلإصاغىتحةمعانلالامرلايفراس
لصتلامرلاىريوهوةداعسبرعشيناكهنإلاقمهضعبو
ال«:يللاقيذلاباشلاكلذىسنأالينكل..قنعلا
ةيدجتالواحملواحنيقيدصوتنك.»يعمكتقوعّيضت
نينساشاعدقل.هلقيدصبرقأيقيدصناكدقف،هعم
ال«:لاقهنكلوباشلارثأتو.يقيدصىكب.ًاعمةليوط
ضفرهنألب.»درابديدحيفنابرضتامتنأ،يناكرتا.ةدئاف
ةرمنايتأتال«:لاقو،هعمةيناثةلواحمبانلحمسينأ
ملعأال،بهذنملو.انلةريخألاهتاملكهذهتناك.»ىرخأ
...دعباميفهنععمسأملينكل،انأطخأدقانكنإ

ءارحصلاكلتقطانمرطخأنم،ةوهشلاةقطنمتناك
،ةديعبقامعأىلإانلصوو،انابذجواناوبأاهيفقرغ.ةفيخملا
ةيواهلاكلتعاقىلإهسفنبلزنيحيسملالعجيذلارمألا

ْفِرْعَيَْمليِذَّـلا«...انبدعصيواهتاثولواهلاحوألمحيو
.)٥:٢١سوثنروك٢(»اَنِلْجَألًةَّـيِطَخ،ًةَّـيِطَخ

هللانعثحابلا:ةيئاملالامرلا:سداسلالصفلا
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.يقيقحلااهمساًاضيأودعلاىفخأةعبارلاةقطنملاو
ةقطنم«سيلبإاهاعددقو،ةلاهجلاةقطنماهمسا
نببادانوياذهف.اهيفنوقرغينيريثكتيأردقو.»ةمكحلا

يفريسينونمأباذإو»ةميكح«ةملكبنونمأحصنييعمش
ريسيناميلساذهو.هذقنينمدجيمل.قرغيوةيئاملالامرلا

.مالسلابظفتحيلتاينثولانمجوزتيفةقطنملاهذهيف
ةقطنملاهذهيفريسيماعبرياذهو.اجنهنأضعبلاكشيو
نممغرلابجنيملو.لجعلااودبعيلهللانعبعشلادعبُيف
ريغبهذوقرغف،ةاجنلالئاسولكهلمدقهللانأ
.ةريطخلاةعقبلاهذهيفاوقرغنيذلارثكأام.هيلعفوسأم
ةتباثًاضرأودبتلبةريطخودبتالاهنأيفموقتاهتروطخو
صاغاذكه.عفتريهنأنظيوهواهيفناسنإلاصوغيةيوق
ٌتَاْريَخِكَلُسْفَناَي«:لاقوهسفنأنهيذلالجرلاكلذ
ِيبَْرشاَوِيلُكَوِيِحيَرتْسِا.ٍَةريِثَكَنيِنِسِلٌةَعوُضْوَم،ٌَةريِثَك
تعاطتسايتلاهتمكحلهسفنأنه.)١٢:١٩اقول(»!يِحَرْفاَو
،يبغهنأتقولاتاوفدعبكردأهنكلو،ريثكلاعمجتنأ

تاتفالتعضُودق,.هريغلعمجلبهسفنلعمجيملهنأل
ملمهنكلو،اهيفطوقسلانمرذحتةعقبلاهذهدنعةريثك
مللامرلايفاولغوتنأدعبىتحمهنإلبتاتفاللاىلإاوتفتلي
لامرلاتطغنأدعب،ًامامتاوقرغنأدعبالإ،اوكردي
.مهسوؤر

سفنلاةزعودعلااهوعديفةسماخلاةقطنملاامأ
ًاميدقاهيفقرغدقو.ءايربكلاةقيقحلايفيهو،ةماركلاو
ىلاعتوءامسلاىلإهسأرعفر.رصنذخوبنهمساميظعكلم
هنأيردينأنودًاخفتنمةعقبلاكلتيفراسو،هللاىلع
ذقنُأوهيلعءامسلاتقفشأو.هسأرىلإلصوىتحصوغي

ناكنمملجرةعقبلاهذهيفصاغو-ةريخألاةظحللايف
اوُمَّـلَعَتَو«:حيسملااهلاقيتلاتاملكلايسن.نمؤمهنأنظُي
لاُعِضاَوَتُمَوٌعيِدَوِّـينَأل،يِّـنِم

ْ
لَق

ْ
كلذلو.)١١:٢٩ىّتم(»ِب

.المأًاريخأاجنلهملعأال.ىفتخاىتحصاغوصاغ
هذهيفاوعاضًانسحاوأدتبانيذلاحاّيسلانمنوريثكو
لاِبُكُلْسَيْنَمَو«...ةعقبلا

ْ
»ُهَّـلِذُيْنَأَىلَعٌرِداَقَوُهَفِءاَِيْربِك

.)٤:٣٧لايناد(

اهنإ.ءايرلاوقافنلاةعقبءارحصلاهذهعاقبأدرأنمو
نملضفأودبتامبرلب،ىرخألاعاقبلاهبشلالكهبشت
اوناك.ةبتكلاونويسيرفلاةعقبلاهذهيفطقس.اهريغ
ترِغينأرمألايبلصودقو،نوقدصتيونوموصيونولصي
مهنأتفتشكاينكل»مهلثمتنكينتيل«:تلق.مهنم
نأتفتشكادقو.نورباكياولظمهباصأامعمو،نوصوغي
نمذاقنإنمبعصأةقطنملاهذهيفنوطقسينيذلاذاقنإ

،ةاطخلارشأحيسملاذقنأدقل.ىرخأةعقبيأيفنوطقسي
اولظو،مهيلإةدودمملاديلااوضفرراربألاكئلوأنكلو
لاق.مهسوؤرلامرلاتطغنأدعبىتحراربأمهنإنولوقي
امهنأفربلالكالمعنوكلايفنانثادجُواذإهنإ«:مهدحأ
قرغدقلنيكسم.»انأهنإفطقفدحاوناكنإف.ينباوانأ

اهيفاملكبةمعنلاهلتلسرُأدقل.طئاسولالكهعفنتملو
ضفرهنكلو،نامألاةنيفسوءاجرلالبحهلمدُقو،ةوقنم
نأىلإًاضفارلظو،اهيلإةجاحريغيفهنأًاناظ،اهلخدينأ
انأ.رابانأ«:متمتيناكحورلاملسيوهاميفو.كله
انأف،ةبوتىلإًاجاتحمتسل.صّلخمىلإًاجاتحمتسل.حلاص
.»راب

ةمالعلاباهيلإريشأةعقبةطيرخلاىلعتدجوكلذكو
ةعقبلاهذهيف.»ةمواقملاةعقب«اهيلعبتُكو،ءارمحلا

ملءالؤه.ساحنلاردنكساتدجوو.طولةأرمإتدجو
ىلعًابرحاونلعألب،تاميلعتلاةعاطمدعبطقفاوفتكي
ءارحصلاهذهيفمهعمريسلاىلعنيرخآلااوضرحو،حيسملا
.مهعمنيرخآاوبذجلبمهدحواوكلهيمل،ةفيخملا

حيسملارّذحةعقبىلإةراشإةطيرخلاىلعتدجودقو
ةيقبكءادوسودبتالاهنإ.»ملاعلاةبحم«ةعقبلامسااهنم
وأركسوألالحنانماهريغيفاماهيفسيلف،عاقبلا
متهيالف،ملاعللبلقلالكءاطعإنعديزتالاهنإ.روجف
ام.لاملاريغءيشالولاملا،لاملايهةايحلا.يحورءيشب
بهذلاعطقهيفعمجتيذلاقيرطلااهنإ؟ةايحلايه
وأماعطوأدالوأوأةجوزوأتيببمامتهاال.ةضفلاو
الوةمدخللالوةالصللالوهللاناكماليلاتلابو.بارش

يفعيبن،لاملاسفنلالغشياملك.تايحورلابمامتهالل
ةايحلا.سابللا.ماعطلا.ءانبألا.ةجوزلا:ءيشلكهليبس
فولأوفولأصاغةعقبلاهذهيف...ةيدبألاةايحلا.اهسفن
يتلالابحألاتعطقفبهذلاوةضفلاعطقبنيلقثماوناك
.مهذاقنإلتلسرأ

يئاقدصأنمنيريثكنأليكبأةعقبلاهذهمامأتفقو
.بتكلا.ةراجتلاناكم:ةنيعللاةعقبلاهذهمهتعلتبا
عمو.اذكهو..ميوكتلاوعمجلا.يملعلاثحبلا.عنصملا
لااوُّبُِحتَال«:مهءاجتوصلانأ

ْ
يفيِتَّـلاَءاَيْشَألاَالَوََملاَع ِ

لا
ْ
.اوعمسيملمهنكل)٢:١٥انحوي١(ِ»َملاَع

تداكيتلاةعقبلاركذأةريخألاةعقبلاركذأنألبقو
غارفلااهببسناك.ةوهشلاةعقبتركذنأقبس.ينعلتبت

امك،ينأل..ينألاهيفلغوتأملينإتلق.ءوسلاناوخإو

هللانعثحابلا:ةيئاملالامرلا:سداسلالصفلا
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تنكينإهللادمحأانأو.ةضمغمينيعو»ةمخل«ينإيلاولاق
حرملالبقأالو،ثيدحلانسحأال،يعامتجاريغ»ةمخل«
ىلإينملؤتلازتاليتلاةيسفنلاحورجلاركذألازأالينكل
ةراسجبيهجوعفرأنأعيطتسأله:يسفنلأسأو،مويلا
.يسفننمنالجخينإ؟حيسملاهجوىلإ

مل.عيضأتدكوتقلزنامايألايبتدتمادقوينكل
تناكترهظاملاهنكل.ةعقبلامسافرعأمل.ةتفالدجأ
..موصأًانايحأويلصأوباتكلاأرقأانأف.ةريطخةعقب

نمثهلمدقأينإ؟دعبينمهللارظتنياذامف.ظعأعبطلابو
.يننياديالوهوهنيادأينإ.يريغنمرثكأامبرءامسلا

لاحوألاضعبنأالو،ًانئمطمةعقبلاهذهيفترسو
نيبيرقاسيلنيبيبحلاّيقيدصنأظحالأملو.ينتثول
اعرسأفًاثيغتسمتخرصفيتلاحتكردأكاذذإو..ينم
باتكلاروناطلسامك،ءاجرلالابحيلالسرأ.يتدجنىلإ

،بايثلاثولمدسجلاقزممتجرخو.ةراحتاولصاعفرو
ىلإو،يفيظنتىلعنالمعيمايأةدعالظدقو،هجولارفعم
تيأرنادعبله.قالزنالااذهراثآبسحألازأالنآلا
؟جوعمقيرطيفريسأحيسملا

ينركذياملكنعتدعتبادقويقيدصعمترسو
يتلاةعقبلاىلإتقلزناو.رخآءيشينرواسهنأالإ،يلالضب
حابصلايف.يتبغرباهيفرسأملينأةقيقحلا.كوكشلاىعدُت
قيرطيفريسأينأو،ءارحصلاىلإانرجتًالابحنأتفشتكا
يفشوشوتةهيركلاقئالخلانمشويجيبهيفتطاحأ
نأنظتله.سودرفلاىلإريستكنأنظتتنأ«:ّينذا
يفترسكنأتيسنله؟دحلاهذهىلإةطيسبةلأسملا

سانلانأولنكل،اهيفلغوتتملكنأحيحص؟ةوهشلاقيرط
رمتسيله،كراكفأاوفرعسيدقكنأنونظينيذلا
،كبابشاياطخنعاوضاغتمهنأضرفنلو؟كيفمهداقتعا
؟كريظنًاهوشمًاناسنإلبقيله؟ىريالهللانأنظتلهف
ناسنإليفكيءادفلامعن..ءادفلاىلعدمتعتكنأنظأ..
؟تاوهشلاكمجاهتملأ...ةيارلماحٌمداخكنكليداع
لهو.كسأريفششعتنأاهلحمستملكنأحيحص
ىلإءيستملأ؟ةيطختأتملأ؟كتايحمايألكًاحلاصتشع
اهو؟ةيطخالبكنأنظتله؟دقتنتملأ؟بضغتملأ؟ناسنإ
نأديرتكنإ؟سيدقوحلاصكنأنظتويتأتمويلاتنأ
ةاطخلاسانلليهءامسلانإ،كليوكليو.ءامسلايرتشت
.»كلليولافتنأامأ.نييداعلا

،يتيطخبينإ«:لاعتوصبتلقوتوصلانمتعزفو
ملاَعوُسَيُمَدَو

:١انحوي١(»ٍةَّـيِطَخِّـلُكْنِماَنُرِّـهَطُيِهِنْباِحيِسَْ

تعجرف،ةنيتملابحبياقيدصوحيسملاديسلاينرجو.)٧
:لوقأوةبوعصبيسافنأظفتلأوثهلأانأوميلسلاقيرطلاىلإ

.كلًاركش،برايكلًاركش

ةعقبتناكفةطيرخلايفاهتيأرةريطخةعقبرخآامأ
ىلوألاةظحللاذنماهيفسمغنياذوهيتيأردقو.ةنايخلا
هالوأحيسملانأتشهدنادقلو.حيسملاةمدخبقحتلايتلا

ىلإهّدرىلعلمعهنأدعباميفتملع.ةصاخةيانع
:هذيمالتعمسلاجوهوةرملاق.ةليسولكبةريظحلا
وأ.ةحفصلايفسمغييذلا.ينملسيسمكنمدحاو«
اذوهيلأسامدنعو.»هيطعأوةحفصلايفانأسمغأيذلا
امدنعلب..»لوقتتنأ«:هباجأ»؟ديسايانأله«:حيسملا

ِمل،ُبِحاَصاَي«:هلحيسملالاقف،هلّبقهملسلءاج
َ
؟َتْئِجاَذا

لَسُتٍةَلْبُقِبَأ
ِّـ
.)٢٢:٤٨اقولو٢٦:٥٠ىّتم(»؟ِناَسْنِإلاَنْباُم

ىلإكلهوةعقبلايفقرغفاذوهييفرثؤيملاذهلك
نبا«ناكهنكلووجنينأنكميناك.فسألكب.دبألا
.كلهف»كالهلا

ةمتاخلا:عباسلالصفلا

دقو،ةيئاملالامرلاقيرطنمياقيدصوانأانجرخ
انبنيطيحملاثدحنانذخأو،انبايثتثولتوانماسجأتقزمت
ىلإةملظلاناطلسنمانذقنأدقل..انعمانيدافهمّلعامب

ةزجعماهنإ.ةايحلاىلإتوملانمانلقنو.هتبحمنباناطلس
ةراجحالوبهذالوةضفبال«ًادجلاغنمثبانلاهارتشا
دقو.قيرطلالوطانتلاسرتناك.»هسفنمدبنكل،ةميرك
انيثأىلإانبهذمث،ةينودكمىلإانلصووريغاوبلاانربع
.يكينولاستوسوثنروكو

يفانزركو.امورىلإانبتهتناةليوطةلوجانذخأمث
،انيلعاوضبقكلذلو،ريفغددعاموريفحيسملابنمآف،امور
.رانلابقرحلابّيلعاومكحويقيفراوقلطأمهنكلو

هقيفرماقدقو.سيمادرتسونتاركذمتهتناانهىلإ
:انهاهدرونيتلاةصقلاةلمكتبهحارساوقلطأيذلا

يفهباوجزو،ًاقرحمادعإلابسيمادرتسونىلعاومكح
ناجرهملاموييفو.اراهنوًاليلهنوبذعياولعجو،هيركنجس
فلخمهيديأاوطبردقونييحيسملانمةعامجعمهباوءاج
سيمادرتسوننكل،ًالذاختمريسيمهضعبناك.مهروهظ
تدبو،ًاخماشروطاربمألامامأفقونيحةتباثمادقأبراس

هللانعثحابلاةمتاخلا:عباسلالصفلا
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نمءيشبهيلإرصيقلارظندقو.ةباهملاتامسههجوىلع
ءاميسلمحتكنإف،تلبقأدالبيأنم«:هلأسوفطعلا

.»؟ّيلعةبيرغ

نعثحبأةنسنيعبرأذنميلهأتكرتدقل«:هباجأ
.»هللاانأف،هيلإتلصودقو«:رصيقهعطاقف»...دقو،هللا
وههنعثحبأتجرخيذلاهللانإ«:سيمادرتسونلاق
هعطاقو»..دقو،سانلابحأيذلاهلإلا،يقيقحلاهلإلا
يفةوقلانإف،ًادجًافيفعضًاهلإنوكينأدبالنذإ«:رصيق
شوحولاقزمتفرمآينارتتنأاهو.فيسلاوناطلسلا
هدبعينأقحتسيالفيعضكهلإنإ..يديبعماسجأ
اهنإ.ةفيعضتسيلةبحملانإ«:سيمادرتسونلاق.»دحأ
اهئفطتنأعيطتستالةريثكًاهايمنإ.توملانمىوقأ

لاقف.»رونورانةبحملانإ.اهقرغتنأعيطتستاللويسلاو
نأرمآنألبقيلدجسا.كعمطأيملحلعل«:رصيقلا
ينبحأيذلايهلإلالإدجسأالينإ«:تلقف.»رانلاكيوشت

عابتأنمنذإتنأ«:رصيقلاحاصو.»يلجأنمتامو
يفرانلااولعشاوهوذخ.حيسملاىعدُييذلالضملاكلذ
رانلااولعشأوفنعبهورجو.»رثأهلىقبيالىتحهدسج
.هيمدقدنع

هانعمسو،سيمادرتسوندسجبطيحيبيهللاعفتراو
يرجي..بيبحلاعمولحأاهبتاعاسبيطاي«ىنغتي

رانلاتقنخنأىلإمنريلظو»بيقرالوًارسهعميثيدح
ىلعطقسو.»يحورلبقاعوسيبرلااهيأ«:لاقف.هسافنأ
؟اذهام«:خرصيرصيقلاانعمساننكل،ةبهتلمةموكضرألا
اهبناجىلإتماقو،حابصمكءيضتيهوةموكلاتماقدقل
رصيقلاوانلكانطقسو.»منرتتلعجةريثكىرخأحيباصم
نألبقاننكلو.ءاهبلاكلذةدشنمضرألاىلعانعم
نادلبيفو،ةميظعلاةنيدملااموريفرونلاةمالعانيأرطقسن
..ملاعلاءاحنأفلتخميفىرخأ

:هتاركذميفلوقيسيمادرتسونقيدصىضمو

اذًائيشدجأملف،اهيفميقنانكيتلاةفرغلاىلإتدع
نمةلئاطةورثهعموهدالبنمجرخهنأملعأتنك.ةميق
لكعّزوودبيامىلعهنكلو،ةميركةراجحوبهذوةضف
بلطدقناكهكرتيذلاليلقلاو،هيلعضبقُينألبقءيش

.هعممهيلعضبُقنيذلاءادهشلاتالئاعلهيطعأنأينم
ةدعبهديباهبتكدقناكتاركذملانمًاريثكتدجوينكل
نأتلواحدقو.ًامامتةبترمنكتملاهنأينفسؤي..تاغل

عيطتستدقتنأف.يقيدصايكيلإاهلسرأانأاه..اهمظنأ
.ًاعفانًائيشاهيفدجتنأعيطتستدقو،اهميظنت

دجويذلاقيدصلاةمدخممتألاموريفميقأسفانأامأ
.هلجأنمتاموهراثآعبتو..هملعلمحوحيسملا

سيمادرتسونقيدص
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