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نيريثكلاتصلخيتلاةحوللا-١

نهاكوجيهبالاعمريبكراوحيفروهشمماسرلخد
تيصهلًاباشماسرلاناك.ةينغلاموريجسيدقلاةسينك
عيضاوملايفةمقكدعبرهتشادقنكيملهنأالإ.ًادجريبك
شاقنيفبألاعملخد،هحلاصمىلعصيرحكو.ةيلاثملا
.اهمسرينأهيلإبلطيتلاةحوللانمثلوح

يذلانمثلانإ.مرتحملاِتبأايالك:نانفلالاق-
،ًادجريبكبيلصلادهشمف.فاكريغيلعهضرعت
.هتجلاعملهسلانمسيلهعوضومو

.فيرشلجرتنأف،نمثلاددحأالانأ:بالالاق-
.بئاتلجرهبعربتلب،نمثلاعفدننيذلانحنانسلو

دعبتبأاينذإلاعت.رومألاريغياذهنإ:ماسرلالاق-
.ةرضاحةحوللادجتف،رهش

.رخآلانمدحاولا،نارورسمامهو،نانثالاقرتفااذكه
ًانايحأىرُي)ماسرلامسا(وكينمودناكراوحلاكلذدعب
نوكتنأحلصتهوجونعًاثحاب،دوهيلايحيفًالوجتم
.ةحوللاصاخشألًاجذامن

...اهمسرَّـمتأو

ةعيبطلارظانمنميقتسيل،فيرلاىلإبهذعيبرلايفو
دنعدهاش،لمعيوهاميفو.ةحوللةمزاللاتاقوّزملاضعب
تناك.شقلانمةلسعنصيفةكمهنمةيرجغةباغلافرط
اهرهظىلعىلدتي،نوللايسونبألااهرعشو،ًادجةليمجةاتفلا

هناولأباهناتسفناكو.اهيبعكسملتداكت،ةليوطنورقيف
لعلو.يريوصتلااهرظنمىلعةباهملانمًائيشيفضي،ةيحلا
نعربعيامهقيربناكناتللا،ناوادوسلااهانيعاهيفامعورأ
.ةفلتخمتاضموباهرعاشم

هذهتمسرولققحتتنأنكميةليمجةحوليأ-
ةروصيرتشينمنكلو.هسفنيفماسرلالاق!ةاتفلا
.انتنيدملهأداوسنمنيضغبمسانلاءالؤهنأل؟ةيرجغ

،لمعلانعتفقوتف،ماسرلادوجوةيرجغلاتظحال
اهعباصأبعقرفتتحارمث.ىلعأىلإاهيعارذةعفارتضهنو
.اهبتأدبيتلا،ةصقرلاعاقيإطبضتيكل

.وكينمودخرص!يفق!يفق-

اهيعارذةعفار،ةصقارلاةاتفلاطوطخمسرلاحلايفو
.ةبعتمةروصلاهذهىلعةفقولاتناك..!عورأالوةقاشرب
.ماسرلااهلحمسنأىلإكرحتتمل،ءانسحلاةيرجغلانكلو

يفةروصاهلمسرينأنانفلاررق،اهدايقةسالسبًارثأتم
اقافتااهعمدقع،فدهلااذهقيقحتلو.ةينابساةصقارةئيه
ءاقل،عوبسألايفتارمثالثهمسرمىلإاهئيجمبيضقي
.مرتحمرجأ

يفتلصوذإ.اهديعاوميفةقدلابةاتفلاتزيمتدقو
تبجعأ،مسرملاءاجرأيفاهرظنتحرساملو.نيعملاتقولا
،تاحوللايفتسرفتنيحو.اهيوتحييتلاةليمجلاءايشألاب
لالخاهيفلمأتتتحارف.بلصلاةحولاهرظنتفلتسا
ًاريخأو.اهلوحةملكبهوفتلاىلعرسجتنأنود،مايأةدع
:تلأسو،اهتعاجشتعمج

؟هذهنمةروص-

.ماسرلاباجأ،حيسملاةروصاهنإ-

؟هبنولعفياذام-

ىلإًاليلقيريدتساايه،ِتنأنكلو.هنوبلصيمهنإ-
،هتشيربلمعيوكينموداميفو.لضفأاذكهمعن.نيميلا
:ةاتفلاتلاق،زاجيإبملكتيو

هوجولاهذهمهلو،هبنوطيحملاصاخشألاءالؤهنم-
؟ثبخلابةعوبطملا

اميفًامئادملكتلاعيطتسأالانأ،ماسرلالاق!كديور-
امك،بسانملاعضولايفيقبتنأكوجرأو.لمعأانأ
.كيلإتبلط

نعفكتملاهنأالإ،مالكلانعةيرجغلاتفكذئدنع
.اهيحويفءايشألانمًاريثكليختتيهو،ةحوللاىلإرظنلا

ةحوللاباهمامتهاناك،مسرملاىلإتتأةرملكيفو
دقو.حيسملابلصببسنعاهلؤاستهعمرثكيو،دادزي
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اهلوضفعوجعبشتل،ةلئسألاهذهحرطتتناكاهنأظحول
.سرتفملا

،ةاتفلاتلأساذكه؟ًادجًاريرشناكهنألأ،هوبلصاذامل-
.اهربصليعيتلا

ناك،سكعلاىلع.ديكأتلاةجهلبماسرلاباجأ،الك-
.ًادجًاحلاص

هتلأس،اهتبغرعبشيامباوجلايفدجتملذإاهنكلو
:ةقيقحلاةفرعملاهلوضفدايدزانعربعتةجهلب

اوقلطألهو؟هوبلصاذاملف،لوقتامكًاحلاصناكنإ-
؟تومينألبقهحارس

هسأررادأوتمصمث.ًارجضتمنانفلاخرص!هوا-
وحنتفتلاذئدعب.ةحوللاماسقأدحأىلعةسملعضييكل
راثأامم،ةفرعملايفةحلملاةبغرلااهينيعقيربيفىأرف،ةاتفلا
:لاقفاهيلعهتقفش

لباقملابو.اهلماكبةصقلاكيلعدرسأسينإ!يعمسا-
اهيلعصقاذكهو.رخآًائيشينميبلطتالنأ،كلأسأ
.ةشهدملارشبلاصلخمةايح

امم)ةاتفلامسا(اتيببلةبسنلابًاديدجناكءيشلك
عمو.عوسيتومومالآبًاملعاهطيحينأماسرلاىلعلهس
امأ.ةقيتعةصقالإهلةبسنلابنكيمل،رمألااذهنإفكلذ
يتلا،عومدلاباهانيعتضافواهبترثأتدقف،اتيبب
.نآلاىلإاهتبكينأاهؤاليختعاطتسا

ناك،مسرمللةريخألااهترايزباتيببتماقنيحو
نكلو.ةينابسإلاةصقارلاوبلصلايتحولزجنادقوكينمود
اعيطتستملاهينيعنأل،ةعئارلااهتروصىلإهبتنتمل،اتيبب
.بولصملاحيسملاهجونعلوحتلا

ةعطقلاهذهكيلاو.كلقحتسملالاملااذوه،يذخ-
.ًابيطًاظحيلتبلجكنأل.ماسرلالاق،ةوالعةيبهذلا
امأ.اهمالتساليراشلايتأيسوتعيبةينابسالاةصقارلاف
رداغتلفطلبةاتفلاترادتساف.جذومنعورأتنكف،تنأ
:ناكملا

ألمتعومدلاوةنيكسملاتلاق،يديسايكلًاركش-
لكىناعهنأل،ًاريثكعوسيلااذهبحتكنأدبال.اهينيع
؟كلجألمالآلاهذه

،ةلأسملاهذهيفًادبأركفيملهنأل،ًارثأتنانفلاهجورمحاف
.ةيدبألاهتايحاهيلعفقوتتيتلا

بلقيفنرتتيقبةريخألااهتاملكنكلو،ةاتفلاتبهذ
،اهبحاصىلإةينابسإلاةصقارلاةحوللسرأهنأعمو.ماسرلا
هذهلكىناعهنأ"تاملكلاهذهنايسنعطتسيملهنأالإ
."كلجألمالآلا

ةحوللانمثنمًامسقعزو،هسفننعفيفختللًايخوتو
.هئودهلًاببسلعفلابناكعيزوتلااذهو،ءارقفلل

:هسفنقامعأيفديدجنمحرُط،يلزألالاؤسلانكلو

."؟كلذكسيلأ،هبحتكنأيفكشال"

هيلعناك،كلذلًاعبتو.لغتشينأهتعاطتسايفقبيمل
،جرخنيح،مايألادحأيفو.هسفننعفيفختللجرخينأ
نولخديو،بوصلكنمنوتأي،سانلانمتاعامجدهش
ضعبنأهلليق،كانهيرجيامعلأساملو.ًاعضاوتمًاتيب
ةصرفلانأدجوذئدنع.ًايشاعتناًاعامتجانودقعينيرشبملا
رشبملاةظعنإفلعفلابو.ًاديدجًائيشعمسييكل،ةحناس
كلتىلعرباثف.وكينمودىدلًايلكًاهابتناتدجو
.تهتنانأىلإ،تاعامتجالا

ناميإلانكسامناعرسو،ليجنإلاىنعممهفكانهو
امعثحبلاىلإةجاحيفحبصيملثيحب.هبلقيفيحلا
مالآلاىناعيذلاكاذلًابحألتماهبلقف.هباصوأنمففخي
،ميظعلابحلااذهنعنيرخآلاثدحيفيكنكلو.هلجأل
،كلذعمو،ةباطخلانسحيالهنإ؟دودحلافرعياليذلا
.هلجأليدافلالعفامعسانلاربخينأدويناك

ةلئسألانمةعومجمهسفنىلعحرطيو،ركفيوهاميفو
مسرف،ةيلآةروصبهتشيركرحيحار،عوضوملااذهلوح
هتعنصيذلامسرلايفلمأتنأامو.كوشلابًاللكمًاسأر
ةركفترادةأجفو.عومدلابهانيعتضافىتح،هدي
:هبلقألمتةجهبلاوهسفنيفلاقف،هرطاخيفةديدج
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.يبحنعنلعتيتشيرو،مسرأنأعيطتسأيننإ-
نأبجينآلاو،هتوموهمالآنعتربعبلصلاةحوليفف
،ةيرايتخالاهتيحضتمجرتأنأو.ةيهانتماللاهتفأرنعربعأ
.ىصقتسياليذلاهبحو

ماقمث.ماهلإلابرلالأسو،هيتبكرىلعاثجواذهلاق
يفةمقتراص،بلصللةديدجةحولجرخأف،لمعيأدبو
ملهنإف،هيلعتضرعيتلاةمخضلاغلابملانممغرلابو.نفلا
اهعضوف.هتنيدملةيدهاهمدقهنكلو.اهعيبينأأشي
نمنيديدعللةيصالخةظعتراصف.فحتملايفنولوؤسملا
:تاملكلاهذهاهراطإىلعبتكدقناكو.فحتملاداور

،كلجألاذهلكتلمع

؟يلجألتلمعاذامتنأو

ىرييكل،رارمتسابفحتملاىلإيتأيوكينمودناكو
.نيرئازلاسوفنيفةحوللاهثدحتيذلاريثأتلا

هجولايفسرفتتيهوةرارمبيكبتةاتفىأرمويتاذو
:اهلأسواهنمنانفلااندف.كوشلاليلكإهقوفنمويهلإلا

؟يتينباي،نيكبتاذامل-

.اتيببيهذإو،هوحناههجوترادأف

عوبطملاهجولاىلإريشتيهوتلاق!يديسايهآ-
ةنيكسمةيرجغبحينأ،عاطتساطقفهنأول،لالجلاب
!يريظن

ًاضيأكلجأنمو.ًالعفكبحأوهف،لعفاتيببايهنكلو-
نأىلإ،هللاةبحمنعاهملكيوكينمودقفطمث.تاموملأت
يفةديجملاةقيقحلااتيببتلبقف.فحتملالافقإتقوناح
صالخهيطعييذلا،حرفلاومالسلاىلعتلصحو.اهبلق
.هللا

يفةيرجغلاونانفلاعمتجانأدعبةديدعنونستضم
دحأراز،١٧١٩رايأ٢٢يفو.يدافلااهدعأيتلابرلارايد
لوانتتهلويخاميفو.ةمخفلاهتبرعبسيرابةنيدمءارمألا
ًاريمأناك.ةدلاخلاةحوللاةدهاشملفحتملاىلإبهذ،اهفلع
ىلإًارثأتمفقونآلاهنكلو.ةينغزونكهفرصتتحت،ًاميظع
.وكينمودةحولمامأ،هبلققامعأ

كلجألاذهلكتلمع

؟يلجألتلمعاذامتنأو

داعأمث،راطإلاىلعةبوتكملاتاملكلاهذهريمألاأرق
ىلإلخدلاؤسلانأل،اهنعلوحتلاعطتسيملو،اهتءارق
.دعباميفهتلفيملو،هبلقءاديوس

.هعومديفًاقراغريمألاىأروباوبلاىتأف،ءاسملاءاج
:هللاقوهعارذنمهكسمأف

،فحتملاقالغإلتقولاناحدقل،ومسلابحاصاي-
-النكلو-هلودسىخرأليللانألجرختنأكيلعو
يفقرشي-ةيدبألاةايحلارجفناك،باشلاريمأللةبسنلابف
.هبلق

،ةريصقةحارتسادعبو،هقدنفىلإفرودنزنيزريمألاداع
هتايحسركةنوآلاكلتنمو.هنطوىلإداعوهتبرعبكر
يأ.ةحوللابهبلقىلإملكتيذلاكاذىلإ،هترهشوهلاومأو
ةيفاروملاةسينكلاسسؤم،فرودنزنيزسيولالوقينريمألانأ
سيركتب؟يلجألتلمعاذامتنأو،لاؤسلاىلعباجأ
.ماقملاوبولصملاحيسمللًايلكهتايح

تلمع،صاخشألانمًاديدعًاددعنأنوفراعلالوقيو
ةيناسنإللرهظيل،اهمدختسابرلانأل،مهبولقيفةحوللا
يكل.ةثجلجلابيلصىلعهتومباهصالخلجأللمعاذام
تاموينبحأيذلا«:سلوبلوسرلاانلهبتكامًاضيأاوهقفي
.»يلجأل

ينبحأهنا:لوقتنأعيطتستله،ئراقلااهيأتنأو
؟يلجألتامو

ةيربلايفةيحلاىسومعفرامكو-٢

عفرأتنك،جراخلايفطقاستتجلثلالئاتفتناكاميف
رانبيلطصأةسلاج،يتيبيفتنكيننأل،يهلابرللركشلا
نمنيمورحملاوحنًالاحتهجتايراكفأنكلو.ةأفدملا
نامرحلاينعيمهلةبسنلابءاتشلانيذلا،ةحارلالئاسو
.عونلكنمتابوعصلاو

ةيربلايفةيحلاىسومعفرامكوةيربلايفةيحلاىسومعفرامكو-٢
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تحتفاملو.بابلاقرط،رومألاهذهيفركفأتنكاميف
بهذييكليجوزبلطتتءاج،ةيرقلانمةاتفتدجو
.تاعاسلالختومتنأىشخيو،ًادجةضيرمةأرماةرايزل
نأاهتملعأاملو.ناريجلانمةدعاسمةيأضفرتيهو
:ةحلمةجهلبتلأس،بئاغيجوز

،دايصةأرمااهنإ؟تنأيبهذتنأكعسويفسيلأ-
.ًايلكاهلمهأريكسلجراهجوزو

اذهبسانملاتقولايفيجوزدعيملنإًادغاهارأس-
يننكلو.رانلابرقيتيوازىلإتدعواذهتلق.ءاسملا
نأةكشومسفنلاهذهنأيفركفلانأل،جاعزنالابترعش
ًالاحتضهنف.يسفنريدكتليفكيناك،ةيدبألاهجاوت
تنكيريسيفو.ئفادلايتيبترداغو.يفطعمبترثدتو
ينلمحينأ،برلاىلإلسوتأو،ةفصاعلاحيرلاتابهحفاكأ
.ةأرملاكلتلةلاسر

تاعومجمنمًافلؤم،ًارذقًابيئكهدصقأيذلايحلاناك
يفريخألالزنملاتغلباملو.ةقصالتملاةريقحلاتويبلانم
ديسلاتلأسو،قلغمبابمامأتفقوت،ةقيضلاةقزألادحأ
بابلاتقرطف.ةمدخللةصرفلايلحيتيويلهحتفينأبرلا
.نيتيلاوتمنيترم،فطلب

تلاق،ةبيطلايتديساي،بابلااذهقرطنمةدئافال-
نلاهنأل،ًاليوطفوقولابكسفنيبعتتال.ةراملانمةأرما
.كلحتفت

انأاميفو.ةيناثبابلاتقرط،ةبيخلاأشأملذإيننكلو
.لخادلايفةفيفخةكرحتوصتعمس،عمسلافهرأ
:ةلئاقيتوصتعفرو،لفقلابقثنمتبرتقاف

.كوجرأيليحتفا،كلةلاسريعم-

وهو،مخضلاجالزملاتوصتعمسةظحللاكلتيف
،تلخداملاحو.بابلاجرفناًاريخأو.ائيشفًائيشعفتري
نخدمليدنقءوضىلعو.لوألاهعضوىلإجالزملاديعأ
تاوطخبو.لازهلاةغلاب،ةباشةأرمالكشتزيم،بحاش
ىلعيلطصتتسلجو.يبشخلااهدعقمىلإتداع،ةئيطب
.ءافطنالايفةذخآ،محفلانماياقب

ةظحلنيباهردصناكو،ًادجةضيرمةنيكسملاتناك
ناك.لحانلااهمسجهلزتهيًاقيمعًالاعسدعصي،ىرخأو

،رثكألابّيفرّثأيذلانكلو.ةيلاباهبايثو،ًادجًافيخماهلازه
...نيتريبكلانيتوادوسلااهينيعيفادب،ريرمنزحقيربوه
:ينتلأسقيمعناكمنمتآتوصبو

؟انهىلإتيتأاذامل-

بحي،صخشنمةلاسريدنعو،ةضيرمكنأتملع-
.نوملأتينيذلا

هنإ.يجوزلًائيشيلوقتالنكلو،سولجلابيلضفت-
ريشتيهو،اذهتلاق.بضغلاهباتنينيح،ًادجفيخم
امهبرقىلإوطئاحلاىلعنيتقلعمنيتيقدنبىلإةفجترملااهديب
.شوطرخلابظتكمدانج

:يدانيلفطتوصعمسو،بابلاقرطةظحللاكلتيف

.لخدأينيعد،انأاذه،امام-

؟حتفأله:ةديسلاتلأس-

.ريغصلاانحويهنإ،معن-

،نيمدقلايفاح،هرمعنمةسماخلايفريغصلاناك
.هتدلاونمبرقلابءاصفرقلاسلجوءاجف.فطعمنودب
تلواحف.دربلانمفجتريويكبيناكو،ًالتبمهمسجناك
:هنعففختنأةنيكسملامألا

.بيرقامعدوعيسابابف،يريغصايكبتال-

نمابابو،عئاجودربلانمصقترأانأ،اماماينكلو-
عومدلاوملكتيلفطلاناك.جراخلايفًاليوطىقبيهّنأهتداع
ههجوءافخإىلعةضيرملامألالمحامم،هينيعنمرمهنت
.اهيديب

؟ًاماعطكلفطغلبتيملىتمذنم-

.ةحرابلاذنمًائيشلوانتيملهنا،ملعأامبسحب-

،ماعطلاةنازخىلإتعرسأىتحاهترابعتعمسنأام
نمعطقضعبىوساهلخاددجأمل،اهتحتفنيحنكلو
.بنارألادولج

ةيربلايفةيحلاىسومعفرامكوةيربلايفةيحلاىسومعفرامكو-٢
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تلأس.عئاجلالفطلااذهل،ماعطيأكيدلدجويالأ-
.ةفهلب

دعبةدئاعانأف،يئاروكبابيقلغتال:تلقمث-
تيتأو،ناكدبرقأىلإةضكارتجرخواذهتلق.قئاقد
نيحًاغلابيحرفناكمكو.ةنوؤمنمهلمحتعطتساامب
مألاتناكاميف.هلهتمدقيذلاماعطلامهتليلفطلاتيأر
يانيعامأ.نيتريبكلااهينيعيفعشيرورسلاقيربو،هقمرت
.ةسئابلاةديسلاكلتلءاثر،عومدلابنيتقرورغماتناكف

انأامأ.يتديسايقوفشبلقكل:ةنيكسملاةأرملاتلاق
يتلفطتدقفنأذنمةدحاوةعمدفرذأنأعطتسأملف
.ةريغصلا

.اهبرقيفتسلجو،ةضيرملانمتوند،ةظحللاكلتيف
.ةلئسألاضعباهيلعيقلأتأدبو،نيتليزهلااهيديتذخأو

ودبيو.يتديسايًادجةبيطتنأ:ضيفختوصبتلاق
نألقيذلاتقولايف،يتهجلةقلقكنأكتلئسأنميل
نمدئارطلاقرسييذلا،دايصلاةجوزيرامبدحأركفي
يلعدرستتحار،ًاليلقتتمصنأدعبو.ريغلاضرأ
:سؤبلابةئيلملاةنزحملااهتصق

يففرصيوهو.ةطرشلانمًامئاددراطميجوز-
هتراجتنماهيلعلصحييتلا،ةليلقلادوقنلالكةيرابكلا
ةضيرميننإ.ًاعوجروضتنيلفطوانأامنيب.ةعورشماللا
نكلو،ًامئاديريرسيفءاقبلابلطتتيتلاحو،ةفيعضو
...ًادجدرابيشارف

ىلعيرظنعقو،اهشارفركذىلعةنيكسملاتتأامل
ريثك،نطقلانمءاطغبفلغموشقلابوشحمليحس
.ىلبلاهارتعاطاسبهبناجىلإو.قورخلا

.تيفوتيتلاكتلفطنعينيثدح:لوضفباهتلأس-

نمعومدلاترمهناىتح،اذهيبلطتعمسنأام
يذلا،اهتوصةيقنتلاهتلذبةلواحمدعبو.نيتبحاشلااهيتنجو
:تلاقيلاؤسىلعبيجتل،جدهت

نمةكورتموًادجةضيرمتنك،رهشأةسمخذنم-
،ةلفطللماعطيدنعنكيمل...ةريغصلايتلفطعميجوز
.تتامنأىلإةعرسبفعضتاهتيأردقو.عوجلااهلزهأيتلا

ةريدجريغيلةبسنلابءايشألاتراص،تتامنأذنمو
يعسويفنكيملو،ًاعوجتتاميتلفطنأل.مامتهالاب
نمعومدلاتفجو،يبلققاض،كلذلًاعبتو.اهذاقنإ
ترصو،ماعطلليتيهشتدقفو،مونلاينافجو،ينيع
.داحلاعستابونلةضرع

نمةفينعةجوماهتباتنا،اهثيدحنمدحلااذهدنع
:رثأتباهلتلق،تأدهنيحو.لاعسلا

،ءاسملااذهكلاهلمحأيتلاةلاسرلانإ،يراماي-
يريظنةاطخلاصلخييكلتاميذلا،هللانبانمةلسرم
ملٱَعيَِمجاَيَّـَيلِإاْوَلاَعَت«:لاقاميعمسا.كريظنو

َنيِبَعْتُْ
الفأ،ةحارلاىلإةجاحبتنأ»ْمُكُحيِرُأاَنَأَو،ِلاَْمحَألٱِيليِقَّـثلٱَو
؟ءاسملااذهاهيلعيلصحتنأنيديرت

ىلإبهذأفيكنكلو.حاترأنأديرأيننإلجأ-
.ةسينكلاىلإباهذللةوقيلتسيل؟نيبعتملاحيرم

لكدعأحيسملانكلو.ًادجةبعتمتنأ،يرامايًاقح-
يأيلذبتنأكيلإبلطيالهنأيدكأت.كتحارلءيش
هنميلبقتو،ناميإلانيعبهيلإيرظنتنأيفكي.دوهجم
.ةيدبألاةايحلا

دجويالو.ةئطاخوةسئابةأرماانأف؟اذهنكميفيك-
ىلإبرقأ،ةلاحيفيننإ.يئاقشويسؤبيفيبمتهينم
.بهذأنيأىلإيردأالو،ةايحلاىلإينمتوملا

تأدبو،سدقملاباتكلاتحتف،ةنيكسملاتتمصنيح
ِهللاٱَىلَعُبْعَّـشلٱَمَّـلَكَتَو«٩-٢١:٥ددعلارفسنمةءارقب
ِمل«:َنيِلِئاَقىَسوُمَىلَعَو

َ
يفَتوُمَنِلَْرصِمْنِماَناَمُتْدَعْصَأاَذا ِ

لٱ
ْ

َماَعَّـطلٱاَنُسُفْنَأْتَهِرَكْدَقَو،َءاَمالَوَزْبُخالُهَّـنَأل!ِةَّـيِّـَرب
حلٱِبْعَّـشلٱَىلَعُّبَّـرلٱَلَسْرَأَف.»َفيِخَّـسلٱ

ْ
ملٱِتاَّـَي

َةَقِرْحُْ
ىَتَأَف.َليِئاَْرسِإْنِمَنُوريِثَكٌمْوَقَتاَمَف،َبْعَّـشلٱِتَغَدَلَف
ِّـبَّـرلٱَىلَعاَنْمَّـلَكَتْذِإاَنْأَطْخَأْدَق«:اوُلاَقَوىَسوُمَىلِإُبْعَّـشلٱ
حلٱاَّـنَعَعَفْرَيِلِّـبَّـرلٱَىلِإِّـلَصَف،َكْيَلَعَو

ْ
ىَسوُمَّـىلَصَف.»ِتاَّـَي

ِملُّبَّـرلٱَلاَقَف.ِبْعَّـشلٱِلْجَأل
ُ
ًةَقِرُْحمًةَّـيَحَكَلْعَنْصٱ«:ىَسو

َعَنَصَف.»اَيَْحياَهْيَلِإَرَظَنَوَغِدُلْنَمُّلُكَف،ٍةَياَرَىلَعاَهْعَضَو
ىَتَمَناَكَف،ِةَياَّـرلٱَىلَعاَهَعَضَوَوٍساَحُنْنمًةَّـيَحىَسوُم
.»اَيَْحيِساَحُّنلٱِةَّـيَحَىلِإَرَظَنَوًاناَسْنِإٌةَّـيَحْتَغَدَل

.نيكاسملاصاخشألاءالؤههبشأينإ:ةضيرملاتلاق-
نيحو،ينصقنيزبخلاناكنيح،هللادضتملكتدقف

ةيربلايفةيحلاىسومعفرامكوةيربلايفةيحلاىسومعفرامكو-٢
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دجوتاليلةبسنلابنكلو.عوجلاةضعنميتلفطتتام
ىوسيمامأسيلو.اهيلإرظنأنأيننكميةيساحنةيح
.رانلامنهج

باتكلاتحتفف،اهينيعنمعومدلاترمهناديدجنمو
:٣انحويبسحبليجنإلااهلتأرقو،ةيناثلاةرمللسدقملا
حلٱىَسوُمَعَفَراَمَكَ«١٧-١٤

ْ
يفَةَّـَي لٱِ

ْ
َعَفْرُيْنَأيِغَبْنَياَذَكٰهِةَّـيِّـَرب

ُهَلُنوُكَتْلَبِهِبُنِمْؤُيْنَمُّلُكَكِلَْهيالْيَكِل،ِناَسْنِإلٱُنْبٱ
حلٱ
ْ
لٱُهللاٱَّـبَحَأاَذَكٰهُهَّـنَأل.ُةَّـيِدَبَألٱُةاََي

ْ
ُهَنْبٱَلَذَبىَّـتَحََملاَع

لٱ
ْ
حلٱُهَلُنوُكَتْلَبِهِبُنِمْؤُيْنَمُّلُكَكِلَْهيالْيَكِل،َديِحَو

ْ
ُةاََي

لٱَىلِإُهَنْبٱُهللاٱِلِسْرُيَْملُهَّـنَأل.ُةَّـيِدَبَألٱ
ْ
لٱَنيِدَيِلَِملاَع

ْ
ْلَبَ،َملاَع

لٱِهِبَصُلْخَيِل
ْ
.ُ»َملاَع

اذهله:حايترالانعربعتةربنبةنيكسملاتلاق-
نمهنبالذبهنأل،ةديعسبهذأنأيننكمينذإ؟حيحص
.ةئطاخيننأبملعأانأ.دبألاىلإكلهأاليكل،يلجأ
،اركش.يريظنةاطخلالجألتامهنأنآلاتملعنكلو
.ةلاسرلاهذهيلتلمحكنأل،كلًاركش

نأبجي:اهوتلحرفلاىلعتلصحيتلا،ةديسللتلق-
.ًاعمهللاركشن

!هللاركشننأبجي،معن-

يذلاكلذلركشلاانعفرو،بكرلاىلعانوثجاذكهو
لذبهنأرادقمب،ريكسلاصللادايصلاةجوزيرامبحأ
.ةيدبألاةايحلالانتيكل،ديحولاهنبا

ىلإاهلاقتنايفيرامتدعاسف،رخأتدقتقولاناك
رانلاتلعشأمث.اهبناجىلإمئانلااهلفطتعضوو.شارفلا

.اهلهتمدقوياشلاتددعأو،ةدقوملايف

ةميظعلارومألالجأل،ركشلاورورسلابًامعفميبلقناك
،قلاخللًادجمتيطعأنأدعبو،يرظانمامأهللااهعنصيتلا
ينتدعوف.دغلايفةدوعلاباهتدعونأدعبةضيرملاترداغ
:ةلئاق،ًادبأاهاسنأنل،ةرظنب

اَيَّـَيلِإاْوَلاَعَت«:لاقيذلانأل،حاترأنأيننكمينآلا-
ملٱَعيَِمج

.يبلقيفراص،»ْمُكُحيِرُأاَنَأَو،ِلاَْمحَألٱِيليِقَّـثلٱَوَنيِبَعْتُْ

،ةضيرملارمأبعوسيءابحأنميئاقدصأفرعنأام
اوفظنو.ًاحيرمًاشارفاهلاومدقو،ًاعابتاهترايزلاوءاجىتح

يكل،ةرمسمتناكيتلا،تيبلاذفاوناوحتفو،اهتفرغاهل
هذهيرامتلباقدقو.يقنلاءاوهلاورونلااهيلإلخدي
ناك،اهبلقنكلو.ركشلاونافرعلابةميركلاتاتفللا
هيلإباهذلاديرت،عوسيبحبًالغشنم،ىلوألاةجردلاب
.حورلاقوتب

اهلالختناك،عيباسأةثالثكلذدعبيرامتشاع
ءيجميفىربكةيزعتتدجودقو.مويلكيترايزلًاعوضوم
يفتدقرًاريخأو.اهعمةالصللهللاتانبوءانبأنمددع
ءاج،يذلاكاذهلمكأيذلا–لمعلالضفب،لماكمالس
.كلهدقامصلخيوبلطيل

،اهريرسنمتبرتقا،ةليلقتاعاسباهتافولبق
:ضيفختوصيفلوقتو،يديلوانتتنأتعاطتساف

تاذيقتلنساننكلو.ايندلاهذهيفانهدعبكارأنل-
،برلاةلاسرلجأل،ًاركشكللوقأًاضيأو.قوفكانه،موي
.ّيلإاهتلمحيتلا

!انقرتفااذكهو

ًائيشفرعأينكلو.كفرعأالانأ،ميركلائراقلااهيأ
يفكلهتسف،ًاصلخمعوسيلبقتملنإكناوهو،ًامهم
ةحناستلازام،ةصرفلانكلو.ةنونيدلاىلإيتأتو،كاياطخ
لبقتتنكنإ،كلدعمصالخلاف.ةايحلايفتمدام،كل
،صلختنأكنكمي.ةنيكسملايرامهتلبقامك،ًاصلخمعوسي
رظنتوناميإبكرظنعفرتتنكنإ،تاذلابةظحللاهذهيف
.كلجألهتايحىطعأيذلا،عوسي

ذاحشةبوت-٣

،اهرمعنمةسماخلايف،ةعئارةريغصًاتنبيلينتناك
اهرعشو.جوضنلاجوأيفزركيتبحكناوادوساهانيع
.ريغصلااهبلقوهاهيفاملمجأنكلو.نوللامحافدعجأ
الاهنأةجردىلإ،ًارهاطوًاسِمَشًابيطناك،بلقلااذه
ةيزعتللاهتبحميفو.ردكلايناعيًادحأىرتنأعيطتست
رثكأامو.اهصيمقيطعتنأدادعتساىلعتناك،نوعلاو
ةلفطلجأل،ليمجلااهلويرمنعتلختاهيفيتلاتارملا
ءاطعلانأب،اهاملعينأنالواحياهادلاوناكنيحو!ةريقف
ةرظنبمهقمرتتناك،لويرملاءاطعإدحىلإبهذيال
يلويرمنعيلزانتنمالعجتال:امهللوقتاهنأك،ةشهدنملا
اهبهأنأ،يعيبطلانمسيلوأ.ةعاسلاةيضق،ةريقفةاتفل

ةيربلايفةيحلاىسومعفرامكوذاحشةبوت-٣
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ىلعيلينمأتصرح،تقولاكلذذنم؟ةريثكلايلييارمدحأ
عيطتستاليكل،ءارولانماهتنبالويرميفرططيختنأ
.ىرخأةاتفلهءاطعإوهعلخ

تذخأف،تيبلايفاهدحولةريغصلاتدجومويتاذو
ةبسانمب،اهدلاواهلهمدقيذلاروصلاباتكبيلقتبىلستت
بسحبهذدق،مويلاكلذيفبألاناك.اهدلومديع
ةنيدمىلإبهذتنأاهيلعناكفاهمأامأ.هلمعىلإةداعلا
تصوألزنملارداغتنألبقو.ضيرمبيرقةرايزل،ةرواجم
:ةلفطلا

لكبيغتأس.يبايغيفدحألبابلايحتفتنأراذح-
ةكعككلتعنصدقل.ءاسملايفالإدوعأنلو،رهظلادعب
يفةلواطلاىلعةعوضوميهو»ةريهظلاةبجو«لجأل،ةيهش
.ماعطلاةعاق

تاحفصتبلقدقيلينتناك،ةعبارلاةعاسلاتقدامل
،باتكلايفاهبجعأامرثكأو.ةرشاعلاةرمللروصلاباتك
يفًاليوطتلمأتًاضيأو.دالوأللصلخملاعوسيةبحميه
نيتكمسنمعايجلافالآمعطيوهوهلثمتيتلاةروصلا
تلوح،عئارلادهشملااذهبةطبتغميهاميفو.ةفغرأةسمخو
.اماماهلاهتعنصيتلاةيهشلاةكعكلاىلإاهرظن

هذهنعلزانتأنأيبنسحيالأ:ةريغصلاتلءاست-
يفًايدجركفتيهاميفو؟عئاجناسنإىلإةبيطلاةكعكلا
نمترظنوتماقف.بابلاسرجعرق،اهتكعكءاطعإ
،رعشلاثعشأ،ةماقلاليوطًايبصىرتاهبذإو،بابلاةقاط
.بايثلاثر

؟ديرتاذام:فوخلابةبوشمةجهلبةريغصلاتلاق-

نيعيطتستالأ،عئاجيننإ:سئابلاىتفلاباجأ-
؟يقمرهبكسمأًائيشيئاطعإ

امناعرسو.يلينبلقكيرحتلةيفاكعئاجةملكتناك
!اهرطاخيفةكعكلاترم

ًاصيصخنيكسملادلولااذهلسرأبرلاناديكأتلاب-
تنكنإفرعييكلهلسرأهنإ.اهسفنيفةاتفلاتلاق،ّيلإ
.ميحربلقتاذةبيطةاتف

نماهريذحتواهمأةيصويلينتيسنةركفلاهذهمامأ
،عئاجلاكلذيفالإركفتدعتملاهنإ.قراطيألبابلاحتف
عيطتستيتلا،ةيهشلاةكعكلاو.بابلاىلعًاجراخفقاولا
ةجهلبهلتلاقو،ًاعيرسبابلاتحتفف.هقمركسمتنأ
:ةبحملابةمعفم

ةيهشاهنإ.ةريبكلايتكعككيطعأسف،لخدا،لخدا-
.اهلكأتنأينرسيو،امامعنصنم

مامأددرتهنكلو،هودشملاةرظنبةريغصلاىتفلاقمرف
:هددرتلازأعوجلاو،ًاعئاجًالعفناكهنكلو.ةوعدلا

نيأ:مامتهالكبهلوحةرظنيقليوهوباشلالأس-
؟ةريغصايكمأ

ةرايزبمايقللتجرخامام:بلقةمالسبيلينتلاق-
.ءاسملايفالإدوعتنلو.ضيرمبيرقل

.ماعطلاةعاقىلإةاتفلاعبتو،ذاحشلاعجشتذئدنع
قيرببناعملتهانيعوعاطأ،سولجللةريغصلاهتعدنيحو
همامأهتعضوو،ةكعكلايوتحملاقبطلاتلوانتمث.لوضفلا
رظتنيمل!لكلضفت،بيرغلااهفيضلتلاقمث،ةلواطلاىلع
نيحو.تاظحلبهلمدقاممهتلالب،ةيناثةوعدذاحشلا
تارظنبةفرغلاتايوتحمصحفتيذخأ،ةمقلرخآدردزأ
ةماستباههجوىلعتمسترانأمتعيملو.ةحقوةعشج
.ريرشلمعبمايقلل،هلةيتاومةصرفلانأبرعشهنأل.ةركام
ةبيطلاةغلابلاةاتفلاهذهنأنمدكأتلاو،تقولاهيدلناك
.اهيلإبلطوهنإ،ىرخأءايشأهيطعتس

،ةريغصاييليلوق:عداخملالاتحملاةربنبذاحشلالأس-
ال،قزممهنإ!يئاذحيرظنا؟يلجألءاذحمكدنعسيلأ
.عيقصلاتاعسلدضينيقي

اهلمعتسييتلاك،للذتلابةمعفمةربنبهلاؤسىقلأدقل
يناعملكاهيفةرظنبيلينهتقمرف.نوركاملانولوستملا
بقثنمةزرابلاهلجرعبصأتلمأتنأدعبو.قافشإلا
اهدلاوةيذحأتفصنيحخبطملاىلإتعرسأ.ءاذحلا
الاهابأنأ،ةاتفلاريكفتناكو.ةريبكةنازخيفددعلاةريثكلا
ال،كلذل.ةدحاوةعفدةيذحألاهذهلكسبلينأعيطتسي
.اهنمًاجوزددعلاصقنولاميفررضثدحي

ةيربلايفةيحلاىسومعفرامكوذاحشةبوت-٣
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هتلمحاديجءاذحلوانتتيهو،اهسفنيفةاتفلاتلاق-
عوسينأكشال:ًارورسحفطياههجووذاحشلاىلإ
البوحنلااذهىلعفرصتل،يناكميفناكول،صلخملا
.ددرت

هلقبسيملف.ةفهللكبءاذحلاعشجلالوستملالوانتف
.ةقاشرلاوةدوجلاهذهبءاذحىلعلصحنأ

هيلجريفنأناسنإلارعشينأليمجوهمك!هوأ-
سبلينمنإ.هسفنيفباشلالاق،اذهكانيتمءاذح
ينولطنبنكلو!ديدجنمدلودقهنأبرعشياذهكءاذح
اذهىقلأ...؟ليمجلايئاذحعممجسنيله،ءىرتهملا
رطيسي،همامأةفقاولاهجويفسرفتمث،هسفنىلعلاؤسلا
بلطملكلةباجتسالااهتجاذسيفمسوتف.لوهذلااهيلع
.هبمدقتي

قيقرهنإ،ينولطنبىلإيرظنا،ةبيطلايتاتفاي-
نمءيشكيدلدجويالأ.ديدشدربجراخلايفو،ءىرتهمو
؟يلجأ

مث.رمأىلعممصنمةجهلبةاتفلاتلاق،لاعت-
تحتفكانهو.اهيدلاومونةفرغىلإهتداتقاو،هديتلوانت
تناكاميف،اهيبأبايثنيبشتفتتحارو،ةريبكلاةنازخلا
بايثءادترايفهتبغرف.عشجلاقيربنالسرتذاحشلاانيع
ةاتفلاتلوانتًاريخأو.هريمضتوصىلعتغط،ةديدج
:حرفبهلاهتمدقو،ةنيمثةليمجةلذب

نل،اهيدترتاملاحكنأدكأتو،نيكسملااهيأهذهذخ-
.قالطإلاىلعدربلابرعشت

يذلاشامقلاصحفتيحارو،ةلذبلاذاحشلالوانت
ةلذبنأبهيلعريشيهلخاديفًائيشنأكرعشف،هنمتعنص
.يفكتًانمثلقأاهريغ

لقأاهيلإكيبأةجاحنوكت،ةقيتعةلذبكيدلسيلأ-
.لوستملالأس؟هذهىلإهتجاحنم

ةلذبلااهنإ.اهبظفتحا،الك:اهسأربزهتيهوةاتفلالاق-
.دحألامويطقفاهيدتريهنإ.يبأاهسبلينأَّـلقيتلا

فاخف،ةسماخلاقدتةعاسلاتناك،ةظحللاكلتيف
.ىرخأوةظحلنيبلصتنأنكمييلينةدلاونأل،باشلا

عرسأكلذل.ةلذبلاوءاذحلانمكرحينأنكميذئدنعو
ةفيطلةسملبهديعضومث.اهطبأتوةليمجلاةلذبلافلب
:لاقوةريغصلاهجوىلع

بهذأنأيغبنينآلانكلو.يتريغصايًادجكركشأ-
.رخأتدقتقولانأل

رطاخيفةركفتراد،جورخلابمهيذاحشلااميف
روصلاباتكءاطعإباهناسحإجوتتنأديرتتناك.ةريغصلا
مل،تركفامكهنأل.نيكسملاباشلااذهلاهيلعزيزعلا
نمًافجترموًاعئاجناكهنأل.دعبصلخملاعوسيفرعي
.هفرعيفيكملعتينأبجينذإ.دربلا

بوتكميمسا،ًاضيأاذهذخ:ةبيطلاةريغصلاتلاق-
مويتاذيتأتستنأو.باتكلااذهنمىلوألاةحفصلاىلع
.كدعاسدقصلخملاناكنإينربختل،يترايزل

نيتنوحشملاهيعارذنيبباتكلاتعضومثاذهتلاق
يتلاعارذلاىلعةديدشةطغضباهتكرحةعبتم.بايثلاب
.باتكلاتطبأت

امتأروتعمسو،ةعاسفصندعبيلينمأتداعامل
اهتبيخنعةربعم،ءامسلاوحناهيعارذتعفر،ثدح
ملهنأالإ،بأتكاءاسملايفداعامل،بألاكلذكو.اهنزحو
نينيعبهيلإرظنتتناكيتلا،هتريغصمامأةملكبهوفتي
ملأنمهسفنيفلعافتيناكاممهفتنأنود،ةءاربلاامهؤلم
.بارطضاو

.تيبلايفاهدحولةرميلينكرتتمل،ةثداحلاكلتدعب
الإ،ةاتفلافرصتىلعتضمةليوطامايأنأعمفمألاامأ
ةيذحألضفأءاطعإباهتلعفنعاهحماستنأعطتستملاهنأ
.لوستمصلىلإاهيبأسبالمو

،ديربلايعاسءاج،رهشأةعستدعبامبر،حابصتاذو
ةشهدبنادلاولاهلوانتف،رياميلينناونعبريغصدرطهعمو
روصلابًائيلم،ًادجًاليمجًاباتكادجوهاحتفاملو.ةديدش
:اهصناذهةلاسرباتكلابلقيفناكو.ةعئارلا

:يلينيتزيزع

ىلإينداق،مويلاكلذيفهايإينتيطعأيذلاباتكلانإ
هتفرعنأذنمف.يندعاسصلخملاو،عوسيصلخملاةفرعم

ةيربلايفةيحلاىسومعفرامكوذاحشةبوت-٣
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ءادجتسانمًالدبو.لوستلاتكرت،ًاصلخموًابرهتلبقو
لوحتلااذهو.ءاسموًاحابصلغتشاترص،سانلافكأ
،نايحألامظعميفيننأالإ.ًادجًاديعسينريصيتايحيف
ابضغدقامبركيدلاونأيفركفأنيح،ًاريثكبذعتأ
ذاحشىلإكيبأبةصاخلادحألابايثيئاطعإببسب،كيلع
يفنكلو،اهذخآنأيفقحيلناكامهنأبملعأانأ.قافأ
اذهكللسرأنآلاو.صلخملافرعأنكأمل،ةنوآلاكلت
.بيطلاكبلقىلإرورسلاضعبلاخدإءاجرىلع،باتكلا
تاذيفو،كبينركذيهنأل.هبظفتحأيننإف،كباتكامأ
يلوق.رشلابريكفتلانعينعدريراذنإيلةبسنلابوهتقولا
ةلذبءارشلمزاللالاملادصتقأنأتممصيننأكيدلاول
.امهلهلسرأس،يفاكلاغلبملايدلعمجتينيحو.ةديدج
.يلعبضغلانمءيشامهبلقيفىقبينأديرأاليننأل
رفوه.ه.صالخإبكييحأ،ًاماتخ

يلينانيعتقلأت،ةلاسرلاأرقيبألاناكاميف:
ثبلتملو.ةعشمةماستبااههجوىلعتلعو،ناتريبكلا
تلاقنأ

قبيملهنألو،اذاحشقبيملهنأل،ةرورسمانأمك!هآ-
!ًاعئاج

تامضبةريغصلانادلاولالدابتامهرورسةرمغيفو
.تالبقلانملباوبدعجألااهرعشارطمأو،حرفلا

ناجملابكمسلا-٤

ليللاناكاميفو،فيرخلامايأنمريطمدرابموييف
دحأيفرطيفناك،ةديدشةيلامشحايربوبهعم،برتقي
،هلزنمىلإدئاعرشبملوألا:نالجرىربكةنيدمعراوش
ءايحأنمةرذقةفلتخمةقزأاهلالخباج،ةليوطةلوجدعب
الذابو،تيبلاكاذوأاذهىلإليجنإلاةلاسرًالماح،ةنيدملا
ناكف،يناثلاامأ.حيسملابيلصىلإةاطخلادايتقالدوهجلا
هدييفو،ًاكمسةءولممةلسهسأرىلعلمحي،كمسعئاب
تاكمسثالث:لاعتوصبيدانيناكو.تاكمسثالث
نأودبيو!ةريلفصنبةجزاطتاكمسثالث!ةريلفصنب
مدعنممغرلابنكلو.يرتشينأادعتسمنكيمل،ادحأ
،ليلقدعبو.ةادانملانعفكيمل،هتعاضبىلعسانلالابقإ
.كمسلاعئابورشبملا،نانثالاىقتلا

نيأ.يديسايةريلفصنبتاكمسثالث:عئابلالاق-
؟صيخرلارعسلااذهبوةدوجلاهذهبًاكمسدجتنأكنكمي

اذهيفرحبلانمتجرخُأتاكمسلاهذهلك،رظنا
!اهباومتهيملسانلانأ،بيرغلانكلو.تاذلابحابصلا

.نظتامكًابيرغًارمأسيلاذه!الك:رشبملالاق-

.شاهدنابعئابلالأس؟اذامل-

اذهنمةبيرقلاعناصملاعيمجتقلغأعيباسأذنمهنأل-
فرصكلذلًاعبتو.جاتنإلافيرصتمدعببسب،يحلا
نأكشالو.ةئيسةلاحيفناكسلاحبصأف،لامعلامظعم
.لاماهيدلقبيمل،ةريثكتالئاع

نأنوعيطتسيالمهنألوقلانكمي،لاحلاهذهيف-
هذهدصحأنأيعيبطلانمناكهنأىنعملاو.ًائيشاوعاتبي
تننظينكلو،ءارقفيحلااذهناكسنأملعأانأ.ةبيخلا
،لاحيأىلع.يتعاضبىلإمهبذجتسةصيخرلايراعسأنأ
.رخآيحيفيعمامعيبلواحأسف

؟كتلسهيوحتامعيبتمكب:رشبملالأس-

ناكنإدكأتلاديرينمك،هثدحمهجويفعئابلاسرفتف
ىقلأ،هدنعةيدجلامسوتاملو.حزميهنأمأ،ًايدجملكتي
ناك،قئاقدعضبلًاتماصيقبو.ةلسلاتايوتحمىلعةرظن
:لاق،ىهتنانيحو،هتعاضبميقياهلالخ

.كلاهلكةعاضبلانوكت،تاريلتسيلتعفدنإ-
؟كلذكسيلأ،بسانمضرعهنإ

يكلهبويجغرفيوهورشبملالاق،تلبق،ًادجًانسح-
ذخأتنأطرشنكلو،تسلاتاريللاكاه.غلبملاهيطعي
.كللوقأثيحىلإكمسلا

نمًاديعبناكملانوكيالنأمهملا،لعفأسديكأتلاب-
.انه

نأيغبنيامكيلإو،يحلااذهنمدعبأىلإبهذتنل-
نم،ناجملابكمس،اذكهِدانو،تيبلااذهنمأدبا.لعفت
صخشلكلتاكمسثالثيطعتو؟ذخأينأديري
.ةلسلاغرفتنأىلإعزو.مدقتي

ضعبهترتعاوشهدناف،تاميلعتلاهذهعئابلاعمس
حارو،رشبملانماهاضاقتيتلادوقنلاعطقجرخأف.نونظلا

ةيربلايفةيحلاىسومعفرامكوناجملابكمسلا-٤
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ىلإاهداعأ،ةفئازريغاهنأدكأتنيحو.ةعطقةعطقاهنحتمي
.ىتشراكفأهسأريفو،رشبملاهجويفسرفتو.هبيج

؟كلذكسيلأ،ةفئازتسيلدوقنلاف،ًانسح:رشبملالاق-

.عئابلاباجأ،يديسايةحيحصاهنإ-

نأكبجعيالناكنإو.يلراصهلككمسلافنذإ-
.يدوقنيلديعتنأءاجرلاف،كلتلقامكاهعزوت

اهبلمعأنأدعتسمانأو،كلتاكمسلايديساي-
ينكلو.كدصقمهفأمليننأملعلاعماذه.كتئيشملًاقفو
.كلولحيامكوكصخيامبفرصتتنأيفرحكنأفرعأ
.كتراشإرظتنأنآلاانأاهو

:ًايدانميحلابوجيعئابلاحاراميف،هناكميفرشبملايقب
الءاقل،زاتممكمس؟ذخأينأديرينم،ناجملابكمس
!ءيش

كانه.رشبملاىدلفورعم،لزنمنمبرتقا،ةهربدعب
:لاقوعئابلااهيلإرظنف،ةفرشلاىلعةفقاوةنسمةديستناك

ةحناسةصرفاذوه.ةزاتمملزنمةبركنأيلودبي-
عزويكمسلانإ.كتيبلهألبيطءاشعدادعإلكمامأ
.كبيصنيذخويلاعت.ناجملابمويلا

تزهةديسلانأالإ،ًادجًايرغمناكضرعلانأعمو
ىلإتلخدمث،ضرعلايفاهمامتهامدعنعًاريبعت،اهيفتك
.اهتيب

بيرثتالنكلو.!ةيبغنماهلاي:بجعتبعئابلالاق
نمعئابلاددر!ناجملابكمس..ءايبغأعيمجلاسيلفيلع
لاقف.اذكهخرصييذلااذهنمملعتل،ةاتفتتأف،ديدج
:اهل

.كمأىلإثالثلاتاكمسلاهذهةريغصاييذخ-
عاونأدوجأنماهنأو،ءاسملااذهًاناجمىطعتاهنأاهليلوق
.كمسلا

ةعرسباهتيبىلإتضكر،هنمتفاخذإ،ةاتفلانكلو
.ءارولاىلإتفتلتنأنود

.هسفنضرعلاًاددرمهلكيحلاعئابلاباجاذكهو
ةطقنلاىلإداعاملو.ًائيشذخأيوهنممدقتيملادحأنكلو
بقعمث!ناجملابكمسىرخأةرمخرص،اهنمقلطنايتلا
نممهلاي!ءايبغأنممهلاي:فيفختوصبًالئاقهئادنىلع
!ءاهلب

ىلإرظنًاريخأو.دحاوالوسيل،اكمسديرينمسيل
!ءاهلبنممهلاي!ءايبغأنممهلاي:هتملكددريوهورشبملا

.؟رومألاتراسفيك،يللق.رشبملافته!هيه-

مل،تاريلتسلاينتيطعأنيح،نكميامأوسأىلع-
.كباوصتعضأكنأتننظامنإو.لعفأاذامملعأنكأ
يفمهف!ةوابغرثكأيحلااذهناكسنأ،ىرأنآلاينكلو
!ناجملابمهلامدقماماعطنولبقيالكلذعمو،ديدشرقف
ةبسنلابةريبكةيمكلا؟كمسلااذهبلعفأنأديرتاذامنآلاو
.هنمًائيشنوديريالءاهلبلاءالؤهو.يلزنملاكلامعتسال

.ىرخأةرملواحنلو،ًاعمبهذنلنذإ:رشبملالاق-
ةجيتنىلإلصنانلعف.انالكيداننسو،كبناجىلإنوكأس
.لضفأ

،ناجملابكمس:يدانيعئابلاأدبو،ًاعمنانثالاراس
ًاكمسديريدحأناكنإ:يروهجلاهتوصبرشبملاهالتو
.ذخأيوتأيلف،هئاشعلجأل

نيحاذهلو،يحلالهأنمًافورعمرشبملاتوصناك
،اعابتهيلإسانلاجرخ،ناجملابًاكمسمدقيهنأاوعمس
ثالثذخأومدقت،لوألارساجتملاو.راجوهاماوملعيل
عجشتىتح،هلزنمىلإداعنأامو.نامستاكمس
ةلسلاتغرفأىتح،ليلقتقوضميملاذكهو.نورخآ
نيذلاضعبرمذتنعةجيتنلاترفسأو!اهتايوتحملكنم
.كمسلاىلعلوصحلانماوباخو،نيرخأتماولصو

يهو،ةليزهةفيعضةنسمةديسنيرمذتملانيبناك
.اهناسلةطالسبةفورعم

لقأيلعلأ؟ًائيشينوطعتالأ!انأو:ةديسلاتخرص-
لكلثم،نيعئاجاوسيلأ،يلافطأو؟نيرخآلانمًاحالص
!خراصملظاذه؟مهلكمسلامتعزونيذلا

ةيربلايفةيحلاىسومعفرامكوناجملابكمسلا-٤
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يفهديكمسلاعئابدم،ةملكبرشبملاظفلتينألبق
:لاقوةجتحملاهاجتا

صخشلوأيه،ةأرملاهذهنإيديسايعمسا-
.ىلوألايتروديف،ناجملابًاكمسذخأينأهيلعتضرع
.ذخأتنأأشتملاهنكلو

.ديدشبضغبةأرملاتخرص،ءيشلكاذهسيل-
نمةدكأتمتنكولف.ًايدجناكضرعلانأقدصأملانأف
.يبيصنذخآلتعرسألرمألا

امنذإ.يقدصتنأيديرتمل!هآ:ًاضرتعمعئابلالاق
تلندقل.ءاشعنودبمونلاىلإيبهذتنأالإنآلاكيلع
:لاقو،رشبملاىلإتفتلامث.ةبيخنمنيقحتستام

فلأعم،ةديعسةليلكللوقأنأالإيديسايقبيمل-
.ركش

ىلإلكفارصنالابسانلاأدب،كمسلاعئاببهذنيح
ًادئاع،ناكملارداغ،رشبملاريغةحاسلايفقبيملذإو،هتيب
،دغلايفثداحلااذهلغتسينأىلعممصدقو.هلزنمىلإ
.مهروزيسنيذللصالخلاليجنإىنعمرسفييكل

هافشنمديدعلاىلعماستبالاعبطتةصقلاهذهلعل
نمكحضندقف.يميلعتوقيمع،اهانعمنكلو.ءارقلا
نكلو.اهنعمجنيذلاصاصقلانمو،ءارقفلاءالؤهةوابغ
،ةقامحرثكأبةرمةئامنوفرصتينيذلاسانلابءيلمملاعلا
.ريثكبمظعأرمأيفو

نوضفري،قمحألامهدانعيفنيذلا،ءالؤهنمكلعلو
هللاهمدقييذلاو،هيلإةجاحلاسمأيفمهيذلاءيشلا
.هللاصالخونارفغلاوهو،ًاناجم

صالخو،هاياطخنارفغنمناسنإللمزلأءيشيأو
َحِبَرْوَلُناَسْنِإلٱُعِفَتْنَياَذاَمُهَّـنَأل«:عوسيلاقامكو.هسفن
لٱ
ْ
»؟ُهَسْفَنَِرسَخَوُهَّـلُكََملاَع

يفًاناجمناسنإللهللاهمدقي،اذهسفنلاصالخنإ
.ريظنلاةطقنملاهتبحمعمًابواجت،عوسيحيسملا

صالخلاو.نمثالبنارفغلامدقيهللانأليجنإلايفأرقن
،نوريثكفكلذعمو.نمثالبةيدبألاةايحلاو،نمثالب

دانعلايفنوشيعيو.ةيهلإلاةلاسرلاهذهىلإمهروهظنوريدي
.ىلوألامهتساعتيفةقامحلاو

اممظعأومهأناسنإلامدقيهللانأ،ةقيقحلايههذه
نمؤينأالإ،لباقملابهنمبلطيالو.ناجملابهيلإجاتحي
اهلريديو،هللاةبهضفري،هتوابغيفناسنإلانكلو.لبقيو
امصحفءانعلمحتينأنود،ضفريهنأبيرغلاو.هرهظ
.المأًاديجناكنإ،هلبهو

رفصمهتويبىلإاوداعنيذلا،ءارقفلاءالؤهًالثمذخأنل
ءاشعنمنامرحلاىوسءانعلامهفلكيملءالؤهف.نيديلا
كالهانفلكياذهف،حيسملاضفرننيحنحننكلو.ذيذل
.ةيدبألاةايحلاةراسخوسفنلا

هذهنأامكهنأيهو،اهركذننأبجي،ةقيقحكانهو
،انصالخاذكه.ًاناجمتعزومث،ًايلاغاهنمثعفدتاكمسلا
همدوهو،نراقيالامبظهابنمثبانلحيسملاهقحتسا
ْنَم«:لوقينآلاو.ةثجلجلابيلصىلعكفسيذلانيمثلا
لَفْشَطْعَي

ْ
لَفْدِرُيْنَمَو.ِتْأَي

ْ
:٢٢ايؤر(»ًاناَّـَجمٍةاَيَحَءاَمْذُخْأَي

صالخموييفو،كتعمس،لوبقمتقويف..)١٧
.صالخموينآلااذوه..كتنعأ

نانثاددعلا-٥

،ةفصاعلادضريرمحافكو،مالظلايفليوطريسدعب
يتلاةعضاوتملاةيشربألايفهلزنمىلإدوادسقلالصو
اذهونيماعذنمف.فيرلاءارقفنمةعامجنيب،اهمدخي
ةلحاقلاةيئانلاةعقبلاكلتيفدجبلمعي،عاجشلايعارلا
.ظحلاءوسبدنيملو،رمذتيملكلذعمو.ًايداموًايحور
يهتناكو.ةضيرمتناكهتايحةقيفرنأل،ملأتيناكامنإو
.اهنمزوكشتومدمدت

نأكيلإبلطيهللانأبدقتعأالانأ:هتجوزتلاق-
ةرملايف.فصاعلاءاسملااذهيفةالصلاعامتجاىلإبهذت
جرختاهنظأالو.ميرمزوجعلاالإعامتجالارضحيمل،ةيضاملا

.ريطملاليللااذهيف

نأبنقوميننأل،داقتعالااذهيفيأرلاكفلاخأيننإ-
هتلاقامركذأليننإو.جورخلانماهعنمتنلسقطلاةءادر
نأبجي،يعارلاةرضحاي:يضاملاةعمجلامويءاسميفيل
عامتجابةيعرلامامتهامدعببسبةعاجشلادقفتال
،يوامسلابآلانكلو،طقفنانثااننأحيحص.ةالصلا

ةيربلايفةيحلاىسومعفرامكونانثاددعلا-٥
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عمعمتجياممةوقرثكأبامبرو،نايلصينينثاعمرضحي
يتلايه،قثاولاناميإلابتليقيتلاةملكلاهذه-!فلألا
.ريغصلاعامتجالايفرمتساينلعجت

تابهًايدحتمهتيبنمسقلاجرخ،ةعاسفصندعب
.كلاحلافصاعلاليللاكلذيفىرخأةرم،حيرلا

اهديفحوةلمرألااهتنباعمشيعت،زوجعلاميرمتناك
،ًامودةدعتسمتناكو.ةيضاروةديعس،ريغصلاميتيلا
.اهنمًارقفدشأمهنملةدعاسملاميدقتل

نأدعبو.ريغصلااهديفحاهبقصتلا،ةيشعلاهذهيف
:اهلأسو،نيواقرزلاهينيعباهقمر،ًاليلقاهبعاد

عميلصتلعامتجالاىلإءاسملااذهيفنيبهذتله-
؟ةليوطلاةماقلايذ،دوادسقلا

هعميلصألبهذأيننإ.يبيبحايمعن:ةدجلاتباجأ-
لجأنمهللاركشلاعفرأو.نولصيالنيذلالكلجأنم
،ءادعسنوكنمك،ليمكايتملعول!هآ.هتانسحعيمج
!همادقانتاجاحطسبنو،يوامسلابآلاملكننيح

:لاقنأثبليملو،ديعاجتلاريثكلاهجولايفليمكعلطت

يتدجاي،ليمكريغصلاكديفحلجأنم،نيمآيلوق-
.ةبوبحملا

ىلعنانحلاةلبقتعبطو،ريغصلانمزوجعلاتندف
:تلاقو،نيواقرزلاهينيعيفترظنمث.هدخ

اومانينأبجي،كلثمراغصلادالوألانإ،يبيبحاي-
ىلإيعمكذخآس،ربكتنيحيننأبكدعأانأو.ًاركاب
.عامتجالا

ىلعريست،ميرمةديسلاتناك،نمزلانمةهربدعب
،يفوصلااهلاشبةرثدتم،عامتجالاناكمىلإيدؤملاقيرطلا
تحفاك،اهريسءانثأيفو،ءاقرزلاوءادوسلاتاعبرملايذ
.رطملاوحيرلادضةدشب

ةسردملاةعاقيف،ًاديحورظتنيدوادسقلاناك
ىتح،ةديسلاتلصونأامو.تاعامتجاللةصصخملا

ريدقتلاودولانعةربعمةماستبابفيطللايعارلااهلبقتسا
.هسفنيفاهليذلا

اهلامعأىلإميرمتفرصنا،التيذلاةعمجلاموييف
ةبغر،ًاركاباهلامعأيهنتنأىلعتصرحو.داتعملاكةيلزنملا
،تقولالكاهبلقناكو.ةالصلاعامتجالدادعتسالايفاهنم
اميفو.هتاكربعيمجلجأنمداوجلامعنمللًاركشضيفي
،ملسلاىلعنمتطقسواهنزاوتتدقف،ةلجعبلمعتيه
تعرهف.يعولاتدقفو،ضرألابمخضلااهمسجمطتراف
اهلصوتل،ًاريبكًادهجتلذبمث.تاشعنملاباهتفعسأو،اهتنبا
قيقدلاصحفلادعبلاق،بيبطلايعدتسااملو.اهريرسىلإ
.اهقاسيفرسكبةباصماهنأ

لب.رمذتتملاهنأالإ،ًادجةديدشتناكاهمالآنأعمو
يضقتنأاهيلعناكنكلو.ًاشوشبًاهجواهلوحنملترهظأ
يهاميفو.ةيبطةلآنمضاهقاسو،شارفلايفًاليوطًاتقو
:اهملكيأدبوريرسلانمليمكبرتقا،ةيساقًامالآيناعت

،ةنيكسملاهتدجىرينأريغصلاليمكلحمسيله-
؟ثيدحلاضعباهعملدابتيو

زيزعلاريغصللتلاقو،ةمومحملااهديةديسلاتدمف
:فطللكب

!فختالويريغصايلاعت-

اميفو،هبعادتنأهتدجلحاتأو،ريرسلانمريغصلااندف
:اهلأسفيطللاهرعشسمالتاهدي

؟ءاسملااذهيفسقلاعميلصيسنم-

ـاهـاـنـيعتألــتمـاف،لاـؤـسلاـةـنمـؤملاةدـيـسلاـتـعمـس
:اهيتفشنيبنمتمغمغنأثبلتملو.عومدلاب

هنإ،ىمحلااهنإ.ةالصلارمأتيسندقل!يهلإاي-
يفزيزعلاسقلانعتيلختنأيلقبسيمليننأعم...ملألا
...باهذلاعطتسأمل...مويلانكلو.ةالصلاعامتجا
!قياضتيسمكهآ،ًاديحوسقلانوكيس

يأثادحإنودبو،فطللكبريغصلالخدامكو
تناكاميفليلقدعبو.هتدجندلنمجرخاذكه،ةجض

ةيربلايفةيحلاىسومعفرامكونانثاددعلا-٥
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ىصقأبضكرو،هفطعمسبل،ناكدلايفًاريثكةلغشنمهمأ
.ةالصللءاسملاعامتجاماقيثيحةسردملاهاجتايفةعرس

نملظيأهرتعيملو،ًاديجهقيرطفرعيليمكناك
نأدعبهنكلو.هناعملةورذيفوًاردبناكرمقلانأل،فوخلا
نمحالفوهو،بوقعيديسلابىقتلا،ةفاسملافصنزاتجا
:لاقوهبرديفاذهفقوف.ةيعرلا

اذاملو؟ةعاسلاهذهيف،يبصلااهيأبهاذتنأنيأىلإ-
؟اذكهةلجعىلعتنأ

ًاضوع،سقلاعميلصأيكلةسردملاىلإبهاذيننإ-
.يتدجنع

،ليلقذنمبيبطلاانبرمدقل!ليمكايتنأاذه-
اذهلهف،اهقاسترسكدقةبيطلاكتدجنأبانربخاو
؟حيحص

اذه،معن:لوقيامةروطخىلعلدتةجهلبىتفلالاق-
انأو.ةليوطةدماهشارفمزالتنأاهيلعبجيو!حيحص
..ةالصلاعامتجايف٢ددعلانوكأنأىلعتممص
.ءاسمتدعسأ

،بوقعينأيردينأنود،هيرجعباتمث،اذهلاق
ىلإريغصلالصواملو.هفلخيرجيحارو،هريمضكرحت
هنكلو.ءايحتساىلعةبتعلاىلعبوقعييقب،لخدوناكملا
ةجارفناىلعهنيعقصلينأىلعلوضفلاهلمحنأثبليمل
.هقالغإنسحيمليذلا،بابلا

.نخدمليدنقبةءاضملاةعاقلايف،ًاديحوسقلاناك
ىلعًاتوصثدحي،ريماسملابدوزملاليمكءاذحعقوناكو
ىلإرظنيمث،فجتريسقلالعجامم.ىربكلاةعاقلاطالب
:هلمستباوهفرعامناعرسو.اهنمقراطلايتآلاةهجلا

نمةلاسربيلإتيتأله؟ليمكايتنأاذه!هآ-
؟ترخأتاذامل؟كتدج

:لاقمث،هسأرليمكزهف

.يسفنءاقلتنمتيتأدقل-

اذه،ًابيرقلصتسيهفسأبال؟كتدجتقبسنذإ-
!نسح

اهقاسنأل،يتأتنلةدجلانإ،الك:يبصلاباجأ-
كرحتتالنأبجيهنألاقاهجلاعيذلابيبطلاو،ترسك
.ليوطتقول

!ةبيصمنماهلاي!يهلإاي:قفشملاةجهلبسقلاخرص
.اهارألبهذأنأديرأ

هفقوأليمكنكلو،ليدنقلائفطيلهديدممث،اذهلاق
:هدينمةراشإب

؟ءاسملااذهيف،انهيوامسلابآلاسيلأ!لعفتال-
٢ددعلالمكألانهىلإتيتأيننأل.دوجومهنأبنقوميننإ
.يتدجنعًاضوع

قامعأىلإسقلانايكزتهاف،ةلوفطلاةيوفعبهتملكلاق
الةكرحبرثأتلاهعفد،حالفلابوقعيكلذكو.بلقلا
غدغدتةبيرغةسمبرعشيوهو،ةبتعلايطختىلإةيروعش
.هترجنح

ىلعهديعضوذإ،تمصلالبحسقلاعطقًاريخأو
:فطلبهلأسو،يبصلاسأر

؟ليمكاييعميلصتل،تيتأنذإ-

يطعينأبدعو،يوامسلابآلانأل،معن:ىتفلالاق-
تلاقاذكه.ةالصللنيعمتجمنانثانوكيامنيحةكربلا
.يتدج

،يريغصايةقحمكتدجنإ:ديكأتلاةجهلبسقلالاق-
بوقعيناكاميف،ريغصلابناجىلإاثجمث.حيحصاذه
نمك،ةعاقلانمرخآلافرطلايفنيتبكرلاينحي،حالفلا
.راسكنالكبةالصلاىلعىون

،هللامامأهبلقبكسينأسقللباط،ةظحللاكلتيف
ينغلاهبحوهنارفغلجأنم،يحلاههلإلركشلاًاعفار
املو.ةيعرلاتاجاحهتمعنشرعمامأًاطسابو،فطللاب
.مالكلانعفك،تابلطلاهذهعفرنمىهتنا

ةيربلايفةيحلاىسومعفرامكونانثاددعلا-٥

١٥
ةظوفحمقوقحلاعیمج - All Rights Reserved - www.call-of-hope.com



،حوضوبليمكتوصنر،تمصلااهيفنارةهربدعب
ىلإ،ةيئاسملالافطألاةالصعفريوهو،بارطضالاهبوشي
.يوامسلابآلا

ةيوفعلابةئيلملاةلوفطلاةربنبعفترايذلاتوصلااذهو
ناكيذلا،بوقعيبلقكرح،ناميإلااهنيزييتلاةجذاسلا
نشخلالجرلاف.هنمروتفلاديلجباذأو.ةالابماللابًاقلعم
.ةرفاغلاةصلخملاةمعنلاىلإهتجاحبةقيقدلاكلتيفرعش
ةرداصلاةيناجلاتاريصقتلانعًالوؤسمهسفنبسحدقو
.ةيعرلادارفأنع

يف،نيكسمميتييبصأ؟اذام:هسفنيفبوقعيلاق-
؟عاجشلاسقلاعمةالصللطقفيتأيةسماخلا

برقلابعكرو،ءودهبةعاقلازاتجاوضهنمث،اذهلاق
يفهللامامأهبلقبكسوهمفحتف،هروديفو.ليمكنم
عماجهبشتاهلعفيفتناك،ةفينعلاهتالصو.ةريصقةالص
بجوتسيامىلعزكرو،هلقحيامعلوحتيذلابئارضلا
.هتيبىلع

وهيذلا،حالفلاىلإ،هديسقلادم،ةثالثلاضهننيح
ةثالثلاناكعامجإلابو.ةرارحبهحفاصوهتيعردارفأدحأ
.ناميإبنيلصم،هوشاعيذلا،يحورلاوجلابنيرثأتم

اي،ةالصلاتاعامتجايفًادعاصفينارتس:بوقعيلاق-
نمقلطنا،باوجيأىقلتينألبقو.يعارلايديس
.هعبتتشهدنملاليمكراظنأو،ةعاقلا

اي،ةالصلاعامتجايفرخآ٢ددعناك:يبصلالاق-
رمألااذهبةدجلاربخنلًاعيرسبهذنلف.يعارلايديس
.عقاولا

يتلا،ةلئاعلادارفأبولقتنأمطاف،سقلاوىتفلالصو
يفبوبحملامهريغصءافتخاببسبديدشلاقلقلااهارتعا
.ءاسملاكلذ

ًاملعاوطيحأو،يبصلافرصتةيرقلالهأفرعًاريخأو
بآلادجملةريفورامثبىتأنأثبليمليذلاهلمعب
عامتجاىلإميرمةديسلاهتدجتبهذنيحف.يوامسلا
.يعارلاعمةديحودجوتمل،اهيزاكعىلعةدنتسم،ةالصلا
كارتشاللناكملانومؤياوأدب،ةيعرلادارفأنمتارشعنأل
.ةالصلايف

مامتإىلعرخآًاناهربيوامسلابآلاىطعأاذكهو
.ًادمحسسؤي،عضرلاولافطألاهاوفأنمهنأب،هدعو
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