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بيجعلاراصتنإلا-١

يتاوللا،تاسامشلانمىفشتسملايفتالماعلاتناك
،ةصقلاهذهةلطبنهادحإو.صاخلانهسابلنمنفرعي
.نآتخألاىعدتو

راطقلايف

تلاق؟كحضملاسابللااذهبلوجتلانكميفيك-
وهأ!ديعبدمأذنمهتضومتلطبيزهنإ.غيركةديسلا
،يضاملايفًالوبقمناكهلعل؟عمتجملاحارجىلع»ةقزل«
.هذهكتاقزللبقتينأنكمياليلاحلاانعمتجمنكلو

تلءاستوالإ،ةرمنآتخآلاغيركةديسلاتأرنأامو
:راقتحاب

ملاهلعل؟اهيزىلعءاقبإلاةأرملاهذهعيطتستفيك-
اهرعشو!رظنلادسفييذلااهلكشيفءاضيبلااهتعبقظحلت
يف...؟قوذلاداسفىلعلديالأ،ءارولاىلإصوقعملا
.»ةعازفلا«لكشاهلنإةقيقحلا

يتلاةبكرملاربععمسيداحلاغيركةديسلاتوصناك
.تمصلااهيلعدوسيناك

تخألاىلإةريشم،غيركةديسلاتفاضأ،فيخماذه-
يذلايزلااذه؟كلثمةعازفىرننأانيلعناكله،نآ
.انعمتجميفًالوبقمدعيمل،هيفنيلاتخت

ةسامشلاتخألانإف،ةنيهملاتاملكلاهذهلكعمو
مستبتتناك،سكعلاىلع.بضغتملاهتهجاوميفةسلاجلا
غيركةديسلاءانإلعجماستبالااذهنكلو!فطلباهل
.اهتوصعفتراديدجنمو،ضيفي

اننكميو،نكتبحملامعأىلإةجاحبدعنملنحن-
.ّنكهلإنعءانغتسالا

،غيركةديسلاهترداغف،راطقلافقوت،ةقيقدلاكلتيف
اهلمعةعباتملتبهذنآتخألاًاضيأو.اهبتكمىلإتهجوتو
.ىفشتسملايف

اهئودهنمو،اهلامتحاةوقنمةبجعتماهلخاديفتناك
نأانلحيتأولنكلو.ءاجهلابغيركةديسلااهتلوانتنيح
رسنمكيناكاهئودهءارونأانملعل،اهلخادصحفن
ددرتيناك،حيرجتلابةديسلاكلتاهتلوانتنيحف.ليجنإلا

ْمُكوُدَرَطَوْمُكُوَّـريَعاَذِإْمُكَلىَبوُط«:حيسملالوقاهرطاخيف
اوُحَرْفِا.َنيِبِذاَك،ِيلْجَأْنِم،ٍةَريِّـِرشٍةَمِلَكَّـلُكْمُكْيَلَعاوُلاَقَو
يفٌميِظَعْمُكَرْجَأَّـنَأل،اوُلَّـلََهتَو بسحبليجنإلا(»ِتاَواَمَّـسلٱِ
.)١٢-٥:١١ىتم

ىفشتسملايف

قاوريفةقلعملاةعاسلاىلإنآتخألاتعلطت
بهذتو،اهتمدخيهتنتس،نيتعاسدعب...ىفشتسملا
.مويلاءانعنمحاترتل

،٥مقرةفرغلاىلإباهذلابنيمركتتله،نآتخأاي-
.نيضرمملاسيئرلاق؟تايلمعلاةعاقىلإةضيرمبيتأتل

٥مقرةفرغلايفكانهو...نآتخألاتلاق،ًالاح-
...اهنمًاضايبرثكأًاهجوءاضيبلاةداسولاىلعتأر
.راطقلايفاهبتحبقيتلاةديسلاهيفتفرعو

ةعاقيفنآتخألاتلأس؟ةرطخاهتلاحله
.تايلمعلا

عطتسنملاننإ،ىرخألاةضرمملاتباجأ،ةلولشماهنإ-
ثداحلةسيرفتناكدقل.اهلجأنمرثكألمعننأ
.مادطصا

هلكفقسلاىرتاهباذإو،اهينيعغيركةديسلاتحتف
ةيناثىرتنأعقوتتملاهنكلو.ًادجًاليقثاهسأرناك.ضيبأ
تراثأيتلاةكحضملاءاضيبلاةعبقلاكلتةعرسلاهذهبو
.اهريرسبرقبةفقاو،نآتخألااهنإ.راطقلايفاهزازئمشا

مثاهتلاق؟يلثدحاذام-ةباصملاتلأس؟انأنيأ-
ًاثبعاهنكلو،ًاليلقىرسيلااهعارذكرحتنأتلواح
.تلواح

ةشهدلاةمالعوةديسلاتلاق،كارحلاعيطتسأالاذامل-
.اهايحمىلعمسترت
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.كتداسوعضوحلصأس.نآتخألاتلاق،يأدها-
؟امبارشلوانتيفنيبغرتله

لالخنمحبشك،ةضيرمللتخألاهجوىءارت
ثبلتملاهنأل،ًاليوطمديمليبابضلارظنملانكلو،بابضلا
.يعولانعتباغنأ

اهمالآنكلو،ًادجةفينعغيركةديسلاعاجوأتناك
اهنأبروعشلادرجمنأل.اهيلعًاعقودشأتناكةيسفنلا
تراص،اهبةيانعلانألو.توملاىتحاهضميناك،ةلولشم
امأ.عاطتفرمأتنأاهتداعتناكًالبق.نيرخآلاىلعًافقو
ةلاحلانأىنعمب،نوعلابلطىلعةربجمتحبصأدقفنآلا
تخألاةبحمنمتلهذدقل.اهلالذإىلعتلمعةرضاحلا
يأىلع؟تخألااهتفرعله...اهتمدخيفاهينافتواهلنآ
لمعت،تخألاهذهاذاملنكلو.اهتفرعاهنأبرهاظتتمل،لاح
؟اهناميإنمعفادبله؟ريغلاةمدخيفصالخإباذكه

.ةديسلاتفته،نآتخأاي-

.ةيتآاذنآاه.يتديسايمعن-

؟يننيفرعتله-

.مايأةعضبذنمانلباقتدقل،لجأ-

؟كلهتلقامنيركذتتله-

!ةعازفلالكشيلنأبتلقدقل.ركذتأديكأتلكب-

؟رادقملااذهبيبةرابوةفيطلتنأاذاملنذإ-

برلانوهركيسانلامظعمنإ،يتديساييركذت-
،بحلااذهعمًابواجتانأو.مهبحيوهفكلذعمو،عوسي
.كبحأ،بحلااذهلجألو

،اهبلقغيركةديسلاتحتف،مويلاكلذرهظدعبيف
فقوميفاهلدسجتيذلا،حيسملاعوسيبحتلبقو
لكبهتربخأ،ءاسملايفاهجوزءاجنيحو.نآتخألا

ةيادبيف.ريغتتههجوميساقتتأر،ًائيشفًائيشو-ءيش
مهجتًاريخأو.ًاجعزنمراصذئدعبمث،متهمهنأادبثيدحلا
يفخرصاهثيدحيهنتنألبقو.ًاظيغألتماو،ههجو
.اههجو

ءيشكنعردصينأًادبأقدصأنكأمل؟تننجله-
نوملعينيح،يئالمزلوقيساذامو؟نيركفتاذامب.اذهك
عضأنأتعطتساول؟ةنمؤمةيحيسمتراصيتأرمانأب
!ةمحرالباهلتقأسف...نآتخألاهذهىلعيدي

بضغةجومدرجمغيركديسلانعردصامنكيمل
ةيهاركلابقيمعساسحإنعًاريبعتتناكلب،ةرباع
.دقحلاو

صرح،ىفشتسملاةرداغمغيركةديسلاتعاطتساامل
بيبطلانكلو.ةيناسفنةحصملخدتنأىلعاهجوز
ضعبتماقأاملو.ةيعيبطةلاحيفاهنأدجو،يناسفنلا
ةعتمتماهنأبيبطلالاق،صحفللىرخأةحصميفتقولا
،اهلزنمىلإةدوعلاتعاطتساًاريخأو.ةيلقعلااهاوقلكب
ببسباهافجاهجوزنأل،اهبينتعينماهلنكيملنكلو
!اهناميإ

اهجوزةذفانلالالخنمىرت،اهريرسيفيهوتناك
ادعامو.دوعيهارتتناكءاسملايفو،هلمعىلإبهاذوهو
ريغاهنأكهلةبسنلابتناك.ادبأهارتنكتملف،كلذ
يفثدحيذلالوحتلانمًادجةبجعتمتناك.ةدوجوم
ناكلهوأ؟امرطخبددهمهنأبرعشيناكلهف.هتافرصت
؟هسفننمفاخي،هنمملعنود

،اهلزنمىلإغيركةديسلاةدوعىلعمايأةثالثىضم
اهبةصاخلاءاملاسأكتناك.اهريرسيفتعجضاثيح
ضوهنلااهتعاطتسامدعببسبو.ليوطدمأذنمةغراف
دوتتناك.ةفرغلاوجيفقبعتةهيركةحئارتناك،فيظنتلل
ادحأنإف،اهتفرغيفتتامولاهنأل.ىفشتسملاىلإلقنُتنأ
يقليل،مايأةعضبدعباهجوزدوعيسامبر.اهبملعينل
...اهيلعةريخأةرظن

ًادوجومتنكنإبراي:تلصعبارلامويلاحابصيف
نأمهملا،نوكينمينمهيال.امًادحأيللسرأف،ًاقح
وحنبةالصلاهذهدعب..ًافيظنًاشارفو،هبرشالًائيشىطعأ
نأودبي.لفسألارودلايفمادقأعقوتوصتعمس،ةعاس
ًاقباستناكاهنأامب؟وهنمنكلو،تيبلاىلإمداقمهضعب
يف.اهناريجعمتالاصتااهلتناكاملقف،مويلكلغتشت
،ةددرتمةروصببرتقيمادقألاعقوتوصناك،ةعاسلاكلت
،بابلاحتفىتح،لخدا:تلاقنأامو.بابلاقرطمث
.نيعبرألايفةديسهتجارفنايفتدبو
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ةديسلاانأ.ةمداقلاتلاق،تلخدينأليتديسايًارذع-
تعمسنيح،تيبلاذفاونفيظنتبةلغشنمتنك.رليم

كانهنأل.٢٥مقرريبكلاعراشلاىلإيبهذا:يللوقيًاتوص
ةيحانىلإتردتساف.نوعلاىلإةجاحيفوهنمدجوي
تأطخأيننأتننظذئدنع.ًادحأدجأملنكلو،توصلا
لهف.تيتأكلذلجألو،ينظىلإةحاترمنكأملكلذعمو
؟فرصنأنأنيدوتوأ،كلجألًائيشلمعأنأيعسويف

باوجلاوهثدحامنأ،غيركةديسلاتمهفدقل
تيقب!دعبةنمؤمنكتمليتلاةأرملاهذهمّلكهللااف.اهتالصل
ملاهنكلو،اهسيساحأىلعةرطيسموةتماصةهربةرئازلا
يذلاتوصلانأاهلنيبتذإ.ءاكبلابترجفنانأثبلت
.ًايوامسًاتوصناكهتعمس

تخألاتءاجدقفةريثكءايشأتثدح،مويلاكلذيف
ًاملعرليمةديسلااهتطاحأنأدعب،غيركةديسلاةدجنلنآ
.هصالختلانفهللاتدجورليمةديسلاو.ةبعصلااهلاحب
.غيركةديسللةبسنلابًالامتحارثكأةايحلاتراصاذكهو
تخألاتناك،ىفشتسملايفاهلمعءاهتنادعبمويلكيفف
لالخسنألابعتمتتةضيرملاتناكو.اهبةيانعلليتأتنآ
نكيمل،لكلاةداعسلو.نآتخألاعماهيضقتيتلاتارتفلا
.تاءاقللاهذهبملعىلعغيركديسلا

برقيفةقلستملاةمركلاقاروأتناك،ةنوآلاكلتيف
،نكادرمحأىلإرضخألااهنولنملوحتلابةذخآ،ةذفانلا
ديسلانكيمل،نيحلاكلذىلإو.ءاجدقفيرخلانأةنلعم
دق،هسفنناطيشلانأكوودبيناك.هفقومّريغدقغيرك
.هتجوزةفرغىلإمويتاذدعصدقف،هنايكىلعىلوتسا
:لاق،اهئاجرأيفهرظنحرسنأدعبو

ًادحأنأينعياذهو،انهبترمومظنمءيشلكىرأ-
؟وهنمف،كتفرغفظني

.فنأتساتمصلانمتاظحلدعبو

؟وهنم،يعمستملأ-

.نآتخألااهنإ-

لوخدىلعرساجتتفيك؟ةبعرملاةعازفلاهذهأ؟فيك-
.ةذفانلانماهبيقلأسف،ةرمانهاهتيأرول؟يتيب

نأكعسويفسيل،ةضيرملاةجوزلاتلاق!هبتنايرنه-
!دوجومريغهللاناكولامكفرصتت

يننإ:ةملكلاهذهلامعتساىلعنيأرجتفيك!هللا-
.اذهكهلإلةالصمدقأنأىلع،مويلاتومأنألّضفأ

يتلاةريخألاةرملاهذهتناكو،ًابضاغفرصنامثاهلاق
،تاعاسعضبيضمدعبف.اهجوزغيركةديسلااهيفتأر
تناك.هللصحدقامًاثداحنأبتمهفف،ًانينأتعمس
تناك.لعفتنأاهرودقميفنكيملنكلو،لوزنلاّدوت
،ةدجنلاةبلاطتخرصدقل.اهريرسىلعةرمسموةلولشم
.اهعمسيملًادحأنكلو

قوبتعمس،اهخارصىلعةقيقدنيرشعرورمدعب
ةرايسلاتءاجتاظحلدعبو.ةمداقيهو،فاعسإلاةرايس
ناكو،تيبلاالخدو،نالجراهنملزنف.لزنملامامأتفقوو
امهو،ةذفانلانمامهتأرليلقدعبو.ةلاقنلمحيامهدحأ
نأعطتستملاهنكلو،غيركديسلااهيلعوةلاقنلابنادئاع
.ءاضيبةءالمبًافوفلمناكهنال،ههجوىرت

نأبًاملعاهتطاحأو،نآتخألاتءاج،ءاسملاكلذيفو
.هتدعميففيزنببسبيفوتدقاهجوز

ىلإفحزينأدهجلابعاطتسا،عاجوألاهتمجاهنيح
رفنتساهروديفيذلا،هبيبطوعدييكل،نوفلتلازاهج
تأيهتاملنكلو.نآتخألالمعتثيح،ىفشتسملا
ىضقاذكهوءابإلكبنهلخدتضفر،هفاعسإلتاضرمملا
.هبحن

ًاطباضامهدحأناكو،غيركديسلاادلولصو،دغلايف
ىتحالصونأامو.ناريطلايفًاطباضيناثلاو،شيجلايف
يذلا،متأملابةصاخلارومألابيترتل،امهتدلاوعماثحابت
لغشيناك،غيركيرنهنأل.ًادجًالفاحنوكينأعقوتُي
غيركةديسلاتبلطةبسانملابو.ةلودلايفًاعيفرًابصنم
يتلاةمينرتلانحلةزانجلاءانثأنغرألاىلععقوينأ،حاحلإب
.»ريخللوهبرلاهلمعياملك«اهعلطم

جمانربف.ًادجةمخفةروصبةزانجلاميسارمترج
يفةبغار،ةريبكةيمسرتايصخشءامسأىوتحالافتحالا
نيحتعطوقةداسلاءالؤهتاباطخنكلو.ىفوتملانيبأت
.غيركةديسلاهتراتخايذلانحللانعةلفحلافيرعنلعأ
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اوناكمهمظعمنأل،روضحلانيبةبلبثدحأ،نالعإلااذهف
.غيركديسلاتامفيكنوملعي

رابكلانيفظوملادحألاق،لينولوكلاةرضحايًارذع-
ول.ركبلاىفوتملانبافتكىلعتبريوهو،سماهتوصب
كلذل.نحللااذهفزعُينأضفرل،ةايحلايفكدلاوناك
...نأنكممريغاذه.ةبسانملاعمقفتيالاذهنإف

بسحبنكلو.يريبديسايقحمتنأ،عقاولايف-
ًاءازعلخدُتةمينرتلاهذهف.يتدلاوةبغرمارتحابجي،ييأر
.اهبلقىلإًاميظع

نمريبكددعهعمسو،ينيدلانحللافزعًاريخأو
.ضاعتمابهوعمسمهنمنيريثكنكلو،سانلا

فكتملنآتخألانإف؟غيركةديسللثدحاذامامأ
شيعتنآلايهو.ةنامألكباهبةيانعلاتعباتو،اهترايزنع
،يشملاىلعاهتردقتداعتسانأدعب،ةريغصةيرقيف
.ريخللوهفهللاهلمعياملكنأبناميإلااهراعشو

،ميركلائراقلااهيأ

ةمعنلاهلعفتامرادقمرهظي،ةعئارلاةصقلاهذهيف
،هللاةبحمهلمعتامرادقمانلنيبتو.نمؤملاةايحيفةيهلإلا
،نآتخألاف.قيدصلابلقيفسدقلاحورلااهبكسييتلا
يتلاةناهإلاتلمتحا،ءيشلكلمتحتيتلاةبحملابةعوفدم
باكرنمعمسمىلعو،ًانلعغيركةديسلااهيلإاهتهجو
ذفنتنأتعاطتسا،ءيشلكوجرتيتلاةبحملابو.راطقلا
:لئاقلاحيسملارمأ

ِلْجَألاوُّلَصَو،ْمُكيِضِغْبُمَىلِإاوُنِسْحَأ.ْمُكيِنِعالاوُكِراَب«
طَيَوْمُكْيَلِإَنوُئيِسُيَنيِذَّـلٱ

ْ
»ْمُكَنوُدُر

اهبةيانعلاىلإتعفد،قفرتوىنأتتيتلاةبحملابو
ةطساوبتفرعةبعتملاةديسلاو.ةنامألكباهضيرمتو
مطحيذلا،ىباعتلاحيرمىلإقيرطلايحيسملااهفرصت
.اهسفنلةحارتدجوف،هعضاوتوهتعادوباهرابكتسا

اهلمدقتنأتعاطتسا،ءيشلكقدصتيتلاةبحملابو
.ريخنمبرلايفاهلاملكتفرعف.ريخلاحاتفم

تفرع،اهجوزاهلرّكنتنيحو،ةيساقلااهتنحميفو
،كرابملاحورلاو،سدقلاحورلابهللاتايزعتغيركةديسلا
.هنيحيفيهلإلانوعلااهللسرأفاهتالصيفعفش

جراخملكتهجوو،هللاتبحأف،ةبحملابتبذجدقل
لكلعجف،اهقاوشأعمبواجتهللاو.هوحناهسفنقوش
.ةعفانيلاتلابو،اهينيعيفةولحهتيانعلامعأ

ءايشألالكتلمعف،هدصقبسحهللااهاعدهتبحمبو
نممسنتبرلاو،برللاهتايحتسركف،يحورلااهريخل
ةداهشنوكتل،اهللشنماهافشف،ىضرلاةحئاراهسيركت
.هتمعنلمعلةيح

اهتايحتمطحت-٢

يترظنتيقلأنأامو.يتهجاوميفسلجتةديسلاتناك
ةدعاههجويفناك.اهيلإتبذجناىتح،اههجوىلعىلوألا
مأ؟ةرايسثداحوهأ.ببسلافرعأنأتلواحف،بودن
؟ريطخضرممأ؟راطقثداح

ديدعددعيفانملكتو،اهلكةرهسلالالخانرثرثدقل
نيحو.ءاسملاكلذيفاهتفيضتنكيننأل،عيضاوملانم
:تلاقاهتياهنغولبانترهستكشوأ

كربخأنأيدوبف،ةبعتمريغتنكنإ.يهجوتيأرأ-
.بودنلاهذههيلإتراصفيك

ىلععالطالايفةبغريلو.اهلتلق،ةبعتمتسلالك-
.كلثدحام

.ةيلاتلاةصقلايلعتدرسذئدنع

ًالبقتنكيننكلو،ةايحلايفةديحونيرتامكيننإ-
،ةليمجةديحوةنبايلتناك.ةديعسًامأو،ةديعسةجوز
كاه،ةدشباهبحأتنكو.ميظعحرفببسيلتناكو
ةعئارةرشعةعبارلايفةاتفلةريبكةروصتلوانتمث-يه
بهاومبعتمتتةينبلاتناك-ةراثيقةنضتحمةسلاج،لامجلا
.ًارهازًالبقتسماهلرظتنأتنكو،ةريبكةيقيسوم

بيجعلاراصتنإلااهتايحتمطحت-٢
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هتنبانمرويغ

يجوزراصةتغبف!انلزنمىلعمتاقلظرشتنااذكه
هتنبانم،انتنبانمًارويغراصهنإ!لوهللاي.ًابهرمًابوضغ
!ةزيزعلا

بحةسمللكو،ةقيقرةملكلكف!يبجعتنأكلو
ناروفلاةجردىلإهطخسريثتتناك،ةاتفلااهبصخأتنك
.ةدشبًاضيأهبحأيننأبدكؤأتنكيننأعماذه.بضغلاب
،نيتفطاعنيبةعزومتنكذإ،قلقلابةئيلميتايحتناك
.امدحىلإنيرياغتم،نيبجاونيبةقزممو

متهأنأيلعناكف،ضرمبيتنباتبيصأمويتاذيف
لعجو.ةرارملابيجوزبلقألميذلارمألا.ًاليلوًاراهناهب
،تنبلاهركيأدبدقل.موتحمرمأاهنأكو،مسترتةعجافلا
يذلاتقولاو،اهلاهلذبأنأيلعناكيتلاةيانعلاببسب
تيفوتىتح،ليوطتقوضميملنكلو.اهضيرمتلهتسرك
.سأيلانمةيواهيفتقرغاهتافوبو.ةاتفلا

ةمعفمتيبلايفانأاميفو،نفدلاىلتيذلامويلايفو
هايحمىلعمسترت،هجولابحاشيجوزلخد،ًانزحبلقلا
.ةحاقولاتامالع

؟كلذكسيلأ؟يننيسنتوتنبلاهذهبنيركفتتلزامأ-
يقحتلتلكلسرأسو،تتاميه،ًادجًانسح!ةيجمهيفلاق
.اهب

ةبوبيغلامث،صاصرةقلط

ملأبترعشف.رانلاقلطأو،ًاسدسميجوزىضتنا
.دوجولانعتبغمث،سأرلايفديدش

ىفشتسملايفيسفنتيفلأنأىلإ،ثدحاذامفرعأمل
.ءاضيبلاتادامضلاامهيطغتيهجوويسأرو،تاعاسدعب

.ثدحاملتهابركذيرطاخيفروديأدبائيشفًائيشو
دجونااملنكلو،يردأتسل؟رمألاىهتنافيكنكلو
توصبمتمتأنأتعطتسايريرسنمبرقلاببيبطلا
.سمهلاىلإبرقأ

؟وهنيأيجوزو-

باجأمث،ءاثرلابجيزمفطعةرظنبيبطلاينقمر
:فطلب

.تامفهبلقيفةريخألاةصاصرلاغرفأدقل-

:يتقيدصتفنأتسا،تمصلانمةرتفدعبو

عيباسألاتايرجمكلفصأنأعيطتسأدهجلابيننإ-
نأ،ًادحاوًائيشدوأتنكيننكلو.ثداحلاتلتيتلا
.تومأ

!تشعكلذعمو،توملانعةديعبنكأمليننأقحلاو

!؟سفنةرارمةيأيفو،ةملظةيأيفو،سأييأيفنكلو

يسأرنعتادامضلاهيفتليزأيذلامويلاءاج
ىقبأسيتلاةروصلايهجويفتيأرذئتقو...يهجوو
!ةعاسلاكلتيفيجوزتنعلمكلو.يرمعةياهنىلإاهيلع

،تاجاحلاضعبقوستألةبهاذانأاميفو،مايألادحأيف
.نييصالخلاةعامجلتابستنملاتاديسلانمًاعمجتدهاش
نك.ةليمجتاوصأبمينارتلاضعبندشنينهتعمسو
.هلثمًالبقرأملسابلعم،لكشلاةبيرغناعبقنرمتعي
ةجردىلإ،ةداعسوجاهتبانعربعتنههوجوتناكنكلو
تنلعأ،داشنإلانعنفقوتاملو.نهيلإتبذجنايننأ
تاعاقىدحإيفةيشاعتناتاعامتجاةماقإنعنهادحإ
.كانهىلإباهذلاىلعتممصف.ىربكلاةنيدملا

برخيذلالزنملايفحيسملا

تاعامتجالاكلترضحأتنك،ءاسمدعبءاسم
.يدنعامامتهاتقاليتلاةيشاعتنالا

ةمعنلمعنعتاداهشو،ةجهبممينارتنمهتعمسامو
.يبلقنمةشحولاىشالوّيفلمع،سوفنلايفهللا

نع،عوسينعنملكتيتايصالخلاتاديسلاتناك
هناطلسنعو،اندجييكلهداهجنعو،هربصنع،هبح
.اناياطخنارفغل

تذخأًايجيردتو،يسفنيفةمعنلاتلمعامناعرس
ةرارملانكلو.عوسيفرعأيكليبلقحاتجتىربكةبغر

بيجعلاراصتنإلااهتايحتمطحت-٢
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.يتبغرهجويفافقو،يجوزدضنيفدلادقحلاوةلئاهلا
.يلخاديففينععارصكلذنعمجنو

،يتعاجشلولفتعمج،تايسمألاىدحإيفيننأديب
مساهيلعقلطييذلا،ةعاقلايفلوألادعقملاىلإتمدقتو
.نيبئاتلادعقم

عومدلالسرأتحرو،يتبكرىلعتوثجنأثبلأملو
ميطحتىلعتلمعاهنيعءاضيبلاعومدلاكلتواراردم
يراوجىلإةسيئرلاتعكرنيحو.يبلقةواسقويدقح
لوقأليناسلقلطأوةمعنبرلايناطعأ،يعميلصتيكل
.يجوزلرفغأانأامك،برايرفغا:هل

ترمغو،يبلقيفتلحيتلاكلتةداعسنماهلاي
يناسلعيطتسيالةديجمةداعساهنإ!مويلاكلذذنميتايح
.كلاهفصينأ

نأيلليخ،ديجملارابتخإلاكلذتلتيتلاعيباسألايف
ةروجهميننأبرعشأدعأمل.ضرألاىلعتراصءامسلا
سيل،ةوالحيتايحيفعوسيروضحثدحأدقف.ةنيزحو
دوسييذلاءودهلايفهيلإملكتأترص.ملاعلااذهنم
نماوبجعتتلهو.ًاحرفينألميو،ينحيريذخأوهو.لزنملا
؟هبحأينوك

نماهيلإترظن،ةريخألااهتاملكبظفلتتيهاميف
اهينيعقيربتيأرلب،اههجويفبودنلارأمليننكل،ديدج
.هللامالسبنيتقلأتملا

نوسرالارولف

صالخلاشيجيفديقعةبتربةدئاق

،زيزعلائراقلااهيأ

كلذةبحمبتكتفةريغلانأتظحال،هالعأةصقلايف
هتميرجبكترا،دقحلاىلإهسفنيفةريغلاتلوحتاملوجوزلا
.ةجودزملا

ىلعءاضقلابالإًاسفنماهلدجتال،ىربكةيطخدقحلا
عمرمألاناكامك،نيبرقملابرقأنوكيدقيذلامصخلا
.هتأرماوهتنباىلعدقحيذلاجوزلااذه

متخيوهتاذيفهبونذنزخيهبحاصنأدقحلارورشنمو
.اهلوحاممطحتبضغلااهرجفينيحو،اهيلع

بلطيهنأل،ةلطابدوقحلاةالصنألضافألادحألاق
هنأولوعئاضهعيمجهبعتو.رفغيالوهو.هتاذلنارفغلا
لمعيدقحلانأعقاولاو.جوزلااذهلعفامكهمدكفس
ةحصنممكو.مسجلاايالخفالتإىلعتيربكلاضماحك
.دقحلارانبتقرتحاداسجأوتعاض

ملطقفسيليذلا،عوسينملثملاذخ،ميركلايخأاي
لب،بيلصلاةبشخىلعهنورمسيمهو،هئادعأىلعدقحي
َهلْرِفْغٱ،ُهاَتَبَأاَي«:لاقذإمهلجأنمحفصلالأسًاضيأ

ُ
،ْم

.»َنوُلَعْفَياَذاَمَنوُمَلْعَيالْمَُّـهنَأل

،هيلإءاسأنمىلعدقحياليذلانألضافألادحألاق
عجرمثاهلثمبةموصخلالباقنإو.ةكئالملابهبشتدقف
يذلاامأ.نيدهاجملالمعلمعدقف،همصخحلاصو
عيطموهف،هبلقيفدقحلاكسميو،مهنمنزحيوهتوخإنزُحي
.هللافلاخموناطيشلل

ةبوجعألاةأرملا-٣

مالظلانمنجسيفةايحلانوكتفيكتروصتله
املكلهجتنأو!عمستالنأو،ىرتالنأ؟تمصلاو
نوكتالنأو.هيفنوركفيوأ،هنولوقيوأ،نورخآلاهلمعي
ةساحالإ،كلوحامبوأنمبلاصتاللةليسوةيأكل
ءوضيأىرتنأنود،كتدالوذنماذكهايحتنأ.سمللا
!؟سرخأوشرطأوىمعأنوكتنأو،توصيأعمستوأ

ائيشفًائيشو.لاحلاهذهيفومنت،ةريغصةلفطروصت
تاراشإلاسفننومدختسيالاهلوحنمسانلانأظحالت
عم.ءيشىلإةجاحيفنونوكينيح،يهاهمدختستيتلا
سملتنيحاهنإو.ءاكذلاةداحوةلقاعةلفطلاهذهنأ
،كرحتتمههافشنأظحالت،اهبنيطيحملاصاخشألاهوجو
،هلهجتاهنإ؟ءيشلااذهوهامف.امًائيشينعتاهتاكرحنأو
.فرعتنأديرتاهنكلو

ملنكلو.اهيتفشكرحتيهتحار،نيرخآلابًالثمتو
.اهمهفيملادحأنإفعبطلابو،توصيأاهمفنمجرخي
يناعتاهنإ.اهردصيفبضغلالجارميلغت،كلذلًاعبتو
اهنإ.هكارداعيطتستال،رسدوجونميناسفنطغضنم
بغرت.نورخآلاهيفكرحتي،لوهجمملاعفشكلواحت

بيجعلاراصتنإلاةبوجعألاةأرملا-٣
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،كلذعيطتستفيكو؟ةليسوةيأبنكلو،فرعتنأحاحلإب
؟تمصلاليليفعبقياهدنعءيشلكو

.رلكنليهاهنإ...!لصحتةبوجعألايهاهنكلو

نمةملعمىلإاهرمألكوُأ،اهرمعنمةسداسلايفف
،اهملعتنأتعاطتساهذهو.نيقاعملابصاصتخالالهأ
،ملاعلااذهنإ!باجعلابجعللايف.اهتلزعنماهجرختو
.ًالعفًادوجومناكهبسحتةلفطلاناكيذلا

ظفلتتنأو،هافشلاىلعأرقتنأرلكنليهتملعتدقل
ًائيشفًائيشو.اهبهافشلاكرحتتيتلاتاملكلااهسفنيه
.اهانعممهفتتراص

.فرعتنأحاحلإبديرت،ةفرعملاىلإةعئاجةينبلاتناك
.عجارتتملاهنإف،اهنجسةكامسعمو.اهراعشناكاذه

ةقيرطىلعةباتكلامث،شرطلاوسرخلاةغلًالوأتملعت
نأو،ةبتاكلاةلآلاىلعبرضتو،ملكتتنأتملعتو.ليارب
.ليخلابكرتنأو،حبست

بالطلانيبىلوألاتناك،نيرشعلاوةسماخلانسيف
تنقتأدقتناك،ةعماجلانمقوفتباهجرختدنعو.نيقاعملا
.نيباتكتفلأو،تاغلةدع

ملكتتنأ،ةبوجعألاةأرملاهذهتءاش،اهتافلؤمدحأيف
نحنانيلإ.قطنلاوعمسلاورصبلاةمعناولاننيذلاىلإ
وللعفتستناكاذامانربختل،تازايتمالاهذهانيطعُأنيذلا
:طقفمايأةثالثلنيترصبمنينيعتيطعأ

ًالمعنوكيسهنأب،نليهتلاق،تركفامًاريثك-
نأ،جوضنلانسغلبيرشبنئاكلكلةبسنلابًاميظع
هملعيسمالظلانأل.شرطلاوىمعلايفمايأةعضبفرصي
حرفرادقمهملعيستمصلانإو.رصبلاةمعنرثكأردّقينأ
.عمسلابناسنإلا

يتلاءايشألانع،يلوحنيذلاةديدعًارارمتلأسدقل-
ةهزننماهوتلتداعةقيدصتلأسبيرقذنمو،اهنوري
ال:تلاقف،اهتلوجءانثأتظحالامعتاباغلايفةليوط

.مهمءيش

ةعاسمهدحأريسينأ.يسفنيفتلق،اذهنكممأ-
!ركذينأبًاريدجًائيشىرينأنودراجشألانيب

تائمفشتكأنأ،طقفعباصألابيننكميةريرضلاانأ
مغانتلابسحأيننإ.فطاوعلاكرحتيتلاليصافتلا
ناوحقُألابيضقرشِقنانحبسمالأو،قاروألانيبفيطللا
.فطلبنشخلاربونصلارشقبعادأو،ضيبألامعانلا

،ناصغألاسجألبلقلاءاجرعمبهذأ،عيبرلايف
ةعيبطلاةظقيلىلوألاةمالعلايهيتلا،معاربلاىلعةشتفم
.ءاتشلايفقيمعلااهتابسدعب

ىدحإىلعيديعضأنأبظحلاينفعسيًانايحأو
،ديرغروفصعاهفعسنيبنمبأرشينأةعقوتم،تانيفجلا
.ةفيطللاهتقزقزلسريةظحللاىلإناك

هذهبهروعشدعب،يبلقهوأتي،ىرخأنايحأيفو
.اهارأاليتلاةعئارلاتالامجلا

،رورسلانمرادقملااذهمجنيةطيسبةسملنمناكنإف
دقو!اهبرسيوريصبلااهفشتكينأنكميتالامجنممكف
يننأول،يتقوءاضقيفاهعبتأسيتلاةقيرطلاتروصت
:ًالثم،مايأةثالثةدملءايمعنوكأنأنعتفقوت

مهفطعنيذلا،مهبحأنيذلاىرأ،لوألامويلايف
مهلمأتأو،يئاقدصأعيمجروزأو.يتايحنمثلثمتمهتدوجو
يبدألانهلامجسكعياميرطاخيفشقنأيكل،ًاليوط
.مههوجوىلع

سفنلاةروصىرأيكل،ريغصلفطىلعيرظنزكرأو
داهجلالهجتتلازاميتلا،ةايحلاةبتعىلع،ةءاربلاةوادنيف
.ريرملا

ةيآلادهشمروضحىلعصرحأس،رجفلادنعدغلايفو
.تاملظلابلقنمرونلادلويامدنع،فطاوعلاكرحتيتلا
كلذلةدهاشنوكأس،لاعفنالابةطوغضمةرجنحعمو
.قيمعلااهتابسنمضرألاعزتنييذلا،شهدملاقانعلا

عيرسصحفءارجإلمويلااذهنميقبامسركأسو
مث.يرشبلامدقتلاةروصقناعأيكل،رضاحلاويضاملل
ةركلاخيراتنمزجومبكسمأيكل،فحتملاىلإبهذأ

بيجعلاراصتنإلاةبوجعألاةأرملا-٣
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ققدأس،نفلاتاحولضرعتثيحتاعاقلايفو.ةيضرألا
.ةينفلااهتاريبعتلالخنمةيرشبلاسفنلابرظنلا

يمويلالمعلاملاعليتقوصصخأس،ثلاثلامويلايفو
بلقىلإو.ريهامجلابةظتكملاةنكمألاداترأف.لامجلاميدعلا
ينفلتس،ليللافصتنميفو...يتاوطخهجتتسهذه
.فيثكلااهحاشوبتاملظلا

يفناكام،ةريصقلاةثالثلامايألاهذهيفيننأًانيقيو
.هارأنأوجرأتنكاممًاريغصًامسقالإىرأنأيعسو
امةلقببسبًامغدجأس،ليوطلايليلىلإدوعأنيحو
.رينملامكملاعتايركذنميدنع

،نيرصبمللةحيصنءادسإبءايمعلاانأيلحمُسولو
.ًادغاهنودقفتسمتنكولامك،مكنويعنماوديفأ:مهلتلقل
اوسملأ.مكبصبرتيممصلاناكولامك،مكناذآنماوديفأ
.سمللاةساحًادغنودقفتسمتنكولامك،ءيشلك

تناكولامك،ةحفنلكاوقوذتو،ريهازألارطعاوقشنت
.بيرقامعمكنمعزتنتسمشلاةساح

،مكساوحنمبيصنلضفأاوصلختستنأاوفرعا
اهايإمكتحنميتلا،تالامجلابياطأاوقوذتفيكاوملعتو
.ءاخسبةعيبطلا

ردقتاليتلا،تازايتمالاهذهبعتمتنفيكفرعنللجأ
،اهبهدّجمنفيكفرعنلو.انلهللااهحنمييتلاو،نمثب
.هنميتأيءيشلكنأنيركذتم

تناكاهلعلف،طقفمايأةثالثلنانيعرلكنليهلناكول
اممرثكأفاشتكاىلإلصتسريصقلاتقولااذهلالخ
.انتايحمايألكيفانفشتكا

لامجلمأتألتفقوت،تاهزنلادحألالخيننأركذتأ
يفةغلابةريحبةحفصىلعسكعنتيهو،سمشلابورغ
دحأيبرم،لاثملاردانلارظنملااذهبعتمتأانأاميفو.لامجلا
؟كنتفيالأ،بّالخلارظنملااذهلمأت:هلتلقف.نييورقلا

امأ،هبتبجعأفنآلااذهتيأرتنأ،يورقلالاق!هوا
.ًامامتهاهريعناملقف،مويلكهارننيذلانحن

-.ج.ب-

،زيزعلاءىراقلااهيأ

يفاننأل؟نحنمهّمصلاويمعلانأب،يعمملستالأ
ملاعلانمريثكبعورأ،يحورملاعدوجوبرعشنالبلاغلا
،نيحلاصلاورارشألاىلعقرشتهللاسمشف.انبطيحملا
ةمدخلةرضخومئاهبللًابشعتبنتفضرألابصخيهرطمو
،ليلعلاميسنلااذهو.ضرألانمزبخجارخإل،ناسنإلا
ريفاصعلانكستثيح،ةليمجلاتاباغلابعادييذلا
يتلاةعماللاموجنلاهذهو.ناصغألانيبنمًاتوصعمستو
اننإف،كلذعمو.ةقلعمحيباصماهنأكوءامسلاهجوعصرت
.امامتهاهريعننألهأتسياليعيبطاذهىرن

سؤبتالاحيفوأ،قيضتالاحيفًاعيمجانررمانلعل
نويعلاانعفر،رظنننأبجيةيحانيأىلإفرعنالانكاملو
لسرتسءامسلاتناكنإلءاستننأنودبو.ءامسلاوحن
.انعرضتوانيلص،اهنوعانل

ةروظنمالةقئافةوقنأانظحال،تقولانمليلقدعبو
هنإ.نودعاسمو،نوظوفحمونوداقماننأبانرعشف،لخدتت

.تاقيضلانمانذاقنإلًاعيرسّبهيذلااذه،يسنمقيدص
ىناوتيالهنيعقيدصلااذهف،ةبعصةلكشمانتهجاواماذإو
يتأي،تيممضرميفاندحاعقواماذإو.اهلحللخدتلانع

فصُويذلا،حيسملاعوسيوهقيدصلااذه.هيفشيوًاعيرس
.خألانمقزلألابحُملاهنأب

اذهنمتارابتخاتربتخاكنأيفكشنمسيلو
نمتصلختسااذام:كلأسأكلذل.كتايحلالخعونلا
تيأرامدعبكناوأ.ةيمهأاذءيشالامبر؟اهلكهذه
،ليلقدعبنكلو!ةزجعمهذه:تخرصىتحًابيجعًاثدح
وهامنإثدحامنأيفركفتنأنودءيشلكتيسن
.هللالّخدتةجيتن

.موحروحلاصورابهللانأ،ةيلوفطلايفكومّلعدقل
،ديحولاهنبالذبذإ.ةيحضتمظعأبماق،كلجأنمهنأو
،بيلصلاىلعتاميهلإلاصّلخملانأملعتوكصّلخييكل
كفُسيذلاهمدلنأو،باذعلاناولأدشألمّحتنأدعب
هبحنعكوملكدقل.تناكامهمكاياطخوحملةردقلا
؟كلةبسنلابرمألاماتخوهامف،هتاءادنتعمسو،بيجعلا

بيجعلاراصتنإلاةبوجعألاةأرملا-٣
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ناذآونويع.ناذآلاونويعلايه،ًاعيمجانصقنيامنإ
نمانلةحونمملاتاكربلازيمننأنيرداقانلعجت،ةيلخاد
.هللا

تنك،رلكنليهتلاق،مايأةثالثلنانيعيلتناكول
!ميمصتيأو...اميمصتعضأس

عيطتسنالأ،رلكنليههيلإتراشأيذلاميمصتلااذه
؟هللاهسمشيذلا،رينملانوكلااذهفاشتكابهذيفنت

هللانإف،عضاوتبيغصتولمأتتةسبتقملاانسفنأنأول
نليهةعاجشلاةاتفلاكلتلّربعامك،هتاذنعانلربعيس
.رلك

.ةيحورنانذأونانيعاهلتناك،ةبوجعألاةأرملاكلتنأل
هللاروضحيفلمأتتتناك،اهبطيحملاليللاءودهيفو
.اهتايحلكتسركهلجأنميذلاروظنماللا

زنكلاوهلياربفرحأببوتكملاسدقملااهباتكناكو
يفاهتايحتشاعدقو.ءيشلكىلعهلضفتيذلازيزعلا
دسجلاتاقوعملكطقستسهيفيذلا،يتآلاملاعلاراظتنا
.اهلةبسنلاب

ةأرملاكلتلتسيلتاكرببعتمتننيذللانحنامأ
انحنميبرلاتيلف،قطنلاورصبلاوعمسلاك،ةبوجعألا
.اهتعاجشواهناميإو،ةيلخادلااهتريصب

تاردخملاىلعةنمدملاةبيبطلا-٤

ترصدقو.سنامويانايليليمساةيكريمأةبيبطانأ
.ادجريبكلايأطخ،يأطخببسبتاردخملاىلعةنمدم

حيسملاعوسيبةنمؤمتنك،تضمةديدعنينسل
ىلعضبقلايقلانيحسرطبكتنكيننكلو.يصلخمك
ديعبنمهءاروريسلابتيفتكا،يناميسثجناتسبيفهديس
.عيظفلاخفلااذهيفتطقساذهل)١٤:٥٤سقرم(

ءاروريسننأريطخرمألهنإ،يئاقدصأايمكللوقأو
انلبرغييكل،ناطيشللةصرفلاحيتنكانه.ديعبنمعوسي
باسحىلع،ًانزحمًايساقًارابتخاتزتجاانأو،ةطنحلاك
.عوسيةبكاومنعيفلختيفةزيزعلايسفن

يننأيفًاقالطإركفأمليننأب،مكللوقلانمةدئافال
يلاغتشالالخيننكلو.تاردخمللةدبعًامويحبصأس
،نيفروملانمةعرجلوانتأتنك،ةحاّرجكبطلايفليوطلا
صلختأو،يباصعأئدهُأيكل،ةبوعصهجاوأتنكنيح
.قرألاةأطونم

ةئدهتلردخملاىلإيئوجليفرذعنودبءارمالبتنك
رارضأنمردخملاهلمعامىرأوملعأتنكيننأل،يباصعأ
.مهتفرعنيذلاءابطألاعملأضعبداسجأيف

لوانتنمرطخالهناو،نيفروملابوهلأيننأتننظدقل
نيحمويتاذناكىتح،ةنيفلاوةنيفلانيبتاعرجلاضعب
ةداملاهذهدييفةبوعلأتحبصأيننأ،ينزحلايو،تفشتكا
!.ةعيظفلا

يذلاميلألاقيضلافصأنأًاقالطإيعسويفسيل
دقردخملانأبيسفنلفرتعأنأيلعناكنيح،يسفنبلح
.يتدارإرسأوينكلتما

عيطتسياملًافعضنيسمخلداعيامهنملوانتأتنك
ىرخأًاداوملوانتأتنك،اذهقوفو.هعرجتينأغلابلا

كلتنمةرمنيرشعوعبرأبىوقأاهلدعم،تاقرزيفةردخم
.ةداعناسنإلبيبطلااهفصييذلا

نعءانغتسالاةعيطتسمريغيننأيلدكأتنيح
.هتقبرنمصلختأيكلةسئايتالواحمبتمق،نيفروملا
نكلو.اهلوانتأيتلاةيمكلاصاقنإىلإدهجلابتلصوتدقل
يلىنغالحبصأيذلا،ىندألادحلاىلإلوصولاعطتسأمل
ةوقلانعةركفنوّكينأدحأعسويفهنأنظأالو.هنع
ةدملردخملاتاعرجنعىلختأيكل،اهمدختسانأبجاولا
ةلاحيفريصأكلذتلعفاماذإو.ةعاسنيرشعوعبرأ
.باذعلانماهلىثري

فوقولاعيطتسأالو،!فعضلانمفجتراةلاحلاهذهيف
.يمساعقوأنأردقأالو،ةملكبهوفتأنأالو،ةبصتنم
يئاعمأتناكو،ةفينعةيبلقتابارطضاينباتنتتناك
يفيدسجقرغيف،ةعيظفًامالآببستيلخاديفةفجترملا
نمةحربمًامالآيناعتيحورتناكاميف،درابلاقرعلا
.ةفيخملاىؤرلا

ايالخنمةيلخلكنأوه،يرمأيفناكامأوسأو
ملاذإ،اهفصونعةغللازجعتةروصبملأتتتناك،ينايك

بيجعلاراصتنإلاتاردخملاىلعةنمدملاةبيبطلا-٤
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عسويفسيلهنأقحلاو.اهنيحيفردخملاةعرجلوانتأ
ةركفهسفنلنوّكينأ،سيعتلارابتخالااذهفرعيملناسنإ
.مالآلاكلتنع

يلعًاموكحمناك،مويلكنمةرشعةعباسلاةعاسلايف
صقتنأكنكمي.نيفروملانميتعرجصتمأنأنمثيأب
امأ،ةمواقملايفاهرودوةيرشبلاةدارإلاةوقنعءاشتاميلع
ناطيشرماوأةمواقماهرودقميفسيلهنأملعأفانأ
برلامسانكيلنكلو.ناسنإىلعيلوتسينيح،نيفروملا
ْمُكيِطْعُأاَنَأاَه«:هتصاخلعوسيلاقدقف.دبألاىلإًاكرابم
لُس
ْ

حلٱاوُسوُدَتِلًاناَط
ْ

لٱَوِتاَّـَي
ْ

لٱِةَّـوُقَّـلُكَوَبِراَقَع
ْ

اقول(»ِّـوُدَع
.يتدجنىلإًالعفءاجدجملاهلعوسيو.)١٠:١٩

ًاعبستلواح،عوسيعمديعسلايرابتخازاتجأنألبق
ةداعلاهذهنمًايئاهنصلختأنأ،لقألاىلعةرمنيعبرأو
املكينعًاديعبحرطأتنكةرملكيفو،ةفيخملاةريرشلا
ًاعانتماتوملاىرحألابةلضفم،نيفروملامسنميدلىقبت
.اذهكلذمدوجويفيسفنرجىلع،هنع

يفةرهشرثكألا،نييئاصخألاضعبىلعيتلاحتضرع
عطتسيمل،ًاصالخإرثكألامهتاوادمنممغرلابنكلو.اكريمأ
ةاوادملاًاثبعتلبقتنأدعبو.يدويقمطحينأمهنميأ
،رصعلااذهيفتيصلاةعساولاو،ةيبهذلابةامسملاةريهشلا
نيحو.ةيبصعلاضارمألاتاحصمىدحأىلإتلسرُأ
يفيننأل،نيفروملانعىلختأالنأبءابطألايناصوأ،اهترداغ
مدعينباتنيناك،هنععانتمالااهيفلواحأتنكةرملك
ةضرمملانأىتح.فوخلاىلإوعدتةروصب،يلقعلانازتالا
هيفنكسيلكيهيننأتلاق،يبةيانعلارمأاهيلإلكوأيتلا
.ناطيشلا

.يلهولوقتنأنكمياماذه؟يلصتملأنكلو-

تنكامتارملاضعبيفلب.تيلصيننإلجأ-
عاطقناالبيلصأعقاولايفتنك.ةالصلاىوسًائيشلمعأ
،انلزنمبةريبكلاةعاقلايفىشمتأتنكةليللكيف.ًابيرقت
،نايحألاضعبيفو.يذاقنإليتأينأ،هللاىلإةعرضتم
.هعلتقاداكأىتحيسأررعشدشأرثأتلاةدشنمتنك

اولوقتنأنكمي،ءافشلاىلعيلصحتملاذهلكعمو-
.ًاضيأيل

دقنكأمل،ةنوآلاكلتيفيننأل،ءافشلالنأمل،الك-
نإ،رخآريبعتيفو.ةطاسببهللاةملكتانالعإبتنمآ
ءافشلابينيقيمدعببسبمتيملنإًانكممناكاميئافش
يفةيرحبلمعتنأنمهللاةردقعنميناكاماذهو.يهلإلا
.يدسج

؟كئافشلجأليفاكلاناميإلاكدنعنكيملنذإ-
.ًاضيأينولأستنأنكمي

ةفرعملايدنعنكتملىرخأةرابعبو،عقاولاوهاذه-
يفقمعتأمليننأل.هللاةملكقيدصتىلعةينبملاةيفاكلا
ىوقتيىتح،هميلاعتيفلمأتأملو،سدقملاباتكلاسرد
خلٱِبُناَميِإلٱ«:لوسرلاسلوبلاق.يناميإ

ْ
خلٱَوِ،ََرب

ْ
ِةَمِلَكِبََُرب

.)١٠:١٧ةيمور(»ِهللاٱ

تحبصأدقتنك،يبلقيفقيمعلاهلمعبرلاأدبامل
.يريرسرداغأنأةعيطتسمبتنكاميننأرادقمبةفيعض
تدعدقل.ينملكينأعاطتسا،ةدحولاةأدهيفوذئدنع
،هيفأرقأتأدبو.ًاليوطهترجهنأدعب،سدقملايباتكىلإ
.تانيبلاهتايآيفلمأتأو

املكبناميإلاىلعةممصمتنك،ةرملاهذهيف
،ينيطعياملكةمعنملاهدينمذخآنأو،برلايلهلوقيس
!ًاكرابمبرلامسانكيلف.هبينرمأياملكلعفأنأو
دقف.ًانكممليحتسملاراص،ةلحرملاهذهيناميإغلبامدنعف
امدنعهنأقحلاو.ءافشلاصالخلاعمو،صالخلاتيطعأ
يتأت،هللايفانتقثلكعضووةقيقحلاةبوتللنيدعتسمنوكن
.انصلخينأبرلاعيطتسياهيفيتلا،ةديعسلاةظحللا

نمةرقفةيأملعييكلينبوجتسينأديريدحأناكنإ
يبنايتإلاويتيوقتلةصاخةروصبتلمع،زيزعلاباتكلا
.هلكسدقملاباتكلاةءارقاهنإ:لوقأف،ءافشلالينل

ءيجمنعًايوبننلعتميدقلادهعلايفةرقفنممكف
.بيلصلاىلعةيراّفكلاهمالآىلإريشتو!صالخللبرلا

.ةيدفدجوأدقهللانأبحيرصنالعأ٣٣:٢٤بويأيف
هدادعتسانعلزألايفنلعأدقايهلإًاصخشنأيأ
.اهقحتسنيتلاتاباذعلالكلمحييكل،توملل

وهانعًاليدباذكهملأتيذلانأديدجلادهعلاانربخيو
ًاحلاصمحيسملاعوسيهنباصخشيفءاجيذلا،هسفنهللا

بيجعلاراصتنإلاتاردخملاىلعةنمدملاةبيبطلا-٤
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:٥ةيناثلاسوثنروك(مهاياطخمهلبساحريغهسفنلملاعلا
١٩(.

نعانثدحت،ديدجلاوميدقلانيدهعلايفةيآنممكو
،ًائيشفًائيش،ينايككيفتلمعاهلكهذهو!يزجعملاءافشلا
.ينيفشيسهللانأبنيقيلااذهاهنمتبرشتىتح

نمديدعلاددعلااذهمامأيفأشنيلخادلانيقيلااذه
.يلكتماهتلعجيتلاو،هباتكيفةلجسملاةقداصلاهللادوعو
دويقينعتمطحةميظعةوقّيفتراصدوعولاهذهو
.كلتةريرشلايتداع

هدوعوتلعجو،يتايحيفهتلبقيذلابرلاديسلااذهو
كلتيسفننمىشالىتحةوقبينايكيفلمع،يلكتم
اهتأشنأيتلاو،نيفروملاىلإمواقتاليتلاةحاحلملاةجاحلا
.ةيناطيشلاةوقلاكلتيدنع

ةروصبماعطلاىلإةيهشلاينتدواعتقولانمليلقيف
لكتابجوعبسلوانتأتنكةيادبلايفيننأىتح،ةيوق
يسفنتضافًاضيأو.ةعرسبياوقيلإتداعأهذهو.موي
اذه،يتاولخيفتددرامًاريثكو.برللركشلاوحيبستلاب
ِيسْفَنُمِّـظَعُت«:عوسيمأةكرابملاءارذعلاةحيبستنمعطقملا
لَُخمِهللاٱِبيِحوُرُجِهَتْبَتَو،َّـبَّـرلٱ

ِّـ
.)٤٧-١:٤٦اقول(»ِيص

ناكلب،فدصلاليبقنمنكيملثدحيذلانإ
امًاريثكيننإو.يوحننمةيهلإلاةدارإلانعًاحضاوًانالعإ
اوذقنُأمهسفنأمهنيذلاو،هتلاسرنيغلبملاهللامادّخبتركف
نمًاضيألب،يحورلاتوملانثاربنمطقفسيل،يلثم
،مهئافشنعيبطلاملعلازجعنأدعب،يدسجلاتوملا
.ًايئاهنمهنعىلختو

ميظعلايهلإلابيبطلاو،انسفنأصلخملابرللدجملا
.انضارمأيفشييذلا

،ءازعألاءارقلااهيأ

نيدبعتسملانمديدعددعدجويرضاحلاانرصعيف
مهسفنأو،مهلوقعومهداسجأومهلاومأفلتييذلاردخملل
ريكفتلاىلعينلمحتةبيبطلاهذهةصقنإ.هللاىلعةزيزعلا
ةردقلامهلقبتملنيذلا،ةيلوحكلاتابورشملاىلعنينمدملاب
نماهنوستحييتلاةيمويلاتايمكلانعءانغتسالاىلع
نماهدعينأدحأعيطتسياليتلاعومجلابو،تاركسملا

نأىلعءاملعلاعمجأيذلاغبتللاودبعتسانيذلانينخدملا
نيذلاريبكلاددعلابو.ةحصلاىلعًارطخلكشيهيطاعت
وأقرألاةبراحمل،عونلكنمصارقألالوانتىلعاوداتعا
نيذلاسانلانمددعلاكلذبًاريخأو.باصعألاةحارإل
كتفلاىلعاهتوقببسباهنعىهنمةردخمًاداومًارسنولوانتي
.سانلاب

هذهةصقرشنأ،ًاعيمجءالؤهبيريكفتنمًاقالطناو
اهعلونمتذقنُأيتلاو،تاردخملاىلعةنمدملاةبيبطلا
.يحلاحيسملاعوسيةوقبردخملاب

ةيصخشلاهاوقبعيطتسيناسنإنمسيلهنأملعأانأ
ىلعًادانتسانكلو.ةراضلادئاوعلاضعبنمصلختينأ
ةداعلدبعتسملكللوقأنأعيطتسأةبيبطلاهذهرابتخا
امكلجأنمعيطتسيبرلانإف،يقيدصايعجشت:ةئيس
.يرشبلاريدقتلايفًاليحتسمودبي

ايحأنآلاانأوةتيمتنك-٥

يذلامويلايفنآلانحنو،ةفيخملابرحلاترمدقل
لسكلابًائيلماليوطءاتشانربعدقل.حصفلاقبسي
طيبثتىلإانبتدأاهلكهذهو،تاحوشرلاولومخلاو
.مئازعلا

عيبرلاو،نزحملالصفلاةياهنىلإانلصودقاهنكلو
!ًاديدجراصدقلكلااذوه،ءاج

ناكةحرابلا.ديدجحرفقلطنا،تاباغلاولوقحلايف
.حرفلاوةحصلاوةايحلامويلاو،ًاتيمءيشلك

يف!ةديدجةمايقوديدجثعبةعيبطلايفناكملكيف
ةيبارلاءارويمتحتيتلاو،"ليمجلاناكملاب"ةامسملاةعرزملا

عيبرلالصفبسحينأءرملاعيطتسيثيح،فصاوعلادض
،ةبيرقلاتاباغلاولوقحلاونيتاسبلاامأ.هتالامجبعتمتيو
،نيحايرلاوراهزألانمًاريفوًالوصحممدقتماعلكيفامكف
يفهنعضيو،رهزلانعمجييتاوللا،تافاشكلاتايتفلل
هذهو.ماجحألاةفلتخمتاقاطيفهقيسنتدعب،نهلالس
ايادهحصفلاموييفمدقتتناك،ةليمجلاةحاوفلاريهازألا
.ةريبكلاندملايفتايفشتسملل

ةرثدتمةديسةعرزملانمتجرخ،ميظعلامويلاكلذيف
برقتفقو،بيرقلاناتسبلاتزاتجانأدعبونزحلابايثب

بيجعلاراصتنإلاايحأنآلاانأوةتيمتنك-٥
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لصتملابردلانعةعرزملاكالمألصفييذلارادجلا
،لهسلاقوفاهرظنحرستةديسلاتحارو.ماعلاقيرطلاب
،برحلاتبشننأذنم،لعفتنأةداعاهلتراصامك
.هتقرفبيفريهاهنباقحتلاو

ةبضهلادعصيديربلاعزومناك،دتمملالهسلافرطىلإ
يتلا،ةريغصلاةيديربلاتامزرلاولئاسرلالقثتحتءطبب
.هتبيقحاهبظتكتتناك

نيذلادونجلاضكارتىريناك،ةبيرقلاةلباسلاىلعو
كانهنم.مهيوذنيبةزاجإةيضمتلتاهبجلانماوداع
ةعرزملاةديسةايحلعجيذلا،عيظفلاربخلاءاج،ًاضيأ
.ءاجرنودبو،فدهنودبو،حرفلكنمةيلاخ

.موؤشملاربخلاقدصتنأأشتملةددعتمرهشألالخ
عانقالواحتتناك.كراعملاىدحإيفاهنباعرصمربخ
،دوعيسبيبحلانبالانأو،حيحصريغربخلانأباهسفن
..!دعيملفسأللهنكلو

تناكيتلا،ةلوفطلاذنماهتقيدصواهتراجنباءاجدقل
دعوىلعلصحدقدئاعلاىتفلاناك.اهلتخأكاهبسحت
مألاكلتهتأرنيحنكلو.نآيراماهتنبانمجاوزلا
اهبلقيفتبشندقف.ًاديدجًاباذعاهبلقفرع،ةنيكسملا
ىلعًاديدشًادقحتراصنأثبلتملةريغلاو،ةديدشةريغ
اذامل.باصملااذهبحمسهنأل،هللاىلعاهبلقدرمتو.دئاعلا
،هراظتنايفدحأنكيمليذلا،باشلااذهىلعظفاحهللا
اهنباقارفهببسيذلانزحلانمتتامدقهمأنأل
يتلاةديسلاتلاق؟نزحلانمتمأملاذاملانأو...ديحولا
.اهنباتلكث

ءادوسلاةريغلانأل،ًادجةئيسةلاحيفةديسلاتناك
.ةريخفطاوعنماهدنعاملكتلكأ

ةلزجةجهتبم،قباسلايفليمجلاناكملاةعرزمتناك
.ردكلاوتمصلاو،نزحللًارقمتراصمويلاو.ةفايضمو
لصفيفاهنومأياوناكيذلا،اهؤاقدصأاهرجهدقل
.اهمأمامتهالًاعوضومدعتمل؟نآيرامو...عيبرلا
اهبلقناكو،حرفلابابسأىندأنمًايلاخاهبابشحبصأف
نأاهعسويفنكيمليذلا،اهبيطخيفتركفاملك،مطحتي
ىلعناكو.ةعرزملالوخدنمهتعنماهتدلاونأل.هملكت
مليتلا،نحملاهذهلكاهربصبلمحتتنأ،ةنيكسملاةاتفلا
،اهنعتحفصلباهمأىلعدقحتمل،كلذعمو.اهقحتست

نأملعتتناكو!ةعوجفملامألاكلتتملأتمكملعتاهنأل
ناكملتحينألواحي،سلتخماهمأرظنيف»ناي«اهبيطخ
اهدلاووةاتفلاتناككلذل.دعيمليذلابيبحلانبالا
نايلصياناكامنإو،ةنيكسملاةدرمتملامألاكلتةهباجمنابنجتي
.اهلجأنم

ةديسةفرغنلخدو،راهزألافطقنمتايتفلاتهتنا
تللست،ثيدحلافارطأنبذاجتينهاميفو.ةعرزملا
تعضوثيحةيوازلاىلإنآيراملةقيدصتناكونهادحإ
هبابشبباغيذلايدنجلالثمتيتلاةيفارغتوفلاةروصلا
ةمضةروصلالفسأيفةاتفلاتعضوف.يويحلاهلامجو

هذهاهيلعبتك،ةقاطببةقفرم،جسفبنلانمةريغص
لٱُهللاٱَّـبَحَأاَذَكٰهُهَّـنَأل«:تاملكلا

ْ
ُهَنْبٱَلَذَبىَّـتَحََملاَع

لٱ
ْ

حلٱُهَلُنوُكَتْلَبِهِبُنِمْؤُيْنَمُّلُكَكِلَْهيالْيَكِل،َديِحَو
ْ

ُةاََي
.»ماقدقل«:تارابعلاهذهبلكلاتمتخو.»ُةَّـيِدَبَألٱ

دقتناكنإ،اهسفنلئاستتناك،ةدئاعةاتفلااميفو
تناكنإو،كانهتاريهزلاكلتعضوبًانسحتلعف
عطتستملاهنأديب؟ةبسانمةقاطبلاىلعاهتبتكيتلاتاملكلا
ةالصيفهللاهلكرمألاتملسنأدعبالإاهئودهةململ

.ةتماص

ًالاحتظحال،اهتفرغيدراريكةديسلاتلخداملو
تلوانتاهنأ،اهنعتردصةكرحلوأو.تارهزلادوجو
ىلعأرجتنذإنم:تلاقو،ةذفانلانماهبتمرو،تارهزلا
ىلعاهرظنعقو،لءاستتيهاميف؟هتروصنمبارتقالا
.اهلخاديفءيشثدحذئدنعو.ةقاطبلاىلعةبوتكملاةيآلا
...طوغضمتوصبتاملكلاةددرم،متمتتتحارف
تاذربتخاًاضيأهللانذإ"...ديحولاهنبالذبىتح"
،يمالآكردينأردقيكلذل!اهنيعمالآلاعرجتوةيحضتلا
.ًالعفكردأدقو

ةلئاميهوسمشلابقرت،ةفرغلايفًاليوطًاتقوتضق
.ءاسملااذهرهسأس:اهجوزلتلاق،ًاريخأو.بورغلاىلإ

وهف.اهيلعةقلقةرظناهجوزىقلأ،مونلاتقوناحاملو
عبقتتناك...سرامترهسلانمعونيأ،رابتخالابملاع
جرختنيحو،بئتكتونئت.سأيلاعمةديحو،مالظلايف
ىلعةعاجشلقأوًافعضرثكأنوكتةيساقلااهتلزعنم
.اهباصوألامتحا

بيجعلاراصتنإلاايحأنآلاانأوةتيمتنك-٥
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امهنكلو.ًائيشالوقيملف،هتنباويدراريكديسلاامأ
ىلعضيبأًالاشو،ةدقوملابرقببطحلانمةيمكاعضو
لجأنمايلصيل،لقثمبلقبابحسنامث.قيتعلادعقملا
.ةالصلاترجهيتلاكلت

يفف.اهتاقباسكنكتمل،يدراركةديسلاةرهسنأديب
ًابيرقتو،هترجهيذلا،هللاىلإاهراكفأتبهذةرملاهذه
تعكرف،اهطاشنتداعتساًائيشفًائيشو!همساىلعتفدج
تخرصو.ةمعنلاشرعمامأاهسفنتبكسواهيتبكرىلع
اهسأرتعفرنيحو.نارفغلاةسمتلم،اهتبوتببرلاىلإ
راصدقلكلااذوه،تضمدقةقيتعلاءايشألاتناك
.ًاديدج

نأدجو،خبطملايدراريكديسلالخداملحابصلايف
نآيرامووهذخأ،ةبلجةيأنودبو.هيفدئاسماتلاءودهلا
مل،تظقيتسااملفيدراريكةديسلاامأ.روطفلاماعطنادعي
،ةدئاملاىلإتسلجنيحو.لاعفناللرثأيأاههجوىلعدبي
ترادتسامث.هتبرشواهتنبادينمةوهقلاناجنفتلوانت
ينإفءيشلكدادعإبعرسننأبجيتلاقواهجوزوحن
رظنةتغابملابذخأنمكو.حابصلااذهيفةسينكلاىلإةبهاذ
تدقعةشهدلانألًائيشلوقينأنودشاهدنابهتجوزىلإ
يبهذتنأكنكمي:تلاقواهتنباىلإةديسلاتلوحتو.هناسل
.انعميتأينأهتعاطتسايفنأبهيربختونايكبيطخىلإ

يفعومدلاتألألتدقو،نآيرامتفته!امامهوا
.ًاركش،ًاركشلوقتيهواهمأتقناعنأثبلتملو،اهيتلقم

تبروهديدموهتجوزنميدراريكديسلابرتقاذئدنع
مسادجمتيلمعن!برلامسادجمتيل:ًامتمتم،اهفتكىلع
املو!ماقحيسملا،تشعفةتيمتنك-ةديسلاتلاق،برلا
كتفيذلااههجوىلعقلأتت،ةولحةماستباتناكاذهتلاق
.نزحلاهب

بارطضاةدشوهلاعفناةرمغيفف،نيكسملانايامأ
،هنانتماوهحرفنعريبعتلاىلعًارداقهسفندجيمل،هسفن
.رادقملااذهبتملأتيتلامألابلقردكينأنمةيشخ

كلتيف،ةفئاطللًايعارديعبدمأذنمكاجسقلاناك
،بابسألانمريثكلافداصي،نايحألامظعمناكو.ةيحانلا
نيبلصاحلاشيوشتلااهتمدقميفو،مئازعلافعضتيتلا
نودبهتظعدعأدقناك،تاذلابمويلاكلذيف.ةيعرلا

:حيسملالوقنماذوخأمهتلاسرعوضومناكو.سامح

يفاوُتُبْثُا.اَنَأْمُكُتْبَبْحَأَكِلٰذَكُبآلٱيِنَّـبَحَأاَمَك« »يِتَّـبََحمِ
.)١٥:٩انحويبسحبليجنإلا(

ةلئاعتلطأنيح،ملكتينأًاكيشوسقلاناك
روضحنأل.هناسلةشهدلاتدقعوتغوبف،يدراريك
.ثدحدقامًائيشنأنهربي،اهتنبابيطخوةعرزملاةديس
ىلعهراثآسقلادهاشيذلاكاذحرفيأو،مالسيأو
هلعفتامىدم،ىرخأةرمكردأدقل!ةلئاعلادارفأهوجو
،رصتناعوسي...ةملظلاىلعرصتنادقرونلاف.هللاةوق
بصتنا،ةكرعمللأيهتعاجشدهاجمكو!ماقهنإايولله
لجترالب،اهدعأدقناكيتلاةظعلالتيمل.كاجسقلا
.نيعماسلااهبتغاب،ةديدجةجهلبًاملكتم،ةديدجةظع
،نيبئاتللىطعتيتلا،ةديدجلاةايحلاراصتنانعملكتدقل
.ديجملاحرفلااولانةمايقلاعمو،حيسملاعماوماقيذلا

اوذخأنيذلا،نيعماسلاةيقبيفةلجترملاةظعلاتلمع
ادبيذلارمألا،مهلومخومهتلفغنممهتجرخأ،ةديدجةوقب
الإدنتال،ةديدجتاربنهيفترهظيذلا،مهمينرتيفًايلج
.ةييحملاسدقلاحورلاةمسناهتظقيأ،سوفننع

ىلعتسلج،لزنملاىلإيدراريكةديسلاتداعنيح
.سدقملاباتكلااهدييفو،سمشلاءفديفخبطملاةبتع

كنكمي.ئجافمتوصلاق!ةراجلااهتيألضفأاذه-
قدصأدكأمل.حابصلااذهةأجافمبانلتيتأكنا،لوقلا
تاذىلعكعمسلاجنايوةسينكلايفكتيأرنيح،ينيع
!دعقملا

ىدلتكرحت،ةيجازمةعزننأرظانللليخينأدبال
لب،لعفنتملكلذعماهنكلو،عمستيهويدراريكةديسلا
ريكعتاذاملفةئداهوةديعستناك.اهفطاوعىلعترطيس
؟ةمحتقملاةراجلاهذهفرصتنمجازملا

امناعرسلب،لطيملقياضتملاروعشلااذهنأعقاولاو
وحنةفأرلاروعشوه،قمعأروعشللاجملاًاكرات،ىشالت

نودبو.ةساعتورجضيفىرخألايهشيعتيتلا،اهتثدحم
.ةليللاكلتيفهتزاجيذلارابتخالابًاملعاهتطاحأ،ددرت

ةديسلاثيدحىلإ،مامتهالكبليتةسنآلاتغصأ
تمتمتنأثبلتملو،تعمسامبًادجترثأتف.يدراريك
.فسألااهبوشيةجهلب

بيجعلاراصتنإلاايحأنآلاانأوةتيمتنك-٥
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نأحورلاقوشبىنمتأليننإ!يتديسايكدعسأام-
!كلثمنوكأ

هلعفينأةبغرلكبديري،يلجأنمبرلاهلمعامنإ-
،ًالبقدوعتتملاهنأل.رثأتبيدراريكةديسلاتلاق،كلجأنم
.ريغللةيصخشلااهرعاشمرهظتنأىلع

يديسناعلاةاتفلاتذخأ،لمأتلانمةهينهدعب
:مامتهابتلاقواهيديبيدراريكةديسلا

لكيلتلقكنأل،ًاركش!ًاديدجراصدقلكلااذوه«
ًاحابصًادغ،ةلئاقتدرطتساناكملارداغتنألبقو.»اذه
اوضميل،هتلئاعويخأبيتآيكلزوجعلاسرفلاعمبهذأس
.دالوأللًاديفمنوكيساذهنأل.فيرلايفيعمًاموي

ةبتعاوأطينأدالوأللالواهيخأةأرمالًالبقحمستمل
،ةيدامرومأىلعةلئاعلادارفأتفلتخادقف.يلئاعلالزنملا
نيبتالصلاركعاماذهو.بألاليتديسلايفوتنأذنم
ةوطخلابئدابلانوكينأامهنميأأشيملو.اهيخأوتخألا
.ةحلاصملاهاجتايفىلوألا

حوروهاذهوتبنتنأةمايقلاةرهزتأدب،مويلانكلو
.رامثلاينجيسًابيرقو،لمعييذلاانبر

نأ»ناتيرب«ناكسةداعنمناك،ديعببسيلنمزىلإ
يفف.ًانايحأمونللةفرغكو،ماعطةعاقكخبطملااومدختسي
هقيدصنمبرقلابيدراريكديسلاسلج،حيسفخبطم
أدب،ةرارحبهايحنأدعبو.للشلابضيرملازوجعلادرانرب
.هتعرزميفثدحاملكهيلعصقي

ةأرمايهو،ضيرملايخأةنبانخدملاخبطملايفتناكو
ةديسلاهذهف،تارظنلاةداح،حمالملاةيساق،لوطلاةعراف
.دقوملايفةلعتشملارانلابقارت،اهمعراوجيفسلجتتناك
ةملكاهتوفتالثيحب،هابتنابيغصتتناك،كانهيهاميفو
نكلو،اهمعلةيانعلالذبتاهنأاهنعفرعدقو.لاقيامم
،ثاريملاىلعلصحتيكل.ربصلاغرافبهتافوةرظتنم،ريتقتب
نيقيدصلانيبثيدحلانأديب.حاحلإبهتهتشااملاطيذلا
.ائيشفًائيشاهظفحتيشاليو،اهتينانأيفلمعيذخأ

نكلو،اهموهفمزواجتتثيدحلاعطاقمضعبتناك
ةدوعبهنايكألميذلاحرفلاو،ةلزجلايدراريكديسلاةجهل
،مارتحالكبيغصتاهلعجو.اهبلقسملهتيبىلإمالسلا

اهفطاوعتبواجتاذكهو.هللاةملكةوالتبرئازلاأدبنيح
ةملكلاتناك.ةوالتلادعباهعفريتلا،ةراحلاةالصلاعم
ىلعىلوتسا،بارطضالاببوشمعوشخلاهسفنيفةلماع
.تمصيفاهتضق،تقولانمةرتفاهنايك

اهنأظحول،زوجعللماعطلامدقتيهاميفءاسملايفو
يذلانكلو.هببسفرعيمل،فطلوربصبكلذلعفتتناك
ىلعتبهدق،ةييحملاسدقلاحورلاةمسننأوه،ثدح
امتريغواهعابطتفطلف.ًاضيأةليخبلاةفاجلاةأرملاهذه
تيبيفلصحيذلاديدجتلاىودعنأودبيو.اهسفنيف
.اهيلإلقتنادق،يدراريك

حيرتبهةبضهىلإةبضهنمو،لبجىلإلبجنمو
سفنلكىلإ»ةمايق«ةشعنملاةملكلاةلماحةقطنملاىلعهللا
يكلءاج،ملاعلارونعوسيف.ةملظلايفعبقتتلازام
.كلهدقامصلخيوبلطي

.تضمدقةقيتعلاءايشألا!ةديجملاةملكللاي،ةمايق
.اديدجراصدقلكلااذوهوًاصلخمعوسيتلبقسفن

.يحنآلاانأوًاتيمتنك،ةمايق

نايصعلاكارشنمتتلفنا،تتلفناانأورسكناخفلا
.ايحأنآلاانأو،يقانخبًاذخآناكيذلا،دقحلاو

!عوسيةمايقب،يحلاءاجرلاعيمجللىنمتأ

Call of Hope
P.O.Box 10 08 27
D-70007 Stuttgart

Germany
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