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ىربكلاةرماغملا-١

١٩٣٩راذآ

هاجتايفقرزألارحبلابابعرخمتةنيفسلاتناك
،جعزمملحنمظقيتساباشاهباكرنيبناكو.رئازجلا
.ىربكلاةرماغملاشيعينأدارأو

ىلإبهذ،رئازجلاءانيميفنيمويىضمأنأدعب
دقف،ةنكثلاراوسأءاروىراوتثيح»سابعنبيديس«
.ءابرغلاشويجيفتاونسسمخةدملعوطت

١٩٥٠لوأنيرشت

،اهنيعءاقرزلارحبلاةحفصىلعو،ةنيفسلاسفنىلع
ةلفطوةجوزةرملاهذههعمو،باكرلانيبهسفنباشلاناك
.ةباذج

يكلسابعنبيديسىلإمهلوصونمنيمويدعبو
ةمدخيفةرماغملايهكلت.لمجأوربكأةرماغماوشيعي
.برلا

ىلإ،ءابرغلاشيجيفيدنجنم،بيجعلوحتلهنإ
نيبثدحيذلاامف!حيسملاليجنإبةزاركللءاجلسرُم
.ثدحامانيلعصقيلجرلااذوه؟١٩٥٠ةنسو١٩٣٩ةنس

شيعلانمتللمدقتنك،ًاماعرشعةسمخذنم-
يتدلاوتعلطأمويتاذو.ملاعلايفءاجرنودبو،هللانودب
:يلتلاقذئدنع.ءابرغلاشيجبقاحتلالايفيتبغرىلع

!ادمكتومأسيننأفكلذلعفتتنكنإ-

ىتح،يتدلاونمريطخلاباوجلااذهتعمسنأام-
تنكلقألاىلعوأ،يتدلاوبحأتنكيننإف.ينايكزتها
.اهبحأيننظأ

يباهذنأبركفلادرجمنأل،يرارقعزعزتدقفلعفلابو
اميننأل.باهذلايفيتبغرفعضأ،ملألااهلببسيس
،ترظتناف.قيضيأاهلببسأنأبيسفنلحمسألتنك
يننأنظأتنكيننأديب.عايضلاةايحةعباتمىلعًامغرم

ةطلسنعًاديعب،ةصاخلايلئاسوبيتايحءانبةداعإعيطتسا
.ةمومألا

تعاضنينسعبرأمعن،نينسعبرأيراظتنادتما
.ضوعينأنكميال،بهاذلاتقولانأل.يلةبسنلاب

تئجوف،١٩٣٩راذآرهشنمليمجحابصيفنكلو
تناك.ءابرغلاشيجيفعوطتلليباهذىلعيتدلاوةقفاومب
ةصرفانلحاتتسلهف...نينسسمخعوطتلادقعةدم
؟ىرخأةرمءاقل

ةيحيسملاكلت،يتدلاويلتلاق،ًاعمةريخألاانترتفيف
:ءودهلكبهللاةصلخملاةرويغلا

،ءاشتثيحىلإبهذتنأكنكمي،زيزعلايدلواي-
امنيأكنعشتفيهللانأركذتنكلو.ءاشتاملمعتنأو
.صلختسكنأبًامامتةنقيتمانأ.ًامتحكدجيسو،تنك

ايليسراميف

نصحيفمايأةينامثتيضقكانهو،ايليسرامىلإتبهذ
يفيمقرىلعلوصحللمزاللاتقولاوهو»ناجناس«
ليصفنمزابروكمسابتلجستف.ةيركسعلاتالجسلا
.٨٠٩٤٣مقرلاتحتتارايسلا

رئازجلايف

نبيديسةنكثبتقحتلاو»ناروا«ةعطاقمىلإتبهذ
ةدمءاضقلبونجلاىلإتلسرُأ،ةزيجوةرتفدعبوسابع
.١٩٣٩ةنسبرحلانالعإببسبترصقيتلا،بيردتلا

١٩٣٩لوأنيرشت

ديربلابًاباطخيمالتسابرهشلااذهثادحأتأدب
املو.داتعملانمًاكمسرثكأفورظملاناك.نومضملا
نأعمو.ةبيبحلايمأةافويلإيعنيأبنهيفتدجوهتضضف
يفهللانأبتدقتعايننأالإ،توملاىتحيسفننزحأاهبايغ
.برحلاهذهتاليوةسيدقلاهتمأىلعرفّوينأءاش،هتبحم
معنتلاهيدافواهبرراوجىلإًالاقتناتوملاناك،اهلةبسنلابف
ليوطتقولةيادبناكاهدقفنإف،يلةبسنلابامأ.همالسب
ىدصئجافملااهتومناكدقل.ريمضلاتيكبتيفهتيضق

يفخرصيىدصلااذهناكو.١٩٣٩ةنسيلاهباوجل
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يفًابوتكمهارأتنك،باوجلااذهو!كمأتلتق:يريمض
.مونلاءانثأيفىتح،ناكملك

رفكأيكل،لاتقلاةحاسيفتومأنأتيهتشادقل
دقناكهنأل،كلذأشيملهللانكلو.ّيضامنعامةقيرطب
.شيعأنأيلعضو

برحلاهذهنملوألامسقلاىهتناةعرسةيأبركذنانلك
تضرف،كراعملايفاوتوميملنيذلاف.ايناملأواسنرفنيب
.لاقتعالاتاميخميفوأ،تانكثلايفةايحلامهيلع

١٩٤٠يناثنيرشت

ةافويلإيعني،رخآًاباطخديربلايلإلمح،رهشلااذهيف
،ًاديحوتنكولىنمتأتنك،ديعبنمزذنم...يدلاو
.هتينمتامققحتمويلاو

نكأملاذهقوفو.ًارحرصأملنكلو،ًاديحوترص
يتلايسفننعلقثلااذهعفرأل،ءيشيألمعىلعًارداق
.نزحلااهقحس

.قاطياممرثكأديحو...ديحويننا

!ةددعتموةيساقبراجتلا

.رهاسهللانكلو

كدجيسو...يمأتلاقكنعشتفيهللانأركذت
!ًامتح

ِدَق،ُّبَراَي«:١٣٩رومزملايفدوادنيمنرملامامإلاق
َتْمِهَف.يِماَيِقَوِيسوُلُجَتْفَرَعَتْنَأ.يِنَتْفَرَعَويِنَْتَربَتْخٱ
َنْيَأَكِهْجَوْنِمَو،َكِحوُرْنِمُبَهْذَأَنْيَأ.ٍديِعَبْنِميِرْكِف
ْنِإَو،َكاَنُهَتْنَأَفِتاَواَمَّـسلٱَىلِإُتْدِعَصْنِإ؟ُبُرْهَأ
يفُتْشَرَف هلٱِ

َْ
.»َتْنَأاَهَفِةَيِوا

،ناكملكيفهنإ.هنمبرهينأدحأعيطتسيال!الك
لثميفمهنملةبسنلابو.تاومألاناكم،ةيواهلايفىتح
،هيلإءوجللاىلعاولمحينأنكميةرتفلاهذهيفيلاح
.هنماودجوياذكهو

رهاسهللا

رمألاناك..يلاطيإليمزةطساوبةباشةاتفىلعتفرعت
!ءابرغلاشيجنميدنجبهذهكةاتفمتهتنأًادجًابيجع
.بيرقلاوهللاةبحملابةمعفمسفنتاذتناكةاتفلانكلو
!يلسرمعامتجاروضحلمويتاذينتعدف

نمًابره،ءيشلكتكرتانأف!الكهآيسفنيفتلقف
عدأنأنكمملانملهف...نيدلابةقلعتملارومألاهذه
،ءابرغلاشيجيفيدنجنآلاانأ!الك؟انهاهيفعقتيسفن
ىلإدوعتنأبيسفنلحمسأنلو،عابطلايساقناسنإانأو
.ةقرلا

.عامتجالاىلإتبهذدقف،ًارهاسهللاناك..كلذعمو
يفبغرأتنكنإ،ةاتفلاطورشدحأناكباهذلانأل
.ةيناثاهتيؤر

رطضمةخرص

باهذلااذهنأعمو،لاغنسلاىلإانبهذ،١٩٤١ةنسيف
فلتخمءاجرعمقارفهنكلوبحأنملديدجقارفيلناك
.ًاسدقمًاباطختيقلتسابعنبيديسيفف.ةرملاهذه
،قمعبهعلاطأنأ،بيليفديسلا،لِسرُملايلإبلطدقو
.يتايحريغيعوسيىرأيكل

لـوخدـلترـرطـضـاف،ضرـميبّملألـاغــنسـلايف
نمهلايو؟كتنهميهام:تلئسكانهو.ىفشتسملا

ةرابعبو.مهئافشنمسوؤيملادونجلاىلعطقفحرطيلاؤس
.ًاليوطايحأنليننأبرذنتةّيحصلايلاوحأتناكىرخأ
هاجتايفينعفدتتناك،مواقتالةوقنأبًالعفترعشدقو
.ةرفحلا

مامأ،هجولًاهجوةأجفناسنإلافقينأًادجملؤملهنإ
ةردقهلنوكتنأنود،هتايحرسخدقهنأ،ةفسؤملاةقيقحلا
نأتيأر،قربلاكةظحليف.هريصمنمءيشرييغتىلع
لعفأنأعيطتسأالو..يتركاذىلإداعءيشلك..!لك
براي:تخرصفبرتقتةرفحلاتناككلذعمو،ًائيش
!ينمحراعوسي

عمسهللانكلو،لعفأنأيعسويفناكاملكاذه
نأًارداقناكهدحووهو.يلعقفشأورطضملاانأ،يخارص
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دقف،دبألاىلإًاكرابمهمسانكيل.توملانثاربنمينصلخي
.ينصلخ

،دجملاهلوهو،ينعةباينتامدق،ديحولاهنباعوسينإ
ةقيقحلاهذه.عيطيفهرمأيو،هيلعطلستموهوتوملابلغ
ًاضعبتيضق.ةهاقنللةزاجإءانثأيف،دعباميفاهتمهف
نآلايهيتلاتيبيفاهنمىقبتامو،شكارميفاهنم
.سابعنبيديسبيتجوز

داهجنميلدبالناكف،ًاعيرسهتنيملرمألانأديب
تصلخيننكلو،يضاملابساورنمصلختللفينع
ناسنإلارعشينأ،فصويالديجمحرفنمهلايو.ةمعنلاب
نأملاعلااذهتارسمعيطتستالحرفهنإ!صَّـلخمهنأ
.هحنمت

،ءازعألاءاقدصألااهيأ

نذإ؟مكسفنأعمنيقداصاونوكتنأيفنوبغرتله
،مكمومهنايسننوعيطتستامردقبمكنأبيعماوفرتعا
وأحرسملاداورنوهبشتمكنأرخآريبعتبو.مكرورسلوطي
نيحو،دهاشملارصقوألوطبمهتعتمساقتنيذلا،امنيسلا
.ءيشلكىشالتيدهاشملايهتنت

؟نونمؤتأ،يئاقدصأاي

؟رومألاريغتتنأنوديرتله

الك؟هتايحريغينأردقي،ةأرماوأًالجرنأنونظتلهو
!ردقيهللانكلو،ردقيالهنإ

لب،هبنمؤينملككلهياليكل،هنباىطعأهنأركذا
.ةيدبألاةايحلاهلنوكت

ةايحلا،ةيقيقحلاةايحلااهدحويه،ةيدبألاةايحلا
حيسملانكيملنإف-متنأمكتايح–ىرخألاامأ.ةضايفلا
.كلهتسفاهيف

يفٌدَحَأَناَكْنِإًاذِإ« ملٱِ
ُءاَيْشَألا،ٌةَديِدَجٌةَقيِلَخَوُهَفِحيِسَْ

لٱ
ْ

راصيرحلابلب،تيكبتيدنعقبيمل.»ْتَضَمْدَقُةَقيِتَع
لٱاَذَوُه«.حيسملاعوسيانبربهللاعممالسيل

ْ
َراَصْدَقُّلُك

ىلعنيرداقريغاننأل،انمسيل،اذهلكو.»ًاديِدَج

عوسيبهسفنلانحلاصيذلا،هللانموهلب،انسفنأصالخ
.انبرحيسملا

زابروك.أ

،ءازعألاءارقلااهيأ

نإ،نيبعتممتنكنإ،نيبئاخمتنكنإنيسئابمتنكنإ
هذهنمنيحورجممتنكنإ،سانلانمنيموهفمريغمتنك
هذهلوزتنأنوبغرتمتنكنإو،ريغتتاليتلا،ةايحلا
ةفأربمكلأسأيننإف...ًاقحنوديرتمتنكنإ...رومألا
،توملاةعاساورظنتالنأو.تقولااوعيضتالنأ،حيسملا
ءيشلكوهللاعماوحلاصتلب،لامهإلااذهلًادحعضتل
.ريغتي

يفعوطتيذلا،لجرلااذهلةبسنلابريغتءيشلك
ةايحوهتايحىرجمّريغيذلاف.هسفنىسنيل،ءابرغلاشيج
وهامك.مويلااوبلطاف،مكتايحىرجمريغينأرداق،نيريثك
اوسقتالفهتوصمتعمسنإمويلا:ليجنإلايفبوتكم
.مكبولق

رابتخالاسفنيفعيمجلارمينأيرورضلانمسيل
اوريغييكل،ءابرغلاشيجيفعوطتملااذههزاتجايذلا

قوذيولالضلافرعيمل،نابشلانميأف.مهتايحىرجم
؟ريمضلاسخنويبدألاحافكلاةأطولمحتيو؟لشفلامعط
ايحينأهلحيتتيتلالئاسولانعصلخملاباشلاثحبيالأ

؟دعسأو،ىنغأو،لمجأو،لضفأةايح

لكلجأنملمعينأعيطتسيهدحوحيسملاعوسينإ
نإ.ءابرغلاشيجيفعوطتملاانيخألهلعفاملك،انمدحاو
لخملاىلإبرتقنو،اناياطخبفرتعنانك

ِّـ
.انناميإبديحولاص

لخملاو
ِّـ

،حيسملايفهنأديكأتلاو،نارفغلاانحنميميركلاص
.اديدجريصيءيشلك

ءلميفايحينأناسنإلاعيطتسينأ!ةداعسنماهلاي
.حيسملاعوسيلجألو،حيسملاعوسي

اربوألاينغم-٢

حبصأنأىلعتممصنيح،ًاريغصًايبصتنك
قلطأانفصسردمنأىتح،ًادجًاليمجيتوصناك.ًاينغم
.ديرغلالبلبلابقلّيلع
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ةسردملايفءالمزلاوناريجلاوءاقدصألاوبراقألالك
عوننميتوصناك.ينغأينوعمسينأبنوحرفياوناك
ةبسنلابرداناذهو،ةحضاووةيفاصيتاربنو»وناربوسلا«
.ةركبملانسلاهذهيفيبصل

حرُطنيحةدشبّيلعتحلأءانغلافارتحابةركفلاهذه
؟حبصتنأديرتاذام:ةرشعةثلاثلانسيفانأولاؤسلايلع
،ةرشعةسماخلاوةرشعةعبارلايفلاؤسلااذهّيلعرركتو
.اربوأينغمنوكأنأديرأ:ديحولايباوجناكو

تنكةديدعنينسلالخو،رارمتساباذهبملحأتنك
ينوعد،ءانغلاسردأينوعد:يدلاوًابلاطميتوصعفرأ
،يدلاولاجاعزإببسيناكيحاحلإنأعمو!يتوصيّمنأ
.يبلطمبتثبشتدقف

مومهللةسيرفيتدلاوتناك،نمزلانمةهربلاكلتيف
؟ءانغلاسردينأهتوصيمنينأ:لءاستتو،فواخملاو
هذه!لمتحمريغاذهف؟حراسملاىلإبهذينأنكلو!معن
راثأيذلاو.فيسلاعقونمدشأاهلةبسنلابتناكةركفلا

لكنإ:انفصذاتسأحيرصتوه،رثكألاباهفواخمواهمومه
تاظحالملاهذهلك.حرسملاوحنهبهجتتكنباتالهؤم
،ءامسلاوحناهينيععفرتتحارف.يتدلاوجعزتتناك
نأزوجيالاذهنإ،براي:ةلئاقهللانذأيفسمهتو
؟كلًامداخنوكيل،هتدالوذنمينباكلرذنأملأ!لصحي

،راوتافرسنوكلابتقحتلاو،خنويمىلإتبهذ،ًاريخأ
هيضمأتنكيذلاتقولاكلذعورأامو.ءانغلاتسردو
!كانه

ًاريسأتحبصأنأثبلأمل،نمزلانمةرتفلاكلتيفو
فرشلاودجملامالحأينتدوارف.يماردلانفلاسوردل
.يرعاشملكنفلابحكلتمانأمتعأملو،ةداعسلاو
هتوصقالطإىلع،ناسنإرادتقانملمجأوهامدجويلهو
ةيكيسالكلايناغألابهسفنيذغينأو،اربوألاديشانأب
؟ةينغلا

:عادولاةعاسيفيللاقنيحيبأاياصوًايلكتيسندقل
ملٱَعوُسَيْرُكْذُا«

تلمهأو)٢:٨ةيناثلاسواثوميت(»َحيِسَْ
ُعِفَتْنَياَذاَمُهَّـنأل«عوسيلاؤسيلتأرقنيحيمأتاهيجوت
لٱَحِبَرْوَلُناَسْنِإلٱ

ْ
بسحبليجنإلا(»؟ُهَسْفَنَِرسَخَوُهَّـلُكََملاَع

.)١٦:٢٦ىتم

ملىتح،ينبذجوينقلمتهدحوملاعلاففسأللنكلو
.رخآءيشلناكميبلقيفقبي

ىلإتدعف،ةيسردملاةلطعلارودءاجومايألاترم
،اهريرسنمبرقلابيمأينتعد،حابصتاذو.تيبلا
دقل.ىؤرلاعوننمًاملحةليللاتيأرينباي:يلتلاقو
كتوصبلترتتنأو،سانلانمفولأمامأًافقاوكتيأر
.»هللالمحاذوه«اهعلطميتلاةمينرتلاليمجلا

اهلترتيمأتعمسدقفةمينرتلاهذهفرعأيننإ!هوأ
نمرثكأاهتلترًاضيأانأو.هللادجمل،عئارلااهتوصبًارارم
دحأبلقتحبردقو.ةرشعةثلاثلايفًابلاطتنكامل،ةرم
ىلعأوهامىلإتلصوتنآلايننكلوةمينرتلاهذهبةذاتسألا
.نحللااذهنم

اهنإ.نيلزهتكنظأانأو!ةرخاسةجهلبتلق،هامأايالك
يعسويفدعيمل.يرابتعايفاهلخدأنأنكميالو،ةباعدل
يذريغةيقيسوملاةيحانلانمهنأل.اذهنمًائيشينغأنأ
ىلعكلذنكيلف،ًاينيدًاديشنلترأنأبجونإ.ةميق
نكلو.زيتشوأ،ندياهوأ،لدنيهوأ،خابناحلأنملقألا
.كملحيفهيتعمسيذلانحللاسيل

،يمأتلاق،ءامسلاوحنيديعفرعيطتسأامردقب
.ليجنإللًامنرمكنمعوسيعنصييكلمويلكيلصأس

حبصيسينفرمأفلعفتستناكنإ.تلق!عيظفاذه
،يلعىلوتسادقفوخلانمًائيشنأعقاولاو!رطخيف
تسل.ىودجالبنوكيساذهنأل،يلعفتالامام:تلقف
امهمف؟نيعمستأ!ًاقالطإ،ًاقالطإ،ًاقالطإ،اذهكًائيشديرأ
ولىتح.ملحلااذهلًاقيقحتيرتنل،نسلاكبتمدقت
نأديرأ.ققحتينل،ءامسلانمتوملادعبكتاولصتعبات
.يمأاياربوألاىلإبهذأ

يلصتيمأ

تشعو.يسفنلاهتمسريتلاقيرطلايفيتريسمتعبات
.نويدلاوةئيطخلايفتعقوو،تئشامكةبخاصيتايح
،ةيقيسومتالفح،حرسم:اذكهيضمتنونسلاتناكو
يفلقتعملاىلإباهذلاو،رسألا،لاتقلاةهبج،برحلا

.ايريبيس

ىربكلاةرماغملااربوألاينغم-٢
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نعتطقس،تيبلاىلإيتدوعليلاتلامويلاحابصيف
ةعاسلاكلتيف...ةطرشلاىلإًابهاذتنكاميفةجاردلا
تيبلاىلإتدعف.يسأرتسمف،رمتةمخضةنحاشتناك
نأودبي،امام:يتدلاولتلق،تلخداملو.هجولارفصم
هدحوبرلاينباي:تلاقف.ديدجنميلتبتكدقةايحلا
وأ.شيعأنأءاشاذاملدعبملعأملانأنكلو.اذاململعي
.ملعأنأديرأاليننأ

،ةيقيسوملاتايسمألاوتالفحلاةماقإيفيطاشنتعبات
.خلا،ميربوتوفكنارفوغروبمهوخنويميف،كانهوانه
.ةلثاممتالفحتمقأ،نفاشامليهلويدلبيفًاضيأو
.يترهشعيذتو،يتعارببديشتفحصلاتناكو

تنك،ليجنإلالظيفىبرت،يحيسمتيبليلسك
ثادحألابيناميإنمرثكأهبيناميإناكو.عوسيبنمؤأ
هذهف،هيلإًايلكيئامتناوبرلليتايحسيركتامأ.ةيخيراتلا
تنك،ةيحورلاةيحانلانميننأل.ًادبأاهبركفأملرومأ
ةلمحلالالخيلترهظةلاحلاهذه.ًاضيرمةقيقحلاب
ذيملتةداهشف.ادنكنمغربمتبورتيباهداقيتلاةيريشبتلا
.حيسملاعوسيانبرللماكسيركتىلإينتداق،اذهعوسي
ذئذنمو.يتايحهتملسو،يصلخملياياطخبتفرتعادقل
.هفرصتتحتليمجلايتوصتعضو

تمقأغربمتبعمةيريشبتةلوجبمايقلاظحيلناكو
تايعمجلانمددعرقميفةيقيسومتايسمأاهلالخ
هتطساوبو.تليشناوطنأعمتلباقت،مويتاذو.ةيحيسملا
نأانلحيتأثيح،ولراكتنومةعاذإيفلمعأنأتعطتسا
.»مينرتلاوةملكلابصالخلاليجنإ«جمانربعيذن

ةايحلا«ناونعبانلئاسرىدحإلًاليجستتعمسدقل
لوحنيعمتجمانك.يمأعمتيبلايفذئنآتنكو»ةديدجلا

.نينامثلاوعباسلااهداليمىركذبلفتحنل،ويدارلازاهج
:عيذملالاق،ولراكتنومةعاذإرظتننتوكسنحناميفو
دشنأتنك.سنيكزنارفنمليجنإلامينرتنآلانوعمست
رمألانكيمل.اهسفن»هللالمح«اهعلطميتلاةمينرتلاذئنآ
.ةلاسرلاءاقلإبفلكممنرميأملعأنكأملو،ًاربدم

ضمغتواهيديمضت،يتدلاوترظنةظحللاكلتيف
اهاتفشتذخأو،ةرازغباهعومدتضافنأثبلتملو.اهينيع
اميفو.يلإترظنو،عمدلالاسرإنعتفقوتمث.نافجترت
ىتلكبىنميلايديتلوانت،بيجعقيرببناعشتاهانيع

انحبرانأويرصانلا:تلاقو،ينيعيفترظنو.اهيدي
!انرصتنادق،ةكرعملا

بحاهلكةرظنباهتقمريسفنرورسويتداعسةرمغيف
هللانأديب.تعاضيتلانينسلاكلتًاركذتم،ءالوو
.ميظعلاريخلاىلإءيشلكداقوىنأتبحملا

قيقحتلجأليلصتنرقعبرىلعوبرياميتدلاوتيقب
تشاعدقل.اهتاولصةباجتساتأرطقفنآلاو.فدهلااذه
.اهملحققحتاهيفيتلاةديعسلاةرتفلا

ويدارلانمةمينرتلاهذهفولألاعمستملهنأعقاولايف
،ةريثكتابسانميفاهنيغأنأيلحيتأًاضيألب،بسحو
يفءاوس،ةيريشبتلاتالمحلاءانثأيففولألاتارشعمامأ
يفتلجستاذهقوفو.ىربكلاتاعاقلايفمأقلطلاءاوهلا
يفاهمادختساعاشدقو.تاناوطسإلانمةريبكتايمك
تناكف.ريشبتلابىنعتيتلاتاسسؤملانمديدعلاددعلا
ةوعدل،هللادالوأنمنيريثكلايديأنيبةلماعةليسو
.هيلإمدقتيكل،عوسينعةديعبتلازاميتلاسوفنلا

سنيكزنترف

رمقلاءوضديشن-٣

مامأءاسمتاذنفوهتيبرم،فيرلايفهلاوجتءانثأيف
هعمسىلإلصو،هتالمأتيفقراغوهاميفو.عضاوتمخوك
ريغفزعلاناك.ةحوتفملاةذفانلاربعهناحلأدحاىدص
دنعةفافشسفندوجوىلعلديكلذعمهنكلو،طوبضم
:لوقتةباشةأرماتوصعمسةأجفو.فزاعلا

نانففزعنم،ةعطقلاهذهعمسأنأدوأمك!هآ
!ليصأ

دجوهلحتفاملو،بابلانفوهتيبقرطةهربلاكلتيفو
اهبناجىلإو،اهنايبىلإةسلاجةاتفعمهجولًاهجوهسفن
.باشلااهوخأ

يلنيحمستلهف،كتملكتعمسفعراشلايفتنك-
نعنلعينأنود،ملعملالأساذكه،كنايبىلعفزعلاب
.هتيوه

ىربكلاةرماغملارمقلاءوضديشن-٣
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اننايبنكلو،باشلاباجأ،يديسايرورسلكب-
.ةتونانيدلسيلو،ًاديجسيل

نأةسنآلاتعاطتسانذإفيكو؟ةتونمكدنعسيل-
؟فزعت

كلتيفهنأل،ريبكلاراقيسوملايتفشىلعةرابعلاتأفطنا
...ءايمعةاتفلانأظحالةهربلا

ماهلإريثأتتحت،فزعيحارو،ونايبلامامأسلجف
.ةاتفلاوخأهلأسفزعلانعفقوتنيحو.قيمع

؟يديسايتنأنمنكلو-

نحللافزعيحاروونايبلاىلإداعلب،نفوهتيبهبجيمل
نمهعقوفوهامأ.هعطاقمنمًاضعبةاتفلاتفزعيذلا
نمتبأرشا،عطقمرخآيهنينألبقو.هرخآىلإهلوأ
:ةخرصءايمعلاةاتفلايتفش

.نفوهتيباذه!نفوهتيب-

تجلوو،ةيضفلارمقلاةعشأتلطأةظحللاكلتيف
ينيعىلعترقتساو،ةحوتفملاةذفانلاقيرطنعخوكلا
.نيتئفطنملاةاتفلا

.باشلامتمت!ةنيكسملايتخألاي-

نألواحأسفرمقلاءوضىرتنأعيطتستالاهنأامب-
.ريبكلانانفلالاق،فزعلاباهلهنلعأ

!..»رمقلاءوض«نحلفّلأوونايبلاىلإسلجمثلاق

...ءازعألاءارقلااهيأ

نيريدجنيميلعتةصقلاهذهنمصلختسننأاننكمي
:لمأتلاب

صتخياميف،ءايمعلاةاتفلاهذههبشنانلكنحن
ريبعتلالواحنو،ةيلاثملابنوفوغشةعيبطلاباننإ.تايحورلاب
:ىمستاهنإ.انلخاديفينغتةيحورناحلأكانهو.اهنع
!.بح،ةراهط،قح،رب،ةسادق،لامك،لامج

يكلانسفنأدهجنو،رعاشملاهذهمجرتننأدوناننإ
،نيميقتسم،ءافرش:نوكنوربلايفايحنو،حلاصلاعنصن

ـاـننإ!ءـاقـرخـىـقـبتـاـنـتـبـعلنــكلو..!ـنيبحم،نـيصـلخم
بناجىلإنوفزعي.ونايبلاىلإنوسلجينيذلا،نيئدتبملاك
تاتون.ةئطاخلاتاتونلانمًاريثك،ةحيحصلاتاتونلاضعب
ريغ.ةحيحصلاىقيسوملاىلعىّنجتتو،انرئامضمدصت
نأبجاولا،ةايحلاناحلأبرخن،ةئطاخلاانتتونباننأنيملاع
.قلاخلاهللادجملاهمجرتن

اهلدجتالتناكنإاولوقو،تاملكلاهذهنذإاوعمسا
يفسلوبلوسرلااهبتكتاملكاهنإ.مكسوفنيفىدص
َّـنَأُمَلْعَناَنَّـنِإَف«:لاق٢٠-٧:١٤ةيمورلهأىلإهتلاسر
ٌعيِبَمٌّيِدَسَجَفاَنَأاَّـمَأَو،ٌّيِحوُر)هللاةدارإينعي(َسوُماَّـنلٱ

َحت
ْ

خلٱَت
ْ

ُلَعْفَأُتْسَلْذِإ،ُهُلَعْفَأاَنَأاَمُفِرْعَأُتْسَلِّـينَأل.ِةَّـيَِط
اَمُلَعْفَأُتْنُكْنِإَف.ُلَعْفَأُهاَّـيِإَفُهُضِغْبُأاَمْلَب،ُهُديِرُأاَم
ُهَّـنَأ)هللاةدارإينعي(َسوُماَّـنلٱُقِداَصُأِّـينِإَف،ُهُديِرُأُتْسَل

خلٱِلَب،اَنَأَكِلٰذُلَعْفَأُدْعَبُتْسَلَنآلٱَف.ٌنَسَح
ْ

ُةَنِكاَّـسلٱُةَّـيَِط
يف يفٌنِكاَسَسْيَلُهَّـنَأُمَلْعَأِّـينِإَف.َّـِ يفْيَأ،َّـِ ٌْءَيش،يِدَسَجِ
حلٱَلَعْفَأْنَأاَّـمَأَو،يِدْنِعٌةَِرضاَحَةَداَرِإلٱَّـنَأل.ٌحِلاَص

ْ
ىَنُْس

ِلَب،ُهُديِرُأيِذَّـلٱَحِلاَّـصلٱُلَعْفَأُتْسَلِّـينَأل.ُدِجَأُتْسَلَف
.»ُلَعْفَأُهاَّـيِإَفُهُديِرُأُتْسَليِذَّـلٱَّـَّـرشلٱ

.أطخفزعأيننإرخآريبعتيفو

انأو!نكممريغوًابعتموًاسؤيماذهنأدجأوأطخفزعأ
!ةرمةئميسفنتدهجأولو،لشفأوةلواحملابيسفنينضأ

نأدوأمكهوا:ًاضيأانأخرصأ،ةئدتبملاءايمعلاةاتفلاكو
نمينصلخيوّيفشيعيصخش،رخآصخشيناكمذخأي
.حلاصلالمعليتيلهأمدع

نمًاخارصانتالصحبصتنيحو،اذكهفرصتننيح
نالعإوهاممرثكأ،ةردقملامدعبًافرتعمًاخارص،بلقلا
.هلليثمالًاملعمًايصخشانلهللانلعيذئدنع،سأيلا
خوكنفوهتيبلخدامك،انبولقلخدينأردقيصخش
انأ.كناكمفزعأينعد:ًاضيأانللوقيو.ةباشلاءايمعلا
هبجومتتيذلايهلإلانحللافلؤموهانأ،ًانسحفزعأ
دهتجتو.ءاقرخلاكتقيرطبفزعتنألواحتتنأو،كحور
مامأكتايحنأتملعالهنكلو.ًالماكًانانفريصتيكل
.لماكريغفزعاهلكهللابرلا

ىربكلاةرماغملارمقلاءوضديشن-٣
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نإ.صخشلالوقيكناكمفزعأنأيلحمسانذا-
.انأيه،ةبحملا!انأوهقحلا!انأوه،رابلا،انأوه،حلاصلا

ملكتييذلاصخشلانذإوهنم:لأستنآلاكلعل
؟اذكهانيلإ

!لماكلاهفزعةطساوبنفوهتيبتفرع،ءايمعلاةاتفلا
هتايحنميأ.يهلإلاهفزعنمفرعُيحلاصلاملعملااذكهو
؟همساامف،قئافلاهبحنم،لماكلاهربنم،ةسودقلا

هنإ.ةظحللاهذهيفكيتفشنمرجفتيميظعمسإهنإ
.يحلاهللانباحيسملاعوسي

ايحينأديريهنأ،حيحصاذهله:ًاضيألأستكلعلو
عنصيو.يئاطخألكنمو،يصئاقنلكنمينصلخيوّ،يف
؟هللاةئيشملعفينأًارداقًانئاكينم

انأوّيفاوتبثا«:لاقهنأل،هبدعواملقألاىلعاذه
يفُتُبْثَييِذَّـلٱ..مكيف ْمُكَّـنَألٍ،ريِثَكٍرَمَثِبِيتْأَياَذٰهِهيِفاَنَأَوَّـِ
يفْمُّتَبَثْنِإ..ًائْيَشاوُلَعْفَتْنَأَنوُرِدْقَتالِينوُدِب َتَبَثَوَّـِ
طَتْمُكيِفيِمَالَك

ْ
ليجنإلا(»ْمُكَلُنوُكَيَفَنوُديِرُتاَمَنوُبُل

.)٨-١٥:٥انحويبسحب

مكدنع-دجملاهللاق،ًائيشاولعفتنأنوردقتالينودب
.حلاصلااولعفتنأىلعةردقلامكلسيلنكلو،ةدارإلا
.ًانكممليحتسملاريصييبو،مكيفنكسأفلاجملايلاوكرتا

نمؤننأو؟لاجملاهلكرتننأدادعتساىلعنحنله
.هارنالاننأعم،هب

وه،اهايإاناطعأيتلاريغىرخأنيهاربهنمرظتننله
كفسيذلاوه؟بيلصلاتوم،توملاىتحانبحأيذلا
؟انسوفنيدفييكلهمد

نأرداقلاهدحووهو،ىورُينأبجيةيلاثمللانشطعنإ
َشِطَعْنِإ«:هلوقلًاقفو،كلذءاشيهنأانتداعسلو.هيوري
لَفٌدَحَأ

ْ
لٱَلاَقاَمَكِيبَنَمآْنَم.ْبَْرشَيَوَّـَيلِإْلِبْقُي

ْ
ُباَتِك

َجت
ْ

طَبْنِميِر
ْ

:٧انحويبسحبليجنإلا(»ٍّيَحٍءاَمُراَْهنَأِهِن
٣٨-٣٧(.

لبقنلو،هنارفغبنمؤنلو،هبحبنمؤنلو،هيلإلبقنل
.هصالخ

ةاتفلاةصقنمهجرختسننأاننكميفيناثلاميلعتلاامأ
؟نفوهتيبءايمعلاةاتفلاتفرعفيك،ملعننأبجيًاضيأ

ةروصبونايبلاىلعفزعلوهجملالجرلانأةصقلايفءاج
اهدعاسو.ميظعلانفوهتيبالإاهعيطتسيال،لامكلاةقئاف
بواجتامناعرسيذلا،يقيسوملااهبلقًاضيأهتفرعمىلع
اهنأالإ،ةئدتبمىوسنكتملاهنأعم،ميظعلانحللاعم
.هتفزعاممرثكأنحللاتشاع

تبثنو،حيسملايفشيعننيحثدحياذامًاضيأاورظنا
مالكنماهبتدهشتسايتلاتارابعلانإ.انيفوهوهيف
.مكيفانأوّيفاوتبثا،لوقت،انحويبسحبليجنالايفبرلا
نفوهتيب.ىرتاليتلاءايشألاانلنلعي،انيفتبثينيحف
الامهاقيسومباهلرّوصيأ،ءايمعلاةاتفللرمقلانلعأ
.هارتنأعيطتست

نأل،ةيصخشلاانلئاسوب،ةايحلاروننعًاثبعثحبناننإ
دحأهريملهللايليجنإلاانحويلاقدقو،هللايفةايحلارون
.طق

لوقلًاقفوانلنلعأوءاجحيسملانألهللاركشناننكل
.ّربخوهبآلانضحيفوهيذلا،ديحولانبإلا:ليجنإلا

بأوهلب،ًابلطتموًايساقًاهلإسيلهللانأبانربخأدقل
يكل،ديحولاهنبالذبهنأرادقمبانبحيبأ.موحرونونح
اذه.ةيدبألاةايحلاهلنوكتلب،هبنمؤينملككلهيال
.ليجنإلالكوه

؟هذهكةكربىلعلوصحلللمعلاام:نآلاينتلأساذإو
.ءايشأةثالثلمعتنأيفكي:كبيجأ

قرطينيح،لوخدلابحيسمللحمستنأ:لوألاءيشلا
يننأل.قرطينيحلب،قرطيسنيحلقأمل.كبلقباب
.قرطينآلاهنأنقيتم

اهنأولءايمعلاةاتفلااهدبكتتستناكةراسخةيأو
راقيسوملالخدو،تحتفاهنكلو!دحألبابلاحتفنال:تلاق
اذنأاه:لاقدقف.هللانبالخديل،حتفنلنحنو.ريبكلا
،بابلاحتفويتوصدحأعمسنإ،عرقأوبابلاىلعفقاو
.يعموهوهعمىشعتأوهيلإلخدأ

ىربكلاةرماغملارمقلاءوضديشن-٣
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امك،كبلقهيطعتنأوه،كمزلييذلايناثلاءيشلا
.ريهشلاراقيسومللونايبلاتطعأنيحءايمعلاةاتفلاتلعف

هتدارإىلخأنمؤملانأهانعمحيسمللبلقلاءاطعإنإ
.وههتدارإلعفييكلحيسملل

ملتسيلحيسملللاجملاكرتتنأاذهلدعتسمتنأله
؟كتيبةراداوكتايحةفد

نأل.هلعمتستنأوه،هلمعتنأبجاولاثلاثلاءيشلا
لباهينذأبطقفسيل،نفوهتيبلعمتستملولءايمعلاةاتفلا
ديسهيففشتكتنأتعاطتساامل،اهسيساحألكب
.ريبكلاىقيسوملا

كينذأيفعضوكبلقءودهيفيقيدصايهتوصعمسا
يفهتوصالإعمستاليكل،ىرخألاتاوصألالكدضارقو
.كبلق

ءيشلا،عورألاءيشلا،مظعألاءيشلاكلنلعيذئدنع
.بآلاةبحموهيذلا،نمثبردقياليذلا

.هدجملك،هدجمةديعسلاكتليليفىرتسًاريخأو

ملكتيءاضفدئار-٤

وهو.١٥ولوبأيفءاضفلاداوردحأنفرأسميجناك
.رمقلاحطسمهمادقأتأطونيذلالئالقلالاجرلادحأ
ضرأىلعةرايساوداقنيذلا،لئالقلالاجرلانمدحاوو
اممكاهو.انملاعنمدحأهلغتسيمليذلا،بكوكلااذه
.ةيئاضفلاهتلحروهبيردتلحارمنعهبثدحت

تراصذئذنمو،ةركبملايتثادحذنمتددجتدقل
ترعشدقو.اهنعىنغالةجاحهللاعمةيمويلايتقالع
.ةيئاضفلايتلحرءانثأيفةصاخةروصبهدوجوب

يفتررم،فيفخلاناريطلابًاسورديطعأتنكنيح
يفةريغصلاانترئاطتمطحت،حابصتاذيفف.ةلئاهةبرجت
يفقرتحتملاهنأةكرابمةيهلإةيانعتناكو.ءارحصلابلق
،ةرئاطلاماطحنمذاقنإلاقيرفينلشتنانيحو.لاحلا
ةددعتمءاحنأيفًاضوضرو،يقاسويكفيفًاروسكتدجو
.ةيسفنةمدصبتبصأ،ىرخأةيحاننمو.يمسجنم

ةبعصيلةبسنلابيلوألاةعاسنورشعلاوعبرألاتناك
:لاؤسلااذهحرطبتأدب،يعولاىلإتدعاملاحف.ًادج
ناكىفشتسملايفو.ّيلصأتحرمث؟اذهيلثدحاذامل
تنكيننأل.يئافشلجألّيلصأيكلليوطلاتقولايدل
.لاتقةرئاطةدايقيلحاتتنأةرارحلكببغرأ

يتلاةمدصلاببسب،ةفلتخمةيفطاعتاسكنتيناعدقل
يننأوههبتينمامعظفأنكلو،ثداحلااذهبقعاهتيناع
يفلوخدلابتحجنيننأالإ.دعبهاروتكدلاىلعلصحأمل
.ءاضفلادايترالبيردتلاقيرف

١١ولوبأةلحرلدادعإلايفاهتيضمأيتلاةدملالكيف
نمنوعلابلطنعفّكأمل،١٥ولوبأةلحرلامك،١٢ولوبأو
.هللا

تراساملو،زومت٢٦يفاهتلحر١٥ولوبأتأدب،ًاريخأو
يفرمقلاتيأروةذفانلانمترظن،ضرألارادميفانب
.باوصلاقيرطلايفانكاننأينعياذهو.هلامك

مايأةتسةيضمتلرحاسناكمكانلودبيرمقلاناك
.هحطسىلعةثالثو،هرادميفةثالث،ةلماك

يذلاولاكشألاددعتملارظنملااذهلذاخألالامجلانإ
السيساحأيسفنيففّلخدق،هتعوريفًاقحاسناك
.اهاسنأنأنكمي

،انلًاطبهماهلعجننأىلعانممصيتلاةعقبلاتناك
خماوشنيبانضرأىلعهارنيذلاك،ًاعئارًايداوهبشت
.لابجلا

ىلعاهانيضمأيتلاتاعاسلاتناكو،انعمهللاناك
يننألطقفسيل.ًاسامحيتايحتاعاسرثكأرمقلاحطس
.هللادوجوبرعشأتنكًاضيأيننأللب،رمقلاىلعتنك

،ةديدجتالاحهجاوننأانيلعناك،نايحألاضعبيف
.يتاولصبيجتسيويبناجىلإًامئادناكهللانكلو

نألبقو،رمقلالوحانبرودتةيئاضفلاةنيفسلااميف
.ةشهدبضرألاتالامجلماتأتنك،هتيبذاجنمصلختت
:ةدحتملاتايالولايبرغبونجىرأنأيعسويفناك
دعبو.ةيفاصلااههايمواماهبلارئازجو،ابوك،اديرولف
ىرننأانعسويفراص،ءاضفلايفنارودلانمنيتعاس

ىربكلاةرماغملاملكتيءاضفدئار-٤
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،ءارمسلاءارحصلا:ضرألاناولأفالتخاىلعتاراقلا
انلعجتضرألاتناك.ءاضيبلامويغلاو،ءاقرزلاراحبلاو
.بطعلاةعيرسلاداليملاةنيزةروصديعتسن

ةرخصبانركذتةصاخةروصبةدهاشملاهذهتناك
مدقأيهنييجولويجلاريدقتبسحبيتلا،ةيزجعملانيوكتلا
.قالطإلاىلعناسنإلااهنحتماةداملانمةعطق

انتبكرماودعأنيذلاكئلوأانركش،ضرألاىلإاندعامل
لكنماوققحتنيذلاو،اهونبنيذلاو،ةيانعلكبةيئاضفلا

ةلحرلالالخيفاهترادإيفانودعاسنيذلاو،اهرصانععيمج
.ةعيدبلاةيئاضفلا

انلققحيذلاوه،حيسملاعوسيانبرروضحنإقحلايف
.ةنوميملاةلحرلاهذهنمةدوعلاوةمالسلاوةيانعلا

نيورأسميجلينولوكلا

هبصانمنملاقتسايذلايكريمألاناريطلاحالسنم
.يلسرملالمعلابقحتلييكل

،ميركلائراقلااهيأ

داورتاقيلعتنمريثكلابفحصلاانيلعتعلطدقل
ليقامبرغأنكلو.مهتالحريفهودهاشامىلعءاضفلا

املاقيذلانيدحلملاءاضفلاداوردحأحيرصتوهكلذيف
يتلاءامسلاىلإةيئاضفلاةبكرملاانبتدعصدقاه:هانعم
اذهنعًاريثكتثحبيننكلو.هللاشرعناكماهنأليق
.دوجومريغنذإوهف.هدجأملف،هللا

َلاَق«١٤:١رومزملايفءاجامبينركذيمالكلااذه
جلٱ
ْ

يفُلِهَا لَقِ
ْ

التارابعلاهذهيركذتنكلو.»ٌهٰلِإَسْيَل«:ِهِب
ملاعلااذهربتعأيننأينعي هنألوقأامنإو،ًالهاجيئاضفلاِ
.لهاجتم

ءاملعلاةلاحفصونأسلوبمهلملالوسرللقبسدقو
َهللاٱَّـنَأل،ْمِهيِفٌةَرِهاَظِهللاٱُةَفِرْعَمْذِإ«:لاقنيح،نيلهاجتملا
َهلاَهَرَهْظَأ

ُ
لَخُذْنُمَّـنَأل،ْم

ْ
لٱِق

ْ
ملٱُْريَغُهُروُمُأىَرُتَِملاَع

ِةَروُظْنَْ
ملٱِبًةَكَرْدُمُهُتوُهالَوُةَّـيِدَمَّْـرسلٱُهُتَرْدُقَو

الِبْمَُّـهنِإىَّـتَح،ِتاَعوُنْصَْ
ْلَب،ٍهٰلِإَكُهوُرُكْشَيْوَأُهوُدِّـجَمُيَْملَهللاٱاوُفَرَعاَّـَملْمَُّـهنَأل.ٍرْذُع
يفاوُقَِمح لَقَمَلْظَأَو،ْمِهِراَكْفَأِ

ْ
لٱُمُهُب

ْ
)٢١-١:١٩ةيمور(»..ُّيِبَغ

.

نأل،ثحبلابهللادجننأعيطتسنالاننأهبمّلسملانم
حوضوبامهتيؤرنكمينكلو.نيروظنمريغهتوهالوهتردق

)٩-٣:٨بويأ(ءافخلايفلمعيدجملاهلهنإ.امهجئاتنيف
لاقاذكه.اننويعباهارنيتلاهتاعونصمبهلمعنلعيهنكل
لٱَو،ِهللاٱِدْجَمِبُثِّـدَُحتُتاَواَمَّـسلا«:دوادنيمنرملامامإ

ْ
ُكَلَف

ٍلْيَلَىلِإٌلْيَلَو،ًامَالَكُعيِذُيٍمْوَيَىلِإٌمْوَي.ِهْيَدَيِلَمَعِبُِربُْخي
لِعيِدْبُي

ْ
.)٢-١٩:١رومزم(»ًام

لصتوأ،اهسفنعنصتنأًانكممنكيمل،تاعونصملاهذهف
دبالف،كلذلو.ًاضرعقسانتلاوماظنلانمةقدلاهذهىلإ
يلزألاهللاوهعناصلااذهو.رهامعناصاهعنصدقنوكينأ
لٱَىلِإاوُعَفْرٱ«:يبنلاءايعشألاق.ردتقملا

ْ
ْمُكَنوُيُعِءالَع

،اَهَدْنُجٍدَدَعِبُجِرُْخييِذَّـلٱِنَم؟ِهِذٰهَقَلَخْنَم،اوُرُظْنٱَو
لٱِةَرْثَكِل؟ٍءاَمْسَأِباَهَّـلُكوُعْدَي

ْ
لٱَديِدَشِهِنْوَكَوِةَّـوُق

ْ
ُدَقْفُيالِةَرْدُق

.)٤٠:٢٦ءايعشأ(»دَحَأ

،اهماظنو،اهددعتو،هللاتاعونصمعّونتنأًانيقيو
ىلإاههاجتاو،اهعنصةقدو،اهتعيبطعّونتو،اهقسانتو،اهلامجو
-لكلالامجوحلاصلءازجألالكنماضتو،نيعمفده
ةيدمرسلاهتوقنلعتو،قلاخدوجوىلعلدتاهلكهذه
.هتوهالو

ملكتتماخرةلتك-٥

نرقلايفنونفلاةمصاع،سنارولفيفاذهثدح
ةلتكلوحنينانفلانمةعامجقلحتنيح،رشعسماخلا

تناكاهنكلو.ًاولعراتمأةعبرألازواجتت،ماخرلانمةمخض
.اياوزلاثلثملكشىلعةتوحنماهتدعاقو،ةقيقر

يتلا،ةيرجحلاةلتكلاهذهمييقتىلعًابصنممامتهإلاناك
.ًامامتاهتدسفأفقرخأتاحندياهيفتلمع

نوزهيو،لصحيذلاررضلايفنولمأتينوصحافلاناك
بوشملانزحلاىلعةمالعمهتعرذأنوعفريومهفاتكأ
اذه!ليحتسم:نيمتمتمسأرلانوضغنيو.بضغلاب
!ليحتسم

.بيهمعئاراهمجح،ديرفعوننمماخرلاةلتكتناك
ةدافإلاًانكممنكيملثيحب،ةغلابتناكاهبرارضألانكلو
ماقأو،باشلماعاهيلإءاج،حابصتاذفكلذعمو.اهنم
.دهجباهيفلمعيحارو،بشخلانمةيلاعةلاقصاهلوح

ىربكلاةرماغملاملكتتماخرةلتك-٥

١١
ةظوفحمقوقحلاعیمج - All Rights Reserved - www.call-of-hope.com



ليمزإلاتوصنوعمسيةراملاناك،نينسعبرألالخ
ىلعقونخملاةيبشخلاةقرطملاتوصو،ةماخرلاىلعسيبيلا
.ليمزإلا

شهُدف.باشخألاتليزُأو،لمعلازجنُأًاريخأو
.ةعورلاغلابلادوادلاثمترظنمباوذخُأونويسنارولفلا

نكيمليتلاو،ةهوشملاةلئاهلاةيماخرلاةلتكلاهذهنمف
اذهولجنأليشيمعنص،اهنمةدافإلانكميهنأدحأنظيف
.ةديرفلانفلاعئاورنمدعييذلالاثمتلا

رحستتالامجىلإلوألاتحنلابويعلكلّوحدقل
.باشعراصملتالضعهريصطرفملاولعلاف.رظاونلا
نيقاسلانيبغارفىلإاهلّوحةدعاقلاتناكيتلاةرغثلاو
.نيتيوقلا

ةيآناكهقئاقدلكيفوهلمجميف،لاثمتلاّنإعقاولايف
يفاملكب،ةيجذومنقورعلاوتالضعلا.نفلايفةلماك
يفيرجيًاراحًامدنأرظانللليخيىتح،ةقدنمةملكلا

.ماخرلااذهنييارش

ةقيقحناك.كلذنمرثكأناكلب،ًالاثمتاذهنكيمل
.ةمايقلانمعونهنإ.ةايحلابةضبان

لوحتتتاهوشتلانانفلاملعملالعج،هليمزإتارقنتحت
تراصةتيملاةدرابلاةماخرلانإىرخأةملكبو.تالامجىلإ
دقفنآلاامأ.فعضىوسًالبقنكتمل.ةيحةماخر

.رابجلاتايلجىدحتيذلا،دوادتراص

يفةدايسلاةحاسنيزييذلا،شهدملالاثمتلااذه
النأمويلاانللوقيلازام،نورقةسمخذنم،سنارولف
ريغوةساسحريغماخرةلتكنمالوىتح،ءيشنمسأين
اهنملعجتيكل،عرابنانفدياهلوانتتنأيفكيذإ.ةديفم
.ةينفةعئار

بئاجعًايمويلصحت،تحنلاريغلاجملكيفًاضيأ
نولمأتينيحنيذلامهنوريثكف.هالعأتركذيتللةلثامم
،حرفللوعدتاليتلا،ةرضاحلامهلاوحأنورظنيومهيضاميف
.يتايحتدسفأدقل،ىسأبنومتمتيو،نوبئتكيونونزحي
اهتءاربواهتراهطيفيتلاو،هللااهناطعأيتلاةايحلاهذه

تاحندياهيفتلمعيتلا،ةردانلاتاماخرلابةهيبش
.ًامامتاهدسفأف،قرخأ

.يتايحعناصلاانأتنك

.يتابغرمغراهلكشتغاصيتلايهيتدارإةتبنو

لهسلانمناكهنأًانظ،يريصمةماخريفتّحندقل
نميلايخيفناكاملًاقفونوكتنأاهتدرأدقواهتئيهليدعت

.روص

،تحفاك،تلمع،تلمأ،تببحأ:حماطميلتناك
؟يلامآلكنمو،يبعتلكنميقباذامنكلو،تملأت

يكل،ءارولاىلإتاوطخعضبعجرييذلاتاحنلاكو
اهنإ.يتايحروصمويلالمأتأاذكه،هيديلمعيفلمأتي
يفاهلكعمجتتيتلا،نينسلاوروهشلاومايألانمةموك
رمألا،فيعضلاوسيئبلاوهانأنآلاو.ةيلبوبعت:نيتملك
.هتدرأاميذلا

،ميركلائراقلااهيأ

!سأيتالف،ةرملاةقيقحلاهذهىلإتلصودقتنكنإ
اومكحدقنويسنارولفلاناكيتلا،ماخرلاةلتكيفرّكف
عيطتسي،ولجنأليشيمنمردقأًاصخشنكلو.اهعايضب
عوسيهنإ.تدسفأيتلاكتايحنمًاحلاصًائيشلمعينأ
.ةرغثلاممرمبسدقملاباتكلاهوعدييذلا،حيسملا

دوجولايفىتح،لمعينأرداقوهمكملعتله
؟هنمسوؤيملا

نأعيطتسيعوسيبرلانأهيففشتكتليجنإلاأرقا
ةيزخمهتايحتناكامهم،ناسنإيأنمارصتنمًادوادعنصي
.ةيسنارولفلاماخرلاةلتكهيلعتناكاممرثكأ،ةدسفمو

،هلميلستلابجي،اذهكديجملمعثودحلجأل،ًاعبط
.هفرصتتحتتاقاطلالكعضوو

اهنملعجأف،ولجنأليشيملاق،ةماخرلاهذهينوطعأ
.نفلاعئادبىدحإ

ىربكلاةرماغملاملكتتماخرةلتك-٥
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اهريصأسانأو،مويلاحيسملاكللوقي،كتايحينطعأ
له،قفاومتنأله،يهىلوألاةطقنلانذإ.ةديجمةايح
؟كتايحيفهروضحلبقت

،ةدارإلاءلمبهلبقننأءاشيهنإ،هسفنضرفيالهنإ
نمهبعشصلخيهنأل،عوسي،اذهريغرخآمساهلسيل

.مهاياطخ

ةايحىلإةدسفملاكتايحليوحتبةطاسبلكبدهعتيهنإ
تنألهلأسأىرخأةرمو.هلاهيطعتنأطرش،ةديجم
؟قفاوم

دحأركنينأ،بعصلانملهنإ!ًالهسسيلاذهنإ!هوا
ناتسبيفهنإ،وههلاثمركذنلنكلو.رخآلاهملسيوهسفن

يتدارإالنكتل:ًالئاق،بآللًايلكهتاذعضخأ،يناميسثج
.كتدارإلب

،يتاذهتملسولف،ًارطخاذهيفمكلو:لوقينمبرو
!هعمتومأنأيلإبلطيو،بيلصلاىلإيندوقيهلعل

ردجياماذهو.كداتقينأديريكانهىلإف،اذهوهقحلا
.رورسوىضربهلبقتنأكب

ديريهنأل.هلةصاخكزرفينأدبالف،هتلبقنإعقاولا
دحأجعزيالثيح،كتدحويفكتايحيفلمعينأ
.هلمع

نممويلاىلإتببحأامنيبوكنيبةيلاعلاهتلاقصميقيس
ًادعاصفنآلاذنمو.زيزعنثوكهتدبعو،رهدلااذهعاتم
شختالنكلو.رهدلااذهءانبأنمكورتمكنأكرعشتس
.كتدحوسنؤيل،هروضحبةءولممنوكتسكتايحف،ًائيش

اليكلاذهف،تببحأنمنيبوكنيبقرفيسناكنإ
.كعماهميقينأديرييتلاةولخلاركعيوبيرغتوصيتأي

تايافنو.ةدشبلمعيسهليمزإو،هلمعأدبيذئدنع
قحسيسهنأملعأو.ىرخألاولتةدحاوعقتسككوكش
لكيشاليسو،رابغىلإةفرحنملاكحماطملوحيو،كءايربك
.ةيرهدلاكتاططخمطبحيو،ةيملاعلاكعيراشم

كبلقفزنيسو،دسجنمكتماخرنأل،ًامتحعجوتتس
يهلإلاليمزإلاهيفزحيسنيح،ةددعتملاهحارجنمًامد

،يقابلاو.عقتسطقفاهنمعفناليتلاءايشألانكلو.قمعب
ةديرفةديجمةعئارىلإكتايحيفيهلإلالاثملالمعبلوحتيس
.لامجلايف

لمجأومظعأوهكيفهلمعينأهسفنىلعحرتقاامنإ
،ولجنأليشيميرقبعلادياهتعنص،ةينفةعئارةيأنمًاريثك
لوقيامك،ءيشهلثامياليذلا،دوادلاثمتكلذيفامب
.ءاربخلا

هتروصهبشأىلإكليوحتوهكيفهلمعينأديريامنإو
هسفنبعتنمرسيف،اهيفلمأتييكل،اهنيعةديجملا
.عبشيو

:نييطالغللسلوبلاقدقف،يلوقيفغلابمبتسلانأ
ملٱَرَّـوَصَتَيْنَأَىلِإًاضْيَأْمُكِبُضَّـخَمَتَأَنيِذَّـلٱيِدالْوَأاَي«

ُحيِسَْ
عوسيةايحراهظإاوعيطتستنأىلإ)٤:١٩ةيطالغ(»ْمُكيِف
.مكيفحيسملا

ليمزإلاكحيسملاعوسيدييفناكبرلالماعسلوبف
لاثمتىلإماخرلاةلتكلوحتتيكل،ولجنأليشيمدييف
هديسةروصىرينأديري،ميركلالوسرلاناكدقف.عيدب

ىلإبلطدقوصالخلاليجنإمهيلإلقننيذلالكيف
.ةلماكلاحيسملاةروصىلإاولصينأنييسسفألا

قطنملا؟ةعئاضلاهتايحعجرتسينأناسنإلاعيطتسيله
لكرابتخايفناهربلاو!معنلوقيحيسملانكلو!اللوقي
هدحوهنا.حيسملاعوسييدينيبمهتايحاوعضونيذلا
ريغلعجيواهلىنعماليتلاةايحلاحلصينأعيطتسي
.ًادوجومدوجوملا

لعجيوهو،ءيشلكىلعرداقلاعوسيلانتايحملسنل
.هدجملةعئارانسفنأةماخرنم

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