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ليلقلايفنيمأ-١

ةنيدمنم،سؤبلااهيلعميخييتلاءايحألادحأيف
.ةملظمةفرغيف،سرطبهمسا،نيكسمدلوشاعىربك
نأنودمويهبرميملو،هتدالوذنمًاضيرمىتفلاناك
نمهلنكيملو.ةثادحلاذنمهيدلاودقف،اذهقوفو.عجوتي
لّصحتالداكتيتلا،ةريكسلازوجعلاهتدجىوس،هبينتعي
.يمويلااهتوق

يفًاعجضميلايللاومايألافرصينيكسملاسرطبناك
يتلاةيطغألاضعبوشقلانمشارفبدوزملاريقحلاهريرس

.ىلبلااهارتعا

هتملعهمأنأوهو،نيكسملاىتفلاهبزاتمادحاوءيش
ملةينيدلااهتامولعمنأالإ.ةباتكلاوةءارقلااهتافولبق
.ةاطخللهبحنعهربختو،عوسيهلمدقتيكلاهفعست

،اهقيعصبداسجألاةقرتخماهحايرفصعتيتلامايألايف
ةعاقيفةليوطتارهسيضقيدلولاناك،جلثلالئاتفةرثانو
ناككانه.يحلايفًاثيدحتحتفيتلا،ليجنإلابةزاركلا
نكيمل،هنأالإ.ةأفدملانمبرقلابدعقمىلع،ببكتي
امكشيعلاىلعروضحلاثحيوهو،ظعولاىلإًامامتيغصي

.هللاليجنإلقحي

،ًايجيردتهعاجوأتفعاضتو،هضرممقافتنأذنمنكلو
،ضرملاهرمساذكهو.هيلجرلامعتساىلعةردقلابلس
تذخأ،ةيساقلاةلزعلاكلتيفنكلو.عاجوألاريرسىلع
ًائيشو.ةزاركلاةعاقيفاهعمسيتلا،لاوقألاعجرتستهتركاذ
،هللاةملكبقمعتلايفةراحلاةبغرلانأبسرطبرعشًائيشف
ًاباتككلتمينأ،حورلاقوتبىهتشاف.هبلقيفتربكدق
.ًاسدقم

هذهنعهتدجلبرعأو،هتعاجشلولفعمج،مويتاذو
،ةئزهتسملاةدجلانكلو.زيزعلاهللاباتكءانتقايفةبغرلا
:ةكحاضتهقهقوهنمترخس

اذامو.اذهكءيشبمتهأالانأ!سدقملاباتكلا-
!؟سدقملاباتكلانممهفينأ،كلثميبصعيطتسي

نمادبسرطبدجيمل،ةرخاسلاةيروتلاهذهمامأ
ىلع.شالتتمل،باتكلاءانتقايفهتبغرنأالإ.تمصلا
.تقولارورمبتدادزادقفسكعلا

ملسلادعصت،مادقأعقوسرطبعمس،حابصتاذو
انحويلطأو،بابلاحتفتاظحلدعبو.هتفرغىلإةيدؤملا
.ديحولاهقيدص،ناترام

يفيلًالمعتدجودقل.ناتراملاق،يقيدصاي-
يكلنآلاتيتأاذهل.هبقاحتلاللًادغبهاذانأو،لامشلا
لمحأامًاليلقرظنأنكلو.نيكسملاقيفرلااهيأ،كعدوأ
!كل

اهبظفتحا.ًاسلفنوعبرأاهتميقةديدجدوقنةعطقاهنإ
!هلًانمثاهعفدتف،هءانتقايهتشتًائيشدجتنأىلإ

يننأعقاولايف.ىتفلاباجأ!ميركقيدصنمكلاي-
.يبلقىلإًاببحمًائيشنآلايهتشأ

ءيشلااذهفرعأنأيلله!ديعسلاظحللاينذإ-
؟ةفهللاهذهبهءانتقايهتشتيذلا

.بيطلايقيدصاي،ًاسدقمًاباتكديرأيننإ-

ءانتقالجألًاسلفنيعبرأفرصتأ!سدقمباتك-
!؟سدقمباتك

بهذا.يهلإلاباتكلاءانتقايفًاديدشبغرأيننإ-
نأل!كوجرأ،فورعملااذهيلعنصا.ءاسملااذه،يلهرتشاو
،غلبملااهتيطعأولو.يلجأنماذهلعفتنل،يتدج
.كاينوكةجاجزهبتعاتبال

ايتنأف؟سدقملاباتكلابلعفتساذام،يللقنكلو-
مهفتنأ،اهعمعيطتستةجردىلإ،ًاملعتمتسل،يقيدص
.هصوصنضعبمهفنعءاملعلازجعييذلا،باتكلااذه

يتبغرنكلو.اهتيدبأيتلاةظحالملايفًاقحمنوكتدق-
.اهفرصعيطتسأالو،ةديدشباتكلااذهءانتقايف

نكلو.ةبتكملاىلإًالاحبهذأس،يريغصايًانسح-
.ددصلااذهيفًائيشملعأاليننأب،ملعتنأبجي
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بتكدوجوبملعأانأف.بيطلايقيدصاي،مهيالاذه-
اهتيأردقل.ًاسلفنيعبرأباهنمةخسنلاعابت،ةسدقم
يرودقميفناكنيح،تابتكملاتاهجاويفةضورعم
.يشملا

نيحو.اهقلستاممأطبأب،ملسلاتاجردناترامطبه
لاعفنايأنعربعيلههجونكيمل،باتكلاًالماحداع

:ًامستبملاقهنأل،ءيس

كلكرتأنأيعسويفنكيمل،هنأبيبتكلاينربخأ-
ملف،كبصتخياميفامأو.باتكلااذهنملضفأ،ًاقيدص
.لضفأعورشميفةيلاملايتبهلامعتساكتعاطتسابنكي
.كنرففلأةيامنمكلعفنأنوكيسباتكلانأيلدكأمث
ءايشأباتكلايفنأبداقتعالاىلعينلمحديكأتلااذهو
.ًادجةمهمةصاخ

هتلمحو،هتعاجشتززعوسرطبتزعتاملكلاهذه
.لضفلابفارتعالاوحرفلاوجىلإ

ىتفلالاق!ناترامايكلهلاقاميفقحمهنأدكأتمانأ-
.هردصىلإنيمثلاباتكلادشيوهو،حيطسلا

نماهبةقئاللاةلزنملا،هللاةملكعضي،ناسنإلكتيل
اذهلعفينمنإ.اهيلعهتايحسسؤيواهسرديو!هريدقت

ملهنأىأر،اهئوضيفف.نيكسملاكلذهفشتكااماهيفدجي
ىلإةجاحيفهنأو.كلاهوئطاخناسنإىوسنكي

،هبنمآف.عوسيصخشيفهدجو،صلخملااذهو،صلخم
لمعينأيفةبغرلابرعش،كلذلًاعبتو.هبحأوهبفرتعاو
دارأهنامعن.هلجأنمءيشلكلمعيذلاهبمدخي،ًائيش
:هسفنيفلاقف.هبلقشرعىلعهجوتيذلا،كلذمدخينأ
هذهلكبيسفنلظفتحأنأ،ءيشيففاصنإلانمسيل
دجو،رمألااذهيفهريكفتةرثكببسبو.ةراسلارابخألا
.هديسةمدخلةلهسةليسو

.ةضفخنمتناكيتلا،ةذفانلاةفاحبهريرسقصلأدقف
تايآنمًاددعخسنيأدبو.ةباتكللاملقواقرورضحتساو
رهظىلعبتكيو،قرولانمتاصاصقىلعسدقملاباتكلا
ةيانعباهيوطيمث!كلضفنمهذهأرقا،راملااهيأ:ةقيرولك
النأىلعصرحدقو.داورلابظتكملاعراشلاىلإاهبيقليو
ةملكباهقفرينألبق،تاقيرولاكلتنمةدحاوقلطي

يكل.اهئراقبلقيفهللالمعينأًابلاطوًالسوتم،ةالص
.ميظعلاهصالخلانيو،عوسيفرعي

.عيباسأةدعتماد،ةبحملانمةقلطنملاةمدخلاهذهو
.ملسلاىلعةبيرغمادقأعقودلولاعمس،ءاسمتاذو
ًابايثًايدترم،ةعلطلابيهمديسةفرغلالخد،ةهينهدعبو
نماند،ةفرغلاتايوتحمىلعةرظنىقلأنأدعبو.ةقينأ

.قيتعدعقمىلعسلجوىتفلاريرس

ديسلالأس؟ةيباتكلاتايآلاهذهبيقلينم،تنأاذه-
.ةقرلكبرئازلا

.ىتفلاباجأ،يديسايلجأ-

ىدحإةحرابلاتقتلادقل.رئازلالاق،يقيدصاي-
نينسذنميحيسمانأ.يسفنلجألاهكرابهللاو،تاقيرولا
برلاو،هللايتبحمترتف،ةريخألامايألايفنكلو،ةليوط
يكل،عراشلايفاهبتيقلأواهتبتكيتلاةرقفلاهذهمدختسا
.كركشأيكلتيتأنآلاو.هيلإينديعي

يذلاوهنكلو،طقفبتكأانأف!يديسايينركشتال-
.وههركشاف،كرابي

حيسملالجأل.لمعلااذهبموقتنأبديعستنأله-
.رئازلالأس؟يدافلا

اليننإ.يديساي،دعسألاحيفنوكأنأنكميال-
دجلينإو.يمسجءاحنأيفةرشتنملاعاجوألايفركفأ
بيبح،عوسيىرأيكل،برتقادقتقولانأبركفلارورسم
.يسفن

ضيرمنبإيلو،لجرلالاق،فيرلايفنكسأانأ-
.تقولاضعبلهكرتللامعألاضعبينترطضادقو.ًادج
:ينلأسيفارصنالبقهتلّبقنيحو

ةملكلاهذهو؟عوسيلجأنمًائيشتلمعله،اباب-
،عراشلازاتجأاميفءاسمةحرابلاو.راهنلالكينتعبات
ْنَأيِغَبْنَي«:اهيفتأرقواهتحتفف.يلجردنعكتقروتعقو
الَنيِحٌلْيَلِيتْأَي.ٌراََهنَماَداَميِنَلَسْرَأيِذَّـلٱَلاَمْعَأَلَمْعَأ
.)٩:٤انحوي(»َلَمْعَيْنَأٌدَحَأُعيِطَتْسَي

حيطسلاينيعنمحرفلاعومدترمهنا،ةظحللاكلتيف
.هيدخىلعتلاسو،ريغصلا
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قرولاىلعلوصحلاتعطتسافيك،ىتفاييللق-
؟تايآلاةباتكلجأل

تناكيتدجف.يديساي،ًابعترمألاينفلكيمل!هوا-
لزانتأيننأاهلتلقف...سلفةميقبًابيلحمويلكيرتشت
انأو.هنمًالدب،قرولاضعببينيتأتتناكنإ،بيلحلانع
ىلعيننأ،بيبطلادكأدقف.يبلوطينل،تقولانأبملعأ
ملكلذل.ءاتشلارهشأمرصنتنألبق،تومأسبلغألا
،بيلحلانمتاعيرجضعبنعلزانتأنأيلعًابعصنكي
نأنكميالهذهيتيحضتنأًاعبط.يدافلاعوسيبًابح
نأنوعيطتسينيذلا،ءادعسلاكئلوأتايحضتيزاوت
.ءايشألانمتاموكهلاومدقي

ةرجحلاهذهيفكنأملعتنأبجي!يريغصاي!هوا-
مهأ،عوسيبحلجألتايحضتبموقت،ةريقحلاةقيضلا
نمفولألاكئلوأهلعفياملكنمةداعسلاىلإىعدأو
عمو.اهناولأفلتخميفةنايدلانوسرامينيذلا،صاخشألا
.ًائيشهلنومدقيالمهنأالإ،بهاوملاوتاورثلامهلنأ

.هبحينأدبال،هفرعينمنأل.هنوفرعيالمهنأل،اذه-
ىلإرورسلالخديءيشلمعلواحينأدبال،هبحينمو
.هليقيقحبحمهبلقيفنوكيال،كلذفالخبو.هبلق

ديرتالأ.كنعملكتنانعد،نآلاو.ينباي،قحملكنإ-
ةيانعلاكلرفوتتثيح،ئجالملادحأيفكمايأةيقبءاضق
نمأجلميفًاناكمكلدجأنأ،يتعاطتسايف؟ةياعرلاو
.يانكسناكمنمبيرق،عونلااذه

،فطعلابعشملاهرئازهجويفحيطسلاىتفلاسرفت
:بيجينألبق،ناوثةدعلالخًاددرتميقبو

يننكلو،ئجالملاهذهبتعمسدقل.يديساي،ًاركش-
اهرفوتيتلا،هذهكةيهافريفتوملايفبغاربتسل
نمىشخألينإ.يلجألًاملأتمتامعوسيامنيب،ئجالملا
يننإف،انهامأ.ةليمجلاءايشألاوفرتلاوجيفهاسنأنأ
.يبهطانأيذلا،ريغصلالمعلااذهًاسرامم،مويلكهرظتنأ

نأبمامتهالالقألاىلعديرأطقف.ينباي،ءاشتامك-
.كتمدخلمزاللاقرولاىلعلصحتو،ًاديجًاماعطلانت
هذهبكليتأتيكل،يحلااذهتاديسىدحإعمقفتأس
؟يعميلصتنأديرتله،قرتفننألبقنآلاو.ءايشألا

تاملكبو.نيتلوزهملاهيديعمجف،ةظحليبصلاددرتيمل
.ديدجلاقيدصلااذههيلإلسرأهنأل،برلاركشةليلق
،ةصرفهلحيتتنأ،برايكيلإلسوتأ:لوقلابهتالصمتخو
،هوقوهكراب.مهلكتبحمنعنيرخآلاثدحيو،بهذييكل
.نيمآ،كمساةبحملجأل

.ريغصلاهقيدصعدووديسلاضهن،ةالصلاهذهدعب
داعمث.هزاوعإدسلمزلياملكربد،ةنيدملارداغينألبقو
ذنمو.ةداعسلابمعفمهبلقو،فيرلايفليمجلاهتيبىلإ
.صالخللهمسابًازراك،حيسملالجأنمشاع،مويلاكلذ

لسرت،حيطسلاىتفلابةيانعلاباهفلكيتلاةديسلاتناك
ءاتشلالصفيضقنينألبقو.رخآوتقونيب،هرابخاهل
يفدقردقىتفلانأبًاملعطيحأ،هجولثوهفصاوعوهّرقب
.برلا

،سدقملاباتكلايوتحيًادرطديربلابىقلتمايأدعبو
،ةيدهنمثأكديسلاهلبقتف.لحارلاهقيدصلناكيذلا
ىدحإيفو.زنكلضفأك،ءارثلاعساولاهتيبيفهعضوو
لمأتاملو.اهبظافتحالابجيةيدهك،هنبالهمدق،تابسانملا
،اهتحتًاطوطخحيطسلاىتفلاعضويتلاتايآلايفباشلا
دعبو.مالسلادجوف،برللهتايحملسو.هبلقكرحت
ايقيرفإبلقيفبرلاماّدخفوفصىلإمضنا،دادعتسالا
.ءادوسلا

!ميركلاءىراقلااهيأ

هنإ!كرظتنيهنإ؟يصخشصلخمكعوسيفرعتله
امكًايزعمكلنوكينأدويهنإ!كلرفغينأديريهنإ!كبحي
نأدهتجاف،هفرعتتنكنإ!نيكسملاحيطسلاىتفلاناك
ىتح،ةرخؤملايفىقبتالنأطرتشينيمأمداخكو.همدخت
كنإ.تايحضتلاضعبهليبسيفًامدقريسلاكفلكولو
،صلخملااذهةمدخيفلمعتنأيف،ًاديعسكسفندجتس
.كنعهسفنعضوهنأرادقمبكبحأيذلا

ةيربلاةنوتيزلا-٢

ىلعهتوسنلقعضيوهورييبلاق،بعتلانمىودجال-
ًانزتمنوكأنألواحأامردقبف.ةيخارتمةكرحبهسأر
!اذهينيفكي.ةجيتنلاءوستورومألادقعتت،ًافيطلو

.هئارونمتوصلأس؟يفكييذلاوهام-

ليلقلايفنيمأةيربلاةنوتيزلا-٢
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ناتلضخمهانيعاميف،ءارولاىلإرظنيوهوهجورمحا
نأ،ةرمنمرثكأهلليقدقهنأبملعلاعماذه.عومدلاب
.نوكبيالرابكلاةيبصلا

،حابصلايفف.يرامةمعايلكلا...نميفكي-
.ًابيطًاراهنيضقأس،مونلانمضهنأانأويسفنلتلق
نمدوعأسو.اماملابلقىلإرورسلالاخدإلىعسأس
.شيطلانعفكأسذئدعبو.ةديجتامالعبةسردملا
لكو،رومألاتسكعناةأجفنكلو...و،ةهالبلاقّلطأو

يننأل،اماملانزحأاذهو،تبقوعوتخبو.ًائيسراصءيش
.كلذيفئطخملاانأ

هنأببسل.ودبيامىلعجعزنمهنإ!نيكسملاورييبلاي
مل.نيرخآلاكةيساقسيل،يرامةمعلانكلو!ًاليوطملكت
ناكرييبو.تطخسوأ،تفلحوأ،ًادحأتبّنأنأاهلقبسي
.ًاديجهمهفتاهنأ،هبلقةرارقيفرعشي

يكلكدعاسينأهللاتلأسله.ةمعلاتلاق،رييباي-
؟ًالقاعحبصت

.ددرتدعبىتفلاباجأ،تارملاضعبهتلأسينإلجأ-

.كلبجتسيملأ-

رمألانمدجوي.ًادكأتمتسل...ملعأال...ال-
.ديرأتسلاملعفأنألينعفديو،ينمربكأءيش

ىلعاهديتعضومث،باوجلايفًاليلقةمعلاتركف
:تلاقو،ليمجلامتوخملارعشلايذ،دلولاسأر

؟يزيزعاي،ةصقكليورأنأديرتله-

يتمعاي،ةقيشلاكصصقبحأينإ،معن!ةصق-
.يرامةزيزعلا

همومههتسنأورييبلوضفتكرح،ةصقةملكنأعقاولا
لوانتتةمعلاتناكاميف،ةذفانلاةبارقيفسلجف.ةريبكلا
.اهنضحيفطقسيهتكرتتناكيذلا،فوصلاجيسن

انعسويفو.ةيزمريه،كلاهيورأسيتلاةصقلانإ-
.»ةيربلاةنوتيزلا«اهناونعو،ًالثماهبسحننأًاضيأ

طئاحبناجب،تتبنفيكدحأفرعيال،ةنوتيزلاهذه
عيرسنصغىوسكانهريمل،ةيادبلايف.ًادجلاع
ىلإمث،ةفيثكةنفجىلإلوحتامناعرسهنكلو.بطعلا
.طئاحلاقوفتعفترا،ةريبكةرجشىلإف،ةريجش

لءاستتةنوتيزلاهذهتناك،لصاوتملااهومنءانثأيف
.ىرخألاةهجلايفطئاحلاهيفخيامعًامئاد

تاوصألانمةقفادتاجومباهيتأتتاميسنلاتناك
اهيلإلمحتتناكو.ديعبنمةيتآةيقيسومتامغنبةهيبشلا
اهتلعجءايشألاهذهو.ةحئارلايكزلارطعلانمتاقبع
يفماقف.طئاحلاءارو،اهراوجيفشيعيًاجيهبًاملاعروصتت
نكلو.هيفجمدنتوملاعلااذهفرعتل،حّلملوضفاهسفن
؟كلذىلإليبسلافيك

اهتماقتغلبدقف،ةمراعلااهتداعسمويءاج،ًاريخأو
اذامف.رخآلابناجلايفامىرتنأاهلحيتييذلاعافترالا
اهيفاضاوحأو،ةليلظتارمماهيفةفيثكةريغصةباغ؟تأر
.ةرمثملاراجشألانمتاعومجمو،ةفلتخمةولحراهزأ

صقارتت،لاكشألاوناولألاةددعتمتاشارفتأرمث
ناصغأنيبدرغتريفاصعو،ةحاوفلادورولاقوف،ديدشرطبب
ريثي،سمشلارونناك،ناكملكيفو.ةريبكلاراجشألا
نيأنمةنوتيزلاتكردأ،ذئنيح.تانئاكلاهذهيفةجهبلا
رطعتيتلا،ةيكزلاحئاورلاوةيقيسوملاتاوصألااهيتأتتناك
.اهجيرأبوجلا

امردقبو،ءاّنغلاةنجلايفًاليوطةيربلاةنوتيزلاتلمأت
ًاناكماهلنوكينأيفدادزتاهتبغرتناك،رظنتتناك
.كانه

ىلإًابنجشيعت،نولوعونلكنمتاتابنكانهتناك
!اذكهزواجتتال،ةيربلايفاهلاثمأنأعم.بنج

؟نذإتتأنيأنم

؟اذكهاهعمجينأعاطتسايذلاوهنم

تدهاشنيح،اهتاضارتفايفهيتت،ةيربلاانتنوتيزتناك
هتبنهدييفتناك.لجرهنملخديلحتفيةقيدحلاباب

ليلقلايفنيمأةيربلاةنوتيزلا-٢
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ةيوازىلإةطيحلكباهبىتأف.رواجملقحنمةعلتقم
.اهيفةتبنلاعرزيلاهراتخا،ةليلظ

هذهلك.اهسفنيفةنوتيزلاتلاق،تمهفنآلا!هوا
ةنجلاىلإلوخدلاعيطتسأنذإ.جراخلانمتتأ،تاتابنلا
،دقعلاةريثكلاناصغألاهذهب،لكشلاةحيبقينكلو.ةعئارلا
نومركتيمهلعاهدنتو،ميقتسأنأبجي!جّوعملاعذجلااذهو
.كانهىرخألاراجشألانيب،ناكمبيلع

امىصقأبتدهتجاف.لمعللتعرسأمث،اذهتلاق
دجوتف،اهرصخمّوقيو،اهناصغأيوتستيكل،عيطتست
!نكمملكشلمجأيفاهسفن

ترشبتساف.هتاتابنةرايزلةنينجلاديسءاج،مايأدعب
:اهسفنيفتلاقو،ةنوتيزلا

يكل،هتدبكتيذلابعتلاظحليسو،مويلايناريس-
.اهبلقيفتلاقاذكه.ةلوبقمودبأ

!فقوتيملهنكلو،اهيلعةرظنديسلاىقلأف

ىلإريسيناكيذلاهمداخللاق،ةليمجةرجشلاهنإمعن-
؟اهرامثنيأنكلو.هبناج

ةنوتيزلاتلاق،ةنينجلاديسهبلطياماذه،رامثلا!هوا-
.رمثلابنايتإلللمعلابنآلاأدبأس.اهسفنيف

.هسمشتعطسمويناكو.كلذدعبروهشترم
ىتح،ةريفوًارامثتلمحف،اهومنروطتدقةنوتيزلاتناكو
تسيلاهرامثنأتنظدقو.لقثلاتحتاهناصغأتنحنا
طئاحلاءارويتلا،ىرخألاراجشألارامثنمًالامجلقأب
.ريبكلا

تنظاذكه،يرامثألجألينراتخيسةرملاهذهيف-
.اهوحنهجتيديسلاىرتيهو

رامثلابةلمحملاناصغألاىلإراشأو،هديمداخلاعفرف
.ةعنايلا

ةرجشلاك،ةيرباهرامثو،ةيربةرجشاهنإ،اهمعطقذ-
.ىضممثديسلالاق،اهتلمحيتلا

!اهتعاجشلكةنيكسملاةنوتيزلاتدقفةرملاهذهيف

تركفاذكه!هتدبكتيذلاءانعلاةعيضلاي!هوا-
مليننإ.حايرلاجاردابهذهتلمعاملك.ةيربلاةرجشلا
ةنجلاىلإلاقتنالايلحيتييذلا،لامجلايسفنءاطعاعطتسأ
لكباذهتلاق!ةلواحملاراركتنمىودجال.ةليمجلا
.ةفسؤمةروصبلدهتتاهناصغأتكرتو،رذح

:اههاجتايففقوو،ديسلاداعةظحللاكلتيف

معفمتوصبلاق!ةنيكسملاةريغصلاةرجشللاي-
كيدلاملكتلذبو.يتنجيفًاناكمنيديرت.قافشإلاب
؟انأيتاناكمإةبرجتيفنيبغرتلهنآلاو.تاناكمإنم

الو،ةنوتيزلاتمغمغ،يتاقاطلضفأتلذبدقل-
.رخآًائيشعيطتسأ

يف.رخآًائيشنيعيطتستال.ديسلالاق،حيحصاذه-
لكنممغرلاب،كلذكتلزامو،ةيربةنوتيزتنك،ةيادبلا
.يتنجيفةيربةنوتيزىلإجاتحأالانأو.كدوهج

الانأو.ةيربةنوتيزتقلخينوكيفيلعبنذال-
عنصأنأيعسويفنوكينلو.يتعيبطريغأنأعيطتسأ
.ةليمجلاةنجلاىلإلاقتنالابةريدجريصأنلو.ًاحلاصًائيش

كلذلدجويالنكلو.ةريدجكريصأنأيعسويف-
.يمعطتنأيهو،فدهلااذهغولبل،ةدحاوةليسوىوس

يتلا،ةليمجلاهذهيناصغألكطقستنأبجيأ؟اذام-
،تمعطاذإنكلو؟بعتلانمديزملااهيلعلوصحلاينفلك
ةجهلبةنوتيزلاتخرصاذكه،ًابيرقتءيشينمىقبينلف
.جاجتحالا

لهسأكلوحتنوكي،ًاليلقكنميقابلانوكيامردقب-
نملعفأاذاميرظنانكلو.ديسلاباجأ،لضفأو
ًارامثعنصتنأعيطتست،ةديدجةعيبطكيطعأس.كلجأ
لهف.يلنينوكتسو،يتنجيفكسرغأس–ينرستةديج
؟ميعطتلاةيلمعءارجإىلعنيقفاوت

.ضرعلالوبقىلإةراشإ،اهسأرةيربلاةنوتيزلاتنحأف
تيقلأو،ديسلاةنجترزول،نمزبريثملاراوحلاكلذدعب

ليلقلايفنيمأةيربلاةنوتيزلا-٢
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رامثوةقرومناصغأب،ةيمانوةليمجةرجشتيأرل،ةرظن
.ةديج

:تفنأتسامث،تقولاضعبيرامةمعلاتفقوت

؟ورييباي،يتصقىزغمتمهفله-

.هراكفأيفقرغمثاذهلاق،تمهفيننظأ-

لثميفتنأله؟تمهفله،ميركلائراقلااهيأتنأو
نأىرتكنكلو،حلاصلالمعتنأيفبغرتله؟رييبلاح
ةنجلابًاقئالريصتنأكعسويفسيل؟ًاثبعبهذتكدوهج
قيلت،ةديجًارامثعنصتنأكتعاطتسايفسيلو.ةليمجلا
،ضرألاىلعكمايأيضقنتدق.هبلقرستو،برلاديسلاب
كسفنبدجتنلكنكلو.ةلكشملللولحنعثحبتتنأو
.كلذلةليسولا

يفىرخأةوقالنأل.ةديدجلاةعيبطلاوه،كمزليامنإ
هذه.ءيدرلاناسنإلابلقريغتنأعيطتست،دوجولا
بيلصىلإنوتأينيذلالكلبرلااهيطعيةديجلاةعيبطلا
كتابغرنأل.نارفغلاومالسلايطعييذلا،حيسملاعوسي
نكلو.كاياطخنمةدحاووحمتنأاهنكميال،كتادوهجمو
.ةيطخلكنمرهطي،عوسيمد

ذئنيحف،هللااهربديتلا،ةطساولاهذهلسوتتتنكنإ
يفٌدَحَأَناَكْنِإًاذِإ«.ةديدجةقيلخحيسملايفحبصت ِ
ملٱ
لٱُءاَيْشَألٱ.ٌةَديِدَجٌةَقيِلَخَوُهَفِحيِسَْ

ْ
اَذَوُه.ْتَضَمْدَقُةَقيِتَع

لٱ
ْ

:٥ةيناثلاسوثنروكةلاسر(»ًاديِدَجَراَصْدَقُّلُك
نملكنأًاملاع،حرفبمامألاىلإريسلاعيطتستذئنيحو)١٧
.ريثكرمثبيتأيحيسملايفتبثي

ملاع-٣ نازيميتفكيفلتاقوِ

تاعامتجاةعاقيفملكتللتيعد،تايسمألاىدحإيف
ىربكلاةعاقلاتصغىتح،ةعاسلاتفزأنأامو.ةنيدملا
لوألافصلايفسلجي،ريبكيعماجذاتسأناكو.روضحلاب
نأل،طسولااذهيفحايترالامدعهيلعادبدقو.هتنيرقعم
نويورقو،ءاطسبلامع:سانلانمطيلخبتألتماةعاقلا
.ركفلالهأنمضعبو،نويعويشو،ةنيدملااومأ

سفنلافنأت،خسولجرضهن،يترضاحمتيهنأنيح
:لاقو،ربنملاىلإةعاقلارخآيفهناكمنممدقتو.هتفايق

رثكأيبلقنإ!دوسأوهفيك،يهجواورظنا-
ناميلىلإتلسرأ،ميدقلاماظنلادهعىلع...!ًاداوس
.ةقاشلالاغشألايفًاماعرشعةينامثتيضقثيح،ايريبيس
سرمتميتثادحذنمانأف،اناودعوًاملظنجسأمل
نكلو...و...وبذاكو،قراسولتاقيننإ.مارجإلاب
.يعويشلابزحلاتلخد،ةطلسلاتييفوسلاىلوتنيح
،ةملكلاباحصأةقثبستكأنأيئاهدبتعطتساو
يتاطلسترخسامناعرسو.ةعساوتاطلستيطعأف
عاقيإلاوه،ينرسيناكامرثكأو.رشلاىلإيتعزنعابشإل
.بنذريغبمأ،بنذبءاوس،مادعإلاىلإمهلاسرإوسانلاب
اممرثكأ،سانلانمتكلهأيننأبتلقاذإغلابمبتسلو
.ةعاقلاهذهيف

ناكنإهتلأسف.يكبيحارو،ًاضرأىمترامث،اذهلاق
.حيسملاعوسيليجنإفرعي

امانأو،ًادبأهأرقأمليننإ.ًايفنهسأرزهيوهولاق،الك-
صلخملانعمالكلاتعمسف.ةفدصالإناكملااذهتلخد
عيطتسيلهف،يضامىلعمدانيننإ.يتايحيفىلوألاةرملل
هاياطخنارفغلانيو،هللاةمحربعمطينأيلثميقشلا
؟ةعيظفلا

:هلتلقف

انيلعبعصي،انفطاوعلعضاخلايرشبلاانقطنميف-
ةايحلايلاتلابو،نارفغلانولانيكلاثمأةلتقلانأبميلستلا
ديدعلاددعلالتقبتببستوأتلتقكنأعمنكلو.ةيدبألا
ْمُكاَياَطَخْتَناَكْنِإ«:لوقتهللاةملكنأالإ،ءايربألانم
لٱَك
ْ

لَّـثلٱَكُّضَيْبَتِزِمْرِق
ْ

.)١:١٨ءايعشإ(»ِج

اودجو،رارشألانمنيريثكنأبةسدقملاةباتكلاانعلاطت
،هنمهوعمسيذلاةمعنلامالكباورثأتو،عوسيقيرطيف
لجرلااذهو.ديدجنماودلومهنأكل،مهتايحتريغتف
ىتحهتملكعمسنأامف.حيسملاةبوجعأهيفتمت،ًاضيأ
،هبنذبفرتعاف.توملامونتابثنمهريمضظقيتسا
.لقعلكقوفييذلا،هللامالسىلعلصحو

ءافشاودهشةعاسلاكلتيفروضحلانأةقيقحلايف
ةرمسمراظنألاتناكدقف.ةسجنلاحاورألابسوبلمناسنإ
.ضرألاىلعحرطنموهوهيلع

ملاع-٣ ليلقلايفنيمأنازيميتفكيفلتاقوِ
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سولجلانأررقهنأل،دعاقملادحأىلعسلجينأأشيمل
ىقبينأدويناكهلعلو.هقحتسيالفرشنيرخآلاعم
.دعاقملادحأيفسولجللهعدأملول،ضرألاىلعًاحرطنم

نأبرعشو،رذقلامرجملاتاملكريبكلاذاتسألاعمس
ثبليملو،هدعقميفلملمتف.هفارتعاباورثأتروضحلامظعم
هلجربضرألابرضو،ضهنًاريخأو.هترئاثتراثنأ
:خرصو

ءاهلبنمرضحملااذهيفمهارأنيذلانإ!الك!الك-
ًاكرات،جرخمثاذهلاق.ًافرقززقتتسفنلانولعجيل،ةلهجو
.ةديدشةشهديفهتأرما

تنكاميفهنأل!ناكملارداغيهارأانأو،يسفنتحاترامك
هنأكل،ءاردزابيهجويفسرفتلانعكفنيمل،يتملكيقلأ
.هيدبأركفلكضراعي

ناك،ليدانمهدييفوداع،ًابيرقتةعاسعبردعبنكلو
هيلعتدبيذلا،هنيبجنمببصتملاقرعلاهبفشني
:لاقوربنملاىلإمدقتمث،قلقلاتامالع

؟لعفأنأبجياذامانأو،زيزعلايديس-

.فطللكبهلتلق.ملعلاعساوفقثملجرتنأ-
.صالخلاقيرطفرعتكنأكيفدوهعملاو

ىلعينلديململعلانإ.يتلكشمهذه!ملعلاعساو-
متهأملو.هللاىلعفدجم،دحلمناسنإانأ.صالخلاقيرط
.ليجنإلابًاقلطم

اهيفسيلوةلهسصالخلاةفرعم،ذاتسأاينكلو-
،ضرألاوءامسلاقلاخهللامامأكاياطخبفرتعا.ديقعت
حيسملامدنإ.صلختف،قئاقدذنممرجملااذهلعفامك
قيرطسيلو،صالخلاقيرطوهاذه.ةيطخلكنمرهطي
.رخآ

رمألايلطّسبتنأكيلعلهسلهنإ.ملاعلالاق،لجأ-
يفسيلهنأنظتو.ًالاثممرجملااذهيلمدقتنأو!اذكه
ملاعلاانأّيضام اذهل.اياطخنمهيضاميفامهبشتاياطخِ
ثفنأةنسنيسمخلاوةسمخلانأرقأولوقأنأيغبني
نعمهددعلقيالنيذلا،يذيمالتسوفنيفداحلإلامومس

النأبمهعنقأنألوألايمامتهاناكو.ةنسلكيففلألا
!منهجالو،ءامسالو،هلإالو،قلاخ

،يملعرامثيههذهنكلو؟كلذكسيلأ،فيخماذه
.هيلإترشأيذلا،لتاقلانمريثكبرثكأًاسفنأتلتقينإ

مهو.سفنأةلتقتيبروتدلوو،ًاسفنأتممسدقل
!هتأدبيذلالمعلانولمكينآلا

هاياحضلاتغيناك،ًالاثمهتمدقيذلالجرلااذه
نيذلانمًافولأيمئارجيفتكرشأدقفانأامأ.ًادرفنم
.يديىلعاوذملتت

يفسيلفانأامأ.هيضاملًادحعضت،هللاىلإهتبوتنإ
لالضلاورفكلامهتملعنيذلاكئلوأفقوأنأيعسو
.هللالالجىلعفيدجتلاو

،عباتيسمادهلايلمعنإف،يلرفغهللانأبهو
،يتعاظفيفانأاذه.كالهلاىلإةريثكسفنأبيدؤيسو
.هلصالخالف،يلثمناكنمهنأنآلايروعشو

هتماهىنحأ،لعفاملهراكنتسانمدحلااذهغلبنيح
ةرازغبهعومدتلاسو.هبلقبفصعيذلا،ملألاةأطوتحت
.هيديبههجويطغينأىلعهلمحامم،هيدخىلع

نيرضاحلاعيمجتحاتجا،مالكلانعذاتسألافقوتامل
ثبلنملو.ًارثأتعومدلااوفرذنيريثكلعلو،رثأتلانمةجوم
بولقلانمتدعصف.ةالصلاحورانيلعبكسنانأًاعيمج
وهو.ريبكلاذاتسألاسفنءودهلجأنمةعفشتمتالسوت
:ًالئاقىلصهسفن

تنكنإو.كتاذيلنلعاف،ادوجومتنكنإهللااي-
يلرفغاو.مويلاكصالخربتخأل،ةمعنلاينطعافردقت
.ةريثكلايبونذ

ملاعلاذاتسألاتافارتعاتثدحأدقل لكيفًاقيمعًارثأِ
فكتمل،ليللاتاعاسنأىتح.ةعاقلايفناكنم
ةايحلابمهتالصعطقىلعاوممصنيذلالكتاولصل
لكعنقافةيرحب،ةعامجلايفهللاحورلمعدقو.ةيضاملا
.هتيطخبدحاو

ملاع-٣ ليلقلايفنيمأنازيميتفكيفلتاقوِ
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لمعنعةديدعتاداهشعمستنأًارثؤمناكمكو
.ةليللاكلتيفهللانماودلونيذلالكةايحيف،ةمعنلا
:يلاتلارارقلااندشنأانعوكرنمانضهننيحو

كتمعنريغءيشالعوسياي

يبونذوحمينيمثلاكمدريغءيشال

ًاديعسو،ًاراب،ًاسيدقينريصيو

ملاعلاقناع،ةمينرتلادعبو ىكبو،ريبكلامرجملا،ريبكلاِ
دعبايقالتنيوخأاناكولامك.حرفلاءاكبًاليوطنانثالا
.ةليوطةقرف

نمصاخشألاىرتنأ!ىمظعةبوجعألاهنأًانيقيو
ةقيقحلاو.حيسملاعوسييفةوخأنوحبصي،براشملافلتخم
ًالجرلعجينأعيطتسي،ملاعلايفلماعلاهللاحورالإسيل
امهنأبنافرتعي،نيمرجملاةلفسنمرخآو،نيركفملاةيلعنم
.حيسملاعوسيانبرب،دحاوبآلنانبا

ملاعلاتيبىلإتيعددغلايف .ءاشعلاماعطلوانتل،ِ
ديويلابقتسالناجوزلاعرهنيح،ًاميظعيحرفناكمكلو
ديعموييفلافطألاكناديعسامهو،رخآلادييفامهدحأ
صالخنعثدحتلانعافكيمل،ءاشعلاءانثأيفو.داليملا
باهذلابمهننحناميفو.ةليللاكلتيفهادجويذلا،هللا
:ذاتسألايللاق،ةالصلاعامتجاىلإ

،هزجنأنأبجيلمعيدلف،يتجوزعمبهذا-
.امكبقحتلأسذئدعبو

لخدنيحىلوألاانتمينرتءدبيفامكدقف،لعفلابو
دعاقملايفمهنيبسلجو،هفصبالطعيمجعمذاتسألا
تايتفنممهنمددعناكىتحعامتجالاهتنيملو.ىلوألا
.هللامالساودجوو،برللمهبولقاوملسدق،نابشو

ملاعلاذاتسألامدقاذكهو يفةمعنلمعلةعئارةداهشِ
دارأهنأكل.صلخملاحيسملاعوسيىلإنيرخآبنايتإلابهتايح
ناكنيح،يضاملايفاهببسيتلارارضألانعضوعينأ
.هللانعًاديعب

ةوخأةداهشةطساوبجراخلايفةمعنلاتلمعدقو
،ةلتقلاوصوصللاوةانزلانمددعصلخف،نيرخآ
.عونلكنمنيمرجملاو

خافتنالاةدقعنمتررحتاله،فقثملائراقلااهيأتنأو
سلوبحيسملالوسرنأل،ةملكلاهذهكنبضغتال!ملعلاب
صّلخت،سلوبنكلو.خفنيملعلانألاقهنامزءاملعدحأ
هتداهشانللجسو.ةميقعلاةدقعلاهذهنمحيسملاب
لٱَيِهٌةَقِداَص«:لاقذإ،روننمفرحأب

ْ
َّـلُكٌةَّـقِحَتْسُمَوُةَمِلَك

ملٱَّـنَأ:ٍلوُبُق
لٱَىلِإَءاَجَعوُسَيَحيِسَْ

ْ
لَخُيِلَِملاَع

ِّـ
خلٱَص

ْ
َنيِذَّـلٱَةاَُط

ُهلَّـوَأ
ُ

مامأعضاوتتف،ميركلالوسرلاوذحوذحتكتيلف.»اَنَأْم
.كاياطخنارفغعوسيمسابلانتف،كبنذبرقتو،ريدقلا
،ُحَجْنَيالُهاَياَطَخُمُتْكَيْنَم«:ميكحلاناميلسلاقًاميدقو
هبُّرِقُيْنَمَو .)٢٨:١٣لاثمأ(»ُمَحْرُياَهُُكْرتَيَواَِ

بيجعلالوحتلا-٤

.هبّملأضرمنمجلاعيل،ىفشتسملازابخلماعلخد
رظتني،ًادجًاقياضتمناك،جالعلاديقهدوجولالخو
هطاشنىلإدوعيوجرخييكل،ربصلاغرافبهتحصةداعتسا
.هنوجموهحرموهتيويحو

بونذلايفتيمهنأبًافراعنكيملهنإ!ليمإنيكسم
ملو.ملاعلااذهرهدبسحب،نآلاىتحىشمهنأل.اياطخلاو
هللانكلو.هللانعًاديعب،رشلايفلغوتلايفالإركفي
.هصالخبدجمتيو،همحرينأءاش،ةريثكلاهتبحملجأل

ىتفءاج،ىفشتسملانمهجورخةعاسرظتنيوهاميفف
،ةفرغلالخدو،هدينمفزنتءامدلاو،ةرشعةسماخلايف
يفلماعوهو،درفلأهمساىتفلاناك.اهيفليمإناكيتلا
وهاميفمويلااذهيفهديتحرُجدقو.جورسللعنصم
،ىفشتسملاىلإعنصملابحاصهلسرأف.هلمعسرامي
.هحرججلاعيل

،ةيحيسممأيديىلعىبرتهنأ،ميظعزايتمادرفلألناك
تعاطتسا،اهيدافلةنيمألامألاهذهو.حيسملاليجنإلًاقفو
.هتثادحذنمةيحيسملالئاضفلاهبلقيفسرغتنأةمعنلاب
ىلإهمأقفاريناك،ةرشعةثلاثلاذنمبرللهتايحمّلسمكو
يفًايحورامندقو.هللاةملكعمسيل،ةيحورلاتاعامتجالا
هوبحأنيذلا،نييحيسملانايتفلاةيعمجءاضعأضعبةقفر
.هباومتهاو

ليلقلايفنيمأبيجعلالوحتلا-٤
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ضرعت،جورسلاعنصملعتيلةنيدملاىلإءاجنيحنكلو
يفشيعينأهيلعناكدقف.ةيساقةبرجتلثدحلاهناميإ
،قحلاىلعدرمتموليجنإلانعبيرغعمتجميف،ةلزعهبش
.هيلعًايساقناكهلكاذهو.ةيحورتاعامتجاهيفسيلو

ءاكزإنعفكتمل،هلجأنمةيلصملاةنيمألامألانكلو
،درفلأيبيبحايعجشت:لوقتهلتبتكدقو،هللاهتبحمران
.كيدافلًانيمأنكطقف.كعمهتملكو،كنمبيرقبرلاف
لب.حيسملاليجنإبحتستال،ًافيعضوًاريغصتنكامهمو
لبقيبرلانأدكأتو.هيفشيعتيذلاعمتجملايفهبرهاج
.هبنينمؤملاراغصلاةمدخ

حورهيفتثبو،ىتفلاتّوق،ةعجشملاتارابعلاهذه
ةيوقلاهديف.ىربكةيزعتهلدعأ،هللاكلذكو.ةعاجشلا
مامتإلًاعملمعتاهلعجتو،ءايشألالكهجوتيتلا،ةميكحلاو
عمءاقللةليسوهبملأيذلاثداحلاتلعج،هتمعندصاقم
ىفشتسملاارداغنأدعبف.ريخألااذهصالخلجأل،ليمإ
امهنيبفراعتلاةرتفنأعمو.ناباشلاىقتلا،ريصقتقوب
فطعردتسينأزابخلالماععاطتسادقف،ةريصقتناك
ضعبهنمسلتخينأو،ميركلاساسحلابلقلايذ،ديرفلأ
.بذكلاوعادخلاب،دوقنلا

ةباغىلإهتداعكدرفلأبهذ،رهظلادعبمويتاذو
ىقتلاكانهو.ةالصلاوسدقملاباتكلابلمأتللةرواجم
يفهتقفارمبهعنقا،ريصقراوحدعبو.هديبكسمأف،ليمإب
.راجشألانيبةهزن

.ثيداحألاىتشنالدابتيناباشلاذخأ،قيرطلاءانثأيف
زابخلاف.دجلاعباطامهراوحذختاىتح،تقولالطيملو
درفلألدبالناكو.ةيركفلاهراكفأءادبإىلإّبه،باشلا
ىلإملكتييكل،برلاهلاهحاتأيتلا،ةصرفلامنتغينأ

.هقيفرريمض

لاق،ًاقحتوميهنإف،دحأتامنأبيرنودب-
لوقتهللاةملكف.ىشالتدقهنأينعيالاذهنكلو.درفلأ
.»ُةَنوُنْيَّـدلٱَكِلٰذَدْعَبَّـمُثًةَّـرَماوُتوُمَيْنَأِساَّـنلِلَعِضُو«هنأ
مث،ناسنإلاتومينأًادجفيخملهنإف،ليمإاينذإرِّـكف
باذعيفىقليو،نادييكللداعلاناّيدلاهللامامألثمي
.يدبألامنهج

عيطتسيالهنأامك،هللانمبرهينأدحأعيطتسيالو
ٌناَيْرُعٍْءَيشُّلُك«:لوقتهتملكو.هملعنعًائيشيفخينأ

نأاذهىنعمو.»اَنُرْمَأُهَعَميِذَّـلٱَكِلٰذْيَنْيَعِلٌفوُشْكَمَو
.ءيشلكىريو،لكلاملعيو،ةايحلالكفرعيهللا

:مالكلادرفلأفنأتسا،تمصلانمةهربدعبو

دعبكريصمنوكيساذامو؟همادقفقتسنذإفيك-
وهمك!هوا.كلهتسكنإ؟رشلايفًاشئاعتيقبنإ،توملا

!يحلاهللايدييفعوقولافيخم

ىلعميخملانوكسلالظيفتقلطأيتلاتاملكلاهذه
َةَمِلَك«نأل.هرمأىلعهتبلغوليمإريمضتكرح،ةباغلا
هذهو.»ِنْيَّـدَحيِذٍفْيَسِّـلُكْنِمىَضْمَأَوٌةَلاَّـعَفَوٌةَّـيَحِهللاٱ
تلاسنأمتعيملو.هريمضتحلفوهتقرتخاةملكلا
.هعومد

!ريبكئطاخنميلاي.نيكسملاخرص،درفلأاي!هوا-
هحفصوهللاةمحرلانتنأنمعظفأياياطخ!كلاهينإ
!تكلهينإ،ةريثكًابونذتبكترادقل!هنارفغو

،تقرستنكنإ.درفلألاق،كبنذبفرتعتنأبجي-
،كريمضلقثيرخآبنذيأتبكتراوأ،تبذكتنكنإ
،كلرفغينألدادعتساىلعهنإ.هللاءيشلكبفرتعا
اَنَْفَرتْعٱِنِإ«:لوقتهتملكف.ةمعنقوفةمعنكيطعيو
اَنَرِّـهَطُيَواَناَياَطَخاَنَلَرِفْغَيىَّـتَح،ٌلِداَعَوٌنيِمَأَوُهَفاَناَياَطَخِب
همدو.اهعفريلبيلصلاىلعتامحيسملا.»ٍمْثِإِّـلُكْنِم
.ةيطخلكنمرهطينيمثلا

املكهبيجنمباشلازابخلاجرخأ،ةظحللاكلتيفو
:هقيدصلهلوانو،هسلتخايذلاغلبملانمهنمىقبت

دقل...كمهاردنمىقبتامكاه،درفلأايذخ-
؟ينحماستنأعيطتستلهف.كيلعتبذكدقل،كتعدخ
ميثأنعحفصينلهنأنظأانأ؟هللايلرفغينأنكميله
.ءاكبلابرجفنامث...!كلاهينإ!يريظن

ىلإدرفلأسفنيفرّثأ،هللاةمحرنمطونقلااذه
تاميذلا،عوسيىلإرظنينأهقيدصىلإبلطف،قامعألا
.ةاطخلاىقشألجأنمبيلصلاىلع

نوكتدق:نمؤملاقيدصلالاق،ليمإايسأيلاكرتا-
كليرتشيل،كلجألتامحيسملانكلو،ةعيظفكاياطخ

ليلقلايفنيمأبيجعلالوحتلا-٤
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ةفئاطهلأرقو،ليجنإلاحتفمث.كاياطخلكنعنارفغلا
.ئطاخلابهتفأروهللاةبحمنعملكتتيتلاتايآلانم

سفنلاكلتةئدهتيفدجمريغادبءيشلكنكلو
رقأهنأحيحص.نمؤينأليمإرودقميفنكيمل.ةقلقلا
هللاةمحرنأهنظيفيقبهنأالإ،هتراقحبرعشو،ئطاخهنأب
ناك.هتواقشةرثكلهلوانتتنأنكميالو،هقحنمتسيل

،يهلإلابحلااذهلايحًادماجيقبهنكلو،ًاعنتقمهريمض
بحملاهللانكلو.ةيطخلارثكتثيح،ةمعنلابضيفييذلا
يففلعفلابو.لاضلاىتفلاكلذةايحيفةمعنلابهلمععبات
هايإًاتكبم،ليمإريمضيفسدقلاحورلالمع،ةيلاتلامايألا
حتفنيهبلقلعجامم.ةنونيدىلعو،ربىلعو،ةيطخىلع
دعبو.اهعمسيتلاةيزعملاليجنإلاتاملكلائيشفًائيش

.عوسيبناميإلاب،مالسلادجوليوطعارص

دجوحلاصلايعارلاف!ةبيجعلاهللاةمعنيههذه
.حرفلاتيبىلإهبىتأو،هيبكنمىلعهلمحو،لاضلاهفورخ
منرملااهنعّربعيتلا،ةيقيقحلاةداعسلامعطليمإقاذكانه
مثِإَرِفُغيِذَّـلِلىَبوُط«:هلوقبولحلا

ُْ
.»ُهُتَّـيِطَخَْتِرتُسَوُه

.ةباغلايفةهزنلاكلتدعب،اهنيعةليللايفاذهثدح
هملعمةطاحإ،هتاكرحىلوأتناك،راهنلارونجلبنااملو
برلاهعنصيذلا،ميظعلاصالخلابًاملعلغشلايفهقافرو
.كئلوأىدللعفةدرثدحأ،راسلاأبنلااذهنكلو.هل
هوبصانواوراث،هللااودجميوهعماوحرفينأنمًالدبف
يذلا،ملعملاًاصوصخو.هورقتحاوهنماورخسدقل!ءادعلا
مئاتشلاهلليكيحارو،هردصيفظيغلالجارمتلغ
ثيح،ةرواجملاةيرقلالهأربخأمث.رشلكبهدعوتيو
.فنعبهتبنأوهمأتعرهف.هدلاونكسي

طخسلانمءاجوهلاةفصاعلاكلتطسويفنكلو
ملثيحب،هاوقوهازعو،هبناجىلإبرلافقو،راقتحالاو
عزعزتنأ،اهلاقعنمهيلعتقلطأيتلارشلاعباوزعطتست
أبنبملعيوهو،درفلأهقيدصةطبغتناكامدشلو.هناميإ
ناقيدصلاعقوتيتلاةديعسلاةكرابملامايأللايو.هديدجت
تاعاسدعبمويلكاناك..!ًاعماهايضقينأناميمحلا
،درفلأةفرغيفامإو،جورسلاعنصميفامإناعمتجي،لمعلا
اناك،تاعامتجالاكلتءانثأيفو.ةداعسلاامهيلعفرفرت
ةرتفلاكلتيف.هتوقةدشيفوبرلايفنايوقتيوناعجشتي
نعًاربعماهدشنيحار،مينارتةدعليمإملعت،ةديعسلا
ناقيدصلاناك،ءاقللكيفو.برلايفهحرفوهتداعس
:رارقلااذهبامهعامتجانامتخي

يبلقلكتاكيلع

يصلخمعوسياي

ينزوعيءيشيأ

؟ينترربوينتصلخنأدعب

نأةعمزمتناك،ةكرشلاةوالحبةئيلملامايألاهذهنكلو
تامواقملاوتابوعصلاف.ملؤمثدحبيهتنتنأو.يهتنت
هملعملَبِقنمًاصوصخو،تدادزااههجاويليمإناكيتلا
.ةظفةروصبهلماعيذخأيذلا

.ريبكلاهزبخمبناجىلإًانوحاطلغتسيملعملااذهناك
قباطلايفنوحاطلاىلإدعصينأليمإىلإبلطةليلتاذو
،ليدنقبهدوزيالنأدّمعتو.نيحطسيكراضحإلىلعألا
وهاميفو.ةمدمدنود،باشلادعصف.هقيرطرينييكل
،ملسلاةجردنعهمدقتجرخ،هتدوعقيرطسملتي
ضكرف.راتمأةدعولعنم،هرهظىلعسيكلاوىوهف
ىلعًاددمم،نيكسملاليمإاورظنعيمجلاو،لامعلاعمملعملا
بيبطلالاق،ىفشتسملاىلإهولقناملو.يعولاًادقافوضرألا
.مطحتدقيرقفلاهدومعنأقيقدلاصحفلاءارجإدعب
.هبحنيضقيسلئالقتاعاسدعبهنأو

ىعدتسينألأس،هيعوىلإباصملاىتفلاداعنيح
،عجوتيهقيدصىأرو،ريخألااذهلصواملو.درفلأهقيدص
.عومدلابهانيعتألتما

انأف،ّيلعكبتال.تئاملاىتفلالاق،درفلأايكبتال-
،ينرظتنيعوسينأبنقوميننإ.برلايفتومأنأديعس
...!ميظعلايحرفلايف

هلوحنمنظىتح،تمصوهينيعضمغأمثاذهلاق
:لاقوهينيعحتفنأثبليملهنكلو،ىهتناهنأ

ولامبرف!نآلالحرأنأيلجأنملضفأاذهمك-
.برلانعًاديعب،ىرخأةرمهيتآ،يتحصتعجرتسا

قاحللهترطضايتلاةعاسلاتتأنيح،درفلأملأتمكل
ةصرفهبنكتمل،كلذلًاعبتو.رضتحملاهقيدصًاكراتهلمعب
.ضرألاىلعةيناثةرمهاريل

ليلقلايفنيمأبيجعلالوحتلا-٤
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هاقلتف،ينافلاملاعلااذهنمليمإقلطنإحابصلايف
لٱاَُّهيَأاَّـمِعِن«:ًالئاقوًابحرمعوسي

ْ
...ُنيِمَألٱُحِلاَّـصلٱُدْبَع

.»!َكِدِّـيَسِحَرَفَىلِإْلُخْدُا

ةداهشعمسنيح،هقيدصقارفنعدرفلأىزعتدقل
دقف.حورلاملسأنأىلإ،هبناجىلإيقبيذلا،ضرمملا
ًاجهتبمةريخألاهتاعاسفرصليمإنأ،ريخألااذههربخأ
.ًامنرمو

دوسألانثاربنمينصلخ-٥

،ةليمجلاطسوتملاضوحندمىدحإيفيتماقإءانثأيف
درسدقو.نينمؤملالحاوسلارفخلاجردحأىلعتفرعت
:اهثادحأشاعيتلا،ةيلاتلاةريثملاةصقلاّيلع

،راصحلالالخو...ةنيدملالتحاءانثأيفًايدنجتنك
تايلمعنكلو.ئطاشلاىلعدنجلانمقلايفاننفستلزنأ
.ةنكمألالهجنانكاننأل،رطخلانمولختلنكتمل،لازنإلا
يذلابكرملالبقنمةئطاخةروانمببسبهنأعقاولاو
نأل.هنمجورخلاعطتسنملناكميفانتيرسترصوح،انلزنأ
،مهنمةبيتكتتأ،اندوجوبًاملعاوطيحأذإنيعفادملا
اميفو.رسألابانعقونأثبلنملو.ةهجلكنمانتقوطو
نمروهمجانفلخراس،ةنيدملالخادىلإاننوداتقينورسآلا
،ريسملانمةعاسدعبو.ةراجحلاباننومري،دالوألاوءاسنلا
.ًاضيأمكاحلارقمدجويثيح،ةنيدملابابنمانلخدأ
لمألكنأاندكأتو.انبقدحملارطخلاىدمانفرعذئدنع
.ًايئاهنعاضدقةاجنلايفانل

،دوسأنزحانحاتجا،نجسلابهايغيفانكاميف
لغشيناك،موؤشملاريصملانأل.ةملظمراكفأانتدوارو
يفعفادملاميزهالإهركعيال،ًادئاسنوكسلاناك.انراكفأ
.لاتقلاتاحاس

بابحتف،سمشلابورغدنعو،مويلاكلذءاسميف
هيلعسلجييذلاشرعلابهيبشيسركهيلإلخداو،اننجس
،مكاحلالخد،ليلقضعبو.دئاسولاضعبعم،كولملا
هلدعأو،مدخلادحأمدقتف.ءودهبهشرعىلعسلجو
نخديمكاحلاحارف.نويلغلالعشأو،رخآءاجمث،هنويلغ
ناك.رخآلاولتدحاولا،انهوجويفسرفتيوهو،تمصب
.ةوسقلانعّربعي،عانقكًادماجةرفصلاىلإلئاملاههجو
دحأىلإراشأ،هنويلغيفيذلاغبتلالكقرتحانيحو

دحأءاجمث.هباكسمأو،نايدنجهيلعبثوف.ىرسألا
ةحتفتدبف.نجسلاضرأنمةريبكةطالبلازأو،سارحلا

ىشالتةقيقديفو.اهلالخنمدوسألاريئزانعمسو،ةفيخم
،ةعرسبهتمهتلاوهتقزمةعئاجلادوسألانأل،نيكسملاتوص
.ليوطعزنمالآهيلعترفوثيحب

بهذو،مكاحلاضهنىتح،دوسألابجقلغأنأام
.بعرلالماوعدشأهءاروًافلخم،ةفشتنببسبنينأنود

.هتمصبًافلغم،مكاحلاءاج،اهنيعةعاسلايفودغلايف
يأ.اننيعأمامأبعرملادهشملارركتىتح،سلجنأامو
ةعبرألالخ،كيلاوداذكهو.بيهرلاريصملاىقالاندحأنأ
بورغدنع،مويلكيتأيمكاحلاناكذإ.ًامويرشع
،نويلغلاتمصبنخديو،هشرعىلعسلجيو،سمشلا
.رخآلادعبدحاولاانهوجوصحفتيوهو،هلدعيناكيذلا
ىلإهبيقليف،اندحأىلإريشيىتح،هنويلغئفطنينأامو
.ةعئاجلادوسألاثيح،ةيواهلا

نمفجتري.مئادبعريفشيعيناك،انمدحاولك
ذإ،ًاررقمناكانريصمف.ًادغنوكيسهرودنأ،ركفلادرجم
اذكهو.ةبعرملاةقيرطلاسفنبتوملايقالننأانيلعمتحت
،فجترتانبولقتنك،قفألاوحنليمت،سمشلاتناكنيح
.فنعنانزهتتوملاءادربنمةجومتناكولامك

،رشعسماخلامويلايفف..!ثدحامكيلإنكلو
باذعلاحبشهيفأدبيذلاتقولايفيأ،ءاسملايلاوح
ناردجهنمتزتها،لئاهراجفناعمس،انوحنفحزي
اندونجف.تثدحةيضرأةزهناولامك،نجسلا
.مكاحلارقملوحةمئاقلاتانيصحتلااوفسن،نورصتنملا
لكو.ضيبألاحالسلابزّكرمموجهبةنيدملااولتحادقاوناك
لكيفمههوجوىلعنوميهياوحارو،رعذلاباوبيصأناكسلا
تيقبباوبألانأامبو.انيفدحأركفيمل،اذكهو.هاجتا
صالخللةصرفلاانمنتغا،سارحلابرهدعبةحوتفم
كلذيفاملثمانجهتبانأانلقبسيملو.انشويجبقاحتلالاو
.مويلا

نمانذقنأدقف...!هللاانركشوانحرفرادقماوروصت
يذلا،تقولايفكلذو.ةبوجعأبامك،ةبهردشألاتوملا
نمةمايقاهنإ!ةاجننماهلاي.ًادوقفمءاجرلاهيفناك
.ةفيخملاهنثارببانبًاكسممناكتوملانأل،توملا

ليلقلايفنيمأدوسألانثاربنمينصلخ-٥
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ةصقلاهذهثادحأتعبتتكنأدبال،زيزعلائراقلااهيأ
ةقيرطلاكلتًاعظفتسم،انأاهتعبتتامكبلقشاعتراب
.ءاسعتلاىرسألاكئلوأ،توملااهبهجاويناكيتلا،ةبيهرلا
،ءانجسلاكئلوأعضونمجرحأًاعضوروصتتله،ًانيقيو
عضويأو!؟ةعئاجلادوسألانثارببقيزمتلابمهيلعموكحملا
نأنود،هباذعةعاسناسنإرظتنينأاذهنمبعصأ
ءيشيألمعوأ،اهريخأتوأاهميدقتىلعةردقلاهلنوكت
؟موتحملافيخملاريصملايفالتل

الناسنإلكهجاويس،بعصأًاريصمكانهنإ،معن
موؤشملاهطوقسدعب،ناسنإلانأعقاولايف...!هللاابنمؤي
توملايفًاسفنوًادسجهبتقلأوةيطخلاهترمد،ضرألاىلع
خلٱاَّـمَأَو«:بوتكموهامك،يدبألا

ْ
ملٱُْريَغَوَنوُفِئَا

َنيِنِمْؤُْ
لٱَوَنوُسِجَّـرلٱَو

ْ
ُعيَِمجَوِناَثْوَألٱُةَدَبَعَوُةَرَحَّـسلٱَوُةاَنُّزلٱَوَنوُلِتاَق

لٱ
ْ

يفْمُهُبيِصَنَفِةَبَذَك لٱِ
ْ
ملٱَِةْريَحُب

َوُهيِذَّـلٱ،ٍتِيْربِكَوٍراَنِبِةَدِقَّـتُْ
ملٱ
توميهةيطخلاةرجأنإ.)٢١:٨ايؤر(»ِيناَّـثلٱُتْوَْ
يفًابوُتْكَمْدَجوُيَْملْنَمُّلُكَو«،)٦ةيمور( حلٱِرْفِسِ

ْ
َحِرُطِةاََي

يف .)٢٠:١٥ايؤر(»ِراَّـنلٱَِةْريَحُبِ

كئلوأريصمنمًالوهدشأوهسيلأ،ريصملااذه
ةليسوكانهناك؟مهتصقانولتنيذلا،ىرسألالاجرلا
لوجينيذلارشبلاو.ًالعفمهمظعمصلخدقو،مهصالخل
دجوتالفأ،وههعلتبينمسمتليرئازدسأكمهلوحسيلبإ
،حيسملاعوسيةرافكدجوت!ىلبفلأوىلب؟مهصالخلةليسو
هسفنلعجدقل.هللامامأميثألائطاخلاناكمذخأيذلا
هنأىتح.اناياطخلكنع،يهلإلالدعلامامأًالوؤسم
:بآلاىلإخرص،انمالدباهعرجتيتلا،مآلالاتاعاسلالخ
ِمل،يِٰهلِإيِٰهلِإ«

َ
توملاةرارملكقاذهنأىنعمب.»؟يِنَتْكَرَتاَذا

.زيزعلائراقلااهيأكنعًاليدب

قيرطلاوهاذه.صالخللديحولاقيرطلاوهاذه
ىلإيدؤملاديحولابابلااذهنمديفتكتيلف!ةاجنللديحولا
.وجنتوهلخدتف،ةيدبألاةايحلا

ةمثألا،ةيدبألادئاقولاةيواهيفًالاحهللاقليملاذامل
لكيف،بيجعلابحلارجفتانه؟هنبااوبلصنيذلا،ةلتقلاو
لٱُهللاٱَّـبَحَأاَذَكٰهُهَّـنَأل«:هتالامج

ْ
لٱُهَنْبٱَلَذَبىَّـتَحََملاَع

ْ
،َديِحَو

حلٱُهَلُنوُكَتْلَبِهِبُنِمْؤُيْنَمُّلُكَكِلَْهيالْيَكِل
ْ

(»ُةَّـيِدَبَألٱُةاََي
.)٣:١٦انحويبسحبليجنإلا

يف،رفغياليذلاهدقحنعهللاربعيناسنإلاناكاميف
ةميرجلاهذهطقفسيل،ةيناسنإللرفغيهللاناك،عيظفلتق

يفتكينأنكميهبحنإ.مئارجلالكًاضيألب،ةعيظفلا
هنبامدبةلادعلافيسلالتباءاقلئطاخلكصالخب
.ديحولا

هذهلبقاوعرساف.ئراقلااهيأًاضيأكلجأنماذهو
:ًالئاقمنرتنأعيطتستذئنيحو،ةمعنلا

ميجرلاسيلبادبعاياطخلانجسيفتنك
ميحرلايناجنمثيصالخلومأمريغ
نيمثلامدلابكاذينارتشاوينارتشاو
ميظعلايدافلاكلذينيدلاملابفينل
ميحجلاتاباذعنمهامدبينادفلب
.نيمثلامدلابكاذينارتشاوينارتشاو

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

Germany

ليلقلايفنيمأدوسألانثاربنمينصلخ-٥
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