
 ءافطل مھ مك 

 

 نوكی نأ هدیرأ انأو دعج ھنكل ...فیفط ٍلكشب الإ ھّصقأ امً اردانو ً،امئاد ھلیُطأ ،تاونس رشع اھرمع ،يرعش عم ةیقیقح ةاناعم يدل

 عراشلا يف نوكأ امدنعو ً،ادعج ّلظ ھنكل ،تویزلاو تامیركلا نم دیدعلا تاونسلا كلت لالخ ھعم تبرج دقو ،ریرحلاكً امعان

 نم هآ .يعافألا وذ )اسودیم( ھجو وھ يھجو ّنأكو يمامأ نم لافطألا برھیف ،لوغ ىلإ ينلوحت نأل يفكت ةطیسب ءاوھ ةمسن

 .دیرأ املثم حبصی ملوً اریثك ينبعتأ ،لیوطلا يرعش

 حفاصی نأ نمً الدبف ...ھنم تبرغتسا ،ةصاخلا ھتقیرط ىلع يب بّحر تیبلا باب مامأ ةیرودلا سیئر ،ةحرابلا ءاسم ينولقتعا

 ،ةحفاصملاب ةبیرغ تاداع اھیدل - تأرق امك - بوعش ةّمث .عراشلا ىلع طقسیو يمف نم ٌّنس ریطیل ةرارحب يھجو حفاص ،يدی

 ،نمألا عرف ىلإ انبھذو ةرایسلا ىلإ ةبحمب ينلكر َّمث ؛بوعشلا كلت نم ةیرودلا سیئر نوكی نأ يرس يف تنَّمخ ،فنألا لیبقتك

 .ةركلاب بعلی وھو ھسرھیف ةراحلا لافطأ دحأ ھسودیس فیك تلیختو عولخملا ّينس لجألً اریثك ُتنزح

 تاخرص تناك .ةیوازلا يف سلجأ نأ ٍةبوعصب ُتعطتسا ،نابشلا تارشع اھیفو ،ةقیض ةنازنز يف ةدومب ينومر عرفلا يف

 ةارابم نوعباتی نآلا مھو ،تانویزفلت مھیدل ،ةرواجملا نیزانزلا ءالزن لیمج مھظح ،اھلك تاھجلا نم انتنازنز ناردج محتقت ةلئاھ

 .بخصب نوعجشیو ةنولشربو دیردم لایر

 رثانتیل ةوكلا ربعی رمقلل فیفط ٌءوض ةمثو ،ءاضفلا ىلإ لیللا لُّلست ةنازنزلا فقس يف ةوكلا كلت نم بقارأ انأو ةعاس تّرم

 ُتطقتلاو يمف ُتحتف ،دّھنتأ ينتلعج )كبحأ( ةملك ،"انیل ای كبحأ انأ" :ةرابع يراسی نع ٍرادج ىلع تحمل ..ً.ةفداصم .انداسجأ نیب

 نأ بجی ،ةنعللا كیلع ،انیل ای كبحی لجرلا اذھ" :يلی ام ةرابعلا كلت لفسأ ّينسب ُّتحن َّمث ،طوقسلا كشو ىلع ناك رخآً ّانس ھنم

 مھس ةمثو بح بلق ُتمسر مث ."لجرلا كلذ انیل نیھبشت كنكل ،كبحأ يننأل ...ةریمس ایً اضیأ ةنعللا كیلعو ،ةقیقحلا هذھ يمھفت

 .)عمتجملا فصن لجرلا( ّنأبً ادبأ ّنمؤیال ّنھنإ ،ایابصلا نم ٍهآ .يصیمق بیجب ّينس ُتعضوف ُتیھتنا ،ھیف سورغم ببدم ریغ

 :يراجل لوقأ انأو ُتقھش مث ينیمی ىلإ تردتسا ،بابشلا تمص ببسب قنتخأ تدك

 ..ً.ابحرم !؟انھ تنأ !ناسرع ةلقع يلع ـــ

 ...ناسرع ةلقع يلع تسل انأ نكل ...الھ ای ـــ



 .يراوج ىلإ سلجی نم عمً اثیدح حتفأل )يبونجلا راودلا( صاب يفً امئاد اھسرامأ تنك ،يعادبإ نم ةلیح هذھً اعبط

 :متمتأ انأو تضھن ،ةداعسلاب ترعش ،يمساب رصنعلا خرصو ،ةنازنزلا باب حُتف ٍذئدنع

 ...ءاشعلا دعوم ناح ـــ

 :بابشلا ُتلأس جرخأ نأ لبقو ،بابلا وحن ُتیشم

 ؟ءيشب ينوصُوَتأ ـــ

ٌ دحأ سبنی مل .تاعاس ذنم لفُقأ دق قوسلاف لیشیم ولیك وأ حافت ولیك وأ لاقترب ولیك مُھدحأ ينم بلطی نأ ُتفخ ،ةحارصب

 نم ينكسمأ ھلیمزو ،لْجِر نم وھ ينكسمأ ...تطقسف ّيلجر ىلع رصنعلا ينلكر اھدنع .ُتجرخو ءادعصلا تّسفنتف ،فرحب

 ،ّيلجر بِعُتأ ال ىتح يشمأ نأ نادیری ال ...نافیطل امھ مك ؛متعملاو لیوطلا رمملا اذھ يف ،ةعرسبو يناّرج َّمث ،ةیناثلا لجرلا

 .امُھفطل ينلجخأً العف

 ،ھلاوج ةسدعب هروصی ققحملا ناكو ،ھیلع ٌّيمغمو ،ھئامدب ٌجرضم ،ٍراع و ٌلیحن ٌباش ضرألا ىلع ناك ،ّققحملا ةفرغ يف

 .جراخلا ىلإ رصانعلا دحأ ھلمح ىھتنا امدنع

 :يب حاص ،ھل ُتمستباف ،ققحملا َّيلإ رظن

 ؟دغوای لیوط كرعش اذامل ـــ

 امدنع اھب ينعلدی ،يتلاخ جوز ىدل ةلضفملا ةملكلا اھنإ ،نونح ونایبل ىقیسوم اھیف ةملك !)دغو( ــلا هذھ ةفیطل يھ مك ،هللا ای

 .ءاقدصألا عم قرولا بعل يف ھَكیرش نوكأ

 .دلبلا ىلع ةینوكلا ةرماؤملا ةیادب ذنم ھعطاقأ انأو ،ضراعم انتراح قالح نأل ـــ

 .ھناونعو ھمسا ينطعأ !؟ضراعم ـــ

 .ةیبونجلا ةربقملا يف نوتیزلا ةرجش نیمی نع عبارلا ربقلا يف نكسی وھو ،)نیدلا جات( ھمسا ـــ

 طقف اھدحو ّةینمألا ةزھجألا ّنأب ٌنیقی ّيدل ..ً.اریثك ُتحرف ً،الاح جات وعدملا بلجب مھرمأو ،رصانعلل ناونعلا ىطعأ ّققحملا

 .ماع ذنم يفوت يذلا يبأ يل دیعتل رخآلا ملاعلا ىلإ لوصولا عیطتست



 كلذ دعب ،نیخث ٍلبحب ھطبرو ھفك يف ھعمجو لیوطلا يرعش طقتلا مث ،يرھظ فلخ ىلإ ّيدی طبری وھو ٍثبخب ّققحملا مستبا

 .يرعش نم فقسلابً اقلعم ریصأل ،ىلعألل يدسج عفتراف ،رصنعلاو وھ لبحلا َّدش َّمث ،فقسلا يف ةیندعم ةقلح نم لبحلا اذھ رَّرم

 عفدی رخآلا وھ رصنعلاو ،رصنعلا ىلإ يدسج عفدی ققحملا راص .ةحوجرأ يننأكو ،ةفیرظلا ةركفلا هذھ ينتشھدأ ...وااااااااو

 ؛)ارای( ةینغأ امھل ينغأ تحر ،ةبعللا هذھً ّادج ينتبجعأ ،امھعم ُتكحض ،نیریغص نیلفطك ناكحضی امھو ّققحملا ىلإ يدسج

 ،ُتنزح ،يرعش نم فقسلابً اقلعم انھً ادیحو ُتیقب ً،الیلق امانیل ةفرغلا نم رصنعلاو وھ جرخ َّمث ققحملا بءاثت ،قئاقد دعب ،نكل

 يسن - يظح ءوسل - ھنكل ...ققحملا اذھ فیطل وھ مك ،ةثالثلا نحن انل ةعتمم تناك ةبعللا ؟نارسخی اذام ؟يعم ابعلیل ایقبی مل اذامل

  .ْتبھذ امثیح تابجعملا تارظن يندراطتو ً،اروھشم ریصأل رركتت نل ةردان ةصرف ترسخ اذھبو ،ھلاوج ةسدعب ينروصی نأ

 ينیبج ىلع ْتطحو تابابذ عضب يھجو نم ْتبرتقا ...ٍذئدنع ،يھجو ىلع ينیبج ىلعأ نم لیسی يمد أدب ،تاعاس عضب دعب

 :يل ْتلاقو ْتمستبا ،يفنأ ىلع طحتل ْتراط ،ْتبرش نأ دعبو ،اھنم ةبابذ ةّمث ؛مھنب يمد برشتل

 ...ذیذلٌ ذیبن كمد ...كلً اركش ـــ

 ...نیولحلا ةمدخب انأ ،يتقیدص كنیع مركت ـــ

 ؟لاؤس نكمم ـــ

 ...يلضفت ـــ

 ؟هللا دوجوب نمؤت لھ ـــ

 ..ءيش يأب نمؤأ نأ عیطتسأ ال لكشلا اذھب قلعم انأو ،ةحارصب ...ممممممم ـــ

 ...دحلم َتنأ ينعی ـــ

 ...يضاملا ءاثالثلا مویً انمؤم تنك يننأ ركذتأ ـــ

 :اھل ُتفدرأ مث ُترفز ،يھو انأ ةقیقدل انتمص

 نمؤی ال هللا نأب رعشأ يتلوفط ذنمو ،داضملا نامیإلاو نامیإلا بحأ ،دحاو فرط نم نامیإلا بحأ ال انأ يتقیدص ةحارصب ـــ

 ...يب



 ...مممممممم ـــ

 :دعتبت يھو يل ْتسمھ ةبابذلا كلت ،ةروعذم يھجو نع تابابذلا تراطف ،ةفرغلا ىلإ ّققحملا لخدً ةأجف

 ...يبیبح ياب ـــ

 ّيلجر ىلع ينلكر رصنعلا نكل ،ءاشعلا صوصخب ھلأسأ نأ دیرأ تنك ،ةنازنزلا ىلإ يعاجرإو يلازنإب رصنعلا رمأ ّققحملا

 .متعملاو لیوطلا رمملا اذھ يف ينّرجیو ٍلجع ىلع امھطقتلیل ،تطقسف

 :ھیلع ُتخرصوً ّادج ُتحرف ،يدلاو توص ھبشت تاخرص توص ينذأل ىھانت رمملا يفَرط ىلع تانازنزلا ىدحإ باب نم

 نع اریماكلا مامأ ثدحتنل )ایندلا( نویزفلت ىلإ اننولسریس لیلق دعب ...نئمطا ً،ّادج ءافطل بابشلا ،متھت ال ...؟اباب كفیك ـــ

 برشنل تیبلل عجرنس اھدعبو ،)يمالعإلا لیلضتلا( ةرقف عیذم عم ةیراكذت ةروص ىلع لصحنس مث ،ةمھملا ةیصصقلا انبراجت

 ...ناااااااااامرخ ...كضرع ىلع رتسی ،يتییفوسلا داحتإلا ةمحرب ،طقف ناتراجیس ؟ناخد يش كعم ،متھت ال ...نایرلا قرع

 ىلع ٍقلتسم انأو ،يتنازنز باب حتفی رصنعلا ناك ،ةنولشربو لایر يعجشم خارص ببسب ينعمسی مل يبأ نأ ودبی ام ىلع

 :قمعب ركفأ ضرألا

 ىنمتأ ،نینمؤملا مامأ ةیاغلل جرحم ٍفقوم يف ءاھقفلا عضتس ةینمألا ةزھجألا دی ىلع رخآلا ملاعلا نم يدلاو عاجرإ ةیلمع ـــ

 .بسانملا ریسفتلا هللا مھمھلی نأ

 .ةنازنزلا فوج ىلإ ٍفطلب ينامرو ھتقیشع يّننأك ھیعارذ نیب ّيسنامورلا رصنعلا كلذ ينلمح َّمث

 ىلع رقن بابشلا دحأ نكل ،ناسرع ةلقع يلع نع ثحبأ تحر ىلعألا يف ةوكلا كلت نم للستملاو تفاخلا رمقلا ءوض ىلع

 : يل سمھی وھو يفتك

 ؟ثثجلاب ةدیج ةفاقث كیدل لھ ـــ

 ...يدی نیب اوتام يترسأ دارفأ بلغأف ،معن ـــ

 .فیعض يرظن نأل ،ال مأ تام دق باشلا اذھ ناك نإ دكأتت نأ لواح تحمس اذإ ـــ



 ،رمقلا ءوض وحن ھعفرأ انأو ھسأر ُتنضحو ھیلإ ُتینحنا ،يراعلاو لیحنلا باشلا كلذ تحملف ،يل راشأ ثیح ىلإ ترظن

 ...ُتقھش .ھینیع يف حوضوب يھجو ُتدھاش نأ ناك َّمث ،ھنیع يف رظنلا نعمأ انأو ھفنأ يفنأ سمال ىتح ھھجو نم يھجوب ُتبرتقا

 ُتدّكأت ٍذئدنع ...َّيفكب يرعش ُتسّسحت َّمث طقسیل باشلا سأر ُتكرت ،قدصأ مل ،ریرحلاكً امعان راص ھنأكً ادعج ناك يذلا يرعش

 .ریرحلاكً امعان راص يرعش نأ نم

 ،يل اوقفص بابشلا ،برطب لیامتأو قفصأ ُترصو ،نونجمك كحضأ انأو ةنازنزلا فصتنم يف ُتفقوف ً،احرف يلقع راط

 ُتصقر ،لیحنلا باشلا ةثج بناجبً الیوط ُتصقر ،ةیئادبلا يتصقر لجأل اتقفص - رادجلا كلذ قوف نم - ةریمسو انیل ىتح

 .رومخمٍ جرھمك ،ناوشن

 .ھئوض نمً ادیزم انیلع يكبی حار ،ةقیضلا ةوكلا كلت ربعو ...كانھ نم ،رمقلا امنیب

 
 


