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التقديم
فلك حصرية
ضبٌ٘د تٌ٘ٚر ٓ٘ ابّ اهع ًَّٞ٩أمحد تٌٚد٘رو ٗأ د٘ ا٪دٙد
ضبٌ د تٌٚدد٘ر ٗ ٌاددٕ ل٢صدد ٞاهاٌ٘ٚرٙددٞو ٗ د بوددا ٓ د ا ا٪د ٙد
اهل د م ًللُدد ٞأدبٚددً ٞيً٘ ددٙ ٞادد٘ي طٚددٕ ا٪د ٙد ددٕ ً د
" ٌ ٚا٪دب اهعيب:"ٛ
"/طإذا ٚى إُدم أدٙد ًعدي ٜطذد ٛذهدم ندٚو ًِدم ٗإذا
ٚى إُم أد ٙيبٛو طذ ٛذهدم تاعدم ذ ذاتدمو ٗإُدم هاد٘ذ
ًام إذا ٚى إُم أد ٙلمل ٛبأدق ًعلُ ٛاهلوٌٞو ٗأٗسدعٔلو
ٗأ ٌألو ٗ ٨أكلد أُظ ِّق أْ كلت لً ًعيٙلً دد مل ٙلدّ سدإُٔ
دد ٗظدى إ ازبٌدلٓم املفاذدٞو ٗندم املفاذدٞو كٌدل ٗظدو
أُ إهٔٚل؛ ط ٩تللد تلا و ٗٙ ٨للد اهِلس  ٙدٌعْ٘ بعدو
ًل تلا ًاٙ ٟعى إ و٘بٍٔو كٌل ٙعى اهذلتح إ امل ِٙدٞ
اهيت ٙأيٓلو ط ٚاأثي بٔل ا٨سا٣فلر كوَّٕ"/

5

ٗهد د ا٪دٙد د ضبٌددد٘د تٌٚددد٘ر ذ "ً ٙدددياْ  "4981ذ يٙدددٞ
"درب اه ددعلد "ٝبلهاددلٓيٝو ٗ د ؽدد ٟذ٘هاددٕ ذ ٓد ٖ اهايٙددٞو
ٗا دداوب بأٓوددٔلو ٗهله ددٍٔ ٗاسدداٌد إ أًددلدٙفٍٔو ٗهع د ًددد
د "ذ
أ ذلهلٍو هاِاادى أسديتٕ بعد ذهدم إ ؼدلً " ٞٚد
اهيٙفو هاعد٘د بعد ٓل إ ًد" ٛاسبوٌٚد "ٞبلهادلٓيٝو ذهدم اسبدٛ
اه  ٜدي دّ سدلكِ ٕٚإُٔدٍ ًدّ اهعوٌدل١و ٗأظدٌلب ازبدلٖو
ٗك دددلر املددد٘قذ و ٗ دد اك دد إ ٓدد ٖ اسبٚدددل ٝاهددديت ؽدددلٓل
ًادددِا ً٩بدد اه ٣ٚدددل املاِ٘ دددً ٞدددل بدد اهيٙدددف ٗامل ِٙدددٞو ً ددلً
بله٘ ِٞٚو ٗ يبادٕ ًدّ اسبٚدل ٝاهصدع ٞٚو هالصدلهى ٓد ٖ اشبد ٝو
طٌٚل بعد اُال ٩د ٞكد م ٝذ أدبدٕ ًٗعِٚد ًل ُٔدى ًِدٕ ًدل اسداالل
 ٩هِذ ٕ  ٘ ِٙلً ٙغ ٧ً ًِٕ ٜهذلتٕو ٗكالبلتٕ.
ًٗصل ً
اهاٌددددو ضبٌدددد٘د تٌٚدددد٘ر بلملدددد ارس املعددددي ٞٙذ امليًوددددٞ
ا٨با اٚ٢ددٞو ًٗددّ ثددٍ اهاٌددو ز رسدد ٞاه را دد ٞاهعوٚددل ذ امليًوددٞ
اهفلُ٘ٙددٞو ٗ د اؼدداليٖ ًدديئ اهاٚذ٘ ٚ٢د اه د  ٜطلهددأٖ ذ ب اٙددٞ
دراسدددإ ذ ٓد د ٖ امل رسددد ٞاه را ٚددد ٞاهعوٚدددل إ اُ٨االدددل دددّ
اه راسٞو هٚو ذ طرتً ٝيؼٕ ًل ٙصغى بٕ ٗ طيانٕو ًاخ اً
ًددّ اهاددياٝ١و ٗاملاللهعدددٗ ٞسددٚوٙ ٞاؽدددً ٛددّ ٩هلدددل ودد ٟاملودددى
ٗاهذياغو ًٗل ميلّ أْ ٙعلُ ًّ ٕٚا ٓٗ َ٨٬ر اه٘ و ٗبلهذعدى
تذيغ ه راس ٞا٪دب اهعيبٛو ٗا٬داب اهعلملٞٚو شوعٕ ود ٟذهدم
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ٗاه د ٖ ٗشدداٚإ ضبٌ د تٌٚدد٘ر اه د ٗ ٜهٔددٕ ب د ٗرٖ ٗشددوعٕ وددٟ
ياٙ ً" ٝ١ث  ٟ ٚبّ ٓصلَ" هوٌ٘ٙوٌ ٗ ٛع" ٞز "ِٞٙهوللت
ٓٚلىو إؼلط ٞإ اهلا ٗاهيٗاٙل اهيت يأٓل هولدفم ًدّ
ا٪دبددلٗ ١اهلاددلب ا٪هلُ د و ٗ د تددأثي ضبٌدد٘د تٌٚدد٘ر بل٪د ٙد
اهذيُ ً٘" ٛبلسلْ" ٗا٪د ٙاهيٗس" ٚتصٚل٘ ٗت٘رهِٚف.
هاد كددلْ شدداٚإ "ضبٌد تٌٚدد٘ر" ددم ًيشد زددل  ٙدديٕٙ
ٗزددل ه ٙددٕ ًددّ ثالطددٗ ٞاسددعٞو ًٗ٘ٓ دد ٞأدبٚدد ٞرطٚعددٞو هٚاددلثي بددٕ
ضبٌدد٘د ٗٙا ددد ً ٓ ددٕ اهدد٘ا ع ٛذ اهلالبدد ٞاهاععددٞٚو ًٚددث
قٔددي ٗاؼددٌلً ذ صبٌ٘ اددٕ اهاععدد ٞٚاً" ٗ٪ددل تددياٖ اهعدد "
هٚعودد د بٔددددل ضبٌدددد٘دو إ ولبدد د ًل كدد د ماً دطعددددٕ إ تاوٚدد د ٓلو
ٗاهادددأهٚف وددد ٟنيارٓدددل؛ طلاد د بلك٘رتدددٕ ذ اهعدددلَ  4841ددددد
يش٘ "إ ٨إُٔ مل ٙو ث أْ ظ َ بيًٚى شاٚإ ضبٌ و ٗٓد٘ ذ
رٙعددلْ اهص د لبو صددل أظددلبٕ بددلسب ْ اهص د  ٙو ٗأُٚددلر ًلهددٕو
ٗطا اْ محلسٕو ٗاسا٘ و ٕٚاهٚأس ٗاهاِ٘طو طلُ ِٗٙ ً ٠لً
ً ا دددوٌلً ه٫سدددٗ ٟا ً دددلطو إ ٨أْ اٙ٪دددلَ ددددد ٗٓددد ٛاهلذٚودددٞ
بلُ ًلي ازبدي ددد هعوادٕ ٙا دى ًدّ ه ٙد ود ٟاسبٚدلٝو ٗٙدِذو
ّ ُذ ٕ اهٚأس ٗاهذصى ٗاهاِ٘ط.
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ٗٙاف ضبٌ٘د ًّ ه ٙٗ ٙالبد يٙدو ا٪دب ًٔاد ٙلً بٔد ٠
شدداٚإ اهياًددىو ًٗاد  ً٩ودد ٟاهلالبدد ٞبِصددلط ٌٗٓددٗ ٞاُد طل
ٗٓد٘ اهد ٗ ٜرن ددّ أبٚددٕ "أمحد تٌٚد٘ر بلشددل" أًد أبدديز أ ددَ٩
عيٖ ًّٗ أ اللب اهذلدي ٗا٪دب املعد ٗدّٙو ٗهدٕ اهع ٙد ًدّ
امل٧هذدددل اهِذ ٚدددٞو ٗاملعدددِذل اهذيٙد د  ٝاهددديت تلصدددف دددّ
ً٘سدد٘ ُ ٞٚدددلدرٝو ٗ دد ر ٝتياثٚدددٙ ٨ ٞصدددو هلددل ن دددلرو ٗرن ِدددٕ
ضبٌ٘د اهع  ًّ ٙاملولل ٗاهعذل ٗ كلْ ًغيً ًل بدل٪دب
ٗاهوغدددٞو شدددغ٘طلً بدددلهاياٗ ٝ١اه ٌدددث ٗا ٨ددد ٩ضب د د ًل هولالبدددٞ
ٗاهاأهٚفو ٗبلملالبى طا ين أبٖ٘ دد ًِ سّ ً لي ٝدد با٘هٔٚدٕ
إ اهاددياٗ ٝ١ا ٨دد ٩و ٗتِصدد٣إ ودد ً ٟد طِددْ٘ ا٪دب ٗاهوغددٞ
طأ ى ا٨بّ وً ٟلا  ٞأب ٕٚاهعلًي ٝبدٍِٔ شد  ٙو ِٔٙدى ًِٔدلو
َٗٙع د م ًددّ ذ ل٢يٓددلو ٗٙدديٗ ٜالصددٕ ًددّ ٔ ٘ ِٙددلو ٗػبددين ًددّ
صبلُٔٚل.
كلْ حملٌد٘د شدغف دلػ بدلملِذو٘ ٛو اهد  ٜنديس طٚدٕ
ُ إ اهيًٗلُ ٞٚو كٌل تأثي بع د ًّ اهصعيا١و لظ ٞشعيا١
املٔوي ٗذ ًا ًأٍ "ه اْ وٚى هد اْ" اهد  ٜكدلْ هلالبدٕ
"ا٪هٌِ ٞاملال ي "ٝبِ أل هيًٗلُ د ٞٚاهيً ٙدٞو تدأثم دلػ
ذ ٗه إُ.
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مل ٘ٙاهدددٕ ضبٌددد٘د تٌٚددد٘ر طاددد اْ شددداٚإ ضبٌددد طادددب
هٚصلى ذهم ُاالدٙ ٞدأس ًٗد ْ ذ ًٚلتدٕو هٚدأت ٛطاد اْ ٗهد ٖ
ٗملل ٙاولٗز اهعصي ّٙلًلًو ٗػبعودٕ ٙعدٚض ًدي ٝأ ديً ٠لهدً ٞدّ
اسب د ْ ٗا٪ملو ٗٓدد٘ املدديت ب بأسدديتٕ ارت ل دلً ك د ماًو هٚفٌددي
ا٪مل ٗاسب ْ أدبلً ن ٙياًو ٗاُالهلً را ٚلً له اً.
ُصي تٌ٘ٚر اهع  ًّ ٙاهاعغ ٗاهيٗاٙدل ًِٔدلً :لاد٘ب
و ٟازب دد و نلُ ٞٚدد ٗ لي اهياٗ ٜدد ٗإ اهوال ١أٔٙدل اسبد م
دد إ هلُ أ ٌلهٕ امل يًً ٞٚفى :يٗس اهِٚى ددد ِلبدى ددد ًد٘ا١
اشبله د  ٝدددد اهٚددَ٘ ددي كدد ب ذ ك د بو إؼددلط ٞإ أ ٌددلي
أ ي.٠
كٌددل ًدديػ وددً ٟؽدد٘ر اهِد ٗا ا٪دبٚددٗ ٞاهدديت كلُد
تاددلَ ذ ًِد ي ٗاهد ٖو ٗكلُد ٓد ٖ اهِد ٗا تؽددٍ اهع ٙد ًددّ
ا٪دبددل١و ٗاهعوٌددلٗ ١اهصددعياً ١فددى اهصدد ،ٚضبٌد د ٖو ٗاهصدد،ٚ
اهصِاٚالٛو ٗاهصل ي ضبٌ٘د سلً ٛاه لرٗدٜو ٗنمٍٓ اهلفم
ًّ رهل ٨ا٪دبو ٗاهعوٌلٗ ١اهصدعيا١و ٗ د كلُد صبٌ٘ ادٕ
اهاعع" ٞٚاهص ،ٚمجع "ٞبلك٘رُ ٝالهٕ ا٪دبٗ ٛاهيت كدلْ د
كا ٔددل بلهؤودد ٞاهعلًٚدد ٞثددٍ ددلَ بعدد ذهددم باع ٙوددٔل إ اهوغددٞ
اهذعٌُٔ٪ ٟل ا٪كفي اُاصلراًو كٌل لَ باع ٙى بعو ِلّٗٙ
9

اهاعغ طٔٚل ًفى ع" ٞأب٘ و ٛلًدى ا٪رت ٚد " ٗاهديت د ي
ِ٘أُدل إ "أبد٘ ود ٛاهذِدلْ" .أًدل صبٌ٘ ادٕ اهاععد ٞٚاهفلُٚدٞ
طللُ ذ اهعلَ  4891بعِ٘اْ " ٍ ًا٘ه "ٛهاؤٚدل "سد ٚدٚب"
ثٍ "ً٘ا ١اشبله ٗ "ٝاهع ٧ً ًّ ٙهذلتٕ اهيت بوغ سا كالبلًو
ًِٔل اهاعٗ ٞاهيٗاٗ ٞٙامل يًٗ ٞٚاه راسل اهوغ٘ٙدٗ ٞنمٓدل ًدّ
اهذِْ٘ اهيت بي طٔٚدل ضبٌد٘د تٌٚد٘رو ٗ د رد تيمجد ٞأ ٌلهدٕ
إ دد  ٝهغدددل أهِ ٚدددً ٞفدددى ا ُلوٙ ٚدددٗ ٞاهذيُ دددٗ ٞٚا٪مللُٚدددٞ
ٗاهيٗسٞٚو كٌل ًلز و ٟاهلفم ًّ ازب٘اٗ ٢اٗ٪مسًِٔ ٞل:






ذ  ُٚ 1لْ  4811اًاذى أ ؽل ١صبٌد اشبله  ّٙب ار
ازبٌعٚددد ٞازبغياطٚددد ٞبااددد٘ٙى ضبٌددد٘د تٌٚددد٘ر اًاذدددلً٨
بإُالهدددٕ اهاععددد ٛبلهوغددد ٞاهعيبٚددد ٞاهذعدددٌٟو ثدددٍ
ا اٚدددلرٖ ًدددّ دددى أ ؽدددل ١اصٌدددد هٚعد د ح ؽدددً٘ا ذ
اصٌد لَ .َ4818
ذ ددلَ ً 4811عددى ودد ٟهددل ٝ ٢ا٪دب ددّ كالبٚددٕ:
إً لْ هلل دد كى لَ ٗأُاٍ خبم.
ذ لَ ً 4814عى و ٟهل ٝ ٢أً دّ كادلب شدي ٛ
تيهٍ إ اهذيُ .ٞٚ
ً 4819عى و ٟهل ٝ ٢اه ٗه ٞاهاا ٙي ٞٙذ ا٬داب.
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4811

ٗطِٕ.

ًٌِددٕ ٗسددلَ اهعوددَ٘ ٗاهذِددْ٘ تليمي دلً ٪دبددٕ

ذ  4819ا اٚددلرٖ ًددّ ددى اصٌددد اهعيا ددٛوو ٗاصٌددد
اهوغدد٘ ٜاصددي ٜؽدد٘اً طٌٔٚددلو كٌددل لً د كددى ًددّ ً رسددٞ
اهوغل ذ رٗسٚل "ً٘سل٘" ٗهلًع ٞب٘داب بلصي بلً٨اذدلي
ز٘ه ٖ ذ اهعلَ ُذ ٕ.
ٗ

شلرن تٌ٘ٚر ذ اهع  ًّ ٙامل٧ريا ا٪دب:ٞٚ

دددددد ًدددد٧ري ا٪دبددددل 4811 ١بددد مٗ
ب مٗ .

و ًٗدددد٧ري اهاوددددٍ 4811

دددددددد ًدددددد٧ري اه راسددددددل ا سدددددد ًٞٚ٩ذ هلًعدددددد ٞبصددددددلٗر
ب لك الْو ًٗ٧ري ا٪دبل ١ذ دًصو.
دد ُلي إُالهٕ اهاععد ٛهدل ٝ ٢صبٌدد اهوغد ٞاهعيبٚد ٞزعدي
ؽ٘اً ط.4818 ٕٚ
4811و ًٗل ه ث أْ
ٗاسباٚادددد ٞأْ ٓدد د ا ا٪دٙدد د ٗامل دددديًٗ ٛاهاددددلػ ً ددددٛ
بلٓاٌلَ اهِالد ٗتا ٙيٍٓو كٌل ُدلي ً د٘ ٝبد أدبدل ١عديٖو
ٗذ اهِ٘اد ٜا٪دب ٞٚكلطٞو ٗاحمللطدى اهللًد ٞإؼدلط ٞإ آاٌدلَ
ددلػ ًددّ هلًعددل ًعددي ٗاهدد٘ ّ اهعيبددٗ ٛأٗرٗبددل ٗأًمكددل
هالْ٘ أ ٌلهٕ ًّ ؼٌّ امل٘اد اهيت ت رس ذ بو  ٝاٗ َ٪اهعلمل.
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ذ اشبلً ٗاهعصديً ّٙدّ ب  4811تد٘ط ٟضبٌد٘د أمحد
تٌ٘ٚر أً أٍٓ رٗاد طّ اهاعد ٞاهعيبٚد ٞاهاعدم ٝاهد ُٔ ّٙؽد٘ا
بٔ ا اهذّو ٗإً  ٠اهصخعٚل اهذ ٝو اهيت سدلٌٓ ذ إ د١٩
شددأْ اهِٔؽدد ٞاهذليٙددٗ ٞا٪دبٚدد ٞذ تلرؽبِددل املعلظدديو ٗاه د ٜ
وَّف ًلا  ٞؼخٌٓٗ ٞلً ٞت ٌ/ ٟاهاٌ٘ٚرٗ /ٞٙاهيت تع م اهَ٘ٚ
ذ م ٝهو لًف ًا ٟاْ٬و ب ار اهلا املعيٞٙو ملل ذبًّ٘ ٕٙ
اهلا ٗاملخال٘ ل ًّ كا ٕ اهوغ٘ٗ ٞٙاهِا ٞٙو ت٘ط ٟضبٌ٘د
ذ ً ِٙدد ٞهدد٘زاْ ب ٘ ٙدديا اهدديت أً ٔددل ذ شد لبٕو ٗسددلطي إهٔٚددل
هٚاؽ ٛطٔٚل دد ٗ أل دد سِا ًّ ٌيٖ.
ٗ ُاى هفٌلُٕ إ اهالٓي ٝه ٚطّ ِٓلن ٗ
لًلً ٓ .ا ٗ دبلٗز ً٧هذلتٕ اه ا ًِٔل:

ُلٓ
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دد املخ أ ر ٍ " ً "41يً ٞٚكً٘ ًّ ٞٙ ٚث٩ث ٞطع٘ي.
دد شذلٖ نو ٞ ٚدد عغ عم.ٝ
دد ُ ا ١اصٔ٘ي.
دد ادبلٓل ذ اه ِ امل ٞ٣ا ٪م.ٝ
دد ادبلٓل ا٪دب اهعيب.ٛ
دد إً لْ اهلل ٗ عغ أ ي.٠
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دد اه٘ث  ٞا. ٗ٪
دد ً٘ا ١اشبله .ٝ
دد سو٘ ٠ذ ًٔ ِّ اهيٙح.
دد

ٗهٚى.

دد ً يً ٞٚسٔلد.
دد ًع ٘د ًّ

.

دد املعلبٚح اه رق.
دد اهِيب ا ُ لًْٗ ..ال ٨أ ي.٠
دد دُٚل ه .ٝ ٙ
ٓ ا إؼلط ٞإ ًل كا ٕ ذ "أدب اهديً ٩كدأب ٛاهلد٘ي
ٙالدددم 4811و ٗه ٙدددي ٝاسبد د ٗ 4811نمٓدددلو ٗ د د رأٓ ٠د د ا
ا٪د ٙاهل م أْ ًّ أٓدٍ اشبعدل٢غ اهديت ػبد ود ٟا٪دٙد
أْ ٙاٌو ٟبٔل دد ًّ ٗهٔ ُ ٞيٖ بلهال د.
دد ُذلذ اه عم.ٝ
دد ر  ٞاملصل ي ٗا ً لس ٗت ٗق ازبٌلي.
دد ٙا  ٞاه٘ه اْ.
دد ظذل ١اهيٗ .
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اهاٌو ٛبلهِ  ٞا ُ لُ.ٞٚ
ِّ
دد
و ٟكىٍ  ٙا ٟا اٚلرُل هل ا اهلالب اه  ٜبد أٙد ٙلٍ
"زاً دي اسبدد ٓ "ٛد طِل املِصدد٘د "ٗرن اِددل ذ ا ٨دد ٩ودد ٟبعددو
ازب٘اُ د ا٪دبٚددٞو ٗاهاليٙادد ٞاهدديت ا اٌ د ٓل أدِ ٙددل اهل د م ذ
تا  ٍٙععٕ ٗطو هغ ٞرشٚاً ٞاذاٌ ٞكٌدل اهد ا ٍ ٗسو دوٞو
ًا طاٞو ًاِلنٌٞو شل٢ا ٞتصم حبو إ ه ارتدٕ بدأْ ٙلدْ٘ ددد
ًاٚاٗ ٞطليًٗ ٝللُ ٞدد ش ،ٚاهاع ٞاهعيبٞٚو ٗأً أركلُٔل
ٗأ ٌ تٔل إذ تاللهعِل عإ ا" ٗ٪زاًي اسبد" "ٛبِذٌدل هد ب
تأ دد د ُل إ لملددددٕ اهاععدددد ٛازبٌٚددددىو ٗاهلددددلد٥و ٗاملٌادددددو
طٚأسيُل اهادغم املاِدلنٍو ٗتصد ُل اً٪د ان املا طادٗ ٞاه ديٙعٞ
كٌل اه ٘ ِٚو ٗتص٘ ِل شخعد ٞٚذهدم اه ًدلر اهد ٙ ٜالدى وِٚدل
ب د اهذِٚددٗ ٞا ٪دديً ٠دد كياً بأًدد ان لشددٕو ٗهددي ًعددٕو
ٗت٘ر ٕ بعً ٞ ٩ص ً٘ٓ ٞد زٗه ٞأ  ٕٚاهصد ،ٚهالدي اه د ٌٞو
ُٗعى إ اهِٔل ٞٙذ اهاع ٞامليٗٗ ٞٙعبدّ أكفدي تعالصدلً ملعيطدٞ
امل ٙد د و هددد ٚبلهِ د د  ٞهلد د ا اه اًدددي ٗإصدددل بلهِ د د  ٞهواعدددغ
ا ٪دي ٠اهدديت تِلٗهلددل ضبٌدد٘د تٌٚدد٘ر بصددذلط ًٗ ٞٚلسددٗ ٞٚتد طو
ا٪د ٙاملاٌلّ ٗاسبلؼي ترتكلدٍ ًدد "زاًدي اسبدٗ "ٛكوِدل
أًى أْ ُلْ٘ ٗطاِل ذ ا اٚلراتِل ٓ ٖ ًّ بلب تين اهِ٘اط
ًصدددي  ٞملعيطددد ٞأدبدددل ١كدددلُ٘ا رٗاد ًؽدددلرٝو ٗرهدددل ٨طلدددي
14

ٗتِ٘ٙيو ٗأ ٌ ً ٝؽ٘ر أدبد ٛراق ٗ دغ سديدً ٜذٚد ٗشدل٢وو
ٗس٩سً ٞاٌلٗهً ٞد با ٞٚاهاعغ اهيت ؼٌأل ٓ ٖ اصٌ٘ دٞ
اهاعع ٞٚب دطأٚل:
"ً لٓي ٝدد إ اه لرق دد طلتٕ اهااللر دد س اهلى ددد اً٪دى
املِص٘د".
ًاخد د اً ًدددّ اه٘ا دددد ععد دلً ِٔٙدددى ًِٔدددلو ًٗدددّ ثدددٍ ٙعٚد د
سو د ٚوٕ شدديابلً صا هدلً بلهاويبددٗ ٞا ً ددلس ٗاشبد ٗ ٝاهذِٚددٞ
ا٪دب ٞٚاملاٌ.ٝ ٚ
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زامر احلي...
كِ د ٗأُددل ذ أٗي اهع د ل أسددلّ ًدد" ٛدرب اه ددعلد"ٝو
ذهم اسب ٛاهعاٚدو اهد  ٜتاد اًٍ دٗرٖو ٗٙاؽدلٙو يٙادٕو ًادٟ
هلأْ اه ٗر و ٟهلُ  ٕٚت٘شم أْ تاعلُو...
ٗمل ٙلّ رٗاد ٓ ا اسب ٛكودٍٔ ًدّ سدللُٕو طٌدّ بد
أٓو٘ ٕٚا٢ف ًّ اهِلس رباوف إه ٕٚيذ اهِٔلر ٗبعدو اهوٚدىو
ٙ ٨للدْٗ ِٙاالعْ٘ ِٕ ذ َ٘ٙو ٗ ٨ؽبذ ٟو ًّ ٍٔٚسدللُٕ
أًدد د و أٗه٣ددددم ٓددددٍ اه ل دددد ٞازب٘ناهددددْ٘و ٗاهعذددددلً ٝددددّ دددد٩ب
اهع ل و ٗنمٍٓ ًّ امليت  ٞبذِدْ٘ املٓ٩دٗ ٛأهد٘اْ اها دوٞٚ
ٗؼيٗب ا ؼٌلن ٗاهاذل.ٕٚ
ٗ ٚددى اهعددٚفو أقودداين أٙددلَ اً٨اٌددلْو طددأه ًاين اه د ار
أسا كي ٗأسا٘ و طإذا ثاو و ٛاه٘ أٝو ٗدار بد ٛرأسدٛو
يه إ اه لب أرب بٕ ًاع اً ٙصٔ ًُ٘ ٛاك اهاليٙو.
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ٗطٌٚددل أُددل هددله ذا ٙددَ٘و ظددلطٌ مسعدد ٛرُددل سبددّ
ًِْ٘ ت عفٔل ظذلرً ًّ ٝللْ ي ٙو ًٗدل بيًد ٓد ٖ اهيُدل
ؼددلًٞو ًادد ٟدبودد ٟبٔددل زاًددي
اهصددو ٞٚتادد٘ارد ودد ً ٛددا  ٗ ِٞٚن
هوٌٛن مل ٙلّ ه ٛبٕ ٔ .
ٗهددٕ ؼددلًي وٚددٕ مسلًددٞو ت ِٙددٕ سبٚدد ٞذٚذدد ٞك ددلٓل
اشبؽدددلبو ٗزٜن وددد ٟسدد اهإ بدددلد ٜاهِ لطددد ٞرا٢دددو اهلِدد اَو
ًٗصٗ ٞٚاد  ً ٞدرت  ٞٚتاالودد طٔٚدل أُ دلر اهيهدى إ اه دٌل١و
كأُٔل ت اٌؤًِ ٛل ًل  ٙا٘ ٠و ٕٚاهِغٍ ًّ إٙال .
ٗرا ين ًّ سبّ ذهم اهِل ٜإُٔ كلْ ً  ّٙاهِد ٝو ِٙد و
بلهو٘ ددٞو ٗكأُددٕ ِٙالدد٘ ٜودد ٟسددي ً دد ٚؼبددلٗي أْ ٙعددُٕ٘و
ٗهلّ اه ي ٙأب ٟإ ٨أْ ٙا وى ذ ًِلٙل اهِغٍو كأصل ٓ٘ ُذفٞ
ًع ٗر.
ظددلد ٓ د ا اهوٌددّ ًددّ ُذ ددٓ ٛدد٘٠و بددى ً د ن ًددّ ودديب
اهصغل و طوعو أًيػ و ٟازبو٘س سدل  ٞا٪ظدٚىو أرتاد
ظلً اهِل ٜذ ً٘ ٖ املأه٘ و طدإذا ًدي بد ٛاهعد٘ و ٗندلب
بيًٗ ٛتا عٕو ٓلً ٌٞ٢عٕ.
ّ مسع ٛاهع ٠و أً
ٗ وددً ٟددي ا٪ظددل٢ى اهاعددلر بددٚين ٗب د شدد ،ٚاهِددلٜو
أسا٘ ذٕ بعو ٗ و ٗأد ٖ٘ إ ازبو٘س جبلُيب ذ اً٪ل. ٙ
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ٗكلْ كُ٩ل ٙأُ بعدلً ٕو ػبلذبدٕ أهد٘اْ اً٪لدٙدث...
أًل ٓ٘ ط ٩تذيغ هٕ هع ً ٞدّ اهاليا٢دف ٗاهِد٘ادر ٗاسبللٙدل و
ؼب ّ كٚف ٙيٗٔٙل ٩بد ٞاه٘ظدفو شدل٢ا ٞاهعديئٗ .أًدل أُدل
ط ٩أًى س٧اهٕ ذ شإُٔ :كٚف كلُ أ ٘ار ًٚلتٕو ٗأ ٞٙطلق
تالذطادددٕ طٚوٚد د ين إهلبددد ٞاملاد دىن اهلادددَ٘و ٙؽدددّ بل طلؼدددٞو
ٗٙاٌيز ًّ اهاعيٙح.
ٗصدددل كِد د اها ًادددٕ ذ ٓد د ٖ اٙ٪دددلَ اهددديت أتأٓد د طٔٚدددل
هً٩اٌلْ أْ أ٦د ٜاهذيا٢و ذ أٗ لتٔل  ٨أتٔدلْٗو ٗكدلْ ودٟ
ًايبً ٞدّ دارُدل ً دو ظدغم أ عد ٖ له د ًل ظد ٝ٩ازبٌل دٞو
ًٗؽدددي ٗ د د املغددديب ٗأُدددل بله دددلب أذبد د ن إ شددد ،ٚاهِدددلٜو
ط ٘تدددٕ ًعددد ٛإ امل دددو و طلشددديأب تل٢دددٕ اهِ دددي ذ ك د د
اه ٌل١و ٗٓ٘ ٙا٘ي صبٌوٌلً:
أ ذين...
ثٍ ملوٍ ُذ ٕ  ٍٔٙبلملؽ ٛينو ٗٓ٘ ٙا٘ي:
ٍ هع٩تم ...إُ ٛذآ ذ س ٚو!ٛ
ٗٓيٗي ذ ًصٚإ ربذٚ ٕٚل اهاليٙوو ط٘ د تعديطٕ ًدّ
ُذ دد ً٘ ٛددد اهغيابددٞو ٗاسددرتب بددأًيٖو ٗهلددين شددغو ِددٕ
بإ لً ٞاهع.ٝ٩
19

ٗذ أً دددً ٞٚدددّ اً٪لسدددٛو ذود د ًدددّ امل دددو بعد د أدا١
طيٙؽ ٞاملغيب إ اه ارو طوٌٌ ش ،ٚاهِل ٜؼبَ٘ ًد٘ي اه دلب
بلاذٕ أبلدرٖ با٘ه:ٛ
كإُٔ ٙاذا ُٛو طأ
أُ ِٓل  ...أ لي اُا لرن إٙلٜ
دد ًؽي ًِ

وٚىو ٗأ وا ظ٘ اهِل٘ ٙ ٜن.

دد كِ ذ امل و  ...مللذا  ٨أظلدطم طٕٚ
طدد٘هٍ اهيهدددىو ٗاكذٔددي ٗهٔدددٕو ثددٍ رهذدد شدددذالٖ دْٗ
إه ٕٚأ ٘ي:
ك ...َ٩طٌ
ًلذا ٙاع بم ّ امل و
دد امل و امل و
ٗاسا لُ اهي ص ٞذ ظ٘تٕ ٗٓ٘ ٙا٘ي:
إصل أ ٪لر ًّ لد اهلل ٍٓ اه ً٧ٙ ّٙنْ٘ ب ٘ٚاهلل.
ًٗددل دداٍ أْ اسددا ار ددين ِٙذاددى ًلؼددٚلًو ٗٓدد٘ ٙودد٘ هددٛ
ً٘د لً ب .ٖ ٚطلُا ؽ ُذ د ٛصدل رأٙد و ٗبوغد بد ٛاسبدم ٝذ
شأْ اهيهدى كد م ً وداو ٗأ دٌ  ٪ديطّ ًدّ هوٚد ٞأًديٖ ًدل
ؽبذ.ٛ

20

ًل بلي ظلً اهِلٙ ٜاٌ ن ّ أ ٪لر كأٍُٔ ًّ ِٞٚ
نم ِٚإو ٗكأٍُٔ و ٟشلكو ٞنم شدلكوإ ًٗدّ أ ٪دلر
إْ مل ٙلّ ًّ ب ٓ ٍِٔٚا اهيهدى اهد  ٜتِالدو مسلتدٕ ٗ دٌلتٕ
بلهال ٚددٗ ٞاهعددًٗ ٩ددّ أٗ بلهعددً ٝ٩ددّ ذهددم اه د ٙ ٜأكددى
هاٌاددٕ ًددّ ك دد ًدد٩يو ذ ذددُ ٞذدد و ٗشددي سددعٛو ٨
ٙصين اهِلس ذ ُال٢غ اهِلس
ٗه ث ظلً اهِل ٜودً ٟلهدٕ طدرتً ٝدّ اهد ًّو ٗٓد٘ هغد
عٛن  ٙاغوو وٛو ٗكأصل زادُ ٓ ٛا ا بٔلَ اهد ٙ ٜلاِذدٕ
إ ل ً٨وٕٚو ٗتعوالً بٕٗ .هلين ًدد ذهدم تٔ ٚد أْ أ داٌٍ وٚدٕ
سيٖو ص ٞٚأْ ٙؽٚو بٛو طِٚذي ًين.
ٗت٘اظى اه٘د بِِٚل ...أسد ا وٚدٕ ًدّ الدف ٗهالدفو ٗأبفدٕ
اسب ٙث ذ لظد ٞأًديٜو ٗأ ود ًصد٘رتٕ طٌٚدل  ٙدلٗرًُ ٛدّ
ًصددل ٩دُٚددلٓٗ .ٜدد٘ ميٌؽددين اهِعددحو ٗٙا د ر ثادديت بددٕو
ٗٙل ًل أسد ا٘د ٕ ًدّ سديٜو ًاد ٟشدي ٙيطدد اهلوذد ٞبِٚدٕ
ٗبٚين.
ٗكدددلْ ذ اسبد د بعدد اسبد د  ٙرتسدددى ذ إُصدددلد بعدددو
آ٪لزٙى اهيٙذ ٞٚاهيت تِال٘ ٜطٔٚل ه٘ا ى اسب ٗت لرٙح اهلٚلَ.
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ٗكددأْ ٓ د ٖ اُ٪لشدد ٚترتهددٍ بددلهلً َ٩ددل كددلْ اهِددلٜ
ٙيسوٕ ًّ أُغلَ ...طإذا طيغ ًّ إُصلدٖو بعث ًدّ أ ٌدلق ظد رٖ
تِٔ ا ًلرنٝو ٗأطلئ ذ ً ٙث دل ذً ٛصد ٘بو ٙادغ ودٛن
ًددل ٙواددلٖ اهعلشدداْ٘ ًددّ ؼدديٗب اه٘ه د ٗاسبددِ و ًٗددل ٙعددرتئ
يٙأٍ ًّ ا ل ٗأش٘انو ٗأُل أ له ٕ ُ ديا ت اصدف ًدل
ٗرا ١توم اهِذ املع ب ٞاسبم.٠
ٗبٌِٚل كِ ً٘ٙلً هله لً إهٚدٕو ٗ د تديا بدلهغ يو ٗ دغ
وٛن ًل غ ًّ ًعلر اهعصلقو ه ب  ٖ ٙإهٛن ً ٩ذلًو ٗأُدل
أمحوو طٕٚو ٗ و ٟطٌ ٛابا لًٞو ٗ و ً لنا ًل ذ ظ٘ رطٚو:
مي ِٚد ًل ها د كلُ د توددم عددذ٘ر ...ٝعددذ٘ر ٝددلر ًددّ
صم!
ٙد اهيهددى ذ ٙد ٜو ٗزٗ ٠بعدديٖ ددينو ٗمجوددٍ

طي د
ٙا٘ي:
عذ٘ر ٝض أ ٞٙعذ٘رٗ ٝأ ٜض
ٗاساأُذ أ ٘ي:

مي ِٚد ًل ها د ه٘ن ددم اسب د و ٗإْ و ددم هِٚالدد٘ ٜودد ٟهددي
دط !
طأ يق ٙص ن و ٜ ٙ ٟل:ً٩٢
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د ين بيبم د ين ...وّين ًٗل ب ...ٛإُٕ سين!ٜ
ثدددٍ تغصدددلٖ اهعدددٌ ِٓٔٚدددٞو ٗأُ دددلرٖ ت د د ح ذ أ ددديائ
ا٪طددوو ٗإذا ٓدد٘ تِذدديي شددذالٖو ر ٚددو اهعدد٘ و ً د  ّٙاهؤوددٞ
كأصل ِٙلهُ ٛذ ٕٙ ...ا٘ي:
"...ؼبلدد ٟأْ ..ؼبلدد ٟأْ طادد ٙ ٟد " ٟسدديًلْ" دري ذ
ي ٞٙت ٌ" ٟاهص لرٙو"و ٗكلْ أ ٖ٘ اهص" ،ٚضبٌد اهدي " إًدلَ
امل دو اهلد م ذ اهايٙددٙ ٞلذوددٕ ًِد اهالذ٘هددٞو ٗ د أً ددّ
تِص٣إ ٗتيبٚإو طعوٌٕ اهاياٗ ٝ١اشببو ٗأًذ ٕ ًل اسداالل أْ
ؼبذددم ًددّ كاددلب اهللو ٗاسدداعلْ بددٕ ذ ًدد ٞامل ددو و ٗأدا١
ا٪ذاْ ذ ً٘ا  ٚاهع.ٝ٩
شغف ٓ ا اهذا ًِ ٟظ لٖ بيهى ِٙا إ بعو اهاليق
اهعدد٘ط ٨ ٞٚؽبوددد٘ ًدددّ ه٘ثدددٞو أكدد ٌٓدددٕ اهدددِذ ،ذ ظدددذلرتٕو
ٗتيد ٙا٪ذكلر هٚى ُٔلرو طلربد ٖ اهذاد ٟأسدالذاً هدٕو هادّ ًِدٕ
طّ اهعذمو ٗرٗ ِٕ ٠ا٪نلُٗ ٛاهرتاُ.ٍٚ
ٗ ً٘ٙدلًو ٗاهذادد ٟذ عبدد٘ اه ددلبع ٞصدديً ٝددّ ٌدديٖو ٗ ددف
ودد ٟرأس اهاليٙددو ؼددٌ٘ٙ ٝي د و طددإذا أ ددٖ٘ ا ًددلَ ددلدَ بعد
ن ٚددد ٞدددّ اهايٙددد ٞعبددد٘ شدددٔيٗ ...را اهذاددد ٟأْ ٙدددي ٠أ دددلٖ د د
اظالٌ إً  ٠اهِ لًِ ١اا  ٞتل ٘ٓل امل ٝ١٩اه ٘دا.١
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ًّ تلْ٘ إْ اًيأ ٝأ  ٕٚؽ عب ٔل ًِ أشدٔي د٩يو
ًٗددل كددلْ ٚ ٪ددٕ أْ ٙعددالٌ ًددّ اهِ ددل ١إ ٨ذٗا اهايبددٟو
ٗهٙ ٚو٘ و ٖ ٓ ٟامليأ ٝأُٔل ًّ أٓوٕ...
ٗبٌِٚل اهذا ٟذ دٓصإو إذ دُل ًِٕ أ ٖ٘ ٙين إه ٕٚذ أْ
ؼبٌى ّ ظلً إ ًل ذ ٓ ٙل ًّ ظين ٝاملال و ٗٓ٘ ٙا٘ي هٕ:
ظلطح زٗي أ ٚم!
ٗ ا اه غا ٞه دلْ اهذادٟو طٌصد ٟدلثي اشبالدل تاِلز دٕ
ووٗ ٞطؽ٘يٙ ٌٍٔٓٗ ...ي ٙاهاٌٞٚو ٗ ٙ ٨ر ٜبأ٘ ٜي ُالدوو
ًٗل ه ث أْ تِلٗي ظي ٝاملال ً ي لً إ اه ار.
كلُ يٗس ا ًلَ ذ زٓي ٝاهع لو ٗؼ ٞ٣ٚاهالوعدٞو ًدل
كلد اهذاٙ ٟعلٙصٔل أٙلًد ًل ًاد ٟأُد بٔدل أُ د ًل مل ؼب دٕ ً٪د
ًدّ ددىٗ .كوٌددل تاددلدَ اهعٔد هد ن ًددّ أهذدد ٞاهذاد ٟهلددل ًددل ميدد٫
ُذ ٕ ٌٓلًو ٗبلْ هٕ أ ماً و ٟنم شم إُٔ ٘ٔٙآدلو ٗأْ اهلد٘٠
 ٙ ٙددٕو طٔلهددٕ اً٪دديو ٗاسدداِلف أْ تلددْ٘ هددٕ ٓ د اهعل ذددٞ
اه ًٌٚدد ٞعبدد٘ زٗي أ ٚددٕ ...أ ٚددٕ اه د ٓ ٜدد٘ ذ ًاددلَ أبٚددٕو ٗهددٛ
ُعٌإ ذ ٚصٕ كوٕ.
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ٗ لجل اهذا ٟأْ ٙيد ّ و ٕ ذهم اهل٘ ٠اهغصَ٘و طٌديػ
دًٗدلً ودد ٟأ ٨ؽبودد٘ بد ٗي أ ٚددٕو ٗذبلشدد ٟهلٓد اً أْ ٙاللرًٔددل
اسب ٙثو طللْ كأصل ِٙذ ،ذ اهِلرو ٓ ٙ ٙل ًّ ؼياَ...
ٗمل ػب ب اً ًّ أْ ٙا ذ أ ٌلق ُذ ٕ سيٖ اهذلؼحو ٨
سو٘ ٠هٕ إ ٨ظذلر ًّ ٝع و ٘ٙد ٔل ُذفل ًؤ٘ط ًّ ٞظ رٖ
املايٗ .
ٗؼلق اهذا ٟذر دلً زدل كدلْ ٙوٌ دٕ ًدّ ر لٙد ٞزٗي أ ٚدٕ
هٕو ٗبيٓل بٕو ٗ ٨سٌٚل ذ ًغ ٚأ  ...ٕٚطإذا عإ بصً ١ٛدّ
يٙددف ًددل تالٔددد٘ ًددّ عددلَو تدددأب ٟأْ ٙايبددٕو ًاوٌ ددلً أهددد٘اْ
املعلذٙيو ٗإذا تعوو ب عو ا٪س لب لهٙ ً ٞفٔل ًعدٕو تعٌد
ا اؽلب اهلَ٩و بغ ٞٚا ط. ٩
و ٟأٓ  ٞاهغيٗبو كلْ اهذا ٟلهٚلً
ٗذا َ٘ٙو ٗاهصٌ
بِذ ددٕ وددف اه د ارو د ًا بعددذلرتٕ  ٙفٔددل ظبدد٘اٖو ٗٓدد٘ تل٢ددٕ
اهذلددي ٌٓٚددلْو طلساصددعي ودد ً ٟد بغادد ٞأْ و٘تددٕ ٙصدد٘بٔل
ددلرقًٗ .ددل إْ توذ د ً٘هددٕ ًادد ٟحمل د ِٚددٕ "ِٓٚدد "ٞزٗي أ ٚددٕ
ت٘ارٔٙل كًً٘ ًّ ٞال ّ كف و ٗٓ ٛتيُ٘ إه ٕٚذ سلِٞٚ
ٗ ص٘ و طٌولإ ر صٞو ُٗٔو ًّ ط٘رٖ ٙا٘ي:
أُ ِٓل
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طأهلبإ ذ ظ٘
ًؽي ًِ

ال٘ :

وٚى.

طالي هلل ذ اؼالياب:
ًل أت ٟبم
طل ي

ِٔٚلو ٗٓ ٛتا٘ي:

ه بين ظذمن.
ٗر ٓددل تأددلد ٠إهٚددٕ ًاددٗ ٟاهٔاددٕو طاوا د
ٓيبلً ...طأً ل "ِٓ "ٞٚبالي كٌٕ تا٘ي:

د ًلٖو  ٙغددٛ

ًلذا ٙعووم هاو ث و...ً٩ٚ
طعدددل اهذاددد ٟظددد ٌٞٚطباِدددوو ٗٓددد٘ ٙدد ٙي ِٔدددل بعددديٖو
ٌِٗٔٚٙل ِٕ بٖ ٚو ل:ً٩٢
د ٚين ...د ٚين...
طٌٌٔٔ تا٘ي هٕ ذ ً لِٕ ٗاُل لر:
ًلذا  ٙعفم و ٟكيٓ ٛمل تؽٚو بٛ
بٔددل ُ٘بددً ٞددّ اه لددلٗ ١اهٌِ ٚد طددأً اهذاددٟ
ٗاسددا
شغل و ٕ ٙأامو ٗرأسٕ تغوً ٛياهوٕو ٗا رتب ًِٔل ٙاد٘ي ذ
توعفٍ:
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أُل أكيٓم ٙل "ِٓ"ٞٚ
طأشددي إهٚددٕ  ِٚد ًل تصدديق بله د ًدو ٗذ ُ ياتٔددل تع د ني
ٗاسدداخ لرو ط٘ ددف ًٚلهلددل ؼبلددٍ أٗظددلهٕو ٗٙأددي ل ذاددٕو
طإذا ٓ ٛتوا ٛبيأسٔل و ٟظ رٖو ٗ ٙآل تاصد فلْ زِل ٚدٕو
ٗهذِلٓددل  ِٙد ْ٨و ٗ ٚددى إهٚددٕ أُٔددل ت٘شددم أْ تأددلٗ٠و طددأهذٟ
ُذ ٕ ٙال٘ ٔل ب را ٕٚو ٗكلُ بٌِٔٚل ط٘رً ٝدّ تا ٚدى ٗ ِدلق!
ٗأُ ٔأٌددل ًددّ ُصدد٘ ٝاهعد ٘ ٝأظدد٘ا محوددٔل اهِ ددً ٍٚددّ بعٚد و
طاالوع د أ ٌِٔٚددل ِٓددلن ِٗٓلهددمو طلسددا لُ هلٌددل ودد ٟه ددي
اهرت  ٞأش ل سمٓل ٗ ٚ٢و طلردبذ "ِٓ ٛٓٗ "ٞٚتا٘ي:
ٓ ا أ ٘ن ذ ظٌ  ٞبعو ً اأهي ٜأرؼٕ.
ٗ ذدد تدد ى اهدد ارو طلربدد اهذادد ٟيٙاددٕ ذ اسبادد٘ي
ٙالٚددى سددمٖو ٗٓدد٘ ؼبددلٗي أْ ٙياهددد ظددٌٖ٘ ًددّ سددلي ٝتوددم
اه ل .ٞ
ٗ دددلد اهذاددد ٟإ اهدد ارو ط٘اطدددو أ دددلٖ هله ددلً إ ظدددِٞٚٚ
اهالعلَو ٗ شي ٙع ٚصدلٖ١و طوٌدل ٗ دد بعدي اهصد ،ٚودٟ
أ ٕٚو ظل بٕ ٗذ ٘هٕ رُ ٞطي ٗاسا صلر:
أ ّٙكِ

ًل أ  ٚاهوٚو ...!ٞأ ى ...أ ى...
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ط٘ ددددف اهذاددددً ٟددددل٢ياً ِٙ ٨دد د
ًاؽلًللً:

و ٗٗاظددددى اهصدددد٘ ،ٚهددددٕ

سِ ٞكؤل دم ٗبيكد ...ٞهاد أهيُدل ا٪رئ اهوٚود ٞباٌٚدٞ
طل ًل كِل ًُ٧ى ...اسبٌ هلل ..تعدلي طخد ُعد ٚم ًعدً ٛدّ
اهالعلَ.
طوو اهذا ٟإ اهع ِٞٚٚله ٞأ ٕٚو ٗ ذو ٙأكىو ٙد ٖ
إ طٌٕ توا ٛبلهواٌٚل ٗتيهدد إ اهعد ِٞٚٚتعدًِٔ ٚدل د٘داً
و ٟب ١و ٗذهم و ٟندم ٗ دًِ ٛدٕ ٗ ٨تدٚامو فدلً ؼبدلٗي أْ
ٙوٌوٍ ًل تصعث ًّ طليٖو ٗٙؽ ب ًل آالي ًّ أ علبٕ.
ٗذ اهذ ِٞٚبع اهذ ِٞٚتٔ نى "ِٓٚد "ٞود ٟاسبودي ٝجب ٙد ًدّ
اهعددٌل تددلرٗ ٝباودد ٞاملددل ١تددلرٝو ٗٓدد ٛت ددم صااعدد ٞاه٘هددٕو
ً رت  ٞٚازبذِ و  ٨ت االٚد شبال٘ٓل ٗزُلً.
ًٗددل إْ تا ددى ودد ٟاسبودديٝو ًاددٙ ٟددِل اهذادد ٟرأسددٕو
 ٩بٕ وْ٩و ٗمل تلّ "ِٓ "ٞٚتو ث
ٗميؽ ٛذ اهالعلَ ًاصلن ً
إ ٨رٙفٌل تؽد ا٪شٚل ١ذ ً٘اؼعٔل ٗتع٘د أدراهٔل و ٟاهذ٘ر.
أًددل زٗهٔددل اهصدد،ٚو طلددلْ ًاالوا دلً ٙفيثددي ذ ً ٙفددٕ ددّ
ا هلرٝو ٗٓ٘ زل قذي بٕ ًغا ب تٚنلٖ.
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ٗبغاددٞو ٗاهذاددًِ ٟل د ودد ٟظددٌذ ٞعلًددٕو تالددّ ًدد٘ي
مسعددٕ كوٌددل أ ٚددٕ ٙ ٨عددًِٔ ٛددل ًيط دلًو أز وددٕ ًددّ نذ٘تددٕ
ساال ٞه ٍ ذ اسبويٝو ٗذبالدٍ بعدو اُٚ٬د .ٞطلهاذد ٙاعدي
اً٪ديو طددإذا أ ددٖ٘ ٙددِٔو ً ددي لً إ زٗهددٕو ٗ د تٔددلٗ وددٟ
ا٪رئو ٗاُ ها ًّ ٓ ٙل اهعٌل و ٗمسد أ لٖ ٙا٘ي:
ًل بم ٙل "ِٓ"ٞٚ
طل ا ه امليأ ٝتعوح شأُٔلو ٗٓ ٛتٌٍٔٔ:
 ٨ش ...١ٛأظلبين دٗار!
ٗأُٔؽٔل اهص ،ٚب ٕٙ ٙو ٗظٌ ٔل إ طب ٔل ل ً٩٢هلل
ذ ذبِّ:
اسرتؼب ٛو.ً٩ٚ
ٗه ًٔدددل ًِٚد دلً ٙعِددد ٟبٔدددل ٗ ٩ٙذٔدددلو ٗاهذادددً ٟلكدددث ذ
ًللُددٕ ٙي د ًددل ػبددي ٜطب دد٘ي اهِ دديا و كأُددٕ رفددلي ًددّ
ًويو  ٨ميوم هِذ ٕ ًّ ًيان.
ٗرهدددد اهصددد ،ٚإ ًللُدددٕ ًدددّ ظددد ِٞٚٚاهالعدددلَ  ٙددداأُف
صلٖ١و ٗ لي هوذا:ٟ
أهٔ

امل لُ ِٞٚذ ٔل ذ أ ٌلي اه ار.
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ٗملل مل  ٙلدهٕ أ ٖ٘ اسب ٙثو ص للً ّ اهالعلَو أرد
ل ٗ ً٩٢رطد إه ٕٚبعيٖ:
ًلهم  ٨تأكى
طعلجل اهذا ٟأْ ػب ٚو ٗبع  ٜ٪دلي ًاٌصديي اهعد٘ و
ٙ ٙا بعيٖ ّ أ :ٕٚ
اكاذ! ٚ
ٗأ و ًل كلْ ًّ أًي اهذا ٟإُٔ كدلْ ذ ٓد ٖ اه دل ٞ
ٙ ٨الٚو أْ  ِٙي إ أ ٕٚو ٗأْ ٙالبد اسب ٙث ًعدٕ ...إُدٕ هٚود
ذ ُذ ٕ لر٢لً ًّ اهصع٘ر بإُٔ ميا أ لٖو ِٗٙلي وٕ ً ٕٚ
ًّ اسبٚل!ٝ
ٗٓ ن ٗا ذلً ٙالو اشبيٗيو ط ٌد اهصٙ ،ٚا٘ي هٕ:
إ أّٙ
دد إ امل و و ٪نوو بلبٕ...
ٗأدبي ّ اه ارو تا٘دٖ د ًلٖ إ اه اعد ٞاهديت كدلْ طٔٚدل
ًِ وٚى ًد "ِٓ ٙ "ٞٚاٌي٢لْ ًاع ٞاهوالًٗ ...١ل ٓ ٛإ ٨أْ ل
ب عدديٖ ميِدد ٙٗ ٞدديٝو ثددٍ اغبدديط ذ ُصددٚى ٗبلددل١و ٗقددى وددٟ
ًلهٕ طرتٝو ٗكأْ رًٕٗ ت ٗب ذ ً ٚى اه ً٘ !
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ٗ ِٙ ٨د ٟاهذادد ٟكٚددف ؽدد ٟتوددم اهوٚودد ٞاهع دديا١و طا د
ًدددي بدددٕ سدددل لتٔل أر دد ًل تاالذطدددٕ ا٪ركدددلْ ٗازبدد راْو ودددف
اه د ارو طددإذا نو اددٕ إنذددل ٝ١رفددى هددٕ ش د ح أ ٚددٕ اهصدد ،ٚشددلٕ٢
اه٘هٕو تاو ِٚ ٟلٖو ذ ٙ ٖ ٙواٌد سٚف امل و اشبصيبو ًٗل
ٙو دث أْ ٔٙدد٘ ٠بددٕ ودد ٟه د اهذادد ٟذ ددلٗٗ ٝؼددياٗٙ ٝاالعددٕ
إربلً إربلًو طٚعٌ٘ اهذا٘ ً ٟراً ضبٌَ٘ اٗ٪ظلي كأصل ٙيٙد
أْ  ِٙو ًّ ،هو ٖ.
ٗمل تل تاوو ِٕ ٟقوٌدل اهوٚدىو ٗتِؽدح ه ِٚدٕ أُد ا١
اه ٌيو ًا ٟسلِ س٘رتٕو ٗنص ٕٚس ل ثاٚى ...طوٌل أ ٩
اهؽٌلو ٗأراد أْ ِٔٙوو لُادٕ د٘اٖو ٗاساصدعي اشبد٘ر ميودم
و ٕٚه ٖ كوٕو طوو إ ه ًّ ه ٗ اهِخٚدىو ٗاهذاد٘ر
ِٙولب ِٕ ش٣ٚلً بع شٗ .١ٛذ اسب بع اسب ت ِح شبل يٖ
بعو اهع٘رو طٚف٘ر و ٕٚاهؽٌمو ٗرب ٖ ُ اً.ٞ
ُٗلد ٠امل٧ذْ هع ٝ٩اه ٔيو طو لٖ اهذاد ٟلظد اً امل دو و
ِٗٓدلن ٗاطدو أ دلٖو ط دلر إهٚددٕ ٙعاد ر ًدّ اهاخودف بدأه٘اْ ًددّ
ا٪كلذًٗ ... ٙل اٍ أْ ٓ ب و ٙ ٟأ ً ٕٚيدبذلً ٙا ؤل ندم
ًيٝو ٗٓ٘ ٙا٘ي:

31

ين.

سأكْ٘ داٌ٢دلً ٘ دمو أباغدً ٛيؼدلتم ...طلدّ راؼدٚلً
طالي هٕ اهص ،ٚذ ذبِلْ:

أُددددل رائ ِددددم داٌ٢دد دلًٓ ...دد د ان اهللو ٗٗطاددددم هوخددددمو
ٗ عٌم ًّ اهصيٗر ٗا٬ثلَ...
ط ٌل اهذا ٟبع ِٕٚإ ٗهٕ أ ٕٚو طاللهعإ
طٔٚل ضب ٗ ٞإ ٩ػ ٗرؼل.

ٌلتٕ تاوودٟ

ٗأبدد ٟاهذادد ٟأْ ٙددي ٍٙامل ددو باٚددً٘ٙ ٞددٕو طوٌددل أسدد ه
اهعص ٞٚأسالر اه وٌدٞو كدلْ اهذاد ٟد أ دٍ بِٚدٕ ٗبد ُذ دٕ
و ٟأًيو ٗ ٘ي و ٟأْ  ٙبا ٌٕ أب اه ٓي ...هاد هالدف اهلل
بٕ طٌٚل هي ٩ً ًّ ٠لتٕ ا٬مث ٞه ٗي أ ٕٚو ٗهدّ ٙعد٘د ملفودٔل ًدل
با ٚطًٚ ٕٚل.ٝ
ٗت٘اه و ٟاهذا ٟأٙلَ ؽ ٟأكفي سل لتٔل ذ امل دو و
ٙالٚددى اهعددٝ٩و ٗٙلفددي اها د ٚحو ٗكددلْ ٙ ٨ادد٘  ٟاه د ار إ٨
ِ اهؽيٗر ٝاهاع٘٠و زٌؽدي ًدّ أ ٚدٕ ٨بد  ...طأًدل "ِٓٚد"ٞ
طلددلْ ٙ ٨لؤٌددل إ ٨مللًدد ًل ذ ا اؽددلبو ًاٌلشددٚلً أْ توااددٛ
ِٚلٓدل بعِٚٚددٕو ٗأًددل ظددذلرتٕ طاد ٓويٓددل ذ ًيًدد ٟبعٚد و ٨
تي ٔل أُذلسٕ اهع اب!
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ٗاُاو د اهذاددُ ٟلسددللً ٗ دد٘ر اه ددٌ و ظددو اها ددٌل و
ٙيُ ٙذ ٕ و ٟأه٘اْ ًّ اهااصف ٗاهص فو ٗهلِٕ أدرن ًّ
أًيٖ إُٔ كدلْ سديٙد اهد ٓ٘يو لملدل أ الدأ ذ ظد٩تٕو ٗ لملدل
ذ ت ٌٚلتٕو طإذا ٓ٘ ترتا ٠١هدٕ أ ٚدل
شيد طليٖ ٗٓ٘
ٙ ٨للد ٙا ِٔٚل ًا ٟتيتع طيا٢عٕو ٗٓ٘ :ٌٍٔٔٙ
إُٕ ًعٔل ...إُٔل هٕ...
ٗٙيهددد إهٚددٕ ًددل د ب ًددّ ظددٌٖ٘و طٚؽدديب ه ٔاددٕ بٚد ٖو
ٓلٗٙلً و ٟس ٌإو  ٙاغذي اهلل اهع !ٍٚ
ٗتدد٘ارد اٙ٪ددلَ ودد ٟاهذادد ٟتد ٗر بددٕ ذ طددلق شدداٟو ٙا ددى
و ٟلدتٕ ًِٚلًو ٗتوع بٕ اه٘سدلٗس ٗاهاعد٘را ًِٚدلً ديو
ٗٓ٘ ذ لً ٞأًيٖ ػبلٓ ُذ لً بلت طي ٞ ٙاسبمٗ ٝاهاوو.
ٗبٌِٚل ٙلْ٘ اهذاً ٟالٌِ٣لً إ إُٔ ًوم زًلَ شدع٘رٖو إذا
بٕ بغاٙ ٞيٗ ٕ ٓال ترتدد أظ ا ٖ٦ذ أًِل ١ظ رٖو طٚد ٗ ٜذ
ً ٌعٕ ظ٘ ٙا٘ي:
إُٕ ًعٔل ..إُٔل هٕ!
ٗؽبيي ٓلٌ٢لً وٗ ٟهٕٔو ٙ ٨عي إ

يار ًّ س ٚى.

ٗذا صٞٚو ٗ هٔ تٕ ُ٘از ُذ ٕ ازبٚلشدٞو ٗ دلي بدٕ
اهاال٘ا ذ أ يا اسبا٘يو ذب هِح اهوٚىو أهاُ ٟذ ٕ بع
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 ٜ٪دبلٖ امل و و ط وٕ ذ اسا َ٩و ٗاساوا ٟو ٟاسبعم
 ٙدٚح ٗ٪ظدلهٕ أْ ت درت ٛو ٗه٘ ٚددٕ أْ ٙغٚد ٗ ...طٌٚدل ٓد٘ وددٟ
ًلهددٕ توددمو إذ شددعي بٚد توٌد كاذددٕو طيطددد هذِٚددٕ ٙاد ذ
ؼ٘ ١اهاٌدي املِ دلب ًدّ اهلد٘ٝو ًٗدل ٓد ٛإ ٨أْ ٗثد ًد ٘رًا
كأصل ه إ ايب!
إُٔددل "ِٓٚددِٔٚ "ٞددلو زٗي أ ٚددٕو ٙؤٌٌددل ذ توددم اه ددل ٞ
اه٘انو ٞذ ظٌ ٍٚاهوٚىو ٗذ ذهم املللْ اه  ٜه ٚط ٕٚس٘اٖ.
ٗسأهلل ذ توعفٍ:
ط ٍٚه٣
دد مل ذبؽي إ اه ار ٘اي ً٘ٙم!
دد ًٗل شأُم بٛ
طا اُ ًِٕ تأ

بلاذٕ ٗٓ ٛتا٘ي ً ٔ٘ر ٝاُ٪ذلس:

مل  ٙو ه ٛظ  ...ه٪ ٣ران ذ و٘...ٝ
هٕ...

دد أُ ٙ ٚدل "ِٓٚد "ٞأْ هدم زٗهد ًل ٓد٘ أ د ...ٛأُد هدٕ ...أُد
دد بى إُ ٛهم دْٗ س٘ان.
ٗتص ف بع رٖ تاعل تِٔ اتٔل ٗٓ ٛتا٘ي:
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 ٨تلّ هلطٚلً لسد ٛاهاود  ...كذدً ٟدل كلبد
ًّ اب!

٪هودم

ٗاُا ٌ ه دٌلْ اهذاد ٟاُاذلؼد ٞلرًد ٞزه هد كٚلُدٕو
طُ ٕٚلراً ًلًٞٚو ط ار  ٙاٖ و ٟاهذ٘ر بدلمليأ ٝتال٘ ٔدل
ٗأٗ
ٗتٔعي ٘دٓلو ٗٓ٘ ٠ؤٚدل ٙا ودٔل ًًِٔ٘د ٞشدذالٖو ٗٓد٘ ٙديدد
ذ أُذلس تاً٩و:
أُ ِ ه ...ٛه ٛأُل ًٗ !ٜ
ٗه ث اهذاً ٟد "ِٓ "ٞٚسل  ًّ ٞسل ل اهغياَ اهعِٚف...
سل  ٞرا٢ع ٙ ٞاالٚد اهذا ٟأْ ٙا ٍ هم نم ًلُث إُٔ د
أظدلب طٔٚدل ًددّ اهِعدً ٍٚددل مل ٙعد ٕ أًد ًِد واد ا٪رئ...
إُٔددل ذ ً ددلب اه د ًّ سددل ٞو ٗهلِٔددل ذ اسبددو أًذددى ِ د ٖ
بلملاعٗ ٞاهِص٘ ًّ ٝأ ٌلر ٘اي.
ُدددلَ اهذادددٗ ٟظدددلً إ ًاعدددلُا و ٙ ٨عٌِٔٚدددل ًدددّ اه٘هددد٘د
شدد١ٛو ًادد ً٨ ٟد ذ ا٪طددو ت لشددم اهذودديو ٗمل ت٘ ٌٔددل إ٨
ي ل بله لبو ٙا عٔل ظ٘ ِٙلد:ٜ
ٙل "سيًلْ" ...اطاح ٙل "سيًلْ"...
طاله امليأ ٝهوذا ٟذ ٌٓ
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راهف:

ٓ ا أ ٘ن...
ٗت٘اظى اهاليق و ٟاه لبو ٗتلبد اهع٘ ُ ا:ٖ١
ٙل "سيًلْ" ...اطاح ٙل "سيًلْ"...
ط٘ه اهذاُ ٟذ ٕ ػبٚ

له ٛاهع٘ :

سأطاح ...سأطاح...
ٗمل دبددد املدددديأ ٝبددد اً ًددددّ اها ددددوىو ظددددل  ٝإ سددددالح
امل و و و ً ٟارب اهذا ٟيٙإ إ اه لب ٙذإٌو ٗد ى
أ ٖ٘ ًاال ازب ٙا٘ي:
أًدددل زهدد تِدددلَ ذ امل دددو ٙدددل "سددديًلْ" أه ٚدد هِدددل دار
ت عم
دد سي اين إنذلٝ١و بع ظ ٝ٩اهعصل١و طلًا ب ٛاهَِ٘ وٟ
اهينٍ ًين...
وو:

ٗهو د

اهصدد ،ٚظددلًالً بعددو ٗ د و ثددٍ اسدداأُف ٙادد٘ي ذ

ها ظٌ٘ ًّ ًُ٘ٛو طوٍ أه "ِٓ "ٞٚذ اه ار...
طالي اهذاً ٟأ ٘ذاً ٙعلُ ٛاهاوذم:
كٚف ذهم أ ّٙذٓ
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طالي اهص ٓ ،ٚاهع٘ :
يه  ...أتلْ٘
هلر ٝهلل رب

هاٌ ٫ازبي ٝأتلدْ٘ ذ بٚد

ذٓ

طٌٍٔٔ اهذا:ٟ
٨ب أْ ٙلْ٘ ذهم ٨ب ...
ٗ  ٩اهص ،ٚهِذ ٕ ظلًالً ِٓٞٔٚو ثٍ ُٔو ل:ً٩٢
ٓوٍ إ اهعٙ ٝ٩ل "سيًلْ".
ًٗفى اهذا ّ ٟكف ًّ أ ٙ ٕٚيكدد ٗ ٙدو و ٗكلُد
ظ ٝ٩مث ٞبلركٔل اهصٚاللْ.
ٗشي اهِلس ٙا٘اط ْٗ و ٟبٚد اهللو ٙد٧دْٗ هدٕ ًلا٘بدٞ
اهع حو ٗاهذاٙ ٟالسً ًّ ٛلي ضبِ ٞديا١و طٌدل شدٔ أ دلٖ
 ٙلر امل و ًا ٟاُ ى ظدل اً إ اه دالح ٗٓد٘ ٙاوذد و ًٗدل
كددلْ أش د دٓصددإ ًٌِٚددل أهادد ٟاه ددالح له ٚد ًل هدد ٚطٚددٕ ًددّ
إُ  .ٛطال٘ ب عيٖ نم ًع قو ٗهعى ٙد ر اه دالح ًادأًً٩
كددى ر عد ٞطٚددٕو ًادد ٟكأُددٕ ا ا ددىو ٗاُأدد ٟبددٕ اهاالدد٘ا إ
ًلطدد ٞاه ددالح وددف امل ددو و ٗأطوا د ًِددٕ ُ ددي ٝإ ا٪رئو
طِ ًّ ًوإ ظً ٌٞٚعع٘قٗ ..سي لْ ًل أهاُ ٟذ ٕ  ٌِٙر
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ودد ٟازبد ارو ًادد ٟبوددا ً دداب "ِٓٚدد "ٞطددإذا ٓددً ٛواددل ٝتدد ّ٣ذ
ذ٘ و طأ ى ؤٚل ذ ٓود ٗهلفو ٗٓ٘  ٙل٢ؤل:
ًل بٔل
طعلزب أْ دب ٚذ ِل:١
ها ذبالٌ ٙل "سيًلْ" ...ذبالٌ ...
ٗكلُدد تعدددو ودد ٟشدددذأٚل ذ ِددفو هالددداٍ اهادددأٖٗو
طلًاؽِٔل اهذا٘ٙ ٟاسٔٚلو ٗٙ ٨د رً ٜدلذا ٓد٘ ل٢دى ًٗدلذا ٓد٘
طل ى ط ٌعٔل تٌٍٔٔ:
أٗهل  ٨ ٛتاللق ...إُ ٛأً٘ !
ًٗددل ٗه د اهذادد ٟب د اً ًددّ أْ ؼباٌوددٔل ذ ر لٙددٗ ٞاًددرتاس
ٗا٪س ٟمي ق ُٚلط و ٕو ٗرأسٕ تاؽلرب ط ٕٚاملخلٗ .
ٗاُاٌ ٟبٔل ب" ٚأَ د ازبوٚدى" ٗكلُد ً دا٘د سديٖو
ال٘طلً وٕٚو ٗط ٞٚهٕو طأطؽد ٟإهٔٚدل بد عو اً٪ديو ُٗدلط بٔدل
ت بم املخيي.
طِٔؽ امليأُ ٝلشال ٞإ دار اهص ،ٚتِٔ ٛإه ٕٚاشب .
ًٗل أسدي أْ ُاود "ِٓٚد "ٞإ دار زٗهٔدل ذب٘ ٔدل اهعِلٙدٞ
ٗاهاعٔ .
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ٗأشددل "أَ د ازبوٚددى" أْ "ِٓٚدد "ٞد ً ؤٚددل ٚددى
اهذوددي هاخ د و ٗظددع إ سددالح اهد ارو دبود ًِددٕ اه٘ دد٘دو
ط ه بٔل اها َو ٗساال توم اه اال ٞاسبل ٌ.ٞ
ًٗؽً٘ٙ ٟلْو تللب طٌٔٚل "ًِٓ٨ "ٞٚلً ً ًدٞو ٗاهذادٟ
ل ٢باوم اه اع ٞاشبلهٗ ٞٚرا ١اهد ارو ًٚدث ارتصدف أٗي الديٝ
ًّ نيإً احمليَ .طللُ تِ٘بدٕ ثد٘را ذباد بدٕو ًادٌِٙ ٟدٟ
ودد ٟشددعيٖ تاالٚع دلًو ٗ ودد ٟه ٔاددٕ هلٌ د ًل ٗهٚعدلًو ٗٓدد٘ ٙغٌغددٍ
طباِو اهع٘ :
أُل اه  ٜػب أْ ٙع ب ...أُل اه  ٜػب أْ مي٘ !
ٗ ؽ "ِٓ "ٞٚعب ٔل ذ اهغ اٝو ٗشٚع هِلزتٔل إ ه لُٞ
اهاي ٞٙو ٟاهٌِ٘ املأه٘ ذ ي اهيٙف.
ٗدبو اهذا ٟأٗي اً٪ديو ٙل د ًصدل يٖ ذ هٔد و طادلَ
زددل ٗكددى إهٚددٕ ًددّ شددأْ املددأ و ٗهلِددٕ كددلْ ٙدد٧دٌ ٜوددٕ ذ
ت ودد ٗٗهددَ٘ٗ .كددفمًا ًددل تدد دًٍ وٚددٕ اهاعدد٘را ٗاٚ ٪وددٞو
ط ٌٚكأصل ٓ٘ ً ًّ ٠٘ٔٙدلهوو أٗ كأصدل ٓد٘ تِخ دف بدٕ
ا٪رئ.
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ٗبع أٙلَ ياٖ اُا٩بو طوٍ ٙع ٙالٚدو اهو دث ذ ًلدلْو
ٗإذا ٓ٘  ٍٚٔٙوٗ ٟهٔدٕ ذ املالدلر اهاعدٞٚو كأُدٕ ثد٘ر اُذدم
ًّ ٘ٚدٖو طٔلي ًٗلي.
ٗأسددوٌٕ ذهددم بع د ًدد إ أُٚددلر ٗ دد٘يو طو د َ اهدد ار
أكدد ٗ اددٕو ٗٓدد٘ ؼبدددلٗي هٔدد إًللُددٕ أْ ٙاوِدد ً٘اهٔدددٞ
أ ٕٚو طدإذا اهااٚدل ود ٟرندٍ ًِدٕ ٗكديٖو أًد كأصدل أ دٖ٘
٘ٙشم أْ  ٙأهٕ:
كٚف س٘ه هٕ ُذ ٕ أْ ٙذعى ًل طعى
ٗ ودد ً ٟدين اٙ٪ددلَ أً د اهذادد ٟبددأْ سدديٖ ٌِٙدد٘ ذ ظ د رٖو
ٗٙللد ِٙالو جبيٙيتٕ اهصًٟ٧و ٗأْ اهعً٘ ًّ ْ٘ٚهٕ تا٘ي:
ٖٗ!
ٗكلْ إذا بي اه ارو تِاى ذ أرهل ١اهايٞٙو ًاِل لً دّ
امل و ٙ ٨ايبٕو طول ٖ١أ ٖ٘ ذا  ٙ َ٘ٙأهٕ:
ط ٍٚربوذم ّ ب ٚاهلل
طوٍ ػب اهذا ًّ ًٞٗ ًِ ٟاهد ٓلب إهٚدٕو ًٗعدلٗد ٝاهاٚدلَ
بعٌوٕ طٗ ...ٕٚطٌٚل كدلْ ٙديٗ ٗػبد١ٛو تاٌفدى هدٕ ًصدلٓ هٚوادٕ
اهدديت ؽددلٓل ًددد "ِٓٚدد "ٞطٚددٕو طِٚا د و ظد رٖو ٗتغددِٚ ٍٚددلٖو
ٗتِأصٕ ا٪طللر اه ٘د.
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ٗملدددل هدددّ بدددٕ اهوٚدددى ذ امل دددو و أًد د اشبددد٘ ٙد د ب ذ
أٗظ دلهٕو ٗٙا دديب ذ كٚلُددٕو ٗهلددأْ أش د لًلً ًذ دد ٞت د
ً٘اهٕٚو ٌٗٓ لً را لً ٙالّ ذ أذُ.ٕٚ
ًٗل كلد امل و ؽبو٘ ًّ عدلدٖو ًادٌ ٟد إ اه دلب
ه٘ٚظ ٖو ٗبٌِٚدل ٓد٘ ذ يٙادٕ إهٚدٕ اساصدعي ذدو أ د اَ طد٘ق
سدداف امل ددو و طددأرٓف اه ددٌدو ٗهاو ددٕ ٗهٚد دٗ٦ب .طددأهاٟ
ُذ ٕ ٔٙي إ اه الح ظدل اًو ٗتديا ٠١هدٕ ود ٟاسبلطدٚ ٞدف
ٙرتددو طأ دى عبدٖ٘و طدلُٔ٘ ٠اهالٚدف دطعدٞو ٗرْ ذ أذْ اهذادٟ
ٗ ددد سدداالإو ٗتالبع د إهٚددٕ أُلتددٕ ٙا٘هددد .طلعب د ر اهذادد ٟوددٟ
ازب ار ه ٚودا ً داب اهالٚدفو طدإذا ٓد٘ ذ اه اعد ٞاهديت اًاد٘
"ِٓ ًِ "ٞٚأٙلَ ه اً ًوا ّ٣ٙ ٟذ ذ٘ .
ًٗ٘نَ اهذا ٟبع ِٕٚٚو ً ٟر ٗرب٘ ٌ ٙدث دّ اهالٚدفو
طوددٍ ػب د هددٕ ًددّ أثدديو ًٗددل إْ الددل الددً٘ ٝادد ٟظددلد أ ددلٖ
اهص ،ٚلدًلً ًّ هلُ امل و و ط ٘ن زي ٖو ًٗل اٍ اهص،ٚ
أْ لي ذ اساِللر:
أ ٘ذ بلهلل ًّ اهصٚاللْ اهيه ...!ٍٚأُ ِٓل  ...طد ٍٚبادل٦ن
ذ اه ! َ٩
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طددد٘هٍ اهذادددٗ ٟا ذد دلً ٙد د ٗر رأسدددٕو ٗت ٙدددا ِٚدددلٖو ٗ ٙد د ٗ
ارت لكٕ ٗاؼاليابٕٗ ...اساأُف ا ٪ل:ً٩٢
ًلذا بم ًل اه  ٜربذ ٕٚين  ...تلوٍ!
طعل اهذا ٟذ نم ٗ :ٛ
 ٨ت أهين ..ه

صب ٚم ٓ ...ا ؽل ١اهلل.

طاعو د اً ٪ددّ ٘هددٕو ٗت د اًُِ ٟددٕ ٙاذدديس طٚددٕو طدديدٖ
اهذاٙ ِٕ ٟعٚح طبِ٘ق اهع٘ :
 ٨تايبين ٨ ..تايبين!
ٗاُالوو  ٍٚٔٙوٗ ٟهٕٔ كٌّ أظلبإ هِ...ٞ
ٗكلْ ٓ ا

ي ٔ ٖ بأ ٕٚو ٗٙاي ٕٙأٓو..ٕٚ

ٗتالذطادٕ اهد ٩د ود ٟتِدل ٛ٢أ ياطٔدلو ؼبٚدل ًٚدل ٝاهاليٙد
اهصي ٙو  ٨أُ ٚهٕ ٗ ٨مسم إ ٨توم اهعذلر ٝاسبِْ٘.
ٗٓلٓ٘ ذا  ٙااي بٕ املالل ذ ٓ ٖ امل ِٞٙو ًٚث تياٖ!"...

***
ٗ

ُٗلد زاًددي اسبدد ٛرأسددٕو ٗ د ُددلي ًِددٕ ازبٔد و طاود
شولُٙ ً ٛفٕ:
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ملددلذا  ٙ ٨دداغذي اشبددل  ٤ربددٕو ً دداأُذلً تادد٘اٖ إ ًاددٟ
باخوف ّ ب ٚاهلل
طيطد اهيهى ٗهٕٔ إهٛو ٗ د بي د اهد ً٘ ذ ضبويٙدٕو
ٌٍٗٓٔ:
أتدديٙ ٠غذددي اهلل هددٕ ًددل ددلر ًددّ إثددٍ أتدديِٙ ٠ذ ددح ملفوددٕ
امل و اهالٔ٘ر
ًٗل ٓ ٛإ ٨أْ اها ب ظذلرتٕ ًّ ظ رٖو ٗاُلد
 ٘ٙد سبِلً ر ٚا ًل ٙاذالي ًّ ؼيا  ُٗ ٞاً! ًِٗ ٞ
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ؤٚدل

مظاهرة...
ارب د "ً ددِ أطِ د  "ٜس د ٚوٕ إ دارٖو ؼددل٢و اهع د رو
و ٟه  ِٕٚال٘بو ت ي بٕ د ًلٖو ً ٙد اهالًدٞو ٔٙاد د٘دٖ
ذ اه م آا از ٝاهِخو ً ٞتعا٘رٓل اهيٙل .
ها كدلْ ذ ًصديبٕ املخادلرو ٙاؽد ٛودً ٟدأه٘ لدتدٕ
طرت ٝا٪ظٚىو ب ٚإُٔ بلدر إ تدين املصديب بعد أْ بِدً ٟدٕ
و ٟأٙ ٨ع٘د إهٕٚو ًا ٟت ااي اسبليو ٗ ٙاا اً٪لْ.
م هدٕ أْ ٙعالدف ذ دارٖو ًاِل دلً دّ دٗا د ٛاهاودوو
ٗأس لب ا٨ؼاليابو ُل ٌلً بله دلٗ ِٞٚاهالٌأُِٚد ٞذ ً داايٖ
ا ً٪و ُ لً ب هم اه يب ا٪ه٘ ًدّ الالدٕو ً درت ٚلً ودٟ
كيس ٕٚاه٘ثمو  ٙدرتٗ ُ دٌل اهعصدً ٟدّ تودم اهِلطد  ٝاهديت
تيٗ ٕٙهٕ اهاليٙو.
بع اً هوٌصيب ذ ذهم اهعٔد اهععد ... ٚطإُدٕ مل ٙعد ٙادٚح
هاعنلدٖ ًل كلْ ٙاٚح هلٍ ًّ ًاعٗ ٞبٔوٗ ٞإِٙلس.
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كدددددلْ اهيهدددددى ذ ً٘اؼددددد ٛأٙلًدددددٕ ٙاددددد٘  ٟاملصددددديب ذ
ا٪ظددل٢ىو هلدد ٛتالددلهد ِٚددلٖ أطدد٘اي اهِددلس ًٗ٘اك د اهِدد٘رو
ٗهلٙ ٛاواب مسعدٕ ًدل د ٟأْ ٙلدْ٘ ًدّ أ دلر ٗأًد انو
ٗهلددٙ ٛالددلر هو ددل ٖ١أ لٙد اهِلددل ٗا٪طلكٚددٕٓٗ ...دد٘ ذ
اهذ ِٞٚبع اهذٙ ِٞٚصِف أذُ ٕٚبل٨ساٌل إ ًل ِٙاوٕ امل ٙل ًدّ
ا٪نلُٗ ٛاُ٪لش ٚو طإذا أظلب ًّ ذهم كوٕ ًدل أظدلبو ذدى
إ اه ار ه ٚاا ى طياشٕ رؼ ٟاهِذ ٓلد ٥ا ٪علب.
ًٗلذا ٙياد ًِٕ أْ ٙذعى ٗ ذر و ٟاه دا ًدّ ٌديٖو
ٗبوٚد د ددد٘اٖ طٌٚدددل ًدددلرس ًدددّ ٗقدددل٢ف ًلً٘ٚددد ٞأسدددوٌإ إ
اهاال
إُدددٕ ذ ًيًوادددٕ ازب ٙدد ً ٝدددّ ًٚلتدددٕ هٚعدد اه دددل  ٞاهددديت
ٙاؽٔٚل ذ املصيب ٓ ٛاه ل  ٞاشبع ٞ ٚذ  ًٕ٘ٙازب . ٙ
وٚدددٕ ٓد د ٖ اه دددل ٞ
أًدددل ا ْ٬طولدددأْ اه ًدددلْ د د ُذد د
اهالٞ ٚو ٗأب ٟإ ٨أْ ؼبٚؤل سل  ٞط ٗآاٚلي.
ًلذا با ٛذ املصيب ؼب ٖٗ ٗ ٙإٔ٘ٙو بع أْ ظدلر أشد ٕ
ًل ٙلْ٘ حبً٘ ٞالي ت ٗن ٠طٔٚل هو  ٞاملِل صٗ ٞاسب٘ار
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اهِدددلس اهٚدددَ٘ ذ املصددديب زراطدددل ٙاِدددلز ْ٘ اهعدددٌفو
ٗٙا ددلرْٗ ذ يا١تٔددل ٗاهاعوٚددو وددً ٟددل طٔٚددلو لهٚدد ٞأظدد٘اتٍٔو
ثل٢يُ ٝذ٘سٍٔو ٙ ٨ذرتْٗ ٗ ٨ميوْ٘.
و دلً أْ ػبددي ٜذهددم ذ املصدديبو ٗاهصددع كوددٕ
ٗهددٚ
ٙيتا أْ تاٌخو اٙ٪لَ اسبلؼي ً٘ ّ ٝف ًلسٍ ط ٕٚتايٙدي
ملعم اه ٩د.
مل ٙعددد "ً ددددِ أطِددد  "ٜػبددد ذ املصدددديب ًددددّ ِٙل وددددٕ
اسب ٙث ذ أ لر اهِلس ٗأسيار اه  ٘ٚو ٙاخ ًِٔل ًفلراً هودَ٘
ٗا٨ساِللرو ٗس  ً٩ٚإ اهاؤٗ ٞٚاه و٘.٠
ًٗل كلْ ٩ً٪س املصيب أْ ٙصغو٘ا أُذ دٍٔ زدل كدلُ٘ا
ٙصددددغوُ٘ٔل بددددٕ ًددددّ ددددىو ٗاهاددددَ٘ ذ دددد٘ي اهدد د ٩د ٗ يؼددددٔل
ًعيٗطْ٘ إ اهاأٓ هولذل و ٗاساا لي ًل ٙالديأ ًدّ ه دلَ
ا ً٪ان.
ٗٓ ا امل ٙل املٔ ار اه  ٜكلْ يٗبدلً ؼدٌ٘ك ًل  ٙ ٨دأَ
تديداد املٔددلزي ٗاملعلبفددل و ًددل بلهدٕ أظد ح ٗ دد٘رًا ضباصددٌلً كوددٕ
هددد ن ٗت ًددد و نِددددل ٖ٦ذبٌدددد ٚهوِذدددد٘سو ٗأًلدٙفددددٕ تدد د كم
بله٘اه اه٘ ينو ٗأُ ل ٖ٦رٔ ٚهوٌ٘ ف اسبلسٍ اهعا. ٚ
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ًل هو ُٚل ًّ ًد٘ي "ً دِ أطِد  "ٜد ت د ه و طدإذا ٓدٛ
ِف ٗ د٘ٝو ٗإذا ٓد ٛد د٘ ٝإ ًالًٗدُٗ ٞؽدليو ٗإذا ٓد ٛذ
صبٌى أًيٓل ث٘ر ٝأٜن ث٘ر... ٝ
ًددل شدددأْ اهيهدددى بٔدد ا كوددٕو ٗٓددد٘ ذ شدددٚخ٘ إ ٙالودد
اهياً ٞبعد اهاعد و ٗٙيٙد أْ  ٙداٌيً ٥دل بادً ٛدّ أٙلًدٕ ودٟ
قٔي ا٪رئ سلمل ًل ًعلطٟ
د٘اً٨و
ها أدً ٠ل و ٕٚهو٘ ّو طخد َ اسبلً٘د ٞسدِ
لٓي اهلفو ً٘طد٘ر اً٪لُدٞو ٗ ديي ًِٔدل ًصدل٘ر اه دعٛو
مح ٚا٪ثي.
إُٕ ه ٚكي ٔ٘دٖ اهغلبيٝو طٙ ٩ذاأ ٙص ٚزل كلْ ٙصٚد
طٔٚل ًّ أًدّ ٗميدّ ٗرطلٓٚدٞو ًٚدث ً٘ ٨هد هفد٘رٝو ٗ ٨د د٘ٝ
إ كذل ...
بوددددا اهيهددددى بددددلب دارٖو ٗرأسددددٕ تاِددددلٗ طٚددددٕ اهلدددد٘اه
ٗا٪طللرو ط ى وٙ ْ٩غودو اه دلب وذدٕو ٗ د ٗاثدو ُذ دٕ
وددد ٟأٙ ٨غدددلدر اهدد ار ًاددد ٟتِووددد ٛاهعلظدددذٞو ٗتِدد ا اهغٌدددٞو
ٗٙياهد اسبٚل ٝس.َ٩
ٗكدددي أٙدددلَ هد د َ طٔٚدددل اهيهدددى ًلٌِدددٕو ٙعد د ح ًٚدددث
مي ٛو ٗمي ًٚ ٛث ٙع حو ٗ ٙ ٨ر ٗ ٙ ٨ارو ٗٙ ٨علٙصدٕ ًدّ
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اهِلس إ لدًٕ اهعيب اه ٙ ٜؽالود زياطو اه ار ٗٙاَ٘ وٟ
ش ْٗ٧املالٟٔو ٗه ٚهٕ ًّ أُد ٚإ ٨ذهدم اه ديب ا٪هد٘ ًدّ
اهاالبو ٙاؽً ٛعٕ أ  ٚا ٗ٪ل .
ٗذ إًددد  ٠اً٪لسدددد ٛكددددلْ "ً ددددِ أطِددد  "ٜكصددددإُٔ
ًألهل دلً وددً ٟاع د ٖ ًٚددلي اهِلط د ٝو  ٙاِصدد ُ ٛدد ٍٚاهوٚددىو
ٗٙي  ٟظبَ٘ اه ٌل١و ٗٓ٘  ٙاغذي اهلل ًّ اللٙلٖو ٗذ ًويٖ
الدددٕ املخادددلر "ًصدددٌض"  ٙرتسدددى ذ ي دددي ٝكأُدددٕ ٙيتدددى بٔدددل
ظو٘ا ٗت لبٚح!
ٗبٌِٚل كلْ اهيهى ُ لً باالٕو ٙيب قٔيٖو إذا ٓ٘ ودٟ
ً بغاٙ ٞلف ِٕ ٖ ٙو ٗؼب ق إهٕٚو ًٗل ٓ ٛإ ٨أْ ٌٍٓٔ:
ها أ و املل٘ن ًعٛو ًاد ٟد ر رك ادل ...ٜأًدل ْ
هم أْ تا ً
ًٗل ه ث أْ ٗك اهاب ذ نم ِفو ٗٓ٘ ٘ٙاظى ٘هٕ:
اساٚام ٙل ظل  ...أًول رك يتن طأظ ٌال هم ًٗ ن
ًا ًل ها أنيتم ُ ٞ ٚذ  ٛطولٗز ً ن.
ٗسي لْ ًل ٗك اهاب ًيا ذ شد ًٗ ٝد ٝو طيطدد إهٚدٕ
اهاددب رأسددٕ ٙا د ً :ددل اشب د ٗمل ٙو ددث أْ تٌِدد ٟددّ ًوددي
سٖ ٚو ٗاث لً إ أد ٍٙا٪رئو ذ نم ِلد ٗ ٨إُللر.
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ٗهعى اهاب ٙاٌالٙٗ ٟاد٘س قٔديٖو ًاعلهٚدلً بدٕو ثدٍ عد
إ إً  ٠اهٌِلرقو طال٘نر ؤٚل كإُٔ ًوا.ٞ
إْ "ًصٌض" هٚعو ًّ شأْ س ٖ ٚذ ٓ ٖ ا...ُٞٗ٬
مث ٞش ١ٛنم ًأه٘ و مث ٞبل ث و ٖ ٓ ٟاهيٗ اهيت طا
بٔل "ًصٌض" ًل كلْ ؽبعٕ بٕ س ًّ ٖ ٚالف.
ً ٨يٙدد ٞذ أْ اهيهددى ًغودد٘ب ودد ٟأ عددلبٕو هددٚ
هِذ ٕ ًّ يار.

ميوددم

و ٟأْ "ًصٌض" مل ٙاٍ ه هم اُ٨اد٩ب كد م ٗزْو ٗمل
ٙعيٖ ً  ٙآاٌلَ.
ًددل بدددي "ًصددٌض" ٙا ددد٘أ ًللُادددٕ ذ اهدد ارو طٔددد٘ ٌٚدد
اهاالب نم ًِلز و ٗٓ٘ ً٘ط٘ر اسبم ًّ ر لٗ ١تِع.ٍٚ
ٗاساأُف اهاب ي يتٕ ّ كف ًّ سُ ٖ ٚل ٍ اه لي.
طأها ٟو ٕٚاهيهى ُ يً ٝلس و ًٗ ن ُذ ٕ ٙا٘ي:
ًالً ًل أسع دُٚلن ٙدل "ًصدٌض" .أُد  ٨ذبد ؼدٚالً ٗ٨
ت ًّ ٟ ٩كيب ...أُ ت اٌيًٚ ٥لتم بلر ًّ ٞ٢كدى شد٘ب...
أكددى ُٗددَ٘ٓٗ ...دد ٖ اهاي ددي ٝاهدديت ت عفٔددل كأصددل ٓدد ٛظدد٘
ًع د تم اهالٌددْ٘! ...هدد٘ ؽدد ٚسددو اه د ار لً د ًل تودد٘ ددلَ ملددل
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طلتم ًدّ اهد ُٚل شد١ٛو ُ٪دم ًٚد٘اْ أ ودٍ  ٨تعادى ٗ ٨تذٔدٍ...
أطٌ د اهِددلس ميلثوُ٘ددم ذ ن لٗتددم ٗ ٘هددمو ٙيؼددْ٘ أْ
ذبا٘ ٍٔٙاسب٘ا٢ب ٗازب راْ
ُٗٔدددو "ً دددِ أطِد د ً "ٜا ًد د ًل ًا دددخال ًل ٙيًددد ٛاهادددب
بص٘اق ًّ ِٕٚو ًٗىُ ١ذ ٕ زراٙد ٞوٚدٕو ٗاًاادلر هدٕٗ .هلدّ
اهاب مل ٙع أ زل ٙا٘ي سٖ ٚو ٗاغبديط ذ ي يتدٕ املِ دوٌٞو
ٗٓدد٘ ًلدد٘ر ٙاد ا ى بعؽددٕ ذ بعددوو ًادد ٨ ٟتد ر ٜأٙددّ ذٙوددٕ
ٗأ ّٙرأسٕ
ٗأدبي اهيهى ّ اسبوي ٝػبادلب اهد ارو ٗ د اسدا
اسبمٝو ٗ ن و ٕٚأْ  ٙااي.

بدٕ

ذ ًفدى ٓد ٖ اه دل ً ٞددّ أًلسد ٕٚامللؼدٞٚو كدلْ املصدديب
اهعلًي اه٘ؼلٙ ١ؽٌٕ إ رطل دٕو ًٚدث ٙفيثدي ٗٙأادٕو ٗ ٙدٌد
املعو ٗاملاليب!
أًل ِٓلو ذ ك ي اه  ٚو طإُٕ  ٨ػب ًدّ ٙاٌد ن إهٚدٕو
إ ٓ ٨د ا اهاددب اشبددي و ٙاددلبد ي يتددٕ املٌو٘هدد ٞاهدديت ذبددلكٛ
ًصيه ٞاً٨اؽلر!
ٗأً اهيهى بأْ رٙإ ٙغٚوو ٗأْ ًوإ ٙلدلد ٙاصداوو
طين ذ شيبً ٞل١و ٗذكي إُٔ و إ لدًٕ ًِ اهععي أْ
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ميدد ٫اهاوددىو ٗأْ ٙؽددعٔل وددِ ٟددف اهِلط د  ٝاه ٌيٙددٞو طٌددث
اللٖ ً ً٩ً٧أْ  ٙى ظ اٖ زلً ١فو٘ي.
ٗملددل بوددا ًلطدد ٞاهِلطد ًٗ ٝد ن إ اهاوددى ٙد ٖو أهذلٓددل ُلؼد ٞ
ه ٚذ ٗاً ًِٔ ٝل اليٝو طٌدل داٍ أْ ثدلر ثل٢يتدٕو ٗاُ عدث
ظلٌ٢لً:
ٙل "

اهذال " ٙ ...ل ٗه ٙل "

اهذال "...

ٗ د ي ددّ اهِلط د ٝو ًاؤدد ًل ظدد٘ب املالٔددٟو ٗٓدد٘ ٙدد ٘
نً ًٕ٩ي ٝبع ًديٝو ٗظد٘تٕ تاودلٗب بدٕ أرهدل ١اهد ارو دْٗ أْ
 ٙذي زو. ٚ
ٗازداد اهيهى ًّ ًِوو ٗاُالوو ًٔ داً:
سم ....٠سم...٠
ٗطٌٚل ٓ٘  ٙر اسبويا ذٓ٘بلً ٗهٞ٣ٚو طداح اه دلبو ٗبد ا
ًِٕ اهغً َ٩ا ٙ ً٩ا٘ي ذ آاٚلي:
س ...ٜ ٚس...ٜ ٚ

ًٍٔ...

طأشددي إهٚددٕ اهيهددى ُ دديا اًااددلرو ٗٓدد٘ ؼبددلٗي ؼ د ب
أ علبٕو ٗ لي هٕ:
أٜ

ٙل ٗه
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دد

إهغل ١املعلٓ ...ٝ

طأ

"ً ِ أطِ ٗ "ٜهعى ٙيدد ازبٌو ٞو ٟه لُٕ:

املعلٓ  ... ٝإهغل ١املعلٓ ٝ
طأ و ٟاهعيب ظ٘تٕ با٘هٕ:
هادد ًدد ن ٓدد ا ٗاهلل اهع ددد ...!ٍٚبدددأذُ ٛمسعادددٕ ...اُأدددٟ
اً٪ي ...اسبلً٘ ٞأهغ املعلٓ  ٝاهوٚو!ٞ
ٗت٘سب اهعيب اهيدٓٞو ٗظي

ل:ً٩٢

طو ٚاب اهالغلً ٨ ...ٝعلٓ  ٝبع اه!َ٘ٚ
ٗشدددعي رب اهدد ار بدددأْ نً٩دددٕ دد هدددلٗز ا٪دب اه٢٩دددو ذ
ًؽددي ٝسددٖ ٚو ٗأُددٕ د رطددد ظدد٘تٕ ًاص د ًل أًلًددٕو ًالوادد ًل
هو لُٕ اهعِلْ ...طأراد اهيهى أْ ِٔٙيٖ ٗ ٙهيٖو ٗهلِٕ ًدل ه دث
أْ أً مو ؼب ٖٗ بل ث ذٙ ٨ ٛعي هٕ ًأُ...ٟ
ٗ د
ٗ ٘ر اهؤو:ٞ

طٌددٕ ابا ددلً ٞاسدداخذل ٗٓدد٘ ٙادد٘ي رزٙددّ اهِ د ٝو

ٗٓى تعوٍ ًعِ ٟكوٌ ٞغلٙ ٝل بالى
طالي اهعيب هي٣ٙلً:
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ُعدددٍو أ ودددٍ ...طو ٚددداب اهالغدددل ...ٝطو ٚددداب امل دددا ْٗ...
ازب١٩و ازب ...!١٩اهً٘ ٝو اهً٘ !ٝ
ًٗل كلد ِٙأ ٛاهعيب ًّ ٘هادٕو ًاد ٟتياًد إ اهد ار
ظٌٚل اهصياذَ ًّ نوٌلْ اهاليٙوو ٙيددْٗ:
ازب١٩و ازب ...!١٩اهً٘ ٝو اهً٘ !ٝ
ٗبٔد اهيهددىو ٗرصد اهيٓ دد ٞذ أٗظددلهٕو ًٗفددى  ٙدداٌد
هؤال املا٘اهٛو ٗٓ٘ ٙا اٙى و ً ٟاهاليٙو.
طأًدل اهغدد َ٩طإُدٕ ًددل كدلد  ٙددٌد ذهدم اهلاددل و ًادد ٟرا
ٙا٘اث ٗٙعذوو ٗ ِٙي إ س ٖ ٚل:ً٩٢
ظ اين ٙل س ٜ ٚأت ٌد ٙل سٜ ٚ
ٗإذ ٓ أ ازبو  ٞت اُ ٟاهغ ِ ً" ًّ َ٩أطِ ٙ "ٜا٘ي:
أتيٙ

صل١ن ٙل سٜ ٚ

طأهدددلب اهيهدددى ًٔدد ٗي اهعددد٘ و ؼبدددلٗي فددلً أْ ٙوذدددم
كوٌلتٕ ذ طخلًٗ ٞتِذ:،
 ٨أر ٖ ٙا...ْ٬
ٍٗٓن اهيهى أْ ٙأ د ود ٟنً٩دٕ تاعدمٖ ذ ًدى ١اهاودىو
ٗهلِٕ مل  ٙد و ٟأْ ٙصم إه ٕٚب ٖ ٚأْ ِٙعي .
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ود ٟأْ اهعديب مل ٙد
ٗٓ٘ ٔٙا :

ًللُدٕو بدى شددي ٙاد٘ي ه ددٖ ٚو

سااأهف ن اً ً لٓي ك م...ٝ
ٗ  ٩اهصٌ٘ب ٗهٕ اهيهىو ٗٓ٘ :ٌٍٔٔٙ
ً لٓي ً !ٝلٓي!ٝ
دد ُعٍو ً لٓي ٝك م ...ٝدب٘س ٩ي امل  ًّ ِٞٙأ عدلٓل
إ أ عددلٓل ً ...ددلٓي ٝتؽددٍ اهال٘ا٢ددف كوددٔلو هلددى ل٢ذددٞ
راٙأل...
ًعلً.

ٗ ٌ اهيهى إ اه لبو ؼبلدٍ إن ٩دٕ بدلمل ٨ي ٗاملذادل

ٗمل  ٙي ّ اه لب ًا ٟاسا٘ثو ًّ أًيٖ كى ا٨سداٚفلقو
ٗرهددد ػبددي ال٘اتددٕ إ ًويتددٕو ًواٚدلً بِذ ددٕ ودد ٟاملالدد٤و
ًٌٌٔٔلً:
ً دلٓيً ٨ ...ٝدد٘ي ٗ ٨دد٘ ٝإ ٨بدلهلل! ...أٙ ٨رتكددْ٘ اهِددلس
ذ ٌأُٗ ِٞٚراًٞ
ٗ ٌ د ذ ِددٕ ب ٚد ٖو ٗ د ا اوو د أطلددلرٖ ت د ٙي رأسددٕو
ٗتال٘ بٕ كى ًالل .
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ٗبلي ٝأظ ح اهيهى ٙاذا نًٕ٩و طوٍ ػبد هدٕ ذ اهد ار
ًددّ أثدديو ٗ ود ًِددٕ كٚددف اسدداالل اشبدديٗيو ٗاه ددلب ًغوددوو
ٗاملذال ذ ًيز ًي! ٙ
ٗ وى اهيهى إ املالٟٔو ٙذاض ٗٙاعي و طلسا لْ هدٕ أْ
ك٘ ٝله ٞٚاُل ي زهلهٔلو ٗطالّ إ أْ اهغ َ٩ارب
ًِٔل إ اهاليٙو ًٔيبلً...
ٗٗ ددف اهيهددى ٙؽدديب كذد ًل بلددفو ٗٓدد٘ ٔٙد ر ٗ ٙعددوو
ٗٙع هعِلتٕ و ٟذهدم اهغد َ٩املاٌديد اهصدغ٘بو بدى ود ٟذهدم
اهددد ًّ اهِلددد اهددد  ٜظدددلر طٚددددٕ اهغ٘نددددل ١ذٗ ٜرأٗ ٜتددد بمو
ٙاٌٌْ٘ أُذ ٍٔ ذ ه لَ اهصٗ ْٗ٧املعؽ. ٩
ٗبا ٛاهيهدى ٗ اد ًل  ٙصبديو طعدل مسعدٕ ظد ٌٞٚلهٚدٞ
أط إو ٗدُل ًّ إً  ٠اهِ٘اط ود ٟتي د ٗضبدلذرٝو طدلظبوٟ
هٕ أْ اهع٘  ِٙعث ًّ امل ٙل ذ ب ٚازبلر...
ٗأرٓدددف اهيهدددى مسعدددٕو ٙاالوددددو طاِلٓد د إهٚدددٕ دددلرا
محلس ٞٚترتدد طٔٚل كوٌل " :تً٘ ٚاهعذ٘ " ٗ"اهلذل ًاٟ
ٙاٌاو ازب"ٗ "١٩ب ي اهِذ٘س ذ س ٚى اه٘ ّ"...
ًٗل أسي أْ ت٘ارد و ٟاهاليٙدو زًدي ًدّ اهِدلس ٔٙاذدْ٘
ٗٙاعلؼبْ٘و طعوٍ اهيهى و ٟنم شم أْ امل  ِٞٙذ ٓ ا اهَ٘ٚ
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ميددد٘ي طٔٚدددل تٚدددلر كٔيبددد ٛطددد٘ار ٙصد د ٕ اؼدددالياب ازبددد٘ ٚدددى
اهعلظددددذٗ !ٞمل ٙاٌلهددددم اهيهددددى أْ ٙادددد٘ ُ٘ ٟاطدد د ًوياتددددٕو
طٌٚلٍ إ ذلهلل مجٚعلً.
ٗاسددااي بددٕ املاددلَ ذ ًويتددٕ  ٙددرتٙحو ط ددٌد ي دلً وددٟ
اه دددلبو طاعدددلًٍ ِدددٕو ٗهلد دّن اهالدددلرق مل ميدددى ٗمل ٚٙدددأسو
طِٔو اهيهى إ اه لب و ٟكيٖو ٗسأي:
ًّ
طللْ ازب٘اب:
اهو نلْ.
طذدداح اهيهددى أندد٩ق اه ددلب ذ اً درتاسو ٗاسدداا ى "املعوددٍ
سِ " ٗٓ٘ ِٙلٗهٕ ٗ ل ١اهوؾبو ٗؼب ٕٚٚبا٘هٕ:
ظ ل اشبم ٙل "ً ِ أطِ ."ٜ
دد ظ ل اشبم ٙل ًعوٍ.
ٗٓدددٍ أْ ٙددديد اه دددلبو ٗهلِدددٕ ٗهد د ُذ دددٕ ًد د ط٘ لً إ
صبلذب ٞاهو نلْ بعو اسب ٙثو ٗإذا ٓ٘ ٙا٘ي:
كٚف اً٘٪اي ٙل ًعوٍ
دد اً٘٪اي  ...ٞ ٚاه و كؤل وٟ
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َ ٗسلق.

دد ٗمللذا
دد أمل ت ٌد ُ أ امل لٓيٝ
دد مسع .
دد ساصرتن طٔٚل ب ٩ر ٙو طإْ هد ٗ ٜاملعدلط ًدّ املد٘قذ
ًللُلً لظلً طٔٚلٗ ...هلٍ را ٞٙلظ ٞبٍٔ...
دد راٞٙ
دد ُعٍو را ...ٞٙأ ٨وٍ هم بٔ ا
دد أ وٍ ...أ وٍ...
دد أًل را ٞٙاهو لُ طٔ ٛراٞٙ

ٌٞٚو ٘هلل

 ٞأًالر...

دد ٗهو لُ را ٞٙأٙؽ ًل
دد أُلْ٘ أ ى ًدِلٍ ٗ ِٚدٙ ٞدل "ً دِ أطِد  ... "ٜكوِدل
ًعي!ْ٘ٙ
دد ذ٘اً ...ه

أ ع ...

دددد هاد ا اددلرُ ٛاهو ددلُْ٘ ٪كددْ٘ ذ ًا ًدد ٞاهذدد٘ي :أمحددى
اهياٞٙو ٗأ وو اهلال ...
دد أٓ ٜال
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طع د ً٩اهيهددى بع د رٖو ٗأرسددى ذ ًواددٕ ظدد ٌٞٚصبوووددٞو
ٙا٘ي:
ازب ....١٩ازب ٨ ...١٩اًا٩ي بع اه!َ٘ٚ
طٌ ق "ً ِ أطِ  "ٜإ "املعوٍ سِ " ِٓٞٔٚو ثٍ دلي هدٕ
ٗٓ٘  ٙا ٍ ذ ربلبث:
أُ تعي ًعِ ٟازبً ١٩اٌلً...
دد ٗكٚف  ٨أهلٓى أُل
دد ًٗلذا ٙع٘د وٚم ًّ ازبٙ ١٩ل ًعوٍ
دد ُعٚض ذ ِٓلٗ ١ر ل ...١اشب ٙي غو ٗامل٩ب
ٗاشبم ٙعٍ...
ٗا رتب "املعوٍ سِ " ًّ ضب ثدٕو
ٗٙا٘ي:

د اً بٚد ٖو ٙصد

تا ٚيو
ؤٚدل

ظىن و ٟاهِيب ...أزًٗ ٞتِذيي ...اهلل ًعِل!
ٗد ى "ً ِ أطِ  ً "ٜلِٕو ًغوا ًل بلبٕ وٕٚو ًٗؽٟ
٘ ٙق رهوٕٚو ٗٓ٘ ػبٌوٍ:
ه ٗ ٜاملعلط ًللْ لػ ذ امل لٓيٗ ...ٝه ل  ٞاهوؾب راٞٙ
ٗٓال !
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ٗادبٕ اهيهى إ املالٟٔو ٗذ أذُ ٕٚأظ اٙ ً ١فٕ ًد بل٢د
اهوؾبو ٗأ ى ٙع اهذال٘ر هِذ دٕ ٗهواالدبو ٗكدلْ د تعد٘د أْ
ذبٚب بٕ ذ ًفى ٓ ا اه٘ و ت اِو ٖ اهالعلَ ذ ً٘آٗ ١يٙيو
 ٩ذ ٓد ا اهعد ل و طد ار بعِٚٚدٕ ذ
طأدٓصٕ إُٔ ٙ ٨ي ٠هاب ق ً
اسبويا و ٓ٘ ٙل بؤوإ اهديت أهدف أْ ٙد ٘ٓل بٔدلو ًٗؽدٟ
ِٙلدٔٙل بأمسلٔ٢ل:
"ًصدددٌض"" ...بو دددى"" ...ط٘اكدددٕ" ...أٙدددّ أُدد أٙأدددل اهاالدددب
املاللسو ٓ ... ٞا علًم أ .
ٗاشددددا اهعودد د بلهيهددددى ًدد د اُا ددددي ددددً٘٩ٙو دْٗ أْ
 ٙاو ٚهٕ ًّ اهاالب أًد  ...طيهدد إ املالٔدٟو ًٗلُد ًِدٕ
ُ ي ٝإ اهل٘ ٝاهعله ٞٚاهيت اُل ي زهلهٔدلو ٗاُالودو اهغدَ٩
ًِٔلو طغٌغٍ ٙا٘ي:
أتددددي ٠اهاالددددب دد د ٓيبدد د أٙؽدد دلً هٚلددددْ٘ هلددددل ُعددددٚ
املصلرك ٞذ ٓ ا اه َ٘ٚاملصٔ٘د إْ ٓ ا اه يب ًّ اهاالب مل
 ٙاه ًِ ٚد ٔد ٔٚد و طٌدل بلهدٕ ذ ٓد ا اهٚدَ٘ ٙوداٌ هدٕ
طبيهلً إ اهاليٙو
ٗبوغ مسد اهيهى أُغلَ ً٘سٚا ٙ ٞٚعث بٔل ً ٙل ازبدلرو
ٗ د راسددؤل ُصدد ٚمحلسدد ٛطدد٘ار ....طو ددث اهيهددى ٙعددغ ٗ ٛد
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را ددٕ اهوٌددّو ًٗددل ٓدد ٛإ ٨أْ هلشدد ُذ ددٕو ٗا اوودد طٔٚدددل
ًصل ي...
ٗأهادد ٟأظددلبعٕ تِاددي ًلطدد ٞاملل ٢د ُ ٝادديا ٙاددلبد بٔددل ٗ ددد
اُ٪غلَو ثٍ ًل اٍ أْ را ؽبال٘ ال٘ا رات  ٞكأُٔل الد٘ا
هِ ...ٜ
ٗاُا ددٕ ملددل ٙذعددىو طأدركددٕ وددى ...أ ذددى ٓدد٘ روددم ه ددٕ
أُلش ٚاهع ٚلْ
ٗشددي اهيهددى ٙالعددٍو ٗأُغددلَ امل د ٙل تادد٘ارد ودد ٟأذُٚددٕو
ًلًو ٞإه ٕٚأهد٘اْ آ٪دلزٙىو طلدلْ ٙي ٔٚدل مسعدٕو طا دي ٜذ
أٗظلهٕ بل ف ٞطٔٚل اهل ٗ ٝاُ٨اذلئ.
ٗاُل و ٟعلًٕ ٙوإٌٔ اهألًلًو ٗ ذد ظد٘ املد ٙل
شددد٣ٚلً طصددد٣ٚلًو ًاددد ٟاُاالددددو طٌٌدددى اهيهدددى د د اهأددد٘ ٝإ
ًويتددٕو ٙرتشددذٕ طٔٚدددل وددًٔ ٟدددىو ٗ دد ًلظددديتٕ أهدد٘اْ ًدددّ
اشب٘ا ي ٗا٪طللر ت يب ًصل يٖ...
ٗذ اهذِٚدد ٞبع د اهذِٚدد ٞتأددلد ٠إ مسعددٕ أظ د ا ١تعددلٙح
ٗٓاددل و طلددلْ ٙصددي ٢إ اهِلط د ٝو ً دداالوعلً ًددل دد ٟأْ
ٙلْ٘و ثٍ ٙا ٘أ ًاع ٖ ٙرتشف ًل با٘ٔ ًّ ٛتٕ.
ٗ و ً ٟبغا ٞمسد ظ٘تلً هٔمًا ِٙلد:ٜ
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طو ٚاب اهغلظ ْ٘!
طلُ عف أظ٘ا أ ي ٠تيدد اهِ ا ١ذ محلسٗ ٞاًا اد.
اهغلظ ْ٘ ...اهغلظ ْ٘!
ٗمحواددٕ اه د كي ٠إ عددي ش د لبٕو ً د كددلْ ً٘قذ دلً
لٗ ًيك ٞا٨ؼياب اهعلَ إبلْ اهف٘ر ٝاه٘ ِٚد ...ٞإُدٕ مل ٙدِ َ
ًادد ٟاهٚددَ٘ ٗ ذدد ٞامل هددٗ ٞاملٔلُدد ٞأًددلَ املذدداض ا ظبو ٚد ٓٗ ٜدد٘
و  ٙددلها ذ تعِٚذددٕو ٗ ٙددأ ٥
شددلً ،اُ٪ددفو ًِدداذ ،اهص د
ب٘ ِٚإو ِٗٙااٍ ًِٕ ًل ٗسعٕ سواللُٕ و ٕٚأْ ِٙااٍ...
إْ "ً ِ أطِ  "ٜهٚصدعي ا ْ٬بدأْ ٓد ٖ اهعد٘ر ٝاها ميدٞ
كأْ  ٙاً ربيهٔل ًّ زٗاٙل اهِ ٚلْو ٗدبو٘ ِٔل ن لر اه ًدلْ!
اهغلظ ْ٘ ...طو ٚاب اهغلظ ْ٘!
ٗؼدددلق اهيهدددى زوو دددٕو طادددلَ ٙا دددلد ذ اسبوددديا و
ٗ يي و ٟاملالٟٔو طأها ٟعلَ الالٕ مل مي ٙ ...ل و لً هل ٖ
اهاالددب! ...كٚددف اسدداخذ طوددٍ تع د هلدد ٛتاِددلٗي طال٘رٓددل
ٗكٚددددف رؼدددد ٛأْ ٙالبعٔددددل ذ ٓدددد ا اهعددددِٚد الددددٕ املخاددددلر
"ًصددٌض"و ذهددم اهاددب اهلدديَ اهد ٩ٙ ٜزًددٕ ٗٙعددلط ٕٚأٗػبٌد
"ًصددٌض" طؽددى سدد ٖ ٚوٚددٕو ٗٙرتكددٕ ًٗٚدد ًا ذ ٓدد ا اهٚددَ٘
اهعل اهععٚ
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ٗهِح اهيهى إ اهِلطد ٙ ٝالدىو طدإذا اه ٚد٘ تدِذو أٓودٔل
ًددّ شد لْ ٗشدد ٚو ٗإذا اهِددلس ػباٌددد بعؽددٍٔ إ بعددوو ٗٓددٍ
ٙا دددلٙيْٗ ذ محٚدددٞو ٗٙاِدددلطوْ٘ اً٪لدٙدددث ذ هد د و ًددداؤ
مجٚعلً ظ٘ب اهاليٙو اهعلَ...
ا٪ظ٘ا ترتسى و ٟمسد اهيهدى ًا٘اظدوٞ
ًّٗ ثٍ أ
ًاٌٝ ٚو ذبٌى أه٘اْ اهلالطل ٗاهِ ا١ا و طدرتن اهيهدى ُلط تدٕ
ٙغ ٗ ذ اسبويٙٗ ٝيٗ و ٗذ ُذ ٕ ًمٝو ٗذ ظ رٖ ًيي.
ٓلٓ٘ ذا ربو ِٕ ٟنًٕ٩و ٗربو ِدٕ الالدٕو ٗبادٛ
ًٗ ٖ ذ اي دارٖ ؽب ٍٚو ٕٚاهيك٘د ٗاشبٌد٘دو ودً ٟد أْ
امل  ِٞٙكؤل ود ٟد َ ٗسدلقو ٗأْ اهِدلس أمجعد ًا دلٓيْٗ
ؼبا٘ ٍٔٙاهاليٙو!
ٗأ د د اهيهدددى هِذ دددٕ د د ًلً دددي ًدددّ اهأددد٘ٝو ٗبودددا بدددٕ
آ٨اٚلي كى ً واو طللْ ٙاِادى ذ أرهدل ً ١دلِٕو ٗاهاد
ذ ٖ ٙو تلر ٘ٓ ٝذ املالٔ ٟتعلطح مسعدٕ اُ٪لشد ٚاسبٌلسدٞٚو
ٗ دددد٘راً ٓدددد٘ ًالددددى ًددددّ اهِلطددد ٙ ٝصددددٔ اهِددددلس ًاددد امح ذ
ؼ٘ؼل...١
ٗحمل  ِٕٚط٘هلً ًدّ طاٚدل ظدغما و تل دّ٘ٓ أردٙدٞ
بٚوو ٗذ أ ّٔٙ ٙراٙل ؽيو ٗ ودٗ ٟهدّ٘ٓٔ تٔودى ٗإشدياق
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كدددأُّٔ د د ددديهّ ذ ٙدددَ٘ ٚد د ! ...طوعدددى اهيهدددى ٙاذدددّ٘ٓ
بِ ياتدددٕو ٗ د د أ د د ْ زودددلًد و دددٕٙ ...دددل هلل!ً ...ادددٓ ٟددد١٨٧
اهعغما هلّ ذ ً لٓي ٝاهُ َ٘ٚع! ٚ
ٗت اٙو رٗٙد اً ًيكد ٞاهاليٙدوو ٗ ود اه دلبوٞو ٗتؽدل١ي
اهعخ و ٗأ ماً أ ذي امل دلهمو ٗأظد ٌ اهد ٗر لٗٙد ٞد
أ و ؤٚل ظٌ ...
هادد ُدد آ٪وددْ٘ إ املٚددلدّٙو ٗإْ "ً ددِ أطِدد  "ٜذ
ًٗ تددٕ ٗسددلُٕ٘ ه ٚددٌد ودد ٟاه عد ً دد ٚاهؽددوٗ ٞأظد ا١
اهاِلدٗ ٠اهلال !
ٗأهذدد ٟاهيهددى ًٚددٕ ت طعلُددٕ إ اه ددلبو طا ددوى لره دلً
ًِٕو ٗٗ ف و ٟرأس اهصلر ًماْ ٙاوذ ...
ٗاسا لُ هٕ بعو أظ٘ا و طوعى ٙيٓف هلل اه ٌدو ًٗدل
ه ث أْ اُالوو ظ٘ب اهاليٙو اهعلَ...
ٗكلْ كوٌل ًؽ ٟالد٘ا دبود ٟهدٕ اهؽدوٚىو كأصدل
ٙص ٖ عبٖ٘و ٗ ٕٙ ٔٙإه.ٕٚ
ًٗددل ٓدد ٛإ ٨أْ أشددي ودد ً ٟد دًٍ اهِددلسو طلُا د ًددّ
اهال٘ار ًللُلً ٙاالود ًِٕو ٗبد هدٕ أطد٘اي املا دلٓي ّٙكأُٔدل
امل٘ي ٙواالٍو طلُعا بٔل ٙ ِٕٚي ٔل ذ محٗ ٞٚآاٚلي...
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إْ ٓ ٖ اشب٢٩و ذ شغى زل ٓ ٛط ًّ ٕٚاً٪ي اهع ...ٍٚ
طوا هلز بٕ ذ نٌلر اه ًلَ أُلس صّ ٙعي و طوٍ ٙأبٔ٘ا
هٕو ٗتلبع٘ا ً مٍٓ ذ امل٘ك و ٙ ٨عيطٍٔ ّ أًيٍٓ ش!١ٛ
ٗ ٨هددٕ ب د اه ًددلَ بددل٢د اهوددؾب "املعوددٍ سددِ " ًددلث ً٩وددٟ
أ ِددلق رطل ددٕ ًددّ اه ل ددٓٗ ٞددٍ ؼبٌوددْ٘ أٗ ٚددأٍ اهل د م ٝب د
أ ٗ ٍٔٙ ٙارب ٗٓل ظِولً ٙؽيبُٕ٘ٔٙ ٘ٓٗ ...ادف طد ٍٔٚبدأ وٟ
ظ٘تٕ:
طو ٚاب اهغلظ ْ٘!
ٗاهيطددددلق ٗراٙ ٖ١دددديددْٗ اهلاددددل و ٗازبٌدددد٘ ًددددّ ًدددد٘هلٍ
ٙعذاْ٘ ًعو ًأوو ...
ًددٕ
ٗرهددف ود "ً ددِ أطِد ٗ "ٜر د ِٚددٕو ٗأًد
تِ لب بٕ إ اً٪لَو ط لر  ٙ ٨ر ٜأ ٞٙنلٙ ٞٙاع ً ٕ إُٔ
ًد اهِلس  ٙم!.
ًٗددددددل ه ددددددث أْ دار بددددددٕ اه محددددددٞو ٗاًا٘تددددددٕ أهذلطٔددددددل
املاصدددلبلٞو ٗؼدددغالإ ازبٌدددلٓم تدد ي بدددٕو ٗاهِدد ا١ا تعدددم
مسعددددٕو طلساصددددعي اهددد َ ذ يٗ ددددٕ ٙا٘ ددد و ٗأ لُاددددٕ لًاددددٕ
امل ددد٘  ٞوددد ٟأْ ٙالددد٘ ب عددديٖ ميِددد ٙٗ ٞددديٝو طيا دددٕ ذهدددم
اه ِٚلْ امليظ٘ػ اه  ٜميؽً ٛلً.
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مل ٙع هواليٙو ٗه٘د....
طٔ د ا اه د ٙ ٜددياٖ "ً ددِ أطِ د  "ٜهدد ٚإ ٨حبددياً ًا د طد
امل٘يو ٘ ٜاهل ٙي!
مل ٙع هواليٙو ٗه٘د...
طٔ ا اه  ٙ ٜي بٕ املللْ ٗٙعى ه ٚإ ٨و أً ٞؽبذوو
و د ًل  ٙد ًا عِاددٕ ا ً٪د انو طا ددلٙى ًِددٕ اه د َ لُ ٚد ًل ٙصددعى
املصل ي ٗ ٘ٙم ا٪رٗا ...
ًٗل اٍ اهيهى أْ اُذوي ظلٌ٢لً:
 ٨اساعٌلر بع اه ...َ٘ٚطو ٚاب اهالغل!ٝ
طددإذا ا٪طدد٘اي املالٚذدد ٞبددٕ تدديدد ظددٌٚإو ٗإذا ٓدد٘ ٘ٙاظددى
اهِ ا ١أهٔي ظ٘تلً ٗأش ِذلًو ط ٩رى ازبٌ٘ تيد ُ ٙا ٕ٢ذ
ُ٘ٗ ٝصلط...
ٗرا ٕ أًيٖ ...أًالً ٓ٘ ظلً ذهم اهع٘ امل ٗنٜ
أًالً ٓ٘ بل ث توم اهِ ا١ا ُٗلطث ذهم اسبٌلس
ٗزُٓ ٚذ ٕ بٔ ا اهعِٚدو ُٗ ن ًِٕ ُ دي ٝإ اهياٙد ٞذ
ٙد ًلًوددٔلو طأهذلٓددل ترتُددح ٗت٘شددم أْ تأددلٗ٠و طٌددل أسددي أْ
اًا د  ٙد ٖ ِٙا د سددلرٙأل ٗ ٙددٌ٘ بٔددلو طخذا د اهياٙدد ٞت ددى
اهيٗ٦سو طاعله اهعٌٚل "سب ِ أطِ  "ٜذبٚٚدٕ ٗتصد ٚبدٕ
ذ إك لر.
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ًٗددل ٓدد ٛإ ٨سب ددل ًادد ٟاًاٌواددٕ اهِددلس ودد ٟاِ ٪ددلقو
طصٌ ،بلهيا ٞٙػبأر ٓلتذ ًل بيطع ٞاه٘ ّ ٗسا٘ط اهغلظ .
ٗتادد ً ازبٌددد٘ ذ سدددمٓل ًادددٗ ٟرد ًٚدد اْ اهفددد٘رٝو
ِٗٓلهم ذبوو كى مجد ً٘ي الٙ ٚذٚو ذ تلي ٍٙاه ال٘هٞ
ٗرو ٚا٨ساصٔلد.
ًٗدددل كدددلد "ً دددِ أطِدد ٙ "ٜا٘سدددب املٚدد اْ ذ مجعدددٕو
ٌٗ ٙد اشبال ل ١ب ازبٌ٘ ًاِلط و ًا ٟأهاُ ٟذ ٕ ٙرتهى
اهلددد َ٩اردبدددلً٨و ٗٙيسدددوٕ إرسدددلً٨و ٗاه دددلًعْ٘ هدددٕ ٘ٙاهُ٘دددٕ
باعذٚو ا ولب.
ٗبغادد ٞا اِددو اهلدد َ٩ذ ًوددو اهيهددىو ًٗددل ه ددث أْ تدديُح
ه ٌٕ ٙي ٙأْ ِٙاوو ٗرٙد اهِلس ه همو ط لر ٘ا إ اهيهى
 ِٙهُٕ٘ ٗٙاذا ْٗ أًيٖو ٗ ٙ ٨يْٗ ٗسعلً ذ إسعلطٕ ٗإُعلشٕ.
ٗذ ظدٌ٘ ٝند كلُد اه٘طدد٘د ٙد ًٍ بعؽددٔل بعؽددل لهددٞ
اهد ار اهدديت ٙادد ٍٚطٔٚددل "ً ددِ أطِد ٗ "ٜبعد وٚددى سددلر ٓد ٖ
اه٘ط٘د ٙاا ًٔل ُعض اهيهى ً و ٟبلهياٙد ٞاشبؽديا١و كأصدل
ٓدد٘ ًددل بددي ذ ً ددلٓي ٝأً د  :ؼبٌددى اهياٙددٞو ٗٙادد٘د ازبٌدددو
ٗؽبال ذ تلي ٍٙاه ال٘هٞو ٗرو ٚا٨ساصٔلد!
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إىل السارق...
ذ يٙدددً ٞدددّ دددي ٠اهيٙدددف اه عٚدد و ودددً ٟودددي ددديٙوو
بلهايب ًّ أً املخلزْ املٔود٘رٝو هود اهذاد " ٟد اه دٌٚد"
ؼب د ُ دديٖ إ اهاليٙددو اه را دد ٛاملٌٔدد٘دو ذهددم اهاليٙددو اه د ٜ
ؽبرتق أراؼ ّ ً" ٛنل" ًٗل ٗرآ١ل ًّ امل ار و تعالف وٟ
ًلطاٚددٕ أشددولر طلر ددً ٞعا هددٞو كأُٔددل أًددياس أٙاددلق تادد٘
ذلر ٖ ٓ ٝاه اع ٞاملرتاً ٞٚا ٪يا .
ٗكلْ اهذا ٙ ٟعث طٌٚل أًلًٕ ُ يا ًل٢ي ٝوادٞو دبد٘ز
ذ تص ن٘ ٗارتالب زّ ٙع ْٗ اه د ٚى .طِٔلهدم ظد ٙ ٞٚا٘اث دْ٘
وددف اه د ٗاب ذ ًددي ٗاسدداخذل ٗ .أٗه٣ددم رهددلي ٙواددْ٘ وددٟ
أكاددلطٍٔ اهذددٗ٧سو ذ ٗهددٍ٘ٓٔ سددٌٚل ١اهيكددْ٘ إ ضباددَ٘
املعدددلٙي ًٗلاددد٘ب املادددلدٙيٓٗ .ددد ُ ١٨٧ددد٘ ٝربدد ذ أك دددٞٚ
سددلبغ ٞلرددٞو ٗ دد اُ ددال لًددلتّٔو ٗاشدديأب ٓلًددلتّٔو
ًٗؽ ذ ه ل ٗ ٞدربٞو ؼبٌوّ و ٟرٗ٦سّٔ ذل اه اد.
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ٗتالوو ضبٚل اهذا ٟبغاٞو ٗأطرت ثغيٖ ّ ابا دلً ٞبد بٔدل
أسدددِلُٕ ًيظعدددً٨ ٞعدددٞو طدددِٔو دددّ اسبوددديو ٗاذ اهعددد٘دو
دديٙو ا٪كاددل و ٗسدد ٍٚاملً٩ددحو ِٙدداذض ذ ظ د رٖ اهعددلرٜ
شعي ن ٙيو ٗ ٌِٙي هو لبٕ ّ سل ؼخٌا كأٌُٔل تنل
ًّ ه ٗ اهِخٚى!
ًٗل ٓ ٛإ ٨أْ ظل اهذاًِ ٟلدٙلً ذ تليار:
"ظددلحبٙ ..."ٞددل "ظددلحبٙ ..."ٞددل بِ د ٙددل "ظددلحبٗ ."ٞكلُ د
زا٘د محلر و ٟهلُ  ٕٚنيارتلْ طلرنالْ...
"ظلحب "ٞأ
طٌل إْ مسع اهِ اً ١اد ٟاسدا ار عبد٘ ً عفدٕو طأهذد " د
اه ٌٚد" ًٔيٗ ً٨إهٔٚلو طلساصعي ُذ ٔل ابألهلً كدلد ٙاوودٟ
لرٓل ا٪س٘د و ٟطٌٔلو ت درت
وٌ ٟل ٗهٔٔلو طأًله
ابا دددلًٔلٗ .مل تو دددث أْ دا د د قٔدددي اسبٌدددلر بؽددديبل ًدددّ
علٓلو طٍٔ اسب٘ٚاْ ًغ آلو طلُذاى ٙاٌغ ل ٢اً إ اه ار.
ٗبوا اهذاً ٟللْ اهذال ٛٓٗ ٝتعدلُ ٛأْ تلداٍ ًدل بٔدل ًدّ
لرٓددل وددٟ
آاٚددليو ٗ ٨دب د ًددّ ٗسددٚو ٞه د هم إ ٨أْ تص د
هلُ ٗهٔٔل ٘راً بعد د٘رو ًٗؽد ٟاهذاد ٟبذالتدٕ إ املخد ْ
املٔو٘رو ٗٗ ذل ب لبٕ ذ ظٌ ٗ وو.
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ًٗل ٓد ٛإ ٨أْ أ ديق " د اه دٌٚد"و ٗ دلي بدٕ ا
ٗٓ٘ ؼب نق ذ أد ٍٙا٪رئو ثٍ ٌٍٓٔ ٙا٘ي:

دياقو

مل ذبؽي ٜهوعٌى ًِ أٙلَ ٙل "ظلحب!"ٞ
طرتا  ٙاهذال ّ ٝلرٓلو تِذو اهغ لر ّ هو لبٔلو
طددلُ وى ضبٚلٓددل تاِؽددي طٚددٕ زٓددي ٝاهص د لبٗ .رطددد اهذادد ٟإهٔٚددل
لرٓدل ت د وٕو ٗذ
بعيٖ ٙاٌوًّ ٟذلتِٔلو طأسي اهذال ٝإ
ِٔٚٚل ًمٗ ٝذبيني.
أُ " اه ٌٚد" إ "ظدلحبًِ "ٞد ٗظدى بٌِٔٚدل اهعٌدى
ذ دار "ً ّ ندل" إذ كدلْ اشبدلدَ اشبدلػ هديب اهد ارو ٙؽدد
ط ٕٚثاإو ٗ ٙا٘د ٕ سيٖو طٔ٘ ا ً٪وً ٟال دٕ ًٗلهدٕو ٗٓد٘
اسبيٙغ و ٟأداٗ ١اه ٕ ذ ُ آٗ ٞاساالًٗ ٞإ ٩ػ.
ٗكلُد د "ظدددلحب "ٞتدددرتدد وددد ٟدار "ً دددّ ندددل" كوٌدددل
بعو اٌ ٪لي اساخ اَ ظ لٙل اهايًِٚ ٞٙدلً بعد ًد .
اسا
ُٗ ا ب اهذاٗ ٟاهذالً٘ ٝدٗ ٝأهذٞو طصل ذ اهايً ٞٙل بٌِٔٚلو
ًا ٟإٌُٔل كلُل إذا تياٙ١ل ًع ًل تٔلً اهِلس ٙا٘هْ٘:
ِٓ٣ٚلً هوٌ ! ٚ
ٗتِدلٓ ٟإ ٗاهد "ظدلحبً "ٞدل بد ابِادٕ ٗبد اهذاد " ٟد
اه ددٌٚد" ًددّ ضب ددٚٓٗ ٞددلَو طوددٍ ٙاددد ذهددم ًِددٕ ً٘ ددد اهيؼددلو
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ٗكٚددف ٙيٗ ددٕ ذهددم ٗابِاددٕ ًٔدد٘ ٠طدد٧اد "شدد ،ٚاه ودد " ُذ ددٕو
ٗاً٪ى ٗثٚو ذ أْ ٙاٍ بٌِٔٚل زٗاي.
ًٗ ن ذا  َ٘ٙأْ ت٘  ٟاهذا ًِ ٟي ٗاه "ظلحبٙ "ٞالو
 ٙابِإو طفدلر وٚدٕ اهيهدىو ٗ ِدف بدٕو ٗأُلدي ًِدٕ أْ ػبدي٦
و ٟال  ٞطالتٕ...
طدددأراد " د د اه دددٌٚد" أْ ٙ٧ٙد د و ادددٕو ٗٙعد د نز ال ادددٕو
طلُ ٙ ٠لصف ه٘اه "ظلحبٌ "ٞل ٙعاوى ذ ُذ ٕ ًّ ًصدل ي
اه٘د ٗ ٘ا ف اسبد و طٌدل ٓد ٛإ ٨أْ عدذ بلهيهدى لظدذٞ
اهغؽ و طلُ طد ٙا٘ي هوذا":ٟ
أُ تٔ شيذ زل تا٘ي ....أت ر ًّ ٜتالو ٙد ٓل أ دلدر
أُدد ودد ٟأْ رٔيٓددل اندديب ددّ ٗهٔددٛو ٗإٙددلن أْ تاعدديئ
هوذالٝو إٙلن أْ ت٘ عٔل ذ ً ل٢ومو ٗإ ٨سل ١اهعا .ٟ
طخديي اهذادٙ ٟدلْ ضب د٘ر اهاود وٗهلّ ذهدم مل ٙذد ن
ذ ؽ ٖو ٗمل ٙذا ٖ اهيهل ....١طع٘ني و ٟأْ ٙعٌى و ٟإرؼل١
ٗاه "ظلحب "ٞكوذٕ ذهم ًل كوذٕ ًّ هٔ ٗ ِ !
ت٘اظى ظٌ "ظلحبً ٛٓٗ "ٞلثو ٞله ٞطالٓل ٙآٌ٩ل ٗ٨
مي دىنو ٗذ ُ ياتٔددل  ٙددا ًددل ع د وٚددٕ ُذ ددٔل ًددّ ٔددلرٝ
ٗظذل١و ًٗل ٙعٌي ه٘اعبٔل ًّ ٗ ٞ ٚإميلْ.
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ٗكأصل ذكي اهذا ٟس٧اهٕ هذالتٕ ًِ طدرت :ٝملدلذا ربوذد
ّ اهعٌى ًِ أٙلَ
طلساأُف ٙا٘ي:
أكلُ ن ٚام مليئ ٙل "ظلحب"ٞ
طِل

رأسٔلو ٗٓ ٛدب: ٚ

مل أكّ ًيٙؽ!ٞ
دد ًل سين ن ٚام إذْ...
طدددلزداد اهذادددلً ٝدددّ إ دددياقو ٗهعودد تذدددين ٙدد ٔٙلو ٗ٨
دب ٚو طالي هلل اهذا:ٟ
ًٗا ٟتع٘د ّٙهوعٌى
طٌٌٔٔ تا٘ي:
هّ أ ٘د!
طعي اهذا ٟدٓصٞو ٗتعوى ل:ً٩٢
كٚف  ٨تع٘دّٙ
طٌٔ اهذال ٝأْ دب ٚو ٗهلّ اهلوٌل كلُد ذباد
ب ش ٔٚلو ٗأ ماً رطع إه ٕٚرأسٔل تا٘ي:
ذهم ًل أرادٖ أب!ٛ
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دد ًلذا هي٠
طصددي
تا٘ي:

اهذاددل ٝت د ٙي وددٗ ٟهٔٔددل ددي

لرٓددلو ٗٓددٛ

ها سل ١أب ٛأْ تلْ٘ بٚين ٗبِٚم ظو!ٞ
طلٓالي اهذا ٟظلٌ٢لً:
أٙي ٙأب٘ن أْ ٙذيق بِِٚل
طاله ذ اسا :َ٩
ذهم ًل ٙي. ٙ
دد ًٗل رأٙم أُ
دد ًلذا ذ ًلِنيت أْ أظِد
طا٘

اهذاٟو ٗ لي ًؽاليب اُ٪ذلس:

 ٙ ٨االٚد أب٘ن أْ ٙذيق بِِٚل....
طلُ طع اهذال ٝتا٘ي:
إْ ٓ ٛإ ٨أٙلَ...
طعل اهذا:ٟ
ثٍ ًلذا ٙلْ٘
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طوٍ دب اهذالٝو طأت د اهذا٘ ٟهٕ ًغ ٚلً:
ملددلذا  ٨تدداٌ ٘هددم ملددلذا  ٨تعددلرًِٚين بأُددم أظ د ٌ
طبال٘ب" ٞهص ،ٚاه و " ٗ ....هلدّ أ دٍ هدم بدلهلل اهع د ٍٚث٩ثدلً
إْ ٓ ا اه ٗاي...
ِٗٓل ا اِو ظ٘تٕو ُٗذي أٗداهٕو ٗاؼاليب كوٌلتدٕو
ٗٓ٘ ٙا٘ي:
أ ٍ هم بلى مي إْ زٗاهم ٓ ا مل ٙاٍ ...هدّ تلدُ٘ٛ
هغمً ٜل دً ًٚلً!
ددٌلتٕ
ٗراُ د وددٗ ٟهٔددٕ هٔلًدد ٗ ٞالدد٘بو ٗاكا د
ددلبد اهصياسددٗ ٞاهعِددفو طعلهددى اهذاددل ٝتدد٘ه ًٗ د رو ٗزٗ
بعيٓل ذ ر ٗ ٞه و ٗراً ت ل٢ى ُذ ٔلً :ل هلل تي ٠طالٓدل
وددً ٟددلي مل تعٔ د ٖ ًددّ ددى ًددل هلددل تددي ٠سددٌِإ د اُاو د
سٌِ ٞصي ًذرتس أٓ ا " د اه دٌٚد" اهد٘اد اهالٚدد اهد  ٜمل
ِٙص بٗ ِٕٚب أً ً٘ٙلً شولر
ٗه ث اهذا ٟوً ٟلهٕ ًِٓ ٞٔٚليٗب اُ٪ذلسو  ٙعث ًّ
 ُ ِٕٚٚيا شٚاللْ ...طأ و و ٕٚاهذال ٝت دلّ ًدّ رٗ دٕو
ٗتٔ  ًّ ٥ثل٢يتٕو ٗٓ ٛتا٘ي:
رٗنق دًم ٙل "

اه ٌٚد" ٗ ...ى ِم اهالٚض ٗاهِ ق!
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طلسا ْ٩اهذاٙ ٟا٘ي:
ًلذا تيً ّٙ ٙين أْ أطعى
دد هٚ

هِل إ ٨أْ ُا ر بلها٧دٗ ٝاهع .

دددد إ ًادددُ ٟعدد أُِا ددي ًاددد ٟؽبددديي اً٪ددي ًدددّ ٙدد ُل
أُ ل ًاٙ ٟاٍ كى ش١ٛ
طأشددي اهذاددلً ٝدد أٚل إ اه ددٌل١و كأُٔددل ربعددٔل
با٘هلل :اً٪ي كوٕ ب ٚاهللٗ ...إُل ملص٣ٚإ لؼعْ٘!
طٌٍٔٔ "

اه ٌٚد" سلٍٓ اهِ يا ٙا٘ي:

مل  ٙددو هدد ٛذ و ددم ً د ٙددل "ظددلحب ..."ٞهددٚ
احمل !

ٓ د ا شددأْ

طعددٌا اهذادددل ٝبيٓدددٞو ثدددٍ اغبي دد ذ اه لدددل ١دطعدددٞو
طلؼاليب اهذا ٟذ ٗ ذإو ًٗلي ؤٚدل ٙأ د بٚد ٓل إ دا دى
املخ د ْ املٔودد٘رو ٗأهو ددٔل ِٓلهددم ودد ٟكً٘ددً ٞددّ اهلصددٍٚو
ٗ ذو مي ح دًعٔلو ٗٙا٘ي هلل ذ تؤف ٗت٘هد:
 ٨ت لٙ ٛل"ظلحب ..."ٞطإْ بلل١ن  ٙ ٙويب ...إُ ٛودٟ
ثا ٞحب م إٙلٗ ...ٜهلّ ٓ ٖ اشبال  ٗ ٞع ًدّ ُذ د ٛكأُٔدل
عِددِ ٞوددي ...هددّ أد ددي ٗسددعلً ذ س د ٚى ط دد ٓ ،د ٖ اشبال دد...ٞ
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سددأ ٘د إ أبٚددم أ ال ددم إهٚددٕو ًٗددل أً د ٓد ٖ املدديٙ ٝيدُددٛ
كٌل طعى ًّ ى ....ه٘ٚاطاّن ...ه٘ٚاطاّ...
طٌ

إه" ٕٚظلحبِٚ ٗ "ٞلٓل طبؽوالْو ٗسأهإ:

كٚف ٘ٙاطو أب ٛو ٟال ام إٙل ٜكٚدف تذ د ،ال دٞ
"ش ،ٚاه و "
طٍٔ " اه دٌٚد" أْ ٙدالوٍو ٗهلدّ شديق بيٙادٕو طودٍ
عددلْو
ِٙد و ٗقود اهلوٌددل تاالتددى بد شد ٕٚو ٗ ِٚددلٖ ت ن
ٗأ ماً أطوا ًِٕ ٓ ٖ ازبٌو:ٞ
هٚدد٘اطاّ أبدد٘ن ودد ٟأْ أ ال ددم هدد ...ٛاه٘سددٚو ٓ ٞد ٖ املدديٝ
ًلؼي...ٝ
دد أٗ ٞٙسٚوٞ
طوعو ً الٖ ت ٗراْ ذ ضبوئٌٙلو ٙ ٨اي هلٌل يار...
ٗبع

وٚى ً ن  ٖ ٙإ كاف اهذالٓ ٔٙ ٝل ٗٙا٘ي:

ِ  ٜاملٔي ٜ ِ ...املٔي!
طيطع اهذالٓ ٙ ٝل إ ِٔٚل ٗأُذٔدلو ر دٌٌٔل بلٌٔدل.
ٗتأها وٗ ٟهٔٔل ابا لًٞو ٗمحوا تا٘ي:
أ ِ ن املٔي  ...أ ِ ن ث٩ثْ٘ هِٔٚلً
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دد ِ !ٜ ِ ...ٜ
دد ًعم
دد ًع ...ٛذ هٚيب ...أتي ّٙ ٙأْ تئٙل
ثدددٍ دس ٙد د ٖ ذ ه ٚدددٕو ٗأ يهٔدددل ذبٌدددى رزًدددً ٞدددّ ٗرق
اهِا و ًٗؽٙ ٟاو ٔل أًلًٔل ًٔالي اٗ٪ظدليو ٗٓد٘ ٙعد ن بعد٘
ً ٌ٘ :
 ...ٞصي...ٝ

 ٞصي....

طوٌل بوا اهف٩ث مسل إ اهذال ٝب عيٖ ٙا٘ي:
ٓ ا ًلهدم ٙدل "ظدلحبٓ ..."ٞد ا ًٔدين اهد  ٜسدأ ًٕ ند ًا
إ أبٚم ...تأًو ٖ ٓ ٜ ...ٕٚاٗ٪راق طاو ٔٚدل بد ٙد ٙمو إُٔدل
هم ًٗ ن!
ٗأحل ؤٚل ذ أْ تأ ٗرق اهِاد و بٚد أْ "ظدلحب "ٞأبد
أْ ر إه ٕٚمئِٚلو إذا كلُ شلرد ٝاهذليو ت أي:
ًّ أ ّٙهم ٓ ا امللي ٙل "
طعا اهذاً ٟل ب
هٚ

اه ٌٚد" ...

ِٕٚٚو ٗأهلبٔل:

هم أْ تعوٌ ً ..ٛم أْ ًٔين ًلؼي!

ٗتلوٌ "ظلحب "ٞكأُٔل تِلهُ ٛذ ٔل با٘هلل:
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هٚ

هم داب ٞطأ ٘ي إُم بعأل ٗرهع بفٌِٔل!

ثٍ سل سب  ٞذب ق إهٗ ٕٚتا٘ي:
ٗهٚ

هم ا لرب طأ ٘ي إٍُٔ أ يؼ٘ن أٗ أ لُ٘ن!

طالي "

اه ٌٚد" ثل٢ياً:

مل أسا ْ ًّ أً

ي ٙأٗ نم ي! ٙ

طلسالٌو اهذال٘ ٝهلل:
أًددل سدد ٚن اهصددٌٚح "ً ددّ نددل" طٔٔٚددل أْ ػبدد٘د هددم
بص ...١ٛأُن ٟهم ٓ ٖ ازبِٔٚل اهف٩ثْ٘ أظ ين!
طددلناٍ اهذادد ٟهل د ٖ احمللظددي ٝاهدديت ت د ٙيٓل ً٘هددٕ اهذاددلٝو
ٗ لي ذ ش ٗ ٝاًا اد:
 ٨شأْ هم بص ٓ ًّ ١ٛا كوٕ ...ه

ً ٘٣ه!ٞ

طاله ذ آاٌلَ:
أر ٙأْ أ وٍ ًع ر ٓ ا امللي....
طعل ٙا٘ي:
 ًّ ٛاه ٌل ...١ط ٩ت أهٚين ًّ أّٙ
ها ٓ ب و ن
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ط٘اهٔإ اهذال ٝبِ يا اساصدذل تا٘ د طالِدٗ ٞطياسدٞو
ٗٓ٘ ؼبلٗي أْ ٙ ٙا ِٔل بعيٖو كأُدٕ ؼبد ر أْ تاديأ ًدل سدرت
ًّ أًيٖ...
ٗه ف د اهذاددل ٗ ٝا د ًل ٗٓدد ٛتالصددف ٗتاعددي و ثددٍ ؼدديب
ظ رٓل بٓ ٚل ٗٓ ٛتا٘ي:
أ ص ٟأْ ٙلْ٘ ٓ ا امللي ًلي "ً ّ نل"ٗ ...أُم ًد د
إه ٙ ٕٚن!
طعي "

اه ٌٚد" ًيت للً ٙا٘ي:

ًل ٓ ا اهلد َ٩اهذدلرغ ود  ٨شدأْ هدم بصدً ١ٛدّ ٓد ا
كوٕ ...أُ تاٌٌ ُذ م طٌٚل ٙ ٨عِٚم!
دد اً٪ي ٗاؼح ٙدل " د اه دٌٚد" ...هدٚ
ًللُٕو ٗاساع بلهلل ًّ اهصٚاللْ!

املدلي ًلهدمو طديدنٖ

دد إُٕ هٛو أتعي ط ٕٚكٌل أشل...١
دد بى إُٕ هٚ

هم ...ط ٩تللبي!

دددد أتي ٙد  ّٙأْ تؽددٚد اهذيظددٞو ٗأْ تاع د نر و دٛن اشبال ددٞو
طٚاٍ "هص ،ٚاه و " أْ ٙذعى ًل ٙيٙ
دد ٙ ٨لْ٘ ًٔيً ًّ ٜلي ًياَ!
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طٔلي اهذا ٟل:ً٩٢
ًددل ٓد ا اهلدديا ١سددأدطد بٔد ا املددلي إ أبٚددم ٗأُددل أ ال ددم
إهٗ ...ٕٚسالُ٘ ه ٛو ٟاهينٍ ًّ كى ش!١ٛ
طأ و و" ٕٚظلحب "ٞت ٩ذدٕو ٗتاد٘ي ًع د٘ه ٞاسبد ٙث:
٧ ٙ ٨ن ٘هٙ ٛل " اه ٌٚد" ...إُ ٛأً مو ٗأً اشبم همو
ٗٓ ا امللي اسبياَ  ٨بيكد ٞطٚدٕو ُٗ ٨ذدد ًِدٕٗ ...إْ زٗاهدلً ٙداٍ
بٕ ٙ ٨يؼ ٟاهلل ِٕ!
ٗت ل ال اهع ا
طالٓل ل٢و:ٞ

وٗ ٟهِيت "ظدلحبٓٗ "ٞد ٛتاؽدي إ

ُ ٛأْ تع ٚامللي إ ظلً ٕ!
دد هّ أ  ٖ ٚإه ...ٕٚها أظ ح ذ ًد٘زت ٙ ٨ ...ٛداالٚد أًد
أْ  ٙرتدٖ ًين!
طصي

اهذال ٝب ًعٔلو ٗظلً طبِ٘  ٞاهع٘ :

ٙ ٨لْ٘ ًٔيً ٜل ً ً ٨يٗ لً ٨ ...أ ى ٨ ...أ ى أب اً!
طٌلي ؤٚل ٙلؤٌل ًص ٘ب اهذ٧اد:
ٗأُل  ٨أ ٚو اهاخوِ ٛم ٙل "ظلحب ..."ٞضبدلي أْ تلدُ٘ٛ
هغم ٜزٗهلً!
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ٗاهاعددو بٔددل ٙع دعن أُذلسددٕ املا٘ د ٝو ٗٓدد٘ ٙادد٘ي را ددض
اهع٘ :
ًّ أهوم ٙل "ظلحب "ٞسي ٓ ا امللي ...سي إ ًّ اُٞ
"ً ّ أنل" سٗٗ ٜ ٚهٛن ُعٌديتٗ ...هلِٔدل سدي ٙ ٞعودٍ اهلل أُٔدل
لده ...ٞإُ ٛطام ًع َو ً٘ ٨ي ه٘ ٨ٗ ٛيو ٗ اباُ٩د ٛاهلل
"بص ،ٚاه و " ِٙلط ين طٚم جبلٕٓ ٗثيا...ٕ٢
ط دددأ ٜسددد ٩تددديِٙين أًلربدددٕو ٗأُدددل كٌدددل تعٔدد  ّٙهادد
سددي و ٗه د أبددله ٛأْ أسدديقو إذا كددلْ ذهددم سد  ً٩ٚإ أْ
عبٚل ًع ًل ًٚدل ٝاهلِدلٗ ٝ١اهِعد ...ٍٚهاد داوين ُ دأ ال ادم "هصد،ٚ
اه و "و طاالع هٚو ٛهله لً اهايطعل١و هلًم اهع ِٚو ٗبغادٞ
الي ه ٛأْ أطعى ًل طعو  ...أْ د ٓد ا املدلي ٨ .أدر ٜكٚدف
سل اين ًلٜو طٌد د إهٚدٕ ٙد ٜنًٗ ...دل أكفدي ًدل ٗهد ذ
اشب اُددً ٞددّ ًددليو ٗهلددين مل أظ د ًِددٕ إًٔ ٨ددين املِصدد٘د...
وٚى ًّ كفمو ٗ الي ًّ ٝحبيٙٗ ...صٔ اهلل أُ ٛأُ٘ ٜردن امللي
اهد  ٜأ تددٕ ًد ٙا ٚددي هدد ٛذ لبددى أٙددلً ٛأْ أردٖ شدد٣ٚلً بعد
ش...١ٛ
ذًيت  ٨تا ى ًلي أً  ً ...ن اهلل بٚين ٗب ًلي اهِلس!
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ٗكلُد د "ظدددلحبً "ٞدددل بيًد د تِصدددى ًلا ٣ددد ٞاهدددِذ و
ٗشدددعي بأُذدددلس طالٓدددل ت د د ح ودددٗ ٟهٔٔدددلو ٗبذٌدددٕ ً٩ٙد د
ٗهِألو ٗٓ٘ ٙد س ٗرق اهِاد ذ كذٔدلو ٗٙاد٘ي هلدل ذ ظد٘
أبحن كإُٔ طٌٚح ا٪طل :ٛ
أً م ٙل "ظلحبٚ ٨ ..."ٞض ه ٛإ ٨بم ٙدل "ظدلحب ..."ٞأُد
رًٗ ...ٛأُ ُ٘ر ٚين! ...ذهم ٓ٘ ًلهم طخ ٕٙو ٗتعيذ كٌل
تصل ٢ط...ٕٚ
ٗ ذدددو " دد اه دددٌٚد" ٙودددأٍ ًدددّ دد ن اهذادددل ٝدد  ٩توددد٘
 ٩و طللُ "ظلحب "ٞتصعي بٔ ٖ اهاد  ٩كأُٔدل ه دعل
ايب ...كٌل أً ٙد ٓل هد اهِدلر ًد مل د ٗرق اهِاد ...
طإذا ٓ ٛت طد طالٓل ِٔلو ٗتِأ ٠بِذ ٔل ِٕو ٗٓ ٛتا٘ي:
د ين ٙل "

اه ٌٚد" ...د ين!

ٗٗ عد ِٔٚددل وٚددٕو طدأُلي ًددل تدديً ٠دّ سددٌِ ٞرا ددٞ
تاٌفى طٔٚل ُ ل اهصي ٗا٪ذٗ ٠ا٨طرتاسٗ ...هلأْ ٓ ا اه٘هٕ
وأدل ند  ٝلرد ...ٞطٌدل ه فد "ظدلحب "ٞأْ
ظذٌ ًّ ٞاه َ
اساصعي ً ن اشبد٘  ٙدي ٜذ ًِلٙلٓدل ....ط ود تاِدأ ٠دّ
اهذادددٟو ٗٓددد ٛتا٘سدددى إهٚدددٕ أْ ٙد د ٔل ٗشدددأُٔلو ٗهلدددّ " د د
اه ٌٚد" مل ٙلّ ٙذٔدٍ صدل تيٙد شد٣ٚلًو ٗأ د ٙا دى ؤٚدل ذ
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توددم اهل٣ٚدد ٞاهصددِعل١و طوٌددح ٗهٔٔددل تددااوغ
تاأٓ لْ ٩ق ظي ...ٞ

ددٌلتٕو ٗشددذأٚل

طٌل أسي أْ ذ إهٔٚل ؼبعيٓل بد ذرا ٚدٕو ٗؼباؽدِٔل
بص ٝو ٗٓ٘ ٙين٘ ٗ ٔٙر....
ُٗص ب اهذاٗ ٟاهذالً ٝعيك ٞكلُ اهغو  ٞطٔٚل هدٕ....
طلُ عفد "ظددلحب "ٞتالوددو اهعدد ٌٞٚبعد اهعددٌٞٚو ٗهلددّ " د
اه ٌٚد" أ و و ٟطٌٔل ب ٖ ٚاهغوٞ ٚو ٙيد ظيا ٔل إ ًوأل
ًأ٘رًا ًٔ ًٗلً...
و ٟأْ اهذال ٝاسداالل أْ ت ًد ٙد ٖ شد٣ٚلً دّ طٌٔدلو
ٗٓ ٛتا٘ي:
اتيكين ٨ ...أ وم ...اذٓ ين ...إُ ٛأكيٓم!
طأهلبٔل اهذا ٟبع٘تٕ ا٪هضن املً٘ض:
هّ تلُ٘ ٛزٗهلً هغم ...ٜأُ ذب ِٚين ٗأُل أً م!
دد بى أُل أكيٓم ...أكيٓم!
ِٔدل ظدي  ٞلهٚدٞ
طؽغالٔل اهذا ٟؼغالِٚ ٞذدٞو طِد
ًذ ٞو دبلٗب بٔدل أرهدل ١املخد ْو طلؼداليب " د اه دٌٚد"
ذ ً٘ ذٕو ٗ ٚى إه ٕٚأْ اهِلس ً٘شدلْ٘ أْ ؼبد ٘ا بدٕو ٗأْ
اهذالً ٝذواٖ ٙ ًّ ٞو ظل٢ي ٝإ س٘اٖ ...إ "ش ،ٚاه و " نيميٕ!
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ٗأًد اهيهذدد ٞتٔد ن كٚلُددٕو ٗكددأْ نٌلًد ٞتِ ددب وددٟ
ٗ .ِٕٚٚإذ بٙ ٚدٕ ذب٘ دلْ اهذادل ٝطاؽدغاللْ ِأدلو ٗتلاٌدلْ
أُذلسٔل ...و ً ٟكلْ طٌٕ ػبٌودٍ ٓد ٖ اهلوٌدل كأُٔدل
٘ار ث٘ر ضبا :
هّ تا ٗه" ٛش ،ٚاه و "! ...هّ تلًُ٘٪ ٛد دُٗد ...!ٛأُد
ه!ٜ ًٗ ٛ
٘ ٠اهذالٝو طرتا
ٗت ا
ٓ ٛتألٗ ٠و ٟكً٘ ٞاهلص...ٍٚ

ِٔل  ٙا "

اه ٌٚد" طإذا

ًٗلث اهذا ٟؼب ق إهٔٚل سب ل و ٗأ  ٙاعٚ ٗ ٚدٕو
ٗٙف ٚإه ٕٚرش ٖو طيكدد جبد٘ار طالتدٕ ٓ ٔٙدلو ٗٓد٘ ٚٔٙد بٔدل
ل:ً٩٢
أُؽ ...ٛأُؽ!ٛ
ٗاُ طد ٙول ٓل با٘ٝو ٗ
ًل هم  ٨دبٚ

 ٩ظ٘تٕ ذ ر صٙ ٞا٘ي:

 ...أُؽ!ٛ

ٗأ د د بلاذٔدددل ٙدددِٔو بٔدددلو طدددأهذ ٟرأسدددٔل ميٚدددى ودددٟ
ظ رٓلو ٗإذا جب ٓل  ٙاب ًّ ب ٕٙ ٙو ً ٨يان بٕ.
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ط د ند اهذادد ُ ٟدديٖ إهٔٚددل ذ ه٘ ددٗ ٞطد و ٗٓدد٘ ٙيتد
ال٘ا و ًٗل اٍ أْ ظل :

ِٔددل

ك ...٩مل أطعى ش٣ٚلً!
ثددٍ اُلذددأ ودد ٟاهددرتاب ميدينغ ٗهٔددٕ طٚددٕو ٗ ِٙد ض ا٪رئ
بأقذلرٖو ٗٓ٘ ٙٗ ّ٣ٙا٘هد.
ٗكددلْ "ً ددّ أنددل" ُ٣د ػبدد٘ز باوددم اه اعددٙ ٞاالودددو ٗ د
أك و ٟس ٌإ ٙاٌاٍو ٗٓ٘ ػبدين ًٚدٕ ذ ذٚدٕ اه دله ٚو
تل ٖ٘ ه إ اهِلظو ٞاهيت تللثي ذ ه٘اُ ٔل اهي ل و ٗ ودٟ
رأسٕ يب٘شٕ ا٪ز ي ٙرتا  ٟو ٟأذُ.ٕٚ
ٗبِٚل ٓ٘ سل٢ي إذ تيا  ٟإ مسعٕ أُد و طد ُل ًدّ املخد ْ
ٙا و طيأ " ٠اه ٌٚد" وً ٟلهٕ ٙااو و طٔي إهٙ ٕٚا٘ي:
ًلذا بم ٙل "

اه ٌٚد"

ط ٌل إهٚدٕ اهذاد ٟبيأسدٕو ٗٗهٔدٕ ًغد و ٗ ِٚدلٖ تغصدلٌٓل
اهعد د ا و ٗ د د ب دددب ٙد د ٖ بيزًدددٗ ٞرق اهِاد د و ٗٓددد٘ ٙاددد٘ي ذ
ًصيه ٞاحملاؽي:
دُٗم ًلهم ً ...ن اهلل بٚين ٗب!ِٕٚ
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ط ي لْ ًل هاف "ً ّ أنل" رزً ٞاهد٘رقو ٗٓد٘ ٙاذٌعدٔل
ٗ ٙأي:
أمل ر ن  ٙن إ س٘آل
طعل بٕ اهذا ٟضبِالً:
ابع

ين ...د ين!

ٗذ ٓ ٖ اهوٌ ٞو ملح "ً ّ أنل" هفد ٞاهذادل ٝود ٟاهلصدٍٚ
ًوالٝو طا أًُِ ٛل ً ٘راً  ٙالصف ٗٙاعي و طٌل إْ دبو
هددٕ ًاٚادد ٞأًيٓددلو ًادد ٟاؼدداليب ذ ٗ ذاددٕو ٗارتد إ اهدد٘را١
راكؽ ًل ٙعٚح:
إ اه لرق ...إ اه لرق ...إ اهالتى ...إ اهالتى!
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فاته القطار!...
بو د " ٝاحمللسددِ "ٞيٙددً ٞددّ توددم اهاددي ٠اهالبعدد ٞذ ظددٌٍٚ
اهيٙفو  ٨ميٓ ٚل إ ٨ش٣ٚلْ :توم احملال ٞاهعو٘ز اهص٘ٓل ١اهديت
ٙاددف ؤٚددل دد٩ي اهٚددَ٘ وٚددى ًددّ الددلرا اهيكددلب ذ ذٓددلب
ٗإٙددلبو ٗذهددم امللا د اه د  ٜؼبٌددى ودد ٟه ِٚددٕ هً٘ د ًل شددلً لً
تيٙلًو تايأ وً ٕٚل ت اً ًّ ٟيٗ كوٌ" ٞبي." ٙ
ذ ٓ د ا امللا د ٙرتبددد "اهعددِرت ٜأطِ د ٙ "ٜع دين اً٪دد٘رو
ٗٓ٘ رهى تللًو هدٕ ا٪ربعدْ٘و قدى ٙعٌدى ذ ًللتد اه ٙد
ًِ د اهاٌددو خب ًدد ٞاسبلً٘ددٞو ًٗددل زاي ٙاِاددى ًددّ ظدداد إ
ظداد ًادد ٟا ٌدأْ بددٕ املادلَ ٗكدد ً٩ٚمللاد بود " ٝاحمللسددِ"ٞو
 ٞأ ٘اَ ٙ ٨علطح ٗهٕٔ بو اً س٘آل.
طو ث بٔل يابٞ
ٗكددلْ "اهعددِرت ٜأطِ د ٙ "ٜاؽدد ٛذ ٓ د ا امللا د أكفددي
ً٘ٙددٕو هله دلً ودد ٟكيسددٕٚو ًا د  ً٩ودد ٟكً٘ددل اهيسددل٢ى
ٙال عٔددل خبلرددٕو ٗٙاد بٔددل ذا اهددٗ ٌٚذا اهصددٌليو ٗٓدد٘
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ًٔالي اشبل يو ًاال ازب و طدٙ ٩لدلد ٙوٌدح نً٩دٕ اهد ٜ
 ٙد ٖ٘ "بلملياسددوً "ٞاددٙ ٟع د وٚددٕ هددلَ نؽ د ٕو د اً وٚددٕ
ظددِ٘طلً ًددّ اهااعددم ٗا ٌٓددليو ُل ٌ دلً ودد ٟتوددم اه ددل  ٞاهدديت
رًادددٕ بٔد د ٖ اه ود د  ٝاسبادددم ٝاملغٌددد٘رٝو ِ ٨د دلً أٗه٣دددم آ٪ود د
ا٪ه ٩اه  ْ٘ ٙ ّٙهٕ ًل ٙ ٨اللق ًّ املؽلٙال و طإْ سٍ٣
ه دددلُٕ تلددديار اهصددداٍ ٗاه د د لب هغً٩دددٕ ٗٓ٪دددى اهايٙد د ٞدددلد
بلهٌ٢٩دد ٞوددُ ٟذ ددٕ املااللًِدد ٞاهل دد٘يو توددم اهدديت رؼددٚ
بلشبِ٘ ٗا٨سا .َ٩
ٗز د طددرت ٝرا د  ٙد "اهعددِرت ٜأطِدد  "ٜإ دري ًلا ددٕو
 ِٙض طٕٚو طإذا ٓ٘  ٙاخيي إؼٌلً ٞذ هلُ ًّ اهد ريو ًٗدل
ٓدد ٛإ ٨أْ  ٙدددالٔل بدد ٙ ٙدددٕو ٗٙا٘سددٍ ًدددل ؼددٌ ًدددّ ظددد٘ر
اهغلُٚل ٗك٘اك امل ي ٗاه ٌِٚلو تودم اهعد٘ر اهديت كدلْ
ؼبيػ و ٟاُا ا ٔدل ًدّ اهعدٌف ٗاصد ٩و ٗٙعِد ٟحبذ ٔدل
ذ ٓ ٖ ا ؼٌلً ٞهٚآٌ٩ل ًِٚلً بع ً  .طإذا ؽد" ٟاهعدِرتٜ
أطِ  ٗ "ٜديٖ ًدّ اها٘سدٍ ٗاهاٌودٛو ٗأرؼد ُ ٟد ٞاهصدغف بد
و ٟأسلرٙيٖ سلر ًّ ٞٙاهالٗ ٞ ٩ا٨رتٚل .
هِ ٕٚو شل
ِٗٙأدد" ٛاهعددِرت ٜأطِد ً "ٜددّ ٌوددٕو ٗٙغوددو بددلب ًلا ددٕو
ط ٚز إ اهاليٙو ًألهلدلً ذ سدرتتٕ اهعدذيا ١اهللسدذ ٞذا
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ا٪زرار اهٌِلسدد ٞٚاهع د ٞ٢و ٗٓدد٘ ػب دين رهوٚددٕ ذ ُعؤٌددل اه لهٚددٞ
اهعذددديا١و ًاددد ٟإذا بودددا ٔدددً٘" ٝدددلُ٘ه "ٛا أٌٌدددل ذ ناليسدددٞ
ٗتأًنيو ٗٙ ٨و ث أْ ٙااعد كيسد ٕٚاملخادلر ذ ظد ر املصديبو
ًٗل ٓ ٛإ ٨أْ ٘ٙاطٚدٕ "ًدلُ٘ه "ٛباد اهأد٘ٗ ٝبدلزب٘زً ٝا٘ٓودٞ
ؤٚددل اهِدددلرو طِٚاددى طٌدددٕ بدد اهادد ٙيتصددف ًِدددٕو ٗازبددد٘زٝ
ػباددد ب أُذلسددددٔلو ٗ ِٚددددٕ ًصددددي  ٞإ اهاليٙددددو تدددديٗ وٚددددٕ
ً٘اك اه لبو ٗ ٞالعلْ اه ٗاب ًفمً٘ ٝهلل سٌل ٢اهغ لر.
ٗ ٨تللد ازب٘ز ٝتوذم و ٟشدذيت اهيهدى دي أُذلسدٔلو
ًاٙ ٟاَ٘ ًّ ًللُدٕ د اً سد ٚوٕ إ "ه دي اهرت د ٙ "ٞر دٕو
ًوأ ٚدلً زدديأ ُ ٠ددل ١اهايٙددٓٗ ٞددّ ٙدديددْ املددل ١هدد ْ٫ٌٚازبدديارو
ٗٙع رْ ّ اهرت  ٙ ٞل إ ا٪ك٘ا ٗ ...كفماً ًل لَ بِذ ٕ
أْ ٙا د اًُ ٟددِّٔو ٗأْ  ٙددلد ّٔ٢بلسب د ٙث ٗامل ا ٞودددد ٗهلِددٕ
كلْ ذ كى ًيٙ ٨ ٝللد  ٍٔٙب هم ًا ٟؼبوٍ ٓٚنلبلًو ٗٙيت
وً٘٨و ٗٓ٘ ٙعع ًّ ظ رٖ زطيا اهو٘ ٗ ٞاهاٌ ي!
ٗٙ ٨ذدد٘ "اهعددِرت ٜأطِ د  "ٜأْ ٙو د َ ًللُددٕ ًددّ ازب دديو
ًا ٟػبد٘ز "اهاالدلر اه ديٙد" أًدلَ ِٚٚدٕو ٔٙد ا٪رئ ب دال٘تٕ
ٗميدد ٫اهذؽددل ١ب د ٢مٖو طٚددفم ذ ُذ د اهيهددى ُصددالًٙ٘ٚٗ ٞددٞو
ٗؼبٌى إهُ ٕٚذٌ ًّ ٞلمل اهٚا ٗ ٞاهِ٘ر.
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ٗؽباٍ "اهعِرت ٜأطِ ٘ "ٜطادٕ بدلهاعيٙى ودً ٟدلُ٘ " دٍ
ربٚد" اه  ٨ ٜت ر ٜأ ٜش ٘ٓ ١ٛطباغ بل٨دبلر طٚدٕو طودم أْ
تا٘ي إُٕ ًلُ٘  ٨ؼبدً٘ ٜدّ شد١ٛو ٗهدم أْ تاد٘ي إُدٕ ًدلُ٘
ٙا٘اطي ط ٕٚكى ش!١ٛ
ذ ٓددد ا اسبدددلُ٘  ٙددداالٚد " دددٍ ربٚدددد" أْ  ٙددد ه٘ دددٞ
"اهعددِرت ٜأطِ د  ً "ٜد ؼبددى بددٕ له دلً اهالعددلَو طٚؤ د هددٕ ًددل
ت ٚيو ٗ ٙب هٕ ًّ ٘ار ٥ا ٪دلر ًٗدّ اهالدي ٗاهِد٘ادر ًدل
طً ٕٚاعٗ ٞسو٘.٠
ٗ"اهعِرت ٜأطِ ٙ "ٜعدي طؽدى ٙدً٘" ٛازبٌعد"ٗ "ٞا٪ربعدل"١
و ٟسل٢ي أٙلَ ا٪س ٘ و طٔ٘  ٙذي ذ ٓ  ّٙاه ً٘ٚبأه٘اْ ًّ
اسبٚل ٙ ٝرتٗ طٔٚل بعو اهرتطٗ ٕٚاملال .
ذ ٙدددَ٘ "ازبٌعددد "ٞؼبددديػ وددد ٟأدا ١اهذيٙؽددد ٞذ زاٗٙدددٞ
اه ود ٝو ٙ ٨عِٚددٕ إ ٨أْ ٙاذدديي زِ ددي اه٘اطد  ّٙؤٚددل هوعددٝ٩و
ٗٓددٍ ًا امحددْ٘ وددً ٟدد٘ئ املددلٙ ١ا٘ؼددأْٗو ً دداٌاعلً إ ًددل
ؽب٘ؼْ٘ ط ًّ ٕٚأشال اً٪لدٙث.
ٗٓدددد٘ ذ ٙددددَ٘ "ا٪ربعددددل "١ؼبدددديػ ودددد ٟأْ ٙصددددٔ "سدددد٘ق
ا٪سد ٘ "  ٨هٚصددرت ٜأٗ هٚ ٚدددو ٗهلِددٕ ًددد ذهددم مل ٙلددّ  ٙد
شددد٣ٚلً صدددل ٙعددديئ ذ اه ددد٘ق إ ٨سدددلَٗ طٚدددٕو ٗإُدددٕ هٚغوددد٘ ذ
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صلك ددددإ هو ل ددددٞو ًاددددِٙ ٟأدددد ٛأًدددديٖ ًعٔددددٍ إ ًصددددلهيٝ
ٗ دديانو طددإذا بددٕ ٙا٘سددب اسبواددًِ ٞدداذ ،اٗ٪دايو ٙودد٘ بٙ ٚددٕو
ٗٙيطددد ًددّ ظدد٘تٕو ًِ د داً بأٗه٣ددم اه ل دد ٞاه د  ّٙيب د طددٍٔٚ
اه د ًٍو ٗاسددا ن بٔددٍ اهصدديٖو طياًدد٘ا ٙالددله ْ٘ ودد ٟك د
ًياَ...
طإذا طعى ّ اه ٘قو ًؽ بدٕ إ اه ٚد أتدلْ وذدل١و
ٗ دد ًلٖ ًادد هٚالْ تصدددالْ وددد ٟأدٙدددٍ ا٪رئ الدد ٗاؼدددٌ
 ٙلرٙلْ ًل تيكإ ً٘اطي ا٪تلْ ًّ ثلر...
ٗت ٓ بٕ ا٪طلدلر ذ ً دمٖ كدى ًد ٓ و طدرتاٖ ٌِٙدٟ
و ٟشعيا سبٚإ اهيت مل ر ٔل امل٘س ًِ أٙلَو ًااوعلً إٙلٓل
ًّ ًِلبألو دْٗ ٗ ٗ .ٛذ اهذ ِٞٚبع اهذِٚدٙ ٞاعدً ٚدل تصدعث
ًّ شلربٕو طٚايؼٕ بأسِلُٕ ذ نم إشذلق.
ٗمل ٙلددّ ذ اهايٙدد ٞأًدد ٙددياٖ "اهعددِرت ٜأطِدد  "ٜكذ٣ددلً
هعد د ا إو طعدددلط اهيهدددى طددديداً ٙ ٨دددأُ إ هوددد ٚو لبعدددٕ
اهاؤٍ ٗاهع ٘سً .ا ٟإْ "ُلقي احملال "ٞو ٟرطعً ٞالًدٕ ٗ ود٘
سددِٕ مل ٙلددّ ؼب ددًِ ٟددٕ بأهذددٗ ٞإِٙددلسو طٔدد٘ دددد طٌٚددل ٙددياٖ
"اهعِرت ٜأطِ  "ٜدد رهى لًى اهيٗ و تلطٕ اهصخعٞٚو بغدٚو...
و ٟأْ ذهم كلْ دأبٕ ذ ًعلًو ٞكى ًدّ تعدل ٘ا ود ُ ٟدلرٝ
سِ !
احملال٩ ٞي إ لًإ ذ اه و ٝ
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ًٗ٘ٙلً ٓ ب احملالُ ٞلقي هلل ه  ٙو طللْ  ٨ب أْ ؽبف
إهٗ" ٕٚكٚى اه  ٙ " ٙاا وٕ ٕٗ٣ِٔٙو طوٍ ػب ط ٕٚش٣ٚلً ػباد ب
ٓ٘اٖو بى را ٕ ًِدٕ ًدل ؽبصدلٖو إذ كدلْ اهِدلقي ازب ٙد ٓل٢دى
ازبدديَو ًاال د ازب د  ...هددٕ د بيا دد ٞكع د اهعددايو ٗهددٕ
شلرب ن ٙي ًاٌيد ا ٪يا !
ٗتدد٘ارد أٙددلَو ٗاسددااللر ذ اه و د  ٝأْ اهِددلقي ازب  ٙد هددٕ
زٗهدد ٞسدد٘دآُ ٞٚددٙ ٛدد ٞذ املً٩ددٗ ٞاسب ددّو ٗأُٔددل ذ زٓدديٝ
اهعٌدديو رشددٚا ٞاهاد نو ذا دي ٗقددي و هلددل طددّ املاٌؽدديا ذ
ً ّ اها ّٙو ٗهلل ذٗ ّٔ ذ ٗسل٢ى اهعٚض.
ٗكلُ أُ ل ٖ ٓ ١امليأ ٝتا اًٍ و ٟمسد "اهعِرت ٜأطِ "ٜ
 ً٘ٙدلً بع د ٙددَ٘و تاوودد ٟطٔٚددل ٩بدد ٞاه٘ظددف ٗرٗ دد ٞاهاعدد٘ٙيو
طوعى ٙيٓف اه ٌد هل ٖ ا ُ٪ل ١ش٣ٚلً بع ش١ٛو بدى إُدٕ ًديػ
و ٟأْ ٙاواّالٔل ًّ كى س ٚى...
ٗ و اهيهى ًّ أًيٖ بع ذهمو كٚف إذا اسرت  ٟوٟ
ًاع ٖو رفو هٕ زٗي "  ٚأطِ ُ "ٜلقي احملالٚ ٞذلً رطلطدلً
 ٙعث ذ يارُ ٝذ ٕ ُص٘ ٝا.َ٩ً٪
ٗبٌِٚل ٙلْ٘ "ٗكٚى اه  " ٙذ نٌيٌ ًّ ٝوٕو ًِلذ٣لً
ودد ٟاهيسددل٢ى ِٔٙددلي ؤٚددل بلشبددل املعٔدد٘دو ٗ ددّ كف د ًِددٕ
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ركددلَ اهوذددل٢ف ٙاِلٗهلددل طٚا د بٔددل ِٓددل ِٗٓلهددمو ٗ د ٗ ددف
دبلٕٓ ن ًٕ٩اه " ٖ٘ ٙ ٜبلملياسوٙ "ٞاوا ٟأٗاًيٖ ب ً ٩لب دد
إذ بٕ ٙا ى و ٟاهغ َ٩بغا ٙ ٞأهٕ:
أمل ٙاد بعين و ٟزٗهُ" ٞلقي احملالٙ "ٞل ٗه
طٚذغي اهغ َ٩طلٖ ذ ابا لً ٞبؤل١و ٗٓ٘ ٙا٘ي:
مل أرٓل ب ٙل أطِ !ٜ
ط ٌٚهٕ اه٘كٚى بِ ي ٝإظغلرو ٗٙغٌغٍ ل:ً٩٢
ًلذا تعٌى إذْ ذ ٓ ٖ اه و ٙ ٝل نيب
ٗأهذ" ٟاهعِرت ٜأطِ ُ "ٜذ ٕ و ٟتد٘اه ٛاٙ٪دلَ ًاد٘دداً إ
" ددد ٚأطِد د ُ "ٜدددلقي احملالددد ٞازب ٙد د و ران د د ًل ذ أْ تا٘ثدددو
بٌِٔٚددل أٗاظددي ا ددل١و طا د اسددا لْ هددٕ أُددٕ كددلْ طبال ٣د ًل ذ
ا دديائ ددّ ذهددم اهيهددىو ً ددً ٣ٚل طٔددٍ شخعددٚإ ازبدد ٙيٝ
بلهاليٗ ٍٙا ك لرو ًّٗ ثدٍ أظد ح ا ْ٬ؽباودف إ احملالدٞو
ًٕ  ٨تالٓ٧ل إ ٨ذ اهِ رًٗ .ٝد ٙادف " الدلر
بع أْ كلُ
اهيكددلب" ودد ٟرظددٚف "ضبالدد ٞاحمللسددِ"ٞو ٗ ٔٙدىن اهِددلقي ًددّ
ًويتٕ ًاخالياً كلهؽينلَ اهيك و ٙرتا ٠١ذ قوٕ "اهعِرتٜ
أطِ د "ٜو ٗٓدد٘ ٙلفددي ًددّ اهاالوددد إهٚددٕو ٗٙ ٨ذاددأ ٙذددين ٙ ٙددٕو
ٗ و ٟطٌٕ تِال د ابا لً ٞاها٘دد ٗاه نهذ...ٟ
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ٗصدد ٟإ "اهعددِرت ٜأطِ د  "ٜأْ زٗهددُ" ٞددل ي احملالدد "ٞد
أهذ أْ ربديي ذ اهذدرتا أظد ً٩ٚإ دار اهعٌد  ٝتد ٗر زٗهدٕو
ٗأُٔل دب٘ز ذ يٙأل إ اه ار حبلُ٘ " ٍ ربٚد" ...طودٍ ٙلد
"اهعِرت ٜأطِد ٙ "ٜعدي ذهدم ًاد ٟأد دى ود ٟبيُلصبدٕ اهٚدً٘ٛ
تع  ً٩ٙه  ٙاً مل ٙلّ هٕ بٕ ٔ .
ًددل إْ ٙيطدددد "شددد ،ٚاه اٗٙددد "ٞظددد٘تٕ بدددأذاْ "اهععدددي" ًادددٟ
ٙددرتا" ٠١اهعددِرت ٜأطِ د ً "ٜغددلدرًا بٚاددٕو ًوٚددو اهوٌٚددٞو ُ ٚددف
املو و ٙواٌد ً اٖ٦و ٗٓ٘  ٙم ًا خرتاً ٙاذاد ِٓ اًدٕو ًٗدّ
ٗرا ٕ٢نٙ ًٕ٩ا عٕ ًلً ً٩كيسدٚلً ذا ً دِ ّٙو ٗٗهٔأٌدل ًعدلً
ًددلُ٘ " ددٍ ربٚددد" طٚااع د اهيهددى كيسددٗ ٕٚاؼددع ًل سددل لً وددٟ
سلقو ٗذ  ِٕٚٚبيٙو اهرت و ٗ وٗ ٟهٕٔ إشيا  ٞاً٪ى...
ٗ د ِٙاؽدد ٛا٪ظددٚىو ٗتغدديب ًعددٕ اهصددٌ و ٗ د ذٓ د
اهرت د د سد د ٠و ٗؼدددل اً٪دددى ٓ دددل١و ًٗيًد د د د "اهعدددِرتٜ
أطِ  "ٜأْ تاي زيأ ٠اهغلد ٝاه ٘داُ ٞٚاملِص٘دٝو طِٔٚو اهيهى
ذ ن ص ٞاهوٚىو راهعلً إ بٚإو ضبين اهللًٞو ٙاديئ بأسدِلُٕ
ًل تصعث ًّ شلربٕو ٗ نص ٕٚسَٔ٘...
ودد ٟأْ اهصددٌ كلُ د تالوددد ودد" ٟاهعددِرت ٜأطِ د  "ٜذ
ظ  ٌٞٚند ٖو دبد ند ًدّ تي دٕو ٗذبٚدً ٛدّ أًودٕو طد ٩تلدلد
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اه اٗٙدد ٞتعوددّ أذاْ اهععددي ًاددٙ ٟأ د س د ٚوٕ إ ًددلُ٘ " ددٍ
ربٚد"و ٗ وذٕ ن ًٕ٩ؼبٌى هٕ اهليسٛن اهعا! ٚ
ٗذا أظدد دٚىو بٌِٚددددل كددددلْ "اهعددددِرت ٜأطِدد د ً "ٜا ددددٌِلً
كيسدددٕٚو وددد ٟبدددلب اسبدددلُ٘ و إذ أًد د بي صددد ٞت دددي ٜذ
أٗظدددلهٕو ٗارت دددلن  ٙددد٘د ًيكلتدددٕ ُٗ ياتدددٕ ...هادد ًدددي بدددٕ
اسب ِل ١اه ٘داُٞٚو طعوا بٔل  ًّ ً٨ ًِ ِٕٚبع ٚو ًاٟ
٘تٔددل ًعددل ف اهاليٙددوو ٗهلِددٕ ودد ٟاهددينٍ ًددّ ذهددم ذددو
 ٙل٢ى ُذ ٕ:
ًلذا رأًِٔ ٠ل ًٗلذا اسا لْ هٕ ًّ مسلتٔل ٗ ٌلتٔل
طوٍ ػب ِ ُذ ٕ ًّ ه٘ابو ٗ علر ٠أًيٖ إُٔ ً ٌ٘ر
اهع زل رأ٠و ٗإُٔ لًي اهاو ًّ ن الٗ ٞاُاصل.١
ٗٓل ا أظ ح "اهعِرت ٜأطِ  "ٜػبي ٜذ ًٚلتٕ و ُ ٟلَ
ه ٙد و طوددٍ ٙعد ٙاعد إ ٔددً٘" ٝددلُ٘هٙ "ٛاؽدد ٛطٔٚددل سددل ٞ
ا٪ظددٚىو ٗمل ٙع د  ٙد ٓ إ "ه ددي اهرت دد "ٞهم د ًددلً٩
ازبيار ًّ ُ ل ١اهايٞٙو ٗأً " ٟاهااللر اه يٙد" ميي ذ هوووٞ
ٗدٜٗنو دْٗ أْ ٘ٙه ٕٚاهيهى ُ ي ٝأٗ ٙوا ٟهدٕ مسعدلً ...أًدل "سد٘ق
ا٪س ٘ " طا ربوف ِٔل "اهعِرت ٜأطِ  "ٜطأرا ٗاسرتا و ٗأًل
ظ" ٝ٩ازبٌع "ٞطوٍ ٙع ػبا بٕ ًِٔل ًدل كدلْ ٙصدٔ ٖ طٔٚدل ًدّ
ى.
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ها ظلر "اهعِرت ٜأطِ  "ٜوً ٟي اٙ٪لَ رسله ٞبيًٞٚ ٞٙ ٙ
تدديدد إ ًددلُ٘ " ددٍ ربٚددد" أظددٚى كددى ٙددَ٘ بلُا ددلَٗ ...ت دِنٟ
"ه٘كٚدددى اه ٙد د " بٔد د ٖ املفدددلبي ٝامل٘ظددد٘ه ٞأْ ٙدددي ٠زٗي "ُدددلقي
احملال "ٞنم ًيٝو ٗأْ ٙاٌو ٟطاِأل ودًٔ ٟدىٗ .كدلْ صدل ٔٙد ن
ذددٛو
ُذ دٕ عب٘ٓددل شددع٘رٖ اهاددٜ٘ن بلُٔددل ت٘هٚدٕ هذاددً ٞددّ ددي
ٗ و ٟطٌٔل ربالي ابا لً ٞطالُ ٞو٘ب.
ٗهاللملل بِ" ٟاهعِرت ٜأطِ  ًٕ "ٜو ٟأْ ٙيد ذبٚد ٞاملديأٝ
زفؤلو ٗهلدّ كلُد رب هدٕ إرادتدٕو ٗٙاعد بدٕ مجد٘دٖو طد٩
ميوم ٗ٪ظلهٕ تعيٙذلً.
ُٗ ا د ب د "اهعددِرت ٜأطِ د  "ٗ "ٜددٍ ربٚددد" ًدد٘دٗ ٝا٢ددا ٩و
طٌٔ دل ٙاؽددٚلْ اه٘ د أًددلَ اسبددلُ٘ ؽب٘ؼددلْ ذ شددوْ٘ ًددّ
اسب د ٙثو ٗكددلْ " ددٍ ربٚددد" أذُ دلً ظددلن ٞٚػب د طٔٚددل "اهعددِرتٜ
أطِ  "ٜصبل ٚ ً٨لً كي ٍٙاه دلًٞو ٘ٙد دٕ كدى ًدل ػبدٚض ذ
ٗه إُ ًّ ٘ا ف ًٗصل ي ُٗ ل .
ٗذ أكفددي ًددّ ًِلس د  ٞمسددد " ددٍ ربٚددد" هو ٚددٕ "اهعددِرتٜ
أطِ ٙ "ٜاٌ ن إهٚدٕ ذ عدل٢غ اه د٘داُٚل و ًٗدل ٙاٌٚد ْ بدٕ
ًّ ياٗ ٝأه لَو ٗاسا٘ا ١لًل و ًٗل ٙاوو ٟذ ُذ٘سدّٔ ًدّ
ً ٞٙ٘ٚاهعل ذًٗ ٞيار ٝاهصع٘ر!
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ٗكلْ "اهعِرت ٜأطِد ٓٗ "ٜد٘ ٙاد٘ ٓ ٟد ا اسبد ٙثو  ٙد ٗ
ٗٓلي اهِ يا و ًص ٘ب اهصغفو ٜ٘ن اسبدِ و  ٨ميدى اهدرتداد
ٗاهالديار ٗ ٙ ٨دله٢٩ ٛدٍ اه دأَ اهديت تا٘ؼدح ودٗ ٟهدٕ " دٍ
ربٚد" ٗٓ٘ ٙعلًُ ٛيار ٝاهع ٗاً٨اٌلي.
ٗأًدد نددد" َ٩املياسدددو "ٞبدددأْ سدددٗ" ٖ ٚكٚدددى اه ٙدد " دد
ت دد ه ًلهدددٕو ٗأُدددٕ دد دددياٖ اُاددد٩بو طٔددد٘ ٙدد ى امللادد
ُلشدداللًو ب ددلَ احملٚددلو أُٚددو اه د ٝو ًواٌددد اسبد ا١و ٙوادد ٛوددٟ
نً٩ددٕ ذبٚدد ٞاهع د ل ذ ٗدا ددٗ ٞتوالددفو ٗٓدد٘ ٙ ٨ذاددأ ػبلذبددٕ
أ دديا اسب د ٙث ذ نددم تالددلٗي وٚددٕو ٗ ٨أُذددًِ ٞددٕٗ .إُددٕ ذ
شا ٟش ُٕ٘٣هلٚنّ ه ِ ٨ف طٚدٕ ٗ ٗ ٨د٘رٝو ًاد ٟإْ اهيسدل٢ى
مل ٙذأل ُعٔ ٚل ًدّ ٓد ا اُ٨اد٩بو طاد أظد ٌ ا ْ٬تاوادٟ
ٗ د " ل اه  ٖ ٙ ًّ " ٙذ رطو ٗٓ ٗ!١
ٗأك ًل طي بٕ ند" َ٩املياسدوً "ٞدّ ثدلر ٓد ا اُ٨اد٩ب
أُددٕ د اُ د ا ددّ لتاددٕ ذهددم اهعٌددى اه د  ٜكددلْ ٧ٙدٙددٕ وددٟ
كدديٖو ٗٓدد٘ اهاٚددلَ بغ ددى ثٚددلب سددٖ ٚو طا د ا اددلر "اهعددِرتٜ
أطِ  "ٜإً  ُ ٠ل ١اهاي ٞٙهااَ٘ بغ ى ثٚلبٕو طللُ ٓ ٖ أٗي
اًيأ ٝت ى بٚإ ًِ ٓ ب اهاي.ٞٙ
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ًٗ ن ذا  َ٘ٙأْ د ى اهغ َ٩ب ٚس ٖ ٚو ً ٟنذوٞو
طدديأً ٠ددل ٓلهددٕ ٗأذٓوددٕ ...رأ ٓ ٠د ٖ املدديأٗ ٝا ذدد ٞددّ كف د ًددّ
صدد اهغ ددٚىو ٗٓددد ٛذ ث٘بٔددل اهدد ٙ ٜلصدددف ددّ ذرا ٔٚدددل
ٗسل ٔٚلو ٗ ا اِأل "اهعِرت ٜأطِ  "ٜذ ٗه ٗت٘ ٗٓٚدلَ...
طلرت اهغ ّ َ٩اه ً ٚا و ً٩ؼبلٗي أْ ٙلاٍ آاٚلهٕ...
ٗكددفماً ًددل كددلْ سدد ٙ ٖ ٚد ٖ٘ ذ اهعص دٛن هٚددأتِ بددٕو
ٗ ٙد د ًعددٕ ًلددلرٖ اهً٘ د ٝو طددإذا ددلب هلٌددل اه ددٌيو تالوددد
"اهعِرت ٜأطِ  "ٜإ اه ٌل١و ٗهعى ٙرتا بأنِ ٞٚمل ٙلدّ ميدى
تليارٓلو ٗٓ:ٛ
اهاٌي هٕ هٚلهٙ ...ٛالود  ٙ ٨له!ٛ
ٗكددلْ ٙالو د إ نً٩ددٕ أْ ٙدديدند ًعددٕ ًاددل د ا٪نِٚددٞو
طٚو ٕ ٚإ ذهم ذ يب ٗابألي.
ٗؽبيي اهغ َ٩بع ٓ أً ٝدّ هٚدىو طٚخود٘ "اهعدِرت ٜأطِد "ٜ
بِذ ٕو ًاخ اً هٕ صبو لً جب٘ار اهِلط ٝو ًالوادلً هذلديٖ ِدلْ
اشبٚليو طإذا بٕ ؼبَ٘ بِ ياتٕ ذ طؽدل ١اهاليٙدوو ٗ د شدل
ط ٕٚاسبولدٞو ٗ ٌٚد وٚدٕ اهً٘صدٞو ٗٙ ٨ذادأ اهيهدى ضبد ًل
ًٚلهددٕو ًيٓددف اه ددٌدو ًصد ٘ب اهلٚددلَو ً٧ٙددى أْ ٙودد٘ هعِٚٚددٕ
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ٚددف ً دّ ؼب د و ً ددرت ًل إهٚددٕ اشبالددلو لظ د اً أْ ٙالي ددٕ ذ
هِح اه !َ٩
ٗ دد ظدد "اهعدددِرت ٜأطِدد  "ٜايٙادددٕ ٗه ل ادددٕ ذ إقٔدددلر
اه٘ ١٨هِلقي احملال ٞازب  ٙو ٙاال٘ هٕ بلشب ًٞو ٗٙاٌ ن ِٕ
بددلشبم ذ كددى ًلددلْو ٗٙغودد٘ ذ اسبذددلٗ ٝبددٕ هٔد ٖو بددى هاد
أه د َ ُذ ددٕ بددأْ  ٔٙد  ٠إهٚددٕ ذ اهذِٚدد ٞبع د اهذِٚدد ٞيا٢ددف ًددّ
ما اهيٙفو طوٍ ػب "ُلقي احملال "ٞإزا ٖ ٓ ١امل٘دٗ ٝاهاوالف
إ ٨أْ ٙدد ٘ "ٗكٚدددى اه ٙد د " إ تِدددلٗي اهغد د اً ١عدددٕ ذ بٚادددٕو
طاا ندددى اهيهدددى ٓددد ٖ اهددد ٘ٗ ٝاهددد ُٚل  ٨تلدددلد ت دددد طيًادددٕ
ٗانا ل دددٕو ٗ د د َ وددد ٟبٚد د اهِدددلقي ذ اهٚدددَ٘ امل٘ ددد٘د ٙادددأهو
كلهعيٗس ٗارب صبو دٕ ًد ٓ٘ ً٨ت داغي ٕ اٚ ٪ودٗ ٞاً٪د.َ٩
ٗ ؽ ٗ ٟادٕ ًدد ًؽدٚذٕ  ٙداٌد إ ً ٙفدٕ اهذٚدلئ .هاد ه دث
"  ٚأطِ  ٙ "ٜيد ًل لَ بدٕ ذ ًٚلتدٕ ًدّ الدم اٌ ٪دليو
ًٗددل هد ند ًددّ ُ ددٍ احملالددل و ًٗددل اًاٌددى ًددّ ه دد ٍٚاها عددل .
طلدددلْ "اهعدددِرت ٜأطِد د  "ٜميود د ٌودددٕو ٗٓددد٘ ٙددديدد كوٌادددٕ
املأه٘ط:ٞ
اهلل ...اهلل...

...ٍٚ

!ٍٚ
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ٗطٌٚددل ٓدد٘ ٙعددغ ٛإ هو ٚددٕو كلُدد تأددلد ٠إ أذُددٕ
ذال أ اَ ر لقو تعدٌ ٔل ٗس٘سد ٞأسدلٗر ٗرُدل  ٩دىو
طِٚعي إهٔٚل ب ٌعٕ كوٕو ٗ ٓ تٕ ُص٘ٝو ٗازداد و دٕ ًدّ
ذ٘ق.
ٗتلددددير د دددد٘ا اهِددددلقي ازب ٙدددد ه٘كٚددددى اه ٙدددد و
ٗاساذلئ ً ٙث اهيهى طٌٚدل اؼدالود بدٕ ًدّ د ًل ملعدوٌٞ
اه ل ٞاسب ٙ ٙدٞو د ًل هد٘ كد٘ط ٤ؤٚدل ًدو املللطدأٝو
هللْ ا ْ٬و ٟرأس املِلظ ٙدِعٍ بعوٚدل اهد رهل  .طد ٩ميودم
"اهعِرت ٜأطِ  "ٜإ ٨أْ ٙعو٘ ظ٘تٕ بلوٌإ اشبله :ٝ
اهلل ...اهلل...

...ٍٚ

!ٍٚ

ٗٓ٘ ذ ٗهٚوُ ٞذ ٕ ًيٓف اسب و د ٚو اهرت و ٙا ٌد
هلى ُأً ٞدبي ٜذ اه  ٚو ًا ٟإُٕ  ٨تذ٘تٕ اهلٌ ل ًّ ٗرا١
اسبويا ...
ٗكلُ طالِ" ٞاهعِرت ٜأطِ  "ٜتأب ٟو ٕٚإ ٨أْ ٙد ًّ٧بدأْ
كددى ًددل ػبددي ٜذ اه  ٚد ًددّ ًيكددل ٗأظدد٘ا مل ٙلددّ إ٨
رًدد٘زًا ت عددث بٔددل زٗهدد ٞاهِددلقيو ًلًوددً ٞعٔددل ًعددلُ ٛاها٘اظددى
ٗاها٘دد ٗاهرتً. ٚ
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ٗطٌٚل كلْ "اهعِرت ٜأطِ  "ٜظ ح  َ٘ٙوً ٟلا ٕو ٙد ق
اهيسل٢ى خبلردٕو إذ د دى وٚدٕ رسد٘ي ًدّ دى "ُدلقي احملالد"ٞ
 ٙوغٕ أْ ًؽي ٝاهِلقي س ٜ ٔٚإه ٕٚقٔدي اهٚدَ٘ هُ٘دلً يٙذد ًل ًدّ
اهالعلَ ٙلْ٘ هٕ ن ا ١شٔٚلً!
ٗ وددى "اهعددِرت ٜأطِد  "ٜإ بٚاددٕ ِٙا ددي اهل ٙدد ٞامليً٘ ددٞو
ٗٙعد ن اهعد ٨ ٝسدداا لهللو ٗرأسددٕ تاِددلٗ طٚددٕ اٚ ٪وددٗ ٞاٚ ٪ددل .
ٗهل ١رس٘ي ب ٚاهِلقي ؼبٌى إه ٕٚظ ِٞٚٚتا٘سالٔل ظدذًٌ ٞدّ
"اه٘ٙلدددد "ٞاهذددددل يٝو ذهددددم املالعددددٍ اهددد  ٨ ٜػبٚددد ٔددددٖ٘ إ٨
املددلٓيا ًددّ بِددل "اه دد٘داْ" ...طصددٌي "اهعددِرت ٜأطِ د  "ٜددّ
سدل ازبد٘ و ٗ د اهأ د شدٔٚإو ٗهلشد ًصدل يٖو ٗأ ددى
ٙوأٍ اهالعلَو ٗٓد٘ ٙاٌفدى ذ دل يٖ تودم اه د٘داُ ٞٚاسب دِل١و
ًاوالذدد ٞبددٕو تيُدد٘ إهٚددٕو ذ طاِددٗ ٞإندديا١و ٗكأُٔددل تا ددى وٚددٕ
ت أهٕ:
كٚف ٗه ً اق علًٔل اه ٔ ٜإ هٕو ربعٕ بٕ
ٗمل ربلًي اهيهى وو ًّ ٞشم ذ أْ أًي ٓ ا اهغ ا ١مل
ٙلددّ إً ٨ددّ ت د بم زٗهدد ٞاهِددلقيو طٔدد ٛاهدديت ربددم ظددِذٕو
ٗٓ ٛاهيت ا رتً إٓ اٖ١و ًٗل زٗهٔل ًٚلي ذهم كوٕ إ" ٨أداٝ
تِذ!" ٚ
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ٗه ددث "اهعددِرت ٜأطِد  "ٜذ ٓ د ا ا٪طددو ازب  ٙد ًددّ ًٚلتددٕ
طرتٞ ٚ ٝو ِٙعٍ بلٗ ُ٪اه ٔوٗ ٞاً٪لُ ٛاهع اب.
ٗذ ؼٌ٘ َ٘ٙ ٝد ى ند" َ٩املياسدو "ٞودٗ" ٟكٚدى اه ٙد "
ًٔاٌلً ٙا٘ي:
أمل ت ٌد اشب ٙل أطِ ٜ
دد أٜ

ٙل ٗه

دد ُاى ًؽي ٝاهِلقي.
ٗب٘ن "اهعِرت ٜأطِ  "ٜطغغ بيٙإو ٗبا ٨ ِٞٔٚٓ ٛميوم
أْ  . ِٙثٍ ُٔو داُٚلً ًّ اهغ َ٩ضبٌوا ًل طٙ ٕٚا٘ي:
ُاى ًؽي ٝاهِلقي كٚف !
ٗأ

بلاف اهغٖ ٔٙ َ٩و ٗٓ٘ ٙا٘ي:

ًّ ا ّٙوٌ اشب
دد ًّ احملال.ٞ
ٗأسددي اهيهددى ٙغددلدر ًلادد اه ٙدد و لظدد اً احملالددٞو
ًِد طعلً إ ًوددي ٝاهِددلقيو طٌددل إْ د وددٔل ًاددٗ ٟاهددٕ " ددٚ
أطِ  "ٜبا٘هٕ:
أٜن

ٓ ا اه  ٜمسعإ
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طلبا ٍ هٕ اهِلقي ل:ً٩٢
ٓدد ا ًدددل كدددلْ ...تواٚدد أًددديًا بِادددى لهدددى ...سدددأرًى ذ
اهغ ا!ٝ
طلًااد "اهعدِرت ٜأطِد ٗ "ٜارتعصد شدذالٖو دْٗ كد....َ٩
ط ٩ذٕ "  ٚأطِ  "ٜبا٘هٕ:
إُدد ٛأ ددي شددع٘رنو ٗأ د نر ظ د ا امٗ ...هعددى طيا ِددل ٨
ٙال٘ي!
ٗ يي "اهعِرت ٜأطِ ٗ ٙ "ٜر رأسدٕو ٗٙ ٙدا بعديٖو ٗاربد
سد ٚوٕ إ ًلا د اه  ٙد و طلسدداا وٕ اهغدد َ٩تيت ددٍ ودد ٟطٌددٕ
ابا لً ٞبؤل١و ٗٓ٘ ٙا٘ي:
أمل دب ُ ٛظلد لً طٌٚل أ

تم بٕ

طٌ هٕ اهيهى بِ يُ ٝليا١و ٗٓ٘ ٙا٘ي هٕ:
أران  ٨تِصب إ ٪ ٨لر اه ٘ٙ ١دل ندياب اهد  ...أُذؽد
ّ امللا ن لرٖ اهَ٘ٚ
دد ُذؽإ ٙل أطِ ٜ
طٌي اهيهى بإظ عٕ و ٟقٔي امللا و ٗٓ٘ ٙا٘ي:
ك اب ...ك اب ...امللا ٙعوٖ٘ اهغ لر!
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ًٗل ٓ ٛإ ٨أْ ٓوٍ و ٟاهغَ٩و تلرٙ ٝعدين أذُدٕو ٗ د٘راً
ٙول ٖ ٗٙيكوٕو ًاد ٟتيكدٕ ب دلب امللاد ٙاوّدً٘ ٠دّ ا٪ملو
ِٗٙخيط ذ اه لل.١
ٗذ اه ٔددم ٝر٢دد" ٛاهعددِرت ٜأطِدد  "ٜسددلهللً اهاليٙددو إ
ًددلُ٘ " ددٍ ربٚددد" ٗٓدد٘ سددلٍٓ ٙادديئ ًددل تصددعث ًددّ شددلربٕو
ٗٗرا ٖ١نٙ ًٕ٩ا عٕ بلهليسٛن.
ٗأظلب اهيهى ن ا ٖ١أًلَ اسبلُ٘ هاٌٚل و ٗه ث ِٓلهم
 ٩بليس ٕٚميِ ٙٗ ٞيٝو ٗٓد٘ ٙد٘ازْ بد امل٘ا ددو
ِٙا يو ًاِا ً
ظ د و ٗأً ددِٔل رل ِٚد ًل هددٕ ًددّ
هٚخاددلر أكفيٓددل ًً١٩دد ٞهورت ن
اهاٌوٗ ٛإُعلَ اهِ ي...
ٗ دلي بلهيهدى ازبودد٘سو ٗشدا ٛسددل ل بلُ٨ا دلرو ًاددٟ
اُ ي أًلَ  ِٕٚٚسالر اسبولٞو طوٍ  ٙر أقوٌُ ٞذ دٕ ٓد ٛأَ
قوٌ ٞاهوٚى !
ُٗٔددو "اهعددِرت ٜأطِ د  ٗ "ٜد ددلب أًوددٕ ذ أْ تلاٌددى
 ِٕٚزيأ ٠اهغلُ ٞٚاه ٘داُ ٞٚذ هٚو ٞاهيًٚى...
ٗ دددلد إ بٚادددٕ ًِٔددد٘ن اهاددد٘٠و ك دددم اهذددد٧ادو ؼبدددلٗر
ُذ ًٕ :لذا أبالأ بٔل ّ اشبيٗي عي اهَ٘ٚ
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أتيآل أشذا
سل  ٞاها٘دٙد

وُ ٟذ دٔل ٗ وٚدٕ ًدّ ُ ديا اهاِدله ٛذ

ٗ لُ" ٟاهعِرت ٜأطِ  "ٜهٚو ٞه١٩ٚو ٗ ٘ ِٙسلدٖ بدٕو ٗٙصدا
أر ٕ ٗ وإو ًا ٟاُصدو أًدلَ ِٚٚدٕ ٌد٘د اهعد حو مل ٙد ق ذ
هٚوٕ نٌؽلً...
ًٗددل ٓدد ٛإ ٨أْ أهذدد ٛه ددٌٕ ٙافل ددىو ٗأ عددلبٕ ربٌدد و
طٌولٕ س ل ٌٚو.
ٗمل  ٕ ٘ٙإ ٨يق ِٚف بله لبو طإذا ن ًٕ٩ؽبد ٖ بدأْ
اه دل  ٞد هددلٗز اهعلشدديٝو ٗأْ اه دل٢و ددّ ٗكٚددى اه ٙد
كفمو ٗأْ احملالد ٞذبذدى زدّ د ً٘ا ٘ٙد دْ٘ اهِدلقي املِاد٘ي.
طٔ ن اهيهى ًد ٘رًا ود ٙ ْ٩د ن نً٩دٕو ٗٙعد ن ود ٟرأسدٕ
هدددلَ نؽدد ٕو دد اً إٙدددلٖ بأُدددٕ عندددي ذ اسبؽددد٘ر ٙالقدددٕ ذ
اه ل٘ر.
ًٗددل ٓدد ٛإِٚٓ ٨ددً ٞادد ٟكددلْ "اهعددِرت ٜأطِ د ٙ "ٜع د ٗ إ
احملال ٞد ٗاًو ٗٓد٘ ٙذادى شدلربٕو ِٗٙاد ًدل ميلدّ إُادلذٖ ًدّ
ز ٕٙاملٔ٘نطٗ ...أ ى و ٟاحملالً ٞل٢ي اهِ يا و سيٙد اهاوذ و
 ٙطد زّ ٙعلدطٕ ذ يٙإو ًا ٟأهذ ٛاهِلقي ٙا٘سب احملالٞ
ذ مل ًّ ٞامل٘د و طٔي إهٌِٙ ٕٚين وٖ ٙ ٟو ٗٓ٘ ٙا٘ي:
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دآٌددددين ًدددديئ كددددلد ؼبدددديًين أْ أًؽددددي ها٘دٙعددددم...
ٗهلين ذبلًو وُ ٟذ .ٛ
طيبندد اهِدددلقي كاذدددٕو ٙصدددلي هدددٕ ل ذادددٕو ٗٙادد نر هدددٕ
ً٘طدد٘ر ٗطل٢ددٕو وددً ٟدد "اهعددِرت ٜأطِ د  "ٜؼب د٘نَ بِ ياتددٕ ذ
أرهل ١احملالٙ ٞا٘سٍ ٗٙاِ ٍو هعوٕ ٙعي ًللْ درتدٕ اهغلهٚدٞو
هٚا ٗد ًِٔل بلهِ ي ٝا ٪م...ٝ
ٗهوودددى اهاالدددلر ٙأدددلد ٠إ احملالدددٞو طدددلزداد "اهعدددِرتٜ
أطِ  ًّ "ٜتيظن ٗتالودو ًٗل إْ ٗ ف اهااللر ًا ٟربالي إهٚدٕ
" ددد ٚأطِدد ٓٗ "ٜددد٘ ٙصدد ن وددد ٟأٙدد ً٘ ٜدن ٚدددٕو طودددٍ ميودددم
"اهعِرت ٜأطِ  "ٜإ ٨أْ ٙا٘ي هوِلقي ذ هلذٗ ٞتص٘ن :
ٗاه ً ٝ ٚيًلٍ ٗ ...اه ً ٝ ٚيًلٍ ...
طأهلبٕ اهِلقيو ٗٓ٘ ٙعع امليك :ٞ
ها س ااين بله ذي ذ اللر اهع ح.
طد٘هٍ اهيهدى ذ ٗ ذادٕو ٗ دياٖ ذٓد٘يو ٗمل ٙصدعي بِذ دٕ
إ ٗ ٨نٌيٖ امل٘دن ْ٘ ًا لبا إ ذب ٞٚاهِلقيو ذب ُلطد ٝ
اهااللرو ٗٓ٘ و ٟأٓ  ٞامل م.
ٗذبددين اهاالددلر ذ تدد٧دٗ ٝأُددلٝو طأت عددٕ "اهعددِرت ٜأطِ د "ٜ
ُ يا ً يٗ ٝاهاٚل و ٗهعى اهااللر ٙا اٙدى رٗٙد اً دّ ِٚٚدٕو
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طٚصعي بأْ هلُ د ًل ًدّ ًٚلتدٕ ٙا اٙدى ًعدٕو هلُ د ًل كيميد ًل كدلْ
أمثّ كِ ِ ٖو ٗأ ش ١ٛه .ٕٙ
ٗأظ ً٩ٚد ى ن" َ٩املياسدو "ٞود" ٟاهعدِرت ٜأطِد ٙ "ٜاد َ
هددٕ د اهأدد٘ٝو طٌددل إْ ارتصددف اهيهددى ًِددٕ رشددذً ٞادد ٟددلي
هوغ َ٩لب لً:
ًل ٓ ٖ اهأ٘ ٝاهلي ٞٔٙإُٔل ًّ بّ رد!١ٜ
طعوى اهغ َ٩با٘هٕ:
ٓ ا ٓ٘ اهؾب أظِد هم ًِٕ اهأ٘ ٝكى ٙ َ٘ٙل أطِ .ٜ
دد ك اب ...ك اب!
دد ٗاهلل اهع .ٍٚ
طال عٕ اهيهى ظلً ٌ٢ل بٕو ٗٓ٘ ٙا

بلها

ذ ٗهٕٔ:

أنيب ينو ٗإً ٨الٌ رأسم...
طأدبي اهغٓ َ٩لربلً.
ٗذ اهع د  ٌٞٚد ددى اهغدد َ٩ودد" ٟاهعددِرت ٜأطِ د  "ٜؽب د ٖ
زا َ امليأ ٝاهايٗ ٞٙهااَ٘ بغ ى ثٚلبدٕ ذ ً٘ د ٓل ا٪سد ٘ ٛو
ط صبي اهيهى ل:ً٩٢
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ًٗددل ظددِل ام أُ د إذْ ٙددل ٗه د  ٨ ...ت د
انيب ّ ٗهٔ!ٛ

ى بددٚيت اًدديأ...ٝ

ٗاُ لب اٙ٪لَ ت ٓ ش٣ٚلً بع ش ١ٛزدل كدلْ  ٙد ٗ طٚدٕ
"اهعِرت ٜأطِ  ًّ "ٜأُل  ًٗ ٞدّ ِٓد اَو ٗتغدٚو ًدل كدلْ هدٕ
ًّ بصلشٗ ٞهالف ٗإِٙلس.
ٗأظ د ح اهيهددى ٔ ٙددي ذ سددرتتٕ اهعددذيا ١اهللسددذ ٞذا
ا٪زرار اهٌِلسدددد ٞٚاهعدددد ٞ٢و ًا دددددلد اشبالددددد٘ا إ ٔددددد٘ٝ
" ًلُ٘هٙ "ٛد ّ ازبد٘ز ٝظدلًا ًل سدلٌٓ ًل ؽبودب بأُذلسدٔل زطياتدٕ
اسب دين٠و ثددٍ ٙددِٔو ددلً ً٩إ "ه ددي اهرت ددٙ "ٞيًددو ًددلً٩
ازبددديار بِ ددديا طٔٚدددل هلذدددٗ ٞذب ددديو ًاددد ٟميدددي بدددٕ "اهاالدددلر
اه يٙد" كله ق اشبل فو ط ٚلر ًللُدٕ ٗٓد٘ ٙااودد شدعيا
سبٚإ اهيت مل ر ٔل املد٘س ًِد أٙدلَو ٌِٗٙد ٟودً ٟدل تصدعث
ًددّ شددلربٕ ٙايؼددٕ بأسددِلُٕو ٗٓدد٘ ػبددي ًٚددٕ ذ ُعوددٕ اه لهٚددٞ
اهعذيا...١
ٗإذا ُ٘د ٜهوع َ٘ٙ ًّ ٝ٩ازبٌعٞو ذٓ إ اه اٗٙدٙ ٞذديي
ّ ُذ ٕ زيأ ٠أٓى اهايٞٙو ٗٓدٍ ٙا امحدْ٘ ودً ٟد٘ئ املدل١
ٙا٘ؼْٗ٧و ً اٌعلً إ ًل ؽب٘ؼْ٘ ط ًّ ٕٚأشال اً٪لدٙث.
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ٗإذا ًؽددي ٙددَ٘ ا٪ربعددل ١عد إ سدد٘ق ا٪سد ٘ صاالٚدلً
توددم ا٪تددلْ اهعوذددل١و ٗ ٙددى ذ صلرسددًٗ ٞلددلسو ٔٙ ٨د أ هددٕ
ًلي إ ٨بع تاللًّ ٗ يان.
ٗإُٕ هٌٚيػ ذ بعو ا٪ظل٢ى و ٟأْ ٙعديي ودً ٟدلُ٘
" ٍ ربٚد"و ٙاع ٚظلً اسبدلُ٘ و هٚذديغ ذ أذُدٕ ًدل ٙؽدٚو
بٕ ًّ سخب ٗت ًي ٗشللٝو ُل ٚدلً ودٓ ٟد ٖ اسبٚدل ٝأْ دأبٔدل
ًعلُدد د  ٝذٗ ٜاهِذدددد٘س اهال ٚددددٞو ٗتلدد د ٙي ًددددل تِالدددد٘ ٜوٚددددٕ
هد٘اعبٍٔ ًدّ ظدذلُٗ ١اددل١و د ًا ود ٟا ٪د ار أُٔدل تذديق بد
اهاو٘ب املا ٞٚ ٩ذ نم رمح ً ٨ٗ ٞلٝ٨و ً اعدغياً شدأْ ٓد ٖ
اه ُٚل اهيت ؽبالد ٤اهِدلس ذ ا ند ١٩بٔدلو ًٗدل ٓد ٛإ ٓ ٨دل ١ذ
ٓ ل.!١
ٗبٌِٚددل ٓدد٘ ؼباد نو إذا ب عدديٖ د تالوددد إ اهاليٙددو اهد ٜ
كلُ د دبدد٘ز بددٕ اه دد٘داُ ٞٚاسب ددِل١و طٚغصددلٖ ظددٌ و ٗٙددِعٍ
ُ يٖ كإُٔ ٙاذا ذهم اهص ح اهغلربو ً اع ٚاً ذكياٖ...
ٗ ٨ميوددم "اهعددِرت ٜأطِ د ٓٗ "ٜدد٘ ودد ٓ ٟد ٖ اسبددليو إ ٨أْ
 ٙعث ذ ظ رٖ تِٔ ٝ ٚهٚلشٞو ًوٓ٧ل اسب ي ٝوً ٟودٍ مجٚدى
كلْ ٗاُاؽ!ٟ
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ست اللل
كلُ د اهصددا ٞاهدديت أسددلِٔل ذ شددلر "درب ازبٌددلً" ٚ
تالددى وددً ٟددلُ٘ "املعوددٍ ٙددل ٘ " اسبدد٩قو ٗأُددل  ٣ً٘ٙد أهاددلز
ًيًو ٞاه راس ٞذ كو ٞٚاهال .
ٗت٘ثا بدٚين ٗبد ظدلً اسبدلُ٘ ظد ا  ٞازبد٘ار ودٟ
٘ي اٙ٪لَو طإذا ًوود اهد رسو أٗ تٔٚدأ هد ٗ ٛد طدياغو ُ هد
إه ٕٚأهله ٕ ٗأًلٗرٖو طٚاليطين بِ٘ادرٖ ٗتعا ٚلتٕ ود ٟأًد ان
 ٛصبو دٕ
اسبٚلٝو وّ ٛا٪سو٘بو طاليٜن اهذليٗ .صل ً إه ن
أُددٕ كددلْ هدد اهعيٙلددٞو ٗدٙددد اهددِذ و ٙاِلدد ددّ اهصددي
ٗػبِح إ اهاِ٘ .
أًل " ِاد٘د" ظديبن اسبدلُ٘ و طلدلْ ذ أٗي طا٘تدٕو طدلر
اهع٘دو يٙو املِل و ًعو دلً بِذ دٕو شد  ٙاشبد ...١٩ٚإذا
نلب ًعوٌٕ دّ اسبدلُ٘ تديا ٠١بله دلب لبفد ًل بصدلربٕ اهاليٙديو
ٗٓ٘ ٙاع٘ي تلرٙٗ ٝي ّغ ًله  ٕٚتدلرٝو ً عفدياً ُ ياتدٕ املا وٌدٞ
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وددً ٟددّ ٙع د ْ اهاليٙددوو ٗه ددلُٕ ٙيشددأّ بله د ً ٥ددّ أهذددلق
اهاٌيط ٗاملغلزه.ٞ
ٗمل ٙلّ "املعوٍ ٙل ٘ " ػبٔى بعو أ ٩ق اهذاِ " ٟا٘د"
ٗ لملل نرٖ ٗثلر وٕٚو ٗهلِٕ كلْ سديٙد اهعذد٘ ِدٕو راهعدلً
إ اه د بددٕو ٗ ٨ندديٗو طددلهذا ٟرب ٚددٕو كذوددٕ ًِ د اهالذ٘هددٞو
ٗاهاليٙدددو ٙلدددلد ٙوااٌدددٕ بدد املصددديد ّٙاهدد  ٨ ّٙأٓدددى هلدددٍ ٗ٨
كِف!
ٗكِ ذ بعو اًٚ٪لْ أُعح هلد ا اهذاد ٟأْ ٙود َ هلُد
اسبٚل١و ٗأْ ٙلْ٘ ًالٚعلً ملعوٌٕ .ب ٚإُٔ كلْ  ٙاا ى ُعٌٛ
بلبا دددلً ٞاسددداخذل و ٗٙاٌدددلد ٠طٌٚدددل ٓددد٘ طٚدددٕ ًدددّ ن٘اٙدددٞو
ٗ ً٨إُٔ ٙاٌ ن ّ ًعوٌٕ ً داال ً٩ٚوٚدٕو ًألٌدلً بدٕو
كإُٔ  ٙ ٨له ...ٕٚطآه ٚودُ ٟذ د ٛأ ٨أ دلٗد اهاٌد ن إهٚدٕ ذ
إظ ٩أًيٖو ٗشعي عبٖ٘ بل  ٣از ٗزرا.ٞٙ
ٗشٔ "املعوٍ ٙل ٘ " ً٘ٙلً ٙللد ٙاٌ ٚن ٚلً ًّ أطل ٚى
نًٕ٩و ٗٙصل٘ ًّ ريدٖ ٗتٌِيٖو ط أهإ:
مللذا ٙ ٨اع ٙٗ ِٕ ٕٚرتٙح ًّ شيٖ
طأهلبين ذ هلوإ اهذالي ٞٙاه لذه:ٞ
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كدد د أ عددددٕٚو هدددد٘ ٨أْ زٗهدددديت اسدددداعالذاين وٚددددٕو
ٗذكدديتين بأُددٕ ٙعد َ املددأٗ ٠إذا أ عددٚإو ٗأُددِ ٛددٕ ً ددٗ٧يو
طٔ٘ زفلبٗ ٞه  ٜاهل مو ٗهٕ وٛن ًو.
ذ "املعوٍ ٙل ٘ " ٗٓ٘ ٙلٌى ً ٙفٕ:
ًٗ ق ن
أظلب زٗهيت طٌٚل تا٘يًٗ .ل أ ٚ

و ٔل طٌٚل تصم بٕ...

هدد٘ كددلْ ٓد ا اهغدد ٙ َ٩دداالٚد ا٨سدداا٩ي بصددإُٔ هرتكاددٕ
ٙع٘ي ُذ ٕ ...أت ّ إُٔ و٘ ٟهٕ ٗ يؼٕ ؼب ّ أْ ٙاغ شعي
نٓٗ َ٩ى ٓ٘ ظلحل هص ١ٛإُ ٛظلبي وٕٚو هعى اهلل ...ٕٙ ٔٙ
ٗاُأ ٟإهٛن ًّ ً ٙث اهيهى إُٔ ٙاالّ ًٛن "اه  ٝ ٚز" ِٙ
نم بعً ًّ ٚاي ٌودٕو ٗأْ هدٕ ًدّ زٗهادٕ ابِد ٞت ودا اشبلً دٞ
ت ددٌ" ٟس د اهلددى" ٙصددا بٔددل تعواددٕٗ .كددفماً ًددل هو ٔددل إ
اسبدددلُ٘ ًعدددٕو هلددد ٛتا دددوٗ ٟتوعدد ودددً ٟي دددًِ ٞدددٕ ٗ .دد
شددٔ تٔل ذودد ٞب ددلً ٞاحملٚددلو هالٚذدد ٞاهدديٗ و ً٘طدد٘ر ٝاملددي و ٨
يٗسٔل اهاالِ ٞٚاملوُ٘ ٞذا ا ٓ٪اب اهغ ار ...طدإذا
تذاأ ت ا
دُ٘ ًّ اهالذو ٩ً ٞذلً أسأهلل:
كٚف ًلهم ٙل يٗس
ٗاهٔاين بِ يٗ ٝدٙعٞو ٗٓد ٛتٌٔٔدٍ بلهاٌٚدٗ ٞازبد٘اب .ثدٍ
تاصلنى ز ٩أل هعيٗسٔل اهاالِ ٞٚذ ًٚل١و ٗملل ًيظ وٟ
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أْ أٗاطٔٚددل ذ اسب د بع د اسب د ب د عو اسبودد٘٠و أُ د بددٛو
ٗركِ إهٛو ٗهعو تِل وين ً ٙفٔل اه٘اد اهي ٚو.
ٗ سدددذين ذا ٙدددَ٘ أْ أر" ٠املعودددٍ ٙدددل ٘ " بدددلد ٜاهؽدددعف
ِٙالبدددٕ سدددعلي ًيٙدد و طأ دد تين بدددٕ رأطدددٞو ٗ يؼدد وٚدددٕ أْ
أتذٌعٕو ٗأْ أبد ي ذ سد ٚى ظدٌإ عدلر ٠تد ٛازب ٙد ٝ
بلهال و طاع ر وٗ ٛتأبنٟو ٗ لي ذ إميلْ ٌٚو:
ٙل س ...ٜ ٚو ٟاهلل ا٨تللي.
ٗتلددلثي اهذددرتا اهدديت ٙاخوددف طٔٚددل اهيهددى ددّ ٌوددٕو
ٗٓ٘ ِٙاٌى ه هم شا ٟاملعلذٙيو ٗهلّ ه ٖ كلْ  ٙداد وٟ
اٙ٪لَ ًّ ٓ ايو ٗٗهٕٔ تعيٖٗ دكِٗ ٞاًاالْ.
ًٗي ٝأ و
هٕ ًّ ط٘ر:ٜ

و ٕٚأظلطٌٕو طأً

إُٔ ضبٌَ٘و طاود

أُ تٌٔى ظٌام ٙدل "ًعودٍ ٙدل ٘ "ً ...دل كدلْ أٗ٨ن بدأْ
تو َ طياشم اه.َ٘ٚ
طل ي  ِٕٚٚظلًالًو سلر اهذليو ثدٍ ابا دٍ ابا دلًٞ
ضب ٘رٙ ٝا٘ي:
ًّ ٙالعٍ أسديت ٛإْ لٗ ادم طو ًد اهذدياط أطٌ د
أْ " ِا٘داً" لدر أْ ٙل هِل بؽع ٞدرآٍ ٗٓى ذ ً االل
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ٓ ا املا لد و٘ ٟهٕ ٗ يؼٕ أْ ٙاغ شعي ن َ٩و هم
ا٨تللي و ٟاهلل ٙل "دكا٘ر"!
و ٟإُٔ اؼالي أْ ؼبا ذ طياشٕ بع أٙدلَو ٗ تدٕ ذ
دارٖو ًعدددالٌ لً أًد د ا ٪دددل ١املاخددديه و ٗزاٗهد د ًعلزبادددٕ
ًٗعلُٗإ با ر امل االل و ًاد ٟذّد ِدٕ ٗ دأ ٝاهعودٞو ٗزاٙوادٕ
بعو أ يائ اه ا.١
ٗأبالددأ ل ِددٕ ً ِٚدلًو ثددٍ ع د دارٖ ذ اهؽددٌ٘ٝو طوٌددل
ي د اه ددلب ددلي اُا دلرٗ ٜأُددل أمسددد ٓيه دلً ميلزهددٕ دب ٚد
اشبالل تغ ٗ ٗتيٗ و ٗأ ماً طاح اه لب ّ زٗهد" ٞاملعودٍ ٙدل ٘ "
شعفل ١ؤٚل اؼاليابو ٗ له ًاوعفٌ:ٞ
املعوٍ يي.
ًٗددل ه فدد أْ أنوادد اه ددلبو ط٘هدد تين سب ددل  ٨أرٙددٍ
ًلددلُٛو ٗ د رولددين طؽدد٘يو ٗإذا مسعددٙ ٛدداواب ٌٓ ددل
ً  ٚددد ٞت ِٚد د طٔٚدددل ظددد٘ اه ٗهددد ٞتاٌد د ن إ ظددد٘ هدددٚ
بلهغي ٙوٛنٗ ...سدي لْ ًدل اُاالدد اهلٌد و طعوود أُعدي و
ًا٘ ٚلً ًلُ٘ "املعوٍ ٙل ٘ " طأهذ ٚاهيهدى ود ٟبلبدٕ  ٩ٙدف
ذوإو ٗٓ ٛتٔ ٓ يٗسٔل اهاالِٞٚو طلُ  ٙأسأهٕ:
مللذا هصٌ ُذ م ًصا ٞاشبيٗي أ ٨تصذو وُ ٟذ م
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دد أُل اه َ٘ٚأً ّ ًل ًٗ ٨اسبٌ هلل.
طو

 ٖ ٙأتعي اهِ و ٗاسبيارٝو ٗ و هٕ:

ًالً ذب ِ ظٌامو ٗهلّ ٨ب أْ ذبالطو ًٗ ار ًّ
ا سيا وُ ٟذ م ذ اهعٌى ...مللذا أران ًعياً و ٟأْ ترتن
ظ ٚم " ِا٘داً" ٗشإُٔ أ ٨دبعوٕ ٙعِٚم ذ ٌوم بعو اهعْ٘
طأهلبين سل ي اهؤو:ٞ
" ِا٘د"!ٗ ...أِ " ّٙا٘د" إُٕ  ٙد ٗ ًِٚدلً ٗؽباذد ٛأًٚلُدلً...
ًِ ث٩ث ٞأٙلَ مل ٙاد ُ ي ٜو.ٕٚ
طعو د د ل أشد د اهعود د ًدددّ ٘هدددٕو ٗمسعددد ٛتعدددلٗدٖ تودددم
 ًِ ٛد وٚددى ًددّ وددف اه ددلبو ً د
اهلٌ ددل اهدديت ت دديب إه د ن
كِ ذ ب" ٚاملعوٍ ٙدل ٘ "ٌٌٓٗ .د أْ أظدلر اهيهدى جبوٚدٞ
اً٪يو ٗهلين ٗه تين أ يقو ٗأُل ضبِو أسٚف.
ٗه ددث اهيهددى ٘ٙاظددى اهاد اًٗ ٜددّ واددٕو بإشددياذ وٚددٕو
ودٗ ٟهٔدٕ اه صلشدٗ ٞاهاالودوو
ًاد ٟراهعدٕ ُصدل ٕو ٗأشدي
طأًل " ِا٘د" طا اُا ٍ أًيٖ ذ ًً ٞعوٌدٕ دماً صدل كدلْ
ًّ دىو ٗاسدا٘ثا هدٕ إًديٗ ٝسدواللْ .بٚد أُدً ٛدل كِد أراٖ
ًا ٟأ يئ ِٕو ؼب ُٗ ٛا  ٣از ًِٕو ًٗا هٕ.
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ٗأز اهعدددٚفو ًٗدددلْ أْ أسدددلطي هاؽدددل ١طدددرت ٝاهعالودددٞو
طيأٙد أْ أ دد٘د "املعوددٍ ٙددل ٘ " ً٘د دلًو ٗأ ود هو٘سدد ٛإهٚددٕو
أرسٍ هٕ ال ٞاهع٩يو ًِٗٔى اهاٌيٙوو  ٨هٖ٘ ُعٌلً ٗإرشلداً.
اهلل.

ٗاُعديط

ِدٕو تاد عين د ٘اتدٕ اهعددلسبل ػبدأر بٔددل إ

ٗ د ذ ً دداأُف اهعددلَ اه راسدد ٛأٗاظددى اهعٌددىو ٗ د
لي اُاالل  ّ ٛاهعلظٌ ٞث٩ث ٞأشٔي .طوٌل بوغ بدٚيت أهاٚد
ُ ي ٝوً ٟلُ٘ "املعوٍ ٙل ٘ " طدإذا ٓد٘ ًغودوو ط دأه بعدو
ازبدددم ٝذ شدددإُٔو طدددأ وٌُ٘ ٛأْ اهيهدددى ددديٙح طياشدددٕ ًِددد
أس د ٘ و طأزًع د أْ أزٗرٖ ًددّ ن د ٜو ٗملددل أشدديط ذ اهع د ل
و ٟدارٖو ٗاطاد "سد اهلدى" ابِد ٞظد ٙا ٛتذدرتط اهالد٘ارو
و ٟسٌِأل كآبٞو ٗب ٔٙ ٙل يٗسٔل اهاالِٚد ٞتع دث بٔدل ذ
 ٛدبدديًٗ .ٜددل ه ف د أْ
دد٘يو طٌددل إْ ُلدٙأددل ًادد ٓ ٟد إه د ن
اًاؽددددِ ركدد د يتو ٗ دد د أ دد د ٓل اهصددددٔٚوو ٗاغبي دد د ذ
اه لل١و طلعبِ ٚؤٚل أٓ  ًّ ٥رٗ ٔلو ٗأسل٢ؤل:
ًل بم ٙل بِ ٞٚكٚف ًلي أبٚم
طيطعددد إهدددٛن ِٚدددلً ؽددددوأل اهددد ً٘ و ٗ لهددد ذ هلوددددٞ
املاعوى:
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أًً ٛلت  ...أًً ٛلت ...
ٗ لٗدٓل اه لل.١
ٗمل أًوم أْ أتلودٍو ٗرهدف وديب رأطد ٞباودم اهعد  ٞٚذ
بٚد ٓل أًدلٗي اهاوالدف بٔدل ٗاها ديٞٙ
شع٘رٓل اسب ّٙو طأ
ِٔلو ًا ٗ ٟذِل ِ ًلُ٘ ًو٘اُ ٛذ ًلر ٝيٞ ٙو طلشرتٙ
هلل ًل ٔ ٙى هٕ و اهالذى اهغيٙيو ٗ و هوع :ٞٚ
ٓ ا كوٕ هم ٗهعيٗسم اسبو٘...ٝ
طأشيق ٗهٕ اه ِٞٚو ٗظٌ اين ًا ٟبلب اه  ٚو ثٍ أ ود
 ٙد ً ٜددّ  ٙد ٓل ل ٢د  ٝإ ًللُٔددل ودد ٟاهالدد٘ار تذدداح هذددل٢ف
اسبو٘ٗ ٠تا ٗق.
ٗظددع بٚد "املعوددٍ ٙددل ٘ " أدق بلبددٕو ٗه فد طددرت ٝأدقو
ٗأ ددماً مسع د ذددو الدد٘ا زاًذددٞو تعددلً ٔل سددعو ٞصددِٞ
ًاٌ ٞو ٗطاح اه لب ّ اهيهى ؼبٚٚين ٗٙيً بٗ ...ٛملل د و
ًعددٕو تادد ًين بددلذ ً ٨هٔدد ٖ ذ محددى ًاعدد إهددٛنو ٗٓدد٘ ميددٚب
جبو لبٕ اهغ لر ِٕو ٗٙا٘ي:
تذؽدددى ٙدددل سددد ٜ ٚبدددلزبو٘سو ٗاُا يُددد ٛوددد ً٩ٚأ دد هدددم
اهأ٘.ٝ
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طأ ددٌ وٚددٕ أْ ٙدديٙح ُذ ددٕو ٗأْ ٙعذددٚين ًددّ ٔ٘تددٕو
و ٟكيس ٤ ٗ ٛجبلُيبو ٗأُل أتذيس طٕٚو ٗأتذٌدغ
طوو
ذٚنددد ٞأًددديٖو طددديا ين ًِدددٕ تغدددم ه ددد :ٍٚهاددد هدددف ددد٘دٖو
ٗتصلبل دبل ٖ ٚو ٗب ا ٗهٕٔ كلسذلً و ٕٚزر .ٞ
ٗاُ د  ٠اهيهددى ؼب د ثين بأ ددلرٖو ًددل هددى ًِٔددل ًٗددل دقو
اً بأ يا اً٪لدٙثو ٗأُل ذ كدى سب د ٞأت٘ دد أْ ٙذؽدٛ
إهٛن زل يطإ ًّ ذوإ و ٟبلب اه ارو ٗهلِٕ مل ٙذعىو طوٍ
أه ًذٚؽ ًل ًّ أْ أ ٘ي:
ها" ٚس اهلى" بله لب ت ل...ٛ
طأقود د ٗهدددٕ اهيهدددى سدددٌلب ٞدكِدددل١و ٌٗٓٔدددٍ ًافل دددى
اهلوٍ:
ُعٍ ...و ٟأًٔل ت ل...ٛ
ط لدرتٕ أ ٘ي:
اه اٚددد ٞذ ًٚلتدددم ...و د دلً ً ...ودددا وٌددد ٛأُٔدددل مل تلدددّ
تصل٘ ًيؼلً...
طأهلبين هلً اهؤوٞو ٗ
ٗإٌٓلي:
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أشدلر ب ٔدي ٙد ٖ إشدلر ٝزراٙدٞ

ها ًلت ٗ ...كذ!ٟ
ٗبدد ا وٚددٕ آاٚددلي ًل ددد٘ و طددِٔو بغادد ٞكأُددٕ  ٙغدددٟ
طبيه ًل ٙاغو بدٕ ود ٟأ عدلبٕ امل دا٘ط ٝو ٗهلِدٕ ًدل داٍ أْ
تٔلٗ ٠و ٟكيسٕٚو طٌو و ٕٚأت أًيٖو ٗأًدلٗي إُعلشدٕو
طأهذٚإ ٙغال ِٕٚٚ ٛبٕٙ ٚو ٗ ٓ ٌِٚوُ٘ ٕٚب ٞاهِصٚى.
طاو هٕ أٗاس:ٕٚ
اهع د ٙددل ًعوددٍ ...إُددم رهددىٗ ...اه د ُٚل  ٨ت د َٗ سب دٛنو ٗ٨
 َٗ ٙطٔٚل ًٛن...
طلذلدددف اهيهدددى
اهع٘ ٙا٘ي:

اتدددٕو ٗمحودددو ذ ٗهٔدددً ٛأددد ي

أتياُدد ٛأبلدد ٛؤٚددل أطٌ د
اهوعِ ٨ٗ ٞردٓل اهلل.
طأ

أُٔددل ًلت د ًا د ًل

ؤٚددل

تين اه ٔاٗ ٞأُل أ ٘ي:

ًلذا ذ اً٪ي إذْ
دددد ها د ك د ب ل ودد ٟابددِيتو أٗ ددى إُدد ٛؼددٌل ًِٔددلو
طأطٌٔأددل أْ أًٔددل ًلتد و ًٗاٚادد ٞاً٪ددي أُٔددل ًٚدد ٞت ددع ٟوددٟ
قٔي ا٪رئ...
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ط أه اهيهى ًص ٗٓلً:
ٗمل ذهم ٙل ًعوٍ
طددددِل اهيهددددى رأسددددٕو ٙع ددددث حبلشدددد ٞٚث٘بددددٕو ٗ ددددلي
ً ال اهع٘ و ذهٚى اهِ ا :
هاد د ٓيبد د  ...ربود د دددّ اهيهدددى املددديٙو اهد د  ٜمل ٙعد د
ظددلسب ًل هلددلً ...ددد ًددّ كددلْ ٓيبٔددل طٌٚددل ت ددّ ً ...ددد " ِادد٘د"...
ربددٚيبو ذهددم اشبوٚددد اهذلسدد اه د  ٜمل أسدداٌد هِعددٌم ًدد
 ٛذ أْ أ يدٖو طأبا ٚوًِ ٕٚلُ ًل ًٗيمح!ٞ
رن إه ن
دد ٓل ا اهِلس أبِلٚ ١لُٗ ٞن ر ٨ ...تأس وً ٟل كلْ!
دددد ه د بل٬سدد ٟوددُ ٟذ ددٛو ٗإصددل أُددل ً د ً ّٙددّ أهددى
ابِيتو توم اهيت أظد ٌ طل د  ٝأًٔدلو ٗ ٌدل وٚدى تذاد أبلٓدل
أٙؽ دلً ...طددرتُ ٠ذ ددٔل ٙاٌٚدد ٞا٪بددّ٘ٙو ٗ ٨دب د ً٘هلددل ًددّ ذٜٗ
اهايب ٙ ًّ ٟي هلدل ًِد٘ا ٗر لٙدً ...ٞدل ًعدم ٓد ٖ اهعد ً ٞٚدّ
بع  ٜإُ ٛاهً َ٘ٚيٙوو ٗن ا راًى إ نم ٘د.
طص د

و ٖ ٙ ٟأ ٘ي:

بى ساٌٚل سع ٚاً ًدد ابِادمو طد ٩ت ا دوٍ هو٘سدلٗسو ٗ٨
 ٙي ّ إهٚم اهاِ٘طو ٗاذكي اهلل ...أُ خبم!
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طٔ رأسٕ ًالبعلً ٘هٕو ٗظ٘تٕ بلهًٌِ ٚص٘ب:
 ٨ربد د ين دددّ ُذ دددٙ ٛدددل سددد ...ٜ ٚطعدددٌيت تاد د ٓ٘رو
ٗٗ ًٛ٘ٙشٚم ...أُع إهدٛن ...أٙا دين ًدّ ُدً٘ ٛاه لرًد ٞقٌدأو
طوٍ أشأ أْ أز ى ابِيت ًّ ر لدٓل هاوو ه ٛاملل١و ٗاسداِو
با٘تٛو ًٗلٗه هٔ ٜو ًا ٟاساالع أْ أنلدر طياشٛو ًٗدل
كد أذبلًددى ودد ٟاه ددم ًادد ٟتٔلٗ ٙد و ٗدار ا٪رئ بددٛو
طاي ذ ُذ  ٛأُ ٛاسا٘ط ًّ ٚاه ُٚل ُعٚيب املا َ٘.
ٗ أ أ اهيهىو كلب ٛاه٘هٕو ًٔد َ اهلٚدلْو ٗإذا عبدّ
ُ ٌد هو  ٞبله لبو ُٗي" ٠س اهلى" ًا و ٞتا٘اث و ٗذ ٓ ٙل
با ًّ ٞٚاسبو٘.٠
ٗت اُ اهع ً ٞٚدّ أبٔٚدل تواٌدٕ ًدّ ًو٘أ٢دلو طؽدلٗ ١هدٕ
اهيهىو ٗاهاذّ ذرا ٕ خبعيٓل ذ ًِ٘ ٗآاٚلي.
تالبعد د بعد د ذهدددم أٙدددلَ شدددغو طٔٚدددل بصدددأُٛو ًٗدددى ٙدددَ٘
ازبٌعددددٞو طدد د كي ظددددلًيبو ٗٗا دد د ُذ دددد ٛأْ أزٗرٖ ذ
ا٪ظٚى.
ٗبٌِٚل أُل هله أتيشف ًّ د اهأد٘ٝو بعد أْ أًظد
طالدد٘رٜو ٗأًددلً ٛرزًدد ٞاهعددٌف أتِلٗهلددل ٗأ د ًددل طٔٚددل وددٟ
تعوى
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دد إذ ب ٛأمسد ُايا

ذلط ًل بله لبو طاو :

ًّ
طأهلبين ظ٘ ٓ رطٚو ٙا٘ي:
أُل ...أُل ...اطاح.
طِٔؽدد إ اه دددلبو طدد و اهعدددغم ٝسدددلٌٓٗ ٞامجدددٞو
ت م أظلبعٔل ذ ودوو ٗ ِٚلٓدل تلٔ٢ادلْو طدأًير ٙد  ٜودٟ
شعيٓل أ ٨ذٔل ٗأ ٘ي:
" ٩س اهلى"ً ...ل بم ٙل ظ ٞٚ
أٓ ً
طاص ف ب را  ًٌٌٞٔٔ ٛتا٘ي:
أُل ل٢ذ ...ٞأُل ل٢ذ...ٞ
دد ًٍ ربلط

ٗٓى ربلط بلهِٔلر

ط دٌ بِ يٓددل إهدٛن ًا٘سددوٞو ٗهد باين ًصددم ٝإ اه ددلب
تا٘ي:
تعلي ًع ٛإ املِ ي ...تعلي ًع...ٛ
دد مللذا كٚف ًلي أبٚم
دد ٓ٘ ذ اه ُ ٚل ...ٍ٢تعلي ًع ...ٛأُل ل٢ذ!ٞ
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ٗاشا ذ اها اب ٛإهٔٚل  ٪يي ًعٔلو طوٍ أه ًِ ًٗدٞ
ًّ ًاللٗ ألو ٗا٪طللر ذ رأس ٛتاؽلرب.
ٗذ أثِل ١اهاليٙدو اسرتسدو "سد اهلدى" تديٗ ٜعدأل...
له :
ذ اهوٚددى ٗأُددل ذ ُددً٘ٛو دد ٩ظدد٘  ٨أ يطددٕو طذ دد
ٗاُلٌص د ٗ .ملددل سددلّ اهعدد٘ هعو د أُددلد ٜأبددً ٛددّ ذب د
نالدددلٛ٢و طودددٍ  ٙددداٚامو ًٗدددل اسددداالع بعد د ذهدددم أْ أُدددلَو
طا ددوو ًغٌؽدد ٞددٚين إ طددياط أبددٛو ٗص د جبلُ ددٕ ًاعواددٞ
بي إو ًٗل زه ُلً ٌٞ٢ا ٟاساٚا ذ اهع ل و ٗهلّ أبدٛ
قددى ً دداغي ًل ذ ًِلًددٕو طِلدٙاددٕو ثددٍ ٓ زتددٕو ٗهلِددٕ أبدد ٟأْ
ٙعٌ٘...
طخذدد و طرتكدد اه ٚدد و طو٣ادددم ...هاٌؽددد ٛإ املِدد ي
ًعٛو ُ٘ م أب...ٛ
ط ٓ ب ٛاه ّ ذ شأْ اهيهى كى ً ٓ و ًٗؽً ٚدد
اهع ٞٚو ًا ٟد ود ود ٟأبٔٚدل ذ ًويتدٕو طيأٙادٕ ذ طياشدٕ
ش د  ٙاً٨ااددل و طوعو د أتذٌعددٕو ًٗددل ه ف د أْ ُ ددي إه دٛن
 ٩هلدل ٗ د أ الٚأددل
"سد اهلددى" د ًا بٚد ٓل إ اه ددلبو ددلً ٢
بعو اهِا٘د:
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اذٓدددديب إ بددددل٢د اسبودددد٘٠و طلشددددرتًِ ٜددددٕ ًددددل ٙيٗ ددددمو
ٗاُا يٙين ِٓلنو ًا ٟأٗ م أبلن...
ٗت٘اث

و ٟاه ري ٓلبال.ٞ

ٗبع د ٗ د ارب د طٚددٕ ًددل ٙااؽدد ٕٚامل٘ ددف ًددّ إهدديا١و
ع د اسبددلر ٝاهاي ٙدد ٞأ و د "س د اهلددى" ِ د اسبودد٘اُٛو
ط٘هد تٔل ذ ملددً ٞددّ ا ٪ذددلي ت ٓدد٘ ود ٍٔٚزددل ذبٌددى ًددّ أُدد٘ا
اسبوددد٘٠و ٗٓددد ٛردددِح بعؽددلً ًدددّ أتيابٔدددل ٗتعددديئ دددّ بعدددو.
طِلدٙأل:
تعلهٙ ٛل "س اهلى"...
طأ و
ٗأُل أ ٘ي:

ودٛنو طٔصصد هلدلو ٗأً دل بٚد ٓل أسدم بٔدل

أذب ِٚين ٙل "س اهلى"...
طلشيأب تا٘ي زى ١طٔٚل:
ه اً ٙل أطِ  ٜه اً...
دد كٌل أً م ..
دد أكفي ٙل أطِ .ٜ
دد طوِ ٓ إذْ إ دارٜو ٗهاٌلف ٛطٔٚل ًع...ٛ
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دد ٗأبٛ
دد سمهد بع

وٚى ...ها سلطي...

طعلً ذ دٓص:ٞ
سلطي ٓى اساٚام
دد اساٚام ٗسلطي و ٟوىو ً٪ي ًٍٔو ٗإُدٕ هعل٢د إهٚدم
ضبٌ ً٩بلهوع ٗاسبو٘.٠
دد ٗٓى ٙغٚ
دد أٙلًلً ٢٩ى ...ساٌلف ًع ...ٛأ ٨ذب

ذهم

ط دد ا ؤٚددل ً ٔدددي ًددّ اهاخلهدددى ٗا٨سدداٌٚل١و ط لدرتٔدددل
أ ٘ي:
اتذاِل ...وٚين إذْ!
ٗاعبِٚددد إهٔٚددددلو طأرسددددو ودددد ٟددد  ٜودددد ٞسددددلذهٞو
ٗتيكاين ت اين خبال٘ا سيا و طا عأل بِ ياتٛو ٗظد رٜ
دبددٚض طٚددٕ أشددال ل املصددل يو ًٗددل ه فدد ل أْ أ يهدد ًِدد ٙوٛ
أً ح بٕ دًع ٞلطي!ٝ
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األمل املنشود...
ش د ن ًددل ً د ْ اهذادد" ٟسدد٘ٙوٍ" ً د اسدداأثي املِٚدد ٞبأبٚددٕ
اهصُ٘" ،ٚار"...
 ٩لهٚلً ه٫ب٘ٝو ٗ يازاً رطٚع ًل ًّ اهاا٘٠و
ها طا طً ٕٚف ً
 ٩كيميلً...
ٌٚ ٩لًو ٗكلط ً
كٌل طا ط ٕٚلً ٢
كلْ أبٖ٘  َ٧ٙاهِلس ذ ً و بود " ٝاه ٓلرشد"ٞو قدى ذ
ًِع ا ًلً ٞزٓدل ١ث٩ثد سدِٞو ًصدٔ٘داً هدٕ بِادل ١اه ديٙيٝو
ٗظ ق اه٘ر و ًٗ اشبدم هوِدلسو ٗأ ودغ هدٕ آ٪ودْ٘و ًادٟ
ؽٕ اهلل إهٕٚو ٗٓ٘ ؼب ٘ إ اهفٌلُ .
ٗمل ٙلّ هوصدُ" ،ٚد٘ار" ًدّ اه رٙد ٞإٗ ٨هد ٖ "سد٘ٙوٍ" طاد
ربالف امل٘ سل٢ي أبِل ًّ ٕ٢وٕو ٗ لط هٕ أ ماً ذهم اهغدَ٩
اه  ٕ ٓٗ ٜاهلل إٙدلٖ ود ٟاهلد و طلدلْ هعِٚدٕ ديٝو  ٙدلها ذ
اهاعٔ هٕو ًا ٟهٚخصً ٟين اهِ  ٍٚو.ٕٚ
125

ٗهلددّ اها د ر أبدد ٟإ ٨أْ  ٙد ا اهيهددى ذ طو د  ٝك د ٖ
ً ا  ٞثاو ٗ أتٔدل وٚدٕو طاد أظد ٚاهغد َ٩ذ طودي ظد لٖ
زدديئ ِٚددفو قددى ِٙالبددٕ ًادد ٟزهد ي أركلُددٕو ٗٓد ن كٚلُددٕ.
ٗمل  ٙدددلر ه دددٌٕ إ ٨بعد د أْ أًلهدددٕ ًاللًد دلً ت درٙدددٕ اسبٚدددلٝو
طعدلط "سد٘ٙوٍ" كأُدٕ ٓٚلددى بصديٜو  ٨إُ دلْ سدٜ٘نِٚ ..ددلْ
نل٢يتددلْو ٗٗهددٕ ًددأك٘يو ٗ لًدد ٞأشد ٕ ًددل تلددْ٘ بعدد٘د ٙددلب
٘ٙشم أْ ِٙاعف.
ٗبودا اهغدد َ٩اسبودٍو ط٘هد اهصدُ" ،ٚدد٘ار" ُذ دٕ ٙذلددي ذ
ً اا ى ٗه ٖو و ٟأ ٜعب٘ ٙلْ٘ ٗأٗ ٞٙهٔد ٙ ٞدوم طودٍ ٙدي
إ ٨أْ ٙعدد ٖ "ه٫زٓدددي"و هلدددٙ ٛلدددْ٘ طٚدددٕ شدددٚخلً ًدددّ رهلهدددٕ
ا.َ٩ ٪
ٗه دث ا٪ب ٙاددي ٥ابِدٕ كاددلب اهللو ٗٙاد٘ تواِٚددٕ ً ددلد٥
اهعوٍو ٗب ل٢ب اه ّٙو ٗٙأ ٖ باعله ٍٚاهصي و ٗ ٙدث ذ ُذ دٕ
ُ دد ٞاهعا ٚد ٗ ٝرٗ ا ميددلْو ٗ د كددلْ ٙغودد٘ ذ ذهددم ٗ ٙددلهاو
ًا ٟظي اهغ َ٩دّ شد ْ٘٣دُٚدلٖو طودٍ تعد هدٕ د  ٝب٘سدل٢ى
اهعددددٚضو ٗمل ت ددددو هددددٕ ل دددد ٞبلهلدد د ذ سدد د ٚى اهل دد د
ٗا٨ناِلَ.
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ٗك هم ش "س٘ٙوٍ" ٙ ٨ذإ ًّ أً٘ر اهذ ًٞ٩ش٣ٚلًو ٗ٨
ٙصلرن أبلٖ ذ اهاٚلَ و ٟش ْ٘٣ا٪ط ُ ٞا٪ربعد ٞاهديت مياولٔدل
ًّ أرئ اهلل.
ٗأبد د ًعا دددل املددديئ أْ ت اٙدددى ه دددٍ اهذاددد" ٟسددد٘ٙوٍ"
طاٌلِ د طٚددٕو دب د ند ٌٓددٕو ٗذبيًددٕ ًددل ذ اسبٚددلً ٝددّ ه د ٝ
ًٗاددل ً .ادد ٟإُٔددل هعواددٕ  ٨ؼب دد ٟزددل ً دد ٛبددٕ أُد ادٖ ش د لب
اهاي ًّ ٞٙزٗاي.
ٗكلْ اهذا ٟميؽ ٛأٙلًٕو  ٨شدغى هدٕ إً ٨د ٙث اهد ّٙو
 ٙصي ط ٕٚاهعلسب زل ُ ًّ ْٗ ٘ٙعً ٍٚاٍٚو ٗٓ ٙد اهِدلس
ذ ٓ ٖ اهد ُٚل اسبلطود ٞبلٗ٪ظدلب ٗاَ٨٬و ٗ ٨ػبد هو صدي ٞٙذ
نم اه ار ا ٬ي ٝسعلدُٗ ٝعٌ.ٟ
ٗتاؽ توم اهوٚله ٛاهيت هو طٔٚل اهذاد" ٟسد٘ٙوٍ" ٙاا دى
تعدددلز ٜاهِدددلس ذ أبٚدددٕو طدددل الف أٙلًد د ًل ذ ًويتدددٕو دا٢د د
اهاذلم ذ ٓ ا اهاللر ٥املذله٤و ٓ ا امل٘ احملاَ٘...
ٗتِلًٗ ذ رأسٕ ا٪طللر ٗاشبد٘ا يو رفدى هدٕ ًدل ٙوادلٖ
اهياًوْ٘ ّ ٓ ٖ اسبٚل ًّ ٝث٘اب ٗ الب .طل ٌأُ ُذ ٕ بدأْ
أبلٖ اُااى إ حب ً٘ ًّ ٞاه علدٗ ٝاًّ٪و ذ هِدل دبديٜ
ًّ ذبأل أُ٪لر.
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ٗاؼالي اهذا ٟأْ  ٙلر دارٖ هٚعلجل ًّ شإُٔ ًدل  ٙدا٘ه
ر لٙإو هلِٕ كلْ مي ٗ ٫إ بلهاٌ ن ّ أبٚدٕو طٌدل ٙلدلد
ٙوا ٟإُ لُلً ًاٙ ٟواٌ ًعٕ أّٗٓ املِلسد ل هٚاالديق ًِٔدل إ
تع اد ًِل اهصُ٘" ،ٚار"و ًٗل كلْ هٕ ًدّ طؽدى ود ٟاهايٙدٞ
.ٍٚ
و ٟأْ ًلهل اهعدٚض كلُد تااؽد ٛاهذاد" ٟسد٘ٙوٍ" أْ
 ٙي هلل بعو ازبٔ و طإذا أزبأتٕ إ ذهم اهؽيٗرٝو مل ٙو ث
أْ ٙؽٚو بأٗي ا  ٞتعرتؼٕو طإذا ٓ٘ ٙو٘ذ بلهذيار إ ًعال ٞ
اهصددً "،ٚعددٚوٌ"ٛو ٙالرؼددٕ اسبدد ٙث طٌٚددل كددلْ ٪بٚددٕ ًددّ
ًليًل و ٗطٌٚل ثيٖ اهلل بٕ ًّ رمحٗ ٞرؼ٘اْ.
ًٗددددلْ امل٘ ددد اهددد  ٜػب دددد ٟطٚددددٕ املدددد٩ن ًددددل هلددددٍ ِددد
امل اأهيّٙو طوٍ ٙع اهذا" ٟس٘ٙوٍ" ًّ إػبلر أط ُادٕ ا٪ربعدٞ
إ ٨دُلُم ًعد ٗدا و أُذدو ًع ٌٔدل ذ إ لًدً ٞوادل اهد كيو
تيمحلً و ٟطا ٚاهاي ٞٙاهصُ٘" ،ٚار".
ٗ وً ٟي اٙ٪لَ ً د ًلهد ٞاهذاد ٟإ املدليو طأ دى ودٟ
ً دداأهي ٜأرؼددٕ ٙاالؼددلٍٓ ًددل بادد ٛذ ذًددأٍ هددٕو طوعودد٘ا
ٙع ُٕٗ ٗميالوُٕ٘و ٗ ٨ميوْ٘ إ ً٘ ٩ا ً ٍٓ ٚعٕو ًٗل زاهد٘ا
ٙياٗنُٕ٘ ٗ ٙاٗرُٕٗ ًا ٟيي بلهٚأس ًّ املالله ٞو ٗاساٚاّ أْ
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اهِدددلس ًال ٘ دددْ٘ وددد ٟؼددديا ٢شدددي ٗأذٙدددٞو ٗأُٔدددٍ ك بدددٞ
ًِددلطاْ٘و  ٨شددي هلددٍ ٗ ٨دٙددّو طددأً ن  ٚدد ٞاً٪ددى تعٌددي ًددل
ب هِ ٕٚو ٗب هٕ اه ُٚل قوٌل بعؽٔل ط٘ق بعوو ٗشدلٓ
ٗهددٖ٘ اهِددلس ذ ِٚددٕو طوددٍ ٙع د ٙددأُ بٔددٍ أٗ  ٙد ض هلددٍو إ٨
ظ د ٙإ اهذاٚددٕ اهدد٘ر اهصددً" ،ٚعددٚوٌ"ٛو طلددلْ دا٢ددٍ اهددرتدد
وً ٟعال إو ِٙعٚلْ ًعلً و ٖ ٓ ٟاه ُٚل ًل ً٘ ًّ ً لٗ٥
ٗ ثلَ.
ًٗدديٌٓٗ ٝددل ٙاِددل ً ْ٩دد ٙفٌٔل املددأه٘ و ذ ً٘ؼدد٘ ٌٔل
املعدلدو ديئ اهصدً" ،ٚعدٚوٌ "ٛسبلدثد ٗ ٞعد ذ اهايٙدًِ ٞد
ٔ بع ٚو ٗكلْ طٔٚل هوصُ" ،ٚد٘ار" كياًد ٨ ٞتِ دلٓل اهايٙدٞ
ٗإْ تدد٘اتي اه ددِْ٘و طأُعدد اهذادد ٟهلدد ا اسبدد ٙثو ًددأ ٘ذ
اهِذ و ً ٌ٘ر اه ٌدو ًلمل اهِ يا و ٗإذا ٓ٘ ٙغٌغٍ ل:ً٩٢
تي ٠أ ّٙأُ اٙ ْ٬ل أبالٖ
طٌ ق ط ٕٚاهصً" ،ٚعٚوٌٓٗ "ٛد٘ ؽبودى سبٚادٕ بأظدلبعٕو
ثٍ لي هٕ:
ذ ازبِٙ ٞل بيننو ًد املاا ا٪بيار!
ط ا اهذا ٟذ شغف ٙا٘ي بع٘

لط ًِْ٘:

ازبِ ... ٞازبُِ ... ٞلش تم اهلل أْ ت  ُٛ ٙبٔل وٌلً.
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طاٌِِح اهص ،ٚنم ًيٝو ٗاُالودو شدل٢و ا٪سدو٘بو ٙذؽدٛ
زل ِ ٖ ًّ ٗظدف ازبِدٞو ًٗدل طٔٚدل ًدّ ِٓدلًٗ ٝ١ادل ٗ ...ه دث
ٙالِد ذ بٚددلْ ًددل ذبا٘ٙددٕ صددل تصددأ ٛاُ٪ذد و ٗتود ن ا ٪د و
ط ٚاٌد اهذا ٟه هم طلنياً طلٖو ت ق ِٚلٖو ٗإذا ٓ٘ ِٙذدث ًدّ
ظ رٖ تِٔ ٝ ٚهٚلشٞو ٗه لُٕ ٙا٘ي:
ًّ ه ٛبلزبِ ًّ ٞه ٛبٔل
طا ٍ اهص ،ٚػب:ٕ ٚ
إُٔل هم بع
طِل

ٌي ٘ٙى ...أُ اهالٚن ابّ اهالٚن !

اهذا ٟرأسٕو ٗٓ٘ ٙا٘ي:

أتالو د هدد ٛدد٘ي اهعٌددي ذ ٓ د ٖ اسبٚددل ٝاملصدد٘ب ٞبلهصددا٘ٝ
ٗاه أسلً ١لذا ذ اه ُٚل ًّ م ٙيهٟو أٗ ًاع ٞتِلي
ٗاسا بلهذا ٓ ٟا اهداذلمو طلدلْ إذا أٗ ٠إ طياشدٕ
ًٗولإ ِٕٚو رفى هٕ أبٖ٘ ذ ًوٍ بٔٚىو ًرتبعدلً ود ٟأرٙلدٞ
ًددّ ذٓ د و ب ددال ؤٚددل اسبصددلٙل اهدد٘ثمٝو ًٗددّ ً٘هددٕ ًددل ه د
ٗ لب ًّ ًِل ٍ اهعٚضو ٗ وٗ ٟهٕٔ ٙاُ٘ ٪٫ر...
طٙ ٩للد ٙوٌح ابِٕو ًا ٙ ٟا دٍ هدٕو ٗكأُدٕ ٙدً٘ ٤إهٚدٕ
!ٖ٘ ٙ
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ٗاشا زٓ اهذا ٟذ اسبٚلً٘ ًّ ٝهٕو طٔ٘ ٙ ٨العٍ إً ٨ل
ُ رو ٗٙ ٨صين اهِلس إ ٨طٌٚل ِ٘ٙبٍٔ ًدّ املآسدٗ ٛا٪رزا .١طٌدل
كلُ تذ٘تٕ هِلزٝو ٗ ٨كدلْ ٙع٘ دٕ شد ١ٛدّ ًؽد٘ر ًدأ و
ٗأ  ٚأٗ لتٕ ًل ميؽ ٕٚو ٟرب٘ ٝاها ٘ر!
ٗكدددلْ أًٚلُد دلً ػبد د ُذ دددٕ ؼدددل٢الً زٌ دددٕ ذ اه ٚد د و
طِٚالوو إ اهاليٙوو طديداً  ٙدرتٗ و ٗإذا بدٕ ت د٘ ٕ اشبالدل إ
شيٙب اهااللرو طٙ ٩ذاأ ٙغ ٗ ٗٙيٗ و ٗ ٗ ّ ًٕ و ٟأًي
ًاير ضباَ٘و  ٙذي ًِٕ بياً ٞا٪ب  ٙٗ ...ى اهذا ٟودً ٟلهدٕو
سدددلبح اهِ ددديا ذ دددلب ا٪طدددوو ًاددد ٟتعدددم مسعدددٕ هووودددٞ
ًٚدٕ
اهااللر اهعيتن ذ ٓوٌإ اشبل ذٞو ط ٌٚا٪رئ ذبد
زه ه زه اهللو ٗإذا ٓ٘ ً َى اساٚام ًّ نذ٘تدٕو ٗإذا
ٓ٘ ٙاذ ًّ ًللُٕ بع ٚاً دّ شديٙب اهاالدلرو كأصدل د ط
بٕ  ٙلٓي!ٝ
ٗذ اسب بع اسب و كلْ ٙاخ صبو ٕ وً ٟلط ٞتوم
اه ددل  ٞٚاملٔودد٘ر ٝذ أ عدد ٟاهايٙددٞو طٚد ب عدديٖ ذ ًٔ٘آددل
امل وٍ اه ٌٚوو ٙا ذ ل ٔل سذ ِٞٚظبلتٕ ًّ دلمل اهصديٗر
ٗدُٚل اٗ٪زارٙ ٨ٗ .للد ميٚى و ٟشذل اه ٣يو ً وٌلً ه ٌلُٕو
ًا ٙ ٟاصعي اهي ص ٞتع َ أٗظلهٕو طٙ ٩و ث أْ ٙيت و ٗ د
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أ ٖ اهذ ًّ كى هلُ و طٚاخ س ٚوٕ إ بٚإ ك ٚ٣دلً ٙفد٘ر
وُ ٟذ ٕ اشب٘ار ًٕ ٗ ٝاملٔ َٗ!
ٗتفل و ٌَٓ٘ اهذا ٟو ٟكاذٕو طدإذا ُ دي إ دارٖ اهديت
دري طٔٚدددل ٗتي د دي و مل ػبد د ٓل إ ٨سدددوِلً تعدددذي طٚدددٕ ًٗصدددٞ
ٗاُا لئو ٗإذا ً  ِٕٚٚإ اهاليٙو ًّ ً٘هٕ تيا ١هدٕ اهد ُٚل
كأصل تِذث ذ ٗهٕٔ د لُلً رباِو ًِٕ اُ٪ذلس .طأًدل صبو دٕ
ِ اهصً" ،ٚعٚوٌ "ٛطوٍ ٙعد ٙالٚد هدٕو بدى إُدٕ أظد ح ٙاد َ
بلمل و ً ؼباص باعلدٖ ًّ ٩ب اهع.ٝ٩
ٗتؽددل١ي ُعدد ٚاهذاددً ٟددّ دُٚددل اهِددلسو ًادد ٟإُددٕ عددي
اللٖ و ٟاهاليٙو ب بٚإ ٗب ًا  ٝأبٕٚو طٔ٘ ٙاؽ ٛجبلُ
اهيً أ ٘ي ٗ إ تلً ٔ٢ل ذ ب ٚاٚ ١لهدٕو ؼبدلٗي أْ ٙالسدٍ رٗ
أبً ٕٚل تِعٍ بٕ ذ دار اشبو٘د.
ٗذا ٗ َ٘ٙاه٘ د أظدٚىو ت دوى اهذاد" ٟسد٘ٙوٍ" ًدّ دارٖو
ًصاٌ ً٩بع ل١تٕ اه لهٞٚو  ٨ت د ٗ ًِدٕ إِٚ ٨دلْ ت عدلْ ذ ًدمٝ
ٗاؼاليابو ٗقى اهذا ٙ ٟم ًا ٟطدلرق اه ود ٝو ط٘اظدى سدمٖ
صددلٖو ٗٓدد٘ ًددل بددي
 ٙددأي ٗ ٙدداخ و ٗ د أ ددى وٚددٕ اهوٚددى ٗتغ ن
ًلؼً ٚل ذ اهاليٙو...
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ٗت٘  ٟاهذاٗ ٟهٔ ٞامل اِاد اهل مو ًا ٟأسوٌإ الدلٖ
إ يا ٢د ٗدًددّو طل رتًٔددل ِٙص د ؼددلهإو إ أْ تدديا ١هددٕ
شعل  ٞرب ٘ ٗتو٘ و طلسأ  ٠بٔل ًا ٟأبوغادٕ إ بٚد ًأد َو
طٌفى أًلَ بلبٕ ؼب ق ط.ٕٚ
ٗملددل اسدداٚاّ أُددٕ مل ٙؽددى سد ٚوٕو ٗ ددف ًددرتدداً سب ددل و
ٗهلِٕ أذك ًّ ٟميإ ٗاساوٌدو ط طد اه لب ؼبث الدلٖ
ذ صص ٟؼٚوو ثٍ أهذُ ٟذ ٕ بغا ٞذ ل  ٞتيقن طٔٚل اه وٌٞو
ٗٙ ٨ذعح طٔٚل اهؽد٘ ١اهصدٌٚح إ ٨دّ أشد ل نلًؽد ٞذ شد ٕ
ًواٞو طوٍ ٙو ث اهذا ٟأْ زكٌإ رٙح نم ًأه٘ط ٞا اِا ًِٔل
أُذلسٕو طٌلث ِٓ ٞٔٚؼبدلٗي أْ ميٚد ٓد ٖ ا٪شد ل و ٗأًد
جب ددٌٕ تعدديٖٗ صددعيٙيٝو طعو د ًددّ ُذ ددٕ كٚددف سدد٘ه هددٕ
ًٕ أْ ٙالأ ٓ ٖ اه اع ٞامليٞ ٙو ٍٗٓ بأْ ٙع٘د أدراهدٕو ٓلربدلً
ًّ ذهدم اهد٘كي امليٓد٘بو ٗهلدّ ظد٘ت ًل أهدض اهِد ا و د٩
 ٙأهٕ ًّ :أُ
ٗإذا بلهذاٙ ٟيًٗ ٠دٚو اهعٚدْ٘ ٙرتاًد ٟوٚدٕ كأُدٕ سدٔلَ
تؽيب ً٘هٕ اسبعلر.
ٗر  ٚإ مسعٕ ٌٌٓٔ ٞاساٚل١و زادتٕ ًّ صٗ ٞٚرٓ ...
ٗاساأُف اهعل٢ح ٙا٘ي:
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ًّ أُ
طأهذ ٟاهذا" ٟس٘ٙوٍ" ُذ ٕ ٙا اُٟو ٗٓد٘ ػبٚد ذ ظد٘
ًأ ي:
أر ٙأْ أها ٍ " ٟذله."ٞ
طِٔو إه ٕٚظلً اهع٘ و أ وف اه٘هدٕو وٚدٕ هٔلًدٞ
ٗ ال٘بو ٗهعى ٙاذيس ط ٕٚبع ِٚنل٢يت ذب أٓ اب ن ارو
ًٗل ٓ ٛإ ٨أْ لي هٕ:
ط ٍٚس٧اهم ّ " ذله"ٞ
دد أر ٙاهاٌ ن ًعٕ ذ شأْ لػ ...ذ ًٌٔ ٞالم!ٝ
ٗأً م اهيهى ب ٚاهذادٟو ٗ دلدٖ إ ًودي ٝدا ودٞو طٔٚدل
ع ٝ ً٘ ٞتدفم ذ ا٪رهدل ١قد ً٨٩كأُٔدل رٗ٦س اهصدٚل ...
ِٗٓدلن ذ ركددّ ًدّ ٓد ٖ اسبوديٙ ٝددرتا ٠١شد ٌلْ ٙا ددلرناْ ذ
آاٌددلَو ًله فددل أ ٜأْ رطعددل أ ٌِٔٚددل  ٙا٘ؼددٌلْ ًَددّ اهالددلر.٥
ط طد اهيهى بلهذا ٟعبٌ٘ٓلو ٗٓ٘ ٙا٘ي:
ؼدددٚف ٙالود د " دددٍ ذلهددد "ٞذ شدددأْ دددلػ ...ذ ًٌٔدددٞ
الم!ٝ
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ًٗددل أسددي أْ ود اسبودديٝو إً ٨ددّ اهذادد" ٟسدد٘ٙوٍ" ٗٓدد٘
له ٞرهى ؼٚ٣ى ازب ٍو ظو اهع٘دو هٕ ِٚلْ تاا اْ
هله
كعٚين اهٌِيو ٙا٘ي:
أُل " ذلهً ..."ٞلذا أت ٟبم ٙل ش" ،ٚس٘ٙوٍ"
طلردبف اهذاٙ ٟغٌغٍ:
ٗٓى يطاين
طأهلبٕ اهيهى ذ ظ٘ ه

ال٘ :

ًٗددّ ذا اه د ٙ ٨ ٜعددي اهصدد" ،ٚسدد٘ٙوٍ" ًٗددّ ذا اه د ٨ ٜ
ٙعي ابّ اهصُ٘" ،ٚار" ًّ دهم وً ٟللُٛ
طل ٌأْ اهذا ٟش٣ٚلًو ٗهلّ بعيٖ هعى ٙ ٙا ذ اسبويٝو
ٗٙا.ٕٚ
ثٍ ابا أ ٙا٘ي:
ها كِ أحبث ذ اشبذدل ١دّ شدخغ أركدّ إهٚدٕو ذ
ًٌٌٔٞٚ ٞو طد هو وٚدمٙٗ ...عودٍ اهلل ًدل هاٚد ًدّ ِدل ١ذ
س ٚى اه٘ظ٘ي إهٚم.
 ٩بم ...أ
دد أٓ ً

ًٌُٔ ّ ٛام.
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طعدددٌ اهذاددد ٟبيٓدددٔٙ ٞدددٍ بدددلهلٙ ٨ٗ َ٩د د و ُٗ ياتدددٕ
تؽاليب ميِ ٙٗ ٞيٝو طالي هٕ " ذلهٙ ٘ٓٗ "ٞيب كاذٕ:
تلوٍ ...ا ٌ ّ٣إهٛنً ...ل ًٌٔام
طلُ طد اهذاٙ ٟا٘ي ذ

َ ًٗ َ:

املٌٔدٓ ٞد ٛربودٚغ رٗ ًدّ ه د  ...أ ٨أسداالٚد أْ أ دد٘ي
وٚم
طالي " ذله٘ٓ ً "ٞشلً:
أتي ٙإزٓلق رٗ أً
طعل اهذا ًّ ٟأ ٌلق ُذ ٕ ٙا٘ي:
بى أر ٙربوٚعٔل ًّ لمل اه ٧س ٗاهصال!١
دد مل أطٍٔ ًيادن ...أٗؼح!
ددددد ً دددأهيت ٗاؼدددٌ ...ٞصدددديْٗ هِٔٚدددلً هدددم هددد ا ١وددددٟ
ربوٚعدددم ٓدد ٖ اهددديٗ  ...صددديً ٝا ًدددٞو ًٗفودددٔل تِلهلدددل سدددل ٞ
اُاؽل ١املٌٔ ...ٞصيْٗ هِٔٚلً ٛٓ ...كى ًل با ٛهٛو ٓ ٛكى
ًل أًوم!
دد ٘ني وٛن...
دد إًُ ٛصرتط وٚم شي لً.
136

دد أ ٜشيط ٓ ا
دد أْ تلْ٘ اهؽيب ٞذ ًااىو ًا ٟؽبي املؽديٗب ظديٙعلً
ًّ سل إ!
دد سٚاؽ ٛذ يطٞ

...

دد ٘طٙ ٚل ٍ " ذله"ٞو ٓلن ازبِٔٚل اهعصي!ٝ
ٗ د نَ اهذادد ٟإ اهيهددى رزًددً ٞددّ أٗراق اهِا د و طأ د ٓل
اهيهدى ذ نددم ً دلٝ٨و ٗ د بٔدل ذ ه ٚددٕو ٗسدل "سدد٘ٙوٍ"
ودددً٩ٚو ٗ دد اكا دد ٗهٔدددٕ سدددٌٚل ١اهالٌأُِٚدددٗ ٞا٨سددداايارو
ٗكأْ ٣لً اُ ا ّ كاذٕٚو ثٍ أ :ٌٍٔٔٙ
سدد٘ ٙلددْ٘ نيميدددم ذ بودد " ٝاه ٓلرشددد ً "ٞددل ١ندد و
ٗسٌٚؽدد ٛبعددو ٗ اددٕ ذ بددٚيتو ثددٍ ؽبدديي بع د ظدد ٝ٩اهعصددل١
ب ل  ٞكلًوٞو ًاخ اً يٙو ازبيْ اها ٍٙو ثٍ ؼب ٚإ ًاى
اهِخٚىُ ...لًٚدًٔ ٞود٘ر ٝأرآدل تعدوح ظبدلز ًٌٔادم ود ٟدم
ٗهٕ...
دد  ٨ذبٌى هً٫ي ٌٓنلً!
دددد سددالْ٘ ًددد اهيهددى ازبِٔٚددل اهعصددي ٝاملدد ٧يٓ ...ٝددٛ
ًام اه ل ...ٛ
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طالي " ذله ً "ٞا ٌ ًل ذ ً ا :ٞ
ٓى هم أْ تعلرًين جبوٚن ٞاً٪ي
دد ٓ ا سين ٨ ٜأب٘ بٕ.
دد شأُم ًٗل تي. ٙ
دد سرت ٠نيميم ًًٗ ٚا ب ٩رطٚوو ًوفٌدل بع ل١تدٕ اه د٘دا١و
راه ً٩ؼبث اللٖ.
دد ًل امسٕ
دد ساعيطٕ طٌٚل بع .
طعدددٌ " ذلهدددًِٚ "ٞد دلًو ثدددٍ أ دددى وددد ٟضب ثدددٕ ًااد د
اهع ِٚو ل:ً٩٢
أًدددل إْ كلُدد ِٓدددلن ًلٚدد  ٝتيٙد د أْ ذب٘كٔدددل هددد...ٛ
طال عٕ اهذاٙ ٟا٘ي ذ َ ٗتأك: ٚ
ًلشل ٜأْ أطعى!
دد ه ٗ ّ٣د ب ٛؼين هالُّ٘ طي ٙيت ٨ ...تِو٘ ب ُم ًين!
ٗذ امل٘ د املؽدديٗبو ٗ د أقو د اه و د  ٝقوٌدد ٞاهعصددٞٚو
دديي ًددّ ب ٚد اهصدد" ،ٚسدد٘ٙوٍ" شددخغ ًٗ د ٖو توذددٕ ل١تددٕو
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طاخذددٗ ٟهٔددٕو ٗٓدد٘ ًددلئ ذ يٙددو ازبدديْ اها د  ٍٙإ ًاددى
اهِخٚى...
ًٗل إْ لرب اسباىو ًا ٍٓ ٟبأْ ؼبدث الدلٖو طدإذا ٓد٘
اؼاليب ًصٚإو ٗا اى ات إُو ٗهلِٕ ًل ه دث أْ ا اد ي
ًِ طعلً ٘ٙسد اشباللو طوٌل ت٘سب اسباى بيز ًّ وذٕ " ذله"ٞ
شلٓياً ذ ٓ ٖ ٙياٗتٕ اهعو ٞو طأٓ٘ ٠بٔدل ود ٟرأسدٕو ط داب
ًّ ط٘رٖ ٙرتُحو ٗٓ٘ ٙغٌغٍ:
إ هِ ٞاهيؼ٘اْ!
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سية
الكتب

ز .حؽ ِٞجَؼد

ز .حؽِ حَٞس

2006

ز .حؽِ حَٞس

2006

1

بىَقةٍٗد ٍرسةضبذ قممٞد

2

بىَقةٍٗد ٍرسةضبذ ـؼطٝد

ز .حؽ ِٞجَؼد

3

بىقمةةةةةةد بىقمةةةةةةٞطخ ةةةةةة ٜؼةةةةةة٘ضٝد
بىطبحيُ٘

ز .حؽ ِٞجَؼد

ز .حؽِ حَٞس

2006

4

ػالٍد بىفةً أحَس ضبزث بىْفةخ

ز .حؽ ِٞجَؼد

ز .حؽِ حَٞس

2007

5

ض قد بىؽالح ٗ ...بىقَط

ز .حؽ ِٞجَؼد

ز .حؽِ حَٞس

2007

6

ل٘ذ  ٜبىظالً قمك بٝطةىٞد

ز .حؽِ حَٞس

ز .حؽِ حَٞس

2007

7

10

بىرطظ بىَيُ٘ ذَؽد أٝةةً ة ٜحٞةةخ
ّؽط ِٝح٘ض - ٛضٗبٝد ٗضةئقٞد
بألزٝةةةث  -بىةةةْك  -بىْةقةةةس  /ز .ةةةٔ
حؽٍٞ ِٞرةئٞو ّؼَٞد  -ؤبز بىفةٝث
زٍ .حَ٘ز أٍ ِٞبىؼةىٌ  -جةسض ـةةمطبىؽٞةت
ظةةةةةةةةةٕطخ ل بألزت بىمةةةةةةةةٖ/ ّٜ٘ٞ
إ الىةةةد ػيةةة: ٚل بىَمةةةطي بىْفةةةةخ
بىَ٘ض٘ػةذ
أجةةة٘ ذيٞةةةو بىقحةةةةّ ٜضبئةةةس بىَؽةةةطح
بىؼطجٜ

11

ّةظك بىَالئند

ز .حؽ ِٞجَؼد

12

بىفةػط دمحم بىحطٝطٍ ٛرسةضبذ

ز .حؽ ِٞجَؼد

13

ػحس هللا ػحس ٍرسةضبذ قممٞد

ز .حؽ ِٞجَؼد

8
9

ز .حؽِ حَٞس

ز .حؽِ حَٞس

2007

ز .ذةىس بىحطبزػٜ

ز .حؽِ حَٞس

2007

دمحم ز٘ ٞةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
بىم٘بف

دمحم ز٘ ٞةةةةةةةةةةةةةة
بىم٘بف

2007

ػحةةةةةةةس بىقةةةةةةةةزض
بىحمْٜ
ػحةةةةةةةس بىقةةةةةةةةزض
بىحمْٜ
ػحةةةةةةةس بىقةةةةةةةةزض
بىحمْٜ

2007

2007

ز .حؽِ حَٞس

2007

ز .حؽ ِٞجَؼد
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14

بإللالح ُ٘ٞأحَس أٍِٞ

ز .حؽ ِٞجَؼد

15

ٍرسةضبذ ٍِ أزت بأل فةه

ز .حؽ ِٞجَؼد

16

ٝةىٞو ّٗم٘ق أذطٙ

ز .حؽ ِٞجَؼد

17

ٗزبػة ً ٝة زٍف

ز .حؽ ِٞجَؼد

18

ٍةةةةض ٛػ َةةة ٜةةةٍ ٜرسةةةةضبذ ٍةةةِ
بىفةةةةةؼط ٗبىْطةةةةةط إلةةةةةسبض بىطبجطةةةةةد
بىطقة ٞةةةةةةد بىْؽةةةةةةةئٞد ةةةةةة ٜزٍفةةةةةة

ز .حؽ ِٞجَؼد

اختيبر الكتب
ز .ذةىةةةةس ٍحةةةةٜ
بىس ِٝبىحطبزػٜ
ػحةةةةةةةس بىقةةةةةةةةزض
بىحمْٜ
ػحةةةةةةةس بىقةةةةةةةةزض
بىحمْٜ
ػحةةةةةةةس بىقةةةةةةةةزض
بىحمْٜ
ػٞؽ ٚس٘ح

سية
الكتب
2007
2008
2008
2008
2008

ً1944
19

إّمةف بىَطأخ

ز .حؽ ِٞجَؼد

ػٞؽ ٚس٘ح

2008

20

أحث بىفةً ّ-ةزٝة ذ٘ؼر

ز .حؽ ِٞجَؼد

ػحةةةةةةةس بىقةةةةةةةةزض
بىحمْٜ

2008

21

بىسطبت بىحع ِٝجسٝغ حقٜ

22

بىقمٞسخ بىسٍفقٞد ٗقمةةئس أذةط-ٙ
ّعبض قحةّٜ
ٍرسةضبذ ٍةِ ّة٘ح بىؼْةسىٞث ـةفٞ
جحطٛ
ٍرسةةةضبذ ٍةةِ أػَةةةه بألزٝحةةد غةةةزخ
بىؽَةُ
ٍرسةةةةةضبذ قممةةةةٞد ىألزٝحةةةةد قَةةةةط
مٞالّٜ
ٍقةةةةةمذ زٍفةةةة ٍ -نةةةةةُ ٗؼةةةةنةُ
ٗأى٘بُ
ؼَ ٞبىقةؼٌ  -بىم٘ضخ بألذٞطخ ٜ
بألىحً٘

28

ٍقٖ ٚبىحةـ٘ضخ -ذيٞو بىؽ٘بحطٛ

23
24
25
26
27

ز .حؽ ِٞجَؼد

ةزٝد غٞح٘ض

2008

ز .حؽ ِٞجَؼد

ةزٝد غٞح٘ض

2008

ز .حؽ ِٞجَؼد

ةزٝد غٞح٘ض

2008

ز .حؽ ِٞجَؼد

ةزٝد غٞح٘ض

2008

ز .حؽ ِٞجَؼد

ةزٝد غٞح٘ض

2008

ز .حؽ ِٞجَؼد

ةزٝد غٞح٘ض

2009

ز .حؽِ حَٞس

ز .حؽِ حَٞس

2009

ز .حؽِ حَٞس

ز .حؽِ حَٞس

2009
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سية
الكتب

ز .حؽِ حَٞس

ز .حؽِ حَٞس

2009

ز .حؽ ِٞجَؼد

ةزٝة غٞح٘ض

2009

ز .حؽ ِٞجَؼد

ةزٝة غٞح٘ض

2009

ز .حؽ ِٞجَؼد

ةزٝة غٞح٘ض

2009

ز .حؽِ حَٞس

ز .حؽِ حَٞس

2009

ز .حؽ ِٞجَؼد

ز .حؽِ حَٞس

2009

35

ٍرسةضبذ ٍِ ـؼط ػي ٜبى ْسٛ

ز .حؽ ِٞجَؼد

دمحم حَسبُ

2010

36

و

عيوان الكتب

29

جحطب بجطبٕ ٌٞجحةطب -ػةط ٗقمةك
أذطٙ
ٍحَ٘ز زضٗٝؿ ٍ -رسةةضبذ ـةؼطٝد
ٍِ زٗبٗٗ ْٔٝبمّسطّر
ػةئةةةس إىةةة ٚحٞفةةةة ٗأػَةةةةه أذةةةط-ٙ
غؽةُ مْفةّٜ

32

ػصجد ضٗبٝد -لحح ٜحَةٗٛ

30
31

33
34

حنةٝةةةد بى٘ىةةةس بىفيؽةةةط-1971 ْٜٞ
أحَس زحح٘ض
أؼةةةةةةةةايد بىطقة ةةةةةةةةد ةةةةةةةة ٜبىقةةةةةةةةسغ
ٗبىَقةٍٗدٍ -قةمذ -بىَس٘مو ٔ
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بى ةةةةة٘مُ ةةةةة ٜبىقمةةةةةد بىؽةةةةة٘ضٝد
لحض٘ض بىَنةُ -ػي ٜبىَعػو

ز .حؽ ِٞجَؼد

ةزٝة غٞح٘ض

2010

37

لبمٍطٝن ٜأحَس ض  ٞػ٘ن

ز .حؽِ حَٞس

ةزٝة غٞح٘ض

2010

38

ٍينةةة٘ذ بىحؽةةةطة  -ضٗبٝةةةد -ذٞةةةطٛ
بىصٕحٜ
ٍرسةةةةةضبذ قممةةةةٞد ضقمةةةةد ىٞيةةةةد
بى٘زبع  -ضـةز أج٘ ـةٗض
ـف ٞبىنَةى ٜــةـ ٍرسةةضبذ ـةؼطٝد
ظجٞط ؼيطةُ قسٗضٛ
بألػالً بىفؼط ٜ ٛبىسةطبش بىؼطجةٜ
 أحَس ؼ٘ٝيٌبىظةةةةةةو بىطةىةةةةةةص ٗقمةةةةةةك أذةةةةةةطٙ
ٍرسةضبذ قممٞد  -ز .ذيٞفد لةى
أح٘بغ
جطٞ ٝر ٍأؼةةخ زَطٞيٞةد شبذ ذَؽةد
م٘ه٘ٝ-ؼف ّؼَد هللا جس

ز .حؽِ حَٞس

ةزٝة غٞح٘ض

2010

ز .حؽِ حَٞس

ةزٝة غٞح٘ض

2010

ظجٞةةةةةةةةط ؼةةةةةةةةيطةُ
قسٗضٛ

ةزٝة غٞح٘ض

2010

ز .حؽ ِٞجَؼد

ةزٝة غٞح٘ض

2010

ز .حؽ ِٞجَؼد

ةزٝة غٞح٘ض

2010

ز .حؽ ِٞجَؼد

ةزٝة غٞح٘ض

2010

39
40
41
42
43
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44

بّطةةةةةةةة٘بُ زفةةةةةةةةةٞر٘ف زضبؼةةةةةةةةةةذ
ّٗم٘ق ز .ـةمط ذمحةك

ز .بجةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةطبٌٕٞ
بى ةةةةةةطبز- ٛػحةةةةةةس
بىؼعٝع بىَقةى

45

ػحةةةس هللا بىحطزّٗةةة ٜقمةةةةئس ٍرسةةةةضخ
ٗزضبؼةذ
بىقمٞسخ زححص ػةِ ّفؽةٖة لـةؼطب
بىسؽةةةةةةؼْٞٞةذ ٗبألَّةةةةةةة بىفةةةةةةؼطٝد
بىؽةئسخ
ٍرسةةةةضبذ ٍةةةِ أزت بىرٞةةةةه بىؼيَةةةٜ
بىؼطج - ٜضقٌ ٝ 004أٍطمٌ
هللا ٗبىغطٝةةةةةةث ٍرسةةةةةةةضبذ ـةةةةةةؼطٝد
ؼالٍد ػحٞس

49

ٍةٝةم٘ ؽن ٜغَٞد  ٜؼطٗبه

ٍةىل لق٘ض

50

ؼةةةةيَٞةُ بىؼٞؽةةةة -ٚبىٞةةةةأغ  :أٍةةةةو
ٝؽسْؽد أٗلة ٔ
دمحم بىفطبزةةةةةةةٍ ٜةةةةةةةأذ٘شبً جةةةةةةةةى٘ضزخ
ٗبىؽٞف ٍرسةضبذ ـؼطٝد

ز .بجةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةطبٌٕٞ
بى طبزٛ

46
47
48
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سية
الكتب

ز .بجةةةةةةةةةةةةةةةطبٌٕٞ
بى ةةطبز- ٛػحةةس
بىؼعٝع بىَقةى

2010

ز .حؽ ِٞجَؼد

ز .بجةةةةةةةةةةةةةةةطبٌٕٞ
بى طبزٛ

2011

ز .بجةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةطبٌٕٞ
بى طبزٛ

ز .بجةةةةةةةةةةةةةةةطبٌٕٞ
بى طبزٛ

2011

ز .ةىث ػَطبُ

ز .ةىةةةةةةةةةةةةةةةةةةةث
ػَطبُ
ز .ضةةةةةةةةةةةةةةئطظِٝ
بىسِٝ
ز .بجةةةةةةةةةةةةةةةطبٌٕٞ
بى طبزٛ
ز .بجةةةةةةةةةةةةةةةطبٌٕٞ
بى طبزٛ

2011

ؤبز بىنحو

2011
2011
2011

ز .حؽ ِٞجَؼد

ـةٕط بٍطٝط

2011

52

ّع ٔٝأج٘ ػفؿ حةضغ بٟمً

2011

53

بىفةػط بىؼطج ٜبىحسٝص ٍؽطحٞة ً

ز .بجةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةطبٌٕٞ
بى طبزٛ
ز .ػيةةةةةةة ٜجؼفةةةةةةةط
بىؼال

ز .بجةةةةةةةةةةةةةةةطبٌٕٞ
بى طبزٛ
ز .بجةةةةةةةةةةةةةةةطبٌٕٞ
بى طبزٛ

2011

54

حنٌ بىْح ٜدمحم ىٞف ز٘ىؽس٘ٛ

ٍةىل لق٘ض

ٍةىل لق٘ض

2011

55

جةةةةةةةةُ جةةةةةةةةك ضٗؼةةةةةةة٘ بىَمةةةةةةةي
بمجسَةػ - ٜدمحم ػطٞد بألجطـٜ

ٍةىل لق٘ض

ٍةىل لق٘ض

2012

56

جسض ـةمط بىؽٞةتٍْ -عه بألقْةُ

ٍةىل لق٘ض

ٍةىل لق٘ض

2012

ح ٜجِ ٝقظةُ مجِ فٞو بألّسىؽٜ

51

57
58

جسٗ ٛبى حةو ل دمحم ؼةيَٞةُ بألحَةس
ػةً ٍ 1968سحد ػنةؾ-

ز .جَٞةةةةو لةةةةيٞحة-
ز .مةٍو ػٞةز

ٍةىل لق٘ض

2012

ز .حؽ ِٞجَؼد

ٍةىل لق٘ض

2012
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ٍةىل لق٘ض

2012
2012

و

عيوان الكتب

59

بجةِ بىطٍٗة ٜحٞةزةةٔ ٍةِ ـةةؼطٓ ظ1

ٍةىل لق٘ض

60

بجةِ بىطٍٗة ٜحٞةزةةٔ ٍةِ ـةةؼطٓ ظ2

ٍةىل لق٘ض

ٍةىل لق٘ض

61

مةُ ٍة مةُ ٍ -حرةئٞو ّؼَٞد

ٍةىل لق٘ض

ٍةىل لق٘ض

2012

62

إٍطأخ ٍِ جطظ بىحَو  -بػسسبه ضب غ

ٍةجسخ حَ٘ز

ٍةجسخ حَ٘ز

2012

63

ٍِ بىْنحد إى ٚبىَقةٍٗد ٗبىس سٝس

ٍةىل لق٘ض

ٍةىل لق٘ض

2012

64

بألػةلٞط  -بىفةةػط بىقةطٗ ٛضـةٞس
ؼي ٌٞبىر٘ضٛ
ػحةةةةةةةس بىيطٞةةةةةةةف ػقةةةةةةةو زضبؼةةةةةةةةذ
ٍٗرسةضبذ

ز .حؽ ِٞجَؼد

ز .ضةةةةةةةةةةةةةةئطظِٝ
بىسِٝ

2012

ٝةؼ ِٞةػ٘ض

ٝةؼ ِٞةػ٘ض

2012

66

حن ٌٞبىسٕط أج٘ بىؼال بىَؼطٛ

ٍةىل لق٘ض

ٍةىل لق٘ض

2012

67

بملسبض بألٗه ىيَ٘قف بألزجٜ

ٍةىل لق٘ض

ٍةىل لق٘ض

2012

68

ػحقطٝةذ بىؼقةز لزضبؼد ٗزحيٞو

ٍةىل لق٘ض

ز .حؽ ِٞجَؼد

2013

69

بمـسطبمٞد ٗبألزت

ٍةىل لق٘ض

ز .حؽ ِٞجَؼد

2013

70

ضجةػٞةذ ػَط بىرٞةً

أ.ز .حؽ ِٞجَؼد

ٍةىل لق٘ض

2013

أ.ز .حؽ ِٞجَؼد

ٍةىل لق٘ض

2013

ٍةىل لق٘ض

2013

زّ .عبض جطٝل ْٕٞسٛ

ز .حؽ ِٞجَؼد

2013

ٍةىل لق٘ض

2013

65

71

ػحةغ ٍحَ٘ز بىؼقةز
ػحةغ ٍحَ٘ز بىؼقةز

حةئغ بمؼسحسبز ٍٗمةضع بمؼسؼحةز

تق ه الكتب

72

ىٞػ ىس ٙبىن٘ىّ٘ٞو ٍِ ٝنةزحٔ

73

ٍة بىفؼط بىؼظٌٞ؟

74

بىفؼط ج ِٞبىفُْ٘ بى َٞيد

أ.ز .حؽ ِٞجَؼد

75

بىفقٔ ٗبىسم٘ف ٗبىَؽةئو بىفطػٞد
 ٜبىرال د

أ .دمحم ضبزث بىحال
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76

ًً لةى بىؼي ٜضةئطبً ٗـةػطبً

أ .ز .حؽ ِٞجَؼد

ٍةىل لق٘ض

2013

77

أج٘ بىقةؼٌ بىفةجٜ
ـةػط بىفحةت ٗبىحطٝد

أ.ز .حؽ ِٞجَؼد

ٍةىل لق٘ض

2013

78

أّة ٍِ ؼالىد بىمر٘ض

زّ .عبض جْ ٜبىَطجد

ٍةىل لق٘ض

2013

79

بألزٝث ٗبىَفنط أج٘ حٞةُ بىس٘حٞسٛ

زّ .عبض جْ ٜبىَطجد

ٍةىل لق٘ض

2013

80

بألزت ىيفؼث

أ.ز .حؽ ِٞجَؼد

ٍةىل لق٘ض

2014

81

ٍس ٝبىظو بىؼةىٜ

أ .ز .حؽ ِٞجَؼد

ٍةىل لق٘ض

2014

82

ٍؼةضك نطٝد

أ.ز .حؽ ِٞجَؼد

ٍةىل لق٘ض

2014

83

ٗبقؼٞد جال ضفةف

ٍةىل لق٘ض

أ.ز .حؽ ِٞجَؼد

2014

84

مٞف زؼيَر بىنسةجد

ٍةىل لق٘ض

أ.ز .حؽ ِٞجَؼد

2014

85

بىؽٞف ٗبىسطغ

ٍةىل لق٘ض

أ.ز .حؽ ِٞجَؼد

2014

86

جؼةةص بألٍةةد بىؼطجٞةةد ٗضؼةةةىسٖة إىةةٚ
بىؼةىٌ

ٍةىل لق٘ض

أ.ز .حؽ ِٞجَؼد

2014

87

بىغطجةه

ٍةىل لق٘ض

أ.ز .حؽ ِٞجَؼد

2014

88

هللا

أ.ز .حؽ ِٞجَؼد

ٍةىل لق٘ض

2014

89

ػمة بىحنٌٞ

ٍةىل لق٘ض

أ.ز .حؽ ِٞجَؼد

2014

90

بىفةضبجٜ

أ.ز .حؽ ِٞجَؼد

ٍةىل لق٘ض

2014

91

بألزت بىط٘ض ٛػحط بىسةضٝد

أ.ز .حؽ ِٞجَؼد

ٍةىل لق٘ض

2014

92

بىَؽأىد بىٖ٘ٞزٝد

أ.ز .حؽ ِٞجَؼد

ٍةىل لق٘ض

2015

93

ٍصمطبذ ٍؽسط َٕفط

ٍةىل لق٘ض

أ.ز .حؽ ِٞجَؼد

2015

و

عيوان الكتب
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ٍةىل لق٘ض

أ.ز .حؽ ِٞجَؼد

2015

ٍةىل لق٘ض

ضض٘بُ قضَةّٜ

2015

ٍةىل لق٘ض

ضض٘بُ قضَةّٜ

2015

ٍةىل لق٘ض

2015
2015
2015

تق ه الكتب

94

ل٘ذ أج ٜبىؼال

95

ِ بألزت لجع

96

ِ بألزت لجع

97

بإلؼالً ج ِٞبىؼيٌ ٗبىَسّٞد

أ.ز .حؽ ِٞجَؼد

98

حن ٌٞبىسٕط أج ٜبىؼال بىَؼطٛ

ٍةىل لق٘ض

ٍةىل لق٘ض

99

ـظةٝة ٍِ ػَطٛ

ـةٕط أحَس ّةلط

ٍةىل لق٘ض

100

ىَةشب زأذط بىَؽيَُ٘
ٗىَةشب زقسً غٞطٌٕ

أ.ز .حؽ ِٞجَؼد

101

بىسٗ ِٝبىؼيٌ ٗبىَةه

102
103

غةجد بىح لأ
بىؽطز

1
2

بىسْة٘ٝط ٗجَةىٞةةذ

 ٜبىحٞةخ ٗبألزت

ٍةىل لق٘ض

2015

ٍةىل لق٘ض

2015

ّصٝط جؼفط

زّ .ضةه بىمةى

2015

ّصٝط جؼفط

زّ .ضةه بىمةى

2015

إُ بألزت مةُ ٍؽؤٗمً

ٍةىل لق٘ض

زّ .ضةه بىمةى

2016

105

أؼطخ بىَطّ بؾ بألزجٞد  ٜحيث

زّ .ضةه بىمةى

ػٞؽ ٚس٘ح

2016

106

بى ٕ٘ط بىطجؼ ٜىيمّٖٞ٘ٞد

ٍةىل لق٘ض

ٍةىل لق٘ض

2016

107

ؼطٝةه ٗقمةئس أذطٙ

زّ .ةةةةةةةعبض جطٝةةةةةةةل
ْٕٞسٛ

زّ .ضةه بىمةى

2016

108

حضةضخ بىطِٞ

إؼَةػٞو بىَيحٌ

ٍةىل لق٘ض

2016

109

ضطٗضخ بىفِ بى ع بألٗه

ّصٝط جؼفط

ٍةىل لق٘ض

2016

110

ضطٗضخ بىفِ بى ع بىطةّٜ

ّصٝط جؼفط

ٍةىل لق٘ض

2016

111

قةزخ بىفنط

ٍةىل لق٘ض

2016

104

يل حمطٝد
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112

جةةطبئٌ زطمٞةةة ةة ٜؼةة٘ضٝة ٗبىؼةةةطب
ٗبىح ةظ ٗىحْةُ

حنَةةةةةر إجةةةةةطبٌٕٞ
ٕاله

ٍةىل لق٘ض

113

ذةضظ بىحطٌٝ

إؼَةػٞو بىَيحٌ

ٍةىل لق٘ض

114

ػٞؽ ٚػمف٘ض لجالغد بىحةظىر

ضةئط ظ ِٝبىسِٝ

ضةئط ظ ِٝبىسِٝ

2016

115

ضحيةةد بىفةةةةً إلجةةةطبٕ ٌٞػحةةةس بىقةةةةزض
بىَةظّٜ
لػَةةةةال بىْفةةةة٘ش ٗزفنٞةةةةل بمزحةةةةةز
بىؽ٘ ٞٞسٜ

زّ .ةةةةةةةةةعبض جْةةةةةةةةةٜ
بىَطجد

زّ .ضةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةه
بىمةى

2017

زّ .ةزٝة ذ٘ؼر

ٍةىل لق٘ض

2017

حنَةةةةةةر جةةةةةةطبٌٕٞ
ٕاله

ٍةىل لق٘ض

116
117
118

بىَصبج

 ٜأضٍْٞٞة

ّعبضَّٝةذ...أَٝقّ٘د بىحثٗ ...بى٘ ِ

2017

يل حمطٝد

يل حمطٝد

2017

ضةئط ظ ِٝبىسِٝ

ضةئط ظ ِٝبىسِٝ

2017

120

هللا ٗبىفقط

ٍةىل لق٘ض

ٍةىل لق٘ض

2017

121

قؽطْط ِٞظضٍ ٝفنطبً ٍٗؤضذة ً

ػٞؽ ٚس٘ح

ػٞؽ ٚس٘ح

2017

122

جطح بى٘ ِ

دمحم حسٝفٜ

دمحم حسٝفٜ

2017

ّصٝط جؼفط

ٍةىل لق٘ض

2017

ٍةىل لق٘ض

2017
2017
2017
2018
2018

يل حمطٝد

2018

119

ٍِ ز٘ٝبُ بى طح بىؽ٘ضٛ

123

ِ بىقمد ٗبىَقةٍد

124

الؼفد بىحنٌ  ٜبىؼمط بىحسٝص

يل حمطٝد

125

أـؼث ٍيل بىطفٞيِٞٞ

يل حمطٝد

ٍةىل لق٘ض

126
127
128

ٞيؽ٘ف بىفطٝند

ز .ذيف بى طبز

ٍةىل لق٘ض

بىرٞةه بىفؼط ٛػْس بىؼطت

يل حمطٝد

ٍةىل لق٘ض

قَٞك بىم٘ف ٗقمك أذطٙ

ٍةىل لق٘ض

يل حمطٝد

129

أٝقّ٘ةذ

يل حمطٝد

150

و
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143

عيوان الكتب

تق ه الكتب

اختيبر الكتب

بىحٞةخ  ٜبىظو

لةى ؼَٞة

لةى ؼَٞة

ؼٞس ٕةضزة

يل حمطٝد

ٍةىل لق٘ض

ٗج٘ٓ بىطبحيِٞ

ز .جسٝغ بىؽٞس
بىيحةً

ٍةىل لق٘ض

ذمةً ّٗقس

ٍةىل لق٘ض

لحح ٜؼؼٞس

أل٘بذ ـؼطٝد ٍِ بى عٝطخ
بىؽ٘ضٝد
أ ةػ ٜبىفطزٗغ

زّ .ضةه بىمةى

ػي ٜجَؼد
بىنؼ٘ز
ٍةىل لق٘ض

حنَر إجطبٌٕٞ
ٕاله
يل حمطٝد

ٍةىل لق٘ض

ِ بىقمد ىقمٞطخ

يل حمطٝد

ٍةىل لق٘ض

ـ٘بػط بىؼطت ٗػظَد بىفةػطٝد

يل حمطٝد

ٍةىل لق٘ض

بػسطب ةذ ـحةجٜ

ػحقطٝد بىؼطت  ٜبىؼيٌ ٗبىفيؽفد

جسٝغ بىؽٞس بىيحةً

ٍةىل لق٘ض

ػيَسْ ٜبىحٞةخ

يل حمطٝد

ٍةىل لق٘ض

بىحط٘ىد  ٜبىفؼط بىؼطجٜ

يل حمطٝد

ٍةىل لق٘ض

بألزت  ٜحضطخ بى يٞو

يل حمطٝد

ٍةىل لق٘ض

ٗحٞسبً َٗؼط بىؽّٖث بىؼةضٛ

زّ .ةزٝة ذ٘ؼر

144
145

ز .ضةئط ظِٝ
بىسِٝ
ٍةىل لق٘ض

ـؼط ٍٞؽيُ٘

146

بىف طخ بىس ٜغطؼسٖة أٍٜ

لحح ٜؼؼٞس
قضَٞةزٜ
ّعبض جْ ٜبىَطجد

غؽةُ مالغ

147
148

بألّسىػ  ٜبىسةضٝد

أ.ز .ػي ٜزٝةت

بىَطأخ  ٜـؼط بىححسطٛ

يل حمطٝد

ّٞطبُ زحر ػطؾ بىطةٗٗغ

يل حمطٝد

151

ّعبض جْٜ
بىَطجد
أ.ز .ػي ٜزٝةت
ٍةىل لق٘ض

سية
الكتب
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019

