
 

  



 عواًت

 ؤهثى زغظذ مً مهبرة

ً مجغي خُاحي  ؾخؿّحًر

 قيهما َمىخاحي
ُ

َِ وظضث  بلى غُيُ
ُ

 خحن هظغث

 بالشهت "
ً
 "خبِب ال ٌؿّحر مجغي خُاجَ لِـ ظضًغا

 الكمالن  بغاهُمب

 

 

 

 



 

 

ام :
ّ
 ناُ ببغاهُم الىظ

 همــكــىــــق      ا ـــــــــــٌى بالػُىِن بطا الخهُىـوك و
ُ
ا ــُم مـلـٌػ ُه وـ

 
ُ

 ؤعْصث

ُُ بـــــؤن  مـلـُمهــى
ْ
 ـــذُّ قىنـــــتي ؤن

ً
 نْض       ا

ْ
قُىحي َغقُه ؤن

 
ُ

 غلْمذ

 

 

 

 

 



 

ًاهذ الخُاة بؿُُت ..  الؼمً : في نضًم الؼمان غىضما 

ٍان : لم جًٌ هىاى خضوص للهىة ..  اإلا

 ألابُاُ : بًلُا وهضي

 الداؾغ : بًلُا 

 

 

 

 



 هضاءب
ذ وؾاصتها بالضمىع " بلى ًل ؤهثى  هامذ غلى 

ّ
غها وابخل ؾٍغ

قكػغث بها الجماصاث واؾخلظث بإخاؾِؿها الُبُػت 

ٍائها بحن الجباُو   لهضي ب
ْ

ؾحر ؤجها لم جهل بلى  اؾخمػذ

 ؤطوي ػوظها عؾم وظىصه بجىاعها .. "  

ُ
ُ
 ،ػذ زم اهتزغىا منها هظه الهكداث " بلى ًل شجغة ن

 
ً
 " ؤنّضم اغخظاعي خها

 غنهم وابخػضوا غجي لظًً " بلى ؤنضناجي ا
ُ

بلى  ،ابخػضث

بلى وؿٍُم باعٍص ناصٍم  ،مجخمٍؼ وؿُجي بلى  ،خبِب لم ًيخظغوي 

بلى جلَ الػُىن الىاصمت  ،ًىكُذ ام مً الجىىب بػُغ الاقدُ

 التي ظلذ لظيغاي حؿكُذ "

 ؤهضًٌم غملي هظا

 بٍل خب



 بإطهاب ألا ما ؤنػب ؤن ٌػِل 
ً

ها
ّ

 ، غظاع ؤلاوؿان مخػل

واإلاػاف وعجؼ غً َلب طلَ  ؾبهخه الُحر بلى َلب الغػم

 ال ٌؿهي نُغة وال ًهُؼ قػغة  . . ،لىكؿه 

 ، خحن جىنل نلبها غً الىبٌ ةًاهذ في الدامؿت غكغ  

جها عاخذ اليؿاء ًجّهؼ  و، لهض ؤزغظذ آزغ ؤهكاؾها 

  .لُىهلىها بلى مشىاها ألازحر 
ً
 في و ،ًاهذ الؿماء يئِبت ظضا

 بؿًب 
ٌ
ها بهضوء ؤنهاها ؾُىم ؾىصاء ناصمت

ّ
 ظل

ُ
 ًؼخل

هم ؤًضحويػىا  ،خملىا الكخاة غلى ؤيخاقهم  .هدى اإلاهبرة  

ًاهذ  ،وجهّضمىا بهضوء قضًض  ،اإلالُئت بالظهىب غلى جابىتها 

  و ألاعى ملُئت بالُحن 
ُ

لكاعع اإلااء الهؿحرة جمأل ا ؾبساث

 اػصاص ًلما جهّضمى  ، و الًُو اإلااصي بلى اإلاهبرة 
ً
ا نلُال

 
ً
 زهال

ُ
 ختى اههُػِذ ألايخا الخابىث

ُ
غلى الخابىث قؿهِ  ف

جُاًغث نُغاث اإلااء اإلاملىءة بالُحن  و ،ألاعى الُُيُت 

ؿل اوك ، لى وظىههم لىخت مً الباؽ والطجغ قغؾمذ غ

لم ًيخبهىا بلى ما خضر  و الىاؽ بمسح الُحن غً وظىههم 

 بػض ؾهٍى الخابىث . .



ًان ًىظغ بلى الخابىث ناح  :  َكٌل 

انترب  ،ً الخابىث اهظغوا ! ! لهض زغظذ بخضي ًضحها م

خّغيِذ الكخاة  ؤنابػها  ،بػًهم لُػُض ًضها بلى الخابىث 

ًاهىا بالهغب مً الخابىث  .  غلى مغؤي ظمُؼ الىاؽ الظًً 

  
ً
عيٌ  و ،ابخػضوا غنها مً قضة الدىف  و قؼع الىاؽ يشحرا

 بِ
ً
ل بػًهم بػُضا

ّ
لًٌ قُسا  ،آزغون لكًىلهم ىما جىن

 
ً
   يبحرا

ً
با ُِ   الهغم  جٌؿى آزاعُ  اإلاىث و مًنٍغ  ظؿضه لم ًبا

 اللخحنعمهها بػُيُه  جكّدهها و ،انترب منها  ق بما خضر 

ػلم ؤن الغوح ق  ، حنألابًُ حنزلل قػغ الخاظب اازخبإج

هظغ بلى الىاؽ خىله وهم ًيخظغون مىه  ،نض غاصث بليها 

 : ناُ لهم و خغفًلمت ؤو ؤي 

لهض غاصث  ،لخُاة مغة ؤزغي بلى الهض غاصث  ،ال جهلهىا 

 افي غمغها غضص مً الؿىىاث لم حػكه مٌخىٌب  ،الغوح بليها 

 .ؾخػىص إليمالها  ، بػض



لهض جدّضر بليهم بهضوء و بضؤ ًُمئنهم وؾِ طهُى غظُم  

 
ً
ٌػىص  بلى الخُاة ؤمام   قلم ٌؿبو ألخضهم ؤن عؤي مُخا

ًاهذ اإلا غُيُه . زمَّ غة ألاولى التي ًغون قيها هظا . لهض 

إ غليها . الكُش ضخَ 
ّ
 وؤزظ غهاه وؾغؾها في ألاعى لُخىي

 وايبت عؤث ؾماًء ؾ ، كخدذ غُىيهاق انترب منها الىاؽ 

 جغمهها 
ً
عقػذ عؤؾها لخجض هكؿها في نىضوم زمَّ  ،غُىها

ًاصث غظامها جسخلل قُه و خاولذ  ،جخػاعى  زكبي يٍُو 

 غاصث عوخها  ، لم حؿخُؼ قؤن جىُو بٍلمت ؤو بؿااُ 

 مً خىا لٌنها
ً
، الىُو   قهضِث الؿمؼ و ،ؾها قهضث بػًا

قإؾمًذ  ر لٌنها لم حػض ناصعة غلى طلَ خاولذ الهغا

 مغة ؤزغي بلى مجزلها .  وخملها الىاؽغُىيها 

 
ً
  عجبا

ً
 وبًابا

ً
 . .  ! ! ! لهض خملذ غلى ألايخاف  طهابا

خالت ؤن ًٌىن في  ،خالخحن ال" ال ًسخلل َػم اإلاىث في 

 
ً
 اإلاُذ ًٌىن  نت ؤخالفي  و ؤ اإلاُذ غظُما

ً
بهه اإلاىث  ،خهحرا

 الظي ال ًكّغم بحن هظا وطاى " .



ما قهضجه مً الؼمً غاصث بليها خىاؾها و  بػض قترة مً

ًاهذ جخدضر َىاُ جلَ  ،نضعاث في طلَ الىنذ  لهض 

جهُى  ،الدغوط مً هظه الخُاة غً  الؿىىاث غً اإلاىث و

 إلاً خىلها :

 بٌم خحن عقػخم الخابىث لخإ -
ُ

زظووي بلى لهض قػغث

 ؤؾخمؼ  ،نبري 
ُ

بلى همهماث بػٌ الىاؽ يىذ

 غىضما  ًان بػًهم   ،وصمضماتهم 
ً
مؿخاء ظضا

ي طلَ الُهـ الباعص لِكهض ؤظبروه غلى الهضوم ف

يغ ؤوالصه  الظًً جظألهه ًان بػًهم ًبٍي  و، صقجي 

 ثنابِىما همـ بػًهم لىكؿه  ،ماجىا مىظ ػمً 
ً
:  ال

بجهم ال  .لُذ بىاحي ًغخلً يما عخلذ هظه الكخاة 

  ،ًدّبىن البىاث 
ً
 في صقنهً ظمُػا

ً
يما  ًغؾبىن خها

لهض زاقىا  ،في ػمً الؿبي والػبُض ًكػلىن  ًاهىا

في يشحر مً الهغي مً  خضرؤن حؿبى قخُاتهم يما 

 نبل .



ًاهذ قغنت لي أليدكل الٌشحر  - بوي ؤؾخمؼ  ،لهض 

ٍاعهم يما حؿخمػىن بلى ًلماتهم  بلى عؾباتهم وؤق

 بأطاهٌم هظه . .

 ولم ًخهضم لدُبتها ؤخض غاقذ هظه الكخاة بػض ط 
ً
لَ ػمىا

 ؤن ًهتربىا منها  ؛
ً
اهذ جغي في الىاؽ ًبط بجهم ًسكىن خها

بهه  ،هض ؤيُل بلى خىاؾها خاؾت ؤزغي ق ،ما ال ًغوهه 

الهلو والكػىع بالًُو لغئٍت بػٌ الىاؽ خحن جغاهم في 

ٍان الؿىم ؤو في مجُز ؤبيها ؤو في ؤي  حؿخمؼ ًاهذ  ،م

ٍاعهم بلى  و بلى صمضماتهم باهخمام  بلى بخؿاؾهم  و ؤق

ا قهِ حكػغ بجه ، بلى قػىع الٌأبت في نلىبهم الدُغ وب

ل بليها ًل هظا  ُّ س ًاهذ   ،ٍو اإلاىث غلى ؤن جغي جكًل لهض 

 .ًل هظا 

هها   طهبذ طاث مغة بلى الؿىم و   قاهضفي ٍَغ
ً
ث ؤّما

 عؤث قيها  جدمل َكلها و
ً
جىنكذ  ،عؾم ابدؿامتها  يأبت وخؼها

 و
ً
  نلُال

ً
قغؤث زم الخكخذ هدى الُمحن  ،ؤزظها الكغوص بػُضا



 غلى ظهغه 
ً
 ًدمل يِؿا

ً
ًان يشُل الكػغ و ،عظال نض  لهض 

ذ لخُخه مػظم وظهه ختى ؤؾغنذ قمه و
ّ
 ،غىهه  ؾُ

خه ولم قػغث بإن هظا الغظل قهض بخضي بىاجه زم قهض ػوظ

 
ً
 غغبتلًٌ نىث الدُل وهي ججغ  ،ٌػض ًبالي بالخُاة ؤبضا

:  خحن ناح بها الؿاثو  زلكها ؤغاصها بلى وغيها مً ظضًض

و ! ! . لهض نالها بؿًب . .   ابخػضي غً الٍُغ

 
ً
مً الكايهت لخبُػه  زم عؤث امغؤة ويػذ ؤمامها نىضونا

لهض ؤخّؿذ  ، واخخًيذ َكلها وؤزظث جغيػه وجالغبه

ذ الخُاة و قهضث الٌشحر بإجها 
ّ
لٌنها الػالذ جهاوم  ، نض مل

  .ألظل َكلها قهِ 
ُ
همؿذ في  ،نِبذ الكخاة بالهضاع  ؤ

 صازلها :

لى عؤًىا  و، غلم الؿُب ألهىا يػكاء  الهض ؤزكى هللا غى 

 إلاا هغاه مً آالم الهلُل مىه 
ً
ًاهذ  .الػصصها باؾا هٌظا 

 بخؿاؾهاقمجغص  ،لكخاة تهمـ لىكؿها ًل ًىم ولُلت ا



 مً بؤنابها  بأالم الىاؽ 
ً
الهضاع قٌُل لى غلمذ قِئا

 الؿُب ؟  .

ذ خبِؿت ؾغقتها ختى ماجذعظػذ بلى بُتها 
ّ
اهدكغ  ، و وظل

لٌنهم لم  لَجىانل الىاؽ ط زبر مىتها مّغة ؤزغي  و

  يشحٌر منهمبل جسلل  ًهضنىا 
ً
 وقؼغا

ً
 و غً ظىاػتها زىقا

 و .جغيىها  في الخابىث ؤيثر مً لُلخحن ًي جُمئن نلىبهم 

جدملها ؤًضحهُم اإلاظهبت  طاجه اإلاهحر اهُت نضمىها بلى للمغة الش

لُضقىىها بؿغغت ختى ال حػىص الغوح بليها مغة ؤزغي  

 قخىنظها مً ظضًض .

  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ُ الكهل    ألاو

ًان ما قاثضة الهلم    ؟..صم الهلب  مضاصهبن 

ًاهذ ؤغحن مً هٌخب لهم غمُاء ال   ما قاثضة الٌخابت بن 

 ؟..جغي 

ًالظل ٌؿحر مػىا ال ٌػغف اإلاغاوؾت  . الخب 

 

ت  بت مً هظه الهٍغ ت ؤزغي نٍغ  في نٍغ

اع  ،ًاهذ لُلت قضًضة الؿىاص 
ّ
مجمىغت مً اللهىم ونُ

ت الُغم اظخمػىا  لهض  ،في الؿابت بالهغب مً جلَ الهٍغ

 و وا بالكغب في ؤُو الؿغوب وئ بض
ً
عنو  ؤونضوا هاعا

  ، بػًهم ونكو آلازغون
ٌ
ابخػضث غً هظا الصدب  بىمت

في ؤظىدتها  ؾمؿذ عئوؾها َُىع  و ،بهم مً بػُض جغن

ونل  .ؾاب غنها الهمغ  ؾماءٌ  و ،جداُو جسكُل الطجُج 

ل الصدب في مىخهل اللُل ػغُم
ّ
  ،هم قخىن

ً
ًان عظال



 غلى زان
ً
 ويؼ زىجغا

ً
ذ غلُه ؾلُظا

ّ
غجه وبُضه ؾُل ظك

ت  ،الضماء   واظخمػىا إلاهاظمت هظه الهٍغ
ً
بىا ظمُػا

ّ
لهض جإل

هخلىن الغظاُ ٌؿغنىن ألا  ،خُاث ًبدشىن غً الك مىاُ ٍو

 لهم  . لخهب
ً
ٍا  ذ اليؿاء والكخُاث مل

ل غاقذ ج ت بؿالمٍ  مىظ ػمً ٍَى قؼغُمها عظل  ؛لَ الهٍغ

ٍاهت يبحرة  يبحر في الؿً لٌىه زغي و ًان الىاؽ  و، طو م

 إلاا له مً ؤقًاُ غليهم ًدّبىه
ً
  قهض ،ه يشحرا

ً
ؾاغضهم يشحرا

ت  . زالُ جلَ الؿىىاث م بما غلى غللم ًًٌ ؤهل الهٍغ

لم ٌػلمىا ؤجها ؾخٌىن  و، ؾُدضر لهم في جلَ اللُلت 

ً في بُىت الىاُؽ  ًاهذ لُلت قضًضة البرص و ،النهاًت  ٍغ
ّ
هم مخضز

ط لهظه ؤخاٍ اللهىم بٍل مسغ  ،مؼ وؿائهم وؤَكالهم 

ت وججّهؼوا لؿاًتهم  حن خبال ؿدُهظ الىاؽ و لم ٌ ،الهٍغ

ت   مً ظىىب الهٍغ
ً
اغض الضزان جهعؤوا  و ؾمػىا نغازا

 .  واقخػاُ الىحران 



ت وهؼوُ اإلاُغ مً الؿماء .  مًذ جلَ اللُلت باخترام الهٍغ

 . قماطا خضر  ؟ 

ت ألاولى . . .   بلى الهٍغ
ٌ
 غىصة

ذ في جلَ اللُلت اػصخمذ الؿماء بالؿُىم وبٌذ ختى ؤؾغن

 عاخذ  و، الىاصي بما ًدىي  مً نبىع  
ُ

ألاشجاع حػبض

ُذ جً بإوعانها غب باألوعام وجيخهم وحػؼف بإؾهاجها والٍغ

 الُبُػت غلى جلَ الكخاة ه. لمً الخُاة 
ْ

قبٌِذ  ،ض خؼهذ

ذ وؤؾلو الىاؽ ؤب ًلما  ىاب بُىتهم  والؿماء وغهكِذ الٍغ

 
ً
ت  ؤقػلىا ؾغاظا ذ نٍى وبضؤ ألاَكاُ  ،الؿغط  ئُكجهّبذ ٍع

ٍاء  و  . ذ ازخلُذ ؤنىاتهم بهىث الٍغ بالب

لضايىت في مىظغ مسُل ؿماء  جدكُغ الؿُىم اما ػالِذ ال

لُاإلاا  ،اصوا عئٍت هظا اإلاىظغ في قخائهم اغخ لًٌ الىاؽ

 ،ى ألاعى بإمُاعه وؾُىله و عغىصه ؤقغؽ الكخاء ؾًبه غل

ذ و و جغججل ؤوعانها  بضؤث ألاشجاع جمُل مؼ غهل الٍغ

 
ً
جخهاجل ؤؾهاجها يإن  و ،ًسلؼ الهلىب  مهضعة خكُكا



ت مً ؾُىف زكبُت نض خضزذ وؾِ اعججاف مػغي

حؿّحر لىن ألاعى بػض ؤن زًػذ ألاغكاب  و ،ألاوعام 

ذ  عاح الؿمام ٌؿهي  نمم  و ، والؼهىع لؿلُان الٍغ

 مىػه مً الاؾترزاء  ً ٌػبض بالنهغ  و الصدىع و و  ألاشجاع

. 

كِذ الؿماء
ّ
 مً الؿُىم اإلادّملت با لهض زل

ً
 و  عاُألمَابىعا

قالالث اإلاُغ  و، ؤنبدذ الغئٍت مػضومت ص ختى ى الغغ

ض الاهخهام ججُز مً الؿماء وج ص ًٍغ
ّ

 و ،ًغب ألاعى يجال

 اإلاىاُػ حؿّغب بػٌ نُغاث اإلاُغ اإلادؿللت و
ُ

ل
ُ
 بضؤث ُؾه

ذ جًغب الكبابَُ  الىاؽ مً هاقظة بلى هاقظة بِىما  ،الٍغ

ذ مً يؿغهاًداولىن بياقت بػ .  ٌ ألازكاب إلاىؼ الٍغ

 وقؿلتهم لهض 
ً
ىبهم ختى ًاصث ػلؼلذ نل هظه الػانكت يشحرا

  ، همنضوع ؤن جسغط مً سجىن 
ً
حػهل مً الجىىب  قخاعة

بجها ال جخىنل  ،ة ؤزغي حػهل مً الكغم ؤو الكماُ وجاع 

 . . 
ً
 .ؤبضا



ٍاًت   . . ، بضاًت الخ

 غلى ولضها الكاب اإلاضغّىِ   ًاهذ الػاثلت
ً
 ، بًلُا  نلهت ظضا

هى قاب  و ،بالهغب مً الجبل في َاخىهت ظضه  قهى ٌػمل

ىحي بمغاعة الخُاة ونػىبت مالمده ج ،في الشالزحن مً غمغه 

مخهىف ال  ،ًغجضي زُابا زكىت جغهو الجؿض  ،الػِل 

خه و، جغوم له الخُاة اللُىت   غاف  هجغ نٍغ
ً
بالهغب  وخُضا

  قةطا ؾغبِذ  ،مً الجبل 
ً
ًمض ي مػظم ونخه في الػمل جهاعا

 غاصازخكى ؾاغت  بحن الصدىع زم  ـ نػض الجبل والكم

 .بلى الُاخىهت 

ًاها   وخحن هّبذ الػانكت ؤناب الهلو والضًه اللظًً 

ت ؤؾكل الىاصي   ؤي بزىة  بًلُالم ًًٌ لـ  ،ٌػِكان في الهٍغ

 لٌىه مىظ وػىمت ؤظكاعه غاف مؼ ظضه في جلَ الُاخىهت و

ٌػض حهخم ث ظضه لم ى بػض م و، اغخاص غلى هظه الخُاة 

ل الػؼلت غلى مسالُتهم   و ال بالىاؽ  بالخُاة و ًّ  . ق



طهابه هدى الجبل في ًل  غًلهض  حؿاءُ يشحر مً الىاؽ 

  لٌنهم لم ،مؿاء  
ً
هظا ألن الجبل مسُل مليء ب حهخمىا يشحرا

  و، الىخىف  بالهىام و
ُ

يشحرة في وظىص جلَ  الكاجػاث

ًان ،ألاقاعي الطدمت  الخُىاهاث و مً الىاؽ  شحٌر ي لهظا 

ًان ًلتزمها يجضه مً  طهابه بلى الجبل بإهه ًكؿغون غباصة 

 نالة وصغاء .

خه اله ٍاًاث يشحرة في نٍغ جظهغ قظاغت ؿحرة ؤؾكل الىاصي خ

 يإن الؿماء خحن حػهل بخلَ ألامُاع  البكغ في الخُاة  و

اح  جسبر و ًاهىا في طلَ  ؤهل ألاعى بكؿاصهم . الٍغ لهض 

ت خاُ غغقتها االؼمان في ؤبكؼ  في طلَ الؼمان الظي ، لبكٍغ

اهدكغث خُض  ؤي نضع ؤو نُمت  لم ٌػغف قُه للمغؤة 

ًان الٌشحر مً نُاع  . ؾبي اليؿاءيثر  الخغوب و لهض 

الكخُاث الجمُالث  اللهىم ٌؿغنىن ألامىاُ و الُغم و

اء لُخم بُػهً  نض جهل الكخاة مً  و ،مً الخجاع لألزٍغ

 هىم بغخلت غبر الهحن وهىاخيها واإلاؿغب بلى اإلاكغم لخ

  حػبر ؤغمام الؿاباث .  و تجُىف البداع الؿبػ



ىة واوػضام الؿُُغة غلى الؿغاثؼ ًان طلَ في غهىع الكه 

ِل والهؿىة بٍل َغنها غلى الظلم والتهم ًاهىا ًماعؾىن  ،

 ختى ؾإلِذ اإلاغؤة هكؿها :  اليؿاء

ًُ مً البكغ ! ؟ ؟  هل هد

 ،ً ؤنبذ الػاصاث غاصاٌث ؤزغي م اهدكغ في بػٌ الهغي  و

ًاه ٍان هىمهم قهض   مً  ىا ًبػضون اليؿاء غً م
ً
زىقا

و ؤهكاؾها اهخهاُ يػل اإلاغ  لم  .ؤة  بلى الغظاُ غً ٍَغ

 زُالُت 
ً
ًاهىا ًغون اإلاغؤة .  ،جًٌ نهها  هٌظا 

 الهغي اإلاجاوعة هظا الغم و و ت اًلُالم ًًٌ في نٍغ

ًاهذ حػاهظه الاؾخػباص لًٌ  وي في طلَ الىنذ مً الهغي 

  ؾغنت اليؿاء و
ً
ٌػاهحن ًاهِذ اليؿاء  و  ، الاججاع بهً بػُضا

 ًْ ن الهلُل مً اليؿاء َم بمً الخؼن ما ال ًُُهه الغظاُ بط 

ًَّ ًُلبن الػلم و مً  ي
ّ
ل غلى هظا  و ،ًخػل مض ى ونذ ٍَى

قُلؿىف ببظُ مػظم ونخه في حػلُم  ختى نام قُش يبحر 

  بغُاءالخض غلى  الىاؽ و
ُّ
ؤعاص  ،م اإلاغؤة خهىنها في الخػل



م الغظاُ بظلَ ؤن ج
ّ
ت لِؿذ خػلم اليؿاء يما ًخػل في نٍغ

ت   غً نٍغ
ً
لهظا الكُش الٌبحر  ًان و ، بًلُابػُضة ظضا

 
ٌ
 هي ؤنؿغ  جغّبذ غلى ًضًه و  خكُضة

َّ
 مً ؾى
ً
لهض  ، بًلُاا

مذ الٌشحر غلى ًضي ظضها 
ّ
 الٌخابت و حػلمذ الهغاءة و، حػل

 ختى نًذ مػظم ونتها في نغاءة الٌخب وخب الػلم 

ىت ضدمت مً الٌخب وعر هض ق ،الػلىم  ظضها زٍؼ

ض مً الٌخب زالُ قترة  الهضًمت غً ؤظضاصه و ظمؼ اإلاٍؼ

لت مً عخالجه بلى الكغم و ًان ًجمػها بلهكت  ، الؿغب ٍَى

الىعٍض الىخُض لهظه هي باجذ خكُضجه الكابت  آلان و  ،

ًاهذ صاثمت  .الٌخب  لم جسخلِ هي ألازغي بالىاؽ بل 

الاؾخمخاع بةظاباث ظضها غلى ؤؾئلتها  الهغاءة و الخإمل و

 . الكلؿكت الٌشحر   اإلاػغقت و الٌشحرة ختى هالذ مً الػلم و

ت ًان الخؼن ًمأل الهلىب في طلَ الؼمان البػُض غً الخهىُ

قالىاؽ ًمًىن مػظم  ،الخضًشت والخٌىىلىظُا اإلاشحرة 

جدذ  وؤالاؾترزاء غلى يكاف ألاجهاع زمَّ في الػمل  وناتهمؤ

لهمغ بػض قىاء الؿمَ جدذ يىء افي ظالُ ألاشجاع  ؤو 



في طلَ الؼمان الظي لم جًٌ قُه  . ًىم  قام مليء بالػمل 

ًان الىاؽ ًخػاملىن  الػملت الىعنُت بال في الهحن و

 .ما قابهه مً مػضن زمحن ؤو ػاص مً َػام  بالظهب و

ًالٌأبت في ػماهىا  مً الخب   لم جًٌ الٌأبت في طلَ الؼمان 

ًاهذ مً َلب الػِل ضع والدُاهتوالؿ والجىع  بل 

بِىما الكهغاء ًجتهضون في الػمل ق وؤلاخؿاؽ بظلم الخُاة .

يىء الهمغ في لُلت ًىكهىن ظهىص الكهغاء جدذ  ألاؾىُاءُ 

  ،مؼ الكخُاث الجمُالث  الغنو و اثقو ؼ ؾاخغة مؼ اإلاػ

ًاهذ خُاتهم في طلَ الؼمان .. .  هٌظا 

ت ولم ًىُج   منها ؤخض  بػض ؤن ؤخغم اللهىم جلَ الهٍغ

مذ الٌشحر مً 
ّ
ؾىي خكُضة طلَ الكُش الٌبحر التي حػل

 ظّضها 
ْ

 ،هغبذ صون ؤن ٌكػغوا بها  ،قُلؿىقت قابت   قؿضث

ال ختى ونلذ بلى زم ؾاع  ،صزلذ في ؤغمام الؿابت  ث ٍَى

 نالذ : و هامؤم نكذ، قى  البدغ 



 ؤلىاوي  -
ُ

ؤنبذ  ، لم ؤغض ؤظض لظة ألالىان ،قهضث

  لِـ له مػجى 
ً
 جاقها

ً
  ممال

ً
لُخه  و ،ًل ش يء غخُها

لهض ؤنبدذ الخُاة  مملت  ،ًٌىن يجماُ اإلااض ي 

اث ًمغ ؤمام غُجي  قهِ .  ِ الظيٍغ هىاى  ،بن قٍغ

بػٌ الهىع  و  بػٌ الؿباع  و بػٌ الشهىب  

 قهِ .اإلاػُىبت 

في ؤغمانَ خُاة عؾم الظالم  ؛ؤخؿضى ؤحها البدغ  -

ظالم  عؾم ،قااصي مظلمت صون خُاة ً ؤغمام لٌ

ٍاثىاِث قُه حؿحر باَمئىان  قهي ناغَ جدخًً ال

ض ؤن ًغي .  مؼ طلَ الظالم   ،في ألاغمام قااص ال ًٍغ

 ًلها عئًي باجؿت . ،قهض  اهتهذ لظة الغئٍت 

-  
ُ

 فيباؾلهض عؤًذ
ً
 يشحرا

ً
لٌجي ؤػصاُص  اة هظه الخُ ا

 خحن ؤجظيغ ؤن مػظم الىاؽ مً خىلي 
ً
ؾلّىا

ا ىت ًدملىن في صازلهم مً آلاالم والظيٍغ ث الخٍؼ

 .  ما ؤخمله ؤها ؤو ؤيثر 



 في صازل ًل واخض مىا ما ً -
ً
ٌكُه لُػِل يئِبا

ل و قالخُاة ملُئت باألوهام و ،مدؼون الكااص   الٍؼ

 . اث عؾم امخضاص الغوح في زالًاها هدً قيها ؤمى 

 هسص ى اإلاىث ألهىا لم هدهو قِئا 
ً
 ،خُاجىا في مهما

لَ جدمل في صازلها خهُهت هظه الخُاة ؤجها يظ و

قػىضما ؤنغؤ نهو الخًاعاث  ،هاالء الخمهى 

ػهام بغلى  يُل بىِذ غلى الػظام و الهضًمت و

يُل  و ،خب الػظمت  ألاهكـ  وغلى الُمىخاث و

ما جملَ  ًلهىة جلَ الػهُى التي ؤهكهذ بىِذ ب

ًاهذ  ؤقػغ ؤجهالدضمت هظه الخًاعاث مً ونذ 

 
ً
 مسُكت  ؤػماها

ً
 ؤػماه،  خها

ً
  ا

ُ
خًاعة لخهىم  امحى قيهج

هكىؽ لخىلض ؤهكـ  اجهخل قيه و ،خًاعة ؤزغي 

مىن  وؤن الهلُل  .ؤزغي 
ّ
 ؤن هاالء ال ًخػل

ُ
غغقذ

ؤنَّ  و  ض حػلم يُل ٌػِل بؿالم مؼ الىاؽ منهم ن

ً ى هم الخمهى ختى ؤزبرها الغب ؤهىا ل الٌشحًر



و ؤَػىا ؤيثر الىاؽ أليلىها غً  الؿػاصة ٍَغ

ت هم الخمهى . الخهُهي  ق  األيثًر

بجها حكػغ بالٌأبت  ،الكخاة اإلاؿحر بػض هظه الٍلماث  ؤيملِذ 

 . ؾاعِث 
ً
 لٌنها لم ججض  خها

ً
ال ؤي مإوًي خحن هّبذ ٍَى

ًاهذ جًؼ ًضح ،الػانكت بكضة  ها غلى غُىيها وحؿحر لهض 

اح غاجُت و ،ببٍِء قضًض  ًالؿهام .  ًاهذ الٍغ اإلاُغ ًًغبها 

 في هكؿها :
ْ

 نالذ

ٍاء ، لم ؤغض -  مً الب
ُ

ؤقّغم بحن الضمىع  لهض ؾئمذ

  و ،ونُغاث اإلاُغ 
ُ

 لم ؤغض ؤهخمُّ قُما بطا وظضث

 .خُاة ؤزغي ؤم لم ؤظض 

كذ غى
ّ
يؿغجه ض شجغة يبحرة واؾدىضث بلى ؾهً جىن

اح  حجب الظالمُ  و، الٍغ ًل ما قىم ألاعى  ٌؿُي الؿماء ٍو

 : ، غاصث إلاداوعة هكؿها



 ،ؤقػغ بالجىع  بهجي ظاجػت  -
ً
ؤزظث جمًـ  ظضا

شجغة ؤعػ ؤوعام ًاهذ   ، صجغ ال بػٌ ؤوعام 

بػض ؤن مًؿذ جلَ ألاوعام ؤؾمًذ  و .يبحرة 

 الُىم الخالي بلى مىخهل  غُىيها وهامذ لُلتها جلَ

 .بل مدكىعة في ظؿضها  ىمت الباؽ مغؾ مالمُذ  و

  اؾدُهظذ و 
َّ
 ؤجها  ،تهضؤ الػانكت  اإلا

ً
لم جًٌ حػلم ؤبضا

اؾدىضث بلى ، هل النهاع  مىخهامذ بهُت طلَ اللُل  بلى 

هدى  غة ؤزغي  زم ونكذ و مًذ في ؾحرهاالؿهً م

 ُ ال جضعي في الخهُهت ؤًً  ،هدى الباؽ ؤو الىػُم   اإلاجهى

ال ٌػلم  و قػىع ٌكبه قػىع مً ًكهض مدبىبه  بهه ،حؿحر 

ًان غلى نىاب خحن  ًان هل  بػثر ؤخاؾِـ الخب ؤم 

 
ً
  مسُئا

ً
  .مجغما

ً
ذ هُجاها بلى الكخاة ختى ونلذ  اػصاصث الٍغ

ٍان مغجكؼ   حػغف  هي ال  ؤؾمي غليها مً قضة الجىع و و م

ها ؟ؤ  .   يُّ ؤعٍى جًمُّ

 هضؤِث الػانكت . . زم 



قايذ اإلاهبرة بإمُاع  و مًذ لُلت ؤزغي بزغ جلَ الػانكت 

 ؾغم الػظام وقإالؿماء  وصزل اإلااء بلى ؤغمام الهبىع 

ت مًِئت بًُاء  ؾؿل ألايكان .  ًاهذ لُلت بضٍع غلى لهض 

جغانب ألاعى التي وظىص بػٌ الؿُىم الؿىصاء مً غؾم ال

ه مً  و الىاؽ مً بػُض لتري البُىث مً ألاغلى وما جدٍى

باؾاء و مكغصًً مً  خًًما جد جغي الكىاعع و و، همىم 

بىيىٍح  جغي  الؿُىمُ و الُغناث  الهمغ ًض يء اإلاىاُػ و. 

ى زلكها ختى بضؤ قػاع الهمغ ًخالش  تزاخمج و  مأس ي الخُاة 

ى قخدذ ألاع  غلى ؤغلى نمت قيها  في وؾِ اإلاهبرة و و .

ٍاًت  ًاهذ امغؤة مؿُاة بصُاب  ،بابها لخسغط بلى الخُاة خ

زغظذ بلى  و لهض اعجىث باإلاُغ ، ؾىصاء ملُست بالُحن 

 ، اهخكًذ يما ًيخكٌ الػهكىع مً بلل اإلاُغ الخُاة و

تها و خغنذ نٍغ
ُ
ًاهذ جلَ الكخاة الكُلؿىقت التي ؤ  لهض 

لذ مً ؤوعام شجغة ألاعػ ؤً و مكذ غلى قاَئ البدغ 

هبىع صون ؤن حػلم هي التي ؤؾمي غليها وؾِ ال ،الٌبحرة 



وؤغُتها الخُاة  ختى قهضث ؤلاخؿاؽ   ،ؤجها في مهبرة 

  .بالدىف وؾلبذ منها جلَ الخاؾت 

 ،نبر جلَ الكخاة التي ماجذ مغجحن لهض زغظذ بالهغب مً 

 ٌُ تها وؤػهل هل  الكخاة  جلَحػاوي يما غاهذ  ن جسغط مً نٍغ

ُُ  اإلاُخت و لت ل ؿمى غليها قدؿهِ غلى حؿحر مؿاقاث ٍَى

 جغاب هظا الهبر الٌئِب ؟ . 

ؤزظث حػهغ زىبها ، ؾاعنت باإلااء  نبىٌع  هظغث خىلها قةطا

ل غىه الُحن زم بضؤث حؿحر  زٍُى الهمغ جغحؿم غلى  و وجٍؼ

 ؿهٌِ الُحن حؿحر ببِء قضًض  و ،زىبها ألاؾىص اإلابلُى 

 ًضحها  مً قػغها و
َ
  مىٌؿت

ً
جهل لخظاث  ،  الغؤؽ  مغههت

جىظغ بلى الؿماء بهضوء زم جبدؿم  جمسح غً وظهها الُحن و

ًاهذ حؿحر غلى يىء  الهمغ صون ؤن حػلم جٌمل الؿحر ، لهض 

 غً ألاعى  ًاهذ ،خظهب ؾؤًً بلى 
ً
 عوٍضا

ً
لم  و جغجكؼ عوٍضا

  ، و قجإة ؤيىاء ؤزغي لخػغف ؤًً جخجه  ًًٌ زمت 
ْ

 آوؿذ



 بالهغب مً الجبل قاججهذ بلُه ) بجها جخجه هدى هىع 
ً
ا

 (بًلُاالُاخىهت التي ٌػِل قيها 

 
ً
ما نض خضر غىض ؤنىاث الًكاصع جمأل ألاعظاء ويإن زُبا

 ًاهذ هاثمت غلى وظهها جخظيغ اإلااض ي و ايخماُ الهمغ  .

 ،بغص الكخاء  غلى الغؾم مًججُز مً غُىيها صمىع ؾازىت 

غلُه ؤيثر مً جظيغث ظضها الكُش الٌبحر الظي خؼهذ 

لم جًٌ غضًمت البر بىالضحها لٌنها  ،خؼجها غلى والضحها 

مذ الٌشحر غلى ًضًه و غاقذ في يىل ظضها و
ّ
هغبذ  حػل

تها مً جج عؤث الىاؽ  و ، اع الػبُض بػض ؤن ؤخغنىا نٍغ

هخلىن ؤمام غُىيها ظمُؼ  مً بُنهم ظضها الكُش و و  ًُ

 ؤناعب
ً
بىنُت ظضها الظي   ها  قهغبذ مؿغغت بايُت غمال

ال حؿمحي لهم  اهغبي ًا ابىتي و ":ًلماجه لها   ًاهذ آزغ

 "خكظتها  و اثلهض ؾمػذ هظه الٍلم "باؾخػباصى 
ً
 ظُضا

  ."ال حؿمحي لهم باؾخػباصى 

 



 الشاويالكهل 

 ألهه " اهخهى و
ً
غاص  لى  لً ٌػىص " و اإلااض ي ًبضو ظمُال ظضا

 
َ
  إلا

ً
ًان ظمُال  ما جكهض قهِ ألن ألاقُاء ال ؛ا 

ً
تي حػىص يشحرا

ًاإلااض ي ؤحها ؤلاوؿان بض ؤن جغخل  ال غظوبتها  .  و بال غىصة 

 ًضُ غلَُ 
ً
بهى ؾحرجَ يبخلت الؼهغة ختى ججترى زلكَ ؤزغا

 
ً
قً اجغِى اإلااض ي ًض . غُغة  قكاقت  البًُاء ههُت

اث والههو   ،ال جهل في وظهه قهى ؤصعي بػمله  ،الظيٍغ

 
ً
 ؛ا ًجب جسلُضه وما ًجب مدىه م ٌػغف اإلااض ي جماما

 مً الخايغ اإلاجهُى .  ضعوؽ الخُاة في اإلااض ي ؤيثرق

 و  ،الخايغ في الؿُب ؾحر مػلىم  و ،قاث  الظي مض ى ق

هي  ،همغح ؤو هجتهض ؤو هدؼن   ،لىا الؿاغت التي هدً قيها 

 الؿاغت قهِ .

  . . هدً هدلُم 
ً
 يشحرا

 وهخمجى ؤيثر  . .



مً لُل  و ألامىُاث مً قهل بلى قهل  وجسخلل ألاخالم و

بحن ايُهاص هكس ي ناجل  و ،لى لُل ) و ألاخالم ال جيخهي  ( ب

 و خلم ال ًخدهو و و
ً
ًدُِىا هللا  عؾبت ال جشمغ همىث يشحرا

نض  ، هىلض قهغاء ؤو مِؿىعي الخاُ لًٌ بال ظضوي  باألمل  .

هغي في يشحر مً ألاخُان ؤن اإلااُ ؾبب في جدهُو ؤخالم 

 لىماعؽ  يشحرة و
ً
ايت الككل هخسظه غظعا هخمؿَ  و ،ٍع

وػلم ؤن الخكٌحر باالظتهاص  ال  و هساصع ؤهكؿىا به  بالىهم و

ٌؿبىا هظغة الضهُا ًزم الػمل غلى جدهُو جلَ الغؾباث 

 عوٍض بلُىا مً بػُض
ً
 زم ختى جهترب مىا عوٍضا

ً
جهؼ بحن  ا

قالضهُا  ،) َلهىا صهُايم لترؾب بٌم  ،ؤًضًىا صون غىاء 

هها  (  و
ّ
ًْ  حػكو الغظل بطا َل  م

ً
ٌؿعى وعاء اإلااُ  ؾالبا

 و كغوععه اإلابغؾبت ملتهبت ٌؿخدىط غلى اإلااُ مً ؾحر مهض

ها مػىّظ ٌ  . تؿلَ ٍَغ

في ظالم اللُل ال جغي بال  ، و اؾخمغث جلَ الكخاة في اإلاؿحر 

بضع لها ختى ونلذ بلى الُاخىهت  قجشذ غلى ما ًًِئه ال

 هػذ ظبُنها غلُه زم عاخذ جًغبوي و عيبخيها ؤمام الباب



غىضما و  ،ًخػّبض  في جلَ اللخظت ًهلي و بًلُاًان  ،ها  حبُض

 !؟ مً ؾُإجُه في هظا اللُل  ،ؼ َغناث الباب حعّجب ؾم

زم قخده  رب مً مهبٌ الباب نام بدظع قضًض  انت

هُذ اإلاغؤة غلى وظهها جدذ قإنِب بالظهُى غىضما ؾ

  نضمُه 
ً
  مبللت

ً
ػت

ّ
لهض قػغ بالدىف ألُو  ،بالُحن  باإلااء مهى

جكهضها قهاُ في هكؿه ) بجها قانضة  انترب منها و ،مغة 

 ؤصزلها بلى الُاخىهت و للىعي . . ( خملها بحن طعاغُه و

ى هاثمت غلى وؾاصة نىػها مً ظػلها حؿخلهي غلى ألاع 

زم خكغ خكغة  ،ويؼ غليها نُػت مً نماف   الهل و

 لخجض اإلاغؤة بػٌ ؤو  نؿحرة وويؼ خىلها ألاحجاع و
ً
نض هاعا

ويؼ الكاي غلى  ظلـ غلى نىضوم زكبي و و الضفء  

 مً ؤغكاب ظبلُت بِط الكاي ًان  ،جلَ الىاع 
ً
مهىىغا

إلاا قيها مً قاثضة ؤن ًددس ي جلَ ألاغكاب  بًلُااغخاص 

 إلاا قػغث اإلاغؤة بالضفء ؤزظث جكُو و و.  لجؿضه وعوخه 

 مً غاقُتها 
ً
 ،ؤُو ًلمت لها  بًلُابلى ؤن ؾمؼ  حؿخػُض بػًا

ًان نىتها عؾم  ت) بوي ظاجػ: نالذ بهىث يػُل  (  لهض 



ًاإلاىؾُهى الهاصث ًاهذ جىظغ بلُه صون زىف ،ت يػكه   و 

لم ًًٌ  .قػل ؤي ش يء  ث الًػُل بطا عجؼ غًلٌنها هظغا

ؾٌب  ؾىي  يؿغاث مً الدبز الُابـ  نّضمها و بًلُالضي 

 مً جلَ ألاغكاب و
ً
لهض عؤي  ،ؤَػمها  ؾهاها و لها يىبا

 بفي غُىيها 
ً
 قضًضا

ً
ًاهذ ق عهانا إزظ ظّبت مً الهىف 

اهاؾو لجضه 
َّ
 غمَّ بػض ؤن ختى ًاهذ جغججل قهض بها  ُ

ٍان الضفءُ  م ًخدضر بليها ؤو ٌؿإلها غً ش يء  بل ل  . اإلا

 ابدؿم في وظهها زم ؤقاع بُضه ؤن جغجاح . 

هي قاعصة الظهً  ًاهذ جإًل يؿغاث الدبز وحكغب الكاي و

ن التي ؤقػلها اللهىم لهض جظيغث الىحرا ،جىظغ بلى الىاع 

تها قجزلذ صمىغها  إلاا اهتهذ مً   و ، كايالازخلُذ بو في نٍغ

بلى  بًلُاغاص  و هامذ بهضوء ًض وَػامها اؾخلهذ مً ظض

ه 
ّ

بضؤ بالخكٌغ لؿاغت  زم نام مً  ؤؾمٌ غُيُه و مهال

ه و
ّ

ويؼ غلُه عصاًء زم هام غلُه  ؤزظ بػٌ الهل و مهال

 ، ًاهذ لُلت هاصثت   ،مًذ جلَ اللُلت  بالهغب مً الىاع  و

لم  قمً هىمه   بًلُاما بن َلؼ الكجغ ختى اؾدُهظ  و



ٍاجها  ىب الكاي لم ًجض ؤي آزاع لىظىصها قٌ بلًجضها في م

ٍاهه صازل الهىضوم  ٍاجها  و و في م ظّبت  وؾاصة الهل في م

هذ غلى
ّ
ًاهذ مً نبل  الهىف نض غل  يما 

ً
 و الجضاع جماما

  ، لخلَ اإلاغؤة  لِـ هىاى ؤزغ 
ً
ًان خلما ناُ في هكؿه : هل 

 . . ؟ ؟ 

مً يثرة  خْحنه اإلاخػبُيؿِ بُضًه غلى نضم زم ونل و 

شجغة يبحرة بالهغب مً  جهضم هدى  قخذ الباب و و الهالة 

ًان ًغصصها ًل  عاح ًغصص بػٌ الٍلماث و  ،الُاخىهت  التي 

 نباح مىظ ؾىىاث  :

 الؿػاصة . .  ؤحها الهباح الػاقو للخب و

 ًا هاقغا غبحر ؤهكاؾَ الباعصة . . 

 اعججكذ نُغاث الىضي بكخاثَ. . 

ُاع ؤظمل ألا  ذ ألَا
ّ
 قػاع بغوغت ؤهكاؾَ. . .وؾى

 جدذ صدىعى ازخبإث ألامىُاث . . و



 َمىح. .  الُىم لىا قَُ عؾبت و

 الُىم بهضوثَ هضاوي الجغوح . . 

 غلى ؾام الصجغة و
ً
هظغ خىله بلى  زم ظلـ مؿدىضا

 مً زلل ق الىاصي وبلى الجبل وبلى الؿماء
ً
ؿمؼ نىجا

  الصجغة و
ً
 قهام صاؾذ غلى ؾهً قاهٌؿغ   يإن نضما

ً
قؼغا

ٍاهه و  هظغ زلكه  قماطا عؤي ! ؟ ؟ . مً م

ناُ  ،خاة  جىظغ بلُه بهمذ يهُت زاثكت لهض عؤي جلَ الك

 لها :

 ؤهَ ظ ،هض ؤزكِخجي .. ماطا جكػلحن هىاى ل  -
ُ

ىيذ

 انتربي واظلس ي هىا .  ،مجغص خلم خحن لم ؤظضى  

 يإجها قانضة للظايغة لٌنها لم جًٌ ًاهذ الكخاة زاث
ً
كت ظضا

ًا بليظلَ  مً هحران  ن الدىف مما عؤجه في جلَ اللُلت عبما 

 
َ

 نبىع . .  و وغىانل

 :لها ناُ  و بًلُاانترب منها 



ؤظلؿها في و زم مض ًضًه وؤزظ بُضحها ) ال جسافي  -

 غنها وهظغ بليها 
ً
ٍاهه وظلـ هى بػُضا ا  و( م

ّ
إلا

مئىان و ألامان ابدؿمذ زم هؼلذ  قػغث بااَل

 نالذ :  و  صمػت مً بخضي غُىيها 

ؤغض الؿىاء قخلَ الٍلماث نض ؤغاصث بلي ؤعظىى  -

اٍث  ، ظػلخجي ؤقػغ بالهىة مً ظضًض   و يشحرة  طيٍغ

 ؤعظىى .. 

بليها بهمذ وؾِ خالت مً الخعجب والاهضهاف   بًلُاهظغ 

 ناُ :  مً َلبها  و

 ؤحػىحن هظه الٍلماث : -

 ؤحها الهباح الػاقو للخب والؿػاصة 

 غبحر ؤهكاؾَ 
ً
 الباعصة ًا هاقغا

 اعججكذ نُغاث الىضي بكخاثَ

ُاع  و ذ ألَا
ّ
 ؤظمل ألاقػاع بغوغت ؤهكاؾَ ؾى



 جدذ صدىعى ازخبإث ألامىُاث  و

مىح  الُىم لىا قَُ عؾبت َو

 الُىم بهضوثَ هضاوي الجغوح .. 

ؤعظىى ؤغض غلي جلَ الٍلماث مغة ؤزغي   ،وػم هي  -

 .. 

 ختى خكظتها لهض عصصها مغ 
ً
بضؤ يىء الكمـ ًظهغ في  و اعا

ٍان مغجكؼ و بًلُان ببط  ؛ألاقو  لم ًًٌ هىاى  ًان في م

ًان في غ بحن يىء الكمـ خاظؼ بِىه و لى غٌـ مً 

 ؤؾكل الىاصي . 

مئىان  عؤي قيها الهضوء و وبػض ؤن عصص جلَ الٍلماث ، الَا

 ناُ لها :

جي هىا  عصصحها ختى ال جيؿيها و - ؾإنىؼ  ،اهخظٍغ

 الكاي وؤغىُص خا
ً
ٍاهَ   ال تهغبي ؤو ،ال ي م ، جتًر

  .ؾإغىص 



بلى  الُاخىهت ونىؼ الكاي  زم ؤزظ ظّبت  بًلُاطهب 

نبل ؤن ًجلـ ويؼ الكاي غلى  الهىف و غاص بليها و

بت زم ؤزظ الجبت و يخكيها  ويػها غلى ظهغها و صدغة نٍغ

 مً الكاي الؿازً  . 
ً
 زم نضم لها يىبا

اقغبي الكاي  ،يُاقت عظل يئِب  ؤهِذ آلان في -

 الىاؽ ٌكغبىن الخلُب و ،قلِـ لضي ؤقًل مىه 

لضي بػٌ يؿغاث  ،ًإًلىن الؿمً  في الهباح 

 لهض ن ،هظا الكاي  الدبز و
ُ

هظه ألاػهاع مً  ُكذ

 ،وؾِ الجباُ ،
ً
  ،بجها مكُضة ظضا

ُ
جي  زغزغث اغظٍع

 
ً
 جكًلي . . ،يشحرا

ويػذ ًضحها غلى و بضؤث الكخاة باالبدؿامت زم ضخٌذ 

 ها  . .قم

 قخىدىذ زم ناُ :  ، باإلخغاط بًلُاؤنِب 



ًاهذ غانكت  ،بن الؿماء ناقُت هظا الُىم   - لهض 

لًٌ  ُالؿابت بجها في ؤؾىء خاى اهظغي بل ،غىُكت 

َهُب الضفء للىاؽ . .  الكمـ نض بضؤث حكغم و
َ
 ت

لٌىه بضؤها  بجىاعها  ولم ٌؿإلها غً ؤي ش يء زم ظلـ

 ناُ : الخضًض و

ت في ؤؾكل الىاصي  اهظغي   -  هابج ،بلى جلَ الهٍغ

تي   ) زم ضخَ ( لٌجي ل ،نٍغ
ً
 .م ؤقػغ بإوي ؤهخمي بليها ؤبضا

ال ًإحي ؤخض  وؤخض ٌػِل بالهغب مً هىا ؾىاي   ال  ؤحػلمحن

اعحي بال خحن ًدخاط ب هه مشلَ لٍؼ  ،لي  ؤو ًإحي مً ؤياع ٍَغ

ت و   ال مً ال ؤظً ؤهَ مً هظه الهٍغ
ً
بت ؤًًا  .الهغي الهٍغ

 ؤخب ال  مؼ طلَ ًا نؿحرحي ؤها ال ؤخب ؤن ؤزخلِ بالىاؽ و

ؤػوع  ؤهُؼ في ًل ؤؾبىع بلى الىاصي و ،ؤن ؤظلـ مػهم 

 ؤخب ؤن ال  و ت واخضة زم ؤغىص بلى هظا الجبل والضي لُل

 . ؤجضزل في خُاة ؤخض ؤو ؤجُكل غلى ؤخض 



لت زغة ابضؤث الكخاة جُمئن ؤيثر بػض هظه الثر  قػغث  ،لٍُى

  ،بإهه عظل مؿالم 
ً
ث مىه الػباصة عؤقهض  لم ًًٌ مسُكا

 و ،والخإمل لُلت ؤمـ 
ً
ًاهذ جكخذ غُىيها نلُال جىظغ  لهض 

ًان ًغقؼ ًضًه بالضغاء  زم  ،بجها حكػغ باألمان  ،بلُه خحن 

 بضؤث بالٌالم قهالذ :

 ؤهَ ال جدب الخُكل ختى  -
ُ

هَ لم بلهض الخظذ

 اؾمي ! ؟ ؟ حؿإلجي غً هكس ي و

غ بهظا ! ؟ ؟و -
ّ
لم ًسُغ غلى  ؤحػلمحن ! ؟ ؟ لم ؤقٌ

ً ؤزؿغ قِئا ناُ ل و( زم ضخَ  )بالي هظا الؿااُ 

 ًا نؿحرحي! ؟ ؟ ؾإؾإلَ آلان ما اؾمَ

أليىن قخاة ) هٌضًت ( في ؤُو لهاء  اؾمي هضي و -

 وؾإزبرى ؤوي  قخاة جظونذ َػم الظلم 
ُ

  وهاصًذ
ُ

 صخذ

لهض  ،لِـ لي ؤخض في الخُاة  ، ولم ٌؿخمؼ ؤخض لىضاجي

ت مىظ زالزت ؤًام   مً الهٍغ
ُ

جاعة ؤهام غلى الكاَئ  ،هغبذ

خت نبل ؤن آحي نض همذ الباع  وجاعة ؤهام غلى ظظع الصجغة و



ؤجغي طلَ  (زم ؤقاعث بُضها هدى اإلاهبرة ) بلَُ بحن الهبىع 

زم هٌؿذ عؤؾها وبضؤ )  لهض همذ بجىاعه  . ؟الهبر في ألاغلى 

 زم نالذ : ( ،ًًكي إلاؿاث غلى وظهها الخؼن 

ًان ًل هظا في اإلااض ي   - ال حؿإلجي غً اإلااض ي  و ،لهض 

 طايغحي وق
ُ

خظيغ غبحر ال ؤظُض اؾخسضامها بال ل هض قهضث

ًاهىن ..   الىعص في 

 ناُ : و بًلُاناَػها 

اث ! ؟ ؟  -  وماطا غً الظيٍغ

اث مكخاح إلاا   - يؿخهبله ؾطيغ لي ظضي ؤن الظيٍغ

ًُّ لِؿذ مك ؤًام ومً   للماض ي يما ًظ
ً
  الىاؽ . خاخا

اثُت ختى ؤجظيغ الجمُل في لألؾل لِـ لي طايغة اهخه و

 . ؤع الجمُل بال في ؤًام مػضوصاث  ألهجي لم خُاحي

 خحن ،ًا هضي ال ش يء ًجلب الؿػاصة بال الخإمل  -

لى ملٌىا ألاعى وما  ختىوعي وهامً بإن الىػمت مىه وخضه 



غ  خحن جيخهي الخُاة و طلَالىاؽ  ، ؾُػلمغليها 
ّ

هبك

ال الظي هضوء ال ال ًىكض و  الظي ىػُمال خُضبالخُاة ألابضًت 

عبما حؿإلحن إلااطا ؤغِل  . ال جسخكي التي صخت ال ًيخهي و 

يىب الكاي غلى الصدغة زم  بًلُا)ويؼ  ؟وخضي هىا 

ؤها : ؾاع بها هدى جلَ الُاخىهت (  ؤزظ بُضها و ونل و

 غً ًل ما ٌكؿلجي غً الخإمل ؤغِل هىا بػ
ً
هىا ؤظض  ،ُضا

 غً ًل بػُض غىه هىا بالهغب مىه بػُض ،ؾػاصحي  خُاحي و
ً
ا

 ،عخمخه  يغمه و نىجه و ؤعي غظمخه و ، ) ٌػجي هللا (

ُاع  جىضمج عوحي مؼ  و ؤًلم ألاشجاع  و ؤجدضر بلى ألَا

 ؾُىم الؿماء . وؿُم الهىاء و

 به  ،ما ؤظمل هظا الكػىع  -
ُ

لم ٌؿبو لي ؤن قػغث

ص هىا خحن ؤؾخمؼ لٍلماجَ ؤقػغ بإن ؤخؼاوي جدبض ،مً نبل 

ـ مىظ ؤن ؾمػذ ألاخاؾِ بكٌُ مً  لهض قػغث و ،

   ،ًلماجَ في الهباح 
ّ
 لخُاة  وفي اٌجي قػىع بالغؾبت جمل

 . ذ مً مهبرة  لخٌمل خُاتها بهضوء يإوي امغؤة زغظ



 و، إلاخضقهت ،ش يء ؤظمل مً ألاخاؾِـ ابالُبؼ ال  -

 ألاًام ججػل ؤخاؾِؿىا ؤيثر 
ً
 و ،هضي مً الؿابو ًا جضقها

 ًسخلل ًىمىا غً " نض نُل : 
ً
. ؤما ؤها قإبلـ " ألامـصاثما

 و ؤمًِذ هظه الؿىىاث  مً الػمغ الشالزحن 
ً
لٌجي لم  وخُضا

ؤغجي بظلَ ؤهجي  ،ػغ بالىخضة ألوي جهالخذ مؼ هكس ي ؤق

ض آًل أليؿب  ،خكظذ عؾباتها قدكظخجي  و غغقذ ماطا جٍغ

ل الخإمل  ،بػٌ الهىة قإجإمل  ) زم   . يشحر الدُاُبهجي ٍَى

صخُذ يم جبلؿحن مً  كذ بليها ويإهه جظيغ قِئا مهما (الخ

 الػمغ ًا هضي ! ؟ ؟

غكغون  مض ى غلى زغوجي مً بًُ ؤمي ؾبؼ و -

 
ً
ًاهذ ؤظمل ؤًام خُاحي زم ماجذ  ، غكتها بغقهت ظضي غاما

  هي حػىص ها ي وحعو 
ْ

بلى  بلى الخُاة مغة ؤزغي خحن اؾخمػذ

 ًلماجَ هظا الهباح .

َِ حكبهحن -  بجها ،جلَ الكخاة  به
ً
 . .طاتها الههت  خها

 قخاة جههض ؟ ؤيَّ  -



لٌنها  لهض ماجذ مغجحن ،غلى نبرها  جلَ الكخاة التي همِذ  -

 
ً
ًاهذ ؤيثر خؼها ؤُو  مً الخُاة التي غاقتها في اإلاغة الشاهُت 

َِ ،   مغة   هل ًمٌى
ً
َِ نهتها الخها آلان ؤن جدٍي  ؾإخٍي ل

 لي نهخَ ! ؟ ؟

 لِـ لي نهت ؤخٌيها ؾىي   -
ْ

 ؤهجي قخاة قهضث

ًٌ الباَل اهخهغ جلَ الباَل ل ؤؾغتها في خغب بحن الخو و

   ،اللُلت قهِ 
ُ

 خاقُت  و هدى اإلاجهُى  زم هغبذ
ُ

مكِذ

ؤؾمي  ختى هّبذ جلَ الػانكت غلى هظا الىاصي  و الهضمحن

 هكس ي بحن الهبىع و غلي مً ؤلاعهام و
ُ

 لم ؤقو ختى وظضث

 بإعجىبت  و  نض ؤؾغنخجي مُاه ألامُاع
ُ

  هظه عواًتي . .هجىث

 وماطا ؾخكػلحن آلان ! ؟ ؟ -

ي لٌج  ىذ ال جماوؼؤوص البهاء مػَ بن ي ،ال ؤغلم  -

  ت .ؤعي في غُيَُ ؤهَ جدب الػؼل



ً  ،نبل ؤن ؤظُبَ غلى َلبَ   - جي يُل جٍغ ؤزبًر

 طلَ في غُجي ! ؟ ؟

هظا ٌػجي ؤهَ  ولضًَ غُىن حكبه لىن الػؿل   -

 
ً
 ما جٌىن  ؾالبا

ً
 بوؿاها

ً
 غلى هكؿَ وجكًل  خؿاؾا

ً
مػخمضا

 ) زم هظغث هدى الىاصي وظػلخه زلكها ونالذ ( و الػؼلت 

 . ؤًًا ؤهَ ال ججُض لػبت الهغاخت  ػجيٌ

ذ لٌجي ال ؤظً  ؤها ؤئمً بىظىص الجً و - الػكاٍع

 ؟ي َىاُ الىنذ جؤهَ ظىُت قهل يىِذ جغانبِى

ػغقت لِـ مً الًغوعي مغانبت ؤخضهم إلا  -

ًٌكي ؤوي عؤًذ قَُ خىاها  و ،شدهِخه هٌظا غلمجي ظضي 

 ) وبضؤث جظه وعخمت .
ً
 عوٍضا

ً
ت عوٍضا  . . (غ شدهُتها الهٍى

 زم ناُ لها : وهظغ بلى الؿماء ؾاغت بًلُاضخَ 

ؤجغؾبحن بالبهاء معي ؤم جظهبحن بلى بُدىا في ؤؾكل الىاصي   -

 .! ؟ ؟



بلى الُبُػت  وماطا ؤقػل في بِخٌم هغبذ مً الؼخام -

 ، ٌؿُب الكً بدًىعها  التيالىاؾػت 
ُ

مً قهاخت  هغبذ

ؤقػغ  و  ،مىؾُهى الؿغام بلى نضم الُبُػت  الجمل و

ًان طلَ ٌؿّغى بالغؾبت في البهاء مػَ  ؤما بطا لم  ،بن 

ال ؤغلم ماطا ؾُدضر لي . . )  ؿإؾخمغ بغخلتي وقجىاقو 

 ابتزاػ غىاَل . . (

) ابدؿم في وظهها زم طهب بلى الصدغة وونل   -

 ي ٌػجي ؤن جغي الخُاة يما ؤعاها ؤن جبهي مع: وناُ  (  قىنها

ٌ  . . (عبما اهخهى بىا اإلاُاف بلى  و  الؼواط .. ) حػٍغ

ه مً ُ) جخنهض زم حؿحر هدىه وجًؼ ًضحها غلى يخك -

ض : الدلل وحؿىض عؤؾها غلى ظهغه (  ال ؤغلم في النهاًت ؤٍع

 ؤن ؤبهى مػَ .

  
ُ

 لمػلهض وظضث
ً
م ؤقػغ به بال غىضما يىذ مؼ َ بخؿاؾا

يما يىذ ؤقػغ به بحن ؤقػغ باألمان هىا ؤيثر   ،ظضي 

ٌ بالهبُى . . ( ؤخًان ظضي .  ) حػٍغ



م ؤخضهما آلازغ زم ظلؿا غل
ّ
لهض  ، ى الصدغة ال ًٍل

هظا الهمذ  بًلُاطلَ قترة مً الؼمً ختى نُؼ  اؾخؿغم 

 بٍلماث :

 و -
ً
  الغظل ال ًدهو قِئا

ً
ال  و  ال ًغؾم قِئا

 صون ػوظت 
ً
غىضما ماجذ ظضحي ، ٌؿخُُؼ ؤن ًمىث نالخا

 و
ً
 نؿحرا

ُ
 ألاعبػحن مً غمغهًان ظضي في الدامؿت و يىذ

   ؤي
ً
هه بلم ًكٌغ بالؼواط ختى  لٌىه لم ًتزوط و ال ًؼاُ قابا

ًان ًهُى لي : ون ػوظت ال ًمىث ؤلاوؿان بض "إلاا ماث 

 
ً
  " . نالخا

 ماطا ٌػجي بٍلم 
ً
 ؤقٌغ صاثما

ُ
اجه جلَ  لٌجي لم ؤقهم طلَ يىذ

 . 

خحن ًمىث ؤلاوؿان ونبل ؤن جظهب عوخه بضناثو بماطا  

 ًكٌغ ! ؟ ؟



ت بػض ؤن ماجذ و  غاقذ  لهض ؾإلىا جلَ الكخاة في الهٍغ

ً نبل مىجَ  غ بإؾلى  قهالذ؟ بماطا يىِذ جكٌٍغ
ّ
 ؤقٌ

ُ
: يىذ

 بهه الخب ! ؟ ؟، ش يء ؤملٌه 

ًاهذ َكلت لهض ؤ ًاهذ جخمجى ؤن  ،خبذ ابً غّمها مىظ ؤن 

إلاا ؤجاها اإلاىث جغصص غلى لؿاجها اؾمه  لهض  و ،ًٌىن لها 

في النهاًت لم  ه لًٌ عوخها غاصث بليها وًان ؤُو ما جظيغج

 . لم جتزوط  ًتزوظها ابً غمها وماجذ و

 . وػم بهه الؼواط  ،ناُ : الؼواط  و بًلُازم جنّهض 

ًان ؤقًل ؾً للؼواط باليؿبت ع  ًان لغظاُبلى ابما   في ما 

ًخػلم الػهل  قال  ٌؿًٌ الهلب و الشالزحن بط جخم اإلاػغقت و

ًُ  ًكؿض خب و  هل هخكو في طلَ ! ؟ ؟ .وص   ىٌغال 

-   
َ

ال حهم اإلاغؤة  في ألاعبػحن ؤو الدمؿحن ختى لى يىذ

 حػِل بؿػاصة مؼ الغظل الظي جدب .ؾىي ؤن 



الٌأبت التي  بخؿاس ي الباجـ و عؾم خؼوي و بًلُاؤحػلم ًا 

  جغحؿم غلى قكاهي لٌىجي
ً
 غظُما

ً
ًٌكي  ،ؤظض قَُ عظال

 بلَُ .هَ لم جمّؿجي بؿىء مىظ ؤن نضمذ ؤ

خٌم و ؤهَ ال  لم ؤغل قيها و صخُذ ؤهجي لم ؤولض في نٍغ

حػغف غجي قِئا لٌجي مؿخػضة للخضًض مػَ غً ًل 

 بهضم جام . جكانُل  خُاحي و

ًان هظا صخُدا  - في نباح واخض هخلٌم غً  ،ال ؤغلم بن 

لم ًدضر هظا مً  ،الخُاة   ًل ش يء ختى غً الؼواط و

 هل هظا صخُذ بغؤًَ ! ؟ ؟ ،نبل 

ًمان بإن لم وػغف بػًىا مً نبل لًٌ لضي ب -

ًا و، ؤعواخىا الخهذ مً نبل  هذ ألاظؿاص ال تهخم بؼمً بن 

لىكغى ؤن هظا ألامغ لم  و ألاعواح نض الخهذ مىظ غهىص .

ش ًدضر مً نبل  قال يحر في جدهُهه ليس ّجله في هظا الخاٍع

 . مغة ؤُو 



ه زم ئ هضو  هظه الٍلماث اػصاص اعجُاخه و بًلُاإلاا ؾمؼ 

 في غغونه ؤزظث
ً
اها يإن الخُاة نض  و الضماء جؼصاص ظٍغ

 ازخلكذ غً الؿابو .

 : ناُ لها

َِ ًيبغي   - ؤن جٌىوي مؼ والضحي هىاى في ؤؾكل  غلُ

 ،الخىان  جدخاظحن بلى بػٌ اإلاالبـ و ،الىاصي 

 . 
ً
 ؾخدبُنها خخما

ً
 ؤمي خىىهت ظضا

خه  ؤزظ بُضها و و  ًان الىاؽ  ،اهُلو هدى الىاصي بلى نٍغ

 بلى جلَ الكخاة التي مػه .  ًىظغون بلُه و

ت . . !   همـ بػًهم : بجها لِؿذ مً هظه الهٍغ

  بًلُابضؤ الىاؽ بالهمـ قُما بُنهم لًٌ  و 
ً
ختى  ظل نامخا

ًاهذ ؤمه جسُِ بػٌ الشُاب   .ؤمه  ونل بلى مجُز ؤبُه و

 بةنالح َاولت مٌؿىعة و و
ً
  ًان والضه مكؿىال

ُ
 الخؼن

ٍان ٌؿىص   إلاا عؤث ألام نضوم ابنها بليهم تهلل وظهها و و ،اإلا



ٍاجها لترخب به  لم ًًٌ مهخما قؤما والضه  و، نامذ مً م

  بهضوم ولضه لٌنها ألام خحن جدً بلى نؿحرها و
ُ
 الغخمت

 عؤؽ ؤبُه و بًلُابػض الترخُب نّبل  و. اإلاىبػشت مً قااصها 

اعجٌم لٌجي   في ٍػ
ً
ال ؤخب هظه ناُ : ؤغلم ؤوي مههغ ظضا

ت و  لٌم  الهٍغ
ُ

لىػل في الجبل بالهغب مً : لُاإلاا نلذ

 الُاخىهت لٌىٌم ال جدبىن الػِل بػُض
ً
ت  ا  غً هظه الهٍغ

 هل ؤهذ بسحر ! ؟ ؟ ،ناُ : ال بإؽ ًا بجي  قهؼ عؤؾه و

حػِل هظه الكخاة في هل جإطن لي بإن  ،وػم ًا ؤبي   -

نض  ىهت وبجها قخاة ًدُمت وظضتها غىض الُاخ ،مجزلىا 

هها  و غليها لخظت ونُى الػانكت  ؤؾمي ؤياغذ ٍَغ

 . ؤعظىى ؤن جهبل َلبي هظا  ،بلُىا 

 بها ؤقض الترخُب  .. عّخب والضاه 

بلى والضجه وؤزبرها بإن هظه  بًلُابػض ؾاغت مً هظا جدضر 

  عظاها ؤن الكخاة ًدُمت و
ً
زم ناُ لها : ًا  ،حػخجي بها ظُضا

كخاة ظمُؼ غاثلتها مىظ ؤًام ؤعظى ؤمي .. لهض قهضث هظه ال



  ،ؤن حكػغ بإهَ والضتها 
ً
 جدضزذ بلىلهض ، اغخجي بها ظُضا

ًامل نهتها لٌجي ؤظً ؤجها  الكخاة و  نض ؤعجبخجي لم ؤغغف 

 نباح  و ةبط في لُلت واخض؛ عبما ًغقٌ الىانؼ هظا  ،خها 

 حؿًٌ قااصي قخاة  لًٌ الخب ال ٌػغف اؾدئظاها وواخض 

ؤن ججلس ي مػها قإهتن اليؿاء  ؤعظى واهخهى ونض ونؼ هظا 

ًاهذ جىاؾبجي   ،الجُضة ألوالصيً  ازخُاع الؼوظتحػغقً  قةن 

 ق
ً
 ظضا

ً
 ) زم نّبل عؤؽ والضجه . . (  ؿإيىن ؾػُضا

 
ّ
ًاهذ غاثلخه نض ًئؿذ مً ػواظه لم ًًٌ بمهضوعهم وإلا ا 

ما عقٌ هظه الكٌغة  ُّ لٌنهم ًشهىن   قاب غىُض بًلُاؤن الؾ

 .في از
ً
 نؿحرا

ً
هؼث ؤمه عؤؾها زم  خُاعه قهى لم ٌػض َكال

 ؤزظث هضي بلى ؾغقت مجاوعة ونالذ لها :

جي هىا ؾإسدً لَ بػٌ اإلااء و - ؾإظلب  اهخظٍغ

ٍان مً  لَ بػٌ الشُاب البض ؤن حؿدؿلي قالُحن في ًل م

 ظؿضى ًا نؿحرحي . 



ؤن ال  ؤعظى  و  مىَؤغخظع  ،اؾمي هضي ًا زالتي   -

 
ً
َِ بػغاظا جي ؤبن عؤًِذ مجي ما ًشهل غلٌُم  و ؤؾبب ل  ،زبًر

ًل ما ؤعظىه ؤن ؤغِل بهضوء بػض قهضان غاثلتي ) اهتّزث 

هت بغمىقها .. (
ّ
نبل ؤن جٌمل يالمها  و صمػت هضي مخػل

 نالذ :  و بًلُاناَػتها ؤم 

ظىحن ؤوي جهل  ًا نؿحرحي . .  إلااطا جخٍلمحن هٌظا و -

َِ  ،غً خُاتها ؾإؾإُ ابىتي  ؤيثر مً  بًلُالهض ؤوناوي ب

ؤحػلمحن ًا نؿحرحي : بن هظا  .مغة زالُ ؾاغت واخضة 

( ًجُز بلُىا ًل  ؤؾبىع مغة  بًلُاالُكل اإلاضلل ) حػجي 

واخضة قةطا يىِذ عاؾبت بالػِل مػه  قػلَُ ؤن جخدملي 

 ظىىهه و غىاصه ؤًًا ) 
ً
همؿذ . . ( زم  اخمّغ زضاها خجال

  ،في ؤطجها ) بهه ٌكبه والضه 
ً
( .. زم  هى الشاوي غىٌُض ظضا

اظلس ي هىا  ،نالذ : ؾإطهب وؤغىص بػض نلُل  ضخٌذ  و

 . ًا نؿحرحي 



إعجبذ ق هي جخدضر بليها  ؾاغاث و) ظلؿذ ألام مؼ هضي 

 ب
ً
ًاهذ ججُض ًل ش يء بل اهتهذ ؾاغاث  ،ها يشحرا لهض 

 ابىتها . . (اإلاداصزت باالخخًان يما جدخًً ألام 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الشالضالكهل 

 بػض قهغ مً هظا . .

ُاع غلى مىابغ ألاهىاع و ؾّغص ألاػهاع  لهضوم الغبُؼ  زُباء ألَا

اخحن و و ، الغبُؼ نض  يإن قهاثو الىػمان و ابخهجذ الٍغ

  ،ولض مً زانغة الكخاء 
ُ
و  غقذ ألاعى بالضًباط ألازًغ ق

غ اليؿُم الثري خحن  ،ؤبهى مىظغ  جبّؿمذ  الؿماء في
ّ
و غُ

ٌّ هّب غلى الىعي   ًضاغَب  همؿاث ألاػهاع قُما بُنها و لُك

ٍاث الغبُؼ و  بًلُابؼواط  ًدخكَل  ؤوعام ألاشجاع لُيكغ ضخ

 هضي .  و

ذ ؤػهاع الخهُى  لهض ؤغلىى 
ّ
ُاع  قا الؼواط مؼ جكخ ؼؾغصث ألَا

، ء  اػصخمذ ألاؾماى جهاجل ؾُىف اإلاا ووؾِ الؿماء 

ػت وًاهذ  ا ؾحر َبُعي ًدضر في يإن قِئ ألاخضار ؾَغ

الكمـ  مًذ حؿابهذ الشىاوي والؿاغاث  و ،هظا الػالم 

ما بن جىّصع الؿغب ختى  ،حؿعى بحن الكغوم والؿغوب 



ٌكخام بليها قتزوعه مً ظضًض لتري الؿحرة في وظه الكغم 

 خحن حػاهو الؿغوب .  

ت يإجها جىاقـ الكمـ ف و
ّ
ي الظهىع بضث هضي في ؤظمل خل

يُاء وظهها ؤزمغث ؤشجاع في  و ، لدؿًٌ بليها ألاعواح

يذ بدباٌث مً عمان الذجل قظابذ خُاًء غلى زم ػُ  الخكاح  ٍّ

ىتها وؤعهو ؤهىزتها لهض ؤزك .وظىخيها  ؤزكى  وى الػىاء ٍػ

ًالؼهغة  م التي اللُل ؾىاص غُىجها لُظهغها الغبُؼ 
ّ
جدُ

 الشلج لخدُا مً ظضًض . 

الجضًض   ابلى بُتهماًلُا لؼواط لُىهلها اهتهذ مغاؾم ا

ًان ٌػِل ظضه بالهغ  ًان  ،ب مً الُاخىهت خُض  لهض 

 غلى البهاء هىاى لخػِ
ً
ل مػه هضي التي ؤخبذ طلَ مهّغا

ٍان   : هبخػض غً الىاؽ و ،اإلا
ً
ًاهذ جهُى له صاثما هغي  لهض 

 جدخًً ؤعواخىا 
ً
 ًيؿِىا  و في الُبُػت عوخا

ً
هغي قيها يغما

 آالم الخُاة . 



 و  ،ؾاع مؼ ػوظخه هدى الجبل  بػٌ ألاؾغاى و بًلُاؤزظ 

ت والُاخىهت ؾًُان   اط مً ألاشجاع حػاهو بػًهابحن الهٍغ

ت مً الجبل ؤو بالػٌـ  قةطا ؤعاص ؤخضهم الىنىُ بلى الهٍغ

 
ْ
! وما ؤظملها مً ؾابت  ،خخما بهظه الؿابت  ًمغَّ البض ؤن

عاثدخه التي لم ًهضع  اليؿُم الباعص لخكغى عوغتها وًٌكيها 

 و
ً
لهض  ،زبرة  غليها ناوؼ الػُغ في ؤيثر ؾاغاجه مؼظا

الدكب  الشمغ  و و  مً عاثدت ألاػهاع مؼظتها الُبُػت

ب و  بر جبػض قُمً ًمغ غ ،ألاعى اإلابلىلت  الَغ
ً
ها عوخا

 ال ًيس ى . اؾترزاءً  َمإهِىت ال جىنل و هاصثت و

 و ؤزظ ٌؿجي لها بػٌ ألاقػاع  ًضي ػوظخه و بًلُاؤمؿَ 

ال ًيبغي لىا ؤن هجتهض  .ًبدؿم هى آلازغ  و ًىظغ بليها قخبدؿم 

غة بحن الػكام  في
ّ
اخمغاع  قالىظغاث و ،جكؿحر عؾاثل مكك

ص مهما ؤزكى اليؿُم الباع  و،  بكطخهمن يكُال  وصالدض

 ؤن جٌككها سدىهت ألاهكاؽ .اعحػاف الهلىب البض 



جهضم  ،هما ًىظغان بلى الُاخىهت  الصجغة و جىنكا غىض

هضي  و بضؤ ًغصص ًلماجه اإلاػخاصة   هدى الصدغة و بًلُا

  .جغصصها ؤًًا زم صزال مجزلهما 
ً
 ظضا

ً
 مخىايػا

ُ
 ،ًان البِذ

 ؤزاز قهى ال ًدىي 
ً
بػٌ الهىاصًو لىيؼ الشُاب  :ؤو ؾحره  ا

ت .  بػٌ ألاواوي الدؼقُت و و  الكساٍع

 لخجلـ غلُه هضي  ئبضؤ ًيه ؤهكاؾه و بًلُاظمؼ 
ً
ٍاها قخذ  ،م

بت الىاقظة قهّبذ وؿاثم ب  ،اعصة ؤوػكذ ظضعان اإلاجُز الَغ

 
ً
ًان وؿُما  بغاثدت الؿابت اإلاجاوعة لهض 

ً
ؤما هضي  ،مملىءا

ًاهذ جىظغ بلُه و  : همؿذ  له وجبدؿم بهضوء قضًض  قهض 

ؤحػلم  ما ؤظمل الخُاة البؿُُت البػُضة غً   -

  ،لل الخٍ
ُ

 ؤيىذ
ً
لم ؤغكو ظلَ ل و حكىم لهظا صاثما

 .شلما غكهخه في بِذ ظضي اإلاخىايؼ الجلىؽ في بِذ ؤبي م

ما ؤظمل الػِل قيها  ما ؤظمل الخُاة في وؾِ الُبُػت و

 مػَ .



لهض  ،آلان ؤنبدذ ظمُلت  ًاهذ مجغص خُاة و -

 
ُ

 مجي  وظضث
ً
با  مً ًٌىن نٍغ

ً
ؤخخًىه بطا ؾاب  ،ؤزحرا

 بإهكاؽ الخُاة عاثدخه بطا ؤقمُّ  والهضوء 
ُ

) مّض ًضه  ازخىهذ

  غها زم نّغبها بلى نضعه زم ؾٌىا  ( وويػها غلى ظه

 ما  جإحي غلى مهل  ،الخؿحراث في الخُاة جإحي قجإة 
ً
 ،هاصعا

ًلما  و ،جٌؿغ ؤبىاب الغوجحن اإلامل  جهخدم ؤؾىاع خُاجىا و

ت وظضها الخؿحراث ؤيث ًاهذ نغاعاجىا مكاظئت و  ،ر نىة نٍى

 .جلَ الهغا
ً
  عاث التي حؿحرها لألقًل صاثما

لٌىىا وػِل ؤقًل غىضما هبهى غلى خالىا  نض هظً ؤهىا 

 قاإلوؿان، ججغبت في الخٌم ألهىا لم هإزظه غً  مسُئىن 

الظي ًغؾب في الخؿُحر زم ًخؿحر ال ًمًٌ ؤن ٌػىص بلى الغوجحن 

 للىكـ  اإلامل و
ً
ألهه طام َػم الخُاة  ؛الخاُ ألانل يبُا

خحن ظً ؤن الخُاة   بًلُاهظا ما خضر لـ  و بالخؿُحر 

 غضم الغؾبت في الؼواط هي ؤقًل مً الؼواط و باالبخػاص و

ٌُ  نتراب .الا  : بًلُامً نُؼ طلَ الهمذ ؾاا



ً بُتي الهؿحر  هل ؤهِذ ؾػُضة ًا هضي ! ؟ ؟   ؤغجي ؤهذ جٍغ

 و ؤوي ال  اغتزالهم و ػضي غً الىاؽ وبُ  و
ً
ؤن  ؤػوعهم يشحرا

هل  ،اولتي غلى هظه الهُئت اإلاخىايػت َ قغاش ي و َػامي و

 ! ؟ ؟
ً
 ؾخػِكحن ؾػُضة خها

 جدبجي  -
َ

يىذ  بن ،ًإوي بلَُ نلبي  و بن يىذ

 ؤبالي ؤًً جُغح عوحي 
ُ

كؿلجي اهخمامَ بي  لؿذ حػكهجي َو

،  
ً
 ؤًاما

ُ
هام بحن الهبىع قغح  ًْ َم  ؾىصاء و زم بوي غكذ

 . الهل  بالىىم غلى ألاعى و

لهض  ،هظغ بلى غُىيها وابدؿم  وها  يًضًه غلى يخك بًلُاويؼ 

  ًاهذ ؤنهغ مىه نامت
َ
ل والجؿض قػغُ  مخىاؾهت  ها ٍَى

في   ، زّضها يإهه نُػت مً ػهغ الغّمان غُىجها ؾىصاء  و

َمإهِىت ألاعواح  في قكاهها هضوء البؿمت و غُىجها وػـ و

ضعه بضوعها ؾغؾذ عؤؾها في ن ؤزظ ًًّمها بهىة و .

ه بمِؿم الؼهغة ًاهذ ؤقب ،وايػت ًلخا ًضحها غلى يخكُه 

 . جدخًنها بخالتها 



لهض قػغث للمغة ألاولى بإن عوخها اإلاخجمضة نض خهلذ 

ىؾت نض ؤغلىذ الخمغص غلى ؤن صمىغها اإلادب غلى الضفء و

طام َػم الاؾترزاء بحن  غهو نضؤن قااصها اإلا و غُىيها 

هى ًهّبل  ختى ابخّل نضعه بضمىغها وؤزظث جبٍي  وطعاغُه 

ًذ جلَ اللُلت م و  ًمسح بُضه غلى قػغها . عؤؾها و

اءة جظهغ ؤهىزتها و ،بساجمت الاخخًان 
ّ
 لهض ًاهذ َكلت بٍ

 .نّىتها في آن واخض  

 ،لم ججض ػوظها بجىاعها  اؾدُهظذ هضي في الهباح و

َلىع الكجغ هدى الصجغة  ػوظخه زم زغط نبل بًلُاؾُى 

لهض اغخاص الخإمل في هظا الىنذ لِؿخمض َانخه   ،الٌبحرة 

ؤبػضث هضي الؿُاء زم  ،نضعجه غلى الخكٌحر ؾاثغ ًىمه  و

ػوظها وانكا غلى عاخذ جىظغ مً زالُ الىاقظة لتري 

ت في بًُ الىاصي ًىظغ  و الصدغة الٌبحرة   ،بهضوء بلى الهٍغ

ًان الكغوص في ؤغمانه  انتربذ مىه زم ؤمؿٌذ به  ،لهض 

لتهمـ بٍلماث  مً الدلل وايػت زضها غلى ظهغه

 :  وبهىتها الػظب 



 ؤجتريجي وخُضة ! ؟ ؟ -

اخخًنها  و بًلُاهظغ بليها  عؤؾه زم ظؿضه  و بًلُاخّغى 

ى ه بضؤ ًضوع بها ببِء و و بُضه الِؿغي  زم نّغبها هدى قااصه 

ٍان خىله ٌكحر بإنبػه   ثنابلى ًل م
ً
 :ال

ٍان ؾىاها ال جهلهي -  و  لِـ هىاى ؤخض في هظا اإلا

ؤن باؾخُاغتي الػِل صوهَ  نؤجظىح، لِـ لي ؤخض ؾحرى 

ًاملت . َِ غلى نضعي لُلت    ؟بػض هىم

 ناُ :  زم ههغ بإنبػه غلى ظبُنها و

 هل حػحن هظا ! ؟ ؟ -

هي  الىػاؽ ًإًل غُىيها و ظلذ هضي مبدؿمت لضنُهت و

 جغججل ليؿاثم الكجغ زم نالذ : 

 هي جغججل ( ..  وػم ؤعي طلَ ) نالتها و -

 وؤزظا ًغصصان جلَ الٍلماث مػاً  :



 الؿػاصة  ؤحها الهباح الػاقو للخب و

 غبحر ؤهكاؾَ الباعصة 
ً
 ًا هاقغا

 اعججكذ نُغاث الىضي بكخاثَ

ُاع ؤظمل ألاقػاع بغوغت ؤهكاؾَ و ذ ألَا
ّ
 ؾى

 ث ألامىُاث جدذ صدىعى ازخبإ و

مىح  الُىم لىا قَُ عؾبت َو

 الُىم بهضوثَ هضاوي الجغوح .. 

 

 ظلؿا غلى جلَ الصدغة و زم اخخًنها بُضه ألازغي و

ل ختى جدُم هظا الخاظؼ  ؾاصث خالت مً الهمذ الٍُى

 بؿااُ مً هضي :



 قيها بلَُ  ،خبُبي  -
ُ

مً الىهلت ألاولى التي جدضزذ

 يشحرة 
ً
 في ؤغمانَ ؤؾغاعا

ُ
إن لضًَ ما جسكُه ؤقػغ ب ،وظضث

ال ًمًٌ ؤن جٌىن مجغص عظل غاصي هجغ  ،في هظه الخُاة 

خه و ال ًساف غلى هكؿه  ؾًٌ في الجبل وخضه و ؤهل نٍغ

  ؤؾخُُؼ مػغقت جلَ ألاؾغاع ؟    هل ،مً وخىقها 

 :   بًلُاابدؿم 

ٍاًتي  - ٍاًا  ،ؾإخٍي لَ خ هىاى يشحر مً الخ

مىظ  . ًًغب نضعه ( هى  سبىءة زلل هظه الػظام ) واإلا

 ؤغِل مؼ ظضي في هظه الُاخىهت 
ُ

ًان ، ؾىىاث يىذ لهض 

لم  حػامل معي غلى هظا الىدى و ،ناخب نؿىة قضًضة 

 قكي ًل ؤؾبىع ؤعاهم ؾاغت 
ً
ٌؿمذ لي بغئٍت غاثلتي يشحرا

 مىه  لٌجي ،ؤغىص بلى الُاخىهت  واخضة و
ُ

مذ
ّ
في الخهُهت حػل

 ؤحؿاءُ  .نلبه  لم ًًٌ قُه غُب بال نؿىة و الٌشحر 
ُ

يىذ

هت يشحر   إلااطا ٌػاملجي بهظه الٍُغ
ً
لٌجي  و؟ ؤها ابً ولضه  و ا

 و
ُ

 . لم ؤنل في ًىم ) ؤف ( نبرث



 ،الجبل ًهض ي ؾاغاث زم ٌػىص  بلى ًان ًترصص في ًل مؿاء 

 و و 
ً
 ؤقػغ بالًُو يشحرا

ُ
 بلى ؤًً جظهب  يىذ

ً
 ؟ؾإلخه مغاعا

 
ً
 مًذ الؿىىاث و و لٌىه لم ًبذ لي بؿغه  بل وّبسجي يشحرا

 و
ُ

لى  ختى نّغعث ؤن ؤغغقه و لم ؤيدكل طلَ الؿغ  يبرث

كجي طلَ خُاحي 
ّ
  و .ًل

ُ
ه صون ؤن ٌػلم في بخضي اللُالي جبػخ

 مض ى في ٍَغخُض 
ً
 و ،هه بحن الصدىع ًهُؼ ألاعى نُػا

ًدمل  ًان ،ُظهب ؾال ؤغلم ؤًً  يىذ ؤجبػه في الظالم و

 و
ً
  في ًضه ؾغاظا

ً
 زلكه لٌجي ؤخاُو ظاهضا

ً
 ؤحػثر يشحرا

ُ
يىذ

 قصزل في مؿاعة زمَّ  ،نىحي  ؤن ؤيخم آالمي و
ُ
يؼ و  ه وخبػخ

  و  الؿغاط  غلى صدغة يبحرة 
ً
 مسخبئا

ُ
وعاء صدغة ؤهظغ  يىذ

لم ؤنضم  ،ًدمل ؤيُاؾا مً الظهب بحن ًضًه  بلُه قةطا به

 و !! ما عؤًذ
ً
ت  قجضي قهحٌر ظضا غلى  و  ،غاثلخىا لِؿذ زٍغ

  الغؾم مً
ً
وظىص ًل هظا الظهب لم ًىكو ظضي مىه قِئا

 مً  ،بل ظل مسؼوها لضًه في غمو الجبل 
ً
حعّجبذ يشحرا

  يمُاٌث ، قػله هظا 
ٌ
 و  يبحرة

ً
 مً الظهب لم ًىكو منها قِئا

 إلاا  ؟!!ًىم  ًلَّ  ؤًل الدبز الُابـ  وي غلىجبر ً
ً
 يشحرا

ُ
خؼهذ



اهخهى مً عئٍت ؤيُاؽ الظهب  ظلـ  بػض ؤن قػله ظضي و

 ،ًغقؼ ًضًه بالضغاء لٌجي لم ؤؾمؼ ما ًهُى  ًهلي ؾاغت و

  إلاا اهخهى و و
ُ

  ختى  ؤعاص الػىصة بلى الُاخىهت هغبذ
ً
مؿغغا

ي  غلى  ،ؤنل نبله   مً يثرة ؾهَى
ً
 يشحرا

ُ
لهض ظغخذ

 
ُ

   ألاعى وغلى الصدىع  ، وخحن ونلذ
ُ

 و .بالىىم  جظاهغث

 غلى ًهح ،ه الههت مًذ ؤًام غلى هظ
ُ

ٍن ؤن اإلااُ ال يىذ

 
َ
 إلا

ً
ؾٌُيخه  لٌىه خحن لم  غباصجه  ومً ا عؤًذ ٌػجي له قِئا

 ؤهه 
ُ

 في طلَ قىظضث
ُ

 قٌغث
ً
ًسبروي به ؤو ٌػُجي مىه قِئا

 عبما لم ٌكإ ؤن حؿّغوي الخُاة قإقؿض قيها . 

 وماطا خضر بػض طلَ ! ؟ ؟ -

ي ظضي بػضها بمغى لم وػغقه  -
ّ
غؾم غلى ال و  ،جىف

 بالخؼن وألاس ى  نؿىجه الكضًضة معي بال مً 
ُ

ؤوي قػغث

جظيغث طلَ الظهب زمَّ مًذ ؤًاٌم  غلى وقاجه  و ،لكهضه 

 و قظهبذ بلى الجبل ؤؾعى ألبدض غً اإلاؿاعة مً ظضًض 

تي لٌجي غىضما   غلى ظمؼ طلَ الظهب ألغىص بلى نٍغ
ُ

غؼمذ



  ،ونلذ بلى اإلاؿاعة لم ؤظض ؤي طهب 
ُ

كذ
ّ
 لهض قد

ً
ال غىه ٍَى

ؤها  مىظ ؾىىاث و و ،لم ؤظض ؤي ؤزغ ًضُ غلى وظىصه  و

في  و .ًل هاخُت مً الجبل لًٌ صون ظضوي ؤبدض غىه في 

 
ُ

ؤجظيغ نالة ظضي   ًل مغة ؤطهب بها بلى الجبل يىذ

ٍان زم ؤغىص بلى الُاخىهت قإنلي ؾاغت في ه و نض  ،كـ اإلا

  الىاُؽ  غغف
ُ

ؤمغ زغوجي بلى الجبل ًل مؿاء ألوي يىذ

هم في ق قحرون الًىء ؤزغط مؿاءً  ؤخمل الؿغاط بُضي و

   ،ؤها في وؾِ الجبل  ؤؾكل الىاصي و
ً
 ًاهىا ًخعّجبىن يشحرا

ال ٌػغقىن ؾببه ختى عآوي ؤخض  مً عئٍت الىىع في ًل لُلت و

ت و  بُضي طلَ ؤها ؤغضو هد عظاُ الهٍغ
ُ
ى الجبل خامال

 هم ًخدضزىن غجي بههو و مىظ طلَ الُىم و و  ،الؿغاط 

  ،مً ألاؾاَحر  عواًاث ال ؤظضها بال عواًاٍث 
ً
ًهىلىن  قخاعة

جاعة ًهىلىن ؤهجي ؤخض الػّباص الظًً حهغبىن  و ؤهجي ؾاخغ 

م الىخىف في ًل  بلى الجباُ و
ّ
جاعة ؤزغي ًهىلىن ؤهجي ؤًل

 ؤبدض غً الظهب و ؤنلي قه لُلت و
ُ

ِ لم ٌػلمىا ؤوي يىذ

ٍان الظي اغخاص ظضي الهالة قُه .   في طاث اإلا



 إلااطا لم جظهب في النهاع للبدض غىه ؟ -

 ؤزص ى غلى والضي -
ُ

 و يىذ
ً
لم ًجضوي في  بطا ؤعؾال بلي ؤخضا

 ؤزاف ان ًهابا بص يء لم ؤخؿب خؿابه .  ،الُاخىهت 

مهما اعجضي  ،عجٌُب لًٌ نهت الظهب ؤيثر ؾغابت  -

بطا لم  ؤن ٌػُي الىاؽ الظهبغلُه  ؤلاوؿان زىب الؼهض 

ؤلم جبدض غىه في الُاخىهت !  .ٌكإ ؤن ًخهّغف به لىكؿه 

 ؟ ؟

ٍان بدشذ   -  لٌجي لم ؤظضه في ؤي م
ً
عبما زبإه  ،يشحرا

ٍان ما  غً الُاخىهت و  في م
ً
ت ؤ غً بػُضا ًًا  ؤو عبما الهٍغ

 ال ؤغلم ..  .وهبه ألخض الىاؽ 

 َ ! ؟ ؟بلُهى الظهب باليؿبت  ما  -

  ،بطا ؤعصِث الخهُهت قهى ال ٌػىُجي آلان   -
ُ

عبما يىذ

الغؾباث لٌجي بػض ؤن زابغث  ؤَمذ بلى الٌشحر مً ألاقُاء و

 بالضغاء لم ؤغض ؤهخم  غلى الهالة و
ً
لهض   ، هظه الخُاة ؤبضا



ؤلم جغحهم  ! ؟ ؟ بن  ،هاالء الىاؽ بدشذ غىه ألؾاغض 

 بػض ًىم ؤخى 
ً
إلااطا ًؼصاص ال ؤغلم  و الهم جؼصاص ؾىءا ًىما

 
ً
جلَ اإلادانُل التي ًدهضوجها مً غؾم غلى الالىاؽ قهغا

 يهت التي  ًجمػىجها في ًل غام .والكا

ؼي .. ! ؟ ؟ ضخٌذ هضي و  نالذ : ؤال حػلم إلااطا ًا غٍؼ

ؿبجهم الخجاع ًكػلىن   خسضمىن الىاؽ يما ما ٌكائون َو

ضون  ًاء  و ًٍغ ؼي  ،ٌؿخؿلىجهم بظ ن الخاظغ ب : ؤحػلم ًا غٍؼ

 
ً
  نبل ؤن ًٌىن جاظغا

ً
 ًجّغص هكؿه مً الػىاَل ؾالبا

ً
يبحرا

ؼصاص شخمه ًختى  لماطا ًغقػىن قبال  و ،ىبذ بُىه ٍو

 ًدىاقؿىن في اللُل والنهاع ! ؟ ؟  ألاؾػاع و

الػِل  بن الهلُل منهم مً ًجض لظة في مؿاغضة الىاؽ و

ُ  هظه الخغوب ونامذ  ،بؿالم مػهم  ن البالء قهِ أل  هؼ

ٍاهه بُنهم الجكؼ ؤزظ  ًل ش يء في هظه الُبُػت ًبدؿم  .م

ال ٌؿخمخػىن بال باإلقؿاص  الجً للؿالم ؾحر ؤن البكغ و

 والاؾخؿالُ  الظلم و ًجضون لظة في الدغاب و ،قيها 



خضزذ .  صقنها في بئر مؿلو ًدىاقؿىن في ؾلب الػىاَل و

دىا مىظ ػمً َىٍل و  مً  نهت في نٍغ
ً
جدٍي الههت ؤن جاظغا

 نبل ؤن ًهججاع 
ً
 قهحرا

ً
ًان عظال ت  ل بلى طلَ الؿجى الهٍغ

ًجمؼ الهُؼ  غاثلخه و ًان ًبسل غلى هكؿه و لٌىه

ىاخضة جلى ألازغي ختى ناع لضًه بػٌ اإلااُ الالظهبُت 

اؾخؿل قغنت اخخُاط الٌشحر مً الىاؽ بلى  قبضؤ بالخجاعة و

اخخٌغ ق خىقغ بال في الهُل ًال  مما بػٌ اإلاىاص في الكخاء

 و ناع ًبُؼ الىاؽ بإؾػاع مًاغكت  ًكػل البهُت و يما

 
ً
 قاخكا

ً
ت  اؾخؿلهم اؾخؿالال اء الهٍغ  و، ختى ناع مً ؤزٍغ

ناُ ظضي : ) ًٌكيهم في الػالم ؤي ش يء بال ما يالىاؽ 

واؾخمغ  .قةهه ال ًٌكُه مً الػالم ش يء ( ؤلاوؿان الُماع 

  و،  في ظكػهالخاظغ 
ُ
 ال ًمٌنها الىنىف في وظه الُبُػت

جض ؤخض ؤوالصه في خالت بلى بِخه لُطاث ًىم الجكؼ ختى ؤحى 

  ،ًغسى لها 
ً
 ظضا

ً
ًا  به و ؾغوعه لم ٌػتِن بؿبب   و ، ًان مٍغ

 ختى ؤصعى ؤههاػ  ألاًام و ِث مغَّ 
ً
ؤزُإ في  صاصث خالخه ؾىءا

بضؤ نىث الًمحر  لب الضواء له  وظجإزغ في  نّهغ و خهه و



باء غً  ًهغر في ؤطهه ختى هام غلى وظهه ًبدض بحن ألَا

مً َبِب بلى آزغ ختى ؤهكو ههل زغوجه  و، صواء لىلضه 

 لًٌ ولضه لم ًيخظغ ختى زغظذ عوخه صون ؤن حؿخإطجهم و

 ماث  نبل ؤن ًىصغهم .

 وماطا خضر لهظا الخاظغ  بػض ؤن ماث ولضه! ؟ ؟  -

ؤزبرججي ؤمي ؤهه خُىما عؤي ولضه اإلاُذ طهب بلى   -

بضؤ  نىضونه اإلاليء بالظهب وبضؤ ًغمي به ؤمام باب بِخه و

كاُ بجمؼ  هُى : زظوا مالي و ً هى ًبٍي و الظهب و ألَا

مػا هض زؿغ الازىحن قلًٌ هيهاث ؤن ٌػىص   ؤغُضوا ولضي .

 
َ
  ه ومال

َ
 . هولض

ًان ظضي غلى  ناُ : زم هظغ بلى الؿماء و بًلُاجنهض  عبما 

ىه ؤزُإ خحن لم ٌؿاغض خو خحن لم ًىكو هظا اإلااُ لٌ

 الكهغاء .



" بن ؤقًل ؤغماُ ؤلاوؿان ؤن ًهضم الؿػاصة أليبر نضع مً 

نض هلٌذ ألامم  و ،اًء بماله ؤو بٌالمه ؤو بإقػاله الىاؽ ؾى 

 الجكؼ .. "  بالخؿض وألاهاهُت و

 اهتهذ جلَ اإلاداصزت غىض هظه الىهُت .. 

ً مً ػواظهما ..   بػض قهٍغ

  و
ٌ
 مً ؾماء الخكٌحر ،دؿامت اب " الخب صمػت

ٌ
 و  صمػت

 ابدؿامت مً خهل الىكـ " الماعجحن

ًان ٌؿاغض  ،ؤي غمل نبل ػواظه  بًلُالم ًًٌ لـ  لهض 

 الىاؽ ق
ً
  ،هِ لٌىه ال ًجُز بليهم مُلها

ً
ًان غمله بؿُُا

 
ً
ِـ يإن ًُدً بػٌ الخبىب لبػٌ الكهغاء ممً ل ،ظضا

ًاٍف لُدىه في ؤمايً ؤزغي  لضحهم ًٌخكي  بًلُان ببط ، ماُ 

ـٍ مً الهمذ بهل ًاهذ خُاجه  ،ُل مً الُدحن لٍل يِ

 . في ًلماث " آًل ألؾخُُؼ مماعؾت الػِل"مسخهغة 



بت مً  بًلُاوبػض ػواظه ايُغ   بلى الػمل في ؤعى نٍغ

قدُاجه آلان  ،ُاخىهت ًؼعع قيها بػٌ الدًغواث  ال

ابـ ال ٌؿخُُؼ ؤن  ًجبر ػوظخه غلى ؤًل الدبز الُ حؿّحرث و

 ،لغظاُ ًكهمىن هظا غىضما ًتزوظىن لُذ ا و .قهِ 

دّمله ال ًمًٌ قغيه غلى ًكهمىن بإن ما ٌؿخُُػىن ج

ة نض ألن اإلاغؤ اليؿاء ؤيػل مً الغظاُ وألن  ؛ػوظاتهم 

ؼة في  ،هى غلُه  جغّبذ غلى ش يء لم ًتربَّ  ًاهذ غٍؼ قٌما 

 بض ؤن ًظهغ غبِذ ؤبيها ال 
ً
 بالغقو .  ؼها في بِذ ػوظها غمال

 ها هى آلان ًًغب ألاعى بكإؾه و عى وبدغازت ألا  بًلُابضؤ 

 و
ً
  ًلما يغبها بًؼ  يغباث جىنل نلُال

ً
 ؾاح بكٌغه بػُضا

ًٌؿغ  ما ؤغظب نىث الكإؽ خحن ٌكو ألاعى و ،

ٍاع ب !الصدىع  لًٌ الكٌغة  هه ًجلب لىا الٌشحر مً  ألاق

ؿمؼ لها ؤغظم نضي هي قٌغة الُمىح التي  ٌُ ألاولى التي  

 ًلما قػغ ؤلاوؿان بةهجاػه جؼصاص ج
ً
هجاػ ؤغظم ب و ،ىهجا

 مً ظضًض .  الٍل الىاؽ هى قو ألاعى لخدُ



  
ً
ًان ًكٌغ َىٍال الخُاة ٌؿخمؼ بلى همـ  في هظه لهض 

خحن ًغؾل الجبل عؾاثله مؼ اليؿُم ليهمـ  الُبُػت

هاع و الخكاجل غلى يكاف مُاؾم ألاػ  م ألاشجاع  وألوعا

ٌؿخكؿغ  لُدٍي لها نهت الهالبت في صدىعه و، ألاجهاع 

قهض  بًلُاؤما  .ض ؤوعام الؿاباث  لُُمئن ػهىعه  غً غب

  ًاهذ نهت الظهب و
ً
:  حهمـ لىكؿه ،ظضه حكؿله يشحرا

ؤًً ويؼ الظهب ! ؟ ؟ ) ٌػجي ظّضه ( يىذ ؤهخظغه ًل مؿاء 

  و
ً
 ،بطن قالظهب الػاُ في الجبل  ،لم ؤعه في ًىم ًدمل طهبا

 
ً
ضه خها ًان ال ًٍغ ال ؤغلم الؿبب  .؟ إلااطا لم حهبه  لي بن 

في  لًٌ الظهب لم ًسغط مً هظه البهػت بما ؤن ًٌىن 

 الجبل ؤو هىا في الُاخىهت .

 حؿُي الؿماء جاعة و الؿُىمُ  و وظل ًًغب بكإؾه ألاعَى 

إلاا زغط يىء  و ،ة ؤزغي جٌكل قػاع الكمـ جاع 

نض ؾغم خاظباه و مـ لُسبره بإن الظهغ نض انترب الك

َـّ  الػغم ب ت ق بالػُل الكضًض  ؤخ إزظ آهُت  اإلااء الكساٍع

هُػت مً وككه بو عؤؾه   قغب منها زم ؾؿل وظهه و و



ويؼ  انترب مً الصجغة و و الهماف ملكىقت غلى زهغه 

ؤزظ  وظهه  وويؼ نبػخه غلى و عؤؾه غلى  بػٌ الػكب 

 ظلذ الؿُىم حؿحر ببِء في الؿماء و قُماؾكىة نؿحرة 

اح  ؤلخػؼف  ؤوعانها  ألاشجاع تهؼ   حؿىيها الٍغ
ً
 . لخاها

 

 

 

 

 

 

 



 الغابؼالكهل 

 ...؟ متى هغجاح  و متى هدهو الغواًت لهظه ألاعواح 

 و بػض  اإلاىث ًظيغها بُمىح لم ًيخِه  و الىىم ًظيغها باإلاىث

 و ،حؿخػُض غاقُتها بالكخىع  جكتر ؤخُاها و بههت خب

ضها بزاعة ختى لى اهخهى بىا  الؿعي زلل جلَ الغواًت ًٍؼ

ؤو  إلاُاف لػىصة ؤظؿاصها بلى ألاعى في وؾِ الصخغاء ا

ر الُُىع الجاعخت يُاع ًل طعة لخم مً ؤظؿاصها بحن مىانح

في النهاًت جبهى عواًت ال جهخم بساجمتها  ،غلى نمت الجبل 

 ها في الىكىؽ .ئبها الخلظط بغوغت ؤخضاثها و بهضع 

 ابدشىا غً ؤُو ًلمت في جلَ الغو 
ً
 لهم صاثما

ُ
اًت قهي نلذ

ٌو  ،زُِ ًىنلٌم بلى النهاًت  ًدمل الٌشحر مً ؤلاظاباث  ٍَغ

إلاػًالث التي جغؾبىن في مػغقتها ا غلى الٌشحر مً ألاؾئلت و

 ؤن ٌػُضو اهلل ؾجي غً غباصه ق ،
ً
لخكٌحر ا الٌىه ؤزبرهم يشحرا

ختى ؤمغهم ؤن ًكٌغوا  و ،بما خىلهم مً اإلاسلىناث  

لىال  اطا ًإمغهم بهظاإلا و ،بإهكؿهم وؤن ٌػهلىا بهلىبهم 



 وؿعى زلل ًل ش يء ًًػل   ،وظىص الدحر لهم 
ً
لٌىىا غبشا

 ىا في الخهُى غلى جلَ الغواًت .عؾبد

  لهض قػغ بإهه ، بًلُانىث صبىع ؤًهظ 
ً
نض ؤمض ى ونخا

 في الىىم 
ً
ال ًاهذ حؿُي وظهه  عقؼ نبػخه التي ، ٍَى

ًاهذ   قغؤي هضي هاثمت بالهغب مىه لِؿخٌكل الىنذ بل 

ذ في هىم غمُو  و هاثمت غلى  بُىه 
ّ
و  و نض ؾُ بجاهبها ببٍغ

ًان قدحن نضمذ بلُه بالُػا .ؾمً  و  قاي مؼ زبز م 

 
ً
 غلى ظهغه هاثما

ً
ؿض  غلُه جلَ إ ؤن جكو لم حك مؿخلهُا

ذ ختى ٌؿدُهظ  وخضه لٌنها لم الهُلىلت بل جغيخه ٌؿتًر

 ختى ؤنابها الىػاؽ هي ألازغي قىيػذ 
ً
ال جيخظغ ٍَى

و  ،هامذ   ؤلهذ بجؿضها غلى الػكب و عؤؾها غلى بُىه و

وظضها هاثمت  اهخظغها  نىث الضبىع وؿبب ب بًلُا ؤقام إلاا 

 ًضًه لُبػض الضّبىع اُو ؤن ًدّغى خ و لم ًخدّغى  هى آلازغ و

ي ألازغي بػض لخظاث مً لًٌ نىث الضبىع ؤًهظها ه

نض بضث  قهالذ له و َهظغ بليها بلهكت زم ضخ ،اؾدُهاظه 

 ؾايبت :



 ما ًطخٌَ ! ؟ ؟ -

ً مجي ! - غى  إلااطا حؿاٍع  ،؟ ؟ ؤلم جٌىوي هاثمت  في ؾٍغ

ت  ؤًًا ! ؟ جىامي هىا  ؤٌػهل ؤن جتريُه و غلى مػضحي الداٍو

ًا  بالجىع (؟ ) 
ً
ًا  ن حػٍغ

ث مػضجَ ؤؾخمؼ بلى نى لم ؤيً هاثمت بل يىذ   -

 ؟قهِ ألعي هل ؤهذ ظاجؼ .

ً ! ؟ ؟  -  وماطا جٍغ

 ً ؤن غلي حسدحن الكاي مً ظضًض .ؤظ  -

 زم ناُ لها : بًلُاضخَ  

 في مشل هظا الىنذ ؤهام  ؤحػلمحن -
ُ

نبل هظا يىذ

 بالهغب  لم ؤغخض ؤن جدذ الصجغة و
ً
ؤؾدُهظ ألظض ؤخضا

 في الؼواط  ومجي ،
ً
ا الخهل ال في ػعاغت هظ و لم  ؤقٌغ ًىما

 في الخهُهت ؤوص  ؤن  ،عؾم ؤوي ظهؼجه لص يء آزغ 
ُ

يىذ

جه و ُّ  . ؤيؼ قُه  بػٌ ألاؾىام  ؤؾ



 وإلااطا ألاؾىام .  ! ! -

ًظيغ لىا يباع الؿً ؤن مهىت الهالخحن في ػمً مض ى  -

ختى  الغهبان الظًً ؾاخىا في ألاعى  ،ألاؾىام  ًاهذ ععيَ 

 ، ٌػكهىن ألاؾىام ًاهىا
ً
 غمُه  بن في طلَ  لؿغا

ً
عبما ألن  ا

الؿػاصة الخهُهُت بلى الهلىب  انًجلب ؾٌىجها  الُبُػت و

و عواًخه ًدض و ًخإمل الغاعي ًل ش يء  خُض ص ٍَغ

 
ً
 و  ؾُىمهاٌػض  هه ًخإمل الؿماء وأل  ؛ الخهُهُت ؤًًا

ٍان  ًمحز  ٌػغف الجهاث و و ألاحجاع  ًخإمل ألاشجاع و اإلا

عبما ٌػثر في عخالجه غبر جلَ اإلاغاعي  و ،الجُض مً الس يء 

 غً الدكاًا ال  و  غلى الٌشحر مً ألاؾغاع
ً
ٌكؿله ؤخض مبخػضا

  لٌجي آلان وًل ضجُج .  
ُ

ؼحي نلذ َِ  ًا غٍؼ بػض ؤهذ جؼوظخ

ٍان ؤن  بػض ايدكافي  ال ؾُما و في هكس ي ؾإػعع هظا اإلا

 عبما ًجب ؤن  جإيلي ظُ ،ظه ألاعى ظُضة للؼعاغت ه
ً
ضا

 ما . 
ً
 هغػم بُكٍل ًىما



 َغخذ بػٌ ؤهكاؾها  و ابدؿمذ هضي ابدؿامت زكُكت 

 .  الخمض هلل : زم نالذ 

ًان  وبضؤث حؿٌب الكاي  و ًغمهها لم جىدبه بلُه خحن 

خإملها بلهكت الػاقو  جألألث غُىاها  و  ختى خجلذ وٍو

اػصاص إلاػان زضها  و ،ؤنابها ؤلاخغاط خحن عؤث مىه طلَ 

 اإلادمغ قهالذ له  :

 إلااطا جبدؿم ! ؟ ؟ و ،إلااطا جىظغ بلي هٌظا   -

و مبؿمَ ؤجغقًحن هضوجي ؤما  - إلاػان  و م بٍغ

َِ  ،ى وصاخمغاع زض غُىهَ و ؤقػغ باالعجُاح ًلما هظغث بلُ

َِ  وب ألالىان وجظ ، الغئٍت غىض جىدؿغ  و جىجلي لُبهى لىه

 َِ َِ  و  ظماُ وظه هظا ًل  ،ٌؿُب اليؿُم غىض غبِو ؤهكاؾ

كاُ خحن ًجضون الكغح و ش يء .  زم عقؼ ًضًه يما ًكػل ألَا

 ناُ :



 قاغغ  -
ُ

 بلخظت لهض ؤنبدذ
ً
يُل ًٌخب الكػغاء جلَ  و ،ا

 .  جلَ الػُىن التي حكبه غُىهَ الههاثض  لىال 

الخب التي جُمئن نلبها  لُاإلاا اخخاظذ اإلاغؤة بلى ًلماث

بن جلَ الخغوب جؼصاص يغاوة و تهخَ ؤقئضة  ،اإلالهىف 

نلىب  ،بال ؤلاهماُ ؤو الاهخمام بؿىاها اليؿاء خحن ال ججض 

ؿحر خبُبها بال بطا ًاهذ ل اوال تهبه  مغة واخضةاليؿاء حػكو 

 
ً
بن طلَ   ،تهضؤ بن خاُو ؤخٌض ؾلب مدبىبها  ال  و ،لػىبا

 مسخلكت مً نكاث الدحر الُحن ًدمل ؤلىاه
ً
 ،والكغ للبكغ ا

بػًهم  و  ؾحر ؤن بػًهم ًداعب نكاث الكغ قُيخهغ

  ًداعب نكاث الدحر قُيخهغ ، و
ُ
وخب الخملَ  الؿحرة

ما حؿخُُؼ امغؤة ؤن جيخهغ غليهما و
ّ
لى اهخهغث  نكخان نل

قإظمل ما في اإلاغؤة ؤن جدظى بىدُجت  ،امغؤة  ًاهذ اإلا

خب الخملَ ختى ال جكهض  الخػاصُ في مػغيتها مؼ الؿحرة و

 . ال جكهض مدبىبها  ؤهىزتها و



 ًالاهخهاع غلى الؿحرة اجغي ً" ؤًتها اليؿاء ختى لى وظضج 

ؤًًا ؤن جخؿلب  للؿحرة ًال حؿمد و لُػىص الاؾخهغاع سؿغة 

 .. " ًغلٌُ
ً
 ؤبضا

هض ججّمػذ قمض َانت الخب مً نىث هضي ٌؿخ بًلُاًان 

لى  ،بن نىث اإلاغؤة هى ؤغظب ألانىاث ، ألاهىزت في نىتها 

  اؤهل ألاقػاع لً ًجضو  اظخمؼ قىاهى الهىث و
ً
ؤيثر نىجا

 مً نىث اإلاغؤة 
ً
 . جإزحرا

لًٌ الهىث  ألاقُاء الجمُلت نض جدّغى قهىاجىا  وؾغاثؼها

 وػىمت مً الهىاء  وها ؤيثر نىتُ  و ،الػظب ًدّغى ؤعواخىا 

اث نلىب الػاقهحنؤ
ّ
 .  ظمل مً غؼِف صن

ًان ٌػّبر  ًاهذ ؤظمل لىخاث لهض  ،غً بعجابه  بًلُاهٌظا 

 ال ًمل مً الخإمل قيها . الخُاة في هظغه

 هٌظا الخُاة ..



ال جهاب باإلعهام بجها  و ال جمل الخُاة مً الؿحر بؿغغت

هالٌت والضناثو المً الؿاغاث  جهضم الٌشحر مً اإلاىحى و

 بػض ًىم بل جهّضم ؤبىاءها  و بجها حػكو اإلاىث ، اإلاىتهُت 
ً
ًىما

ٍاًا ال جيخهي و و ،لخظت بػض لخظت  الغواًاث ال جخىنل  الخ

لت ًدخاط اإلاؿخمؼ بلى ونذ ببط  ، ن لٍل مسلىم عواًت ٍَى

ل بػضص ؾاغاث خُاة الغاوي لُ لًٌ  ػغف جهاًت الغواًتٍَى

 ل ش يء ؤخؿىه .لؿػُض مً ًإزظ مً ًا

ُ هظا الػام مّغث ؤخضار زال و ،لهض مّغ غام غلى ػواظهما 

ىه ًغي الٌشحريشحرة  ب بطا غاص بلى َو ٌؿمؼ مالم  و  ًالؿٍغ

خؼن  ، و زالُ هظا الػام  بًلُاًخىنػه . لهض ماث والضا 

   ألهه لم ًدبَو  بًلُا
ً
ال ٌػلم بن  له مً الػاثلت ؤخض ، و يشحرا

ًاهذ بلى  ضًه ؤنغباء في هاخُت ؤزغي ؤم ال ًان ل لًٌ هضي 

 
َ
ث مً ا عؤظاهبه عؾم ؤن الخؼن ؤًل قااصها هي ألازغي  إلِا

ألجها جظيغث غاثلتها مىظ ػمً  و اعجباٍ عوخها بخلَ الػاثلت 

 . بػُض 



 و ،ا تهاظغ الُُىع بطا ؾابذ الكمـ  مًذ ألاًام يم

 
ْ

ا هّبذ  ؾىاها  لم ًبَو  ،ح باعصة ججغ زلكها ُسخب الكخاء ٍع

مًذ ألاًام ختى اهخهى هظا  و ،خه هضي بلى ظاهبه ػوِظ 

ٍاًت ظضًضة في ظل الخُاة .ب و .الػام   ضؤث خ

 و بًلُااغخاص 
ً
ًبضؤ نباخه بالجلىؽ غلى  ؤن ٌؿدُهظ مبٌغا

جًؼ  اغخاصث هضي ؤًًا ؤن جهىؼ الكاي و و، الصدغة 

ًكُغان  الؿمً غلى الدبز مؼ الهلُل مً الدًغواث و

  م الكمـ جدذ ظل الصجغة الٌبحرة .نبل قغو 

لٌنها جلَ الػاصة  ىلغمػخاصة في ؤُو نضومها لم جًٌ هضي 

ًيخظغان قغوم الكمـ  ًل قجغ و بًلُاًاهذ حؿدُهظ مؼ 

 ًكُغان جدذ جلَ الصجغة  و
ً
 .مػا

ؤيثر هظه  و ،الػام حؿّحرث الٌشحر مً ألاقُاء وزالُ  طلَ 

م 
ّ
ًاهذ حػل الٌخابت  الهغاءة و بًلُاألاقُاء عوغت هى ؤن هضي 

  و في ًل ًىم  
ُ
ٍاًاث مما جدكظه ًل لُلت له  جهغؤ بػٌ الخ

،  
ً
ًان ؾػُضا  بهظا قلم ٌؿبو له  لهض 

ً
ؤن وظض مً ظضا



 
ً
مه الهغاءة ظُضا

ّ
جُض يخابت الخغوف  لًٌ بكٍل ًان ً ،ٌػل

 ًهغؤ  و ؤنبذ ًٌخب وقهض بػض ظهىصها  ؤما آلان و ،س يء 

 .  ٌؿخُُؼ وسج الخغوف يُكما ؤعاص 

 : 
ً
ًاهذ جهُى له صاثما  لهض 

  البض ؤن جخػلم الهغاءة و
ً
قهىاى الٌشحر مما  الٌخابت ظُضا

 لم  .ًجب غلَُ قػله 
ً
ًاهذ هضي جسكي في هكؿها ؤمغا

ًاهذ جبظُ ًل ما لضحها  لم ٌكػغ به . و بًلُاٌػلمه  يظلَ 

  ؤن جغي ػوظها ؤيثر نىة وؤظل مً مً َانت 
ً
ؤقًل خاال

 و و  همً ؾحر 
ً
هٌظا جٌىن  ؤعاصث مىه ؤن ًٌىن غظُما

 اليؿاء الػظُماث . 

ًاهذ هضي جسكُه ؟ قما  هى ألامغ الظي 

 ؟ بًلُاوإلااطا ؤزكخه غً 

ًاهذ هضي جغصص  غىضمالهض خضر طلَ نبل زالزت ؤقهغ 

 : بًلُاًلماث 



 ؤحها الهباح الػاقو للخب والؿػاصة 

 غبحر ؤهكاؾَ الباعصة 
ً
 ًا هاقغا

 اعججكذ نُغاث الىضي بكخاثَ

ُاع ؤظمل ألاقػاع بغوغت ؤهكاؾَ ذ ألَا
ّ
 وؾى

 وجدذ صدىعى ازخبإث ألامىُاث 

مىح  الُىم لىا قَُ عؾبت َو

 الُىم بهضوثَ هضاوي الجغوح .. 

 و
ً
ال  ًاهذ جهُى في هكؿها :  لهض جإملتها ٍَى

-  
ً
بػض  و ،بالظهب  البض ؤن لهظه الٍلماث غالنت

ل غغقذ هضي م ٍان الظهب مً زالُ جكٌحر ٍَى

 بًلُاؤًهىذ بىظىصه لٌنها لم جسبر و جلَ الٍلماث 

جًٌ  لم بًلُاؤن  هامنًان بظلَ ألؾباب غضًضة  

ًاقُت في الخُاة  ًاهذ هضي جغؾم  و ،لضًه زبرة 



الخُاة بػىاًت لهظا ؤزكذ ؾغ الظهب ختى جخإيض 

  و الٌشحر  حػلم  بًلُاؤن 
ً
ؤن الظهب ال ٌػجي له قِئا

 خهُه
ً
ًلماث يما ناُ و لِـ طلَ مجغص في هكؿه  ا

 .ًىُو بها قهِ

م 
ّ
ٍان الظهب ؤزظث حػل  ، بجّض  بًلُاوبػض ؤن غغقذ هضي م

ختى  بًلُابن هظه اإلاغؤة جسكي في صازلها الٌشحر مما ال ٌػلمه 

 قماطا خضر بػض طلَ ؟  آلان 
ً
 لٌنها امغؤة غظُمت خها

  بالهلو وهمغ 
ً
 قػه بال بالهىاغتال وؿخُُؼ ص و ًمّغ بىا يشحرا

 ؤن الُىم لىا و ،
ً
 ،ال ًيبغي الخكٌحر بما بػضه  و وػخهض ًهُىا

ًان   و ىهظلؿذ هضي بالهغب م مكؿُى الباُ . بًلُالهض  

 : نالذ له

 ما ٌكؿل بالَ ! ؟ ؟  -

يىذ ؤقٌغ في الظهب الظي زبإه ظضي و ًلما  -

 و قٌغث في طلَ 
ً
 بؤػصاص يُها

ً
  ، عهانا

ً
قهى لم ًىكو مىه قِئا



في  قلماطا قػل ًل هظا و ،لم حهبه ألوالصه ؤو ختى للكهغاء  و

ٍان ًسكُه ! ؟ ؟  تي َاإلاا عصصها ؤمامي ؤقٌغ بٍلماجه الؤي م

 ًل نباح .

إلااطا حكؿل جكٌحرى بٍلماجه جلَ ! ؟ ؟  ،وماطا حػجي  -

ًاهذ جظً ؤن  نض ايدكل ؾغ الظهب لهظا  بًلُا) 

 اؾخكؿغث غً طلَ  (

هى ًغصص  ؤن مً ٌؿخمؼ بلى ظضي ًل نباح و ؤغجي -

جلَ الٍلماث ًظً ؤهه ؤيثر ؾػاصة مً ظمُؼ عظاُ هظا 

ؤجها  ؤن الضهُا ؤنبدذ ال  ش يء باليؿبت له و الٌىن  و

لٌىه  ،ه عؾبت في ؤن ًمخلَ ؤيثر مً طلَ لم ٌػض ل ملٌه و

 ختى زُابُ  و غلى  هكؿهلم ًىك
ً
لم  اعجضاها لؿىىاث و هًىما

غ في حؿُحرها 
ّ
 لهض وي ؤنىؼ مشله جما: بؤحػلمحن  .ًكٌ

ً
ما

 الٌشحر مً َباجػه 
ُ

 ؤعجضي هظه الشُاب الدكىت و ،ؤزظث

 . آًل مما
ً
  ؤظضه وال ؤقٌغ في الؿجى ؤبضا



ًاهذ جهُى في هكؿها ) بن ؾٌخذ هضي   بًلُامضة مً الؼمً 

بما آن ألاوان لٌكل ؾغ ع  ، و حػلم الٌشحر زالُ هظا الػام 

 وي غبلٌجي لً ؤنُى له  ،الظهب له 
ُ

 ظ ػمًمى لَط غقذ

 ؤن جسبئ اليؿاءق
ً
ًان مً  الغظاُ ًٌغهىن يشحرا  

ً
ؾغا

 الًغوعة صقػخجي إلزكاء طلَ الؿغ لًٌ  اإلاكترى ؤن ٌػغقىه

 (  زم نالذ  له : بًلُاقؿامدجي ًا 

ٍان الظهب ًاهذ ًعبما  ،ؤحػلم  -  إلا
ً
لماجه جلَ مكخاخا

.  

 بًلُا) بضؤ ويُل ؾخٌىن مكخاخا للظهب ! ؟ ؟  -

 ًغصص الٍلماث مغة ؤزغي ( 

 ؤحها الهباح الػاقو للخب والؿػاصة 

 ًا هاقغا غبحر ؤهكاؾَ الباعصة 

 اعججكذ نُغاث الىضي بكخاثَ

ُاع ؤظمل ألاقػاع بغوغت ؤهكاؾَ ذ ألَا
ّ
 وؾى



 وجدذ صدىعى ازخبإث ألامىُاث 

مىح  الُىم لىا قَُ عؾبت َو

 الُىم بهضوثَ هضاوي الجغوح .. 

 زم ناُ : بجها ال جىحي بلى ش يء و 
ً
لِـ قيها ؤي  عصصها يشحرا

 عمؼ ؤو صاللت ..

 
ً
ًان ظضي ًغصصها بػض َلىع الكجغ في ًل ًىم وانكا لهض 

 بجىاع الص، غلى جلَ الصدغة 
ً
 جغة .. ًغصصها زم ًجلـ نلُال

صاللت واضخت بن لم  وبل هىاى عمؼ في ًلماجه جلَ  -

هى ًهُى في ًلماجه )وجدذ صدىعى ازخبإث ظجي قًسب 

ألامىُاث ( هل ٌػهل  ؤن ًسبئ الظهب بالهغب مً الصدغة 

ٍاًت  ًاهذ الخ ؤن ألامىُت هي الظهب ألن ؤو جدتها . ! !  عبما 

 ألامىُا بػٌ
ً
ًان مىظىصا  . ث جخدهو باإلااُ بطا 

  ،لهض ؤنبِذ ًا هضي  -
ً
لم ًسُغ غلى بالي طلَ مُلها

  هل ٌػهل ؤن ًٌىن يالمَ و ،
ً
 ! ؟  جكؿحرى صخُدا



ختى وظض بقاعة بلى  بالبدض خُى جلَ الصدغة بًلُابضؤ 

 و لى ؤؾكل الصدغة  لهض ُعؾم ؾهٌم ٌكحر ب ،جلَ ألامىُت 

 
ً
 لٌىه نؿحر .  ًان واضخا

ً
 ظضا

 مً الظهب ًلما خكغ  ًدكغ  و بًلُاؤزظ  
ً
 وظض يِؿا

ً
نلُال

غة ؤيُاؽ لم ًجض ؾىاها في جلَ ختى اظخمػذ لضًه غك

  ،الىاخُت 
ُ
 زم وظض في ؤخض ألايُاؽ عنػت ي

ْ
قيها ًلماث  خبذ

ؤقاع بليها  قإغُى الغؾالت لؼوظخه و ،يإجها ونُت و 

هي بالهغب مىه زم  زم ظلـ غلى الصدغة و ،بالهغاءة 

 :       ة لهبضؤث الهغاء

 لَ بالظهب ًا بجي  بًلُاذ ؤهذ " بن يى
ً
ؤظً ؤهَ  ،قهىِئا

 
ً
بطا يىذ نض . ؤها عظل الُاخىهت ) ظضى  (  ،حػغقجي ظُضا

 
ً
ؾبب بزكاء الظهب قؿإزبرى غً  ؾإلذ هكؿَ ًىما

  أل لهض خاول ،بالؿبب 
ً
 نالخا

ً
 ؤن ؤيىن عظال

ً
 ظاهضا

ُ
 هجيذ

 ؤن الىظىص في الضهُا ؾحر صاثم 
ُ

 عؾبتي  و .غلمذ
ُ

لهض قهضث

 في الجبل  ،اة بػض مىِث ظضجَ الخُ في
ً
 ؤنلي يشحرا

ُ
يىذ



 غً الىاؽ و
ً
 ؤن ؤظض الؿػاصة خ ،ضجُجهم  بػُضا

ُ
اولذ

 هظا الظهب في مؿاعة  زم ،في الدلىة 
ُ

 ف ، و وظضث
ُ

ي ًل يىذ

هل ؤحى ناخب ؤعي  نلي وأل لُلت ؤطهب بلى هظه اإلاؿاعة 

لت لم ؟الظهب لُإزظه ؤم ال   لٌجي زالُ جلَ الؿىحن الٍُى

 ؤنَّ  ؤي بوؿان ًهترب مً هظه اإلاؿاعة ؤظض
ُ

الظهب  قػغقذ

 ،هض مض ى غمغي ولم ٌػض للظهب نُمت ل .لم ًًٌ ألخض 

 َُ  ؤن ؤغُ
ً
 يشحرا

ُ
 له وظه َ الظهب صون زكذ

ُ
خو قدكغث

 جدذ الصدغة زم صغىث هللا ؤن ًٌىن مً ههِبَ بن 
ً
ٍاها م

 و 
ً
 لهيىذ نالخا

ً
لهض طيغوا لي نهت عظل نالح  . مؿخدها

ٍان ما وزبإ  عب الؿماواث الظي ال  ناُ : ًا ؤمىاله في م

ؤؾإلَ  ،ؤهذ الػلُم  ؤها ؤيؼ اإلااُ هىا و نض عؤًخجي و ًىام

 ؤن ًٌىن هظا اإلااُ 
ً
قمًذ الؿىىاث  ،أليثر ؤبىاجي نالخا

م بلى ؤن خظي بالظهب ظاء ألاخكاص وؤخكاصه بػض مىجه و

  ،ؤخض ؤخكاصه 
ً
 نالخا

ً
 قهحرا

ً
ًان ًدُما  قىاُ الظهب و لهض 

 .اإلااُ ًله 



نغث  لي عظاء واخض مىَ ًا بجي : بطا خملذ هظه ألايُاؽ و

بهما هى  ؛جيـ الكهغاء واإلاؿايحن والُخامى حػّضها غّضا  قال 

 بها وؤمىالىا له وخضه . " و ماُ هللا 

عاخذ هضي جدخًً  و ًبٍي  ًدخًً الغنػت و بًلُاؤزظ 

:  و بًلُا  جهُى

-  
ً
ًان ظضى نالخا  وماث نالهض 

ً
هؼلذ غلى  ،لخا

لم ًىكو الظهب لٌىه ؤعاص مىَ  عوخه الؿٌُىت .

يكٌل صمىغَ ًا  الُخامى . ؤن حؿاغض الكهغاء و

ؼي  ؤن جكغح ى غو ًان مً اإلاك !؟إلااطا جبٍي  ،غٍؼ

 
ً
 البض ؤن جؼ  و ،ألهَ وظضث الظهب ؤزحرا

ً
صاص قغخا

 خهُهت ظضى 
َ

ا  ،ألهَ غغقذ ُّ  . ه

ؤزبروي : و هي جهُى صائها بُغف ع وبضؤث هضي جمسح صمىغه 

ؼي  ! ؟ ؟  ماطا ؾخكػل آلان ًا غٍؼ

 زم ناُ بًلُانمذ 
ً
 : نلُال



-   
ً
ؾإوػع هظا  ،ؾإقػل ما َلبه مجي ظضي خخما

 قُه بػض آلان . ،الظهب غلى الكهغاء 
ً
 عاؾبا

ُ
 لؿذ

  ابدؿمذ هضي زم ويػذ عؤؾها غلى يخكه و
ُ
 و الؿٌُىت

 في ًلماتها  : الهضوءُ 

بطا ؤهكو الكهغاء هظا الظهب واؾخؿلهم ألاؾىُاء   -

ؼي ؟   بؿبب نلت زبرتهم    ماطا ؾُدضر ًا غٍؼ

  ِ
ًّ   ؤهه لم ًدؿ

ً
خضهم مً نبل طلَ ؤن أل  ؤهذ حػلم ظُضا

هل ؾُسغظىن مً يُو الكهغ بلى ؾػت   ،ًدظى بالظهب 

ًان هظا هى الخل الندؿ مه ظضى الؿجى بكػلَ هظا ؟ لى 

ل مؼ الكهغاء مىظ ػمً َ  قُما ؾخكػله و .ٍى
ً
غ ظُضا

ّ
 قٌ

هت ؤيثر بغاغت و ت  قاثضة لَ و بٍُغ  ،لٍل قهحر في هظه الهٍغ

مً ألاقُاء جدخاط بن الٌشحر  .ال حؿخعجل في نغاعاجَ 

ػت بطا لم ًًٌ لضًىا مدؿؼ لًٌ طلَ ًدضر  لهغاعاث ؾَغ

غغيه  ؤما ؤهذ آلان قلضًَ الىنذ بُىله و ،مً الىنذ 

 قُما 
ً
ؼ ظُضا

ّ
 ؾخكػله .قغي



 ،! ؟ ؟ ؤعظىا ؤن جىيحي لي طلَ ماطا حػىحن   -

 . ماجَ ؤيثر نػىبت  مً ًلماِث ظضي قٍل

بطا نؿمذ اإلااُ بحن الكهغاء قماطا ؾُدضر بغؤًَ   -

 ؟  هل ؾِخىنل الىاؽ غً الثرزغة ؤو التهاقذ بلُ
ً
َ ؾػُا

ض   نُاع الُغم  و ؟منهم للخهُى غلى اإلاٍؼ
ُّ

هل ؾٌُل

 ؟ؤو هل ؾيهملىهَ بػض طلَ  ؟ىَ واللهىم غً البدض غ

ؾخًحي  و ىاؽالخالت ؾخًحي بٌشحر مً ال بهَ في هظه

و بطا صزل غلَُ لً  بعانت ًترصص في بىكؿَ ألن ناَؼ الٍُغ

 .  صمَ

 ؼ مؿاغضتهم ؟ُهٌظا لً  ؤؾخُ ،ماطا ؾإقػل  و -

 ختى ونل زم خملذ ألايُاؽ و بًلُاؤمؿٌذ هضي بُضي 

 : زم نالذ له اًاهبهاولخه 

 . بما ًجُى في هكس ي  لىظهب بلى اإلاجُز ألزبرى   -

. .. 
ً
 واهُلها هدى اإلاجُز مػا



** 

ش يء ظمٍُل ًٌىن بػضها .. في " ما ؤظمل ؤن جهض ي خُاجَ 

 " 

ىاظه ظمُؼ ؤن ه، " اإلاؿامغة ش يء مً ؤلاهجاػ الػظُم 

ؤن ههاوم الخُاة بما جدمله مً  ،ؤنىاف ؤلاعهام والخػب 

  ،الًُو  ؤمىاط الههغ و
َ

بعجلت الهُاصة لؿكُىدىا  ؤن همؿَ

الظي ٌػكو اإلاؿامغة ؤلاوؿان بن   . وؾِ ضجُج ألامىاط

 في ق ،خمغٌص غلى نىاهحن الغوجحن اإلامل م
ً
ال اإلاؿامغ ًمص ي ٍَى

و  نػب  لٌىه ًٌدكل ؤن ونىله بلى النهاًت  ٍَغ

ل الغواًت التي زمغة الاظتهاص في الؿعي زل ى الؿػُضة ه

جيخهي بالٌخابت  غواًت جبضؤ باإلاؿامغة وقال ،ًدلم في جدهُهها 

 غنها . "

 جىهل مً الىاقظة ال  و ان الظل في البِذ يإهه لُل ؤصهم ً 

 ؤزظث هضي ؤيُاؽ الظهب و ،يىء الكمـ بال الهلُل 

ض  ،ويػتها ؤمامه    ؤن حػِلزم نالذ له : بن يىذ جٍغ
ً
ٍا مل



ًُمػىن في قًلَ  مً خىلَ ًيخظغون غُكَ و الىاُؽ  و

ض  و .ابضؤ خُاجَ  الظهب وقسظ  ؤن حػِل بن يىذ جٍغ

 
ُ

  زم جمىث
ً
  قدهو عواًخَ نبل مىجَ  غظُما

ً
البض   ،غظُما

ض ؤن ؤزبرى به ، لٍل واخض مىا ؤن ٌػِل عواًخه  هظا ما ؤٍع

 ؤحها الؼغُم .

ماطا حػىحن بهظا : ناُ لها  مً ًلمت " ػغُم " و بًلُاحعجب 

 ! ؟ ؟

 ؾها هدى الدلل  وؤزظث جغبِ قػغ عؤ ابدؿمذ هضي و

 جهُى :  جىظغ بلُه  و

-  ٍُ غلى  ؤن جٌىن  ٌػجي ؤن ًٌىن لضًَ َمىح غا

ًاهذ الخُاة ؤن حؿخمخؼ  .مهغبت مً الؿػاصة الخهُهُت  بن 

ىىا نبرى بالظهب بػض مىجَ قهِ  قاغلم ؤجهم لً  ًل  ،ًٍؼ

َ في خكغة ال ظؿضى اإلاتهال ؤن ًًػىاهى ما ؾُكػلىهه 

خَ في ؤهكَ  إلػالت ى حؿخُُؼ قيها عقؼ ًض ًّ  .هملت غ



 به مً نبل  ؾإزبرى بص يء نض 
ُ

 بن الخُاة ججغبت و ،مغعث

  ًْ َم 
ً
 ؤبضا

ً
ً لً ٌؿخكُض قِئا  .لم ٌؿخكض مً ججاعب آلازٍغ

ًان ظضي ًملَ مً الظهب والؿلُت و الجاه ما ال  لهض  

 و
ً
 طهبا

ً
دىا لٌىه لم ٌػِ ؤخضا لم ًًٌ  ًملٌه ؤخض في نٍغ

 
ً
 و  ، بسُال

ُ
 خحن ؤعي الكهحر ًُلُب مىه يىذ

ً
ؤحعجب  يشحرا

 بلى مىه ُُه  لًٌ ؾغغان ما جدّىُ الخعجباإلااُ قال ٌػ

  بعجاب به
ُ

ن ظضي ًهىم بمؿاغضتهم صون ؤن ؤخحن غغقذ

ًان ًبدض لهم  غً ألاغماُ و ، ٌػُيهم اإلااُ ًغؾل  قهض 

ؼي   .باب ألاغماُ لُإزظوهم مً بُىتهم بليهم ؤع  ؤحػلم ًا غٍؼ

 لهض قػغ الىاؽ بإن الخُاة ؤيثر 
ً
غغقىا ؤن الػمل  و ظماال

هم ًسغظىن مً  ها .الىُت هم ؾبب الىجاح  الؿعي و و

ا في ًىٍم ؤن ألخض صاثغة الكهغ بجهىصهم ؤي ؤجهم لم ٌكػغو 

  غليهم 
ً
ؤيل بلى طلَ ؤهه لم ٌؿمذ لخاظغ ؤن ًغقؼ  .قًال

ٍاع  ظه ًل مًقهض ونل في و ،  ًدخٌغ ألاؾػاع و ؾعى لالخخ

دىا و ؤو ؤعاص ؾل الىاؽ  لم  ًًٌ  قػاف الىاؽ في نٍغ

 .هىاى قهحر ؤو مدخاط 



بن ًان الخجاع ٌؿخؿلىن الىاؽ في  قماطا ؾخكػل ؤهذ 

خَ ؟ ًجب ؤن ال حػُي الىاؽ اإلااُ ٌػبشىن باألؾػاع  و نٍغ

هت الصخُدت في ظىُه مهم الٍُغ
ّ
ؤلم  . بل ًجب ؤن حػل

ًان ًـإزظ ؤَكاُ الكهغاء مػه في حؿمؼ بالهُاص ال ظي 

الؿكُىت قُػلمهم الهُض  لِؿخُُػىا بػض طلَ ؤن ًجّغوا 

 اًبدشى  و اًهخاجى  قباى نُضهم صون مؿاغضة مً ؤخض  و

غً عػنهم بإهكؿهم لخػِل غاثلت ًل واخض منهم خُاة 

مت  قما الكاثضة  التي  .هظا زحٌر مً طُ الؿااُ  و، يٍغ

 ؟ الؿمَ بطا لم ًخػلمىا انُُاصه  ؾخجىيها خحن حػُيهم

 هل قهمذ اإلاههىص ! ؟ ؟

ؼحي - لًٌ اإلاكٍلت ؤوي ال ؤظُض  لهض نضنِذ ًا غٍؼ

البض لي ؤن ؤيىن  ، الؿىم في خُاحيلم ؤصزل  الخجاعة و

 
ً
 جاظغا

ً
 ؤؾخُُؼ غخُها

ً
ؤمام هاالء الىنىف مخمّغؾا

 اللهىم  صون ؤن ٌؿخُُػىا زضاعي  ! ؟ ؟



ًاهذ هضي زالُ جلَ ل شدهُت  ) 
ّ
 ، بًلُااإلاداصزاث جدل

طلَ ؤهه عظل ًدب الاغخماص غلى هكؿه لًٌ  لهض غغقذ 

 بال زبرة 
ً
ن الظي ٌؿعى للىجاح في ببط  ،ظػل مىه عظال

م مً ججاعبهم و خُاجه غلُه ؤن ًسالِ الىاؽ و
ّ
ض  ًخػل ًٍؼ

 ( مً اظتهاصه لُخجاوػهم . 

 :نالذ له  ؤخًغث هضي بػٌ اإلااء زم ؾٌبخه غلى ًضًه و 

 زم ظلؿذ ؤمامه و ،اؾؿل وظهَ نبل ؤن ججل الضمىع   -

 هضوء :  نالذ بٍل زهت و ابدؿمذ و

 بإهَ ؤ ،ال جهلو  ،لضي زبرة في هظا  -
ً
ها ؤزو جماما

 
ً
 و ؾخٌىن عظال

ً
  غظُما

ً
 خهُهُا

ً
لًٌ لضي عظاء ًا   ػغُما

ؼي   ؤعظىه مىَ .  غٍؼ

 ؤزظ نُػت مً نماف و)  -
ً
  نبل ؤن ًغص ظىابا

ّ
ل وك

 ناُ ( : زم ؤمؿَ بُضحها وبها وظهه 

ؼحي ما هى َلبَ ؟  -  جكًلي ًا غٍؼ



ؼي ؤهَ بطا قػلذ هظا ًله قؿٌُىن  لخػلْم  - ًا غٍؼ

 
ً
عبما  و ،مً ألامىاُ ؤيثر مما جملٌه آلان  يشحٌر ما  لَ ًىما

 و
ً
  ؾدبجي نهىعا

ً
 يبحرا

ً
قالخاظغ الىاجح ال وخضى جكخذ ؾىنا

قةهىا هدً مً الضهُا  مهما ملٌىا  و  ،ًخىنل غىض خض 

ًالىاع جإًل و ،ٍض البكغ ال هخىنل غً َلب اإلاؼ  ال  بهىا 

 . ىؾىا هٌظا هي هك  ،حكبؼ 

 نالذ : و بًلُاؤمؿٌذ بُضي  زم خّغيذ هضي ًضها و

ؼي  قٍل ما في طلَ الىن  - ذ بطا جدهو لَ هظا ًله ًا غٍؼ

ضه مىَ ؤن ال جخؿحر  البالء غً هاالء ؤن حؿخمغ في صقؼ  و ؤٍع

 ما ؤ اإلاؿايحن و
ً
 ًىما

ً
 خهُهُا

ً
   ،ن جٌىن ػغُما

ُ
قةوي عؤًذ

 مً الىاؽ حؿّحروا غىضما اػصاصوا زغاًء 
ً
 . يشحرا

لً حؿحروي ألامىاُ مهما  و لً ؤحؿحر  ،ؤغضِى بهظا  -

 . يثرث 



ل ؤؾكغ غً هؼوُ صمىع  اهتهذ اإلاداصزت باخخًان ٍَى

خحن ًاهذ  اثلتهاغ لخظيغها ظضها و ؾازىت مً غُىيها

ًاهذ جهغؤ الٌخب في غىضما  و حػِل في  عزاء ووػُم 

 بهامه جدذ غُىيها وب بًلُابلى ؤن ويؼ  ؤخًان ظّضها 

هض غىيها هللا بـ ل، قػاصث بلى هكؿها الهىة  مسح صمىغها

 . ؤزا  ؤبا و ػوظا و بًلُا

ؼحي بهج - ؤقػغ بإوي  ،ي ؤقػغ باالعجُاح مػَ ًا غٍؼ

بن الغظل مهما يبر لً ًجض ما ًٌمل  ،ؤيثر نىة مً طي نبل 

صخٌُذ ؤن  بػٌ الغظاُ ًغي ، هههه بال امغؤة ًتزوظها 

 
ً
بهى مٌملت لىههه في هظغ في هظغه لٌنها  ؾد اإلاغؤة هانهت

ؼحي ؤهه ًجب غ .الخهُهت  مىها ًا غٍؼ
ّ
لى الغظاُ لهض غل

 هظه ٌىن لًٌ ال ًمًٌ ؤن جمسالكت ههاثذ اإلاغؤة 
ً
 ناغضة

ىه بؾغام قبػٌ اليؿاء لها مً الػهل ما ًمٌ ،صاثمت 

ًٌ الهلُل مً الغظاُ مً ٌعي لالغظل في وخل الخمانت 

ًاهذ  و ،هظا   مً الغظل خحن زلهذ خىاء اإلاغؤة بن 
ً
ظؼءا

 البض ؤن حهخم بالجؼء 
ً
ًان ؤنال مً يلؼ آصم قةن الغظل بن 



قمً الُبُعي ؤن بن جغيه  و ،اإلاإزىط مىه ختى ال ًكؿض 

ـَ   . ًكؿض باقي ظؿضه   : ال جي
ً
 ؤنُى في هكس ي صاثما

ُ
 يىذ

ؤحها الغظل ؤن ؤصخاب الخٌمت نالىا : بن ؤنؿغ اليؿاء 

غهل  يمَّ  ًْ وؤطًى الغظاُ َم  ،ت الغظل حؿخُُؼ نخل غبهٍغ

 . امغؤجه
ً
 لً ؤجسلى غىَ و بلى غهله لُىاال الؿػاصة مػا

 
ً
 هصخَ . غلى  ؾإغمل صاثما

نغعا ؤن ًسبئا الظهب ًله في  و بىهُدت هضي ًلُابؤزظ 

ٍان ما و  قهِ و م
ً
 واخضا

ً
ت و ًإزظا يِؿا  ٌػىصا بلى الهٍغ

الخجاعة  بًلُاًماعؽ  و ًسخلُا بالىاؽ  ٌػِكا قيها  و

ت  لخٌىن بضاًت زحر لهما و  .ألهل الهٍغ

  و 
ً
  ًاهذ هضي نض عؾمذ له زُىاجه جلَ زُىة

ً
ختى  زُىة

 جدهُو َمىخه ختى ًىاُ  لُه وغال جخكخذ غُىن اللهىم 

 لهض نالذ  له :  ،في ؤنغب ونذ 

ؤزبر الىاؽ ؤهَ نض وعزذ بػٌ الىهىص غً ظضى   -

  ؤعصث ؤن جضزل بلى الؿىم و و
ً
ًاها م قيها ز حكتري ص



 مً ؤخض ألاؾىُاء 
ً
ًَ  و حؿخهغى ماال خخظاهغ ؤهَ بِخَ ل جغه

 ؤزغي 
ً
 ج و ال جملَ ههىصا

َ
ختى بطا انترب  ججاعجَ قيها  بضؤ

 اؾترظػذ الغهً  و مىغض الؿضاص ؤغضث بلُه ههىصه و

 بػض  و ،يإهَ نض هجخذ في ججاعجَ جلَ 
ً
هٌظا جٌبر ًىما

 زالُ هظه الكترة حؿاهم في مؿاغضة الكهغاء و ًىم و

  اإلا
ً
حؿاغضهم نضع  خسكٌ لهم ألاؾػاع وقدخاظحن غلىا

قةطا ؤخبىى . الؿػاصة  لهم البؿمت و ُب اإلاؿخُاع و تهَ 

 هجظبا
ْ

لً ججض في هظه  ًدّبىىبػض ؤن  و ،هم بلَُ نلىبُ  ذ

ت مً ًداُو   بػض ًىم جٌبر ؤيثر قإيثر  و، ًظاءى بالهٍغ
ً
ًىما

 و و
ً
 لهم  جهبذ ػغُما

ً
بطا ؤنبدذ يظلَ قلً  و، ؾُضا

جبجي  ًهل في وظهَ جاظغ ؤو مساصع قخسكٌ لهم ألاؾػاع و

حؿىيهم غً  و  مً بحن ؤظهغهم جبُض الكهغ  و  لهم الضًاع

 حؿاغضهم في ًل ألاخىاُ  الؿااُ و
ً
ضا َُّ  و ؾ

ً
قخٌىن لهم ؤبا

 . و بهظا
ً
 ؤبضا

ً
و عؾبت ظضى وجدهو جده قال ٌػهىن لَ ؤمغا

  َمىخاجىا مػَ .



  بًلُاًان 
ً
مام ظِكه يإجها زُُب ؤ  ًىظغ بليها مخعجبا

 ابدؿم لها و ؤًهً ق
ٌ
 الػالي وؤن َمىخها  غظُمت و ؤجها امغؤة

غحن الُهحن  وؤًهً ،حر ؾُدهو لهما الٌشحر مً الىجاح الٌب

قهلُل مً اليؿاء مً جملَ هظه  ؛ؤهه عظل طو خظ غظُم 

  حؿاهم في هجاح ػوظها . الغؾبت و

 

 

 

 

 

 



 بهي مً الغواًت 

 الكهُى 

 ..... الػاقغ  ألازحرالؿاصؽ  –الدامـ 

 

 بٍل  نضم 

 هل حؿخدو الغواًت غىاء الُباغت واليكغ ؟

ؼ الهاعت  وبن يىذ لم جهغؤ  ؤهخظغ  عؤًَ غٍؼ

 البهُت ..

 



 اًمُلي :

ibrahimalshamlan@gmail.com 

 نكدتي في الكِـ  بىى 

https://www.facebook.com/ibrahimshamlan 

 

 ء عؤًَ ..ال جترصص في ابضا

 ابغاهُم الكمالن
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