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الكتاب :الصرخة
المؤلف :محمد سمير
الغلاف:
تدقيق لغوي :سارة صلاح
رقم الإيداع:
الترقيم الدولي:
مدير النشر :عمر عودة12222530130 :
مدير التوز يع01153339390 :
الإشراف العام :محمد المصري

جميع الحقوق محفوظة

لدار الرسم بالكلمات وأ ي اقتباس أو تقليد أو إعادة طبع أو نشر بشكل إل كتروني أو
فوتوغرافي أو غيره دون موافقة كتابية ،يعرض صاحبه للمساءلة القانونية.

الٗىىان 50 :قاعٕ ٖشمان مدغم ،الُالبُتَ ،غم.
ث0225622743 /01221064663 /01111529029 :
https//www.facebook.com/dar.elrsm.blklema
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اله ـ ـغز ـ ـ ـ ـ ـت
عواًت

مـدمض ؾمحر

صاع الغؾم بال٩لماث
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جدُت بظال ٫وج٣ضًغ

إلى أبي الأستاذ/سمير محمد صابر
وإلى أمي السيدة/ميرفت محمود واسأل الله لهما الصحة والعافية

وطول العمر فلهما منِّي كل التحية والتقدير .
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بَضاء
إهداء إلى زوجتي ورفيقة عمري الأستاذة/دعاء عبد الرحمن

طاحون التي ساعدتني بكل جهدٍ لديها وتحملت كل الأعباء الممكنة
حتى تفرِّغ لي الوقت لأقدم ل كم هذا العمل الذي أرجو من الله أن
يكتب له القبول لدي حضراتكم.
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بَضاء زام

إلى ولدي عمر وسيف ،أجمل ما من الله علي به
أهدي هذا العمل والله اسأل لهما الصحة والعافية والسلامة
والتوفيق في حياتهما المستقبيلة.
شكر خاص

-9-

- 10 -

ق٨غا ً
ؤ٢ضم ً
زانا ل٩ل مً :
الض٦خىعة /عحهام الجغٍخلي التي ٢امذ بمغاظٗت ألاخضار
الخاعٍسُت في الغواًت.
ؤدي ونضً٣ي اإلاهىضؽ /عامي خمضي إلاا ٢ضم لي مً مؿاٖضاث
ؤزغث الٗمل .
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اإلا٣ضمت
"ؤها الغب الٗلي
ؾخالخ٨٣م اللٗىاث
جظ٦غوا ً
صوما ؤهجي الغب ألابضي
وؤن لٗىتي ؾخالخ٨٣م ولى بٗض ؤلٖ ٠ام
ؤها الٟغٖىن ،ؤها ؤلاله ،ؤها مل ٪مهغ ،وَظا الجخُم الظي ؤعاٍ
ؾُ٨ىن ُ٢غة في بدغ َى ٫ما ؾخال٢ىن"
وفي هٓغة عجُبت مً ؾضهت اإلاٗبض وً٢اة اإلاد٨مت الٗلُا التي و٠٢
ؤمامها الٟغٖىن و٢ض ؤخُِ بإٖمضة قاَ٣ت وَى ًىٓغ خىله بلى
اإلاجض الظي جُل٘ له ً
ًىما ،ول٨ىه ال ٌؿخُُ٘ ؤن ً٣اوم ألالم الظي ٧اص
ٌٗخهغ ؤمٗاءٍ وَى ًغي ؤمامه الجخُم وؤلؿىت الىحران وألاٞاعي
والخُاث ج٣بل ٖلُه مً ٧ل خضب ونىب وَى ًهغر ختى ؾِ٣
ً
نغَٗا وَى ً٣ى" ٫ؤها الٟغٖىن" ٩ٞاهذ جل ٪الهغزت نغزت
الٟغٖىن.
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-1ً
ً
مغجضًا "جِكحرث"
مؿخلُ٣ا ٖلى ؤعٍ٨ت وزحرة مً الجلض
ًجلـ اإلا٣ضم ؤًمً
ً
عماص ًًا وبىُاال ؤؾىص واللظًً ٌك٨الن" بُجامت" الىىم و٢ض ٟٚلذ ُٖىه
وبجىعاٍ ػوظخه الجمُلت "ههى" و٢ض ٧اها لُلت ؤمـ ٌكاَضان الخلٟاػ ً
مٗا،
و٢ض ٚلبهما الىٗاؽ .و٧ان بِذ ؤًمً ٖباعة ًٖ ُٞال ظمُلت في قاعٕ الدؿٗحن
بالخجم٘ السامـ ،جخ٨ىن مً خضً٣ت ظمُلت وخمام ؾباخت نٛحر والُٟال
جخ٨ىن مً َاب٣حن؛ ٟٞي الُاب ٤ألاو٢ ٫اٖت اؾخ٣با ٫الؼواع و٧اهذ واؾٗت
عخبت ٞغقذ بإظمل ألازار وؤٚالٍ ومُبش ظمُل ٖلى الُغاػ ألامغٍ٩ي وباع
نٛحر ًدىي ؤ ً
هىاٖا زانت مً الىَؿ٩ى الظي اٖخاص ؤن ٌكغبه ؤًمً ،وفي
الضوع الشاوي ٧اهذ َىا ٥زالر ٚغ ٝواؾٗت ٢ض زهو بخضاَا لىٟؿه َى
وػوظخه وزهو ألازغي البىه "ؤخمض" الظي ٧ان في الشامىت مً ٖمغٍ
والشالشت ٧اهذ البيخه "هضا" التي ٧اهذ في الؿاصؾت مً ٖمغَا.
اؾخٟا ١ؤًمً ٖلى نىث َاجٟه و٢ض نضخذ عهخه لخىٓ٢ه مً هىمه وبطا
هي مضًغٍت ألامً جُلب مىه الخًىع ً
ٞىعا؛ ٣ٞض ظاءَم بال ٙبالٗشىع ٖلى
ظشت وظضَا بٌٗ ٖما ٫الخٟغ الظًً ٧اهىا ً٣ىمىن بإٖما ٫الهُاهت
الضوعٍت لكب٩اث الٛاػ٣ٞ ،ض وظضوا ظشت لبيذ في الٗكغٍىاث مً ٖمغَا
م٣خىلت ب ُ٘٣خاص في ع٢بتها و٢ض ظغصث مً زُابها وَمؿذ مٗالم وظهها
ً
جماما ٦إهما الجاوي ٢ض ؾ٨ب ٖلى وظهها ماء الىاع ختى ازخٟذ جل ٪اإلاالمذ
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بهىعة بكٗت؛ ٞلم ٌٗغٞىا ما خضر لها بالًبِ وال َىٍتها وال إلااطا ٗٞل بها
َ٨ظا؟
ً
مٟؼٖا ٞهغٕ ٖما ٫نُاهت الٛاػ بلى الاجها ٫بالكغَت التي بضوعَا
٧ان ألامغ
ً
ؤعؾلذ ٞغٍ٣ا مً البدض الجىاجي ،و٧ان الؿُض مضًغ ألامً ٢ض ؤؾىض مهمت
الخد ٤ُ٣في َظٍ الًُ٣ت بلى اإلا٣ضم "ؤًمً" طل ٪الظي قهضوا له َُلت
ؾىحن زضمخه في ظهاػ الكغَت بالٟ٨اءة والجزاَت والظ٧اء اإلاخ٣ض وال٣ىة
واللُا٢ت بل والٟ٨اءة الٗالُت في الخضعٍب ٖلى ظمُ٘ ؤنٗضجه البضهُت
والظَىُت؛ لظل ٪ؤو٧ل مضًغ ألامً مهمت ال٨ك ًٖ ٠مالبؿاث َظٍ
الًُ٣ت لًابِ ٌٗض مً ؤٟ٦إ الًباٍ لضًه في مضًغٍت ألامً.
اعجضي ؤًمً مالبؿه؛ بىُاله الغماصي و٢مُهه ألابٌُ ووي٘ نضعٍت
الؿالح ؤؾٟل بؼجه الؿىصاء ،وخظاءٍ ألاؾىص ألاهُ ٤و٢ض ن ٠ٟقٗغٍ
وجىظه بلى ؾُاعجه "الجُب" لُخىظه بلى م٩ان مٗاًىت الجشت لُٗغٖ ٝما
ؾِؿٟغ َظا الُىم الٛغٍب الظي ٧اهذ بضاًخه م٩اإلات َاجُٟت ٞدىاَا "ًا
باقا في ظغٍمت ٢خل خهلذ وٖاًؼًٍ خًغج ٪في اإلاضًغٍت بإؾغٕ و٢ذ".
ً
ٞغص ؤًمً ٢اثال" ًا ٞخاح ًا ٖلُم ًا عػاً ١ا ٦غٍم ٖلى الهبذ خض ًهخى خض
ٖلى جلُٟىن ػي صٍ َُب اٟ٢ل اٟ٢ل ؤها ظاي".
٧ان ؤًمً وَى في الُغٌٍ ٤ؿترظ٘ اإلا٩اإلات وَؿإ ٫هٟؿه جغي ما الظي خضر ؟
و ٠ُ٦ؾُ٨ىن مؿاع َظا الُىم العجُب؟
اجهل ؤًمً بمؿاٖضٍ وطعاٖه ألاًمً الغاثض ؤمجض ،وَلب مىه ٖىىان
الخاصزت وؤهه ؾِخىظه مباقغة بلى م٩ان الخاصر ٞال صاعي ؤن ًظَب بلى
ً
اإلاضًغٍت ؤوال.
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ً
بالٟٗل ونل ؤًمً بلى م٩ان الخاصر لُجض بيخا جبضو ٖلى ظؿضَا ٖالماث
الكباب وال ًٓهغ مً مالمدها شخيء ،بِىما قٗغَا ألاؾىص ميؿض،٫
وظؿضَا الىدُ ٠الظي جٓهغ ٖلُه ٖالماث اإلا٣اومت والٗى ٠والهغإ،
و٧اهذ الجشت ٢ض صٞىذ في التراب بُغٍ٣ت جبضو و٦إهما الظي صٞجها لم ًً٨
ٌٗىُه ً
ً
ْاَغا مجها بٌٗ ألاظؼاء و٦إهما ٢ض صٞجها
جماما بزٟاء الجشت؛ ٣ٞض ٧ان
ٖلى عجالت وٞغ ٢بل ؤن ًغاٍ ؤخضَ .ظا ما ٢اله ٖامل الهُاهت الظي وظض
الجشت وَى ًبدض في ألاعى ًٖ م٩ان ماؾىعة الٛاػ التي ؾىً ٝجغي لها
ٖملُت الهُاهت .
بضث البيذ م٣خىلت بُغٍ٣ت وخكُت و٢ض ؾ ِ٣لخم وظهها ٞهاع وظهها
ً
ً
مٟخىخا ٦إهما ٧اهذ حؿخُٛض مً
مٟؼٖا ،ول ً٨الٛغٍب في ألامغ ؤن ٞمها ٧ان
شخيء ؤو تهغب ً
ً
مٟخىخا ٦إهما َالٗذ الكُُان
ٞؼٖا مً شخيء بضا الٟم
ؤمامها وبضث ؤؾىاجها باعػة والخل ٤قضًض ؤلاخمغاع والُٗىان ظاخٓخان ٢ض
زلخا مً الجٟىحن خُض ؤطًبا م٘ الجلض؛ ٣ٞض ٧اهذ ُٖىاَا جىبئ ًٖ ٞؼٕ لم
ًُالٗه بال مً ؾ ِ٣في ٢لٗت الكُُان.
ً
ً ً
مٟؼٖا خ٣اْ ،ل ًىٓغ بلحها ؤًمً مداوال ؤن ًٟهم ما َظا الظي
٧ان اإلاكهض
ًدضر؟ ظشت مكىَت الىظه و٢ض بضا ٖلحها الغٖب وؤػَ٣ذ عوخها بُ٘٣
هاٞظ بألت خاصة في ع٢بتها ٦إجها طبدذ ٧الضظاظت ،ولَ ً٨ظا ٧له ما ٧ان
لِكٛل با ٫اإلا٣ضم ؤًمً ختى َلب مً ٞغٍ ٤اإلاٗاًىت ؤن ًخهل بىُ٦ل
الىاثب الٗام الظي ظاء لُبضؤ ٖملُت اإلاٗاًىت والظي بضث ؤمامه خالت ٚغٍبت
ظضا ،ول ً٨ألاٚغب مً طل ٪ما عآٍ الازىان خُىما َلب وُ٦ل الىاثب الٗام
ألاؾخاط "ؤقغ "ٝمً الُبِب الكغعي ؤن ًبضؤ اإلاٗاًىت اإلابضثُت للجشت وإلاى٘٢
الخاصر بلى ؤن ًخم ه٣لها بلى اإلاكغخت؛ خُض ؾُجغي لها حكغٍذ ٧امل إلاٗغٞت
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ؾبب الىٞاة الخ٣ُ٣ي وما بطا ٧اهذ َظٍ الجشت جدىي ؤؾغ ًاعا مسبإة بحن
َُاتها ٢ض حؿاٖض الكغَت في خل لٛؼ َظٍ الًُ٣ت ،ول ً٨العجب العجاب
ً
ظمُٗا خُىما بضؤ الُبِب الكغعي الض٦خىع مضخذ بخدغٍ٪
َى ما عآوٍ
ً
ً
الجشت ٞلما ٢لبها ْهغا لبًُ احؿٗذ ؤخضا ١ؤُٖجهم ظمُٗا وبضا الٟؼٕ
ً
ممؼوظا بالضَكت ًُل مً ؤُٖجهم خُض عؤوا ما لم ً ً٨لُ٣غٕ زاَغ ؤخضَم
.ِ٢

***
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 - 20َىا ٥في ظامٗت ال٣اَغة في ٧لُت آلازاع وفي ؤ٦بر ٢اٖاث اإلادايغاث٠٣ً ،
الض٦خىع "ٖمغ ؾمحر" بملبؿه ألاهُ ٤وق٩له الىؾُم ،ختى بهه ٧ان ٞتى
ؤخالم ظمُ٘ بىاث الجامٗت بل وًٖىاث َُئت الخض َـ ً
ؤًًا .و٠٢
ع
ببىُاله ألاؾىص و٢مُهه اللبجي وبؼجه الؿىصاء وَى ٌكغح لخالمُظٍ الظًً
٧اهىا ٢ض مألوا ال٣اٖت ًجلؿىن في اؾخمإ واهبهاع ٚحر ٖاصًحن و٦إن ٖلى
عئوؾهم الُحر ،ظلؿىا في بنٛاء جام ٌؿخمٗىن بلى الض٦خىع ٖمغ والظي
٧ان ًدايغَم ًٖ مهغ الٟغٖىهُت؛ ٣ٞض ٧ان الض٦خىع ٖمغ مً ؤقهغ
اإلاخسههحن في الخاعٍش الٟغٖىوي لِـ في مهغ وخضَا بل في الٗالم ؤظم٘،
٧اهذ مالٟاجه ٢ض جغظمذ للٗضًض مً اللٛاث ،لِـ َظا ٞدؿب بل ٧ان
ً
مدايغا ًجُض الٗضًض مً اللٛاث وٍدايغ في ٦بري ظامٗاث الٗالم؛ ٣ٞض
ً
ً
ؾخاطا ً
ومدايغا ًل٣ي الٗضًض مً
ػاثغا في "الؿغبىن" في ٞغوؿا
٧ان ؤ
اإلادايغاث في الىضواث الٗلمُت والخاعٍسُت في اإلاخد ٠البرًُاوي بةهجلترا؛
٣ٞض ٧اهذ م٣االجه ججىب الصخ ٠الٗاإلاُت.
لم ً ً٨الض٦خىع ٖمغ ٢ض ججاوػ ألاعبٗحن مً ٖمغٍ ،عظل ًمُل بلى الؿمغة
ً
ٗ٦اصة ؤبىاء مهغ اإلادغوؾت و٧ان َىٍال عقُ ٤ال٣ىام مٗخض ٫البيُت
مخىاؾ ٤الجؿضً ،ماعؽ الغٍايت وبسانت عٍايت الخيـ ،و٧ان مً ؤبُا٫
الٗالم في لٗبت الكُغهج ٌٗك٣ها وٍماعؽ ٞحها ؤٖى ٠الغٍاياث الظَىُت،
٧ان قٗغٍ ؤؾىص ٢ض زِ الكِب ٖاعيُهً ،خمخ٘ بىٓغاث خاصة و٢ضعة
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ٞاث٣ت ٖلى اؾخضٖاء اإلاٗلىمت وجدلُل الصسهُت التي ًخدضر مٗها ،ختى
بهه بؿغٖت مظَلت ًم٨ىه ؤن ً٣ى ٫لي شسو ً ٠٣مٗه ولى لى٢ذ ٢لُل
مً مً شسهُاث الخاعٍش ٌكبهه؟ والعجُب ؤهه ما ٗٞل طل ِ٢ ٪بال وؤطًٖ
له ٧ل مً ؾمٗه بىٟاط الغئٍت وخضة البهحرة والظ٧اء اإلاخ٣ض ،و٢ض ٧ان ًخ٩لم
ً
م٘ جالمُظٍ الظًً ٖك٣ىا مدايغاجه ًٞال ًٖ َغٍ٣ت بل٣اثه اإلابهغة٧ ،ان
ًدضثهم ًٖ ملى ٥الضولت الخضًشت الٟغٖىهُت وبالخدضًض ٧اهذ اإلادايغة
ًٖ ملى ٥ألاؾغة الٗكغًٍ التي خ٨مذ مهغ مىظ ٖام .١ 1200م بلى ٖام
.١ 1085م ؤي ما ً٣غب مً ماثت وزمـ ٖكغة ؾىت ،والتى ٖغ٧ ٝل خ٩امها
باؾم عمؿِـ؛ ٣ٞض ٧ان ماؾؿها َى عمؿِـ الشالض ،و٧ان اؾمه ً
ؤًًا
(وؾغ ماٖذ آمىن) (مغ آمىن ) والتي ٧اهذ حٗجي باللٛت اإلاهغٍت ال٣ضًمت
ال٣ىي بماٖذ وعٕ ومدبىب آمىن
زم ٧ان خ٨م عمؿِـ الغاب٘ ،زم عمؿِـ السامـ ،زم عمؿِـ الؿاصؽ ،زم
عمؿِـ الؿاب٘ ،زم عمؿِـ الشامً ،زم عمؿِـ الخاؾ٘ ،زم عمؿِـ
الخاصي ٖكغ؛ ٩ٞل خ٩ام َظٍ الٟترٍ ٧اهىا مً ملى ٥الغٖامؿت والتي ٢ض
ً
واضخا هجم ؤلاله الغٕ في َظٍ ألاؾغة ،و٧ان الُالب ًجلؿىن
ْهغ ٞحها
ٞاٚغٍحن ؤٞىاَهم مً ظما ٫ما ٌؿمٗىن مً خؿً الؿغص وظما ٫الترجِب
وؤؾلىبه الجظاب ألازاط وماصجه اإلاخض٣ٞت؛ ٞلم ً ِ٣ٞ ً٨في ال٣اٖت ًجلـ
الُالب بل ٧ان َىاً ٥
ؤًًا ًجلـ ؤؾاجظة ٦باع ظاءوا لِؿخمٗىا بلى
مدايغة الض٦خىع ٖمغ ،و٧ان اإلاىيىٕ الغثِسخي الظي ًدىاوله الض٦خىع ٖمغ
َى الخضًض ًٖ ا٦دكا ٝزالر بغصًاث جخدضر ًٖ ماامغة وؿاثُت جمذ ٖلى
اإلال ٪عمؿِـ الشالض ،و٧اهذ ً
ؾببا في وٞاجه و٧ان الض٦خىع ٖمغ ٌكغح
ههىم البرصًاث الشالزت وما خىجه َظٍ البرصًاث مً مٗلىماث بالٛت الض٢ت
وألاَمُت لكغح جٟانُل َظٍ الٟترة الٗهِبت ظضا مً خ٨م مهغ ،وٞىع ؤن
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اهخهى الض٦خىع مً اإلادايغة وٖال الدؿ ٤ُٟفي ؤعظاء ال٣اٖت اإلا٨خٓت وبضا
ٖلى ؤوظه الجلىؽ خحرة قضًضة م٘ بعجاب بالٜ؛ ٞالُٗىن ظمُٗها جلم٘
بكضة مً َظا ال٨م الهاثل مً اإلاٗلىماث الجضًضة التي ؤجُدذ لهم وما ٧اهذ
ؤن جدشجى لهم لىال َظٍ اإلادايغة الكُ٣ت.
و ٠٢الض٦خىع ٖمغ ٗ٦اصجه بٗض ٧ل مدايغة ٌؿلم ٖلى الُلبت وٍجُب ٖلى
ؤؾئلتهم بؿغٖت قضًضة زم ًىهغ ٝبلى م٨خبه في ال٩لُت في الضوع الشالض
بجىاع م٨خب عثِـ ال٣ؿم ب٩لُت آلازاع ،وما بن ونل م٨خبه ختى وظض زالزت
عظاٖ ٫لحهم ٖالماث الجض وال٣ؿىة ٌؿإلىهه ب٩ل خضة:
 خًغج ٪الض٦خىع ٖمغ؟ً
مخلٗشما:
ٞإظاب
 وٗم ؤها الض٦خىع ٖمغ في خاظت؟ محن خًغاج٨م ؟ؤظابىٍ:
 بخىا مً مضًغٍت ألامً ،وخًغج ٪مُلىب ًٞىعا للخًىع ٖىض مٗاون
اإلاباخض لؿاال ٪في ؤمغ في ٚاًت ألاَمُت والسُىعة؟
جهلبذ ٢ضما الض٦خىع ٖمغ في ألاعى وبضؤ الخىجغ ًيخابه؛ ٞهى ما اٖخاص ؤ ًبضا
ؤن ًضزل بلى ؤ٢ؿام الكغَت ؤو اإلاضًغٍت بال  ِ٣ٞالؾخسغاط ؤوعا ١عؾمُت
ؤما بهه الُىم مؿخضٕ مً ٢بل عثِـ اإلاباخض ٧اهذ اإلاؿإلت م٣ل٣ت ظضا
ومدحرة لبٗض خض لم ًًٟ ً٨هم ما الظي ظغي ؤو ما الظي ًدضر بالٟٗل؟
َلب مجهم ؤن ًٟهم ؤو ٌؿخىضر ألامغ ؤو ُٞم ًُلبه اإلاٗاون ،ؤظابىا لِـ
ٖىضها ؤوامغ بإ٦ثر مً اؾخضٖاث ٪وٖضم مٛاصعة اإلا٩ان مً صوه ٪مهما ج٩ل٠
ألامغ.
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َىا زغط مٗهم الض٦خىع ٖمغ ل٨ىه َلب مجهم ؤن ٌؿحروا بجىاعٍ بُغٍ٣ت ال
ً
جلٟذ ألاهٓاع بلحهم خٟاْا ٖلى ؾمٗخه في الجامٗت التي ٢طخى ٖمغٍ ٧له
ًداٖ ٔٞلحها ختى ناع مً ؤ٦بر زبراء الٗالم في الخاعٍش الٟغٖىوي ،ولً٨
ألاؾئلت التي ٧اهذ حٗه ٠بظًَ الض٦خىع ٖمغ ٧اهذ ُٟ٦لت بيؿ ٠عؤؾه؛
٣ٞض ٧اهذ ججى ٫بساَغٍ بؿغٖت وخضة ٞاث٣خحن وَى ًمصخي مٗهم ػاجٛت
ؤبهاعٍ ًداو ٫ؤن ًٟهم ما الظي ًدضر وبلى ؤي شخيء ٢ض حٗه ٠به ألا٢ضاع
وجُىح به ؾاٖاث َظا الُىم؟

***
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-3هٓغ اإلا٣ضم ؤًمً بلى مؿاٖضٍ الغاثض "ؤمجض" زم بلى وُ٦ل الىُابت والُبِب
الكغعي ،والظًً ٢ض ؤظمٗىا بىٓغاتهم اإلاؿخٛغبت ٖلى عجب ماًغون؛ ٣ٞض
٧ان ؤ ً
مغا في ٚاًت الٛغابت والسُىعة ٞهم اٖخاصوا ؤن ًغوا ظغٍمت ٢خل ؤو ختى
طبذ ؤو حكىٍت ل ً٨العجُب ؤجهم عؤو ٖلى ْهغ اإلاججي ٖلحها عؾىم ٚغٍبت؛
ؤعبٗت ؤؾُغ مً الغؾىم والى٣ىف العجُبت مغؾىمت بماصة لم ٌؿخُ٘
ً
واضخا
الُبِب الكغعي في باصت ألامغ مٗغٞت ما هي ل٨جها ماصة ٚغٍبت وٍبضو
ظضا ؤجها خضًشت ال٨خابت ٣ٞض عجر الُبِب الكغعي ؤجها ٦خبذ بٗض وٞاتها
مباقغة ،ول٨ىه َلب ؤن ًإزظ الجشت بلى اإلاكغخت ،وَىا ٥ؾِخم ً٨مً
مٗغٞت ال٨شحر مً ألاؾغاع والٛمىى الظي ًلَ ٠ظٍ الطخُت اإلاؿُ٨ىت.
٧اهذ الؿُىع ألاعبٗت اإلا٨خىبت ٖلى ْهغ الطخُت جبضو و٦إجها ه٣كذ
بدغُٞت قضًضة لغظل ًجُض الغؾم ببراٖت ،ول ً٨اه٨ماف الجلض وجٟاٖل
ً
واضخا ؤجها جمذ بٗض
اإلااصة التي ٦خبذ بها الخغوٖ ٝلى ْهغ الطخُت بضا
زغوط الغوح مباقغةً .
ً
واضخا ؤن الجشت خضًشت ٞلم ًمغ ٖلى ٢خلها
ؤًًا ٧ان
ؾاٖاث ٢لُلت ،بضا طل ٪واضخا مً ق٩ل الجلض وملمؿه وعاثدت الجشت
ً
ً
مٟؼٖا ؤمام الُبِب الكغعي "الض٦خىع
هٟؿها ،ول ً٨الجشت ب٣ذ قِئا
ً
مخدحرا ظضا ًداو ٫ؤن ٌٗغ ٝما ؾغ الىٞاة ،و٠ُ٦
مضخذ" ٣ٞض باث
خضزذَ ،ل ٧ان َظا ال ُ٘٣في الغ٢بت َى ؾبب الىٞاة ؤم َىا ٥ال٨شحر
وال٨شحر لهظٍ الجشت جغٍض ؤن جخدضر به؟ وٖلى الٟىع ؤمغ وُ٦ل الىُابت بى٣ل
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ً
ً
حكغٍدا ٧امال ختى ًدشجى للىُابت
الجشت بلى اإلاكغخت لُخم مٗاًىتها وحكغٍدها
مٗغٞت ؾبب الىٞاة.
صزل الض٦خىع ٖمغ وبضؤ ٌؿحر في ؤعو٢ت مضًغٍت ألامً خُض ًمغ بجىاعٍ
ال٣خلت واإلاجغمىن وَى ٌكٗغ بًُ ٤قضًض واخخىا ١مً اإلا٩ان؛ ٞدىله
م٩اجب الًباٍ وَؿحر َى بحن الشالزت الظًً و٧لىا بةخًاعٍ وَى ًمصخي
بُجهم ً
ػاجٗا بهغٍ ًمغَ ١ظا اإلا٩ان اإلاىخل  -باليؿبت له ٖلى ألا٢ل -ختى
ونل بلى م٨خب اإلا٣ضم ؤًمً.
صزل الض٦خىع ٖمغ بلى حجغة اإلا٣ضم ؤًمً ،و٢ض ٧اهذ الٛغٞت جدىي ً
م٨خبا
ً
ضسما و٦غؾُا مغج ٟ٘الٓهغ وقماٖت لخٗلُ ٤اإلاالبـ ،وجدىي الدجغة
ً
واخضا ًُل ٖلى ؾاخت مضًغٍت ألامً وم٨خبت خىث ملٟاث لٗضة
قبا٧ا
ً٢اًا مسخلٟت ،بِىما ٧اهذ ؤلىان الخاثِ باَخت حُٗي ٢خامت في هٟـ مً
ً
م٣هىصا للخإزحر ٖلى اإلاجغمحن ؤزىاء ٖملُاث
ًُالٗها ،عبما ٧ان طل٪
الخد.٤ُ٣
ً
ً
اؾخ٣بل ؤًمً الض٦خىع ٖمغ اؾخ٣باال باَخا وَى ًىٓغ بلُه هٓغاث خاصة
زا٢بت جىم ًٖ شخيء ٚامٌ ًسُٟه ؤًمً في هٟؿه ،ولٖ ً٨مغ ٧ان ًداو ٫ؤن
ًُمئن هٟؿه .ؤقاع ؤًمً بلى الض٦خىع ٖمغ بالجلىؽ ٖلى ال٨غسخي ألاًمً
مً م٨خبه ،وبضؤ في بقٗا ٫ؾُجاعة ،و٢ض ؤقاع بلى الغظا ٫الشالزت
باالههغا ،ٝوبٗض ؤن هٟـ صزان الؿُجاعة في هاخُت ٖمغ والظي ٧ان
ً
ً
نيُٗا مُ٣خا بضؤ ًؼٍض مً جىجغ ٖمغٞ ،لم ًً ً٨دب عاثدت السجاثغ ،جىظه
ً
ؤًمً بلى ٖمغ مؿتهال ٦المه ب "هىعث ًا ص٦خىع آؾٟحن ٖلى الُغٍ٣ت اللي
اؾخضٖىا ٥بحها ،بـ اهذ ٖاعْ ٝغو ٝقٛلىا ،بخىا بيكخٛل ٖلى ؤٖهابىا
ًا ص٦خىع" بضث جل ٪ال٩لماث بىبرة ظاٞت ٞالهىث والُغٍ٣ت ال ٌٗبران
ً
مُل٣ا ًٖ ٞدىي ال٨المٞ ،ىٓغ بلُه ٖمغ وَى ًبل٘ عٍ٣ه بهٗىبت ،و٢ا:٫
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 ًَبٗا َبٗا عبىا ً٨ىن في الٗىن بالٗ٨ـ الغظالت بخىٖ٧ ٪اهىا ْغا ٝظضا
مٗاًا ؤها بـ مؿخعجل قىٍت ٖاًؼ اٖغ ٝخًغجٖ ٪اًؼوي في بًه ؟
٧اهذ هٓغاث ؤًمً زا٢بت بضث ٖلحها الغٍبت و٦إهما خملذ بؿهام ٞخا٦ت
ً
وؤلٛاػ مدحرة عجؼ ٖمغ ًٖ ٞهمهاٗٞ ،اظله ؤًمً ٢اثال:
 مدؿخعجلل ًا ص٦خىع َخٗغ٧ ٝل خاظت في و٢تها ،بخىا َىدخاظ ٪مٗاهاقىٍت.
وٗ٢ذ جل ٪ال٩لماث ٖلى مؿام٘ ٖمغ ٦إهما ؤؾٖ ِ٣لى عؤؾه صلى ماء
ؾازً َى ًغٍض ؤن ًٟهم ما الظي ًدضر ،وال ًغٍض ؤن ًُُل م٨ىزه في َظا
ً
الجى الساه ٤صازل اإلاضًغٍت ،و٢ض ػاص الجى ازخىا٢ا ؤن ؤًمً ؤقٗل ؾُجاعة
ً
ؤزغي وَى ًدض ١بلُه مً زل ٠صزاجها مداوال الٗبض بإٖهابه والدؿلل
بلى هٟـ الض٦خىع ٖمغ م٘ َظا الضزان الظي ؾِؿخيك٣ه .ؤما ٖمغ ٞهى
عظل ٖاف َُلت ٖمغٍ ال ٌٗغ ٝؾىي الٗلم والخاعٍش والضعاؾت وال٨خب
والخإلُٞ ،٠هظا لِـ م٩اهه ٖلى ؤلاَالَ ١ى آلان ٌؿا ٫هٟؿه ؤل ٠ؾاا٫
ً
ظمُٗا خى" ٫إلااطا ؤها َىا ؟"
ول ً٨مضاعَم
لم ج ً٨الخالت التي ٖلحها ٖمغ لخسٟى ٖلى يابِ مدى ٪مشل ؤًمً٣ٞ ،ا٫
ً
له مداوال تهضثخه:
 مخساٞل ًا ص٦خىع ،اإلاىيىٕ ٧له اهىا ٖاًؼًٍ وؿخُٟض بسبرج ٪في ًُ٢تمٗاها ٚغٍبت ؤوي ،ومل ٞاَمحن بًه اللي بُدهل ،وؾإلىا ٧ل اللي لحهم
ٖال٢ت باإلاىيىٕ ٞجاءث الغصوص بالظمإ ٖلى به ٪اهذ ؤخؿً واخض ًُٟضها
في اإلاىيىٕ صٍ.
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هٓغ بلُه ٖمغ وَى ًداو ٫ؤن ًهغ ٝهٓغٍ ًٖ الؿاٖت الغول٨ـ التي ٧اهذ
في ًضٍ؛ ٞهى ٌٗلم ُ٢مت الى٢ذ ً
ظُضا ،وٍغٍض مً ؤًمً ؤن ًضزل في اإلاىيىٕ
مباقغة ٞخىظه ٖمغ بلُه و٢ض جدى ٫هدىٍ باَخمام بال:ٜ
 َُب لى ؾمدذ ًا ٞىضم ؤها مم ً٨اٖغ ٝاؾاٖض ٥اػاي ٖكان ؤها ملمخٗىص ٖلى ظى ألا٢ؿامٞ ،هل مم ً٨اظاوب خًغج ٪وامصخي صا لى ؤمً٨
ٖكان ٖىضي ب٨غة الهبذ َُاعة لباعَـ لل٣اء مدايغة ًٖ مهغ
الٟغٖىهُت ،مم ً٨هبخضي خًغج ٪مدخاظجي في اًه؟
ً ً
هٓغ بلُه ؤًمً و٢ض هٟض هاخُخه صزان ؾُجاعجه مجضصا ٢اثال:
ً
 خاال ًا ص٦خىع َىبضؤ وَىعٍ ٪اللي اخىا قٟىاٍ في الجشت صي بـ مًً
ًٞل ٪امؿ ٪ؤٖهاب ٪لهىا عاًدحن صلى٢تي خاال ٖلى اإلاكغخت.
َىا وٗ٢ذ َظٍ ال٩لماث ٖلى مؿام٘ ٖمغ وَى ً٣ى ٫في هٟؿه"مكغخت بًه
بـ ؤها مالي وما ٫الهم صٍ و٦مان ظشت َى ًىم باًً ٖلُه مل ٞاًذ "
ٗٞاظله ؤًمً بدخمُم ٦المه:
 بخىا ٖمغها ما َىيسخى ل ٪اإلاؿاٖضة صي بـ ؤنل اإلاىيىٕ في ٚاًت الٛغابتوالسُىعة .
وبالٟٗل ٖال نىث ؤًمً وَى ًىاصيً" :ا ٖؿ٨غي ظهؼ الٗغبُت ٖكان
َىخدغ."٥
هؼ ٫الض٦خىع ٖمغ ومٗه اإلا٣ضم ؤًمً في عوا ١مضًغٍت ألامً ختى ونال بلى
الؿُاعة التي ٧اهذ جيخٓغَما وظلـ ؤًمً بجىاع الؿاث ٤وظلـ ٖمغ في
اإلاٗ٣ض السلٟي واهُل٣ا في ؾغٖت ٦بحرة ٌك٣ان ػخام ال٣اَغة لُهال بلى
مكغخت ػٍجهم.

***
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-4ً ٠٣الُبِب الكغعي الض٦خىع مضخذ ؤمام َظٍ الجشت الٛغٍبت التي ما عؤي
ً
لها مشُال  ِ٢في خُاجه٧ ،ان ً ٠٣مدح ًرا ،ما ٧ل َظٍ ألاؾغاع التي جدىحها
َظٍ الجشت؟ بل ومً الظي ٗٞل بها َظا؟ ًبضو مً خضة ال ُ٘٣واؾخ٣امخه
ؤن الظي ٗٞله عظل مدتر ٝوماَغ ظضا في اؾخسضام الؿ٨حن ٦إن ً٨ىن
ً
ً
ً
ً
مداعبا ؤو ٢اجال مدترٞا ،ل ً٨العجُب َى َظا الغؾم الظي وظضٍ
َبِبا ؤو
ٖلى ْهغ اإلاججي ٖلحها ٣ٞض وظض ٖلى ْهغَا عؾمت ٚغٍبت مً خغوٝ
مدكاب٨ت ال ٌٗغ ٝما هي وال ٦ ٠ُ٦خبذ َ٨ظا ٣ٞض ٦خبذ بصخيء طي ؾً
ً
ع ُ٘ٞؤقبه ما ً٨ىن بغَكت الُاثغ ولى ؾلم ظضال بهظا ٞةن ؾم ٪ال٨خابت
جٓهغ له ؤهه َاثغ طو عَكت مخىؾُت الدجم ٦إن ً٨ىن ً
ٚغابا ؤو خمامت ،ؤما
اإلااصة التي ٦خبذ بها َظٍ الُالؾم ٣ٞض ٧اهذ مً اللىن ألاخمغ ،و٢ض ٞدهها
بالظهؼة ؤلال٨تروهُت الض٣ُ٢ت وؤزظ مجها ُٖىت لخدلُلها ووظض ؤجها ٦خبذ مً
ماصة نمُٛت حؿمى "نم ٜالغاجىج " وهي ماصة هاصعة لم ٌؿب ٤له ؤن حٗامل
مٗها بال مغاث ٢لُلت في ؤزىاء صعاؾخه بالجامٗت.
ونل ؤًمً ومٗه الض٦خىع ٖمغ بلى باب مكغخت ػٍجهم ونٗضا الؿلم لُمغا في
ً
٢اؾُا ظضا وٖمغ ًمغ بحن ٧ل
ممغ َىٍل مليء بالدجغاث؛ ٣ٞض ٧ان اإلا٩ان
َظٍ الدجغاث وٍؼصاص اعجُابه وجىجغٍ م٘ ٧ل لخٓت جمطخي ٖلُه ختى ونال
بلى ٚغٞت الدكغٍذ التي ٧ان ًٞ ٠٣حها الض٦خىع مضخذ والتي ٧اهذ جخإل ٠مً
مىًضة مؿخُُلت لها خىا ٝمغجٟٗت مً زالر ظهاث وهي مً اإلاٗضن وجغج٨ؼ
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ٖلى ٢ىاثم ؤعب٘ جيخهي بعجالث لِؿهل جدغٍ٨ها ،وبجىاع اإلاىًضة ج٣ب٘
مىًضة نٛحرة ؤزغي جدىي آالث الدكغٍذ مً مكاعٍ وم٣هاث و٢ىاَ٘
ومماؾ ،٪وَىا ٥في َغٍ ٤الٛغٞت ًىظض م٨خب نٛحر ًجلـ ٖلُه الُبِب
لُٗض الخ٣اعٍغ السانت بدكغٍذ الجشض ،ولم ج ً٨ؤلاياءة ٢ىٍت بل ٧اهذ
زاٞخت ً
هىٖا ما ،والجى مٗب ٤بغاثدت الٟىعمالحن الظي ٌؿخسضمه ألاَباء في
خ ٟٔألاوسجت الخُىٍت ٞللٟىعمالحن عاثدت هٟاطة ٌٗ ِ٣ٞخاص ٖلحها مً
ٌٗملىن في الدكغٍذ.
وبِىما الض٦خىع مضخذ في ٚغٞت الدكغٍذ ًُال٘ جل ٪الجشت الٛامًت ،صزل
ٖلُه اإلا٣ضم ؤًمً ومٗه الض٦خىع ٖمغ ٞباصعٍ ؤًمً "مؿاء السحر ًا ص٦خىع"
ً
ٞإظابه "مؿاء السحر ًا ٞىضم" ٣ٞا ٫ؤًمً مغصٞا:
 ؤٖغ ٪ٞبالض٦خىع ٖمغ ،بٗخىا ظبىاٍ مسهىم ٖكان ٌؿاٖضها فيالًُ٣ت.
ً
وَىا جىظه الض٦خىع مضخذ بلى ٖمغ ٢اثال:
 َدؿخدمل اللي َدكىٞه وال ٢لب ٪يُٗ٠؟ٞغص ٖمغ و٢ض بضث ٖلُه ٖالماث اعجباٚ ٥لٟها بابدؿامت باَخت:
 وهللا صي ؤو ٫مغة اقىٞ ٝحها ظشت ،ل ً٨هخاو ٫بن قاء هللا بوي اُٞض٦مب٣ضع اإلاؿخُإ.
٦ك ٠مضخذ الُٛاء ًٖ الجشت والتي بضث مكىَت ٖلى هدى عجُب؛
الىظت مخالف ً
جماما ،والغ٢بت مُ٣ىٖت بؿ٨حن خاص ،الٟم مٟخىح في طٖغ
عجُب ،وألاؾىان باعػة ،والُٗىان ظاخٓخان بال ظٟىان ،و٧ان ٢ض بضؤ
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مضخذ في الٗمل ٖلى حكغٍدها ٞك ٤نضعَا مً مىخهٟه ،و٢ض جضال زضًاَا
ٖلى ظاهبي ظؿضَا و٢ض ؤزغظذ بٌٗ ؤخكائها.
ً
مٟؼٖا لبٗض خض٧ ،اص ٖمغ ؤن ٌؿٖ ِ٣لى ألاعى وبضا ٖلى
٧ان اإلاىٓغ
وق ٪ؤن ًخُ٣إ ،ل٨ىه جمال ٪هٟؿه والخ ِ٣ؤهٟاؾه وابخل٘ عٍ٣ه بهٗىبت
ً
بالٛت ،زم جىظه بلى ؤًمً ؾاثال:
 َُب ؤها صوعي بًه في ٧ل صٍ؟ مدؿخعجلل ًا ص٦خىع.وَلب مً الُبِب الكغعي ؤن ً٣لب له الجشت لحري ٖلى ْهغَا الىدُل َظٍ
ال٨خابت العجُبت التي ما جىً ٘٢
ًىما ؤن ًغاَا؛ ٣ٞض ٧ان الىو الُلؿمي
اإلا٨خىب ٖلى ْهغ الجشت بهظٍ الهىعة.

م٨خىبا باللىن ألاخمغ وبضث ؤمامه قب٨ت مً ألاخغ ٝالتي زبرَا ً
ً
ظُضا
وظضٍ
ٞهظٍ الخغو ٝجغظ٘ بلى اللٛت ال٣بُُت ،ول ً٨إلااطا ٦خبذ َ٨ظا ومً الظي
٦خبها بهظا الك٩ل وما اإلاٗجى الظي ج٣ىله َظٍ ألاخغ ،ٝوً ٠٢
ٞاٚغا ٞاٍ ،وَىا
ً
ؤعص ٝالض٦خىع مضخذ مٗغٞا بًاٍ ؤن اإلااصة التي ٦خبذ بها َظٍ الخغو ٝهي
مً "نم ٜالغاجىج" وَظٍ هي اإلاغة ألاولى التي ً٣ابل ٞحها َظٍ اإلااصة في خُاجه
الٗملُت ،وَىا بضث ُٖىا الض٦خىع ٖمغ جخجىالن في اإلا٩ان باعجبا ٥قضًض
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وٞؼٕ ٦بحر ٦إهما جىامى بلى ٖلمه شخيء ل٨ىه ؤزٟاٍ ختى ٌٗلم بلى ما ؾخهحر
َظٍ ألامىع.
ً
هٓغ ؤًمً بلى ٖمغ ؾاثال:
 بًه عاًً ٪ا ص٦خىع ،بخىا ٖغيىا ال٨خابت صي ٖلى مخسههحن ٦خحر ل٨جهمً
ظمُٗا ؤظمٗىا ٖلى بن اهذ ؤوؿب واخض جخٗامل م٘ اإلاىيىٕ صٍ ،عاظل
بٗاإلاُخ ٪وقهغج ٪ؤُ٦ض ٖىضٍ خل للًُ٣ت صي ؤو ؤي صلُل همصخي وعاٍ
ًىنلىا لل٣اجل".
وٖ ٠٢مغ ؤمام الغؾم ًداو ٫ؤن ًجض  ٪ٞلُالؾم َظا ال٨الم ؤو ؤي وؾُلت
جٟهمه ما ًدضر ،وٗم الخغو٢ ٝبُُت وَى ٌٗغٞها ً
ظُضا ل٨جها لِؿذ طاث
مٗجى ٖلى ؤلاَالَ ،١ى ال ًٟهم ما حٗىُه َظٍ الُالؾم زم ما الظي ًض٘ٞ
ً
٢اجال بلى ؤن ً٨خب َظا ال٨الم ٖلى ْهغ ضخُخه؟ وَىا هٓغ ٖمغ بلى اإلا٣ضم
ؤًمً و٢ا:٫
 ؤها مل ٞاَم خاظت مً الُالؾم صي هي خغو٢ ٝبُُت ،ل ً٨ملهافباليؿبت لي ؤي مٗجى" بضؤث هٓغة الك ٪التي ٧اهذ في ٖحن ؤًمً جخٛحر بلى
ً
هٓغة قغؾت وٖاظل ص٦خىع ٖمغ ٢اثال:
 مً مهلخخ ٪حؿاٖضها وجخٗاون مٗاها لن ٖ٨ـ ٦ضٍ مل َُ٨ىن فيً
مخعجبا "لُه ؤها مالى ؤها مجغص زبحر اؾخضٖخجي في مهمت
نالخ "٪عص ٖمغ
وٞكلذ اوي اؾاٖض٢ ."٥اَٗه ؤًمً بلهجت خاصةً :ا ص٦خىع ٖمغ بخىا ٖملىا
جدغٍاجىا وٖغٞىا بن نم ٜالغاجىج صٍ هاصع ظضا ومدضف بِخٗامل ُٞه صلى٢تي
زالو ،ل ً٨إلاا ونلىا للىاؽ اللي بدكخٛل ٖلُه ٖغٞىا ان خًغج ٪ػبىن
مؿخضًم ٖىضَم وبدكتري مىه ٦مُاث ٦بحرة٦ ،ما به ٪اهذ مً ؤهضع الىاؽ
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ٖلى مؿخىي الٗالم في الخٗامل م٘ اإلاىاص صي ً٩اص ً٨ىن في مهغ ٧لها مِٟل
ٚحر...٥
ً
م٣اَٗا ؤًمً :
عص ٖمغ
 ؤًىة صا صخُذ بـ صا لوي ؤها بجغي ؤبدار ٖلى مؿإلت الخدىُِ *،ونمٜالغاجىج بِؿخسضم في الخدىُِ مً ؤًام الضولت الخضًشت (مجلت "بلىؽ وان"
ألامغٍُ٨ت ط٦غث ؤن ماصة الخدىُِ مً ؾىت .١ 2000م بلى ؾىت .١ 1600م
ً
هي ماصة نم ٜالغاجىج) واها بكخٛل بُه ٗٞال ٖكان اونل لؾغاع الخدىُِ
وؤٞاجئ الٗالم بهظا الا٦دكا ٝزم ؤها بًه مهلختي ؤ٢خل بيذ وا٦خب ٖلى
ْهغَا بلٛت مٗغو ٝبوي ؤها مً ؤهضع الىاؽ في الٗالم اللي بُجُضوَا ٞبالخالي
َُ٨ىن ٦إوى بكاوع ٖلى هٟسخي ٖلى َى..."٫
٢اَٗهم نىث الهاج ٠الى٣ا ٫الظي بدىطة اإلا٣ضم ؤًمًٞ ،غص ٖلى الهاج٠
ً
ً
ً
مكحرا لٗمغ ؤن ٌؿ٨ذ ٢لُال ختى ًىهي اإلا٩اإلات زم ؤههى اإلا٩اإلات ٢اثال:
 َُب اٖغى البهماث صي ٖلى زبحر البهماث وابٗخلي الىدُجت ًٞىعا.
ً
هٓغ ؤًمً بلى ٖمغ ٢اثال:
 ًا ص٦خىع ال٨الم صٍ ج٣ىله في الىُابت ،بهذ لى مؿاٖضجىِل ؤها ًَُغ ؤوظهل ٪تهمت ال٣خل الٗمض.
ٞىٓغ ٖمغ و٦إهما قٗغ بضواع ٚغٍب و٦إن ألاعى جخدغ ٥جدذ ٢ضمُه وؤهه
ال ٌٗغ ٝما الظي ًدضر و ٠ُ٦جدؿاعٕ ألاخضار خىله َ٨ظا ،زم ؤعص ٝؤًمً
ً
هاْغا بلى ٖمغ:
 بهذ محن ٧ان مٗا ٥في بِخ ٪امباعح مل بهذ مل مخجىػ وٖاٌل لىخض٥؟ً
مخعجبا:
"هٓغ ٖمغ
- 31 -

 مِٟل خض ٧ان مٗاًا ،ؤها امباعح َى ٫اللُل ٦ىذ لىخضي ٢اٖض في م٨خبتيب٣غؤ وبجغي بٌٗ ألابدار ٖلى مىاص الخدىُِ اللي ٖىضي ؟ ٖاظله ؤًمً
ً
٢اثال "اوما ٫بًه البهماث اللي وظضهاَا في بِخ ٪صي وفي ؤويت هىم٪
و٦مان وظضها مالبـ صازلُت خغٍمي ،بخىا ؤزىاء اؾخضٖاء٦ ٥ىا بىٟدل
البِذ ٖىض ٥وبجر ٘ٞالبهماث َىا ،٥ؤها لى مى ٪ؤصعي عبىا ؤن البهماث
صي مخ٨ىول بهماث اإلاججي ٖلحها.
٧اهذ جل ٪ال٩لماث جٖ ٘٣لى مؿام٘ ٖمغ ٦إهما ٌؿٖ ِ٣لُه ماء مٛليَ ،ى
ال ًٟهم ؤي شخيء مما ًدضر وال ٌٗغ ٝما ال٣هت وبلى ما ؾدؿى٢ه َظٍ
ً
ألاخضار اإلاخهاعٖت ،وَىا جضزل الض٦خىع مضخذ ٢اثال:
 ل٨جي ًا ٞىضم لؿه مىتهدل مً ج٣غٍغي الجهاجي خى ٫الجشت ،و٦مان م٣ضعفاخضص بالٓبِ ؾبب الىٞاة ٚحر بٗض جهاًت الٟدو لن مم ً٨ج٨ىن ماجذ
بؿبب جاوي وال ُ٘٣في الغ٢بت ظه بٗض اإلاىث"
٧ان َظا ال٨الم ٧له ًضوع وٖمغ ًىٓغ بلى الُلؿم ٖلى ْهغ البيذ ًداو ٫ؤن
ًجم٘ قخاث هٟؿه وٍغبِ بِىه لٗله ٌُُٗه مٗجى ًى٧ ٠٢ل َظا الهغاء،
ً
٧اهذ ألاخغ ٝجلم٘ ؤمامه وَى ال ً٩اص ًٟهم قِئا مما ًغاٍ ،ل ً٨الظي
اؾخ٣غث ٖلُه ٢ىاٖاجه ؤن الًابِ ؤًمً ًغٍض ؤن ًجض مً ًتهمه وٍدمله
الجغٍمت بإ٢ل مجهىص وجيخهي مهمخه وٍب٣ى ألامغ في ؤًضي الىُابت والً٣اء،
و٢ض ً٨ىن ًإمل في جغُ٢ت ظضًضة بال٨ك ًٖ ٠ظغٍمت ٢خل ٦هظٍ ٞباث في
ؤمغا ما ًضبغ خىله زانت َى ٌٗلم ً
طَىه ؤن ً
ظُضا ؤهه ٧ان في بِخه لُلت ؤمـ
وخضٍ ،ولم ً ً٨مٗه ؤخض ،وباث ٖلى ً٣حن ؤن البهماث التي ٖثروا ٖلحها في
بِخه ً
خخما ؾخ٨ىن بهماث البيذ اإلا٣خىلت والتي ال ٌٗغ ٝبلى آلان ٠ُ٦
صزلذ بِخه وإلاا جغ٦ذ مالبؿها َىا ٥ؤو مً وي٘ له مالبؿهاٗٞ ،لم بال ق٪
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ؤن َىاً ٥
ؤمغا ًضبغ له ومُ٨ضة جدا ٥له؛ ٞهىا ٥مً صزل بِخه ووي٘
مالبـ البيذ اإلا٣خىلت في ٚغٞت هىمه ٞالمغ ٧له ٚغٍب ،ول ً٨ما اؾخ٣غث له
٢ىاٖاجه ؤهه زاعط مً َظا اإلا٩ان بلى السجً مباقغة ،ولى لم ٌؿخُ٘ الٟغاع
آلان ومداولت  ٪ٞلٛؼ َظٍ الُالؾم ٞةهه ؾُجض هٟؿه ؤمام الىاثب الٗام
ً
في تهمت ال ٌٗغٖ ٝجها قِئا ولِـ له ٞحها ها٢ت وال ظمل.

***
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-5وٖ ٠٢مغ ال ًضعي ماطا ًٟٗل بِىما قٛل اإلا٣ضم ؤًمً م٘ الض٦خىع مضخذ
الُبِب الكغعي وبضؤ بُجهما تهامـ ٚغٍب ،وبضث الٟغنت ؾاهدت ٦ما لم
ج ً٨مً طي ٢بل ٞباب الٛغٞت ال ًٖ ٠٣لُه ؾىي ٖؿ٨غي واخض ٞاؾخُإ
في زلؿت مجهم ؤن ًسغط َاجٟه وٍإزظ نىعة ؾغَٗت لٓهغ البيذ ،لم جً٨
واضخت ً
جماما ٣ٞض ٧اهذ ؾغَٗت ظضا وصون ٞالف مً ٧امحرا اإلاىباًل .وفي إلاذ
البهغ ٖاظل ٖمغ اإلا٣ضم ؤًمً بل٨مت ٢ىٍت ظضا ؤؾٟل ط٢ىه زلذ بخىاػهه،
وفي ؾغٖت زاَٟت ٧ان ٢ض وظه يغباث ؾغَٗت بلى الُبِب وٞخذ الباب و٢ض
ص ٘ٞالٗؿ٨غي ؤمامه والظي ؾ ِ٣بضوعٍ ووظض الض٦خىع ٖمغ الُغٍ٤
ً
ؾاهدا بلى بىابت اإلاكغخت ٢بل ؤن ً ٤ُٟؤًمً وج٨ىن الٗىا٢ب وزُمت؛
ؤمامه
٣ٞض باث ٖلى ً٣حن ؤهه ًجب ٖلُه ؤن ًجض َظا الظي ٗٞل الجغٍمت وٍ٣ضمه
للٗضالت وبال ٞؿُجض هٟؿه ؤمام ٢اثمت مً التهم ؤ٢ل َظٍ التهم ُٟ٦ل ؤن
ًىهي خُاجه الٗلمُت بلى ال عظٗت.
وبالٟٗل اؾخُإ الٟغاع ً
ظغٍا ٖلى ٢ضمُه ٞاظخاػ عوا ١اإلاكغخت وزغط في
ؾغٖت ٦بحرة وهاصي ٖلى ؤخض ؾاث٣ي الخا٦سخى الظي ؾإله "ٖلى ٞحن ًا باقا؟
" ٞإظاب" :اَل٘ واها َ٣ىل ٪بٗضًً".
وفي َظٍ ألازىاء ٧ان ؤًمً ٢ض ؤؾخٟا ١بؿغٖت وزغط ًجغي وعاء ٖمغ ،ول٨ىه
لم ًضع٦ه ٞخ٩لم في الجهاػ لِؿخضعي وخضاث الكغَت اإلام٨ىت ختى جدانغ
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اإلاىُ٣ت في ؤؾغٕ و٢ذ ،ل ً٨في ؤزىاء َظا ٧ان الخا٦سخي ٢ض ؤ٢ل ٖمغ وابخٗض
بؿغٖت ٦بحرة ًٖ مدُِ مكغخت ػٍجهم.
ْلذ ألا٩ٞاع جخهاعٕ في طًَ ٖمغ ما الظي خضر وما الظي ًدضر وبلى ؤًً
ؤطَب ،بالخاُ٦ض َم ؾحرا٢بىن مجزلي ومجز٧ ٫ل مٗاعفي ولً ًضٖىا ؤ ً
خضا بال
وَؿإلىٍ ٖجي ،وؤها ؤخخاط بلى و٢ذ ؤ٨ٞغ ُٞه وؤخلل ما خضر لٗلي ؤٞهم ما
الظي ًجغي بالًبِ.
وٞجإة وَى في ؤوط اعجبا٦ه وَٗلم ؤجها ما هي بال ص٢اث ٤وؾخ٨ىن نىعجه م٘
ً
٧ل الضوعٍاث وألا٦مىت؛ ٞلِـ مٗه ؾىي ص٢اث ٤مٗضوصة لُجض له م٩اها
ً
ًسخبئ ُٞه .وَىا ٟ٢ؼث في طَىه ٨ٞغة لم ًً ً٨خسُلها ً
ًىما ُٞغصَا ٢اثال ال
ال مؿخدُل َظٍ اإلاغؤة ال جُُ٣جي ٠ُ٦ ،لي ؤن ؤطَب بلحها؟ ول٨ىه ٖاظل
هٟؿه بالغص لهظا الؿبب لً ً٨ٟغ ؤخض ؤهٖ ٪ىضَا.
بجها "الض٦خىعة ٞغٍضة" اإلاىاٞؿت الكغؾت له في ال٩لُت والتي ؤٞغصث ً
٦خبا
ً
شسها ال ٌؿخد ٤ما ونل
ومجلضاث للغص ٖلى م٣االجه الخاعٍسُت ،وهي جغاٍ
بلُه مً الكهغة والؿمٗت ،وهي مضا٢ ٘ٞىي ظضا ًٖ اإلاغؤة و وجغٌٞ
هٓغٍخه خى ٫اإلااامغة التي صبغتها اليؿاء الٚخُا ٫عمؿِـ الشالض ،ختى بجها
في ًىم مً ألاًام وؤزىاء مدايغة للض٦خىع ٖمغ ًٖ مشل َظا ألامغ ٢امذ
وؾبخه بحن الُالب والخايغًٍ واتهمخه بالجهل و٢هغ الىٓغ وصٖخه بلى
مىاْغة ٦بري ًدًغَا اإلاخسههىن مً ٧ل ؤهداء الٗالم لخشبذ ٦ظب
ً
ً
مؼاٖمه و ٠ُ٦ؤن الض٦خىع ٖمغ َظا ال ًٟهم قِئا وال ٌؿخد ٤قِئا مً َظا
الىجاح.
ؤً ً٣الض٦خىع ٖمغ ؤهه ٖلُه ً
ٞىعا الخىظه بلى الض٦خىعة ٞغٍضة ومداولت
ً
مدؿٗا مً الى٢ذ لُخضبغ
ب٢ىاٖها ؤن جسُٟه وجدؿتر ٖلُه ختى ًجض ؤمامه
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ؤمغٍ وٍٟهم ما الظي ًجغي مً خىله ٦ما ؤجها زبحرة بٗلم آلازاع ً
ؤًًا
وؤؾخاطة في اللٛاث ال٣ضًمت ،وَظا ٢ض ٌؿاٖضٍ ظضا في َ ٪ٞالؾم َظا
اللٛؼ اإلادحر وٞهم ال٨خابت اإلاى٣ىقت ٖلى ْهغ ال٣خُلت ،وبالٟٗل ؤُٖى
ؤوامغٍ لؿاث ٤الخا٦سخي "مهغ الجضًضة ًا ؤؾُى مُضان ال٨ىعبت" .
مخىظها بلى ٖماعة قاَ٣ت جبضو ٢ضًمت ً
ً
هىٖا ما
ونل الخا٦سخي وهؼٖ ٫مغ
ل٨جها مً الٗماعاث اإلامحزة إلاهغ الجضًضة بجماٖ ٫ماعتها وخؿً الظو١
ً
ً
مؿغٖا بلى
َابٗا بهجلحزًا عا ١بلى خض ٦بحر ،صزل
ٞحها٧ ،ان البىاء ًدمل
ً
الٗماعة واؾخ٣ل ألاؾاوؿحر بلى الضوع الشالض مخىظها بلى ق٣ت  31خُض
٧اهذ ج ًُ٣الض٦خىعة ٞغٍضة .
٧اهذ الض٦خىعة ٞغٍضة امغؤة ظمُلت ظظابت ،حٛل ٠ظمالها بدضة ٖلمُت
َاُٚت ،ل٨جها ٧اهذ في الشالزِىاث مً ٖمغَا خُض ا٦خما ٫ألاهىزت وهطجها،
و٧اهذ قضًضة الاٖخىاء بىٟؿها ،جماعؽ الغٍايت وجداٖ ٔٞلى ٢ىامها
وعقا٢تها وؤها٢تها ،جىً ٤ٟ
٦شحرا ٖلى مالبؿها ،وجً٘ ؤٚلى الُٗىع٧ ،اهذ
ً
ً
مشاال للمغؤة الٗهغٍت الجمُلت ،وؤًًا ٧اهذ مشاال للٗاإلات الباخشت الجاصة
التي جُل٘ ٖلى آزغ ألابدار والخ٣ىُاث في ٖلىم آلازاع والا٦دكاٞاث ،و٧اهذ
٢ض ماث ٖجها ػوظها والظي ٧ان ٌٗمل بمجا ٫الخىُ٣ب ًٖ آلازاع والبدض
الخاعٍذي ،و٢ض ل٣ى مهغٖه في بخضي مداوالجه الاؾخ٨كاُٞت ،و٧اهذ جدبه
ظضا؛ لظل ٪ب٣ذ بٛحر ػواط وجٟغٚذ لىٟؿها وللٗلم والخاعٍش ،ولم ج٢ ً٨ض
عػ٢ذ مىه بإوالص مما ؾاٖضَا ٖلى الخٟغ ٙلىٟؿها وللٗلم والٟهم والخدلُل
اإلاىُ٣ى لخضار الخاعٍش.
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وظض ٖمغ هٟؿه ؤمام بِذ اإلاغؤة التي َاإلاا ناعٖخه نغاٖاث ٨ٞغٍت وؤصبُت،
ًىما ؤهه ؾُ٨َ ٠٣ظا ؤمام بُتها ً
ولم ً ً٨لُضوع بسلضٍ ً
َالبا مجها ًض الٗىن
والخماًت بل واإلاؿاٖضة له في به٣اط خُاجه.
ص ١ظغؽ البابٞ ،خدذ الض٦خىعة ٞغٍضة مغجضًت "عوب" ؤبٌُ و٢ض بضا
ٖلحها ٖالماث الىٗاؽ ،ول ً٨ؤٞؼٖها نىث ظغؽ البابٞ ،خدذ الباب وبطا
بالباب الصسو الىخُض الظي ما ٧اهذ لخخهىع ً
ًىما ؤن ًإجحهاٗٞ ،اظلخه
٢اثلت بلٛت خاصة وبىبرة مجزعجت:
 ص٦خىع ٖمغ بًه اللي ظابَ ٪ىا " ٞإظاب- :َُب مم ً٨هضزل وهخُ٨ل٧ ٪ل خاظت بـ هضزل مً ًٞل.٪
 اجًٟل ًا ص٦خىع ؤها مل مً ٖاصحي بوي اؾخ٣بل خض في بُتي ،ولظل ٪ؤعظىالؼٍاعة ج٨ىن ٢هحرة ولهض ٝمدضص ،ؤها حٗباهت وٖاًؼة اعجاح ولى ظاي ٖكان
ج٩لمجي ًٖ اإلادايغة واوي اػاي ا٧لم٦ ٪ضٍ ٢ضام الىاؽ ًب٣ى هسلي الى٣اف
صٍ في الجامٗت ؤخؿً..
ً
٢اَٗا ٦المها:
ٖاظلها ٖمغ ب٩لماث خاصة
 ؤها َغبان مً ظغٍمت ٢خل..ظلؿذ ٖلى ألاعٍ٨ت ٞاٚغة ٞاَا ٦إهما ؾُ٣ذ مً الؿماء ال حٗغ ٝما ج٣ى٫
وال جضعي  ٠ُ٦ججُبه ،ؤجم ٖمغ ٦المه:
 ومدخاط مؿاٖضجً ٪ظضا في اإلاىيىٕ اللي ؤها ُٞه لن ال٣اجل شسو
مدتر ٝظضا وٖاع ٝبُٗمل بًه ،ومل بـ ٦ضٍ ،صا ٚالبا ٖالم في الخاعٍش
ومخسهو ظضا ٦مان وَى ٖاًؼ ًىعَجي في الًُ٣ت واها في الخ٣ُ٣ت مل
ٞاَم خاظت ومل ٖاع ٝبًه اللي بُدهل " ٢اَٗخه ٞغٍضة:
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 مً ًٞلً ٪ا ص٦خىع ؤها ملِل صٖىة بالمىع صي ،ومً ًٞل ٪زغظجي ،مجهاؤها ؾذ ولُا ؾمٗتي وٖاإلات لُا م٩اهتي الٗاإلاُت ،اجًٟل اَل٘ بغة ؤها مل
مم ً٨احؿتر ٖلى متهم في ظغٍمت ٢خل".
٢ام الض٦خىع ٖمغ و٢ض جىظه للباب و٢بل ؤن ًٟخذ الباب ٢ا ٫بهىث ٖالٍ
الاؾخُٗا:ٝ
 ختى لى ٖغٞتي بن ال٣اجل صبذ الطخُت وَمـ مالمدها و٦خب ٖلى ْهغَاَالؾم باللٛت ال٣بُُت ال٣ضًمت "زم ؤزغط َاجٟه و٢ض ؤعاَا الهىعة
اإلاىظىصة ٖلى الهاجٛٞ .٠غث الض٦خىعة ٞحها واحؿ٘ قض٢اَا وهٓغث بلى ٖمغ
ً
الظي بضوعٍ ؤعص٢ ٝاثال:
 هاَُ٩ي ًٖ بهه اؾخسضم نم ٜالغاجىج في ال٨خابت صي بخىا ٢ضام ٖالم ًاص٦خىعة مل شسو ٖاصي ،والجغٍمت صي الػم لحها مٗجى وٖال٢ت باللي اخىا
ً
شسهُا
بى٣ىله في اإلادايغاث ،ؤها اقٗغ ؤن الجغٍمت صي اؾخضعاط لُا ؤها
بوي اصزل في ٢هت ٦بحرة ظضا ال ؤها ٖاع ٝبضاًتها وال جهاًتها بـ ٧ل اللي
ٖاعٞه بن ع٢بتي ٢غب ًخل ٠خىالحها خبل اإلاكى٣ت ،والُغٍ ٤الىخُض ٢ضامي
بوي الاقي ال٣اجل اللي مً الىاضر بهه مل َُ٨ىن ؾهل ؤ ًبضا واهىا ٢ضام ٖالم
خ٣ُ٣ي مل مجغص ٢اجل ٢خل وزالم صو ٫ونلىا لويت هىمى ًا ص٦خىعة
وخُىا ٞحها مالبـ صازلُت للبيذ اللي ل٣ىَا مضبىخت مل ٦ضة وبـ ،ل٣ىا
بهماث ٚغٍبت في ق٣تي واها مخإ٦ض اجها َخُل٘ للبيذ صي ،واها مل ٖاعٝ
وال ٞاَم ؤي خاظت مً اللي خهل ،بهتي ٖاعٞاوى ًا ص٦خىعة ؤها مؿخدُل
ؤ٢خل مهما ٧اهذ هٓغج ٪الٗلمُت لُا ل٨جي مؿخدُل ؤ٢خل.
َىا وٟ٢ذ الض٦خىعة جدمل ٤في اإلاىباًل وفي الهىعة التي ه٣كذ ٖلى ْهغ
البيذ بك٩ل بك٘ وبهظٍ اإلااصة الٛغٍبت زم ٢الذ " :قىً ٝا ص٦خىع ؤها ٖىضي
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اؾخٗضاص ؤؾاٖض ٥وانض ٪٢بـ لى للخٓت واخضة خؿِذ اه ٪بخ٨ظب
ٖلُا ؤو بخسضٖجي ؤها مل َبل ٜالبىلِـ ؤها َ٣خل ٪بةًضي واهذ ٖاع ٝاوي
ً
"ق٨غا ل٨غم ٪صٍ
ؤ٢ضع اٖمل ٦ضٍ " ٢ا ٫بىبرة خملذ ٧ل مٗاوي الك٨غ:
وظمُل ٪صٍ ٖمغي ما َيؿاٍ ٢بل ؤي خاظت مً ًٞلٖ ٪اًؼ ٦ىباًت مُت ،ؤها
َمىث مً الُٗل وعٍ٣ي هاق ٠ظضا " .صزلذ مؿغٖت وٖاصث خاملت مٗها
٦ىب مً اإلااء ويٗخه ؤمامه ٖلى اإلاىًضة و٢ض ظلـ َى ًىٓغ بلى َظٍ
ً
الهىعة مداوال ؤن ًدل لٛؼ َظا الُلؿم العجُبَ ،لب مً الض٦خىعة
ً
٢لما ووع٢ت وظلـ ًداو ٫ؤن ًى٣ل الىو الُلؿمي الظي وظضٍ ٖلى ْهغ
البيذ ،وما بن ٞغ ٙمىه ختى ٢ا ٫لها " اهتي مل قاًٟت في الغؾمت صي خاظت
ً
"َبٗا ،اإلاك٩لت اوي بداو ٫ا ٪ٞعمىػ اللٛت واخِ الخغوٝ
ٚغٍبت " ؤظابخه
ظىب بًٗها بـ لألؾ ٠مِٟل ؤي مٗجى لل٨المَُ ،ب هداو ٫ه٣غاَا مً
ٞى ١لخدذ بغصو مِٟل ٞاًضة بداو ٫ب٩ل الُغ ١بوي اونل لُغٍ٣ت ؤٞهم
بحها ال٨الم مل ٢اصعة " وْل الض٦خىع ٖمغ ًداو ٫ب٩ل الُغ ١اإلام٨ىت ؤن
ًٟهم َظا الُلؿم ،بلى ؤن إلاٗذ ُٖىه بىٓغة ٦إهما اهٟغظذ له اهٟغاظت مً
الؿماء ؤو ؾٖ ِ٣لُه ؾهم الىحي ؤلالهي لُسغظه مما َى ُٞه وًٍ٘ ًضٍ
ٖلى ؤو ٫الُغٍ ٤في ٞهم َظٍ الُالؾم اإلاٗ٣ضة.

***
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-6ً
ظمُٗا
٧ان اإلا٣ضم ؤًمً ٢ض ؤبل٧ ٜل الىخضاث الكغَُت اإلادُُت وؤُٖاَم
مىانٟاث الض٦خىع ٖمغ وظاءجه حٗلُماث مً اإلاضًغٍت بًغوعة ال٣بٌ
ٖلُه ً
ٞىعا بٗض ؤن زبذ ؤن البهماث اإلاىظىصة ٖىضٍ في بِخه ،وفي ٚغٞت هىمه
هي جُاب ٤بهماث البيذ اإلا٣خىلت؛ ٞهاع ً
لؼاما ٖلى ؤًمً ؤن ً٣بٌ ٖلى
ٖمغ بإي زمً ،بضؤ ؤًمً بخدب٘ ٧ل الُغ ١التي ٢ض جىنله بلى ٖمغ ٞإمغ
بمغا٢بت بِخه وؤ٢اعبه وختى ؤنض٢اثه الظًً مً اإلام ً٨ؤن ًدخمي بهم٦ ،ما
ؤهه ؤُٖى الخٗلُماث بلى قغ٦ت اإلادمى ٫التي ًدب٘ لها ع٢م َاجٟه بخدب٘ الغ٢م
ً
ً
وجدضًض اإلا٩ان الظي جهضع مىه م٩اإلات بما بعؾاال ؤو اؾخ٣باال ،بل وؤعؾل بلى
قب٩اث ؤلاهترهذ ؤن جخدب٘ ؤلاًمُل الصسصخي السام به ختى بطا ٞخذ ؤلاًمُل
مً ؤي ٦مبُىجغ ٌؿخُُٗىن الخٗغٖ ٝلى مى ٘٢الجهاػ الظي ٞخذ مىه
ؤلاًمُل ،وبضؤ ًبظَ ٫ى وعظاله ٧ل ما َى مم ً٨ؤو مدخمل للىنى ٫بلُه
بإي زمً ومهما ٧لٟهم َظا ألامغ.
ٖاص ؤًمً بلى اإلاضًغٍت وصزل م٨خبه وَى في ًٚب قضًض ًخىٖض ٖمغ في
هٟؿه وٍىٟض ًٚبه م٘ صزان السجاثغ التي ًى٢ضَا واخضة جلى ألازغي وَى
ًهضع حٗلُماجه بلى ٢اصة الٟغ ١البدشُت التي و٧لذ إلاؿاٖضجه.
وبِىما َى ٖلى طل ٪ؤنضع َاجٟه عهت ٌٗغٞها ً
ظُضاٞ ،إظاب "ؤًىة ًا خبِبتي
في بًه " و٧ان اإلاىباًل ٢ض ؤٖلمه ؤن اإلاخهل ػوظخهٞ ،جاءٍ الغص بٟؼٕ ٚحر
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مؿبى١؛ ٞؼوظخه جهغر" :بلخ٣جي ًا ؤًمً في ٢خُل في الجىِىت ٖىضها ؤخمض
ابى ٪قاٞه وَى بُلٗب في الجىِىت والىاص ٖىضٍ نضمت ٖهبُت بلخ٣جي".
ً
مؿغٖا ،و٢ض ؤزظ مٗه عظاله و٢ض بضا ٖلُه الٟؼٕ والهل٘ إلاا
هؼ ٫ؤًمً
ًدضر ..ما َظا الُىم الٛغٍب بلى ما ؾخ٣ىصها ؤخضار َظا الُىم وونلذ
واإلاؿإلت بلى بُتي وبلى صاعي.
ونل ؤًمً في ؾغٖت البر ،١وصزل بلى ػوظخه واخخًجها وَى ً٣ى٫
"مخساِٞل ًا خبِبتي ،بَضي بـ" ؤقاعث بلُه وبلى ٞغٍ ٤البدض مٗه بلى
ً
الجشت اإلال٣اة في خضً٣ت الُٟال ،ا٢ترب ؤًمً مً الجشت لُجض ؤمامه عظال
ً
م٣خىال ٢ض ظاوػ السمؿحن مً ٖمغٍ ،بضا طل ٪واضر مً ٖالماث الكِب
ٖلى عؤؾه و٢ض زُخه ٧له ً
ج٣غٍبا وبىٟـ الُغٍ٣ت التي ٢خلذ بها البيذُ٘٢ :
خاص في الغ٢بت ووظه مكىٍ ٦إهما ؤطًب بماء الىاعٞ ،الىظه مً البكاٖت
بم٩ان ؤؾىان باعػة والٗحن ظاخٓت بال ؤظٟان لها ،بِىما ج ٠٣ػوظخه في
طَى ٫و٢ض اٚغوع٢ذ ُٖىاَا بالضمىٕ والىلض في خالت مً الدكىج الٗهبي.
ً
ا٢ترب ؤًمً مً الجشت بىٟؿه َظٍ اإلاغة ٦إهما ٧ان واز٣ا ؤن زمت شخيء ما ٢ض
ؾُغ ٖلى ْهغ َظٍ الطخُت الجضًضة ،وبطا بالظَىً ٫جخاخه؛ خُض وظض
ما ٧ان ٢ض جى ،٘٢ولَ ً٨ظٍ اإلاغة بغمىػ مٛاًغة ؤقبه ما ج٨ىن بغمىػ
َحروٚلُُٟت ،باهلل ما الظي ًدضر؟ ٧ل َظا ً ٘٣في ًىم واخض ،ججز٫
الهىاٖٖ ٤لى عؤؾه بال َىاصة ،ل٨ىه جىظه بلى امغؤجه ؤن جهٗض بلى ٚغٞت
ولضَا لخ٨ىن بجىاعٍ بِىما ؾِخىلى َى َظا ألامغ بٗض ؤن خاو ٫ؤن حهضئها
وٍُمئجها زم َلب اؾخضٖاء الىُابت ،ومً زم الُب الكغعي٢ ،ضم بلُه
ً
مجزعجا لبٗض خض ،و٢ض بضا له ؤن حكغٍذ َظٍ الجشت لً
الض٦خىع مضخذ
ًسخلً ٠
٦شحرا ًٖ حكغٍذ الجشت الؿاب٣ت ،بُض ؤهىا ؤمام ٢اجل مدؿلؿل ،ولً٨
بطا و٢ض عجؼها ًٖ ٞهم ما ظاء ٖلى ْهغ الجشت الؿاب٣ت  ٠ُ٨ٞلىا ؤن هٟهم
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ما ٦خب ٖلى ْهغ َظٍ الجشت؟ و ٠٢مضخذ بجىاع اإلا٣ضم ؤًمً في طَى..٫
ما ٧ل َظا الظي ًدضر في ًىم واخض؟ ٞالجشت بكٗت وحكغٍذ الجشت ألاولى لم
واضخا ظضا ؤجها ً
ً
ؤًًا
ًيخه مىه بٗض ختى جًا ٝبلحها ظشت ظضًضة وٍبضو
ظشت خضًشت ٢خلذ مىظ ؾاٖاث ٢لُلت٦ ،إن الخاصزخحن وٗ٢خا في و٢ذ مخ٣اعب
مىظ ؾاٖاث ولِـ ؤ٦ثر ..جغي ماطا جسبئ لىا الؿاٖاث ال٣لُلت اإلا٣بلت؟
ؤعؾل ؤًمً بلى اإلاضًغٍت الؾخضٖاء زبحر في اللٛت الٟغٖىهُت ختى ًٟهم ما َظا
الظي ٦خب ٖلى ْهغ ضخُت الُىم ،و٢ض ٧ان الى٢ذ ٢غب الٛغوب خُض
ؤوق٨ذ الكمـ ٖلى اإلاُٛب  ،وإلاا ؤعؾلذ اإلاضًغٍت بلى ٧لُت آلازاع جُلب
ً
زبحرا ًم٨ىه جغظمت الىو اإلا٨خىب ٖلى ْهغ ال٣خُل باللٛت الهحروٚلُُٟت
ظاء الغص ً
ً
مخسهها في اللٛت الهحروٚلُُٟت لُخىلى اإلاهمت
ٚضا هغؾل ل٨م
اإلاى٧لت بلُه مً ٢بل٨م.
٧اهذ الىُابت ٢ض خًغث وٖاًيذ الجشت ومى ٘٢الض ًٞفي خضً٣ت ُٞال
ً
اإلا٣ضم ؤًمً الظي ٧ان ٢لبه ٌٗخهغ زىٞا ٖلى ولضٍٞ ،إمغث الىُابت بى٣ل
الجشت بلى اإلاكغخت بٗض اإلاٗاًىت و٧لٟذ اإلاباخض بمالخ٣ت الجاوي وجدبٗه
وال٣بٌ ٖلُه.
ناع ً
لؼاما ٖلى ؤًمً آلان وؤ٦ثر مً ؤي و٢ذ مطخى ؤن ً٣بٌ ٖلى الض٦خىع
ٖمغ ؤو ال٣اجل ؤًا ٧ان مً َى؟ ختى ًداٖ ٔٞلى وُْٟخه وَُبخه في
ً
الضازلُت ًٞال ًٖ بهه ٢ض ًجض هٟؿه في مى ٠٢ال ًدؿض ٖلُه خُض وظض
ال٣خُل في خضً٣ت بِخه؛ ٣ٞض جخٟا٢م ألامىع بطا لم ٌؿغٕ ؤًمً بال٣بٌ ٖلى
ٖمغ ٦ما ؤهه ًسصخى ٖلى ولضٍ وال ٌٗغ ٝما خضر له ل٨ىه مًُغ بلى ه٣ل
ؤؾغجه زاعط الُٟال بلى م٩ان آمً.

***
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-7في بِذ الض٦خىعة ٞغٍضة في مُضان ال٨ىعبت بمهغ الجضًضة خُض ق٣تها
ً
ً
الجمُلت التي جخ٨ىن مً عصَت واؾٗت ٢ض ويٗذ ٞحها ؤزازا خضًشا ٖلى
اليؿ ٤ألامغٍ٩ي وػٍيذ الك٣ت بضً٨ىعاث ٖهغٍت ظمُلت جدىاؾب م٘ الظو١
الٗالي الظي جخمخ٘ به الض٦خىعة ٞغٍضةً ،
ؤًًا جخ٨ىن الك٣ت مً زالر ٚغٝ
زههذ بخضاَا للىىم والشاهُت ظٗلتها ً
م٨خبا وم٨خبت لها جدىي الٗضًض مً
٦خب آلازاع والخاعٍش ،بِىما ٧اهذ هي وػوظها ألاؾب٢ ٤ض ؤٖضا الٛغٞت الشالشت
للُٟل اإلاىخٓغ ول ً٨لم ٌكإ لها هللا ؤن جدمل به مً ػوظها ال٣ضًم ٞباجذ
ً
زهىنا بٗض وٞاة ػوظها وٖؼوٞها ًٖ الؼواط.
مٛل٣ت ال حؿخٛلها و
إلاٗذ ٖحن الض٦خىع ٖمغ الظي ؤزظ ً ُ٘٣الخغو ٝفي الؿُغ الىاخض بلى
٧لماث لٗلها حُُٗه مٗجى ،ول٨ىه ٧ان ًٟكل في ٧ل مغة ختى ٧اهذ اإلاٟاظإة
ً
ٞةطا به ًهُذ ٢اثال للض٦خىعة ٞغٍضة:
 ؤها خاؾـ بن ال٨خابت صي لُغٍ٣ت هُ ٤مل خغو ٝفي طاتها.عصث ٞغٍضة بخعجب:
 ج٣هض بًه؟ؤظابها ٖمغ وَى ًدمل ٤في ال٨خابت التي ؤمامه وَى ً٣ى:٫
 ؤ٢هض ؤن َظا ال٨الم ٌٗجي َغٍ٣ت ؤو ؤنىاث ل٩لماث جاهُتٌٗ ،جي الجملتمل هي اللي ؤوصامىا صي.

- 43 -

 وضر ٦الم ٪ؤ٦تر.ٞغص ٖمغ بتهلل في وظهه:

ً
 ًا ٞغٍضة الخغو ٝاللي ٢ضامىا صي هي َغٍ٣ت هُ ٤خاظت جاهُت ،ؤع٢ام مشال.ً
 ج٣هض بهه بض ٫ما ً٨خب  1بىيىح َ٨ظا مشال ً٨خبها واخض. بالٓبِ وبالخالي لى عنِىا الخغو ٝصي ظىب بٌٗ مل َخضي مٗجى،ل ً٨لى ُٗ٢ىاَا م٣اَ٘ بُدض ٧ل م ُ٘٣مجهم ً٨ىن َغٍ٣ت هُ ٤ع٢م
مم٨ً ً٨ىن ٖىضها قب٨ت مً ألاع٢ام " .هٓغث بلُه ٞغٍضة في بعجاب خاولذ
ب٩ل الُغ ١ؤن جسُٟه ،ولٞ ً٨طختها ُٖىاَا ٣ٞالذ:
 لى ؾلمىا بىظهت هٓغ ٥جٟخ٨غ َُب٣ى مٗىاَا بًه.عص ٖلحها ٖمغ في جله:٠
 بصخي مٗاًا ٦ضة ؤها واهتي مً ال٣لُلحن في البلض صي اللي وٗغ ٝاللٛتال٣بُُت ال٣ضًمت وهجُضَا بظاصة ٧املت ،ع٦ؼي مٗاًا َخالقي ؤو ٫ؤعب٘ عمىػ
ً
في اللٛت ال٣بُُت ال٣ضًمت،و٦ظل٪
مشال هي َغٍ٣ت هُ ٤الغ٢م 2
ألاعبٗت عمىػ الخالُت هي َغٍ٣ت هُ ٤الغ٢م  1في ال٣بُُت ال٣ضًمت،
وبالُغٍ٣ت صي لى خللىا َظا ال٨الم َىىنل لكب٨ت مً ألاع٢ام ق٩لها ٦ضٍ.
ؤزظ ٖمغ ًدلل الغمىػ وٍدىلها بلى ؤع٢ام بما ً٩افئ هُ٣ها في اإلاهغٍت
ال٣ضًمت ال٣بُُت ختى ٧اهذ الكب٨ت َ٨ظا:
2

1

6

1

2

1

2

3

3

1

1

4

9

2

2

2

3

11

1

3
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وٟ٢ذ الض٦خىعة ٞغٍضة وهي جىٓغ بلى َظٍ الكب٨ت الغ٢مُت التي ما باجذ
ً
مدضصا بلى ؤي شخيء و٦إهما َم ؤمام ؤحجُت ظضًضة مً ؤخاجي
حُٗي مٗجى
الٟغاٖىت ال٣ضامى ،وزلَ ٠ظا الباب الظي ْىىا ؤهه ٢ض ٞخذ ً٣ب٘ باب آزغ
مىنض ًدخاط بلى مٟاجُذ ٦شحرة لخم٨جهما مً َ ٪ٞظٍ الكٟغة اإلاٗ٣ضة ،باجذ
ً
ً
مسغظا ،يُٟٗا
آما ٫الض٦خىع ٖمغ في مهب الغٍذ ،وؤمله في ؤن ًجض لىٟؿه
ً
ظضا ويئُال بلى ٢ضع لم ٌٗض ٌؿخُُ٘ ؤن ًخمال ٪مٗه ؤٖهابه التي بضؤث في
الاجهُاع ٧لما جظ٦غ ؤهه ٢ض ً٣ٟض ٧ل ما ونل بلُه بل وؤ٦ثر؛ ٣ٞض ً٣ٟض خُاجه
طاتها.
وبِىما َما ٖلى َظا الخا ٫نضح نىث َاجٟها بغهت مٟؼٖت ظاءث مً
ً
عثِـ ال٣ؿم في ال٩لُت ٢اثال "ص٦خىعة ٞغٍضة ٖاًؼٍى ٪ب٨غة في مضًغٍت ألامً
يغوعي ظضا ،مخخإزغَل ٖلحهمٞ "..غصث م٣اَٗت:
 زحر ًا ص٦خىع؟ ؤها مٗغٞل الخ٣ُ٣ت ،بـ َم َلبىا مجى جغقُش زبحر في اللٛاث ال٣ضًمتٌؿاٖضَم ٖلى خل لٛؼ ًُ٢ت ٖىضَم واها عشخخ ٪لحهم عبىا ًى ٪٣ٞقضي
ً
ً
خُل ٪وبُطخي وقىا" ؤظابذ بهضوء مهُى٘ وهبرة جسٟي صازلها ٢ل٣ا بالٛا:
"ؤُ٦ض ؤُ٦ض ًا ص٦خىع بن قاء هللا ب٨غة َ٨ىن في اإلاُٗاص .
ؤٚل٣ذ الهاج ٠وجلذ ٖلى مؿام٘ الض٦خىع ٖمغ ٧ل ما صاع في اإلا٩اإلات وؤعصٞذ
٢اثلت:
 ؤها ب٨ٟغ ب٨غة مغوخل ،ؤها زاًٟت وخاؾت ؤن اإلاىيىٕ صٍ َُىٍضها فيصاَُت ٧لىا ،بهذ مخإ٦ض ؤن مدضف قا ٪ٞواهذ َال٘ ٖىضي وال خض ٧ان
مغا٢ب٪؟"
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ً
عص ٖلحها ٖمغ ٢اثال:
 مخساِٞل ًا ص٦خىعة لى في ؤي يغع ٖلُ٩ي ؤها مم ً٨امصخى ًٞىعا ؤو ختى
ؤؾلم هٟسخى بـ اهتي مُدهلِ٨ل خاظت ،بـ ؤها ؤٖخ٣ض بن اإلاىيىٕ
مٟحهىف خاظت لن الض٦خىع اللي ٧لم ٪وَى اللي عشخ ٪واإلاىيىٕ مل
َحزًض ٖلى ؾاالحن ًٖ هٟـ الًُ٣ت صيً ،م ً٨حٗغفى حؿاٖضحهم واهتي
مخ٣ىلِل ٖلى خاظت مً اللي ونلىالها صي و٢ىلي الغمىػ ٚامًت وملهاف
مٗجى وزالم واها َىخٓغَ ٥ىا.
نمذ ٦الَما و٢ض حٗان ٠طَىاَما وحكاب٨ذ ؤ٩ٞاعَما إلاداولت  ٪ٞعمىػ
َظٍ ألاحجُت وَظٍ السغٍُت الغ٢مُت التي هجمذ ًٖ الُلؿم اإلا٨خىب ٖلى
ْهغ الٟخاة.
٧ان اللُل ٢ض خل وخل ٖلى ظؿض الض٦خىع ٖمغ حٗب بال ٜوؤلم قضًض
وبعَا٦ ١بحر مً َظا الُىم الٗان٣ٞ ،٠الذ الض٦خىعة ٞغٍضة في هبرة ظاصة:
 جدب اٖمل ٪خاظت جا٧لها اهذ ق٩ل ٪م٩لدل مً الهبذ؟عص ٖلحها ٖمغ:
 ال ؤها ٖاًؼ ُٚا بـ اهام ٖلى ال٨ىبت َىا لن ظؿمي حٗبان ظضا ومدخاطاعٍذ ٖ٣لى ٖكان اٖغ ٝا٨ٞغ.
ؤخًغث له ٞغٍضة وؾاصة وُٚاء؛ ٣ٞض ٧اهذ مخدغظت بلى ؤبٗض خض٠ُ٦ ..
ًىام في بُتها عظل ٚغٍب ال حٗغٞه وال جغبُه بها نلت؟ زم إلااطا ٢بلذ ؤن ج٣دم
هٟؿها في ؤمغ ٦هظا ٞهى ال ججض ً
مبرعا ؤمام هٟؿها جبرع به ٢بىلها مؿاٖضجه،
ول٨ىه بُض ؤن خُاتها التي لِـ ٞحها ؾىي الٗلم واإلاُالٗت باجذ عجِبت بلى خض
ظٗلها بداظت بلى مٛامغة ٢ض ج٨ىن مٛامغة مجىىهت ،ول٨ىه ؤمغ ًجٗل
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ً
لخُاتها مٗجى وَضٞا ،ول ً٨الٗ٣ل واإلاىُ٣ً ٤ىالن يض طل ٪بط ًخٗحن ٖلحها
ؤن جداٖ ٔٞلى مغ٦ؼَا في ٖالم آلازاع والخاعٍش ،ولً ً٨
٦شحرا ما هخهغ ٝبضا٘ٞ
ً
بضال مً ٖ٣ىلىا ،ولٗل ً
٦شحرا ممً ٚحروا ق٩ل الٗالم وٚحروا
مً خما٢اجىا
الخاعٍش عظا ٫ووؿاء جدبٗىا خضر خما٢اتهم ٛٞلبىَا ٖلى نىث الٗ٣ل
لضحهم.
جغ٦ذ له الىؾاصة والُٛاء و٢ض هٓغث له هٓغة بضا ٖلحها الك٣ٟت ل٨جها
اههغٞذ ٖاثضة بلى ٚغٞتها خُض ؤٚل٣ذ الباب زلٟها ً
ظُضا واؾخ٣بلذ
ؾغٍغَا جداو ٫ؤن جىام ول ً٨صون ظضوي ،ألا٩ٞاع حٗه ٠بغؤؾها
ً
نىابا ؤم ؤوي ؤ٢دمذ هٟسخي
والدؿائالث التي ؤَمها جغي َل ما ٗٞلخه ٧ان
ً
ُٞما ال صاعي له؟ وَل ًا جغي الض٦خىع ٖمغ بغيء ؤم ؤهه مجغم ٗٞال واؾخُإ
زضاعي بىٓغاجه الخاهُت وهبرجه الاؾخُٗاُٞت ؟
خضسخي ً٣ى ٫لي بهه بغيء وؤن زمت شسو ًغٍض ؤن ًىٗ٢ه في َظا ٧له ،ولً٨
لٗل ألاًام ال٣لُلت اإلا٣بلت ج٨ك ًٖ ٠ؤمىع ٦شحرة .
خاولذ الىىم ل٨ىه لم ًضاٖب ظٟىحها بؿهىلت؛ ٣ٞض ً٢ذ َُلت اللُل ج٨ٟغ
ُٞما ًجغي ختى ؤظٟلذ ؤ ً
زحرا وٚلبها الىٗاؽ.
بِىما ٧اهذ ٞغٍضة ج٨ٟغ ُٞما ًجغي ٧ان ٖمغ ٌٗهغ طَىه في جهىع َظٍ
اإلاهٟىٞت ومداولت ٞهم ما ٞحها ومغاظٗت ما صاع زال ٫الُىم؛ ٣ٞض ؤزظ ٌُٗض
ً
جغجِب ؤوعا٢ه وؤ٩ٞاعٍ مداوال ؤن ًهل بلى ؤي زُِ ٌُٗىه ٖلى ٞهم ما ًجغي
بال ؤهه وظض هٟؿه ؤمام جل ٪اإلاهٟىٞت التي ال جىم ؾىي ًٖ ؤع٢ام ظىٞاء
جغي ما مٗىاَا ؤو بلى ما حكحر ،زم ؤهه ؤزظ ً٨ٟغ في مى ٠٢الض٦خىعة ٞغٍضة
مٗه و ٠ُ٦ؤجها ٢بلذ ؤن حؿاٖضٍ وحُٗىه في مدىخه وؾمدذ له ؤن ًىام في
ً
بُتها وال نلت بُجهما ،بجها بوؿاهت عاجٗت ٢ل ؤن ً٣ابل ؤلاوؿان مشُال لها.
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ؤزظ ٖمغ ً٨ٟغ ُٞما ٢ض ٌؿٟغ ٖىه الُىم الخالي وما ؾُدضر لٟغٍضة في
مضًغٍت ألامً َل زمت زُغ ٖلحها ؟
ً
جٟؿحرا لها ،ؤزظ ًدضر
٧ل َظٍ ألا٩ٞاع حٗه ٠بظَىه وال ً٩اص ًجض له
هٟؿه ببدغ مً ٖالماث الاؾخٟهام ،ل ً٨ؤَمها ٧ان جغي َل ًيخهي َظا ألامغ
ؤم ؤظض هٟسخي و٢ض زؿغث ٧ل شخيء ختى خُاحي في ظغٍمت ؤها لم ؤ٢تر ٝمجها
قِ ًئا؟ ٞباث ٖمغ ًغصص ؤبُاث قٗغ خٟٓها ً
٢ضًما:
هامذ ؤٖحن واؾدُٓ٣ذ ُٖىن في ؤمىع ج٨ىن ؤو ال ج٨ىن
بن عبا ٟ٦ا ٥ما ٧ان بالمـ ؾُ ٪ُٟ٨في ٚض ما ؾُ٨ىن

***
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-8في نبُدت الُىم الخالي اؾدُٓ٣ذ الض٦خىعة ٞغٍضة والتي مً ألانل ٢ض
ً
هامذ ً
مخُٗ٣ا ال ٢غاع ُٞه لج ًٟوال عاخت ُٞه لبضن .اؾدُٓ٣ذ وهي
هىما
جدؿاء ٫ماطا ؾخٟٗل ٖىض صزىلها اإلاضًغٍت ،وماطا ؾخ٣ى ،٫وً ٠ُ٦م٨جها ؤن
جداٖ ٔٞلى َضوئها؛ ٞال ًبضو ٖلحها ؤي ٖالمت مً ٖالماث الاعجُاب وال٣ل٤
ً
ؤو ؤجها جسٟي قِئا ٠ُ٦ ..جبضو َبُُٗت بال مساوٝ؟!
صزلذ بلى خمامها بمبي اللىن و٢ض زلٗذ زُابها وظلؿذ في الباهُى الظي
ً
ً
ٖهِبا
مألجه باإلااء الؿازً لدؿتردي ٢لُال ختى جىاظه َظا الُىم الظي بضا
مىظ لُلخه.
ؤوٗكذ ظؿضَا بغٚىاث الهابىن اإلاىٗكت وصل٨ذ ظؿضَا ختى جغظ٘ بلُه
خُىٍخه ووكاَه وهي ج٨ٟغ َُلت الى٢ذ ُٞما ًدضر ،ختى بجها باجذ جدؿاء٫
َل َظٍ الكب٨ت الغ٢مُت لها مٗجى ؤم ؤهىا ؤمام خاثِ مً ؤحجاع الجغاهِذ.
زغظذ الض٦خىعة مً الخمام واعجضث زُابها؛ بىُا ٫مً الجُجز و"جِكغث"
ؤبٌُ ظمُل ًبرػ ظؿضَا اإلاخىاؾ ٤وٞى٢ه ظاُ٦ذ ؤؾىص ٣ٞض ٧اهذ جدب
جل ٪الىىُٖت مً اإلاالبـ عٚم ٦ىجها ص٦خىعة في الجامٗت ،بال ؤجها ٧اهذ جدب
َظٍ الىىُٖت مً اإلاالبـ والتى جخ ٤ٟم٘ َبُٗت ٖملها ؤخُاها في البدض
والخىُ٣ب .زغظذ مً ٚغٞت هىمها لخجض الض٦خىع ٖمغ ٢ض اؾخٟا ١وظلـ
ٖلى ألاعٍ٨ت و٢ض ؤٖض لىٟؿه ً
٦ىبا مً اليؿ٩اُٞت الظي اٖخاص ؤن ٌكغبه ختى
ٌؿخُُ٘ ؤن ٌُٗض ٖ٣له بلى ٖمله الُبُعي ،و٧ان ٢ض ؤٖض لها ً
٦ىبا مً ال٣هىة
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ألامغٍُ٨ت التي جدبها الض٦خىعة ٞغٍضة؛ ٞلما عؤث ال٣هىة و٢بل ؤن جخ٩لم
ً
ٖاظلها ٖمغ ٢اثال:
ً
 ؤها آؾ ٠ظضا بوي ؾمدذ لىٟسخي اصزل مُبس ،٪بـ ٗٞال ٦ىذ مدخاطمج وؿ٩اُٞت ؤها م٣ضعف اع٦ؼ مً ٚحر ما اؾخ٣بل الُىم بُه.
ؾإلخه و٢ض ؤ٢غث نيُٗه بغؤؾها:
 ال وال ؤي خاظت ًا ص٦خىع البِذ بِخ ٪بـ اهذ ٖغٞذ مىحن بوي بدبال٣هىة ألامغٍُ٨ت؟ ٞإظابها بؿغٖت ٦إهما ٢ض جى ٘٢الؿاا:٫
 ؾمٗذ مغة مً ػمُلخ ٪الض٦خىعة ابتها ٫به ٪بخدبي ال٣هىة ألامغٍُ٨ت".جىاولذ الض٦خىعة ٞغٍضة الٟىجان ،وؤزظث جغق ٠مىه في عجالت ٣ٞا ٫لها:
 ٖلى مهلً ٪ا ص٦خىعة ،بَضي قىٍت بالف ًبان ٖلُ٩ي الخىجغ صا ممً٨ٌؿبب ل ٪ؤطي وبالُب٘ ًىصًجي ؤها في ؾخحن صاَُت.
َإَإث عؤؾها ٦إهما جغٍض ؤن ج٣ى ٫ؤٖغَ ٝظا ً
ظُضا .زم ٢الذ :عبىا ٌؿتر
وَٗضي اإلاى ٠٢صا ٖلى زحر.
ؤجهذ ٞغٍضة ٞىجان ال٣هىة وويٗخه ٖلى اإلاىًضة وجىظهذ بلى ٖمغ:
 البِذ بِخ ٪لى اخخجذ خاظت الُٟاع في الخالظت ،ؤها في الخ٣ُ٣تمبُٟغف واها هخاو ٫مخإزغف .عم٣ها ٖمغ بىٓغة مؼط ٞحها ؤلاعجاب بالمل
ؤن جى ٤ٞفي ػٍاعتها َظٍ وعص في خىى بال ٜوجىجغ:
 عبىا مٗا٧ي ،ؤها مؿخيُ٩ي.هؼلذ الض٦خىعة ٞغٍضة و٢ض ع٦بذ ؾُاعتها الٟىل٨ـ واهُل٣ذ في َغٍ٣ها بلى
مضًغٍت ألامً ،وفي الُغٍ ٤ظاءَا جلُٟىن مً ع٢م ال حٗغٞه ٞإظابذ:
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 آلى..ظاءَا نىث ٖمُ:٤
ص٦خىعة ٞغٍضة؟ ؤًىة محن خًغج٪؟ؤظابها الهىث:
 ؤها اإلا٣ضم ؤًمً ،و٦ىذ ؤزضث ع٢م جلُٟىه ٪مً عثِؿ ٪اإلاباقغٖ ،ىضخًغج ٪ماو٘ ًا ص٦خىعة به ٪ججُلىا اإلاكغخت مباقغة مل ٖلى اإلاضًغٍت ؟
٢الذ ٦إهما بضا ٖلحها الخعجب:
 مكغخت بًه؟ وبًه اإلاُلىب مجي؟! مكغخت ػٍجهمٖ ،اًؼًٍ هىعي خًغج ٪خاظت ًم ً٨ج٣ضعي حؿاٖضًىا فيقٛلىا ،وإلاا جُجي َخٟهمي ٧ل خاظت.
ؤظابذ بهىث بضا ٖلُه ال٣ل:٤
 مِٟل مك٩لت ًا ٞىضم ،ؤها في الُغٍ ٤ظاًت ،واحكغٞذ بؿمإ نىثخًغج.٪
 الكغ ٝلُىا اخىا ًا ص٦خىعة مؿخجى خًغج ٪في مكغخت ػٍجهم.ؤٚل٣ذ الهاج ٠وهي ج٣ى ٫في هٟؿها ؤي ًىم َظا باهلل "عبىا ٌٗضي الُىم صٍ
ٖلى زحر" .جىظهذ بلى اإلاكغخت مباقغة وَىا ٥ؤوٟ٢ذ ؾُاعتها وهؼلذ وهي
حؿإ ٫ؤمً البىابت:
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 ؤها ٖىضي مُٗاص م٘ الٓابِ ؤًمً ،مم ً٨خض ًبلٛه ؤو حٗغٞىوى َى فيؤههي ؤويت.
ٞاجهلىا بذجغة الض٦خىع مضخذ الُبِب الكغعي الظي ٧ان ًجلـ ٖىضٍ
ً
مىخٓغا ٢ضوم الض٦خىعة ٞغٍضة .
ؤًمً
وما بن نٗضث ٞغٍضة بلى ٚغٞت الض٦خىع مضخذ ختى اؾخ٣بالَا بترخاب
قضًض و٢ا ٫لها ؤًمً:
ً
 ؤَال بُ٩ي ًا ص٦خىعة آؾٟحن ؤػعجىا٧ي.عصث ٞغٍضة و٢ض َؼث عؤؾها:
 ال حٗب وال خاظت ًا ٞىضم.ً
ؤقاع بلحها ؤًمً بالجلىؽ زم ٖاظلها ٢اثال:
 بخىا مدخاظُى ٪ظضا ًا ص٦خىعةَ ،ىىعٍ٩ي خاظت ٚغٍبت ظضا ومدخاظحنمؿاٖضة خًغجٖ ٪كان هٟهم اللي بُدهل.
عصث في نىث زاٞذ:
 ؤُ٦ض ًا ٞىضم ؤي خاظت في اؾخُاٖتي مل َخإزغ.ظلؿذ ٞغٍضة لبرَت زم جىظهذ بلى ؤًمً ٢اثلت:
 ًاعٍذ هبخضي ٖكان ؤها ٖىضي مدايغاث ٦خحر في الجامٗت.ؤظابها ؤًمً ب٩ل ؾغوع:
 -بجًٟلي ًا ٞىضم.
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ً
قاعصا ً٨ٟغ في َاجحن
وؤزىاء َظا الخضًض ٧ان ًجلـ الض٦خىع مضخذ
ً
الجشخحن اللخحن ما عؤي مشُال لهما  ِ٢ختى بن َظا قٛله ًٖ الترخُب الالث٤
بٟغٍضة بالغٚم ؤجها في م٨خبه.
٢ام الض٦خىع مضخذ و٢ض ؤقاع بلى اإلا٣ضم ؤًمً والض٦خىعة ٞغٍضة ؤن ًظَبا
مٗه بلى حجغة الدكغٍذٞ ،سغظا مً م٨خبه ،ولم جٚ ً٨غٞت الدكغٍذ بُٗضة
ًٖ م٨خبه ،جدغ٦ىا زالزتهم نىب ٚغٞت الدكغٍذ التي ٧اهذ في هٟـ الضوع.
صزل مضخذ وؤو٢ض اإلاهباح زم ؤقاع بلى ؤًمً بالضزى ،٫زم صزلذ ٞغٍضة
بلى حجغة الدكغٍذ وبضا ؤمامها الض٦خىع مضخذ ًٖ ٠٣لى عؤؽ َاولت
الدكغٍذ مض ًضٍ و٦ك ًٖ ٠ظشت الغظل اإلا٣خى ٫الظي وظضوٍ في خضً٣ت
ُٞال اإلا٣ضم ؤًمً .هٓغث ٞغٍضة بلى ْهغ الجشت ،و٢الذ بٟلخت لؿان:
ً
 بًه صٍ صا ْهغ عاظل مل ؾذَ .ىا هٓغ بلحها ؤًمً هٓغة مغجابت ٢لُال و٢ا:٫ ؤًىة ًا ص٦خىعة هي ظشت عاظل مل ؾذ بـ اهتي لُه جىٗ٢تي اجها ظشت ؾذ؟إلالمذ ٞغٍضة ؤ٩ٞاعَا وخاولذ ؤن جبضو زابخت وؤن جٓهغ ؤن ماخضر ٧ان
ً
جسمُىا ً
ٖابغا لِـ له ؤنل مً الىا ،٘٢وخاولذ ؤن جبضو مخماؾ٨ت وجدأٞ
ٖلى زباث ؤٖهابها ؤمام ؤًمً الظي باث في هٟؿه عٍبت مجهاٞ ،غصث هي بهضوء:
 ال ًا ٞىضم صا جى ٘٢بـ مل ؤ٦تر ،زم بوي اهؼعجذ إلاا قٟذ ْهغ عاظلٖغٍان واها مدبدل اإلاىٓغ ٌٗجي٣ٞ ".ا:٫
 مٟهىم مٟهمىم.بِىما بضث هٓغاجه ؤ٦ثر عٍبت وجىظ ًؿا مجها ٣ٞا ٫لها:
 -بًه عؤًً ٪ا ص٦خىعة في اللي م٨خىب صٍ ومٗىاٍ بًه؟
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وظضث ْهغ الغظل الظي ٢ض ظاوػ السمؿحن مً ٖمغٍ ٖلى ْهغٍ َلؿم
ظضًض م٨خىب باللىن ألاخمغ ،ولَ ً٨ظٍ اإلاغة بضث ال٨خابت باللٛت
*الهحراَُُ٣ت ( الهحراَُُ٣ت هىٕ مً ال٨خابت اإلاهغٍت ال٣ضًمت ٦خبذ بغمىػ
مبؿُت للغمىػ الهحروٚلُُٟت ،واقخ٣ذ ٧لمت "َحراَُ٣ي"مً ال٩لمت
الُىهاهُت (ٚغاماَا َحراَُ٩ا) وبقاعة بلى ؤن ال٨هىت ٧اهىا ؤ٦ثر الىاؽ
ً
اؾخسضاما لهظا السِ خُض ؤن وؿبت ٦بحرة مً الىهىم الهحراَُُ٣ت
ال٨هىىجُت وزانت في الٗهىع اإلاخازغة هي ههىم صًيُت ،و٦خب مٗٓمها
بىاؾُت ال٨هىت وٚلب طل ٪ظضا ٖلى ٖهغ عمؿِـ الشالض ؤي في مُال٘
ألاؾغة الٗكغًٍ).
خمل٣ذ الض٦خىعة ٞغٍضة بٓهغ الغظل بكضة وؤزظث جخدغ ٥خى ٫الجشت
جضوع خىلها مً ٧ل الجهاث ٦إهما هي ج ٠٣ؤمام بغصًت ظضًضة ج٨دك ٠لو٫
مغة ولم ج٨خب َظٍ اإلاغة ٖلى وع ١البرصي بل ٦خبذ ٖلى ْهغ عظل مُذ ٦إهما
ؤُٖضث بلى الضهُا ٨ٞغة ال٣غبان البكغي قٗغث وهي جىٓغ ؤجها عظٗذ بلى
ػمان سخُ ٤خُض بضث لها جغظمت بٌٗ ما ظاء ٖلى ْهغ الغظل ل٨جها ٧اهذ
بداظت بلى الٗىصة بلى مغاظٗها و٦خبها ختى حُٗي جغظمت خُ٣ُ٣ت ٧املت
للىو اإلا٨خىب بهم ٜالغاجىج ٖلى ْهغ الغظل اإلاظبىح .
هٓغث ٞغٍضة بلى اإلا٣ضم ؤًمً و٢الذ:
 ؤها مل َ٣ضع ؤصي لخًغج ٪جغظمت ٧املت للىو اإلا٨خىب صٍ صلى٢تي ؤهاهخخاط قىٍت و٢ذ ٖكان ا٢ضع اصي لخًغج ٪الترظمت اإلاُلىبت٢ .اَٗها
ؤًمً بىبرة خاصة :
 و٢ذ ؤص بًه ٌٗجي؟ ب٨غة الهبذ َُ٨ىن ٖىض خًغج ٪هو ٧امل بترظمت الُلؿم صٍ بـهخخاط ؤزض نىعة لُه باإلاىباًل ٖكان ؤ٢ضع اعاظ٘ الىو واَاب٣ه و٤ٞ
اإلاغاظ٘ اللي ٖىضي.
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ً
هٓغ لها ؤًمً ٦إهما ًإؽ مً ؤن ًجض ٖىضَا ؤ٦ثر مً َظا وجىظه بلحها ٢اثال:
 بـ مل ؤ٦تر مً  9الهبذ ج٨ىن الترظمت ٖلى م٨خبي.اهؼعجذ الض٦خىعة ٞغٍضة مً َغٍ٣خه التي بضا ٖلُه ٞحها ؤهه ٌُٗي ألاوامغ
لجىضي ٖىضٍ في ال٣ؿم ٣ٞالذ "هخاو " ٫وؤزغظذ َاجٟها والخُ٣ذ نىعة
لٓ هغ ال٣خُل بما جدىٍه مً هو في ٚاًت الٛغابت والٛمىى للٛت ال ٌٗغٝ
ً
ؤبجضًتها آلان ؾىي ال٣لُلًٞ ،ال ًٖ ؤن َظا الىو بضا لها ٦إهما َالٗخه
ً
ًىما ما ،ول٨جها لِؿذ ٖلى ً٣حن.
اؾخإطهذ باالههغاٞ ٝخدغ ٥مٗها اإلا٣ضم ؤًمً بلى باب اإلاكغخت مىصٖا
بًاَا و٧اهذ آزغ ٧لماجه"مل َىنُ٩ى ًا ص٦خىعة ٖلى ؾغٍت اللي قٟخُه
وٖلى اَمُخه وزُىعجه في هٟـ الى٢ذ" ٢الذ وهى تهؼ عؤؾها ٦إهما جإمل في
بجهاء الل٣اء "مٟهىم مٟهىم" واههغٞذ ٖاثضة بلى ؾُاعتها الٟىل٨ـ و٢ض
اؾخ٣لتها وجىظهذ في َغٍ٣ها مبخٗضة ًٖ اإلاكغخت ،وفى ؤزىاء طل٧ ٪ان ؤًمً
٢ض ؤنضع ألاوامغ لغظاله بًغوعة مغا٢بت الض٦خىعة ٞغٍضة وبضا له ؤن ٖىضَا
ال٨شحر الظي جسُٟه وػاصث ق٨ى٦ه هدىَا إلاا جلٗشمذ وهي مخعجبت مً ؤن
الجشت التي اؾخضُٖذ مً ؤظلها ظشت عظل ولِؿذ ظشت امغؤة وؤً ً
ًا عٚبتها
في جهىٍغ ْهغ ال٣اجل ٦إهما هي جغٍض ؤن جُل٘ ً
ؤخضا آزغ ٖلى ما عؤث وجسصخى
خغُٞا ،ألامغ ٧له بضا ً
ً
مغٍبا لضي اإلا٣ضم ؤًمً
ؤال حؿٟٗها طا٦غتها لى٣ل ما عؤجه
لظل ٪وبدؿه ألامجي ٧اهذ ؤوامغٍ ٢ض نضعث بلى عظاله بًغوعة مغا٢بت
الض٦خىعة ٞغٍضة مغا٢بت ٧املها ٣ٞض ج٣ىصَم بلى بُٛتهم وٍجض ٖىضَا خال
ل٩ل ما ًجغي.

***
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-9وَىا ٥في مُضان ال٨ىعبت في مهغ الجضًضة خُض ً٣ب٘ الض٦خىع ٖمغ ًداو٫
ؤن ًجض خال لهظٍ اإلاهٟىٞت الغ٢مُت التي ال جبضي ؤمامه ؤي مٗجى ختى ؾم٘
ً
٧الىن الباب ًخدغ ٥آطاها بىنى ٫الض٦خىع ٞغٍضة التي ٧اهذ في ٚاًت
الايُغاب وجداو ٫ؤن ججم٘ قخاث ؤ٩ٞاعَا ،ؾإلها بهىث مغجاب:
 بًه اللي خهل؟ٞغصث بهىث ًمؼظه السى ٝبال٣ل:٤
 اإلاىيىٕ ٦بر ؤوي ومب٣دل ًُ٢ت ٢خل واخضة صو ٫ب٣ىا اجىحن.ؾٖ ِ٣مغ ٖلى ٦غسخي زلٟه و٢ا:٫
 بػاي صٍ؟ بًه اللي خهل؟ الٓابِ ؤًمً اؾخضٖاوي ٖكان اقى ٝظشت عاظل ل٣ىٍ م٣خى ٫امباعحبىٟـ الُغٍ٣ت اللي خُ٨خلى ٖجها في م٣خل البيذ ،وم٨خىب ٖلى ْهغٍ بهمٜ
الغاجىج الىو صٍ ..وؤزغظذ َاجٟها وٞخدذ الهىعة لترحها بلى الض٦خىع ٖمغ
الظي ما لبض ؤن ٢غؤَا ختى اهخابخه خالت مً الظَى ٫والاهؼٖاط الكضًضًً،
٣ٞا ٫بهىث مخعجل:
 -ؤها ٖاع ٝالىو صٍ ٦ىَـ بـ في ػٍاصة ٖلُه م٨ىدل في الىو ألانلي.
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 الخمض هلل بن جسمُجي َل٘ صر واه ٪ؤ٦ضث اإلاٗلىمت ٖىضي ٖ .اظلها ؤًمًً
٢اثال:
 ل ً٨محن اللي بُٗمل ٦ضٍ واػاي ً٣ضع ًدهل ٖلى الىهىم الىاصعة صي،بخىا ٢ضام ٖالم ٦بحر َى اللي بُ٣خل مل شسو ٖاصي ،بخىا ٢ضام ٢اجل
مدتر ٝل ً٨ؤها ٖاًؼ اَاب ٤الىو صٍ ٖلى الىو ألانلي اللي وٗغٞه.
 اإلاغظ٘ ألانلي ٖىضي في م٨خبت ال٩لُت مم ً٨هلجإ للهترهذ.وٖىضَا وٗ٢ذ جل ٪ال٩لمت ٖلى ٖمغ ٧الهاٖ٣ت ،جظ٦غ ؤهه مً اإلامً٨
مالخ٣خه لى اؾخٗمل ؤلاهترهذ بل ؤن جلُٟىهه َظا ٢ض ًمشل وؾُلت لخدبٗه
ً
وؤعص٢ ٝاثال:
 ما اٖخ٣ضف ههىم بالؿغٍت صي مم ً٨ج٨ىن ٖلى ؤلاهترهذ ولى ٞخدذؤلاًمُل السام بي َُ٨ىن مً الؿهل ٖلحهم مٗغٞت م٩اوي وجدبعي وٖكان
٦ضٍ اخىا الػم هغوح ٖلى بُتي ،وَىاَ ٥ىالقي ٧ل الىهىم التي َىدخاظها
ٖىضي في م٨خبت ظضي ؤ٢ضم باخثي اإلاهغٍاث في الٗهغ الخضًض الض٦خىع
٧امل ألاؾُىَي .وَىا هٓغث بلُه ٞغٍضة بخعجب قضًض:
 بهذ خُٟض ٧امل ألاؾُىَي؟ ًَبٗا ،وٖاٌل في بِخه اللي بىاٍ بىٟؿه مً ؤ٦تر مً  120ؾىت٢ ،هغ ٦بحر
ٌٗخبر مً آزاع الٗهغ الخضًض ،وَىاَ ٥ىٗغ ٝالغص ٖلى خاظاث ٦خحر ؤوي
مً اللي مدحراها َىا.
جىظهذ ٞغٍضة هدى الىاٞظة جلخ ِ٣ؤهٟاؾها وبطا بها جهغر خُض الخٓذ
ً
شسها خى ٫الٗماعة التي حؿ ً٨بها بضا ق٩له ً
مغٍبا وجهغٞاجه ٚغٍبت ٖلى
هدى ظٗلها حك ٪ؤجها مغا٢بت زانت وؤجها إلادخه في مغآة ؾُاعتها وهي ٖاثضة
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مً اإلاكغخت بلى بُتها ،بُض ؤجها جىعَذ في َظا ألامغ قاءث ؤم ؤبذ وباث ً
لؼاما
ٖلحها ؤن حؿاٖض الض٦خىع ٖمغ ختى جسغط مً ً٢اًا ٦شحرة جيخٓغَا ؤ٢لها
الدؿتر ٖلى مجغم وجًلُل الٗضالت .
هٓغث للض٦خىع ٖمغ و٢الذ:
 ٖلى ٨ٞغة واضر ان ؤها مترا٢بت الغاظل اللي جدذ صٍ ؤها إلادخه في مغاًتالٗغبُت بخاٖتي واها ظاًت ٖلى البِذ ،بخىا الػم همصخي ً
ٞىعا مً َىا بـ
َىجز ٫اػاي وألاَم َىضزل بِخ ٪اػاي؟ وٖ ٠٢مغ بجىاعَا ًخُل٘ مً
الىاٞظة مً زل ٠الؿخاع وٖاًً الغظل الظي ؤقاعث بلُه زم ٢ا ٫في ؾغٖت:
 َل في مسغط جاوي للٗماعة ٚحر الباب الغثِسخي؟ً
ؤظابذ ٦إهما جداو ٫ؤن جخظ٦غ قِئا:
 ؤًىة ،في باب السضامحن ،صي ٖماعة ٢ضًمت واهذ ٖاع ٝالٗماعاث ال٣ضًمتً
َىا ٧اهىا ً
صاًما بُٗملىا ٞحها ؾلم للسضامحن ..وَىا باصعَا ٖمغ ٢اثال:
 ًب٣ى ًال همصخي ًٞىعا وَاحي الىع ١اللي اقخٛلىا ٖلُه ٧له مٗاها مدؿبِل
ؤي خاظت ٖكان لى ا٢خدمىا الك٣ت مُٗغٞىف اخىا ٞحن لن هي بالٓبِ
مؿإلت و٢ذ وَخالقي البىلِـ َىا ً
ٞىعا.
بالٟٗل ٧اهذ ٢ض جدغ٦ذ ٢ىة مً اإلاضًغٍت ٖلى عؤؾها اإلا٣ضم ؤًمً مخىظهت
بلى بِذ الض٦خىعة ٞغٍضة لخٟخِكه بٗض ؤن باث قبه مخإ٦ض ؤن ٖمغ في بُتها
ً
آلان بٗض ؤن ؤزبرٍ اإلاسبر اإلاىىٍ بمغا٢بتها ؤن خاعؽ الٗماعة ٢ض إلاذ عظال ٢ض
ؤحى بلى الٗماعة ؤمـ بضث مىانٟاجه جُاب ٤بك٩ل قبه ٧امل إلاىانٟاث
الض٦خىع ٖمغ ،وؤهه ٧ان مؿغٖا ومغجب٩ا ولم ًسغط مً الٗماعة بلى آلان
خؿبما ًًٓ الخاعؽ.
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بضؤ ٖمغ وٞغٍضة في الجزوٖ ٫لى ؾلم الٗماعة السلٟي مؿغٖحن ومخىظهحن بلى
ألاصواع الؿٟلُت ختى اؾخُاٖا ؤن ًهال بلى الكاعٕ مً الجهت ألازغي مً
الٗماعة ،وٖىضَا ٞىظئا بشالزت عظا ٫م٣بلحن مً ؤما ً٦مخٟغ٢ت هدىَما
بؿغٖت قضًضة للمؿا ٥بهماً ،بضو ؤن الكغَت ٧اهذ حٗلم ؤن الٗماعة لها
ؾلم زلٟي و٢ض ججهؼث ٖىضٍ لترا٢ب ما ؾُدضر .ؤزظ ٖمغ ًض ٞغٍضة
وؤؾغٖا بالجغي بؿغٖت ٦بحرة ختى ا٢تربذ مً ؾُاعتها التي ايُغث في َظا
ً
ً
الُىم بالهضٞت البدخت ؤن جهٟها ً
بُٗضا ٢لُال ًٖ الٗماعة ٞلم ججض م٩اها
لؿُاعتها جدذ الٗماعة مباقغة.
ٞخدذ الؿُاعة وٟ٢ؼث ٞحها هي والض٦خىع ٖمغ زم جدغ٦ذ بؿغٖت ٦بحرة بٗض
ؤن ٧اص عظا ٫الكغَت ؤن ًلخ٣ىا بهما .اهُل٣ذ بؿغٖت ٞاث٣ت مبخٗضة ًٖ
الغظا ٫الشالزت ،ل ً٨ؤخضَم ج٩لم في الجهاػ السام به لُٗلم اإلا٣ضم ؤًمً
ؤن الؿُاعة َغبذ وٞحها اإلاتهمان وؤُٖاٍ مىانٟاث الؿُاعة وؤع٢امها وخُجها
٢ام ؤًمً بدبلُ٧ ٜل الىخضاث وألا٦مىت لً٣اَ ٝظٍ الؿُاعة متى عآوَا.
٧ان ٖمغ ٖلى ٖلم ٧امل ؤجهما ال ًم٨جهما ؤن ًٓال في الؿُاعة لى٢ذ َىٍل لن
الكغَت ً
خخما ؾدخاب٘ الؿُاعة بمىانٟاتها؛ ٗٞلى بٗض ص٢اث ٤مً بِذ ٞغٍضة
هؼال ٦الَما واؾخىٟ٢ا جا٦سخي وؤزبراٍ ًٖ اإلاىُ٣ت التي ًٞ ٘٣حها ال٣هغ
الظي ٌِٗل ُٞه ٖمغ ٢هغ ظضٍ الض٦خىع ٧امل ألاؾُىَي.
ً
مؿغٖا خُض ؤزبراٍ ؤجهما ٖلى عجلت
جدغ ٥الخا٦سخي وَى ٌك ٤الُغ٢اث
مً ؤمغَما وؾُُُٗاٍ ٧ل ما ًغٍض لى ؤونلهما في ؤ٢هغ و٢ذ ومً ؤ٢هغ
َغٍ .٤وٖلى م٣غبت  200متر مً ال٣هغ َلب ٖمغ مً ؾاث ٤الخا٦سخي ؤن
ً
ً٢ ٠٣اثال "مدك٨غًٍ ًا اؾُى َىجزَ ٫ىا" هٓغث بلُه ٞغٍضة في حعجب
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ً
م٣اَٗا" ؤها اٖغَ ٝغًٍ ٤ضزلجى
و٢الذ "البِذ لؿه ٞايل ٖلُه" ٢ا ٫لها
البِذ مً ٚحر ما خض مً ال٣ىة اللي بترا٢ب البِذ ٌكىٞىا ".
٧اهذ ؤعى ال٣هغ وؤؾىاعٍ مغبٗت الك٩ل؛ ٞمؿاخخت  100متر َى ٫في 100
متر ٖغى بِىما ٧اهذ ؤبيُت ال٣هغ صاثغٍت بىِذ ٖلى َغاػ ٞغوسخي ٧ان ٢ض
ؤٚغم به الض٦خىع ٧امل خحن ٧ان ًضعؽ في ٞغوؿا في ؤواؾِ ال٣غن الخاؾ٘
ٖكغ؛ ٞال٣هغ قاَ ٤ألاؾىاع ختى بهه باث ٌكبه ال٣الٕ ال٣ضًمت ،ول ً٨في
آزغ ؤَغا ٝالؿىع ٧ان ًىظض باب مً الخضًض الهضتٖ ،لُه ٟ٢ل ٦بحر باب
نٛحر ًبل ٜاعجٟاٖه متر وهه ٠اإلاتر وٖغيه  80ؾىدُمتر٧ ،ان الض٦خىع
٧امل ٢ض ؤٖض َظا الباب لؿبب لم ًٌٗ ً٨لمه ٖمغ ،ول ً٨الباب ٧ان ٢ض
ُٚي بالشجاع ال٣ضًمت وال ً٩اص ًٓهغ لخض بال مً ٧اهذ له صعاًت ونلت
بال٣هغ وبال ٞمهما بدض ٖىه مً ال زبرة له بال٣هغ ٞلً ٌٗثر ٖلُه.
ونل ٖىضٍ الض٦خىع ٖمغ ومٗه ٞغٍضة وبضؤ في جدغٍ ٪الٟ٣لٞ ،لم ً ً٨مً
الؿهل ؤ ًبضا ٞخده٦ ،ما ؤن ٖمغ ٧ان ٌٗغَ ٝظا الباب ٖىضما ٧ان ًلٗب وَى
نٛحر في خضً٣ت ال٣هغ ،ل ً٨لم ًداو ِ٢ ٫ؤن ًسغط ؤو ًضزل مىه؛ لظل٪
ً
ب٣ى الباب مٛل٣ا مىظ ػمً بُٗض ٞلم ًجض ٖمغ ؤمامه ؾىي اؾخسضام خضًضة
٧اهذ مل٣اة في الكاعٕ ل٨ؿغ َظا الٟ٣ل ال٣ضًم.
وبالٟٗل ٞخذ ٖمغ الباب وصزل َى والض٦خىعة ٞغٍضة وؤٚل٣ا زلٟهما الباب
وجىظها في خغ٦ت زُٟٟت مخسُٟحن بحن ألاشجاع مخىظهحن نىب ال٣هغ
ً
٢هغا ٦إهما
الظي ٧ان ٖلى ق٩ل عجُب ظضا مً الٗماعة والبىاء ٣ٞض ٧ان
بىاٍ ؤصخابه ٣٦الٕ ال٣غون الىؾُى.

***
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 - 10٧ان ٢هغ الض٦خىع ٧امل ٖباعة ًٖ ٢هغ صاثغي ٌكبه بلى خض ٦بحر ال٣الٕ
التي بىِذ في الٗهىع الىؾُى في ؤوعوبا؛ ٣ٞض ٧اهذ الخضً٣ت صاثغٍت الك٩ل
جدُِ بال٣هغ مً ٧ل ظاهب و٢ض ػعٖذ بإشجاع لها ٖمغ َىٍل وجاعٍش
سخُ ،٤وفي وؾِ َظٍ الٛابت مً ألاشجاع ً٣ب٘ خمام ؾباخت ًبضو ؤهه ٢ض
ً
خٟغ خضًشا لِـ مً ٢ضم ال٣هغ ٧ان ٢ض خٟغٍ والض الض٦خىع ٖمغ الض٦خىع
ؾمحر و٢ض ظٗله ٖلى ْغاػ بهجلحزي عا ١بدُض ٧ان بياٞت ظمُلت لل٣هغ
ؤقبه ما ً٨ىن ببر٦ت ظمُلت ػٍيذ جل ٪الٛابت اإلاىخكت ،وَىا ٥في الىؾِ
ً
ً
جماما ً ٠٣ال٣هغ قامسا بك٩له الضاثغي وبىاثه ألازغي العجُب؛ ٞباب
ال٣هغ مً الخضًض والؼظاط اإلاؼزغ ٝوله مهغاٖانً ،بل ٜاعجٟاٖه زالزت
ؤمخاع بِىما الٗغى متران وهه ،٠وبالضازل بهى ٦بحر به زماوي ؤٖمضة مً
الغزام اإلا٨ؿُ٩يً ،بلَ ٜى ٫الٗمىص ؾخت ؤمخاع في ق٩ل صاثغي جدىي في
وؾُها عصَت ٦بحرة صاثغٍت الك٩ل بها باب لٛغٞت ٦بحرة ٧اهذ ً
م٨خبا وم٨خبت
للض٦خىع ٧امل و٧اهذ هي ً
ؤًًا ٦ظل ٪للض٦خىع ٖمغ زم ٚغٞت ٦بحرة زههها
الض٦خىع ٖمغ لبدازه في مجا ٫الخدىُِ ،وٚغٞخحن ؤزغٍحن ٧اهخا جدىٍان
ؤزازا مً ٖهغ دمحم ٖلى باقا ،وَىاٞـ هِٟؿت مؼع٦كت ٧ان السضًىي
بؾماُٖل ٢ض ؤَضاَا بلى الض٦خىع ٧امل الظي ٧ان ٌٗض مً هجىم الٗلماء في
طل ٪الى٢ذ و٢ذ جسغط في الؿىعبىن زم خًغ اإلااظؿخحر في اإلاهغٍاث زم
ً
ً
مضعؾا في ظامٗت الؿىعبىن ٣ٞطخى في ٞغوؿا ػمىا
عؾالت الض٦خىعاٍ وٖمل
ً
َىٍال ،و٢ض ٧ان الض٦خىع ٧امل ؤخض ؤبىاء البٗشاث التي ؤعؾلها دمحم ٖلى باقا
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في ؤوازغ ػماهه بلى ٞغوؿا لخٗلم لٛت اإلاهغٍحن ال٣ضماء .ؤما ًٖ البهى٣ٞ ،ض
٧ان ًؼَى بمجمىٖت مً اللىخاث الىِٟؿت التي عؾمها عؾامى ؤوعوبا في
ؤواؾِ ال٣غن الخاؾ٘ ٖكغ والتي ٧اهذ ٖلى ٢ضع ٖا ٫ظضا مً الظو ١الغُ٘ٞ
والخغُٞت اإلاخىاَُت ،وفي ؾِ ٧ل َظا ً٣ب٘ ؾلم صاثغي ًىنل بلى ألاصواع
الٗلُا التي ٧اهذ زالزت َىابٞ ٤ى ١الُاب ٤ألاعضخى وجدتهم الُاب ٤الؿٟلي
الظي ٧ان ًدىي في ال٣ضًم مؿا ً٦السضم واإلاُبش ال٨بحر الظي لم ٌٗض
ً
ًضزله آلان الض٦خىع ٖمغ مُل٣ا ،بل باث ٌٗخمض ٖلى الىظباث الؿغَٗت في
ؤٚلب َٗامه؛ ٞهى ٌِٗل وخضٍ في َظا ال٣هغ الٗمال .١ؤما ًٖ الُىاب٤
الٗلُا ٞهي زالزت َىاب ٤في ٧ل َاب ٤مجها زمؿت ٚغ ٝفي ق٩ل صاثغي،
والٛغ ٝفي صازلها مؿخُُلت الك٩ل ؤبىابها ٖالُت جغظ٘ بلى َغعػ مٗماعي
هاصع وق٩ل ٞجي ٞغٍض بُض ؤن الض٦خىع ٧امل ٧ان ٢ض اؾخٗان بمهىضؽ ٞغوسخي
لُهمم البِذ وٍىٟظٍ ٖلى َغاػ الٗماعة في باعَـ؛ ٣ٞض ٧ان الض٦خىع ٧امل
ً
مىلٗا بالخًاعة الٟغوؿُت التي حٗلم ٞحها وفى ؤ٦ىاٞها؛ خُض ؤعو٢ت
الؿىعبىن و ٠ُ٦ؤهه مً ؤهجب جالمظة جل ٪الجامٗت الٗغٍ٣ت٧ .ان الض٦خىع
٧امل ٢ض ػًٍ خىاثِ بهى ال٣هغ بلىخاث لغؾامحن ٖٓام ٖاقىا في ال٣غن
الخاؾ٘ ٖكغ ،ول ً٨مً ؤظمل ما ٧ان ً٣خجى ٧اهذ لىخت للٟىان الهىلىضي
"ٞيؿيذ ٞان ٦ىر" والتي ٧ان خهل ٖلى وسست ؤنلُت مً ٞان ٦ىر هٟؿه
وهي لىخت" لُلت مغنٗت بالىجىم "التي عؾمها في ٖام  1889م والتي حٗض
ؤخض ؤَم بهجاػاث ال ًٟاإلاٗانغ في ال٣غن الخاؾ٘ ٖكغ والتي ٧ان ٢ض
ً
ويٗها في بهى ال٣هغ الٗمالًٞ ١ال ًٖ لىخت ٦بحرة للمبضٕ الغاج٘ بحر
ؤوٚؿذ ٦ىث طل ٪الٟغوسخي اإلاعجؼة الظي عؾم لىخت الغبُ٘ في ٖام  1873م
وٚحرَا مً لىخاث إلابضعي ال٣غن الخاؾ٘ ٖكغ ؤمشا ٫ؤلاهجلحزي ٞغٍضعٍ٪
لىعص لُخىن وعاجٗخه السالضة "ًىهُى اإلالتهب" وٚحرَم؛ خُض ظٗل بِخه جدٟت
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ٞىُت هاصعة الىظىص لِـ في مهغ  ِ٣ٞبل في الٗالم ؤظم٘ ،ول ً٨مً ؤٖٓم
ما ٧ان في بِذ الض٦خىع ٧امل ألاؾُىَي هي لىخت عؾمذ له َى شسهُا
عؾمها له اإلابضٕ ألاإلااوي "ماؾباع صًُٟض ٞغٍضعَل" ناخب اللىخت السالضة
"مؿاٞغ ٞى ١بدغ مً الًباب" ٧ان ٢ض الخ٣اٍ الض٦خىع ٧امل في باعَـ في
ػٍاعة له ،ووكإث بُجهما نضا٢ت َلب الض٦خىع ٧امل ٖلى بزغَا مً صًُٟض ؤن
ًغؾم له لىخه وؤن ًى٣ل في ؤؾٟل الجاهب ألاٌؿغ مً اللىخت جاعٍش مُالص
الض٦خىع ٧امل  12-10-1820ووي٘ الض٦خىع ٧امل َظٍ الهىعة السالضة في
م٨خبه ٞى٦ ١غؾُه مباقغة ،و٧ان َظا ال٨غسخى ألازغي َى هٟـ ال٨غسخى
الظي ٧ان ًجلـ ٖلُه خُٟضٍ الض٦خىع ٖمغ لُ٣غؤ في م٨خبت ظضٍ التي ؤياٝ
َى هٟؿه لها ال٨شحر وال٨شحر ،ولٗل َظا الجى الخاعٍذى اإلاٟٗم بٗب٤
الخًاعة وال٧ ًٟان ً
ً
مباقغا لٗك ٤الض٦خىع ٖمغ للخاعٍش وولٗه به بل
ؾببا
وجٟغصٍ ًٖ ؤ٢غاهه في ٦شحر مً ألابدار؛ خُض ٧ان ًجض مً اإلاسُىَاث التي
زُها الض٦خىع ٧امل ولم جُب٘ بٗض خلىال لخاجي وؤلٛاػ ٚمغث الخاعٍش ،و٢ض
٧ان ًيخٓغ ؤن ًإحي الى٢ذ ختى ٌؿخُُ٘ ؤن ً٣ضم ظضٍ الض٦خىع ٧امل بلى
ألاظُا ٫ال٣اصمت بالُغٍ٣ت الالث٣ت وٖلى ط٦غ م٨خب الض٦خىع ٧امل؛ ٣ٞض ٧ان
ؤَم ٚغ ٝالُاب ٤ألاعضخي وؤ٦برَا وؤوؾٗهاً ،دىي م٨خبت ضسمت في ٖلىم
قتى ٢ؿمذ بدؿب اإلاىيىٕ ،ل ً٨ؤ٦بر ٢ؿم ٞحها ٧ان للخاعٍش الٟغٖىوي
والظي ٧ان ٌٗك٣ه وٍخٟغص ُٞه الض٦خىع ٧امل الجض ألا٦بر للض٦خىع ٖمغ،
و٧ان َىا ٥م٨خب مً زكب ألاعػ اللبىان ٢ض هدذ ٖلى َغاػ ٞغوسخي ظمُل
وعا ١لم ًازغ ُٞه الؼمً ولم ٌٗبض به الخاعٍش ٗٞمغٍ في َظٍ اللخٓت التي
هخ٩لم ٞحها ًؼٍض ًٖ اإلااثت وزمؿحن ً
ٖاما٧ ،اهذ حجغة اإلا٨خب بها قغٞت ٦بحرة
جُل ٖلى خضً٣ت واؾٗت ٧اهذ جؼعٕ بإًٞل وؤهضع الىعوص التي ٧ان ًجلبها
الض٦خىع ٧امل مً ؤوعوبا في ال٣ضًم ،ؤما آلان ٞال حٗضو ؤن جُل ٖلى خكاجل
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وبٌٗ الىعوص وػَىع الٟل ٞلم ً ً٨للض٦خىع ٖمغ ما للجض ألا٦بر الض٦خىع
٧امل مً خب الؼَىع والىل٘ بها والخٟجن في ا٢خىائها.
٧اهذ ٖالماث الاهبهاع والضَكت ج٨ؿى وظه ٞغٍضة ٞباصعث ٖمغ بؿاا:٫
 بهذ اػاي بخ٣ى ٫بن الض٦خىع ٧امل ظض ٥وَى مىلىص في ؤواثل ال٣غن الخاؾٖ٘كغ .عص ٖمغ في ابدؿامت زُٟت ٦إهما جى ٘٢الؿاا:٫
ً
 ؤًىة ٗٞال صا صخُذ ،بـ الض٦خىع ٧امل مل ظضي اإلاباقغ َى ظضيألا٦بر ٌٗجي ظض ظضي ،ؤها اؾمي ٖمغ دمحم ؾمحر ؤخمض ٧امل ألاؾُىَي ،واها
ازترث بن الىاؽ حٗغٞجي ٖمغ ؾمحر ٖكان مدضف ٌٗاملجي بُغٍ٣ت مسخلٟت
بـ ٖكان زاَغ ظضي بهما ٌٗاملىهجي بالُغٍ٣ت اللي اها اؾخد٣ها.
ؤزٟذ ٞغٍضة هٓغة ؤلاعجاب التي باث مً الٗؿحر ٖلحها بزٟائَا وهي ج٠٣
آلان في مخد ٠للٟىىن لم ٌؿب ٤ؤن َالٗذ مشله بال في بًُالُا في ٞلىعوؿا ؤو
في ٢هغ ؤلالحزًه في باعَـ وهٓغ ٦الَما بلى باب اإلا٨خب و٢ض صزالٍ بؿغٖت
وزٟت ٦بحرة ،وؤو٢ض ٖمغ اإلاهباح ٞلم ًً ً٨سصخى ؤن ًغاٍ ؤخض مً زاعط
ال٣هغ لن ال٣هغ ٧ان في وؾِ الخضً٣ت وخىله ؤشجاع ٖالُت .وَىا ظلـ
ٖمغ ٖلى ٦غسخي ظضٍ الض٦خىع ٧امل ووي٘ ؤمامه اإلاهٟىٞت الغ٢مُت التي
٧ان ٢ض ٖثر ٖلحها خحن خى ٫الُلؿم اإلاىظىص ٖلى ْهغ ال٣خُلت بلى ؤع٢ام.
وي٘ اإلاهٟىٞت الغ٢مُت ؤمامه ووي٘ الهىعة التي الخُ٣تها الض٦خىعة
ٞغٍضة مً اإلاكغخت لٓهغ ظشت الغظل اإلا٣خى ٫وبضؤ في ٢غاءة الىو اإلا٨خىب
ٖلى ْهغ ال٣خُل والظي ٧ان ٢ض ٦خب باللٛت الهحراَُُ٣ت والتي ٧ان
ٌؿخسضمها ال٨هىت في اإلاٗابض وبضث ؤمامه ماصة نم ٜالغاجىج التي ٦خب بها
َظا الىو ٖلى ْهغ ال٣خُل وإلاا بضؤ في ٢غاءة الىو والظي ٧اهذ جغظمخه
جدىي الٗباعاث آلاجُت:
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" أنا الرب العلي
ستالحقكم اللعنات
دوما أنين الرب األبدي
تذكروا ً
وأن لعنيت ستالحقكم ولو بعد ألف عام
أنا الفرعون أنا اإللو ،أنا ملك مصر وىذا اجلحيم الذي أراه سيكون قطرة يف حبر
ىول ما ستالقون" ...

بلى َىا جىٖ ٠٢مغ ًٖ جغظمت الىو ،بِىما ٛٞغث ٞغٍضٍ ٞاَا خُىما ٢الذ:
 الىو صٍ ؤها ٖاعٞاٍ ٦ىَـ بـ اهذ لؿه مسلهدل الترظمت.ؤ٦مل الض٦خىع ٖمغ جغظمت الىو ٖلى ْهغ ال٣خُل خُض بضث ُٞه ظملت
واخضة جؼٍض ًٖ الىو ألاؾب ٤وهي:
" وىا أنا أعود إليكم اآلن ..فاجلحيم قادم.

٢اٖ ٫مغ:
 الىو اللي ٞى ١صٍ َى هو ال٨الم اللي ٢اله الٟغٖىن "هِخائوع ابًعمؿِـ الشالض" لخٓت وٞاجه وجأمغٍ ٖلى ؤبُه وبغصًت "جُض " اللي ا٦دكٟها
ظضي ٧ان ٞحها الىو صٍ وَى ويٗها في ٦خاب مً ٦خبه اللي اج٩لم ٞحها ًٖ
ً
عمؿِـ الشالض" وؤعص٢ ٝاثال  :ؤها ٖاع ٝال٨خاب صٍ ٞحن بالٓبِ ولألؾ٠
ؤها م٣ضعحل اَب٘ ال٨خاب صٍ لٛاًت صلى٢تي ل٢ ً٨غٍب ظضا َُسغط للىىع.
ً
مؿغٖا بلى م٨خبت ظضٍ الطسمت الهاثلت لُٛىم بحن ال٨خب ٞحها
٢ام ٖمغ
ختى ٖثر ٖلى اإلاسُىَت الظي ٧ان ٢ض ناٚه الض٦خىع ٧امل بىٟؿه وبضؤ
ًبدض بضازلها ختى وظض هو البرصًت التي خىث َظا ال٨الم ومً خؿً خٔ
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الض٦خىع ٧امل ؤهه ٧ان مً ؤًٖاء البٗشت التي اؾخُاٖذ الٗشىع ٖلى َظٍ
البرصًت واؾخُإ ؤن ًَ ٪ٟالؾم جغظمتها مً اللٛت الهحراَُُ٣ت والتي ٧ان
ال ًجُضوجها في ػمىه ؾىي ؤشسام ال ًخسُى ٖضصَم ؤناب٘ الُض الىاخضة.
ؤحى ٖمغ بالىو وجغظمخه التي بضث مُاب٣ت ً
جماما للغؾم الظي وظضوٍ ٖلى
ْهغ ال٣خُل ،ول ً٨وظضا َظٍ الؼٍاصة ألازحرة التي بضث مدحرة ظضا ل٩لحهما
م٘ وظىص َظٍ اإلاهٟىٞت العجُبت التي ال ٌٗغ ٝبلى ما ًم ً٨ؤن ج٣ىصٍ،
ول ً٨مً ؤعجب ما ٧ان ٢ض ويٗه الض٦خىع ٧امل في م٨خبه نىعة لٟىان
بؾباوي قاب ْهغ في آزغ خُاة الض٦خىع ٧امل ؤال وَى الغاج٘ زالض الظ٦غ
"بابلى بُ٩اؾى" (٧ )1973-1881ان الض٦خىع ٧امل ٢ض ازخاع مً بحن لىخاجه
لىخت ٧ان ٢ض ؤَلٖ ٤لحها بُ٩اؾى اؾم" بُٞاع الغظل ألاٖمى" ٧ان ٢ض
ويٗها ٖلى الخاثِ اإلا٣ابل ؤمامه مباقغة ،و٧ان ال ًٟهم ٖمغ ما ؾغ وظىص
ً
ً
َظٍ اللىخت َىا بالظاث وإلااطا لم ًستر ظضٍ لىخت مبهجت مشال ؤو قِئا مً
َظا ال٣بُل ،وبضؤ ٖمغ وٞغٍضة ً٨ٟغان في ٧ل ما ٌٗغٞان مً ههىم لٗله
ً
ًجض عابُا بحن اإلاهٟىٞت الغ٢مُت وبحن هو بغصًت "جُض " م٘ َظٍ الؼٍاصة
التي باجذ مغٖبت ٞال ٌٗغٞان مً ًىاظهان ختى إلاٗذ ٖحن الض٦خىع ٖمغ
ً
ب٨ٟغة َاف مٗها خلمه و٢ا ٫ؤٖخ٣ض ؤهجي ٢ض بضؤث ؤٞهم ٢لُال.

***

- 66 -

 - 11َىا ٥في مضًغٍت ألامً ٧ان ًجلـ اإلا٣ضم ؤًمً ومٗه مؿاٖضٍ الغاثض ؤمجض
ٖلى َاولت الاظخماٖاث م٘ مضًغ ألامً وؤًٖاء مً الُ٣اصاث ال٨بري في
الضازلُت ،و٧اهذ ٧لماث الؿُض مضًغ ألامً في ٚاًت الخؿم والخؼم م٘ ؤًمً
ما بحن حٗىُ ٠وجىبُش ،وما بحن ؤوامغ نغٍدت بؿغٖت ال٣بٌ ٖلى الض٦خىع
ٖمغ والض٦خىعة ٞغٍضة؛ بط باث ظلُا لهم آلان ؤجهما وعاء ٧ل ما ًدضر و٧ان
ً
واضخا لًمً "ؤعظى ًا ؤًمً الًُ٣ت صي مخ٨ىول
٦الم الؿُض مضًغ ألامً
ؾبب في بخالخ ٪لالؾدُضإ ".
٧اهذ ال٩لماث جٖ ٘٣لى الًابِ ألاًمً الظي بضا في مىٚ ٠٢غٍب ال ًدؿض
ٖلُه؛ ٞال٣اجل لم ًٟٗل ظغٍمت ٢خل واخضة ٞدؿب بل ٗٞل ظغٍمت ؤزغي
واؾتهان باإلا٣ضم ؤًمً لضعظت ؤهه صزل بِخه ووي٘ الجشت في خضً٣خه و٦إهما
ًغٍض ؤن ً٣ى ٫لى ؤعصث ؤن ؤ٢خل ٪ؤهذ و٧ل مً في البِذ لٟٗلذ ٞاؾدباخت
بِذ ؤًمً ٧ان ؤ ً
مغا حٗل ٤ب٨غامخه وؾبت اؾخىظبذ الغص بدؿم.
ً
ممؼوظا بالكٗىع بالَاهت؛ ٞإًمً يابِ ٠٦ء
٧ان الكٗىع بالخدضي
خهل ٖلى جغُ٢ت اؾخصىاثُت لُ٣امه بٗملُاث زُغة في مُاعصة مجمىٖت مً
مهغبي اإلاسضعاث في الٗام اإلااضخي ،وظٗل له وؾام الكغ ٝمً الضعظت ألاولى
ً
ًٞال ًٖ مهاعجه الٟاث٣ت في الٗمل الكغَي بحن ؤ٢غاهه آلان ًًُ٘ َظا ٧له
ؾضي وجيخهي خُاجه وَى مً ٧ان ًُمذ ً
ًىما ؤن ًجلـ ٖلى ٦غسخي مضًغ
ألامً بل وَمذ ُٞما َى ؤ٦بر؛ ؤن ًهبذ ً
ًىما وػٍغا للضازلُت.
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زغط ؤًمً ومٗه الغاثض ؤمجض في خالت ٖهبُت قضًضة وقٗىع بغٚبت في
الاهخ٣ام ٚحر مؿبى ،١وفي ؤزىاء جىظهه بلى م٨خبه لُخاب٘ ؾحر الخدغٍاث
نضح َاجٟه بغهت مً ػوظخه جُلب مىه الخًىع ً
ٞىعا؛ لن ولضٍ ؤخمض
ؤنِب بدالت مً الدكىج والاجهُاع الٗهبي الخاص مً َى ٫مىٓغ الجشت
التي عآَا والتي ٧اهذ ٞاٚغة ٞاَا مً الغٖب الظي ال٢خه ٢بل مىتها ووظهها
اإلاؼاً ٫
جماما بماء الىاع والغ٢بت اإلاظبىختٞ ،لم جدخمل ؤٖهاب الىلض َظا
الظي عآٍ ،و٧اهذ ألام جداوَُ ٫لت اللُلت الؿاب٣ت ؤن تهضت الىلض وحؿ٨ىه،
ول٨ىه لم ًدخمل َظا الظي ًدضر ٣ٞض باث ًغاٍ في مىامه وال ٌؿخُُ٘ ؤن
ًسغط بلى الخضً٣ت ،باث في ٞؼٕ قضًض ختى وظضجه ًهغر وؾ ِ٣في خالت
مً الاجهُاع الٗهبي.
ً
ق٣ا ،و٧ان ٢ض اجهل بهضً٣ه الض٦خىع
ؤؾغٕ ؤًمً بلى بِخه ٌك ٤الُغٍ٤
َاع ١الظي ٢ض خهل ٖلى ص٦خىعاٍ في الُب الىٟسخي مً ألا٧اصًمُت اإلالُ٨ت
في لىضن.
اجهل ؤًمً بالض٦خىع َاع" ١بلخ٣جى ًا َاع ١ؤخمض ابجي ظاله اجهُاع ٖهبي
مً ًٞل ٪حٗاللي ٖلى الُٟال ً
ٞىعا" عص َاع ١بلهٟت "زحر مخساٞل ؤها ظاي
ً
ٞىعا ".
ونل ؤًمً بلى البِذ لُجض ولضٍ في خالت مً ؤلاٚماء ال ًخدغ ،٥ؤزظٍ بحن
طعاُٖه وَى ً٨خم صمٗاث ٧اصث جسغط مً ُٖىه مىٟجغة وَى ً٣ى" ٫ؤخمض،
ؤخمض ٞىً ١ا خبُبي ٞى "١ل ً٨الىلض ٧ان في ُٚبىبت جامت وؤمامه ػوظخه ههى
في خالت مً الٟؼٕ والهل٘ ٦بحرًً جب٩ي وال حٗغ ٝما ج٣ى.٫
ً
ونل الض٦خىع َاع ١ونٗض بلى ٚغٞت هىم ؤخمض ٞضزل مخلهٟا:
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عصث ألام بدىى بال ٜولهٟت ممؼوظت بالسى ٝوالٟؼٕ ٖلى ولضَا:
ؤ ًبضا ًا ص٦خىعَ ،ى ٧ان امباعح ا٦دك ٠وظىص ٢خُل في الجىِىت ونغر بإٖلى
نىجه واها هؼلذ و٧لمذ ؤًمً وظذ الكغَت وؤزضث ال٣خُل واها ٦ىذ َلبذ
مً ؤًمً بهه ًى٣لىا مً الُٟال صي ل٨ىه ٢ا ٫لي ؤها مكٛى ٫ظضا صلى٢تي ومل
ً
َ٣ضع اوي اصوع ٖلى م٩ان اوصً٨ىا ُٞه٢ ...اَٗها ؤًمً ٢اثال:
 ؤها اللي ماؾ ٪الًُ٣ت صي ًا َاع ١والًُ٣ت صي بتهضص مؿخ٣بلي ٧له فيالضازلُت الػم الاقي ال٣اجل ومٗىضٌل و٢ذ اصوع ٖلى م٩ان جاوي وِٗل ُٞه
صلى٢تي واهذ ٖاع ٝالى٣ل في مىخهى الهٗىبت وٖاًؼ جغجِباث واها مدخاط ٧ل
ً
زاهُت مً و٢تي للًُ٣ت ..زم ؤعص ٝناعزا :ؤها مؿخ٣بلي بًُُ٘ ًا ظماٖت
اٟ٢ىا ظىبي" عصث ههى بدضة بالٛت:
 واها ابجي بًُُ٘ وخُاحي بخضمغ والبِذ ٧له بُجهاع وؤَى ؤو ٫ال٣هُضة الىلضمبِىُ٣ل " اؾخٛغَ ١ظا الخىاع لخٓاث ختى ظلـ الض٦خىع َاع ١بجىاع
ً
مىخٓما ،ول ً٨الىلض
ؤخمض وؤمؿ ٪بُضٍ ًِ٣ـ الىبٌ ٞىظض هبٌ ال٣لب
في خالت مً الهضمت الٗهبُت التي ؤ٣ٞضجه الىعي وٍجب ؤن ًى٣ل بلى
اإلاؿدكٟى آلان لُىي٘ جدذ الغٖاًت اإلاغ٦ؼة ٞترة  48ؾاٖت م٣بلت خُض
ؾُٗل ٤له مجمىٖت مً اإلاهضثاث ختى ً.٤ُٟ
بالٟٗل اجهل الض٦خىع َاع ١بالؾٗا ٝالتي ؤعؾلذ ؾُاعة مً جىَا لخ٣ل
ً
مهُدبا ابيخه هضا بلى
الض٦خىع َاع ١والُٟل ؤخمض وؤمه بِىما طَب ؤًمً
ً
ظضتها لُبخٗض بها ٢لُال ًٖ َظا الجى اإلاسخى ٤وؾىً ٝلخ٣هم بلى اإلاؿدكٟى
لحري ماطا ؾُدضر لىلضٍ.
ً
عاظٗا بلى اإلاؿدكٟى لُُمئن ٖلى ولضٍ.
ؤونل البيذ بلى ظضتها وجىظه
وبِىما َى في ؾُاعجه ً
ٖاثضا بلى اإلاؿدكٟى قغص طَىه ٞبضا ٦مً ؾ ِ٣بحن
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ق٣ي عحى بما مُغ٢ت ٖمله ؤو ؾىضان ٣ٞض ولضٍ وجضمحر ؤؾغجه لظل٧ ٪ان
ٌكٗغ ؤهه ٌؿحر ٖلى نُٟذ ؾازً؛ ٣ٞض بضا ٦إهما ًضوع في ٖ٣له خلبت مً
نغإ ألا٩ٞاع والدؿائالث ال ٌٗغ ٝماطا ًٟٗل وال ًضعي بلى ما ؾُ٣ىصٍ ٧ل
ً
َظا زم َل ٗٞال الض٦خىع ٖمغ َى ال٣اجل ؤم ال؟ ولى ٧ان َى ٞماطا ًغٍض
بٟٗلخه َظٍ؟ زم ما مٗجى الُالؾم التي وظضَا ٖلى ْهغ البيذ؟ وإلااطا ماجذ
مٟؼوٖت ٦إهما عؤث الجخُم ٢بل مىتها؟ وما ٢هت َظا الغظل اإلا٣خى٫
واإلال٣ى في خضً٣ت ُٞلخه؟ و ٠ُ٦صزل بلى َىا٧ ٥ل َظا ًدخاط بلى بظاباث،
و٧ل َظٍ ألاؾئلت ج٩اص حٗه ٠بٗ٣له وجٟخ ٪بظَىه .وفي ؤزىاء اؾخٛغا٢ه في
ج٨ٟحرٍ ٌؿم٘ ظغؽ الهاجٞ ٠ةطا َى الُبِب الكغعي الض٦خىع مضخذ
ًُلب مىه الخًىع ً
ٞىعا ٣ٞض ْهغث في الجشض التي ٌٗمل ٖلحها ؤؾغاع
ظضًضة لٗلها جُٟضٍ في ؾحر الًُ٣ت.
َىا ؤٚل ٤الهاج ٠وجىظه ً
مٛحرا وظهخه بٗض ؤن ؤونل ابيخه بلى بِذ ظضتها
ً
لمها لترٖاَا وبضال مً الظَاب بلى اإلاؿدكٟى لُخاب٘ خالت ابىه ؤخمض ،جىظه
ً
مؿغٖا بلى الض٦خىع مضخذ الُبِب الكغعي في اإلاكغخت.

***
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 - 12َىا ٥في ظى مٗبإ بالٟىعمالحن الساه ٤الظي ٌؿخسضم في خ ٟٔالجشض في
اإلاكغخت ٠٣ً ،الض٦خىع مضخذ بحن ظشخحن َما ألاٚغب في خُاجه الٗلمُت
٧املت؛ ٞالٓغو ٝالتي ماجذ ٞحها الجشخحن واخضة ج٣غ ًٍبا ختى ؤصاة ال ُ٘٣في
الغ٢بت بضث واخضة ختى جٟاٖل الجلض م٘ اإلااصة اإلاؿخسضمت في بطابت مالمذ
ً
الىظه ً٩اص ً٨ىن
واخضا ،والٛغٍب ؤن ٧لخا الجشخحن عؤث الجخُم ٢بل مىتها
ٞةن هٓغة الٟؼٕ والغٖب وٞخدت الٟم بُغٍ٣ت بضث و٦إجهم ؤبهغوا ما لم
ًبهغٍ ؤخض ،ل ً٨زمت قٗىع ٚغٍب ًض ٘ٞالض٦خىع مضخذ في الاؾخمغاع في
ٞخذ ٧ل ًٖى في ؤظؼاء َاجحن الجشخحن ختى ٧اهذ اإلاٟاظإة التي بؿببها اجهل
ً
ً
مؿغٖا لُسبرٍ بها.
ٞىعا باإلا٣ضم ؤًمً لُإجُه
وظض الض٦خىع مضخذ ٞىع ٞخذ مٗضة ال٣خُلت ألاولى ؤن بها ماصة ٚغٍبت ولم
جخدلل ولم تهًم ولم ًمخهها الجؿم وإلاا ؤ٢بل لُٟخذ مٗضة ال٣خُل الخالي
ً
ج٣غٍبا ،وٖىضما ؤزظ َظٍ اإلااصة وقغٕ في
وظض هٟـ اإلااصة وبىٟـ اإلا٣ضاع
مداولت جدلُلها بإظهؼة الخدلُل ال٨مُت في اإلاكغخت٧ ،اهذ جُٟإ ألاظهؼة
وٍبضؤ هىع الٛغٞت في الخالٖب بِىما ٌؿم٘ في ٧ل مغة َامـ ًإجُه مً ٌؿاعٍ
بجملت مدضصة " الجخُم َى اإلاىث ألاؾىص ".
٧ان ال ٌٗغ ٝمهضع َظا الهامـ ؤو الهاج ،٠ول٨ىه وَى الظي اٖخاص ٖلى
الخٗامل م٘ الجشض بضؤ السىً ٝضب في ؤوناله وٖلم ؤهه ؤمام ؤمغ ٚغٍب لم
ٌؿب ٤ؤن حٗامل مٗه مً ٢بل ،ل٨ىه ؤ٦مل ٖمله في الجشت لُ٨دك ٠مً
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مٗاًىت الغ٢بت وم٩ان ال ُ٘٣ؤن الؿ٨حن ٢ض  ُ٘٢الغ٢بت بٗض ؤن ٞاع٢تها
الخُاة ولِـ ٢بل طل ،٪وظض ؤن الظبذ لم ًَ ً٨ى ؾبب الىٞاة بهما عجر ؤن
ج٨ىن جل ٪اإلااصة هي ؾبب الىٞاة ،ول ً٨ما َظٍ اإلااصة ومً ؤًً ؤجذ ومما
جتر٦ب.
ونل اإلا٣ضم ؤًمً وٞىع ؤن ٢و ٖلُه الض٦خىع مضخذ ما عؤي ؤْلمذ الضهُا
في ُٖيُه و٦إهما زغ مً الؿماء ٞخلٟ٣ه الُحر ؤو َىث به الغٍذ مً م٩ان
سخُ٦ ..٤إهما ًغٍض ؤن ً٣ى ٫ؤي ًُ٢ت َظٍ ما َظا الظي ًدضر مً وعاء
ً
٧ل َظا ..بضا الض٦خىع مضخذ مك٣ٟا ٖلى نضً٣ه الظي بضا ٖلى ٦خُٟه
ً
حُٗ٣ضا وَى بلى آلان لم ٌٗثر ٖلى
ؤخما ٫جىىء بها الجباٞ ،٫الًُ٣ت جؼصاص
ً
الض٦خىع ٖمغ وال الض٦خىعة ٞغٍضة زم جىظه ؤًمً بلى الض٦خىع مضخذ ٢اثال:
 ٌٗجي اإلااصة صي ملهاف خل مِٟل َغٍ٣ت ه٣ضع وٗغ ٝم٨ىهاتها؟عص ٖلُه مضخذ وٖالماث الاؾخٛغاب جمأل وظهه:
ً
 وهللا ًا ؤًمً ؤها ٗٞال مل ٖاع ٝبًه اإلااصة صي ،هي حكبه اإلاىاص اللي ٧اهىابُال٢ىَا في اإلا٣ابغ الٟغٖىهُت ،ؤها ٦ىذ قٟذ ػحها مغة في بغهامج وزاث٣ي ٖلى
ً
"هاقُىها ٫ظُىظغافي" بـ اها ٗٞال مل ٖاع ٝبًه اإلااصة صي بال بطا...
وؾ٨ذ الض٦خىع مضخذ ٦إهما ؤعاص ؤن ًخضاع٦ ٥المه ،بِىما ٟ٢ؼ ؤًمً
ب٩لماث خاصة:
 بال بطا بًه ًا مضخذ؟ ٢ا ٫مضخذ في هبرة اإلاترصص: ال ؤعي ؤمامي ؾىي اؾخسضام الُغ ١البضاثُت ال٣ضًمت في جدلُل اإلاىاصً
الُ٨مُاثُت والتي ال حٗخمض ٖلى ألاظهؼة الخضًشت مُل٣ا وؤٖمل ٖلى جدلُلها
ُ٦مُاثُا ٦إهما ٖضها بلى ؤًام الُ٨مُاثحن ألاواثل في مٗابض الخدىُِ.
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ٖاظله ؤًمً:
 بهذ لُه بخ٩لمجي بالىدىي؟! وهللا ًا نضً٣ي خاؾـ بوي هخخاط ابو ٖلى مغاظ٘ الٗغب ألا٢ضمحن فيالىىٕ صٍ مً الخدلُل ،ؾِبلى قىٍت و٢ذ وَخهل بُ ٪لى ْهغث خاظت
ظضًضة.
ً
مخىظها بلى اإلاؿدكٟى لُٗغ ٝما الظي ظغي لىلضٍ
َىا اههغ ٝمضخذ
ً
الظي ٧ان بحن الخُاة واإلاىث مٟؼوٖا ال ٌٗلم ما الظي ٢ض ًدضر لهظا الُٟل
اإلاؿ٨حن و٦إهما لؿان خاله ًاهب هٟؿهَ ..ل بالٟٗل ٖملي ً٦ابِ قغَت
َى الؿبب في ٣ٞضان ولضي؟ ٧ان ً٣ىص الؿُاعة في ؾغٖت ظىىهُت ًداو ٫ؤن
ًهل بلى اإلاؿدكٟى في ؤؾغٕ و٢ذ لُُمئن ٖلى ولضٍ وٍىهغ ٝبلى اإلاضًغٍت
لُخاب٘ ؾحر الخد٣ُ٣اث والخدغٍاث َىا٥
وَى ٌؿخٗغى قغٍِ ما مغ في َظًً الُىمحن الٗهِبحن.
جغي َل لهظٍ الُامت مً ٞىا١؟

***
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-13٧ان الض٦خىع ٖمغ ًجلـ و٢ض وي٘ ؤمامه اإلاهٟىٞت الغ٢مُت التي بضث
َ٨ظا
2
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1

2
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3
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1
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2
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1
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وؤمامه ً
ؤًًا الىو الظي ٖثر ٖلُه ٖلى ْهغ ال٣خُل والظي ً٣ى" ٫
أنا الرب العلي
ستالحقكم اللعنات
دوما أنين الرب األبدي
تذكروا ً
وأن لعنيت ستالحقكم ولو بعد ألف عام
أنا الفرعون ،أنا اإللو ،أنا ملك مصر ،وىذا اجلحيم الذي أراه سيكون قطرة يف حبر
ىول ما ستالقون.
وىا أنا أعود إليكم اآلن ..اجلحيم قادم "
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ً
وفي لخٓت زاَٟت ٦إهما ؤل٣ي بلُه قهاب ٢بـ مً الىىع ؤلالهي ٢ا ٫ناعزا:
 بصخي ًا ص٦خىعة ،بخىا لى ظمٗىا ألاع٢ام اإلاىظىصة في ٧ل نَ ٠خُل٘ 20،12 10 18جٟخ٨غي الغ٢م صٍ ممٌٗ ً٨بر ًٖ بًه ،ؤُ٦ض لُه مٗجى ،صا ػي ما
ً٨ىن ٖالمت إلا٩ان مدضص ؤو بخضازُاث ؤو عبما  ...و٢ام ً٨ٟغ بٗمٞ ٤ما ٧اص
ًخم صوعة خى ٫هٟؿه ختى وٗ٢ذ ُٖىه ٖلى اللىخت التي عؾمذ لجضٍ لىخت
اإلابضٕ ألاإلااوي ماؾباع صًُٟض ٞغٍضعَل التي عؾمها للض٦خىع ٧امل في ؤوازغ
ال٣غن الخاؾ٘ ٖكغ وهٓغ بلحها ٞىظض جاعٍش اإلاُالص ٢ض خٟغ ٖلى اللىخت في
ؤ٢صخى ؤؾٟل الىاخُت الِؿغي ٞحها اؾم الض٦خىع ٧امل ووظض ً
ؤًًا جاعٍش
اإلاُالص الخالى 12-10-1820
ً
ؤ٦مل ٢اثال :ؤو عبما جاعٍش مُالص ظضي هٟؿه ،بصخي مٗاًا ٦ضٍ ًا ٞغٍضة جاعٍش
اإلاُالص اللي ٖلى اللىخت َى هٟؿه مجمىٕ ؤع٢ام ٧ل ن ٠في اإلاهٟىٞت" :
٢الها و٢ض إلاٗذ ُٖىه وتهللذ ؤؾاعٍغٍ "اإلاهٟىٞت صي لها ٖال٢ت بجضي ،ؤها
ٞا٦غ ٦ىَـ بوي ٢غٍذ له مغة ٦خاب ًٖ جاعٍش ألاع٢ام وصالالتها وجُىع الترُ٢م
في الكغ ١ألاصوى".
هٓغث بلُه ٞغٍضة و٢ض بضث ٖلحها ٖالماث الظَى ٫مما جغي وحؿم٘ زم ٖ٣بذ
٢اثلت:
ً
وٚالبا بخىا َىالقي في اإلا٨خبت
 ؤٖخ٣ض بن اإلاهٟىٞت صي لحها ٖال٢ت بجض٥صي بظاباث ٦خحرة ظضا ًٖ ٧ل اللي اخىا ُٞه .
عص ٖمغ بدماؽ قضًض:
 َُب وبًه ٖال٢ت ظضي باللي بُدهل صا ٧له ،ومحن اللي ٖمل اإلاهٟىٞتصي ،ولُه ٖملها حكاوع ٖلى جاعٍش مُالص ظضي؟
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عصث ٞغٍضة في ط٧اء بضا ًلم٘ مً ُٖجها:
 إلاا هغبِ ٧ل السُىٍ ببًٗها َخ٨دك ٠ؤن اإلاىيىٕ لُه ٖال٢ت بجض ٥بـًم ً٨اخىا ؤمام لٛؼ بىجم٘ مالمده وجٟانُله خخت خخت.
ً
زم ؤعصٞذ ٢اثلت :ؤوال الُلؿم اإلاىظىص ٖلى يهغ البيذ اإلاضبىخت م٨خىب
بهم ٜالغاجىج واهذ ٖاع ٝبن صٍ هىٕ الهم ٜاإلاؿخسضم في جدىُِ الٟغاٖىت
ً
في ؤًام عمؿِـ الشالض " ٞغص ٖمغ وَى حهؼ عؤؾه مىا٣ٞا":ؤًىة صر" ٢الذ
مخابٗت خضًثهاً ":
زاهُا بهذ ٖاع ٝبن ؤو ٫مً وي٘ ٢ىاٖض للترُ٢م في البرصًاث
الضًيُت وال٨هىىجُت ٧اهذ في ػمً عمؿِـ الشالض ،ولظل ٪خِ ٧ل جٟانُل
ممخل٩اجه ومؿاخاث اإلاٗابض وألاٞضهت بالع٢ام في بغصًت *َاعَـ ٢اَٗها ٖمغ
ً
٢اثال:
 ؤيُٟي إلاٗلىماج ٪بن ظضي ٧ان قاب في الى٢ذ صٍ ،و٧ان مً يمً البٗشتاللي ا٦دكٟذ َظٍ البرصًت ومً ؤو ٫مً  ٪ٞعمىػ ٦خحر مً جٟانُلها٢ ".الذ
له:
 ؤًىة ،بهذ بضؤث ج٨ٟغ مٗاًا بىٟـ الُغٍ٣ت ،زم ؤعصٞذ ٢اثلت :وإلاا هدِظىبها الىو اللي لُ٣ىاٍ ٖلى ْهغ ال٣خُل واللي َى بغصو لبرصًت ظض ٥اقتر٥
في ا٦دكاٞها وهي بغصًت "جُض" واللي بدخ٩لم ًٖ مدا٦مت الٟغٖىن هِخائع
وآزغ ٧لماجه ٢بل جىُٟظ خ٨م ؤلاٖضام ُٞه ًب٣ى اخىا ٢ضام ًُ٢ت بُلٗب
ٞحها ظض ٥صوع مهم ظضا ختى بٗض مىجه بإ٦تر مً  100ؾىت .
ً
هٓغ بلحها ٖمغ و٢ض بضا ٖلُه ٖالماث الخعجب ٢اثال:
(ؤَى ٫بغصًت في الخاعٍش جغظ٘ بلى خ٨م عمؿِـ الشالض خُض بلَ ٜىلها  42متر و٢ض ٖثروا
ٖلحها ٖام  1855واقتراَا اهُىوي َاعَـ ولظل ٪ؾمُذ باؾمه ) "
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 َُب محن اللي بُٗمل ٦ضٍ ومهلخخه بًه وظاب اإلاٗلىماث صي مىحن لضعظتبهه ٌٗغ ٝجٟانُل الغؾمت اللي في ؤويت م٨خبي؟ ؤها مذي َُدكل"
هٓغ بلحها و٦إهما ظاءجه ٨ٞغة ؤعاص ؤن ًُغصَا بٟؼٕ بال:ٜ
 ؤها زاً ٠لخؿً ً٨ىن ٧ل صٍ لُه ٖال٢ت ب ...وؾ٨ذ ٦إهما ؤعاص ؤن ًُغصالكُُان الظي ٢ظ ٝفي عؤؾه َظٍ ال٨ٟغة ٞباصعجه ٢اثلت:
 ج٣هض بًه؟ ٢ا ٫مترص ًصا: اهتي ٖاعٞت بيخائع اؾمه بًه في الخاعٍش؟عصث و٢ض ويٗذ ًضَا ٖلى ٞمها ً
ٞؼٖا:
 -بهذ ج٣هض اإلاامُاء الهاعزت؟!

***
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 - 14م٨ض الض٦خىع مضخذ في مٗمله ًداو ٫ؤن ًدلل َظٍ اإلااصة ب٩ل الُغ١
اإلام٨ىت مما ظٗله ٖلى ً٣حن ؤن َظٍ اإلااصة جدخاط في جدلُلها بلى ُ٦مُاء
٦خل ٪التي اؾخسضمها ٖلماء اإلاؿلمحن في م٨خبت بٛضاص في ٖهض السلُٟت
اإلاإمىن خحن ؤمغ بدكُ٨ل بٗشت ؤزغٍت جسغط بلى بغ مهغ ال٦دكا ٝالهغم
ألا٦بر وَ ٪ٞالؾم ال٨خابت خىله ،و٦ما َى مٗلىم ٞةن اإلاإمىن ٧ان مً ؤقض
اإلاىلٗحن بالٗلم والٗلماء ختى ؤل ٠بىٟؿه َى ٦خ ًابا في الُ٨مُاء ،و٧ان
ٖهغٍ في بٛضاص َى ٖهغ الٗلم ،و٧ان مما ؤمغ به البدض في خ٣ُ٣ت ؤًام
الٟغاٖىت وَ ٪ٞالؾم لٛتهم ومٗاهحها وللٗغب اإلاؿلمحن في َظا الباب بإ
٦بحر في  ٪ٞعمىػ اإلاهغٍت ال٣ضًمت ولِـ ألامغ ٦ما عوط له ؤن قامبلُىن َى
ؤو ٫مً  ٪ٞعمىػ اإلاهغٍت ال٣ضًمت بل اإلاخد ٠البرًُاوي ًؼزغ بمسُىَاث
مً ٖهغ السلُٟت اإلاإمىن بها قغوح لُالؾم الٟغاٖىت ٦ما ٧اهىا ًُل٣ىن
ٖلحهم في ٖهض اإلاإمىن .
ؤما البٗشت التي ونلذ بلى ألاَغاماث وجىظهذ بلُه واؾخُاٖذ ؤن ج٨ؿغ
الباب وحٗبض الُغٍ ٤صازل ألاَغاماث ٧اهذ ٢ض وظضث صازل ألاَغاماث في
قُاء ٦شحرة مً م٣خيُاث الٟغٖىن ل٨جها ما وظضث ً
حجغاث الض ًٞؤ ً
ؤًًا
مىاص ُ٦مُاثُت لم ٌؿخُٗىا و٢تها الٗشىع ٖلى جٟانُل َظٍ اإلاىاص ؤو ٞهم
خ٣ُ٣تها ٞغظٗىا بها بلى السلُٟت اإلاإمىن الظي ق٩ل بضوعٍ مجمىٖت مً
الُ٨مُاثحن ال٣ضامى الظًً ٢ض ٖملىا ٖلى جدلُل َظٍ اإلاىاص بلى ظؼثُاتها
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ألاؾاؾُت ول ً٨بُغ٧ ١اهذ في ٚاًت الخُٗ٣ض ،و٧ان ٖلى عؤؽ َظٍ اإلاجمىٖت
َى قُش الُ٨مُاثحن ظابغ بً خُان الظي لم ًمهله ال٣ضع ؤن ًخم ٖمله ٖلى
َظا البدض الطسم ٗٞهض به بلى جالمُظٍ الظًً ؤلٟىا ُٞه مجلضاث يإ
مجها ال٨شحر و٢ذ ا٢خدام بٛضاص ٖلى ؤًضي اإلاٛى ٫وب٣ى مجها ال٣لُل مما ٌكغح
ؤؾغاع َظٍ اإلاىاص و ٠ُ٦بغٕ الٟغاٖىت ال٨باع ألاواثل في ٖلىم الُ٨مُاء
والخدىُِ.
٧ل َظٍ اإلاٗلىماث ٧اهذ جضوع بسلض الض٦خىع مضخذ وَى ًخسُل ؤن َظٍ
اإلااصة حكبه ً
٦شحرا ما ٢غؤ ٖىه ؤو ما عآٍ في "هاقُىها ٫ظُىظغافي" لظل٢ ٪غع
ً
ٞىعا الجزو ٫بلى صاع ال٨خب للٗهىع ٖلى نىع مً مسُىَاث ُ٦مُاثُت
٢ضًمت جغظ٘ بلى ٖهغ اإلاإمىن ،وؤو ٫ما بدض ٖىه َى مسُىَت ل٨خاب
"الؿغ الؿاع" لجابغ بً خُان( والظي الًؼا ٫لم ًُب٘ بلى آلان ) والظي خىي
ً
مغظٗا ؤل ٠ؾىت ل٩ل
مً ٖلىم الُ٨مُاء ال٣ضًمت ما لم ًدىٍ ٚحرٍ وب٣ى
ظامٗاث ؤوعوبا ،و٧ان الض٦خىع مضخذ ًداو ٫ؤن ًجم٘ قخاث ٖ٣له لُهل
بلى مغاظ٘ ٖغبُت ٢ضًمت حُٗىه ٖلى َ ٪ٞالؾم َظٍ اإلااصة اإلاعجؼة٨ٟٞ ،غ في
٦خاب آزغ للغاػي اإلاخىفي  ٌ311والظي ؤؾماٍ "ؾغ ألاؾغاع " وٍدخىي ٖلى
ً
مؿغٖا بلى
ػٍاصاث إلاا ظاء به بً خُان وحٗ٣ب ٖلُه في ٦شحر مً اإلاىاص جىظه
صاع ال٨خب واإلاسُىَاث اإلاهغٍت ٞهٗض الؿلم في زٟت قضًضة لُهل بلى
الُاب ٤ألاوٞ ٫ىظض امغؤة ؾمُىت ججلـ ٖلى م٨خب ٢ض امخضث بُجها ؤمامها
٣ٞض ٧اهذ في قهغَا ألازحر ٢بل الىي٘ ،ؾإلها ًٖ مسُىَت "الؿغ الؿاع
" لجابغ بً خُان و"ؾغ ألاؾغاع" للغاػي ؤظابخه ببِء ٧اص ً٣خله ٞالى٢ذ ًمغ
ً
حُٗ٣ضا ٣ٞالذ بهىث متهضط "في الضوع اللي
و٧ل لخٓت ججغي جؼٍض ألامغ
ٞىٖ ١ىض ألاؾخاط مؿٗض" نٗض مضخذ بؿغٖت ٦بحرة وؾإٖ ٫امل البىُٞت
ً
ً
مؿغٖا لُجض عظال
ًٖ م٨خب ألاؾخاط مؿٗض الظي ؤقاع بلُه ٞظَب بلُه
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خؿغ الكٗغ ًٖ م٣ضمت عؤؾهً ،جلـ ؤمامه ؾاهضوحكاث ٞى ٫وَٗمُت،
ؾإله مضخذ ٖما ؾإٖ ٫ىه اإلاىْٟت الؿاب٣ت ٞإظاب ؤهه ًجب ؤن ًض٘ٞ
الغؾىم في السؼٍىت ختى ًخمَ ً٨ى مً جهىٍغ نىعة له مً اإلاسُىَاث.
ً
٢طخى مضخذ في طل ٪و٢خا مغ ٖلُه ٧الجبا ،٫ول٨ىه في جهاًت اإلاُا ٝؤزظ
ً
اإلاسُىجحن وهؼ٫
مؿغٖا بلى بِخه و٧ان ٢ض وي٘ اإلااصة مٗه في ؤهبىب مد٨م
ويٗها في ؾُاعجه واهُل ٤بلى بِخه خُض مٗمله السام الظي مً اإلام ً٨ؤن
ًجغي ُٞه َظٍ الخجاعب ٖلى جل ٪اإلااصة لُٟهم ماَُت َظٍ اإلااصة و٠ُ٦
ًم ً٨لخض في ػماهىا َظا ؤن ًهى٘ ماصة بهظا الخُٗ٣ض .وفي ؤزىاء ؾحرٍ ٧ان
الهاظـ ًإحي بلُه مً خحن لزغ مً ؤطهه الِؿغي وٍ٨غع ٖلُه " الجخُم َى
اإلاىث ألاؾىص"
ً
وخُضا في
ونل مضخذ بلى بِخه وٞخذ الباب و٧ان الض٦خىع مضخذ ٌِٗل
ق٣خه في اإلاهىضؾحن ،و٢ض زهو مجها ٚغٞت واؾٗت لبدازه الُ٨مُاثُت
وصعاؾاجه السانت في ٖلم الدكغٍذ ،ول٨ىه ٧ان ٌكٗغ ؤهه ال ٌؿخُُ٘ ؤن
ً
مؿغٖا بلى مٗمله واعجضي ٟ٢اػٍ اإلاٗملي
ًيخٓغ ختى ًسل٘ مالبؿه .صزل
وؤزظ اإلااصة مً ألاهبىب وبضؤ في ؤزظ ُٖىاث مجها ًًٗها في ؤهابِب الازخباع
السانت به ختى ًخم ً٨مً بضء ألابدار والخجاعب وبضؤ ًٟخذ اإلاسُىَاث
التي خهل ٖلحها مً صاع ال٨خب ،وبِىما َى ًبدض في ال٨خاب وٍ٣لب
نٟداجه واخضة جلى ألازغي ًٖ ماصة حكبه لهظٍ التي وظضَا في ؤمٗاء
الجشخحن بط َاله ما عؤي ختى ٧اصث ؤن حؿ ِ٣مىه ألاهبىب واعجج ٠وبضؤ
الٗغً ١خهبب مً ظبِىه وَى ًغصص":مؿخدُل مؿخدُل".

***
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 - 15٧ان اإلا٣ضم ؤًمً ٢ض طَب بلى اإلاؿدكٟى وَىاٖ ٥لم ؤن خالت ولضٍ خغظت
ظضا وٍدخاط بلى و٢ذ في الٗىاًت واإلاالخٓت ختى ً ٤ُٟمً الُٛبىبت التي ٢ض
ٖهٟذ به .لم ج ً٨ػوظخه ٖلى خاٌ ٫ؿمذ لها ؤن جغبذ ٖلى ٦خٟه ؤو
جىاؾُه بل ٧اهذ في صازلها جغي ؤهه ًخدمل ً
ظؼءا ً
٦بحرا مً مؿئىلُت ما خضر
لىلضَا ٞلُاإلاا َلبذ بلُه ؤن ًترٖ ٥مله في الكغَت وٍخٟغ ٙلصاعة مكغوٕ
اؾدشماعي؛ ٣ٞض ٧اهذ حٗلم ؤهه مِؿىع الخا ٫ومً ٖاثلت زغٍت ،و٧ان ً
٦شحرا ما
ًيكب زال ٝبُجهما ًهل بلى خض اإلاكاخىت والسهام وهي جهغ ٖلى َلبها
ؤن ًتر ٥وُْٟخه وٍخٟغ ٙلها ولوالصَا ٞهي جسصخى ٖلُه؛ ٟٞى ٧ل ًىم وَى
ً
ًسغط مً البِذ ٧اهذ جىصٖه وهي حٗلم ؤهه ٢ض ٌٗىص بلحها مدمىال ٖلى زكبت
اإلاىث.
٧اهذ جىٓغ بلى ػوظها هٓغة ٢ض مألَا ألاسخى والخى ،٤و٧ان ً ٠٣الض٦خىع
َاع ١الُبِب الىٟسخي وَى ًغٍض ؤن ًلُ ٠الجى بُجهما ٣ُٞى:٫
 ًا ظماٖت زحر بن قاء هللا مخساٞىف عبىا ٦بحر.ً
م٣اَٗا بًاٍ:
٣ٞا ٫ؤًمً
 ؤها مم ً٨اه٣له ؤي مؿدكٟى بغة مهغ بـ ًس ٠ؤها مٗىضٌل ٚحرٍ صاالىلض الىخُض مٗىضٌل ٚحر ؤزخه هضي واها ٖاٌل ٖكاجهم َم بـ...
ً
٢اَٗه َاع٢ ١اثال:
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 لى اإلاىيىٕ ٌؿخاَل ٦ىذ ؤها بىٟسخي َلبذ مى٦ ٪ضٍ ،اإلاىيىٕ ٧له بنالىلض مدخاط َضوء وؾُ٨ىت و٧ل خاظت َخمصخي ٦ىَـ بن قاء هللا وؤمه
َخًٟل َىا ظىبه واهذ َىا مل٨ل لؼمت عوح قى ٝقٛل.٪
هٓغث ههى بلى ؤًمً و٢الذ:
 اجًٟل ًا خًغة الٓابِ ،ؤها مل مدخاظت خاظت ؤها َضعي عبىا بـ اههًىجُلي ببجي واهذ عوح خاٖ ٔٞلى الىجىم اللي ٖلى ٦خ.٪ٟ
لم ٌٗ٣ب ؤًمً ٖلى ٦الم ػوظخه وبهما اههغ ٝو٢ض اهبجؿذ مً م٣لخُه
ً
ً
صمىٕ خاعة زغظذ مً ال٣لب هؼٍٟا ٖلى ولضٍ وؤإلاا إلاا ؤلم به و٦إن لؿان
خاله ً٣ىَ ٫ل بالٟٗل ؤها الؿبب ُٞما ؤلم بىلضي؟
َلب ؤًمً ٢بل ؤن ًسغط ؤن ًل٣ى هٓغة ٖلى الىلض الظي ٧ان َغٍذ الٟغاف
وعم٣ه مً زاعط الٛغٞت ٣ٞض ٧ان َىاَ ٥ا٢ت ػظاظت حؿمذ له بغئٍت الىلض
خُض ال ٌؿمذ لخض ؤن ًم٨ض مٗه في الٛغٞت هؼلذ الضمىٕ ٖلى وظهه و٢ض
نغُٖ ٝىاٍ ًٖ ولضٍ وَى ً٨خم آَاث وػٞغاث صازل هٟؿه.
ً
ً
زاعظا مً اإلاؿدكٟى م٣بال ٖلى ؾُاعجه الجُب و٢ض ؤ٢لها
جىظه ؤًمً
ً
واههغ ٝمخىظها بلى مضًغٍت ألامً ،وبِىما َى في الُغٍ٨ًٟ ٤غ في جغجِب ما
خضر وٍداو ٫ؤن ًجٗل ألامىع في ههابها نضٖذ عؤؾه ٨ٞغة وحؿاء ٫ؤًً
مً اإلام ً٨ؤن ً٨ىن الض٦خىع ٖمغ والض٦خىعة ٞغٍضة آلان؟ ٧ل ج٣اعٍغ
الخدغٍاث التي جإجُجي جىٟي وظىصَما ٖىض ؤي مً ألا٢اعب ؤو اإلاٗاع ٝؤو ختى
ألانض٢اء ؤلِـ مً اإلام ً٨ؤن ً٨ىها ٢ض حؿلال بلى بِخه ٞهظا َى اإلا٩ان الظي
ًم٨ىه ُٞه ؤن ًسخبئ وال ٌكٗغ به ؤخض؛ ٞالبِذ ٌكبه ال٣لٗت واإلاغا٢بت ج٣ب٘
زاعط البِذ ،ؤلِـ مً الجاثؼ ؤن ً٨ىن ٢ض حؿلل بلى صازله؟ ..ؤزظ ظهاػ
الالؾل٩ي وؤمغ ال٣ىاث بالخىظه ً
ٞىعا نىب بِذ الض٦خىع ٖمغ ٞهى في
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ً
الُغٍ ٤بلحهم آلان .بضؤ ؤًمً ًخجاوػ الؿُاعاث في ؾغٖت ٦بحرة ظضا مداوال
ً
مىُُ٣ا وؤن بِذ الض٦خىع ٖمغ م٩ان مالثم
جٟاصحها ٣ٞض بضا له ؤن جدلُله
ً
ظضا لالزخباء والازخٟاء ،و٧ان ًُغص ًٖ عؤؾه صاثما مىٓغ ابىه وَى َغٍذ
الٟغاف ٞا٢ض للىعي٧ ،ان ًداو ٫ؤن حهغب مً هٓغاث اللىم والاتهام التي
٧اهذ جغق٣ه بها ػوظخه مً ٚحر ما عخمت٧ ،ان ًداو ٫ؤن ً٣ى ٫لىٟؿه اَضؤ
٩ٞل َظا الظي ًدضر بهما َى لهض ٝؤ٦بر ،ؤما ًٖ ػوظتي ٞؿخٗلم ً
ًىما
إلااطا ٗٞلذ ٧ل َظا.

***
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 - 16ٖهٟذ ألا٩ٞاع بظًَ الض٦خىع ٖمغ وبضث ٖلى ٞغٍضة ٖالماث الغٖب
والٟؼٕ التي ؤَلذ ٖلحهما إلاجغص ط٦غ اؾم الٟغٖىن "هِخائع" ؤو ٦ما ل٣ب في
الخاعٍش "باإلاىمُاء الهاعزت "
٧اهذ وال جؼا ٫اإلاىمُاء الهاعزت ؤخض ألاؾغاع العجُبت التي زبإَا الخاعٍش
ً
مدخٟٓا بها بحن َُاث ؤًامه وبغازً ٖ٣ىصٍ لم ً٨كٖ ٠جها بال مىظ ٖهض
٢غٍب ظضا.
وٟ٢ذ الض٦خىعٍ ٞغٍضة بدُاػ ٖمغ وهي ج٣ى" :٫بخىا الػم وٗغ ٝألاع٢ام صي
ٖاًؼة ج٣ى ٫بًه مؿخدُل ً٨ىن مٗىاَا َى بجها حكاوع ٖلى جاعٍش مُالص
ظض ،٥ؤُ٦ض في خاظت ٚغٍبت بخىا الػم هدل قٟغة ألاع٢ام صي " وبِىما هي
ً
جخ٩لم وجداو ٫ؤن ججض ؾبُال للسغوط مً َظٍ ألاػمت هٓغ ٖمغ بلى ألاع٢ام
ً
مؿغٖا:
التي إلاٗذ ؤمام ُٖيُه ب٨ٟغة ظغٍئت٣ٞ ،ا٫
 بصخي مٗاًا ٦ضٍ ًا ٞغٍضة ،بهتي قاًٟت ألاع٢ام اللي في الٗمىص الشالض؟ ؤًىة قاًٟاَا.. صي ٦إجها بدكاوع ٖلى الجهاث ألاعبٗت ،لى اؾخسضمىا الترُ٢م اإلاىظىص فيالؿاٖت َخالخٓي ان  6بِكاوع ٖلى الجىىب و 3بِكاوع ٖلى الكغ ١و9
بِكاوع ٖلى الٛغب و 11بِكاوع ٖلى الكما ٫باهدغا٢ ٝلُل صر؟  -صر،
اهذ ٖب٣غي.
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عص ٖلحها بعجالت:
 ًب٣ى ألاع٢ام صي مم ً٨ج٨ىن زغٍُت ع٢مُت إلا٩ان ما ولى اإلاىيىٕ ٧لهبحرظ٘ لغمؿِـ الشالض ٞهى ٧ان ؤو ٫مً اؾخسضم َظا الىىٕ مً السغاثِ
لُدضص مى ٘٢اإلاٗبض الجىاثؼي اللي بىاٍ لىٟؿه ًب٣ى ألاع٢ام صي بخٗبر ًٖ
زغٍُت إلا٩ان مٗحن " عصث َىا ٞغٍضة بؿغٖت الٞخت و٢ض هٓغث في ُٖيُه:
 وبطا ٧اهذ ألاع٢ام بدكاوع ٖلى نىعة ظض ٥جب٣ى السغٍُت صي إلا٩ان فيالبِذ َىا.
ً
بضا ٦المها مدخمال ،بِىما ال٨ٟغة مجىىهت ل٨جها ٢اثمت ٞةطا يإ الُ٣حن
ناع ٧ل اخخما ٫بلى الُ٣حن ؤ٢غب.
وَىا بضؤ الض٦خىع ٖمغ ًداو ٫ؤن ًىٓغ بلى َظٍ السغٍُت ٖلى هدى مسخل٠؛
َل هي حكحر بلى م٩ان واخض ؤم ؤجها حكحر بلى ٖضة ؤما ً٦مسخلٟت زم ما مٗجى
ؤٖمضة ألاع٢ام ألازغيَ ،ل حكحر لصخيء َم بالخاُ٦ض ٌكحرون لصخيء ول ً٨ما
َى؟  ٠ُ٦لي ؤن ؤنل بلى اإلاٗجى السٟي وعاء َظٍ ألاع٢ام؟ وبطا ٧ان ألامغ
َ٨ظا ًب٣ى الؿاا ٫اإلادحر مً الظي ٦خب َظٍ السغٍُت ؤو عؾم َظٍ
الُالؾم ؟؟
ً
وبِىما َما ٖلى طل ٪وٍ٩اص ال٨ٟغ ؤن ٌٗخهغ عؤؾحهما ؾمٗا نىجا بالساعط
٧ان خُجها ٢ض ونل اإلا٣ضم ؤًمً ومٗه ال٣ىاث التي بضث مخإَبت وحؿخٗض
ال٢خدام البِذ والبدض ًٖ ٖمغ وٞغٍضة.
٧اهذ ال٣ىاث حؿحر في حكُ٨التها اإلاٗخاصة في خاالث مُاعصة اإلاجغمحن
وا٢خدام اإلاىاػ ٫اإلاغٍبت و٧اهذ حؿحر في َضوء قضًض ،ول ً٨الض٦خىع ٖمغ ٧ان
٢ض اٖخاص ؤن ٌِٗل في نمذ َظا ال٣هغ الٟؿُذ و٧اهذ له خاؾت ؾم٘

- 85 -

خاصة ظضا م٨ىخه مً الكٗىع ؤن َىا ٥خغ٦ت ما زاعط ال٣هغ؛ لظل ٪جىظه
ً
بؿغٖت وزى ٝبلى ٞغٍضة ٢اثال " في خض بغة ًاال مً َىا بؿغٖت " ؤزظ ًضَا
وزغظا مؿغٖحن و٢ض جىاوال ٧ل ما ٧ان ٖلى اإلا٨خب مً زغٍُت ع٢مُت،
ً
م٨خىبا ٖلى ْهغ
وجىاولذ ٞغٍضة الىع٢ت التي ٞحها  ٪ٞالُلؿم الظي ٧ان
الغظل اإلا٣خى ٫وجىظها في ؾغٖت زاَٟت بلى الؿلم اإلااصي بلى الضوع الؿٟلي
جدذ ألاعى الظي ُٞه اإلاُبش ومؿا ً٦السضم٧ ،ان اإلاُبش ٖلى َغاػ
ال٣هىع ال٣ضًمت ،و٧ان مً اإلاٟترى ؤن ً٨ىن ُٞه باب ًاصي بلى الخضً٣ت
ً
مى٢ضا ٧ان خُجها ؤًمً ٢ض
وفي ؤزىاء طل ٪زغظا و٢ض جغ٧ا هىع ٚغٞت اإلا٨خب
ا٢خدم الباب َى وعظاله وؤمغَم بخ٣ؿُم ؤهٟؿهم وق٩لهم ظماٖاث جخىظه
٧ل ظماٖت مجهم لىاخُت في ال٣هغ ،وصزل ؤًمً بىٟؿه ٚغٞت اإلا٨خب ٞىظض
ً
مخ٣ضا ٗٞلم ؤن ْىه ٢ض نض ١وؤجهما ٧اها َىا ،ول ً٨مىظ و٢ذ
اإلاهباح
٢لُل جهىع َظا مً عاثدت البحرُٞىم اإلامحزة الظي ٧اهذ جًٗها الض٦خىعة
ٞغٍضة ولٟخذ هٓغٍ إلاا ٧اهذ مٗه في اإلاكغخت ٞغٚم عاثدت الٟىعمالحن اإلاىٟغة
التي ٧اهذ في اإلاكغخت َٛذ ٖلحها عاثدت الُٗغ الٟغوسخي الظي ٧اهذ جًٗه
الض٦خىعة ٞغٍضة؛ ٣ٞض ٧اهذ ٢ىٍت وهٟاطة وجب٣ى في الشُاب ٞترة َىٍلت.
ْل ًبدض في اإلا٨خبت في ٧ل م٩ان زم زغط بلى الغصَت وهؼ ٫الجىىص مً ألاصواع
الٗلُا ولم ٌٗثروا ٖلى شخيء وبِىما َم ٖلى طل ٪الخذ مىه الخٟاجت بلى الؿلم
اإلااصي بلى الُاب ٤الؿٟلي.
ً
ً
هؼ٫
ومخىظها بلى الُاب ٤الؿٟلي ومٗه مؿاٖضٍ ؤمجض و٢ض ؤقهغ
مؿغٖا
مؿضؾه واؾخٗض لَال ١الىاع متى اؾخضعى ألامغ طل.٪
٧ان ٖمغ وٞغٍضة ًداوالن ٞخذ الباب الظي لم ًٟخذ مىظ ؾىحن ؤو ٢ل ٖكغاث
الؿىحنٞ ،داوٖ ٫مغ ب٩ل ما ؤوحي مً ٢ىة و٧ان ؤًمً ٖلى بٗض زُىاث ٢لُلت
- 86 -

مجهما لى صزل اإلاُبش ؾِبهغَما و٢ض جُ٣ىا مً طلٞ ٪ؿمٗا و ٘٢ؤ٢ضامه
ً
مسغظا مهما ٧لٟهما ألامغ.
ٞبضا لؼما ؤن ًجضا
و٢بل ؤن ًٟخذ ؤًمً باب اإلاُبش الظي ٧اها ٢ض ؤونضاٍ زلٟهما ٧ان ٢ض
اؾخُإ ٖمغ ؤن ًٟخذ الباب اإلااصي بلى الخضً٣ت ٞخدت ج٩اص حؿمذ إلاهما
باإلاغوع واهُل٣ا بلى عخابت الخضً٣ت التي حكبه الٛابت.
اؾخُإ ؤًمً ٦ؿغ الباب وصزل في زٟت وؾغٖت بلى اإلاُبش الظي بضا و٦إهه
ٞخذ ومغ مىه ؤخضٞ ،سغط مىه ومٗه مؿاٖضٍ.
٧ان ٖمغ وٞغٍضة ًجغٍان في ؾغٖت ٦بحرة وزٟت بالٛت ٞهما ٌٗلمان اإلاهحر
الظي ًيخٓغَما ،ول ً٨بضا لهما ؤجهما ًبخٗضان ًٖ ؤي ٞخدت جسغظهما مً
ال٣هغ ٞهما ًخىظهان بلى آزغ ال٣هغ خُض الؿىع الٗمال.١
٧ان ؤًمً ًدبٗهما بؿغٖت ٦بحرة وَى ًداو ٫ؤن ً٣خٟي ؤزغَما ب٩ل َغٍ٣ت
مم٨ىت٧ ،ان ًجغي بؿغٖت جهل بلى الجىىن وإلاا ونل ٖمغ وٞغٍضة بلى
الهىع ؤً٣ىا ؤجهما ٖلى م٣غبت ظضا مً ؤن ًى ٘٢بهماٞ ،بضا لهما ؤن ًسخُٟا
بحن ألاشجاع ٣ٞض ٧ان َىا ٥ججم٘ شجغي ٦شًُ ٠دُِ بدىى ٧ان في
ال٣ضًم هاٞىعة عاجٗت ٖلى الُغاػ ؤلاًُالي٧ ،اهذ ٖباعة ًٖ خىى مؿخضًغ
واؾ٘ ٢ض خ ٠بدؿٗت جمازُل ظمُلت ليؿاء ٖاعٍاث ًدملً ٖلى ؤ٦خاٞهمً
ظغ ًاعا و٢ض بضث ؤظؿاصًَ مخماًلت ٦إهما ٌؿ٨بن اإلااء مً الجغاع٧ ،اهذ
الىاٞىعة بضٌٗت حكبه هاٞىعة "جغٍٟى" في عوما خُض نُٛذ مً ُٗ٢ت مً
الغزام ؤلاًُالي ٦ما ٧اهذ هاٞىعة جغٍٟي جدمل في َُاتها ألاؾُىعة والجما٫
والسخغ والغوٖت اإلاؿخمضة مً ٖهىع عوما واإلاجض السخُ٧ ،٤اهذ
الىاٞىعة في بِذ الض٦خىع ٧امل ٖلى هٟـ اليؿ ٤البضٌ٘ مً الظوٞ ،١لم ًً٨
ً
الض٦خىع ٧امل باخشا في الخاعٍش  ِ٣ٞؤو ٖالم لألزغٍاث ب٣ضع ما ٧ان ٌِٗل
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َظا الخاعٍش وٍجؿضٍ خىله في ٧ل م٩ان وًٍ٘ ٧ل إلاؿت خىله ٦إهما جى٣له بلى
ٖهغ مً الٗهىع التي نىٗذ ٞحها َظٍ الخد ٠الٟىُت.
٧ان مً اإلاٟترى ؤن ًجز ٫اإلااء مً الجغاع بلى الخىى ٞخمألٍ خا ٫ما ٧اهذ
حٗمل الىاٞىعة ،ؤما آلان ٣ٞض بُ٣ذ الخمازُل ج ٠٣و٢ض ؤخاَذ بها ألاٖكاب
والصجحراث وامخضث لها ًض الٗبض و ؤلاَما ٫م٘ جُاو ٫الٗ٣ىص ،وَىا ازخبإ
ٖمغ زل ٠جمشا ٫وخىله شجحراث بِىما ازخٟذ ٞغٍضة زل ٠جمشا ٫آزغ.
ً
ً
قاَغا مؿضؾه ممؿ٩ا بًاٍ ب٣بًدُه ٖلى ؤَبت
ؤ٢بل اإلا٣ضم ؤًمً
الاؾخٗضاص للخٗامل م٘ الهض ٝخا ٫بضا له ؤو اؾخٗصخى ٖلى الاؾدؿالم٧ ،ان
ًٖ ٠٣لى بٗض ؤ٢ضام ٢لُلت ً
ظضا مً ٖمغ وَى بال٩اص ًدبـ ؤهٟاؾه زل٠
الخمشا ٫وبحن ألاشجاع ،وبِىما َى ٖلى طل ٪ا٢ترب ؤ٦ثر مً الخمشا ٫الظي
ج ٠٣زلٟه ٞغٍضة ،ول ً٨عاثدت الُٗغ في الجاُ٦ذ الظي جغجضًه ٧اهذ ٢ض
صاٖبذ ؤه ٠ؤًمً مما ؤ٦ض له ؤهه ًٖ ٠٣لى م٣غبت ظضا مً َضٞه ،بضث
ً
ٖلُه ٖالماث الهضوء ٢لُال لٓىه ؤن َضٞه ٢ض ٢اعب ٖلى الى٢ىٕ في قغ٦ه
ٞىاصي بهىث ٖا "٫ازغجي ًا ص٦خىعة ؤها ٖاع ٝاهَ ٪ىا عٍدت البرٞا
الٟغوؿاوي ًٞاخت ًا ص٦خىعة"
ً
٧ان في َظٍ اللخٓت ٢ض بضا ؤًمً وخضٍ مً صون مؿاٖضٍ الظي اجسظ َغٍ٣ا
آزغ في عخب الخضً٣ت الىاؾٗت للبدض ٖجهما في اججاٍ آزغ.
وَىا جىبهذ ٞغٍضة بلى ؤجها جغجضي الجاُ٦ذ اإلاٗبإ بغاثدت البحرُٞىم الظي
اٖخاصث ؤن جًٗه وهي لم ج٢ ً٨ض ؤزظث في خؿابها ؤهه ٢ض ً٨ىن وؾُلت
لخٗ٣بهما ٣ٞض ٧اهذ حٗلم ؤن َظا البحرُٞىم طا عاثدت ظمُلت هٟاطة وٍب٣ى
ً
٦شحرا ٖلى الشُاب .

- 88 -

زغظذ ٞغٍضة مً زل ٠الخمشا ٫و٢ض بضا ٖلحها الاؾدؿالم عاٗٞت ًضحها وبِىما
جىظه َى هاخُتها لم ًً ً٨ضع ٥ؤن ْهغٍ باث في ٢بالت ٖمغ.
وظه ؤًمً ٦المه لٟغٍضة" :بتهغبي لُه ًا ص٦خىعة ؟ٞحن ٖمغ؟ "وبِىما ٧اهذ
ً
هبرجه ٖالُت خاصة ؤعص٦ ٝالمه ٢اثال" :اهؼلي ٖلى ع٦ب " ٪و٢ض ؤقاح هٓغة
ً
مخلٟخا في اإلا٩ان وناح بهىث ٖا" :٫ازغط ًا ص٦خىع وبال هسلو ٖلى
الض٦خىعة وؤ٢ى ٫اجها ٢اومخجي واها بُاعص٦ىا "
ً
ًِ٢با مً السكب مل٣ى بجىاعٍ ،وفي
وفى إلاذ البهغ ٧ان ٢ض جىاوٖ ٫مغ
ؾغٖت زاَٟت اَىي به ٖلى عؤؽ ؤًمً ٞؿ ِ٣مً ًضٍ اإلاؿضؽ وؾِ٣
ؤًمً ٖلى ع٦بدُهَ ،ىا ٢امذ ٞغٍضة مؿغٖت مخىظهت نىب ٖمغ الظي
ؤزظَا وظغي بإ٢سخى ؾغٖت في الاججاة الظي ًبخٗضان ُٞه ًٖ ؤًمً ،ولً٨
لم ً ً٨الخٔ خلُٟهما بال٣ضع الظي جمىُاٍ ٣ٞض ْهغ ؤمامهما ٖلى خحن ٚغة
الًابِ ؤمجض مؿاٖض ؤًمً في الًُ٣ت والظي ؤَل ٤بضوعٍ الىاع ٖلحهما
وَما ًجغٍان في ؾغٖت زاَٟت ختى ا٢تربا مً الٟخدت الهٛحرة التي ٧اها ٢ض
صزال مجها ،ل ً٨بضث ٖلى مؿاٞت  100متر وفي زُب ٚحر مخى ٘٢بضا ؤمامهما
٧لب ضسم مً ٦الب الكغَت اإلاؿخسضمت في الخٗ٣بـ بضؤ ًجغي زلٟهما
بؿغٖت ٦بحرة مما ظٗلهما ٖلى ً٣حن ؤجهما ؾُٗ٣ان بحن ُ٨ٞه ال مدالت.
ظغي ٖمغ وٞغٍضة بلى ؤن ازخبأ زل ٠الؿىع الصجحري الظي ٧ان ًدُِ
ال٣هغ مً الضازل ،بِىما ال٩لب ًدبٗهما بلهض ٚغٍب وؾغٖت ٞاث٣تَ ،ىا
هبهها ٖمغ ؤن ال٩لب ًدب٘ عاثدت الجاُ٦ذ ٞسلٗخه لُبضو مً جدخه جِكغث
ؤبٌُ اهدهغث ؤ٦مامه ًٖ طعاٖحن ظمُلحن المغؤة في الشالزحن مً ٖمغَا
بجؿضَا اإلاخىاؾ ٤اإلاٟٗم بالخُىٍت وألاهىزت.
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جغ٦ذ ٞغٍضة الجاُ٦ذ زل ٠شجحرة واههغٞذ هي وٖمغ مبخٗضًً ٖجها
ً
مُُٗا ً
جيبحها لغظا ٫الكغَت ؤن ٞغَؿخه
ٞى ٠٢ال٩لب زل ٠الصجغة ًهُذ
ج٣ب٘ زلَ ٠ظٍ الصجحرة بِىما ٖلى طل٧ ٪ان ٖمغ وٞغٍضة ٢ض ظغٍا بلى الباب
الظي بضا الُغٍ ٤بلُه ً
زالُا آلان ختى زغظا مً جل ٪الٟخدت التي صزال مجها
بلى الكاعٕ الىاؾ٘.
وَىا ؤ٢بل ؤًمً الظي اؾخٟا ١مً الًغبت بٗض لخٓاث وجىظه بلى ظهت
ً
ظمُٗا ؤجهم ٖثروا
نُاح ال٩لب ومٗه ؤمجض وبٌٗ عظا ٫الكغَت وْىىا
ً
ٖلى يالتهم ،ول٨جهم لم ًجضوا قِئا زل ٠الصجحرة ؾىي الجاُ٦ذ .
ؤمؿ ٪ؤًمً الجاُ٦ذ وجٟدهه ً
ظُضا لُجض في ظُبه جغظمت الُلؿم الظي
٧ان ٢ض ٦خب ٖلى ْهغ الغظل اإلا٣خى ٫والتي ٧اهذ ٢ض ويٗتها ُٞه ٞغٍضة
خُىما زغظا مؿغٖحن مً اإلا٨خب ،ول٨جها وؿِذ الترظمت في ظُب الجاُ٦ذ
والتى ٖثر ٖلحها آلان ؤًمً وبضؤ ً٣غا ال٨الم.
ً
ٛٞغ ؤًمً ٞمه مً َى ٫ما ً٣غؤ و نغر ٢اثال" :الغاظل صٍ مجىىن َى ً٣هض
بًه بال٨الم صٍ؟ الػم هبل ٜؤلاصاعة ً
ٞىعا اإلاىيىٕ مب٣اف ًُ٢ت ٢خل ٖاصًت في
اًه بُدهل بالٓبِ؟"
زم ؤعص ٝؤًمً ؤوامغٍ بدؿم بال ٜوعٖب بضا ً٩اص ًسُٟه "صوعوا ٖلحهم في ٧ل
م٩ان ،بخىا الػم هٟهم بًه اللي بُدهل بالٓبِ"

***
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 - 17وفي عخابت الكاعٕ الظي ًُل ٖلى ظهت ال٣هغ السلُٟت اهُلٖ ٤مغ ومٗه
ٞغٍضة و٢ض ؾاعا مؿغٖحن بلى خض ٦بحر ختى عؤًا جا٦سخي ٞإوٟ٢اٍ واؾخ٣الٍ بلى
ٞىضَُ" ١لخىن عمؿِـ".
ً
وَىا ٥في بهى الٟىض ١الكهحر صزل الض٦خىع ٖمغ و٢ض ٧ان مٗغوٞا لضي
َا٢م الٗمل في الٟىض٨ٞ ١م مً مدايغاث ٖ٣ضَا في ٢اٖت الاظخماٖاث
ال٨بري في الٟىضٞ ١اؾخ٣بل بترخاب قضًض وخٟاوة بالٛت ُٞلب ٚغٞت
لىٟؿه وٚغٞت للض٦خىعة وحٗظع ًٖ ألاوعا ١الصسهُت السانت بالض٦خىعة
ؤجها ؾُ٣ذ مجها في الُغٍ ٤وَى ًًمجها لضي بصاعة الٟىض.١
بالٟٗل ؤزظ ٖمغ مٟخاح ٚغٞت  304وؤُٖي ٞغٍضة مٟخاح ٚغٞت  305ونٗضا
بلى ٚغٞخحهما لُخ٨ٟغا جغي ما ؾُدل بهما ٖما ٢غٍب؟
نٗضا ٖمغ وٞغٍضة بلى الٛغٞت اإلاسههت لهما ،ول٨جهما اظخمٗا في ٚغٞت
ٖمغ الظي ظلـ ً٨ٟغ وٍ٣ى ٫لٟغٍضة:
 ؤها خاؾـ ؤن خل اللٛؼ اللي اخىا ُٞه صٍ في ال٣هغ بـ اػاي ممً٨هغظٗله جاوي...؟ ٢اَٗخه ٞغٍضة:
 ؤها ٖىضي هٟـ الكٗىع بـ مل ٖاعٞت اخىا ٦ىا مدخاظحن و٢ذ ؤ٦تر .زماعصٞذ ٢اثلت :ل ً٨ؤٖخ٣ض بن مؿخدُل هضزل ال٣هغ جاوي بؿهىلت ،ؤها واهذ
الػم واخض ُٞىا بـ ًضزل ال٣هغ..
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٢اَٗها ٖمغ في لهٟت:
 ج٣هضي بًه؟ؤظابذ بهضوء بضا ٖلُه خظع قضًض:
 ؤ٢هض ؤن اهذ بـ اللي مم ٪ًٟ ً٨عمىػ السغٍُت صي والػم اهذ الليجضزل ال٣هغ بإي جمً.
بِىما ٧اهذ جخ٩لم ٞغٍضة بجضًت وخؿم قاعخت وظهت هٓغَا والسُت التي
جغاَا ٢ض جهلر خال لألػمت التي ؤإلاذ بهما وبِىما هي مجهم٨ت في قغح ما جغاٍ
وؾُلت ٗٞالت لضزىله ال٣هغ٧ ،ان ٖمغ ٢ض بضث له ص٦خىعة ٞغٍضة بك٩ل
مسخل ،٠بضث له ٞغٍضة ولِؿذ الض٦خىعة ٞغٍضة التي ٧اهذ جسىى مٗه
اإلاٗاع ٥الخاعٍسُت الُاخىت في ؤعو٢ت ظامٗت ال٣اَغة والتي ٧اهذ ج ٠٣بحن
جالمُظَا في ٢اٖت اإلادايغاث مشلما ً ٠٣ال٣اثض بحن ظىىصٍ .
٧اهذ ٞغٍضة في ٖملها وؤبداثها في ٚاًت الهغامت ،جل ٪الهغامت التي َٛذ في
ؤخُان ٦شحرة ٖلى ظمالها وؤهىزتها الُاُٚت ومالمذ ظؿضَا التي ال ً٩اص ًشبذ
لها عظل َبُعي ُُٞلت الى٢ذ ٧اهذ ٞغٍضة جداٖ ٔٞلى ؤها٢تها ،ول ً٨في
بَاع مً الجض والهغامت ،آلان ًغاَا ٖمغ بٗحن مسخلٟت و٢ض اعجضث جِكغث
ً
ؤبٌُ ممؿ٩ا بجؿضَا و٢ض اهدهغ ًٖ طعاٖحها بضث امغؤة ظمُلت ٖلى هدى
مما ًدىمىاٍ ؤي عظل مهما ٖلذ م٩اهخه واعج ٟ٘قإهه.
وظض ٞحها الض٦خىع ٖمغ يالخه في امغؤة ج٣اؾمه خُاجه وجمجى ؤن لى ٧اهذ
الٓغو ٝؤ ًٞل مً َظا ٞما ٧ان لُترصص لخٓت في ؤن ًسُبها بل وٍتزوظها في
ؤؾغٕ و٢ذ ممٟٞ ً٨حها ٧ل ما ًخمىاٍ ٧ل عظا ٫الٗالم.
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ُٞىما هي جخ٩لم ٧ان ٢ض قغص ٖمغ ٞحها هي شسهُا ًخإملها وَكٗغ بها ٧اص
ًدـ بإهٟاؾها وهي جخ٩لم وخماؾتها التي ٧اهذ جَ ُ٘٣ظٍ ال٩لماث وهي
جسغط مجها ،بضث ُٖىاَا الىجالوًٍ واللخحن ٧اهذ ٢ض ٦دلتهما لخبضو ٦إمحرة
ؤجذ مً بِذ السلُٟت الٗباسخي ٢ضمذ مً بٛضاص ٖبر آلت الؼمً لخ٠٣
ؤمامهٞ ،إي جىاؾَ ٤ظا الظي في وظت َظٍ اإلاغؤة بحن ؤه ٠ظمُل مىخهب
نٛحر وٞم ؤقبه ب ُ٘٣ال٨غٍؼ ألاخمغ ووظىخحن بضا ٦ما لى ؤجهما ٢ض قغبا
خماعَما مً ٢كغة الخٟاح ٩ٞل ما ٞحها ًجٗلها اإلاغؤة اإلاشالُت للض٦خىع ٖمغ
ً
وبِىما َى ٖلى َظا بط خضر هٟؿه ٢اثال "٧اهذ ٚاًبت ٖجي ٞحن صي بـ ؟ َى
ً
اهذ َخًٟل ٦ضٍ ج٣ابل الىاؽ الصر في الى٢ذ الٛلِ "زم ٖ٣ب ٢اثال
"ًاعب اإلادىت صي جيخهي ٖكان اَلبها ً
ٞىعا ".
لم ً ً٨ألامغ ٖىض الض٦خىع ٖمغ ٖ ٠٣ً ِ٣ٞىض ونٟها الخسخي ؤو ختى
٢ضعاتها الظَىُت الساع٢ت ل٨ىه امخض بلى ما َى ابٗض مً َظا امخض بلى عوخها
التي باجذ جُحر مً وظهها حٗاه ٤الؿماء ،بضث ؤمامه ٦إجها مال ٥ؤحى مً
ؤؾاَحر ؤلاٚغٍ ٤ؤو ؤجها ُٞىىؽ بٗشذ مً ع٢اصَا لخشبذ للٗالم نض١
ؤؾُىعتها ،قٗغ بغٖكت ؾغث في ظؿضٍ وز٣ٟان ٢لبه بضا له نىث
مؿمىٕ وقٗغ ؤن َظا صبِب همل الخب بحن لخمه وٖٓمه.
و٦ما ؤن للبحرُٞىم عاثدت جىٟظ بلى الٗالم وحكٗغ بها ألاه٧ ٠ان ً
ؤًًا للخب
عاثدت جىٟظ بلى الٗالم ٞدكٗغ بها ال٣لىب وحؿدكٗغَا ٢غون الاؾدكٗاع
ألاهشىٍت اإلامىىخت للمغؤة مىظ خىاء.
قٗغث ٞغٍضة بما ظا ٫في زاَغ ٖمغ ٦إهما الظي ٢اله في هٟؿه ؾمٗخه هي
في هٟؿها حؿغب ب٦ؿحر الغٚبت والخب مً ظؿض ٖمغ لُهل بلى ؤظهؼة
ً
الاؾخ٣با ٫اإلاهُإة في ظؿض ٞغٍضة ،و٦إهما عصث ٖلُه في هٟؿها "ٗٞال ًاعٍذ
- 93 -

اللي اخىا ُٞه صا ًسلو واها اوا ٤ٞاججىػٖ ٥لى َى "٫لم جٞ ً٨غٍضة
لخٟٛل ًٖ ٖمغ بٗض ؤن ٢غبذ بُجهما ألاػمت لخٛحر هٓغتها ُٞه؛ ٞهى لِـ طل٪
الض٦خىع اإلاكهىع اإلاخعجغ ٝالظي جدبه البىاث في ال٩لُت وَؿٗض َى
ً
ظىَغا ؤٚلى ب٨شحر مً اإلآهغ الظي ْىخه
بالخٟاٞهً خىله ،بهما عؤث له
ً
مؼٍٟا بضا ؤمامها ٦إهما َى عظل ًدمل ٖلى ٦خُٟه َم الٗالم بإؾغٍ ،عؤث
ُٞه الغظل الظي ًشبر ٚىع ؤهىزتها وٍ٨مل ه٣و السل٣ت ٞحها لخ٨مل هي ُٞه
ً
ً
عوخا بضث مٗظبت ً
و٢لبا بضا ٞاعٚا وخُاة مهترثت ٨ٞالَما ٧ان جمام آلازغ.
ما ؤظمل الخ٣اء ألاعواح ٢بل ألابضان ،وبن ؤٖٓم ما ٌؿٗض ؤلاوؿان وٍُغب
للٗشىع ٖلُه َى ٢لب مدب وبضن مخىاٚم م٘ عوح َاُٚت جإؾغ ألالباب،
ولظا ٣ٞض وظض ٧ل مجهما يالخه في آلازغ .
وبِىما الض٦خىع ٖمغ ٖلى َظا ٢اَٗخه ٞغٍضة ٢اثلت:
 بهذ مٗاًا؟ وال ؾغخذ في بًه؟عص ٖلحها ٖمغ بهىث متهضَض:
 ؤًىة ؤًىة مٗا٧ي ،ؤها بـ ٦ىذ ب٨ٟغ في اإلاهِبت اللي اخىا ٞحها .ؤ٦ملذ ٞغٍضة ٢اثلت:
 حٗغً ٝا ٖمغ اهذ ٚحر ما ٦ىذ مخسُال ٥زالو.٢اٖ ٫مغ و٢ض بضث ٖلُه ابدؿامت ٖمض بلى بزٟائها:
 لُه ٦ىتي ٞا٦غاوي بًه؟ ٢الذ بدماؽ: ٦ىذ ٞا٦غا ٥شسو جاٞه ٞغخان بلمت البىاث خىالُ ،٪مى٨غف اهٖ ٪المخ٣ُ٣ي ،بـ ٦ىذ ب٣ى ٫لىٟسخي قهغة ٞايُت لصسو مدٓىّ مل ؤ٦تر.
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عص ٖلحها و٢ض ٚلبخه البؿمت ًٖ بزٟائها:
 َُب وصلى٢تي؟٢الذ بهىث َاصت ٦ؿاٍ الخىى وٖلخه الغ٢ت:
 ال ًَبٗا قاًٟا ٥بوؿان خ٣ُ٣ي ٢لبه حي وٖالم بجض حؿخد ٤اللي اهذ ُٞه
وؤ٦تر ،بـ ٢ىلي صخُذ ...
ً
٢اَٗها ٢اثال:
 وٗم..ؤعصٞذ:
 اهذ لُه مخجىػحل لٛاًت صلى٢تي؟ عص ٖلحها في نىث ٖلخه ججهُضة الُإؽ: م٨ىدل لُ٣ذ ؤلاوؿاهت اللي مم ً٨ا٦مل مٗاَا بُ٣ت ٖمغي.٢الذ بٟغخت بيذ نٛحرة ل ً٨م٘ و٢اع ألاهثى البالٛت:
 وٍاجغي لُ٣تها وال لؿه؟عص ٖلحها و٢ض بضث اللمٗت في ُٖيُه والابدؿامت جىُ ٤مً بحن قٟخُه:
 لُ٣تها و٧اهذ ؤبٗض بوؿاهت ًٖ زُالي بـ لُ٣تها وهٟسخي اٖتر ٝلها بوي ل٣تهاوؤ٢ىلها ٧لمت واخضة بـ هي ٧ل اللي خاؾـ بُه٢ .الذ بهىث ٚلبخه ألاهثى
وزغظذ اإلاغؤة مً بحن نضع الٗاإلات ٣ٞالذ:
 ٖاًؼ ج٣ىلها بًه؟٢ا ٫و٢ض ا٢ترب مجها ؤ٦ثر ختى ازخُلذ ؤهٟاؾهما:
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 بدب .٪بدبً ٪ا ٞغٍضة.وٗ٢ذ ال٩لمت ٖلى ٞغٍضة ً
وٗ٢ا لم ج ً٨هي جخىٗ٢ه زم ٖاظلها ٖمغ ب٩لمت
ؤزغي زاعث مٗها ٧ل م٣اومت الٗاإلات لألهثى بضازلها " :جخجىػٍجي؟" ؤظابذ
ً
و٢ض ٖ٣ضث الٟغخت لؿاجها بهؼة زُٟٟت مً عؤؾها ٞإ٦مل ٖمغ ٢اثال:
 لى عبىا ٢ضع لىا وهجُىا مً اللي اخىا ُٞه َخجىػً ٥ٞىعا.
عصث ٞغٍضة بٗىا ١قضًض ظظبذ به ٖمغ بلحها وظٗلذ عؤؾه ٖلى ٦خٟها
و٦إهما اخخًيخه لخلملم به خغمان ؾىىن مًذ ٖلحها ولم ًضاٖب ٢لبها
ب٦ؿحر الخب الظي ًضب الخُاة في ألاعواح ٢بل ألابضان ٧اهذ الضمىٕ التي
ٟ٢ؼث مً ُٖىحها لخجز ٫خاعة ٖلى وظىخحها ؤ٦بر صلُل ٖلى سسىهت ال٣لب ٣ٞض
٧اهذ صمىٕ الٟغح بإجها آلان حٗاه ٤ههٟها آلازغ.
اخخًيخه ٦إهما ؤعاصث ؤن جضزله صازلها لخسبئه في نضعَا وجسُٟه ًٖ
الٗالم لم ً ً٨الٗىا ١بُجهما بالبضان  ِ٣ٞبل ٧ان بالعواح ً
ؤًًا ،ؾ٨ىذ
عوح ٧ل واخض مجهما للزغ واَمإهذ بلُه وقٗغ ٧ل مجهما ؤن آلازغ ٖمغٍ
وخُاجه ٣ٞض ٧اهذ ٧لمت الخب الهاص٢ت بُجهما ٖ٣ض ػواط لغوخحهما في ٖالم
السلىص ألابضي.
َىا اؾخٟا٢ذ ٞغٍضة ٢بل ؤن حؿدؿلم لهظٍ اللخٓاث التي ً
٦شحرا ما خغمذ
مجها و٢الذ:
 بـ الػم وٗمل اللي ٢لذ لٖ ٪لُه.٢ا ٫لها بهىث مغجج:٠
مؿخدُل اواٖ ٤ٞلى السُت صي بٗض ما ٖغٞذ ؤص بًه بخدبِبجي واها ٦مانبدب ،٪ؤها مؿخدُل اٞغٍ ٩ُٞي بالؿهىلت صي.
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٢اَٗخه و٢ض ويٗذ ًضَا ٖلى ٞهمه في ع٢ت وٖظوبت:
 الػم وٗمل ٦ضٍ ٖكان ج٣ضع جضزل ال٣هغ وجالقي خل لُالؾم السغٍُتصي وصا بـ اللي َِؿاٖضها وٗغ ٝمحن اللي بُٗمل ٧ل صٍ وهسغط مً اللي
اخىا ُٞه" ؾ٨ذ ٖمغ و٢ض هٓغ بلحها هٓغة اإلاخإمل الساثٖ ٠لى ٦جز ٢ض
وظضٍ وَى ًسصخى آلان ؤن ًًُٗه زاهُت بِىما ؤظابذ ُٖىه ب٩لماث عجؼث
٧ل لٛاث الضهُا ؤن حؿُغَا بهما ٞهمتها ٞغٍضة.

***
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 - 18ٖاص اإلا٣ضم ؤًمً بلى اإلاضًغٍت و٢ض ٖلذ عؤؾه ؤ٧الُل السُبت وبضا مدُم
ألامل في ؤن ًجض يالخه ،و٧ان ٢ض ؤُٖى ألاوامغ لل٣ىاث بمدانغة ال٣هغ
واإلا٨ىر خىله ختى جإحي حٗلُماث ظضًضة .وبِىما َى ٌؿحر في عوا ١مضًغٍت
ً
ً
مخجها بلى م٨خبهٖ ،اظله ؤمحن الكغَت اإلا٩ل ٠بدغاؾت اإلا٨خب ٢اثال
ألامً
"في خض مؿخجي خًغج ٪في اإلا٨خب ًا ٞىضم وٖاًؼ ً٣ابل ؾُاصج ٪يغوعي "
عص ؤًمً بكٗىع باإلالل البال" :ٜمخٗغٞل محن" ؤظاب ألامحن "ال ًا ٞىضم هي
مؿخيُت خًغج ٪في اإلا٨خب " ٢ا ٫في صَكت "ؾذ ٦مان مل عاظل؟ َُب
اٖملي ٢هىة ومخضزلل ٖلُا خض لٛاًت ما اٖغ ٝالؿذ صي ٖاًؼة بًه" ٞخذ
الباب لُجض امغؤة ظالؿت ٖلى ال٨غسخي ألاًمً إلا٨خبه ،و٢ض بضا ْهغَا
وقٗغَا مؿضٖ ٫لى ْهغ ال٨غسخي ٞبضث ٖلُه ٧ل ٖالماث الاعجُاب ٦إهما
ق ٪في ؤمغ بضث ٧ل الى٢اج٘ خىله ج٨ظبه ،وإلاا ا٢ترب مجها ٖلم ؤجها الض٦خىعة
ٞغٍضة.
ظلـ ؤًمً ٖلى ال٨غسخي ً
هاْغا بلى ٞغٍضة بىٓغاث ًمألَا الخى ٤والاتهام،
ول٨جها ً
ؤًًا مؼظذ باالؾخٛغاب والدؿائ ٫الظي ما جمال ٪هٟؿه ؤن ًىظهه
بلحها مباقغة:
 اهتي ظاًت حؿلمي هٟؿ٪؟ؤظابذ ٞغٍضة في زباث عجُب:
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 بالُب٘ ال " زم ؤعصٞذ ٢اثلتَ :ل ٖىض ٥ؤي اتهام يضي؟عص ٖلحها ؤًمً في خى ٤قضًض:
 بهتي َدؿخٗبُي؟٢اَٗخه بىبرة خاصة:
 خاٖ ٔٞلى اؾلىب ٪في ال٨الم مٗاًا ،ؤها َىا ٖكان مهلخخ.٪ؤزغط ؤًمً ؾُجاعة مً ٖلبت السجاثغ السانت به وؤقٗلها وهٟش م٘ صزان
ً
مخابٗا:
الىٟـ ألاو ٫ظام ًٚب وخى٧ ٤اص ؤن ًٟخ ٪به٣ٞ ،ا٫
 مهلختي اػاي ب٣ى ان قاء هللا؟٢الذ بش٣ت عجبت و٢ض خاولذ َغص الضزان اإلاىبٗض مً ٞمه ججاَها:
 ؤها َىا ٖكان ابل ًٖ ٜالض٦خىع ٖمغ.ً
ً
مخجها هدىَا بهضعٍ ٢اثال:
اهخ ٌٟؤًمً
 وبًه اإلا٣ابل ؟ؤظابذ بهضوء:
 بؾمي مُجِل في الًُ٣ت وال الخدغٍاث ٚحر بهٟتي قاَضة  ِ٣ٞلن ؤهاً
بالٟٗل ٦ضٍ ،ؤها اللي خُجى في اللٗبت صي ٧لها َى ٖمغ واها ٗٞال م٨ىدل
اٖغ ٝاًه اللي وعاٍَ ،ى ظالي البِذ وَلب مجي اؾاٖضٍ في اوي اخل مٗاٍ
لٛؼ ٚغٍب مهىعٍ ٖلى مىباًله لٓهغ ظشت بيذ م٣خىلت واه٨م َلبخم مىه
اهه ٌؿاٖض٦ىا في خل اللٛؼ صٍ.
ً
عص ٖلحها ٖاظال:
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 َب م٣لخِل لُه في اإلاكغخت ؤن الض٦خىع ٖمغ ٖىض٥؟ؤظابذ في ز٣ت بالٛت:
ً
 له ٪مؿإلخىِل ؤنال..ٞباصعَا بؿاا ٫آزغ:
 َب وإلاا اهتي مٗلِ٨ل خاظت َغبتي لُه مً الىاؽ اللي ٧اهذ بترا٢ب٪وجدذ بِخ٪؟
 ٖمغ ٧ان مهضصوي اوي لى وٟ٢ذ ؤو خاولذ اؾخٗحن بحهم بهه َُسلو ٖلُا،ٞلظلَ ٪غبذ مٗاٍ وخاولذ اصوع ٖلى الٟغنت اإلاىاؾبت اللي ا٢ضع اَغب ٞحها
مىه واظُل٨ىا ،و٦مان ؤها انغٍذ في ال٣هغ اوي ا٦مل ظغي مٗاٍ ٖكان
ًًٟل جدذ ُٖجي َى ٫الى٢ذ واٖغَ ٝى َحروح ٞحن واجي ابل ٪ٛؤو ٫ما
الٟغنت ججُلي.
عص ٖلحها ؤًمً بهىث بضث ُٞه ؤلٖ ٠المت اؾخٟهام اخخبؿذ ظمُٗها
لخسغط في ؾاا ٫واخض:
 َُب وَل الٟغنت صي ؾىدذ صلى٢تي؟ ًَبٗا ،وَ٣ىلَ ٪ى ٞحن بـ بٗض ما جىٖضوي ان بؾمي مُجِل في الًُ٣ت
اهذ ٖاع ٝم٩اهتي الٗلمُت وبؾمي وؾمٗتى مدبل خض ً٣غب مجهم.
ؤزظ ؤًمً ٖضة ؤهٟاؽ مخالخ٣ت مً الؿُجاعة التي ٢اعبذ ٖلى الاهتهاء و٧ان
الٗؿ٨غي ٢ض َغ ١الباب لُضزل ٞىجان ال٣هىة ،ؤقاع له ؤن ًًٗها ٖلى
ً
اإلا٨خب زم ٢ا ٫له "اؾخجى " وجىظه بىٓغٍ بلى الض٦خىعة ٞغٍضة ٢اثال بهضوء
مهُى٘:
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 حكغبي بًه ًا ص٦خىعة" ٢الذ":ال ًق٨غا ؤها مل ٖاًؼة ؤي خاظت " هٓغ بلى
الٗؿ٨غي ،و٢اَ" :٫اث لُمىن وماجضزلل خض ٖلُا ػي ما ٢ىلخل ".٪عق٠
ؤًمً عقٟت ٦بحرة مً ٞىجان ال٣هىة ٦إهما ًخُٗل ظؿضٍ بلى ٧ل مىبهاث
ألاعى زم ٢ام مً م٩اهه وجىظه بلى قغٞت في م٨خبه جُل ٖلى ؾاخت اإلاضًغٍت
ً
زم هٓغ بلحها ٢اثال" :مىاً ٤ٞا ص٦خىعة ،ؤوٖض ٥بـ بكغٍ َاجُجي مٗاًا واها
ب٣بٌ ٖلُه.
 مىا٣ٞت..ً
مؿغٖا:
ؾإلها
 َُب َى ٞحن؟" ؤها ؾاًباٍ هاًم في ٚغٞت  304في َُلخىن عمؿِـ ،واها ٦ىذ َلبذ مً بصاعةالٟىض ١اجهم ًجُبىلي مىىم لوي ٖىضي ؤع ١قضًض ومل ٖاعٞت اهام واهتهؼث
ٞغنت اوكٛالت في ٢غاءة الُالؾم اللي في الىع ١وخُُذ له اإلاىىم في الكاي
وؾُبخه وَى هاًم.
ً
٢ا ٫ؤًمً و٢ض ؤزغط قِئا مً ظُبه بضا ٧الىع٢ت التي ٧اهذ جدىي  ٪ٞقٟغة
ال٩لماث اإلاىظىصة ٖلى ْهغ ال٣خُل:
ً
 ػي صي مشال.٢الذ و٢ض بضا ٖلحها اعجبا ٥لمغ لم ج٢ ً٨ض ويٗخه في الخؿبان:
 ؤًىة الىع٢ت صي ٧اهذ مٗاًا في الجاُ٦ذ ،واها إلاا ٢لٗذ الجاُ٦ذ في ظىِىتال٣هغ ؾبتها ُٞه ٖكان اهخىا جال٢ىا الىع٢ت واب٣ى ٦ضٍ بٗخل ٪جغظمت
الىو اللي ٦ىذ ؾإلخجي ٖلُه وٖملذ هٟسخي ٢ضام ٖمغ اوي وؿِذ الىع٢ت
ظىة الجاُ٦ذ بـ في الخ٣ُ٣ت ؤها ؾبتهال ٪بال٣هض.
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بضا ٖلى ؤًمً بىاصع ا٢خىإ بط ًبضو ٦المها مىُُ٣ا ً
هىٖا ما ول٨ىه ٌكٗغ ؤن
زمت شخيء ما وباجذ الغٍبت جسخلِ ب٩ل طعة في ٨ٞغٍ زم ٢ا:٫
 َُب ًاال ًا ص٦خىعة ٖكان هلخ٣ه ٢بل ما ًهخى".٢اما ً
مٗا في ؾغٖت وزٟت مخىظهحن بلى ؾُاعة ؤًمً زم ؤنضع ألاوامغ بلى ٧ل
الىخضاث اإلادانغة لل٣هغ ؤن جخدغً ٥
ٞىعا نىب َُلخىن عمؿِـ للً٣إ
بالض٦خىع ٖمغ َىا.٥

***
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 - 19ً
٧ان َىاٖ ٥لى بٗض ؤمخاع مً البِذ ً٣ب٘ الض٦خىع ٖمغ مسخبئا في م٩ان ًبٗض
ًٖ ال٣هغ ًغا٢ب ؾحر ألاخضار زم إلاا ظاءث ألاوامغ بلى الىخضاث بالخدغ٥
ً
ؾاهدا ؤن ًضزل ٖمغ
اهًٟذ ٧ل ال٣ىاث مً ؤمام ال٣هغ وبضا ال٣هغ
ً
بلُه بىٟـ الُغٍ٣ت التي ٧ان ٢ض صزل بها مؿب٣اٞ ،الخ ٠خى ٫الؿىع وَى
ٌٗلم ٦م ؤن الى٢ذ لً ٌؿٟٗه ً
٦شحرا ُٞجب ٖلُه ؤن ًضزل ال٣هغ وٍسغط
ب٩ل ما ٢ض جدىٍه جل ٪اإلاهٟىٞت العجُبت ؤو ٖلى ألا٢ل بمٗجى لهظٍ
السغٍُت الغ٢مُت.
ً
مخىظها بلى مبجى ال٣هغ في ؾغٖت واؾخسٟاء
اهض ٘ٞهدى الباب السٟي
زكُت ؤن ً٨ىن َىا ٥مً ًغا٢ب صازل الخضً٣ت ؤو ٖلى م٣غبت مجها ،وإلاا
جإ٦ض مً زلى اإلا٩ان ً
جماما بضث له الٟغنت ؾاهدت صزل ال٣هغ الظي ٧ان
٢ض وي٘ ٖلى بابه الكم٘ ألاخمغ خُض حؿلٖ ٤لى شجغة بجىاع قغٞت هىمه
في الضوع ألاوٞ ٫ى ١الُاب ٤ألاعضخي مباقغة وٞى٢ها َاب٣ان آزغٍحن ،وإلاا
نٗض بلى َىاٞ ٥خذ باب الكغٞت وصزل بلى الٛغٞت وبِىما َى ًلخٟذ لُخىظه
ً
مؿغٖا بلى باب الٛغٞت التي ٧اهذ ٢ض َػى ٖلحها البىاء الدجغي الظي ػًٍ
بضً٨ىعاث ٖهغٍت ظمُلت ٞبها ؾغٍغ مىصعن و"٦ىمىص" وصوالب مً الُغاػ
الخضًض ،ول٨ىه ولو ٫مغة ًلخٔ َظا الصخيء؛ ٣ٞض إلاٗذ ُٖىه واحؿٗذ
خض٢تها بط الخٔ ؤن ؤقٗت الٛغوب الضازلت بلى الٛغٞت مً قغٞت ال٣هغ ٢ض
ٖ٨ؿذ ٧لمت بضث جلم٘ في َغ ٝفي الٛغٞت مً هاخُت الجهت الكغُ٢ت في
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الخاثِ الكغقى عؤي ٧لمت مدٟىعة ٖلى حجغ مجهم بُغٍ٣ت عجُبت لم جغٕ
اهدباَه مً ٢بل وال اهدبه لها وال زُغث ٖلى ٢لبه  ،ِ٢عؤي ٧لمت "بُٞاع"
و ٠٢ؤمام ال٩لمت التي بضث عجُبت وبال مٗجى وإلااطا ٦خبذ َ٨ظا زم ؤزظ
ًبدض خىله في ٧ل ؤع٧ان الٛغٞت لم ًلخٔ ؾىي َظٍ ال٩لمت في َظا اإلا٩ان
الٛغٍب في الخاثِ الكغقى ول٨ىه ٖلى الٟىع ؤزغط اإلاهٟىٞت الغ٢مُت مً
ظُبه والتي بضث ؤمامه َ٨ظا
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٢ا ٫وَى ًداو ٫ؤن ٌؿدىُ ٤ألاع٢ام لخٗبر له ًٖ ؤؾغاعَا وم٨ىىجها بطا ٧ان
الٗمىص ألاوؾِ ٌٗبر ًٖ اججاَاث مخباًىت وهي الاججاَاث ألاعبٗت ،وبطا ٧ان
ً
ٞدخما َظٍ ألاع٢ام حٗبر ًٖ
مجمىٕ َظٍ الهٟىٌُٗ ٝي جاعٍش مُالص ظضي
شخيء مسبإ َىا في َظا ال٣هغ ولى جإملذ اله ٠الشاوي ٞ 1 3 3 2 1ؿإظض
ً
ؤن الاججاة الظي ٌٗبر ٖىه َى اججاٍ الكغ ١مخمشال في الغ٢م ٞ 3هي حكحر بلى
ً
واضخا مً مى ٘٢ال٩لمت التي ه٣كذ
الخاثِ الكغقى في الٛغٞت وٍبضو لي
ٖلى َظا الدجغ ؤن الغ٢م الخالي مباقغة وَى الغ٢م ٌٗ 2بر ًٖ البٗض ألا٣ٞي
مترا ً
لل٩لمت مً َغ ٝالخاثِ بِىما اعجٟاٖها ًبضو ً
واخضا وَى الغ٢م اإلاىظىص
في آزغ اله 1 ٠بطا بضا جسمُىه ًسبرٍ ؤن الغ٢م ألاوؾِ ٌكحر بلى اججاٍ
الخاثِ صازل الٛغٞت ٖلى َغٍ٣ت ٖ٣اعب الؿاٖت والغ٢م الخالي له مباقغة
َى البٗض ألا٣ٞي لل٩لمت ًٖ َغ ٝالخاثِ والغ٢م ألازحر َى البٗض الغؤسخي
لل٩لمت ًٖ ألاعى ،وَىا ٟ٢ؼ في الهىاء خُض ٢ا ٫لىٟؿه ٚ ٠ُ٦اب ٖجي َظا
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َُلت الى٢ذ ،بن َظٍ الُغٍ٣ت التي ٦خبذ بها السغٍُت ٧اهذ مخبٗت في
ؤواؾِ ال٣غن الخاؾ٘ ٖكغ بحن ٖلماء البٗشاث ؤلاهجلحزًت التي ؤ٢بلذ
ال٦دكا ٝآزاع مهغ ال٣ضًمت ،و٧اهىا ًٟٗلىن طل ٪بإن ًهٟىا مىي٘ ؤي
٦ك ٠في مٗبض مً اإلاٗابض ؤو في ؤي بىاء َغمي باؾخسضام هٟـ الُغٍ٣ت،
و٧اهذ زغاثُتهم ٖلى َظا الىدى ختى ًخٗظع ٖلى لهىم آلازاع الظًً ٧اهىا
ً
ًُاعصوجهم ؤن ًٟهمىا قِئا بطا وٗ٢ذ زغٍُت مً َظٍ في ؤًضي ؤخضَم ٞةهه
ً
ً ٠٣ال ًٟهم قِئا ؤو بلى ماطا حكحر َظٍ السغٍُت ،ولَ ً٨ظٍ السغاثِ
٧اهذ ٧ل ؾُغ ٞحها ٌٗبر ًٖ م٩ان مسخلٞ ٠هظٍ اإلاهٟىٞت ال حٗبر ًٖ
م٩ان واخض بل حٗبر ًٖ ؤعبٗت ؤما ً٦مخباًىت في ال٣هغ ،و٧اهىا ًجٗلىن
اإلاهٟىٞت مً ؤعبٗت ؤٖمضة ٌٗ ِ٣ٞبر الٗمىص ألاو ًٖ ٫ع٢م الٛغٞت زم ٌٗبر
الٗمىص الشاوي ًٖ الاججاٍ صازلها و ٤ٞالاججاَاث ألاعبٗت زم ٌٗبر الٗمىص
الشالض ًٖ البٗض ألا٣ٞى ،زم الٗمىص الغاب٘ ًٖ البٗض الغؤسخى ،وَىا بضث
خحرجه ٦بحرة ظضا؛ بط بضث اإلاهٟىٞت مٗه مً زمؿت ؤٖمضة ٞماطا ٌٗجي
الغ٢م ألاو ٫؟؟؟؟
ً
٨ٞغ ٢لُال زم ٢ا ٫ؤها َىا آلان في الُاب ٤ألاو ٫عبما ؤعاص مً نى٘ السغٍُت ؤن
ً٣ى ٫ؤن اله ٠ألاوٌٗ ٫جي ع٢م الُاب ٤واله ٠الشاوي ٌٗجي ع٢م الٛغٞت
واله ٠الشالض ٌٗجي الاججاٍ الظي ؤهٓغ بلُه و٣ٖ ٤ٞاعب الؿاٖت واله٠
الغاب٘ َى البٗض ألا٣ٞي للصخيء ًٖ َغ ٝالخاثِ بِىما اله ٠ألازحر َى
البٗض الغؤسخي ،وبالخالى ً٨ىن الخدضًض في ٚاًت الض٢ت والىيىح بطا جغظمت
اله ٠ألاو ٫مً اإلاهٟىٞت لِـ في َظٍ الٛغٞت بل في الُاب ٤الشاويٞ ،سغط
ً
مؿغٖا وٞخذ الباب ونٗض في زٟت ٦إهما ًلمـ الؿلم ً
إلاؿا بُغ ٝؤنابٗه،
زم و ٠٢ؤمام حجغاث الُاب ٤الشاوي ،وبضث خحرة ظضًضة مً ؤًً ًبضؤ ٖض
الٛغ ٝلُهل بلى الٛغٞت ألاولى؛ لن الغ٢م اإلاىظىص في اله ٠ألاوَ ٫ى ،1
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٣ٞا ٫في هٟؿه إلاا ٧اهذ ٚغٞتي ع٢م ٞ 3الٛغٞت التي ٞى٢ها مباقغة هي ً
ؤًًا
الٛغٞت ع٢م  3في الُاب ٤الشاوى ول٩ى انل للٛغٞت ع٢م ٞ 1هىا ٥اخخمالحن
ازىحن بما ؤن ؤعظ٘ ٚغٞخحن للُمحن ؤو ؤج٣ضم ٚغٞخحن بلى الِؿاع .وبالٟٗل
ً
جىظه ظهت الُمحن ؤوال وٞخذ الباب في ٖى ٠قضًض وبلى ظهت الغ٢م  6في
ٖ٣اعب الؿاٖت والتي حٗجي الجهت الجىىبُت وجٟدو الخاثِ ً
ظُضا ل٨ىه لم
ً
ًغ قِئا ،ؤزظ ًبدض ب٩ل ما ؤوحي مً ٢ىة ل ً٨ال هدُجت وال َاثل مما ًبدض
ٖىه ،ؤزظ ًداو ٫بصزا ٫الًىء ب٩ل الُغ ١ل ً٨لم ًٟلر ألامغ ٞسغط و٢ض
بضث ٖلُه السُبت والُإؽ زم جىظه بلى الٛغٞت الٗمىصًت ٞىٚ ١غٞخه مباقغة
ً
ً
مؿخضًغا ؤنال و٢ض ٦ؿِذ ظضعاهه
وجىظت ظهت الِؿاع َظٍ اإلاغة ٞال٣هغ
بلىخاث في ٚاًت الغوٖت والجماٞ ٫لما جىظه ظهت الِؿاع مً الٛغٞت التي
بدُاػ ٚغٞخه وصزلها وهٓغ بلى ظهت  6مً ٖ٣اعب الؿاٖت ؤي ظهت الجىىب
وفي َظٍ الخاثِ ٖلى بٗض متر واخض مً خاٞت الخاثِ خُض الغ٢م اإلاىظىص
في اإلاهٟىٞت في اله ٠ألاو ٫في الٗمىص ٢بل ألازحر  ،1وٖلى اعجٟإ مترًً
ً
قِئا ً
ٚغٍبا ل٩لمت بضث ؤمامه ما ٧ان ًلخٟذ لها
خُض الغ٢م ألازحر  2وظض
َُ ِ٢لت خُاجه؛ ٨ٞم ٧ان ًلٗب وٍلهى في ٚغ ٝال٣هغ و٧ان ًخدغٞ ٥حها
ظمُٗها ،ول٨ىه لم ًغ َظٍ ألاقُاء مً طي ٢بل ٦إهما ًىٓغ بلى ال٣هغ الظي
ٖاف ُٞه َُلت ٖمغٍ هٓغة مٛاًغة ً
جماما ٞبضا َظا ال٣هغ ؤمامه آلان مخاَت
مً اللٛاػ وألاخاجي وب٣ى الؿاا ٫الظي ٌٗه ٠بظَىه َىا ٫الى٢ذ مً
الظي عؾم َظٍ السغٍُت و ٠ُ٦له ؤن ًضزل وٍ٨خب َظٍ ال٩لماث في ٚغٝ
ال٣هغ وبهظا الك٩ل وإلاا ؤخًغ ٦غسخي ٧ان صازل الٛغٞت اإلاهجىعة التي لم
ًٟخدها ؤخض مىظ ؾىحن ٣ٞض ٧ان ٖمغ ٢ض جسلى ًٖ ظمُ٘ السضم ماٖضا
امغؤة ٧اهذ جإحي لخىُٓ ٠بهى ال٣هغ وٚغ ٝالُاب ٤ألاعضخي وجىًٓ ٠
ؤًًا
ٚغٞت هىمه  ،ِ٣ٞؤما َظٍ الٛغ ٝباجذ مهجىعة مىخكت ً٩اص الىىع ًُل
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ٞحها بال٩اص ٞلما نٗض ٖلى ال٨غسخي الظي ٖالٍ الٗى٨بىث لُ٣غؤ َظا الصخيء
الالم٘ ،وظض ٧لمت ه٣كذ ٖلى الدجغ بُغٍ٣ت ٚغٍبت ظضا وزُٟت في طاث
ً
واضخا ؤمامه ؤن َظٍ اإلاهٟىٞت ؾخُٗي
الى٢ذ ،وظض ٧لمه "ؤخًغ" ٞبضا
ً
ً
له ظملت ؤو٧ ٫لمخحن ٞحها " ؤخًغ بُٞاع" بضا ألامغ ؾاطظا سسُٟا ،ما َظا
الهغاء زم بُٞاع مً َظا؟ ولم ؤخًغٍ؟ ما َظا الٗبض؟ ول ً٨بضا البض ؤمامه
مً ؤن ً٨مل الجملت بإي زمً ٧لٟه َظا.
هٓغ بلى اله ٠الشالض الظي بضا ؤمامه َ٨ظا ٗٞ 2 2 9 4 1لم ؤن ال٩لمت
الجضًضة ؾخ٨ىن في الٛغٞت الخالُت لهظٍ الٛغٞت مباقغة في هٟـ اججاٍ الٗض
ً
واضخا آلان؛ ٞالٛغٞت التي ٧ان ًٞ ٠٣حها ٚغٞت ع٢م  1والٛغٞت
الظي بضا له
ع٢م  3هي الٛغٞت التي بدُاػ ٚغٞخه مباقغة في الُاب ٤ألاؾٟل ٩ٞاهذ الٛغٞت
الشاهُت هي التي ج ٘٣بُجهماٞ ،خىظه بلحها في ؾغٖت ٦بحرة ًداو ٫ؤن ًغي بلى ما
ؾُ٣ىصٍ خضؾه َظا.
وبالٟٗل إلاا ونل بلى الٛغٞت الشاهُت في الُاب ٤الشاوي ،جىظه بلى ظهت  9في
ً
ج٣غٍبا مً
ٖ٣اعب الؿاٖت ؤي بلى الخاثِ الٛغبي وٖلى بٗض ؤعبٗت ؤمخاع
خاٞت الخاثِ وٖلى اعجٟإ متر واخض وظض ال٩لمت مسبإة و٢ض هدخذ ٖلى
الدجغ بُغٍ٣ت ًهٗب ٖلى ؤلاوؿان الٗاصي مالخٓتهاْ ،ل ًداو ٫ؤن ًبظ٫
٢هاعي ظهضٍ لُبهغَا ٞةطا هي ٧لمت "الغظل" وبىيٗها بجىاع ؾاب٣تها
ج٨ىن الجملت التي ج٨ىهذ مٗه بلى آلان هي "ؤخًغ بُٞاع الغظل" بُ٣ذ
الجملت بال مٗجى والخحرة جؼصاص صازله ل٨ىه ٌكٗغ ؤهه ٌؿحر في الاججاٍ
ً
الصخُذ وؤن قِئا ما ًيخٓغٍ في اله ٠ألازحر والظي ٧ان ٖلى َظا الىدى 2
 3 1 11 3والظي باث ٌٗلمه ؤن يالخه في الضوع اإلا٣بل ؤي في الُاب ٤الشالض
ً
وفي الٛغٞت ع٢م  1و٢ض بضا ٖلُه ألامغ ؾهال آلان ؤن ٌٗغ ٝؤي ٚغٞت َظٍ التي
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ًبدض ٖجها لُجض هٟؿه في ٚغٞت صاثغٍت ولِؿذ مغبٗت ٦خل ٪التي ؾب٣تها،
بضا ألامغ ؤقض نٗىبت مً الٛغ ٝالؿاب٣ت ٞهى ال ًضعي بلى ما ًغٍض ؤن ٌكحر
الغ٢م  11ل٨ىه ٢ا ٫ولىدب٘ هٟـ الاؾتراجُجُت ٞلٗلي بطا وٟ٢ذ في مىه٠
ً
الٛغٞت وؤقغث بلى الجهت  11في ٖ٣اعب الؿاٖت ج٨ىن َظٍ الىُ٣ت مجاال
ً
ظُضا لبضاًت البدض ،وبالٟٗل و ٠٢في مىخه ٠الٛغٞت وهٓغ في ؾاٖخه
"الغول٨ـ" بلى اججاة الؿاٖت التي ؤقاعث ٖلى الغ٢م ٞ 11ظَب بلى الخاثِ
ً
ق٨ال ً
ٚغٍبا ؤو ٧لمت مسُٟت ؤو
اإلاؿخضًغ ؤمامه وؤزظ ًبدض وٍداو ٫ؤن ًجض
مسبإة ختى ٢ا٦ ٫إن الغ٢م ٌ 3كحر بلى بٗض ؤ٣ٞي مً َظٍ الىُ٣ت والغ٢م 2
ً
ٌكحر بلى الاججاٍ الغؤسخي ،ول ً٨الؿاا ٫آلان :الشالزت ؤمخاع جبٗض ًمُىا ؤم
ً
قماال؟ ل٨ىه جظ٦غ ؤن َغٍ٣ت السغٍُت في جغجِب الٛغ ٝوجغُ٢مها حؿحر في
هاخُت الُمحن ٞباث ٖىضٍ ً٣حن ؤهه ٖلى بٗض زالزت ؤمخاع مً َظٍ الىُ٣ت ٖلى
مدُِ الخاثِ الضاثغي وٖلى اعجٟإ مترًً ؾُجض يالخه ،وبالٟٗل ٗٞل
طل ٪في زٟت ٖالُت وؾغٖت ختى ؤحى بمىًضة ٢ضًمت ًٖ ٠٣لحها صازل
الٛغٞت اإلاهجىعة خاو ٫ب٩ل الُغ٢ ١غاءة ال٩لمت التي باجذ باَخت بدُض
عجؼ ًٖ جدضًض جٟانُلها بال بك ٤ألاهٟـٞ ،بضث له ٧لمت لم ًً٨
لُخىٗ٢ها ٞ ِ٢ىي٘ ًضٍ ٖلى عؤؾه ٦إهما ؤنابه الضواع؛ ٣ٞض ٧اهذ ال٩لمت
التي ٢غؤَا هي آزغ ما ٧ان لُسُغ بباله.

***
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 - 20جىظه اإلا٣ضم ؤًمً ومٗه الغاثض ؤمجض وبُ٣ت ال٣ىاث بلى ٞىضَُ ١لخىن
عمؿِـ في مىُ٣ت الخدغٍغ التي حكتهغ باالػصخام الكضًض ختى ونلذ
ال٣ىاث بلى الٟىض ،١وَىا ٥صزل ؤًمً بلى بهى الٟىض ١الٟسم عزامي
ً
الك٩ل ،و٢ض جىظه بلى مىْ ٠الاؾخ٣با٢ ٫اثال " ٞحن ؤويت الض٦خىع ٖمغ؟"
اعجبٖ ٪امل الاؾخ٣باً ٫
٦شحرا وهٓغ بلى الخاؾىب السام به و٢ا304" ٫
ًاٞىضم بـ مم ً٨هٟهم في بًه ؟" عص ؤًمً بىبرة خاصة ؤؾ٨خخه" :بخىا ظاًحن
ه٣بٌ ٖلُه مً ٚحر قىقغة ٖلى الٟىض ١بهضوء ٦ضٍ".
و٢بل ؤن ًخىظه بلى اإلاهٗض لِؿخ٣له بلى الضوع الشالض ٖاظله ٖامل
ً
الاؾخ٣با٢ ٫اثال" :بـ َى لؿه ٖامل حكُ ٪ؤوث مً عب٘ ؾاٖت ًا ٞىضم " عص
ؤًمً في خى ٤قضًض" :بخ٣ى ٫بًه" ؤظابً" :ا ٞىضم صا اللي خهل وص٘ٞ
خؿاب ٚغٞخه وٚغٞت الض٦خىع ٞغٍضة".
بضث ٧ل ٖالماث ال ُٔٛوالخىٖ ٤لى وظه ؤًمً الظي ؤً ً٣ؤن زمت شخيء ما
ًضبغ زم بطا ٧ان َى ٢ض اههغ ٝمً عب٘ ؾاٖت ٞهظا مٗىاٍ نض ١عواًت
الض٦خىعة ٞغٍضة ل ً٨ؤًً طَب وما الظي خضر؟
ً
هٓغ ؤًمً بلى ٞغٍضة ٢اثال "واضر ًا ص٦خىعة اهَ ٪دكغُٞىا قىٍت لٛاًت ما
ً
ظمُٗا في الخىظه بلى باب الٟىض ١و٧اهذ
هالقي الض٦خىع ٖمغ" وبِىما قغٖىا
ً
خغٍها
ٞغٍضة حؿحر بجىاع ؤًمً بٛحر ألاؾاوع الخضًضًت في ًضَا ٣ٞض ٧ان
٦ما َلبذ مىه ؤال جبضو اإلاؿإلت ؤجها م٣بىى ٖلحها ،وبِىما َم ًخدغ٦ىن في
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اججاة باب الٟىض ١صزل وٞض ؾُاحي ٦بحر مً عوؾُا م٨ىن مً ؤ٦ثر مً 60
ؾاثدت في ٚاًت الجما .٫هؼلذ الؿاثداث مً الخاٞلت التي ٧اهذ ج٣لهً وبضؤ
الؼخام الكضًض ٖىض بىابت صزى ٫الٟىض ،١وبِىما قٛل بٌٗ عظا ٫ؤًمً
بالىٓغ بلى َاالء الغوؾُاث مخٟجغاث ألاهىزت ؾىدذ الٟغنت للض٦خىعة
ٞغٍضة لخض ٘ٞؤًمً في نضعٍ وجستر ١ظمىٕ الؿاثداث مخىظهت بؿغٖت ٦بحرة
بلى مىُ٣ت بىال ١التي جدُِ بالٟىض ١والتي هي قضًضة الؼخام بلى ٢ضع ٦بحر؛
خُض ً٣ب٘ َىا ٥ؾى ١للباٖت ٖلى ظاهبي الُغٍ٦ ،٤ما ؤهه ًىظض بجىاع
َُلخىن عمؿِـ الكغ٦ت اإلاىىَت بى٣ل الغ٧اب بلى مدآٞاث مهغ،
بالياٞت بلى ؤجها ال جبٗض ً
٦شحرا ًٖ مُضان الخدغٍغ ومجم٘ الخدغٍغ ٩ٞاهذ
اإلاىُ٣ت حعج بالىاؽ ،والؼخام قضًض ،وجىظهذ بؿغٖت وزٟت خُض خاو٫
اإلا٣ضم ؤًمً والغاثض ؤمجض مالخ٣تها ٞخابٗاَا بؿغٖت ٦بحرة ،ول٨جها صزلذ في
الؿى ١اإلاجاوع للهُلخىن زم اإلااصي بلى مبجى 3للطاٖت والخلُٟؼٍىن ،وَىا٥
ً٣ب٘ ظغاط ٦بحر زام بالٗاملحن في مبجى ؤلاطاٖت والخلُٟؼٍىن جضزل بلُه
الؿُاعاث وجسغط مىه بإٖضاص ٦بحرة.
في زٟت وعقا٢ت ٖالُت ججاوػث الؿُاعاث والؼخام الكضًض لخجض هٟؿها
ؤمام مبجى ؤلاطاٖت والخلُٟؼٍىن ٖلى ٦ىعهِل الىُل وظضث جا٦سخي ًجز٫
بخضي مؼَٗاث الخلُٟؼٍىن ؤمام اإلابجى ٟ٢ؼث صازل الخا٦سخي و٢الذ "اجدغ٥
بؿغٖت وَضً ٪اللي اهذ ٖاًؼة" جدغ ٥الخا٦سخى بؿغٖت ٦بحرة ٖلى قاعٕ
ال٨ىعهِل لُخىٍ بحن الؼخام ولم ًخم ً٨ؤًمً ؤو ؤي مً ٞغٍ٣ه اللخا ١بها،
ولم ً ً٨مً الؿهل ؤ ًبضا بَال ١الىاع ٖلحها لً٣اٞها ٞاإلاىُ٣ت م٨خٓت
بالىاؽ واإلااعة وَظٍ مؿإلت في ٚاًت السُىعة.
ً
و ٠٢ؤًمً في خى ٤و ُٔٚلى زغظا مً نضعٍ لُٛى الٗالم ٦أبت وخى٣ا.
وٖلى الٟىع ؤُٖى ؤوامغٍ ل٩ل الىخضاث الكغَُت وألا٦مىت بؿغٖت الٗشىع
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ٖلى ص٦خىعة ٞغٍضة؛ ٞهي في َغٍ ٤ال٨ىعهِل آلانُٞ ،جب الٗشىع ٖلحها بإي
زمً.
٧اهذ ٞغٍضة ٖلى ٖلم ٧امل ؤجها ؾخ٣ابل الٗضًض مً ألا٦مىت ٖلى َغٍ٤
ال٨ىعهِل وؾُٗثرون ٖلحها مهما َا ٫الى٢ذ ؤو ٢هغ ،ول٨جها هؼلذ ٖىض
ً
مٗ٣ضا ،وظلؿذ
مدُت ألاجىبِـ الجهغي في ؾغٖت قضًضة ختى بجها حجؼث
ً
مؼصخما بال٣ضع ال٩افي ،وبالخالي
في نٟى ٝألاجىبِـ الجهغي الظي لم ًً٨
٣ٞض خىلذ وظهتها لخخىظت آلان بلى الًٟت ألازغي لجهغ الىُل ،وبِىما ٌك٤
ألاجىبِـ ٖباب الىُل الغخب وجضاٖب آالجه نٟدت الجهغ السالض ٖابغة مً
يٟت بلى يٟت ،جظ٦غث ٞغٍضة ما ٧ان بُجها وبحن الض٦خىع ٖمغ مً مكاٖغ
ناص٢ت جٟجغث ٞجإة صازلها ٦إهما زغظذ ألاهثى التي ٧اهذ ٢ض ٦بدذ
ظماخها في صازلها لؿىحن ٦شحرة.
حؿاءلذ في صَكت :إلااطا ؤي٘ هٟسخي في ٧ل َظٍ ألاَىا ٫مً ؤظله وؤها لم
ؤ٢ترب مىه ؾىي مىظ ًىمحن وما ٧ان بُجى وبِىه ٢بل طل ٪ؾىي الصجاع
والسال ٝواإلاىاػالث ال٨ٟغٍت والٗلمُت ؟ؤم ؤن ٧ل َظٍ اإلاىاػالث واإلاىاْغاث
٧اهذ وؾُلت انُىٗها ٖ٣لي الباًَ ل٩ي ؤلٟذ اهدباَه صون ؤن ٌكٗغ ٖ٣لى
الىاعي ؤوي ؤخبه ؟
عبما ٧ان َى ٧امً في م٨ىىن هٟسخي ،ول٨جي ٦ىذ ؤهاَده بل وؤجُاوٖ ٫لُه
ً
ؤخُاها لجظب اهدباَه بلي؟ وم٘ َظا ٞةصعا٧ي لم ً ً٨لُخدمل جل ٪الهىعة
ؤمامه والتي ؤبضو ٞحها ٟ٦خاة جداو ٫لٟذ اهدباٍ ػمُل لها في اإلاضعؾت
بمىاَدخه ؤمام ألاؾاجظة.
بن َظا الخب الظي زغط مً صازلي لم ً ً٨ؤ ًبضا ولُض اللخٓت و٢غًٍ
الهضٞت بل ٧امً صازلي مىظ عؤًذ الض٦خىع ٖمغ في ؤو ٫مغة ٖىضما ٢ضم
ً
ٖاثضا مً الؿغبىن بٗض ؤن ؤههى عؾالت الض٦خىعاٍ ،و٧ ٠ُ٦اهذ الجامٗت في
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خالت خٟاوة بالٛت به و ٠ُ٦ؤن اَخمامهم َظا ومٓاَغ التر٢ب ل٣ضومه
ظٗلخجي في لهٟت قضًضة ؤن ؤعي َظا الض٦خىع ال٣اصم مً الؿىعبىن لُل٣ي
ؤو ٫مدايغة ًٖ جاعٍش الٟغاٖىت.
٢لذ في هٟسخي :مً َظا؟ وماطا لضًه لُ٣ضمه في ٖالم آلازاع اإلاهغٍت ؟ زم ماطا
ؾخ٨ىن ٞدىي جل ٪اإلادايغة اإلاغج٣بت ؟
٧اهذ ؤو ٫مغة ؤهٓغ ٞحها بلُه و٢ض ٧ان قضًض الخىاؾ ٤وألاها٢ت في مىٓغ مبهغ
ظظاب و٢ىة خًىع َاُٚت٧ ،ان ًمل ٪مً ال٩اعٍؼما ما ؤزًٗجى ؤها
لؿلُان خضًشه ٞال جمل ٪وؤهذ حؿخم٘ بلى الض٦خىع ٖمغ ؾىي ؤلانٛاء
وؤلانٛاء الخام٧ ،اهذ ٖباعاجه ؤهُ٣ت مغجبت وؤ٩ٞاعٍ ظظلت ٦إهما جسغط مً
ؾُل َاصع و٧اهذ حججه مىُُ٣ت بلى صعظت ٢ض حُٗي ل٢ ٪ىاٖت ؤهه ٖاف
َظٍ الدجج ال ًى٣لها مً ال٨خب ،و٧ان ًجُض الىن ٠بلى خض ؤه ٪خحن
حؿمٗه حكٗغ ؤه ٪ج٣غؤ عاجٗت مً عواج٘ هجُب مدٟىّ.
و٧اهذ ؤو ٫مدايغة له ًٖ جاعٍش عمؿِـ الشالض وألاؾغة الٗكغًٍ ،وبضؤ في
ط٦غ ؤمىع ً
٦شحرا مجها مٗلىم لضي الباخشحن ًٖ جاعٍش عمؿِـ الشالض ٦مل٪
مً ؤٖٓم ملى ٥مهغ ال٣ضًمت وب٣ي َظا ؤلاعجاب باإلادايغة ختى ج٩لم
ًٖ اإلااامغة اليؿاثُت التي خُ٨ذ يض عمؿِـ الشالض وٖال٢ت اإلال٨ت "جُا
"بهظا الكإن زم اؾخُغص لُٟجغ لىا ٢ىبلت ٖلمُت ٧اهذ مظَلت بلى خض ؤوي
عجؼث ًٖ جهضً٣ها وهي ؤن الٟغٖىن هِخائع َى "اإلاىمُاء الهاعزت" ٞما
بن نضٖذ ال٩لمت في ٖ٣لها ختى خغ٦ذ وظهها بٗى ٠بال٦ ٜإهما ؤعاصث ؤن
جُغص َظٍ الاؾم الكُُاوي اإلاىخل.

***
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 - 21وَىا ٥في حي اإلاهىضؾحن خُض ٧ان ٌؿ ً٨الض٦خىع مضخذ الُبِب الكغعي
الظي م٨ض َُلت الى٢ذ الؿابً ٤داو ٫ؤن ً ٪ٟؾغ جغُ٦بت اإلااصة التي ٖثر
ٖلحها في بًُ البيذ اإلاظبىخت وفي بًُ الغظل اإلاظبىح والظي باث ٖلى ً٣حن
ؤجهما ماجا ٢بل ٖملُت الظبذ وٖلى ألاعجر ٞهظٍ اإلااصة هي الؿبب الغثِسخي في
الىٞاة ،و٧ان ًُال٘ "الؿغ الؿاع " لجابغ بً خُان اإلاخىفي ؾىت  ٌ200ومٗه
٦خاب جلمُظٍ ألاقهغ الغاػي والظي ؤلً ٠
٦خابا ٖلى ٚغاع هٟـ الدؿمُت وَى
"ؾغ ألاؾغاع".
٧ان ً٣غؤ في ق ٠ٛبالَ ٜظٍ اإلاسُىَاث وَى ًبظ ٫في ؾبُل طل ٪الٗىاء
ال٨بحر ختى ًدؿجى له ٞهم اإلاهُلخاث ال٣ضًمت و ٠ُ٦ناَ ٙاالء الٗلماء
جل ٪اإلاغاظ٘ الُ٣مت و٧ ٠ُ٦اهىا ًخلىن الىهىم ال٣غآهُت ٖلى ٧ل ماصة خا٫
بياٞت ماصة ؤزغي لها ٣ٞض ٧اهىا ًغون ؤن الُ٨مُاء هي ٖلم ألاؾغاع وؤن َظٍ
ألاؾغاع لً جٟخذ بال بخى ٤ُٞهللا لهم٧ ،اهىا ًًٗىن اإلاىاص الُ٨مُاثُت وَم
ًغصصون ال٣غآن وٍىٓغون بلى الخٟاٖل في ق ٠ٛبال ٜوبلى ما ٢ض ٌؿٟغ َظا
الخٟاٖل و٧ان ظابغ بً خُان ٢ض ٧ل ٠مً ٢بل اإلاإمىن بَ ٪ٟالؾم جغاُ٦ب
مىاص وظضث في ٚغ ٝاإلاىحى في ألاَغام وؤ ً
ًًا وظضث في م٣ابغ ٖثر ٖلحها
الٗغب بل واإلاهغٍىن و٧اهذ جىي٘ في ًض الضولت وجسً٘ لؿلُان السالٞت.
ً
وبِىما ٧ان الض٦خىع مضخذ مؿخٛغ٢ا في ٢غاءة َظٍ اإلاسُىَاث التي ٖثر
ٖلى نىع مجها مً صاع ال٨خب اإلاهغٍت وؤزىاء جهٟده للمسُىَت و ٘٢هٓغٍ
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ً
ً
وٞؼٖا بضث ٖلى ُٖيُه ٖالماث الغٖب
ٖلى مغ٦ب ظٗله ًٟٛغ ٞاٍ زىٞا
اإلادض ١وٖضم الخهضً ٤إلاا ًغي اٟ٢هغ وظهه وبضؤ ًُغص َظٍ ألا٩ٞاع ب٩ل ٢ىة
ًمخل٨ها؛ ٣ٞض وظض نىعة مغؾىمت وبجىاعَا زىام مغ٦ب جىُبً ٤
جماما
م٘ َظا الظي في ًضٍ وإلاا ؤبدغ في ٢غاءة جٟانُل ؾلى ٥اإلاغ٦ب وظضَا
مُاب٣ت ً
جماما لألبدار اإلابضثُت التي ؤظغاَا ٖلى اإلاغ٦ب ،ول ً٨الظي َاله
َى الاؾم اإلاىظىص والظي ؤَل٣ه ظابغ بً خُان ٖلى َظا اإلاغ٦ب ٣ٞض ؾماٍ
"جخُم الكُُان"
والظي ػاص مً ٞؼٖه َظٍ الٗباعة التي نضع بها بً خُان الٟهل السام
بظ٦غ َظٍ اإلااصة ٣ٞض ٢ا "٫ؤٖىط ب٩لماث هللا الخاماث مً قغ ما زل . ٤و٢ل
عب ؤٖىط ب ٪مً َمؼاث الكُاَحن وؤٖىط ب ٪عبي ؤن ًدًغون٦ .ظب مً
٢ا ٫بن الكُُان ال ًغي ٞها ؤها ٢ض ٖاًيخه وٖاًيذ نيُٗه".
وٗ٢ذ ال٩لماث ٖلى مؿم٘ الض٦خىع مضخذ الظي بضا ًغظ ٠وبضث ص٢اث
٢لبه جخهاعٕ بضا في زى ٝوٞؼٕ ٦بحرًً وبضؤ ٌؿم٘ في ؤطهه الِؿغي هٟـ
الجملت" الجخُم َى اإلاىث ألاؾىص" .
ؤ٦مل الض٦خىع مضخذ ٢غاءة وَى ًداو ٫ؤن ًُغص وحي الكُُان مً عؤؾه
لحري حٗلُ ٤بً خُان ٖلى ؤنل َظٍ اإلااصة ٞىظضٍ ً٣ى "٫وبُض ؤن َظٍ
اإلاؿاخُ٢ ٤ض نُٛذ مً ٢بل زضمت الكُاَحن وؤخُُذ بالسخغ ألاؾىص
اإلام٣ىث ً
قغٖا و٢ض بضا لي ؤجها نىٗذ للمىث"
وبضؤ بً خُان في ط٦غ اإلاىاص التي اؾخسضمها في جدلُل َظٍ اإلاىاص وج٨ُ٨ٟها
بلى ٖىانغَا ألاولُت ،ول٨ىه ٦خب مالخٓت "بطا ما قغٖذ في جدلُل َظٍ
اإلاؿاخُٞ ٤لُب٦ ٤خاب هللا بجىاع"٥
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ٖلم مضخذ ؤهه م٣بل ٖلى ؤمغ ظلل وماصة ٢ض ال ً٨ىن ؤجُذ ل٩ل ٖلماء
الٗهغ الخضًض ا٦دكاٞها ؤو ختى الخٗامل مٗها ،ول ً٨السى ٝوالٟؼٕ
ظٗال ألاصعٍىالحن في ظؿضٍ ٌؿبب له عٖكت ٦بحرة وجىجغ في اإلاٟانل٢ .ام
ً
مؿغٖا بلى ٚغٞت اإلا٨خب وؤخًغ مجها اإلاصخ ٠الكغٍ ٠وظٗله بجىاع
٦خاب بً خُان ،و٢ض بضؤ ً٨مل ٢غاءة وبضؤ َىا في بخًاع اإلاىاص التي
اؾخسضمها بً خُان في جدلُل َظا اإلاغ٦ب وبضؤ بةياٞتها وَى ًخمخم بأًاث
ط٦غَا بً خُان ٦دهً إلاً ًغٍض ؤن ٌكغٕ في َظا ألامغ ختى ٧ان مالم ًً٨
في خؿباهه  ِ٢وبضا له ما لم ًً ً٨ددؿب.

***
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 - 22و ٠٢الض٦خىع ٖمغ في ٚغٞت ٢هغٍ ألاولى ال٩اثىت في الُاب ٤الشالض و٤ٞ
الترجِب الظي نىٗخه اإلاهٟىٞت لُجض هٟؿه ؤمام ٧لمت ظضًضة جخم الجملت
التي حٗبر ٖجها َظٍ اإلاهٟىٞت الغُ٢مت ؤو السغٍُت التي نُٛذ ٖلى َغٍ٣ت
اإلاؿخ٨كٟحن ؤلاهجلحز الظًً ؤجىا بلى مهغ ال٦دكا٦ ٝىىػَا وجهبها وبعؾا٫
ال٨شحر مجها بلى بالصَم ب٣ىة الجبر وال٣هغ ٣ٞض قغٖىا في ؾغ٢ت جاعٍش
ً
ً
ظمُٗا وظٗلىٍ في مخاخٟهم ومؼاعاتهم وَظا ٧له ًٞال ًٖ
ؤلاوؿاهُت
ً
ً
لهىم آلازاع الظًً ا٢خىىا ٖىضَم جدٟا ال ج٣ضع بشمً وآزاعا ال ٌٗغٝ
الٗالم لها ً
هٓحرا؛ ٣ٞض حٗغيذ آلازاع اإلاهغٍت بلى ؾغ٢ت ممىهجت ًٖ َغٍ٤
البٗشاث ؤلاهجلحزًت التي ظاءث لالؾ٨دكا ٝوصعاؾت اإلا٣ابغ وٞهم خًاعة
الٟغاٖىت وحٗغيذ ً
ؤًًا لؿغ٢ت ٚحر ممىهجت ًٖ َغٍ ٤لهىم اإلا٣ابغ مً
اإلاهغٍحن وٚحرَم الظًً ٧اهىا ًبُٗىن ما ًجضون إلاً ًض ٘ٞمً ؤلاهجلحز ؤو
الٟغوؿُحن م٣ابل ؤمىا ٫في ؤخُان ٦شحرة ٧اهذ ؤمىا ٫ػَُضة.
و٧اهذ السغٍُت بهٟىٞها ألاعبٗت حٗبر ًٖ ؤعبٗت مىا ٘٢في ال٣هغ؛ ٣ٞض ٧ان
الغ٢م ألاو ٫في الهٌٗ ٠بر ًٖ ع٢م الُاب ٤زم الغ٢م الشاوي ٌٗبر ًٖ ع٢م
الٛغٞت في الُاب ٤زم الغ٢م الشالض ٌٗبر ًٖ اججاة الخاثِ الظي ًىٓغ بلُه
و ٤ٞجغجِب ألاع٢ام في ٖ٣اعب الؿاٖت زم الغ٢م الغاب٘ ٌٗبر ًٖ البٗض ألا٣ٞي
مً َغ ٝالخاثِ مً ظهت الُمحن زم الغ٢م ألازحر ٌٗبر ًٖ الاعجٟإ الغؤسخي
لل٩لمت اإلاىدىجت ٖلى الدجغ اإلا٨ىن لٛغ ٝال٣هغ.
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٧اهذ ال٩لمت ألازحرة التي بضث له هي ٧لمت " ألاٖمى" وبظل ٪ج٨ىن الجملت
التي ْهغث له"ؤخًغ بُٞاع الغظل ألاٖمى"
ً
و ٠٢ؤمامها ٖمغ ً
ٞاٚغا ٞاٍ ال ًٟهم قِئا مً َظا ال٨الم وال ٌٗغ ٝما مٗجى
َظٍ الجملت وال مً ٦خبها وبلى ماطا حكحر٧ .اهذ الجملت في ٚاًت الٛمىى
ٖؿحرة ٖلى الٟهم؛ ٞما َى بُٞاع الغظل ألاٖمى؟ ومً ؤًً ؤخًغٍ وما
ٖال٢ت َظا ٧له بما هدً ُٞه؟ وإلااطا ؾُغث َظٍ الٗباعة بسغٍُت ٢بُُت
عجُبت ٖلى ْهغ البيذ اإلا٣خىلت ؟
ألا٩ٞاع حٗخهغوي وؤعاوي اوق٨ذ ٖلى الهاوٍتَ ،ل الخل َى ؤن ؤؾلم هٟسخي
للكغَت وَم ًخىلىن ألامغ ؤم ؤن َظا الُغٍ ٤اإلاؿضوص ٢ض ًبضو مىه ٞغط
٢غٍب.
جىظه بلى الؿماء ًىاجي عبه وٍضٖىٍ ؤن ًىحر بهحرجه وٍدل له َظا اللٛؼ
الٗىٍو وبِىما َى ٖلى طل ٪ظاءٍ زاَغ ؤن ًجز ٫بلى م٨خب ظضٍ ٣ٞض ًجض
ً
٦خابا ٌكغح ُٞه َظٍ ألاحجُت ؤو ختى مسُىَت حٗبر ًٖ َظا ال٨الم.
َى ٌٗلم ؤن الى٢ذ ًضاَمه ،وٍجب ؤن ٌٛاصع ال٣هغ في ؤؾغٕ و٢ذ٣ٞ ،ض
اجَ ٤ٟى والض٦خىعة ٞغٍضة ٖلى ؤهه مً ًىجؼ مجهم مهمخه ًظَب بلى ٧اُٞترًا
مدضصة في قاعٕ ظامٗت الضو ٫الٗغبُت ٞهى قاعٕ مليء بال٩اُٞترًاث وقضًض
الاػصخام ٞؿُ٨ىن مً الؿهل ٖضم لٟذ الاهدباٍ بلحهما و٢ض جىاٖضا ؤن
ً
ًم٨ض مً ًإحي ؤوال هه ٠ؾاٖت ٞ ،ِ٣ٞةطا لم ًإث آلازغ ٞلُىهغ ٝلُبضؤ
في جىُٟظ السُت" ب ".
٧ان ٌٗلم ٖمغ ؤن الى٢ذ ًضاَمه وٍجب ؤن ًىهي َظا ألامغ في ؤؾغٕ و٢ذ
ً
ممٞ ً٨جز٫
مؿغٖا ٖبر الؿلم بلى بهى ال٣هغ ختى ونل بلى باب ٚغٞت
ً
اإلا٨خبت وصزلها مؿغٖا ًداو ٫ؤن ًىٓغ في مسُىَاث ظضٍ ًبدض في ٧ل
- 117
-

ؤع ٠ٞاإلا٨خبت ًٖ ؤي مسُىَت ؤو ٦خاب ٌكحر مً ٢غٍب ؤو بُٗض إلاٗجى َظٍ
الجملت التي ٦ىهتها اإلاهٟىٞت .بضا في طٖغ قضًض ٞهى ًسصخى ٖلى ٞغٍضة وال
ٌٗغ ٝما الظي ظغي لها َل ٞغث ؤم ؤمؿ٨ىا بها وَل ونلذ بلى ال٩اُٞترًا ؤم
ال ،ؤزظ ًبدض ب٩ل ٢ىة وٖؼم ختى و ٠٢ؤمام ٦غسخي ظضٍ ووظهه بلى اإلا٨خب
ً
ظؿضا بال ؤمل
ًىٓغ خىله و٢ض ونل الُإؽ بلى مىتهاٍ ٞؿٖ ِ٣لى ٦غؾُه
ً
و٢ض بضا له اإلاهحر الظي ًيخٓغٍ ٞؿٖ ِ٣لى ال٨غسخي مٛمًا ُٖيُه
ً
للخٓاث ٞما بن ٞخدها ختى ؤبهغ ؤمامه قِئا َاع له ٖ٣له وإلاٗذ ُٖىه مً
ظضًض ٦إهما صبذ ٞحها الخُاة مشلما حُٗي ًًضا لٛغٍ ٤ؤً ً٣بالهال .٥بضؤث
الغوح حؿغي في ظؿضٍ مغة ؤزغي ،آلان وظض مٗجى للٗباعة التي ٢غؤَا
"ؤخًغ بُٞاع الغظل ألاٖمى"
هٓغ ؤمامه ٞىظض الهىعة التي ٧ان ٢ض اقتراَا ظضٍ مً بُ٩اؾى وويٗها
ؤمام م٨خبه في اإلا٨خبت السانت به ٣ٞض ٧اهذ َظٍ اللىخت ؾماَا
بُ٩اؾى"بُٞاع الغظل ألاٖمى" ٦إهما َظٍ السغٍُت الغ٢مُت حكحر وٗم بلى
ؤعبٗت مىا ٘٢ل٨جها في ألازحر هي بقاعة إلا٩ان واخض  ِ٣ٞفي البِذ وَى لىخت
"بُٞاع الغظل ألاٖمى" لبُ٩اؾى والتي ٧ان ٢ض اقتراَا ظضٍ ألا٦بر الض٦خىع
٧امل ألاؾُىَى في آزغ خُاجه ،و٧اهذ مؿاع اؾخٛغاب َُلت الى٢ذ لضي
ٖمغ؛ بط ما ٞاثضة َظٍ اللىخت التي جبضو ٦ئِبت؟ زم إلااطا ويٗها ظضٍ َ٨ظا
ؤمامه ً
صاثما وههب ُٖيُه .
َاإلاا لم ًٖ ً٨مغ ًىٓغ بلى َظٍ اللىخت ال٨ئِبت ،ول٨ىه ؤب٣ى ٖلحها َ٨ظا
ً
لجها ٧اهذ عٚبت وونُت مً ظضٍ ؤال ًبض ٫ؤخض مً بٗضٍ قِئا في م٨خبه
ً
ً
وم٨خبخه  ،ِ٢بي ٠لها ما حكاء ل ً٨ال ججزٕ ٖجها قِئا.

***
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 - 23بِىما جداوٞ ٫غٍضة ؤن جُغص ال٨ٟغة والاؾم اللظًً ٢غٖا زاَغَا وظضث
ألاجىبِـ الجهغي ٢ض ونل بلى الًٟت ألازغي ٞسغظذ في ؾغٖت واؾخىٟ٢ذ
جا٦سخي ،وَلبذ مىه الخىظه بلى ال٩اُٞترًا اإلاخٖ ٤ٟلحها في ظامٗت الضو٫
ً
مؿغٖا بلى م٩ان ال٩اُٞترًا وهي ج٨ٟغ في ٧ل ما
الٗغبُت .بضؤ الؿاثً ٤خىظه
ًجغي بِىما بضؤ ؾاث ٤الخا٦سخي في بظغاء خىاع مٗها ٗ٦اصة الؿاث٣حن ختى
ًضع ُٖٟها ٞتزًضٍ في ألاظغةَ ،لبذ مىه في خؼم قضًض "ؾى ١واهذ ؾا٦ذ
ًا اؾُى لى ؾمدذ" امخ ٘٣وظه الؿاث ٤ل٨ىه ٢ا ٫في هٟؿه "َى ًىم باًً
مً ؤوله" ما بن ونال بلى ال٩اُٞترًا ختى هؼلذ وؤُٖخه ألاظغة وػاصجه ٞحها زم
ً
ً
صزلذ ال٩اُٞترًا وازخاعث م٩اها مسخبئا ججلـ ُٞه و٢ض َلبذ ال٣هىة
ألامغٍ٩ي التي جدبها ،وظلؿذ حٗه ٠الظ٦غٍاث بها لُىم اإلادايغة ألاو٫
الظي عؤث ُٞه الض٦خىع ٖمغ.
ً
وٍىمها بٗض ؤن ٞغٖ ٙمغ مً اإلادايغة التي ٧اهذ بًظاها بمُالص هجم ظضًض في
ٖالم آلازاع اإلاهغٍت ال ًمل ٪الٗلم  ِ٣ٞبل ًمل ٪آلت جىنُله وجبؿُُه،
٧ان بدً ٤
هجما إلا٘ وجألل في ؾماء ٖلم آلازاع اإلاهغٍت٧ ،اهذ َغٍ٣خه في
الاؾخضال ٫والبدض والى٣اف وَغح اإلاٗلىمت ال ج٣ل ًٖ َغٍ٣ت َىاعص ٧اعجغ
(م٨دك ٠م٣برة جىث ٖىش آمىن ) والظي ٖغٖ ٝىض ٧ل ٖلماء اإلاهغٍاث
بدؿً الخهيُ ٠وٚؼاعة اإلاٗغٞت م٘ عوٖت الاؾخضال ٫اإلاىُ٣ي.
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٦ىذ ؤعاٍ ًخدضر مشلما ًخدضر ٖلماء الؿىعبىن ؤو ؤؾاَحن ٖلم اإلاهغٍاث
في الٗالم بإؾغٍ وإلاا ٞغ ٙمً اإلادايغة جمىِذ ؤن لى ٦ىذ واخضة مً َاالء
اللىاحي َغًٖ بلُه لُلخُ٣ىا مٗه نىعة جظ٧اعٍت ؤو ٌؿإلىه ٖلى مٗجى في
اإلادايغة ؤو مغظ٘ مً اإلاغاظ٘ التي ؾا ١مجها ألاصلت ،ول ً٨و٢اع الٗاإلات
وظال ٫الباخشت مىٗجي مً ؤن ؤجم ٗٞل َظا و٦إهما مً خُجها هبدذ صازلي
ٖاَٟت الخب في ٖ٣لى الباًَ بِىما ؤه٨غَا ٖ٣لي الىاعى الظي بُ٣ذ
خاعؾت ٖلُه شسهُت الٗاإلات.
وبِىما ٧اهذ ٞغٍضة جبدغ في زًم بدغ الظ٦غٍاث٧ ،ان الًابِ ؤًمً ٖلى
الًٟت ألازغي مً جهغ الىُل في اعجبا ٥قضًض زانت بٗض ؤن ظاءجه م٩اإلات
مً مضًغ ألامً حؿإٖ ٫ما ٢ض ونل بلُه وَل َىا ٥ج٣ضم في الًُ٣ت ؤم ال؟
و ؤن الُ٣اصة ب٩املها مجزعجت مما حؿم٘ وجغٍض ؤن جً٘ خضا ل٩ل َظا الظي
ًدضر.
وبِىما َى ٖلى َظا الخا ٫بط نضٕ َاجٟه بغهت مإلىٞت لضًه٧ ،ان الاجها٫
مً ػوظخه التي ٧اهذ ٢ض بُ٣ذ م٘ ولضَا في الٗىاًت اإلاغ٦ؼة ً
ٞا٢ضا الىعي،
ً
٧اهذ جسبرٍ في َظٍ اإلاهاجٟت ؤن ولضٍ بضؤ ً٢ ٤ُٟلُال مً الُٛبىبت ،ول٨ىه
ًهغر وٍىاصي باؾمه وٍغٍض ؤن ًغي والضٍ ً
ٞىعا ختى بن الض٦خىع َاع ١هصر
بإن ًإحي والضٍ ختى ال ًضزل الُٟل في ُٚبىبت ظضًضة.
ؤؾغٕ ؤًمً بلى ؾُاعجه التي اؾخ٣لها بلى اإلاؿدكٟى في ؾغٖت ٦بحرة وزىٝ
قضًض ٖلى ولضٍ ٞىنل بلى اإلاؿدكٟى في و٢ذ ُ٢اسخي ،زم صزل بلى ولضٍ
ً
مىاصًا باؾمهٞ ،لما صزل ٖلى ولضٍ واخخًىه وٞخذ الىلض
الظي ٧ان ًهغر
ُٖىه لحري ؤباٍ نغر الىلض في وظه ؤبُه بجملت واخضة " :لُه ٦ضة لُه ٦ضة"
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زم ؤقاح بىظهه ًٖ ؤبُه ٦إهما ًلىمه ؤهه َى الؿبب في ٧ل ما َى ُٞه،
وَلب مً ؤمه ؤن ج٣ضم بلُه وجدخًىهٞ ،إقاع الض٦خىع َاع ١لًمً
باالههغا ٝمً الٛغٞت.
زغط ؤًمً وفي ُٖيُه صمٗت ً٨خمها ٞىلضٍ ًغ ٌٞخًىه ؤو ختى ؤن ً٩لمه ؤو
ً
ً٣بله ،حعجب َاع٢ ١اثال في هٟؿه بطا ٞلم ٧ان الىلض ًىاصي ٖلى ؤبُه بطا ٧ان
ال ًخمجى ل٣اءٍ ؟ زمت ؤمغ ؤها ال ؤٞهمه.
ً
هاصخا بًاٍ بمداولت ؤزظ بظاػة مً الٗمل
ؤ٦مل َاع ١خىاعٍ م٘ ؤًمً
وانُداب ألاوالص بلى ؤوعوبا في عخلت ٖالظُت لخمض وؤًًا ججزٍ وؾُاخت.
ؤظاب ؤًمً بإهه ؾُداو ٫ؤن ًٟٗل طل ٪عٍشما ًيخهي مً َظٍ الًُ٣ت التي ال
ٌٗلمها بال هللا وال ًضعي بلى ما ؾخهحر ٚحر هللا الىاخض ألاخض.
٧اهذ الهىة ٢ض احؿٗذ بحن ؤًمً وػوظخه ختى بجها لم ج٨ض جغم٣ه بىٓغة ؤو
جدضزه ببيذ قٟت ،ول٨جها ٧اهذ في ٚاًت ال٣ل ٤والخىجغ ٖلى خا ٫ولضَا جضٖى
هللا له بالكٟاء.

***
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 - 24ً
جىظه ؤًمً بلى ؾُاعجه مىُل٣ا بلى ٖمله وإلاا ونل مضًغٍت ألامً وظض
مؿاٖضٍ ؤمجض في اهخٓاعٍ ،بِىما بضث ٖلى ؤًمً ٖالماث ؤلاظهاص والخىجغ
والخٗب البال ،ٜؤقاع ٖلُه ؤن ًغجاح ٞمىظ ؤن بضؤث َظٍ الًُ٣ت ولم ًىم
ؤًمً هىمت َىِئت ولى لؿاٖاث ٢لُلت ولم ًغجذ ٖلى ؤلاَال .١جىظه ؤًمً بلى
ً
ؤمجض ٢اثال:
 بًه ألازباع مِٟل ؤي ظضًض في الخدغٍاث؟ؤظاب ؤمجض في هبرة ًاجؿت:
 ال ًاٞىضم ازخٟذ ٦إجها ٞو ملر وصاب.ً
مخعجبا:
٢ا ٫ؤًمً
 ؤوماَ ٫تروح ٞحن ٌٗجي؟ َُب مِٟل ؤي ؤزباع ًٖ ٖمغ؟ؤظاب بُإؽ ؤقض مً طي ٢بل:
 ال ًاٞىضم مِٟل ؤي ؤزغ ال لُه وال لحها ،بـ الاخخما ٫ألاٚلب بن ٧ل واخضمجهم في ؾ٨ت صلى٢تي ،و٦ضٍ ممٗ٣ً ً٨ىا بؿهىلت.
ؤعظ٘ ؤًمً عؤؾه بلى الىعاء و٢ض وي٘ ًضٍ ٖلى وظهه في ٖالمت بعَا ١بال:ٜ
 -ؤما وكىَُ ٝدهل بًه عبىا ٌؿتر.

- 122
-

ً
زم ؤعص٢ ٝاثال:
 صخُذ مِٟل ؤزباع ظذ مً الض٦خىع مضخذ ؤو َُئت الُب الكغعي؟ً
مخىٗ٢ا لهظا الؿاا:٫
ؤظاب ؤمجض في عجلت ٦إهما ٧ان
 ال ًا ٞىضم ،صا ختى مضخذ مسخٟي مً امباعح .عص ٖلُه ؤًمً:
 َُب ٦ىَـ ٨ٞغججي اجهل بُه اقىٞه ونل لًه.ً
ؤزغط ؤًمً َاجٟه مً ظُبه ولم ٌؿخٛغ ١و٢خا َىٍال في البدض ًٖ ع٢م
مضخذ ٖلى الغٚم مً ؤجهما لم ًخداصزا مىظ ؤ٦ثر مً ًىم .وي٘ ؤًمً
اإلاىباًل ٖلى ؤطهه وؤزظ ًدؿم٘ عهت الاجها ٫التي اؾخمغث بلى جهاًتها ولم ًغص
ؤخض٦ .غع ؤًمً طل ٪مغاث ومغاث ولم ًجبه ؤخض ٖلى ٖ٨ـ ٖاصة مضخذ
الظي ٧ان ال ًٟاعَ ١اجٟه ؤ ًبضا ختى ٖىض الىىم ًًٗه بجىاعٍ ٖلى اإلاىًضة.
٦غع ؤًمً الاجهاٖ ٫ضة مغاث مخالخ٣ت ولم ًجب ؤخض ،ؤزظ الهاج ٠ألاعضخي
واجهل به ٖلى ع٢م بِخه لم ًجب ؤخض ٞاجهل باإلاكغخت ٞغصث بإهه لم
ًدًغ مىظ ألامـ .
بضؤ الكً ٪ل٣ي خباثله بىٟـ ؤًمً جغي ما خضر إلاضخذَ ،ل ؤنابه
م٨غوٍ؟ اهخ ٌٟمً م٩اهه و٢ا ٫لمجض :حٗالى مٗاًا وكى ٝمضخذ في بِخه
وال ٞحن؟ وؤ٦مل وَى ًدىاو ٫بؼجه :ؤها بضؤث ا٢لٖ ٤لُه.
زغظا في ؾغٖت واهضٞإ ججاٍ ظغاط مضًغٍت ألامً خُض ٧ان ًتر ٥ؤًمً
ؾُاعجه َىا ٥وؤؾخ٣لها َى وؤمجض واهُل٣ا في ؾغٖت ٦بحرة ًخىظهان بلى بِذ
ص٦خىع مضخذ في اإلاهىضؾحن ،وٖىضما ونال بلى البِذ ونٗضا بلى الك٣ت ص٢ا
ظغؽ الباب ب٣ىة ٞلم ًجب ؤخض وؤزظا ً٣غٖاهه بٗى ٠بال ،ٜزم جىظه ؤًمً
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ً
بلى الؿلم وهاصي ٖلى البىاب الظي نٗض في ٞؼٕ قضًض ٢اثال":زحر ًا
بهىاث؟" ٢ا ٫ؤًمً في خؼم واعجُاب "اهذ آزغ مغة قٟذ الض٦خىع مضخذ
٧ان بمتى؟" عص البىاب في بضحهُت ٚغٍبتً" :ابُه الض٦خىع مضخذ مسغظل مً
ق٣خه مً امباعح ،ظه امباعح مٗاٍ خاظاث ٦خحرة واها ؾاٖضجه في قُلها
وَل٘ وٟ٢ل ق٣خه ومً ؾاٖتها مكىٞخىف زغط ،صا ختى ٖغبِخه عا٦ىه
جدذ ".هٓغ ؤًمً بلى ؤمجض ٦إن ٢ض ظا ٫بساَغَما هٟـ الساَغ ٞاهض٘ٞ
ؤًمً بلى الباب ًداوٞ ٫خده ب٩ل ٢ىة وٖى ٠و٢ض ؾاٖضٍ في طل ٪ؤمجض ختى
ً
اؾخُاٖا ٦ؿغ الباب وٞخده وصزال في ؾغٖت ظىىهُت لُجضا مضخذ م٣خىال
ً
وٖاعٍا وٖلى وظهت ٖالماث الغٖب التي ٧اهذ ٖلى وظه البيذ والغظل
ال٣خُلحن ووظضا ٖالمت الظبذ في هٟـ اإلا٩ان ،بِىما ٦خب الُ٨مُاء التي ٧ان
٢ض ؤخًغَا مً صاع اإلاسُىَاث ٧اهذ ٢ض ازخٟذ وال ؤزغ لها ووظضا ب٣اًا
إلاصخ ٠مدغو ١بجىاع الجشت ،ل٨جهم لم ٌٗثرا ٖلى ؤي ٦خاباث ٖلى ظؿض
الض٦خىع مضخذ.
ؤ ً
ًًا ٧اهذ اإلااصة الُ٨مُاثُت التي ٧ان ٢ض اؾخسغظها مً ؤمٗاء ال٣خُلحن
٧اهذ ٢ض ازخٟذ.
ً
ً
مٟؼٖا ،مىخكا و ؤًمً ًداو ٫ؤن ًخماؾ ٪هٟؿه ختى ال ًىٟجغ
٧ان اإلاكهض
في الب٩اء ٣ٞض ٧ان مضخذ نضًٖ ٤مغٍ وَٟىلخه ٣ٞض جسغظا في هٟـ
اإلاضعؾت الشاهىٍت وصزل ؤًمً ٧لُت الكغَت بِىما صزل مضخذ ٧لُت الُب
وبُ٣ذ بُجهما نضا٢ت خمُمت وٖال٢ت وزُ٣ت وَضث ؤوانلها َبُٗت الٗمل
الظي ٧ان ًجمٗهما في ؤخُان ٦شحرة ٣ٞض ٧ان ًُلب ؤًمً ً
صاثما مً بصاعة
الُب الكغعي اهخضاب الض٦خىع مضخذ في ؤي ًُ٢ت حؿىض بلُه٧ ،اها ٌٗمالن
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مٗا في جىاٚم وٍدلالن ؾىٍا ؤؾغاع ٧ل ًُ٢ت ٧اهذ ج ٘٣في ؤًضحهما بظ٧اء
زاع ١وٖمل ظماعي اؾترعى اهدباٍ الجمُ٘.
٧اهذ الضمىٕ جمأل ٖحن ؤًمً ٞلم ٌؿخُ٘ ؤن ًخمال٨ها بل زغظذ مىٟجغة مً
بحن ظٟىُه لخجز ٫مجهمغة ٖلى وظهه الظي ؤظهضٍ ألالم وؤُٖاٍ ال٨ٟغ وباث ال
ٌٗغ ٝبلى ما ؾُ٣ىصٍ َظا الظي ًدضر وبلى ؤي مجهىٌ ٫ؿا ،١آلان َى
ًسؿغ ٧ل شخيء وػظخه وولضٍ اللظًً لم ٌٗىصا ًُُ٣ان الىٓغ بلُه وٖلى
وق ٪ؤن ًسؿغ ٖمله وٍدا ٫بلى الاؾدُضإ في ًُٞدت مضوٍت له في صًىان
ً
ًٞال ًٖ ؤهه ٢ض ًجض هٟؿه ً
متهما ب٣خل َظا الغظل الظي وظض مل٣ى
الىػاعة
في خضً٣ت بِخه.
ؤي زُىب َظٍ التي حٗه ٠بي وبلى ؤي مغسخى جخجه بي ؾُٟىت خُاحي ل٣ض
مللذ ٧ل َظا.

***
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 - 25وٖ ٠٢مغ ؤمام لىخت بُٞاع الغظل ألاٖمى لبُ٩اؾى والتي ٧اهذ مٗل٣ت في
م٨خب ظضٍ الض٦خىع ٧امل ألاؾُىَي٣ٞ ،ام بلحها واهتزٖها مً م٩اجها ٞبضث
ؤ مامه لىخت ٖاصًت لِـ ٞحها شخيء ٚغٍب لم ج ً٨حٗبر له ًٖ ؤي مٗجى ٖلى
ؤلاَال ،١لِـ ٞحها ؾىي عظل ؤٖمى ٢ض اهُمؿذ ُٖىه ؤمام مىًضة ٖلحها
ببغٍ ٤ماء ٞساعي وَب ٤مً الٟساع ٞاع ٙلىهه ؤػع ١و٢ض ؤمؿ ٪في ٌؿاعٍ
ً
ُٗ٢ت زبز ٢ض ٦ؿغ مجها ُٗ٢ت و و٢ض وي٘ مىضًال ٖلى َغ ٝاإلاىًضة
ً
ً
م٨خئبا بضث ٖغو٢ه
قاخبا
وجىظهذ ًمُىه ظهت ؤلابغٍ ٤و٢ض بضا الغظل
واهدىذ عؤؾه في اه٨ؿاع ٚغٍب و٧ان َظا ٧له في ٚغٞت ج٩اص ج٨ىن مٓلمت
٣ٞض ٧اهذ ألالىان اإلاؿخسضمت في اللىخت ؤٚلبها ًمُل بلى الؼع٢ت٣ٞ ،ض عؾمها
بُ٩اؾى في خ٣بت ؾمُذ في جاعٍسه الٟجي بالخ٣بت الؼع٢اء خُض ٧اهذ ٧ل
لىخاجه في َظٍ الخ٣بت جغؾم باللىن ألاػع٣ٞ ١ض ٧اهذ اللىخت جدمل في
َُاتها ٧ابت ٚغٍبت ومٗجى ًؼعج الىٟـ بل وَؿخضع ُٖٟها ٖلى َظا الغظل
ألاٖمى والٛغٍب ؤن بُ٩اؾى ؤؾماَا بُٞاع الغظل ألاٖمى بِىما بضث الٛغٞت
مٓلمت ٢اخلت لِـ ٞحها يىء قمـ واخض مما ٖجى جمام الباؽ لخاَ ٫ظا
الغظل ألاٖمى ٞلُله ٦جهاعٍ.
وٖ ٠٢مغ مدح ًرا في ؤمغ َظٍ اللىخت وؤزظ ًىٓغ زلٟها ٖلى الخاثِ ٖله
ً
ًجض قِئا ؤو ًبضو له مسبإ ل٨ىه لم ًجض ؤي شخيء ؤمامه ،الخاثِ نلض ال
ًخدغٞ ،٥بضث ألامىع مٗ٣ضة ظضا ل٨ىه قٗغ ؤن الى٢ذ ًضاَمه وٞهم مً
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الجملت التي وظضَا في السغٍُت"ؤخًغ بُٞاع الغظل ألاٖمى" ٞهم ؤن اللٛؼ
٧له ؾُ٣ب٘ في َظٍ اللىخت ،ول ً٨ؤًً ًم ً٨ؤن ً٨ىن خل َظٍ الُالؾم ؟
ؤزغط اللىخت مً البرواػ ولٟها وؤزظَا مٗه وزغط في زٟت قضًضة وؾغٖت
ً
ً
مخىظها بلى هٟـ الٟخدت التي صزل مجها ،زم ؤٚل٤
زاعظا مً ال٣هغ
بالٛت
الباب زلٟه وجىظه في ؾغٖت ٦بحرة بلى الكاعٕ خُض اؾخ٣ل جا٦سخي وؤزبرٍ
ؤن ًظَب بلى قاعٕ ظامٗت الضو ٫الٗغبُت باإلاهىضؾحن في ال٩اُٞترًا التي اج٤ٟ
ٖلحها م٘ ص٦خىعة ٞغٍضة.
بِىما ٧اهذ ٞغٍضة جىٓغ في ؾاٖتها والتي واق٨ذ ٖلى اهً٣اء هه ٠الؿاٖت
مً الاهخٓاع ٞهي حٗلم ؤجها ال ًم٨جها ؤن جب٣ى في م٩ان واخض ؤ٦ثر مً َظا،
وبِىما بضث ٖ٣اعب الؿاٖت ؤمامها جمخُي نهىة ظىاص الؿغٖت بضؤ الى٢ذ
ً
مؿغٖا ولم ًإث بٗض الض٦خىع ٖمغ وال جضعي ما خضر له ٣ٞض اج٣ٟا ٖلى
ًمغ
السُت ألاولى وبضث السُت "ب" ل٩لحهما الٟغاٞ ١لً ًخم٨ىا مً ل٣اء
بًٗهما البٌٗ بٗض الُىم.
وخحن ونلذ ٖ٣اعب الؿاٖت بلى هه ٠الؿاٖت هاصث ٞغٍضة ٖلى هاص٫
ال٩اُٞترًا وَلبذ مىه خؿاب ال٣هىة التي ٧اهذ ٢ض اخدؿذ مجها في هه٠
ً
ؾاٖت زالزت ؤ٦ىاب ٦إهما جغٍض مؿ٨ىا لٖهابها ،ول ً٨ال٣هىة جٟٗل ٖ٨ـ
َظا ً
جماما .و٢بل ؤن جً٘ الخؿاب في الكُ ٪وجىهغٞ ٝىظئذ به ٢ض صزل
ٖلحها ومٗه لٟت َىٍلت.
ؾإلها:
 صٗٞتي الخؿاب ؟ؤظابذ:
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 ؤًىة.٢ا ٫في عجالت:
 ًاال مً َىا بؿغٖت.اهُل٣ا زم اؾخىٟ٢ا جا٦سخي واؾخ٣ال الخا٦سخي ٞىٓغث بلى اللىخت في ًضٍ
وؾإلخه:
 بًه اللي مٗا ٥صي؟ اللىخت صي هي مٗجى اإلاهٟىٞت الغ٢مُت .عصث في اؾخٛغاب قضًض: اػاي ٌٗجي؟ؤظاب في زلؿت:
 َٟهم ٪بٗضًً ،اإلاهم صلى٢تي هالقي م٩ان هٗ٣ض ُٞه هَ ٪ٟالؾم اللىختصيٖ ،اًؼًٍ م٩ان َاصي وٗغ ٝه٨ٟغ ُٞه وهدلل اللىخت صي ًم ً٨ه٣ضع
هٟهم مجها خاظت.
عصث بهضوء وز٣ت:
 ؤها ٖاعٞت اخىا مم ً٨هغوح ٞحن وَؿاٖضها ٦مان في  ٪ٞجٟانُل اللىختصي.
ً
مؿخٛغبا:
عص ٖمغ
 محن؟ الض٦خىع ماوـ ؤؾخاط ص٦خىع ب٩لُت الٟىىن الجمُلت وباخض في جاعٍش الًٟوَى ابً ٖمي ومل مم ً٨ؤ ًبضا ًخسلى ٖجي.
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عص ٖمغ في لهٟت ٧الظي وظض يالخه:
 َُب ٖىىاهه بًه؟ عصث هي مىظهت ٦المها بلى ؾاث ٤الخا٦سخي :اَل٘ ٖلىالضقى ًا اؾُى قاعٕ الخدغٍغ.
وبالٟٗل جىظه ؾاث ٤الخا٦سخي مً قاعٕ ظامٗت ظامٗت الضو ٫الٗغبُت
ً
مستر٢ا ػخام الؿُاعاث َظا الظي باث ًسى ٤اإلا٩ان وٍ٣ٟضٍ عوه٣ه وظماله،
مخجها بلى قاعٕ البُل ؤخمض ٖبض الٗؼٍغ والظي بضا ؤقض ً
ً
ػخاما مً ؾاب٣ه
ختى ونال بلى قاعٕ الخدغٍغ في الضقى وَىا ٥هؼال ؤمام ٖماعة ٦بحرة وجىظها
ً
ٞىعا بلى الضوع الؿاب٘ خُض ٌؿ ً٨الض٦خىع ماوـ ٖالم الٟىىن والباخض
ال٨بحر في جاعٍش الًٟ؛ ٣ٞض ٧اهذ الغؾالت التي ؤزظ ٖلحها الض٦خىعاة هي
صعاؾت للىخاث ماً٩ل ؤهجلى والغؾم ٖلى ق٩ل َب٣اث مخخالُت ٣ٞض ٧ان
عؾامى ٖهغ الجهًت وٖلى عؤؾهم ماً٩ل ؤهجلى ال ًغؾمىن اللىخت مغة
واخضة ٣ٞض ٧اهىا ًغؾمىجها في ق٩ل َب٣اث مخخالُت ختى ًبضو الٓل خُ٣ُ٣ا
وجبضو اللىخت ٦إهما جىُ ٤بالخُاة ؤظمل مما لى ؤزظث ب٩امحرا ٞىجىٚغاُٞت
٧اهىا ٖلى ٢ضع في الٟىىن ٚحر مؿبى.١
َىا ص ١ظغؽ البابٞ ،خذ الض٦خىع ماوـ وبطا ؤمامه الض٦خىعة ٞغٍضة٢ ،ا٫
في حعجبٞ" :غٍضة ٖاملت بًه وبًه ؤزباع٥؟ اجًٟلي" صزلذ ٞغٍضة ومٗها
الض٦خىع ٖمغ ٣ٞالذ ٞغٍضة مخعجلت ؤن حٗغ ٝالض٦خىع ٖمغ إلااوـ٣ٞ ،الذ:
ص٦خىع ٖمغ٢ .ا ٫ماوـٖ :اعٞه ً
َبٗا ؤقهغ مً الىاع ٖلى الٗلم ،اجًٟلىا ًا
ً
ً
ؤَال وؾهال".
ظلؿذ ٞغٍضة ٖلى مٗ٣ض في عصَت مجز ٫الض٦خىع ماوـ الظي بضا ٦الؾُُ٨ا
مل ًُئا باللىخاث الٟىُت السالضة ما بحن ألانلي مجها واإلا٣لض ،و٧ان الهالىن
"ؾُيُه" ٣ٞض بضث ٧ل ُٗ٢ت في بِخه ٧لىخت ٞىُت ظمٗها مً مؼاصاث ؤوعوبا.
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٢الذ ٞغٍضة في ظضًت:
 بخىا َىا ًا ص٦خىع ٖكان ٖاًؼًٍ مؿاٖضج ٪مدضف َُ٣ضع ٌؿاٖضهاٚحر .٥عص ماوـ في حعجب:
 ؤؾاٖض ٥في بًه ًا ص٦خىعة؟ ؤها جدذ ؤمغ.٥٢الذ ٞغٍضة مخعجلت:
 الض٦خىع ٖمغ متهم في ظغٍمت ٢خل بيذ ل٣ىَا مضبىخت ووظضوا ٖلى ْهغَاَالؾم بال٣بُُت ال٣ضًمت ،اإلاهم بٗض ما الض٦خىع ٖمغ َ ٪ٞالؾم ال٨خابت
صي لُ٣ىا الُالؾم صي ٖباعة ًٖ زغٍُت بدكاوع ٖلى خاظت ظىة ال٣هغ
اللي ٖاٌل ُٞه الض٦خىع ٖمغ ومدؿإلىِل اػاي؟ لن لٛاًت صلى٢تي اخىا مل
ٞاَمحن خاظت وال محن اللي ٦خب الُالؾم صي ،بـ اإلاهم ؤن السغٍُت صي
بدكاوع ٖلى اللىخت اللي في بًض الض٦خىع ٖمغ وٖاًؼًٍ هداو ٫هٟهم وهسغط
٧ل اإلاٗلىماث اللي مم ً٨ج٨ىن في اللىخت صي ،وزلُٖ ٪اع ٝؤن صا آزغ امل
لُىا اهىا هالقي صلُل ٖلى بغاءة الض٦خىع ٖمغ وممً ً٨ىنلىا لل٣اجل.
ؤعصٞذ ٞغٍضة بلهٟتٖ :لى ٨ٞغة لى عًٞذ حؿاٖضها اخىا َىمصخى ً
ٞىعا
واٖخبر هٟؿ ٪مكٟخىاف بـ لى ؾاٖضجىا مم ً٨جى٣ظ عوح بغيء مً خبل
اإلاكى٣ت وجىجُجي ؤها مً تهمت الدؿتر ٖلُه وجًلُل الٗضالت ويُإ
مؿخ٣بلي.
ؾإلها ماوـ و٢ض بضث ٖلُه ٖالماث ال٣ل ٤والاعجُاب و٨ٞغ في ؤن ًغٌٞ
َلبها بال جغصص ،ل٨ىه جظ٦غ خبه ال٣ضًم للض٦خىعة ٞغٍضة و ٠ُ٦ؤجها ازخاعث
ػوظها الؿابٖ ٤لُه عٚم ؤهه ج٣ضم لسُبتها ل٨جها لم جسترٍ ٣ٞغع ؤن ًٓهغ
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ؤمامها ٧الٟاعؽ الىبُل الظي ًى٣ظَا في ؤخل ٪ألاو٢اث لٗلها حُٗض الخ٨ٟحر في
َلبه الؿاب:٤
 لىخت بًه صي؟عص ٖلُه ٖمغ والظي بضا ٢ض خان صوعٍ:
 لىخت بُٞاع الغظل ألاٖمى لبُ٩اؾى.احؿٗذ خض٢خا ٖحن الض٦خىع ماوـ وبضؤ جهم الٗالم ًٓهغ مً ُٖيُه ٣ٞا٫
في لهٟت:
 ظبتها مىحن صي؟ صي مِٟل مجها في الٗالم ٚحر وسست واخضة. ظضي الض٦خىع ٧امل الاؾُىَي ٧ان في آزغ ؤًامه نضً ٤لببُ٩اؾى وؤَضيله وسست ؤنلُت.
هٓغ ماوـ بلى اللىخت ٧الجاج٘ الظي ويٗذ ؤمامه ولُمت َٗام قهي،
ٞالخ ِ٣اللىخت وجىظه بلى م٨خبه بؿغٖت ٦بحرة بِىما جبٗاٍ ٖمغ وٞغٍضة بلى
ٚغٞت اإلا٨خب وبمجغص ؤن ٞغصَا ؤمام ؤُٖجهم ؤزظث ُٖىه جدؿ٘ وجضوع
ً
مخدؿؿا بًاَا مخيؿما عٍدها ٦إهما جغؾل
مدض٢ت في ٧ل مللم في اللىخت
ؤٚلى الُٗىع الٟغوؿُت.
٧اهذ ؾٗاصجه بالٛت ؤن وٗ٢ذ في ًضٍ لىخت بهظة الُ٣مت زم ٢ا ٫لٗمغ:
 اهذ ٖغٞذ مىحن بن صي هي مٗجى الُلؿم اللي ٧ان ٖلى ْهغ البيذ وبًهخ٩اًت الُلؿم ،صٍ ؤها لؿه مل ٞاَم خاظت؟
عص ٖمغ في عجلت مً ؤمغٍ:
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 صا مىيىٕ ًُى ٫قغخه ،بـ اإلاهم ان الُلؿم ٧ان مهٟىٞت ع٢مُت العب٘مىاي٘ في البِذ في ٧ل مىي٘ لُ٣ذ ٧لمت إلاا ظمٗتها ظىب بٌٗ اصججي
ظملت " .ؤخًغ بُٞاع الغظل ألاٖمى" وصا اؾم اللىخت صي اللي لُ٣تها في
م٨خب ظضي خاَتها ٢ضام م٨خبه مباقغة ػي ما ً٨ىن ٢اٖض ًدغؾها.
ؤزظ ماوـ ًد ٪ط٢ىه و٧اهما ٌؿخٛغ ١في الخ٨ٟحر وٍغصص ال٩لمت في هٟؿه
"ؤخًغ بُٞاع الغظل ألاٖمى" جغي ماطا ج٣هض َظٍ الٗباعة ،وؤزظ زالزتهم
ًىٓغون بلى الغؾمت في جٟدو وجدب٘ ٚغٍب ل٩ل مللم ٞحها و٢ض خاولىا الىٓغ
في السل ٠ؤو ختى ًٖ َغٍ ٤ويٗها ؤمام الًىء ،ول ً٨بضث اللىخت جإبى ؤن
جبىح بإؾغاعاَا.
والُإؽ ًسُم بٓالله ال٨ئِبت ٖلى ٖمغ وبضث ٞغٍضة في عٖب بال ٜمً
اإلاؿخ٣بل الظي ًيخٓغَما٣ٞ ،ض باجذ جل ٪اللىخت هي ألامل ألازحر للىجاة
مما َما ُٞه.
وبِىما َم ٖلى طل ٪احؿٗذ ٖحن ماوـ بىٓغة ٦إهما ْهغث في عؤؾه ٨ٞغة
٢ض ججضي ً
هٟٗا ٣ٞا ٫في ؾغٖت":بُ٩اؾى ٧ان ٦خحر بُ٣لض ؤٖما ٫عؾامي
ٖهغ الجهًت ومم٨ً ً٨ىن ٖمل اللىخت صي ٖلى ق٩ل َب٣اث ٦ما ٧ان
مٗغوٖ ٝىض صاٞيصخي ،وٖىض ماً٩ل ؤهجلى ،ولظلً ٪جب ٖغى َظٍ اللىخت
ٖلى ظهاػ جدلُل َُٟي ولخؿً خٓ٨ىا ؤها لؿا قاعي ٧امحرا جدلُل َُٟي
مً ؤمغٍ٩ا ٖكان حؿاٖضوى في ألابدار بخاٖتي؛ لن اهتي ٖاعٞت ًا ص٦خىعة صا
ً
اإلاجا ٫بخاعي ؤ ً
مؿغٖا وٞخذ زؼٍىت في ٚغٞت هىمه
ؾاؾا" صزل بلى ٚغٞت هىمه
وؤزغط مجها َظٍ ال٩امحرا اإلاُُاُٞت التي جدلل اللىخت بلى ؤَُا ٝمخباًىت ختى
ًدشجى للباخض عئٍت الُب٣اث اإلاسخلٟت التي عؾمذ مجها اللىخت.
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ْهغ ٖلى وظهي ٖمغ وٞغٍضة ألامل مً ظضًض ،وصبذ في مالمدهما الخُاة و٢ض
جُلٗا بلى ما ٢ض ًؼٍذ الؿتر وٍمُِ اللشام ًٖ َظٍ اللىخت الٛغٍبت.
وي٘ ماوـ اللىخت ؤمامه وؾلِ ٖلحها يىء اإلاهباح ألانٟغ الساعط مً
ألاباظىعة ختى بضا ٢ىٍا ظضا زم بضؤ في ٖملُت جهىٍغ اللىخت ب٩امحرا الخدلُل
الُُٟي.
٧اهذ ال٩امحرا في ٚاًت ألاها٢ت والجما ،٫و٧اهذ بآَت الشمً جخجاوع الٗكغة
آال ٝصوالع ٞهي ٧امحرا قضًضة الخ٣ىُت والخضازت وجيخج و ٤ٞالُلب وال
ًدهل ٖلحها ؾىي اإلاغا٦ؼ البدشُت؛ لظل ٪ويٗها ماوـ في ظؼٍىت ٚغٞت
هىمه.
وبضؤ ماوـ في جهىع اللىخت و ٤ٞهٓام مٗض ًجب اجباٖه في خالت الخهىٍغ
الُُٟي ٧اهذ الٛغٞت ٧لها ٢ض ؤٚغ٢ذ في الٓالم بال مً الىىع اإلاؿلِ ٖلى
اللىخت وال٩امحرا ،ججم٘ الًىء مً ٧ل ظؼء مً ملُىن ظؼء مً اإلالي في
ً
ً
اللىخت وبٗض ؤن اؾخٛغ٢ذ و٢خا َىٍال في الخ٣اٍ نىع اإلاُُا ٝبضث
اللىخت م٨ىهت بالٟٗل مً َب٣اث جم جدلُلها واخضة جلى ألازغي ٣ٞام
الض٦خىع ماوـ بُباٖت الهىع التي الخُ٣تها ال٩امحرا ٖلى َابٗت اللحزع التي
٧ان ٢ض ونلها بال٩امحرا ،ول٧ ً٨ل الخدلُل الُُٟي بضا لىٟـ اللىخت،
ولٖ ً٨لى َب٣اث مً زٟت اللىن بلى خضجت ختى ا٦خمل الك٩ل الجهاجي
للىخت ،ول ً٨ب٣ضع ما ٧اهذ الىخاثج التي ونلىا لها ُٖٓمت ظضا للض٦خىع
ماوـ ومُٗىت له في بدشت ٣ٞض ٖثر ٖلى ٦جز ما ٧ان ًدشجى له الٗشىع ٖلُه
بؿهىلت لىال ؤن صٗٞذ ألا٢ضاع بهم في َغٍ٣ه ،ولَ ً٨ظٍ الىخاثج ٧اهذ لٗمغ
وٞغٍضة ٦هٟٗت هؼلذ ٖلى وظهحهما بط باجذ اللىخت ال ٞاثضة مجها وال ُ٢مت إلاا
جدىي ٞال ًىظض ؤي شخيء ٢ض ً٨ىن وؾُلت لخل اللٛؼ الظي َم ُٞه.

***
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 - 26وفي ْالم اللُل الخال ٪بِىما زلذ اإلاؿدكٟى التي ٌٗالج ٞحها ؤخمض ابً
اإلا٣ضم ؤًمً مً الهضمت الٗهبُت٧ ،اهذ ؤمه ٢ض ٢غعث الٗىصة بلى مجزلها
لخٛحر مالبؿها وحؿخدم مً ٖىاء الى٢ذ الؿاب ٤وجدًغ ً
زُابا ؤزغي و٢ض
ؤونذ اإلامغيت ؤن جب٣ي ؤخمض جدذ مالخٓتها وعٖاًتها ختى جغظ٘ مً بُتها
ٞهي لً جخإزغ.
وبِىما اوكٛلذ اإلامغيت في الخضًض ٖبر اإلاىباًل بلى زُُبها الظي ٧ان
ً٩لمها ُٞما ٢ض ً٨ىن بحن زُُبحن مً ٦الم الخب والٗك ٤وبُض ؤن ال٨الم
ً
٢ض جُغ ١لمىع خؿاؾت ٢لُال ٣ٞض باجذ اإلامغيت َاثمت في خالت ؤقبه
باالهٟها ًٖ ٫الىا ٘٢مما حؿم٘ مً زُُبها وهي جطخ ٪خُىا وجخجهض خُىا
وال ًهضع ٖجها ٚحر ظملت "بـ ب٣ى بالف ٢لت ؤصب" زم حؿم٘ في بههاث
قضًض وفي إلاذ البهغ ٧ان ؤخمض ٢ض ازخٟى مً ؾغٍغٍ ،وإلاا عظٗذ جىٓغ بلُه
لم ججضٍ نغزذ وؤٖملذ بهظع الُىاعت في اإلاؿدكٟى ٞخدغ٧ ٥ل ؤٞغاص
ألامً في اإلاؿدكٟى مً ٧ل م٩ان وهى جهغح "ؤخمض ٞحن ؤخمض ٞحن ًا
مهِبتي قىٞىا ألامً واؾالىا الخغاؾت قىٞىا الىاص ٞحن صا ابىٍ ْابِ ؤها
٦ضٍ عخذ في ؾخحن صاَُت"
٢ضم ٧ل ؤٞغاص ألامً وبضؤو في جٟدو ال٩امحراث واخضة جلى ألازغي والتي
وظضوا ؤن ً
ٖضصا ً
٦بحرا مجها مُٗل بؿبب ؤلاَما ٫وٖضم اإلاخابٗت والهُاهت
٣ٞض بضث ٖضة مىاَ ٤مً اإلاؿدكٟى زاعط هُا ١اإلاغا٢بت بِىما ٧اهذ حجغة
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اإلاغا٢بت َظٍ ال حؿخسضم ؾىي لخجمُ٘ ؤٞغاص ألامً إلاكاَضة ماحل ٦ىعة ،بال
ؤن ٧امحرا واخضة مً ٧امحراث اإلاغا٢بت ٧اهذ حٗمل ٞداولىا اؾترظإ الكغٍِ
مىظ و٢ذ ٢لُل ختى بضا عظل وي٘ ٖلى وظهت ً
٢ىاٖا ؤؾىص وٍدمل ؤخمض ٖلى
ً
مخىظها به بلى َغٍ ٤زغوط هٟاًاث اإلاؿدكٟى ونىاصً ٤ال٣مامت.
٦خٟه
وَىا بضؤ الجمُ٘ في الخىظه نىب باب ججم٘ ال٣مامت ،ول ً٨صون ظضوي
ٞلم ٌٗثروا ٖلى ؤزغ لهظا الغظل ؤو للُٟل.
ً
ظمُٗا وباإلاؿدكٟى ٣ٞامذ بصاعة
ؤً ً٣الجمُ٘ ؤن ٧اعزت ما ؾخدل بهم
اإلاؿدكٟى باؾخضٖاء اإلاضًغ الٗام ،بِىما ٧اهذ ههى ٢ض ٞغٚذ مً الخمام
الؿازً الظي ؤوٗكذ به ظؿضَا واعجضث زُابها وجىظهذ بلى اإلاؿدكٟى
ً
مخجمٗا واإلامغيت جهغر،
لخٟاظإ بهى ٫ما عؤث ٣ٞض وظضث امً اإلاؿدكٟى
صزلذ ههى و٢ض ْىذ ؤن زمت زُب ظلل ٢ض ظغي لىلضَا ٣ٞالذ" :بًه اللي
خهل ؤخمض ظغاله خاظت؟" ٢الىا" :ال ًا ٞىضم ؤخمض بسحر بـ اخىا مل
ٖاعٞحن َى ٞحن".
جل٣ذ ههى الهضمت ٦إهما عجؼ ٖ٣لها ًٖ الخهضً ٤وجىٟ٢ذ ًٖ ٞهم ما
ًدضر ٢الذ" :اهذ ٢لذ بًه" عص مضًغ اإلاؿدكٟى في زجل واضر":اإلامغيت
اللي ٧اهذ ٢اٖضة مٗاٍ ٢امذ جضزل الخمام عظٗذ مل٣دل ؤخمض في
الؿغٍغ ،وإلاا عاظٗىا ٧امحراث اإلاؿدكٟى لُ٣ىا في عاظل ظه وزضٍ وهؼ ٫بُه
مً َغٍ ٤باب ججمُ٘ ال٣مامت ،ول ً٨ال٩امحراث مجابخلىف ٚحر نىع مً
ْهغٍ".
اهضٗٞذ ههى هدى الخاثِ بٓهغَا ٧اهما ؾدؿٖ ِ٣لى ألاعى وهؼلذ ٖلى
ع٦بدُحها وهي جً٘ ًضَا ٖلى ٞمها وجهغر وجب٩ي وج٣ى" :٫ابجي ابجي َاجىلي
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ابجي ،اجهلىا بإًمً َى الؿبب في اللي ؤها ُٞه صا ٧له ٞحن ؤًمً" في نغار
قضًض ختى ٚابذ ًٖ الىعي.
وبِىما ٧ان اإلا٣ضم ؤًمً في مضًغٍت ألامً ٢ض ؤٖلم الغاثض ؤمجض ؤهه ًغٚب في
ً
ً
مٟؼوٖا ٖلى عهت الهاج٠؛ ٣ٞض ٧ان
الغاخت في م٨خبه لُىام ٢لُال ،اؾدُٔ٣
مضًغ اإلاؿدكٟى ًسبرٍ ؤهه ًخٗحن ٖلُه الخًىع ً
ٞىعا بلى اإلاؿدكٟى ٞهىا٥
ؤمغ زُحر ال ًم ً٨البىح به في الخلُٟىن.
ً
مؿغٖا لُُٗض لىٟؿه َىضامه الظي بضا
وي٘ ؤًمً الهاج ًٖ ٠ؤطهه و٢ام
٢ض حٛحر بؿبب الىىم ٖلى ؤعٍ٨ت م٨خبه في اإلاضًغٍت ،زم اعجضي بؼجه وٞخذ باب
ً
ً
مخىظها بلى اإلاؿدكٟى ختى ونل في
اإلا٨خب مىُل٣ا بلى الؿُاعة التي اؾخ٣لها
و٢ذ ُ٢اسخي.
اؾخ٣بله اإلاضًغ الٗام للمؿدكٟى الظي ٢ا" :٫ابى٢ ٪ض جم ازخُاٞه مً ٢بل
شسو مجهى ٫وػوظخ ٪في خالت بٚماء مً ؾاٖت ما ؾمٗذ السبر".
هٓغ بلُه ؤًمً في طَى٦ ٫إهما ًإبى ؤن ًهض ١ما ٌؿم٘ ،زم في ٖى ٠ونىث
ٖا" :٫ؤوما ٫بهاًم ألامً اللي ٖىض ٥بخٗمل بًه إلاا الىاص ًخسُ ٠ومدضف
ًدـ بُه واإلامغياث ا ....٫اإلاىظىصًً صو ٫لؼمتهم بًه ،ؤها َٟ٣ل اإلاؿدكٟى
صي وهخُ٨ىا ٧ل٨ىا في السجً  ".اعص ٝبصسب وخى ٤بال " ٜاهخىا
مؿدكٟى ....واها َٗغ ٝاعظ٘ ابجي اػاي وَٗغ ٝبغصو اػاي اٟ٢ل اإلاسغوبت
صيٞ ،حن ههى ٖاًؼ اَمً ٖلحها و ٞحن ٧امحراث اإلاغا٢بت اللي ٖىض٥؟"
ؤزىاء َظا ٧له ٧ان ًداو ٫مضًغ اإلاؿدكٟى تهضثت ؤًمً ٞهى ً٣ضع ظضا ما
ٌؿم٘ آلان ،وَٗلم ما ٌكٗغ به َظا ألاب الظي ٣ٞض ولضٍ وَا َى آلان ًسصخى
ً
ؤًًا ؤن ً٣ٟض ػوظخه التي ٚابذ ًٖ الىعي مً َى ٫زبر ٣ٞض ولضَا عص ٖلُه
في مداولت لتهضؤجه " اَضي قىٍت ًا ؤًمً بُه ،اإلاضام بسحر وهي جدذ الغٖاًت
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ال٩املت ،ؤما ال٩امحراث ٞلألؾ٧ ٠اهذ ؤٚلبها مُٗلت لَما ٫اإلاؿئىلحن ًٖ
الهُاهت وصي ٚلُخىا اخىا ٖاعٞحن وَىض ٘ٞجمجها ،ل ً٨في ٧امحرا واخضة بـ
عنضث اللي زُ ٠الىلض مً ْهغٍ وَى زاعط هاخُت الباب اإلاسهو
لهىاصً ٤ال٣مامت".
عص ؤًمً في خى ٤بال- :ٜ
ؤها َىصً٨ىا في ؾخحن صاَُت ٞحن الكغٍِ صٍ ٖاًؼ اقىٞه.
ٞإظاب اإلاضًغ:
 اجًٟل ًا ؤًمً بُه مً َىا ٚغٞت اإلاغا٢بت والخد٨م .جىظه ؤًمً بلى ٚغٞت اإلاغا٢بت وقاَض الُٟضًى السام بالغظل اإلاسخُ،٠
ول٨ىه ٧ان بال ظضوي ٞال٣ىإ ٌُٛي عؤؾه ووظهه وال ًبضو مىه شخيءَ ،ىا
اجهل ؤًمً بامجض و٢ا ٫في ٖى ٠بال:ٜ
 ؤخمض اجسًُ ٠ا ؤمجض ،ؤها َبٗذ ل ٪مىاناٞاجه ونىعجه جيكغَا ٖلى٧ل ٞغ ١البدض ،الىلض الػم هالُ٢ه بإي جمً ًا ؤمجض.
عص ؤمجض و٢ض وي٘ ًضٍ ٖلى عؤؾه:
 مخساٞل ًا ؤًمً بُه َىالُ٢ه مخ٣ل٣ل زحر بن قاء هللا ٢ىً ٫اعب بـوَى َُٟغط ٖى.٪
٢ا ٫ؤًمً في ًإؽ بل ٜبه مىتهاًٍ" :اعب " وؤههى اإلا٩اإلات.
جىظه بلى مضًغ اإلاؿدكٟى و٢ا ٫في خى ٤بال:ٜ
ٖ -اًؼ اقى ٝمغاحي ،مً ًٞل ٪وصًجي َىا".٥
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صزل ؤًمً الدجغة ٖلى ههى التي ٧اهذ هاثمت ٖلى ؾغٍغ اإلاؿدكٟى ٞا٢ضة
الىعيُٞ ،لب مجهم ؤن ًتر٦ىَما وخضَما وَٛل٣ىا الباب ،وَىا ظلـ بلى
ظىاع ػوظخه وؤمؿً ٪ضَا و٢ا ٫في نىث خىىن والضمىٕ بضؤث ججزٖ ٫لى
وظىدُه" :بنخي ًا ههى ،بنخي ًا خبِبتي" .زم بهىث متهضط ؤُٖاٍ الخؼن:
"ؤها ملِل ٚحر ٥انخى وَغظٗل ٪ابيىا مخساِٞل  ".وَىا اهٟجغث الضمىٕ
مً ُٖيُه مٗلىت ًٖ ٖهُاجها " بنخي ًا خبِبتي ابىؽ بًض "٥و٢ض جىاو٫
ًضَا ً٣بلها ووي٘ عؤؾه ٖلى نضعَا ختى بللذ صمىٖه زُابها ،ول ً٨ههى لم
ج٦ ٤ٟإهما ٧اهذ حؿخم٘ بلى هضاءاجه في ٖاإلاها آلازغ الظي حؿبذ ُٞه ،ول٨جها
جإبى ؤن جغظ٘ بلى َظا الٗالم اإلاىخل الظي ج٣ٟض ُٞه ٧ل شخيء في جخاب٘
سسُ.٠
ً
٢ام ٖجها و٢ض ؤزظ ًمسر الضمىٕ التي ٦ؿذ وظهه ب٩لخا ًضًه مداوال ؤن
ً
ًبضو مخماؾ٩ا ؤمام ٞغٍ ٤الخُبِب ومضًغ اإلاؿدكٟى الظي ٧ان ٢ض اهخٓغٍ
زاعط الٛغٞت.
زغط ؤًمً وُٖىاٍ خمغاوان ٦ىهج الىاع ماػط لىجها ًٚبه وخؼهه وزىٞه
وخى٣ه وجىظه بىٓغة خاصة بلى مضًغ اإلاؿدكٟىَ" :خضٗٞىا الخمً ٚالي ؤوي،
ولى ههى خهل لها خاظت مل َُُٟ٨جي ازض عوخ ٪اهذ شسهُا".
ً
مخىظها بلى اإلاضًغٍت لُل ٤نضً٣ه ؤمجض الظي ٧ان ًخاب٘
زغط مً اإلاؿدكٟى
ً
بىٟؿه ؾحر الًُ٣ت وؤزىاء ؾحرٍ ؤنضع َاجٟه عهت ٖغٞها ظُضا ٞهي مً
مضًغ ألامً شسهُا " :قض خُلً ٪ا ؤًمً ،ؤها ٖغٞذ ان ابى ٪اجسُ ٠واها
ب٨ٟغ اٖ ٪ُٟمً الًُ٣ت صي " .باصعٍ ؤًمً بىبرة اؾخُٗا ٝقضًض" :بالف
ًا ٞىضم ؤعظى ،٥زلُجي ا٦مل الًُ٣ت صي ؤها ب٣ى بُجي وبِىه زإع وهجُبه
ٌٗجي هجُبه ختى لى آزغ ًىم في ٖمغي".

***
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 - 27و ٠٢الض٦خىع ٖمغ وبجىاعٍ الض٦خىعة ٞغٍضة و٢ض بضا ٖلى مالخهما الُإؽ
وٞذ السى ٝفي ًٖضحهما ختى باجا ٖلى ً٣حن ؤن الهالَ ٥ى مهحرَما
اإلادخىم.
ً
ً
"ق٨غا ًا ص٦خىع وؤؾٟحن يُٗىا و٢خ.٪
جىظه ٖمغ بلى الض٦خىع ماوـ ٢اثال:
" ٣ٞض ٧اهذ اللىخت بال ؤي جٟانُل ؾىي الغؾمت ألانلُت للىخت "بُٞاع
الغظل ألاٖمى" لبُ٩اؾى وَىا ؤًٖ ً٣مغ ؤن ال َاثل مً َظٍ اللىخت وال زمت
ٞاثضة وال ًضعي ماطا ؾُٟٗل وال بلى ؤًً ؾِخىظه َى وٞغٍضة آلان ٣ٞض
جُٗ٣ذ بهما الؿبل وناعا بلى الًُإ ؤ٢غب عبما ٧ان الخل الىخُض آلان ؤن
ٌؿلما هٟؿحهما للكغَت ٖلها جىجر ُٞما ٞكال ُٞه و٢ض ًجٗل هللا لهما
ً
مسغظا ،ول ً٨ألابىاب ظمُٗها آلان باجذ مىنضة وألاٟ٢اٖ ٫لحها نضثت.
عص ماوـ" :ؤها اللي مدك٨غ اه٨م ؤجدخم لي ٞغنت اوي اٞدو الغؾمت صي،
ً
اهذ مخخسُلل ٖملخلي مٗغو ٝاػاي ؟ ؤها ٧ان هٟسخي اؾاٖض٦م بـ ٗٞال
الغؾمت مٟحهاف ؤي خاظت " بضؤث حؿاوع ٖمغ الك٨ى ٥ؤن ً٨ىن ٧ل الظي
ًجغي وعاءٍ َى ؤوَام وْىىن وعبما ؤؾاء ٞهم السغٍُت وعبما ؤؾاء ٞهم
اإلاهٟىٞت ،وعبما َىا ٥ؤمغ َى ال ٌٗلمه ،وٖىضما ٖمض الض٦خىع ماوـ بلى
الغؾمت لُلٟها زاهُت وٍغظٗها بلى الض٦خىع ٖمغ ،حعجب ماوـ ظضا مً
ملمـ زلُٟت الىع٢ت و٦إهما ملمـ ْهغ الىع٢ت لِـ ملمـ الىع ١الٗاصي
ً
٢لُال ٦إهما َظا الٓهغ َى ً
ؤًًا مغؾىمٞ ،غ ٘ٞاللىخت
بل ملمؿه ؤزكً
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ً
ً
ًخٟدو ْهغَا ل٨ىه لم ًغ قِئا ٞإزظ ًدمل ٤وال ًغي قِئا ،ؤزظ ًخدؿـ
ً
ْهغ الىع٢ت والظي بضا ؤزكً ٢لُال٣ٞ ،اٖ ٫مغ":اهذ بدك ٪في بًه ًا
ص٦خىع؟" ؤظاب في قغوص ٢لُل " :ؤها خاؾـ بن الٓهغ صٍ مغؾىم ومُلي
باللىن ألابٌُٞ ".غص ٖمغً" :م ً٨صي هىُٖت الىع ١في ػماجهم ،صا مً ؤ٦تر
ً
مً  100ؾىت ،ؤو ًم ً٨لٗىامل التراب ناع الؿُذ ؤزكً ٢لُال ".عص
ماوـ في عجلت وز٣ت" ؤُ٦ض ال؛ لن الٓهغ لُه عٍدت ػي الىف بالٓبِ "
جضزلذ ٞغٍضة ٢اثلت " ما ًم ً٨عٍدت الىف هٟضث للٓهغ مً زال ٫الىع٢ت
اهذ ٖاع ٝؤن الىع ١ممٌ ً٨كغب الؿىاثل لهه مً الصجغ " .عص ماوـ:
"بال ُ٘٣ال ،ؤها مؿخٗض اعاَى٨ىا بن الغؾمت صي في عؾمت جاهُت ٖلى ْهغَا
وَشبذ ل٨م ٦المي" وبضؤ ماوـ في وي٘ اللىخت ٖلى ْهغَا وؾلِ ٖلحها
يىء ألاباظىعة ألانٟغ ال٣ىي وبضؤ ًهىعَا ب٩امحرا الخدلُل الُُٟي
السانت به ،بضث ٖالماث الضَكت ٖلى وظه ٖمغ ،ول ً٨بضا ألامل ٖلى وظه
ٞغٍضة.
ؤزظ الض٦خىع ماوـ في جهىٍغ ْهغ لىخت "بُٞاع الغظل ألاٖمى لبُ٩اؾى"
وَى ًخٟدهها في ق ٠ٛبال ٜواَخمام مى ُ٘٣الىٓحر زم بضؤ في َباٖت
الهىع ٖلى مُبٗت اللحزع التي ٧ان ٢ض ونلها ب٩امحرا الخدلُل الُُٟي.
َظٍ ال٩امحرا حؿخُُ٘ جدلُل َب٣اث اللىخت ختى لى عؾمذ مً ٖكغًٍ
َب٣ت ،وم٘ ْغو ٝمٗملُت ؤ٦ثر ص٢ت ًم ً٨ؤن جدلل بلى َ 50ب٣ت ،ولً٨
ْهغ لىخت بُ٩اؾى ٧اهذ ٢ض عؾمذ مً َ 7ب٣اث  6 ،ِ٣ٞمجها باللىن
ألابٌُ ما ٖضا الُب٣ت ألاولى ٣ٞض ٧اهذ زغٍُت مغؾىمت بىيىح قضًض
جبضو ٞحها مٗالم ٧ل شخيء واضخت والخٟانُل باعػة بىيىح قضًضَ ،ىا تهلل
ً
وظه ٖمغ في ؾغوع بال ٜوقٗغ ؤن الهض ٝباث مم٨ىا وؤن هللا ٢ض ٞخذ لهم
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ً
ظضًضا ،وهٓغ بلى ٞغٍضة في ٞغخت ٖاعمت وؤزظ الهىعة اإلاُبىٖت
باب ؤمل
بُابٗت اللحزع بلى الُب٣ت ألاولى مً َب٣اث ْهغ لىخت بُ٩اؾى "بُٞاع
الغظل ألاٖمى".
٧اهذ السغٍُت اإلاغؾىمت ٖلى الىدى الخالي:

***

ٛٞغ ٖمغ ٞمه َى وٞغٍضة بِىما ؤمؿ ٪الض٦خىع ماوـ بالىٓاعة الىٓغ التي
٧ان ًغجضحها وخض٢ذ ؤٖحن زالزتهم وبضث آلاما ٫جدبضص مً ظضًض ،بضث
الهىعة ؤمامهم ٖلى هدى ٚغٍب؛ عؾم عجُب ًدىي زغٍُت لبىاء ما ؤو
ً
واضخا ،بل ْهغث ٦ما بالك٩ل الؿاب ،٤بضث ألامىع
إلاضًىت ما ٞلِـ ألامغ
٢ض حٗ٣ضث ؤ٦ثر ٞإ٦ثر؛ ٞاللىخت لِـ ٞحها ؤي ٧لماث ٚحر مجمىٖت الخغوٝ
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ؤلاهجلحزًت التي بضث حكحر بلى مىا ٘٢مُٗىت في السغٍُت وختى السغٍُت
هٟؿها هي إلا٩ان ما ولِـ ٞحها ؤي ٖالمت ممحزة إلاى ٘٢مدضص ًم ً٨ؤن هجض
ُٞه خال ل٩ل َظٍ الُالؾم وألالٛاػ التي جدُِ بهم ٞالمىع ٖلى هدى مً
الخُٗ٣ض لم ٌؿب ٤لشالزتهم ؤن ناصٞه ٖلى َىٞ ٫ترة ٖمل ٖمغ وٞغٍضة في
مجا ٫آلازاع وألاخاجي وألالٛاػ وٞترة ٖمل ماوـ في مجا ٫الغؾىم والٟىىن،
ٞلِـ َىا ٥زمت بقاعة بلى اإلا٩ان ؤو ختى جىىٍت ًٖ َبُٗت اإلا٩ان ؤو َل َى
بىاء َل َى ٢هغ َل َظٍ مضًىت؟ بضؤث الاؾخٟهاماث جسغط مً ٖحن ٧ل
واخض مجهم ختى بضا ألامغ في ٚاًت الالخباؽ .
َىا هٓغث ٞغٍضة بلى ٖمغ و٢الذ " :جٟخ٨غ صٍ مبجى وال مٗبض وال ٢هغ وال
ً
مضًىت وصي بُىث ٞحها ؟ ؤها ٗٞال مل ٖاعٞت صي بًه  ".ل ً٨الض٦خىع ٖمغ ٢ض
ٚاب ٖجهما٦ ،إهما عخل في ط٦غٍاث ٖ٣لت وُٚاَب ظب ؤ٩ٞاعٍ وبضا ٧اهما
ًُال٘ في طَىه ملٟاث جدىي ماصة ٦خل ٪التي في م٨خبت ؤلاؾ٨ىضعٍت.
ٖمغ ٖالم ٞظ وباخض خ٣ُ٣ي٧ ،اهذ جى٣ل ٖلىم آلازاع ٖلى ٢لبه ال ٖ٣له؛
ً
ً
مٛمًا ُٖيُه باطال ما ًم ً٨بظله ؤو ما في
لظل٧ ٪ان ٌؿخُٗض ط٦غٍاث اإلا٩ان
ً
وؾٗه لُٗغَ ٝبُٗت َظا الك٩ل ،بلى ؤن ٞخذ ُٖيُه متهلال وهٓغ بلى ٞغٍضة
في ؾٗاصة بالٛت وٞغخت ٖاعمت "ؤها ٖاع ٝاإلا٩ان صٍ ٦ىَـ واهتي ٦مان ٖاعٞاٍ
ًاص٦خىعة بـ اهتي الخٗب الُىمحن اللي ٞاجىا ؤزغ ٖلى طا٦غج ،٪بصخي ٦ىَـ
وص٣٢ي اإلا٩ان صٍ اهتي خآٞاٍ ٦مان مل ٖاعٞاٍ وبـ".
هٓغث ٞغٍضة في لهٟت وق ٠ٛال٦دكا ٝما ٚاب ٖجها ختى احؿٗذ خض٢خا
ُٖىحها ٧التي وظضث يالتها وؤصع٦ذ ما جبدض ٖىه ٣ٞاال ٦الَما في نىث
واخض َظٍ السغٍُت هي...

***
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 - 28ونل ؤًمً بلى مضًغٍت ألامً و٢ض بضث ٖلُه ٖالماث الخؼن وألاسخى
الكضًضًً ،و٧ان بصخبخه مؿاٖضٍ وع٣ُٞه الغاثض ؤمجض ٞالن بضؤ ً٨ٟغ مً
ظضًض ؤٌٗ٣ل ؤن ًدضر ٧ل َظا في ًىمحن؟ ؤ٣ٞض ؤٖؼ ؤنض٢اجي الض٦خىع
ً
مضخذ م٣خىال بُغٍ٣ت قىٗاء وآلان ؤ٣ٞض ولضي وال ؤٖلم َل ؾإل٣اٍ ؤم ال،
ً
مهضصا بالخالت بلى الاؾدُضإ بل
وػوظتي ما ٖاصث جُُ ٤الىٓغ بلي وبذ
وألا٦ثر ؤن جىظه بلي تهمت ال٣خل الٗمض.
٧ل شخيء بضا ًًُ٘ مً بحن ًضي وال خُلت لي في م٣اومت َظا ٧له ،الخُاة
جيخهي و٧ل شخيء ٦إهه ٖ٣ض مىٓىم سجبذ بخضي زغػاجه لخ٨غ زلٟها بُ٣ذ
ألاخضار ٖلى َظا الىدى اإلااؾ.٠
ظلـ بلى م٨خبه في اإلاضًغٍت وؤزغط ٖلبت السجاثغ وبضؤ في الخضزحن بكغاَت
٦إهما ًسغط ظام ًٚبه في هٟساث الضزان التي جسغط مً نضعٍ زم هٓغ بلى
ؤمجض الظي ظلـ ؤمامه  ،زم ٢ا ٫في ًٚب م٨خىم:
ً
 جٟخ٨غ اخىا بىضوع صر؟ ٌٗجي ٗٞال ٖمغ َى اللي ٢خل البيذ وَى الليبُٗمل ٧ل اللي بُدهل؟
عص ؤمجض ب٣ىله:
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 ماٖىضهاف ٚحر الاخخما ٫صٍ همصخي وعاٍ ،لجىت آلازاع اللي بٗخىالهاالُالؾم عصث بن الُلؿم ٖلى ْهغ البيذ ملىف مٗجى واللي ٖلى ْهغ
الغاظل َى هٟـ الترظمت اللي اهذ لُ٣تها في ظاُ٦ذ ٞغٍضة.
عص ؤًمً َىا بخجهُضة خاع٢ت:
 ؤَى الىو صٍ مهِبت لىخضٍ ،جٟخ٨غ اخىا ٢ضام شسو مسخل ؤو ٢اجلمدؿلؿل ؾٟاح ٌٗجي وال واخض مهىوؽ وال ٖالم آزاع ٦بحر؟ بخىا ٢ضام محن
بالٓبِ؟
هٓغ ؤمجض بلى ؤًمً و٢ض بضث ٖلى وظهت هٓغة الخحرة البالٛت " :ؤها خاؾـ
ًا ٞىضم ؤن اإلاىيىٕ ٢غب ًخدل بـ مل ٖاع ٝاػاي ،ل ً٨هي الضهُا ٖىصجىا
وقٛلىا ٖىصها ٦ضٍ ،بجها مبدؿىصف ؤوي ٦ضٍ ٚحر إلاا بدب٣ى ٢غبذ جىىع ".عص
ؤًمً في ضخ٨ت باَخت" :ؤزباع الخدغٍاث بًه ؟ ٖاًؼ ٦ك ٠بإؾماء ٧ل
اإلاسجلحن زُ ٠ججمٗهم ٖىضي في زال ٫ؾاٖت ،وٖاًؼ مسر قامل
للمىُ٣ت ومغا٢بت ٧املت ٖلى ٧ل اإلاُاعاث واإلاىاوي والباناث الؿُاخُت
والُ٣اعاثٖ ،اًؼ ٥جدؼملي الٗانمت ً
جماما ًا ؤمجض ".هٓغ ؤمجض بلى اإلا٣ضم
ؤًمً" :اهذ جامغ ًا ٞىضم ،ؾاٖت واخضة وجالقي الُٗا ٫صي ملمىمت ٢ضام."٪
اهُل ٤ؤمجض وَى ًخدضر في الجهاػ بلى اإلاؿاٖضًً واإلاسبرًً بؿغٖت جىُٟظ
حٗلُماث اإلا٣ضم ؤًمً وظلـ ؤًمً ٖلى مٗ٣ضٍ ًجغي اجهاالث مخالخ٣ت ب٩ل
ؤًٖاء الٟغٍ ٤الخاب٘ له مً مغا٢بحن ؤو مسبرًً ؤو ؤمىاء ؤو مؿاٖضًً
وٍداو ٫ؤن ًجم٘ قخاث ٖ٣له وٍ٨ٟغ في ألامغ مً ظضًض وبُغٍ٣ت مسخلٟت.
بِىما َى ٖلى طل ٪بط ؾم٘ عهت َاجٟه الى٣ا٣ٞ ،٫ض ٧اهذ ظضة ألاوالص جُمئن
ٖلى صختهم ولم ج ً٨حٗلم ؤن ابىتها آلان في اإلاؿدكٟى في خالت بٚماء ٧امل،
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وال ختى حٗغ ٝؤن خُٟضَا ٢ض زُ ٠وال ٌٗغ ٝبلى آلان م٩اهه وال حٗغٝ
ً
قِئا ًٖ َظا ٧له ٞالخاصار ؤؾغٕ مً ؤن ج٣و لخض.
٧اهذ الجضة جسبرٍ ؤن ابيخه بضؤث حؿإم مً الجلىؽ ٖىضَا وجغٍض الظَاب
ً
لتري ؤزحها وؤمها ،ول٨ىه ٢ا ٫في حعجل مداوال مىٗها ؤن جٟٗل طل ":٪ال
زالو َم ٦ىَؿحن ظضا ،بالف خًغج ٪جخٗبي هٟؿ ،٪وؾ٨تي هضي بإي
ق٩ل ؤو بإي َغٍ٣ت وٞهمحها ؤن بابا وماما ظاًحن بن قاء هللا ومٗاَم ؤخمض
ٖكان ًازضوَا في ؤؾغٕ و٢ذ  ".بضث الجضة مدك٨٨ت ؤن زمت زُب ما
ل٨جها ؤ٢ىٗذ هٟؿها بهض ١خضًض ؤًمً وؤٚل٣ذ الهاج ٠وهي جضٖى لهم.
وي٘ ؤًمً الهاج ٠وبضؤ ً٨ٟغ بٗم ٤ؤ٦ثر وٍداو ٫ؤن ًغؾم ٧ل الخٟانُل
ؤمامه لُجض خال لهظا الظي ًدُِ به ولسُىجه اإلا٣بلت.
ؤمؿَ ٪اجٟه واجهل باإلاؿدكٟى لُُمئن ٖلى ػوظخه ،ول٨جهم ؤزبروٍ ؤجها
الػالذ في خالت ؤلاٚماء وؾخدخاط بٌٗ الى٢ذ لخ ٤ُٟمً َظٍ ؤلاٚماءة
ل٨جها جدذ الغٖاًت.
وػٕ ؤًمً اإلاىانٟاث التي ٧ان ٢ض ؤزظَا مً قغٍِ ُٞضًى اإلاؿدكٟى
لساَ ٠ولضٍ ٖلى ٧ل اليكغاث الضوعٍت والكغَُت ،وبضؤ في خالت اهخٓاع إلاا
٢ض حؿٟغ ٖىه ألاخضار في الؿاٖاث ال٣لُلت ال٣اصمت.

***
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 - 29"مضًىت َابى" "مٗبض عمؿِـ الشالض"٧ ،اهذ َظٍ هي ال٩لمت التي ٢الها ٖمغ
ً
مخعجبا ؤجهما
وٞغٍضة في و٢ذ واخض ؤمام الض٦خىع ماوـ والظي بضا
اؾخُاٖا ؤن ًهال بلى َظا اإلا٩ان بهظٍ الؿغٖت والظ٧اء الكضًضًً و٢ض باث
ً
مٗلىما ؤمام الجمُ٘ ؤن َضٞهم في مضًىت ألا٢هغ ٖلى بٗض ما ً٣غب مً 670
ُ٦لى متر مً الٗانمت ال٣اَغة .
ً
حعجب ماوـ ؤجهما ؤظؼما بما ال ًضٕ مجاال للك ٪ؤن َظا َى مٗبض عمؿِـ
ً
مؿخٛغبا:
الشالض٣ٞ ،ا٫
 َُب ٖغٞخىا مىحن؟٢اٖ ٫مغ في ؾغٖت وبضاَت:
 صي خاظت ؾهلت ٖلُىا ظضا ًا ص٦خىع ،اخىا زبراء في آلازاع وق٩ل مٗبضعمؿِـ الشالض ممحز ظضا بـ ٖلى ٨ٞغة الهىعة صي مل ق٩ل اإلاٗبض
صلى٢تي ،بهما هي ق٩له مً ؤواؾِ ال٣غن الخاؾ٘ ٖكغ وختى بضاًاث ال٣غن
الٗكغًٍ ٢بل ما حكخٛل ُٞه الٗضًض مً خمالث الترمُم وبٖاصة ؤلاوكاء،
ولً ً٨
َبٗا ؤها لوي مً اإلاهخمحن بالزاع اإلاهغٍت ٧ان ؾهل ٖلُا ظضا وٖلى
ص٦خىعة ٞغٍضة مٗغٞت اإلا٩ان بؿهىلت ختى لى احٛحرث مالمدت قىٍت  ".عص
ماوـ في حؿائ ٫آزغَُ":ب مٗىاَا بًه الخغو ٝصي؟ واهخىا َتروخىا
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َىا ٥جضوعوا ٖلى بًه بالٓبِ؟ مِٟل ؤي ٖالمت لبٗ٣ت ممحزة وال ؤي
جٟانُل جٟهم٨ىا اللي بُدهل.
ٖ٣بذ ٞغٍضة ٦إهما وا٣ٞذ الض٦خىع ماوـ ٢اثلت:
 ٖلى ٨ٞغة ًا ٖمغ اإلاٗبض صٍ  320متر َى ٫مً الكغ ١للٛغب في  200مترٖغى مً الكما ٫للجىىب ٌٗجى اخىا َىضوع في مؿاخت  64000متر مغب٘
وصي مؿاخت واؾٗت ظضا.
عص ٖمغ في خحرة:
 ؤها ٖاع٧ ٝل صٍ وم٣ضع ٦الم٨ىا ٦ىَـ بـ َل اخىا ٖىضها خل جاوي ٚحربهىا هغوح َىا ٥ووكىً ٝم ً٨هالقي ؤي خاظت جضلىا ٖلى اللي بُدهل ؤو
ً
وكى ٝخاظت جٟهمىا اللي بُجغي ،وؤعص٢ ٝاثال :واها خاؾـ اهىا بىًُ٘
الى٢ذ ٦ضٍ والػم هجز ٫ظغي هلخ ٤ؤوُ٢ ٫غ ".عصث ٞغٍضةٖ" :مغ اخىا ب٣الىا
ً
مخىظها نىب البابَ :ىام في
و٢ذ َىٍل مىمىاف .عص ٖمغ في ؾغٖت
الُ٣غ.
وؤزظ مٗه لىخت بُ٩اؾى ومٗها الخدلُل الُُٟي للُب٣ت ألاولى مً ْهغ
اللىخت والتي جدىي السغٍُت التي حكحر الى" مٗبض عمؿِـ الشالض ومضًىت
ً
َابى" ،ول٨ىه قضص ٖلى ص٦خىع ماوـ ؤال ًسبر ً
ؤخضا بما ظغي ٖىضٍ خٟاْا
ٖلُه َى شسهُا مً ؤن ًتهم بالدؿتر ٖلى مجغمحن وَما باإلاشل لى وٗ٢ا في
ًض الكغَت لً ًسبرا ؤ ً
خضا ؤجهما ظاءا بلى ػٍاعة الض٦خىع ماوـ.
وصٖهما الض٦خىع ماوـ ً
وصاٖا ً
خاعا ٣ٞض ٧ان ًخمجى ؤال جتر٦ه ٞغٍضة ،ول٨ىه
باث ٌٗلم ؤجها لِؿذ له ٞإٚل ٤زلٟهما الباب وججهض في ؤسخى بال ٜوجىظه
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مؿ ً
غٖا بلى اللىخاث التي خهل ٖلحها ٣ٞض خهل ٖلى ٦جز ٢لما ًجىص الؼمان
ٖلُه بمشله.
اؾخ٣ل ٖمغ وٞغٍضة ألاؾاوؿحر وهؼال بلى باب الٗماعة التي ٚاصعاَا صون
الالخٟاث بلى ؤي شخيء خىلهما واؾخ٣ال جا٦سخي وع٦باٍ مخىظهحن بلى مدُت
مهغ.
فى الُغٍ ٤ؤزظ ٖمغ ً٨ٟغ في ٧ل ما ًدضر وَل لهظٍ السغٍُت مٗجى ًمً٨
ؤن ً٨دكَ ٠ىا٥؟ ول ً٨الؿاا ٫ألاَم :مً الظي عؾم َظٍ السغٍُت،
و ٠ُ٦له ؤن ًهل بلى مٗلىماث ًٖ ٢هغ ظضي؟ و ٠ُ٦له ؤن ًضزل بلى
ً
زهُها ُٞى٣ل ٖلى
اللىخت التي اقتراَا ظضي لبُ٩اؾى بل وعؾمها له
ْهغَا َظٍ الغؾىم ،البض ؤن الظي عؾم َظٍ السغٍُت َى "الض٦خىع ٧امل
ألاؾُىَي" ،ول ً٨لى ٧ان ألامغ ٦ظل ٪ماطا ٧ان ً٣هض ظضي مً َظا وبلى ما
تهضَ ٝظٍ السغٍُت؟ ولم لم ًسبر ٖجها ظضي ؤو ؤبي إلااطا بُ٣ذ َي
ال٨خمان؟ زم مً الظي ٖثر ٖلحها وٍٟٗل بىا ٧ل َظا؟ عؤسخي ج٩اص جىٟجغ مً
الخ٨ٟحر ،وَل زمت عظل ٢ض خهل ٖلى السغٍُت و حٗمض ؤن ًٟٗل َظا
لِؿخضعظجي ؤها بلى زًم َظٍ الًُ٣ت؟ جغي ماطا ًًٓ ؤوي ؤؾخُُ٘ ؤن
ؤٗٞل ُٞما عجؼ َى ًٖ ٗٞله؟ وؾُٓل الؿاا :٫ما الظي ًم ً٨ؤن حكحر
بلُه َظٍ السغٍُت لُ٣خل مً ؤظلها ازىان بلى آلان ،وهللا ؤٖلم ما الظي ظغي
ؤو ؾُجغي.
ؤقٗغ ؤوي في ؤحجُت ٦بحرة ظضا وؤلٛاػ ٧لما اهدلذ ٖ٣ضة مجها اػصاصث الخالُت
ً
حُٗ٣ضا ،ول ً٨ؤقٗغ ؤوي ؤؾحر ٖلى َغٍ ٤صخُذ ،ول ً٨جغي َل لهظا ألامغ
مً جهاًت ؟َل ًجم٘ هللا بُجي وبحن َظٍ ؤلاوؿاهت التي ؤخببتها وزالُذ ٢لبي
وٖ٣لي وعوحي؟
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لم ؤقٗغ في خُاحي  ِ٢بالغٚبت في الا٢تران بامغؤة مشل عٚبتي بٟغٍضة التي
ً
ً
بضث َاُٚت ٖلى ٧ل وؿاء الضهُا ط٧اء وظماال وٖلما وزل٣ا وم٘ ٧ل َظا
ؤهىزت َاُٚت وٖ٣ل عاجر وٖلم ٚؼٍغ.
ٖاص ٖمغ بلى الىاٖ ٘٢لى نىث ٞغٍضة وهي ج٣ى" :٫اخىا ونلىا ًا ٖمغ ًاال
هجز".٫
هؼٖ ٫مغ ،ول٨ىه الخٔ وظىص ٞغ ١مغا٢بت ٖلى ؤبىاب مدُت مهغ ،ولً٨
باث مً الهٗىبت بم٩ان ؤن جد٨م مغا٢بت ٖلى مشل َظٍ اإلاىُ٣ت بط هي
مىُ٣ت عمؿِـ وهي مىُ٣ت م٨خٓت بالؼخام الكضًضٗٞ ،ضص مً ًضزلىن
مىُ٣ت عمؿِـ ًىمُا ًخجاوػ ا 2٫ملُىن شسو.
٩ٞاهذ مدُت مهغ في خالت ػخام قضًض ،وٗم عظا ٫الكغَت ًبظلىن ما َى
ً
ٖؿحرا ٞضزل ٖمغ وٞغٍضة بحن ظمىٕ
مم ً٨للمغا٢بت ،ول ً٨ألامغ ٧ان
الىاؽ ومغا و٢ض خاوال الخسٟي بحن الىاؽ وهجخا في طل ٪ومغا بحن عظا٫
اإلاغا٢بت وصزال بلى ؾاخت اإلادُت٣ٞ ،ام ٖمغ بذجؼ ٦بِىت في ُ٢اع اللُل
اإلاخىظت بلى ألا٢هغ.
٧اهذ اإلادُت حعج بالُ٣اعاث ما بحن اإلا٣لٗت وال٣اصمت وبها ٦شحر مً الباٖت
الجاثلحن وٖضص ٟٚحر مً الىاؽ التي حؿخسضم الؿ ٪٨الخضًضًت ٦ىؾُلت
للى٣ل.
وبالٟٗل جىظها بلى عنُ ٠الُ٣اع اإلا٣ل٘ بلى ألا٢هغ والظي ٧ان ٢ض ؤوق٪
ٖلى ؤلا٢الٕ ،وبِىما َما ٌؿخ٣الن الُ٣اع والظي بضؤ في الخدغ ٥ؤ ً
زحرا،
عم٣هما ؤخض عظا ٫اإلاغا٢بت والظي هاصي بضوعٍ ٖلى بُ٣ت عظا ٫الكغَت
ً
مخىظها بلى
وجىظهىا بلحهما بؿغٖت ٦بحرة ،ول ً٨الُ٣اع ٧ان ٢ض جدغ٥
ألا٢هغ وظاءث ؤلاقاعة بلى ؤًمً الجالـ في م٨خبه في مضًغٍت ألامً ؤن
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ً
ً
مخجها بلى مضًىت ألا٢هغ٣ٞ ،ا ٫في هبرة خاصة
ُ٢اعا
اإلاتهمحن لىخٓا ًغ٦بان
"٦ضا اخىا ٖغٞىا َما عاًدحن ٖلى ٞحن" جىاوَ ٫اجٟه واجهل بالغاثض ؤمجض
ً
ٌٗلمه بىظهت ٖمغ وٞغٍضة ،زم ؤعص٢ ٝاثال" :احجؼلي ٖلى ؤوَُ ٫اعة َالٗت
ً
ً
ألا٢هغ ً
مؿغٖا مً اإلاضًغٍت مؿخ٣ال ؾُاعجه
ٞىعا ".وبالٟٗل زغط ؤًمً
ً
٢اَٗا ؤٞىاط الؿُاعاث بسٟت ٖالُت ختى
وجىظه بلى َغٍ ٤مُاع ال٣اَغة
اجهل به ؤمجض ٖلى َاجٟه ًسبرٍ ؤن ؤ٢غب عخلت ؾخ٣ل٘ بٗض ؾاٖت ُٞجب
ؤن ًهل بلى اإلاُاع في ؤؾغٕ و٢ذ مم ،ً٨وبالٟٗل ٧ان ٌؿحر بؿُاعجه في مىط
ً
مً الؿُاعاث اإلاترانت في ػخام ال٣اَغة اإلاٗهىص الظي ال ًٟخإ ٌؿ ً٨لُال ؤو
ً
جهاعا.

***
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 - 30صزل ٖمغ وَى ممؿً ٪ض ٞغٍضة و٧ان جالمـ ًضحهما ًدىي له ولها مٗاوي
٦بحرة ٣ٞض ٧ان ٌكٗغ وٍضَا في ًضٍ باالَمئىان والغاخت والؿُ٨ىت وؤجها
بجىاعٍ ٧ان ٌكٗغ وَى ممؿ ٪بُمُىه ٌؿغاَا ؤن الضم الساعط مً ٢لبها ًمض
قغاًِىه َى آلازغ بالضماء٧ ،ان ٌكٗغ ٦إن ٢لبها ًيبٌ ل٩لحهما ٣ٞض ٧اهذ ًض
الض٦خىع ٞغٍضة ًٚت َغٍت لها ملمـ خغٍغي ووٗىمت ٚغٍبت٧ ،ان ٧لما
يٖ ِٛلى ًضَا ب٣هض ؤو بٛحر ٢هض قٗغ ب٨هغباء حؿغي في بضهه.
ؤما هي٣ٞ ،ض ٧اهذ حكٗغ وهي جالمـ ًضٍ الُمجى ؤهه ال٣ىة التي جدمحها وؤهه
الُٗ ٠الظي ٌٛمغَا٧ ،اهذ حكٗغ بملمـ ًضٍ السكً وؤنابٗها جضاٖب
الكٗغ و٢ض ٦ؿا الكٗغ ْهغ ًضٍ ،قٗغث ؤجها جمؿً ٪ض ؤؾض سسغ هٟؿه
لخماًتها والؼوص ٖجها ولى بظ ٫في طل ٪صمه وعوخه ،ولم ً ً٨ألامان َ ِ٣ٞى
ما حكٗغ به ٞغٍضة مً مالمؿتها ًض ٖمغ ب٣ضع ما ٧اهذ حكٗغ بخض ٤ٞؤجهاع
الخب التي جيب٘ مً ٢لبه مخىظهت بلى قغاًُجها هي ألازغي ٞلم ً ً٨الخ٣اء
ألاناب٘ بال ً
ٖهضا ؤبض ًًا بحن ظؿضًً ؤال ًٟتر٢ا ختى جٟاع٢هما الخُاة٧ ،اهذ
مُشا٢ا بُجهما جمجى ٧ل مجهما ؤن لى ال ًترً ٥ض آلازغ ؤ ًبضا ،ولَ ً٨ظٍ
اللخٓاث ؾغٖان ما اهً٣ذ إلاا ٞخدا باب ال٨بِىت وصزال بلحها ،وَىا ظلـ
الض٦خىع ٖمغ ٖلى اإلاٗ٣ض ،وظلؿذ الض٦خىع ٞغٍضة ٖلى اإلاٗ٣ض اإلا٣ابل وبضؤ
ًضوع بُجهما خضًض ًٖ َظٍ اللىخت وَظٍ السغٍُت في خحن جدغٞ ٥مها
بالخضًض الجاص ٧اهذ جخدضر عوخاَما بدضًض الخب والٗك ،٤ول ً٨ؤوى
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لهما طل ٪في مشل جل ٪الٓغو ٝالٗهِبت التي حٗه ٠بهما٢ ،الذ
ٞغٍضة":ؤٖخ٣ض ًا ٖمغ بن اللي ٦خب الُلؿم صٍ َى ظض ٥الض٦خىع ٧امل ".عص
ٖمغ في جى ٘٢إلاشل َظا ال٨الم:
 ؤها بغصو ونلذ لىٟـ الىدُجت ،ول ً٨لُه بخ٣ىلي ٦ضٍ؟ بهذ قاً٧ ٠ل خاظت خىالُ ٪بخ٣ى٦ ٫ضٍ محن ممً ً٨غؾم زغٍُت حكاوعٖلى م٩ان في ٢هغ ظض ٥وٍضزل ظىة ال٣هغ وٍسلي مٗجى اإلاهٟىٞت
الغ٢مُت ًب٣ى بِكاوع ٖلى لىخت عؾمها بُ٩اؾى لجضَ ٥ضًت زم ًٓهغ بن في
خض عؾم ٖلى ْهغ اللىخت صي زغٍُت وعؾم ٞى٢ها َ 6ب٣اث مً اللىن
ألابٌُ ،جٟخ٨غ صا ٧له بُ٣ى ٫خاظت ٚحر بن الض٦خىع ٧امل َى اللي عؾم
السغٍُت؟" عص ٖمغ في جهضً٧ ٤امل ٖلى ٦المها:
 صا ٧له ٢لخه لىٟسخي بـ الؿاا ٫عؾمها لُه وبِكاوع بحها ٖلى بًه؟ واػايوٗ٢ذ الُالؾم صي في بًض الصسو اللي بُ٣خل الىاؽ وبُضبذ ٞحهم وَضٞه
بًه مً ٧ل صٍ؟" عصث ٞغٍضة في ؾُ٨ىت عجُبت ،و٢الذ" :ؤٖخ٣ض إلاا هغوح
ً
مؿدى٨غا بٌٗ الصخيء لهظا
اإلاٗبض ٧ل خاظت َخخ٨ك ٠لىا  ".عص ٖمغ
ال٨الم" :اػاي بطا ٧اهذ السغٍُت مٟحهاف ؤي بقاعة لي مى ،٘٢ومؿاخت
اإلاٗبض مهىلت ،والى٢ذ بُضاَمىاَ ،ىضوع ٖلى ببغة في ٦ىم ٢ل؟" عصث ٞغٍضة
بؿاا ٫بضا بضحهُا:
 ما َى اإلا٨ىن الغثِسخي لهظٍ السغٍُت ؟ً
مخدحرا:
عص ٖمغ
 ج٣هضي بًه؟٢الذ في َضوء:
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 ٌٗجي لىخت السغٍُت صي ٖلحها بًه ٚحر زُىٍ للمبجى وخغو ٝباللٛتؤلاهجلحزًت جمشل م٣اَ٘ مدضصة صر؟
 صر...ً
 بطا الػم ً٨ىن في خاظت َخٗغٞىا َضٞىا مىظىص في ؤههي ُ٢إ خغفيبالٓبِ ،وؾاٖتها َُب٣ى اهدؿغ البدض في م٩ان يُ ٤ظضا مم ً٨ؾاٖتها
هالقي اللي بىضوع ٖلُه.
٢اٖ ٫مغ في هبرة ؤمل:
 ًاعٍذ ً٨ىن ٦الم ٪صر ،بـ الؿاا ٫بًه الخاظت اللي مم ً٨حكاوع لىاٖلى اإلا ُ٘٣اللي ُٞه الخاظت اإلاؿخسبُت؟ مم ً٨هداو ٫هبو في السغٍُت
جاوي ووكىً ٝم ً٨هالقي ؾهم مؿخسبي ؤو ؤي خاظت حؿهل ٖلُىا ٧ل البدض
صٍ .بِىما َما ٖلى طل ٪ؾمٗا ً
٢غٖا لباب ال٨بِىت ٧ان مغا٢ب الُ٣اع ٢ض
خًغ إلاغاظٗت الخظا٦غ والخإ٦ض مجها ٦ما َى مخٗاعٖ ٝلُه في الُ٣اعاث
اإلاهغٍت ،وإلاا ؤْهغا له الخظا٦غ وي٘ ٖلحها ٖالمت واههغٞ ٝخىاولها مىه
ٖمغ وويٗها في ظُبه.
هٓغ ٖمغ بلى ٞغٍضة و٢ض خاو ٫نغ ٝهٓغٍ ٖجها بلى ظهت الكبا ٥اإلاُل ٖلى
الُغٍ ٤بِىما جلٗشمذ قٟخاٍ بخمخمت بضث ٧لماث وص ؤن ًخٟىٍ بها ،ول٨ىه
عاظ٘ هٟؿه ٣ٞالذ ٞغٍضة و٢ض عم٣خه بىٓغة ؾاخغة و٢ض ػاٚذ بُٗجها ظهت
الكبا ٥اإلاجاوع لها بِىما بؿمت ع٣ُ٢ت ٧اهذ ٢ض اعحؿمذ ٖلى وظهها:
 ٦ىذ ٖاًؼ ج٣ى ٫بًه وؾ٨ذ في آزغ لخٓت؟عص ٖمغ و٢ض وظه هٓغٍ بلحها واعحؿمذ ٖلى وظهه ابدؿامت ظمُلت:
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٢الذ في ع٢ت:
 ًَبٗا ؤوما ٫اهذ م٨ٟغ اًه؟
عص ٖمغ و٢ض اخخجؼث بضازله ٧لماث ٦شحرة لِـ لٗضم عٚبخه بالبىح بها،
ول ً٨وي٘ مكاٖغٍ في ٢الب ٦المي ؾُ٣ٟضَا ً
٦شحرا مً مٗىاَا ،بجها اللخٓت
التي حكٗغ ٞحها بعجؼ اللٛت مهما ٧اهذ جل ٪اللٛت ًٖ ؤن حٗبر ٖما بضازل٪
ً
قٗىعا ال ًىن ٠وال ًم ً٨ل٩لماث ؤن حٗبر ٖىه
ٖىضما ً٨ىن ما بضازل٪
ومهما نُٛذ ألالٟاّ ؾخٓل ٖاظؼة ًٖ البىح بم٨ىىن نضع.٥
ً
٦شحرا ما ج٨ىن اللٛت بحن اإلادبحن هي الهمذ ٣ٞض حٗبر ألاٖحن ٖما حعجؼ ٖىه
ألالؿً ،بِىما جب٣ى الغوح هي اإلاٗبر ألآٖم ًٖ ٧ل م٨ىىهاتها ،ول ً٨ال جبىح
بال بلى عوح مشلها جؼاوظتها في ٖالم الُٛب لُ٨ىن مجها ألالٟت في ٖالم
الكهاصة.
٢الذ ٞغٍضة في زجل م٣غون بلهٟت:
 َُب ؤها َؿهل ٖلُ ٪الُغٍ ،٤ؤها ٖمغي ما خبِذ خض بالك٩ل صٍ ،ختىظىػي ال٣ضًم ٦ىذ بدبه ظضا وبدترمه ظضا ،ل ً٨مٗا ٥اهذ خؿِذ
بداظت مسخلٟت ،خؿِذ ان مكاٖغي هي اللي بخدغ٦جي ػي ما ا٦ىن بيذ في
الشاهىي عاًدت ج٣ابل خبُبها ،مٗاً ٥ا ٖمغ بدـ اوي مل الض٦خىعة ٞغٍضة
ٖاإلات آلازاع ،بدـ اوي ٞغٍضة البيذ اللي بًٟاًغ اللي ملهىٞت ٖلى خبُبها
وزاًٟت ٖلُه.
٧ان ٖمغ ٌؿم٘ جل ٪ال٩لماث التي جٖ ٘٣لى مؿمٗه ُُٞغب لها وظضاهه
وَكٗغ ٦إهما ٢ض ٖثر ٖلى اإلاُ٣ىٖت الًاجٗت لبُتهى ًٞجضاٖب مؿامٗه،
َمؿذ ٞغٍضة م٨ملت الٗؼٖ ٝلى ؤوجاع ٢لبه:
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 ؤها هٟسخي اللي اخىا ُٞه صا ًيخهي ٖكان ًجمٗىا بِذ واخض ".بِىما ٧اهذجخ٩لم ٢ام ٖمغ و٢ض ظشا ٖلى ع٦بدُه ؤمام مٗ٣ضَا وؤمؿ ٪بُضحها التي َاإلاا
وٗم بمالمؿتها ؤو٢اث اإلاُاعصة ويمها بحن ًضًه ٦دمامت بًُاء هؼلذ بحن
ً
ُٟ٦ه واهدجى ً٣بلها و٢ض هٓغ في ُٖىحها اللخحن جىطخان خبا وزىٞا في و٢ذ
واخض مما ٢ض ًالُ٢اٍ ،هٓغ ٖمغ في ُٖىحها و٢ا٫
 -:ؤها بدبً ٪ا ٞغٍضة ،ومل مم ً٨خاظت في ال٨ىن جٟغ٢جي ٖى ٪ختى اإلاىث
ٖكان ؤها لى مذ عوحي َتهُم خىالُ٩ى جدمُ٩ي مً ٧ل قغ ،زلُ٩ى ظىبي ؤها
مدخاظ ٪ظضا في الٟترة صي ،ؤها ٖاع ٝاوي وعَخ ٪مٗاًا في ال٣هت صي ٧لها
بـ وهللا ٖلى ؤص ما اللي بُدهل صٍ مسىٞجي ٖلى ؤص ما اها مبؿىٍ اهه ٢غبجي
مى ٪وزالوي ا٦دك ٠ؤص بًه ٦ىذ بدب ٪ومل ٖاع.ٝ
عصث ٞغٍضة بخجهُضة و٢ض ا٢تربذ مً وظهه ؤ٦ثر ٞإ٦ثر:
 اهذ ٖمغ ٥قٟذ اجىحن بُدبىا بٌٗ ومل ٖاعٞحن؟ابدؿم ٖمغ ابدؿامت ناُٞت ٞا٢تربذ مىه ختى ازخلُذ ؤهٟاؾهما ٞإمؿ٪
بغؤؾها بحن ًضًه زم ٢بل ظبُجها بلشمت خىىهت ٖبرث ًٖ ٧ل ما ًجِل بهضعٍ،
ً
زم ٢ام بلى مٗ٣ضٍ وَى ًسغط ً
مخجهضا ٦إهما َىا ٥مغظل ًدتر ١صازل
ػٞحرا
نضعٍ الٗاق.٤

***
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 - 31اهُل ٤ؤًمً بلى اإلاُاع و٢ض ونل في ؾغٖت ٦بحرة ختى ونل بلى ٢اٖت ٦باع
الؼواع ،ؤٖلم ؤمً اإلاُاع ؤهه ًخدغ ٥في مهمت وؤهه ًجب ؤن ٌؿخ٣ل الُاثغة
اإلاخجهت ً
ٞىعا بلى ألا٢هغ.
بالٟٗل نٗض بلى الُاثغة و٧ان بم٣ضوعٍ ؤن ٌُٗي ؤوامغ بلى بصاعة الؿ٨ت
الخضًض ؤن جى ٠٢الُ٣اع في اإلادُت اإلا٣بلت ل٨ىه ؤعاص ؤن ًتر٦هما وٍغا٢بهما
لُٗلم َضٞهما وبُٛتهما٣ٞ ،ض ًىنالٍ بلى ٧ل ؤَغاَ ٝظٍ الًُ٣ت صٗٞت
واخضة ،ولظل٢ ٪غع ؤن ًالخ٣هما بىٟؿه لُ٨ىن ًٖ ٦شب مً ٧ل ما ً.٘٣
خل٣ذ الُاثغة في الؿماء مخجهت بلى مُاع ألا٢هغ ،و٧اهذ مضًغٍت ؤمً
ال٣اَغة ٢ض ؤعؾلذ للخيؿُ ٤م٘ مباخض ألا٢هغ ختى ج٨ىن في اؾخ٣با٫
الًابِ ؤًمً الظي ًجلـ آلان في الُاثغة ً٨ٟغ في ولضٍ الظي ال ٌٗلم
مهحرٍ وفي ػوظخه التي جغ٦ها في اإلاؿدكٟى ال ًضعي ما الظي ظغي لها ،باث
ً
باَخا والىاً ٘٢
مغٍغا وال ًغي زلٟه مً اإلااضخي ؾىي خُاة ممؼ٢ت.
اإلاؿخ٣بل
في ًٚىن ؾاٖت وهه ٠الؿاٖت مغث ٖلُه ٦ش٣ل الجبا ٫ل ً٨الظي َىجها
ً
٢لُال ؤهه ٟٚى وؤزظجه ؾىت ٣ٞض مٗها الىعي ً
جماما لى٢ذ ٢لُل زم ؤٞاٖ ١لى
ؤػٍؼ ؤ٩ٞاع اظخاخذ ٖ٣له ومساو ٝؤإلاذ به.
ونل بلى مُاع ألا٢هغ وَىا ٥اؾخ٣بله ؤخض يباٍ مباخض ألا٢هغ ًضعى
ً
ً
الًابِ صًاب٧ ،ان في عجبت عاثض ،و٧ان عظال ٖىُٟا لبٗض خض ال حٗغٝ
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الغخمت ٢لبه بل ٧ان ٦مً نُ٢ ٜلبه مً ُٗ٢ت مً الجغاهِذ و٢ض ٧ان
قضًض الظ٧اء مخ٣ض الظًَ.
اؾخ٣بل صًاب اإلا٣ضم ؤًمً بترخاب قضًض وخٟاوة بالٛت وج٣ضًغ واضر،
ً
ً
واضخا:
بِىما ؾإله ؤًمً ؾاالا
 الُ٣غ اللي ظاي مً مهغ ونل وال لؿه؟عص في طًَ خايغ:
 ال ًا ٞىضم ٢ضامه ؾاٖخحن ٖلى ما ًىنل.ؤظاب ؤًمً في خماؽ قضًض:
 مٗىضهاف و٢ذ الػم ه٨ىن في اإلادُت َجرا٢ب اإلاكدبه ٞحهم الض٦خىع ٖمغوالض٦خىعة ٞغٍضة اهذ ٖىض ٥زلُٟت ًٖ الًُ٣ت؟
عص صًاب:
 ؤًىة ًا ٞىضم مٗالي مضًغ ألامً ٧لمجي بىٟؿه وجىانلذ م٘ ؤمجض فياإلاضًغٍت ٖىض٦ىا صا صٗٞتى ًا ٞىضم وٖغٞذ مىه جٟانُل الًُ٣ت واها َىا
جدذ ؤمغ.٥
ً
عص ؤًمً و٢ض َؼ عؤؾه ٢اثال:
 َُب اخىا مل ٖاًؼًٍ ه٣بٌ ٖلحهم في اإلادُت ،ؤها ٖاًؼ اٖغَ ٝما ظاًحنَىا لُه وًٍٟلىا جدذ ٖىِىا ،وفي الى٢ذ اإلاىاؾب َى٣بٌ ٖلحهم" َؼ صًاب
مٗبرا ًٖ جل٣ي الخٗلُماث والتي ؾُجغي جىُٟظَا ً
عؤؾه ً
ٞىعا.
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جىظه ؤًمً بلى مدُت ُ٢اع ألا٢هغ و٢ض جمغ٦ؼ في م٩ان ًهٗب مالخٓخه
ُٞه ختى ًخم ً٨مً مغا٢بت ٖمغ وٞغٍضة خا ٫ونىلهما ٞخىظه صًاب بلى
ً
ؤًمً ٢اثال:
 بهذ ٧لذ خاظت ًاباقا مً امباعح؟ َما لؿه ٞايل ٖلى ما ًىنلىا ؾاٖتً
ج٣غٍبا.
عص ؤًمً في بظهاص بال:ٜ
 ال م٩لدل ؤي خاظت ومل ٖاًؼ ؤ٧ل ،محن لُه هٟـ ًا٧ل صلى٢تي؟ ًاباقا مٟحهاف خاظت ،ؾىضوحل بـ جهلب َىل ..٪و٢ض مض ًضٍ بلى ؤًمًبؿاهضوحل والظي بضوعٍ ؤزظٍ بابدؿامت َاصثت:
 َُب مل َ٨ؿ.٪ٟفي طاث الى٢ذ ٧ان ٖمغ وٞغٍضة ًداوالن ؤن ًهال بلى ٨ٞغة حُٗجهما ٖلى ٪ٞ
عمىػ َظٍ السغٍُت التي ال جبضو ٞحها ؤي جٟانُل حٗحن ٖلى مٗغٞت الىُ٣ت
التي ًغٚبان في الىنى ٫بلحها ،وم٘ َى ٫الغخلت مً ال٣اَغة بلى ألا٢هغ ٧ان
ً
اؾخٗضاصا لُىم
٧ل مً ٖمغ وٞغٍضة ٢ض ازخلـ ؾاٖت مً الىىم في الُ٣اع
ظضًض ال ٌٗلم  ٠ُ٦ؾِؿحر بال هللا ،ولَ ً٨ظٍ اللخٓاث التي ؤعاخا ٞحها
ٖ٣لبهما ٧اهذ لها ألازغ البال ٜفي بٖاصة ججضًض زالًا اإلاش ،وباجذ ألامىع في
طَىحهما ؤوضر مً طي ٢بل ،وبضؤ ٖمغ في مىامه ٌُٗض جغجِب ألاوعاٖ ١لى
هدى ٢ض ٌٛحر ً
٦شحرا خاإلاا ًهال بلى اإلاٗبض "مٗبض عمؿِـ الشالض" بِىما ٧اهذ
ٞغٍضة ج٨ٟغ في ألامغ ختى في هىمها و٢ض َبٗذ السغٍُت في طَىحهما ٞإنبدا
ًغٍاَا في مىاَما وَما ًخإمالَا بالٗ٣ل الباًَ الظي ؾُٗمل م٘ الٗ٣ل
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الىاعي ً
ظىبا لجىب للىنى ٫بلى  ٪ٞعمىػ َظٍ السغٍُت والتي بضوعَا
ؾخدل لهما ؤلاق٩ا ٫الظي وٗ٢ا ُٞه.
وم٘ ا٢تراب ونى ٫الُ٣اع٧ ،ان ٖمغ ٢ض اؾدُ ٔ٣وؤًٞ ٔ٣غٍضة لدؿخٗض
٢بل ؤن ًضزل الُ٣اع بلى مدُت ألا٢هغ ،و٢ض خاوٖ ٫مغ ؤن ًغا٢ب اإلادُت
مً زل ٠قبا ٥اإلا٣هىعة التي ًُ٢ا ٞحها جل ٪الؿاٖاث وٍداو ٫ؤن ًبهغ
ما الظي ًجغي زاعظها.
بضث اإلادُت َبُُٗت ظضا لِـ ٞحها خغ٦ت مغٍبت ؤو شخيء ًلٟذ الاهدباٍ،
ً
الؿاثدىن َىا وَىا ،٥و٦ظا ؤَل ألا٢هغ بُبُٗتهم اللُىت الُُبت عظاال
ً
ووؿاء،الباٖت الجاثلىن َىا وَىا ٥وال٩ل ٌؿعى وعاء ل٣مت الِٗل في ًىم
بضا ٖاصًا ظضا ،وَىا اَمإن ٖمغ بلى ؤن اإلادُت زالُت ُٞلب مً ٞغٍضة ؤن
جخجهؼ للسغوط مً اإلا٣هىعة زم بلى باب الُ٣اع.
و٢ض جىظها بلى باب اإلادُت في ؾغٖت ٚحر ملٟخت ،و٧ان في اهخٓاعَما ؤًمً
الظي ٧ان ٢ض ججهؼ ٞىع ٖلمه بىنى ٫الُ٣اع بلى اإلادُت ،وبالٟٗل مغ ٖمغ
وٞغٍضة وَما جدذ ؤٖحن اإلا٣ضم ؤًمً والغاثض صًاب ،ول ً٨لم ٌكٗغا بصخيء
ٖلى ؤلاَال ١واؾخ٣ال جا٦سخي ؤمغاٍ بالخىظه نىب مٗبض عمؿِـ الشالض
ومضًىت َابى.
٧ان ؤًمً ٢ض اؾخ٣ل الؿُاعة التي ٧ان ً٣ىصَا الغاثض صًاب وجىظها زلٟهما
بٛحر ؤن ٌكٗغاَما ؤن ً
ؤخضا ًخٗ٣بهما ،ل ً٨العجُب ؤن ؤًمً ًهغ ؤن
ًخٗ٣بهما َى وصًاب بمٟغصحهما بضون جضزل مً باقي ال٣ىاث الكغَُت
ال٣ابٗت في ٢ؿم الكغَت٣ٞ ،ض ؾإله صًاب "هبل ٜال٣ىاث جخدغً ٥اباقا
وجدانغ اإلادُت؟" ؤظاب ؤًمً بإهه ال ًغٍض ؤن ٌكٗغَما بإجهما مغا٢بحن
و٦ظا ًغٍض ؤن ًتر٦هما ًهالن بلى بُٛتهما ٣ٞض ٌؿاٖضٍ َظا ً
٦شحرا ٖلى ٪ٞ
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ؤلٛاػ َظٍ الًُ٣تٞ ،لغبما قٗغا بال٣ىاث الكغَُت وَغبا ؤو ٚحرا وظهتهما
مما ٌٗؿغ ٖلى ؤًمً مٗغٞت ما ونال بلُه مً مٗلىماث ًٖ الًُ٣ت ،و٢ض
٧ان َظا ألامغ قضًض الٛغابت باليؿبت بلى صًاب الظي ٧ان ًغي مً الُبُعي
ؤن ج٨ىن مٗهم باقي ال٣ىاث في لخٓاث ٦هظٍ ،ول٨ىه ؤَإ ألاوامغ وعؤي ؤهه
َى وؤًمً ٢اصعون ٖلى ال٣بٌ ٖلحهما بؿهىلت.

***
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 - 32٧ان ٖمغ ًدمل في ًضٍ لىخت بُ٩اؾى ،وٍدمل الخدلُل الُُٟي لُب٣اث
زلُٟت اللىخت والتي جدىي زغٍُت اإلاٗبض والتي ٖلى ؤزغَا ؾُهالن بلى
َضٞهما ،وبِىما َما ٌؿحران في قىاعٕ ألا٢هغ الجمُلت ،جل ٪اإلاضًىت التي
حٗب ٤بالجما ٫والخاعٍش ،جل ٪اإلاضًىت التي جدمل مً الؼمان ما ًٟى١
السمؿت آالٖ ٝام قهضث مً نغو ٝالضَغ ما لم ٌكهضٍ ٚحرَا؛ ٞهي
جدىي جاعٍش ؾُغٍ ؤظضاص ٖٓام ٢لما ؤن ًجىص الؼمان بإمشالهم.
الكىاعٕ ٧اهذ هُٟٓت ظضا والىاؽ جبضو ٖلى وظىَهم الُُبت والىبل وال٨غم
٦ظا عاثدت اإلا٩ان حٗب ٤بخاعٍش سخُٞ ،٤مضًىت ألا٢هغ جل٣ب بمضًىت اإلااثت
ً
٢ضًما باؾم َُبت وهي ٖانمت مهغ في
باب ؤو مضًىت الكمـٖ ،غٞذ
الٗهغ الٟغٖىوي ،وهي جٖ ٘٣لى يٟتي الىُل الُٗٓم بدُض ً٣ؿمها بلى
ظؼثحن البر الكغقي والبر الٛغبي ،جبٗض ًٖ ال٣اَغة ب ُ٦ 670لى وبها مٗابض
ال ٌٗغ ٝالخاعٍش لها ً
هٓحرا ،بها مٗبض ألا٢هغ وال٨غه ٪وَغٍ ٤ال٨باف الظي
ًغبِ بُجهماًٞ ،ال ًٖ البر الٛغبي الظي ًدىي واصي اإلالى ٥وواصي اإلال٩اث
ً
ً
ومٗبض الضًغ البدغي ومٗبض الغامؿُىم وجمشاال ممىىها و٢ض بىِذ ٢بل 5000
ً
جدضًضا خُىما قغٕ ملى ٥ألاؾغة الغابٗت في بىاء َُبت
آالٖ ٝام مً آلان
ٖام .١ 2575م وونلذ َُبت بلى ؤوط مجضَا في ٖهغ ألاؾغة الخاصًت ٖكغ
ٖلى ًض الٟغٖىن مىخىخخب ألاو ٫والظي اؾخُإ جىخُض البالص مً الٟىضخى
التي ٧اهذ ٢ض صبذ ٞحها وظٗلها ٖانمت مهغ ختى جهاًت خ٨م الٟغاٖىت في
ألاؾغة الخاصًت والشالزحن ٖلى ًض الٟغؽً ،غظ٘ الؿغ في حؿمُتها َُبت بلى
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الغومان وبال ٞهي في ػمان خ٨م الٟغاٖىت ألا٢ضمحن ٧ان اؾمها "واٌؿذ"
و٢ض ط٦غَا َىمحروؽ في الُاطجت السالضة ووٗتها ٞحها بإؾماء ٖضة مجها
"مضًىت الكمـ " ومضًىت الهىلجان ومضًىت الىىع ختى ظاء الٟخذ الٗغبي
ؤلاؾالمي ٖلى ًض الصخابي الجلُل ٖمغو بً الٗام عضخى هللا ٖىه وؾماَا
بمضًىت ألا٢هغ وَى ظم٘ الجم٘ ل٩لمت ٢هغ وطل ٪ل٨ثرة ال٣هىع ٞحها ومً
طل ٪الخحن ؾمُذ مضًىت ألا٢هغ.
ً
ج٣غٍبا جاعٍش ٧ل قبر في َظا اإلا٩ان
وٖلى الغٚم مً ؤن الض٦خىع ٖمغ ًدٟٔ
بال ؤن ٖٓمخه وعوٖخه َٛذ ٖلى ٨ٞغٍ ٞجٗلخه ًىبهغ به ٦إهما ًُالٗه للمغة
ألاولى بن الخاعٍش وبن مطخى ػمىه ب٣ي ؤزغٍ .
ونل ٖمغ وٞغٍضة بلى "مٗبض عمؿِـ الشالض " ومضًىت َابىٞ ،هظا اإلاٗبض
٧ان ٢ض ؤ٢امه عمؿِـ الشالض لًىاء الؿ ًٟاإلا٣ضؾت وَٗخبر َظا اإلاٗبض
ً
همىطظا للمٗبض اإلاهغي ال٩امل؛ ٞهى ًبضؤ بهغح ُٖٓم ًؼٍىه جمشاالن للمل٪
ً
مً الساعط ،وٍلُه مً الضازل الٟىاء اإلا٨كى ٝالظي جدضٍ البىاث ٪قغ٢ا
ً
وٚغبا
وٍبضو اإلالٖ ٪لى ألاٖمضة في َُئت ؤوػوعَـ ،والجضعان مؼزغٞت بالى٣ىف
التي جمشل اإلال ٪في ؤويإ مسخلٟت ؤمام ؤلاله آمىن ،زم ًلي طل ٪صَلحز به
نٟان مً ألاٖمضة ألاو ٫مجها ًخ٨ىن مً ؤٖمضة جلخه ٤بها جمازُل ؤوػٍغٍت
ٖلى همِ جمازُل الٟىاء ،واله ٠الشاوي ًخ٨ىن مً ؤعبٗت ؤٖمضة ٖلى َُئت
هباث البرصي ..وٍ٣ىصها َظا الضَلحز بلى بهى ألاٖمضة الظي ًاصي بضوعٍ بلى
اإلا٣انحر الشالر السانت بةًىاء الؿ ًٟاإلا٣ضؾت لشالىر َُبت ،وبلى
ظىاعَا ًىظض ٖضص مً الٛغ٧ ٝاهذ حؿخٗمل للٗباصة.
ٞهظا اإلاٗبض الجىاثؼي ؤو مٗبض مضًىت َابىٌٗ،ض مً ؤٖٓم مٗابض ألاؾغة
الٗكغًٍ ،قُضٍ اإلال ٪عمؿِـ الشالض ل٢امت الُ٣ىؽ الجىاثؼٍت له
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ً
ً
ولٗباصة اإلاٗبىص آمىنٌٗ .خبر َظا اإلاٗبض ؤٞسم اإلاٗابض ؤزازا و ه٣كا ،و٧ان
ً
ً
جمشا( ٫آمىن) به مؼٍىا بالحجاع ال٨غٍمتٖ ،لى ظضعان اإلاٗبض هجض ه٣ىقا
ً
مىٓغا ًهىع الاهخهاع البدغي ٖلى ٢باثل قٗىب البدغ (الكغصاها)،
ُ٢مت،
ومىاْغ ؤزغي جمشل الخملت البدغٍت ٖلى اللُبُحن ٦ما هغي بٌٗ اإلاٗبىصاث
خاملت ال٣غابحن مً الًُإ اإلالُ٨ت جدًغَا للمٗبىص آمىن في اإلاٗبض،
وؤقغٖ ٝلى بىاء اإلاٗبض "ؤمىن مـ" ؤمحن زؼاهت مٗبض آمىن وٍغجر البٌٗ
ؤن ٧لمت "َابى" حكحر بلى ؤمىدخب ابً خابى ،وػٍغ ؤمىدخب الشالض٦ ،ما ؤن
َىا ٥اٖخ٣اص ؤن َظٍ الدؿمُت جغظ٘ بلى ال٩اًَ اإلاؿُخي ،الظي ٧ان ًُ٣م في
ً ً
مترا َىال مً الكغ١
َظٍ البٗ٣ت بٗض طل .٪وجبل ٜمؿاخخه ما ً٣غب مً 320
ً
بلى الٛغب ،وً 200
ٖغيا مً الكما ٫بلى الجىىب ،وَى ٌٗخبر اإلاٗبض
مترا
الىخُض اإلادهً ،ومً ؤٚلب الًٓ ؤهه قُض ٖلى مغخلخحنٞ ،اإلاغخلت ألاولى
حكمل بىاء اإلاٗبض وملخ٣اجه صازل ؾىع مؿخُُل .واإلاغخلت الشاهُت بضؤث
ؤٚلب الًٓ في الىه ٠الشاوي مً خ٨م اإلال ٪عمؿِـ الشالض ،وفي َظٍ
الٟترة جم حكُِض الؿىع الساعجي ببىابدُه ال٨بحرجحن اإلادهيخحن في ٧ل مً
الكغ ١والٛغب و٢ض قُض بحن الؿىعًٍ في الكما ٫والجىىب مىاػ ٫ال٨هىت
وال٣اثمحن ٖلى اإلاٗبض.
جم جسُُِ مٗبض مضًىت َابى بك٩ل مىٓم ٞللمٗبض ؾىعان ،ؾىع صازلي
وآلازغ زاعجي ،وٍىظض زاعط ؾىع اإلاٗبض اإلاغسخى السام بالؿ ،ًٟوٖىض
الضزى ٫بلى اإلاٗبض مً مضزلت بالجهت الجىىبُت الكغُ٢ت ججض بىابت ٧ان
ًجاوعَا مً الجاهبحن حجغجان للخغاؾت لىهل بلى ماًُلٖ ٤لُه بىابت
عمؿِـ الشالض الٗالُت وَى بىاء ٞغٍض مً هىٖه في مهغ ،و٢ض ؤمغ عمؿِـ
الشالض بدكُِضٍ ٖلى همِ ال٣الٕ الؿىعٍت

***
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 - 33صزل ٖمغ وٞغٍضة وَما ًىٓغان بلى َظا البهى الٗمال ١وٍداوالن ؤن ًخ٣ٟضا
السغٍُت التي ٧اهذ في ؤًضحهما باطلحن ٧ل ما في وؾٗهما لخٟؿحر َظٍ
السغٍُتٞ ،السغٍُت ؤمامهما جه ٠اإلا٩ان في ؤوازغ ال٣غن الخاؾ٘ ٖكغ،
و٧ان خُجها م٣ؿ ًما بلى م٣اَ٘ بإخغ ٝاللٛت ؤلاهجلحزًت ،ؤما آلان ٞالىي٘ ٢ض
حٛحر وَغؤ ٖلى اإلا٩ان ال٨شحر مً ٖملُاث الترمُم والخجضًض ،وبٗض مجهىص
ً
ج٣غٍبا ؤن ًى ٘٢السغٍُت ٖلى البىاء الخالي ُٗٞغٝ
ٖؿحر اؾخُإ ٖمغ
ماَُت ٧ل م ُ٘٣مً السغٍُت في ؤعى الىا.٘٢
وبمؿاٖضة ٞغٍضة التي لم جخىان للخٓت واخضة في مض ًض الٗىن له وبظ٧ ٫ل
ما حٗغ ٝمً مٗلىماث ختى ججٗل السغٍُت حٗبر ًٖ وا ٘٢اإلاٗبض آلان ،ولً٨
ب٣ي ألامغ ألا٦ثر خحرة ؤمام ؤُٖجهما َى ؤن مؿاخت اإلاٗبض ضسمت ظضا
والسغٍُت لِـ ٞحها ؤي جٟانُل ؤو ٖالماث جىضر م٩ان الصخيء الظي
عؾمذ السغٍُت لدكحر بلُه.
خاوٖ ٫مغ ب٩ل الُغ ١ؤن ًجم٘ الخغو ٝالتي ٖلى السغٍُت لخُُٗه مٗجى
ؤو ٧لمت ؤو جٟهُلت ل٨ىه عجؼ ً
جماما ًٖ الىنى ٫بلى ؤي َض ،ٝوبِىما َما
ٖلى طل٧ ٪ان ً ٠٣اإلا٣ضم ؤًمً والغاثض صًاب ًٖ ٦شب ًغا٢بان ما ؾُٟٗله
ٖمغ وٞغٍضة لُهال بلى بُٛتهما ،و٢ض ب٣ي صًاب ٖلى ؤَبت الاؾخٗضاص في
اهخٓاع بقاعة ؤًمً لالهً٣اى ٖلحهما وال٣بٌ ٖلحهما مباقغة.
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لم ًخىان ٖمغ في مداولت َ ٪ٞظٍ السغٍُت التي ال جبضو ؤؾهل ؤ ًبضا مً
الُالؾم التي نُٛذ مجها ،وألاَم ؤجهما ال ٌٗغٞان ٖما ًبدشان َل ًبدشان
ًٖ عؾمت ؤو ٖالمت ؤم زغٍُت ظضًضة إلا٩ان آزغ ؤم ماطا؟؟؟؟؟
ؤظٟل ٖمغ للخٓاث ًداو ٫ؤن ٌؿخجم٘ ٖ٣له وٍغبِ ألاخضار ،وٞجإة هٓغ
بلى ٞغٍضة و٢ا:٫
 الؿغ ل ٪ٟلٛؼ السغٍُت صي َى اإلاهٟىٞت الغ٢مُت ،واضر اجها مل بـاحٗلمذ ٖكان حكاوع ٖلى م٩ان زغٍُت اإلاٗبض ،ل و٦مان ٖكان حكاوع ٖلى
اإلا٩ان اإلاُلىب ظىة اإلاٗبض.
حعجبذ ٞغٍضة وعم٣خه بىٓغة زالُها ؤلاعجاب باالؾخٛغاب و٢الذ:
 اػاي َُب ٞهمجي؟ؤزغط ٖمغ اإلاهٟىٞت الغ٢مُت مً ظُبت والتي ٧ان ٢ض خٟٓها ًٖ ْهغ ٢لب
و٢ا ٫لها في ؾغوع بضا ٖلى نىجه "بصخي مٗاًا ٦ضٍ "
2

1
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1

2

1

2

3

3

1

1

4

9

2

2

2

3

11

1

3

٢اٖ ٫مغ :إلاا هدِ السغٍُت واإلاهٟىٞت الغ٢مُت اللي ٧اهذ في ألانل
الُلؿم اللي ٖلى ْهغ البيذ ظىب بٌٗ وه٨ٟغ قىٍت َىالقي بن الػم ً٨ىن
في ٖال٢ت بُجهم لن مٟخاح بًجاص السغٍُت صي ٧ان َى اإلاهٟىٞت صي وبىٟـ
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اإلاىُ٨َُ ٤ىن مٟخاح خل السغٍُت بغيى في اإلاهٟىٞت لن اخىا مٗىاف
ٚحر اإلاٗلىمخحن صو ٫وبـ.

هٓغث ٞغٍضة بخعجب قضًض و٢الذ:
 َُب جٟخ٨غ اػاي السغٍُت صي مم ً٨حكاوع ٖلى م٩ان َىا ؟عص ٖمغ و٢ض بضث ٖلُه الخحرة مغة ؤزغي:
 مل ٖاع ،ٝبـ الػم ُٞه ٖال٢ت بُجهم ،ؤها مذي َُدكل.وَىا ؾإلخه ٞغٍضة "اهذ م٣لخلِل اػاي قاوعث اإلاهٟىٞت صي ٖلى م٩ان
ً
مىضخا:
السغٍُت؟" عص ٖمغ
 ٧ل ن ٠مً اإلاهٟىٞت ٧ان بِكاوع ٖلى م٩ان في ال٣هغ مىظىص ُٞه٧لمتٞ ،الغ٢م ألاو ٫في اله ٠بِكاوع ٖلى ع٢م الضوع في ال٣هغ والغ٢م
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الخاوي بِكاوع ٖلى ع٢م الٛغٞت في الضوع والغ٢م الشالض بِكاوع ٖلى اججاٍ
الغ٢م في ٖ٣اعب الؿاٖت ٌٗجي ع٢م  3بِكاوع للخاثِ الكغقي وَ٨ظا ...
ٖاظلخه:
 َب والغ٢ممحن الباُ٢حن؟ الغ٢م الغاب٘ بِكاوع ٖلى البٗض ألا٣ٞي مً ظهت الخغ ٝالُمحن للخاثِوالغ٢م ألازحر َى الاعجٟإ الغؤسخي لل٩لمت .
هٓغث ٞغٍضة في اهبهاع ٦بحر؛  ٠ُ٦له ؤن ًضع٧ ٥ل َظا ٞهي خ٣ُ٣ت ؤمام عظل
ٖب٣غي ،زم ٢الذ:
 ؤٖخ٣ض بن اهذ ٦ضٍ خلُذ اإلاىيىٕ .ً
مؿخٛغبا- :
ؤظاب ٖمغ
بػاي؟
 ؤُ٦ض صي هٟـ الُغٍ٣ت اللي َدكاوع بحها السغٍُت ٖلى اإلا٩ان اللي اخىاٖاًؼٍىه.
ٟ٢ؼ ٖمغ خُض هُذ في عؤؾه ٨ٞغة ال جسُغ لألبالؿت ٣ٞا :٫بـ الهٟىٝ
ألاعبٗت زالم ٧ل ن ٠قاوع ٖلى م٩ان ٞحن اله ٠السامـ اللي بِكاوع
ٖلى اإلا٩ان َىاٞ " .ىُ٣ا في و٢ذ واخض" "مجمىٕ ألاٖمضة" ضخٖ ٪مغ
و٢ا :٫بخىا إلاا ظمٗىا ٧ل ن ٠ونلىا لخاعٍش مُالص ظضي وقاوع ٖلى اللىخت
اإلاغؾىمت لجضي في ال٣هغ ،ومً َىا اهُل٣ىا لى ظمٗىا ألاٖمضة َخُل٘
ٖىضي ألاع٢ام صي "."8 7 29 10 6
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٧ان ٖمغ و٢ض ؤزغط ً
٢لما ٧ان ٢ض ؤزظٍ مً بِذ الض٦خىع ماوـ ،و٦خب ٖلى
ً
ظضًضا ٌٗبر ًٖ مجمىٕ
وع٢ت السغٍُت ألاع٢ام الؿاب٣ت لخ٨ىن له نٟا
ألاٖمضة.
٢الذ ٞغٍضة:
 َُب الغ٢م ألاو٧ ٫ان بِكاوع ٖلى ع٢م الضوع في ٢هغ ظضَ ٥يكاوع َىااػاي ٖلى ع٢م الضوع مِٟل ؤصواع؟ ؤظاب ٖمغ و٦إن ً
ٞخدا مً الؿماء ؤهاع له
الُغٍ:٤
 ؤًىة ٦الم ٪صر بـ في ٖالماث بالهجلحزًت ويٗها ظضي لخدل مدلألاصواع٢ " .الذ في صَكت:
 َُب ممً ً٨ب٣ى مٗىاَا بًه؟ َى الغ٢م ألاو ٫في اله ٠الجضًض اللي اخىا ٖملىاٍ ٧ام ؟ ..8جىاوٖ ٫مغ الىع٢ت وال٣لم و٦خب ٖلحها ؤخغ ٝاللٛت ؤلاهجلحزًت مً  Aبلى Z
زم ٢ام بخى ُ٘٢جغُ٢م ٖلى ٧ل الخغو ٝبدُض ً٨ىن الخغ ٝألاو ٫ع٢مه 1
والخغ ٝألازحر ع٢مه  26وبهظا ناعث ألاع٢ام لها صالالث بالخغو٩ٞ ،ٝان
الغ٢م ألاوٌ 8 ٫كحر بلى الخغ ،H ٝوبالخالي الغ٢م الشاوى وَى ٌ 7كحر بلى
الخغG ٝ
ً
ٞغص ٖمغ مداوال جىنُل وظهت هٓغٍ لٟغٍضة" :بالُغٍ٣ت صي ه٨ىن خهغها
البدض في الُ٣إ ٖلى السغٍُت اللي بِكاوع ٖلى الٛغٞخحن اللي في ظهت
الٛغب.
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٢الذ ٞغٍضة مؿخٛغبت:
 َُب َل في الٛغٞت  gوال في الٛغٞت h؟ مى٣ضعف هدضص مً ٚحر ما ه ٪ٟمٗجى الغ٢م الخالذ واللي ًصاًما بِكاوع ٖلى
الاججاة٣ٞ ".الذ ٞغٍضة في ٚغابت قضًضة" :وجٟخ٨غ ع٢م  29بِكاوع ٖلى ؤههي
ً
٢اثال :مل اخىا ً
صاًما بىى ٘٢الغ٢م صٍ ٖلى ؤع٢ام الؿاٖت
اججاٍ؟" عص ٖمغ
ووكى ٝبِكاوع ٖلى ؤههي اججاٍ؟
٢الذ :خؿب ٦الم ٪ؤًىة ..
٣ٞا ٫في ؾغٖت:
 ًب٣ى ٖكان وٗبر ًٖ ٖ 29لى ؤع٢ام الؿاٖت َىل ٠الؿاٖت مغة َخب٣ى 12وَىلٟها مغة جاهُت َخب٣ى  ،24وإلاا هُجى هلٟها جالذ مغة ٖكان هىنل 29 ٫
َخالقي هٟؿ ٪وٟ٢تي ٖلى الغ٢م  ."5هٓغث له ٞغٍضة في اؾخٛغاب قضًض و٢ض
بضؤ ؤلاعجاب بضازلها ًخٟا٢م هاخُت ٖمغ لضعظت قٗغث ؤن ال بعجاب في
الخُاة بٗض َظٍ الضعظت.
جىظه ٖمغ وٞغٍضة بلى الٛغٞت ” “Gومجها بلى الٛغٞت ” “Hوبضا ؤن الهض٘٣ً ٝ
ٖلى الخاثِ الجىىبي مً الٛغٞت ” “Hخُض الاججاة الظي ٌكحر بلُه الغ٢م 5
ٖلى ؤع٢ام الؿاٖت ولم ً٨ٟغا ؤن َضٞهما ً٣ب٘ في الٛغٞت ”ٞ “Gلِـ ٞحها
خاثِ ظىىبي ،ولظل ٪بضث الٗالماث حكحر بلى الٛغٞت ” “Hالتي بها خاثِ
ظىىبي مدؿ٘ ،وَىا وٟ٢ا بدُاػ الخاثِ الجىىبي بضث الغؾىم والى٣ىف
ؤمامهما ٖلى ظضعان اإلاٗبض مهُبت ،ول ً٨لم جدمل لهما ؤي مٗجى ؤو بقاعة بلى
ؤي شخيء .خاو ٫ؤن ًىٟظ الُغٍ٣ت التي اٖخاص ٖلحها بإن ًجٗل الغ٢م الغاب٘
ٌكحر بلى البٗض ألا٣ٞي مً الخغ ٝألاًمً للخاثِ ٞخدغ ٥ما ً٣اعب  10ؤمخاع
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زم وظض الغ٢م ألازحر ٌٗ 6جي ؤهه ًدخاط ؤن ًغج 6 ٟ٘امخاع ًٖ ألاعى ولِـ
مٗهما ما ًغجُ٣ان به ؤو ٖلُه بلى َظا الاعجٟإ؛ ٞاإلاٗبض اعجٟاٖه قاَ،٤
ول٨جهما لً ًهال بلى َظا اإلا٩ان بؿهىلت.
خاوٖ ٫مغ ؤن ًىٓغَ ،ل َىاٖ ٥المت ؤو شخيء مً َظا ال٣بُل ،و٧اهذ ٞغٍضة
طاث بهغ خاص ٨ٞما َى مٗلىم ؤن بهغ اليؿاء ؤخض مً بهغ الغظا،٫
خاولذ ؤن جىٓغ ب٩ل َغٍ٣ت ولم جٟلر ،خملها ٖمغ ٖلى ٦خٟه ووٟ٢ذ
ب٣ضمحها ٖلى ٦خُٟه ختى ج٣ترب ؤ٦ثر ٞإ٦ثر ٞخبهغ بن ٧ان َىا ٥ه٣ل
ٚغٍب ،ول ً٨صون ظضوي وبِىما َما ٖلى طل ،٪صزل عظل مً ؤمً اإلاٗبض
٣ٞض ٧ان الى٢ذ ً
مب٨غا ظضا ،ول٨ىه إلاا عؤي الض٦خىع ٖمغ ٖغٞه لن الض٦خىع
ٖمغ ً
٦شحرا ما ٧ان ًإحي بلى َىا ٥بصخبت ؤٞىاط مً الٗلماء ،و٧ان ًدًغ
مٗه اإلادا ٔٞو٦ى٦بت مً ؤُٖان ألا٢هغ ،وجىظه عظل ألامً بؿاا ٫بلى
الض٦خىع ٖمغ:
 في خاظت ًا ص٦خىع ،اهذ ظاي لىخض ٥اإلاغة صي ،وبٗضًً ظاي بضعي لُه٦ضٍ اإلاٗبض لؿه مٟخدل الؾخ٣با ٫الؼواع؟ ؤظاب ٖمغ ٞغص ألامً:
 بػٍٖ ٪امل بًه ،ؤها بـ ٦ىذ ببدض ًٖ خاظت مهمت ؤوي َخُٟضوى فيالبدض بخاعي ،و٦مان ؤها َٗ٣ض في ألا٢هغ ًىمحن ٖكان مىخٓغ ظغوب مً
الٗلماء َُجىا َىا ٖكان ًؼوعوا اإلاٗبض ،وؾُاصة اإلاداَُ ٔٞجى وَب٣ى
ا٢ىله ٖلى وكاَ ٪وَمخ ٪بـ ٦ىذ ٖاًؼ مى ٪زضمت" ؤظاب ٞغص ألامً:
 بهذ جامغ ًا ص٦خىع.٢اٖ ٫مغ:
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 ؤها ٖاًؼ ؾلم مً اللي بدؿخسضمىٍ في الخىُٓ ٠والهُاهت ٖكان في عمؼٞى٦ ١ضٍ مل ٖاع ٝاقىٞه ممً٨؟ وَبل ٜؾُاصة اإلادا ٔٞؤص بًه اهذ
مخٗاون.
عص ٞغص ألامً بإن َؼ عؤؾه زم ٢ا:٫
 مً ٖىُا الاجىحن ًا ص٦خىع ،بهذ جامغ.ً
مؿغٖا و٢ض ٚاب ص٢اث٢ ٤لُلت لُٗىص ومٗه ؾلم ٦بحر اعجٟاٖه ؾبٗت
وزغط
ؤمخاع ٌؿخسضم لٗملُاث الترمُم والىٓاٞت ،ل٨ىه ؤ٦ض ٖلُه ؤن و٢ذ اٞخخاح
اإلاٗبض الؾخ٣با ٫الؼواع ٢ض ؤوق ،٪ولظلً ٪جب ؤن ًىهي ٖمله في ؤؾغٕ
و٢ذ وٍغظ٘ له الؿلم ختى ال ًخٗغى بلى اإلاجاػاة مً ٢بل عثِؿه في الٗمل.
جىاوٖ ٫مغ الؿلم وق٨غ الغظل ً
ق٨غا ً
خاعا ووي٘ الؿلم وبضؤ في الهٗىص
ٖلُه ،وإلاا ونل بلى الاعجٟإ اإلاُلىب لم ًجض ؤي شخيء وال بقاعة وال ٖالمت
وال زمت مٗجى لي شخيء ،خاو ٫ب٩ل الُغ ١ول٨ىه لم ٌٗثر ٖلى شخيء ٞجز٫
وٖالماث الُإؽ جضب في ٢لبه ٣ٞض بضث له الهاوٍت ؤ٢غب بلُه مً قغا٥
وٗله ،وبضا و٢ض زؿغ ٧ل َظٍ الغخلت الُىٍلت ،و ٠٢بدُاػ ٞغٍضة و٢ا":٫
واضر ان مِٟل ٞاًضة الخُُت مٟحهاف ؤي جٟانُل لي ٖالمت حؿاٖضوي
هىنل لخاظت.
هٓغث ٞغٍضة بلى ٖمغ و٢ض خاولذ ؤن جبض ُٞه ألامل والخُاة٣ٞ ،الذ:
 ًم ً٨بىضوع في اإلا٩ان الٛلِ ،وٍم ً٨اإلاهٟىٞت مخ٨يل بخٗبر ًٖ اإلا٩ان.هٓغ ٖمغ و٢ا ٫بهىث خاص:
 مؿخدُل ماَى مِٟل في بًضي خاظت امصخي وعاَا ٚحر اإلاهٟىٞتوالسغٍُت٢ .الذ ٞغٍضة:
 ؤٖخ٣ض اهىا بىضوع في اإلا٩ان الٛلِ ،ؤوال اهذ بخضوع في الٛغٞت احل ،في خحناه٢ ٪ىلخلي بن الغ٢م اللي بُٗبر ًٖ الٛغٞت َى الغ٢م الخاوي مل ألاوً ٫ب٣ى
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ً
ؤنال اخىا في اإلا٩ان الٛلِ ،اإلا٩ان الصخُذ َى الٛغٞت جي لن صٍ الغ٢م
اللي بُٗبر ٖىه الغ٢م الشاوي في اله ٠اللي اخىا ٖملىاٍ مً مجمىٕ ألاٖمضة،
ً
زاهُا في خاظت مهمت ؤوي لى بهِذ في الٛغٞت جي مل َخالقي ٞحها خاثِ
ً
ظىىبُت ؤنال لن الخاثِ الجىىبي ُٞه ٞخدت الباب ًب٣ى اهذ إلاا وٗ٢ذ
الغ٢م ٖ 29لى ؤع٢ام الؿاٖت اهذ ٦ىذ ٚلُان.
هٓغ بلحها ٖمغ في اؾخٛغاب قضًض و٢ا:٫
 َُب جٟخ٨غي ؤو ٘٢ع٢م ٖ 29لى بًه؟٢الذ في بضاَت ٚغٍبت:
 ؤُ٦ض ٖلى مىٓىمت الخغو ٝؤلاهجلحزًت اللي اهذ لؿه عاؾمها ٖلى الىع٢ت،وبالخالي اللٛت ؤلاهجلحزًت مً ؤو ٫خغ ٝلزغ خغ ٝهي  26خغً ٝب٣ى ٞايل
٧ام ٖلى ٞ 29ايل  3وصا في ٖ٣اعب الؿاٖت بِكاوع ٖلى بًه؟ ٖلى اججاٍ
الكغً ١ب٣ى اإلا٩ان الصخُذ في الٛغٞت ألازغي جي وفي اججاة الكغ.١
هٓغ ٖمغ في اؾخٛغاب بال ٜوحعجب قضًض زم يمها بلُه في ٞغخت ٖاعمت
و٢ا:٫
 اخىا الػم هخجىػ ؤو ٫ما هسلو ال٣هت صي.٧اهذ يمتها بلى نضعٍ ٢ض عٗٞتها ًٖ ألاعى ،و٧اهذ خُجها حكٗغ ؤجها َاعث
في الؿماء الٗالُت ولِـ للجاطبُت جإزحر ٖلحها ،جمىذ لى ؤن َظٍ اللخٓت
حؿخمغ ً
صَىعا ٞهي لو ٫مغة حكٗغ ب٣غب ٦هظا مً ٖمغ.
ؤهؼلها ٖمغ و ؤزظ الؿلم وخمله بلى الٛغٞت جي وويٗه ٖلى بٗض  10ؤمخاع
مً الخاٞت الُمجى مً الخاثِ الكغقي ،وبضؤ في الهٗىص ٖلى الؿلم.
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 - 34ً ٠٣ؤًمً ومٗه الغاثض صًاب ًغا٢بان ما ًدضر ًٖ ٦شب ًداوالن ؤن ًٟهما
ما ً٣ىم به ٖمغ وٞغٍضة ،ول ً٨حٗلُماث ؤًمً باجذ مدضصة "ؤو ٫ما ًىنلىا
للي ظاًحن ٖكاهه ه٣بٌ ٖلحهم ً
ٞىعا" ٞهم صًاب َض ٝؤًمً وبضؤ ًغا٢ب
بجىاعٍ مىخٓغًٍ ما ؾدؿٟغ ٖىه مداوالث البدض َظٍ.
نٗض ٖمغ الؿلم بلى اعجٟإ  6ؤمخاع لُجض هٟؿه ؤمام ه٣ل ٚغٍب ٧ان ٦إهما
هي اإلاغة ألاولى التي ًُالٗه ٞحهاٞ ،الى٣ل ال ًبضو ٖلى هدى ٞغٖىوي مغث
ً
ً
ٖلُه آال ٝالؿىحن بل بضا ه٣كا ٖمغٍ ال ًخجاوػ اإلااثتي ٖام بضا خضًشا ظضا
وَظا ألامغ ٧ان مً الؿهل ٖلى زبحر في آلازاع والخاعٍش ٧الض٦خىع ٖمغ ؤن
ًضع٦ه ،وَىا ؤمغ ٖمغ الض٦خىعة ٞغٍضة ؤن جهٗض بلى ظىاعٍ لدكاَض ما الظي
عؤي ؤمامه ،وبِىما ٢ض ٛٞغ ٞاٍ مً َى ٫ما عؤي قٗغ ؤهه ؤ ً
زحرا ٢ض ا٢ترب بلى
َضٞهٞ ،هٗضث ٞغٍضة لخجض هٟؿها ؤمام نىعة ٚغٍبت ظضا هي ً
ؤًًا مً
الؿهل ٖلحها ؤن جخٗغ ٝؤن َظا الى٣ل لِـ مً ػمً الٟغاٖىت ألا٢ضمحن بل
ً
ً
ه٣كا خضًشا.
٧ان الى٣ل ٖباعة ًٖ ًضًً  ِ٣ٞوال ًٓهغ ظؿم بوؿان بهما ً ِ٣ٞضان
ً
جدمل بخضاَما َب٣ا ؤػع ١به بقاعة لُٗام ،والُض ألازغي جدمل ٦ؿغة زبز.
ً
٢اٖ ٫مغ لٟغٍضة مدؿاثال ٖما جغاٍ حٗجي َظٍ الى٣ىف٨ٞ ،غث ٞغٍضة ختى
قاٖغا ؤن َما ً
ً
٦بحرا
ناح ٖمغ َظا َى بُٞاع الغظل ألاٖمى ،نغر بها
ً
وظبال مً الٛم ٧اص ؤن ًىدؿغ ًٖ نضعٍ زم حؿاءَ ٫ىا ؤًً الهض ٝما الظي
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حكحر بلُه َظٍ السغٍُت٣ٞ ،الذ ٞغٍضة ؤلم ًسبر ٥ظض ٥ؤن جدًغ بُٞاع
الغظل ألاٖمى بطا َُا هداو ٫ؤن هدغَ ٥ظا الدجغ لىدًغ بُٞاع الغظل
ألاٖمى.
خاوٖ ٫مغ ؤن ًؼٍذ التراب مً خىا ٝالدجغ الظي ه٣كذ ٖلُه َظٍ
ال٩لماث ،ل٨ىه لم ًدؿُ٘ ٞجز ٫مً الؿلم بؿغٖت ٦بحرة وؤزظ ًبدض ختى
وظض بخضي آالث الخىُٓ ٠التي ٌؿخسضمها ألازغٍىن في ال٨ك ٠وفي ؤٖما٫
الهُاهت السانت باإلاٗبض ٞهٗض في ؾغٖت و٧ان ًخٗامل م٘ الٟغقاة
والدجغ مشل الجغاح الظي ًخٗامل باإلاكغٍ م٘ ظؿض اإلاغٌٍ٣ٞ ،ض ٧ان في
مهاعة ٚحر ٖاصًت وبغاٖت مىُٗ٣ت الىٓحرً ،خٗامل بدغُٞت قضًضة ٞهى زبحر
في َظا الكإن ختى اؾخُإ ؤن ًٟغ ٙاإلاؿاٞت بحن الدجغ وألاحجاع اإلاالن٣ت
له ،وبِىما َما ٖلى طل ،٪صزل ٞغص ألامً وَى ً٣ىً " :٫ا ص٦خىع ٖمغ اإلاٗبض
٢غب ًٟخذ مً ًٞل ٪زلو ؤبىؽ بًضٖ ٥اًؼ اعظ٘ الؿلم " هؼلذ ٞغٍضة
بلُه في زٟت قضًضة و٢الذ" :اخىا زالم ٢غبىا هسلو مخ٣ل٣ل ".ؤظاب في
حعجب :اهخىا بخٗملىا بًه واًه اللي في بًض ٥صٍ ًا ص٦خىع؟" عصث ٞغٍضة في ط٧اء
قضًض" :الض٦خىع بُداوٌ ٫ؿاٖض في ٦ك ٠مهم وإلاا ًدهل ٖلُه َُجز٫
اؾم ٪في الجغها ٫اه ٪ؾاٖضث الض٦خىع في ال٨ك ٠صٍ " .ؤظاب في ؾظاظت
َبٗا ً
لُُٟتَُ" :ب ونىعحي َخجز٫؟" عصث ٞغٍضة بؿغٖت بالٛتً " :
َبٗا
بـ اهذ ؾُبىا وكى ٝقٛلىا ٖكان الى٢ذ مِؿغ٢ىاف ".بِىما ٧اهذ جخ٩لم
ٞغٍضة م٘ ٞغص ألامً ٧ان ٖمغ ٢ض اؾخُإ بالٟٗل جدغٍ ٪الدجغ ٞكٗغث
ٞغٍضة بظلٗٞ ٪مضث بلى بزغاط ٞغص ألامً والظي ا٢خى٘ بضوعٍ واههغ ٝبلى
البىابت ،بِىما نٗضث ٞغٍضة الؿلم في زٟت عجُبت لترا٢ب ما ًدضر ًٖ
ً
حجغا ؾم٨ه 10 ِ٣ٞ
٢غب ،و٢ض اؾخُإ ٖمغ جدغٍ ٪الدجغ والظي بضا
ً
ً
ؾم وزلٟه مجىٞ ٝلما ؤزغظه مً م٩اهه وظض زلٟت ٦خابا ٢ضًماٞ ،خىاو٫
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ال٨خاب في ؾغٖت بالٛت وهؼ ٫وؤٖاص الدجغ بلى م٩اهه بُغٍ٣ت ال جبضو ؤ ًبضا ؤهه
٢ض جدغ .٥هؼلذ مٗه ٞغٍضة في ؾغٖت قضًضة بلى ؤؾٟل ؤعى الٛغٞت ،ووٟ٢ا
ً
ً
مؿخٛغبا ؤن
مبهىعا
ًُالٗان ما ظاء في َظا ال٨خاب ،ل ً٨الظي ظٗله ً٠٣
َظٍ اإلاسُىَت اإلا٨خىبت باللٛت الٗغبُت جغظ٘ بلى ظضٍ الض٦خىع ٧امل والظي
وٗ٢ها باؾمه في آزغ نٟدت مً ال٨خاب.
والظي ػاص مً عجبه إلاا هٓغ بلى اؾم اإلاسُىَت الظي ؾُغة الض٦خىع ٧امل
بُضٍ خُض ؤؾماَا "نغزت الٟغٖىن".
ٛٞغ ٧ل مجهما ٞاٍ باؾخٛغاب قضًض خُض بضآ ً٣غآن ما في اإلاسُىَت والتي
لم جبضو ٦بحرة بدا ،٫ول٨جها جد٩ي ٢هت خضزذ للض٦خىع ٧امل ألاؾُىَي في
ؤوازغ ال٣غن الخاؾ٘ ٖكغ.

***
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 - 35ٖلى بٗض ماثت وؤعبٗحن ٖام مً َظٍ اللخٓت في ؤٚىاع الخاعٍش وبالخدضًض في
ٖام  1886م٧ ،ان َىا ٥عظل ًضعى الخاط زلُٟت ،و٧ان ٌٗمل في مهىت ععي
ألاٚىام وَؿحر في صخغاء مهغ الٛغبُت بٛىمه ًدب٘ مىاي٘ الٗكب والُ٣غ
ختى ًُٗم ؤٚىامه التي ٧اهذ هي ٧ل ما ًملً ،٪سغط في ؤو ٫الُىم لُٗىص و٢ض
ؤْلمذ الضهُا ولم ٌٗض بم٣ضوعٍ ؤن ًخدغ ٥بإٚىامه في اللُل .وفي ًىم مً
ألاًام ٧اهذ الكمـ خاع٢ت ،و٧ان الُلب ٢ض هض بالخاط زلُٟت وابخٗض ًٖ
صًاع ؤَله في الىاخاث ،وبِىما َى ٖلى طل ٪ؾُ٣ذ مىه ٚىمت في خٟغة
سخُ٣ت بحن صسغجحن ُٖٓمخحن و٦إجها ؾُ٣ذ في بئر ،ولم ً ً٨بم٣ضوع
الخاط زلُٟت ؤن ًتر٦ها وٍىهغ ٝوبهما ٢غع ؤن ًجز ٫وعاءَا في البئر لُلخُ٣ها
وٍهٗض بها زاهُت بلى  ُُ٘٢ألاٚىام الظي مٗه ،ول٨ىه إلاا عبِ الخبل في بخضي
ً
ً
الصسىع وعبِ الُغ ٝآلازغ ٖلى بُىه وبضؤ في الجزو ٫قِئا ٞكِئا ختى
ونل بلى ٢إ جل ٪اإلاٛاعة لُجض هٟؿه في م٩ان مٓلم ً
جماما ال ً٩اص ًغي ٟ٦ه
مً الٓالم ،وبضؤ ًداو ٫ؤن ًخدؿـ اإلا٩ان ،ول ً٨صون ظضوي .نٗض الخاط
ً
زلُٟت مغة ؤزغي بلى ٚىمه ٞهى ال ً٩اص ًغي قِئا مً الٓالم ،وؤزظ مٗه
ً
ًِ٢با مً زكب ؤو٢ض ُٞه ٞخُلت مكخٗلت وهؼ ٫مغة ؤزغي بلى ؤٖماَ ١ظٍ
البئر السخُ٣ت لُجض هٟؿه في يىء َظٍ الىاع في م٩ان ما جهىع  ِ٢ؤن
ًجض هٟؿه ُٞه ،وظض هٟؿه ؤمام جمازُل اإلاؿازُِ "٦ما ٧ان ًُل٤
ً
ً
اإلاهغٍىن
٢ضًما ٖلى آلازاع الٟغٖىهُت" وظض ٦ما َاثال مجها مً الظَب
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السالو ،ولم ًٌٗ ً٨غ ٝالخاط زلُٟت ؤهه ؾ ِ٣في ؤخض اإلاساػن التي ٧ان
ٌؿخٗملها لهىم اإلا٣ابغ لخسبئت مؿغو٢اتهم مىظ ؤػمىت بُٗضة .
ً
٣ٞض ٧اهذ اإلاٛاعة ملُئت بمىمُاواث هاصعة الىظىص ًٞال ًٖ م٣خيُاث جغظ٘
بلى ألاؾغة الٗكغًٍ وٖاثلت عمؿِـ الشالض ومىدىجاث طَبُت في ٚاًت
الغوٖت جسو اإلال ٪وجسو ػوظاجه ،وظض ً
٦جزا ٢لما ًجىص الؼمان بمشله،
آزاع مً ؤعوٕ ما ؤهذ عاجي ووظض اإلاىمُاواث في نىاصً٣ها ألانلُت ولم ًً٨
ًضع ٥ؤن ؤمامه جاعٍش ؤمت بإ٦ملها ناع ؤماهت في ًضٍ؛ ٞدىله جمازُل طَبُت
عاجٗت وجُجان وؤ٢ىٗت إلالىٖٓ ٥ام ومىدىجاث طَبُت ومى٣ىقاث في ٚاًت
الىضعة ،وٖلى الٟىع ؤزظ ما اؾخُإ ؤن ًدمله ونٗض بلى ؤٖلى اإلاٛاعة في
مك٣ت قضًضة و٢ض خضا الٛىم بلى بِخه وؤزبر ؤزاٍ الخاط هاجي الظي ؤٖاهه
ٖلى اؾخسغاط َظٍ اإلا٣خيُاث وبضآ ؾىٍا في بُٗها بلى ججاع آلازاع ،و٧اهذ
الخملت ؤلاهجلحزًت في طل ٪الى٢ذ ٢ض مغ ٖلحها في مهغ ؤعبٗت ؤٖىام ٣ٞض
اهدكغ ججاع آلازاع ؤلاهجلحز في مهغ لى٣ل ٧ل ما ًم٨جهم ه٣له وبُٗه في ؤؾىا١
ؤوعوبآٞ ،ل الخاط زلُٟت والخاط هاجي ٖكغ ؾىىاث ًبُٗان في م٣خيُاث
َظٍ اإلاٛاعة والتي ال ج٩اص جىٟض ول٨جهما ٧اها ٌٗلمان ؤجهما مُاعصان مً
خ٨ىمت ؤلاهجلحز التي جغٍض ؤن جإزظ َظا ٧له لىٟؿها وؤ ً
ًًا مً الخ٨ىمت
اإلاهغٍت التي ٧اهذ جغٍض ؤن جداٖ ٔٞلى جاعٍسها.
ونلذ ؤزباع َظا اللو بلى الخ٨ىمت اإلاهغٍت التي ٢بًذ ٖلُه وؤعؾلذ
ؤلازباعٍت بلى مخد ٠آلازاع ال٩اثً في بىال ١في طل ٪الى٢ذ ،و٧ان مً بحن
ال٣اثمحن ٖلى الٗمل َىا ٥الض٦خىع ٧امل ألاؾُىَي الظي جىظه ٞىع ونى٫
ً
٢اَٗا الٟلىاث وألازُاع ختى ًهل بلى
البال ٙبلُه بلى الصخغاء الٛغبُت
ظؼء مً جاعٍش بالصٍ الظي اٖخاص ؤن ًداٖ ٔٞلُه وؤن ًدىَه وؤن ًدل
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ؤلٛاػٍ لُ٣ضمه بلى الٗالم بالك٩ل الالث ،٤وإلاا ونل الض٦خىع ٧امل ومٗه
بٗشت مخد ٠بىال" ١الظي َى هىاة اإلاخد ٠اإلاهغي آلان"،ؤنِب الض٦خىع
٧امل بالظَى ٫مً ٖٓمت ما عؤي وباالقمئزاػ مً َظا الظي ؤيإ ً
ظؼءا
ً
َاما مً جاعٍش بالصٍ وباٖهٞ ،ال ٌٗلم الض٦خىع ٧امل ما الظي باٖه َظا اللو
َى وؤزىٍ وال ٌٗغ٦ ٝم ٧ان مً اإلام ً٨ؤن ًدل مً ؤلٛاػ الخاعٍش لى ؤن َظٍ
آلازاع ٢ض طَبذ بلى م٩اجها الُبُعي في مخد ٠بىال ١الظي ٧ان ٢ض زهو
لخ ٟٔم٣خيُاث اإلاهغٍحن ال٣ضماء ٦ضاع للزاع.
ونل الض٦خىع ٧امل وطَل مً حجم اإلاىمُاواث وؤق٩الها وَبُٗتها ،ول٨ىه
٧ان ٌٗلم ؤن اإلابٗىر ؤلاهجلحزي لى ؤحى بلى َظا اإلا٩ان ٢بل ؤن جضزل َظٍ
آلازاع اإلاخد ٠ؾُإزظ مجها ما قاء وٍغؾله بلى بالصٍ وٍبُ٘ مجها ما ٌكاء
لىٟؿه وؾًُُ٘ الجؼء ألا٦بر مً َظٍ آلازاع؛ لظلٖ ٪مض الض٦خىع ٧امل بلى
ؾغٖت ه٣ل َظٍ اإلا٣خيُاث ب٩ل ما ؤوحي مً ٢ىة َى والٟغٍ ٤الظي مٗه ،ختى
بهه وسخى ً
٦شحرا مً بُاهاث َظٍ الخمازُل بل واإلاىمُاواث ،و٧ان مً بحن ما وظض
مً اإلاىمُاواث مىمُاء ناعزت٧ ،اهذ ٚغٍبت الك٩ل عجُبت الخٟانُل٣ٞ ،ض
٧اهذ جهغر ٦إجها ماجذ وهي جغي الغٖب والٟؼٕ٧ ،اهذ ٧التي عؤث الجخُم
ؤمام ُٖىحها ،و٧اهذ ٖلى عٚم مً ٦ىجها في نىضوٚ ١ا ٫ظضا ٧الظي ًىي٘
ُٞه اإلالى ٥بال ؤن الهىضو٧ ١ان بال ه٣ىف ،ولٗل َظا ٧ان لن َظٍ اإلاىمُاء
٢ض ؤنابذ ناخبها لٗىت وناع ٖلُه ًٚب مً ال٨هىت ،ولظل٧ ٪اهذ
ٖ٣ىبت مً جهِبه لٗىت ال٨هىت ؤن ًظَب بلى الضاع آلازغة بٛحر ٖالمت ٖلى
نىضو٢ه ختى جًُ٘ في الٗالم آلازغ ماَُت َظا الٟغٖىن٧ ،ان ًبضو و٦إهه
مل ،٪ول ً٨لِـ َىا ٥ؤي ٖالمت جدضص مً َظا الٟغٖىن وألامغ لم ًً٨
َ٨ظا ٞدؿب بل امخض بلى ؤهه ٢ض جم جدىُُه وؤخكائٍ بضازله ،ولم جٟغٙ
و٢ض لٟىا ظؿضٍ بجلىص اإلااٖؼ ٖالمت ٖلى ؤن به لٗىت ،وؤن ال٨هىت ٢ض َغصجه
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مً عخابت مل٨ىث الؿماء ٦ما ٧ان ٌٗخ٣ض اإلاهغٍىن ال٣ضماء٧ ،اهذ اإلاىمُاء
ٞاٚغة ٞمها جبضو ؤؾىاجها ووظهها ٢ض مغ ٖلُه الؼمان بِىما جبضو مالمذ
ألاٖحن بها ػٖغ بال ٜو٦إهما ماث ناخبها وَى ًهغر.
ؤزظ الض٦خىع ٧امل اإلاىمُاء وؤعؾلها بلى بىال ١ومٗها بُ٣ت اإلاىمُاواث والتي
جغظ٘ بلى ٖهغ عمؿِـ الشالض ،و٧ان مً بُجها مىمُاواث ليؿاثه وؤوالصٍ
ماٖضا اإلال٨ت "جُا" الؼوظت الشاهُت لغمؿِـ الشالض وؤم ؤ٦بر ؤبىاثه و٧اهذ
ناخبت الىٟىط ألاوؾ٘ في ال٣هغ الٟغٖىوي٩ٞ ،ان مً العجُب ظضا ؤن
جسخٟي مىمُاء اإلال٨ت "جُا" بِىما ب٣ذ مىمُاواث ٧ل وؿاء الٟغٖىن لترا٣ٞىه
في الضاع آلازغة بلى الىُٗم ألابضي ٦ما ٧ان ٌٗخ٣ض الٟغاٖىت.
وإلاا ونلذ مدخىٍاث اإلاٛاعة بلى مخد ٠بىال ،١ؤزظ الض٦خىع ٧امل ًبظ٧ ٫ل
ما في وؾٗه لترجُبها والىنى ٫بلى خ٣ُ٣ت ؤٚلبها و٧انٌُٗ ،ىه في طل ٪نضً٤
ٖمغٍ الض٦خىع ؾلمان والظي ٧ان ٖلى ٢ضع مً الٟ٨اءة ال ً٣ل ًٖ التي ٖىض
الض٦خىع ٧امل و٢ض بظ ٫مٗه ٧ل الىؾ٘ لَ ٪ٟالؾم مدخىٍاث َظٍ اإلاٛاعة،
ول ً٨بضا ً
صوما ؤمامهما مىٓغ الٟغٖىن الهاعر طل ٪الظي ماث بُغٍ٣ت
عجُبت وال ٌٗلم بلى آلان ٦ىخه وال ؤي جٟانُل ٖىه ختى ٧ان الُىم الظي
اظخم٘ ُٞه الض٦خىع ٧امل والض٦خىع ؾلمان إلاىا٢كت مدخىٍاث اإلاٛاعة ومً
بحن ما ٖثروا ٖلُه بغصًاث جهً ٠
٦شحرا مً ؤخضار الخاعٍش ال٣ضًم ٧ان مً
بُجها زالر بغصًاث جه ٠بالخٟهُل ما صاع في ٢هغ الٟغٖىن عمؿِـ
الشالض وعبما ؤماَذ اللشام ًٖ شسهُت الٟغٖىن الهاعرَ ،ظٍ البرصًاث
هي "البرصًت الً٣اثُت " وبغصًت "جىعًٍ " وبغصًت "لي" وَىا بظ٧ ٫ل مً ٧امل
وؾلمان ٧ل ما بىؾٗهما ل ٪ٟعمىػ َظٍ البرصًاث والى٢ىٖ ٝلى جاعٍش َظٍ
ألاخضار العجُبت التي جه ٠ما خضر للٟغٖىن الهاعر بل وحكغح َبُٗت
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الٟغٖىن الهاعر هٟؿه٧ .ان ًجلـ ٧امل وؾلمان وَما ًخٟدهان
البرصًاث الشالزت ٦إهما ًبدشان في  ُ٘٢مً اإلااؽ وٍخدغٍان ٧ل ظؼء ٞحها،
ختى ٢ا٧ ٫امل"اهذ قاً ٠اللي ؤها قاًٟه ًا ؾلمان؟" ؤظاب ؾلمان و٢ض
بضا الجهم ٖلى ُٖىه التي ال ج٩اص حكب٘ مً مُالٗت ماًغٍان "صا ٦جز ًا ص٦خىع،
اخىا الػم ه٨ٟغ ٦ىَـ في ال٨جز اللي مٗاها صٍ وهداو ٫وؿخُٟض مىه ٖلى ؤص ما
ه٣ضع".
عص ٧امل في حعجب واؾدى٩اع:
 حؿخُٟض اػاي ٌٗجي؟ً
مؿغٖا:
اؾخضع ٥ؾلمان ال٨الم و٢غع ؤال ًٟصر ٖما في نضعٍ آلان٣ٞ ،ا٫
 ؤ٢هض وؿخُٟض مً الىاخُت الٗلُمت والخاعٍسُت وه٣ضم للٗالم ال٨ك٠الٗمال ١صٍ .
٧ان ػٍى ٙؤبهاع ؾلمان ًىظع الض٦خىع ٧امل إلاا ٢ض ًبضع مً نضًٖ ٤مغٍ،
ول٨ىه بضؤ ً٣غؤ البرصًاث والتي ٧اهذ ج٣و ٖلحهم ٢هت مً ؤٚغب ما َالٗه
ًٖ جاعٍش الٟغاٖىت.

***
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 - 36٢اَٗذ ٞغٍضة ٖمغ وَى مجهم ٪في ٢غاءة ما خىجه اإلاسُىَت التي زُها
الض٦خىع ٧امل بُضٍ لُد٩ي ما خضر بالًبِ ٣ٞالذ:
 ؤها مؿخدُل انضٖ ١ىُا ،بًه اللي اها بؿمٗه صٍ؟ٖاظلها ٖمغ و٢ض قٛل بالىٓغ في اإلاسُىَت:
 ؤوما ٫إلاا جسلصخي ٢غاًت َخ٣ىلي بًه اإلاىيىٕ ق٩له َُدلى ؤوي" ٢الذ: ا٢غا َب بؿغٖت ٖكان اإلاخد٢ ٠غب ًٟخذ والخاعؽ ػماهه ظاي وملٖاًؼاٍ ٌكى ٝاللي في بًض ٥صٍ .هٓغ بلحها ٖمغ وبضؤ ًخم ٢غاءة ماظاء في
اإلاسُىَت.
ً
ً
بِىما ٧ان ًىٓغ الض٦خىع ٧امل بلى البرصًاث الشالزت ،وظض ٦كٟا مؼَال
ؾِىهذ بلُه الٗالم وؾُ ٠٣الخاعٍش ؤمامه ؾىىاث لُخإمل َظا الخضر
وٍٟؿغٍ ٞهى ٚحر مؿبى ١ولِـ له هٓحر في جاعٍش الٟغاٖىت اإلاٗغوٝ؛ ٣ٞض
٧اهذ البرصًاث الشالر جد٩ي ٢هت خضزذ في عخابت الخاعٍش السخُ٤؛ خُض
٧ان ًد٨م مهغ ؤخض ؤَم ملى ٥مهغ ال٣ضًمت الٟغٖىن ألآٖم عمؿِـ
الشالض والظي ٧ان ٢ض ؤؾـ ألاؾغة الٗكغًٍ ٧ان ٢ض امخض خ٨مه مىظ ٖام
.١ 1183م بلى .١ 1152م وم٘ ظاللت ؤٖما ٫اإلال ٪عمؿِـ الشالض لم ًً٨
٢ض اجسظ زلُٟت ووعٍض للٗغف مً بحن ؤبىاثه ٞضاعث اإلا٩اثض واإلااامغاث في
ال٣هغ اإلال٩ي ،ول ً٨مً ؤَم َظٍ اإلااامغاث ما ٢امذ به اإلال٨ت "جُا" ػوظخه
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الشاهُت وؤم ؤ٦بر ؤبىاثه "هِخائع" لم ج ً٨لضي الٟغٖىن عٚبت في جدضًض وعٍض
الٗغف ختى ال ٌعجل َظا بالسالم مىه والالخٟا ٝخى ٫الٟغٖىن الجضًض،
ً
ول ً٨اإلال٨ت "جُا" لم ج ً٨لخ٣ى٘ ً
ًىما بإال ًخىط ولضَا ٞغٖىها إلاهغٞ ،داولذ
ب٩ل الىؾاثل ب٢ىإ الٟغٖىن وبٚغاءٍ بجمالها وصاللها؛ ٣ٞض ٧اهذ امغؤة
ممكى٢ت ال٣ىام قضًضة جىاؾ ٤البضن بضا لها سخغ زام وبغٍ ٤ؤزاط ًى٘٢
الغظا ٫في بغازً ظمالها ،وم٘ ٖك ٤عمؿِـ الشالض لها وجدُمه بها بال ؤجها
ً
ٞكلذ في ٧ل مؿاٖحها مٗه لخىهِب ولضَا ٞغٖىها للبالص ،وإلاا عجؼث ٧ل
خُل ألاهثى لضحهاٖ ،مضث بلى جضبحر ماامغة للَاخت بالٟغٖىن وجىهِب
ولضَا وطل ٪بإن ؤظغث الاجهاالث بغظا ٫الجىىب مً الىىبت و٢اصة
الجُىف التي لم جٖ ً٨لى وٞا ١م٘ عمؿِـ الشالض وجخمجى ؤن لى ؾىدذ
لهم الٟغنت لالهً٣اى ٖلُه لُ٨ىهىا َم خ٩ام مهغ وعظا ٫الضولت،
ٞدشتهم ٖلى الُ٣ام بشىعة مغ٦ؼَا الىىبت جسغط يض الٟغٖىن لدؿ ِ٣خ٨مه
وجىهب ولضَا الٟغٖىن الجضًض "هِخإئع" والظي طَب بىٟؿه بلى بالص الىىبت
لخإلُب ال٣باثل ٖلى ؤبُه وؤلاجُان بٟغؾان شجٗان ٌُٗىىٍ ٖلى ؤلاَاخت
بد٨م والضٍ ،ول ً٨اإلال٨ت "جُا" ٧اهذ ٖلى اؾخٗضاص لِـ  ِ٣ٞؤن جخدال٠
م٘ ٢باثل الىىبت ،بهما مً اإلام ً٨ؤن جً٘ ًضَا في ًض الكُُان ختى ًخم لها
َظا ألامغ ٞاجهلذ بإخض ؤٖٓم سخغة الجىىب وعظل مً ؤصخاب السخغ
ً
ألاؾىص ختى ٧اهىا ًل٣بىهه "٢غًٍ الكُُان" ٧ان عظال مم٣ىث الىظه ًجم٘
ً
بحن ؾىاص البكغة ٢بذ اإلاٗالم وٚلُٓها ،و٧ان ًغؾم خىُٖ ٫يُه ه٣ىقا
عجُبت وبحن خاظبُه َالؾم ٚغٍبت ،و٢ض وي٘  ُ٘٢نٛحرة مً الظَب
خى ٫قٟخُه.
طَبذ بلُه اإلال٨ت "جُا" و٢ض حٗللذ للٟغٖىن بغٚبتها ؤن جظَب بلى الجىىب
لخدهل ٖلى بٌٗ البسىع والُٗىع ال٣اصمت مً الخبكت وؤجها جغٍض ؤن
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جخ٣ٟض ؤخىا ٫الجىىب وجإحي بلُه بإزباعَم ٣ٞض ٧ان ٌٗلم الٟغٖىن ٦م ٧اهذ
جدب البسىع وألاٖىاص ال٣اصمت مً الخبكت ٞتر٦ها جظَب في صخبت ولضَا
"هِخائع" بلى الىىبت ،ولٗلها ج٨ىن هؼَت ً
ؤًًا لها ٦ما ٧ان ٌٗخ٣ض الٟغٖىن
عمؿِـ الشالض.
صزلذ اإلال٨ت جُا في ٦هٚ ٠غٍب ٖلى وؾِ الجبل جدُُه ؤٖمضة مً الىاع،
و٧اهذ ٢ض جغ٦ذ ولضَا هِخائع لٗ٣ض اله٣ٟاث م٘ ٢اصة الجىىب وبٖضاص
زُت الهجىم ٖلى ٢هغ الٟغٖىن وججهحز الجىىص الظًً ؾُ٣ىمىن بهظا
الٗمل يض والضٍ.
صزلذ اإلال٨ت "جُا " و٢ض احصخذ بىقاح ؤؾىص وُٚذ عؤؾها ختى ظلؿذ
بلى "٢غًٍ الكُُان " الظي ٧ان ًجلـ في وؾِ الجبل وؤمامه ٦ىة مً
اللهب وخىله ؤهىإ مً ألاٞاعي حؿحر ٖلى خاثِ اإلاٛاعةُٞ ،لبذ مىه ؤن ٌٗض
لها حٗىٍظة سخغٍت ججٗلها حؿخٗحن بالكُُان وب٣اصة الٗالم الؿٟلي في
مٗغ٦تها يض عمؿِـ الشالض وظىىصٍ وختى ًدشجى لىِخائع خ٨م مهغ ومً زم
خ٨م الٗالم بمؿاٖضة ٢ىي الٗالم الؿٟلي ،ووؾِ َ٣ىؽ عجُبت وؤٗٞا٫
جسل٘ ال٣لىب ،بضؤث ٖحن "٢غًٍ الكُُان "جضم٘ ً
صما ٣ٞض ٚاب ٖجها
ً
مٟؼٖا ،ول٨ىه بٗض لخٓاث ؤزظ ُٗ٢ت ظلض وعَكت
ؾىاصَا وبضا ق٩له
ٚغؾها في صمه وؤزظ ً٨خب ٖلى الجلض حٗىٍظة مً وحي الكُُان بطا ما
٦خبذ ٖلى ظؿض ولضَا هِخائع بضم ٢غبان ً٣ضمه هِخائع بلى الكُُان ٣٦غبان
بكغي لُٟل مً بَلهٞ ،ةهه خُجها ؾُسً٘ له الجً والكُاَحن و٢ىي
ً
الٗالم الؿٟلي التي ؾخُٗىه ٖلى خغب والضٍ وججٗله مل٩ا ٖلى مهغ ومً زم
ًد٨م الٗالم ،ولً ً٨جب ؤن ج٨خب َظٍ الخٗىٍظة بضماء نبي نٛحر
وبغَكت مً ٚغاب ؤؾىص .
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وبالٟٗل ؤزظث اإلال٨ت "جُا" الخٗىٍظة واههغٞذ مً َظا اإلا٩ان اإلاىخل
وٖاصث بلى ولضَا الظي ٧ان ٢ض ؤجم بٖضاص السُت إلاال٢اة ظِل والضٍ
بمٗىهت مً عظا ٫الجىىبٞ ،بضؤث اإلال٨ت بضوعَا في الخجهحز بلى اللخٓت
الخاؾمت لجهاء َظا ألامغ؛ ٞبضؤث بمداولت قغاء بٌٗ عظا ٫ال٣هغ مً
اإلا٣غبحن بلى الٟغٖىن عمؿِـ الشالض لُُٗىىَا ٖلى جدَ ٤ُ٣ضٞها
الكُُاوي وبُٛتها اإلاُ٣خت ٞإٚغث بٌٗ عظا ٫الخغؽ السام بالٟغٖىن
ختى حٗض زُت للخسلو مً الٟغٖىن في اللخٓت التي جهلها ٞحها ؤن ظىىص
الجىىب ٖلى ؤَبت الاؾخٗضاص لخىُٟظ السُت اإلاخٖ ٤ٟلحها مٗها وم٘ هِخائع،
ً
ول ً٨مً بحن عظا ٫ال٣هغ ٧ان ٢اثض الجِل والظعإ ألاًمً للمل ٪عظال
ًضعى ال٣اثض" خخدىع" والظي ٧اهذ حٗلم اإلال٨ت ً
ظُضا ؤن ً
٦شحرا مً مٟاجُذ
الجِل في ًضٍ وباؾخُاٖخه جدغٍ ٪الجىىص ُٟ٦ما ٌكاء ولى اؾخُاٖذ ؤن
حؿخمُله بلى نٟها ٣ٞض ٌٗحن َظا في بجهاء اإلااامغة بؿهىلت وَؿغ.
وفي لُلت ٢مغٍت ظمُلت٧ ،اهذ ٢ض اؾخضٖذ اإلال٨ت "جُا" ال٣اثض خخدىع بلى
مسضٖها بذجت ؤجها جغٍض مغاظٗت بٌٗ ؤمىع الخغؽ مٗهٞ ،لما صزل بلى
ظىاخها في ال٣هغ اإلال٩ي والظي ٧ان ٖلى صعظت ٖالُت مً الٟسامت؛ ٣ٞض
٦سخي بى٣ىف الظَب ٖلى الخىاثِ واإلاىدىجاث الظَبُت الغاجٗت ،و٦ظا
ياٖذ ُٞه عاثدت البسىع والٗىص الظي ؤجذ به مً بالص الىىبت ،و٢ض مهضث
ٞغاقها ولبؿذ ً
زُابا مشحرة حك ًٖ ٠ظؿض ناعر وظما ٫مى ُ٘٣الىٓحر
المغؤة في ؤوط َُاط ؤهىزتها؛ نضعان مىخبران وظؿض مخىاؾ ٤وقٟخان
ملخاٖخان وظلض هاٖم ٦جلىص ألاَٟا٫؛ ٣ٞض ٧اهذ جإمغ الجاعٍت ؤن حٗض لها
ً
خىيا طَبُا وجً٘ ُٞه اللبن وجىام ُٞه ٖاعٍت لؿاٖاث وؾاٖاث؛ ٣ٞض ٧ان
ملمؿها ً
هاٖما ٧الخغٍغ ،وُٖىان ٌعجؼ ٧ل عظا ٫الٗالم ؤن ًهمضوا لىٓغة
مجهماٞ ،ضزل ال٣اثض وعؤي َظا اإلاىٓغ والظي لم ًً ً٨خسُله  ِ٢ؤو ًخى٘٢
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ؤن ًدضر ٞى ٠٢بدُاطَا و٢ض ؤمغث السضم باالههغا ٝزم وٟ٢ذ بدُاطٍ
ً
بٗض ؤن خُاَا ال٣اثض "خخدىع" ٢اثال" :الؿم٘ والُاٖت ًا مىالحي اإلال٨ت"،
٣ٞامذ بلُه وٍضاَا ٖاعٍخان ٢ض ٦ؿاَما سٗباهان طَبُان وجمُمت مً الظَب
خى ٫طعاٖها ألاٌؿغ٣ٞ ،ض ٧اهذ امغؤة مهُبت الجما ٫مغَىبت الخؿً مشحرة
بلى ال٣ضع الظي ٌعجؼ ؤمامها ؤي بوؿان ًٖ م٣اومت َظا الخؿً السالب،
٣ٞالذ و٢ض وٟ٢ذ ؤمامه "ؤعي ؤن الٟغٖىن ٢ض ٦بر ؾىه وبضؤث خالخه
الصخُت في الخإزغ وؤها ؤعٍض ؤن ؤعٍده مً ؤٖباء الـمل ٪والخ٨م ،وؤعٍض ٥ؤن
ً
ً
ً
شجاٖا ًجم٘ جدذ
و٢اثضا
حُٗىجي ٖلى طلٞ ٪إها ؤعٍض بجىاعي مل٩ا ٢ىٍا
بمغجه مهغ ٧لها" والتي ٧اهذ مترامُت ألاَغا ٝفي طل ٪الى٢ذ ،و٧اهذ جخ٩لم
و٢ض مضث ًضَا بلى ط ً٢خخدىع جضاٖبها و٢ض ا٢تربذ مىه ؤ٦ثر ٞإ٦ثر ختى بهه
٧ان ٌكٗغ بدغاعة ؤهٟاؾها وسسىهت َظا الجؿض الُاغي ،ل٨ىه في َضوء
قضًض ؤهؼً ٫ض اإلال٨ت و٢ا٧ ٫لماث مدضصة همذ ًٖ والثه ال٩امل للٟغٖىن
"ؤها ؤٞضي مىالي الٟغٖىن بضمي وال ؤ٢بل ؤ ًبضا ؤي مؿاومت ٖلى الٟغٖىن
ؤلاله مهما ٧ان الشمً" ،زم جغاظ٘ بلى الىعاء وَلب ؤلاطن باالههغا ٝولم
ً
اًٞا َظا ؤلاٚغاء ٣ٞض ٧اهذ جغٚب ؤن
ًيخٓغ ختى جإطن له ٞاههغ ٝع
ٌؿاٖضَا في الخسلو مً الٟغٖىن وبٗضَا ٌؿهل خُجها ؤن جخسلو مىه
بٗض ؤن ًىٟظ لها ما ٧اهذ جهبى بلُه.
زغط خخدىع الظي لم ً ً٨مً ألانل في ٟٚلت ٖما ًضبغ للٟغٖىن ٣ٞض واجخه
ُٖىهه في الجىىب ؤن زمت ؤمغ ًضبغ للٟغٖىن و٢ض ؤ٦ضث اإلال٨ت بٟٗلتها
ق٨ى٦ه َظٍ.
ظم٘ خخدىع ٦هىت ؤلاله عٕ وعظا ٫الضولت وؤزبرَم بما ٖىضٍ مً ؤهباء ًٖ
ماامغة حٗض في الجىىب يض الٟغٖىن وؤهه ًجب ؤن ًب٣ى الجمُ٘ ٖلى ؤَبت
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ً
صٞاٖا ٖلى الٟغٖىن يض مً ًضبغون
الاؾخٗضاص لسىى خغب ٢اصمت
للسالم مىه.
خاو ٫خخدىع ب٩ل ظهضٍ بًها ٫ألامغ بلى الٟغٖىن وؤهه زمت مً ًسُُىن
للسالم مىه وؤن زمت ٢ال٢ل في الجىىب ًضبغَا ولضٍ هِخائع بمٗاوهت مً
اإلال٨ت "جُا" والضجه وبٌٗ ٢اصة الجىىب ،ول ً٨الٟغٖىن ؤبى ؤن ًهضَ ١ظا
ً
مُل٣ا وع ٌٞال٨ٟغة مً ؤؾاؾها ٖلى هدى مً ؤن ػوظخه وولضٍ لً ٌٗضا
الٗضة ؤ ًبضا للً٣اء ٖلُه وع ٌٞجهضًَ ٤ظا ٧له وخظعٍ ؤن ًظ٦غ اإلال٨ت
بؿىء ؤو ؤن ًظ٦غ ولضٍ هِخائع بؿىءٞ ،لم ً ً٨زمت صلُل م٘ خخدىع ً٣ضمه
للمل٣ٞ ،٪غع "خخدىع" ؤن ًب٣ى ٖلى ؤَبت الاؾخٗضاص ل٣م٘ ؤي زىعاث وظٗل
الجِل ٖلى صعظت مً الخٗبئت ال٣هىي وٖمض بلى زُت جٟهمه ما الظي
ظغي في ػٍاعة اإلال٨ت وولضَا بلى الجىىبٞ ،إعؾل ٞغ٢ت مً ٢ىاث الخغؽ
السانت في مهمت اهخداعٍت بلى الجىىب وهي ؤن جخم ً٨مً ازخُا ٝؤخض
٢اصة ظُىف الىىبت وجغظ٘ به بلى ٢هغ الٟغٖىن ختى ًدىم٨ىا مً
اؾخسالم اٖترا٧ ٝامل مىه ٖما ًدضر في الجىىب.
هجخذ الٟغ٢ت في مهمتها في ال٣بٌ ٖلى ٢اثض في الجِل الىىبي ومً مٗاووي
هِخائع وٖلم مىه خخدىع بخٟانُل اإلااامغة جدذ الخٗظًب الكضًض ،وٖلم
ً
ؤًًا بكإن الخٗىٍظة السخغٍت التي ًجهؼَا ٢غًٍ الكُُان ختى بطا ما
٦خبذ ٖلى ظؿض هِخائع ؾُسً٘ له خ٨م الجً والكُاَحن وَؿُُغ ٖلى
خ٨م مهغ ومً زم الٗالم ؤظم٘ٞ ،إعؾل خخجىع بلى ٦هىت ؤلاله عٕ ًيبئهم
بهظا السُب وؤهه في خاظت بلى سخغة ٖلى ٢ضع ٦بحر مً بج٣ان السخغ
ألاؾىص ،و٧ان مً بحن ال٨هىت مً ًجُض ٞىىن السخغ ألاؾىص ٖلى هدى ال ً٣ل
ًٖ بغاٖت ٢غًٍ الكُُان ٞإٖضوا له ماصة ؾامت مً ؤهجـ ما ٌؿخٗمل في
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السخغ ألاؾىص وجلىا ٖلحها َالؾم ؾٟلُت لخ٨ىن ظاَؼة خا ٫ما بطا ؤجمذ
اإلال٨ت "جُا " ٦خابت الُالؾم ٖلى ظؿض ولضَاٞ ،لى اؾخُاٖىا الىنى ٫بلُه
وجلُ٣مه َظٍ اإلااصة في ٞمه ؾُسخٟي مً ٞى ١ظؿمه ٧ل ؤزغ للخٗىٍظة التي
ؤٖضَا ٢غًٍ الكُُان وؾخ٣خله َظٍ اإلااصة وَى ًغي مٗ٣ضٍ مً هحران الٗالم
آلازغ خُض الىخكت والخُاث وألاٞاعي وؤلؿىت اللهُب والىاع.
ججهؼ خخدىع ب٩ل ما ًمل ٪مً ٖضة ٖؿ٨غٍت ومٗه اإلااصة السخغٍت التي
ؾخ٨ىن هي الؿالح اإلاؿخسضم في ٢خل َظا الٟغٖىن الظي ًغٍض ٢خل والضٍ
وبضا في اهخٓاع بضاًت جدغ٢ ٥ىاث الىىبُحن ختى ًبضؤ في ؤلاظهاػ ٖلحهم .
وفي طاث لُلت ٧اهذ اإلال٨ت جُا ٢ض صٖذ الٟغٖىن بلى ٚغ٢تها والتي ؤٖضث له
ؤًٞل الُٗام وتهُإث له بلبـ ؤظمل الشُاب وؤقٟها والتي جبرػ مٟاجً
اإلاغؤة التي ٧اهذ ألاظمل في مهغ ٧لهاٞ ،ضزل بلحها الٟغٖىن و٢ض ا٦دسخى
بإبهى الشُاب وؤظلها وٖلُه جاط مل ٪مهغ وزلٟت َُلؿاهه ًجغٍ وفي وظهت
الظ ً٢الظَبُت التي ٧ان ًتزًً بها الٟغاٖىت الٗٓام و٢ض جىشر بضعٕ طَبي
مغن٘ بماؾاث مً الخبكت ومٗه الهىلجان ٣ٞض ٧ان الٟغٖىن ً
مهُبا
ُٖٓم اإلاىٓغ وخى ٫مٗهمه ؾىاعان مً طَب ًغمؼ ؤخضَما للكما٫
وآلازغ للجىىب ،وم٘ ٦بر ؾً الٟغٖىن ٧ان له طعاٖان مٟخىالن ٞهى م٣اجل
٦بحر لؿىحن َىٍلت ٞجؿضٍ مخىاؾ ٤وًٖالث نضعٍ باجذ باعػة وج٣اؾُم
بُىه ٧اهذ في جىاٚم ملٟذ م٘ ظؿض الٟغٖىن الظي ٢ض ًَٗ في الؿً.
ً
٢مُها ؤبٌُ هاٖم
صزل اإلال ٪لُُال٘ ؤمامه ؤظمل وؿاثه و٢ض لبؿذ
اإلالمـ وبضا قٗغَا ً
زاثغا غجغٍا ٦جؿضَا ،واعحؿمذ ب٨دالث ظٗلذ
ُٖىاَا ٦إٖحن الٓبُت بِىما بضث في لهٟت الىمغة ٞاخخًجها اإلال ٪وها ٫مجها
ما ًىا ٫الغظل مً امغؤجه زم ٢ض حٗغي و٢ض ؾ٨بذ له ٦ئىؽ السمغ واخضة
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ً
جلى ألازغي ختى ؤؾ٨غجه و٢ض ٧اهذ ؤنال امغاة حؿ٨غ بٛحر زمغ ٞكغب
الٟغٖىن مً زمغ اإلال٨ت ختى طَب ٖ٣له ٣ٞام بلُه ظماٖت مً السضم
و٢خلىا الٟغٖىن بجغح ُ٢عي في الغ٢بت ( وَظا بالٟٗل ما وظض في ظشت
عمؿِـ الشالض)؛ ٞماث الٟغٖىن و٧اهذ ٢بل ؤن حكغٕ في ٗٞل َظا الٗمل
ؤلاظغامي ٢ض اهخٓغث ؤلاقاعة مً ٢اصة الجىىب باالهً٣اى ٖلى ال٣هغ،
وفي ؤزىاء طل٧ ٪اهذ ٢ض ؤمغث ولضَا هِخائع ؤن ًيخٓغَا في ٚغٞخه ومٗه ؤخض
بزىجه مً وؿاء الٟغٖىن ألازغٍاث؛ َٟل نٛحر ظلـ م٘ ؤزُه وال ًضعي ما
ًضبغ له طل ٪ألار الٛاصع.
ٞما بن ٞغٚذ اإلال٨ت مً طبذ ػوظها الٟغٖىن ختى صزلذ ٖلى ولضَا في
مسضٖه وؤمغجه ؤن ًخجغص مً زُابه ٧املت ختى بضا ُ٦ىم ولضجه والُٟل
اإلاؿ٨حن ًىٓغ بلى َظا اإلاكهض في عٖب وٞؼٕ ٦بحرًً ٞإمؿ٨ذ الُٟل
الهٛحر مً قٗغ عؤؾه وظظبخه بلحها و٢ض ٧اهذ ممؿ٨ت بالسىجغ الظَبي
الظي طبدذ به الٟغٖىن ُٗٞىخه في نضعٍ َٗىت ٢ىٍت ظٗلذ الضم ًيبجـ
مً نضعٍ وٍسغط بهغزاث الُٟل اإلاؿ٨حن وصمىٖه التي ؾب٣ذ صماءٍ
ً
نغَٗا ،وؤزظث صم الُٟل في َؿذ طَبي ،زم ؤزظث عَكت الٛغاب
ٞسغ
وؤزظث ج٨خب الخٗىٍظة التي ٢ض ؤَضًذ لها مً ٢غًٍ الكُُان ٖلى ظؿض
هِخائع الٟغٖىن اإلاغج٣ب وهي جخمخم بُالؾم ؾغٍاهُت وؤؾماء ل٣اصة ملى٥
الجً وؤؾاَحن الكغ في الٗالم وهي ج٨خب َظا بضماء الُٟل الهٛحر الظي
ٞاع٢ذ عوخه الخُاة بُٗىت مً َظٍ اإلاغؤة الٛاصعة٧ .ان امامها ظؿض ولضَا
هِخائع مخىاؾ٣ٞ ٤ض ٧ان مٟخى ٫الًٗالث َىٍل ال٣امت مٗخض ٫البيُت،
ٞإزظث ج٨خب الُالؾم مً الغٗ٢ت الجلضًت ختى ٧اصث ؤن جخم ٦خابت
الخٗىٍظة ٧املت وب٣ى لها ؾُغ واخض..
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٧ان خخدىع ٢ض خاو ٫ب٢ىإ الٟغٖىن بٗضم الظَاب بلى مسضٕ ػوظخه ،لً٨
حٗلُماث الٟغٖىن ٧اهذ خاػمت ججاَه وؤمغٍ ؤال ً٣ترب ؤخض مً مسضٖه ؤو
مسضٕ اإلال٨ت وؤهه بإمان في ؤخًان ػوظخه اإلادبت.
ٖلم خخدىع بخدغ ٥الجىىبُىن ٞإمغ الجِل بؿغٖت الخهضي لهم
ومىاظهتهم وجدغَ ٥ى ومٗه ظماٖت مً ال٨هىت وعظا ٫ال٣هغ بلى مسضٕ
الٟغٖىن؛ خُض ٧ان مخإ ً
٦ضا ؤن زمت ؤمغ ًضبغ له قىاَض واضخت ؤن جضٖى
اإلال٨ت جُا ػوظها للٗكاء في هٟـ الى٢ذ الظي ًخدغُٞ ٥ه عظا ٫الجىىب
ً
ٞضزل خخدىع في مسضٕ اإلال٨ت لُجض ؾُضٍ م٣خىال ب ُ٘٣خاص في ع٢بخه،
ٞخىظه بلى ٚغٞت الٟغٖىن "هِخائع" لُجضٍ ً
ٖاعٍا و٢ض ٦خبذ اإلال٨ت ٖلى
ظؿضٍ ؤٚلب الخٗىٍظة ،ولم ًب ٤مجها ؾىي آزغ َلؿم ٞحها.
اه ٌ٣خخدىع ٖلى اإلال٨ت ونٟٗها نٟٗت ؤعصتها ؤ ً
عيا بِىما تهُإ ل٣خا٫
هِخائع خُض ؤمؿ ٪بدغبخه وؾُٟه لُىاظه هِخائع الظي الخ ِ٣ؾُٟه واجها٫
ٖلى خخدىع بًغباث مخالخ٣ت بِىما ٧ان ًخهضي لها خخدىع ب٣ىة وشجاٖت
٦بحرة ،وخُض اؾخٗغ ال٣خا ٫بُجهما ٧اهذ الٛلبت لىِخائع الظي ٧ان حهاظم
خخدىع بكغاؾت قضًضة اجها" ٫هِخائع" ٖلى خخدىع بًغباث مخخالُت ؤزغي
وبدغٞت ٢خالُت بالٛت ؤؾُ٣ذ الؿُ ٠والغمذ مً ًض خخدىع وؤعصجه ؤ ً
عيا
خُجها ٢ض جدغ٦ذ اإلال٨ت ب٩ل ما لضحها مً ٢ىة ومٗها عَكت الٛغاب لخ٨خب
ٖلى ظؿض ولضَا الُلؿم ألازحر ،وبِىما هي جخم ألامغ ٧ان خخدخىع ٢ض ٣ٞض
ؾالخه وؾٖ ِ٣ىه في ٢خاله اإلاؿخٗغ م٘ هِخائع ،ؤ٢بلذ اإلال٨ت جُا ٖلى ظؿض
ولضَا وويٗذ ٖلُه الُلؿم ألازحر ،خُجها بضؤث جخاٞل ظُىف الكغ مً
الجً والكُاَحن جخدغ ٥نىب مهغ ،وبضؤث ؤعواح الٓالم و٢ىي ؤٖتى
مغصة الكُاَحن في َغٍ٣ها بلى ظُىف الٟغٖىن ،و٧ان هِخائع ٢ض ؤو٠٢
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خخدىع بدُاػٍ و٢ض اجهاعث ٢ىاٍ ً
جماما وناع بال ؾالح ًدمُه ،ؤمؿ٨ه هِخائع
مً جالبِبه وؤمؿ ٪بسىجغ ،و٢ا" :٫ؾإظٗل مهحر٦ ٥مهحر ؾُض٥
وؤطبد ٪مشله ،وبِىما َى ً٣ى ٫طل ٪في وكىة ٖاعمت ؤزغط خخدىع اإلااصة
السخغٍت التي ٧ان ٢ض ؤٖضَا ٦هىت عٕ له وويٗها في ٞم هِخائع الظي نغر
و٢ض صزل في جل ٪اللخٓت ٦هىت ؤلاله عٕ و٧اهذ ٢ض ججمٗذ ؤمامهٞ ،لما
صزلذ الخٗىٍظة في ظىٞه ؤنابه الهل٘ ٦إهما عؤي الجخُم ،عؤي وٍالث
ألاٞاعي والخُاث وبضؤث الُالؾم جمخى مً ظؿض الٟغٖىن هِخائع وٍهحر
ظؿضٍ بٛحر َالؾم ،وعظٗذ ٢ىي الٓالم زاثغة مدؿىعة وبضؤ الٟغٖىن في
جغصًض ٧لماجه التي ٦خبذ بٗض طل ٪في البرصًاث التي ٢هذ لىا ال٣هت ٣ٞا٫
الٟغٖىن:
"أنا الرب العلي
ستالحقكم اللعنات
دوما أنين الرب األبدي
تذكروا ً
وأن لعنيت ستالحقكم ولو بعد ألف عام
أنا الفرعون ،أنا اإللو ،أنا ملك مصر ،وىذا اجلحيم الذي أراه سيكون قطرة يف حبر
ىول ما ستالقون".

هٓغ خخدىع بلى الٟغٖىن وَى ٌؿ ِ٣ؤمامهم طل ٪الظي جأمغ ٖلى ٢خل
والضٍ وحؿبب في طبذ ؤزُه الُٟل الهٛحر ،و٧اص ؤن ٌٛغ ١البالص في ؾُىة
ملى ٥الكُاَحن وؤؾاَحن الجً وٖخاة اإلاغصة.
ؾَ ِ٣ظا الٟغٖىن ؤمام خًىع ال٨هىت وؾضهت اإلاٗبض وَى ًهغر و٢ض
زاعث ٢ىاٍ ختى ماث وَى ٞاٚغ ٞاٍ ،بضث ؤؾىاهه وجخٓذ ُٖىاٍ مً ٞؼٕ
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وَى ٫ما عؤي؛ ٞؿً ِ٣
ٖاعٍا ٞإمغ ال٨هىت بخدىُِ ظشت هِخائع اإلالٗىن
وؤخكاثه ماجؼا ٫بضازلهٞ ،لم ًسغظىَا مىه وخىُىٍ وَى ٖلى َُئخه مً
الٟؼٕ والغٖب والسى ٝالكضًض ولٟىا ظؿضٍ بجلض اإلااٖؼ وويٗىٍ في
نىضوٞ ١سم مً نىاصً ٤اإلالى ،٥ول ً٨لم ً٨خبىا ٖلُه اؾمه ختى ًًُ٘
في ٖالم آلازغة ومل٨ىث الؿماء ٦ما ٧اهىا ٌٗخ٣ضون ،وؤخاَىا اللٗىت التي
ً
٦خبذ ٖلى ظؿضٍ بجلض اإلااٖؼ ختى ًبُلىا ؤي ؤزغ ب٣ى لها ٣ٞض ازخٟذ ؤنال
بٟٗل السخغ الظي وي٘ في ٞمه.
وبِىما الجمُ٘ ميكٛل م٘ الٟغٖىن اإلاظبىح عمؿِـ الشالض وولضٍ اإلالٗىن،
ازخٟذ اإلال٨ت "جُا" ولم ٌٗغٞىا ؤًً طَبذ؛ ٣ٞض اؾخُاٖذ الهغب
بمؿاٖضة ؤخض زىهت ال٣هغ جم جسبئتها في ؤخض ٚغ ٝال٣هغ بِىما ؤُٖى
خخدىع ألاوامغ ل٩ل السضام وعظا ٫خغاؾت اإلال ٪بالبدض ٖجها في ٧ل م٩ان
ول ً٨بال ظضوي٣ٞ ،ض جم٨ىذ مً الٟغاع خُض ظهؼوا لها ً
٢اعبا في ظىذ
الٓالم وٞغث في اججاٍ الىىبت في عخلت مألتها الهٗاب والٗىاء واإلاك٣ت
وال٢ذ ألاَىا ٫ختى ونلذ بلى بالص الىىبت خُض مٗ٣ل ماٍضحها ،وَىا ٥بٗض
ؤن َؼمذ ظُىف الجىىب ٖلى ًض ال٣اثض خخدىع وجم جىهِب عمؿِـ
ً
الغاب٘ مل٩ا إلاهغ قٗغث اإلال٨ت "جُا " ؤن اإلال٢ ٪ض ؾلب مجها وؤجها ٧اهذ ؤخ٤
باإلال ٪لىلضَا وٍجب ؤن جب٣ى مل٨ت مهغ بإي زمً.
طَبذ اإلال٨ت "جُا" بلى ٢غًٍ الكُُان طل ٪الؿاخغ ؤلابلِسخي وَلبذ مىه ؤن
ًهى٘ لها حٗىٍظة حُٗض لها مجضَا الخلُض وٖؼَا الٛابغ ٞإٖض لها ٢غًٍ
الكُُان حٗىٍظة لى جلُذ ٖلى ظؿض ولضَا الٟغٖىن الهاعر ٞدُجها
ؾخٓهغ الخٗىٍظة ألانلُت ٖلى ظلض الٟغٖىن ولى ه٣كها ؤي بوؿان ٖلى
ظؿضٍ بضم َٟل مً ؤَله ٧ان له مً الؿُىة واإلاجض ما ٧ان للٟغٖىن مً
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حسسحر ملى ٥الجً ومغصة الكُاَحن وؾُسً٘ له خ٨م مهغ ومً زم
ًد٨م بٗضَا ٧ل الٗالم ب٣ىي الٓالم والسخغ ألاؾىص.
ؤزظث اإلال٨ت "جُا "َظٍ الُالؾم وبضؤث ججهؼ ؤخض ٢اصة الجىىب ٧اهذ ٢ض
وٖضجه بالؼواط وؤجها ؾخجٗله َى الٟغٖىن اإلا٣بل ،ولٖ ً٨لحها ؤوال اؾخٗاصة
ظؿض ولضَا الظي ٧ان ٢ض ص ًٞفي اإلا٣برة اإلالُ٨ت والتي ٖلحها ال٨هىت والؿضهت
والخغاؽ ُٞجب ؤن ٌؿاٖضَا ٖلى ؤن جدهل ٖلى ظشت ولضَا وٍجهؼ لها ما
جدخاط في ؾبُل َظا ،ول٨ىه لم ٌؿخُ٘ جإًُضَا ٖؿ٨غٍا ٣ٞض ٧اهذ ٧ل
ظُىف الجىىب ٢ض مىِذ بالهؼٍمت الؿاخ٣ت ٖلى ًض ال٣اثض خخدىع الساصم
اإلاسلو لؿُضٍ عمؿِـ الشالض والظي ناع آلان عظل الضولت بال مىاػٕ .
٣ٞغعث ؤن حٗىص بلى م٩ان ٢هغ اإلال ٪مخسُٟت في ػي ظىىبُت ؤجذ لخبُ٘
بٌٗ الخبىب والٛال ٫وج٣ترب مً م٣برة الٟغٖىن ومٗها طل ٪ال٣اثض الظي
اؾخُإ بًٟل مٗاوهُه مً السىهت في ٢هغ الٟغٖىن الجضًض ؤن ًهال بلى
اإلا٣برة اإلالُ٨ت.
صزال اإلا٣برة اإلالُ٨ت والتي ٧اهذ جدىي نىاً ٤اإلاىحى مً ؤؾغة الٟغٖىن
وجدىي مى٣ىقاتهم الظَبُت وممخل٩اتهم لخصخبهم في الٗالم آلازغ و٢ض
اهحرث بىحران ؤٖمضة زكبُت في ظىباتها بضا ًلم٘ الظَب ٞحها وفي الجىباث
ج٣ب٘ الخمازُل الخاعؾت التي ؾخدغؽ ؤعواح اإلاىحى في الٗالم آلازغ ،وفي خحن
زلؿت مً ال٨هىت والخغاؽ صزلذ اإلال٨ت "جُا" ومٗها ال٣اثض الىىبي جبدض
ًٖ الهىضو ١الظي وي٘ ُٞه ظشمان ولضَا ختى ونلذ بلُه و٢ض عؤث
الهىضو ١بال ه٣ىف ٖلُه ٗٞلمذ ؤهه نىضو ١ظشت ولضَا وخحن ؤعاصث ؤن
جسغظه مً الهىضو٧ ١ان ٦بحر ال٨هىت ٢ض  ًُٞبلحها ٞغماَا بؿهم و ٘٢في
نضعَا وؤناب ٢لبها ٞسغث نغَٗت بِىما جم٢ ً٨اثض الجِل الىىبي مً
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الٟغاع والٗىصة بلى صًاعٍ وخُض ٧ان الٟغاٖىت ً٣ضؾىن ملُ٩اتهم لم ٌؿخُ٘
ؤن ًبىح بؿغ م٣خل اإلال٨ت "جُا" وبهما ؤزبر خخدىع  ِ٣ٞالظي ؤمغ بةل٣ائها
مً ؾُذ ظبل قاَ ٤جإ٧لها اله٣ىع ٞهظا ٖ٣اب الؿاخغاث اإلااع٢اث و٢بل
ؤن ًل٣ىا بجؿماجها الظي جغصي مً ٞى ١الجبل ٧اهىا ٢ض ٖثروا مٗها ٖلى
الخٗىٍظة التي ٧ان ٢ض ؤٖضَا ٢غًٍ الكُُان لخخلى ٖلى ظؿض الٟغٖىن
ٞخٓهغ ٖلى ظؿضٍ َالؾم لى ه٣لها بكغي ٖلى ظؿضٍ ؤزً٘ له ملى٥
الكُاَحن واإلاغصة.
ؤزظ خخدىع الخٗىٍظة وؤُٖاَا بلى ٦بحر ٦هىت عٕ والظي ٢غؤَا ٟٞؼٕ مً َى٫
ما ٞحها و٢ض زبإَا في م٣خيُاجه واخخ ٟٔبها لمغ في هٟـ ال٩اًَ لم ًبذ به
لخض وب٣ذ يمً م٣خيُاث ال٩اًَ.

***
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 - 37وٖ ٠٢مغ وٞغٍضة ٞاٚغي الٟم مً َى ٫ما ٢غآ ٣ٞض ٖغٞا ؤ ً
مىعا ،وٗم ٧ان
ٖىض ٖمغ ٦شحر مجها و٢ض ؤُٖى مدايغاث ٦شحرة ًٖ ماامغة اليؿاء ٖلى
عمؿِـ الشالض ،ول ً٨لو ٫مغة ًُال٘ وزُ٣ت بهظا الخٟهُل ج٣و ٧ل ما
خضر ،وؤ٦مل ٖمغ وٞغٍضة ال٣غاءة و٢ض بضا الى٢ذ ًضاَمهما واإلاٗبض ٖلى
وق ٪ؤن جٟخذ ؤبىابه .ؤ٦مال ٦الم الض٦خىع ٧امل والظي ٢اُٞ ٫ه" فلما علمت
أنا والدكتور سلمان بأمر ىذه الربديات الثالث واليت فكت لنا رموز ىذه ادلومياء
الصارخة ،جال يف خاطر الدكتور سلمان أن حيصل على ىذه التعويذة من مقتنيات
صرح أننا لو تعاونّا سويًّا وحصلنا على ىذه التعويذة فقد حنكم
ىذا الكاىن ،وقد َّ
العامل ،ولكنين جاهبتو بالرفض الشديد حىت إنو استقال من ادلتحف وعلمت بعدىا
أنو حياول بكل الطرق الوصول إىل ىذه الربدية من مقربة الكاىن؛ ولذلك كان لزاًما
أوًل فقمت بالبحث الشاق وادلضين لكل ورقة أو بردية وقعت
علي أن أصل إليها ً
َّ
يف يدي عن رميي الثالث حىت كان اليوم الذي عمعت فيو عن الربدية"ىاري "
اليت اشًتاىا أنطوين ىاري وىي اآلن يف باري فذىبت إىل ىناك يف شغف أن أجد
تفاصيل الربدية ،ودلا استطعت احلصور عليها للحظات قليلة من الييد ىاري
نفيو بذلت كل ما يف وسعي للحصول على اسم كهنة ادللك يف للك الوقت،
كبريا فخمنت أنو ىو ضاليت ،فعدت إىل مصر ألحبث
ولكن بدا
ً
واضحا أن للكهنة ً
عن كبري كهنة رميي الثالث حىت جاء اليوم الذي عثرت فيو بعثة إجنليزية على
ميرعا وكنت
مقربة كبري كهنة رميي الثالث أو ىكذا كتب على ادلقربة لىبت
ً
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َّ
تقريرا
ضمن الفرقة اليت شكلتها ىيئة اآلثار لبحث األمر والوقوف عليو وإعداد ً
للحكومة حول ماىية ىذه اآلثار.

ودلا دخلت ادلقربة شعرت َّ
أن ىات ًفا ما بداخلى حيركين حىت استطعت بعد البحث

ادلضين يف كل مقتنيات الكاىن أن أصل إىل الربدية اليت حتوي التعويذة ،وعدت إىل

ادلتحف يف بوًلق وكان سلمان قد حلقين للبحث يف ادلقربة ،ولكنو مل جيد شيئًا
فأرسل يتوعدين وخيربين أين إن مل أطلعو على ىذه التعويذة فييقتلين أنا وأسريت
بكاملها؛ فحينها خشيت على نفيي وعلى أوًلدي فعمدت إىل جثة الفرعون الذي
بقيت أحشاؤه بداخلها ففتحت بطن الفرعون واستخرجت األمعاء اليت باتت
سليمة وفتحتها وأخذت ادلادة اليت تبطل فعل التعويذة األصلية اليت ِّّ
حترك ملوك
الشياطني وتقتل من يتناوذلا وىو يرى اجلحيم الذي ينتظره.

مين
شعرت حينها أن ىذا سيكون أنيب عقاب للدكتور سلمان لو فكر أن يقًتب ِّّ
أو من بييت.
وفور عوديت إىل بييت جليت إىل مكتيب أكتب كل تلك التفاصيل ،وقد أرفقت
التعويذة اليت حصلت عليها من مقربة الكاىن واليت كانت قد أعدهتا "تيا" لتعيد
يوما للنور
ادللك إىل ولدىا ،أرفقتها يف آخر صفحة يف ادلخطوطة على أمل أن خترج ً
فهي مل تعد ِّمل ًكا ألحد ،إمنا صارت ِّمل ًكا للتاريخ وقد صغت اخلريطة اليت تدل على
مكان ىذه ادلخطوطة بطريقة ًل حيصل عليها إًل عاملٌ حقيقيًّا حريًا بو أن يؤدتن على

أسرار الفرعون"

ؤٚلٖ ٤مغ ال٨خاب وقٗغ بش٣ل اإلاؿئىلُت التي ؤلُ٣ذ ٖلى ٦خُٟه ٞهى ًدمل
حٗىٍظة لى جلُذ ٖلى اإلاىمُاء الهاعزت ؾخٓهغ ال٨خابت ألانلُت ٖلى ظؿض
الٟغٖىن والتي لى ه٣لها ؤخض ٖلى ظؿضٍ بضم َٟل بغيء خ٨م الضهُا وصاهذ
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له ملى ٥الكُاَحنٞ ،جزٖ ٫مغ بؿغٖت قضًضة ،و٢اً ٫جب ؤن هظَب بلى
الكغَت ومٗىا َظا الضلُل الظي ؾُبرثىا ٞهىا ٥مسخل ًداو ٫ؤن ًهل بلى
ً
َظا ال٨خاب وَؿخٗمله لً٣اط ٢ىي الكغ ٞخىظه بلى ٞغٍضة ٢اثال" :بًه اللي
٢غٍىاٍ صٍ اخىا ؤمام ٦كُٖٓ ٠م مم ً٨حهؼ الٗالم ،و٦مان ٢ضام شسو
مسخل ٖاعَ ٝى بُٗمل بًه ،ومم٣ً ً٨خل الضهُا ٧لها في ؾبُل َضٞه ".عصث
ٞغٍضة التي ٧اهذ ججز ٫الؿلم في زٟت وؾغٖت:
 بخىا الػم هخدغً ٥ٞىعا وهغوح البىلِـ هبرؤ هٟؿىا وهىز ٤ال٨ك ٠صٍ وهسغط
بُه للٗالم٧ ".ان ٖمغ ٢ض هؼ ٫الؿلم وبضؤ ٦الَما في السغوط مً اإلاٗبض
مخىظهحن بلى باب السغوط و٧اها في عجلت مً ؤمغَما.
وٞىع زغوظهما ٞىظئا بالًابِ ؤًمً ٢ض ؤخاٍ بهما ومٗه الغاثض صًاب و٢ض
ؤقهغا ؾالخحهما في وظه ٖمغ وٞغٍضة٣ٞ ،اٖ ٫مغ:
 الخمض هلل اهَ ٪ىا ًا ٞىضم صا صلُل بغاءحي ،ال٣اجل ٧ان ٖاًؼ ًىنلللمسُىَت صي ،ؤها بغيء ؤها وٞغٍضة.
ٞمض ؤًمً ًضٍ بلى ٖمغ وؤزظ ال٨خاب ووظه اإلاؿضؽ نىب ٖمغ بِىما خُجها
ؤهؼ ٫صًاب ؾالخه لهه ٖلم ؤن ٖمغ وٞغٍضة ٢ض اؾدؿلما ٞسغظذ الُل٣ت
مً مؿضؽ ؤًمً مضوٍت ،ول ً٨في اججاٍ صًاب الًابِ الظي ٧ان مٗه،
ٞىٓغ ٖمغ في طَى:٫
 اهذ بخٗمل اًه ًا مجىىن؟ً
هٓغ ؤًمً نىبهما هٓغة خ٣ض و٦غاَُت وٚل صٞحن ٞإعصٖ ٝمغ ٦المه ٢اثال:
 ًب٣ى اهذ اللي بخٗمل ٧ل صٍ مً ألاو.٫عص ؤًمً:
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 ًَبٗا ؤها اللي بٗمل ٧ل صٍ مً ألاو ٫واللي زُخذ له خهل باإلالي واها ؤَى
بُٗض مجض ظضي الض٦خىع ؾلمان وبىٟظ ونِخه اللي ٦خبها البىه زم البىه
لٛاًت ما ونلخجي واها صلى٢تي هخ ٤٣خلمه واخ٨م الٗالم واها َٟهم ٪اللي
خهل لن مب٣اف ًٟغٖ ١ىضي اه ٪جٟهم لهَ ٪خمىث".
ؤٖلمه ؤًمً ؤن ظضٍ الض٦خىع ٧امل ٧ان ٢ض ؤب٣ى في بِخه ماصٍ الؿم التي ٢خل
بها هِخائع والتي اؾخسغظها َى بٗض طل ٪مً بًُ الٟغٖىن لُدمي هٟؿه مً
الض٦خىع ؾلمان ،و٧ان الض٦خىع ٧امل ٢ض ؤٖض زغٍُت وزبإَا في زؼهخه
الصسهُت ٧اهذ هي الُالؾم اإلا٨خىبت ٖلى ْهغ البيذ اإلا٣خىلت ،ولً٨
الض٦خىع ؾلمان اؾخُإ ؤن ٌكتري ؤخض السضم الظي اؾخُإ بضوعٍ ؤن
ً٣خل الض٦خىع ٧امل وٍإزظ اإلااصة الؿامت والسغٍُت وَُٗحها بلى الض٦خىع
ؾلمان الظي بظٖ ٫مغٍ بإؾغٍ ًداو ٫ؤن ًَ ٪ٟالؾم َظٍ السغٍُت ل٨ىه
ً
عجؼ ً
جماما ًٖ ٗٞل طل ،٪و٧ان خلمه ؤن ًد٨م الٗالم والظي باث وقُ٩ا
ظضا ويإ مىه بلى ألابض ٖلى صسغة جل ٪السغٍُت التي جدىي الُغٍ ٤بلى
الخٗىٍظة التي ٧اهذ في م٣برة ال٩اًَ ألا٦بر والتي َمذ ً
ًىما ؤن ً ٠٣بها ؤمام
ظؿمان الٟغٖىن هِخائع وٍخلىَا ٖلُه ٞخٓهغ ال٨خابت ٖلى بضهه ٨ُٞخبها ٖلى
ظؿضٍ وٍد٨م الٗالم ،ول ً٨الض٦خىع ؾلمان ٞكل ب٩ل اإلاداوالث التي
ً
واخضا جلى آلازغ ٧لهم
ؤظغاَا و٢ض جغَ ٥ظٍ اإلااصة وَظٍ السغٍُت بلى ؤبىاثه
ً
خاو ٫الىنى ٫بلى َظا الؿغ وَ ٪ٞلؿم السغٍُت ل٨جهم ٞكلىا ظمُٗا ختى
ونلذ بلى اإلا٣ضم ؤًمً الظي ٢غع ؤن ًدحي مجض آلاباء ٣ٞغع ؤن ًبضؤ ألامغ بإن
ؤزظ ٞخاة لُل مً بخضي قىاعٕ ال٣اَغة وهى في الٗكغًٍ مً ٖمغَا ازظَا
مٗه بلى ق٣ت ٧ان ٢ض اؾخإظغَا لُىٟظ زُخه و٧ان ٢ض ؤُٖاَا ما٦ ٫شحر
م٣ابل اإلاخٗت وبىما ٢طخى مٗها لُلت ختى جبضو ٖلحها ٖالماث مماعؾت الجيـ
خحن ًخٟدهها الُب الكغعي ،و٧اهذ بالُب٘ ٢ض ججغصث مً زُابها وبٗض ؤن
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ٞغ ٙمً ظماٖها وبِىما هي بدُاطٍ ٞخذ ٞمها ووي٘ ُٞه بٌٗ مً اإلااصة
الؿامت التي ٢ض نىٗذ لبُا ٫حٗىٍظة الٟغٖىن ختى بطا ماجذ البيذ بضث
ٖلحها ٖالماث الٟؼٕ والسى ٝالتي ٧اهذ ٖلى وظه الٟغٖىن ختى ٌُٗي
ٖالماث وصالثل للض٦خىع ٖمغ ُٞما بٗض خحن ؾِؿخضعظه َى وَى ِ٣ٞ
للىٓغ في َظٍ الًُ٣ت ختى ًجبرٍ ٖلى خل السغٍُت التي ٧ان ٢ض ناٚها
ً
واضخا ؤن ال ؤخض ًم ً٨ؤن ًَ ٪ٟالؾم جل ٪السغٍُت
ظضٍ ٣ٞض باث له
ؾىي عظل مً بِذ الض٦خىع ٧امل هٟؿه؛ ولظل ٪ؤزظ مالبؿها الضزلُت
و٢ام بةزٟاء مٗالم الىظه ً
جماما بماء الىاع وحؿلل بلى بِذ الض٦خىع ٖمغ،
ً
و٧ان الض٦خىع ٖمغ مجهم٩ا في صعاؾت ٖملُاث الخدىُِ والخجاعب التي ًجغحها
ٖلحها ،وبِىما َى مكٛى ٫في م٨خبت ظضٍ ،نٗض ؤًمً ووي٘ اإلاالبـ في
ٚغٞت ٖمغ بُغٍ٣ت ال جبضو واضخت لٗمغ ،الظي بطا نٗض لُىام لً ًٟدل
٧ل قبر في ٚغٞخه وؤزظ ػظاظت مً ماصة نم ٜالغاجىج ٧ان ٖمغ ٢ض ويٗها
بجىاع ؾغٍغٍ ووؿحها ٞإزظَا ؤًمً وٖاص ً
ٞىعا بلى الك٣ت التي ٧ان ٢ض جغ٥
ٞحها البيذ م٣خىلت ٞدؼ ع٢بتها و٦خب ٖلى ْهغَا السغٍُت الُلؿمُت التي
٧ان ٢ض ؤٖضَا الض٦خىع ٧امل وؾغ٢ها ظض ؤًمً الض٦خىع ؾلمان٣ٞ ،ض خؼ
ع٢بت البيذ لًُلل الُب الكغعي في ؾبب الىٞاة ُٞخم الاٖخ٣اص ؤن البيذ
ماجذ مظبىخت ،وختى ًؼط ؤًمً باؾم الض٦خىع ٖمغ في الًُ٣ت بٗض ؤن
اؾخسضم نم ٜالغاجىج في ال٨خابت ٖلى ْهغ البيذ ووي٘ مالبؿها الضازلُت
في ٚغٞت هىم ٖمغ في م٩ان ٚحر ملخىّ ،ب٣ى ؤن ًشبذ ؤن بهماث البيذ في
ٚغٞت هىم ٖمغ؛ و٧ان طلَ ًٖ ٪غٍ ٤الغظل الظي ع ٘ٞالبهماث في ٚغٞت
ٖمغ ٧ان ؤًمً ٢ض اٚغاٍ باإلاا ٫لُ٨خب في الخ٣غٍغ ؤن بهماث ال٣خُلت وظضث
في ٚغٞت ٖمغ وبالخالي جشبذ التهمت ٖلى ٖمغ وًٍُغ بلى َ ٪ٞالؾم َظٍ
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ً
السغٍُت ؤو ؤن ًل٣ى مهحرٍ بالٖضام قى٣ا٩ٞ ،اهذ زُت ؤًمً ؤن ًجٗل
ٖمغ ؤمام ججغبت الخُاة ؤو اإلاىث ٞةما عاؾه ؤو جغظمت َظٍ السغٍُت.
وما بن ٞغ ٙؤًمً مً ضخُخه ألاولى وصٞجها بُغٍ٣ت حؿهل الٗشىع ٖلحها ٖاص
بلى بِخه لُخم الىه ٠آلازغ مً السُت خُض ٧ان البض له ؤن ًغؾل عؾالت
ؤزغي بلى الض٦خىع ٖمغ حُٗىه في ٞهم ما مً اإلام ً٨ؤن جخدضر َظٍ
السغٍُت ٖىه؛ ولظل ٪اؾخىظب ألامغ ضخُت ظضًضة جؼٍض مً جىجغ ألامغ
ً
مسغظا مً َظٍ
لضي الض٦خىع ٖمغ وجدخم ٖلُه بما ال قُٞ ٪ه ؤن ًجض
الًُ٣ت ،و٧ان طلَ ًٖ ٪غٍ ٤ؤن ٢خل ؤًمً طل ٪الغظل اإلاؿ٨حن الظي ٧ان
ًبُ٘ الجغاثض في ؤخض الكىاعٕ اإلاجاوعة خُض اؾخضعظه ؤًمً ؤهه ؾُُُٗه
مالبـ ٢ضًمت ٖىضٍ ،ول٨جها ؾدىاؾبه ً
ظُضا ،وَىا طَب مٗه الغظل في
خؿً هُت ٞلم ًً ً٨خى ٘٢ما ًيخٓغٍ.
لم ًَ ً٨ظا الغظل َى َض ٝؤًمً ٖلى الخدضًض ٧ان ٌؿعى بلى ٢خل ؤي عظل
ًغؾل مً زالله الغؾاثل التي ًىص ؤن ًغؾلها بلى ٖمغ وٍؼٍض ألامغ ً
جىجغا،
ً
ظمُٗا ٢غابحن جظبذ للكُُان مً ؤظل الٛاًت الؿامُت
و٧ان ًغي ؤن َاالء
والهض ٝألآٖم مً وظهت هٓغٍ ؤال وَى ؤن ًد٨م الٗالم.
وختى ًدشجى لًمً ٗٞل َظا ٧له ٧ان ً
لؼاما ٖلُه ؤن ًً٘ اإلاىىم لؼوظخه التي
٧اهذ ٢ض ظلؿذ بجىاعٍ في ؤو ٫اللُلت جُال٘ ً
ُٞلما ؤمغٍُ٨ا ،وبِىما هي
ً
ٖهحرا ٧ان ٢ض ؤٖضٍ ووي٘ ُٞه
بجىاعٍ ٖلى ألاعٍ٨ت الىزحرة في بِخه ؤُٖاَا
٦مُه ٧اُٞت مً اإلاىىم ختى ٌؿخُُ٘ ؤن ًضزل ؤو ًسغط ٦ما ًغٍض.
ً
٨ٞغ ؤًمً ؤًً ًم ً٨ؤن ًسبئ َظٍ الجشت بُغٍ٣ت جؼٍض ألامغ اقخٗاال وججٗل
ً
خبل اإلاكى٣ت ؤ٢غب بلى ع٢بت ٖمغ ،لم ًجض م٩اها ؤًٞل مً خضً٣ت بِخه
لُض ًٞببها الجشت .
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وطل ٪لهه ؤعاص ؤن ًجٗل هٟؿه وزُ ٤الهلت بالًُ٣ت خُض ؾِبضو ؤمام
ػمالثه وعئؾاثه في الٗمل ؤن َىا ٥مً ًغٍض ؤن ًؼط باؾمه َى في الًُ٣ت
ً
وؤن َىا ٥ؤ ً
مغا شسهُا بِىه وبحن ال٣اجل؛ بط مً ٚحر اإلاٗ٣ى ٫مُل٣ا ؤن
ً
ً٣خل َى الغظل وٍضٞىه في خضً٣ت ُٞلخه؛ ٞهظا ال ًٟٗله مجغم مبخضت ًٞال
ًٖ يابِ قغَت ٦بحر مدى ٪في مشل َظاٞ ،إعاص ؤن جبضو الًُ٣ت و٦إهما
َىا ٥مً ٌؿخضعظه لُى ٘٢به في الًُ٣ت بِىما في الخ٣ُ٣ت َى مً ٌؿخضعط
الجمُ٘ وٍدغ٦هم في مهاعة ٞاث٣ت وبغاٖت مىُٗ٣ت الىٓحر بلى ؤَضاٞه
الكُُاهُت وزُخه ؤلابلِؿُتٞ ،لً ٌك ٪ؤخض ولى للخٓت ؤهه َى مً ٢خل
الغظل اإلاؿً وفي هٟـ الى٢ذ ً٨ىن ٢ض ؤعؾل الغؾالت الشاهُت للض٦خىع ٖمغ
لُٗغ ٝبالخدضًض وظهخه وبلى ؤي َغٍ ٤وبدغ مً بدىع الخاعٍش ًجب ؤن
ًخىظه٣ٞ ،ض ٧ان ؤًمً زاع ١الظ٧اء قضًض الاهدباٍ ،ل٨ىه وعر مً ظضٍ ٧ل
محرار الكغ الظي ٧ان بضازله ووعر ً
ؤًًا ٧ل ظُىاث الٗب٣غٍت التي ٧اهذ
ٖىض ظضٍ الض٦خىع ؾلمان.
ً
َىا نغر ؤًمً في وظه ٖمغ ٢اثال:
 وٖكان َضفي صٍ ٢خلذ ؤٖؼ اصخابى الض٦خىع مضخذ ،و٧ان هٟسخي ؤي خضٚحرٍ ًمؿ ٪الًُ٣ت بـ لألؾ ٠الٓغو ٝوٗ٢خه في َغٍ٣ي.
٧ان الض٦خىع مضخذ ٢ض اؾخُإ الىنى ٫بلى جغُ٦بت اإلااصة السخغٍت التي
ً
قغوخا في ٦خاب "الؿغ الؿاع"
ويٗذ في ٞم الٟغٖىن و٢خلخه ٣ٞض وظض لها
لجابغ بً خُان والتي ؾماَا ُٞه "جخُم الكُُان" و٢ض جىنل بلى جغُ٦ب
اإلااصةـ وٖغ ٝمً زال ٫صعاؾخه لها ؤهه ًم٨ىه ببُا ٫مٟٗىلها بالُ٨مُاء
ال٣ضًمت وَغ ١ألا٢ضمحن وبسانت بً خُان وجلمُظٍ الغاػي ،وإلاا ونل بلى
ؤنل اإلااصة وَغ ١ببُالها وجٟانُل ٦شحرة ٖجها ما ٧ان لُ٨مُاجي آزغ ؤن
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ًدهل ٖلحها ؾىي َظا الٗب٣غي اإلاجضٞ ،لما اجهل بالهاج ٠بإًمً ؤزىاء
ٖىصجه مً اإلاؿدكٟى ؤزبرٍ ؤهه ٌٗغ ٝؤؾغاع اإلااصة وؾغ م٣خل البيذ
والغظل وؤهه ًغٍض ؤن ًغ ٤ٞالخ٣غٍغ ً
ٚضا بلى الىُابت والظي ُٞه ؤن ال٣خُلحن
ماجا بهظٍ اإلااصة ولِـ بالظبذ ،وألا٦ثر مً طل ٪ؤن ؤًمً اؾدكٗغ الك ٪في
٦الم مضخذ الظي بضؤ ًخظ٦غ ٦م ٧ان ؤًمً في ال٣ضًم وَم ؤنض٢اء صعاؾت
واخضة ختى جهاًت الشاهىٍت الٗامتٌ ،ؿإله ًٖ مشل َظٍ اإلاىاص في الجامٗت،
و٧ان ؤًمً ً
مىلٗا بمشل َظٍ اإلاىاص ً
و٦شحرا ما ٧ان ٌؿإٖ ٫جها مضخذ ختى مىظ
و٢ذ ٢غٍب صاع بُجهما ه٣اف َىٍل خىَ ٫بُٗت مشل َظٍ اإلاىاص وؤزغَا
وجغُ٦بها وؤٗٞالها والسخغ الىاظم ٖجها.
ٞلما اؾدكٗغ ؤًمً ؤن مضخذ باث ً
٢غٍبا مً ؤن ًهل بلُه في الًُ٣ت وؤهه
ٖلى وق ٪ؤن ًٟكل ٧ل شخيء ٧ان لؼ ًاما ٖلُه ؤن ًخسلو مىه٣ٞ ،ض ٧ان ًىص
ؤن لى حٗامل م٘ َظٍ الًُ٣ت ؤي َبِب آزغ ،ل ً٨مهلخت الُب الكغعي
٧اهذ ٗ٦اصتها ؤؾىضث الًُ٣ت بلى الض٦خىع مضخذ ٦ما َى مٗخاص في
الً٣اًا السانت باإلا٣ضم ؤًمً.
ً
ٞدها عوجُيُا
جمجى ؤًمً ؤن ج٨ىن الًُ٣ت م٘ َبِب آزغ ًجغي ٖلحها
وٍيخهي ألامغ ولِـ ما ٗٞله الض٦خىع مضخذ مً بدض وج٣و وونى ٫بلى
ؤٚىاع َظٍ اإلااصة ،بل و٦ك ٠جٟانُلها وَغ ١ببُا ٫مٟٗىلها٧ ،ان ً
لؼاما
ٖلُه ؤن ًخسلو مىه وٍىهي مٗه ما جىنل بلُه َظا الُبِب ختى لى يخى
في ؾبُل طل ٪بغٖ ٤ُٞمغٍ هٟؿه .طَب بلُه في بِخه و٢ض ٞخذ مضخذ الباب
وَى مخىظـ زُٟت ،ول٨ىه ً٣ى ٫في هٟؿه "لٗله لم ًلخٔ ؤوي ٢ض ق٨٨ذ
ُٞه" ،وبِىما ؤ٢بل مضخذ ً
مغجابا ًُلٗه ٖلى هدُجت البدض ؤزظ ؤًمً ظغٖه
٢لُلت مً اإلااصة وويٗها في ٞم الض٦خىع مضخذ لُ٣خله هٟـ ال٣خلت التي ٢خل
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بها البيذ والغظل وظؼ ع٢بخه ختى جبضو بىٟـ َغٍ٣ت الجغاثم الؿاب٣ت
ٞخًُ ٠تهمت ظضًضة بلى الض٦خىع ٖمغ وجسلهه مً الغظل الىخُض الظي
ًمل ٪ببُا ٫مٟٗىَ ٫ظا الؿالح الٟخا ٥الظي مٗه وؤ ً
ًًا الغظل الىخُض
ً
ً
ظمُٗا لضلذ ٖلى ؤًمً
الظي مً اإلام ً٨ؤن ٌُٗي زُىَا لى ظمٗذ
وؾخإو ٫الًُ٣ت َظٍ اإلاغة بلى َبِب قغعي آزغ لً ٌُٗحها ألاَمُت التي
ؤوالَا بًاَا الض٦خىع مضخذ والظي ٧ان ٌٗض ً
واخضا مً هىاب ٜالُب الكغعي
في مهغ.
وازظ ؤًمً اإلااصة التي جب٣ذ ٖىضٍ وؤزٟاَا في م٩ان ال ٌٗلم به ؤخض ،وٖاص
بلى اإلاضًغٍت و٢ابل الًابِ ؤمجض الظي بضا ٖلُه ٖالماث الاعجُاب خُىما
َلب ؤمجض مً ؤًمً ؤن ًخهل بالض٦خىع مضخذ ٞىظض الغ٢م في ؾغٖت
٦إهما ٢ض اجهل به مىظ و٢ذ ٢لُل ظضا بِىما ٧ان مً اإلاٟترى ؤن ًبدض
ً
٢لُال ًٖ الغ٢م لن آزغ مغة ٧ان ٢ض ٧لمه ٢ض مغ ٖلحها ًىم ٧امل بدؿب
٦الم ؤًمً هٟؿه.

***
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 - 38ً
جىظه ؤًمً باإلاؿضؽ نىب ٖمغ وؤعاص ؤن ًًٖ ِٛلى الؼهاص لعصاثه ٢خُال،
ول ً٨خضر ما لم ًً ً٨خى٘٢؛ ٣ٞض بضؤث وٞىص الؿُاح في ؤلا٢با ٫بلى بهى
اإلاٗبض وصزل ٞىط مً الؿُاح ؤلاهجلحز بلى بهى اإلاٗبض ٟٞؼٖذ ؾاثدت مً
اإلاكهض ونغزذ بهىث ٖا ٫بِىما ضج اإلا٩ان بالهغار وحكدذ اهدباٍ ؤًمً
الظي ؤَل ٤الغنام بالٟٗل ،ول٨جها ؤزُإث الض٦خىع ٖمغ واعجُمذ في
خاثِ اإلاٗبض خُجها ٧اهذ ٢ض جىاولذ ٞغٍضة خٟىت جغاب مً ألاعى وؤل٣تها في
وظه ؤًمً الظي لم ٌٗض ًم٨ىه الغئٍا ختى اهُلٖ ٤مغ وٞغٍضة ً
ٞغاعا مً
اإلاٗبض مخىظهحن بلى الضَلحز زم بلى بهى ألاٖمضة الظي ًاصي بضوعٍ بلى
اإلا٣انحر الشالر السانت بةًىاء الؿ ًٟاإلا٣ضؾت لشالىر َُبت ،وبلى ظىاعَا
ًىظض ٖضص مً الٛغ٧ ٝاهذ حؿخٗمل للٗباصة.
جم جسُُِ مٗبض مضًىت َابى بك٩ل مىٓمٞ .للمٗبض ؾىعان ،ؾىع صازلي
وآلازغ زاعجي ،وٍىظض زاعط ؾىع اإلاٗبض اإلاغسخى السام بالؿٗٞ ،ًٟىض
الضزى ٫بلى اإلاٗبض مً مضزله بالجهت الجىىبُت الكغُ٢ت؛ وَى ٖباعة ًٖ
بىابت ٧ان ًجاوعَا مً هاخُت الجاهبحن حجغجان للخغاؾت لىهل بلى ماًُل٤
ٖلُه بىابت عمؿِـ الشالض الٗالُت ،اؾخُإ ٖمغ وٞغٍضة الازخباء في بخضي
َاجحن الدجغجحن ،وبِىما ًجغي زلٟهما ؤًمً بك٩ل ظىىوى و ٠٢بدُاػ
الٛغٞت التي ٞحها ٖمغ وٞغٍضة ،وبِىما قٗغ ٖمغ وٞغٍضة با٢تراب ؤهٟاؾه وؤهه
باث ٖلى بٗض ؤ٢ضام ٢لُلت ،وٖ ٠٢مغ بجىاع ٞخدت الباب ٞلما ؤعاص ؤًمً ؤن
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ًضزل يغبه ٖلى عؤؾه يغبت ٢ىٍت بذجغ ٧ان مل٣ى ٖلى ألاعى ٞإصمذ عؤؽ
ؤًمً وؤعصجه ٖلى ألاعى ،ل٨ىه وظه بلحهما َل٣اث مخخالُت لم جهب ؤخضَما،
ل ً٨اؾخُإ ٖمغ وٞغٍضة ؤن ًٟغا وجىظها بلى ناالث ألاؾاَحن الشالزت
السانت بمٗبض مضًىت َابى ٖلى مدىع اإلاٗبض ًدب٘ ؤخضَما آلازغ .وجخمحز
نالت ألاؾاَحن ألازحرة بشالزت مضازل ،مضزل في الىؾِ للىنى ٫بلى
م٣هىعة ٢ضؽ ألا٢ضاؽ السانت بؼوع ١ؤلاله "آمىن" واإلاضزل الشاوي
ًىنل بلى م٣هىعة ػوع ١ؤلاله" زيؿى" ؤما اإلاضزل الشالض ًىنل بلى
م٣هىعة ػوع ١ؤلالهت "مىث".
ونل ٖمغ وٞغٍضة بلى ٚغ ٝالٗباصة التي جدُِ ٢ضؽ ألا٢ضاؽ السام
بشالىر َُبت اإلا٣ضؽ واهُل٣ا بلى زاعط اإلاٗبض بِىما ؾاص اإلاٗبض الهغط واإلاغط
وبضؤ الغٖب ًضب في ٢لىب الؿاثدحن ،و٧ان ؤمً اإلاٗبض ٢ض خاو ٫اخخىاء
اإلاى ٠٢و٢ض ؤبل ٜالكغَت التي ؤ٢بلذ بضوعَا .وخحن ونى ٫عظا ٫الكغَت
لم ٌٗثروا ٖلى ؤزغ للم٣ضم ؤًمً وال للض٦خىع ٖمغ ؤو ٞغٍضة ول٨جهم وظضوا
الًابِ صًاب ٢ض ؤؾُ٣خه َل٣ت ؤًمً وَى آلان بحن الخُاة واإلاىث .جى٘٢
ٞغٍ ٤الكغَت ؤن الظي ٗٞل طلَ ٪ى ٖمغ وؤن الًابِ ؤًمً آلان في
مُاعصة م٘ الض٦خىع ٖمغ لل٣بٌ ٖلُه.
٧ان ٖمغ وٞغٍضة ٢ض ع٦با جا٦سخي ،وَىا ؾإٖ ٫مغ ٞغٍضة:
 جٟخ٨غي َىٗمل بًه في ٧ل صٍ؟ؤظابذ ٞغٍضة:
 الػم همى٘ اإلاجىىن صٍ مً اللي َُٗمله ،وبال َُدغ٢ ٥ىي اخىا مل ٢ضَا.٣ٞاٖ ٫مغ:
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 ؤها صلى٢تي ٖاع ٝاإلا٩ان اللي الػم ً٨ىن عاًذ له ،زضي بال ٪صا ب٣ى مٗاٍالخٗىٍظة ٌٗجي...
عصث ٞغٍضة في بضاَت قضًضة:
ً
وَبٗا ٦ىهه ْابِ صا َُٟسر له بؿهىلت
 ؤُ٦ض عاًذ اإلاخد ٠اإلاهغي،ًضزل حجغة اإلاىمُاواث وٍمى٘ ؤي خض مً الضزى ٫بإي حجت ...ؤ٦مل ٖمغ
ال٨الم:
 وؾاٖتها َُىٟغص باإلاىمُاء وٍخلى ٖلحها الخٗىٍظة وَخٓهغ ٖلى ظؿمهاالُالؾم اللي ؤٖضث لىِخائع لُخسً٘ له ٢ىي الجً والكُاَحن ،وبالخالي
جخدغ ٥ؤؾاَحن الكغ في الٗالم ،بـ خؿب الغواًت َى مدخاط َٟل نٛحر
ً٣خله ٖكان ًازض صمه ً٨خب بُه الُالؾم ٖلى ظؿمه ".عصث ٞغٍضة في
بضاَت:
 صا مجغم مل نٗب اهه ٌٗمل ؤي خاظت.ً
ً
نغٞذ ٞغٍضة ُٖجها مٛمًت بًاَما ٦إهما جداو ٫ؤن جهغ ٝزُاال مىخكا
٢ض بضا لها ،زم ؤعصٞذ في طٖغ:
 ؤ٢غب ُ٢غ َحروح ٖلى مهغ بٗض ؤص بًه؟ عص ؾاث ٤الخا٦سخى في جضزلٚغٍب :بٗض  10ؾاٖاث ًا َاهم .وَىا ؤًٖ ً٣مغ ؤهه باث لؼ ًاما ٖلُه اؾخ٣ال٫
ؾُاعة زانت٣ٞ ،ا ٫بابدؿامت ٖلى وظهت :جازض ٧ام ًا اؾُى وجىصًىا مهغ؟
واها َبؿُ ٪واٚضً٦ ٪مان " .عص الؿاث ٤في َم٘ " 1000ظىُت ًا باقا .عص
ٖمغ" :مىا ٤ٞبـ بؿغٖت " .اهُل ٤ؾاث ٤الخا٦سخى ً
ٞغخا بهظٍ الخىنُلت
التي لم ً٢ ً٨ض ؤٖض لها ٖضة ؤو ظهؼ لها خا ٫زغط مً بِخه ٌؿعى في َلب
عػ٢ه ،وَا هي الؿماء جمُغ ٖلُه ؤل ٠ظىُه في ًىم واخض.
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ؤ٦مل ٖمغ الخضًض بلى ٞغٍضة:
 ًب٣ى ؤًمً َى اللي ٢خل البيذ و٦خب الُالؾم ٖلى ْهغَا وػط بةؾمي فيالًُ٣ت ٖكان ًجبروي ؤها اللي اجي واخاو ٫اخل الُلؿم وحٗمض جىظُه تهمت
ال٣خل لُا ٖكان ًجبروي بن اها اللي اَ ٪ٞالؾم السغٍُت اللي ٖملها ظضي.
عصث ٞغٍضة:
 ط٧اء عَُب وخُلت باعٖت ،زض بال ٪بن َى وُٖلخه ب٣الهم ؾىحن ٖاظؼًًٍٖ خل َالؾم السغٍُت صي واللي جىٗ٢ه خهل مدضف ٢ضع ًدل عمىػَا
ٚحر.٥
ؤ٦مل ٖمغ ٦المه و٢ض بضؤ خ ٪ع٢بخه:
 وٖكان ًهٗب اإلاىيىٕ وفي هٟـ الى٢ذ ًبٗخلي عؾالت جاهُت حٗغٞجيامصخي مً ؤي اججاٍ ٢خل بُإ الجغاًض و٦خب ٖلى ْهغٍ آزغ ٧لماث ٢الها
هِخائع ٢بل ما ٌٛىع للجخُم مؿىاٍ.
٢الذ ٞغٍضة مدؿاثلت:
 بـ َى ٖغ ٝمىحن بن عثِـ ال٣ؿم َحرشخجي لُه؟ واقمٗجى اها بالظاث؟ ؤُ٦ض ؤًمً ٧ان ٖاع ٝاوي ٖىض ٥وَى اللي َلب مً عثِـ ال٣ؿم ً٩لم٪ٖلى ؤؾاؽ اهه َى اللي مغشخ ،٪ومً زاللَُ ٪بٗذ لي الغؾالت الخاهُت
اللي َى مخسُل اجها َدؿاٖضوي في  ٪ٞقٟغة الغؾالت.
ً
وبِىما بضا ٖلى ٖمغ ؤهه اؾخظ٦غ قِئا ٢ا:٫
 ؤها ٞا٦غ ٦ىَـ ًىم اإلاكغخت إلاا ٖغٞذ بخىظُه التهمت لُا ،ؤها ٞا٦غ اههحٗمض مُسلِل في خغاؾت بغة ٚحر ٖؿ٨غي واخض ،وؤزضث بالي بهه ؤزض
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الض٦خىع مضخذ ً٩لمه بُٗض وٍٟطخي الُغٍ ٤للباب ختى ؤها إلاا ػُ٢خه م٩اهدل
الؼ٢ت ٢ىٍت لضعظت اجها جىٗ٢ه وٍخإزغ صا ٧له ٖكان ًلخ٣جي.
٢الذ ٞغٍضة:
 ًب٣ى َى حٗمض ٌؿِب ٪تهغب و٧ان ؾاًب اللي ًغا٢ب ٪وَٗغ ٝاهذ َتروحٖلى ٞحن ٖكان جًٟل جدذ ُٖىه لٛاًت ما ٌٗغَ ٝخىصً ٪السغٍُت ٞحن،
ٖكان ٦ضٍ واها ٖىض الهُلخىن ؾابجي وبٗض ٖجي بُغٍ٣ت ملٟخت للىٓغ إلاا ظه
الىٞض الغوسخي ٦إهه ٧ان ٖاًؼ ٌؿمدلي اَغب وَى ٖاع ٝاهه َُٗغ ٝبٗض
٦ضٍ ٌٗثر ٖلُىا.
هٓغث ٞغٍضة بلى ٖمغ في اؾخٛغاب :في بوؿان في ال٨ىن مم٨ً ً٨ىن ظىاٍ
٧ل َظا ال٨م مً الكغ؟
عص ٖمغ:
 ًَبٗا ،بهتي لؿه بىٟؿ٢ ٪اعٍت الٟغٖىن هِخائع وامه اإلال٨ت جُا ٖملىا بًه في
عمؿِـ الشالض ،الؿذ ٢خلذ ظىػَا وؾاٖضَا ٖلى ٦ضٍ ابىه ،هي صي
قهىة اإلال ،٪ومل ؤي مل ٪صا مل ٪مهغ زم مل ٪الٗالم ب٣ىي الكُاَحن
ً
اللي ٖاًؼًٍ ٌؿخدًغوَا بلى الٗالم اللي ؤنال ال ًسلى مً قُاَحن ؤلاوـ.
ً
ؤظٟلذ ٞغٍضة ٢لُال ،زم ٢الذ:
 جٟخ٨غ الُبِب الكغعي الض٦خىع مضخذ٧ ،ان ٢غب ٌٗغ ٝالترُ٦بت؟٢اٖ ٫مغ في بضاَت قضًضة:
 ًَبٗا وبال م٨يل ؤًمً ٢خله ،ؤًمً ٧ان هٟؿه ؤي خض جاوي ًمؿ ٪الًُ٣ت
لؿببحن ألاو ٫بن ؤي َبِب قغعي جاوي م٨يل َُبظ ٫هٟـ اإلاجهىص اللي
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بظله مضخذ وٍ٣غب ؤوي مً خل الٛاػ الًُ٣ت ،والؿبب الخاوي بن مضخذ
نضًٖ ٤مغٍ َى ٧ان ٖاًؼ ؤي َبِب جاوي بدُض لى ٢غب ختى مً خل لٛؼ
الًُ٣ت ًب٣ى مً الؿهل ٖلُه الخسلو مىه.
٢الذ ٞغٍضة في َل٘:
 ً٣خل ناخب ٖمغٍ!! بًه البكغ صي! بـ مخ٣ىلِل بكغ صو ٫ؤؾٟل مً الكُاَحن.ً
ؤعاخذ ٞغٍضة عؤؾها بلى السل٢ ٠لُال زم ؾإلذ ٖمغ:
 جٟخ٨غ َى٣ضع وٗمل بًه ٖكان هى ٠٢اللي َى ٖاًؼ ٌٗمله؟ ولىملخ٣ىاَىف و٦خب الُالؾم ٖلى ظؿمه َىٗمل بًه؟
عص ٖمغ في ؾغٖت:
 هغوح للبىلِـ هٟهمه اللي بُدهل وَما ًمىٗىٍ.٢الذ و٢ض بضا ٖلحها ؤلاه٩اع ال٩امل:
ً
 جٟخ٨غ البىلِـ َُهض ٪٢واخىا ؤنال متهمحن ،والًُ٣ت البؿاها ،زم اهذمخسُل اجهم َُ٣بلىا اه ٪جتهم ْابِ ٖىضَم بالؿهىلت صي ومٗا٦ل ؤي
صلُل يضٍ ،بخىا لى صزلىا اإلاضًغٍت َىلبـ الًُ٣ت وَيؿِب و٢ذ ٧افي
لًمً بهه ًىٟظ بُ٣ت السُت.
٢اٖ ٫مغ ٦إهما ؤ٢غ ال٨الم:
َ -ب جٟخ٨غي وٗمل بًه؟

- 208
-

 بخىا الػم هجُب اإلااصة اللي اجدُذ في ٞم هِخائع لخبُل مٟٗى ٫الخٗىٍظةاللي اج٨خبذ ٖلُه و٢خلخه وخمذ البلض.
 ل ً٨هجُبها مىحن مؿخدُل وٗغ ٝهغ٦بها ومىٗغٞل ؾغ الترُ٦ب ،و٦مان لىٖغٞىا ؾغ الترُ٦ب مل َىٗغ ٝالُالؾم السخغٍت اللي جلُذ ٖلحها صي
مدخاظت ؾاخغ خ٣ُ٣ي مً ؤصخاب السخغ الؿٟلي اللي ازخٟىا مً ٖاإلاىا
الخايغ ،ؤها مذي ٢غب ًدكل ،الػم هالقي اإلااصة صي لجها السالم الىخُض مً
اللي ممٌ ً٨ؿببه اإلاٗخىٍ صٍ بجىىهه وخما٢خه.
ظلـ ٖمغ وٞغٍضة في خالت مً الخ٨ٟحر الٗمُ ٤ومداولت ؤن ًهال بلى خل
ًهال به بلى َظٍ اإلااصة التي ؾخ٣طخي ٖلى السخغ الظي ًجهؼ له َظا
اإلاٗخىٍ.
ً
وبِىما َما ٖلى طل ٪والُغٍَ ٤ىٍل واإلاؿاٞت ٦بحرة ٟٚا ٖمغ ٢لُال ٦ما
ٟٚذ ٞغٍضة ً
ؤًًا وايٗت عؤؾها ٞى٦ ١خٟه ،وبُض ٖمغ ًبدض في مىامه في
َُاث ط٦غٍاجه ٣ٞض ؤظم٘ ٖ٣له الخايغ وٖ٣له الباًَ ٖلى البدض في َظٍ
مخىشخا ً
ً
صعٖا
الًُ٣ت اإلاٗ٣ضة ختى عؤي في مىامه الض٦خىع ٧امل ٢ض ظاءٍ
ً
ممُخُا ً
ً
ٞغؾا وخىله ؤلؿىت الىاع
وؾُٟا وٖلُه ملبـ الٟغاٖىت ألا٢ضمحن
جسغط مً ٧ل م٩ان وزلٟه ْالم صامـ وهٓغ بلُه و٢ا ٫بهىث ًيب٘ مً
ؤٖما ١الخاعٍش":زالم الٗالم ً٨مً في ؤخكاء اإلاىحى".
اؾدُٖ ٔ٣مغ و٢ض نضٖذ ال٩لماث ٢لبه وه٣كذ في ٖ٣له" :زالم الٗالم
ً
مٟؼوٖا ٧اهذ ٞغٍضة ٢ض اؾدُٓ٣ذ
ً٨مً في ؤخكاء اإلاىحى" ٞىع اؾدُ٣اْه
ٖلى نىجه و٢الذ:
 -في بًه ًا ٖمغ بًه اللي خهل؟

- 209
-

٢اٖ ٫مغ مداوال اؾخجمإ ؤهٟاؾه:
 ٦ىذ بدلم.. صا و٢خه جدلم بةًه بـ؟ ظضي الض٦خىع ٧امل ظالي في اإلاىام ،ق٩له ػي اللي في الهىعة في اإلا٨خببالٓبِ ،البـ لبـ مداعبحن الٟغاٖىت وعا٦ب ٞغؽ وجدخُه ؤلؿىت اللهب
ووعاٍ ْالم صامـ و٢ا ٫لي" :زالم الٗالم ً٨مً في ؤخكاء اإلاىحى" ؾمٗذ
ٞغٍضة ال٩لماث وهي في اؾخٛغاب قضًض مً جل ٪الغئٍا التي جبضو و٦إجها
ً
ُٖٓما ل٨جهما ال ًٟهمان بلى ما حكحر َظٍ الغئٍا وما ٞدىي جل٪
جدمل مٗجى
الغؾالت.
ؤظٟل ٖمغ وؤعظ٘ عؤؾه بلى الىعاء ًداو ٫ؤن ً٨ٟغ ُٞما ًم٨ىه ؤن ً٨ىن
ً
جٟؿحرا لجملت بها السالم واإلاىث في ؾُغ واخض" :زالم الٗالم ً٨مً في
ؤخكاء اإلاىحى".

***
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 - 39٧اهذ ههى ػوظت اإلا٣ضم ؤًمً ٢ض ؤٞا٢ذ مً ؤلاٚماءة وبضؤث جبهغ ما خىلها،
وؾإلذ ٞىع اؾدُ٣اْها "لُ٣خىا ببجي؟؟ لُ٣خىا ؤخمض؟" ؤظابتها اإلامغيت:
"عبىا ًهبرً ٥ا َاهم وبن قاء هللا َىالُ٢ه قىٍت نبر وعبىا َُٟغظها".
٢الذ وهي في خالت مً الهُاط والب٩اء" :ؤها ٖاًؼة ابجي وٞحن ؤًمً؟ اجهلىلي
بُه ً
ٞىعا " .عصث اإلامغيت بجىاب مدبِ ومسُب للما " :٫اخىا بيخهل بُه
ًا ٞىضم مً امباعح جلُٟىهه مٟ٣ى٢ "٫الذ و٢ض بضؤث جخدغٞ ٥ى ١الؿغٍغ
مداولت الجهىىَُ" :ب زغظىوى مً َىا ،ؤها ٖاًؼ ا٢ىم اصوع ٖلى ابجي
زغظىوى مً َىا ".في نغار قضًض زغظذ ٖلى ؤزغٍ اإلامغيت مً الٛغٞت
و٢ض جىظهذ بلى ٚغٞت الُبِب اإلاٗالج وؤزبرجه بما ٧ان مً ؤمغ ههى؛ ٣ٞام
ً
مخىظها بلحها وبطا بها ٢ض جهًذ مً الؿغٍغ وبضؤث في حُٛحر مالبؿها
الُبِب
وهي ج٣اوم الخٗب الكضًض وآالم ٖضم الاجؼانٞ ،إزبرَا الُبِب ؤهه الًمً٨
له ؤن ًهغح لها بالسغوط٣ٞ ،الذ في نىث خاؾم متهضط " :ؤها هسغط ٌٗجي
هسغط " ٣ٞا ٫الُبِب بطا َُ٨ىن السغوط ٖلى مؿئىلُخ ٪الصسهُت".
ً
٣ٞالذ في بنغاع" :هسغط ٖلى مؿئىلُتي" ٞاخًغوا لها ؤوعا٢ا وٗ٢ذ ٖلحها
واههغٞذ مً اإلاؿدكٟى وهي جداو ٫ؤن حؿخجم٘ ؤ٩ٞاعَا وجلملم قخاث
هٟؿها وجىظهذ نىب بُتها في قاعٕ الدؿٗحن في الخجم٘ السامـ.
صزلذ الُٟال والتي بضث ؾا٦ىت ال نىث ٞحها وال ؤزغ لخُاة مىظ زالزت ؤًام،
وؤزظث جىٓغ في ٧ل م٩ان وجخظ٦غ خُض ٧ان ًلٗب ولضَا وجخظ٦غ ٧ ٠ُ٦اهذ

- 211
-

جالٖبه وجضاٖبه ،وآلان باجذ مؿدكٗغة ؤهه يإ مجها و٢ض ال جغاٍ بلى ألابض
٣ٞض ال جخم ً٨مً ٖىا٢ه بٗض طل٪؛ ٞل٣ض ٧ان ؤَىن ٖلحها ؤن ج٣ٟض ٢لبها ٖلى
ؤن ج٣ٟض ولضَا٧ ،اهذ جخمجى ؤن لى ٞضجه بضمائها ولخمها وٖهبها ٞهي في
خؼن ال ً٩اص ًىنٞ ٠دؼن ألام ل٣ٟض ولضَا ؤقض ٖلحها مً مٗاًىت اإلاىث.
٧اهذ حكٗغ بالًُإ وهي جبهغ البِذ ً
زاوٍا وال حؿم٘ نىجه وَى ًىاصحها
وال جغاٍ ؤمامها وال جبهغ لٗبه وضخ٨ه الظي ٧ان ًمأل ظىباث اإلا٩ان.
نٗضث بلى ٚغٞت هىمها في الضوع ألاٖلى وزلٗذ مالبؿها وصزلذ بلى الخمام
ً
لخازظ خماما ؾازىا لٗله ٌؿ ً٨جل ٪الضمىٕ التي مألث م٣لخحها؛ ٩ٞاهذ
جمتزط اإلاُاة اإلاجهمغة ٖلى عؤؾها م٘ ؤجهاع الخؼن التي ٧اهذ جخض ٤ٞمً م٣لخحها،
زم زغظذ مً الخمام واعجضث زُابها وهي م٘ َظا ٧له جداو ٫بحن الخحن
ً
والخحن الاجها ٫بإًمً الظي ٧ان َاجٟه مٛل٣ا.
ظلؿذ ٖلى ؤعٍ٨تها واجهلذ َاجُٟا بىالضتها وخاولذ ؤن جخماؾٞ ٪ال ًبضو
شخيء ٖلحها وؤعاصث الاَمئىان ٖلى ابىتها ٣ٞالذ هضي في نىث با" :٥اهتي
وخكدُجي ؤوي ًا ماما ،ؤها ٖاًؼة اقى ٪ٞاهتي وبابا واخمض٣ٞ ".الذ ههى وهي
جداو ٫ؤال جىٟجغ ناعزت مً جخُم اللهب الظي ًخجم٘ بحن ؤيلٗها :خايغ
ًا خبِبتي ؤو ٫ما ؤخمض ًس ٠هجُبه واظُل ٪بصًجي جِخا ".ج٩لمذ والضتها
بىبرة جبضو ٖلحها ال٣ل" :٤اهتي ٞحن ًا بىتي َمىُجي ٖلُ٩ى وٖلى ؤخمض ،ؤها مل
ٖاًؼة اجي اػوعٍ ٖكان مجبل مٗاًا هضي وحكى ٝازىَا في اإلاؿدكٟى،
اهتى ؤزباع ٥بًه وؤزباع ؤخمض بًه؟" جمال٨ذ ؤٖهابها ختى ال ًبضو الازخىا١
في نىتها" :الخمض هلل ؤخمض ٦ىَـ وؤو ٫ما ًس ٠هجُبه واظُل٪
ً
مخ٣لِ٣ل"..زم ؤظٟلذ ٢لُال وؤعصٞذ " :اصُٖلي ًا ؤمي٣ٞ ".الذ ألام في نىث
ياعٕ بلى هللا ":عبىا ٌؿترَا ٖلُ٨ىا ًابىتي".
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ؤٚل٣ذ ههى الهاج ٠زم زُغ لها ؤن ج٩لم الًابِ ؤمجض ٣ٞض ٧ان ع٢م َاجٟه
ً
مىظىصا في ؤظىضة الخلُٟىهاثٞ ،غص ٖلحها وؾإلخه ًٖ ؤًمً ٞإظابها ؤهه آلان
ً
في ألا٢هغ وَى لم ٌؿم٘ مىه قِئا مىظ لُلت ؤمـ وال ٌٗغٖ ٝىه ؤي ؤزباع
مىظ طل ٪الخحنٚ ،حر ؤجهم وظضوا الًابِ الظي عا٣ٞه في مهمت حٗ٣ب ٖمغ
ً
مهابا بُل ٤هاعي في ال٣لب وبحن الخُاة واإلاىث؛ خُض وظضوٍ مل٣ى
وٞغٍضة
في مٗبض عمؿِـ الشالض ،ؤما ؤًمً ٞلم ٌٗثروا ٖلُه بلى آلانٞ ،ؼٖذ ههى
لهظا ال٨الم وبضؤث في الب٩اء اإلاغٍغ ٞلم حٗض جدخمل ٧ل َظٍ ألازباع في ؤًام
٢الثلٞ ،داو ٫ؤمجض تهضثتها ٞإزبرَا ؤجهم ًبدشىن ٖىه وًٖ ؤخمض في ٧ل
ً
و٢غٍبا ظضا ؾُجضوجهما ٞال صاعي لل٣ل ،٤بِىما ٧اهذ ٧لماث ؤمجض هي
م٩ان
٧ل ما ٌؿخُُ٘ لدؿ٨حن ظغاح جل ٪آلام الش٨لى ،ل٨جها لم ج ً٨ججضي لها
ً
هٟٗا؛ ٞضماء ال٣لب ال جمؿ٨ها اإلاؿ٨ىاث .ؤجهذ ههى اإلا٩اإلات وويٗذ الهاج٠
ؤمامها و٢ض باجذ ال جدخمل ٧ل َظا.
جًاٖٟذ صازلها آلاالم وألاخؼان؛ ٞبالمـ ال٣غٍب ٣ٞضث ولضَا وال حٗلم
َل ؾخل٣اٍ ؤم ال والُىم ج٣ٟض ػوظها وال جضعي ما خل به.

***
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 - 40"زالم الٗالم ً٨مً في ؤخكاء اإلاىحى"
بحن هٓغاث مخباصلت بحن ٖمغ وٞغٍضة خىث ٧ل ال٨الم الظي ًغٍض ٧ل مجهما ؤن
ً٣ىله للزغ ،في الخا٦سخى ًجلؿان ً٨ٟغان  ٠ُ٦لهما بؿالح ً٣طخي ٖلى ٧ل
ما ًىص اإلا٣ضم ؤًمً ٖمله وَما وخُضان لِـ مٗهما ؤي صلُل ٖلى ما ً٣ىالن،
و٦ظا لً جهض٢هما الكغَت ٞهما متهمان ،ولٗل الغاثض صًاب ٢ض اهخ٣ل بلى
ظىاع عبه ٨ُٞىن آزغ صلُل مً اإلام ً٨ؤن ًبرئهما ٢ض يإ ،زانت وؤن
اإلاسُىَت التي ناٚها الض٦خىع ٧امل هي آلان في خىػة خُٟض ؤلض ؤٖضاثه في
خىػة اإلا٣ضم ؤًمً خُٟض الض٦خىع ؾلمان.
٧اصث ألا٩ٞاع حٗه ٠بغؤؾحهما وماػالذ ٧لماث الض٦خىع ٧امل جهضٕ في
عؤسخي ٖمغ وٞغٍضة "زالم الٗالم ً٨مً في ؤخكاء اإلاىحى" جغي ماطا ً٣هض
الض٦خىع ٧امل بهظا ال٨الم .وبِىما َما ٖلى طل ٪جىظهذ ٞغٍضة بلى الض٦خىع
ٖمغ ٢اثلت:
 صا بوؿان مجغم مم ً٨جخى ٘٢مىه ؤي شخيء صا ٢خل ؤٖؼ اصخابه بىٟـاإلااصة اللي ٢خل بحها ضخُخِىه اللي ٢بل ٦ضٍ ومٟغ٢ل مٗاٍ ًسلي ناخبه
ٌكى ٝالجخُم وَى ٖلى ألاعى ،صا بُٗخبر الىاؽ ٧لها باليؿبت لُه ٢غابحن
بكغٍت مل مم ً٨في ؾٟاخحن ٦ضٍ؟
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و٧اهذ ٞغٍضة مؿخُغصة في ٦المها جخدضر بالخماؾت اإلاٗهىصة ٖلحها بِىما
طًَ ٖمغ ٢ض قغص ً
بُٗضا وَى ًخإمل ٦المها وبط ب٨ٟغة عجُبت جٟ٣ؼ بلى طًَ
ٖمغ ٦إهما ؤل٣اَا بلُه مل ٪مً الؿماء ،جىظه بلى ٞغٍضة بدماؽ بال:ٜ
 هي مل اإلاسُىَت بخ٣ى ٫بن اإلااصة اللي ٢خلذ الٟغٖىن هِخائع ممً٨ج٣طخي ٖلى الخٗىٍظة صي ختى لى ؤًمً ٦خبها ٖلى ظؿمه؟
 ؤًىة ًَبٗا..
ؤعصٖ ٝمغ:
 وهي صي اإلااصة اللي َى ٢خل بحها ضخاًاٍ ،و٢خل بحها ناخبه الض٦خىعمضخذ ،وؤزظ الباقي ٧له مٗاٍ وؤزٟاٍ َى و٦خب الُ٨مُاء مل َى لؿه
٢اًلىا ٦ضٍ في اإلاٗبض؟
ؤظابذ بالًجاب:
 ؤًىة...ً
٢اٖ ٫مغ م٨مال:
 ًب٣ى اخىا الػم هجُب اإلااصة صي بإي جمً بـ َىال٢حها ٞحن؟وبِىما َى ً٨مل ٦المه نمذ ٞجإة لُهغر:
 ٞهمذ ٌٗجي بًه زالم الٗالم ً٨مً في ؤخكاء اإلاىحىَ ،ى مل مضخذماث بىٟـ اإلااصة صي ًب٣ى اإلااصة صي مىظىصة صلى٢تي في ظشت الض٦خىع
مضخذ في اإلاكغخت وهي صي ؤخكاء اإلاىحى ،بخىا الػم هالقي َغٍ٣ت هىنل
لجشت الض٦خىع مضخذ في اإلاكغخت وهازض اإلااصة اإلاىظىصٍ في ؤمٗاثه لن اإلااصة
صي مبدخدللل.
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ٟ٢ؼث ٞغٍضة مً م٩اجها و٧اصث ج٣بله لىال ؤجها ؤصع٦ذ ؤجها في جا٦سخى ومٗهما
ؾاث ٤الخا٦سخى الظي ٧ان ًيؿِ بلى َظا ٧له وال ًٟهم ؤي شخيء؛ ٩ٞل ما
ٌكٛل باله َى ألال ٠ظىُه التي ؾِخ٣اياَا هٓحر َظٍ الخىنُلت.
باث لؼ ًاما ٖلى ٖمغ وٞغٍضة ؤن ًدهال ٖلى َظٍ اإلااصة مً ؤمٗاء الض٦خىع
مضخذ بإي زمً.
جىظهذ ٞغٍضة بلى ٖمغ بؿاا ٫ظضًض:
 َُب وَىجُب اإلااصة صي اػاي وَىضزل اػاي في اإلاكغخت؟ؤظاب ٖمغ وَى ًد ٪ط٢ىه:
 مل ٖاعَ ٝى صٍ الؿاا ،٫الػم ً٨ىن في َغٍ٣ت خض ٌؿاٖضها محن ممً٨ٌٗمل ٦ضٍ؟
ؤظابذ ٞغٍضة:
 ؤها ٖاعٞت محن ممٌ ً٨ؿاٖضهاٖ" .اظلها ٖمغ و٢ض ؤعاص م٣اَٗتها: بوعي ً٨ىن اللي في بالي ..مؿخدُل.. َى اللي في بال ٪الػم هجغب ،ؤُ٦ض مل َىسؿغ خاظت لى ٢ضعها ه٣ىٗهً
ٌؿاٖضها َخخٛحر ٧ل خاظت في الًُ٣ت ".ؤَغٖ ١مغ ٢لُال ٦إهما ًغٍض ؤن
ً٣ى" ٫مؿخدُل َِؿاٖضها" ول ً٨ظا ٫في زاَغٍ ؤهه لم ٌٗض َىا ٥ما
ًسؿغٍ ُٞجب ؤن ًُغ٧ ١ل ألابىاب ختى باب الجخُم هٟؿه.
٣ٞض ٧ان ًترصص في طَىه ظملت لضاهتي الُجحري في ال٨ىمُضًا ؤلالهُت "في
َغٍ ٪٣بلى الجىت البض ؤن حٗبر ٖلى الجخُم".
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ظلـ ٧ل مجهما ً٨ٟغ ُٞما ؾدئى ٫بلُه الض٢اث ٤والؿاٖاث اإلا٣بلت؛ َل
ؾِىٟغط َظا ألامغ ؤم ًًُ٘ ٧ل ٖىاء الؿىحن مً الضعاؾت والبدض وبىاء َظا
اإلاجض ال٨بحر ل٩لحهما وألاَم ٖىض ٧ل واخض مجهما َل ؾُجم٘ الضَغ بِىه
وبحن مً ٖك ٤ؤم ؾُٟغ ١بُجهما ..باجذ ؤبُاث قٗغ ٢ضًمت ججى٫
بساَغحهما:
٣ٞض ًجم٘ هللا الكخِخحن بٗضما ًٓىان ٧ل الًٓ ؤال جالُ٢ا.
٧ان مجغص الهاظـ ؤن ؤخضَما ً٣ٟض آلازغ ٌٗجى باليؿبت له ٣ٞضان هٟؿه
ً
وعوخه التي بحن ظىبُه ٣ٞض جهاص ٝبوؿاها ال حٗغٞه زم ججم٘ بِى٨ما
الٓغو٨ُٞ ٝىن بِى٨ما خب ؤبضي وٖك ٤زالض.
ٖىضما جخالقى ألاٖحن ج٣ظ٧ ٝل ٖحن في ٢لب آلازغ بظعة الخب التي جىمى
وجترٖغٕ ختى جدكاب ٪ؤٚهاجها بحن الخبِبحن ختى بطا ٧ان الٗىا ١اعجاخذ
ألاهٟـ٩ٞ ،ل نضع ٢ض ٖاه ٤آلازغ ٞهظٍ البظعة حؿ٣ى بضمىٕ الخب ولهٟت
الكىٞ ١دحن جخالمـ ؤًضي اإلادبحن جغحٗل جل ٪البظعة صازل ؤهٟؿهما
وحكٗغ بضٝء ٌُٗجها ؤن جىمى وج٨بر ختى بطا ما ً٨ىن بحن ٢بلت الٗاق٣حن
التي ًمتزط ٞحها عٍ٧ ٤لحهما والظي ً٨ىن ب٦ؿحر خُاة جل ٪البظعة ٞخالمـ
ً
ً
ٚلُٓا وجؼ ً
اوظا ؤبضًا في ٖالم ألاعواح.
الكٟخحن واقدبا٦هما ٌٗجى مُشا٢ا

***
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 - 41ًجلـ ؤمجض في م٨خبه في مضًغٍت ألامً ًخاب٘ ؾحر ألاخضار وجإجُه ج٣اعٍغ
اإلاغا٢بت والبدض ًٖ نضً٣ه اإلا٣ضم ؤًمً وولضٍ ؤخمض ،وج٣اعٍغ الخدغٍاث
ًٖ م٩ان ٖمغ وٞغٍضة ،و٧ل َظا ًإحي بلُه بال ظضوي ختى ؾم٘ َاجٟه
الى٣اً ٫هضٕ بغهت ٚغٍبت ؤظاب في خؼم:
 آلى..ؤظابه نىث ٖمُ:٤
 ؤلى الغاثض ؤمجض؟ً
ؤظاب مخعجال:
 ؤًىة ؤها ،محن خًغج٪؟٧اهذ ؤلاظابت ٖلى مؿام٘ ؤمجض ٧الهاٖ٣تٞ ،الظي ً٩لمه َى آزغ مً جى٘٢
ؤن ًٟٗل طل.٪
 ؤها الض٦خىع ٖمغ ،وب٩لم خًغجٖ ٪كان اهذ الىخُض اللي مم ً٨حؿاٖضهاصلى٢تي.
ؤظاب ؤمجض:
 ؤؾاٖض٦ىا في بًه اهذ الػم حؿلم هٟؿً ٪ٞىعا..
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عص ٖمغ:
 خًغج ٪الػم حؿمٗجي ،اإلاىيىٕ ٦بحر ظضا واهذ الػم ج٣ابلجي يغوعي ؤهاوٞغٍضة ،بـ ٢بل ما ؤ٢ىلٞ ٪حن واػاي َؿِبل ٪عب٘ ؾاٖت بالٓبِ جخهل
بمضًغٍت ؤمً ألا٢هغ وجداو ٫حٗغ ٝاللي خهل للغاثض صًاب.
ٖاظله ؤمجض:
 صًاب اللي اهذ يغبذ ٖلُه الىاع ًا مجغم وعخمت ؤمي ما َؿِب..٪ؤظاب ٖمغ-:
ًا خًغة الٓابِ صًاب اج٣خل بُل٣ت محري ،وصا مم ً٨جخإ٦ض مىه بىٟؿ،٪
ً
ٖمىما اجهل
واللي يغبه بالىاع اإلا٣ضم ؤًمً وَى وعا ٧ل اللي بُدهل صٍ،
باإلاضًغٍت وَ٩لم ٪بٗض عب٘ ؾاٖت ،لى اجد ٤٣ل٦ ٪المي َ٣ىل ٪هخ٣ابل ٞحن
واػاي مم ً٨ه٣طخي ٖلى مسُِ ؤًمً ٢بل ما ًىٟظٍ ل ً٨لى في ألا٢هغ
مىنلىف لخاظت اٖخبر م٩اإلاتي صي ٦إجها مدهلدل.
ؤعاص ؤمجض ؤن ًخم ٦المه ل٨ىه ؾم٘ نىث بٚال ١الهاج ٠واهتهاء اإلا٩اإلات،
وٖلى الٟىع اجهل ؤًمً بمضًغٍت ؤمً ألا٢هغ وَلب الاَالٕ ٖلى مجغٍاث
الخد ،٤ُ٣و٧اهذ اإلاٟاظإة؛ ٣ٞض ج٩لم الغاثض صًاب ب٩لماث ٢لُلت ظضا بط ؤن
خالخه قضًضة السُىعة ٧ان ههها وَى ًهاعٕ ؤهٟاؾه التي ٢ض ج٨ىن
ألازحرة" :ؤًمً يغبجي بالىاع وٟ٢ىا اإلاجغم صٍ بإ٢صخى ؾغٖت ".زم صزل في
ُٚبىبت ٣ٞض ه٣و الضم الىانل بلى اإلاش وٍدخاط بلى ٖىاًت مغ٦ؼةٞ ،لما
وٗ٢ذ جل ٪ال٩لماث ٖلى مؿام٘ ؤمجض ؤً ً٣ؤن زمت شخيء ًجب ؤن ٌؿمٗه
مً ٖمغ وٞغٍضة ،ول ٠ُ٦ ً٨ؾُ٣ابلهما؟ َل بهٟت عؾمُت وفي َظٍ الخالت
ًخٗحن ٖلُه ؤن ًسبر عوئؾاءٍ وجغا٣ٞه ٢ىة للً٣إ بهما وبضء الخد ٤ُ٣في
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الًُ٣ت ،ؤم بهٟت شسهُت؛ ٞهى ٌكٗغ ؤن الغؾمُاث لً جدؿ٘ إلاا ًىصان
ؤن ًسبراهه به وؤن زمت واظب بوؿاوي مٗل ٤في ٖى٣ه ًجب ٖلُه ؤن ًاصًه
بجاهب واظبه الكغَي٧ ،ان ٌكٗغ في نىث ٖمغ بهضٚ ١غٍب ،وؤن َىا٥
ً
َاظؿا بضازله ًضٖىٍ بلى جهضً٣ه؛ ٣ٞض ً٨ىن ٖىضٍ ما ًىهي َظا ال٩ابىؽ.
مغث الض٢اثٖ ٤لى ؤمجض الظي ٧اص ؤن ً٣ٟض نىابه؛ ًٟٗ ٠ُ٨ٞل َظا ؤًمً،
وإلااطا وما الضا ٘ٞوعاء ؤن ًُل ٤الىاع ٖلى صًاب؟ما جٟؿحر َظا ٧له ،ل٨ىه
٧ان ٖلى ً٣حن ؤن الظي ًمل ٪مٟخاح ؾغ ٧ل َظا َى الض٦خىع ٖمغ؛ لظل٪
ظلـ ًغا٢ب َاجٟه وُٖىه ٖلى ٖ٣اعب الؿاٖت التي بضث ٧اهما امخُذ
ؾلخٟاة ال جغٍض ؤن جخدغ.٥
ًهضح نىث الهاج ،٠ؤظاب ؤمجض:
 ؤ٢ابلٞ ٪حن وبمتى؟في نىث مدؿاثل:
 ٖغٞذ اللي خهل في ألا٢هغ؟ؤظاب في لهٟت:
 مل ٧له ،بـ ٧ل اللي ٖغٞخه بن ؤًمً َى اللي يغب الىاع ٖلى صًاب ،الػماقىٖ ٪ٞكان اٖغ ٝاللي خهل.
 َب وانض ١اػاي اه ٪مل َخجُب مٗا ٥البىلِـ والاقي هٟسخي فيالسجً ؤها وٞغٍضة؟
عص ؤمجض:
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 ًا ٖمغ مِٟل و٢ذ صًاب اج٩لم وصزل في ُٚبىبت مِٟل ٢ضامٚ ٪حر به٪جهض٢جي وجشُٞ ٤ا ٖكان ا٢ضع اؾاٖض ٥واٖغ ٝؤًمً بُٗمل ٧ل صٍ لُه".
لم ًَ ً٨ىا ٥مً بض ؤمام ٖمغ في ؤن ًش ٤في ؤمجض ،ل٨ىه اجسظ الاخخُاٍ
الالػم٣ٞ ،ا:٫
ً
خاال حٗالى ٖىض زان السلُلي في الخؿحن ٖاعٞه ً
َبٗا؟
 اهؼ ٫صلى٢تيؤظاب ؤمجض:
 صا م٩ان ػخمت ظضا. ٖكان ًب٣ى نٗب ٖلُ ٪جُى ١اإلا٩ان بال٣ىاث اللي مم ً٨ججُبها مٗا.٥عص ؤمجض َُب اصً ٪اماعة حٗغ ٪ٞاوي َاجي لىخضي؟
ؤظاب ٖمغ:
 بًه هي ؟عص ؤمجض:
 ؤها مخإ٦ض بن اللي ٢خل مضخذ َى ؤًمً ،واهه ٧ان ٖىض مضخذ ٢بل ما هغوحؤها وَى وه٨دك ٠الجغٍمتٖ .اظله ٖمغ:
 ٖغٞذ مىحن؟ البىاب قاٞه وَى هاػ ٫قاًل خاظاث مً الٗماعة ،ل ً٨زاً ٝخ٩لم٢ضامه ،بـ اها ظبخه امباعح وجدذ الً ِٛاج٩لم وخ٩ى اهه قا ٝؤًمً هاػ٫
مً ق٣ت مضخذ ٢بل ا٦دكا ٝالجغٍمت ومٗاٍ خاظاث قاًلها.
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َىا و ٘٢في ٢لب ٖمغ ؤن ؤمجض مهض ١له وٍم٨ىه الىزى ١بهُٞ ،لب مىه ؤن
ًلخُ٣ا بٗض عب٘ ؾاٖت في مُضان الخدغٍغ بجىاع الجامٗت ألامغٍُ٨ت.
جىظه ٖمغ ومٗه خبُبخه الض٦خىعة ٞغٍضة بلى مُضان الخدغٍغَ ،ىا ٥و٠٢
ٖمغ في اهخٓاع ؤمجض ،بِىما ازخٟذ ٞغٍضة بُٗضا جغا٢ب ًٖ ٦شب خغ٦ت
اإلااعة ختى بطا ما بلٛها ق ٪ؤو عٍبت ججاٍ ؤمجض ؤُٖذ بقاعة لٗمغ ختى
ً
مىٟغصا وو٠٢
ًخم ً٨مً الٟغاع ،ول ً٨ونل ؤمجض مً ٚحر ٢ىة مٗه ،ونل
في مداطاة ٖمغ الظي َلب مىه ؤن ًخىظها بلى ٧اُٞترًا في اإلاُضان ،وظلؿا
و٢ض ٢و ٖلُه ٖمغ ال٣هت ب٩املها ولم ًمل ٪ؤمجض ؾىي ؤن ًٟخذ ٞمه
ً
ً
مخعجبا مً َى ٫ما ٌؿم٘؛ بط ال ً٩اص ًهض ١ؤطهُه وباث ما ٌؿم٘ جغٞا مً
السُا ،٫لٖ ً٨مغ َلب مً ؤمجض ؤن ٌؿاٖضٍ في الخهىٖ ٫لى اإلااصة التي
وظضث في ؤمٗاء الض٦خىع مضخذ؛ ٞهي الؿالح الىخُض الظي ًم٨ىه عصٕ طل٪
اإلاجغم ختى ال ًدشجى له ب٦ما ٫زُخه وبٚغا ١البالص في ؤجىن سخغ ؤؾىص
ًسً٘ له ظبابغة الكُاَحن ومغصة ألا٦ىان؛ ُٞجب الىنى ٫بلى َظٍ اإلااصة
ً
ٚالبا وظهخه اإلا٣بلت ؾخ٨ىن اإلاخد ٠اإلاهغي الظي ًجلؿان آلان
لن
بجىاعٍ.
٨ٞغ ؤمجض بةزباع اإلاؿئىلحن ختى جخم مدانغة اإلاخد ٠اإلاهغي ،ول٨ىه
ً
ٌٗلم ؤن مشل َظا ال٨الم لً ًهض٢ه ؤخض ًٞال ًٖ ؤن جُىٍ ٤اإلاخد ٠بٛحر
صلُل ماصي ؤو ٖمل بعَابي ًمشل زُىعة ٦بحرة ،ولى ٧ان ٧ل َظا الظي
ٌؿمٗه مدٌ زُا٣ٞ ٫ض ً٣ٟض مؿخ٣بله ووُْٟخه؛ لظل ٪باث لؼ ًاما ٖلُه
ؤن ًخهغ ٝبهٟت شسهُت وؤال ًضزل الىػاعة في مشل َظا ألامغ الظي َى ال
ً
ٖبشا وؤ ً
زُغا ً
ٌٗضو ؤن ً٨ىن ؤخض ؤمغًٍ بما ً
وَاما ،ول ً٨خضؾه
صاَما وبما
باث ًسبرٍ ؤن زمت ٧اعزت ٖلى وق ٪ؤن ج.٘٣
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ؤزغط ؤمجض َاجٟه الى٣ا ٫وؤظغي ٖضة اجهاالث باإلاكغخت ،وبالُبِب
اإلاؿئى ًٖ ٫الًُ٣ت ،وؤهه ًغٍض مىه زضمت بك٩ل شسصخي وؤهه ال ٌؿخُُ٘
ؤن ًُلبها مىه في الهاجُٞ ٠لب مىه ل٣اءٍ في اإلاكغخت بٗض هه ٠ؾاٖت،
وٖلى الٟىع ؤظاب الُبِب باإلاىا٣ٞت واهه في اهخٓاع ؤمجض بٗض هه٠
الؿاٖت.
َىا اؾدكٗغ ٖمغ ألامان ججاٍ ؤمجض؛ ٞخىظه به ججاٍ اإلا٩ان الظي ٧اهذ
ج٣ب٘ ُٞه ٞغٍضة جغا٢ب ما ًدضر وٖلى الٟىع بضاوا في الخىظه بلى مكغخت
ػٍجهم.
الخغ٦ت قضًضة الهٗىبت في ػخام ال٣اَغة ،ول ً٨ال و٢ذ لضحهم ٞهىا٥
مٗخىٍ ًدلم بامخال ٥الٗالم وال ًضعي ما ؾُٟٗله بالبالص ؤو الٗباص.
ونلىا زالزتهم بلى مكغخت ػٍجهم ،بِىما َلب ؤمجض مً ٖمغ ؤال ًجز ٫مٗه بلى
اإلاكغخت وؤن ًب٣ى َى وٞغٍضة في الؿُاعة ختى ًظَب َى إلاال٢اة الُبِب
الكغعي لٗله ًىجر في ؤلاجُان بخل ٪اإلااصة العجُبت التي باجذ جمشل ؾالح
الغصٕ الىخُض إلاُام٘ ؤًمً.
جغظل ؤمجض مً الؿُاعة وجىظه في زٟت وؾغٖت قضًضة بلى مبجى اإلاكغخت،
وَىا ٥نٗض بلى الُاب ٤ألاو ٫خُض ل٣ى َىا ٥الُبِب اإلا٩ل ٠بدكغٍذ ظشت
الض٦خىع مضخذ ،وبضؤ ؤمجض في الخضًض بلُه ؤهه ًدخاط بلى مؿاٖضجه بإمغ
شسصخيٞ ،غخب الُبِب الكغعي ؤًما جغخُب ،ول ً٨ؾإٖ ٫ما ٌؿخُُ٘ به
مؿاٖضجهٞ ،ؿإله ؤمجض َل ٞغ ٙمً حكغٍذ ظشت مضخذ؟ ؤظابه بإهه بال٩اص
اهخهى ،والىٞاة هدُجت ظغح ُ٢عي في الغ٢بت ،ولَ ً٨ىا ٖاظله ؤمجض بإن َظا
لِـ َى ؾبب الىٞاة ،وؾإله َل ٞخذ ؤمٗاء مضخذ ،ؤظابه الُبِب ؤن ال
خاظت له لٟٗل طل ٪بؼمُله؛ ٞالًُ٣ت واضخت والجغح الُ٣عي َى ؾبب
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الىٞاة وال صاعي المتهان ظشت ػمُله ؤ٦ثر مً َظا ،ل ً٨امجض ازبرٍ ؤن ؾبب
الىٞاة َى ماصة ل٣م بها في ٞمه وهي ماصة ؾامت قضًضة الخُٗ٣ض ،والضلُل
ٖلى طل ٪ؤهه لى ٢ام مٗه آلان بلى الجشت ٟٞخذ ؤمٗاءَا ؾُجض َظٍ اإلااصة.
ً
بالٟٗل ٢ام الُبِب وَى مدك ٪٨في ٧ل ما ٌؿم٘ وال ً٩اص ًهض ١مىه قِئا،
ل٨ىه ؤعاص ؤن ًشبذ لمجض ؤن ما في عؤؾه َظٍ ؤوَام ال ؤؾاؽ لها مً
الصخت.
جىظت الُبِب بلى الشالظت التي ًدٞ ٟٔحها اإلاىحى وؤزغط ظشمان مضخذ،
وبضؤ ًسغط ؤمٗاءٍ وٍٟخدها لُجض ٞحها ماصة ؾىصاء ٚغٍبت الك٩ل لم ٌٗهض ؤن
ًغاَا وال ٌٗغ ٝما هي ،ؤظابه ؤمجض" :اإلااصة صي هي اللي ٢خلذ مضخذ واها
ٖاًؼ ٥جضحهالي".
مؿدى٨غا ً
ً
جماما َلبه َظا ٞإظاب بدؼم ":ؤها الػم
هٓغ الُبِب بلى ؤمجض
اخلل اإلااصة صي ٖكان اٖغ ٝهي بًه واع٣ٞها في الخ٣غٍغ بخاعي اجها هي ؾبب
الىٞاة ".ل ً٨ؤمجض ٖاعيه بإن الخ٣غٍغ ٢ض ناٚه واهخهى مىه وؾبب الىٞاة
لً ً٣ضم ؤو ًازغ في شخيء باليؿبت للض٦خىع مضخذ ،لَ ً٨ظٍ اإلااصة ًجب
ؤن ج٨ىن بدىطجه لخمى٘ ٧اعزت ٦بري ٢ض ال جخدملها مهغ و٢ض ال ًخدملها
ً
ٚامًا؛ ٞهى بما ظىىن ؤو ٧اعزت
الٗالم ،حعجب الُبِب مً ٦المه الظي باث
خُ٣ُ٣ت؛ ٞإمجض ال حٗهض ٖلُه اإلابالٚت  ،ِ٢ول٨ىه ؤنغ ٖلى عًٞه بِىما
خاو ٫ؤمجض ؤن ً٣ىٗه ُٞلب بلُه ؤن ًٟهم ما الظي ًجغي ٞإظابه ؤمجض ؤن
َظا ًهٗب آلان ٞال و٢ذ لضًه ،وٍجب ؤن ًازظ َظٍ اإلااصة في ؤؾغٕ و٢ذ
ً
واضخا في ٦المه
مم ً٨وٍىهغ .ٝوجدذ بلخاح قضًض مً ؤمجض ونض ١بضا
وز٣ت ؾاب٣ت بحن الُبِب الكغعي وؤمجض ،ؤُٖاٍ اإلااصة في ػظاظت وَلب بلُه
ً
ؤن ًغظٗها بلُه خا ٫ما ً٨ىن طل ٪مم٨ىا ختى ًم٨ىه حٛحر الخ٣غٍغ ووي٘
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ً
الؿبب الغثِسخي في وٞاة ػمُله مغ٣ٞا به جدلُل ٦مي وُٟ٦ي لخل ٪اإلااصة
العجُبت.
ؤزظ ؤمجض اإلااصة و٢ض جىظه بلُه بك٨غ خاع وزىاء بال ٜوهؼ ٫بلى عوا١
ً
مؿغٖا وجىظه بلى ؾُاعجه لُجض ٞحها الض٦خىع ٖمغ ومٗه ٞغٍضة في
اإلاكغخت
اهخٓاعٍ لُإحي بلحهم بسالم الٗالم الظي َى ٢اب٘ في ؤخكاء اإلاىحى ،وبِىما
َم في الُغٍ ٤مخىظهحن بلى اإلاخد ٠اإلاهغي؛ لُ٨ىهىا في اهخٓاع َظا
اإلاجىىن الظي ًغٍض ؤن ٌٗه ٠بالٗالم ،عن شخيء في ؤطن ٖمغ ٦إهما َاج٠
ً
٢غٕ زاَغٍ٣ٞ ،ا ٫مدؿاثال بهىث ٖا:٫
 بـ ؤًمً ٖكان ً٣ضع ًدَ ٤٣ضٞه مً جدغٍ ٪الكُاَحن ومغصة الجً الػمً٣غا الخٗىٍظة اللي في ال٨خاب اللي مٗاٍ ٖلى مىمُاء هِخائع ،ؾاٖتها َخٓهغ
الخٗىٍظة ألانلُت اللي ٧اهذ اج٨خبذ ٖلى ظؿم الٟغٖىن ،وَىا َُ٣ضع
ًى٣لها ٖلى ظؿمهَ ،ى بـ صا الػم ًخم ٦خابت الخٗىٍظة بضم َٟل مً ؤَله
وعَكت ٚغاب َُجُب مىحن الُٟل؟
عن َظا الؿاا ٫في ؤطن ؤمجض والظي وٖ ٘٢لى مؿمٗه ٧الهاٖ٣ت ٣ٞا:٫
 اهذ ٢لذ لي بن هِخائع ٢خل ازىٍ وامه ٦خبذ بضم الُٟل الهٛحر ٖلىظؿمه صر؟
ؤظاب ٖمغ:
 هي اللي ٢خلخه "جُا" صا اللي مىظىص في مسُىَت ظضي.٢ا ٫ؤمجض في طٖغ قضًض:
 ابً ؤًمً اجسُ ٠مً ًىمحن ومل ٖاعٞحن َى ٞحن ،ؤها زاً ٠لُ٨ىنَُضبذ ابىه وٍ٨خب بضمه ٖلى ظؿمه.
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ٞؼٖذ ٞغٍضة لهظا الظي حؿم٘ واحؿٗذ ُٖىاَا في طٖغ قضًض وهى ج٣ى:٫
 مؿخدُل في بوؿان ٦ضٍ.عص ٖمغ:
 ًب٣ى الػم هلخ٣ه ٢بل ما ًىٟظ اللي بُدلم بُه ،صا شسو مسخل لخؿًً٨ىن م٨ٟغ هٟؿه َُ٣ضم ابىه ٢غبان بكغي ،بـ اإلاغة صي َحهضي َظا
ال٣غبان البكغي بلى الكُُان هٟؿه.
و ٘٢ال٨الم ٖلى مؿم٘ ٞغٍضة التي ٧اص ًُحر ٖ٣لها ،ؤما ؤمجض ٣ٞض ٧ان ال
ً٩اص ًهض ١هٟؿه وَؿإ ٫هٟؿه َل َظا َى الًابِ ؤًمً الظي ًِ٢ذ
مٗه ؾىحن زضمتي في الضازلُت؟ ًٟٗ ٠ُ٦ل َظا بىلضٍ؟ ٖاظله ٖمغ:
 الـملً ٪ا نضً٣ي والؿلُان وصا مل ؤي ؾلُان ،صا ؾلُان الٗالم ًبضؤمً ؾُُغة اإلاغصة والكُاَحن ٖلى مهغ ومجها ًىُل ٤لُد٨م ٢بًخه ٖلى
الٗالم .
 ٦ضا ب٣ى ًب٣ى في شسو الػم ً٨ىن مٗاها صلى٢تي صا مً خ٣ه.حعجب ٖمغ:
 اهذ ًدخ٩لم ًٖ محن؟ ومِٟل و٢ذ. الػم ه٩لم ههى مغاث ؤًمً وام ؤخمض اللي مىٗغٞل مهحرٍ بًه صلى٢تي ،الػمً
جُجي مٗاها ًم ً٨هلخ ٤هى٣ظ ابجها صا لى م٨يل ٢خله ٗٞال" .

***
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ججلـ ههى في بُتها ٖلى ؤعٍ٨تها وصمىٖها ال ج٩اص جج ٠مً زىٞها ٖلى ولضَا
و٢ل٣ها ٖلى ػوظها؛ ٞال حٗلم ما الظي ًجغي وماطا ًم٨جها ؤن جٟٗل وبط
بجغؽ الهاجً ٠هضٕ بغ٢م ؤمجض ،عٗٞذ الهاج":٠ؤلى ؤًىة ًا ؤمجض ونلخىا
ً
ج٣غٍبا ٖغٞىا ؤخمض محن اللي
لخاظت؟" عص ؤمجض بهىث مغحٗل" :اخىا
زُٟه وٍاعب هلخ٣ه صلى٢تي ٢بل اللي زُٟه ما ٌٗمل ُٞه خاظت.
ؤظابذ و٢ض ٟ٢ؼث مً م٩اجها في ٞؼٕ بال:ٜ
 محن اللي زُٟه وممٌٗ ً٨مل ُٞه بًه؟اللي زُٟه ؤبىٍ ًا ههى ،ومم٣ً ً٨خله لى ملخ٣ىاَىف.ؤظابذ في ٞؼٕ ٧اص ًهل بها خض الجىىن:
 ؤبىٍ اػاي؟ ؤبىٍ ًسُٟه؟! ؤها مل ٞاَمت خاظت وٍ٣خل ابىه لُه اهذاججىيذ .ؤظاب ؤمجض" :مِٟل و٢ذ ًا ههى حٗالي لىا ٖلى اإلاخد ٠اإلاهغي
ً
ٞىعا َىاَ ٥خٟهمي ٧ل خاظت" .
ٟ٢ؼث ههى مً ؤعٍ٨تها وويٗذ هٟؿها في زُابها بٛحر ج٨ٟحر زم زغظذ في
ظىىن مخىظهت بلى ؾُاعتها لدؿخ٣لها في اهضٞإ ٦بحر ،وزغظذ مً الُٟال
وجىظهذ نىب اإلاخد ٠اإلاهغي في مُضان الخدغٍغ بسى٩ً ٝاص ًُحر
بالؿُاعة وَل٘ ججم٘ ُٞه َل٘ ٧ل ؤمهاث الضهُا ٖلى ؤبىائهً.
ً
مخىظها نىب اإلاخد ٠اإلاهغي وٍمغ
بِىما ٧ان ؤمجض ٌؿحر في ؤ٢صخى ؾغٖت
في طَىه قغٍِ ؤًام زضمخه م٘ نضًٖ ٤مغٍ اإلا٣ضم ؤًمً٧ ،ان ٖمغ ب٨ٟغ
 ٠ُ٦ؾُم٨ىه مىٗه مً َظا الظي ًدلم به٧ ،اهذ ٞغٍضة ج٨ٟغ ماطا ؾُ٨ىن
مهحر َظا الُٟل البريء الظي ال ظغٍغة له ؾىي ؤن والضٍ عظل َىؾه
اإلال ٪والؿُُغة ٖلى الٗالم.

***
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 - 42ً
ًضزل ؤًمً بلى ٢اٖت بهى اإلاىمُاواث ممؿ٩ا بُضٍ ولضٍ الظي باث في خالت
مً الهل٘ والظٖغ الكضًضًً ،والُٟل ًهغر ،ول ً٨ما مً مجُب؛ ٣ٞض
ً
٦مم ؤبىٍ ٞمه وؤزظ ًجغٍ ،واإلا٩ان زا ٫ال ؤخض ُٞه ممؿ ٪في ًضٍ ؾُ٨ىا
ً
خاصا ٚغٍب الك٩ل ًبضو ً
٢ضًما مً آال ٝالؿىحن؛ ٣ٞض ٧ان َظا الؿ٨حن َى
الظي طبذ به عمؿِـ الشالض وَى هٟـ الىهل الظي طبدذ اإلال٨ت "جُا" به
ق ٤ُ٣ولضَا؛ ختى ً٨خب بضمه ٖلى ظؿضٍ جل ٪الخٗىٍظة اللُٗىت ،و٧ان ٢ض
ؾغَ ١ظٍ الؿ٨حن الض٦خىع ؾلمان مً م٣برة ال٩اًَ ألا٦بر إلاا صزلها بٗض
الض٦خىع ٧امل ٣ٞض ٖثر ٖلحها بحن م٣خيُاث ال٩اًَ ألا٦بر وبُ٣ذ مٗه ًيخٓغ
الُىم الظي ًدُٞ ٤٣ه َظا اإلاجض ألابضي ،و٢ض وعثها لبىاثه ً
واخضا بٗض آلازغ
ختى ٧ان الُىم الظي هي ُٞه ٖلى وق ٪ؤن حؿخٗمل لظبذ َظا الُٟل
الهٛحر وج٣ضًم َظا ال٣غبان البكغي للكُُان الغظُم.
ً
ًمصخي ؤًمً ممؿ٩ا بىلضٍ و٢ض اعجضي "بغهو" ٌُٛي ظؿضٍ الٗاعي ،وفي
ً
ًمىاٍ الؿ٨حن اإلا٣ضؽ وفي ٌؿغاٍ ولضٍ الظي ؤحى به ٢غباها للكُُان ،و٢ض
خل ٤قٗغٍ ختى بضا ؤنل٘ الغؤؽ ،ؤ٢بل ختى و ٠٢بمداطاة مىمُاء
الٟغٖىن اللٗحن هِخائع طل ٪الٟغٖىن الهاعر.
ظشا ٖلى ع٦بِخه ؤمام ظشمان الٟغٖىن و٢ض سجض له ،و٢ا :٫ؤسجض ل ٪ؤحها
ؤلاله ألابضي" ،زم ؤزض ً ٪ٟالكاف ًٖ مىمُاء الٟغٖىن وٍؼٍل َظا
ال٣ماف زم مً بٗضٍ وظض ؤمامه ظلض اإلااٖؼ الظي ب٣ي ٌٛلَ ٠ظا الجشمان
آال ٝالؿىحن ٞلم ً٨ٟه ؤخض ٚحر الض٦خىع ٧امل خحن ؤزغط مً ؤمٗاثه جل٪
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اإلااصة السخغٍت التي ويٗذ في ٞمه لخ٣طخي ٖلى ؤؾُىعجه ،وَا َى آلان
ً ٪ٟظلض اإلااٖؼ واخضة جلى ألازغي وَى ًخلى نلىاث ٧ان ٢ض جغ٦ها ظضٍ
ؾلمان ٞحها ٧ل مٗالم الٟ٨غ باهلل والامخشا ٫للكُُان الغظُم ٖبىصًت
ً
وجمجُضا ختى ؤجم بػالت لٟاٞت ظلض اإلااٖؼ وب٣ي ؤمامه الٟغٖىن مك٣ى١
البًُ والهضع ؤمٗائٍ ممؼ٢ت وظلضٍ بضا ًٚا ٧ان ًً٘ ؤًمً مسُىَت
الض٦خىع ٧امل جدذ البرهو بجىاع ظؿضٍ الٗاعي ،ؤزغط اإلاسُىَت وٞخذ
الهٟدت ألازحرة خُض الخٗىٍظة التي ؾدخلى ٖلى الٟغٖىن الهاعر ٞخٓهغ
ٖلى ظؿضٍ الخٗىٍظة ألانلُت التي ؾخسً٘ له مل ٪الٗالم ومغصة الٗالم
مً ظً وقُاَحن والُٟل في خالت مً الهل٘ ال ًضعي َل َظا والضٍ ؤم ماطا
ً
ٞهى ال ًٟهم قِئا وال ًضعي ماطا ًجغي ،وبضؤ ؤًمً في ٢غاءة الخٗىٍظة التي
٧اهذ ٢ض َلبتها اإلال٨ت جُا مً ٢غًٍ الكُُان ؤن ًهىٗها لها وؤزظ ً٣غؤَا
وٍخلى نلىاث الكُُان ممج ًضا بًاٍ في ؾٟلُخه .وبِىما َى ً٣غؤ الخٗىٍظة
وبضهه ًغحٗل وُٖىه جؼو ٙوبضؤ الضم ًجز ٫مً ؤهٟه وَى ًخم ال٣غاءة ٖلى
اإلاىمُاء التي بضؤث جغجج ٠واإلا٩ان خىله ٧له باث ٦إهما ًضوع ،إلا٘ ظؿض
الٟغٖىن وْهغث ؤمامه الخٗىٍظة ألانلُت التي لى ه٣كها ٖلى ظؿضٍ لهاع
ًمل ٪الضهُا ومً ٞحهاٞ ،لما إلاٗذ ؤخغ ٝال٩لماث ؤمام ُٖىه ؤهؼ ٫ولضٍ جدذ
٢ضمُه وظغٍ بجظبت ٖىُٟت ظٗل وظهه بلُه وؤمؿ ٪بالؿ٨حن وَى ًخلى
َالؾم ٢غبان الكُُان وٍ٣ى" :٫ل ٪وخضً ٥ا ناخب اإلاجض الؿٟلي"،
والُٟل ًهغر والهل٘ بضا مً ُٖيُه وَى لم جدغ٦ه ق٣ٟت ٖلى ولضٍ وال
عخمت ججاَه ،زم ع ٘ٞالسىجغ وَىي به بلى نضع ولضٍ ٣ٞض َٗىه في نضعٍ
واهٟجغ الضم مً نضع الهبي لُٛغ ١الؿ٨حن والُٟل ًهغر نغزاث
مدبىؾت ٟٞي َظا اإلاكهض جظبذ ٧ل مكاٖغ ألابىة ،جدض٢ذ ُٖىا الىلض
وؤٚمًذ وزغط الضم مً نضعٍ لِؿُل ؤمامه صم ال٣غبان البكغي.

***
- 229
-

 - 43ونل الغاثض ؤمجض ومٗه الض٦خىع ٖمغ والض٦خىعة ٞغٍضة بلى اإلاخد ٠اإلاهغي
بالخدغٍغ وَغٖىا بلى عظا ٫ؤمً اإلاخدٌ ٠ؿإلىن ًٖ ٚغٞت اإلاىمُاواث َل
بها ؤخض وؤجهم ًىصون صزىلها والتي ٧اهذ مىنضة وال ٌؿمذ لخض ؤن ًضزلها
ؾىي ٦باع الؼواع ،وبالٟٗل نٗضوا ؾاللم اإلاخد ٠مخىظهحن ماعًٍ ٖبر
الغوا ١الظي ملء بخمازُل وه٣ىف ؤبهغث الٗالم ٖبر ٢غون ،ولٖ ً٨مغ
الظي ما ٧ان ًضزل َظا اإلا٩ان ؤ ًبضا بال وٍخىٍ في ؤعو٢خه ٧الُٟل الظي ًلٗب
في خضً٣ت ملُئت بالؼَىع ،باث الُىم ًضزل وَى ًغي ؤمامه ؤقباح جل٪
ال٣ىي التي ٖلى وق ٪ؤن جسغط مً ع٢اصَا لخضمغ الٗالم.
اهُل٣ىا زالزتهم بلى ٚغٞت اإلاىمُاواث ،اٖترى الخاعؽ ٖلى الؿماح لهم
بالضزى ٫ختى ؤزغط له ؤمجض ٧اعهُت الكغَت ٞإطن لهم بالضزى ،٫ولً٨
العجُب ؤجهم لم ًجضوا ؤًمً في بهى ٚغٞت اإلاىمُاواث وجىظه ٖمغ بلى م٩ان
ً
اإلاىمُاء الهاعزت التي اٖخاص ؤن ًجضَا ُٞه وٍىٓغ بلحها مدمل٣ا بلى َظا
الغٖب الظي قاَضجه ٢بل ؤن جل٣ى مهحرَا في الجخُم ،ول ً٨اإلاٟاظإة
ً
ظمُٗا؛ لم ج ً٨اإلاىمُاء في م٩اجها والهىضو ١الؼظاجي الظي
ٖ٣ضث ؤلؿىتهم
٧اهذ جىي٘ ُٞه ٞاع.ٙ
ؤظٟل ٖمغ ووي٘ ًضٍ ٞى ١عؤؾه ،بِىما و ٠٢ؤمجض ًخلٟذ في اإلا٩انٞ" :حن
اإلاىمُاء ًا ص٦خىع م٨خىب ٖلى الهىضو ١اإلاىمُاء الهاعزت ٞحن اإلاىمُا؟"
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جىظه ٖمغ بالؿاا ٫بلى خاعؽ الٛغٞت" :هي ٞحن مىمُا الٟغٖىن الهاعر
٧اهذ َىا؟" اظاب الخاعؽ "اجى٣لذ ًا ٞىضم هي و٧ل م٣خيُاث اإلال ٪عمؿِـ
ً
الشالض" جىظه ٖمغ ؾاثال" :اجى٣لذ ٞحن؟" ؤظاب في بضاَت قضًضة" :اجى٣لذ
للمخد ٠اإلاهغي ال٨بحر اللي في ؾٟذ الهغم اللي بُدبجي ظضًض صٍ ًاباقا،
ولؿه مٟخخدىاَىف ".وٗ٢ذ ال٩لماث ٖلى ٖمغ وٞغٍضة ٦إهما ؾُ٣ا مً
ً
م٩ان مغج ٟ٘بلى م٩ان سخُ ٤بِىما ؤمجض ؤؾىض ْهغٍ بلى الخاثِ ٢اثال:
"مِٟل و٢ذ ،الػم هجغي صلى٢تي للمخد ٠اإلاهغي ال٨بحر".
زغظىا زالزتهم مؿغٖحن ٌك٣ىن ؤٞىاط الؿُاح التي ؤجذ لدكاَض ٖٓمت
مهغ اإلاخجؿضة مىظ آال ٝالؿىحن ،جل ٪الخًاعة التي ٖلمذ الخاعٍش و٢ذ
ً
ً
ً
مجُضا.
ٖاظؼا ًٖ ال٨خابت٧ ،اهذ مهغ ج٨خب للضهُا جاعٍسا
ؤن ٧ان الخاعٍش
بِىما َم في َغٍ ٤زغوظهم الخ٣ىا بىهى ػوظت ؤًمً ٢ض ونلذ لخىَا ٞلما
عؤث ٖمغ ٢الذ" :مل َى صٍ ال٣اجل ا٢بٌ ٖلُه ًا ؤمجض ".ؤظاب ؤمجض:
"َٟهم٧ ٪ل خاظت بٗضًً حٗالي وعاها بؿغٖت اخىا َالٗحن ٖلى اإلاخد٠
ً
اإلاهغي ال٨بحر اللي في الهغم ".لم ج ً٨ههى جٟهم قِئا وال ختى ًم٨جها ؤن
جخى ٘٢ؤو جسمً ما ًدضر ٞما ًدضر ًٟى ١ألاؾاَحر.
اؾخ٣ل ؤمجض ؾُاعجه ومٗه ٖمغ وٞغٍضة ،بِىما اؾخ٣لذ ههى ؾُاعتها
ولخ٣ذ بهم حكٖ ٤باب ػخام ال٣اَغة اإلاٗخجت بمالًحن البكغ وآالٝ
الؿُاعاث٧ .اهذ ٞغٍضة جىٓغ بلى ههى بمىخهى الك٣ٟت والخىى ٞهي جدؿاء ٫في
صازلها جغي ماطا ؾُ٨ىن مهحر ولضَا و ٠ُ٦لى لم هضع٦ه و٢خله َظا
اإلاجىىن؟ ٠ُ٦لها ؤن جخ٣بل جل ٪الهضمت٧ ،ان هللا في ٖىجها .
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٧ل َظا ٧ان ًضوع في زلض ٞغٍضة ٞهي لم جىبـ ببيذ قٟت ،ول٨جها ٧اهذ
ً
ج٢ ٌُٟل٣ا ٖلى َظا الُٟل اإلاؿ٨حن الظي ال ظغم له ؾىي ؤن َظا اإلاٗخىٍ
َى والضٍ.
في جل ٪ألازىاء ٧ان الغاثض صًاب ٢ض ٞا ١مً ُٚبىبخه و٢و لغظا ٫الكغَت
ً
واضخا لضي الجمُ٘ ؤن الظي ًٟٗل َظا ٧له َى
خىله ماصاع بُجهم ،وباث
ؤًمً ،ول ً٨ؤًً ؤًمً آلان ،و ٠ُ٦لهم ؤن ًهلىا بلُه ٣ٞض ؤظغي مضًغ ؤمً
ً
ألا٢هغ اجهاال بمضًغ ؤمً ال٣اَغة ؤَلٗه ُٞه ٖلى مؿخجضاث الخد٤ُ٣
وؤن ؤًمً َى الصسو اإلاُلىب ً
ٞىعا.
وٖلى الٟىع جىظه مضًغ ألامً بيكغة ٖاظلت بلى ٧ل الىخضاث الكغَُت
بؿغٖت ال٣بٌ ٖلى اإلا٣ضم ؤًمً ً
ٞىعا .وبالٟٗل نضح الهاج ٠الى٣ا٫
السام بالغاثض ؤمجض؛ ٣ٞض ٧ان الؿُض مضًغ ألامً ًسبرٍ ؤن ؤًمً َى مً
ً
وظه الغنانت بلى ٢لب صًاب والظي ؤٞا٢ ١لُال ؤو ٫ألامغ وهُ ٤باؾم ؤًمً،
ل٨جهم ْىىا ؤو ٫ألامغ ؤهه ًغٍض ؤن ً٣ىً ٫
٦الما آزغ وؤن َظا مً ٖالماث
اإلاىث ،ل٨ىه ؤٞا ١آلان وج٩لم ب٨الم واضر ًبحن ُٞه مً الظي ٗٞل َظا و٢و
٦الما ً
ٖلى مؿامٗهم ً
ٚغٍبا مما ٢ض ؾمٗه وَى بحن الخُاة واإلاىث ًجز ٝصمه
في ؤعى مٗبض عمؿِـ الشالض في مضًىت َابى .ؤزبر ؤمجض الؿُض مضًغ آلامً
ؤن ؤًمً آلان ً
ٚالبا في اإلاخد ٠اإلاهغي ال٨بحر في الهغم َظا اإلا٩ان الظي لم
ًٟخخذ بلى آلان ولِـ ُٞه ؤخض ؾىي بٌٗ اإلاى٣ىالث ألازغٍت التي ه٣لذ بلى
اإلا٩ان وظم٘ مً اإلاىمُاواث.
وٖلى الٟىع ؤمغ مضًغ ألامً بخدغٍ ٪ال٣ىاث بلى ؾٟذ الهغم ألا٦بر خُض
ً٣ب٘ اإلاخد ٠اإلاهغي ال٨بحر واإلاُلىب َى بخًاع اإلا٣ضم ؤًمً بإي زمً.
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 - 44اهبجـ الضم مً نضع الهبي وؾاٖ ٫لى ههل السجحن اإلا٣ضؾت ،وبضؤ
ؤًمً في زل٘ البرهو و٦خابت الُالؾم التي ٖلى ظؿض اإلاىمُاء ٖلى ظؿضٍ
َى وَى ًخلى حٗالُم ببلِـ اللٗحن وَٗلً له ج٣ضًم ال٣غبان البكغيً ..ظبذ
ولضٍ مً ؤظل اإلاجض والسلىصٞ ،ضمىٕ الُٟل ٧اهذ ٢ض ؾب٣ذ صماءٍ
وزغظذ حُٛي نضعٍ الهٛحر وؤًمً ال ًٟخإ ً٨مل ٦خابت الُالؾم ٖلى
ظؿضٍ وَى ًغصص َظٍ الخٗاوٍظ ختى باث ٖلى وق ٪ؤن ً٨ملها.
في جل ٪اللخٓت ٧ان ٢ض ونل ؤمجض وٖمغ وٞغٍضة بلى ؾاخت اإلاخد ٠لُجضوا
الخغاؽ م٣خىلحن ُٞضزل ؤمجض ومٗه ٖمغ وٞغٍضة في زٟت وؾغٖت بلى بهى
ً
اإلاخد ٠الظي لم ً ً٨مإلىٞا لضي ٖمغ لُٗغ ٝؤًً ً ٘٣حجغة اإلاىمُاواث
ٚحر ؤجهم ؤبهغوا زغٍُت ٖلى خاثِ اإلاخد ٠جسبر بمىا ٘٢الٛغ ٝالهامت
صازل اإلاخد.٠
جىظه ٖمغ وٞغٍضة ًدبٗهما الًابِ ؤمجض الظي ججهؼ إلاال٢اة ػمُله وع٣ُٞه
ول٨ىه آلان مجغم ٢اجل ًغٍض ؤن ًى ٘٢البكغٍت ٧لها في ؤجىن مٗغ٦ت ال ٌٗلم
مضاَا بال هللا.
٧اهذ ههى ٢ض لخ٣تهم وصزلذ زلٟهم ،بِىما جىظهىا بلى م٣هىعة اإلاىمُاواث
لُجضوا اإلا٩ان ٦إهما ًدغ٦ه ػلؼا ٫ضسمٖ ،لم ٖمغ ؤهه بالٟٗل في م٣هىعة
اإلاىمُاواث وؤهه بضا ٖلى وق ٪بجمام الخٗىٍظة ٖلى ظؿضٍ وجدغٍ ٪ؤؾاَحن
ً
ظمُٗا ًٟخدىن الباب لُجضوا ؤًمً ٖاعي الشُاب
الجً وقغاعٍ ،اهضٗٞىا
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ً
ً
جماما ٢ض ه٣ل ٖلى ظؿضٍ ه٣ىقا عجُبت ٖلى وق ٪ؤن ج٨خمل ،والُٟل
ؤخمض مُٗىن بسىجغ طَبي في نضعٍ ًل ٟٔؤهٟاؾه ألازحرةَ ،غٖذ ألام
ومٗها ٞغٍضة بلى الُٟل وهي ال ج٩اص جهض ١ما جغاٍ؛ ػوظها ٦إهه قُُان
عظُم ٖاعي الشُاب ٖلى ظؿضٍ ه٣ىف وَالؾم ،بِىما ٖ٣ضث اإلاٟاظإة
لؿاجها ٞىلضَا آلان م٣خى ٫بسىجغ في نضعٍ ،ناخذ ناعزت بِىما ٧ان
ؤًمً ال ًإبه ل٣ضومهم هدىٍ ٞهى مكٛى ٫في ه٣ل بُ٣ه الخٗىٍظة والتي
بالٟٗل ا٦خملذ ٖلى ظؿضٍ ،وبضؤث ٢ىي الكغ جخدغ ٥مً ٧ل م٩ان بضؤث
مغصة الكُاَحن جسغط مً ٧ل خضب ونىب ونغر الكُُان َظا عؾىلي
َظا هبي بلى بجي البكغ ،بهه ابجي ألابضي٧ ،اهذ َظٍ الخٗىٍظة ٢ضؤُٖذ ٢ىة
لًمً جم٨ىه مً مجابهت ظِل بإ٧لمه ،جىظه بلُه ٖمغ وؤمجض ٢ض خمل
ؾالخه ووظهه نىبه وَلب بلُه ؤن ٌؿلم هٟؿه بِىما لم ًإبه ؤًمً لهظا
ال٨الم ختى ؤَلٖ ٤لُه ؤمجض َل٣ت مً مؿضؾه ،ول٨جها لم ج٣خله ٣ٞض باجذ
له ٢ىة عجُبت.
ؤزظث ههى الُٟل هي وٞغٍضة جداو ٫ؤن ججزٕ ًٖ نضعٍ السىجغ وج٨خم
الضماء اإلاىضٗٞت مً نضعٍ وؤ٢بل ٖلُه ٖمغ ً٣اجله ،ول٨ىه ٧ان ًغص له
الل٨مت جُُذ به ً
بُٗضا بِىما خاو ٫ؤمجض الى٢ى ٝؤمامه و٢خاله ،ول ً٨بال
ظضوي؛ خُجها ٢بٌ ؤًمً بُضٍ ٖلى ٖى ٤ؤمجض الظي ٧ان ٌؿضص له يغباث
مخخالُت ول ً٨بال ظضوي؛ ٣ٞض ؤمؿٖ ٪ى٣ه ولىاٍ بدغ٦ت ٖىُٟت ٦ؿغث
ً
ً
مخىظها بلى مىمُاء
ٖى٣ه ٞؿٖ ِ٣لى ألاعى ٢خُال زم ؤُٖى ْهغٍ لهم
ً
الٟغٖىن ناعزا :آلان اعجذ ًا ظضي ٞؿخٗبض مً زاللي بضؤث الكُاَحن
ج٣بل مً ٧ل خضب ونىب ،ول ً٨في َظٍ ألازىاء ٧ان ٖمغ ٢ض جىظه بلى
ؤمجض ًخٟدهه؛ ٞىظضٍ ٢ض ٞاع ١الخُاة بِىما في ظُبه ػظاظت اإلااصة
السخغٍت التي اؾخسغظىَا مً ؤمٗاء الض٦خىع مضخذ.
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الخٟذ ؤًمً زلٟه لحري ٖمغ ٢ض و ٠٢بمداطاجه مىظ ًها له ل٨مت ٢ىٍت لم
جازغ ُٞه بِىما ؤمؿَ ٪ى بخالبِب ٖمغ و٧اص ؤن ًسى٣ه في َظٍ اللخٓت ًَٗ
ؤًمً في ْهغٍ َٗىت ٢ىٍت ٞالخٟذ لُجض ؤمامه ػوظخه ههى ٢ض هؼٖذ السىجغ
مً نضع ولضَا وظٗلخه في ْهغ َظا الؼوط اإلاٗخىٍٞ ،خذ خُجها ؤًمً ٞمه
لُجض ٖمغ الٟغنت ؾاهجت ٞاصزل في ٞمه اإلااصة السخغٍت التي ؾدبُل ؤزغ
َظٍ الخٗىٍظة اللُٗىت لُجض هٟؿه ؤمام هٟـ مهحر الٟغٖىن هِخائع طل٪
الساثً ،وظض ؤًمً هٟؿه و٢ض صزلذ اإلااصة في خل٣ه وَى ًهغر ٣ٞض عؤي
ؤمامه الجخُم؛ عاي ؤلؿىت اللهب والىحران ،ووظض هٟؿه في الٗالم الؿٟلي
الظي ازخاعٍ لىٟؿه ،وظض الخُاث وألاٞاعي م٣بلت ٖلُهٞ ،إزظ ًهغر" :ؤها
الٟغٖىن ،ؤها ؤلاله ألابضي والغب الٗلي ٞلٗىتي ل٨م ال زالم مجها" بِىما
ً
مغٖبا،
جخٓذ ُٖىاٍ وبضث ؤؾىاهه وظؿضٍ الظي امخأل بالُالؾم بضا
ؾٖ ِ٣لى ألاعى و٢ض عؤي الظٖغ الظي عآٍ هِخائع الساثً ،ؾ ِ٣واهضخغث
٧ل عؾل الضماع التي خغ٦ها مً ٧ل ؤهداء الٗالم ٖاصث ظمُٗها زاثبت
خاؾغة ٢ض ٢طخى ٖلى لٗىتهم و٢ض ؾ ِ٣ؤًمً لُل٣ى هٟـ مهحر ضخاًاٍ
ً
ظمُٗا.
وَٗاًً ما ٖاًىىٍ

***
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الساجمت
ً
ونل عظا ٫الكغَت لُجضوا ؤمجض م٣خىال ب٨ؿغ في ع٢بخه وؤًمً ٖلى خالت
عجُبت لم ًٟهمىا ما خضر ختى ٢هه ٖلحهم ٖمغ وٞغٍضة ،ول ً٨ههى ٧اهذ
جب٩ي في خالت مً الهل٘ والهِؿترًا ،بِىما ٧اهذ الخُاة لم جٟاع ١ؤخمض؛
ٞالُٗىت ٧اهذ قضًضة ال٣غب مً ال٣لب ،ل٨ىه ب٣ي ًجزً ٝ
٦شحرا .اؾخضعى
عظا ٫الكغَت ؤلاؾٗا ٝالتي ؤجذ مؿغٖت لخإزظ ٧ل مً ؤخمض وههى وٖمغ
الظي ٖاوى مً ظغوح ٦شحرة مً ظغاء ٢خاله م٘ ؤًمً.
اؾخُإ عظا ٫ؤلاؾٗا ٝبً٣ا ٝالجزً ٠الظي ٧ان ٌؿُل مً نضع الهبي،
و٢ض ه٣ل بلى اإلاؿدكٟى لُ٣ب٘ جدذ الٗىاًت اإلاغ٦ؼة ٞاخخما ٫ؤن ًب٣ى خُا
يئُل ظضا ،ل ً٨ؤمه ٧اهذ بجىاعٍ جضٖى عبها ؤن ًٟغط ًٖ ولضَا.
مغث ألاعب٘ وٖكغًٍ ؾاٖت الخالُت والتي هي مغخلت السُغ باليؿبت لخمض
وؤمه بجىاعٍ .وَىا جظ٦غث ههى التي بضؤث آلان جغبِ ألاخضار في عؤؾها ؤن
ً
ولضَا خُىما ؤٞا ١مً الُٛبىبت ٧ان ًهغر باؾم والضٍ زىٞا مىه لهه عآٍ
وَى ً٣خل الغظل اإلاؿً ،بِىما لم ًغٍ ؤًمً ،ل٨ىه في الهباح طَب بلى اإلا٩ان
الظي عؤي ؤباٍ ٢ض زبإ ُٞه الجشت وؤزظ ًهغر مً اإلاىٓغ الظي عآٍ؛ ولظل٪
صزل الىلض في خالت مً الاجهُاع الٗهبي ؤَاخذ بإٖهابهٞ ،لما ؤحى ؤًمً
لحزوعٍ في اإلاؿدكٟى ٧ان الىلض ال ًغٍض ؤن ًىٓغ بلى ؤبُه ،وَىا ٞهم ؤًمً ؤن
ولضٍ عبما ٢ض عآٍ لظا باث لؼ ًاما ٖلُه ؤن ًازظٍ مً اإلاؿدكٟى صون ؤن ًغاٍ
ؤخض ختى ٌؿخُُ٘ ؤن ًخم زُخه ؤلابلِؿُت التي ٧ان ًًخي ٞحها بىلضٍ
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وػوظخه ونضً٣ه بل والضهُا ظمُٗها مً ؤظل مجض ػاث ٠في بزًإ ٢ىي
الكغ له .
بِىما هي ٖلى طلٞ ،٪خذ ؤخمض ُٖىه ٖالمت ؤهه ٢ض ٖاصث بلُه الخُاة ،ول٨ىه
ً
ؾُدخاط ً
ٖالظا َىٍال؛ ٣ٞض ٧اهذ الُٗىت هاٞظة بجىاع ال٣لب وؾُدخاط بلى
مجهىص قا ١مً عظا ٫الُب.
ً
ؤما ٖمغ ٣ٞض اؾخٟا ١لُجض خبُبخه بجىاعٍ ٢ض هؼلذ صمىٖها زىٞا ٖلُه
وهي جدمل بحن ما ججزله مً ُٖىحها ٧ل مٗاوي الخب والسىٖ ٝلُه.
ؤٞاٖ ١مغ و٢ض اٖخض ٫لها وؤعاص ؤن ًخ٩لمٞ ،ىيٗذ ًضَا ٖلى ٞمه ٢اثلت:
"َخجىػٚ ٥هب ٖىَ ٪خجىػ ٥وعخمت ؤمي الججىػ".٥
ً
ٖىا٢ا ً
خاعا آلان والو ٫مغة ٌكٗغ ٖمغ ؤن للخُاة مٗجى؛ ٣ٞض ؤهاعتها
حٗاه٣ا
ً
ٞغٍضة بىظىصَا ..وبِىما هي بحن طعاُٖه و٢ض ؤَبٖ ٤لحها ًضًه٢ ،ا ٫مضاٖبا:
"م٨ىدل اٖغ ٝاهَ ٪غٍت ؤوي ٦ضٍ" ؤظابذ في جضلل ٖظب" ؤها اللي م٨ىدل
اٖغ ٝؤن صعاٖاج ٪ظامضًً ؤوي ٦ضٍ " .و٢ض عم٣خه بىٓغة هطخذ ؤهىزت
ً
وخُاة٣ٞ ،ا ٫ياخ٩ا "َى اإلاإطون مبُجِل مؿدكُٟاث؟" ضخ٨ذ بهىث
ٖا..٫
وَىا ٥في ؤٚىاع مكغخت ػٍجهم ٢ب٘ ظشمان ؤًمً وبضؤ الض٦خىع ؾامغ
الُبِب الكغعي الجضًض اإلا٩ل ٠بدكغٍذ الجشت في ٖمله ٞحها ختى ا٢ترب بلى
ؤمٗاثه وٞخدها لُجض ماصة ؾىصاء ال ٌٗغ ٝما هي وال جغُ٦بها لِؿإ ٫هٟؿه
جغي ما َظٍ اإلااصة؟؟؟

متَّت حبمدِ اهلل

***
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اإلاغاظ٘
 .1مىؾىٖت الٟغاٖىت ألاؾماء-ألاما-ً٦اإلاىيىٖاث جإلُ ٠باؾ٩ا٫
ٞحرهىؽ وظان ًىٍىث جغظمت ص٦خىع مدمىص ماَغ َه.
 .2ؤقهغ اإلال٩اث الٟغٖىهُت اإلاىل ٠بؾماُٖل خامض.
 .3وٍُ٨بُضًا اإلاىؾىٖت الخغة.
 .4اإلاجمل في جاعٍش مهغ للض٦خىع هانغ ألاههاعي.
 .5جاعٍش الخًاعة اإلاهغٍت جإلُ ٠هسبت مً الٗلماء.
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