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نودنماهعاجرتساو،تامولعملاظفحاهيفامبىرخأرشنةليسوةيأوأ
.رشانلانميطخنذإ



ةراشإ
بتاكلاةحنمىلعُتلصحامنيح،1987ماعلايفيبدألالمعلااذهُتبتك
ماعلايفبادآلللبونةزئاجىلعزئاحلا،لوبشيرنياهريهشلايناملألا

زجنأنأّيلعناكو)ىفنملايفنيئجاللابناجألاباتكلل(ةصصخملاو،1983
.ناكاماذهو.طقفرهشأةتسيفلمعلااذه
يماردلاصنلاةباتكيفتاينقتلالكمدختسأنأتلواحصنلااذهيف

دقو.وكسوميفامنيسلليتساردءانثأاهتملعتيتلاو،امنيسللصصخملا
خيراتنمً،اديجسردتملاهنكلً،ادجةمهمةلحرمدنعفقوتأنأتلواح
سيئرلاةطلسلوفأنيبامفطعنملا-ةلحرملايهوالأ،يقارعلايبعش
امةرتفلاديدحتلابو.ةطلسلامامزلنيسحمادصملستوركبلانسحدمحأ
ةيركفلاتارايتلالكاهيفتيفصيتلاةلحرملايهو،1979-1977نيب
امنيح،ةقيقحلاو.يقارعلاعمتجملاءاشحأيفرومتتناكيتلاةيسايسلاو
تلواحامنإو،ةيسايسةياكحنودأنأيتينيفنكيمللمعلااذهتبتك
نينأاياقبطقتلانأتلواحامك،يلةيصخشبراجتنمتارذشيورأنأ
ىفنملاليليفىتحينقحاليذلانينألااذه،مهتفرعسانأل،يناسنإعجوو
.ليوطلا..ليوطلا،درابلا

عطاقمترشنيولعلايداهلحارلايقارعلاركفملاموحرملانمعيجشتبو
نانبليفردصتتناكيتلا)يطارقميدلادغلا(ةديرجيفلمعلااذهنم
يفتاطوطخملاوبتكلاسادكأنيبهتكرتيننكل،تانينامثلاةياهنيف
انحاورأتأدبامنيح،تاونسدعبهيلعترثعنأىلإ،هتيسنو،يتبتكم
بارخلااذهدعبو،ةيغاطلاطوقسدعب،ىفنملارابغاهسفننعضفنت
ناملسروتكدلادقانلاوبيدألايقيدصلهميدقتىلإً،اددرتم،تردابف.ليمجلا
،فراعلا،ريبخلاوهواميسال،ةيدقنلاوةيبدألاهتاظحالمءادبإل،دصاك
ناكمكو.ً.ابولسأو،ةينبوً،اخيرات،ةيقارعلاةياورلاتاراسميفنعمتملاو
ًافرحاهيلإفيضأنأنود،اهرشنىلعينعجشامنيحًاميظعيحايترا
.نافرعلاوركشلاينمهلف،ةدايز
ناهُرب

2003
يبظوبأ



)1(
ءاملاعبندنع
بحرلايداولا.رهابلااهرونبلابجلاولهسلا،ءامسلاءيضتةبهاللاسمشلا

ىدحإيف.ماظتنانودعزوتتراجشألا.لابجلانمنيتلسلسنيبدتمي
ءاملا.اريثكىرخألانعةدحاولادعبتاليتلاءاملانويعقفدتتتاهجلا
ًاعساشلهسلادتميامنيب،ةريغصلوادجيفليسيلاهنعحضنيقارقرلا

.ىرخألاةهجلايفًابحرو
دعبتاليتلا)ةجنياق(ةيرقاهنإ،يداولاطسوتتةروجهمهبشةيرقكانه
عمو.يداولاةياهندنععقتيتلا)قداصديس(ةريغصلاةنيدملانعًاريثك
ىلإبهذتيتلاقرطلاعطاقتتوبحرقفأحتفنيةيلبجلاةلسلسلافارحنا

يداولاًاقاشهتاذقيرطلالزنياملثم،)ةجبلح(ىلإو)ةيناميلسلا(ةنيدم
.)نيوجنب(ةنيدمىلإًابهاذ
ةريغصةيرقدقرتلبجلاحفسةيادبىلعو،يداولانمرخآلافرطلايف
اهتويبىدعتتاليتلا)ناكسيناك(ةيرقاهنإ.ءاملانويعبرقً،ادج
مهبتقلأنيذلادونجللركسعمعقيةيرقلانمرخآلافرطلايفو.ةرشعلا
.ءاقدصألاولهألانعيئانلاهنكلليمجلاناكملااذهىلإةئيسلامهرادقأ
روساهطيحيواهيفروبقلارثانتتثيح،ةيرقلاةربقمدتمتركسعملالفسأ
رخآلانعاهدحأزيميالوماظتنانودبرثانتتروبقلا.ةراجحلانمئطاو
رشبلاىبأيامنأكو،هيلععفترتوأهبطيحتيتلاراجحألاةيمكىوس
،توملامامأىتحرخآلانعمهدحأزيامتباوكسمتينأالإءايحأاومادام
.مالظلاةكلمميفهحانجتحتمهاواسهنأمغر
اومدعأنيذلااهئانبأروبقمضتيهو،طقف)ناكسيناك(ةيرقصختةربقملا

مضتامك،يقارعلاشيجلللوألاقليفللةعباتلاةعباسلاةقرفلارقميف
دادغبيفةطلسلاهتلسرأيذلاشيجللمهيدصتءانثأاولتقنيذلاروبق
ً.اميحجناتسدروكنملعجيلوءايشألاوسانلاوتاباغلاوىرقلاقرحيل
لصفييذلاةراجحلازجاحزفق،ركسعملانميدنجحال.ةبهالةريهظلا
فقوت،روبقلاهاجتابيضرألارادحنالامكحبًاضكارلزنوةربقملانعركسعملا

ركسعملاوةربقملا.طوغتيىعقأوهلاورسلزنأوهمازحكفمثاهدحأدنع
.امهقوفاهنأكوديعبنمةيرقلاودبتاذل،لبجلاحفسىلعةيرقلالفسأ

هاجتابترظن،رادلاحطسةفهفهملاةيدروكلااهبايثبةريغصةاتفتدعص
،امًاصخشتداناهنأودبي،رادلاةحابهاجتاباهسأرةضفاختسلج،ةربقملا
ءارمحةبهالبايثبةيدروكةأرمارادلاحطسىلإتدعصامناعرسذإ



كيرحتباتأدبمث،ةربقملاهاجتابنارظنت،ةأرملاوةريغصلاةاتفلا،اتذخأو
.ءامسلابرلناتهجتمنايعدتامهنأكوديعبنميئارللودبتتاراشإبامهيديأ
دقلو.ءادهشلاءانبألاروبقدنعنوطوغتيونولوبتيدونجلاناكامًاريثكذإ
هذهنأيفنيكاشركسعملادئاقىلإنينسملانمةيرقلاءاهجوضعببهذ
مامأواهيلعدونجلالوبتينألدعلانمسيلومهتبحأومهئانبأليهروبقلا
اوعجراذإاميفًاددهممهدرطنأالإركسعملادئاقنمناكامف،مهنيعأ
دونجلالعجيسو،ةيرقلاسيلوةربقملاناكسنممهلعجيسهنافةيناثهيلإ
ىلعتاناهإلاهذهةيرقلاناكسعلتباف.راهنليلمهروبقىلعنوطوغتي
ًاريثكولب،دونجلاطوغتولوبتةكرحاوبقارينأمهنديدراصىتح،ضضم
هيفرتملومويلارميامنيحيفخحرفبسحتتاهمألاىدحإتناكام
)ناكسناك(ةيرقىلإرظنينمنإفاذل.ديهشلااهنباربقدنعزربتينم
حطسأىلعنوفقيرابكلاًانايحأونايبصلاىرياهلصينألبقوديعبنم
.ةربقملاوحنمههوجوبنيهجتمتويبلا
***
.لوادجيفيرجييذلاءاملاريرخنمالإنكاسيداولاوةبهالةريهظلا

دقزوجعةأرما.نيتسلاجاتناكتوتلاراجشألالظتحتوعبنلادنعو
،ةطيشنودبتلابجلايفزئاجعلاةداعكاهنكل،ريثكبنيسمخلاتزواجت
..ةرارموبضغاهترظنيف،حمالملاداحوساقاههجو،ةميدقًابايثيدترت
نيبودتمملالهسلاوةيرقلاولابجلانيبةهئاتلااهتارظنلقنتزوجعلاتناك
وأملحتاهنأكونينيعلاةضمغمتناكيتلاو،يشحولاليمجلااهتنباهجو
.دسجلاةيتفحمالملاوهجولاةبيئكاهنإ.اهتركاذيفامهجوصانتقالواحت
نأنود،ةرقتسموةضماغةرظنزوجعلاهجوىلعتقلأ،اهينيعتحتف
،ةرظنلاهذهةهجاوميفدمصتنأزوجعلاعطتستمل.نفجاهلفري
اهتجهلبزوجعلاتمدمدً.اريثكدعبتاليتلاةيرقلاهاجتاباهرصبتحّرسف
.اهتنباهجوىلعةعيرسوةمهفتسمةرظنتقلأنأدعبةيناروسلاةيدروكلا
همح(ةيرقاوقرحأمهنأودبيو،عيمجلالتقدقل،انريغقبيملهنأودبي-
.اضيأ)شهر
نيعىلعاهترظنترقتسامثاهمأهجوىلإدورشبترظن،ةاتفلااهبجتمل
هيلعترقتسايذلاءيشلاىلإتتفتلامثزوجعلااهيلإترظن.يراجلاءاملا
اههجوتضفخ،ءاملانيعواهتنباهجونيباهترظنتلقنت،اهتنباةرظن
:ةمدمدمءامسللترظنواههجوتعفرتاظحلدعبو.نزحب
ً.ابيرقةمايقلاموقتس-



اههجوتضفخمثةظحللاهيلإترظن،ةئجافمةكرحباهيلإةاتفلاتتفتلا
وحنتهجتاوزوجعلاتضهن،ةأجف،ديعبلاقفألايفاهترظنتهاتوةيناث
تقلتسادقةاتفلاتناك،اهتنباوحنتتفتلا،اههجولسغتتذخأوعوبنيلا
تحتةيناثلاتوطواهيديىدحإباههجوتطغوضرألاىلعاهدسجلماكب
نمتمدقت،ةربقملاوركسعملاوحناهرصببتحرس،زوجعلاتفقو.اهسأر
:اهتنبا
دونجلاناكالإوركسعملابرقىرخأًانويعكانهنأظحلانسحنم-
.انهىلإاوءاجدق
.ةيناثتفغمثاهمأىلإترظن،بيجتنأنوداهسأرةاتفلاتعفر
عبنلاىلإةيرقلاءاسنلزنتامنيحبورغلانيحلانهرظتنننأبجي-
.رخآلا

اهتنبااهمامأتقلتساامنيبةرجشعذجىلإاهرهظبةئكتمزوجعلاتسلج
نم،ديعبنمتوصىلاعتتاذلابةظحللاهذهيف..اهسفنىلعةشمكنم
:ةيقارعلاةجهللابوركسعملاةهج
.)ىعفأ..ىعفأ(ةيح…ةيح-

ىفتخا.ءاملااهنمطقاستيَاولدهديبوركسعملاوحندونجلادحألوره
،ركسعملاهاجتاباهسأرتعفر،ةاتفلاتهبتنا.ركسعملاجايسفلخيدنجلا
لزن،ةيقدنبمهدحأديبوولدلالماحعماداعدقدونجلانمنينثاتأر
هنيبدتمتيتلاةفاسملايف،ركسعملالفسأعقييذلاعبنلاوحندونجلا

ىوساهتنباوزوجعلااهمهفتمليتلاةيبرعلابنوطغليدونجلا.ةيرقلانيبو
.هادصلبجلاتددر،تاقلطلانمقشرتوصبيداولاىودةأجفو.َاليلق
يفتويبلاحطسأىلإةوسنلاضعبتدعصو،هرثأىلعزوجعلاوةاتفلاتزف
.ركسعملاجايسفلخنوفتخيمهودونجلاتاهقهقتددرتامنيب،ةيرقلا



)2(
رفخلاسرحلا

لابجلانول.ةيجسفنبلابجلا،بورغللردحنتسمشلا،افيصليصألاتقو
يف.ةمتعممثءاقرزلابجلاريصت،بيغملاىلإسمشلاطوبهعمف،ريغتي
تاوصأنمسيل.ملظمءاضفكلابجلاوحابشأاهنأكوراجشألاودبتليللا

.ةيربلاتارشحلانينطو،ءاملاريرخىوس
ةبهاذلازعاملاوراقبألاباقربةقلعملاةريغصلاسارجألانينر،احابصلابجلا
ودبتءامسلاوتاناويحلا،راجشألا،لابجلا.ةيربلارويطلاةقزقزو،ىعرملل
ناسنإلاودبيولبينغتومستبتوملكتتوركفتاهنأكو،ةلقاعتانئاكاهنأكو
.اهنمءزجهنأكو
،ةيرقلاوحناتهجوت،اهتنباوزوجعلاتضهنلابجلاءاروسمشلاءافتخادعب
ةعساتلايفةيبصكانهتناك،ةيرقلالهأهداترييذلاعوبنيلانماتبرتقا
نيتأرمللةيبصلاتهبتنا.اهيناوأتلسغنأدعبةيرقلاىلإعوجرللدعتست
ريستتذخأوامهبتقحل،اهاتزاتجا،لوضفبامهيفتقدح،نيتيبيرغلا

يكعرستتذخأ،لمحتامببسبيشملايفاهنمعرسأاتناك،امهبنج
ةيبصلاترثعت..ةأجفو.ً.امامتهااهاريعتمل..اهلاتهبتنا..امهبقاحللاعيطتست
..اتفقوت..ةيموينملألاماعطلانوحصواهرودقتوهامنإوطقستملاهنكل

..نوحصلاعمجيفاهنادعاستاتذخأومالكنوداتنحناامهنكل..يشملاباتمه
ثيحىلإًاعيرسجرحدتيأدبيذلاردقلاءاروضكرتةيبصلاتناك،اتتفتلا
.عبنلا

دحأناكةيرقلافراشمىلععقتيتلاةطقنلايفو،ركسعملاةهجنم
رظن،ةيليللاهتسارحةبونةيادبيفهنإ.ةالابمالبهتيقدنبلمحيدونجلا
مث،مستبافجرحدتملاردقلاىلإرظنمث،ضكرتيهوةيبصلاىلإقافشإب
.ةليلقبتسيلنيتأرملاويدنجلانيبةفاسملا.نيتأرملاىلإرظنلالاطأ،تفتلا
لمحيرخآيدنجهفلخنمءاج.هرظنبامهعباتييدنجلا،ناتأرملاتكرحت

..ةظحلسراحلاهقيدصليناثلايدنجلارظن.قرملانمءيشوزراهيفةينيص
.ضرألاىلعةينيصلاعضو..مدقت..مستبا
.يشوكأ:)ةيبرعلاب(يدنجلا

.يشوكام..ال:نزحبسراحلايدنجلامتمت
.نآلاىشعتنلاعتدعل:يدنجلا
.ةيوشيلكرتاوهتنالكأ،ةيهشيدنعام:سراحلا
..لكألاعتراحلكألامادام،دوعميلاعت:ً)احزام(يدنجلا



مثةيرقلاىلإتفتلا.ماعطلاةينيصنممدقتوابناجهتيقدنبسراحلاكرت
.لكألابأدبدقرخآلالوألايدنجلاناكً.اسلاجعبرت
اهتنباوزوجعلا.ةيناثدعصتتداعوردقلابةيبصلاتكسمأ،عبنلادنع
يئابرهكلادلوملاريدهأدبامنيب،باوبألادحأناقرطتامهوةيرقلااتلصو
.بحاشلااهءوضرشنتتأدبحيباصملاضعب،ركسعملاةهجنميودي
.لبجلاىلعميخيأدبمالظلا



)3(
دونجلاوريبسكش
ةئيلمةريغصةينيصلمحتيهوةفرغلانمةباشةيدروكةأرماتجرخ
قبستيتلاةحابلاكلتبناجيفعقييذلادقوملابرقتسلج،حادقألاب
ضرألاناشرتفينالفطبناوجلادحأيفو،ةينيصلايفياشلاحادقأ.ةفرغلا
تدمدقوزوجعلاسلجتامنيب،ةاتفلاددمتتامهنمةبرقمىلعو،نيمئان
،ةباشلاةأرملاتلاقً.ائيضمسونافلاناكةحابلاطسويفو.ةماقتساباهيلجر
:حادقألايفياشلابصتيهو،ةيدروكلاب
ًادحأاودجيملةيرقلاىلإ)شوحجلا(وشيجلاةزرفمتلصوامنيحو-

اودجيملامنيحو،لبجلاىلإاودعصلاجرلانألنينسملاضعبوراتخملاىوس
اهترقباولتقدقل)يتاف(ةنيكسم..مهقيرطيفتناكتارقبثالثاولتقًادحأ
.ةموكحلاعمهنأمغر،نيكسملاراتخمللامهفناتيقابلاناترقبلاامأ،ةديحولا

:نزحبتلاقواهتنبالفطاخلكشبترظن،زوجعلاتسبع
ُلتقدقل،ىرأسمكو،تيأرمكل،مهرشنمملستملتاناويحلاىتح-
)نميه(ريبكلاينبا..انمامأنولتُقيانءانبأىرننحناهويجوزويخأ

اولتقدقل،اهنيرتامك)نيريش(هذهو..دادغبب)بيرغوبأ(يفنيجس
اوغرفأفشيجلانمءافتخالاعطتسيملوكراعملاىدحإيفحرُجذإ،اهبيطخ
.اذهلكيهتنيسىتميردأال،ةقلطنيثالثهدسجيف
***
ريده.هيحانجتحتامهيفامولهسلاولابجلاىوطدقجراخلايفليللا
ناكةيرقللةيذاحملاةسارحلاةطقندنع.ركسعملايفيودييئابرهكلادلوملا
ةحلاكةيناطبىلعًاددمتمناكهليمز،هتسارحبجاويفهسفنيدنجلا
نيبهبلقنتيريغصويدارهديب،ةملظلايفاهزييمتنكميالداوسلا
تنومةعاذإنمةيسنرفةينغأثبيناكيذلاويدارلاعضوةأجف.تاعاذإلا
:ةيبونجلاهتجهلبلأسوابناجولراك
ةداهشكدنعونونفلادهعمجيرخوملعتمهتنإنولش..يللك..هللادبع-

.كصاصتخاىلعكوزدامشيل..انهلكوزدو،ههلوطش
رظن،ةسارحلاةطقندودحيفتمصبابايإواباهذهللادبعيدنجلاكرحت
نمتاظحللاهذهلبقتسإيذلاهليمزىلإاحزامتفتلامثةيرقلاىلإ
:لاقمث،باوجلانمءزجكتمصلا
.اومهوتمهنإودبي-
:كابتراوةلجعبيدنجلالاق



.نولش-
:لاقوهللادبعكحض
.حبذلاولتقلانوسرديةليمجلانونفلادهعميفهنأاودقتعا-
لاقفةيرخسنمهيلعيوطنتاملةبيخبرخآلايدنجلاةباجإلاهذهتباصأ
:هتوصايانثيفهتبيخيفخينأنود
دهعمنمجرختميللاديحولايدنجلاهتنإ،ببسلاونش،حيحص،ال-
ثلاثلافصلانممهلك،ةيدادعإنيصلخمامطابضلاباونىتح،هنركسعمب
تاداهشمهدنعجوفلارمآودعاسملاسب،ةيركسعتاروداولخدوطسوتم
.ةيلاع
،ئطاولاجايسلانمبرقلابةرقبترمةأجف،تمصلانمتاظحلترم
:لاقورخآلايدنجلاكحض،اهلاهبتنا
.نيبرخملاهنوجإيلابع،ينتفوخ-

:ةرارحبهلأسوهليمزنمبرتقإ،هللادبعتمص
.ريبسكشفرعت،يلك،راتس-

:باجأولاؤسلانمراتسيدنجلالفج
.ريبسكشاذهونم،ال-
:ةرارحلاسفنبهللادبعرمتسا
:لوكي)ثبكام(ةيحرسميفريبسكش،عمسا،ةلكشموم-
..يضميمثحرسملاىلعهتعاسيضقينيكسملثمم..يشميلظالإةايحلاام
.ءيشيأينعتالوفنعلاوبخصلااهؤلم..هوتعماهيوريةياكح
:ددرتبراتسلاق
.تمهفام-
:ةسارحلاةطقنىلإريدتسيوهوهللادبعهباجأ
.نسحأ-
:خرصوهللادبعبهأت،ةمداقتاوطخةكرحعمسةأجف
.فق-
هللادبعحاص،مئانهنأكوةيناطبلابهسفنراتسىطغ،تاوطخلاتفقوت
:ةيناث
.كسفنمدق-

:ةملظلانمتوصعمس
.رفخلاطباضينإ-
:هللادبعخرص،تاوطخلاتمدقت



.فق-
:هللادبعخرص،تاوطخلاتمدقت

.ليللارس
:ةملظلايففقاولالاق
برعلارخفةيسداقلا-
:لاقو،هتيقدنبهللادبعضفخأ
.لضفت-
ىدأوهللادبعهلدعتسإ،طباضبئانةبتربناكو،رفخلاطباضمدقت
:لأس،طباضلابئانمستبا،ةيركسعلاةيحتلا
.يشوكام-
.هللادبعباجأ
.ال-
:طباضلابئانخرصةأجف
.دعتسا-
ةئيلمةرمآةجهلبلاقوهنمطباضلابئانبرتقا،كابترابهللادبعدعتسا
:ديدهتلاودقحلاب
،اللوكتسبوم،يشوكاميديسال،لوكتمزال،نوبواجييجيهوم-
وم،ركسعهنحاانه..ةعويموكامانه،نونفلادهعمب،دعاكهتنانيو
.موهفم،سفانخ
:كابترابهللادبعباجأ
.موهفم-
:ةيناثطباضلابئانخرصاهدنع
.يديسموهفملوك-
:هللادبعباجأ
.يديسموهفم-
رادتسامث،هللادبعهجوباقدحموابضاغتاظحلطباضلابئانفقو
.ةملظلايفايفتخمدعتباو
:لاقوههجونعةيناطبلاراتسعفر،هناكميفانكاسهللادبعلظ
هتجوز،هنمهنصخليهللاهتمي،)هفاذع(طباضلابئان،ريقحلااذه-
هبرضتةزاجإلابهوهحورينمو،دحاوبلكبةرسحتلخامةبحكلا
،كنمجوضيهوه،هنساربلطبريصيانهو،ههنمبرقتيهيلختامولاعنلاب

.ةداهشكدنعوجيرخهتناهنال



:اقلعملاقمثتاظحلهللادبعتمص
.رامح،ةداهشلابوهيبزط-
***

امأ،نيتيحاصاتيقبدقرادلاةبحاصوزوجعلاتناكتاظحللاكلتيف
:رادلاةبحاصتلاق.قيقرفشرشباوطغتدقفنيريشولافطألا
؟دادغبيفكتخأنباىلعيرثعتملاذإنكلو-
:ةفيضملاواهتنباهجونيباهتارظنلقنتيهوزوجعلاتلاق
يننولديس،نوبيطنييدادغبلانإمث،هناونعيدل،ةلكشمبهذهتسيل-
دقل،اهدحوانهىقبتسفيك،نيريشيتلكشم..تلأساذإناونعلاىلع
نيأىلإيردأالانأنيرتامكنكلو)نميه(ةرايزليعميتأتنأتدارأ
.بهذأ
:ةيناحتارظنبنيريشقمرتيهوةفيضملاتلاق
انهىقبتنأعيطتستيتخألثمنيريش،ةيحانلاهذهنميقلقتال-
.ةمالسلابنيعجرتنيحىلإ
ثدحتامهنمالكامنأكو،رظنلااتلاطأو،نانحبنيريشىلإناتأرملاترظن
.ةليمجلاةاتفلاهذهرظتنييذلاردقلانعاهسفن



)4(
ةغللاباذعاي

ةنيدمنيباملصوييذلاماعلاعراشلانعاديعبدتميريبكركسعمةمث
هنميذلاريهشلا)تبرع(ركسعمهنإ.)ةيناميلسلا(ةنيدمو)قداصديس(
قيرطلاىلعناكو.روزرهشلهسيفةيناديملاتاطاشنلامظعمقلطنت
ىوسهذهشيتفتلاةطقننكتملو،شيتفتللةيركسعةطقنماعلايتلفسإلا

.حالسلابنيججدمدونجوةيركسعةرايس
ناصحفتينارخآنايدنجةمثوً،افقاولوبتييدنجةمثديعبنميئارللودبي

اهنميفلخلاءزجلايفو،اهلفسأنم،ةيتيفوسلاةيركسعلا)ليز(ةرايس
قيرطلاطسوتيامك.ةالابمالولسكبمهتحلسأعمدونجةعبرأسلجي
الوفقي،فيرعةبتربيركسعةمثهنمةدعبمىلعو،حلسميدنجماعلا
.قفألايفهرظنبلوجيوهديبهتيقاطكسمي،لعفياذاميردي
نأامو،)قداصديس(ةهجنمةمداق)بآكيب(ةرايسقفألايفتدب
ىلإزوجعلااهنإ.اهيفسلجينمحضتاىتحشيتفتلاةطقننمتبرتقا

.مانغأةعبرأكانهيفلخلاةرايسلامسقيفو،قئاسلابناج
:ةيبرعلابهلأسوقئاسلاىلإيدنجلاراشأ
.تيجنيونم-
.ةميلسريغةيبرعةغلبباجأمثقئاسلاكبترا
.هجبلهنممتاه،يدنجلاةرزحايهللاو-
:ةالابمالبوًارخاسيدنجلالاقف
.ونش)متاه(..)متاه(ونش-
:هلاقامحيضوتلىعسوقئاسلاكبترا
.هجبلحنمهجاينا-
ً:امهتميدنجلالاقف
.نيبرخملادنعنمينعي-
.رثكأقئاسلاكبترا
.يدنجلاةرزحنيبرخمفرعياميناهللاو-
:حاصفيدنجلاقياضت
.كتيوهينيطنا،يدنجلا)ةرزح(ـبينتيلبشكلو-
ىلإمثاهيلإيدنجلارظن،هتيوههاطعأمثكابترابهبيجقئاسلاشتف
:ًالئاققلعواصحفتمقئاسلا
.مكريبجىلإمكريغصنمنيبرخممكلكداركألاوتنا،برخملكشكلكش-



:لاقوزوجعلاىلإرظنةأجف
.هبايونميذاه..وله-
:راوحلاًافطلملاقوقئاسلاكبترا
.هناخهتسخللنيحيار،يدنجلاةرزحيمأيزاه-
ً:ارخاسيدنجلالاقف
.هناخياملل،نيو-
ً.ارركمقئاسلاباجأ
.هناخهتسخلل،يدنجلاةرزحال-
شتفيلهناكمنميدنجلاكرحت،يدنجللاهكابترامغرزوجعلاتمستبا

:ةرايسلاةلومح
.هرويلكدنعونشو-
:ًالئاقيدنجلاعبتوةدايقلاعضومنعقئاسلالزن
.يدنجلاةرزح)رهم(يزاه-
.ةرايسلالفسأشتفيلايحنممثمانغألادقفتيوهويدنجلاقلع
.هحلسأ،تلكش-
:قئاسلاكبترا
.تاجعنينعي..)رهم(..يدنجلاةرزح،ال-
:حضاورمذتبيدنجلالاق
مويلاكاذىلعهللاةنعل،مكيلعهنباجشهنحايأ،مكيبهللاهنطروش-
.نيوةروبنطنيوبرع،دوسألا

:هبحاصويدنجلاىلإفيرعلاتفتلاةظحللاهذهيف
.ليلخوبأكيبشياه-
:رمذتبيدنجلالاقف
.يشوكام،يفيرعيشوكام-
.هتيوههملسنأدعب،كرحتلابقئاسللراشأمث

لظ،شيتفتلاةطقننعةدعتبمةرايسلاتكرحت،هعضومىلإقئاسلادعص
ىلإلوبتيناكيذلايدنجلادعصو،هعضوميفةهالببافقاويدنجلا
.طوغتييكًاديعبرخآيدنجبهذامنيب،ةرايسلا
بضغبةدايقلاةلجعًابراضقئاسلاهوأت.ةرسكنمزوجعلاونيزحقئاسلا

:يكبيهنأكوموتكم
.)ةبحقايندلا(زيحايند-

داتعلابةلمحملاتارايسلاوتارزنجملانملترةرايسلاهجاوةظحللاهذهيف



نمًابناجةيحتنم،ةرايسلاتفقوت،ةيركسعلاتاحفصملانمددعو،دونجلاو
.يركسعلالترلارمييكقيرطلا
ديعبنمودبت،ةرايسلاتكرحت،رمدقلترلاو،ةفقاوتلازامةرايسلا
.ةيلاعوةخماشلابجلاامنيب،كرحتتةنولمةطقنك



)5(
دودحربصلل
ءانبنمفلأتتةيناميلسلاةنيدمنمدادغبىلإنيرفاسملالقنةطحم
.ضرألانمةعساوةحاسمبطيحيروسنمرثكأتسيليهف،عادتمميدق

ناريصحامهيلعنيدعقمىوسيوحيالعادتمىهقمةمثبناوجلادحأيف
.دعاقمكمدختستيتلاحئافصلاضعبكلذكونائرتهم
،ىرخألافلخةدحاولانافقتناترايسةمث،ةمحدزمريغنآلاةطحملاتناك
يتلاةرايسلا.ةيناثلاةرايسلافلخاهناكمتذخأةثلاثةرايستلخدمث
يفىتفاهلخاديف،باكرلابةئلتممريغتلازامدادغبىلإهجتتنأبجي
دقفزوجعلاامأ،نيتسلازواجتخيشو،ةيدركسبالمبحمالملايورقنيرشعلا

يفباشةمدقملايفو،ةرايسلاةرخؤميفكابشللرواجمدعقميفتسلج
قئاس.هتجوزاهنأودبتةليمجةأرماعمزارطلاةيبوروأسبالمبنيثالثلا
هنكلةبقاثوةليوطتارظنضرألاىلإرظنيوهوياشلايستحيةرايسلا
فظنيناكيبصىلإرظنةأجف.ديعبامءيشبركفيهنأكوهارينملودبي
:ةيدروكلابخرصمثةرايسلليمامألاجاجزلا
.يدانتالاذامل،الوخ-
ً:ارمذتملاقوقئاسلاىلإيبصلاتفتلا
.)دادغب..دادغب(..اغب..اغب)فاتهلابأدبمث(،دحأدجويال،يدانأنم-
ةلمحمةيركسعةنحاشتلخدذإ،بخصوريدهتوصىودةأجف
عماهنمنوزفاقتيدونجلاأدبمث،ةطحملافصتنميفتفقو،دونجلاب

يككيبابشلانماهلخادمهبئاقحنوفذقيةرايسلاهاجتابنوضكريومهبئاقح
.مهدعاقماوزجحي
،لوخدلالجأنمنوحياصتيونوعفادتيةرايسلابابدنعدونجلاسدكت
مهتويبومهيوذىلإةدوعلانولجعتسيمهاهوةيرودةزاجإيفمهنأ
.ئفادلاقارعلاطسووةبهتلملاةيبونجلاندملايف،ةديعبلا
امهسبالمنمودبينينثاىوسًاجراخقبيملومهدعاقمعيمجلاذخأ
.نييداعلادونجلانماسيلوبتارملايوذنمامهنأبةيركسعلاامهتاراشو
دونجلارفسةيلمعقفاريناكيذلايركسعلاطابضنالالاجردحأعراس
راشأمثنييندملاباكرلاهوجوأرقتسيذخأف،ةرايسلالخادىلإدوعصلاب
:ةيبرعلابًالئاقمهدعاقمكرتبنسملالجرلاويورقلاىتفلاىلإ
.اولزنا،وتنا-
مث،هوجولاضعبىلعةشهدلاتامالعتمستراوامهيلإعيمجلاتفتلا



الهجوةمثف،اهباحصأسوفنيفلوجيامعربعتهوجولاتذخأامناعرس
ىوسهيفسيلهجوعبارو،ديؤمهجوثلاث،قوفشهجورخآولابم
وأهنمبلطاممهفيملهنأكوودبينأيورقلاىتفلالواح.بارغتسالا
:تاظحلدعبامهبخرصيركسعلانكلدوصقملاوهنكيملهنأك
.ولزنا..ملكتانمايو،رشبوموتنا-
.هرمعلثميفاوناكنيذلادونجلامامأاميسالةناهإلابيورقلاىتفلاسحأ
ةيدروكلابملكتينأّمه،ةيبرعلاديجيالوهوفيكنكلو،هبيجينأدارأ
:هبيركسعلاخرصقطنينألبقو
.كتيوهينيطنا-
:ًالئاقنسملاخيشلاىلإيركسعلاهجوتمث
.دناعتوربكلابكلجر،هتناو-
هبويجيفثحب،تمصفيركسعلاطابضنالاةربننميورقلاىتفلارعذ
:متمتيوهوهناكمنعحزحزتدقفخيشلاامأ،هتيوهيركسعلاىطعأمث
.هللابالإةوقالولوحال-
داكلابههجوناك،ىرجامدهاشدقهتجوزعميدروكلاباشلاناك
اممضارريغهنأاحضاوناكنكل،بضغنمهسفنيفلوجيامسكعي

:ةميلسةيبرعةجهلبيركسعللالئاقامهنععفادينألواحفىرج
.انهةعاسنمرثكأمهلراصهلوذه-
:هبًاخراصيركسعلاهعطاقهمالكمتينألبقو
.مهاف..مالالوفاكالب،مهايولزناهتنا-

تامالعتمسترايتلاهتجوزمامأاميسال،جارحإلاوةناهإلابباشلارعش
نزيهنأكوًاركفمةظحلليدروكلاباشلاتمص.اضيأاهحمالمىلعبضغلا
نأاودويملنيذلادونجلاتارظنطسوهتجوزهعبتتتمصبلزن،فقوملا
حرملاوتاكنلالوادتنمكاذنيحنومرحيسمهنألمهعممهولوؤسمدعصي

.قيرطلالاوط
رظن.خيشلاويورقلاىتفلاعبتتةلزاناهناكمنمزوجعلاتحزحزت،ةأجف
:ةيرخسبلاقمثرمألالوأةشهديفاهيلإيركسعلا
.منهجىلإ،يلزنا،مهايونماضتنيوستونش،ةلزانشيليتنا-
)ةيدروكلاب(مهلأس،اولزندقنييندملاباكرلاىأرامنيحقئاسلابرتقا

ً:ابجعتم
.ىرجيذلاام-
:يركسعلاىلإةريشمزوجعلاهتباجأ



.ءالؤهلأسا-
:ةيبرعلابهلأسوةرايسلانملزندقناكيذلايركسعلانمقئاسلابرتقا
.يخأراصونش-
:ةيرخسبيركسعلادرف
.يشوكام-

:راسكنابقئاسلالأس
.ولزنشيلهلوذهسب-

:ةالابمالبهيفتكيركسعلازه
.مهبجعي-

رادتسا،هحمالميفاظيغمظكهنكلً،ائيشمهفيملنمكهيديقئاسلاكرح
بهذامنيب،ةدايقلاعضومىلإًادعاصةرايسلانمىرخألاةهجلاىلإ
امنيب،ىهقملايفاوعمجتدقفنويندملاامأ،ةيركسعلاةنحاشلاىلإيركسعلا

.اهلحمذخأتلاهيلتيتلاةرايسلاتءاجوةرايسلاتضم
زجعبرظنتتناكفزوجعلاامأنيتماصهتجوزعمباشلاناكىهقملايف
:ميخملاتمصلارسكًالواحمافأفأتمخيشلامتمتامنيب،سأيو
دعصنس،ةلكشمبسيلاذه،ةعاسفصنوأةعاسعبرريخأت،قرفال-
.لصنسمهملا،ىرخأةعاسفصنربصنسو،نينسانربص،ةيناثلاةرايسلا

ملهنأكولاعتوصبابيجميورقلاىتفلاقلطناىتحكلذلاقنأامو
.اربصقطي
انضرأنولتحيمهنإ.ةلماعملايفامنإو،ريخأتلايفةلكشملاتسيل-
ربصللامنإ،لق،اه،مكراظتناومكربصىطعأاممث..بالكلاكاننولماعيو
.دودح
ً:اديؤمباشلامتمت
.دودحربصللامنإ،معن-
مسترتتناكيتلادقحلاوبضغلاتامالعمغرونحبهيلإهتجوزترظن
امهيلإرظنتزوجعلاتناك.ملأباهيلإرظن،ونحبهديتذخأ،اههجوىلع
ثحبيهنأكوءامسلاىلإرظنمثهسأرضفخأدقفخيشلاامأ.ملأوةمومأب
.باوجنع،ءيشنع



)6(
لانيريدمادم..دوسألاورمحألا

يضقينأدعب،ركسعملاىلإدوعيامنيحهعمهللادبعيدنجلالمحيةداع
بتكلاضعب،رهشأةثالثلكاهقحتسييتلاةيرودلاهتزاجإهلهأدنع
ءاهتنادعبةءارقلابهتقومظعميضقيناكو.ةمجرتملاتاياورلاوةيبدألا

.يمسرلاماودلاتقو
عبنلاثيحركسعملاجراخىلإبهذيوًاباتكذخأينألضفيهللادبعناك
هتمزجعزنينأدعبكانهسلجي،ركسعملاوةيرقلانعدعبييذلا
.عبنلاءامبهيمدقلسغيوةيركسعلا
باتكلاذخأيناكًانايحأو،ةدحاوةسلجلالخلوصفةدعأرقيناكًانايحأ
ةرجشتحتكانهددمتلابوأةعيبطلالمأتبةءارقلانعلغشنيهنكلهعم
.اهحراسموةمصاعلاىلإوأهتنيدمىلإهراكفأبحرسيلتوتلا
هئامتنامدعلركسعملاةدايقلبقنمهيفبوغرمريغًايدنجهللادبعناك
يفًاوضعناكهنأبهنعمهيدلةيرستامولعمكانهف،مكاحلاثعبلابزحل
ءافرعلاوطابضلانإفاذلً،ابلاطناكامنيحًايمسرروظحميبالطميظنت
نماورركيولمعلابهوقهرينأنيدهاجنولواحياوناكو،هيلعنودقحي

كلذلكلمحتيناكفدونجلاةيقبمامألماعتلايفهولذيوةيليللاهتارافخ
.ةيمازلإلاةيركسعلاةمدخلانمهيفحرسيسيذلامويلاكلذًارظتنمربصب
بتاكلل)دوسألاورمحألا(ةياورةرملاهذههعملمحدقهللادبعناك
هنكلةدعتارمةياورلاهذهأرقدقناكهنأمغرو،)لادنتس(يسنرفلا

ةياورلالطبةيصخشعملثامتلابرعشيناكدقف،لبجلاىلإهعماهلمح
)لانيريدمادم(ةديسلابهتقالعىلعهدسحيناكلب،)ليروسنايلوج(
.فينعبحةقالعاهعملطبلاماقأيتلا
ةعبرأعماهيفنكسييتلاةينيطلاةفرغلانمجرخوةياورلاهللادبعلوانت

:ًالئاقهردابيذلاراتسهقيدصببابلادنعىقتلاهنكل،نيرخآدونج
.هرقتحيار-
ً:امسابهللادبعهباجأ
.معن-
ً:ايجارراتسلاقف
ريغهيارقلاهرووكام،هيارقللتقوكدنع،ياجيوسنحار،هنايوقبا-
.رصبلافعضوسارلاعجو
ً:ارذتعمهللادبعمستبا



.ةحفصمجهرقأديرأ،يشهنمهقبامراهنلا-
:لاقرذحبوًالامشوةنميراتستفلت
.ةيرقللولخدنيبرخملا،ةحرابلا-
:هللادبعئجوف
.هتمي-
:ًالجعراتسهرداب
.رجفلالبقهحرابلا-
.ةموكحلاتفرعفيكو-
.ركسعملارمآلربخلالقنيللاهوهةيرقلاراتخم-
:لابمريغهللادبعهعطاقف
.ياملانيعميحيارينآلاحلكىلع-
،ئطاولاركسعملاروسازفاقعبنلاهاجتابهللادبعراسوةفرغلاراتسلخد
وأدونجلاهداترياليذلاديعبلالوألاعبنلاوحنةعيرستازفقباردحنم
تاناطرسلاىلعةراجحلانومريمهودونجلاضعبىلعرمف،ةيرقلالهأ
ًابهاذمهزواجت،ركسعملاعبندنعةريغصلاروخصلاتحتيفتختتناكيتلا
:هئالمزلًالئاقهللادبعرمامنيحدونجلادحأقلعفرخآلاعبنلاهاجتاب
.فوسليفلاهجا-
ىدصكىوسدونجلاتاوصأعمسيدعيمل،ركسعملانعهللادبعدعتبا
،ةرفحيفيفتخيًابنرأىأر،تفتلا،ةعيرسةشخشخوةكرحبسحأ،ديعب
سلج،عبنلابطيحتيتلاراجشألانمبرتقامثامستبمهسأرزه،مستبا
تلصوامنيحنيريشاهئاضعأتحتتقلتسايتلاةرجشلاناصغأتحت
.اهمأعمةيرقلا

ىلإهيلجردموةرجشلاعذجىلإهرهظدنسأً،ابناجباتكلاهللادبععضو
تاوصألايهريفاصعلاةقسقسوعبنلانمثعبنملاءاملاريرخناك.مامألا
.ناكملابطيحييذلاليلجلانوكسلاوتمصلاةينوفمسعطاقتيتلاةديحولا

هدوبناك،ائيشعمسينألواحيهنأكوهينذأفهرأوهسأرهللادبعدم
عمسينأعيطتسييكناكملانعريفاصعلادعبيوءاملاريرخفقوينأول
.تمصلاىقيسوم
ًابلقمباتكلاذخأوهدسجبطسبنامثتاظحلةلاحلاهذهىلعلظ
هقشعييذلالصفلادنعهناواميسالةياورلاثادحأعمايهامتم،هتاحفص

يدمادم(ةديسلاو)ليروسنايلوج(ةياورلالطبنيبلوألاءاقللاوهوالأ
.ىلوألاهتبيبحريصتسيتلا)لانير



***
:هنذأنمابيرقلوقيامعاناتوصعمسامنيحهللادبعفجترا
.انهديرتاذام-
ةرظنيفيذلانانحلابً◌اذوخأمهتدالبضعبيسنوةعرسبهللادبعتفتلا
،ءيشلكيسنفاهلامجبذخأامناعرسو،)لانيريدمادم(ةديسلا

:اهلاؤسةديسلاتداعأو،هلجأنمءاجيذلاىتح
؟ديرتاذام-
:َ◌الجخهللادبعاهباجأف
.يتديسايً◌ايبرمنوكألتيتأ-
مل،امهضعببناعلطتينيبيرقدجاناكو،ةنكاس)لانيريدمادم(تيقب
اذإفيكف،لكشلااذهبً◌اقينأً◌اقولخمهتايحيفىأردقهللادبعنكي
.فطللااذهبهيلإثدحتت،خماشلامجتاذةأرماقولخملااذهناك
كحضلايفتذخأامناعرسو،هيلإعلطتت)لانيريدمادم(تناكو
نكتملذإاهسفننمترخسو،نونجوحرمنمةباشلاهكلمتاملكب
هتروصيذلايبرملااذهانهوهاهنذإ،اهتداعستتأنيأنمفرعت
:تلاقاريخأو.اهدالوأدلجيوخبويليتأي،اهسفنل
.ةينيتاللافرعتأ،ديسلااهيأ،اذام-
ةدالببلاقوةهينهركفيذلاهللادبعةشهد)ديسلااهيأ(ةرابعتراثأ
:
.يتديسلجأ-
:هلتلاقو،تأرجتىتح،ةديعسدج)لانيريدمادم(تناكو
.ً◌اريثكنيكاسملادالوألاءالؤهخبوتنلكنظأ-
:ً◌اشهدنمهللادبعلاقف
؟اذاملومهخبوأانأ-
لكً◌الاعفناهديزتتوصبوريصقتمصدعب)لانيريدمادم(تفاضأ
:رمتةقيقد
.ديسلااهيأكلذبيندعتله،مهعمابيطنوكتس-
ةحئارهفنأيفتقبعف،ههجونمابيرق)لانيريدمادم(هجوناك
:هحضفيتوصبدهنتيوهولاقوههجورارمحالااسكفةيفيصلااهسبالم
.ءيشلكيفكعيطأس،يتديسايائيشيشختال-
تشهد،هيتفشىلإاهعفروةديسلاديذخأىلعأرجتوتاملكلاهذهلاق
باشلااذهعماهتيببرقاهدوجولتهبنتً◌اريخأو.ةكرحلاهذهليه



:جارحإلاهيفرهظيتوصبهلتلاقف،ً◌اصيمقالإيدترتاليهو
.ديسلااهيألخدنل-

.اهعبتيلخدوةقيدحلابابهلتحتف،لوخدلابامه
.هللادبع-
دبعقافأتاذلابةظحللاهذهيفو.توصلاةهجلةعرسبامهالكتفتلا
.ةياورلانطبنماجراخهملحنمهللا
ددمتيثيحعبنلاىلإلصوامنيحو،ركسعملاةهجنمضكريراتسناك
:هللاقوًاكبترمهللادبعضهن،هللادبع
.ءيشلصحله-
:ثهليلازاموهوراتسلاق
وكشيردأامويكلساللابةيقربتلصونآلا،كبلطيديجممزالملا،ضكرا-
ً.اروفكبلطمهملا،ههيب

هعبتيًاتماصكرحتمثناكملاىلإرظن،تاظحللًاركفمهللادبعتمص
تناك،اتفتلا،ةيدروكلابًاتاوصأاعمسىتحتاوطخادعتبانأامو،راتس
نايدنجلارظن،امهيلإاهبتنتمل،نابرتقتةسداسلايفةريغصةيبصونيريش
ةلجعبركسعملاهاجتابيشملايفارمتسامثً،ائيشاقطنينأنودامهضعبل
.ةحضاو
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يدروكلا..راونير
يدادغبلاتيبلاكلذةحابءيضتتلازامليصألاسمشتناكامنيح
مأ(زوجعلارادلاةبحاصتناك،نيقباطنمديشملاوزارطلايقرشلا،قيرعلا

ةجاجدةمثتناكامنيب،يديدحلاصفقلايفرويطللبوبحلايقلت)قراط
.اهيدينيببوبحنمطقاستيامناطقتلتءاضيبىرخأوءادوس
.يناثلاقباطلايففرغلاىدحإنمةيرصملاةجهللابةينغأتوصىلاعت
ءاحنأيفاهرظنبلوجتتذخأمثتوصلاهاجتاباهسأر)قراطمأ(تعفر
ةفرغنمباسنيةينغألاتوصناك.ءامسلاىلإاهرظنتعفرًاريخأوتيبلا
.)دارط(

همامأوغابصألاجزمبموقي)حابص(ماسرلاناكيناثلاقباطلابهتفرغيف
داكتوةضيرعوةعساوةفرغلا.ضيبألاشامقلانمةحولهيلعوةحوللالماح
ضعبكانه.ةفرغلاطسوتيزارطلاميدقيديدحريرسنمالإةغرافنوكت
)جوللا(ةحولبناوجلادحأىلعو،ةيبناجلاناردجلاىلعبتكلافوفر
ةفرغلاطسويف.اكفاكلهيرتروبريرسلابرقرخآلارادجلاىلعو،راونيرل
ةذفانةمثريرسلابناوجدحأىلعو،ءيضمحابصمفقسلانمىلدتي
)نوفمارغ(عضورخآلابناجلاىلعو،روننمعاعشاهنمبرستيةقلغم
.ةيقيسومتاناوطساعضبهبناجىلاوميدق
ناكامنيب.افيعضةرواجملاةفرغلانمبرستيةيرصملاةينغألاتوصناك
ىلإرظنيناكامنيحهنكل.ههجوحمالموماسرلاتاكرحىلعيغطيقلقلا
ههجونمثعبنتةصحفتموةقلقةديعبةرظنةمثتناكءاضيبلاةحوللا
هنولطنببهعباصأفظنمثابناجغابصألاةحولعضوةأجف،قلقلاودهجملا

ًاكرحمزاهجلالخاداهعضوواهدحأذخأ،ةيقيسوملاتاناوطسالاوحنهجوتو
ذخأوريرسلاىلعهسفنبحابصىقلأ.يئاسنيلاربوأتوصىلاعتف)هتربإ(
ةلاحلاهذهىلعيقب،هتهجاومبتراصيتلاءاضيبلاةحوللاىلإرظني
نمرداصلاتوصلائطوأفهعمسبهبتنإ،بابلاىلعًاقرطعمس،تاظحلل
لاؤسوأةجاحلتءاج)قراطمأ(اهنأنظ،حضوأًاقرطعمس،زاهجلا
:قلتسموهولاقف
.لخدإ-
،نيطب،ةثجلامخض،هنيثالثنميناثلافصنلايفلجرلخدوبابلاُحتف
.هسفنيفًائيشنطبيهناهحمالمنمودبي،تارظنلاثيبخ،حمالملايساق
مدقتفهترايزريربتوفقوملاةارادمًالواحممستبيناكوًاكبترملجرلاناك



:ًالئاق
.ذاتسأحمست-
:تاظحلدعبلاقمثًابرغتسمًافقاوريرسلانمحابصضهن
ً.اريخلضفت-
:رخآلابامهدحأهيفككرفيوهوكابترابًامستبملجرلالاقف
توصتعمس،نيفراعتماموروهشهنلراصناريجهنحا،ذاتسأيشوكام-
نيفقثمهنحا،فراعتللةصرفشوخياهتلك،كتفرغنميجيىقيسوملا

.فراعتنضورفملاو
.امًائيشهريراسأتطسبنانأدعبحابصلاقف
.نانفخألاونش،ًالهسوًالهأ-
:كابترابلجرلالاقف
.نفلابحأينإسب،فظومينآ،ينآ،ينآ،ال-
بغارريغوةرايزلاهذهلحاترمريغهناماسرلاحمالمىلعحضاولانمناك
نعمنتهتاكرحتناكامنإورخآلالجرللدوربلادبيملهنكل،فراعتلاب
يفودبيناكدقفرخآلالجرلاامأ،ناولألاجزمبرمتسادقف،ةالابماللا

متيمليذلافراعتلاريغىرخأةمهمذيفنتديريهناهحمالموهتاكرح
فراعتلابماسرلاةبغرمدعبهساسحإمغرةيويحبكرحتيوهفاذهل،دعب
ً:امسابلاقف
.يتيركتلادارط،دارطيمسا-
..ةحفاصمللهديدمو
.هديدميوأ،هلهبتنينأنودحابصلاق،ًالهسوًالهأ-
.همساونشذاتسألا-

لجرللتفتلافراوحلاىرجملماسرلاهبتنا،فراعتلاىلعًارصمدارطلأس
:ًالئاقةبغرنودةحفاصمللهديهرودبوهدمفهديًادامهآررخآلا
.حابص-
.انفرشت،حابصذاتسأًالهسوًالهأ-
ءاجرأيفهرظنبلوجيذخأونيمثرسىلعزاحهنأكورماغحرفدارطألمو
.اهنمبرتقا،راونيرل)جوللا(ةحولدنعفقوتً،انعمتمةفرغلا
.ةولحشلك؟ذاتسأههمسارهتناةحوللاياه-
،هعمثدحتييذلاصخشلاةيوهفرعهنأكوةيرخسبهيلإحابصرظن
.ةيرخسبلاقف
مسرأنأتردكاملراهنوليلمسرلابيرمعيضقأول،تحرنيوياه-



تنجاميتايحبةيرملاياهفياشتنجولةقيقحلاو،ةحوللايذاه
.ههتجوزتناجامناوههتمسر
.ةحضاوةيسنجةبغربةحوللالمأتيوهودارطباجأ
.ههمسارهتناتينظينا،لوكتكدصهللاو-
:ماسرلاهعطاقف
.راونيراذه-
:بارغتسابدارطلاقف
.يدركهوهونش،هفرعأام،راونير-
:موتكمبضغبحابصهباجأف
.يسنرفنانفراونير-

:حرمبفقوملاكرادتهنكلهلهجفشكيأدبهنألكابترالابدارطرعش
سب،يسنرفلااذهلثميوقماسرداركألادنعلوقعمامتركفينا-
..راهب،ةيدروكلاءامسألالثمهمسا،ينشغمسالا،حابصذاتسأيبنذوم
.ونشيرداامو.راوبير..راكرز
َائيشدجيملفحابصمسرياذامىريلةحوللالماحهاجتابدارطمدقتمث

.ءاضيبتلازامةحوللانإثيح
؟حابصذاتسأمسرتحارونش-
:لاقبيجييكماسرللةصرفكرتينأنودو
.سولفشوخلصحتحار،ةموكحلاتازاجنإنعةحولمسرتحارديكأ-
:لاقمثةصحافةرظنبحابصهقمر
.يمألهيرتروبمسراحار،ال-
:لاقفريبكحرفدارطرمغ
.هناريجلكلتاحولتمسرديكأهتناينعي-
.ال-
:دارطهعطاقف
ةديرجلاهرقييللا،يليفلايلعهمسا،جردلاميهتفرغيللاهنراجاذه-
!هتمسرديكأ،ربعمشلكههجو،ةهوبشملا
:ةالابمالبحابصباجأ
.هتمسر-
:دارطرمتسا
،مشاههمسا،قراطمأةفرغبناجبهتفرغيللانيدتملا،ةيحلوبأاذهو-
؟هتمسرديكأ،هتالصبيباصعأرمدماذهيخأاي



:حابصباجأ
!!دحلااذهلهنمجعزنتشيلهتناسب،هتمسر-
:لاقودارطكبترا
وليلصيهفوشأنم،قياضتأهفوشانم،ناسنإلااذهههركأيخأاي-
،خسويسفنبسحأهضوتيهفوشأنم،مرجمينأكويسفنبسحانآرقهرقي
شياعهنأكالو،،لزعنم،يعامتجاومناسنإهوهنيدعب،شيليردأام
.نيرشعلانرقلاب
ً:ارخاسحابصلأسف
.نيرشعلانرقلابنيشياعهنحاشيل-
:لاقوباتعبهيلإدارطرظن
لطبيدنعةبسانملاب،نيشياعنيوهنحاشيل،حابصذاتسأونشياه-
!هيوسهبرشنكيأرونش،كرع
:حابصلاقف
.لوغشمينافوشتد،هسهومسب،ةركف-

،رادلاةحابيفدحأنكيمل،يجراخلابابلاسرجنرتاظحللاهذهيف
بابلاىلإيضفييذلارممللةيزاوملااهتفرغنم)قراطمأ(زوجعلاتجرخ
.ةمتعلاهترمغيذلارمملاتزاتجاف،بابلاحتفتيكءطببتبهذ،يجراخلا

تكبترا،اهمامأةيدروكلازوجعلاهجوناكبابلا)قراطمأ(تحتفامنيح
:ةككفمةيبرعةجهلبتلأسو
.يليفلايلعتيبهزاه-

:تلاقمثةظحل)قراطمأ(تتمص
؟جترضحونم،انهنكاسيليفلايلع،يلب-
:حضاوكابترابزوجعلاتلاق
.يلعةلاخهنحا،نميهمأينا-

:تايدادغبلاةداعىلعةأجفاهبتبحرمثاليلقاهيفقراطمأتقدح
،يلضفت،دوجومامهسهيلعسب،يلضفت،ًالهسوًالهأ،ًالهسوًالهأ-
.يجيناىلإيتفرغبنيرظتنتنيردكت
اتزاتجا.تلخدفةيدروكلازوجعللقيرطلاتحسفوكلذ)قراطمأ(تلاق
ةفرغنم)دارط(جرخرادلاةحابىلإاتلصوامنيحو،متعملارمملاامهالك
ةأرملاًالمأتمةحابلاىلعلطييذلاجايسلاىلعأنمىنحناوماسرلا
:تلاقوههاجتاباهسأر)قراطمأ(تعفر.ةيدروكلا
.يدنعرظتنتنأتلضف،هروزتهياج،يبرعفرعتام،يلعةلاخيذه-



.ةيدروكلازوجعلااهعبتتاهتفرغتلخدامنإوةباجإلا)قراطمأ(رظتنتمل
ةفرغىلإرظن،هينيعقامعأيفنيفدلادقحلاناكً،اديحو)دارط(يقب
،هفلخبابلاقفصواهلخد،هتفرغهاجتابكرحتوةحابلاىلإمثماسرلا
اهصفقيفرويطلاوضرألاىلعةرثانتملابوبحلاناطقتلتناتجاجدلاتناك
.رادلاةحابترمغدقةمتعلاامنيب
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دونجو..طابض
فصتنميفعقت،جوفلارمآدعاسموهيذلا،ديجملوألامزالملاةفرغ
عمةنراقماهئانبيفًاميظنتوًاكسامترثكأاهنكلةينيطةفرغيهو،ركسعملا

ةئيضموةبحراهنوكثيحنمةايحرثكألخادلانمودبتو،دونجلافرغ
ًاحضاوودبيثيحاهفصتنميفةفافشةراتساهلصفت،حيباصملانمددعب

فلؤملاهبتكموهفيمامألافصنلاامأمزالملاصختبئاقحومونلاريرس
دعاقموقاروألاظفحلبالودوتافلملاضعباهيلعةدضنموراوديسركنم
لوطلاطسوتمليمرببابلابرقوً.انايحأطابضلانمنيرئازلاسولجلةريثو
.مادقألاويديألالسغدنعضوحكمدختسيموينملألانمءاعوهتحتو
يركسعةمثناكامنيب،ءاخرتسابهيسركىلعًاسلاجديجملوألامزالملاناك
ىلإوأبابلاىلإىرخأوةظحلنيبرظنيبهأتورتوتبسلجيمزالمةبترب
ناك.ةفرغلاءاجرأيفهرصببلوجيوضرألاىلإرظنيمثديجممزالملا
.سكعلابوأراسفتساوأبيقعتوألاؤسبتمصلاعطقيديجممزالملا

ىدأ،طقفديجممزالملاةمدخلهبجاوصصخملاولسارملايدنجلالخد
:ةيحتلا
.بابلادنعهللادبعيدنجلا،يديس-
نألبقوةيركسعلاةيحتلاىدأوضهنمثمزالملاهاجتابرخآلامزالملاًارظن
:ديجملوألامزالملاهللاقجرخي
.يدنجلااذهنميهتناامدعبعجرتردكت،حالصمزالم-
:مداخلايدنجللجوفلادعاسمراشأو،جرخوةيناثةيحتلاحالصمزالملاىدأ
.لخديلف-

تاظحلدعبوةيناثةيركسعلاةيحتلاىدأنأدعبمداخلايدنجلاجرخ
:لاقوةيركسعلاةيحتلاىدأفكابترابهللادبعلخد
جوفلاملقيفبتاكمدآنبهللادبعفلكملايدنجلا325758مقرلاينا-
رضاح،لوألاقليفللةعباتلاةعباسلاةقرفللعباتلا38ةاشملاءاولثلاثلا

.يديس
طميوهوءودهبلاقمثصحفتوناعمإبهيلإديجملوألامزالملارظن
:هتاملك
.هرافخكدنعتناجةحرابلا-
:يركسعبهأتةلاحيفوهوًاعيرسهللادبعلاقف
.يديسمعن-



؟هتمي-
.رجفةعبرأةعاسلاىتحونيتنثةعاسلانم-
:لاقوركمبهيلإمزالملارظن
.بيرغيشتفشامو-
.يديسال-
؟ةيرقلالخددحأتفشامدصقأ-
.يديسال-

نمتارظنبهمامألثاملايدنجلاصحفتيذخأوديجملوألامزالملاتمص
هللادبعيدنجللةبسنلابتمصلانمتاظحللاهذهتناكامنيبائيشئبخي
:لاقوراودلاهيسركيفديجملوألامزالملارادتساً.ادجةئيطبوةليقث
تقويف،ةيرقلااولخدنيبرخملانأبتامولعمنمضتتةيقربانتلصو-

.اهسرحتتنكهتنايللاةطقنلاناكمنموكتسارح
مزالملاضهنةأجفً.اتماصلظهنكلكبترا،بيجياذامبهللادبعفرعيمل
يفهللادبعيدنجلامامأنمًاباهذوةئيجوطخيذخأوًافقاوديجملوألا
ًاعجارةراتسلاهاجتابابهاذ،ةباتكلاةدضنمنيبوهنيبيتلاةريغصلاةحسفلا
:لاقتاظحلدعبو،ةفرغلاهاجتاب
ً،اديجاهنوشتفتوةيرقلانودقفتت،ةثلاثلاةيرسلاعمةليللاحورت-
.ةيرقلابنيبرخمدوجوىلعدكؤتتامولعملا
نأبهنمًانظجورخلابًاماهرادتساوةيركسعلاةيحتلاهللادبعيدنجلاىدأ
لالخنمكلذنمخ،هنمجوفلادعاسمهديريرخآءيشكانهسيل

افلمبلقيذخأوهيسركىلعسلجوةيناثرادتسايذلالوألامزالملاةكرح
ةبتعىلإلصوويدنجلاكرحتنأامو.هيلإهرصبعفرينأنودهيدينيب
:ةيناثديجملوألامزالملاهادانىتحبابلا
.هللادبع-
مزالملانكلةيناثةيركسعلاةيحتلاىدأوةعيرسةكرحبيدنجلارادتسا
.فلملانعهرظنعفرينأنودًاتماصلظلوألا
.يبزحهتنا-
لوألامزالملالغشينأدارأ،بسانملاباوجلادجينألواح،يدنجلاكبترا
.باوجلاداجيإلجأنمتقولاضعبديفتسييكًاليلق
.كدصقتمهفاميديسوفع-
.ههجوىلعتمسترادقةركامةماستباوهيلإلوألامزالملارظن
.يثعبهتنادصقأ-



.يديسال-
:ًالئاقمزالملاهأجافف
.يعويشهتناينعياذه-
:كسامتهنكلحضاولكشبهللادبعكبترا
.لقتسمينآ،يسايسومينآ،،يديسال-
.ةيئادعريغةفيطلةماستباعمةركامةحيرصةرظنهيلإلوألامزالملارظن
؟انهكباجيللاونشنذا-
.يديسةيركسعلارماوألا-
دجيملفديجملوألامزالملاهجوىلإرظنامنيحنامألابهللادبعسحأ
مادامفقوملااذهنمديفتسينأهيلع،ركف،ءادعلانعمنيامهيف
هللادبعلأس،يركسعلاعانقلاههجونععلخدقديجملوألامزالملا
:كابتراب
؟لاؤسبيلحمستيديس-
:لاقوةيناثهحمالمتخترامثرتوتبهسأرعفرف،ديجملوألامزالملائجوف
.لأسا-
،انههتناشيلف،دادغبيلاهأنمهتنادصقأ؟انهكباجيللاونشهتنا-
؟كانهىقبتتردكام

ةماستباعملاقمثملأبهينيعضمغأ،تاظحللديجملوألامزالملاتمص
:ةقادص
.ةيركسعلارماوألا-

دويقلاهذهامهنيبتسيلوركسعملاجراخامهنأاسحأ،امهالكتمص
لوألامزالملالاق،ةيقيقحةيناسنإةظحلناشيعيامهنا،ةيركسعلاسوقطلاو
:هللادبعهجولمأتيوهوديجم
.ريطخصخشكنأىلعدكؤتتامولعملالك،يمامأكفلماذه-
.يديسةقيقحلا-
املسبةيركسعهقبتيركسعلاةايحلادصقأ،ءاقدصأهنحا،يديسالب-
.ءاقدصأهنحااندحونوكن
:ءفدبلاقفيوخألانانحلانمةجومهللادبعترمغ
.كروعشىلعديجملوأمزالمًاليزجًاركش-
:لاقوديجملوألامزالملامستبا
؟ينتبواجامنآلادحلهتناسب-

همامأمداخلايدنجلافقوف،لخدينأدارأ،حالصمزالملاءاججراخلايف



:ًالئاقةيحتلاىدأو
.يديسهللادبعيدنجلاةيولوغشمهدعبديجمدعاسملا-
.هللادبعاهيفنكسييتلاةفرغلاهاجتابرادتسامثةظحللمزالملافقو
اهمساقتييتلاةينيطلاةفرغلايفراتسيدنجلاناكتاظحللاكلتيف
هتبيقحيفاهئبخوهللادبعةبيقحنمبتكلاذخأ،نيرخآعمهللادبعو
وهناكةفرغلاحالصمزالملالخدامنيحو،هريرستحتةبيقحلاعضوو
ةيحتلاىدأ،ًالخادحالصمزالملادهاشامنيحراتسكبترا.شارفلابتري
ىلعتمسترانأدعبحالصمزالملابرتقاً،ائيشقطنينأنودةيركسعلا

:لأسو،بطرلاًاهوجوةفرغلانمجاعزنالاوزازئمشالاتامالعهحمالم
؟هللادبعيدنجلاريرسنيو-
.ريرسلاهاجتابراتسراشأ
.يديساذه-
.هتبيقحيلعلط-
مزالملاراشأ،ةيدلجلاةبيقحلاجرخأوىنحنامثريرسلانمراتسبرتقا
ةبيقحلاراتسعضو.ريرسلاىلعةبيقحلاعضينأبقطنينأنودهديب
الإةغرافتناك،اهحتفف،اهحتفينأبهيلعحالصمزالملاراشأ،ريرسلاىلع
سكعىلع،ههجوىلعةبيخلاحمالمتمسترا،ةقالحتاودأوليدنمنم
ةداسولامزالملاعفرةأجفو،يفخلارورسلانعربعيههجوناكيذلاراتس
تامالعتمسترا.جرخمث،هحفصتوهفالغأرق،باتكلاذخأً،اباتكىأرف
نأعقوتيناكدقلف،باتكلااذهلهبتنيملفيك،راتسهجوىلعملألا
.طقفهتبيقحشتفت

.هللادبعيدنجلاوديجملوألامزالملانيبارمتسمراوحلاناكءانثألاكلتيف
ربتعيثعبلابزحليمتنيامنملكفرعتتناسب،ريطخومينا-

.ةلودلانمأددهيوريطخ
.يسكرام،يعويشكنأبدكؤتفلملايفيللاتامولعملاسب-
.هدايطصالخفيهةئجافملاةقادصلاهذهامبرلف،ةيناثهللادبعكبترا
ينعياماذهسب،يشلكهرقاونانفينافرعتهتنا،ديجملوأمزالم-
.اهارقايللابتكلاراكفأقنتعأينآهنا
حالصمزالملاو،طقفركسعملارمأدعاسميناهنال،هبتنا،لاحلكىلع-
لكهديبو،تارابختساطباضهوهو،يبزحلاميظنتلانعلوؤسملاوهديشر

،كيذؤينكميدوقحناسنإهوهاذهقوفو،ينمىلعأةيبزحلاهتجرد،يش
.هبتنا



فرعيديجملوألامزالملانأبسحأوةحارصلاهذهنمهللادبعكبترا
:نافرعلابةئيلمتاملكلاقف،ةقباسلاةيسايسلاهتاطاشننعوهنعريثكلا
امنيح،ىرخأفورظيفيقتلننأىنمتأو،يبلقلكنموًادجكركشأ-
.يدنجوطباضةقالعتسيلانتقالع
:هللادبعلأسةأجفوةيناثامهالكاتمص
نأكناكمإبناكدصقأ،يركسعترصشيلهتنا،ديجملوأمزالم-
.ةيركسعلاةيلكلاريغىرخأتاعماجيفسردت
:لاقوديجملوألامزالملامستبا
وأيدنجنوكأنأىوسيمامأىقبامفةليلقتناكيتالدعمةحارصب-
نأنمنسحأيركسعطباضريصأيسفنلتلقف،ةيركسعلاةيلكلالخدأ
نونفلاةيميداكألخدأيدوبناك،طباضترصوبزحلاتلخدفيدنجريصأ
.مدنلاديفيام،هيهياه،يوستشنكل،ةليمجلا
نأدارأ،هعمهللادبعيدنجلامستبافديجملوألامزالملامستبامث
:ًالئاقلوألامزالملاهقبسفهلأسي
يدنعامهنال،كلكأينا،انهينوباجشيل،لأستحارونشيردأ-
يتلئاعمي،دادغبيفيناهسهناجةطساويدنعتناجول،ةطساو
.ينباويتجوزو
مزالملاجوفلادعاسمةفرغهاجتابةيناثحالصمزالملامدقتركسعملايف

ىدأولسارملايدنجلامدقت،هدييفلازامباتكلاناك،ديجملوألا
دعاسمةفرغىلإًالخادحالصمزالملاهزواجتًائيشقطنينألبقوةيحتلا
.جوفلا
،هللادبعيدنجلاكلذكوحالصمزالملالوخدبديجملوألامزالملائجوف
ةرظنههجوىلإديجملوألامزالملارظن،ةيحتلايدؤيمزالملاناكامنيبو

حالصمزالملامدقت.ماريامىلعسيلًائيشةمثنأبفرعفةفطاخوةعيرس
:لاقوهللادبعىلإراقتحاورزشبارظنوةدضنملاىلعباتكلاعضوو
؟ركسعملايفباتكلااذهدوجوهنعمونشيلحرشتردكت-
:لاق،كبترا،باتكلاىلإًاعيرسهللادبعرظن
.يديسةمجرتمةياورهذه-
بضغلابرعش،حالصمزالملاىلإمثهللادبعىلإديجملوألامزالملارظن
:لاقفمزالملافرصتنم
.هيلعهحرطتنألبقعوضوملابينربختنكممناك،حالصمزالم-
مامأهكولسىلعةظحالمءادبإنمةناهإلاوكابترالابحالصمزالملاسحأ



نيبةيركسعلاسوقطلاهضرتفتاممرثكأةيلاعةربنبلاقف،يدنجدرجم
:يدحتلانمءيشبو،هنمىلعأةبترومزالم
نمألانعلوؤسملاينا،ديجملوأمزالميصاصتخانمءيشلااذه-
.ركسعملابيسايسلا
:لاقفعجارتيملهنكلً،اضيأكابترالابديجملوألامزالملاسحأ
يأو،دوجومريغرمآلاةدايسمادامو،جوفلارمآدعاسمينإ،كلذمغر-

.موهفم،ءارجإيأذاختالبقهبفرعأنأبجيءيش
ً،اربصقطيملفًالعفنمناك،هللادبعيدنجلاىلإرزشبحالصمزالملارظن
لوألامزالملاهجويفباذعةمثناك..امهالكاتمص،جرخوةيحتلاىدأ
.هللادبعيدنجلاهجويفًافوخوديجم
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ناتأرما
ىلعهتعضو،خيطبلابًائيلمًاريبكًانحصلمحتتناك،قراطمأترادتسا
ةحضاولاعفنالاورثأتلاتامالعتناكيتلاةيدروكلازوجعلامامأةدضنملا

:تلاقفةفايضلاهذهومركلااذهنماههجوىلع
.همحزتيوسيناجركشيفيكفرعيامينا-
:تلاقواهتلابقتسلجوقراطمأتمستبا
هللامسا،ينبالثميلع،بيابحهنحا،يتخأبجاولاىلعركشال-
.هلومحنباولقاعدكشهيلع
ةقيمعاهترظن،تالاعفنالابجوميةيدروكلازوجعلاهجوناك.نالكأتاتأدب
،اهتليخميفةرضاحدسجتتنارينلابلعتشتيهوةيرقلاروصتناك.ةديعبو
لعتشتيهوةيرقلاىلإناتفتلتوناضكرتنيريشاهتنباويهتناكفيك
.لبجلاهاجتاباضكارنارينلانمضيبأداوج،ةأجف،جرخفيكو،ديعبنم
:فطلبتلاقفاهيلإقراطمأتهبتنا
.يتخا،يتحرنيواه-
:تمتمتونزحبزوجعلاتمستبا
.ةلبنقلابةيرقلاوفصقنمتركذتا-
:ءاعدلاباهيديةعفارتلاقوقراطمأترثأت
مقتنامهللا،بيجماي،مكيلعةلبنقلابذيللارسكنتهدياهللاءاشنا-
.مهللا،ملاظلكنم
تجرخةعرسبو،رمملايفةكرحتعمسذإ،اهءاعدقراطمألصاوتمل
ةمثناكرمملاقمعيفو،بابلادنعو.ةحابلايطغيليللاناك.ةفرغلانم
يفلجرلاناك،ءوضلاحيحشحابصمرمملاءاضأف،ءابرهكلارزطغض،لجر
ةديرجىرخألايفواسيكهدييفلمحي،ةماقلاديدم،هجولاميسو،نيثالثلا

اهتفرغبابدنعقراطمأهتلباق،ةحابلاىلإرمملاربع،باتكوةيوطم
:ةيحتلاباهردابف
.قراطمأريخلاءاسم-
.ينويعرونلاءاسم-
:هتردابهتفرغلًاهجتموطخينألبقو
.راطخكدنع،يوالعينيع-
:لاقمثرادلاةبحاصلةشهدبرظنويلعفقو
؟راطخيدنعينا-



:تلاقوقراطمأتمستبا
.ةفرغلابيدنعهيه،لضفت،كرظتنترصعلانمكتلاخ،هتنا،ىلب،يأ-
ً.اضيأيلعاهعبت،اهتفرغتلخدو
ىلعلطملادنسملاىلعًائكتمدارطناكيناثلاقباطلايفو،ةظحللاكلتيف

يفخينمكنيفددقحبةفرغلالخديوهويليفلايلعىلإرظن،ةحابلا
ً.ائيش
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ةنايخ
،نيتسلاجرادلاةبحاصونيريشتناك،ةفرغلامامأيتلاةريغصلاةحابلايف
ربعينيريشهجوناك.رمحألاورفصألاخيطبلابةئيلمةينيصامهنمبرقلابو
هجوناكامنيب،ةيكيناكيمتاكرحودماجهجو،ةهئاتتارظن،دورشنع
اههجونمودبيناكً.اعمكابترالاوةريحلاوفطللابًائيلمرادلاةبحاص
اهلةلئاقاهرمأتمزحًاريخأو،ةكبترماهنأالإًائيشلوقتنأدوتاهنأب
:ةيدروكلاب
.نيريش-
:ةفيضملاتلصاو،ةيحاصاهنأبدكؤتتارظناهيلإترظنونيريشتهبتنا
،ةيرقلاةكرمشيبلالخد،رجفلاعولطلبقو،رحسلادنعومويلا،نيريش-
ً.ادجًاليلقاوقب،انهاوناكدقل
:ةفيضملاتلصاو،ةبرغتسمو،ربخلانمةلعفنمتناك،نيريشتارظنتعستا
تثدحتكمأ،تأيملفسأللهنكلو،مهعميجوزنوكينأعقوتأتنك-
نكل)كونبيناب(ةيرقاودصقمهناً،اضيأرجفلادنعةليللانورميس،مهعم
.مهعمنيبهذتسو،ديكأتلابةليللانوعجريس
اهسأرتسكن،ةرشابمقامعأللاهتارظنتراغً،ائيشلقتمل،نيريشتئجوف
تمهفامنيحثيدحلاتلصاويتلاةفيضملاهجولترظنو،هتعفر،ةظحلل
.اههجورمغدقةحارلاوءودهلانمًائيشتحملولبةضرتعمريغاهنأب
انأ،نمأميفكانهنينوكتس،ةررحملاقطانملايفلئاوعللتاركسعمكانه-
ينععفديوينيلسيكدوجو،سكعلاىلعً،ادبأًادبأكدوجونمقياضتأال
اذامفرعيدحأالو،ةموكحلاعمنواعتيةيرقلاراتخمنكل،ةشحولا

كباهذنوكيسكلذل،ركسعملارمآىلإاهلقنيورابخألاممشتيهنإ،ثدحيس
.انهكدوجونمنمآةكرمشيبلاعم
نانحبتنحنا،اهينيعيفعومدلاتقرقرت،رادلاةبحاصىلإنيريشترظن
ةبحاصتراتحا،يكبتيهوتاظحللتلظ،ءاكبلابتشهجأواهفتكىلع
:اهتئدهتلواحتواهفتكىلعحسمتتذخأ،تئجوف،رادلا
ةيامحيفنينوكتس،يحرفتنأبجي،نيكبتاذامل،ةزيزعلايتخأ،نيريش-
.ةكرمشبلا
يفقلأتتواههجوىلعراذتعاةماستباةمثتناك،اهسأرنيريشتعفر
ًاقرطاتعمس.اتمستبامثتاظحلىرخألاهجوبامهادحإاترظن،اهتارظن

تباغ،ديعبنميتأيبلكحابنةمثناك،اتهبتنا،بابلاىلعًافيفخ



رادلاةبحاصتضهن،اهلحمهابتنالاولجولالحوهوجولانعةماستبالا
:بابلاحتفلبهذتنألبقتلاقو
.كانهنم-
هلةيذاحمتفقووبابلابرقىلإةفيضملاتبهذ،قراطلابجيمل
:تلأسو
.كانهنم-

:كبترميئاسنتوصءاج
.انأ،يحتفا،رالاسمأانأ-
:تلاقوبابلاةفيضملاتحتف
.لصحدقيذلاام،رالاسمأتنأاذه-
:تلاقسلجتوأملستنألبقو،ةحابلافصتنمىلإزوجعلاتلخد
.ءيشلكبةموكحلاربخأومويلارهظركسعملاىلإبهذراتخملا-
ةفيضملاتمدقت،ىرخأللامهنمالكاترظن،امههافةفيضملاونيريشترغف
:زوجعلاتلاقمثبابلابرقتناكيتلا
.ليصفتلابانليكحأ،يسلجا،يسلجا-
:تلاقسلجتنألبقو،رالاسمأزوجعلاتمدقت
.لوخدلادنعامكلاهلوقأنأتيسن،ريخلاءاسم-
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هللادبعيدنجلايلايل
:يكبتاهنأبئجوفف)لانيريدمادم(ةفرغهللادبعلخد
؟هوركملصحله،يتديسايهوأ-
.ةهزنيفبهذنلدالوألادان،يقيدصايالك-
هلتلاقو،ةدمعتمهللادبعاهنظةقيرطباهيلعتأكتاوهدينمهتذخأ
:هيلإعلطتتنأنود
،ايادهلابينقرغتيهو،ةينغةمعلةديحولاةثيرولايننأبينعكوثدح-
لوبقكوجرأنأاهعمبحأةجردلشهدملكشبنومدقتييدالوأنإ

يرتشتلدوقنلاضعبىوسرمألاسيل،ليمجلابً◌افارتعاينمةريغصةيده
.مالكلانعتفقوتمثاههجورارمحادادزانكلو،سبالملاضعب
؟يتديساذام-
:اهسأرضفختيهوتعباتف
.رمألااذهبيجوزفرعينأديفملاريغنمتدجو-
:بضغلاقيرببناعمتلتهانيعتناكوهللادبعلاقف
،بجيامكهيفيركفتملرمألااذه،ً◌اسيسختسليننكلريقفيننإ-

كجوزنعةيلاملايتلاحبقلعتييذلارمألااذهتيفخأولً◌اريقحنوكأس
.

دجينأنودةهزنلاتهتناو،ةفجترموةبحاشتناك،ةديسلاتشهد
.ثيدحلافانئتسالةجحامهدحأ

ىلعًايقلتسمهللادبعىأرفةفرغلاىلإراتسلخدتاذلابةظحللاهذهيف
ًادناسهيفأرقيًاكيمسًاباتكنضتحيوهو،ةيركسعلاهسبالملماكبهريرس

:هردابفهردصىلعهايإ
،ةطنجلاشتف،حالصمزالملاهجاهرت.ديجمدعاسملادارونش،راصش،اه-
.ةدخملاهوجدحاوباتكفاشسبيدنعههتيلخبتكلالك
ىلعسلجوهنمراتسبرتقاً،ايقلتسملظ،ةظحلباتكلاهللادبعكرت

يدمادم(دنعناكاملثمًالعفنموًابضاغهللادبعهجوناك،ريرسلاةفاح
:لاقوراتسىلإرظنهنكل،)لانير
دوقيحارحالصريقحلااذه،ةيرقلاىلععالطتساعلطنمزالةليللا-
.موجهلا

:لأسمثةظحلراتستمص
.رقملاةيرسلعباتهتنا،عوضوملابكتقالعونشهتناو-



هنأوثيدحلادويالهنأبدكؤتهحمالمتناك،بيجياذامبهللادبعرديمل
:ًالصاومهمالكطمهنكل،هيفأرقييذلاباتكلاءاوجأيفلازام
.مهيلعتغلبامويترافختكوبةيرقلااولخدداركألانولوكييردأام-

:لؤاستلاوكشلانمءيشهترظنيفوراتسلأس
؟ةيرقلااولخدنيبرخملا،ربخلاحيحصينعي-

:لاقمثتاظحلهللادبعتمص
.اولخد-
:راتسحمالمىلعفوخلاوةشهدلاتمسترا
؟مهتفش-
:ةالابمالبهللادبعلاق
.ديعبنم،مهتفشًاعبط-
:امهثيدحدحأعمسينأًافئاخةفرغلايفهلوحرظن،راتسكبترا
؟مهنعتربخامشيلو-

:مالكلايفةحضاوةبغرالبلاقمثةظحللهللادبعتمص
.مهقوقحبنوبلاطي،نيمولظمسانهلوذهيخأاي-
:لاقورثكأراتسكبترا
.دحأكعمسيالدوعمي،لوكتشهللادبع-
:ًالئاسلاقوةرارمبهللادبعمستبا
؟هيالويأنمهتنا،هللابكلأسأ-
:كابترابراتسباجأ
.ةيرصانلانم-
؟يجحتةغليأب-
.يبرعلابيجحأ-
؟يدروكفرعت-
.لأستشيل،ال-
؟ركسعلاريغيبرعيجحيدحاونكامألاياهلكبتفش،ةظحلرظتنا-
.رسكميبرع،يبرعنوجحيداركأوكأال-
.تفش-
؟ونش-
،هنتغلوم،هنتيالوالو،هنعاكومياه،راتسايناكملااذهبهبرغهنحا-
كلذل،نوديريامداركألامهو،ةوقلابهنتطلسمهيلعضرفنديرنهنحا

.مهقحاذهو،ةموكحلاهجوبحالسنيلياش



فوخلاوكابترالاوةريحلاتامالعتمسترا،لوقياذامرديمل،راتستمص
:لأسف،ههجوىلع
.ةموكحلاهيوداركأوكأهنأل،نيبرخمنولتاقييللاهلوذه-
:لاقوهللادبعمستبا
بصانملاباوضرومهبعشاوناخسان،هنوخةموكحلاهيويللاداركألا-
.ركسعملانمرهشلكرانيدنيثالثضبقييللاةيرقلاراتخملثم،سولفلاو

:لاقوةأجفمستبامث،امهنيبتمصلادتما،تاظحللراتستمص
طباضبيانللوكيحالصمزالملاتعمس،ريطخدحاوهتنانولوكيكدص-
.كنمنوفاخيياهنم،همادهكراكفأهنابتاورلا
:لاقوهللادبعمستبا
.فوختًامئادةقيقحلا-
ةفرغلابابوحنًاهجتمضهنيوهوراتسهجوىلعةرئاحةماستباتمسترا

:ثيدحلانمبرهيهنأكو
،تويبنامجهولاقوليقولكاشمههاروةقيقحجيه،ةقيقحلا،ةقيقحلا-

.دارنتامةقيقحجيه
:لاقوهللادبعمستبا
ً.اركشلاحلكىلع،نوناقاذه،لكاشملاريغةقيقحلاهرووكام-
:لاقوبابلادنعراتسفقوت
.ينركشتونشهلع-
:لاقوهللادبعمستبا
.كدنعبتكلاءافخإهلع-
:جورخلابمهيوهوراتسلاق
كميدعكأفاخأ،ينتخودداركألانعياهكراكفأ،ةبسانملابو،كوخأينآ-
.ههيبعنتقاديرأامءايشأبينعننقتفاخأ،كايويجحاو
ذخأمثةفرغلافقسىلإرظنيتاظحلهللادبعيقب.جرخوكلذلاق
.ةءارقلالصاووباتكلا

يفو،يوديكرحملاريدهو،لبجلاويداولارمغيمالظلاناكجراخلايف
راتسناكةيرقلانعةديعبلاةقطنملايفركسعملانميفلخلافرطلا

،ياشلابةئيلمًاسأكامهنملكمامأوناهقهقيودرنلابنابعليرخآيدنجو
بتكةحولاهيلعتعفترايتلاةينيطلاةفرغلانمبرقلابناسلجياناك
ءاج.ءيضيحابصمةمثناكةحوللاىلعو،)توناحلا(ءيدرطخباهيلع
نمجرخامنيب،درنلاةكرحناعباتيوامهيلإنارظنيافقو،نارخآنايدنج



امهيسأرقوففقومثًاضيأامهنمبرتقا،فيرعةبتربيركسعتوناحلا
ً:احزاملاقودرنلاةلواططسوهفكعضوو
.بعلملابرخأولبعلا-

:دحاوتوصباولاقوعيمجلاكحض
.بعلت،بعلت-
نكلًاحرموجلارمتسا،نابعليرخآلايدنجلاوراتسرمتساوفيرعلاعفر
:ًالئاقمهعطاقفيرعلا
.ةيرقلابةريغصةروانمهندعةليللا-
همالكلصاوفيرعلانكل،كلذنوفرعيدونجلافئجافمعقوربخللنكيمل
:همالكىلعةيمهألايفضتةقيرطب
.ةثلاثلاةيرسلانوقفاريحاردانسالاةيرسوىلوألاةيرسلا-
:راتسلاق..عيمجلائجوف
.ةيدجةيضقلاينعي-
ةيرقلابنآلاةبيرغةيدركوكاو،ةيرقلااولخدةحرابلانيبرخملانولوكي-
.نيبرخملاةيوةقالعههدعنكمي
.عيمجلاكحضفرامحقهنةظحللاهذهيف
يدمادم(لزنمةقيدحىلإهللادبعلخد،نوبعليدونجلاناكامنيب
دارأ.مالظلادادزاامناعرسو،ةديسلابرقداتعملاهسلجماذختم،)لانير
اهبكسمأ،يسركلارهظىلإةدنتسمهبرقاهاريناكءاضيبديبكسمينأ
ناكو،راقولاىلعلدتةقيرطبهدينمبحسنتنألبقديلاتددرت،

ىطخعمسامدنعحرمبثيدحلاةعباتموكلذبلوبقللً◌ادعتسمهللادبع
الحابصلااذههنماهعمسيتلاةيساقلاتاملكلاتناكو.برتقتاهجوز
:هسفنيفلاقفهينذأيفنرتلازت
نأ،ةمعنلايفقراغلاقولخملااذهنمةيرخسللةقيرطهذهتسيلأ-
.يراقتحارادقمهلتبثألاهذخآسلجأ،هروضحيفوهتأرماديذخأ
:بضغبةسايسلايفاهجوزملكت
نوديريوينمىنغأةنيدملايفنييعانصةثالثوأنانثاحبصأدقل-
.تاباختنالايفيتمحازم
يفختةملظلاتناكولانيريدمادميسركنمهيسركهللادبعبرق
بوثلاناكيذلاليمجلادعاسلانمً◌ابيرقهديعضوفأرجت.تاكرحلالك
عضوفأرجتوليمجلاعارذلااذهنمهدخبرقف،برطضاو،ً◌ايراعهكرتي
.هيتفشهيلع



سفنيفوهللادبعلاهديتطعأوتعرسأفلانيريدمادمتفجترا
املو،امهنمتاوطخعبرأدعبىلعاهجوزناكدقفً◌اليلقهتدعبأتقولا
هلتيطعأيتلاديلاهللادبعقرغأدقفسانللهمئاتشعباتيجوزلاناك
.ىرحلالبقلانملباوب
؟كحالسترضح-

اموهوهللادبعبئجوفهنكل،ةفرغلالخديوهوكلذراتسلاقاذكه
،لاعفنالابضيفيهللادبعهجوناك.باتكلاهديبوهريرسىلعًايقلتسملاز
ىلعبجيمل،هرارسأفشكنمكهتارظنيفكابترالانمءيشكانهلب

:هلأسفهتلاحلبرغتسا،هنمراتسبرتقا.راتسلاؤس
؟ضيرم،كيبش-
:هينيعضفخيوهوهللادبعلاقف
.هرقأتنج،يشهيبام،ال-
:راتسهعطاق
فصنوةعاسلالخهنال،ههتيز،ههفظن،كتيقدنبرضح،لاحلكهلع-
.حالسلاىلعماعشيتفتريصيحار
هلوانت،تاقلطلانزخماهتحتناك،ةداسولاعفروريرسلاهاجتابراتسكرحت
:الئاقهللادبعىلإتفتلامث
.مساجفيرعميحورأنيدعب،بجشملانميتيقدنبذخآحيارينآ-

عفر،هلاعفناهدواعةأجفوً،انكاسًاديحوهللادبعيقبً،اعرسمراتسجرخ
.باتكلاعمةحضاوةفهلبقرغو،باتكلا
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موجهلا
رمغدقمالظلاناكو،ليللافصتنمدعبةيناثلاتزواجتدقةعاسلاتناك
ةينيطلاةفرغلامساجفيرعلالخدامنيحءادوسلاهتضفبنايدولاولابجلا

رزطغض،ةيبرحلاهتدعلماكبناك.دونجلاةيقبوهللادبعمانيثيح
مدقت،دونجلاضعبهبتنا،بحاشرونبةفرغلاحابصملاءاضأفءابرهكلا
لاقمثدقارلايدنجلاظقيأوبابلابرقريرسلوأنممساجفيرعلا
:عومسمتوصب
.ظاقيتسا-
ً:امكهتمفيرعلالاق،مهسفنأزيهجتباوأدبوةعيرسةكرحبدونجلاظقيتسا
،ركسعملاطسونيعمتجمونيزهاجنونوكت،كرحتنةعاسصندعب-
؟موهفم
ً:اعمدونجلانمنانثاباجأ
.موهفم-
.جرخمث،تاظحللمهتايجاحنودتريمهومهيلإفيرعلارظن
***

مهتدعلماكبنوفطصيًايدنجنيتسنمرثكأناكركسعملاةحاسيف
نافقيديجملوألامزالملاجوفلادعاسموحالصمزالملاناكو،ةيركسعلا

طسولصوىتحًايكلسالًازاهجلمحييدنجديعبنمضكارتً.اضيأكانه
دونجةعبرأضكارتمظتنملافصلافلخنمو،روباطلايفمظتناوةحاسلا
فرطنمو،فصلانمضمهعيمجاومظتنا،راتسوهللادبعمهنيبناك
،مظتنمفصيفايدنجنيرشعبراقيعممساجفيرعلامدقتركسعملا
.ليوطروباطيفًاعيمجاومظتناف
هيلإتفتلا،همامأفقاولاروباطلانمةدعبمىلعديجملوألامزالملافقو
:ًالئاقةيحتلاىدأومدقت،ةيركسعةكرحبديشرحالصمزالملا
.يديسعالطتساللةزهاجىلوألاورقملاودانسالاايارس-
:ًالئاقىرخأبةيركسعلاةيحتلاديجملوألامزالملادر
دنعرانلاقالطإوموجهلا،ةموسرملاةطخلابسحكرحتلامكنكمي-
.مهرخآىلإمهوديبأفتامولعملاتدكأتاذإامأ،طقفةرورضلا
***

مهتحلسأوةيدروكلامهسبالمبةكرمشيبلانمةعبرأناكءانثألاهذهيف
نيريشتناكو.نيريشةاتفلاهتفايضيفيذلاتيبلابةفرغيفنوعمتجي



لاق.باصعألايرتوتمونيبعتمةكرمشيبلاناكً.اضيأمهعمرادلاةبحاصو
:ةيدروكلابمهدحأ
اذهلثميفراتخملاتيبلحتافخيشونيمأخيشلاسرإابسانمنكيمل-
.كلذبحمسيالانعضو،تقولا
:مهدئاقودبيناكيذلاومهدحأباجأف
.اذهبلكلانبابيدأتبجي،تامولعملاةحصنمدكأتننأبجي-
:رخآلالاقف
انتكرح،نيريشتخألاباحطصاانيلعناوةصاخ،تقوانيدلسيل-
.اورخأتاذاملمث،أطبأنوكتسديكأتلاب
:قلقلانمءيشبةعومجملادئاقلاقف
.ًالعفاورخأتدقل-

نملجرلخد،بابلابرقةكرحاوعمستاذلابةظحللاهذهيف
وهامهدحأنأبامهسبالمنمًاحضاوناكولزعألجرةبحصبةكرمشيبلا

.ةيرقلاراتخم
راهناىتحلاجرلاةيقبةيرقلاراتخمىأروةفرغلابابىلإالصونأام
.يديألاليبقتولسوتلاوعرضتلابذخأو
لجريننإ،ينوقدص،ءيشيأركسعملارمآللقأمل،مكنخأمل،ينوقدص-
امك،ةكرمشيبنوكأنأعيطتسأال،نابجيننإ،مهعواطأنأيلع،نيكسم
.ينوقدص،يلمهتاديدهتلمحتأنأعيطتسأال
:مهدحألاق.مهلجرأومهيديألبقيلينحني،لاجرلانيبلقنتيراتخملاناك
انئانبأوانلاجرفرشأ،مكتانايخءارجنمنوتوميسانلا،بلكلانبا-
نألجأنمةموكحللةرذقلامكيديأنودمتمتنأودرشتتانلئاوع،نوتومي
عيمجلانمديرنال.ءفدلايفنومانتولالزلاءاملانوبرشتومحللااولكأت
مكيديأاودمتالنأديرنطقفً،ائيشمكنمديرنال،ةكرمشيباونوكينأ
.ودعلل
ً:اراهنميكبيراتخملاناك
.ينعاوفعا،مكلجرألبقأ،مكيديألبقأ-
:هلأسوراتخملاداقيذلالجرلاىلإةعومجملادئاقتفتلا
؟نيمأخيشنيأ-
:رخآلالاقف
.ةيرقلايفعالطتساللبهذ-
:هلأس،راتخمللدئاقلاتفتلا



؟حالسكيدلله-
:همفراتخملاحتفينألبقةكرمشيبلاباجأف
غلبمانرداصامك،نيمأخيشلاعماهنإ،فوكنشالكةيقدنبانرداصدقل-
.يعماهنإ،رانيدةئام
:ةعومجملادئاقلاق
ىلعطغضيودعلانأكردناننإمث،كبساحنلتقوانيدلسيلنآلا-
الةنوخلانإ،ةنايخلاضفرناننكل،كلذمهفناننإ،مهددهيوسانلا
مهناذآعطقناننإفاذل،اهبمهيمرنةصاصرةقالطإولوىتحنوقحتسي
.مهفونأو
ةجضتثدحةأجف،باصعألايرتوتمعيمجلاناكوًامامتًاراهنمراتخملاناك
توصبلاقوًارفانوًارتوتمنيمأخيشلخدويجراخلابابلادنعةيلاع
:عومسم
.انلوخدنعغلبدقنئاخلا،ةرصاحمةيرقلا-
،نيريشتراهنا،فوقولاناتأرملاعطتستملامنيب،مهتحلسأعيمجلاعرشأ
اربصرادلاةبحاصقطتمل،لوهذبتسلجوةريغصلااهسبالمةرصتنضتحا
ةحابىلإلاجرلاجرخامنيببرضلابراتخملاىلعتلاهناولاعنلاتذخأذإ
.شيجلاةهجاوملرادلا
***
مهنملك،حاطبناعضويفرخآيدنجوراتسوهللادبعناكةرخصفلخ
هعطقياديدشتمصلاوًاسمادمالظلاناك،ةيرقلاهاجتابهتيقدنبعرشأدق
.ةيليلةرشحةصوصووأبلكلحابنًانايحأ

ةيرقلاتناك،لثاممبهأتةلاحيفنورخآدونجناكمهنمةدعبمىلع
تيبهاجتابتاقلطلانمقشرقلطنارخآلافرطلانموةأجف،ةقوطم
مث،يمريناكيذلانماحضاودعيمل،تاقلطلانمليسقلطنا،ةفيضملا
حابنولافطألاءاكبوءاسنلاخارصبًاطلتخملبانققالطإتوصىلاعت
.بالكلا
لمحتىلعًارداقدعيمل،عطتسيمل،يكبينأدارأً.اسئايهللادبعناك
عرشأوءامسلاىلإهدسجلكبتفتلا..ديعب..ديعبهنأبسحأ،هتاناعم
.صاصرلانمًاليسقلطأوملظملاءاضفلاىلإهتيقدنب



)13(
تاياكحسانللو
يفو،رسيألارادجلاىلعبتكلانمفرةمث.ةمتعمهبشةفرغلاتناك
برق،ةيوطمةشرفأهلةلباقملاةهجلاىلعو،ئطاوريرسةمثىرخألاةهجلا
ىلعو،نوحصلاويناوألاظفحلريغصبالودويزاغخابطةمثةفرغلاباب
سوؤكتناك.ةيدروكلازوجعلاويليفلايلعاهلوحسلجيةدضنمةبرقم
.ةغرافياشلا
نزحنعمنياههجوناك.امهيلكلتبصوياشلاقرودزوجعلاتذخأ
كرحيأدبو،هسأكيفنيتقعلمبصوركسلاةبلعيلعذخأ.حضاورتوتو
تظفتحاوركسلانمةقعلمزوجعلاتمهتلاامنيب،هتقعلمبياشلايفركسلا
.ياشلانمةعرجتذخأمثاهمفيفهب
:تمصلانمتاظحلدعبةيدروكلابيليفلايلعلاق
دقل،يتلاخاي)نميه(ةرايزبمايقلابسانملانمسيلفرظلااذهيف-

محرتالةطلسلافً،اضيأوههنولقتعينيجسةرايزلبهذينمنأتعمس
.قاطيالًادحلصونايغطلاوًادحأ
تناكامهمهروزأنأبجينكلً،اموداذكهةطلسلاتناكدقل-
كلذلةررحملايضارألاىلإةكرمشيبلاعمبهذننأانررقدقل.بقاوعلا
دقتلقامك)مارائ(نإمث،مهعمنآلايهامبرو،كانهنيريشتكرت
.انتلاحبهربخأونجسلايفنميهروزأنأبجيً،اضيأمهعمبهذ
لواحأس.دادغبيفانهيعماوشيعتلاوتأتنأمكنكمي،يتلاخاينكلو-
نألبقينرازهنأبكلتلقامكف)مارائ(نعامأ،ريبكتيبراجئتسا
هنأبهنمتفرعامكنكلو،ةكرمشيبلابقحتليوةيعماجلاهتساردعطقي
هذهيفيعمشيعللاولاعتفمكلةبسنلابامأ.ابوروأىلإرفسلالواحي
.اهنوراتختىرخأةنيدمةيأوأةنيدملا
.ندملايفشيعلادوعتنملنحن،ينباايال-
***
.نونجلادحغلبنايغطلاف.داسفلاوةنعللاندميذه-
ةداجسىلعسلجيناكرخآصخشىلإتفتلامثكلذمشاهلاق
وأماسرلاةفرغنعًايلكفلتختمشاهةفرغتناك.ضرألاىلعتطسبنا

رادجلاامأ،ةريغصلاةفرغلانمنيرادجيطغتبتكلافوفر.يليفلايلع
تناك.لفقمبالودةمثاياوزلاىدحإيفو،ةينآرقتايآبنيزدقفثلاثلا
.رادلاةحابءيضتسمشلانأمغريئابرهكلاحابصملابةءاضمةفرغلا



:لخادلانمحاتفملابهقلغأوبابلاوحنمشاهرادتسا
.نييعويشلادضةهجومةمجهلانآلا-
ةطلسنمءزجمهنإ.يضاملانمًاسرداوذخأيمل،مهءازجنولانيمهنإ-
؟ةهبجلايفمهءاكرشومكاحلابزحللءافلحاوسيلأ،داسفلاونايغطلا
اوبرهنيذلانييعويشلانمنيدراطمللًاذالمدجاسملاتحبصأ،ةبسانملاب-
.رحلادادتشادنعوةريهظلاتقواميسال،دادغبىلإىرخألاندملانم
ً.اضيأتارباخمللًاركوتحبصأاهنأينعياذه-
ةطخلابسحةمهملابموقتسرساينبرامعةعومجم،مهملا،ديكأ-
.هللاءاشنإةموسرملا
ةضهنلاةريسمنمةبوعرمةطلسلانإ.رذحلاىصقألب،رذحلاانيلع-
.ةوقلالاكشأىصقأمادختسالاهعفديساذهاهبعرنأو،ناريإيفةيمالسإلا
اوُّدَِعأَو{:ىلاعتلاق،رمألاىضتقااذإفنعلابمهفنعىلعدرننأانيلع-
هللاَّوُدَعِهِبَنوُبِهُْرتِْليَخْلاِطَابِرْنِمَوٍةَُّوقْنِمُْمتَْعَطتْسااَمْمَُهل
.ميظعلاهللاقدص}...ْمُكَّوُدَعَو
.تيبلااذهناكسفرعتله،يللقنكلو،كيفهللاكراب-

:ءطببلاقمثتاظحلمشاهتمص
نميضرألاقباطلايفيراجنأدقتعأ،لوقلامزجأنأعيطتسأال-
قيرط(ةقفانملامهتديرجهبيجيفةرمتاذتظحاليننألنييعويشلا
امأ،يعماجبلاطمهدحأنأيلودبيفيناثلاقباطلاناكسامأ،)بعشلا
يلًابيرمودبيهكولسنأمغرً،اديكأًائيشهنعفرعأنأعطتسأملفرخآلا
ً.انايحأ
:ةمزاحاهنكلةقلقةربنهتوصيفورخآلالاقف
.انهكدنعحالسلاعطقءافخإلنئمطمتنأله-

:لاقمثًاركفمتاظحلمشاهتمص
.قلقلاينرواسيملنآلادحل-
.سيساوجلابةئيلمدادغبنأوبجاورذحلانكل-
.متقدص-
هئانبأل،ءايفوألاهئانبألةجاحبمالسإلانإ،رذحلامثرذحلابجياذل-
،داسفلاونايغطلاىلع،داحلإلاورفكلاىلعةروثلانالعإلجأنم،نينمؤملا
.)نوبلقنيبلقنميأاوملظنيذلاملعيسو(ىلاعتلاق
:عوشخبمشاهلاقف
.متنسحأ،ميظعلايلعلاهللاقدص-



***
.عضولااذهنمتبعت-
:حابصماسرلامامأريرسلاىلعةددمتملاوةيراعلاةأرملاتلاق
.ةحارتسايوسنوخالةقيقدمج،يقبأ-
اهدسجناوفنعلكبةددمتمةيراعلاةأرملاتناكومسرلاباكهنمحابصناك
حابصناك.عضولاسفنبايقلتسمًايمظعًالكيهمسريوهناكامنيبريثملا

ةأرملاتهبتنا،ريرسلابرقسلج،ةأرملانممدقت،حضاوجايهةلاحيف
ةأرملاتمستبا،هصيمقعلخبأدبوضرألاىلعغابصألاةحولعضو،هتلاحل
:تلاقمث،ةباجتساب
.طقفينمسرتنأهلعانقفتا-
يفلازيالناك،مستبا،حابصةفرغيفةرهاعلاتاهقهقلدارطهبتنا
ةلجمذخأوضرألاىلإىلعألاهعذجدم،انايحأهلصيخارصلاناك،هشارف

ذخأوةيناطبلاتحتهديدمةلجملابلقيأدب،كانهةاقلمتناكةيسنج
.هسفنبعادي

تعفر،صفقلايفمامحللبوبحلايمرتقراطمأتناكرادلاةحابيف
.مويغلابدبلتتتأدبدقءامسلاتناك،ءامسللاهسأر
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رودتلابجلانكلو
ةاقلمثثجةمث،ديجملوألامزالملاةفرغنمةبيرقلاركسعملاةحابيف
ىلعنيريششمكنتاهنمبرقلابو،ةمظتنمةقيرطبتفُص،ضرألاىلع
ةليلعيمجلالُتقدقل.نيلفطوةأرماولاجرةسمخلثثج.لوهذباهسفن
ةايحلاديقىلعقبيملوموجهلانمضلتقةيرقلاراتخمىتح،سمأ

يهاهو،نيريشتلقتُعاوركسعملاىلإثثجلاتلُقندقل.نيريشىوس
.ءادعألاطسوةديحو،ضماغلااهريصمرظتنت
اهرصبلقنتمثنيئيربلانيلفطلايتثجىلإرظنتيهوةلهاذنيريشتناك
تناك.نيلفطلايتثجىلإةيناثةقدحمدوعتاهنكلىرخألاثثجلانيب
.نونجمينيعبهبشأنانيع،لئاهغارفنعناربعتاهانيع
عروتيالولب،ثثجلانمبرقلابانايحأنوعمجتيدنجلانمدارفأناكو
هوجولاىلعمهمادقأعضوواهلكروأثثجلاىلعقاصبلانعمهنمضعبلا
مهيلعنوقلطياوناكنيذلاةكرمشيبللىمعألامهدقحنعنيربعمةتيملا
.)ةاصعلا(وأ)نيبرخملا(ةيمست
يتلاقئارحلارثإدعاصتيلازامناخدلاناكركسعمللةرواجملاةيرقلايفو
مامأسلجتزوجعةمثودبيناكديعبلانمو،ليللايفشيجلااهلعشأ
ناتثجاهبرقورالاسمأزوجعلااهنإ،اهسأرواههجومطلتويكبتمدهملااهتيب
لافطألاءاكبعمىلاعتيليوعويوسنءاكبتاوصأتناكو،ةاشوبلكل
.ةديعبتويبنميتأي
***
هللادبعناك،جوفلاملقةفرغيئارماسلاميهاربإطباضلابئانلخدامنيح
مسترتنزحلانمةلالغامنيبريبكفلميفقاروألاضعبقيسنتبًاكمهنم
هسأرنععزننعدعبهبتكمفلخطباضلابئانسلج.ههجوىلع
:امتمتمةلواطلاىلعاهبايمارةيركسعلاةيقاطلا
.ةيرومأمبمويلاحورتمزال-
بئاننكل،ريبكنزحهينيعيفناك،طباضلابئانىلإرظن،هللادبعهبتنا
:اهيفهللادبعناكيتلالاحللمتهينأنودمالكلابرمتساطباضلا
،ههايونوققحتيةيناميلسلابمزالكانه،ةيدروكلاتنبلاياهذخآتمزال-
لوألاقليفلاىلإههذخاتنيدعبوةيناميلسلابةعباسلاةقرفللحورتةرملوأ
.كوكركب

:لأسمثتاظحللهللادبعتمص



؟حورأمزالهتمي-
.ةيرومأملاباتكديجممزالملاعقويسب،ةعاسعبردعب،هسه-

:تمصلانمتاظحلدعبةيناثهللادبعلأس
.ثثجلاو-
.هوسنهنفدنوةريبكةرفحههلارفحن،ةلكشموم،ثثجلا-
:مزحبلاقفطباضلابئانحمل،ةأجفهفكبهينيعهللادبعىطغ
نمدرجتنمزالءادعألاهيو،انءادعأهلوذه،ءاجرفطاوعالب،هللادبع-
.فطاوعلا
:نزحبهللادبعلاقف
.ءايربأهلوذه،لافطألاو-
:كابترابطباضلابئانلاقف
حالسنوليشينوربكينممهنألءايرباوملافطألاةلوذه،لافطألا-
.هنهجوب

جرخينألبقو،طباضلابئانضهنً،ائيشلوقينأهللادبععطتسيمل
:لاق
كتزاجإذخآتعجرتامدعبو،كايوةيقدنبللجاتحت،كسفنرضح-
.ةيرودلا
ثثجلاةيؤرببسبسيلً،انيزحوًاتماصهللادبعيقب،جرخوكلذلاق
دونجلاهادبأيذلاىمعألادقحلااذهببسبلب،ةريسألاةيدروكلاةاتفلاو
.هيفهسفندجييذلايرشبلاعضولانماسئايناكدقف،ثثجلاءازإ
***

ناكو،قالطناللةدعتسمةيركسعلا)ليزلا(ةرايستناكركسعملاةحابيف
.كانهميهاربإطباضلابئانوحالصمزالملاوديجمجوفلادعاسم
،مونلاةفرغلةرواجملاملقلاةفرغةهجنمهتيقدنبعمًاضكارهللادبعءاج
هرداب،ةيركسعلالوصألاضرتفتامكًافقاولظوةيركسعلاةيحتلاىدأ
:ديجمجوفلادعاسم
.هبتنا،كلابريد،هللادبع-
.يديسراص-
ىرجامليصافتًانمضتملوألاقليفلاةدايقلًاهجومًايمسرًاباتكهاطعأ
ةمدقمىلإبهذينأدارأوباتكلاهللادبعذخأ.تذخُتأيتلاتاءارجإلاو
:ميهاربإطباضلابئانهبحاصفدعصيلةرايسلا
.هرويلدعصإ،لاعت،نيوياه-



امنيحو،ةرايسلانميفلخلامسقلايفدعصيلءاجو،ابجعتمهللادبعتفتلا
،ةيوازلايفةشمكنمنيريشدوجوبئجوفيفلخلامسقلاىلعههجوبلطأ
كابترالابسحأاذامليرديال.ءطببدعصمثةكرحلانعناوثلدمجت
.لجخلاو
ةرايسلاتذخأ،عبنلاهاجتابةلزانوركسعملانمةجراخةرايسلاتكرحت
طباضلابئانوحالصمزالملاوديجملوألامزالملاجوفلادعاسمناك،دعتبت
نيبقيرطلافصتنمتلصوامنيحو،مهناكميفركسعلاةيقبوميهاربإ
تناكوً،ايجيردتنايفتخيركسعملاوةيرقلاتأدبماعلاقيرطلاوركسعملا
هينيعقدصيمل،لوهذبلابجلاىلإقدح،هللادبعبرغتسا،رودتلابجلا
.رودتوكرحتتتناكلابجلانكل



)15(
مألاحاونعمستنبالاةثج
ةمتعملاهبشةفرغلاطسو،ةبوعرميهو،ةفقاوةيدروكلازوجعلاتناك
،ةفرغلاثاثأىلإرظنتتلظ،لعفتاذاميردتالتناك،ثاثألاةقينألاو
هينيعىلععضيوءادوسةلدبيدتريمهدحأناك،لاجرةثالثلخدةأجف
هناتفرع،نيفقاونارخآلالظامنيبيسركلاىلعسلجً،اضيأءادوسةراظن
:اهلأسمثتاظحللاهيلإرظن،سيئرلا
.نيديرتش-
:ةميلسريغةيبرعبوكابترابزوجعلاتلاقف
.نميهينباديريينآ-
:-سيئرلا-لجرلااهبخرصف
؟ونمنميه-
:زوجعلاتلاق
.ينبانميه-
:ةرمآةجهلبسيئرلالاقف
.مساجيههندعام-
:لسوتاهيفةربنبزوجعلاتلاقف
.لاسمينلبقةرايزهجإينآ،انهنميهينبافرعيينآسب-
:سيئرلاخرصف
.ونش-
:تلاقوزوجعلاتكبترا
.انهنميهتفش،ةرايزانههجإينآ-
:ةيناثسيئرلاخرصف
ةرمنيعجرتالوانهنميحور،يمهتفإ،مسإجيههندعامتلك-
.هنعينيلأستالو،ةيناث
لوقتامفرعتمل،اهلمحنعنازجعتاهيقاسنأبترعش،زوجعلاتكبترا
:تقطنواهتعاجشلكتعمجاهنكل
.نميهينبافوشياماذإحوريامينآ،انهنميهينبافرعيينآ-
:بضغبسيئرلاخرصف
اذهبصخشهندعامتلك،نيعمست،تافاخسلايذهلتقويدنعام-
.مسالا
:ةيبرعلابةيدروكلاةجزاملسوتبزوجعلاتلاقف



.ينبإفوشيديريينآا،مكهدجامتسد-
.ونش-
.ينبإفوشيديريينآ،كديإسوبيينآ-
:بضغبسيئرلالاقف
.دحأنيفوشتاموانهنمنيحورتجلنسحأ-
:ءاكبللبرقألسوتبتلاقف
.ينبإفوشيديريينآ-

ً:ارمآلاقمثتاظحلسيئرلاتمص
.ههنباهفوشتيلخ)ةيرخسبلمكأمث(،تاجالثللههوذخا-

اهاداتقاواهنمنالجرلامدقت،تاجالثلاةملكتعمسامنيحزوجعلاتقعص
ةرخافلاةيبوكلاهرئاجسةبلعحتفً،اديحوةفرغلايفسيئرلايقب،اجراخ
ثفنمثهلعشأوًاراجيسذخأ،سانلامامأهتروصنمءزجتراصيتلاو
ةرمجىوسهنمدبيملوًايشالتموهناكوةمتعمةفرغلاتناك،هناخد
.ةدقتملاةراجيسلا
***
،تاجالثاهيبناجىلعةعساوتارمميفنيلجرلاعميشمتزوجعلاتناك
،ةلهذنموةبعترمزوجعلاتناك.ثثجلاظفحلوهناكملانأباحضاوناكو
رعشتتناك.كلذقدصتنأديرتالاهنكلاهنبالىرجامتسدحدقل
.اهلصافميفيرستتوملاةدوربب
افقو،ةعساوءاضيبةعاقاولخدًاريخأو،تارمماوزاتجاو،تاعاقاولخد
بحسًاريخأو،بقرتوبعربامهيلإترظن،اهيلإارظن،زوجعلاتفقوف
.ةيديدحةدضنمىلعةددمتمةثجتجرخفاضبقمامهدحأ
نكلوتدمجتدقةثجلاتناك،لئاهبعربتقدح،ةوطخزوجعلاتمدقت
دقصاصرتاقلطلءادوسبودنةمثواهيلعةحضاوتلازامبيذعتلاراثآ
.يتفلادسجلاتقرتخا
،هنعربعتنأةغللاعيطتستاللئاهملأهرصعيهجوبزوجعلاترظن
تكبوملألانماههجوهوشت،اهعومدتردحنا،تيملاهجولاىلعتنحنا
سأرتنضتحا،بلقلاقامعأنمجرختاهتانأتناك،ةديدش،ةديدشةقرحب
:لاعتوصبوةيدروكلابهاعنتتذخأواهنبا
.يلفطاي..ريغصلايلفطاي
.يريغصايًاديعبتبهذاذامل
.يريغصايةديحوكمأتكرتاذامل



.يريغصايتلحراذامل
.يريغصايكعمسأملوتيكبدقل
.يريغصايفرعأملوتملأتدقل
.يريغصايكولتقدقل
.ديحوتنأوةرثكاوناكدقل
.يريغصايفرعتملكمأوكوبذعدقل
.نيكسملايريغصايخآ
.نيريشكتخألهلوقأسيذلاام
.مارائكاخأهبربخأسيذلاام
.يريغصايانعدوتملوتلحرفيك
.يريغصايملأللكمأتكرتفيك
.يريغصايتنأينفدتنأُتملحدقل
.يريغصاييلبقتلحركنكل
.ريغصلايلفطاي..نيكسملايلفطاي
امهنكلً،ائيشتلاقاممنايطرشلامهفيمل،ةيدروكلاببدنتويكبتتناك
ءاهنإبرخآللامهدحأاراشأمث،نيفقاونايطرشلالظ،اهعضوناكردياناك
يطرشلاعفدامنيبةثجلانماهعفرواهفتكنمامهدحأاهذخأف،عضولا
.لخادلاىلإةثجلابرخآلا
صلمتتنأتلواح،اهاكسمأامهنكلةثجلاىرتنأتدارأ،خرصتتذخأ
:ةيدروكلابامهبستتذخأ،امهنم
ىلعومكيلعهللاةنعل،نيمرجموةلتقمكلك،بالك،ةلتق،نيمرجم-
.مرجملامكسيئر
ىلعاهالحسواهنمًاعارذامهنملكذخأفعضولااذهنايطرشلاقطيمل
،خرصتكلذمغرتناك،ملألانماهيلعىمغمهبشزوجعلاتناك،ضرألا
داسةأجفو،يكبتوخرصتتناك،تارمملايفزوجعلاونايطرشلاىفتخا

تقرافدقزوجعلاتناك،نايطرشلاتفتلا،ةشعارةبهربطلتخمتمص
.اهبحسبارمتسامث،رخآللامهنملكرظن،ةايحلا
ضمغمةثجلاسأرناك،دربلاوةجالثلاةمتعيفةتماصنبالاةثجتناك
ينيعنمناتعمدتردحنا،ةثجلاينذأىلإلصتمألاتاخرصتناك،نينيعلا
.ةتماصلاةثجلا
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بئذلاءاوع
ةقطنمبيعرففطعنمدنعامنيحتيبلاىلإاعجاريليفلايلعناك
اوناكنيذلاةعبرألانمألالاجرهجاودادغببنودعسلاعراشيفيلفروألا
ءيشلاضعبايهاسناكدقف،رمألالوأمهظحليمل.هلاقتعالاوءاجدق
كلذك،بزحلايفنوبرقملاهقافراهلضرعتيتلاتالاقتعالابركفلالوغشمو
ذنمعجرتملاهنكلنجسلايفاهنباةلباقملتبهذيتلانميهمأهتلاخب
.ةحرابلا
دقناكلو،هسفنلالحدجودقناكلكلذلبقةقيقدلولواهبتنمناكول

اهوثدحدقرمألانكل،هتيبهاجتابفطعنيملورصنلاةحاسهاجتابراس
.مهبطاحموهلب،تارباخملالاجرهجاويوه
ريرحتهيلعرذعتثيحبةدشبوةهجنمدحاولك،هبمهنمنانثاكسمأ
ءاقلإمتهنأفرعةظحللالخوامهيلإةعرسبتفتلا،ئجوفدقل.هسفن
نمله،كلذمتفيكرسفينأدارأناوثلالخوهنكل،هيلعضبقلا

.ةفدصكلذمتمأ،هقافردحأفارتعاوأ،ةياشولالخ
.مهدحأهلأس؟ينيطسلفهتنا-
.يقارعينآ،ال-
.يناثلاهلأس!تفخكيبش-
.باجأ.فياخامينآ-
.رفصأكهجوراصشيلدعل-
.هه-
ةيوازىلإراوحلاءانثأهبنوريسياوناك.راوحلاةقيرطليليفلايلعبرغتسا
ةعرسباهمقرأرقينأعاطتسا،ءاضيب)وجيب(ةرايسفقتثيحفطعنملا

.)دادغب13760(ةفطاخ
ناكلبافئاخنكيمل،عمستداكتهتاضبنبوهبلقناقفخبرعشييلعناك
ائيهتمناكدقل،هحوريفترسةدوربةمثنكلتاظحللفاخدقل،اكبترم
بزحلاءاضعألمشتةعساوةدراطمةلمحورهشأذنمف،فقوملااذهلثمل
يفًامهمًاعوضومتحبصأباصتغالاوبيذعتلارابخأو،هيلإيمتنييذلا
.يمويلاثيدحلا

مسقلايفرخآلخدمث،اهدوقمفلخسلجوةرايسلامهدحألخد
هبناجىلإثلاثصخشسلج..اهلخادىلإيلعنارخآلاعفدويفلخلا
بناجىلإةرايسلاةمدقميفعبارلاسلجنيحيفامهطسووهحبصأف



:ًالئاقيلعىلإتفتلامثقئاسلا
؟حيارتنجنيو-
.تيبللحيار-
:لأسمثةيوطمةريغصتاقيروجرخأوهبيجيفهديلجرلادم
.ههانعمونش،قاروألايذهو-
:هتعاجشعمجتسادقويلعلاقف
.كبيجنمههتعلطهتناهنامث،ًالوأههيبوكشفرعأامقاروألاهذه-
:لاقمهسيئرهنأبثادحألاقايسنميلعمهفيذلالجرلامستبا
.بيط،هنمهتتهتناينعي-
:لاقوسدسمتاصاصرجرخأوهتزولببيجيفهديدممث
ديرتبرعلاءاسؤرلاوكولملانموهاي،ههانعمونش،تاصاصرلاهذهو-
.سدسملانيومث،لاتغت

دادغببدقعينآلاهنأبةأجفركذتوةقفلملاةمهتلاهذهنميلععله
سيئرلاةرايزنمدضلاباوفقونيذلابرعلاءاسؤرلاوكولمللةمقرمتؤم
،يدصتلاودومصلاةهبجبىمسياماولكشوليئارسإلتاداسلارونأيرصملا
:كابترابيلعلاق
.سدسميأيدنعامينامث،كبيجبتناجتاصاصرلايذه-
:ةيدجبًالئاقهئالمزىلإنمألالجرتفتلا
.نيدعبمهافتنبيط،بذكلابهنمهتي،وتعمس-
ةحاس(هاجتابترادتسامث)ساؤنوبأ(عراشوحنةهجتمةرايسلاتكرحت
خركلاةفضىلإةرباع)ةيروهمجلا(رسجتدعصوترادتسامث)ريرحتلا
.ةيحلاصلايفنويزفلتلاوةعاذإلاةطحمهيفعقتيتلاعراشلاةزاتجم
لوبتلابةمراعةبغربيلعسحأامنيب،حرمةلاحيفتارباخملالاجرناك
ةمدقميفيذلالجرلالاق.ةليلقتارطقلوزنمغرهسفنكسمأهنكل
:ةرايسلا
.لصونحار-
هيفتكويليفلايلعسأرمهدحأاذخأةأجف،هينعياذامنارخآلامهف
.هبنولخديسنيأىريوفرعياليكمهلجرأنيبهاددممثامهيلعاطغضو
***
برقو،ةيناميلسلاوركسعملانيبقيرطلاعطقتةيركسعلاةرايسلاتناك
قيرطلانعتجرخنأدعبتفقوقيرطلابناجىلعريغصىهقم
هللادبعلطأ،فلخلاةهجىلإلبقأوقئاسلايدنجلالزن.ماعلايتلفسإلا



:لأسوهيلع
؟تفكوشيل،راصش-
.تكوهندع،ياشناكتسادفبرشنلزنإ-
.اهسفنىلعةشمكنملاوةبوعرملانيريشىلإهللادبعتفتلا
لزن.اهدعاسيفيكيرديالهنكلاهعضولًارثأتمناك،تاظحلاهيلإرظن
وهوداعتاظحلدعب،ىهقملاقئاسلايدنجلاعملخد،ةرايسلانم
ذخأتنأباهيلإراشأفهيلإتتفتلا،نيريشىلعلطأ،الوكةنينقلمحي
:ةيبرعلابلاقدقفةيدروكلافرعيالهنالو،ةنينقلا
.يبرشا-
اهيفريثيهنألةددرتميهامبرهسفنيفركف،ددرتبهيلإترظن،هبجتمل
جرخقئاقددعب،ةيناثلزنواهنمبرقلابالوكلاةنينقكرت،بعرلا
ةيناثهللادبعلطأنيحيفةدايقلاعضومىلإقئاسلادعص،نايدنجلا
،تاظحللنيريشىلإرظن،طقسمتملاهنأبئجوف،ةغرافلاةنينقلاعجريل
بحاصجرخ،ضرألاىلإةئيلملاةنينقلابىقلأوناكثيحىلإدعصمث
.ةرايسلاتكرحتامنيب،يدنجلاىلإبارغتسابرظن،ةيدروكلاهسبالمبىهقملا
***

ةمتعلايف.ةدقتمراجيسلاةرمجتناك،رخافلاثاثألاتاذةفرغلاةمتعيف
نودوفتاهلاةعامسلوانت،هدعقميفسلجدقوسيئرلاهنإ،ءيشكرحت
رخآلافرطلاىلعيذلللاقوفتاهلايفرزىلعطغضامقربلطينأ
:طخلانم
.دارطفيرعيلحيص-
يفهنامغرةيركسعلاةيحتلاىدأودارطلخدةظحللايفوةعامسلاعضو
.ةيندملاسبالملا
:لاقوهمامأيتلاقاروألاضعبسيئرلاطباضلابلق
؟اذهنعكتامولعمنمدكأتمهتنا-
:لمكأوهمامأةقروىلإرظن
؟مشاهنيدتملااذه-
.هتفرغتفش،يديسمعن-
؟ةبسانملاونش،هتفرغتفشنولش-
نأنودبابلابلفقلانعحاتفمتيوس،يديس،ةبسانميأوكام-
.يديسدحأفرعينأنودةفرغلاتلخدو،اعبطفرعي
:تمصلانمةظحلدعبطباضلالاق



.لمكإ-
)انتفسلف(ونآرقلالثمبتك،طياحلاهلعةينآرقتايآوبتكتفش-
لثمريغصبالودناجو،بطقديسبتك،ردصلارقابدمحمل)انداصتقا(و

.هيفوكشيردأام،هحتفاتردكامريبجلفقبلوفقمقودنص
.هغلبأورضخبلصتاهسه،هيلعنوضبقتليللابمويلا-
،ةفرغلايفلوجت،ضهنً،اديحوسيئرلاطباضلايقب،جرخوةيحتلاىدأ
يقب..بئذلاهجوبهخفنوناخدلانمًاسفنصتما،طنحمبئذنمبرتقا
هترتسعزن،لخادلانماهقلغأ،بابلاوحنهجتامثًانكاستاظحلل
طسويفهعضووطنحملابئذلاذخأ،ةدضنملاىلعاهبىقلأوةيركسعلا
ةيبئذةرظنببئذلاهجوبقدح،يناويحعضويفهتلابقسلجمثةفرغلا
.ةبعرملاةيانبلاةقورأيفددرتييبهذلاهئاوعناك.يوعي،يوعيأدبمث
***

ةرايستفقوخركلايفتارباخملاةيريدمعورفدحأباببرقوعراشلايف
بوصعميليفلايلعمهعموتارباخملالاجراهنملزن،ءاضيبلاوجيبلا
برقاوناك،تارباخملالاجرنمنانثاهداق،دوسأشامقنمطيرشبنينيعلا
.بعرلابهنؤلميوًايسفنهومطحينأاودارأمهنكلةرايسلا
:امهدحألاق
.ةرسيللريد-
:اولاق،تاوطخعضباوراس،امهعمرادتساورادتسا
.هنميللريد-

.ةرايسلابرقنوريدتسيونورودياوناك،ىرخأتاوطخاوراس
.ةرسينآلاو-
.تاوطخاوراس-
.ةنمينآلاو-

.تاوطخاوراس
.كسأرلزن-
اورادكلذدعبً،ائيشبنجتيهنأكوةفاسملسأرلاينحمراسفهرهظاوسوق
ىلعحوتفملابابلانمعيمجلالخد،لخادلاىلإهباوراسو،تاوطخل

.ةملظلايفاوفتخا،ةملظ
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ةعباسلاةقرفلا

ةنيدمهللادبعيدنجلاونيريشلقتيتلاةيركسعلاةرايسلاتلخد
قيرطيفتردحناوةنيدملاطسويفةحاسلالوحترادتسا،ةيناميلسلا
ةقرفلارقمكانهعقيثيحيعرفعراشيفةيناثترادتسامثيسيئر
مامأةرايسلاتفقو.كوكركيفضبارلالوألاقليفللاهرودبةعباتلاةعباسلا
لوزنلابنيريشلراشأمثيفلخلابابلاحتفوهللادبعلزن،يسيئرلابابلا
،اهذخأيفتددرت،هدياهلدم،لزنتفيكيردتالةلجوتفقوف
.اهدحولتلزنوةرايسلانمةيبناجلاتاهجلاىدحإبةكسممترادتسا
دحأهاجتابنيريشهفلخوهللادبعراسوبابلامامأنمةرايسلاتكرحت
يأسراحلايدنجلاهلأسينألبقو.يسيئرلابابلانوسرحينيذلادونجلا

يدنجلاهأرق.جوفلارقمنمرداصلايمسرلاباتكلاهلهللادبعمدقلاؤس
ً:احضوملاقمثهللادبعلهعجرأًائيشلوقينأنودوسراحلا
طباضسب،ةزاجإبتارابختسالارمآديسلاو،علطةقرفلادئاقديسلا-
ىلعحور.ةحاسلاةياهنبمهتفرغ.نيدوجومطباضلابئانوتارابختسالا

.هيبمانتناكمهلعلصحتهتحءيشلكلبقرفخلاطباض
:رذحبهللادبعهلأسف
؟ةينبلاياهو-
عطتسيملةيسنجرعاشمههجوىلعتمسترادقولاقمثسراحلامستبا
:اهءافخإ
رقملنوحورترجابوههايونوققحيةليللا،هدوسههتليلةينبلايه-
.اهتصقلثمةصقهندعايموي.كوكركبلوألاقليفلا
نيريشمهفتمل،ههجوىلعقلقلاوجاعزنالامستراوهللادبعبلقضبقنا
ةثجاهنأكواهسأرةضفاخةنيزحفقتتناك.يدنجلالاقاممءيشيأ
اهريصملةملستسموةسئايتناككلذمغراهنكلةبوعرمتناك،سفنتت
تاوطخبنيريشهتعبتامنيبةقرفلارقمىلإًالخادهللادبعكرحت.لوهجملا
.مونلايفةرئاساهنأكوةيلآ
***
يتلارادلابابنمبرقلابنوفقينارخآنالجرودارطفيرعلاناك
ةرايسفقتقاقزلافطعنمدنعو،امصخشلانيمكنوبصنيمهنأكواهنكسي
حضاوءاخرتسابنافقينارخآلاناكامنيبو،اهقئاساهلخاديفعبقيءاضيب
.قلقبنخديدارطناك



ىلعمستريأدبدقرجضلاناكو،مهتفقوىلعمهوتقولاضعبرم
ًاصاخًاهابتناًايدبمهمدقباهقحسوهتراجيسدارطىمرةأجف.مههوجو
امو،ًالبقممشاهناك،فطعنملاهاجتابارظنوًاضيأنارخآلانالجرلاهبتنأف
ةكرحبهسأردارطفيرعلازهىتحتاوطخبءاضيبلاةرايسلازواجتنأ
قئاسلالزنومشاهنالجرلاقوطةفطاخوةعيرسةكرحبوةأجفو،ديكأت
ملهنكلتالفإلاوةمواقملامشاهلواح،هديبًاسدسمكسميوهوةعرسب
دارطىلعةفطاخةرظنىقلأفءيشلككردأخرصينأنودبو،عطتسي
.بضغلاوراقتحالابةئيلمةرظن،هباوكسمأنيذلالاجرلاهوجوىلعو
***

ًاسلاجهللادبعناكًانيميةحاسلاىصقأيفوةعباسلاةقرفلارقمةحابيف
دنعو،هتيقدنبىلعمامأللًائكتموًادعقماهنمًاذختمةغرافةحيفصىلع
عومدلاوتمصبيكبتتناكً،اضفخنماهسأروةصفرقمنيريشتناكرادجلا
.رجحنمهنأكوادماجاههجوناكوةرارمللرثأنوداهيقآمنمردحنت

.ركسعملاءاجرأيفهرصبببوجيناك،لعفياذاميرديهللادبعنكيمل
،اهيلإتفتلا،يكابلانيريشهجولةأجفهبتنا.رجضلابةئيلموةهئاتتارظن
،ةديدعمادقأعقولةبيترًاتاوصأعمسةأجفوً.ارتوتموًانيزحههجوناك
روباطيفنوشميوفيرعمهمدقتيدونجةرشعنمرثكأىأرفتفتلا

تناكً.ايقفأًاطخةعرسباولكشودونجلافقو،امهوحننيهجتميركسع
رادجلاىلعاهيديتطسبوطئاحلاىلإاهرهظبةئكتمتفقوةديحونيريش
.بعرلابائيلماههجوناك،ةذئال

.دعتسا:فيرعلاخرص
.أيهت:ةيناثفيرعلاخرصمثدونجلادعتسا
دونجلاوفيرعلارظن..نيريشهاجتابنيبوصممهقدانباوعرشودونجلاأيهت
اودجو..اوبرتقا..نيريشتفتخا..رادجلادنعدحأةمثنكيملثيحبجعتب
ةدرولاقاروأقحسففيرعلابضغ..حوتفمصفقوةرثانتمةدروقاروأ
تاقلطنماهيفاملكقلطأودونجلادحأنمةيقدنبذخأمثهتمزجب
.دعتسا:خرصودونجلاىلإتفتلامث..صفقلاوحنًابوصم
،هبرقفقيفيرعلاىأرفكابترابتفتلا،توصلارثاىلعهللادبعهبتنا
:لاقوًاكبترمضهن
.يفيرعوفعلا-
اههجوتعفريتلانيريشوهللادبعنيبامهرظنبلاجوفيرعلامستبا
اههجوتحسمىتحًافقاوفيرعلاتأرنأامو.ةظحللاهذهيفيكابلا



.اهعومددحأىرينأدوتالاهنأكوةعرسب
:فيرعلالاق
مزال،كايويجتةيدروكلاياهيلخو،رفخلاطباضىلإيايولاعت-
.رفخلاطباضلاهملست
يفتلازامنيريشتناك،تفتلا،هفلخهللادبعراسففيرعلاىشم
نيهجتمهفلختراسمثتفقو.ةبآكونزحببوشمونحباهيلإرظن.اهناكم
.رفخلاتارابختساطباضةفرغىلإ

.ًالخاداهحتفوةفرغلابابفيرعلاقرط
***
ءابرهكلارزطغضوصخشلخد،ةملظمةفرغلاتناك،لخادللبابلاحتف
ههجوىلعوةفرغلاطسويسركلًادودشم)يليفلايلع(ناك،ناكملاءيضأف
هردصىلعىقلمههجوناك،هنمابرتقا،رخآلجرلخد،بيذعتراثآ
:دقحبخرصوهيكفىلعًاطغاضههجومهدحأعفرف
.سدسملاتيفخأنيو،فرتعتحارامينعي-
قطنيمل،نينيعلابوصعملازامناكةبوعصبهسأر)يليفلايلع(عفر
هجويفناخدلانمًاسفنثفن،اهلعشأوةراجيسامهدحأجرخأ،ةملكب
ًاكسمملظويلعذخفىلعةراجيسلاةرمجعضوددرتالبوةأجفمثيلع
نمفوشكملاءزجلاىلعريبكملأتامالعتمسترامثًاملأيلعلملمت،اهب
لجرلابحس.ذخفلامحلتسمونولطنبلاتقرحأدقرانلاتناك،ههجو
ةوشنلاتامالعتناك،اهنمًاسفنًابحاسهمفىلإةراجيسلاًاعفارهدي
عضومىلعةراجيسلاعضووهديدمىرخأةرمو،ههجوىلعمسترتةدرابلا
ملهنكلًاملأتمخرصيالنألجأنمهسفنىلعطغضلابيلعأدب،رخآ
.خخخخخخخآ:ةيلاعةخرصبرجفنامثهملأمظكفعطتسي
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ةيقرشةليل
:ءودهبيبوكلاهراجيسناخدثفنيوهوسيئرلالاق
اوقلختودلبلااوبرختنألجأنميبنجألاحلاصلنولمعت،ءالمعمتنأ-
.ىضوفلا
يذلامشاهىوسناكملايفنكيملوهتداعكةمتعلايفاقراغسيئرلاناك
هتفشفرطىلعمدلانمطيخناك.سيئرلامامأيسركللًادودشمناك
نودبيتارباخملالاجرناكةفرغلاةمتعيفو،برضلارثأنمىرسيلا
ناكامنيب،ىحصفلابسيئرلاىلعمشاهدر.مشاهفلخفقتحابشأك
:ةيماعلابثدحتيرخآلا
نحن،ةحصلانمساسأاهلسيلةلطابتاماهتاهذه،ءالمعانسلنحن-
.ملظلانمايلاخالداعاعمتجمينبننأانفدهونوملسم
ً:ارخاسسيئرلاهلأس
؟نيملسمومونشةنحإو-
:سامحبمشاههعطاقف
…متنأ…برغلاديبىمدمتنأ،مالسإلاءادعأمتنأ-
ناكلبحبهقنخدارأوفلخلانممهدحأهنممدقتذإهتلمجلمكيملو
نمسيئرلاراشأ،همفيفتاملكلاتقنتخاومشاهقنتخا،هديبهكسمي
سفنتيذخأيذلامشاهةبقرنعلبحلالجرلابحسفهكرتينأةمتعلا
.ةبوعصب
ةطبترممكتاميظنتلكهنأبقئاثولابكلتبثأولكيأرونش،بيط-
.ءالمعمتنأو،ناريإب
:دحتبمشاهلاقف
.خيراتلاىتح،ءيشلكاوروزتنأنوعيطتستمكنإ،ةروزمقئاثو-
:سيئرلاقلع
كتلصىقبتاعبط،هنايولغتشتولكيأرونش،كتعاجشينبجعت-
.ةرمتسمينيدلاميظنتلاب
:بضغبمشاهلاقف
.يلفرشأتوملا،ءانبج-
ىلإيسركلاومشاهتبلقفلخلانمةيوقةبرضتءاجمشاهةلمجعمو
.ضرألا
***



ىلإرظنهمامأيتلاةدضنملاىلعيمسرلاباتكلابرفخلاطباضىقلأ
طسوةفقاونيريشتناك.اهوحنًاهجتمهيسركنمضهنمثنعمتبنيريش
.ةيبشخبابامهلصفتةيلخادىرخأةفرغىلإاهرودبيدؤتيتلاةفرغلا

امهفلخويركسعدادعتساعضويففيرعلاناكنيريشنمةدعبمىلعو
.افقاوهللادبعناكبابلابرق
تارظنباهدسجًاصحفتماهماوقًالمأتمنيريشلوحروديطباضلاذخأ

هديدمةأجف.سأرلاةضفاخةبوعرملانيريشتناك،اهمامأفقو،ةيناوهش
نيتوطختعجروهديتعفداهعقوتينكيملةفطاخةعرسبو،اهدهنًابعادم
ئجوف.راقتحالاوهركلابةئيلمةبضاغوةحيرجةرظنهيلإةرظانءارولاىلإ
رظنيوهواضيأفيرعلامستباً.ايلاعهقهقيأدبمثةظحلتهب،طباضلا
راشأ.هينيعقامعأيفبضغةمثوًانكاسهللادبعناكامنيبنيريشىلإ
وحنًاهجتمفيرعلارادتسافةملكلوقينأنودجورخلابفيرعللطباضلا
ةالابمالبهيلإطباضلارظنً،ائيشرظتنيهنأكوًافقاوهللادبعيقب.بابلا
:فيرعلللاقمث
.اهوذخاولاعتحبصلارجاب-
.ةيحتلاًايدؤمثبخبًامستبمطباضللفيرعلاتفتلا
.يديسرضاح-
.نيجراخهمامأهللادبععفدمث
***

.نينيعلابوصعمويسركللًادودشمًاديحويليفلايلعناكهتنازنزيف
،مهعباصأباهنومري)لبعد(ةنولملاةيجاجزلاتايركلابنوبعلينايبصلاناك
دحأنمنيسمخلابراقتةأرماتجرخً،امحدزماهنيحقاقزلانكيملو
:نايبصلابوصةهجتمتحاصوتويبلا
.يوالع…يلع-
:ديعبنمباجأواهيلإنايبصلادحأهبتنا
؟نيديرتش-
.ينباهدغتلاعت-
.يجأهسه-
.ةنونحتارظننايبصلاىلإرظنتمألاتلظ،هبعليفرمتسأوكلذلاق
هينيعنمناتعمدتردحناً،ادودشمهيسركىلعلازاميلعناك
.كيدحايصتوصىلعزفةأجف،نيتبوصعملا
***



هتفرغبابحتفامدنعو،ريرسلانمضهن،هشارفيفناكً،اضيأهللادبعزف
.فجتريناك
توصعمسو)لانيريدمادم(ةفرغبابىلإةفخببهذً،ايفاحناك
.ملأتيهنأسحيوهوةديسلاةفرغىلإدوقييذلارمملالخدًاريخأو..ريخش
ضعبةفرغلايفناكً.افيخمًاريرصقلطأيذلااهبابةفجترمديبحتف
ةديسلاهتأرامدنعو،ةأفدملاتحتءيضييليلحابصمنمثعبنيءوضلا

:لوقتيهواهريرسجراخةعرسبتزفقًالخاد
..سيعتلااهيأ-
ًادعاصاهيتبكرًالبقماهمادقأىلعبكأهنأالإاهمولىلعهللادبعدريمل
.ىلعألاىلإفيفخلااهبوثًاعفارريرسلاىلإاهبًاعفادىلعألاىلإهتالبقب

ةيركسعلاهسبالميفلازامهللادبعناك،ريرسلانمباتكلاطقس
نممدقت،ءطببضهن.فقسلاةئطاووةقيضةفرغيفريرسىلعًايقلتسم
ذخأفهديبحابصملاعفد…فقسلانمًايلدتمةفرغلاطسوقلعملاحابصملا
ةخرص،ةيلاعةيوسنةخرصعمسةأجف،ةيلودنبةكرحكرحتيحابصملا

.فوخلابرعشوهدسجرعشقافةثاغتساةخرص،ةيشحو
***
.فلخلليديدحلاريرسلانابضقبةطوبرمونيديلاةدودشمنيريشتناك
ًاعوزنماهلاورسونيزراباهادهنوًايراعاهردصناكذإ،ةيراعهبشتناك
رصتعي،تارظنلاةهئات،ةنونجمكتناك،امهتعسىلعنيتحوتفملااهيمدقدنع
فيظنتبًالغشنمهافقباهلرادتسادقطباضلاناكو.يشحوملأاههجو
ىلإمدبثولمضيبأليدنمبىقلأوهلاطنبررز.اهتراكبمدنمهوضع
.امهلدمليللاناك.ةحابلاىلإجرخوبابلاحتف.ءاملاةيفنحضوحبناج
.داوسلاكلاحيقارعليل
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نويلاثمونويدام
الوناكيتلاةفرغلاتئيُضأ.ءابرهكلارزطغضلجرلخدفبابلاتُحتف
مونلانيبامطغيوهواهطسويفهيسركىلعًادودشم)مشاه(لازي
هيسركىلعوهو)يليفلايلع(نالمحينارخآنالجرلخد.ةبوبيغلاو
مهءاروبابلانيقلاغاجرخومشاهةلابقهاعضو.نينيعلابوصعموًادودشم
برستيناكيذلارونلاضعبىوسمالظلابةنازنزلاتقرغف،رونلانيئفطم
.ءيضمرممىلعلطتةذفاننم
مشاهأدبةأجف،توفخبنئييليفلايلعناك،ريصقلابسيلتقورم
.تفاخلانينألاتوصلالخنمامصخشدوجولهبتنا،هيعوةداعتساب
لكسبح،يسركلاريرصتوصومشاهةكرحلكلذكيليفلايلعهبتنا

اناكيتلاامهتلاحىلإاداع.مهاوهنأبامهنملكنظ،سجوتبهسفنامهنم
هسفنتبمشاهوتفاخلاهنينأبيليفلايلعأدب.امهمهودكأتنأدعباهيلع
:دهجمتوصبمشاهلأسةأجفو،ةيناثاهبتنا..عومسملا
؟كانهنم-
:هلاؤسمشاهداعأفيليفلايلعبجيمل
؟كانهنم-
:ملأبيليفلايلعباجأ
؟ونمهتنا،يلعيمساينآ،ينآ-
؟انهتنأاذامل.مشاهانأ-
؟هتناو،لقتعمينآ-
؟تلقتعااذاملنكلوً،اضيألقتعمانأ-
؟هتناو،ةيسايسةمهت-
؟تمهتاءيشيأبنكلوً،اضيأةيسايسةمهت-
.سدسمةزايحوبرعلاءاسؤرلاوكولملالايتغاةلواحموباهرإلابتمهتا-
؟حيحصاذهلهو-
ًاعبطبذك-
؟نذإتلقتُعأاذامل-
:باجأمثيليفلايلعددرت
.يعويشيننأل-
:مشاههعطاقف
.ةنوخمكنأل..ءازجلااذهنوقحتستنويعويشلامتنأ،ةنعللاكيلع-



ةلصاوميلعلواح،امهنيبتمصتاظحلترم..تمص..يليفلايلعئجوف
:هلأسفهبرعشييذلاملألامغرثيدحلا
؟ةيمالسإلاتاميظنتلانمهتنإ-
نميودعفرعأملفيقيرطتللضكلثمتسلانأ،هللدمحلاومعن-

.يقيدص
:لاقمثةظحليليفلايلعتمص
.ً.ايناثوً،اديجيقيرطفرعأانأ..ًالوأ-
:مشاههعطاقف
ملوكفرعأالينأمغرو،يدجشاقنبقيلياليلاحلاانعضونأمغر-
.ميلسلاقيرطلاىلعيشمتكنأبكداقتعابمهاوكنأبكللوقأيننأف،كرأ
لقعلارون،ةفرعملارونهئيضييذلاقيرطلاوهديحولاميلسلاقيرطلانإ
.ىقثولاةورعلابكسمتملاو،ناميإلاو

يفدجوهنكلدرينأأشيمل،هملأيسندقناك،ةظحليليفلايلعتمص
لقثوفقوملاةبوعصهنعففختةيناسنإلاةكراشملانمًائيشثيدحلا
:لاقفاهيفوهيتلاةلاحلا
وههكلسييذلاقيرطلانأدقتعيو،صالخلاقيرطنعثحبيانملك-
.ناسنإلكلةيصخشلاتاعانقلايفنمكتةيضقلا.ديحولاوحيحصلاقيرطلا
:ةيبصعلانمءيشبمشاههباجأ
قيرطوهىلاعتهللادوجوراكنإوداحلإلاقيرطنأدقتعتلهو-
.ميقلابديقتلامدعويسنجلاررحتلاويقالخألالالحنالابوهله.صالخلا
ً:اضيأةيبصعبيليفلايلعهيلعدرف
تافاخسلايذهعامسًايئاهنيلحمستامةيعضوبينآً،اديجعمسإ-
،مهتاعانقونيرخآلاراكفأبلماكلهجنعةجتانلاةلطابلاتاماهتالاو
مهئدابمفرعتوًاديجمهفرعتنأوهنيرخآلامهتتاملبقضورفملا

.مهراكفأو
هنكل،ةيعويشلابتكًاقحأرقيملوهفجارحإلابسحأ،ةظحلمشاهتمص
:لاقفهفقومنععجارتينأأشيمل
.رخآلامويلاوهللابنونمؤتال،نودحلممتنأ،ةحضاومكراكفأ-
ً:امجاهميليفلايلعهعطاقف
قلخفيكو،نآلاوهنيأو،ءاجنيأنمو،هللاوهنميلحضوتردكت-
دوجومضرملاولهجلاوملظلااذهشيلنذإدوجومهوهولمث،ملاعلا

.رطيسملاوهرشلاشيل،ضرألاىلع



:ءودهبلاقمثةظحلمشاهتمص
ةلئسأىلعبيذعتلاةنازنزيفوةطاسببونآلاكبيجأنأديرتتنأ-

ةباجإللتالجملاوبتكلافالآتبتكونورقلاتائمذنمةيرشبلاتلغش
ةايحلاوةعيبطلاروطتللكشىلعأوهناسنإلانأبنولوقتمكنإمث.اهيلع
؟حص،اهروطتيفةعيبطلااهيلإتلصوتةلحرمىلعأيرشبلالقعلاناو
:سئايتوصبيليفلايلعباجأف
.حص-
:ةعطقتمسافنأوعطقتمتوصبمشاهرمتساف
؟طقفيرشبلانئاكلاةمسريكفتلاناو-
:مشاهرمتسافلؤاستلااذهىلعيليفلايلعبجيمل
تاملظوهسفنتاملظيفطبختيلازيالناسنإلانإفىرتامكنكلو-
امنيب،ةينوكلالئاسملاىلعبيجينأعطتسيملوهبطيحملانوكلا
اذهبونينسلانييالمبناسنإلالبقتدجُو،ركفتاليتلايهو،ةعيبطلا
نأةركفملاريغةعيبطلاتعاطتسافيك،لهذملاوقيقدلابيجعلاماظنلا
سيلناسنإلانأينعياذهو؟ماظنلاوةقدلاهذهباهسفننوّكتو؟ركفت
قلخنمكانهنأوأ.نوعدتامكةعيبطلاوةايحلاروطتللكشىلعأ
.لجولزعهللاوهو.ماظننماهيلعيهامبةعيبطلا
:يليفلايلعهعطاقف
؟هللاوهنمنكلو-
:ًالئاقهدرومشاهبضغف
الوملعريغبهللايفلداجينمسانلانمو:ميحرلانمحرلاهللامسب-

.رينمباتكالوىده
ً.اباوجسيلاذهنكلو-
:مشاهدرف
اموضرألاوتاوامسلايفاذاماورظنالق:ميحرلانمحرلاهللامسب-
.نونمؤيالموقنعرذنلاوتايآلاينغت
:يليفلايلعهعطاقف
انأًايصخش،يفسلفشاقنيفكعملخدأنأديرأال،لاحلكىلع-
ىلعاوبيجينأاوعيطتسيملنييداملاوةيداملاىتحهنأل،ءيشلكيفكشأ

ىلعقبطنياذهوةعيبطلاتقلخفيكوىلوألاةداملاتءاجنيأنملاؤس
.هللاةيهامنعةباجإلااوعيطتسيملمهنإفًاضيأنييلاثملا
:لاعتوصبمشاههعطاقف



.هللارفغتسا..هيلإبوتأويبرهللارفغتسا-
.ةفرغلااوءاضأ،لاجرةثالثلخدوبابلاحتفةظحللاهذهيف
***
متمت.ةفرغلاةمتعيفريرسلاىلعنييقلتسملانيريدمادموهللادبعناك
:هللادبع
نيمأةفيظويلدجويبنيمتهملادحأ،ةمصاعلاىلإلحرأوًادغمككرتأس-
.كانهةمهملاتايصخشلادحأىدلرسلا
:ةديسلانعةبرطضمةخرصتدن
.ةمصاعلاىلإ-
.ةمصاعلاىلإلجأ-
:لاقفةديسلاتضرتعافرونلالعشينأهللادبعلواحمث
.عئارلاكدسجتيأريننأبىركذيدلىقبتالنأنذإنيديرتله-
ىلعًاقرطاعمسةأجف،ةداعسونانحاهينيعيفناك،هبجتملوهيلإترظن
.هللادبعزفق،بابلا
***
تحتباتكلاىفخأدقهللادبعناك،فورظمهديبوةفرغلافيرعلالخد
:فيرعلالاق..ءطببًافقاوهللادبعضهن.ةداسولا
قليفلاىلإههذخأتنأكيلعرجاب..زهاجةيدروكلاتنبلاباتكاذه-
.كوكركبلوألا
:ملأةنرهيفتوصبًالئاقفيرعلانمفورظملاهللادبعذخأ
.يفيرعراص-

عضو،تاظحللًاركفمريرسلاىلعهللادبعسلج.ةفرغلانمفيرعلاجرخ
باتكلاحتفوريرسلاىلعىقلتسا،باتكلاذخأمثةداسولاتحتفورظملا
.ةءارقلابرمتسيل
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بنرألا
.دماص..دماصانأ-
دماصانأ-
نمددعهفلخولورهيهحالسوهتذوخوةيركسعلاهسبالمبفيرعلاناك
ريثيلخرصيفيرعلاناك،اهسفنتاملكلانيددرمنولورهيمهودونجلا

:دونجلاسامح
يدالبلجأنم-
دماصانأ-
يداعألامغر-
دماصانأ-

ةسكنمراسكنابيشمتيهونيريشهعبتتطباضلاةفرغنمهللادبعجرخ
ىلإوهيلإمهرودبمهاورظن،دونجلاوفيرعلاىلإهللادبعرظن.اهسأر
رمتساامنيبيسيئرلابابلاهاجتابنيريشهعبتتهللادبعراس،نيريش
.تاراعشلاديدرتوةلورهلانولصاويدونجلاوفيرعلا
***
قرطامنيحهلاورسنمالإًايراعهريرسىلعًايقلتسمحابصماسرلاناك
:بابلا
.ونم-
:يلوجرتوصهباجأ
.هنحا-
بابلاحتفنأامو،هسأردنعاقلعمناكًايفوصًافطعمسبل،ةأجفضهن

.لاجرةعبرألخدىتح
؟ةيضقلاونشً،اريخ-
:مهدحألاقف
.نمألاةيريدملهنايويجتكديرنكانهاملك،حابصذاتسأءيشوكام-
:لأسوحابصكبترا
شيل-
.ةبوجأوةلئسأةيوش،ءيشوكام-

:لاقمثةظحللحابصتمص
.يسبالمسبلأينولخ-
ً.اجراخهوذخأوهوطاحأف



.عجرتوقئاقدسمخيه،يعادوكام-
.ضرتعينألواح
.يسبالمسبلأينولخ،ناوخاايريصيامجيهسب-
:مزاحتوصبمهدحأهباجأف
.عجرتوقئاقدسمخهنلك،ههلوطتال-

قباطلايفىلاعتيذلاجيجضلاىلعاهتفرغنمقراطمأزوجعلاتجرخ
ثيححوتفملايفوصلاهفطعميفوهوةعبرألالاجرلانيبحابصتأر،يناثلا
:بعربتلأسفلاورسلانمالإًايراعهدسجودبي
.حابصنمنودرتش..متناونم..راصشياه-
:مهدحأاهعفدف
.جلغشوماذه-
:لاؤسلابتحلأف
.يتيببنكاسحابص،يلغشومونشينيع-
:مهدحأاهيلعدرف
.ةموكحلالغشاذه،جلغشوماذههنلك-
:دحاونآيفةبضاغوةرخاستدرف
.خيلاصمشارفلانمسانلاذخاتيللاةموكحايياهينيع-
:مهدحأاهبخرصف
.ةوقلابجتكسنالإويتكسا-
تيقب.مهءاروبابلااوقفصواوجرخ،يجراخلابابلاىلإاولصودقاوناك
،اهصفقيفةنيجسلارويطلاىلإترظن،رادلاةحابطسوقراطمأزوجعلا
يلعةفرغىلإاهرظنبتلطأواهرصبتضفخمثىلعألاقباطلاىلإترظن
تقلطأوهبابتحتفمثهنمتبرتقا،صفقلابتقدح،مشاهويليفلا
.رويطلا
***
جرعتييذلايتلفسإلاقيرطلاىلعةعرسبيضمتةيركسعلاةرايسلاتناك
اهممقبةخماشودبتلابجلاتناكديعبنمو.ةيبارتتاضفخنمولوهسنيب
.ةيجلثلا
ناكىرخأوةرتفنيبوهعميذلاباتكلايفةءارقلالصاويهللادبعناك
لثماهسفنىلعتروكتدقنيريشتناكوفطاعتوملأةرظنبنيريشقمري

.تمصبيكبتتناك،همأمحريفلفط
***



ناكوةمخفلاةبتكملاةعاقيفً◌اديحوءادوسلاهتلدببهللادبعناك
رعشوةدقوتمةرظنوذليحنلجرلخد..امباتكنمتارقفخسنتسي
لمعييتلاةمهملاةيصخشلاهنأبهتئيهنمودبيناك،ةعاقلاىلإرقشأ

.رسنيمأكهللادبعهدنع
.كئالمإنمً◌اقثاوتسل-
:ءودهبهللادبعلاقف
.حيحصيئالمإنأنظأ-
:أطخةبوتكملاةملكلاىلإريشيوهولجرلالاقف
قثتاليتلاتاملكلانعسوماقلايفثحباكتاباتكنميهتنتامدنع-
.اهتباتكةحصنمً◌امامت
مثةسداسلاةعاسلاىلإريشتتناكيتلاةيرادجلاةعاسلاىلإلجرلارظن
:الئاققلعوهللادبعسبالمىلعةرظنىقلأ
،ةسداسلامامتمويلكةرهسلاسبالمبنوكتنأكيلعنأبكللقأملأ-
.انراظتنابفويضلاوةلئاعلافنولاصلاىلإبهذنانعدنآلاو،كرذعأمويلا
.هايإً◌احتافبابلاةركأبكسمأ،هللادبعهعبتيبابلاوحنلجرلاهجتا
سلجدقعيمجلاناك.هللادبعهعبتي،ديسلالخد،نولاصلابابحتف
هللادبعىلإراشأوديسلاسلج.دعبماعطلاباوأدبيملنكلةدئاملاىلع
ةأرماتناك.اهلهللادبعمدقةأرمابنجبيرقدعقمىلعسولجلاب
.ةبيهمةئيهوةليوطةماقتاذ
اذهطسوً◌ابيرغهسفندجوهنكلنولاصلاةعورهللادبعتذخأ
نيلغشنمبيذهتبوئطاوتوصبنوثدحتيعيمجلاناك.ديدجلاعمتجملا

،قينأ،نوللابحاش،براشوذميسوباشنولاصلالخدةأجفو،هنع
ً◌البقمباشلامدقتامنيحرادلاةبحاصةديسلاتلاقف،ريغصسأروذ
:اهدي
.ينبايرظتننانلعجتً◌امئاد-

سلجتةليمجةباشءارقشةاتفلهللادبعهبتنااهتاذةظحللاهذهيف
هابتناباهيلإعلطتامنيحو،هبجعتملاهنكل،ديسلاةنبااهنأفرع،هتلابق
نمناعملتاتناكدقل،لامجلااذهبنينيعهتايحيفريملهنأبركف،
.نادعمشلاءوضريثأت
دبعىلإريشيوهوً◌ارخأتملصودقناكيذلاهنبالً◌اهجتمديسلالاق
:هللا
،يناكرأةئيهىلإهتلخدأيذلاديدجلاديسلابمامتهالاكنمبلطأ-



.بتكيامدنعةيوغلءاطخأبكتريالً◌الجرهنملعجأسيننظأو
:ً◌الئاقهراوجسلجييذلاديسلاىلإتفتلامث
.ديدجلايرسنيمأهنا-
.فويضلاً◌اييحمً◌اليلقهسأرىنحأيذلاهللادبعىلإعيمجلاعلطت
كسامت،تجتراوسوؤكونوحصنماهيلعاموةدئاملاتزتهاةأجف
.ةدئاملاويساركلابنوسلاجلا
***
هللادبعكسمت..ئجافملااهفوقورثأنمتزتهاوتجترادقةرايسلاتناك
.يبناجلاضبقملاتكسمأثيحنيريشكلذكوهدعقمب
:لأسوقئاسلاةهجىلعًالطمهسأرهللادبعدم
.تفكوشيل،راصشياه-
:هباجأوةيبناجلاةذفانلانمهسأرقئاسلايدنجلاجرخأف
.هكحسأتدراموقيرطلانمبنرأرم-
دتمييذلاقيرطلايفتفتخاثيحةردحنمةرايسلاتراستاظحلدعب
.ةيبارتلالتنيب
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دهعتلا
ناكو،سيئرلامامأةمتعملاةفرغلاطسويسركلاىلعوهوًايراعحابصناك
:سيئرلالأس.ةمتعلايفبابلابرقنوفقيهولقتعانيذلانورخآلالاجرلا
.يسايسومهتنإينعي-
:حابصلاقف
…يلةبسنلاب،نانفينآامنإو،ةسايسلابمتهأامينآ-
:سيئرلاهعطاقف
.بزحلابوضعريصتكديرنهنحا-
:حابصهعطاقف
.سب-
:بضغبسيئرلادرف
اماذإوبزحلابوضعريصتمزال،تاضارتعاالبًايناث،ينعطاقتال،ًالوأ-
.ىرخأةقيرطبكلماعنبحت
:اهيلععيقوتلاهنمبلطةقروهلدموكلذسيئرلالاق
.انهعقو-
:ًالئاسفقوتهنكلعقوينأدارأً،اركفمملقلاحابصذخأ
؟عقوأملاذإو-

اوجرخ،ةمتعلايفلاجرللهديبراشأمثتمصبتاظحلهبسيئرلاقدح
مامأنيصخشلابايقلأً،اصخشنارجيمهنمنينثالكناك.اولخدمثتاظحل

محللابهبشأاناك.يضرألاقباطلايفهاراجامهنا،امهفرعدقل،حابص
.بيذعتلارثأنمةعاشبلادحنيهوشماناك..سوهدملا

ىقلأهنكلةعرسبعقووملقلابكسمأفدهشملالمحتحابصعطتسيمل
.عومسمءاكببشهجأمثهيديبهسأرىطغوةقرولاىلعهسأرب
***
هدليتام(ءارقشلاةسنآلاهنمتلخدبابةمثناكبتكلاروهظءارونم
يذلالجرلاوهللادبعاهلهبتنينأنودةبتكملاةعاقىلإ)لوماليد
.مهلصفتبتكلانمفوفرتناكثيح،ةفيظولاهذهىلعهللصح
ةرظنتقلأ..عبطلابةدراب،تارظنلاةيلاعتمةئيهلاةيساقةاتفلاتناك
هللادبعلاق.اهارينأنودءايربكبرخآلالجرلاوهللادبعىلع
:لجرلل
يلمعنمضلخدييلعبجاووهةريبكلاةديسلاعمماعطلالوانتله-



؟انه
:بارغتسابلجرلادرف
.ةدحاوةدئامىلعمهعمسلجتنأكلريبكفرشلهنا،سكعلاىلع-
:هللادبعلاقف
دجأامنيحقيضلابرعشأيننإ.يلمعنممسققشأيلةبسنلابهنكل-
.مونلايفةبغربسحأيننألبءاثتتةريبكلاةديسلا

اهسفنتعنماهنكلكحضلابةبغربتسحأفثيدحلااذهةسنآلاتعمس
هسأربلجرلااهايحفاهلاهبتنا،اهبرقفرلانمباتكطقسذإهبنتتملو
نأريغءيشلكتعمساهنأبكردأذإً◌اكبترمهللادبعيقب.جرخمث
نيتليمجلااهينيعنأمغراههجوىلإاداعامناعرسءايربكلاوةواسقلا
لاخيحتوصبهلتلاقوهللادبعهجوباتقلعتقيمعلارجضلابنيتئيلملا

:ةثونألانم
؟ةصقارلاةلفحلاىلإةليللاهذهتيعدله-
.يتسنآال-
:ةفاجةجهلبتلاقف
.نيوعدملانمكسفنربتعإ-
دبعفقوامنيبيسيئرلابابلانمتجرخذإهباوجعمستلفقتملو
.ةناهإلابروعشعمبضغلاهلكآتيً◌اتماصهللا
نمً◌العفنمناك،نولاصلاىلإهللادبعلصو،ةلخادتملاباوبألاتحتفت
،نوصقرينيرضاحلانمريبكددعناكوً◌امحدزمنولاصلاناك.باجعإلا
.هقاعأدقلخدملادنعماحدزالانكليناثلانولاصلاىلإربعينأدارأ
سلجتتناكةسنآلادجولخدملابرقولوخدلاعاطتسافقيرطلاحسف
هتلأسفً◌اضيأيههتأرنيقينألانابشلانمددعاهبطيحيريثويسركىلع
:ةرشابم
.مسوملااذهلالخةلفحلمجأيههذهنأىرتالأ،ديسلااهيأ-
عماوريلنابشلاتفتلافجارحإلابيهتسحأ،ةرشابمهللادبعدريمل
.ملكتتنم
:ءافجبهللادبعلاقف
ةباتكلايفيتايحيضقأانأف،يتسنآايابيطامكحنوكأنأنكميال-
.اهرضحأيتلاىلوألايهةصقارلاةلفحلاهذهو
:ءطببتلاقفنابشلاهوجوىلعبارغتسالاتامالعتدب
نونجلااذهف،فوسليفنيعبتالفحلاهذهىلإرظنتكنأيلودبي-



.كرحسيالهنكلكشهدي
دبعنمناكامفةسنآلانمنيقينألالاجرلادحأبرتقاةظحللاهذهيف

أدبنأىلإ..اهينيعبهعبتتتلظةسنآلانكلمارتحابدعتبانأالإهللا
قينألالجرلادعتباكلذكواهنعنابشلاقرفت،فويضلادحأعمثيدحلاب
:ةلئاساهنماهمأتبرتقا.
.ةجعزنمنيدبت-
:ةقياضتمةجهلبةسنآلااهتباجأف
.راحانهسقطلا..عادصبرعشأ-
تدب.اهلاهبتنيمل،ناثدحتيلجرلاوهللادبعثيحةهجتمتضهنمث
.امهلتنصتتاهنأكو
:فويضلادحأىلإريشيوهوهللادبعللجرلالاق
ريزوىلإابلطمدقدقل.يدالبريفسهنإ.لجرلااذهىرتله-

.هتموكحليميلستبهوجريمكتيجراخ
:هللادبعلاقف
.ةراقحللاي-
.مامتهالكبثيدحلاعباتتةسنآلاتناك
:لجرلادرف
سيل،ةوسقلامعألاربكأبنوموقيسانلانإ.يقيدصاياريغصلازتال-

،هباوماقاماوركذتينأنودو..ةذلباوسحينأنودامنإوبسحفاذه
نمرثكأىلعكلدأنأعيطتسأةلفحلاهذهيفروصت..مئارجلاىتح
نكل،دبؤملانجسلامهؤازجناكلمهلامعأىلعاومكوحولصاخشأةرشع
،كللوقأنأعيطتسألبسانلااهيسنكلذكومهمئارجاوسنمهسفنأمه
.لفحلااذهيفنيرهاطلانيديحولانوكنامبرتنأوانأ
.مالكلااذهنمحصأكانهسيل-
هللادبعامأ،ةشهدب)لوماليدهدليتام(ةسنآلاىلإلجرلاتفتلا
دقولجرلاثيدحىلعً◌اقلعمهثيدحلصاوامنإوةدحاوةرظناهرعيملف
:هينيعبضغلاألم
.جنرطشةبعل،ملاعلاريسياذكه-
هذهيفو.ةيثبعلارشبلاماكحألهراقتحاوهيعوناريننعهانيعتربعو
.ةدحراقتحالااذهدادزاف.ةسنآلاينيععم،هانيعتقالتةظحللا
هتارظنلهاجتتنأاهتعاطتسابنكيملوةقيمعةمدصبةسنآلاتسحأ
.موتكمبضغهطلاخينزحبتدعتباف



:لجرلالاق
.راكفألااهصقنتنكلةعئارةلفحاهنإ-
***
.نيملكتتامشيل،هسرخيتناونش،انصقنيناكاماذه-
طباضناكوةفرغلاطسوفقتتناكيتلانيريشلنسملابيقنلالاق
.يبناجيسركىلعًاسلاجرفخلا

ناكو.عايضونزحوملأاهتارظنيفوةتماصتناك،ءيشيأبنيريشبجتمل
:بيقنلالاق،يبناجيسركىلعًاسلاجرفخلاطباض
حيصنيبرعنيفرعتاماذإ..يملكتايتنباي،هللابالإةوقالولوحال-
.مجرتم
طباضىلإبيقنلاتفتلا.مالكلابةدوصقملاريغاهنأكوةتماصنيريشتلظ
:رفخلا
ةكرمشيبلاعمرسلابلمعتاهنأو،تاريطخلاىدحإاهنأىلإريشيريرقتلا-
.ةنيدملاولبجلابةكرمشيبلاتامظنمنيبلئاسرلالقنتو
نماريفصقلطأنأدعبةحاقووةيرخسبلاقونيريشىلإطباضلارظن
:همف
.ةريطخةبرخميجيهولامجلااذهلك-
:لاقوقافشإةرظناهيلإبيقنلارظن
.لصوملانجسلجلوحنرجابهناليتنبايجسفننعيعفاد-
:ةهئاتاهتارظنتناك..اهللاقيناكاممًائيشمهفتمل
لصاوينأقفارملايدنجلاغلبونجسلاةفرغىلإناندعديسههذخ-
.لصوملانجسلههذخايوةيرومأملا
همامأريستيكهديبنيريشلراشأوبيقنللةيحتلاىدأورفخلاطباضضهن
.هفلخةجراخترادتساف
***
دوسأً◌ابوثيدترتتناك،ةبتكملاىلإ)لوماليدهدليتام(ةسنآلاتلخد
ملهنكلهمامأتفقو،همالحأيفً◌اقراغناك،اهلهللادبعهبتنيمل،
تهبتنا…هينيعيفملحلاقيربأفطنافاهدوجولهبتناةأجفو،هبتني
:ةبيخوةرارمبهتلأسفكلذلةسنآلا
.سمأهنعكتلأسيذلاباتكلايلرضحتنأوجرأ-
فوفرلانمملسلاهللادبعبرق.ً◌اليوطً◌املسرضحأوهللادبعضهن
لازيالناك.اهبريكفتلاعيطتسينأنوداهلهاطعأودلجملارضحأو



هعوكمدطصاهناكمىلإملسلاديعيناكذإو،هريكفتيفً◌اقرغتسم
ضرألاىلعاهمطحتلعمتسيوهوهريكفتنمظقيتسافةبتكملاايارمىدحإب
.ءطببتبهذمثً◌اليوطهيلإةسنآلاتعلطت.اهلراذتعالابعراسف،

هبتنيملوةسنآلاتداع،ةيناثهراكفأيفقرغوهبتكمىلإهللادبعسلج
:هتلأسوهمامأتفقو..هنمتبرتقا،اهل
؟ةمهمءايشأبركفتكنأكشال-
ً◌اريدميقب.فرلاىلإبتكملاىلعناكً◌اباتكدريلضهنامنإواهبجيمل
:اهنمبرتقيوهولاقوةأجفرادتسا.لسوتبهيلإترظن،هرهظاهل
نأيفينمقوذةلقنوكيالنأوجرأ..باهذلابيلنيحمستله-
.كدحوككرتأ
توصبلوقتيهوةوقبهعارذىلعتدشف،اهمامأنمرمينأدارأ
:تالاعفنالابءيلمبئاذ
.ينمةلاسرةليللاهذهىقلتتس-
بابلاةسنآلاتقفص،ً◌اشهدنمهللادبعفقو.ةبراهتدعتبامث
.اهءارو



)22(
فعضلاميحج
رخآلارسرسلاامنيب،ةءارقلايفًاقراغريرسلاىلعًايقلتسمهللادبعناك
هبتنا.بيرغيدنجةفرغلالخداهنيح،اغرافلازامةفرغلايفدوجوملا

يساقوهجولاسباعو،اليحنرخآلايدنجلاناك.لخادلايدنجللهللادبع
يفهترظنبلاجمثهللادبعىلعةصحفتماهنكلةرباعةرظنىقلأ،تارظنلا
:هريرسوحنهجتيوهولاق.ةيناثهللادبعىلعاهبًارقتسمةفرغلاءاجرأ
.مكيلعمالسلا-
.مالسلامكيلعو-
سلج.باتكلاًاكراتةظحللهبتنا،ةءارقلابرمتسموهوهللادبعهباجأ
هللادبعتمص.يركسعلاهئاذحعلخيأدبوغرافلاريرسلاىلعيدنجلا

رخآلايدنجلانكل،افراعتيوثيدحلاالصاوينأًارظتنمهيلإرظنيوهو
هئاذحعلخنمىهتنا.ةقيمعراكفأيفًاقراغوهسفنبًاكمهنمناك
نكلارظنمهللادبعلظ.ةملكةيألوقينأنودريرسلاىلععجطضاو
تاحفصنيبالقنتمهتءارقهللادبعلصاوفًهتمصيفرمتسارخآلايدنجلا
.هتلحرلاوطهقرافتمليتلالادنتسل)دوسألاورمحألا(ةياور
***
ًارتوتمههجوناك،ةلاسرهاطعأوهللادبعنملزنملامدخدحأمدقت
ههجوىلعةحرفلاتمستراوهريراسأتطسبنا،اهأرقوةلاسرلاحتفً،ايبصعو
بتكملافلخيسركلاىلعسلج،فقوتً.اديحوةفرغلايفصقريذخأو
دقليللامالظناك.ةقيدحلاىلإًالورهمجرخمثفقوةأجف،ركفيذخأو
،لزنملانميناثلاقباطلايففرغلاىدحإةذفانىلإرظن،ءيشلكرمغ
ىلإكرحت،رظتنتةفقاواهنأكوودبتةذفانلارئاتسفلخةسنآلاتناك
ضرألاىلإهاقلأمثًارذحتفتلا،ليوطملسبداعوتيبلااياوزىدحإ
.داحلاعسىلاعت،ةذفانلاتحت
***
،ضرألاىلإهسأرًايناحريرسلاىلعسلج،ةدشبرخآلايدنجلالاعسىلاعت
ىلإرخآلايدنجلارظن،لاعسلاعطقنا،هيلإًارظانةءارقلاهللادبععطق
:دوةرظنهينيعيفوهللادبع
.جاعزإلانعينرذعإ-
:ًالئاقابناجباتكلايقليوهوهللادبعمستبا
.جاعزإلكوكامً،ادبأال-



:ًالئاسهللادبعىلإتفتلامثضرأللرظنيًاتماصيدنجلالظ
؟يلثمدافياياجهتنا-
ةقرفلابتنجةقباسةليلولوألاقليفلابانهينآةليللوأياه،معن-
.لصومللحورأحاررجابوةعباسلا
.نيعوبسايلراصينآ،ةريصقةرتفكلراصينعي-
:بارغتسابهللادبعلأسف
؟نيعوبسإ-
.رثكألمحتأردكأام،نيعوبسا،ىلب-
:هللادبعلًاهجتمئجافملكشبتفتلامث
وأعبارلارهشلابلماحةيدروكةأرماعمدافياياجنيعوبسأيلراص-
ياجةيرقلابدوجومههجوزنأبةيرابخإهنتجا.ةكرمشيبههجوز،سماخلا
عمحلسميدنجنيسمخنمرثكأهنحر،رسلابهلافطأوهتجوزفوشي
جوزلاتام،رانلاهنحتفوتيبلاهنقوط،ةيرقلاهلعهنمجه،طابضةثالث
ءاوللانيبههيبلقنتانيعوبسإراصولماحلاهتجوزسبتقبوهلافطأو
.لماحيهوهرملانوبصتغيناكمللصوناملكو،قليفلابنآلاوةقرفلاو
ههوبصتغاوههورع،طابضةثالثههوذخا،عوبساتقبةعباسلاةقرفلاب
ههدعراصتعمسةيوشلبق،مايأيلراص،لبختتحارهرملا،هوسمهتثالث
.ةلادعلانيويهلإاي.داحفيزن
لصاوينأأشيمليدنجلانأالإً،ادجهللادبعرثأت،ةيناثلعسيذخأمث
:لأسامنإوثيدحلا
؟رياكجكدنع-
.نخدأام،فسألاعم-
:لوقيوهوًاجراخماقمثيركسعلاهءاذحيدنجلاسبل
.توناحلابينآ،ينعاولأساذإ،رياكجهلعرودأحار-
.هريرسىلعًايقلتسمهللادبعيقب..جرخمث
***
تناك،غرافلاريرسلاىلإرظن-نجسلاةفرغىلإرفخلاطباضلخد
تأر،فوخباهسأرتعفر،ضرألاىلعةددمتموةيناطببةفتلمنيريش
تفرع،قبشباهيلإرظن،هيلإهرهظدنسأوهقلغأ،بابلادنعناك،طباضلا
تزفق،حاتفملاببابلاطباضلاقلغأ.ةيناطبلاباهسفنلوحتفتلافهاياون

.ةيوازلابةذئالةيناطبلابةفتلميهونيريش
***



تفاختوصةمثناكوهتراجيسنخديليحنلايدنجلاناكتوناحلادنع
هبتناةيئاسنةخرصتلع.توناحلايفعايذمنمثعبنيةيبرعةينغأل
هتراجيسىقلأ..قلقلابرعش،توصلاةهجىلإتفتلا،اهرثأىلعيدنجلا

ةفرغهاجتابةملظلايفًايفتخمىشموهمدقباهقحس،ًالعفنمضرألاىلع
.نجسلا
***
:تلاقوهمامأتفقو،لخدتةسنآلاىأرذإههجوهللادبععفر
؟يبحبمويلادعبكشتله-
:تلصاوفبجيملواهلهللادبعهبتنا
.لماحيننإ-
:لاقوةشهدبهللادبعبيصأ
؟اذام-
:اهثيدحبترمتساامنإوهكابتراليهمتهتمل
.يلبأنمرثكأهنإ.يدلاولكلذنعبتكأس-
:بعربهللادبعلاقف
.يلعفتنأنيديرتاذام،يهلإاي-
:ءابإلاوحرفلاورخفلابعملتاهنويعوتدرف
،ملعينأبجي،هقحنماذهنأ،هربخأنأيبجاونمنا-

.راهنلاحضويفيسيئرلابابلانمجرخنويعارذكيطعأس
:لاقوهللادبعشهد
.روهتونونجاذهنكلو-
هقحنموهربخأنأيبجاونمنأ،هنعكلذيفخأنأعيطتسأنل-
.فرعينأ
***
؟خرصتتناجدافياههتبجيللاةيدروكلاتنبلا-
يدنجللهبتنيملهنألهللادبعئجوف..هللادبعلكلذليحنلايدنجلالاق

صمقتيتلاةقيشلاةياورلاثادحأنيبامًاهئاتناك..كبترا،لخدامنيح
:لاقفيدنجلانمهعمسامواهلطبحور
؟لوكتش،ونش-
:رخآلايدنجلاهعطاقف
.اهبصتغارفخلاطباض،دقتعأ-
هءاذحسبل،ريرسلاىلعهدسجفصنبسلج،هللادبعتارظنتهات



جرخأ.ريرسلاىلعًاسلاجلظهنكل،جورخللبهأتيهنأكويركسعلا
ناكهللادبعنكل،هللادبعىلإةدحاومدق،هرئاجسةبلعرخآلايدنجلا

رخآلايدنجلابحس،هتكرحىلعدريملوهلهبتنيملفهراكفأيفًاقراغ
:ئطاوتوصبلاقتاظحلدعب،هسفنلةراجيسلعشأمث،هدي
.تايدروكلاءاسنلاةصاخ،داركألانيكاسم-
:ئطاووئطبتوصبورذحبهللادبعلاقف
ةماودبرودن،نيمولظمونيملاظانلك،مدلاوحباذملابطروتمهلكملاعلا-
.هلادعوكام،لتقلا
:هللادبعثيدحلصاويهنأكوةرارمبرخآلايدنجلالاقف
رظناسب،لئاهلانوكلااذهبلمرةرذ،ةريغصدكشضرألاياهروصت-
انضعبحبذن،لتاقتن،لودوبوعشىلإنيعزوتمهنحادكشلمرلاةرذياهب
.ضعبلا
ءافرعلاسيئرلاقفًايركسعهلادعتساواضهنفءافرعلاسيئرلخدةأجف
:رخآلايدنجللهمالكًاهجوم
.رفخلاطباضليايوكلاحرضح-
:يدنجلالأسف
؟يشراص-
:ةالابمالبءافرعلاسيئرلاقف
تيمنينجلالزن،داحفيزنههدعراص،تتاملماحلاةيدروكلاةرملا-
.قياقدبهدعبتتاميهو

البءافرعلاسيئرلصاو،ليحنلايدنجلااميسالربخلانمنايدنجلاقعص
:جرخيوهوةالابم
نمههذخا،كتيقدنبهسنتال،هسهكتدحولعجرتهتحكلاحرضح-
.بجشملا

:خرصيوهولاقو،هتيقاطذخأ،هسفنكلامتينأرخآلايدنجلاعطتسيمل
.تسشاف،ءانبج-

.ةءارقلالصاويلباتكلاذخأمثًاركفمتاظحللهللادبعسلج
***
عومسمتوصنوديكبتتناك.ةفرغلاضرأىلعةروكتمنيريشتناك
.ماتلايسفنلارايهنالاومالستسالانعربعيعومدلاوملألامغراههجوناكو
نمحاتفملاببابلاقلغأ،نيريشىلإرظن،ءافرعلاسيئرلخد،بابلاحتف
كسمأفعرسأهنكلضهنتنأتلواح..هتأر،اهنمبرتقاوةعرسبلخادلا



.امهنيبهدسجبالخاداهيذخفحتفةفرغلاضرأىلعاهايإاددمماهيدي
رارزأكفتىرخألاهديتحارامنيبةدحاوديبامهبكسمأواهيديىوط
.ةحيبذلاةمواقمسأيبمواقتيهتناك،هلاطنب
***
،عيظفجايهيف)لوماليدزيكرملا(ريبكلاديسلاناك،هللادبعلخد
هيلعلاهنامثدقحلاوبضغلابةئيلمةسرشةرظنهللادبعىلإرظن
:مئاتشلاب
ىلعتأرجتفيك،ةرشحلااهتيأ،ةركنلا،ليئضلا،هفاتلااهيأتنأ-
؟كلذ
حايتراةمثبضغلانمةمالعةيأنودً◌املستسموً◌ائداههللادبعناك
:بنذبفرتعيوأً◌افطعردتسيهنأكولاق…ههجوىلعمسترييسفن
تنأيلتعفدوماريامنسحأىلعكتمدخبتمق،ً◌اكالمتسل-
.ةبيبحلاةاتفلاكلتوتنأالإكتيبيفينمهفيدحأنكيملءاخسب
:ريبكلاديسلاخرصف
.ةبيبحهيفتدجويذلامويلايفبرهتنأكيلعناك،شحولااهيأ-
نكأمل،ينتعنمكنكللحرأنأكاذنيحكنمتبلط،تلواحدقل-
.ببسلابكلحرصأنأاهنيحردقأ

:هناجيهلصاومثةظحل)لوماليدزيكرملا(تمص
..رومغملاهفاتلاكبقل..لمحتسبقليأ،يتنبايمُ◌ستساذامبنكلو-
.يبضغكيلعبصأنألبقضرألاقامعأيفروغت..برهتنأبجي..ال
ناك،ةظحللامهالكاتمص،)ةدليتام(ةسنآلاتلخدةظحللاهذهيف

انخاسً◌اراوحةمثنأبتكردأاهنكلأدبتفيكيهردتمل،ً◌ارتوتموجلا
:اهدلاولتامدقمنودتلاقفامهنيبرادً◌
ينبالجأنميسفنىلعتيقبأاماذإو،يسفنلتقأستامً◌اذإ-
لوطهيلعً◌ادادحداوسلاسبلأسيننإكللوقأيننإفيئاشحأيفيذلا

.ةتامشلاوراعلابكباقلأوتنأللكتتلوتييحامهبقللمحأسويرمع
لاقفهلاهتهجاوموهتنبابضغبئجوفهنكللاعفنالاةياغيفبألاناك
:هرهظاهلريديوهوةيبصعباهل
نعوكنعدعبيً◌ايفاكً◌ايونسً◌الوخدمكلنمؤتةقيثوكلبتكأس-

.ً◌اعوجتوملاةلئاغاذهكبحاص
هبحةدشلاهمامأفيعضهنأبتسحأنأدعباميسالدحتبةسنآلاتلاقف
:اهل



.انجاوزلفحرضحتنأكديرأ،رثكأبعمطأامنإواذهبيفتكأاليننإ-
:ً◌الئاقبعرباهيلإتفتلاف
.ليحتسماذه-
:تلاقوةعاجشبهيلإترظن
.هتنباجاوزلفحرضحيبأىلعليحتسمبسيلاذه-

:لاقمثةظحلبألاتمص
يننكل،هنعةيفاكتامولعمبينيتأيوهنعلأسينمتلسرأدقل-

الوينيضراعتال،ةفيفخلاناسرفلاةقرفيفً◌اسرافهنييعتبةداهشكيطعأس
.ييأرريغأفبضغلاينيمعينألبقيبهذا،رثكأينيلأست
،راصتناةرظنهيلإترظنوهللادبعىلإتتفتلامثنانحبهيلإترظن
لجرلاىلإبألارظن،ةقلغمةلاسرهديبولجرلخدةظحللاهذهيفو
:لوقيوهوً◌اعرسمهيلإمدقتفهديىلإمثقلقب
ً◌اريخأتئجدقل-
:اهلً◌ائراقاهايإً◌احتافً◌ابناجىحنتوةلاسرلاذخأ

ملألانمفجتريههجوومههاجتاببألارادتساةأجفوتاظحللتمصميخ
:بضغلاو
.لفاسلااهيأيتنعلكيلع-
:ً◌الئاقهتنباىلإرظنمث
.ضرألاهعلتبتل…يهجونعبرغينأهليلوق-
:تلأسفةمداقةثراكةمثنأبتكردأ،ةسنآلاتئجوف
؟ىرجيذلاام-
:ناجيهةلاحيفوهوبألالاقف
ىلعةيباوجةلاسراهدالوألً◌ايبرملمعيناكيتلاةديسلاتبتكدقل-
يوتلملاهبولسأوهتينانأوهعشجبعاطتساهنأببتكتاهنإ..يتاراسفتساضعب
ً◌البقتسمهسفنلنوكيلاهلغتسينأ،ةسيعتةفيعضةأرمايوغينأ
.ءيندولذنهنأببتكتاهنإ..ً◌امهمً◌الجرحبصيلو
هللادبعىلإترظن،ملألانمفجترتةسنآلاهافشتناكءانثألاهذهيف
ابضغيلتغيهللادبعناكامنيبحيضوتنعثحبتةلئاستمبضغةرظن

ةفرغلارداغوةرارملابةئيلمةبضاغةرظنمهيلإرظن،ً◌ائيشلقيمل،ً◌
.عيمجلالهذنا،ةوقببابلاً◌اقفاص
هءاذحسبلً،اعرسمضهنفهللادبعئجوف،رفخلاطباضلخد،بابلاحتف
يفهرظنبلاج،هيلإرفخلاطباضرظن.ةيحتلاًايدؤملجعىلعيركسعلا



:لأسمثةفطاخةعرسبةفرغلا
؟كراجنيو-
.يديسبجشملانمهتيقدنبملتسيحار-
عجريمزال..رظتنتةرايسلا،هفتخاسببجشملانمهتيقدنبملتسا-
.حارنيو…هتدحول

مثةالابمالبهيلإطباضلارظنً،اتماصلظفهبيجياذامبهللادبعرديمل
:جرخيوهولاق
.توناحلادنعرظتنتةرايسلاهلكعجراذإ-
:لوقيوهوةيناثةيحتلاهللادبعىدأ
.يديسراص-

مل،هريرسىلعسلجمثهيتئرنمًاداحًاريفزهللادبعقلطأ،طباضلاجرخ
نعًاشتفمهحتفوباتكلاذخأً،اسلاجيركسعلاهئاذحبلظ،ددمتي
.اهيلإىهتنايتلاةحفصلا
***
اهقئاسناكولاعتوصبردهتتوناحلادنعةيركسعلاةرايسلاتناك
امهتدعلماكبامهونايدنجءاج.ةيبصعبهتراجيسنخدييدنجلا
يفلخلامسقلاىلإيناثلادعصامنيبقئاسلانمامهدحأبرتقا،ةيركسعلا

:قئاسلليدنجلالاق.ةرايسلانم
؟هجااماه-
:ةيبصعبقئاسلالاقف
.رظتناةعاسراص..ال-
وه.يجينأىلإتوناحلابياجبرشنيشمأوةرايسلايفط،عمسا-
.توناحلادنعرظتنتةرايسلافرعي

:لاقمثهتراجيسنمًاليوطًاسفنقئاسلابحس
.ةركفشوخ-
عملخدوهناكمنعقئاسلالزن.تدمهمثترده،ةرايسلاكرحمئفطأ
.توناحلاىلإيدنجلا
***
مل.رظتنيهللادبعناك،)لانيريدمادم(تيبليجراخلابابلادنع
.ةمتعمةقيدحلاكلذكوءوضلاةأفطمذفاونلاف،تيبلايفدحأةمثنكي
،بابلانعً◌ابناجىحنت،ةمداقدايجوتابرعجيجضتوصعمسةأجف
ةبرعلانموىرخأةأرماعم)لانيريدمادم(تلزن،ناتبرعتفقو



دبعرهظفرادلابابوحنعيمجلاهجتا.نالجروناتأرماتلزنةيناثلا
اهنأكونارفغونانحبهيلإترظن..تئجوف،ةديسلاهتأر،هناكمنمهللا
ً◌اسدسمهللادبعجرخأةفطاخةعرسبو،اهنممقتنيلءاجهنأبتكردأ
.ليللانوكسيفةقلطلاتوصىود.اهيلعقلطأو
***
:ياشلانايستحيامهوهبحاصلقئاسلالاق
.ةقلطتوصتعمس-
ً:اعزفيدنجلالاقف
.فوشنحورنيشما،تعمسًاضيأينآ-
رفخلاطباضناك،راذنإتارافصوركسعملايفجرهةمثناك،نيجراخاضهن
ًالورهمهللادبعءاج،هفلخنايدنجلالورهف،نجسلاةفرغهاجتابلورهي
ً:ارسفتسمدونجلادحأهقيرطيفوهولأسً…اضيأ
.راصش-
:ةلجعبرخآلالاقف
.نجسلاميرحتنايدنج-
لكشىلعنوفقيًادونجىأر،نجسلاةفرغهاجتابًالورهمهللادبعهجتا

ليحنلايدنجلاهراجناك،ةرئادلاطسوىلعلطأورثكأبرتقا،يرئاد
فقينأنودورثأتبهيلإهللادبعرظن،هتيقدنبهبنجبوضرألاىلعىقلم
يفىفتخاثيحهتفرغىلإًاهجتمدونجلاعمجتنعًانيزحبحسناًاليوط
.ةملظلا
يدنجلاةثجىوسةكلاحةملظيفًاقراغءامسلانمودبيركسعملاناك
.ءوضلانمةرئاديفقلأتتتناكليتقلا



)23(
ةمداقلارانلادامر
ىلعقلقلاولوهذلاودبي،ً◌اديحوةيرجحلاةنازنزلايفهللادبعناك
ترم،ً◌اباهذوةئيجةقيضلاةنازنزلايفلوجتيذخأوً◌افقاوضهن،ههجو
.ريرسلاةباثمبتناكيتلاةبطصملاىلعةيناثسلج.تاظحل

ودبينالجرهعبتمثناجسلالخد،ةنازنزلابابدنعحيتافمةلقلقعمس
رظن.باوجتسالابتاكفرخآلاامأنجسلايضاقهنأبهسبالمنممهدحأ
ةسرادلاهتارظنلمحتهللادبععطتسيملفهللادبعىلإناعمإبيضاقلا
:ةيبصعبلاقفةصحفتملا
فرتعأيننإاه،دعبديرتاذامفرارصإوميمصتقباسنعتلتقدقل-
؟لتاقينأبكمامأ
:لاقوً◌اليلقمستبامثةرظنلاسفنبهيلإيضاقلارظن
.لتقلاتلواحامنإولتاقبتسلتنأ-
هيلإيضاقلارظن،مهفيملهنأكو،ةأجفهحمالمتريغت،هللادبعئجوف
هريرسىلعً◌اسلاجهللادبعلظ.بتاكلاهعبتيً◌اجراخرادتسامث
ةأجف،قلمتبً◌امستبمهيلإرظنيناجسلافقوامنيبً◌الوهذميرجحلا
هناسلهفعسيملفً◌ائيشلوقينأدارأ،ناجسلاىلإهللادبعهبتنا
:لجعىلعناجسلالاقفيضاقلامالكلً◌اريسفتبلطيهنأكوهديبراشأف
دقل،صاصرلارثأنمتمتملاهيلعرانلاتقلطأيتلاةديسلانإ-

.طقفاهفتكيفتحرج
ةنازنزلايفروديذخأوضهنفً◌اعمكحضلاوءاكبلابةبغربهللادبعسحأ
.ً◌احرف
نذإشيعتس،يبرايكلً◌اركش،تمتمل،تمتملاهنإ،يهلإاي-
.ةبعرملايتطلغيلرفغتل
.ةركاشرظنسراحلاىلإهللادبعرظن
***
نميفلخلامسقلااياوزىدحإيفءاصفرقلاتسلجدقنيريشتناك
مثةظحللوألجوبهيلإترظن،اهيلإرظنيهللادبعناكتهبتنا،ةرايسلا

يهوركفتنيريشتناكً.انانئمطارثكأتحبصأفًائيشفًائيشاهتارظنتنال
مغراهتدعاسملواحيناكلباهيلإئسيمليذلاديحولاهنأبهيلإرظنت
حلسمومهلثميركسعهنأبتركفاهنكل.امهضعبةغلنامهفيالامهنأ
.ةيناثاهقامعألتشمكناف



هنأو،اهعمهنأباهمهفينأدويناكدقفاهشامكنادنعهللادبعكبترا
سيلهنا،اهتدعاسملءيشلمععيطتسيالهنكلاهمومهعمفطاعتم
.اهلثمنيجسوهامنإواهناجس
ةيركسعةرايسةمثتناكقيرطلاىلعىهقممامأةرايسلاترادتساةأجف
نمراتمأدعبىلعنافقتناتيركسعناتحفصمومهتحلسأبدونجلابةلمحم
.ىهقملا
وحنهجتا،هقاطنبهلمحيسدسمبًاحلسمناكدقوهناكمنمقئاسلالزن
جراخهسأربهللادبعلطأ.امهناكميفنيريشوهللادبعيقبامنيبىهقملا
:لاقوًاعرسمداعقئاسلانكللزنينأدارأًاجرهىأرفةرايسلا
.كرحتنحار..لزنتال-
.ياجبرشنلخ،راصش.شيل-
.ماحدزالااذهفوش،خيطبالوياجال-
؟راصش-
يردأام-
..هايوتدرشوهتبحيللااهلجروهتخألتق،بونجلانميبرعدحاو-
.مهاكلهسهومهاروروديهنسهراصنولوكي
.انهمهفرعنولشو-
.يردأام-
.ماعلاقيرطلاوحنةهجوتمةرايسلاتكرحتفهناكمىلإقئاسلادعصمث
***

يلخادلاهلاورسنمالإًايراعقيلحلاريغههجوبحابصناك،هتفرغيف
،راصحلاوقزمتلانميناعتةيرشبًاداسجأنمضتتةينفةحولمسربًاكمهنم
،يسيئرلابابلاسرجنينرعمس،اهيلعةريخألاهتاسملعضيوهوًالعفنمناك
لطأ.لخادلانمىريلةفرغلانمجرخوًابناجغابصألاةحولوهتاشرفعضو
تارباخملالاجرنمنيلجرىأرفةحابلاىلعلطييذلائطاولاجايسلانم
:لفسألانمهادانً،امستبمهيلإمهدحأرظن،نالخدي
.حابصذاتسأًالهأ-
.ةفرغلالخدوةرارمبحابصمستبا

تئجوف،اهتفرغيفياشلابرشتتناكيتلاقراطمأةفرغنالجرلالخد
:امهلوخدل
املبقنولخدينوحتسيام،كحد،متناونم،ونشياهينيع-
.نونذأتسي



:اهلنالجرلامستبا
.قراطمأريخلاءاسم-
؟ونممكبانجسب،رونلاءاسم-
.ةحصلاةرازونمهنحا-
؟تيبلاةفاظننوفوشتدونش،يدنعنيياجشيلةحصلاةرازونم-
يللامشاهويليفلايلعلهأنيوانعىلعلأسنهنيجا،قراطمأال-

.جدنعنينكاسوناج
:تلاقمثةبيربامهيلإترظن
.رفاسممايأهلراصدحاووةموكحلاهتذخأدحاويردأينآ،راصششيل-
هسهو،ىفشتسمللهرثأىلعمهانلقنطيسبثداحدرجم،ءيشراصام-
.مهربخنهتحمهلهأنيوانعفرعنديرن
.مهولأسا،نوجحينوردكيامهمهونش-
:امهدحألاقمثامهضعبلنالجرلارظن
.جنبلاتحتنآلادحلمهدعبوةيحارجةيلمعمويلامهلووس-
.مكيجحلكبكشأاد،كدصلانودرت،يناسب-
.اهيلعابيجينأنوداجرخمثامهضعبلنالجرلارظن
***
.لأسيتوصوهتفرغبابىلعًاقرطحابصعمس
.حابصذاتسأنكمم-
.ولضفت-
ىريلمهدحأرادتسا،مسرلابًاكمهنمناك،حابصةفرغىلإنالجرلالخد
.حابصاهمسرييتلاةحوللا
.لامجللاي…ةعورللاي…هووأ-
راجشألاراهزألابًائيلمًايعيبطًارظنمتناك،ةحوللاىريليناثلالجرلارادتسا

.يقاوسلاو
ً◌افقاوهللادبعناك.)لوماليدةدليتام(تلخد،ةنازنزلابابحتف
نيباهسفنبتقلأويهتضكر،ئجوف،تفتلا،بابللهرهظرادأدقو
يفدوربةمثناكلبقوشلانعربعيالهللادبعهجوناك،هيعارذ
اهفطاوعواهقوشةرارحىلعبيجيالنأقئاللاريغنمدجوهنكلهينيع
اهيفتكنماهبً◌اكساماههجوىلإرظنةأجفمث.اهيفتكىلعتبريذخأف
:اهللاقفً◌انيزحاههجوناك،
يجوزتتنأكيلعو،تومأسيننإ،حوضوبيمامأمستريلبقتسملانإ-



اذإ،أطخناككئيجم.تايحضتلاهذهكيفكيةلمرأكنكل،يتومدعب
.كيبألىرخأةيساقةبرضنوكتسفسانلاملع
:تلاقوءاروللةوطختدعتبا
يذلالجرلاوحنيبجاوبموقأيننإ،لاقيسامولاقيامينمهيال-
ةزعىلعلديليبنماقتنادرجمامنإوً◌امرجسيلهبتمقامنأ،هبحأ
.يلوطبلاريبكلاكبلقوكسفن
:نزحبلاقوهرهظاهلهللادبعرادأ
ىلإجاتحأاممرثكأنانحلاىلإجاتحأيننإ،ةلوطبلانمتبعتدقل-
.ً◌الثممتسلانأ،روهمجلجاتحأالانأ،ةلوطبلا
:تلاقونزحلاهجزامينانحبهيلإترظن
.كبلقىلإبديسأيلاعدتال-
.اتفتلافً◌اريدهاعمسةأجفو
***
ىأر،هسأربةرايسلابناجنمهللادبعلطأ،ةيركسعلاةرايسلاتفقو
نمزذنمايقتليملءامدقءاقدصأامهنأكورخآًايركسعحفاصيوهوقئاسلا

:ليوط
.دادغبتنجومهتنا،انهكباجشياه-
:رخآلايركسعلادرف
.هسهنيحيارنيو،انهنيرهشيلراص،ينولقن-
.لصوملل-
دعبرطخقيرطلانأل،ةيركسعلاةطقنلابانهنوتابتمزال؟لصوملل-
.ةتسةعاسلا
؟قيرطلابيشمنتاعاسةثالثنمرثكأهنلراصوعجرننولش-
نولصوتحاروتناينعي،يبنومانتنوردكتقيرطلابركسعموكامنكل-
.قيرطلانوعطقيةتسةعاسلادعبداركألاةاصعلانأل،رطخقيرطلاوليللاب
.لحلاونش-
.مكتيلوؤسمهلعىرتوتيشماذإ،يردأام-
:لأسوًابناجهسأربلطملاهللادبعىلإقئاسلارظن
؟لوكتشهتنا-
:لاقمثةظحلهللادبعركف
.انتيلوؤسمهلععلطن-
:هيفتكزهوامهيلإيركسعلاطابضنالارظن



هلع..ةتسةعاسلادعبكرحتلامدعبدكأترماوألا،ةرماغميذه-
.مكتيلوؤسم

هسأرقئاسلاجرخأ،ةرايسلاتردهفبابلاقلغأمثهناكمىلإقئاسلادعص
:رخآلايركسعلللاقو
.نيعوبسادعبيتزاجإمهلكولهألاهلعيلملس-
:لاقوًاعدومهدييركسعلاكرحف
.راص-
***
مادم(ىأرف،ةأجفهموننمظقيتسافهللادبعفكىلععومدتلزن
:ةيكابلوقتيهوهيمدقىلعةيمترمتخرصيتلا)لانيريد
؟ةقيقحاذهله..ىرخأةرمكارأانأاه-
:لجخبلاقوهللادبعكبترا
.كرظنيفلتاقىوستسليننكلوً◌اوفع-
:عومدلاباهتوصقنتخاف
.يبيبحاي-
.هيعارذنيبيمترتلاهعفريوهولاقف
؟ينتحماسكنأبينعياذهله-
:لوقتيهواهرودبيههتمضف
ةباتكىلعةربجمتنكيننكلكيلإتأسأدقل،حامسلابلطتيتلاانأ-
.ةيزخملاةلاسرلا
ةخرصاهنعتدنفهيلإاهمضيوهولاعفنالاوحرفلانمهللادبعخرصف
:هلتلاقفوهكبترا،
.ركذيءيشسيل-
:لوقيوهواهيديلبقيذخأف
؟كفتكتبصأله-
:هلبقتيهوهلتلاقف
.ةبنذملاانأ-
:ءودهوقمعبلاقوليمجلااههجوىلإرظنواهيديهللادبعذخأ
تقلطأامدنعىتحوً◌اقلطمكريغببحأملوً◌امئادكتببحأيننأيملعإ-
.كبحأيننأبملعأتنكرانلاكيلع
:لالدبتلاقةظحلدعبونانحلاوعومدلابةديسلاانيعتقرورغا
؟ءارقشلاةسنآلاكلتو-



.رثكأويتبيبحتنأنكل،يتجوزاهنإ-
.اهردصىلإهتمضف
***
تقوسمشلاتناك،قيرطلابناجىلإةيحنتمةيركسعلاةرايسلاتفقو
ةرايسلابناجنمهسأربهللادبعلطأ،هناكمنمقئاسلالزن،ليصألا
:لاقوهيلإقئاسلاتفتلاف
.لوبأحار،يجا،هسه-
.ضرألاىلعًاسلاجىعقأثيحقيرطلابناجنمًاطباهقئاسلاىضمو
مث،فوخالبهيلإيهترظنةرملوألوةبيطبنيريشىلإهللادبعرظن
.اههاجتابهللادبعرظن،ديعبلايفاهتارظنتهاتةأجف
***
ىأرمهبناجىلإونوناقلالاجرونيماحملاوةاضقلانمً◌افصهللادبعىأر
يفرفخلاطباضكلذكوةعباسلاةقرفلايفرفخلاطباضوديشرحالصمزالملا
.ةديدعةيركسعبتارمولوألاقليفلا
لبروهمجلانمةيلاخوةعساووةريبكةعاقيفً◌اديحوهللادبعناك
.ةيوازلكنمهوحنمهتاشاشرنيبوصملاونيحلسملادونجلابةمحدزمتناك
:لاعتوصبلاقمثةبهتلموةئيرجةرظنهتاضقىلإهللادبعرظن
.مكتقبطىلإءامتنالامدعبفرشلايل،ةداسلااهيأ-
بضغبهيلإاورظنوطابضنممهبنجسلجنموةاضقنمعيمجلاضهنف
صفقيفناكيذلاهللادبعوحنمهتاشاشرنوحلسملاسرحلابوصامنيب
.صاصرلانمً◌اليساوقلطأوماهتالا
***
ةذئالنيريشتزفق،مشهتيهللادبعهعمسفةرايسلاجاجزصاصرلاباصأ
ةيدروكلامهسبالمباوناكوةرايسلاةكرمشيبلاطاحأةأجف،هللادبعبرق
:ةميلسةيبرعبمهدحأهبخرص.فيثكلكشبنيحلسمو
.لزنا-
نيريشتعفر،هترظنتأدهمثكابترابرمألالوأمهيلإهللادبععلطت
ًالزانهللادبعكرحت،يفلخلازجاحلامهدحألزنأ،اهيلإاورظن،اهسأر
.هفتكىلعةقلعمتلازامةيقدنبلاو
مهدحأاهللاقفاهسبالمنمةيدروكنيريشنأبةكرمشيبلالاجرفرع
:ةيدروكلاب
.تخألااهتيأيلزنا-



اهديتدمةظحلدعبمثمهيلإترظن،رمألالوأتددرت،هدياهلدمو
.تلزنو
فصنلكشىلعهباوطاحأنيذلاةكرمشيبلالاجرطسوهللادبعلظ
ةرشابمتفقوفمهاياونلنيريشتهبتنا…قالطإللهشاشرضعبلاأيهوةرئاد
امنإوعطتستملفملكتتنأتدارأ،اهدسجبهدسجتطغوهللادبعمامأ
مهضعبةكرمشيبلالاجررظن.اهاتفشتفجتراوعومدلاباهانيعتقرورغا
:هللادبعخرصةأجف.مهتحلسأاوضفخاوضعبل
؟يبرعيجحيمكنمونم
:مهدحأمهباجأف
؟ديرتش،بونجلانميبرعينآ-
:هللادبعلاقف
،ةليمجلانونفلادهعمجيرخ،فلكميدنج،مدآهللادبعيمساينآ-
،مكايونوكأنأب،مكيضرتسألةلواحمالوتوملانمًافوخالمكنمبلطأ
ينيعبتفشامدعب،ينآسبونيبرخموةاصعمكنعنولوكي.مكنمدحاو
.مكفوفصىلإءامتنالابفرشلابسحأ،نايغطلاوملظلانمريثكلا

ةمثتناكو،نطبلايفهتباصأةقلطتودذإهتلمجهللادبعلمكيملو
:ةقالطإلاتوصعمةيبرعلابةخرص

.نئاخ-
قئاسلاجرحدتفصاصرلانمًاليساوقلطأوتوصلاردصملةكرمشيبلاتفتلا

ً.اتيم
اهيلإرظن،اهرجحيفهللادبعسأرتعضو،ضرألاىلعنيريشتسلج
نيريشتناك..ةديسلاهجوىأر..هانيعتماغ..ماستبالاًالواحمملأبهللادبع
.عمدلافرذيلوماليدمادمهجوناكو.عمدلافرذت
ةكرمشيبلاسلج،نيريشرجحيفهسأروضرألاىلعًاددمتمهللادبعناك
..اهلبقونيريشديهللادبعذخأ،يرئادلكشىلعةسلجفصنضرألاىلع
بقعىلعاهدمواهديبذخأ..ةديسلاهجوسيلونيريشهجوىأر
ةيقدنبلاىلعنيريشديطغضً،ابناجتطقسدقتناكيتلاةيقدنبلا

.هنيبجتلبقوةيكابنيريشتنحنا.تامو
ىلعو،ةرايسلايفرانلااولعشأدقةكرمشيبلاناكوطبهدقءاسملاناك
ىلعةاقلمقئاسلاةثجتلظامنيبةراجحلانمربقعفتراقيرطلابناج
ةيقدنبوةكرمشيبلاعميشمتنيريشتناك.قيرطلانمرخآلابناجلا

.اهفتكىلعهللادبع



،نودعصياوناك،قيرطلاىلعًالطمًايلاعًالتاودعصدقةكرمشيبلاناك
.هللادبعربقثيحقيرطلاىلعةلطمةئتانةرخصىلعنيريشتفقوامنيب
.يرجحلاهللادبعربقاهوؤضءيضيامنيب…ةرايسلانمبهتلترانلاتناك
)تمت(

1987
ايناملأ-لرامةنيدم


