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 اإلهدإ
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أػديمخوٗيمدؾلؾيم"أشؾكمعومأعؾؽ"مإظبمزوجلمايؾقبى مرصقبؼممم

ماظعؿر موغوصذةماٌلؿؼؾؾ.

مزػرةمحقوتل موغقرمسؿري موإذراضيمأؼوعل.

نمؼؾورطفومأدسقماهللمأنمْألمحقوتـومبويىمواظقصوءمواإلخالص موأ

مبرضوماهللموبرماظقاظدؼـموصؾيماألػؾ.

مذؽرًامظؽمسؾكماظدسؿماىؿقؾ موأداعؽماهللمظلمزوجًومسزؼزًامطرًْو.
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 الكاتبْم■
وئقيماألعراضماظؾورـقي موظدتماظدطؿقرةمداغيمأغبدماىدع مأخص

مضطر موغشلتموترسرسًمؼبماألردن.-ؼبماظدوحيم4891سومم

صوحؾيماظرواؼوتم"اًوعليمعلوءماىؿعي"م"أعبؾمؼبماظؼؿبر"م"إظبممم

عـمضدمالمأظؿؼقف"م"وعوذامبعد؟"مودؾلؾيم"أشؾكمعومأعؾبؽ"مززئفبوماألولممم

م"دروبماألذقاك"مواظـوغلم"سبقما٘فقل"

إظبماىذور"مػقمخوٗيماظلؾلؾي مم-مأعؾؽموػذاماظؽؿوبم"أشؾكمعو

ؼرويمحؽوؼيماظؿقأعٔمأغبدموػوظيمؼبمجبقمعبـماظؿبقترماالجؿؿبوسل مؼبممممم

مسصرمتلقطرمصقفماظطؾؼوتماظغـقيمؼبما٘ؿؿعوت.

بفذامطبؿؿمػذاماظؽؿوبماظلؾلؾي مسورضًوماظعالضيماألخقؼيماظؼقؼيم

مبٔمأغبدموػوظيمؼبمأسؿورمزبؿؾػي موزروفمصعؾي.

ماظؽوتؾيموعمظػوتفو متلؿطقعمزؼورةماٌقضعماظرمسل:مظؾؿعرفمسؾك

www.dr-danajada.com 

مواٌرادؾيمسؾكماظربؼدماظشكصل:

Danajada84@yahoo.comم

م.وذؽرًامظؾدسؿماىؿقؾ

■   ■   ■ 
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 هالْ |الفصل األًل م■
أعل...ماظققممأصؾحمسؿرغبومسشبرؼـمسوعبًو معبومغبزالمأغبوموأغببدمممممممم

مغعقشمؼبماظشؼيماظيتمترطفومظـوماظلقدمدوعل.

تقؼبماظلقدمدبوعلمبلبررونمؼبماظرئبيمطبونمضبدماغؿشبرمبلبرسيمؼبمممممممم

ؼؽـمظبفمممجلده موتركمغؼقدهموذؼؼفمظؾؿلوطٔماظذؼـمدوسدػؿ محقٌممل

ؿبماظشؼؼمبودؿمعبعقيماألؼؿوم موأوصكمبعبدممإخبراجممم وظدمأومواظد موُطؿؾ

مأحدمعـماظشؼؼ مػؽذامضؿقبومذؼؿـومبػضؾماهلل.

سؿؾـببومؼبمزبؿؾببػما٘ببوالت موحووظـببومتعببقؼضمعببومصوتـببومعببـمم

ؾًبمضبراءةمم تعؾقؿ مالمأدقبسلمععرصيماظعؾقممواألصالك موظؽـمسؾكماألضؾمتعّؾؿ

ماظصقػموا٘الت.

رماٌدؼـبي مملمؼؽبـمظبدؼـومتؾػبوزمأومحودبقب مملمغؽبـمممممممرشؿمتطبقم

ععؿودانمسؾقفمؼبماظرؼػ موزؾقبمِطمحقوتـومؼعؿؿدمسؾكماألدودقوتمؼبمطؾم

مذلء مصؾؿمتؽـمغؼقدغومتؽػلمألطـرمعـمذظؽ.

أعل...مظؼبدمتبدبقبرغومأعرغبو موجؾؾـبومدبرؼرًامجدؼبدًامؼـبوممسؾقبفممممممممم

 مأغببببد موأدواتمظؾؿطبببؾو موأدواتمتـظقبببػ موعروحبببي مودبببوسيمم

مصلصؾقًمذّؼؿـومعبقؾي مضضقـومصقفومأعبؾماألوضوت.

احؿػببواًلمّقالدغببوممقببقممأضببقممبؿقضبب مطعؽببيمبوظشببقطقالتيمواظ
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زجبي موأدبؽىمسؾقفبومدبوئؾممممماظعشرؼـ مأحشبقػومبؼطبعماظػراوظبيماظطوممم

اظدقبدؿ مطؿومتعقدتؾبمأنمأصعؾمؼبمعؿفبرمايؾقؼبوت موأغؿظبرممممماظشقطقالتي

مسقدةمأغبدمعـماظعؿؾ.
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رمعـمسؿؾمخباللمػبذهماألسبقام معبـماٌطبوسؿمإظبممممممجرقببمأغبدمأطـ

اٌـوجرمإظبمايراديماظؾقؾقي موأخ ًامادبؿؼرمؼبمأحبدماٌطبوسؿماٌعروصبي ممممم

ؾًبماظعؿبؾمم ؾبمأسؿؾمؼبمعؿوجرمايؾقؼوتمعـذموضًمبعقد مجرقبب بقـؿومعومزظ

ؾبممممممم ؾبمضبدمأتؼـب ؼبمزبقطيموظؽـينمآثرتؾبماظعبقدةمإظبمايؾقؼبوت مصؼبدمطـب

ماظعؿؾ.

اآلنماظؿودعيمظقاًل مودقعقدمأغببدمؼبمأيميظبي ممممأعل...ماظلوسي

ؾبماظؽعؽيمسؾكماظطووظي موإظبمررصقفومرؾؼونموذقطؿون موطبلسمعبـممم وضع

ؾبمأغؿظر. مسص مبػقاطفمعشّؽؾي موجؾل

ؼبماظؿودعيموسشرمدضوئؼمدقمجرسماظؾوب مصؿقؿفمألدؿؼؾؾمأغبدم

اظذيمبوتمربقؼاًل مذومبـقبيمضقؼقببي مإظبمجوغبىمصبقتفماظبرخٔ موظؽبـمممممممم

مـقفمعومزاظؿومربؿػظؿٔمبؾؿعوغفؿوموبراءةماظطػقظي.سق

ؾبمضببدم طببونمؼرتببديمضؿقصببًومبرتؼببوظلماظؾببقنمبلطؿببوممضصبب ة مطـبب

اذرتؼؿفمظفمعـبذمذبفر موبـطبولمجقـبز موضبؿبؾمؼبمؼبدهمطقلبًومبؾبقنممممممممم

مأغبر مؼؾدومأغفمػدؼقبيمظل.

ًَؾببز موهبزقبمم ؾب مإغفببومطعؽببيمدخبؾمؼشببؿؿقبمرائقببيما رمعببومصببـع

م.اظشقطقالتي

ؾبمظفمضطعيمطؾ ةمتـووهلومجؾسمعـمصقر همدعقدًامبفومجدًا موضلؿ
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ؿبمععدتفمادؿؼؾولماٌزؼد. مبلرسيمطؾ ة موزادمضطعيمأخرىمإظبمأنمرصض

ؾبمم ؾبمبوظؾببوضلمؼبماظـالجببي موحببونموضبب ؾبمضطعببيتمواحؿػظبب تـووظبب

مػدؼقبؿفمظل معوذامتؽقنمؼومترى؟

اسؿدغومؼبماألسبقامماٌوضبقيمأنمشببرجمدبقؼقبًومظشبراءمآظبيمأومأثبوثمممممممم

جفمؼبماٌـزل مغصرفمسؾقفمعبـمعبدقبخراتـوماظعبومماٌوضبل مؼبمػبذاممممممسبؿو

اظعوممملمؼؼرتحمأغببدمذبقؽًومطفبذا مببؾماجؿفبدمبـػلبفمظقفؾبىمػدؼبيممممممممم

ؿبمظديؽبمأيمصؽرةمعومػل. مظقل

موضعمأغبدماظؽقسمسؾكماظطووظيموضول:مػؾمهزرؼـمعومصقف؟

ؾب:مػؾمػقمذلءمظؾؿـزل؟ مصّؽرتؾبمضؾقاًلمثؿمضؾ

مل:مال مظقسمظؾؿـزل.صّؽرمأغبدمضؾقاًلمثؿمضو

ؾًب:مػدؼيمظل؟ مدلظ

مأجوب:مظؽمواحدموظلمآخر.

مشرؼى!مدلظؿؾبف:معومحفؿف؟

ملمؼؽـماظؽقسمطؾ ًا مأذورمإظبمحفبؿمطبػمؼبده مصلبلظؿؾبف:مػبؾمممممم

ماذرتؼؿفمعـمضررودقي؟

مأجوب:مال.

مصّؽرتؾبمضؾقاًل:مػؾمػقمععدغلمطفربوئل؟
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مأجوب:مغعؿ مإغفمطذظؽ.

مػؾمػقمعومأصؽرمصقف:مػوتػ؟

اهلدؼيمعـماظؽقس مطوغؿومسؾؾؿٔمهلوتػٔمجبققباظٔ مممأخرجمأغبد

أحدػؿومبؾقنمأزرقمواآلخرمبؾقنمأغبر مطوغومعـماظـقعماظرخقص موظؽبـمم

مبوظـلؾيمإظبمأولمػوتػمجققبالمؼبمايقوةمصؼدمطوغومطـزًامسظقؿًو.

ؾبمعـماإلثورةمأغبؾماهلوتػماألغببر مرؾبىمأغببدمإظبلقبمأنممممم غفض

ذبؿقسيمعبـماظؼطبعمالمأسؾبؿمسـفبوممممممأصؿحماظعؾؾي مؼبماظداخؾمطوغًمػـوك

ذقؽًو موظؽـمأغبدمضول:مظؼدمدّظينمصوحىماٌؿفبرمطقبػمأرطؾبف مػـبوكممممم

مذرضبيمظؽؾمػوتػ مغضعفومؼبماظداخؾ.

ؾبمأغبدمػوتػل مرشؿمأنمصوحىماٌؿفرمطونمضدمذرحمألغبدم أسطق

طقػقيمترطقؾفمإالمأغفموجدهمأصعىمٓومؼظـ مصؼدمضضكموضؿًومضبوولمصقفم

ر مثبؿموضؿبًومأربقلمٌعرصبيمطقػقبيموضبعماظشبرضبيمؼبممممممممصؿحماهلوتػمحبذ

عؽوغفو مثؿمطقػمغشغقبؾماهلوتػمظؾؿرةماألوظب موظؽـمبعدماغؼضوءمدبوسيمم

مطونماهلوتػمجوػزًامظؾعؿؾ.
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م
أصدرمظقغًومأصػرمويـًومظطقػًو مورؾىمإدخبولماظؿبورؼومواظلبوسي مممم

ثؿمادؿمصوحىماهلوتػ مطونمذظؽمٓؿعًومحؼًو مبدأتؾبمأتصبػحماًقبوراتممم

مبقـؿومرّطىمأغبدمػوتػف مػذهماٌرةمملمؼلؿغرقمأطـرمعـمسشرمدضوئؼ.

ؾبمرضبؿمػبوتػمأغببدمممم ضضقـوماظؾقؾيمطوعؾيمغؿصػحماهلقاتػ مخزقبغ
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طؿومخزقبنمػوتػل موطوغوماهلوتػونماظقحقدانمؼبمدظقبؾماهلبوتػمإظبمبضبعيمممم

مأذفرمسـدعومبدأتؾبمأدفقبؾمػقاتػماظعوعؾٔمؼبماٌؿفرماظذيمأسؿؾمصقف.

حقوتـومػذهماألذقوءماظصغ ة مبؿـومغعؿؿدمسؾقفوممعضقؽمطؿمتغ 

قبمأتصؾمبفمبعبدمسشبرممم ؾبمأغؿظرمأغبدمإظبمأنمضبضر مب طـ ًا محقٌمطـ

دضوئؼمعـماظؿلخ  مطؿومطونمؼػعؾمػقمذظؽمأطـرمعين مػومسبـمضدمببدأغومم

مغشعرمبرصوػقيماٌدنمسـماألرؼوف.

ـمسـدعومعضكماظشفرماألولماضطررغومظدصعمصوتقرةمطبؾ ة مملمغؽبمم

ضدمحلؾـومهلبومحلبوبًو موعـبذمذظبؽماظقضبًمببدأغومغؼؿصبدمؼبمادبؿكدامممممممممم

ماهلوتػ.

■   ■   ■ 
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 أمحد |الفصل الجانُ م■
طونماظعؿؾمؼل مسؾكمعبومؼبرام موطبؾمعبومٗـقـبوهمبعبدمرحؾؿـبومممممممم

مادؿطعـومهؼقؼفمبعقنماهلل.

ملمغعدمشبشكماٌطر مملمغعدمغفؿؿمظؾربد مملمغعدمغػؽرمأؼـمغـبوممم

طؾ مطؾمذبلءمببوتمعؿبقصرًا مبػضبؾماهللمثبؿمّلبوسدةماظلبقدمممممممموعوذامدـل

مدوعلمظـومرغبفماهلل.

ملمغؽـماظقحقبدؼـماظبذؼـمدبوسدػؿماظلبقدمدبوعل مطوغبًمػـبوكمممممممم

ذبؿقسيمعـماظشؼؼمعـمصقضـوموهؿـومهقيمأغودًومتؼؾؾًمبفؿماظظبروفمم

واألضدارمإظبمأنموصؾقامإظبماظلقدمدوعلمظقلوسدػؿ مرشؿمأغـومملمغؽـمسؾكم

ؾًبمأسبرفماظؼؾقبؾمسبـمحؽوؼبوتفؿ مرّبومممممممممصؾيمضر ؼؾيمبفبؿمإالمأغبينمطـب

مدصعينماظػضقلمظؾؿؼصلمسـفومحؿكمأضورغفومحبؽوؼؿـو.

أحدماظػؿقونمطوغًمحؽوؼؿفمشرؼؾيمبعضماظشلء مصؼدمطبونمؼؿقؿبًوممم

عـذماظصغر مؼعقشمؼبمدارماألؼؿبوممإظبمأنمأخذتبفمسوئؾبيمبلبقطيمتعبؿينمممممم

عره موتغبق مظقغبف مملمممبف مضوعًمتؾؽماظعوئؾيمبؿغق مامسف موضصمذبم

ؼعؾؿماظػؿكماظؽـ مسـماظلبؾىمإظبمأنمسبوشمععفبؿمصبرتةمثبالثمدبـٔ ممممممم

حقٌمسؾؿمبعدػومأنمابـفؿومضدمضوعمصفلةموملمؼعـبروامسؾقبف موأغبفماآلنمممم

ؼؾعىمدورماظػؿبكماظضبوئعمبوالدبؿمواظشبؽؾمورّبوماظؿصبرصوت!مملمؼعبدمممممممم
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ماظػؿكمؼعؾؿمعـمؼؽقنمبوظضؾط.

ئعمضبدمسبودمإظبماٌـبزلمبعبدمربقلمممممماألشربمعـمذظؽمأنماظػؿكماظضبوم

شقوب معومإنمرآهمحؿكمسؾؿمأغفمغلكيمرؾؼماألصؾمسـفمؼبمطؾمذلء موملم

مؼؽـمطؾمػذهماظلـٔمإالمْـؾمدورًامظقسمإال مواآلنمملمتعدمظفمأيمصوئدة.

ػربماظػؿكمظقؾقٌمسـمذاتف موؼؽققبنمذكصقؿفماًوصبي مصغققببرممم

مؼعؿؾمؼبماظـفورة.متلرضبيمذعرهموظقغف موبوتمؼعقشمؼبماظعؿورةموحده

قبمببٔمم اظشؼيمهؿـومهقيممثونمصؿقوتمذؼقؼوت مترتاوحمأسؿورػ

قبمهؿؾمطؾمسوممأعاًلمؼبمأنمتؾبدمصبؾقًو موؼبممم ؿبمأعف اظـوغقيمواظعوذرة مطوغ

مطؾمعرةمتؾدمبـؿًومتؼررمأنمهؿؾمبكخرمسؾكماظػقر.

ؿبماألمموػبلمتؾبدممممممم ػؽذامإظبمأنمتعـبرتؿبماظبقالدةماألخب ة موتقصقب

ودببعي موتببزوجماألبموحصببؾمسؾببكماظصببممخبباللمسببوممعببـمبوظؾـببًماظؿ

مزواجف موملمؼعدمأحدمؼؽرتثمظؾؾـوت.

ؿبمإحببدىماظػؿقببوتماظؿلببعمبنػؿببولمواضببح مصؼببررم وؼبمؼببقممتقصقبب

قبمؼعؿؾـماآلنمؼبمحقوطبيمم اظـؿوغقيماظؾوضقوتمتركماٌـزلموػربـمدقؼًو موػ

ماظلفودمؼبماٌـزل.

ؾبمأدريمإذامعبومطوغبًمحؽمممم وؼؿـبومأغبوموػوظبيممممشرؼؾيمػذهماظبدغقو مظلب

مأضلكمٓومالضوهمش غو مرّومالمؼؽقنمػذامصقققًوموظؽـمطؾمذلءمغلمقب.
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ؾبمضبدمممممم سؾكمطؾمايولماظققممدـصؾحمؼبماظعشبرؼـمعبـماظعؿبر مطـب

ؿبمأدعورػومبشؽؾم ضررتؾبمدؾػًومأنمُأػديمػوظيمػوتػًومربؿقاًل مصؼدماشبػض

قنمؼبمطؾ  مطؿومأغفبومسؿؾقبيمجبدًاموتلبفؾماظؿقاصبؾمبقــبومسـبدعومغؽبمممممممم

ماًورج.

ؾبمػوتػببًومظببلموآخببرمهلوظببي موسببدتؾبمإظبماٌـببزلمحقببٌممممم اذببرتؼ

اظؾذؼببذماظببذيمؼؾبؾببوعمؼبمأصكببرمماغؿظببرتينمبؼوظببىمعببـمطعببؽماظشببقطقالتي

ماٌؿوجر.

ؿبمآثبورماظشبؼوءممم ؿبمأرقلموأطـرمرّضي مزاظ ظؼدمتغققبرتؿبمػوظي مأصؾق

سـفو مذعرػومبوتمرقؼاًلمؼصؾمإظبمأدػؾمزفرػو مسققغفبومبوتبًمأطـبرمممم

ء مأخ ًامبوتًمتـوممغقعبًومسبذبًوموتلطبؾمرعوعبًومذبفقًو مظؼبدمصبربتؿبممممممممذطو

مطـ ًامظؿقؼقؼمػذا.

اظققممطوغًمترتديمضؿقصًومأصبػرموتـبقرةمضصب ةمدبقداء متبربطمممممم

ذعرػو موترتبديمضبررٔموسؼبدًامعبـماظـبقعماظبرخقص موظؽـفبومتؾبدوممممممممم

عبقؾيمطؿومسفدتفو موؿقبؾمطؾمعومؼؿعّؾؼمبفو مغوػقؽمسـماظبذطوءماظبذيممم

ؿبمتعّؾبؿماظؼبراءةموحبدػومإظبمأنمبوتبًمممممممتؿ ؿقزمبفمعـذماظصغر مصؼبدمتوبعب

معّطؾعيمسؾكماظؽؿىموا٘التمواىرائدماٌكؿؾػي.

طوغًمتؿؼـمسؿؾبفومبشبؽؾمٓقبز مطبؾمعبرةمأتبذوقمصقفبومطعؽبيممممممممم
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تصـعفومطوغًمأظذقبمعـمدوبؼؿفو ماظققممطوغًماظؽعؽيمشـقيمبوظشبقطقالتيمم

ةمعـماظؽعؽمسودة مصفلمتؽّؾػماظدمسي مالمغؿـوولمػذهماألصـوفماظػوخر

ؿبمطعؽيمٓقزة. ماظؽـ  موظؽـماظققممطونمٓقزًا موظفمصـع

ؿبمبفمطـ ًا مملمتؽبـمغقسقبيماهلقاتبػمممم أػدؼؿفوماهلوتػ مصػرح

مصوخرة موظؽـفومبؾلوريمتػلمبوظغرض مإضوصيمإظبمأنمأظقاغفومعبقؾي.

صؿقـوػؿببومورّطؾـببوماظشببرائح موضضببقـوموضؿببًومرببقؼاًلمغؿصببّػقفوممم

ػمعومْؽــومسؿؾفمبوهلقاتػ مصؾوإلضبوصيمإظبمخبدعوتماالتصبولمممموغؽؿش

طوغًمػـوكمعػؽرة مودوسيمعبعمعـؾقببف مواألعببؾمعبـمذظبؽمأغبفمضبػبظمممممممم

ماألؼوممواظؿقارؼو مطونمػذامعذػاًل.

ضضقـوماظؾقؾمطّؾفمغلبؿؿعمإظبماظـغؿبوتماٌكؿؾػبي موغبؿعّؾؿمطقػقبيمممممم

مؼـو.اظؽؿوبي مودفقبؾـومأرضوعـو موِـومسبؿؾماهلقاتػمؼبمأؼد

بؾلببوريمطوغببًمأؼقبوعـببومتشببؾفمبعضببفو موظؽـفببومطوغببًمبلببقطيمم

موعرضبي موملمغطؾىمأطـرمعـمذظؽ.

رّومملمغلؿطعمأنمنؾىمطؾمعومضبؾقمظـبو مصؿبـاًلمملمغلبؿطعمإظبمممم

اآلنمأنمغقصرمدعرمتؾػوزمصغ  موملمؼؽـمعـماألوظقؼوت مطؿومأغـوماسؿدغوم

مؼبماٌـزلمإظبماظـقم.مسؾكماظعؿؾمإظبموضًمعؿلخر مثؿماظعقدةمظؾقدؼٌمععًو

ٓومطونمؼشغؾموضؿـومػقمتعؾؿماظؼراءة مبقـؿومطوغًمػوظبيمتؿصبػحممم
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ؾبمعبومأزالمأحبوولمضببراءةماظؼصبصماٌصببقرة مممممم ا٘بالتمواىرائبد مطـبب

ؾبمأدؿغرقموضؿًومرقؼاًلمؼبمصّؽماألحرف. موطـ

ؾبمررؼؼًومزبؿؾػًومإظبماٌـزل مطوغًمػوظيمضدم ؼبمعلوءمذاتمؼقممدؾؽ

ؿبمسؾكمإجوزة ؾبمأضصرمررؼؼمعـمعؿفبريمإظبماٌـبزلممممحصؾ ضص ة مصلؾؽ

محقٌمالمْرمبوٌؿفرماظذيمتعؿؾمصقفمػوظي.

ؼبماظطرؼؼمادؿقضػينمإسالنمطؾ  مإغفومصقرةمعـزلمرؼػلمضبدؼؿ مم

ؼشؾفماٌـوزلمؼبمضرؼؿـو مُطؿىؽبمصقضفمطالممطبـ  مببدأتؾبمأحبوولمتففؽبيممممم

ؾبمظقمأنمػوظيمطوغًمععل. ماظؽؾؿوت موٗـق

األولمعبينمسبدةمدضبوئؼ مذطرؼبوت...ماٌوضبل...ممممممادؿغرقماظلطرم

ماظؾعقد...

مػـوكمدطرمآخرمؼبماألدػؾ مأصغرمحفؿًو:معـمأضب...

ؾبمصببقتًومإظبمجببوغممؼؼببقل:معببـمأضببقىماظرواؼببوتماظعوٌقببيم مسعبب

مظؾؽوتىماظشف مسؾلماظؾؽر.

غظرتؾبمإظبمجوغم مإغفمذوبمؼؼوربمرقظل مرّومؼؽربغلمبؾضبعمم

وءمرأسمطبػببلمبفببومععظببؿمذببعره مدببـٔ مؼرتببديمدببرتةمزرضببوءمبغطبب

وبـطواًلمضطـقًومأدقدًامؼؾدومعـمغقعمجقد مالمؼؾدومسؾقفماظؿشبردمأومحؿبكممم

مايوجي موػقمصبقدماظؼراءةمجقدًا.
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م
ؾًب:مذؽرًا. ُّمإظقفموضؾ ماظؿػ

ؾبمأدبؿطقعممممم غظرمإظلقب مطوغًمسققغفمحودقبة مالمؼؾبدومظطقػبًو موظلب
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!مدبللمعبـمدونمممدبقؾمأيمابؿلوعيمسؾكمػبذاماظقجبف مإغبفمصبورممجبداًممممم

معؼدعوت:مأالموقدماظؼراءة؟

ؾبمضؾقاًل مملمؼؽـماظؽـ ونمعـؾل مصوظؿعؾقؿمإجؾوريمؼبمػذهم ارتؾؽ

ؾًب:مضؾقاًل. ماظدوظيمحؿكمعرحؾيمعؿؼدعي مأجؾ

ؽبمضعقػًومؼبماٌدردي؟ مضول:مػؾمطـ

ؾب:مملمأرتدماٌدرديمأدودًو. معومبوظف؟مٌوذامضبرجينمبلدؽؾؿف؟مأجؾ

ؽبمتعؾؿمأنمػذام مالمصبقز.ضول:مأغ

ؾبمؼبمضرؼبيمؼبمدوظبيمأخبرى موملمممم ؾًب:مملمأطـمؼبمػذهماظؾؾدة مطـ ضؾ

مؼؽـماظؿعؾقؿمإجؾورؼًو مسؾكماألضؾمسؾكمعومأزـ.

مضول:مغبدًامهلل.

ؾبمأنمأغفبلممممممم ملمأصفؿمذقؽًومٓومؼؼبقل معبوذامؼرؼبدمبوظضبؾط؟مصضقببؾ

ؽبمأغبؽمعبـماظؼبرى ممممم ايدؼٌموأسؿذرموأشودر موظؽـفمبودرغلمضوئاًل:مضؾب

قبمإظبماظؼرى؟ظذظؽمادؿق مضػؿؽمػذهماظؾقحي مػؾمه

ؾبمبوخؿصور:مرّو. مأجؾ

مضول:مػؾمهىمأنمتشوػدماظػقؾؿ مإغفمجقد.

ؾًب:مظقسمظديموضً. مضؾ

مضول:مظقسماظققم ماغؿظرميظي.
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ؾًبمأدريمملؽبمسؾلقبماغؿظوره مصفقمذكصمالم دخؾماظشوبماظؼوسي مظل

مأسرصف مبؾمملمأرتحمظفمسؾبكماإلربالق!مسؾبكمطبؾمحبولمدبلغؿظرمدضقؼبيممممممم

مواحدة مودلشودرمبعدػو.

سودمبلضبؾمعبـمدضقؼبيمضبؿبؾمبطبوضؿٔمٌشبوػدةماظػبقؾؿ مغبووظينممممممممم

ماظؾطوضؿٔموضول:مػذهمظؽ موأحضرمععؽمعراصؼًو.

ؾبمظقػؾببيمأنماظؾطوضبيماظـوغقببيمظببف موظؽـبفمؼعطببقينمإؼوػببو مممم زــب

مدلظؿف:مٌوذامتػعؾمذظؽ؟

أجوب:مملمؼؽـمأعرًامصعؾًو موأغًمترؼدهمأظقسمطبذظؽ؟مصؾؿبوذامالممم

مأصعؾف؟

ؾًب:مأغومالمأسرصؽ مصؾؿبوذامأضؾبؾمعـبؽمممم أجوبينمبلمال موظؽـينمضؾ

مذقؽًومطفذا؟

أجببوب:موٌببوذامالمتؼؾببؾ؟مإغفببومبطوضببيمظػببقؾؿمدببـؿوئل موظقلببًمم

مزبدرات!

ؾًب:مآدػمظذظؽ موظؽـينمالمأدؿطقعمأنمأضؾؾفو. مضؾ

مضول:ماظؾطوضؿونمظقلؿومظل موإذامملمتلخذػؿومصللدبؾصمعـفؿو.

ؾبمأدريمعومأضقل م وظؽـبفمضبول:مظبـمدبلبرمذبقؽًو ماسؿربػبومممممممظل

مػدؼيمعـمسوبرمدؾقؾ.
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طونماٌقضػمبرعقبؿفمشرؼؾًو موظؽـينمأخذتؾبماظؾطبوضؿٔ مأخبذتفؿوممم

وأغومأصؽرمطؿمدؿؽقنمػوظيمدعقدةمبفو موملمأطـمأدبؿطقعمأنمأصبرفمعبومممم

متؾؼكمعـمغؼقديمسؾكمبطوضوتماظػقؾؿ.

ـومعبوممغظرتؾبمإظبمعقسدماظؾطوضؿٔ مإغفماظؿودعيمعلبوء مظبقسمظبدؼممم

مغػعؾفمؼبمػذاماظقضً مرّومغلؿطقعمعشوػدةماظعرض.

عببومإنمأخببذتؾبماظؾطوضببيمحؿببكمأذببورمإظببلقبماظشببوبمبقببدهموشببودر مم

مادؿقضػؿفمألدلظفمسـمامسف مصؼول:مرّومالمغؾؿؼلمثوغقي.

ؾًب:مععمذظؽمأحىؽبمأنمأسرفمامسؽ. مضؾ

مضول:مادسينمعـللقب.

معـللقب!مػذامادؿمشرؼى مأػقمعـماظـلقون؟

ؾبماظؾوبمصؾؿمؼػبؿحمأحبد معبـماٌػبرتضمأنمممممسدتؾبمإظبماٌـ زل مررض

متؽقنمػوظيمؼبماٌـزل مصفلمؼبمإجوزةمعـماظعؿؾ مػؾمذػؾًمإظبماظلقق؟

ؾبمثوغقببيمم ؾبماظؾببوبمثوغقببيموضببدمبببدأماظؼؾببؼمؼـؿببوبين مررضبب ررضبب

مأغودؼفو:مػوظي!مػؾمتلؿعقـين؟م

ؾبماظؾبوب مملمؼؽبـمممممم ؾبمعػؿبوحلماًبوصموصؿقب المذبقى!مأخرج

م مالبدمأنمػوظيمؼبماظلقق.اٌػؿوحمؼبماظداخؾ

فبمعـودبىمالدبؿكداعف مممم ؾبمػوتػل مصفقموضب ؾبمضؾؼًو مأخرج عوزظ
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وظؽـفمطونمعغؾؼًو!مملمأغؿؾفمأغفمطونمحبوجيمإظبمإسودةمظشبقـماظؾطورؼبي ممم

مسـدعومسبؿوجمػذهماألجفزةمصنغفومأحقوغًومدبذظـو.

وصببؾؿفمبوظؽفربببوء مواغؿظببرتؾبمبضببعمدضببوئؼمطوغببًمأرببقلمٓببومم

ؾًب مأذعرمأنم ضؾممؼدقمبلرسي موأنمؼديمببدأتؿبمترجبػ مٌبوذامؼبومممممزــ

مأغبد مإغفومؼبماظلقق مظكبؿؽبماظؼؾؼ؟

ؾبماهلوتػ مصؾعٌمإظلقبمبردوظيمأنمػـوكمأربعماتصبوالتمعبـممم ذغقبؾ

مػوظي مالبدمأغفومطوغًمترؼدمأنمدبربغلمأغفومدؿؿلخر.

ؾبمرضؿفؿو مرنقبمربقؼاًلمإظبمأنمأجبوبمصبقتفبمملمأسفبده مإغبفمممممم رؾؾ

مل:معرحؾًو معـماٌؿؽؾؿ؟صقتؾبمرجؾمطؾ  مضو

ؾبمأنمأدبلل:مأظبقسمػبذامػبوتػممممممم ؿبمبضعمثبقانمإظبمأنمادبؿطع عض

مػوظي؟معـماٌؿؽؾؿ؟

ؽبمأخقػو؟ مأجوب:مغعؿمإغفمػوتػمػوظي مػؾمأغ

ؾًب:مغعؿ معـمأغً؟ مأجؾ

أجوب:مأغومرؾقى محووظـوماظؿقدثمإظقؽمعرارًاموظؽـمػوتػؽمطبونمم

معؼػاًل.

موظي؟اآلنمبدأتؾبمأضؾؼمصعاًل:مػؾمحدثمعؽروهمهل

ؿبميودثمد  موػلماآلنمؼبماٌشػكماٌرطزي. مأجوب:مظؼدمتعرض
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ملمأسدمأذعرمبلوضلقب مورأدلمبوتمثؼبقاًلمجبدًا موملمأسبدمأسبرفممممم

اظؽؾؿوتمأومحؿكمغطؼمأيمذلء متبوبعمضبوئاًل:مػـبوكمطلبرمؼبمذراسفبو مممممم

ؿبمبشؽؾمحود موػلماآلنمؼبماظعـوؼيماٌرطزة. موضدمغزص

ؾبمبوبماظشؼيمعػ ؾبمبلضصكمدبرسيممبدأتؾبمأرطض مترط ؿقحًومورطض

إظبماٌشػك معومؼزالماهلوتػمسؾكمأذغل مملمأدؿطعمضقلمأيمذلءمطؿبومملمم

ؽبم أدؿطعمأنمأضػؾماهلوتػ مطؾمعومأمسعفماآلن:مػؾمتلؿعين؟...مأعومزظ

مسؾكماهلوتػ؟...م

ؾبمسؾبكماهلببوتػ موظؽبـينمبوظؽبودمأمسبع ماٌلؿشببػكممممممم غعبؿمعوزظب

ضربمخقورمظـؼؾفومبعبدمايبودث ممماٌرطزيمملمؼؽـمبعقدًا مالبدمأغفمطونمأ

اظعـوؼيماٌرطزة مالببدمأنماظقضبعمخطب  مػوظبي...مأرجبقكمأنمتؽبقغلممممممم

مخب  مؼومربمأظطػمبـومؼومرب.

ؾبمإظبممممم ؾبمسبـماظعـوؼبيماٌرطبزةموجرؼب ؾبمؼبماٌشػك مدلظ دضوئؼموطـ

ؾبماظغرصبي مممم ؾبمبلرسيمأدللمسـمػوظي مأخب ًاموصبؾ اظطوبؼماظـوغل مدخؾ

ؾبمبلرسيمصبنذامبفبمم ومػوظبيمسؾبكماظػبراشمعغؿضبيماظعقبـٔ متؾبدومممممممدخؾ

عؿعؾي موػـوكمخدوشمسؾكموجففو موضبؿودمحبقلمدبوسدػوماألؼلبر ممممم

طؿومأنمػـوكموحدةمدممعقصقظيمبوإلبرةمسؾكمؼدػوماظقؿـك مواظعدؼبدمعبـممم

مأدالكماٌراضؾيمايققؼي.
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ؾًبمؼبديمسؾبكمذبعرػو مأؼؼظؿفبومممممممم ؾًبمعـفبومبفبدوء مووضبع اضرتب

ؿبم ؿًب:مأغببد...ممممبؾطػمعـودؼًومامسفو مصػؿق سقـقفو موغظرتؿبمإظبلقبموضوظب

مأغومآدػي.

ؾًب:ماٌفؿمأغؽمخب  مايؿدمهللمسؾكم ؾبمإصؾعلمسؾكمصؿفوموضؾ وضع

ماظلالعي.

م

■   ■   ■ 
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 هالْ |الفصل الجالح م■
ؾبمؼبماظلبقق موؼبممممممم ؾبمإظبمػـبو مطـب ؾبمأدريمطقبػموصبؾ أعل مظلب

ُّمؼبماٌشػك. ميظوتلبمب

ؼمٌين موذراسلمالمأدؿطقعمالمأذطرمذقؽًومٓومحدث موظؽـمرأدلم

هرؼؽفببو مواآلنمأغببومأرضببدمؼبماٌشببػكمؼبماظعـوؼببيماٌرطببزة مواىؿقببعممم

مؼفـؽقغينمسؾكماظلالعي مؼؾدومأنماألعرمطونمدقؽًو.

ؾًبمأسرصبفمػبقمأغبينمعؿعؾبي مذبلءمعبومصببربمسبقينممممممممممم طؾمعبومطـب

ؾبمسقينم ظالدؿلالممظؾـقم موبعدمصرتةمذعرتؾبمبقدهمتداسىمذعري مصؿق

ؾبمأدريمطقػموصبؾ موعبـمأخبربه موعبوذامأخبربه ممممممصنذامبفمأغبد  مظل

مرّومبوتمؼعرفمعومجرىمأطـرمعين.

ؾبم ؾبمأنمأسؿذرمإظقف موظؽـفمأوضػين ماٌفؿمأغينمخب  مأشؾؼ حووظ

ؾبمظؾـقم. مسقينمذبددًاموادؿلؾؿ

ؾبمسقينمبعدمصرتة مصؽونمأغبدمصبؾسمإظبمجوغم مأسؾؿمأغفم صؿق

ؾبمظفم ؾب:ممممملمؼغودر موظـمؼغودرمبدوغل مضؾ ؾبماغؿؾوػبفمأغبينمادبؿقؼظ أظػ

مأغبد...معوذامجرى؟

ؽبمأغبدمإظلقبموضول:مطؾمذلءمسؾكمعومؼرام مظؼدمدورتماألعقرم اظؿػ

مسؾكمخ .
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مدلظؿف:مػؾمػقمحودث؟

ؾبمػـو؟ ؾًب:مطؿمعـماظقضًمضضق مأذورمبوإلصبوب مصللظ

مأجوب:مإظبماآلن معومؼؼوربماالثينمسشرمدوسي.

مطؾمػذهماٌدة!مدلظؿف:موعؿكمدلخرج؟

مجوب:مسـدعومؼطؿؽــوماظطؾقىمسؾكمطؾمذلء.أ

ّببومأنمذراسببلماظقلببرىمطوغببًمتببمٌين موطببونماظضببؿودمؼؾّػفببو مم

ؾًب:مػؾمػـوكمطلقر؟ مدلظ

مأجوبمأغبد:مضوعقامبؿـؾقؿفمؼبماظعؿؾقوت.

ؾًب:مأعـمعشؽؾيم سؿؾقوت!مػؾمطونماظقضعمدقؽًومإظبمػذامايد؟مدلظ

مأخرى؟

مأجوب:مال مصؼطمذراسؽماظقلرى.

وكمتؽؾػيماظعؿؾقي مواإلضوعيمؼبماظعـوؼيماٌرطزة مععمذظؽمطوغًمػـ

ػؾمغلؿطقعمدصعمطؾمذظؽ؟مملمأدؿطعمأنمأدللمأغبدمعؾوذرة مأسؾبؿمأغبفممم

ؼػؽرمؼبماألعرموالمؼرؼدمعـوضشؿفمععل موأسؾؿمجقبدًامأنمإجوبؿبفمسبـمأيمممم

مدمالمؼؿعؾؼمبذظؽمدؿؽقنم"اٌفؿمأغؽمخب ".

قيموبـؽماظبدم ممرؾؾًماٌؿرضيمعـمأغبدمأنمؼراجعماٙودؾيماٌوظ

مدققٔماظقضًمسوجاًلمأممآجاًل مأرجقمأنمؼل ماألعرمسؾكمعومؼرام.



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ          ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

31 

ؾبمؼبماظػراش مأغظرمحبقظلمألولمعبرةمسؾبكمممم شودرمأغبدمبقـؿومبؼق

ماٌرضكماآلخرؼـ.

ؾبمؼبمشرصيمذاتمغوصذةمزجوجقيمطؾ ةمتطبؾمسؾبكماٌشبرصٔمؼبمممم طـ

ماظعـوؼي موعـمػـومأدؿطقعمأنمأذوػدمعرؼضٔمآخرؼـ.

ولمطؾ ًامؼبماظلـ موضعمسؾكمجفوزمظؾؿـػسماالصطـوسل مطونماأل

المؼؾدومؼبمحوظيمجقدة مواآلخرمطونمرػاًلمؼبماًوعليمعـماظعؿر مطونمضدم

صؼدمدوضف مذبعرتؾبمبؼشبعرؼرةمتلبريمؼبمجلبدي مغببدًامهللمسؾبكمطبؾمممممممم

مذلء.

ؾبمسقينمأغؿظرمسقدةمأغببد موأرجبقمأنمؼؿبدبرمأعبرهمسـبدمممممم أشؿض

ماٙودى.

■   ■   ■ 
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م

م

م

م

م



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ          ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

30 

 أمحد |الفصل الزابع م■
عـماظغرؼىمأنمعشؽؾيتماألطربمملمتؽـماٙودبؾي مببؾمطوغبًمؼبمممم

مبـؽماظدم.

أخربغلماٌلمولمبؾلوريمأنمػوظيمضدماحؿوجبًمإظبموحبدتٔمعبـمممم

ماظدمماٌرطز موسؾلقبمأنمأسققبضماظؾـؽموحدتٔمٓوثؾؿٔ.

مدلظؿفمسؾكماظػقر:مػؾمصبىمأنمأتربقبعمأغو؟

 ماٌفؿمأنمتؿقصرموحبدتٔمتعقضبونمممأجوب:مظقسمعفؿًومعـمؼؿربع

ؽبمأغً؟ مبـؽماظدم.مػؾمػـوكمعشؽؾيمإذامعومتربقبس

ؾًب:مظديمصؼرمدم مالمأدؿطقعماظؿربع. ؾبمضؾقاًل مثؿمطذب مارتؾؽ

مأجوبمبؾلوري:مإذنمارؾىمعـمإخقاغؽ مأومحؿكمأصدضوئؽ.

مإخقان!مأصدضوء مأخشكمأغينمالمأعؾؽمأحدػؿو!م

ؾبمأضّؾىماألعر مصبىمأنمأوّصرمعؿ ربقبسًومبلرسي مػؾمدبقؼؾؾممخرج

ؾبمأدري.موػببؾمدقلببلظينم أحببدمعببـماظعببوعؾٔمؼبماٌطعببؿمعلببوسدتل؟مظلبب

مأحدػؿمٌوذامالمأتربعمأغو؟موػؾمسؾلقبمأنمأطذبمرقلماظقضً؟

ؾبمحبؿقببكمذبدؼدة موسبوؼـينمرؾقبىمممممم ؾبمؼبماظـوعـيمأصبؾ سـدعومطـ

اٌدؼـيمؼبماٌـزل موملمتؿقاغكمزوجيمأبلمسـمإخؾبوريمأغبينمأسبوغلمعبـممممم

مدز موػقمعرضمضوتؾ.اإلؼ
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ؾبمأٗـبكمأنمأضبرأهممممممم ؾبمعؼواًلمأومطؿوببًومسبـماإلؼبدز مطـب طؾؿومصودص

بلفقظي موظؽـينمأبدأمبؾعضماىؿؾمثؿمأذعرمبصداعمؼبمرأدبل موتعبىممم

مؼبمسقين موجفدمطؾ مصبعؾينمأتركماألوراق موأحوولمتـودلماألعر.

طؾمعومأسرصفمسـماإلؼدزمػلمععؾقعوتمعؿػرضيمعبـماظـبوس م"ػبؾمممم

أنمصالغًومؼعوغلماإلؼدز؟"م"إغفمؼؿـوولماظعدؼدمعـماظعالجوتموعبعممتعرفم

ؿبمزوجؿبفممم ذظؽمصؼدمأصقىمبوظؿفوبمخط "م"ملمؼعشمرقؼاًل موضدمأصبقؾ

مبذاتماٌرض"...

طوغًمزوجيمأبلمضدمأخربتينمأغينمظـمأسقشمربقؼاًل مطبؿمطوغبًمممم

دعقدةموػلمتؼقلمذظؽ مملمتؽـمايقبوةماظطقؼؾبيمعبـمآعبوظل موظؽبـمأنمممممم

ـماظؿفوبوتمخط ة مواٌؾقًمؼبماٌشػك مواٌقتماظؾطلء مػذامعومأسوغلمع

مطـًمأحلىمظفمحلوبًو.

واظققممػوظيمحبوجيمإظلقب محبوجيمإظبماظـؼقد موإظبمعؿربعمبوظبدم مم

موطالػؿومصعىمسؾلقب مؼومإهلل مالموعؾينمأخذهلو.

ؾبمأتقضعمأنماٌؾؾغمدقؽقنمطبؾ ًا مظقؾبيمؼبممم عررتؾبمبوٙودى مطـ

زة موسؿؾقبيمجراحقبي موغؼبؾمدم مببوظطؾعمدبقؽقنمعؾؾغبًوممممممماظعـوؼيماٌرط

طؾ ًا موضدمطون مصفذامعؾؾغمملمأحؾؿمؼقعًومأنمأعلؽفمبقدي مصؿـمأؼـمظلم

مأنمأجؾؾف؟
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شودرتؾبماٌشػكمأحوولمإسودةمحلوبوتل معفؿبومضّؾؾؿفبوموعبعؿفبومممم

موررحؿفومملمأطـمألصؾمإظبمحؾ مسؾلقبمأنمأرؾىماٌلوسدة موظؽـمعكبـمعؽبـ؟

ؿ؟مرّببومؼلببوسدغلمبنسطببوئلمعؽوصببلتلمعلببؾؼي مممصببوحىماٌطعبب

مادؿؼطوعمراتم مبؾماظعؿؾمدونمراتى موظؽـمحؿكمػذامظـمؼؽقنمطوصقًو.

ؾًبمصقفببو مػببؾمممممممم ػببؾمأعببرقبمسؾببكماٌؿببوجرماٌؿـقسببيماظببيتمسؿؾبب

م؟موطقػمظلمأنمأددقبػؿ؟دقلوسدوغين

ػؾمدقلوسدغلماٌؿفرماظذيمتعؿؾمصقفمػوظي؟موظؽـبفمدبقعؾؿماآلنممم

ماظعؿؾمظعدةمأذفر مصؽقػمدـلدماظدؼـ؟أنمػوظيمظـمتلؿطقعم

مؼومإهللمدوسدغل!

ؾبم ؾبمأعوممالصؿيماظعرضماظلقـؿوئل موضع درتؾبمؼبماظطرؼؼ مووضػ

ؾبمدوخرًا محؿكمػبذاماظؼبدرممم ؾبماظؾطوضؿٔ مابؿلؿ ؼديمؼبمجقمموأخرج

ماظؾلقطمعـماظرتصقفمملمغلؿطعمايصقلمسؾقف.

ؾبمصببقتًومؼؼبقلمظببل:مػببؾمحضببرتؽبمظؿشببوػدمم ؾبمسـببدعوممسعبب مجػؾب

ماظعرض؟

ؾبمذوبًومأسبرفمعالرببف مملمأرهمعـبذمعبوممممم ؽبمعـمخؾػل مصرأؼ اظؿػ

ؼؼوربماظـؿونمدـقات مذبعرهمأدبقدمغبوسؿ موسققغبفمايوٌبيمملمتبؿغ ممممممم

أبدًا مازدادمرقاًل موظبفميقبيمخػقػبي مؼرتبديمثقوببًومؼصبحمأنمأصبػفومممممممم
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مبوظرمسقي مدرتةمعؼّؾؿي موبـطولمعـماظؼؿوشماظؾين مإغف...مصققج!

ؾبمصر اظصبعى مصؼبدمممحًومظؾؼوئف مخوصيمؼبمعـؾمػبذاماظقضبًمممابؿلؿ

سؾكمؼدمصقبقجمؼبمطبؾمعشبوطؾـوماظلبوبؼي!مممممماهللمصرججرتماظعودةمأنمؼؽقنم

مإغفمعـؾمأبطولمايؽوؼوت مؼظفرونمؼبماظقضًماٌـودىمدائؿًو.

لبمرقؼبؾ!مػبؾمدبوصرتؽبمإظبمممم ؾبمبوبؿفوج:مصققج!مملمأركمعـذموض ضؾ

مػـومأؼضًو؟مععؽمحؼمصفذهمعدؼـيمعبقؾي.

ضؾؾمصققجمعصوصقيتمبوبؿلوعيمسذبي موظؽـفمضول:مأػاًلمبؽ مػبؾمم

مدؾؼمأنماظؿؼقـو؟

ؾبمأغبفمغلبقين موظؽـبفمممم ظقمملمضبدثمذلءمعـؾمػذامعـمضؾؾمظظــ

ؾب:مأغومأغبد مأالمتذطرماظطػؾٔماهلبوربٔمم ملمؼذطرغومؼبمآخرمظؼوءمظـو مضؾ

ؽبمماظؾذؼـمدوسدتفؿومؼبماظؾقر مثؿمؼبماظلػرمإظبمػـو مأالمتذطرمأغؽما تصبؾ

مبوظلقدمذوديمسؾدمايػقظمعـمأجؾـو؟مأغومأغبد.

صركمصققجمذعرهمضؾبقاًل مؼؾبدومأغبفمؼقاجبفمصبعقبيمؼبماظؿبذطر ممممممم

موظؽـفمضول:مأغومملمأرطىماظؾقرمؼبمحقوتل!

ؾًب:مالمتؼبؾمأغبؽمملمتؽبـمممم ػذامبوظضؾطمعومضوظفمؼبماٌرةماظلوبؼي مضؾ

ومإظبماٌؽؿؾبيممأؼضًومتعؿؾمؼبمعطعؿمؼبماٌدؼـبيما٘بوورة موأغبؽمملمتلخبذغمممم

ماظعوعي...
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مضقؽمصققجموضول:مالمأذطرمأغينمشودرتؾبمػذهماٌدؼـي!م

ؾبمأغفمذؾقفمظبف مم ػـوكمخطىمؼبمػذاماظشوب مؼبماٌرةماٌوضقيمزــ

وظؽـمؼصعىمسؾلقبمتصدؼؼمذظؽمؼبمعرةمثوظـي!مإغفمػقمبؽؾمتلطقد موظؽبـمم

م!ٌوذامؼـؽرغومؼبمطؾمعرة؟مػؾمؼعوغلمعـمصؼدانمحودمؼبماظذاطرة؟مرّو

ضولمعلؿدرطًو:مظؼدمادؿقضػينمعـظركموأغبًمهبدقمؼبماإلسبالن مممم

ظببديمبطوضببيمٌشببوػدةماظػببقؾؿ موظببقسمععببلمعببـمؼشببوػده مؼبماظعببودةمالم

ؼـفببذبماظـببوسمإظبمأصببالمماألرؼببوف مرشببؿمأغببينمأجببدػومعبقؾببيمجببدًامم

موعـعشي.

غظرمإظلقبموضدمطونمعـماظلفؾمجدًامأنمؼؼرأمسالعوتماظؼؾؼمواهلبؿقبمؼبمم

محدثمخطىمعو؟موجفل مضول:مػؾ

ؾبمأؤعببـمأنموجببقدمصقببقجمؼبمأيمعؽببونمػببقمعببـماظعالعببوتم عببومزظبب

ؿبممممممم ؾًب:مأخبيتمػوظبيمتعرضب ايلـي موأنماظػرجماضرتبمبطرؼؼبيمعبو مضؾب

ميودث موػلمؼبماٌشػك موسؾلقبمدصعماظؿؽوظقػ.

ماسؿذر:مآدػمجدًامظلؿوعمذظؽ مػؾمػلمسؾكمعومؼرام.

ؾًب:مأجؾ مغبدًامهلل. مأجؾ

موظقػماٌشػكمبوػظي؟ضول:مغبدًامهلل موػؾمتؽ

ؾبمأدريمإذامعومطوغًمبوػظيمبوظـلؾيمٌشبػك مم ؾًب:مظل ؾبموضؾ ابؿلؿ
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موظؽـفومبوػظيمبوظـلؾيمظل.

مضول:موتعوغلماآلنمعـمعشؽؾيماظلداد.

أذرتؾبمبوإلصبوب مصللظينمسـماٌؾؾغماٌطؾقب موعومإنممسعماٌؾؾبغمم

محؿكمأعلؽمبقديمودقؾينمخبطقاتمواثؼيمدونمأنمؼؼقلمذقؽًو.

ؾبمعـمؼؼقدمزعوممأعقرغو مظؾقظبوتممطؿمأحؾؾ ؾبمعومؼػعؾ مظطوٌومطـ

أذعرمأنمأحدػؿمأخذمبزعومماألعقرمسينموظقمظقػؾي مطؿمػذامعرؼح مأرؼدم

مأنمأضعمطؾمذلءمجوغؾًو مأرؼدمأنمأشؿضمسقينمدونمأنمأصؽرمؼبمذلء.

دببرغومعلببوصيمغصببػمطقؾببقعرتمدونمأنمغؿقببدث موصببؾـومسؿببورةم

ؾًبمأنمأضبرأممممبلقطي مطوغًمغظقػيمهبقطمبفبومذبف ممم اتمعبقؾبي محووظب

اظالصؿيماظرئقلقيم"عبب...ببرطببب...ببز...مسبببؾب...ببد..."مملمأطدمأغفبلمم

ضراءتفمحؿكمدقؾينمصققجمإظبماظداخؾ مطوغًماظعؿبورةمعؾقؽبيمبوٌؽوتبىمممم

واٌبقزػٔ مأخببذغلمصقببقجمإظبماظطبوبؼماظرابببع مإغببفمؼعبرفمٗوعببًومأؼببـمممم

مؼذػى.

مبـببببو...ممتؼبقلم"اظعببببب...ممموضػـومأعوممببوبمسؾبّؾؼبًمسؾقبفمالصؿبيمممم

ؼبببي...ماظصبببب...مبقبب...بقببي"مأدارغلمصققجمإظقفمؼؾّؼـينمعومدلضقلمؼبم

اظداخؾ:مامسعينمجقدًامصفبذامعفبؿ مسببـمغرؼبدمأنمسبصبؾمسؾبكمعبولمممممممم

ؼلوسدغومسؾكمسالجمأخؿؽ مسؾقبؽمأنمتـؾبًمأغبؽمععقُؾفبوماظقحقبد موأنمممممم
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أرضبًومأومذبؼيمأومأيممممظقسمظدؼؽمدخؾمعوظلمش ماٌطعؿ موأغبؽمملمتبرثمم

مسؼورمعـمواظدك.

ؾًب:موطقػمظلمأنمأثؾًمطؾمػذا؟ مدلظ

أجوب:مبؽؾمبلوريمسؾقؽمصؼطمأنمتذطرمامسؽ موطؾمذلءمعلفؾم

مسـدػؿمسؾكمايودقب مأخرجمبطوضؿؽماظشكصقيمصؼط.

ؾًب:مأغومالمأعؾؽمبطوضيمذكصقي. مبعدمدؽقنمضص مضؾ

متػوجلمصققجمظذظؽ:معوذا!مالمٗؾؽمبطوضي!موطقػمتعقش؟

ؾبمضوئاًل:مأزـمأغينمملمأحؿففومإظبماآلن مظقسمظديمأرصبدةمم ابؿلؿ

ؼبماظؾـقك مظقسمظديمسؿؾمحؽقعل مملمأرتدمعدرديمأومجوععي مملمأضبدمم

مدققبورة مصؾكبؿمأحؿوجفو؟

ؾب. موضعمصققجمؼدهمسؾكمرأدف:مػذامأشربمعوممسع

ؼؾدومأنماظقضعمطونمدقؽًو مصعودمؼؾػمؼبماٌؿرمؼػؽرمؼبمحؾ مضول:م

غؾبكرجمبطوضيمذكصقي موضدمؼلبؿغرقمػبذاموضؿبًو مطؿبومضبدمممممممإذنمسؾقـومأن

مدبضعمظؾؿلوءظي مودصعماظـؼقد...مأوه مػذامظقسمسؿؾققبًومسؾكماإلرالق.

سودمصقبقجمإظبماظلبؽقتمواظبؿػؽ  مثبؿمدبورمخبورجماٌؾـبكموػبقممممممممم

ؼػؽر مالمؼؾدومأغفمضدمتقصبؾمإظبمحبؾ مغظبرتؾبمإظبماٌؾـبكمأحبوولمحػبظممممممم

معؽوغف مصؼدمسبؿوجفمؼبمأيموضً.
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ؾبماٌل مإظبمجوغىمصققج موطونمعومؼزالمشورضًومؼبماظبؿػؽ  مم توبع

ؾبمذكصًومؼل معؼرتبًومعقبو مإغبفماظشبكصممم درغومأعؿورًامسـماظعؿورةمورأؼ

اظذيمأػداغلمبطوضيتماظػقؾؿ معبوذامطبونمامسبف؟...معـلبلقب!مإغبفمضبؿبؾممممممم

حؼقؾيمسؾكمزفره مُطؿؾًمسؾقفومبعضماظشبعوراتماظعشبقائقي مؼصبعىمممم

ومسـمبعد موؼؾدومأغفمؼل معؼرتبًومعـماظعؿورةماظيتمخرجـومسؾلقبمضراءتف

معـفومظؾؿق.

غظببرمإظقـببو موؼؾببدومأغببفمتببذطرغلمسؾببكماظػببقر متقضببػمأعوعـببوممم

مودلظين:مطقػمطونماظػقؾؿ؟

ؿبمأخببيتميببودثمممم ؾب:مملمأدببؿطعمعشببوػدتف مظؼببدمتعرضبب أجؾبب

معمدػ.

ضولمعلؿـؿفًومبلبرسيمسفقؾبي:موأغبًمػـبومظؿقصبؾمسؾبكماٌبولمممممممم

مػماٌشػك.ظلدادمعصورؼ

ؽبممممم إغفمذطل مأذرتؾبمبوإلصبوبمصللل:مطؿمػبقماٌؾؾبغماظبذيمحصبؾ

مسؾقف؟

ؾًب:مالمذلء معـماظقاضحمأغفؿمظـمؼعطبقغلماٌبولمدونمبطوضبيمممم أجؾ

ؾبمأعؾؽمواحدة. مذكصقي موظل

مضول:مالمٗؾؽمبطوضيمذكصقي!مٌوذا؟
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ؾًب:مملمأحؿٍمواحدةمإظبماآلن مطؿومأغفبومتؽّؾبػممم صّؽرتؾبمضؾقاًلمثؿمضؾ

ؾبماالحؿػوزمبف.عؾؾغًومصضقب مؾ

مابؿلؿمعـللقبمودلل:مطؿمػقماٌؾؾغماٌطؾقب؟

ملمأحوولمأنمأخػلمذقؽًومسـفمرشؿمأغفمشرؼىمسقبو مرّومؼلبؿطقعمم

اٌلبوسدةمبشبؽؾمأومببكخر معبومإنمأخربتبفماٌؾؾبغماٌطؾبقبمحؿبكموضببعممممممممم

حؼقؾؿفمسؾكماألرض موصؿقفو موأخبرجمعـفبومرزعبيمعبـماظـؼبقد مببدأممممممم

ميمؼبمسققغـو مصؼدمطونمعواًلمطـ ًا!مؼعدػومأعوعـومواظدػشيمواضق

اغؿفكمعـمسدقبماٌؾؾغماٌطؾقبمطبوعاًل موسرضبفمسؾبلقبمآلخبذه مضبولمممممم

مصققجمصقرًا:معـمأغًمؼومػذا؟مأرجقمأالمتؽقنمػذهمغؼقدًامعلروضي!

ؾبمأغبقيماظؿبربعمبفبو مأملمهضبراممممم ضقؽمعـللقبموضول:مأبدًا مطـ

ٌرطزمحقٌمأغفومطوغًمهلذاماٌرطزمعـمأجؾماظـؼقد ماسؿرباػومغؼقدًامعـما

مدؿذػىمإظقف.

بؼقـومصوعؿٔ موظؽـمرشؾيتمؼبمايصقلمسؾكماظـؼبقدمشؾؾبًمطبؾمممم

ؾب:موظـمأطقنمعدؼـًومظؽمبوٌول؟ مإحلوسمأومتػؽ  مغظرتؾبمإظقفموضؾ

مأّطدمعـللقب:مػذهمأعقالمتربسوت مظـمأرؾىمإظقؽمأنمتعقدػو.

مطونمصققجمعومؼزالمش مأطقدمٓومؼػعؾ:مػذامعولمطـ !

ـللقب:مطـؿؿومدؿقصالنمسؾكماظـؼقدمعـمعصودرمذؿقبك مإذامعومضولمع
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مملمؼؾزعؽؿومػذاماٌولمصألتوبعمررؼؼلمإذن.

أعلؽمعـلبلقبماظـؼبقدمظقعقبدػومإظبمايؼقؾبي مملمأدبؿطعمأنمأردعمممممم

ؾبمإظقفمصقرًامأنمؼرتؼقبٌ:معفاًل مإغينمصعباًلمحبوجبيممم غػلل موظؽـينمرؾؾ

مؼبمأدرعموضً.معوديمأليمعلوسدة مودلحوولمأنمأردقبمعبقؾؽمػذا

ضولمعـللقب:مصدضينمالمداسلمهلبذا مصؼبطمدبوسدمأخؿبؽمودبلطقنمممممم

مدعقدًا.

ؾبمش مأطقدمأغينمأصعبؾماظصبقاب ممم غووظينماظـؼقدمصلخذتفو معوزظ

وؼؾدومأنمصققجمعومؼزالمضؾؼًومأؼضًومبشلنمعـللقب موظؽـمملمؼؽـمظديمخقورم

مآخر مأرجقمصعاًلمأالمتؽقنمػذهمغؼقدًامعلروضي!

وسدة مصلسودمحؼقؾؿفمإظبمزفرهموتبوبعمررؼؼبفمإظبمممذؽرتفمسؾكماٌل

ماٌرطزمظقؿربعمبؾوضلماٌولماظذيمضبؿؾ مطؿمػقمذكصمشرؼى.

مغظرمصققجمإظلقبمودلظين:مػؾمأغًمواثؼمٓومتػعؾ؟

ؾبمأدري مطبؾمعبومأرؼبدماآلنمأنمأدبددماظـؼبقدممممممم ؾبمبصدق:مظلب أجؾ

موأخرجمػوظيمعـماٌشػكمبلدرعموضً مبعدػومدلصؽرمصقؿومدلصعؾ.

مأرجقمأنمْرمطؾمذلءمسؾكمعومؼرام.ضول:م

ؾًب:موذبلءمآخبر مػبؾمتلبؿطقعمأنمتؿبربعمممممممم غظرتؾبمإظبمصقبقجموضؾب

مبوظدم؟
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 هالْ |الفصل اخلامط م■
ؾبمبلعلمذبددًا مالمأذطرمأغفمعضكمؼقممواحبدمدونمأنمأراػبوممم حؾؿ

ؼبمعـوعلمعذمصورضؿـو مأعل...مظؼدمتدبقبرغومأعرغومإظبماآلن مصفبؾمؼلبؿطقعممم

م؟مؼومربمأردؾمإظقفمعـمؼعقـف.أغبدمتدبرمأعرماٌشػك

طوغًمؼديمتمٌين موأذعرمبصداعمعلؿؿر مأحوولمتذطرمعومجرىم

بصعقبي مطؾمعومأذطرهمأغينمطـًمأد مؼبماظلقق مالمأذطبرمحؿبكمأغبينمممم

ؾبمأد مسؾكماظرصقػ!مالبدمأغفومدقورةمضدمصؼدتم ؾبمأضطعمررؼؼًو مطـ طـ

ؾبمأدبممم  مصؼبطمثبؿممماظلقطرةموخرجًمسـماظشورع مطؾمعومأذطرهمأغبينمطـب

ؾبمؼبماٌشػك!مشرؼىمعومحدث. مصفلةمادؿقؼظ

ؿبمػبسمدبوسوتمإظبمأنمسبودمأغببد مؼؾبدوموجفبفمعشبرضًو ممممممم عض

مجؾسمإظبمجوغممودلظين:مطقػمحوظؽماآلن؟

ؾًب:مخب  مطؿمػلمصوتقرةماٌشػك؟ مأجؾ

مأجوب:مالمتؼؾؼل مظؼدمتدبرتؾبماألعر.

مدلظؿف:مطقػ؟

م.أجوب:مػـوكمعرطزمظؾؿربسوتمضوممبلدادمطؾمذلء

ملمأصدق موظؽـمأغبدمأّطدمظلمذظؽ موأخربغلمأغفمملمؼؽبـمظقفبدممم

معـؾمػذاماٌرطزمدونمعلوسدةمصققج.
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صققج!مػؾمػقمؼبمػذهماٌدؼـي؟مصققجماظذيمدوسدغومدوعًو موػومػبقمم

ؾبمأغبد:مأؼـمػقماآلن؟ مؼلوسدغوماآلنمأؼضًو مدلظ

مأجوب:مؼؿؽػؾمبلعقرمبـؽماظدم مإغفمػـو.

ؾًب:مأرؼدمأنمأراه مظؼدمع فبمرقؼؾ!مضؾ مضكموض

ابؿلؿمأغبدموضول:مملمؼؿغ مطـ ًا مضؾقؾمعـماظشعرمسؾكماظقجبفمم

صقلببى مدققضببرمسـببدعومؼـؿفببل مأعببوماآلنمصفققبببومحضقبببريمغػلببؽممممم

مظؾؿغودرة.

ملمتؽـمظديمحوجقوتمػـو مصؼدمحدثمطبؾمذبلءمصفبلة مطبؾمعبومممممم

أعؾؽمػلمحؼقبؾيتماظصبغ ة مواظؾلبؽقؼًمواًؾبزماظبذيماذبرتؼؿفمؼبممممممم

دموشودرغوماظغرصي ماوفـومإظبمبـؽماظدمموظؽـمصققجماظلقق مغبؾفومأغب

ملمؼؽـمػـوك مأخربغبوماٌقزبػمأغبفمشبودرمعـبذمضؾقبؾ محبــبومسـبفمؼبممممممممم

ماىقارموحقلماٌشػكمصؾؿمنده مظؼدماخؿػك!

شرؼىمأعرمصققجمػذا مأذطرمأغفمملمؼؽـمؼذطرغومؼبماٌبرةماٌوضبقي ممم

ؾبمم أغببد:مػبؾممممصفؾمدقذطرغومبعدمعرورمعومؼؼوربماظـؿونمدبـقات؟مدبلظ

متذطركمصققج؟

مأجوب:مؼبماظقاضعمملمؼؿذطرمذقؽًو.

ػـوكمخطىمعوموالمذؽ موظؽـفماآلنمظقسمػـو مرّومضوبؾـوهمعبرةمم
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أخرىمؼبموضًمالحؼ مأعوماآلنمصؽونماٌـزلموصراذلماظداصهمطؾمعبومأصؽبرممم

مصقف.

ؾبمحفوبل موأوضبػمأغببدمدبقورةمأجبرة ممممم ؾبمثقوبل موظػػ ارتدؼ

ؾبممموسدغومإظبماٌـزل مطوغًم ؿبمسؾكماٌغقى معبومإنمدخؾب اظشؿسمضدمأوذؽ

ؾبمسؾكماظػقر. ؾبمثقوبلموِ ؾبمإظبمصراذل مادؿؾدظ محؿكماوف

ؾبمعـؿصبػمممممم ؾبمبعدمعومؼؼوربماألرببعمدبوسوت مطبونماظقضب ادؿقؼظ

ؾبمأٌحمضقءًامصودرًامعـمشرصيمأغبد مإغفمملمؼـؿمبعد. ماظؾقؾ موطـ

ؾبمودرتؾبمبؾطءمإظبمشرصؿف موغظبرتؾبمعبـمذبؼماظؾبوبمإمممم ظبمعبوممغفض

ؼػعؾ مطونمصبؾسمسؾبكماألرضمؼؼبرأمؼبماٌصبقػ مإغبفمؼصبؾل مأزـبفممممممم

مؼصّؾلمذؽرًامهللمسؾكمدالعيت.

سدتؾبمإظبمشرصيت موٗبددتؾبمسؾبكماظػبراشمبفبدوء موذبؽرتؾبماهللمممممم

مسؾكموجقدمأغبدمؼبمحقوتل.

ؾبمأصعؾبفمضؾبؾمايبودث مظؼبدمسبودتممممممم أغبد ماآلنمتذطرتؾبمعومطـب

ذبوبمصضبقظلمؼبمررؼؼبلمإظبممممماظصقرمإظبمذاطرتلمصفبلة مظؼبدمادبؿقضػينممم

اٌـزل مطونمؼؼقممبدسوؼيمشرؼؾي مؼؼقلمأذقوءمسـماظؼؾقب مسـماظعقبقن مم

سـماٌشوسر مأّطدمظلمأغفمظقسمعـفؿًومأومؼؼرأماٌلؿؼؾؾ مصؼطمضبؾؾمضؾقبم

ؾبمبعوذؼي موظؽـفمأّطدمأنماظؼؾقبمالببدمعبـممم اظعوذؼٔ مأخربتفمأغينمظل
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ؾبمذبقؽًومممسشقؼمهلو موضدمؼؽقنمصردًامعـماألدرة مز ؾبمأغينمرّوممسعب ــ

ؾبمإظقفموضدمطونمضدمغصىمخقؿيمصبغ ةمسؾبكمربرفمممم سـمواظدتل مصفؾل

اظطرؼؼ مبدأمؼلللمأدؽؾيمعؾدئقي مورؾىمإظلقبمأنمأضقممبؾعضماإلذبوراتمم

وايرطوت مواظـظرمإظبمصقرموأذؽول مملمأصفؿمعومؼػعؾ موملمؼؽبـمذظبؽممم

سبقدمإظبماٌـبزلمممعفؿًو مطؾمعومأرؼدمأنمأمسبعمعبومدبقؼقلمسبـمأعبلموأنمأممممم

مألحضقبرماظعشوء.

أخ ًامملمأمسعمطؾؿيمواحدةمسـمأعبل مطبؾمعبوممسعؿبفمطبونمسبـممممممم

ؾبمأطقودبلموحؼقبؾيت موشبودرتؾبمعلبرسي موملمأدِرمطقبػممممممم أغبد مغبؾب

مسربتؾبماظشورع مأزـمأغفومطوغًماظؾقظيماظيتمحدثمصقفومايودث.

■   ■   ■ 

م

م

م

م

م

م

م



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ          ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

45 

 أمحد |الفصل الضادظ م■
اظؿببوظل مأغبببدماهللمأغببينمملمأشببرقمؼبمموفببزتؾبمظؾعؿببؾمؼبماظقببقم

اظببدؼقن موإالمطوغببًمحقببوتلمدببؿكؿؾػمٗوعببًو موظؽببونمظؾعؿببؾمرعببؿممممم

زبؿؾػ مطونمذظؽمبػضؾماهللمأواًلمثؿمبػضؾمصققج مطبؿمشرؼبىمأعبرمػبذاممممم

ماظشوب مالمأزـمأغينمدلصفؿفمؼقعًو.

حضقبرتؾبمصطورًامدرؼعًو مطؿومجفقبزتؾبمهلوظيمسص ًاموصطوئرمضبدقبعؿفومم

مراش.هلومسؾكماظػ

ؿبمػوظيموذبؽرتينمسؾبكماإلصطبوممم  موببدأتؿبمتلطبؾمببؾطء ممممرادؿقؼظ

ؾبمأرىمأغفومملمتؽـمسؾكمرؾقعؿفو مػـوكمذلءمعومضبزغفبو مم وظؽـينمطـ

مدلظؿؾبفو:معوماألعر؟

ؿًب:مالمذلء. مأجوب

ؾًب:مالمتؾدؼـمدعقدة مالم اسؿدتؾبمأنمػذهماإلجوبيمتعينمذقؽًو مصؼؾ

كمعومؼرام مايؿدمهللمتؼؾؼلمصفذهماإلصوبيمدؿزول موطؾمذلءمدقؽقنمسؾ

مأنماظقضعمملمؼؽـمخط ًا...

مضورعؿينمضوئؾي:مأسؾؿمذظؽ.

ؾب:مإذنمعومضبزغؽ؟ مملمتؽـمسؾكمرؾقعؿفومسؾكماإلرالق مضؾ

ؾبمرجباًلمؼبماظطرؼبؼ مطبونممممم ترددتؿبمطـ ًامضؾؾمأنمتؼقل:مظؼدمضوبؾب
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ؼدقبسلمأغفمؼؼرأماظؼؾقب مطونمصبؾسمؼبماظطرؼؼموؼؼوبؾفماٌورقبة موؼبمدضوئؼم

مػؿمعـمضبؾقبقنموعـمضبؾقبفؿ.طبرب

ؾًب:مػذامأشربمسؿؾمأمسبعمسـبفمؼبمحقبوتل!موعبومسالضبيمذظبؽممممممم ضؾ

مبوألعر؟

ؿًب:مظؼدمادؿقضػين متبرددتؾبمؼبماظؾداؼبيمأنمأمسبع موظؽبـينممممم توبع

ؾبمأنمحقوتلمأصغرمعبـمأنمأصوجبلمصقفبومّبـمضببؾينمأومؼؽبرػين ممممممم زــ

ؾبمظف. مصودؿؿع

ؾًب:موّوذامأصؿك؟ مدلظ

ؿًب:مظؼدمضولمأنمظلمملمآخذماألعرمسؾكمربؿؾماى د موظؽـمػوظيمضوظ

مأخًومضبؾقبينمأطـرمذلءمؼبماظدغقو...موأغين...مأغين...

ؿبمػوظيمرؼؼفو موبدأتؿبماظدعقعمترتضبرقمؼبمسقـفبو مالمأصبدقمممم بؾع

ؿبمأخ ًا:مضولمأغينمالمأدؿقّؼف. مأغفومتػعؾمذظؽمبـػلفو مضوظ

طونماظؿصرفماظطؾقعلمأنمأضبقؽ موظؽبـمدعبقعمػوظبيمعـعبؿين مممممم

مومأنمتلخذمطالممذكصمدكقػمؼبماظطرؼؼمسؾكمربؿؾماىد؟مطقػمهل

ؾًبمأدريمعبـمؼؽبقنمػبذا ممممممم ؾًب:مظلب ؾبمؼديمسؾكمذبعرػوموضؾب وضع

وطقػمظفمأنمؼؼرأمعومؼبدقبسلمأغبفمؼؼبرأه موظؽبـمثؼبلمبشبلءمواحبد مإنمممممممم

ؾبمشؾققبًو. مصوحىمايؼمؼبمعـؾمػذاماظؼرارمػقمأغو موأغومظل
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ؿبمػوظبيمراضبقي مأرجبقمأالمتػؽبرمؼبمذبلءمطممممم فبذامثوغقبًي مممابؿلؿ

ؾبمأودقبسفومألخرجمإظبماظعؿؾ. مغفض

ؾًب موبعبدمسشبرمدضبوئؼمممممممم ؾًبماألجبرةموجؾلب ؾًبمايوصؾبي مدصعب رطؾ

تقضػًمايوصؾيمؼبماٌقضػمظؿقؿقبؾماظرطوب مدخؾمسددمطبؾ معبـفؿموضبدمممم

ؿبمصؿوةمذؼراء مذعرػومضص معػؿقل مترتبديمم اعؿألتمطؾماٌؼوسد مودخؾ

وتـبقرةمببوظؾقنماألببقضمممممضؾعيمزرضوءماظؾقن مورؼؿبًومرمسقبًومعبـمضؿبقصمممم

واألزرق موحذاءمبؽعىمعرتػع متؼوربماظعشرؼـمعـماظعؿبرموتؾبدومعبـمممم

سوئؾببيمرصقعببي موظؽببـمايببظمملمضبوظػفببومحقببٌمأنمايوصؾببيمطوغببًمضببدم

ماعؿألت موسؾقفوماٌغودرةمواغؿظورمحوصؾيمأخرى.

م
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ملمؼؽـماظعؿبؾمبعقبدًا معبـمػـبومأدبؿطقعماظلب مظعشبرمدضبوئؼ ممممممممم

ؾبمألجؾلفومعؽوغل ؾبمعـمايوصؾي.غفض م موغزظ

ذلءمؼبمزبقؾيتمأخذغلمإظبمعقضػمعشوبف معؿبكمحصبؾمذظبؽمؼبوممممم

مترى؟

ؾبمررؼؼلمد ًامسؾبكماألضبدام مملممم توبعًمايوصؾيمررؼؼفو موتوبع

ؿبمعـفوماظػؿوةماظشؼراء مٌوذام ؿبموغزظ تغىمايوصؾيمسـمغظريمسـدعومتقضػ

ؿبمايوصؾي؟ مترط

رّومؼبماووػلمصؼبط ممطوغًمواضػيمسؾكمبعدمأعؿورمتـظرمإظلقب مأوم

مصؾؿوذامتـؿظرغلمصؿوةمعـؾفو؟موّوذامؼفؿفومأعري؟

ؾبمإظقفو مصؽونمعبـماظقاضبحمجبدًامممم درتؾبمبشؽؾمرؾقعلمإظبمأنموصؾ

ؽبمعبـماٌدؼـبيمأظبقسمممممم أغفومتـظرمإظلقب مبؾموبودرتينمايدؼٌ:مأغبًمظلب

مطذظؽ؟

ؾبمعـمػذهماٌدؼـي. ؾًب:مظل ؾبمعؿعفؾًومظلماهلو موظؽـينمأجؾ متقضػ

ؿبمعق مضقبقيمدماهلو:مأسينمأغؽمعـماظرؼػ.ضوظ

ؾًب:مغعؿ. مغظرتؾبمإظبمثقوبل موأجؾ

ؿًب:مالمتؼؾؼ مإغفومثقوبمعدغقي موظؽـمملمؼعبدمأػبؾممم ؿبموضوظ ابؿلؿ

ماٌدؼـيمؼػعؾقنمعومتػعؾ.
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ؾب؟ ؾًب:موعوذامصعؾ مدلظ

ؿًب:معبوموبدهمرؾقعقبًومالمصبدوغبفمطبذظؽ مممممم زادتؿبمابؿلوعؿفوموضوظ

ؾبمألذؽركمسؾكمعوم ؽب.سؾكمطؾمحولمظؼدمتقضػ مصعؾ

ؾًب:مالمذؽرمسؾكمواجى موظؽـمايوصؾيمضدمصوتؿؽ. مضؾ

ؾبمذاػؾبيمإظبمعؽبونممم ؿًب:ماغسمأعرمايوصؾي مظل أذورتؿبمبقدػوموضوظ

مربدد مأردتؾبمصؼطمأنمأخرجمعـماٌـزل.

ؿًب:معومامسؽ؟ ؿبمبلمضؾقاًلمثؿمدلظ محدقبض

ؾبمدونمأنمأدريمإظبمأيماووهمتؼقدغلمػذهماٙودثي:مأغبد. مأجؾ

ؿًب:مأزـمأغينمرأؼؿبؽمعبـمضؾبؾ مػـبوكمذبلءمممممممصّؽرتؿبمضؾقاًلمثؿ ضوظ

معلظقفمؼبمطؾمعومجرى.

أغومطذظؽمأذعرمأغفمعقضػمعلظقف موظؽـمػبذهمأولمعبرةمأهبدثمممم

مصقفومإظبمصؿوةمثرؼي مصؿوماٌلظقفمؼبمذظؽ؟

ؿبممممممم ؾبمخطبقةمالمإرادؼبيمإظبماظبقراء متقضػب ؿبمعبين مصؿقرطب اضرتب

ظدوظيمإظبماظبدولمموأذورتؿبمبنصؾعفومضوئؾي:مػؾمدؾؼمظؽمأنمشودرتؽبمػذهما

ما٘وورة؟

ؾبمبشؽؾمآظلقب:معـذمزعـمرقؼؾمصؼط. مأجؾ

ؿًب:مأزـمأغؽماظشوبمذاتفماظذيمأجؾلينمعؽوغفمؼبمايوصؾيمظؽلم ضوظ
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مالمأزؾقبمواضػي مظؼدمحدثماٌقضػمغػلفمعـذمدـٔ.

ؾبمشوظؾًومعومأضقممبذظؽ مصؾؿمؼؽـمػذاماظؿصبرفمجدؼبدًاممم حلـًو مطـ

ؿبمؼبمزببقؾيتمتؾبؽمممأومشرؼؾًومبوظـلؾيمظل موظؽـفومسـد عومذطرتؿبمذظؽمٌع

ؾبممم اظػؿوةماظصغ ةماظشؼراء مذاتماظـقوبماظػوخرةمواظؼؾعيماىؿقؾبي مطـب

ؿًبمواضػبيمالمتبدريمعبومممممممم ؿًبمايوصؾبيموزّؾب أخوهلومعـمرؾؼيمحوطؿبي مدخؾب

ؾًبمعبـمممممممممم ؾًبمأحببٌمسبـمػوظبي مسـبدعومخرجب تػعؾ مطونمذظبؽمسـبدعومطـب

ؿبمأؼوعًومدقؽي. ماظلفـ!مأوه مطؿمطوغ

ظػؿوة مإغفومػل مؼوهلبومعبـمعصبودصيمشرؼؾبي موطقبػممممممغظرتؾبمؼبما

ؾًب:مأزـمأغـوماظؿؼقـومعـمضؾؾمصعاًل. مهلومأنمتؿذطرغل؟مضؾ

ؿًب:مؼوهلومعـمعصودصي مدلحوولمتدوؼـم ؿبمدعقدةمظذظؽ مضوظ ضقؽ

مذظؽمؼبمطؿوب.

ؿبماظضقؽمبـعقعيمصوئؼي مالبدمأغفومعـمرؾؼيمحوطؿبي مبعبدممم توبع

ؿبمبؽؾمظؾوضيمتؼبقل:مآدبػيمسؾبكممم تطّػؾبل مُأدسبكمدالل مداللممممذظؽماسبـ

مصكرماظقاظل مدررتؾبمبوظؿعرفمسؾقؽ.

ؾبمأدريمعومؼؿقجىؾبمسؾبلقبمصعؾبفمؼبمعـبؾمػبذهماٌقاضبػ مإغفبوممممممم ظل

تؿوبعمرمسققبوتفوماظرصقعيمبقـؿومأسؿؾمؼقعقًومؼبمعطعؿمظؾقجؾبوتماظلبرؼعيممم

ؾًب:مأػباًل مأغبومأدسبكمأغببد مأسؿبؾمؼبممممممم اظيتمدبؾقمعـمأيمرمسققبوت مضؾب



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ          ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

50 

مرؼعي.عطعؿمظؾقجؾوتماظل

ؿًب:مدررتمبوظؿعرفمسؾقؽمؼومأغببد مأرجبقممم ؾبمبذظؽ مصؼوظ اطؿػق

مأنمغؾؿؼلمؼبمزروفمجقدة.

ؿبمبذظؽ مودورتؿبمظؿؾقٌمسـمحوصؾيمذبددًا مشرؼىمأعرػو م اطؿػ

ؿبمعؿففيمإظبمعؽونمربدد. ؿبمأغفومظقل مضوظ

■   ■   ■ 
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 هالْ |الفصل الضابع م■
يمبقدمواحدة مصؿومتبزالممأعل مؼصعىمسؾلقبماظؼقوممبوٌفؿوتماظققعق

ؾًبمظؾقظبيمظبقمطبونمايبودثمأثقببرمؼبمؼبديمممممممممم ؼديماظقلبرىمتبمٌين مدبققبؾب

ماظقؿـك مظؽونماظقضعمأصعىمبؽـ .

ؾبماىؾقسمؼبماٌـزل مأرؼدمأنمأخرج مرشبؿمأنمايبودثمطبونمممم عؾؾ

زبقػًومودقؽًوموطونمأثرهمذدؼدًامسؾلقب مإالمأغينمأرشىمؼبماٌشبلمؼبماظلبققممم

معـمجدؼد.

دمظـمؼؽقنمراضقًومسـمذظؽ موظؽـينمأسؾؿمأؼضًومأغفمظـمأسؾؿمأنمأغب

ؾبمببفمأخبربهمأغبينمدلٗشبكمؼبمممممم ؾبماهلوتػمواتصبؾ ؼرصضماظػؽرة مغبؾ

اظلقق مودلطقنمحذرة مصّؽرمضؾقاًلمضؾؾمأنمؼقاصؼ مورؾعبًومغبؾقبفينمأظبػمممم

معرةمأنمأطقنمحذرةمجدًا.

ؾبمعـماٌـزلمأٗشكمبٔم ؾبمحفوبل موخرج ؾبمثقوبل موظػػ ارتدؼ

قاق مظقسمػـوكمعـمذبلءمععبٔمأرشبىمؼبمذبرائف مصؼبطمأرؼبدمأنممممممماألد

مأخرجمعـماٌـزل.

صّؽرتؾبمؼبمأعبقرمطبـ ة مأػؿفبومطبونمأعبرماظـؼبقدماظبيتمدصعـوػبوممممممممم

ظؾؿشػك موأعرمصققجماظذيمأٗـكمصعاًلمأنمأراهمعصودصيمؼبماظطرؼؼ مػبذهمم

اٌرةمالمأغقيمأنمأترطفمضؾؾمأنمأصفؿمحؽوؼؿفمطوعؾبي مصبرشؿمأغبفمشرؼبىممممم



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ          ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

53 

مرقار مرشؿمأغفمالمؼذطرغو مإالمأنمصرؽبجؽبـومدائؿًومطونمؼالزعف.األ

ؾبمعؿفبرًامعبـممم ؾبمسـدمدققمظؾؿفقػرات مالمأذطرمأغينمدخؾ تقضػ

ػذاماظـقعمؼبمحقوتل مّومأغينمأٗشكمصؼط موّومأغينمالمأصؽرمؼبمذبراءمم

مذلء موطؾمعومأرؼدمأنمأتػرقبجمصقلى مضررتؾبماظدخقل.

قض موأٌوسمبؽبؾماألذبؽول مممطؾمذلءمؼؾؿعمػـو مذػىمأصػرموأب

ؾبمأدريمعـمأؼبـمأببدأ مظؼبدماحؿبورتؿبممممم أضراطموسؼقدموأدوورموخقاُ مظل

مسقين.

اضرتبمعقبلمصوحىماٌؿفرمظقلوسدغل مطونمسؾلقبمأنمأجوعؾفمضؾبقاًلمم

ألطلببىمبعببضماظقضببًمؼبماٌؿفببر مدببلظؿفمسببـماألضببراط مصعببرضمسؾببلقبمم

آخرمطونمضبدمممذبؿقسيمٓقزةمبلذؽولمعؿـقسي مثؿمترطينمظقلوسدمزبقغًو

مدخؾماٌؿفرمضؾؾل.

ؾبمصؼبطمأغظبرمػـبوموػـبوك مممممم ملمأجرؤمحؿكمسؾكمٌسماظذػى مطـب

ػـوكمأغوسمؼرتدونماظؽبـ معبـمػبذهماإلطللبقارات مؼوهلبومعبـمدغقبومممممممم

مسفقؾي.

غظرتؾبمإظبمصوحىماٌؿفرمعبعماظزببقن مطبونمؼعبرضمسؾقبفمسؼبدًاممممممم

ؼبمحقبوتلممثؼقاًلمعـماألٌوس مضدمالمأتصقرماٌؾؾغماظبذيمدبقدصعفمعؼوبؾبفمممم

مطؾفو.
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مغظرمإظلقبمصوحىماٌؿفرمودلل:مػؾماخرتتكبمذقؽًو؟

ؾًب:مطّؾفومعبقؾي مظؼدماحرتتؾبمصقفومطـ ًا مذؽرًامظؾؿلوسدة. مأجؾ

قبماظزبقنمطونمضبدقبقمؼبقبمبشؽؾمعؾققز مثؿمدلل:مػؾمتعؿؾبٔمم وظؽ

مؼبمعؿفرمػـو؟

ؾًب:مغعؿ معؿفرمايؾقؼوتمؼبمآخرماظشورع. مأجؾ

ؾبمأغؽمعلظق صيمبوظـلؾيمظبل مطعبؽمذاكماٌؿفبرممممابؿلؿموضول:مسؾؿ

مػقماألصضؾ.

رشؿمأنمعظفرهمطونمجودًاموثقوبفمطوغًمرمسقيمإالمأغفمطبونمظطقػبًوممم

ؾًب:مذؽرًامجزؼاًلمظؽ مرشؿمأغبؽمم جدًامصقؿومؼؼقل مملمأدبقؾمذظؽمعـف مضؾ

ملمتؿـوولماٌـؾفوتمأؼضًو مواظؽعؽوتماًوصيمؼبماألسقود محؿبكمأغبؽمملممم

معقـوتماىدؼدةمطؾمؼقم.تدخؾماٌؿفرمظؿؿـوولمعـماظ

ابؿلؿموضول:مخودعلمؼؼقممبوظؿلبققمظؾؿبلطقالت مالمأغبزلمإالمإظبمممم

مأدقاقما٘قػرات.

إغفمعغرور مؼرصعمغظوراتفماظشؿلقيمسؾكمذبعرهماألذبؼر ماظبذيمممم

ؼرتطفمعـلوبًومإظبمطؿػف موسققغفمزرضوءماظؾقن موبشرتفمذوحؾي مؼرتديم

سؾكمذراسبف ماٌعطبػمممضؿقصًومأدقدمبربطيمسـؼمغبراء موضبؿؾمععطػفم

واظؾـطولمعصـقسونمعـمضؿوشمزبؿؾلمصوخر موطالػؿومبؾقنمأدقدمأؼضًو م
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مأذعرمأغينمأضػمأعوممٓـؾمدقـؿوئلمعرعقق موػقمملمؼؿفووزماظـالثٔ.

ؾًب:مأسؾؿمأغبؽمحضبرتؽبممم ذلءمعومؼبمداخؾلمدصعينمٙوجفؿف مضؾ

مإظبماٌؿفرمأربعمعرات موأسؾؿمأغؽمهىماظؽعؽمبطعؿماظؼفبقة موحؾبقىمم

ماظلوخـي.مؾـدق موذرابماظشقطقالتياظ

ماغدػشمضوئاًل:مػؾمخودعلمثرثورمإظبمػذامايد!

ؽبمؼبماٌدؼـبيما٘بوورةمعـبذممثبونممممم ؾبمضوئؾي:مظؼدمطـ وظؽـينمتوبع

ؽبمعزالجبًومظؾبـؾٍ ممممم ؽبمضبدماذبرتؼ دـٔ متؿلققمعـماٌؿوجرماظؽؾ ة مطـ

حؾيمبعدػومرشؿمأغفومملمتؽـمتـؾٍمؼبمتؾؽماألعوطـ مأزـمأغؽمدوصرتؽبمؼبمر

مإظبمبالدمبعقدةمبوردة.

ؽبمضؾقاًلمؼػؽر مثؿمضول:مأزـمأنمذظؽمطبونمعـبذممثبونمدبـقاتممممم صؿ

مصعاًل.

ؾبمعقجفبيمحبدؼـلمإظقبفمػبذهممممممم ثؿمغظرتؾبمإظبمصوحىماٌؿفبرموضؾب

ؽبمأؼضًومؼبمغػسماٌدؼـيمؼبماظعوممغػلف مرّومطـؿؿومتعرصونم اٌرة:موضدمطـ

ؽبمؼبممبعضؽؿومعـذمذظؽماظقضً موظؽـؽمملمتؽـمؼبما ٌؿفرماظؽؾ  مبؾمطـب

معؽونمآخر.

ملمأغطؼمادؿماٌؽون مصؼدمطونماظلفـمآخرمعؽونمرأؼؿفمصقفمسـبدعومم

ؾبمأحبٌمسـمأغبد موؼؾدومأغفمصفؿمعومضصبدتؾبمسؾبكماظػبقر ماضبرتبممممم طـ
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كًب؟موملمتعبرصٔمسـبومطبؾمػبذا؟مػبؾمممممممم عينموضدمبدأمؼغضىموضول:معبـمأغب

متعؿؾٔمظزاوؼيمعو؟

ؾبموأذرتؾبمبقديمأغػلمطؾ ؾب:مممابؿلؿ ذظؽ موطؾمعومؼؿعؾؼمبف مضؾب

ؾبمؼبمتؾؽماٌدؼـيمؼبمذظؽماظقضًمصقلى مػذامطؾمذلء. مظؼدمطـ

ضببولماظؿببوجر:مأغببًمتعببرصٔماظؽببـ  معببـمأؼببـمظببؽمبؽببؾمػببذهممم

ماٌعؾقعوت؟

أوضػفماظزبقنموضدمبدامػودئًوموعـؾفرًامؼبماظقضًمغػلف مضول:مػبذامم

مذلءمعـ مظالػؿؿوم مالبدمأغؽمودؼـمعؿعيمؼبمذظؽ.

ؾب :مأبدًا مصفذامأعرمالمأبذلمجفدًامصقف مأدؿطقعمتذطرماظقجبقهممضؾ

مجقدًا مػذامطؾمعومؼبماألعر.

كبممم ؿبمسقـوهمبوػؿؿوممذدؼدموضبول:مأغب اضرتبماظشوبمعين موضدمٌع

محودةموذطقي مرشؿمأغؽماعرأةموتؾػٔمايفوب.

ؾبمبلسصوبمػودئي:مايفوبمرعبزمم أزسفينمعومضول موظؽـينمأجؾ

ماألزعونمواألسراف.اظطفورةمواظعػوفمؼبمطؾم

ابؿلؿمبلكرؼيموضول:مأتظبـٔمأغبؽمتعبرصٔماظؽبـ  مإذنمٌبوذامممممم

خؾبؾؼًماٌرأةمعـمضؾعمأسقجموظبقسمعبـمضبؾعمعلبؿؼقؿ مصوالدبؿؼوعيمػبلممممممم

ماظػضقؾي.
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ؾًب:مالمأزـمأغينمأسؾؿماظؽـ  موظؽـمأجدغلمعؾزعبيمظججوببيممم أجؾ

يمسـمأدؽؾؿؽ ماظضؾعماألسبقجمػبقمرعبزماظؾبٔمواٌطووسبي مواظضبؾعماظبذممممممم

ؿبمعـفمحقاءمبوظذاتمطونمأحدمأضالعماظؼػصماظصبدري مػبؾمتعبرفمممم خؾبؾؼ

أػؿقيمػذهماألضالع؟مإغفومهؿلماظؼؾى مأػؿمأسضوءماىلد مٗوعبًومطؿبوممم

متػعؾمحققباء.

ضول:مععمذظؽمملمؼعؿبربماهللمذبفودةماٌبرأةمطشبفودةماظرجبؾ موملمممممم

مؼعطفوماظؼدرمغػلفمعـماٌ اث.

ؾًب:مظؽؾمذلءمحؽؿؿف مأالمؼؽػقؽمأن طؾمعلبؾؿمؼؿقجبىمسؾقبفمممممضؾ

أنمطبطقمخطقمػوجرمؼبمايٍمبٔماظصػومواٌروة مصرؼضيمسؾكماىؿقبع مم

موالمؼصحمايٍمعـمدوغفو.

مضول:موعوذامسـمإخراجمحقاءمآدممعـماىقبي؟

 مأملمتؼبرأمضقظبفمتعبوظب:مصلزهلؿبومممممضدمبرقبأػوماهللمؼبماظؼرآنؾًب:مأجؾ

ماظشقطون.

ابؿلؿماظشوبمضوئاًل:مػذامعـ مجدًا مظطوٌومطوغًمغظرتبلمظؾـلبوءممم

مزبؿؾػي مصؿومضقظؽمؼبماظرجؾمؼؿزوجمأربعمغلوء؟

ؾًب:مذرعماهللمتعددماظزوجوتمألغبفماألسؾبؿمبلسبدادماظـلبوءمإظبممممم أجؾ

ولمدوعبًو مصشبرعماهللممماظرجول موطؿومغرىمأنمسددماظـلوءمؼػققمسددماظرجبم
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تعددماظزوجوتمظصوحلماظـلوءمالمظؾرجول محقٌمالمتظبؾمإحبداػـمببدونمممم

مزوج.

ابؿلؿمضوئاًل:موػؾمترضٔمأنمؼؿزوجماظرجؾمبعدكمثوغقبيموثوظـبيممم

مورابعي؟

ؾًب:مدلظؿينمدمااًلمذكصقًومحبؿبًو موإجبوبيتمػبلمال موظؽبـممممم أجؾ

ؾبمعـفـ موػبذامأعبرمم ذكصبلمالمممػـوكمغلوءمؼؼؾؾـمبوظؿعدد موظؽـينمظل

مسالضيمظفمحبؽؿيماهللمؼبمطؾماظعؾود.

ظػقبمذراسقفمسؾكمبعضفؿومحبرطيمتش مإظبماإلسفبوبمواإلثبورة ممم

ؾبمأنماظزواجمػقمأطربمخطلمؼؼرتصفماظشبوبمحببؼمغػلبفمممم وضول:مظطوٌومزــ

موحرؼؿف.

ؾًب:مطبؾماألغؾقبوءمتزوجبقا موضبدمأحؾقببقامزوجبوتفؿموطرقبعبقػـمممممممم ضؾ

مواسؿـقامبفـ.

ًو:مظببـمأضببقػمذببقؽًو مػببذهمأولمعببرةمرصببعمؼدؼببفموضببولمعلؿلببؾؿ

مأسرتفمبوهلزْيمأعوممأغـك مػذامؼقممٓقزمصعاًل.

ثؿمرصعماظؽقسماظذيمطونمضدماغؿؼوهمعبـماٌؿفبرموضبول:مطبونمذظبؽمممممم

مٓؿعًومحؼًو مظرّوماظؿؼقـومثوغقيمؼومبوئعيمايؾقى.

ثؿمغظرمإظبمصوحىماٌؿفبرموضبول:مصؾؿـؿبِؼماًبوُماظبذيمتشبوء ممممممم
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محؼًو.ودلدصعمظؽمحلوبفمال

حوولمصوحىماٌؿفرمأنمؼــقفمسـمذظؽ موظؽـبفمرصبضماالدبؿؿوعمممم

إظبمأيمطؾؿي موشودرماٌؿفر مورطىمدقورتفمايؿراءماظػبوخرة مواغطؾبؼممم

مبفومبعقدًا.
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 أمحد |الفصل الجامن م■
رشؿمأنمػوظيماآلنمخب  موػلموؾسمؼبماٌـزلمبلعبون مإالمأغبينممم

معـماالتصولمبفومبٔمائمواآلخر.مملمأدؿطعمأنمأعـعمغػلل

ملمؼلرماظعؿؾمبشؽؾمجقدماظققم مصؾؿمأطـمأدؿطقعماظرتطقز مطؾؿبومم

تذطرتؾبمعومجرىمذبعرتؾبمببدضوتمضؾبممتؿلبورع موببوًقفمعبـمأدبقأمممممممم

ماالحؿؿوالت موبًمأصؽرمبوٌوضلمواٌلؿؼؾؾموطؾمذلءمؼبميظيمواحدة.

ـممممم سؿؾبلمممؼبماالدرتاحيمدلظينمأحدماظبزعالءمسؿبومجبرى مصؾبؿمؼؽب

بوٌلؿقىماٌطؾقب مصلخربتفمبويبودث موعبومجبرىمعبعمػوظبي مصبؿػفقبؿممممممم

اظقضببع موبببوركمظببلمسؾببكمدببالعؿفو موظؽـببفمضببول:مسؾقببؽمأنمترطببزمؼبم

ماظعؿؾ موإالمصؾـمتلؿطقعمجينماٌول.

ؾًب:ماظـؼقدمتذػىموتلتل مأعومأغومصؾلمادؿـؿوريماًوص. مضؾ

م.ضول:مأغًمتعققبلمطـ ًامسؾكمأخؿؽ مصّؽرمبـػلؽمضؾقاًل

ؾًب:مأعبؾمذلءمأنمتؿعىمعـمأجؾمأخؿؽ. مضؾ

ملمؼػفؿماظشوبمعبومأسبين موسبدغومإظبماظعؿبؾمعبـمجدؼبد مأذبعرمممممممم

ؾبمعبدؼـًومألحبدمبوٌبول موأنمغؼبقدممممممم براحيمطؾ ةمطؾؿومتذطرتؾبمأغبينمظلب

اٌشػكمضدمدؾبددتؿبمبلفقظيمبػضؾماهلل موسؿؾلمؼل مبشبؽؾمرؾقعبلمدونممم

قبمأصؽرمؼبمتطقؼرم سؿؾبل موايصبقلمسؾبكممممضغقط موظؽـمبعدمايودثمب
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مضدرمأطربمعـماٌولمؼلؿحمظلمبؿقص ماظؼؾقؾمألوضوتمايوجي.

ؾبماظعؿببؾ موبببدأتؾبمأوببقلمؼبماٌدؼـببيمبوحـببًومسببـموزقػببيمم أغفقبب

ؾًبمأسؾبؿمأغبينمأحببٌمسبـموزقػبيمظقؾقبيمالمتؿعبورضمعبعممممممممم إضوصقي موطـ

ماٌطعؿ.

عضكماظققمماألولمدونمأنمأجدمأيموزقػي موضدمطونمأعرًامعؿقضعبًو مم

ؼؽببـماظعـببقرمسؾببكموزقػببيمأعببرًامدببفاًل مبوإلضببوصيمإظبمسببدممتببقصرممصؾببؿم

ماٌمػالتماظعؾؿقيمسؾكماإلرالق.

ؼبماألدؾقعماظؿوظلمعررتؾبمإظبمجوغىمزبزنمطؾ  مؼؾدومأغبفمتبوبعممم

ؾبمسبـمممم ؾبمودبلظ ظشرطيمتصـقعقي مإغفمضبقيماظعدؼدمعـماظرباعقؾ مدخؾب

مؿكزن.وزقػي موأخ ًامسـرتؾبمسؾكمعومأحبٌمسـف محراديمظقؾقيمظؾ

ايرادبيماظؾقؾقبيمملمتؽبـمتؿعببورضمعبعمدوامماٌطعبؿ متؾبدأمعببـممممممم

اظلوسيماظلودديمعلوءمإظبماظلوسيماظـوغقبيمسشبرمظبقاًل موضببدثمتؾبدؼؾمممممم

ظؾؿقاسقد مأحقوغًومأحرسمعـماظلبوسيماظـوغقبيمسشبرةمظبقاًلمإظبماظلوددبيمممممم

مصؾوحًو.

ؾبمراضببقًومسببـماظقزقػببيمم ؾبماظعؿببؾ مودلبوذببرمؼبماظغببد موطـبب ضؾؾبب

وظؽـمػوظيمملمتؽـمطذظؽ مطوغًمتشبعرمبودبؿقوءمعبـمضبراري مممممواألجر م

حقٌمملمتؽـمتلبفمبؿفؿقعماظـؼبقد موببدواممطفبذامدبقفعؾفومتؾؼبكمؼبمممممم
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اٌـزلموحقدةمععظؿماظقضً موأزـمأغفومأؼضبًومتشبعرمأغفبومعلبموظيمسبـمممممم

مضراريمػذامبعدمايودث.

ملمؼغ مذظؽمعـمضراري موضدمبدأتؾبماظعؿؾمؼبمايرادبيماظؾقؾقبي ممم

ؾب أزـمأنمايراديمأدفؾمعبـمذظبؽ مصؿبومإنمضببؾمعـؿصبػماظؾقبؾمممممممموطـ

حؿكمتشعرمبؽؾمحرطيمصغ ةمهبدثمؼبماألرجبوء موتظبـمأنماٌشبوطؾممممم

مضودعي.

ؾبمأنمممم ؾبمسؾكمعؾؾبغمجقبدمادبؿطع اغؿفكماظشفرمسؾكمخ  موحصؾ

ؾبمأخؾبهمممممم أخؾهمععظؿف موّومأغينمملمأعؾؽمرصبقدًامؼبمأيمبـبؽمصؼبدمطـب

ماظـؼقدمؼبماٌـزل.

اظـؼقدمأعرًامشرؼؾًو موظفمذبعقرمخبوص محقبٌمطـبومؼبممممممطونمدبزؼـ

ععظؿماألحقونمغشرتيمعومؼـؼصـومسؾكماظػقر مأعبوماآلنمصؾبديمغؼبقدمصؼبط ممممم

ؾًبمأدريمػبؾمدبلطقنمأدبعدمبشبراءمعبومسبؿبوجمبفبو مممممممم أوراقمطؿومػل مظل

موظؽـينمرردتؾبمػذهماألصؽورمسؾكماظػقر مصلغومأعّبعماظـؼقدمظقضًمايوجي.

ؿبماألؼوممسؾكمػذام ايول موبدأتؾبمصعاًلمأذعرمأغينمالمأسقدمإظبمعض

اٌـزلمطـ ًا موسودتؿبمػوظيمإظبماظعؿؾمصقرمتعبوؼبمذراسفبو موؼؾبدومأغفبوممممم

بوتًمتؼضلموضؿًومأرقلمؼبماٌؿفرمألغفومتعؾؿمأنمالمأحدمدقؽقنمؼبماٌـبزلمم

مإنمسودتؿب.
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ملمأطـمأحىمػبذاماظؿفبوؼب موظؽبـينمعؼؿـبعمٗوعبًومأغـبومحبوجبيمممممممم

غومغشعرمبصعقبيمايقوةمؼبماٌدن مظقؿـومطـومِؾبؽمحؼباًلمممإظقف مػومضدمبدأ

غعؿؾمصقفمععًومظقؾمغفور مونينممثورهمظـلطؾمعـفموغؾقبعماظؾبوضل مطبؿمممم

ؿبمحقوةمػودئي. مطوغ

■   ■   ■ 
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 هالْ |الفصل التاصع م■
أعل مظؼدمسدتؾبمظؾعؿؾ مأحىمعبومأصبـع موظبديمرشؾبيمدائؿبيمؼبمممممم

ظؽعؽ موظؽـماٌشؽؾيمبوتًمؼبماٌـبزل مصؼبدمممخؾزماٌزؼدمعـماظؾلؽقؼًموا

مبوتمعقحشًومدونمأغبد مملمأسدمأرؼدمأنمأسقد.

قبمأرقؾماظعؿؾمطؿومؼػعؾمأغبد ماظػرقمأغبفمصببينماٌبولمبقـؿبوممممم ب

مأضضلمبفموضيتمصؼط.

ابؿؽرتؾبماظؽبـ معبـماظقصبػوتماىدؼبدةماظؾذؼبذة مواظبيتمالضبًمممممممم

إظبمأحلـ موظؽبـمعبومممإضؾواًلموادعًومبلرسي مواظعؿؾمطونمؼؿؼدممعـمحلـم

ماظػوئدةمواٌـزلمملمؼؽـمطذظؽ؟

ؿبمأعبوممم اظققممحضرتؿبمدقورةمصوخرةمدقداءماظؾقنمإظبماٌؿفر متقضػ

اظؾببوبموغببزلمدببوئؼفو مإغببفمخببودممذاكماظزبببقنماٌؿعفببرف معشببرتيمم

ا٘قػرات ماظذيمضولمأغفمالمؼـزلمإالمإظبمعؿوجرما٘قػرات مأهلبذهمم

ماظدرجيمؼـظرمإظبماظـوسمبدوغقي.

ظؿػقبماًودم موصؿحماظؾوبماًؾػلمظقكبرجمعـفبوماظزببقن مػبذهممممما

ماٌرةمغزلمبـػلفمإظبماٌؿفر مإغفمؼدخؾمألولمعرة!

طونمؼرتديمغظوراتممشلقيمعـمغقعمزبؿؾػ محفؿفومأصغرمعبـمم

دوبؼؿفو موؼربطمذعرهماألذؼر موؼرتبديمبذظبيمعبقؾبيمصبوخرة مبؾبقنمممممم
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مممسـدماظلقورة.ظمظميموخطقطمدقداء مدخؾموحدهمبقـؿومؼـؿظرهماًود

م
طونمواضقًومأنمصوحىماٌؿفرمارتؾؽمبزبقنمطفذا مرشبؿمأغبينمملممم

أتقضعمأنمؼبدخؾمبـػلبفمإالمأغبينمالمأذبعرمبوالرتؾبوك مأزـفبومعػوجبلةمممممممم

مصقلى.
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ماضرتبمعينمعرحقبؾًو:مصؾوحماً  مأزـمأغؽمتذطرؼـين.

رصعمغظوراتفماظشؿلقيمسـمسققغفماظزرضوء موملمأطـمحبوجيمظذظؽم

ؾًبمبؾلبوري:مببوظطؾعمأذطبرك ماظؽعبؽمبطعبؿماظؼفبقةممممممممحؿكمأذطره   مضؾب

ماظلوخـي.موحؾقىماظؾـدق موذرابماظشقطقالتي

مابؿلؿموضول:مبوظضؾط.

ؾًبمطؾمعومؼرعبلمإظقبف موببدأتؾبمأجفبزمظبفمرؾؾبف مؼبمػبذهمممممممم ووػؾ

ماألثـوءمجؾسمإظبمرووظيموضول:مدلتـووهلومػـوماظققم.

طفذا مواظققمممطونمذظؽمشرؼؾًو مظطوٌومرصضمأنمؼدخؾمرباًلمبلقطًو

مػقمصبؾسمظقؿـوولمصقف!مػذامبوظػعؾمتغ معؾققز.

ؿف مصرذػمرذػيمعـمذرابمأسددتؾبمظفمرؾؾف مووضعؿفمسؾكمرووظ

موضولمبرضًومواضح:مأغؿؿمتؿؼـقنمايؾقىمبوظػعؾ.ماظشقطقالتي

أجؾؿؾبف:مذؽرًا مػؾمعـمرؾىمآخر؟مػؾمهبىمأنمتلخبذمذبقؽًومإظبمممم

ماٌـزل؟

لًمظل مإغفومصؼطمعـودؾيمعـزظقيمضول:مطعؽيمبطعؿماظػراوظي مظق

مصغ ة.

ؾًبمبؿقضب مطعؽبيممممممممم بقـؿومطبونمْؿبعمغػلبفمبؽعبؽماظؼفبقة مضؿب

اظػراوظي موظػػؿفومؼبمسؾؾيماهلداؼو موضدقبعؿفومظفمسؾكمرووظؿبف مدبلظين:ممم
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معـذمعؿكمتعؿؾٔمػـو؟

أخ ًامادؿطوعمصؿحمحدؼٌمجبوغم مأجؾؿبف:معـبذمدبؾعمأوممثبونمممممم

مدـقات.

كبمعومتزاظٔمصغ  مة!ضول:مطـ

ملمأدخببؾمؼبمأيمتػوصببقؾ موالمأرؼببدمأنمأذطببرمأعوعببفمذببقؽًومسببـممم

ػروبـو موسـمرحؾؿفومبٔماظؾؾدان موسـمترطـبومظؾؿدردبيموطبؾمعظبوػرممممم

ؾبمػذاماظعؿؾمعـذماظصغر. ؾًب:مأحؾؾ مايضورة مأجؾ

مدلل:مػؾمػذاماٌؿفرمظؽ؟

مأجؾؿف:مال مأغومأسؿؾمصقفمصؼط.

معوػرة.مدلل:موٌوذامالمتػؿقٔمعؿفرًامخوصًومبؽ؟مأغً

ؾًب:ماٌفورةمالمتؽػل مأحؿوجمظـؼقد. مضؾ

مضولمبؾلوري:ماضرتضل.

ؾًب:موإذامملمأدؿطعماظلداد؟ مضؾ

مضول:موٌوذامالمتلؿطقعٔماظلداد؟

ؾًب:مإذامملمؼعؿؾماٌؿفرمطؿومصبى. مضؾ

ضببقؽمضببوئاًل:مالمأرىمدببؾؾًومؼببدسقمظببذظؽ مٌببوذامؼػؽببرماظـببوسمممم

ؽًو مصؾؿبوذامالمنبربمممبوًلورةمدائؿًو مظطوٌومخلرغوموسبـمالمِؾؽمذبقم
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مأنمشبلرموسبـمِؾؽمذقؽًو.

ملمأضؾمذقؽًو موظؽـفمأّطدمضوئاًل:مأغبومجبود مأدبؿطقعمأنمأطػبؾمظبؽمممممم

مبـؽًومظذظؽ مصؼطمصؽريمؼبماألعر.

ؾب:موّوذامصبينمسؾقؽمذظؽ؟ مصّؽرتؾبمضؾقاًلمثؿمدلظ

مضول:محىماٌلوسدةمظقسمأطـر.

 مببؾمسؾبكمممملمؼؽـمػذامعؼـعًو موظؽـينمظـمأطقنمعدؼـيمظفمبشبلءم

ماظعؽسمرّومؼضطرمظدصعماٌؾؾغمإذامعومخلرتؾب مٌوذامؼػعؾمذقؽًومطفذا؟

ضول:مصؽريمؼبماألعر مالمؼـؼصبؽمذبلءمعبـماٌفبورة موإذامتبقصرمممممم

ماٌولمصؿوماٌوغع؟

ؾًب:مدلصؽرمؼبماألعر. مضؾ

مغفضمضوئاًل:مدلعرمبوظؿلطقد مصؽريمؼبماألعرموظـمدبلريمذقؽًو.

مذؽرًامسؾكمايؾقىماظشفقي.مغبؾمصـدوقمطعؽيماظػراوظيموضول:

موضعمحلوبفموخرج.

■   ■   ■ 
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 أمحد |الفصل العاعز م■
مسؿؾ مسؿؾ مسؿؾ مػؽذامبوتًمحقوتل.

قبمأذعرمبودؿقوءمػوظيماٌؿقاصؾمعـمذظؽ موظؽـينمملمأش مرأؼبلمم ب

مبعد مسبـمحبوجيمإظبماظـؼقد مػذهمحؼقؼيمالمصبىمووػؾفو.

وغبًومأسبوغلمعبـماإلرػبوقمممممعطعؿمؼبماظصؾوح محراديمؼبماظؾقبؾ مأحقم

مواألرق موظؽـمسؾلقبمأنمأهؿؾ.

معؾؾغمآخرماظشفرمملمؼؽـمدقؽًو مسؾلقبمأنمأهؿؾموأثوبر.

ؾبمإظبمحدؼؼببيمصببغ ةم ؾبمسؿؾببلمؼبماٌطعببؿ مواوفبب ؼبمؼببقممأغفقبب

ؾبمم أضضببلموضؿببًومضصبب ًامعببـماظراحببيمضؾببؾماالوببوهمإظبماٌكببوزن ماذببرتؼ

ؾبمإظبماظـقاص  مأذعرمبفدوء م.اٌـؾفوتموجؾل

ؾبمرأدببلمألرىمداللمتؼببػمأعببوعل م اضببرتبمأحببدػؿمعببين مرصعبب

ترتديمضؾعيموردؼي موضؿقصًومأبقضمعبعمصلبؿونمعبقرقبد موحبذاءمأغببرمممممم

ؿًب:مػؾمأدؿطقعمأنمأجؾس؟ مبؽعىمرقؼؾموحؼقؾيمغبراء مدلظ

ؾبمهلبومممم ملمأسرفمعومؼـؾغلمسؾلقبمصعؾف مأذرتؾبمبوإلصببوبموأصلبق

معؽوغًوموؾسمصقف.

ؿبمعـمحؼقؾؿفومبعضماي ؾقب موبدأتؿبمتطعبؿماظعصبوص  مممأخرج

موؿعماظؽـ معـفومحقظـو مطونمذظؽمٓؿعًو.
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ؽبماظعؿؾماظققم؟ ؿًب:مػؾمأغفق مدلظ

ؾًب:مظديمسؿؾمعلوئلمبعدمدضوئؼ. مأجؾ

ؿًب:مأغًمعـوبر مأالمؼدصعقنمظؽمعؾؾغًومجقدًا؟ مضوظ

ؾًب:مالمبلسمبف مؼؽػقـو. مأجؾ

ؿًب:مععمعـمتعقش؟ مدلظ

ؾًب:مظديمأخًموحقدة. مأجؾ

ؿًب:موعوذامس مـمواظدؼؽ؟دلظ

ؿبمواظبدتلمعـبذمزعبـ مممممم ؾًب:متقصقب ترددتؾبمؼبماإلجوبي موظؽـينمضؾب

موترَطـومواظدغو.

ؿًب:محقوٌةمضودقيموالمذؽ. مضوظ

البببدمأغفببومالمتببدريمعببومتؼببقل موالمتعببرفمذببقؽًومسببـماظؼلببقةمم

واظشؼوء ماظققممحقوتـومؼبمرخوءمعؼورغبيمّبومضودبقـوهمؼبماٌوضبل.مإذامعبومممممم

ؿبمتلللمصللزؾمؼبمجوغىماٌل ؿفقؽبب مسؾبلقبمأنمأدبللمذبقؽًو:متؾبدؼـمممممبؼق

معـمسوئؾيمثرؼي معوذامتػعؾٔمؼبمايوصالت؟

ؿًب:مأعـماظغرؼىمأنمأرطىمحوصؾي؟ ؿبموضوظ مابؿلؿ

ؾًب:مّـؾمػذهماظـقوبماظرائعي...مغعؿ. مأجؾ

ؿًب:مالمأرشىمؼبمرطبقبماظلبقورةماًوصبي مأرؼبدمأنممممم ؿبموضوظ ضقؽ
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مأضرتبمعـماظـوس مأغومطوتؾيموسؾلقبمأنمأطقنمواضعقي.

ؾبمأدبقبؾمأغفبـممممم طوتؾي!مملمتؽـمصؽرتلمسـماظؽوتؾوتمػؽبذا مطـب

مطؾ اتمؼبماظلـ مؼؾؾلـماظـظورات موؼالزعـماألوراق.

ؿًب:مػؾمػذامشرؼبىمإظبمػبذاممم ؿبماالدؿغرابمؼبموجفل مصللظ الحظ

مايد؟

ؾًب:مالمأبدًا مأيمغقعمعـماظؽؿىمتؽؿؾٔ؟ مضؾ

ؾبمعومؼؼوربماظعشرةمطؿى مطّؾفومتؿقدثمسـمغضبوم ؿًب:مطؿؾ لمأجوب

اٙروعٔ موضلبقةماألشـقبوء مػبذهماظطؾؼبوتماظؾعقـبيماظبيتماخؿؾؼفبومممممممم

ماظؾشرمظققرعقامبعضفؿمبعضًو.

ؾًب:مشرؼىمأنمؼصدرمطالممطفذامعبـمصؿبوةمعبـمسوئؾبيممممم ؾبموضؾ ابؿلؿ

مشـقي.

ؾبمؼبماظلفـ. ؾًب:مظقمملمأطـمعـمسوئؾيمععروصيمظؽـ مضؾ

اسرتافمخط  مإغفومجرؼؽي مالمسفبىمأغفبومطوتؾبي مدبلظؿؾبفو:ممممم

مػقماإلضؾولمسؾكمطؿؾؽ؟مػؾمؼزسفؽماألشـقوءمّومتؽؿؾٔ؟وطقػم

ؿب:مضبببووظقنمإزسببوجل موظؽببـمظببقسمظببدؼفؿمأيمحفببيممممم أجوببب

ؾبمجوػؾيمألالمأجدماإلجوبيماٌـودؾيمظالغؿؼودات. مواضقي مظل

إغفومضقؼي مبدأتؾبمأذعرمأغفومتشبؾفمػوظبيمبعبضماظشبلء مظرّبومممممم
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ؿبمػوظببيمدببؿػعؾماظشببلءمغػلببفمإذامعببومطوغببًموؾبظببدتمؼبمممممم سوئؾببيمطوغبب

ماردؿؼرارقي.

ؿًب:مظؼدمتلخرماظقضً مصبىمأنمأسبقد مدبررتؾبممم ؿبمداللموضوظ غفض

مبوظؿعرفمسؾقؽ.

ؾبمورددتؾبماظؿققي:مدررتؾبمأؼضًومبوظؿعرفمسؾكمدقدةمتؼوتؾم غفض

مظؽؾؿيمايؼ.

ؿًب:مآغلي. ؿبموضوظ مابؿلؿ

ؾبمأجقدماظؿعوعؾمععماظػؿقوتمبؽؾمتلطقد. ماغبرقبموجفل مظل

■   ■   ■ 
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 هالْ |حلادِ عغز الفصل ام■
مأعل...

قًبمأحؾبؿمّؿفبريماًبوص مسؾبكمزاوؼبيماظطرؼبؼماظرئقلبقي مممممممم ب

ررؼببؼمدائببؿماالزدحببوم مأحضقبببرمصقببفماظؽعببؽمواظؾلببؽقؼًمواٌـؾفببوتممم

واظعصوئر مؼدخؾمصقفماظزبوئـمعـمعبقعماألسؿورمواظطؾؼوتمواألجـبوس مم

 مرؾٔأضدقبممصقفماألظعوبمظألرػولمؼبمأسقودماٌقالد مواظقرودمايؿراءمظؾكو

مظؽؾماٌـودؾوت.مواظشقطقالتي

ػؾمػقمحؾؿمدقظؾمحؾؿًو؟مظؼدمذطرهماظشوبمبؾلبوري مؼؾبدومأعبرًامممم

بلقطًومبوظـلؾيمظف مبقـؿومػقمخقولمبوظـلبؾيمظبل مأالمأدبؿطقعمهؼقبؼممممم

مايؾؿ؟مأالمضبؼمظلمذظؽ؟

ػؾمأدؿطقعمأنمأشوعرمبؼرضمعـماظؾـبؽ؟موػبؾمدبقؿـقينماظؾـبؽممممم

مل ماألعقرمسؾكمعومؼرام.ضرضًو؟موطقػمدلددده؟مأخشكمأالمت

ذغؾماٌؿفرمتػؽ ي مظؼدمصؿحمظلمذظؽماظشوبمبوبًومملمأطبـمأحؾبؿممم

بفمعـمضؾؾ مػؾمؼؿقجىمسؾبلقبمأنمأغلبكموأسبقدمإظبماظقاضبع مأممأنمسؾبلقبمممممم

ماٌـوبرةمإظبماألعوم؟

قبمأذبعرمأغبينممممم ؾبمأدري مأذعرمبضقوعموخقف موصققمذظبؽمبب ظل

د مصؾؿمأرهمعـبذمصبرتة ممموحدي مملمأدؿطعمحؿكمعـوضشيماٌقضقعمععمأغب
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مدواعفماظؾقؾلمػذامطوغًمأدقأمصؽرةمخطرتؿبمسؾكمبوظف.

إذامعومطونمؼػؽرمؼبمزؼودةماظـؼقد مصؾكبؿؽبمالمأصؽرمأغبومؼبمذاتماألعبر؟ممم

أالمأدؿطقعمأنمأصؿحمعؿفريماًوصمعـمأجؾماٌولمطؿبومؼػعبؾ؟مأالمضببؼمممم

مظلمأنمأصؽرمبوظطرؼؼيمغػلفو؟

مؾ مػـوكمصرقمطؾ .وظؽـفمملمؼؼرتضمغؼقدًا مبقـؿومدلصع

ؾبمرأدل مملمأسدمأدؿطقعماظؿػؽ مأطـبر موضبدمتبلخرتؾبمسبـممممم صرط

اظعؿؾماظققم موملمأطـمؼبمطوعبؾمترطقبزي مطوغبًماظػؽبرةمتشبغؾينمظقبؾممممممم

مغفور.

عضكمذفرمدونمأنمأتشفعمسؾكماإلضداممسؾبكمتؾبؽماٌغبوعرة موملمممم

ؾبمأعؾؽمغؼبقدًامشب ممم أدخؾمبـؽًومؼبمحقوتل موظلًمأعؾؽمأيمرصقد موظل

ظيتمأغبؾفومؼبمحؼقؾيت مذاكماظشوبماٌغرورمؼعقشمؼبمسبوملمزبؿؾبػ ممما

مإغفمؼػؽرمؼبماألعرمبؾلوري مواألعرمظقسمطذظؽمبوظـلؾيمظـو.
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م
ؿبمدبقورةمصبوخرةمؼؼقدػبومدبوئؼمممممم سدتؾبمإظبماظعؿؾمطوظعودة موتقضػب

خوص مصؿحماظؾوبمظقكرجماظشوبماظـريمغػلف مؼرتبديمبذظبيمطقؾقبي مممم

األذؼرمعـلوبًومسؾكمطؿػف مػومضدمغبزلممموربطيمسـؼمغبراء مؼرتكمذعره

مبـػلفمإظبماٌؿفرمظؾؿرةماظـوغقي.
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بدأمضؾممؼدقمبشدة معوذامؼرؼد؟مػؾمدقؿقدثمسـماظؾـؽمواظـؼقدم

واٌؿفرماًوصمثوغقي؟مبوتمػذامعقضقسًومزبقػبًو مأٗـبكمأغبفمضبدمجبوءمممممم

مظؾعضماٌـؾفوتموضطعماظؽعؽمصقلى.

اظشببقطقالتيمدخببؾماٌؿفببر موأظؼببكماظؿققببي مثببؿمرؾببىمسصبب ممم

اظلوخـيموطعؽماظؼفقة مملمؼػبؿحمأيمعقضبقعمجبوغم مببؾمأخبذمرؾؾبفممممممم

موشودرمبؾلوري!

ؾبمأرؼببدهمأنم ؾبمسؾببكماظؽردببلمأصؽببرمصقؿببومجببرى مػببؾمطـبب جؾلبب

ؾبمأرؼدهمأنمؼؿـوولماظؽعؽمواظعص مػـبومؼبمم ضبدقبثينمسـماٌشروع؟مػؾمطـ

ؾبمماٌؿفرمطؿومصعؾمؼبماظلوبؼ؟مػؾمأرؼدهمأنمؼظؾمصرتةمأربقل؟مظرّبومطمم ـب

عرتؾؽيمسـدعومرأؼؿف موضؾؼبيمبشبلنماٌشبروعماًقبوظل موظؽبـمإجبوبيتممممممم

مايؼقؼقيمطوغً...مغعؿ.

■   ■   ■ 
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م
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م
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 أمحد |الفصل الجانُ عغز م■
ؾبماظعؿؾماٌلوئلمؼبماظـوغقيمسشبرةمظبقاًل موسبدتؾبمإظبماٌـبزلممممم أغفق

ألجدمػوظيمعومتزالمعلؿقؼظيمسؾكمش ماظعبودة مطوغبًمذبوردةماظبذػـ ممممم

ؾبمإظب ممجوغؾفومأدلهلومسؿقبومجرى:مػؾمحدثمعؽروهمعو؟جؾل

مأذورتؿبمبوظـػل مصللظؿفو:مػؾماظعؿؾمسؾكمعومؼرام؟

ؿًب:مطؿومػق. مأجوب

ؾًب:مصؾكبؿمَظؿمتـوعلمإظبمػذهماظلوسيماٌؿلخرة؟ مدلظ

ؿًب:مإذامملمأدفرمصؾـمأراكمأبدًا. مضوظ

سدغومإظبمايدؼٌمغػلفمعـمجدؼد مأسؾؿمأغفومدؿــقينمسـماظعؿؾم

ؾًب:مآدبػمظبذظؽ ممماٌلوئل موظؽ ـينماظققممأذدماضؿـوسًومبفمعـماألعس مضؾ

موظؽـينمأرىمأغـومحبوجيمإظقف.

ؿًب:مأغًمترىمأغـومحبوجيمإظقف. مضوظ

كًبمحزؼـبي محبدثقينمّبوممممممممم ؾًب:مأغب ؾًبمؼبديمسؾبكمطؿػفبوموضؾب وضع

متػؽرؼـ.

ؿًب:مأالمؼؽػلمأغينمالمأراك مأذعرمبوظقحدة. مضوظ

ؾًب:مشدًامدقؽقنمدواعلمبعدماظـوغقيمسشر مدبلم طقنمؼبماٌـبزلمؼبممضؾ

ماظلودديمعلوء.
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ؿًب:مودؿـوممعـمأجؾماظدوامماظؾقؾل. مضوظ

ؾًب:مشدًامظـمأصعؾ. مضؾ

ؿًب:موطقػمدؿظؾمعلؿقؼظًومؼبماظؾقؾ؟ مضوظ

ؾًب:مدلتدبرمأعري. مضؾ

ؿًب:مأظقسمعـمررؼؼبيمأخبرىموؾبىمممم أذورتؿبمػوظيمبوظـػل مثؿمضوظ

مبفوماظـؼقد؟

ؾًب:مأزـمأغينمربظقزمبوظعـقرمسؾبكمم سؿؾبٔمدونممصّؽرتؾبمضؾقاًلموضؾ

مذفودة مبؾمدونمأيمعؿطؾؾوتمععقـي.

ؿًب:معوذامإذامعوماضرتضـو؟ مضوظ

ػذهمأولمعرةمأمسعمصقفومػوظيمتؿقدثمسـمأعبرمطفبذا مدبلظؿفو:مممم

مغؼرتض!معكبـمعؽبـ؟موٌوذا؟

ؿًب:مإنمسؿؾلمجقد مبؾمٓؿبوز مأصّؽبرمأنمأصبؿحمعؿفبرًامخوصبًومممممم ضوظ

مًومصوصقًو؟بل مدقؽقنمذظؽمأصضؾ مٌوذامالمغعؿؾمصقفمععًومونينمرحب

ؾب:ممم ؼؾدومطالعفومعبقاًلمجدًا موظؽـفمأؼضًومؼؾدومطقؾؿمببرقباق مضؾب

أيمبـؽمدقؼرضـو؟مسبـمالمِؾؽمرصقدًا مبؾمالمِؾؽمأيمأوراقمرمسقي!م

واألػؿمعـمذظؽمطقػمغضؿـمأنمغلددماظؼرض مضدمغؾبؾؼكمؼبماظلفـمبلؾىم

ماظؼرض مسػقًاموظؽـينمالمأحؾذماظعقدةمإظبماظلفـمثوغقي.
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ؾبماال ؿًب:مٌوذامتؿشوءممدائؿبًو ممرأؼ غزسوجمواضقًومسؾكموجففو مضوظ

ٌوذامالمغـفح؟مسبـمؼبمرؼعونماظشؾوب موظدؼـومرؿبقحمطؿبومأليمذبوبمؼبمممم

سؿرغو مٌوذامالمغعقشمحقوةمرؾقعقيمطغ غبو مظؼبدمطربغبومسؾبكماهلبربمممممم

مواظقؾبؿؿ!

أجؾؿؾبفو:مسبـمربظقزبونميصبقظـومسؾبكمذبؼيمخوصبيمبـبومدونممممممم

كبمػذا؟م ايقوةمأصبعىمٓبومتؿصبقرؼـ موسببـمؼبمسبدادممممممسـوء مػؾمغلق

ماٙظقزٔمجدًا!م

ؿًب:محظمحظمحظ!مإظبمعؿكمدـعؿؿدمسؾكمايبظمؼبمحقوتـبو مأالممم ضوظ

مغلؿطقعمأنمغؾينمعلؿؼؾؾـومبلؼدؼـو؟مأملمضبـماظقضًمظذظؽ؟

ؾبموضدماحؿدممايقارمبقــو:مظذظؽمأسؿؾمسؿاًلمإضوصقًو مػذامعوم أجؾ

ػوظبي...مالمؼقجبدمررؼبؼمدبفؾمطؿبومممممممأدسقهم"بـبوءماٌلبؿؼؾؾمبلؼبدؼـو" ممم

متؿصقرؼـ.

ؾبمأسؿؾمؼبمػذام ؿًب:مملمأضؾمأغينمظـمأسؿؾ مدلسؿؾمأطـرمٓومطـ ضوظ

ماٌؿفر مدلحرصمأنمؼؽقنمعؿفريماًوصمػقماألصضؾمؼبماٌدؼـيمطؾفو.

ؾبمأحوولمأنمأػدئماىدال:مؼؾبدومعبومتؼقظقـبفمعببقاًلمجبدًا مممممم ضؾ

مضمعـماظؾـؽ.وأٗـكمأنمؼؿقؼؼمعـمطؾمضؾم موظؽـمظقسمبؼر

ملمؼعدمظدىمػوظيمعومتؼقل موظؽـينمأسؾبؿمأغفبومملمتؽبـمراضبقي ممممم
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ظقسمعـماظلفؾمأنمتؽؿشػمأنمأحالعؽمدؿظؾمؼبمسبدادماألحبالم موأغبؽمممم

مبؾغًمعـمػذهماظدغقومعومتلؿطقعمأنمتؾؾغف موإظبمػـومؼؿقضػمطؾمذلء.

ؾبمم ؿبمعـماظـقعماظذيمؼلؿلؾؿ موظؽـينمطـب ؾبمأسؾؿمأنمػوظيمظقل طـ

مأغفومالمتلؿطقعمأنمتؼرتضمعـماظؾـؽ موػذامأعرمعطؿؽـ.سؾكمؼؼٔم

ؾبمإظبمم ؿبمإظبمصراذببفومدونمأنمتؼببقلمطؾؿببيمأخببرى موذػؾبب اوفبب

مصراذل مملمتؽـمظقؾيمعبقؾي موظؽـمسؾلمأنمأغوممحؿكمأسؿؾمؼبماظغد.
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 هالْ |الفصل الجالح عغز م■
ؽبـمغعبقشمممأعل...مأرؼدمصعاًلمأنمؼبؿغ مػبذاماظقضبع مرّبومملمغمممم

حقوةمدقؽيماآلن مرّومطـومضدمسوغقـومؼبماٌوضلمأطـرمعـمايوضرمبؽـ  م

موظؽـينمصعاًلمأرؼدمذقؽًومجدؼدًا ماظققممأطـرمعـمأيمؼقممآخر.

ؾبماظؽـ معـماظدعقعمػذهماظؾقؾي مأسؾؿمأنمعومؼؼقظفمأغبدمطونم ذرص

صقققًو مأسؾؿمأغـومربظقزبونمصقؿبومحصبؾـومسؾقبفمإظبماآلن موظؽبـينمالمممممم

مأرؼدمظذظؽمأنمؼلؿؿرمسؾكمغػسماظقت ة مأرؼدمأنمغؾينمحّظـومبلؼدؼـو.

قبمالممممممم ؾبمأراهمطؾؿبومحضبرماظشبوبماظغبينمإظبماٌؿفبر مبب ػذامعومطـ

أسرفمإذامعومطونمحضقرهمسبذابًومبوظـلبؾيمظبلمأممأغبفماألعبؾمؼبمهؼقبؼممممممم

ماظؽـ .

ؾبمأنمأبؿعببدمسـببفمضببدرم جؾببسمؼؿـببوولماظؽعببؽمؼبماٌؿفببر محووظبب

ػذامملمصبدكبمغػعًومؼبمعؿفرمصغ مطفبذا مدبلظين:مطقبػممممماإلعؽون موظؽـ

متل مأعقرماٌؿفر؟

ؾًب:مخب  مزبوئــومطـ ونموػؿمراضقنمسؿومغصـع. مأجؾ

مضول:مالمأضصدمػذاماٌؿفر.

ؾبمصبوعؿيمصػفبؿمسؾبكماظػبقرمممممم ؼومإهلل معوذامسلويمأنمأضقل؟مبؼقب

ورعمأغينمملمأحركمدوطـومؼبماألعر مضول:مظؼدمأضػؾمعؿفرمسؾكمزاوؼيماظشبم
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معـذمأؼوم مأزـمأغفمعؽونمٓقز.

ؾبمأعؾبؽمغؼبقدًامطوصقبيممممممم ؾبمأحوولمأنمؼؽقنماألعرمجؾققببًومظبف:مظلب ضؾ

مٌشروعمطؾ مطفذا.

ؾبمسؾقؽماالضرتاضمعـماظؾـؽ. مضولمبؾلوري:مأسرف مظذظؽماضرتح

ؾًب:موالمأدؿطقعماٌكوررةمبشلءمطفذا. مضؾ

ضول:مالمأرىمزبوررةمؼبمػبذا مصلبؿعؿؾٔمظؿلبدؼدماظؼبرضمطؿبومممممم

معؿؾٔماآلنمؼبمعؿفرمآخر.ت

ؾبمصوعؿي مظؾقظيمذعرتؾبمأغينمأواضػمأغبدمسؾكمعومضول مأغوم بؼق

مخوئػيمعـماالضرتاض موعوذامإذامملمؼـفحماٌشروع؟مالمأرؼدمأنمأخلر.

كبمضؾؼيمجدًا مالمداعمظؽؾمػذاماًقف مدلدظؽمسؾكمبـبؽمم ضول:مأغ

مبلضلوطمزػقدة.

ؾبمصوعؿي مأذعرمبـؼؾمؼبمرأدل مملمؼعدماٌ قضقعمعبقاًلمأبدًا مبؼق

مأرؼدمأنمأغفلماظـؼوشموظؽـفمضول:مدلدوسدكمإذامظزمماألعر.

غظرتؾبمإظقف مٌوذامؼرؼدمعلوسدتل؟معوماظذيمدبقفـقف؟موٌبوذامػبقمممم

عفؿؿمبوألعرمإظبمػذامايد؟مذكصمعـؾفمظدؼبفمطبؾمذبلء مصؿبوذامؼرؼبدمممممم

مبعد؟

مضول:مأالمتصدضقـين؟
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ؾًب:ماألعرمظقسمطذظؽ مدلحوولمتدبرماألعرمب مـػلل.ضؾ

مضول:مأالمهؾٔمتؾؼلماٌلوسدةمعـمأحد؟

ؾًب:ماألعرمظقسمطذظؽ مػذامعشروعمطؾ موسؾلقبمأنمأصؽبرمصقبفممم أجؾ

معؾققبًو.

كبمتػؽرؼـمأطـرمعـماظالزم. مضول:مأغ

مغفضمواوفمإظبماظؾوبمضوئاًل:متعوظلمععل.

مدلظؿؾبف:مإظبمأؼـ؟

مضول:مظقسمبعقدًا مدـؼطعمذورسٔمعـمػـو.

دصعممثـمعومتـووظبف ماضبطررتؾبمظّؾقبوقممممخرجمعـماٌؿفرمدونمأنمؼ

بف مطونمْشلمخبطكمثوبؿيمؼبماظطرؼبؼ مؼعؾبؿمٗوعبًومإظبمأؼبـمؼبذػى مممممم

بقـؿومدرتؾبمخؾػفمبلرسي مضطعـومعلوصيمتؼوربماظـالمثؽيمعرت مووصؾـوم

إظبمعرطزماٌدؼـي موضػمؼبماٌـؿصبػموأذبورمبقبدهمإظبمعؿفبرمظؾقؾقؼبوتمممممم

مسؾكمزاوؼيماظطرؼؼ.

ؾبمأغظببرمإظبماٌ ؿفببر مإغببفمعبقببؾمجببدًا مأظقاغببفمعؾففببي مموضػبب

واألغقارمتؾػفمعـمطؾمزاوؼي مظبقسمطبؾ ًاموظؽـبفمؼبمعـؿصبػماٌدؼـبي مممممم

مربظقزمصوحؾفمبالمذؽ.

مضول:مأظقسمعبقاًل؟



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ          ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

84 

ؾًب:مبوظطؾع. مضؾ

مضول:مأالمتشرتؼـف؟

ؾب:مظقسمظديماٌول. مغظرتؾبمإظقفموضؾ

مضول:متدصعٔمطؾمذفرمعومتقلر مأظقسمسرضًومعغرؼًو؟

األعببر معؿفببرمجدؼببدمطفببذامدببقؽؾػماظؽببـ  مرّببومصّؽببرتؾبمؼبم

ؾبمأدري مممم ؾب:مظلب ؼلوويمأرضوعًومملمأحؾؿمبفو مإغفومذبوزصيمطبؾ ة مضؾب

مأغومضؾؼي.

ضولمبؽؾمثؼي:موٌوذاماظؼؾؼ؟مػومػقماٌؿفرمأعوعؽ مطؾمعومسؾقؽمأنم

متلخذيماٌػؿوحموتدخؾل.

أخرجمعػؿوحماٌؿفرمعـمجقؾف مطونمذظبؽمعػوجؽبًو موظؽـبفمذبرحممممم

ؾبماٌؿفر موػقمظؽكب مإظبمأنمتلدديممثـفمرؾعًو.ضوئاًل م:مظؼدماذرتؼ

طوغًمػذهمصدعيمحؼقؼقي مػومػقماٌؿفرمأعوعل مػبومػبقماٌػؿبوحمممم

ؾًب موظؽـ...مٌوذامؼػعؾمػبذا؟مػبذاممم أعوعل مػومػقمايؾؿمأدفؾمٓومدبقؾ

مطـ مجدًا!

ؾًب:مالمأدؿطقعمأنمأضؾؾمذقؽًومطفذا. مضؾ

ؿبمػدؼي مأر دتؾبمصؼطمأنمأثؾًمظؽمأنماألعبرممتلّصػمضوئاًل:مػذهمظقل

أدفؾمٓبومتؿكبقؾٔ مصؾبداًلمعبـمأنمتعؿؾبلمػـبوكمتعؿؾبٔمػـبو موعبومممممممممم
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هصؾٔمسؾقفمعـمعولمتلددؼـمبفماظؼرضمؼبماظؾـؽ موػبقمضبرضمؼلب مممم

مجدًا.

ؾًب:موطؿمسؾلقبمأنمأدصعمؼبماظشفر؟ مدلظ

أجوب:مظقسمػـوكمعؾؾغمربدد مددديمحلىمعؼدرتؽ ماٌفؿمأنم

متدصعلمذقؽًومطؾمذفر.

ؾًب:معومػذاماظؼرضماظغرؼى!م مضؾ

أجوب:مإغفمبـؽمٓؿوز مصؼطماذػممإظبمػـوكمؼبمبداؼيمطؾمذفر م

أحضريمععؽماظـؼقد مودّؾؿقفومؼبمعؽؿىماالدؿؼؾولمبودؿمععؿبزمضودبؿ ممم

مػذامطؾمذلء.

ؾًب:مإظبمعؿكمأدددماظؼرض؟ مدلظ

مضول:ماظؼرضمعػؿقحمإظبمددادماظدؼـ.

ذا مػـبوكمأعبرمعبو!ممممالمأزـمأنماظؾـقكمتصربمسؾكماٌؼرتضبٔمػؽبمم

ؽبمععؿزمضودؿ؟ مدلظؿؾبف:مػؾمأغ

ضقؽمعلرورًا موصرحمظلرسيماظؾدؼفبيماظبيتمؼؾبدومأغبفمتقضعفبومممممم

ؾبمأغؽمحوذضي مغعؿمأغومععؿز. معين موضول:مسؾؿ

ؾبمبنصرار:مسػقًا موظؽـينمظـمأضؾؾمأنمتدصعماظؼرضمسين موضدم ضؾ

مالمأدددهمظؽمإظبمآخرماظعؿر.
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ؿر مطؿومأغفمضبرضمظؾؾـبؽمممضولمبؾلوري:مدؿلددؼـفمضؾؾمآخرماظع

موظقسمظل.

مدلظؿؾبف:موطقػمذظؽ؟

مأجوب:ماظؾـؽمظل.
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 أمحد |الفصل الزابع عغز م■
ضرضمعـماظؾـؽ مػؾمغلؿطقعمأنمسبصؾمسؾكمضبرضمعبـماظؾـبؽ؟مممم

مػؾمأدؿطقعمأنمأحؼؼمحؾؿمػوظي؟

ؾبمأصؽرمرقالماظققم معـذماظؾقؾيماٌوضبقيمإظبماظبدوامماٌلبوئل مممم بؼق

ؼلؿطقعمعقزػونماثـونمعـؾـومايصقلمسؾكمضبرضمطبؾ معبـماظؾـبؽ؟مممممػؾم

موػؾمػـوكمبـؽمؼل مسؾقـو؟

معـمأدؿطقعمأنمأدلل؟معـمؼلوسدغومؼبمذلءمطفذا؟

أزـمؼبمعـؾمػذهماظظروفمؼعقدماألوالدمإظبمآبوئفؿ مدوربؽماهللمؼوم

مأبل.

ؾبماظبؿػؽ مؼبمررؼؼبيمأخبرى ممممم ملمأدؿطعماظؿقصؾمإظبمحؾ محووظب

بعضماظـؼقدمٓـمحقظـبو موظؽبـماٌؾؾبغماظبذيمسبؿبوجمضبدممممممممرّوماضرتضـو

مؼؽقنمطؾ ًا.

ؾًبمظقؾيمايرادبيمأصؽبرمؼبماألعبر مخطبرمسؾبكمببوظلمأخب ًامممممممم ضضق

اٌرطزماظذيمدوسدغومؼبمدصعماظـؼقدمظؾؿشػك مصققج...مػبذاماظشبوبمظدؼبفمممم

محؾمظؽؾماٌشوطؾ مصبىمأنمأزوره.

وػبقمؼعبرفمممأؼـمأجدمصققج؟مطونمضدمأخذغلمإظبماٌرطزموأدخؾبينمم

ٗوعًومأؼـمؼذػى مؼؾدومأغفمؼرتددمسؾكماٌرطزمطـ ًا مرّومؼعؿؾمػـبوكمم
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أومؼبماىقار مضررتؾبمأنمأدؿػلرمسـمذظبؽمبعبدماظعؿبؾماظصبؾوحلموضؾبؾمممممم

ماظعؿؾماٌلوئلمشدًا.

ؾبمأعبوممعؽؿبىماالدبؿؼؾولممممم ؾبمإظبماٌرطز موضػب ؼبماظققمماظؿوظلمذػؾ

ؿبم ؿًب:مصقبقجممممأدلهلؿمسـمعقزػمظدؼفؿمؼؾبدسكمصققج مابؿلؿ اٌقزػبيموضوظب

مادؿؼولمبوألعس مظؼدمعؾقبماظعؿؾماٌؽؿم.

دلظؿؾبفو:مػؾمتعرصٔمأؼـمؼعؿؾماآلن مأومسـبقانمدبؽـف؟مأرؼبدمأنمممم

مأضوبؾف.

ؿًب:مملمؼلؾؼمأنمزارهمأحدمعـمزعالئف مإغبفمشرؼبىماألربقارمممم أجوب

مرشؿمأغفمظطقػموخدوم.

ؿًبمغظبرةماىؿقبعمإظقبف مدبلظؿؾبفومإذامعبومطبونمػـبوكمعبـممممممممم تؾؽمطوغ

ملوسدغلمألجده موظؽـفومأّطدتؿبمأغفمؼػعؾمعومالمؼؿقضعفمأحد.ؼ

مإغفومربّؼي موظؽـمسؾلمأنمأجده مأؼـمدقؽقن؟

■   ■   ■ 

م

م

م

م
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 هالْ |الفصل اخلامط عغز م■
مأعل...مػؾمأصعؾماظصقاب؟

مأعل...مػومػقمحؾؿلمؼؿقؼؼ موظؽـينمخوئػي.

ؼومرب مدوسدغلمألسرفمعوذامأصعؾ مملمأسدمأسرفمذقؽًو مأذبعرمم

وعمطؾ  مٌوذامؼػعؾمععؿزمطؾمػبذا؟مػبؾمأصبدضف؟مػبؾمػبقمذبكصمممممممبضق

مجقد؟مػؾمأدؿطقعماظقثققمبف؟موعوذامؼرؼدمعين؟

ؾبموضؿًومرقؼاًلمؼبماظؿلبقق مملمأطبـمأسؾبؿمأنماٌبقادمعؽؾػبيمإظبمممممم ضضق

مػذهماظدرجي.

ؾبمعؿفريماىدؼدموبدأتؾبمأحوولمهضب مطؿقبيمطوصقبيمعبـممممم دخؾ

حقبٌمدبلصؿحماٌؿفبرمظؾؿبرةممممممايؾقؼوتمضؾبؾماظلبوسيماظـوعـبيمصبؾوحًو مممم

ماألوظب.

سؾلقبماظعؿؾمزد مصلغوموحديمػـو موسؾلقبمأنمأحضقبرمذقؽًومذفقًومؼبم

مأولمؼقم مصوالغطؾوعماألولمػقماألػؿمظؾزبوئـ.

ؾبمإسالغًومأرؾبىمصقبفمعقزػبًو مصؾكربتبلمؼبماٌؿفبرماظلبوبؼممممممم وضع

مأدؿطقعمأنمأجزممأغينمظـمأنحمؼبماظعؿؾموحدي.

 موسؼؾلمعومؼزالمؼدور مػبؾمطبونمسؾبلمممماظلوسيماظلوبعيمواظـصػ

أنمأرصض؟مػؾمأغومؼبمحؾؿ؟مػبؾمدبلنح؟معبوذامظبقمأخبربتؾبمأغببدمّبومممممممم
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ؾبمسؾبكمممممم جرى مػززتؾبمرأدلمأحوولمإبعودماظػؽبرةمبلبرسي محقبٌمطـب

ؼؼٔمأغفمدقطؾىمإظلقبمأنمأخرجمعـماٌؿفرمسؾكماظػقر مالمأزـبفمدبقؼؿـعممم

مبليمٓومجرى.

ـم ينمأرؼبدماٌؿفبرمطبـ ًا ممممبصراحي مأغومطذظؽمش معؼؿـعي موظؽب

موسـدعومأصؾحمحؼقؼيمواضعيمأعوعلمبًمأرؼدهمأطـرمعـمأيموضًمعضك.

ؾبمصقتمرغوتمخػقػي مأحدػؿمصؿحمبوبماٌؿفر مغظبرتؾبمإظبمم مسع

ماظزبقن مإغف...مصققج!

ملمأصدقمسقين مرشؿمأغفمضدمطربمسـمذيمضؾؾ مرشؿمأنماظشعرمضبدمم

ؽبمسؾكموجفف موبوتمأرقلموأطـرمودوعي مإالمأ غبينمسؾبكمؼؼبٔمأغبفمممممغؾ

مػق مصققج!

ؾبمواظلعودةمتغؿرمضؾبممبرؤؼبيمذبكصمصبؾبىماًب مأؼـؿبوممممممم ضؾ

محّط:مصققج!مأػذامأغً؟مملمأركمعـذمزعـ!مطؿمأغومدعقدةمحبضقرك!

وظؽـفمتػوجلمبفذاماظرتحوبمايؿقؿ موأذورمبقدهمبوظؿققيموضول:م

مأػاًل مػؾمأسرصؽكب؟
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م
ؾلقطمسؾكمهبقيتممجؾلـومؼبماٌؿفرمغؿؾودلمايدؼٌ مبعدمردقبهماظ

تذطرتؾبمأغفومملمتؽـماٌرةماألوظبماظيتمملمؼؿذطرغلمصقفبو مطؿبومأنمأغببدمممم

أخربغلمأغفمملمؼؿذطرهمأؼضًو موظؽـينمأطقدةمأغفمػق مطؿبومأغبفمملمؼـؽبرمممم

مأنمامسفمصققج.
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مدلظؿؾبف:مػؾمصعاًلمالمتذطرغل؟

مأجوب:مأؼـمرأؼؿؽ؟

ؾبمأغبدماظذيمدوسدتفمإلخراجلمعـماٌ ؾًب:مأغومػوظي مأخ مشػك.ضؾ

ؾًبمأغببدمعـبذمذبفرمتؼرؼؾبًو مظؼبدمرؾبىمإظبلقبممممممممم ضول:مأجؾ ماظؿؼقب

ماٌلوسدةمؼبمتقص ماظـؼقد.

ؾًب:مأجؾ موذؽرًامجزؼاًلمٌلوسدتؽ مسبـمٓؿـقنمجدًا. مضؾ

ضول:مأبدًا مالمذؽرمسؾكمواجى مملمؼؽـمذقؽًومؼؾبذطر ماٌفبؿمأغبؽكبممم

مخب .

ؾًب:مأغًمظطقػمجدًا محؿكموإنمملمتذطرمرحؾؿـوماظطقؼؾيمأ رؼبدممضؾ

أنمأخربكمأغؽمدوسدتـومؼبمطؾمعؽونماظؿؼقـوكمصقبف مأغبًمصعباًلمذبكصممممم

مرائع.

ضول:مالمتؼقظلمذظؽ مأغومحؿكمالمأذطرمعومتؿقبدثٔمسـبف مأغؿؿبومممم

مشرؼؾون مهووالنمإضـوسلمبلذقوءمملمأصعؾفو.

غظرتؾبمإظبمؼده مإغفماظلقارمذاتف مأغومعؿلطدة مأذرتؾبمإظبماظلبقارمم

مرمرقلماظقضً؟ودلظؿؾبف:مػؾمترتديمػذاماظلقا

غظرمإظبماظلقارموضبول:مإغبفمسؾبكمؼبديمعـبذمصبرتة مغؾبؼبشمسؾقبفممممممممم

مامسل موالمأدؿطقعمأنمأغزسف.
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غظرتؾبمإظبماظلقار مإغفمصعاًلمالمضبؿؾمحؾؼيمأومضػباًل مإغبفمعغؾبؼمممم

محقلمردغفمٗوعًو!مٌوذامؼػعؾمذظؽ؟م

ؽبماٌؿفر؟ مدلظؿؾبف:مإذنمٌوذامدخؾ

:مظؼدمُطؿىمسؾكماظؾوبمضولموضدمابؿفٍمأغينمشققبرتؾبمعلوقمايدؼٌ

مأغؽؿمهؿوجقنمعقزػٔمظؾعؿؾ مأحىمأنمأجرقبب.

ؾبمبفذهماظؾداؼيماٌقضػي معقزػمأعٔمطبرؼؿمععطبوء مأؼبـمممم ابؿفف

ؾبمظبف:مدبقؽقنمذظبؽمعبـمدواعممممم دلجدمعقزػًومأصضؾمعـمصققج موظؽـينمضؾ

دروري موظؽـماٌؿفرمعبومؼبزالمحبدؼـًو موضبدمالمأدبؿطقعمأنمأدصبعمظبؽمممممممم

مظشفر.األجرمطوعاًلمػذاما

مضول:مدـعؿؾمسؾكمتقص مأطربمضدرمعـماٌولمظؾؿؿفر مالمسؾقؽ.

غبدًامهلل مإغينمصعاًلمربظقزي مرّومملمتؽـمصؽرةماٌؿفبرمدبقؽيممم

ؾبمأنمأبعدمسبـمرأدبلماألصؽبورمممم عـذماظؾداؼي مػؽذامبدأتؾبمأبؿفٍ موحووظ

اظيتمأرقبضؿين مأرؼدمصعاًلمأنمأسؿؾمزدمؼبمعؿفري موأنمؼصبؾحمعزدػبرًاممم

مشـقًو.

لبمضصب  مإغبفمممب وذرمصققجماظعؿؾمسؾكماظػقر موتعّؾؿماظؽـ مؼبموض

مغشقطموٓؿع مأحىمحسقبماظؾلوريماظذيمضبقممحقظفمأؼـمعومذػى.

كبمهض م دلظين:مػوظي ماسذرؼينمظلماظلموظؽـ...مطقػمادؿطع
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لبمضص ؟ معـؾمػذاماٌؿفرمؼبموض

تـفقبدتؾب مػومضدمسودتؿبماألصؽورمتدورمؼبمرأدلمثوغقي موظؽبـمرّبوممم

ونمسؾلقبمأنمأخربمأحدًا موصققجمػقمأصضبؾمعبـمأدبرقبمظبفمّبومؼبمغػلبل مممممممط

حدقبثؿفمسؿقبومجرى موسـمععؿز موسـماظؼرض موؼؾدومأغفمملمؼلخذماألعبرمم

بؾلوريمطعودتف مصؼدمتغققبرتؿبمعالربفموػبقمؼؼبقل:مػبذامشرؼبى مٌبوذامممممم

مؼػعؾمذقؽًومطفذا.

ؾًب:مصّؽرتؾبمبذظؽمطـ ًا موظؽـ...معوذامؼرؼدمعـمصؿوةمعـؾل  مأغومضؾ

المأعؾؽماظـؼقد مالمأعؾؽمسؾبشرمعومْؾؽ مصفقمْؾؽمطبؾمذبلء مإعقببومأغبفممممم

ؼػعؾمذظؽمطعؿؾمخب يمتطبقسل موإعبومأغبفمؼـبقيمإؼؼبوسلمؼبماظلبفـمممممممم

موظقسمػـوكمعـمدؾىمظققؼدمسؾلقب.

ؽبمصققجمضؾقاًلموضدمبونمسؾكموجففمأغفمتقصؾمإظبمغؿقفبيمعبو ممم دؽ

مده؟ضول:مػؾمتظـٔمصعاًلمأغؽمالمٗؾؽٔمأيمذلءمؼرؼ

ؾًب:مالمأزـمذظؽ. مذلءمؼرؼده!مأجؾ

مدلل:مػؾمأخربتكبمأغبدمسؿقبومجرى.

ؾًب:مظـمؼؼؾؾمبذظؽ. مضؾ

مصّؽرمثؿمضولمأخ ًا:ماسؾؿلمأنمذكصًومطؿعؿزمظدؼفمدائؿًومأدؾوبف.

وتوبعماظعؿؾمبفدوء مأرجقمأالمؼؽقنمعومأصعؾفمدقؽًو موظؽـمصقبقجمم
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وعرة مأرؼبدممملمؼـفينمسـفمعؾوذرة مإذنمالبدمأنمؼؽقنمػـوكمذبولمظؾؿغ

صعاًلمػذاماٌؿفر مطبؾميظبيمأضضبقفومصقبفموعؾبينمالمأرؼبدمعغودرتبفمممممممم

مأطـر.

■   ■   ■ 
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 أمحد |الفصل الضادظ عغز م■
عرقبتؿبمسدةمأؼومموملمتذطرمػوظيمذقؽًومسـماظؼرض مالمأحىمأنمأطقنم

اظلؾىمؼبمذظؽموظؽـمطونمسؾقفومأنمتعؾبؿمايؼقؼبيمبطرؼؼبيمأومببلخرى ممممم

ملؿؼؾؾمزاػرمؼبمػذاماظعومل مسبـمصؼطمضدمنقغو.ظقسمظـومع

رّوماسؿدتقبماظعؿؾمؼبماٌطعبؿمعـبذمزعبـ موظؽبـينمملمأسؿبدمبعبدممممممم

ايرادي مصؽؾمحرطيمأومػؿسمطوغًمزبقػي مرّومألنماظقضًمعؿلخر م

مرّومألغينموحدي مأومرّومألغفومرؾقعيمػذاماظعؿؾ.

ؾبمعرػؼًو مأغؿظرمأؼومماظعطؾمبػورغماظصربمألضعم رأدلمسؾكمأصؾق

اظقدودةموأغوممإظبمأنمأتعىماظـقم مأعقبومػوظبيمصؾبؿمأسبدمأسبرفمذبقؽًومسبـممممممم

ؿبمدببرجمعؾؽبرةممممم سؿؾفو مطؿومملمغعدمشبرجمععًومؼبماظصؾوح مصؼبدمأصبؾق

جدًا مأخربتينمأنمصوحىماٌؿفرمأوطؾمإظقفومعفؿيمذراءماٌبقاد مظبذظؽممم

مسؾقفومأنمتلؿقؼظمعؾؽرةموتؾدأماظؿقض .

ؾبمظألؼومماٌوضقي حقٌمطـومشبرجمععًوموغعقدمععبًو مالمغػؽبرمممماذؿؼ

ؾبمعـمبدأمػذاماىػوء موظؽـينمبؾلوريم ؼبمذلءموالمؼفؿـومأحد مرّومطـ

ؾبمأولمعـمصقومعـمدؾوتماظطػقظيماىؿقؾ. مطـ

ؾبماظعؿؾمؼبماٌطعبؿ مظبديقبمدبوسيمضؾبؾماظبذػوبمإظبماٌكبوزنممممممم أغفق

؟مػوظيمظبـممظؾقوردي مملمأسدمأسرفمعوذامأصعؾمصقفو مػؾمأسقدمإظبماٌـزل
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تؽقنمػـوك مػؾمأذػىمإظبماٌكوزن مالمؼؾبلؿقلـمذظبؽ مػبؾمأذػبىمإظبمممم

ؾبمطؾمذظؽ مأخ ًامأخذتؾبمطمودًومعـم حدؼؼيمأومأعشلمؼبماظشورع مظؼدمعؾؾ

ؾبمأصعؾمؼبماٌوضل متذطرتؾبمطؿمطونم اٌطعؿ موبدأتؾبمأالسىماظزبوئـمطؿومطـ

مذظؽمعلؾقًو موطؿمأحىماظـوسمذقؽًومبلقطًومطفذا.

عرتؾبمأغينمسدتؾبمإظبماظقراء مإظبماألؼومماظلبعقدة موظؽبـمممظؾقظيمذ

ؿبماظلوسي موسدتؾبمإظبمايرادي موسدتؾبمإظبماظقاضع. مدرسونمعوماغؿف

ؿبمعظؾؿيمالمضؿبرمصقفبو مواهلبدوءمممم ؿبمتؾؽماظؾقؾيمعقحشي مطوغ طوغ

ؾًبمػـبوموػـبوكمأغظبرمإظبمممممممممم لًبمآخبر موققبظب طونمعزسفبًومأطـبرمعبـمأيموضب

مػذاماظعؿؾ.اظؾضوسي مرّومسؾلقبمأنمأتركم

بببدأتؾبمأصؽببرمجببدؼًومؼبماالدببؿؼوظي مواظعببقدةمإظبماظعؿببؾمؼبماٌطعببؿمم

ؾبمدبلجينممم بشؽؾمأدودل مواظعقدةمإظبمحقوةمػودئيمعبقؾيمحؿكموظقمطـب

اظؼؾقؾمعـماظـؼقد مصفومػلماظـؼبقدماظبيتمجـقؿفبومعبـمايرادبيمهبًممممممم

ؾبمأدريمإظبمعؿكمدؿظؾمػـوك موعوذامدلصعؾمبفو. مزبدتلمؼبماٌـزل مظل

ؾبماظـؼبقدماظبيتمعّبعؿؾبفبو مممممملمؼ ُطؾماظؿػؽ مؼبماألعرمحؿكماحؿفب

قبمأدعؾمبشدة موضبدمأذبورتؿبماظصبقرمإظبموجبقدممممم ؾبمبويؿقبك موب صؼدمأصؾ

ؾبمم اظؿفوبمحودمؼبماظرئي مطونمسؾلقبمأنمأغوممظقؾيمؼبماٌشػك موظؽـينمرصضب

مذظؽ موآثرتؾبماظؾؼوءمؼبماٌـزلموتـوولماظعالجمصقف.
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ؾبممم ذظبؽ مصؿعؾقعبوتلماظؼؾقؾبيمسبـممممممملمأذعرمبؿقلقببـ موضبدمتقضعب

اإلؼبدزمطوغببًمطوصقبيمٌعرصببيمأنماالظؿفوببوتمتؽـببرموتطبقل ماضببطررتؾبممممم

ؾبم ظؾعقدةمإظبماٌشػكمظؾقصقلمسؾكماإلبرماظقرؼدؼيمظؾؿضودمايققي موِ

ثالثمظقولمملمأمسحمصقفومألحدمأنمؼلقىمسققبـيمواحبدةمعبـمدعبل مصؾبؿممممم

دمأنمتعؾبؿمػوظبيمممأردمأنمؼؽؿشػمأحدمأغبينمعصبوبمبوإلؼبدز مطؿبومملمأرمممم

مأؼضًو.

ؾبمبعبدماظـوظـبي ممم بدأتؾبمأذعرمبؿقلـمبعدماظؾقؾيماظـوغقي موخرج

ؾبمصقفو موسبدتؾبمبعبدػومإظبماظعؿبؾمممم ؾبمأربعيمأؼوممؼبماٌـزل مهلقبـ وضضق

مالمأطؾقبموالمأعؾقب.
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 هالْ |الفصل الضابع عغز م■
ؿبوحممأعل...مرّومادبذتؾبماظؼرارماظصبققح معبرقبمذبفرانمسؾبكماصؿمممم

ؾبمععمصققجمزد موضدمبوتمظديقبمزبوئـمُطؾـبر. معؿفريماًوص موسؿؾ

أعل...مػومػقمعؿفريمصبؿعمغؼقدًامأطـرمعـماٌؿفرماظلوبؼ مإغفوم

أعقالمملمأحؾؿمبويصقلمسؾقفومرقلمحقوتل مربحفبمصوفمالمراتىمصغ م

مربددمآخرمطؾمذفر ماآلنمصؼطمأسرفمضقؿيماظؿؿّؾؽ.

ؾبمبوظذػوبممسؿؾمصققجمزدموإخالص موأسطقؿف راتؾًومجقدًا موضؿ

إظبماظؾـؽموتلدؼدمجزءمصغ معـماظدؼـمطؿوماتػؼـو مودورتماألعقرمسؾكم

مأحلـمعومؼرام موسوعؾينماٌقزػقنمبوحرتاممذدؼد.

إذامعومزّؾًماألعقرمتل مسؾكمػذاماٌـقالمصنغينماألدعدمؼبماظبدغقو مم

موص.طؿمأحىمػذاماظعؿؾ موطؿمأغومربظقزيمبويصقلمسؾكمعؿفريماً

اظققممدخؾمععؿزماٌؿفر مطونمؼرتديمدرتةمبـقيموبـطواًلمأبقض م

ؼػردمذعرهمسؾكمطؿػف موؼرصعمسؾقفمغظورتفماظشؿلقي مػذهماٌرةمضوبؾؿبفمم

ؾبمأسؾببؿمأغببؽم بوبؿلببوعيمرضببومصببرحمبفببو موبببودظينمغظببراتمتؼببقلم"طـبب

ؾبمبفموض ؾبمظفمرؾؼفمعـمذبرابممدؿـفقٔ" مطونمذعقرًامرائعًو مرحقبؾ دقبع

اظلببوخـيمواظؽعببؽمبطعببؿماظؼفببقةمطؿببومؼػضقبببؾفو موجؾلببـوممماظشببقطقالتي

مغؿقدقبث.
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مضول:مازدػرماٌؿفر.

ؾًب:مايؿدمهلل. مضؾ

مضول:مواظؽعؽمأظذقبمعـمذيمضؾؾ.

ؾًب:مؼلعدغلمأغفمغولمادؿقلوغؽ. ؾبموضؾ مابؿلؿ

صؼول:مطؾمذلءمػـومؼـولمادؿقلوغل مإغفمعؿفبرمٓقبزمّوظؽبيمممم

مٓقزة.

ؾبمأسبرفمطقبممم ػمصببوبمسؾقفبو مممملمأسؿدمسؾوراتماإلرراء موظلب

ؾبمبشؽره موأخ ًامضررتؾبمأنمأعلؽمزعبوممايبدؼٌ موأنمأسبرفمممم صوطؿػق

ؽًبمإظبممممممممم سـفماٌزؼبد مدبلظؿؾبف:مدبقدمععؿبز مظؼبدمدبوسدتينمطبـ ًا مووضػب

جوغم موظؽـؽمعومتزالمسـبديمطوىـبديما٘فبقل مملمؼلبؾؼمظبؽمأنمممممم

ؽبمسـمغػلؽمأعوعل مأحىمأنمأسرفمسـؽماٌزؼد. مهدث

ؾًبمأغبؽممممممممابؿلؿموطلغفمطونمؼـ ؿظبرمعبينمػبذاماظلبمال مضبول:مزــب

مدؿللظٔمووؿعٔماٌعؾقعوتمعـمػـوموػـوك.

ؾبمجقدةمؼبمذظؽ موتلؿطقعماظؼقلمأغينمالمأصبدقمإالمعبوممم ؾًب:مظل ضؾ

مأسوؼـمبـػلل.

ضول:مأغبومععؿبزمضودبؿ مصبوحىمأطبربمبـبؽمؼبماٌدؼـبي موتبوجرممممممممم

مسؼوراتمطؾ  مرّومؼلخذماظعؿؾمععظؿماظقضبً موظؽبـينمأحبىماظؽبـ مممم
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ؽعبؽمبطعبؿماظؼفبقةممممعـماهلقاؼوت مطوظعزفمواظػرودبقي مطؿبومأحبىماظممم

ماظلوخـ.موذرابماظشقطقالتي

ؾًب موم  مدببلظؿؾبفمضببدمرذبػماظؼؾقببؾمعببـمذبرابماظشببقطقالتيممابؿلبؿ

ؽبمطبؾمممممم عؾوذرةماظلمالماظذيمطونمؼدورمؼبمرأدلمعبذماظؿؼقؿؾببف:مٌبوذامصعؾب

مػذا؟

مصفؿمسؾكماظػقرمأغبينمأضصبدماٌؿفبر موعلبوسدتل مودصبعماظـؼبقدمممممم

عؾوذرة مأسودماظشرابمإظبماظطووظيموضول:مألغؽمٓقزة معـذمظؼوئـوماألولم

موملمتغقممسـمذػينميظيمواحدة.

عوذامأدؿطقعمأنمأرؾؼمسؾكمعـبؾمػبذامايبدؼٌ مػبؾمػبقمشبزل؟ممممممم

إسفوب؟محى؟مػذهمأولمعرةمأمسعمصقفومذقؽًومطفذا مطؿومأغبينمذبعرتؾبممم

ؾبمحبوجيمإظبمتؾػوزمأذو ػدمصقبفماٌلؾلبالتمممألولمعرةمؼبمحقوتلمأغينمطـ

وعومصبريمصقفومحؿكمأطبقنمعلبؿعدةمٙودثبيمطفبذه موظؽبـ...مصبوتممممممم

ماألوان.

ؾبمأزبـمأنمعبومممممم ؿبمصؿبوةماػؿؿبوعل موطـب ضول:مملمؼلؾؼمظلمأنمذغؾ

ؼصػفماظرجبولمعبـمسشبؼمووظبعمعبومػبقمإالمضبعػمودبذاجي موظؽبـينمممممممممم

قبمعـماظلذقبج. ؾًب مورّومب مأسرتفمأغينمضعػ

ؾبمصقفوم ؾبمصوعؿيمصرتةمدرح ؼبماظؾعقبد مالببدمأغبفمؼـؿظبرمأنمممممبؼق
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أضقلمذقؽًو معوذامأضقل؟معوذامأصعؾ؟مببؾمعبوذامأرؼبد؟مػبؾمػبذاماسبرتافممممممم

صرؼحمأغفمضبؾين؟مملمأتقضعمذظؽمأبدًا موعوذامصبىمأنمأضبقل؟مأيمطؾؿبيممم

مدؿقلىماآلنمسـمسشرة مصّؽريمؼومػوظي مصّؽريمؼومػوظي!

عبوممزؾقبمؼـؿظرغل مصوضطررتمظػؿحمصؿلمواظؿػقهمبليمذلء مصؽونم

مطونمعين:معوذامؼؾبػرتضمأنمأضقلمؼبمعـؾمػذهماٌقاضػ؟

ضقؽمععؿز مضقؽمطـ ًامإظبمأنمذوػدتؾبماظدعقعمؼبمسقـقف مسؾكم

األضؾمملمؼؽـمجقابلمدؾؾقًو موملمؼـزسٍ موملمضببزن موملمؼصبرخ موملممم

مطبرجمعـماٌؿفر مأزـمأنمػذامطونمجقدًا.

:مطبونمػبذامممأخ ًامٗوظؽمغػلف موأخذمغػلًومسؿقؼًومضؾبؾمأنمؼؼبقلمم

مزرؼػًومصعاًل.

ؾبموضدمطونماالرتؾوكمواضقًومسؾبلقب مصؼبول:مسؾبكمطبؾمحبولمممممم ابؿلؿ

مدلترطؽمتػؽرؼـمؼبماألعر مودلسقدمالحؼًومألمسعمردك.

ؾًب:مردقبيمسؾكمعوذا؟ مدلظ

مأخ ًامضوهلومبصراحيمووضقح:مأرؼدكمأنمتؽقغلمزوجيت.

■   ■   ■ 

م

م
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 أمحد |الفصل الجامن عغز م■
عرمبقحدةمضوتؾي مأرؼدمأنمآخبذمسطؾبيمعبـممممأذعرمبػراغمطؾ  مأذ

ؾبمععظؿفومؼبماٌرض. ماظعؿؾموظؽـينمادؿفؾؽ

ملمأسدمأرىمػوظيمطـ ًا موملمغعدمغؿؽؾؿمععًومطوظلبوبؼ مأذبعرمأنممم

ماظػفقةمبقــومبوتًمطؾ ة.

المصبىمأنمتظؾماألوضوعمػؽذا معـماٌفؿمأنمغعقدمطؿومطـو موظؽـم

معـمؼؿقجىمسؾقفمأنمؼصؾقف.مػؾمهلومؼدمؼبمذظؽ؟مأغومعـمبدأمػذاموأغو

ػذهماٌرةمسدتؾبمإظبماٌـزلمضؾؾماظدواممماٌلبوئل مأرؼبدمأنمأهبدثمممم

إظبمػوظي مظقسمؼبمأعقرماظعؿؾمبؾمؼبمأيمعقضقعمطونمصبؿعـومؼبماظلبوبؼ مم

أرؼدمظؿؾؽماظعالضيمأنمتعقدمبليمذؽؾ موظؽـينمملمأجدمادؿقلوغًومعـفو م

فبومَطؾببرتؿبموملمأسبدمأسبرفمممممطوغًمذوردةمؼبمأعقرػوماًوصيماظيتمأسؾؿمأغ

معـفومذقؽًو.

ؾبمأظقعفو مصؾوبؿعوديمسـفومؼقعًومبعدمؼقممبوتًمظدؼفومحقوتفوم ظل

ؿبمدبرجمععمصدؼؼوت مرّبومتؿقبدثممم اًوصيمأطـرمصلطـر مرّومأصؾق

إظقفـمسؿقبومصبقلمؼبمخوررػو مرّومؼؿلقضـمععًومطؾمصبؾوح ماٌفبؿمأغفبومممم

مخب موبصقيمجقدة.

وبؿينمبؾلوريمأغفمسؾكمعومؼبرام مدبلظؿؾبفومممدلظؿؾبفومسـماظعؿؾ مصلج
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ؿبمأغفومتؿدبرمأعرػبو مدبلظؿؾبفومإذاممم ؿبمحبوجيمإظبمغؼقد مصلجوب إذامعومطوغ

عومطوغًمترشىمؼبماظذػوبمإظبمعؽونمعومأومزؼورةمأحدماٌؿوحػ موظؽـفبومم

مملمتؾدكبمأيماػؿؿوم.

رشؿمأغينمأسؾؿمأغـومتؾوسدغومؼبماظػرتةماألخ ة مإالمأغينمأذعرمأنم

عومؼشغؾمتػؽ مػوظي مأدؿطقعمٗققزماظػرقمببٔماالثبـٔ موظؽبـممممػـوكم

مٌوذامالمدبربغلمسؿومصبقلمؼبمخوررػو؟

ؾًبموحقبدًامممممم عرقبتؿبمأؼوم موعومسدتؾبمأمسعمعبـمػوظبيماظؽبـ  مأصبؾق

مصفلة مػـوكمعومؼؼؾؼينمؼبمذظؽموظؽـمالمأسرفمعومػق.

عبـممدرتؾبمؼبماظطرؼؼماظلوسيماظـوغقيمسشرةمظقاًلمسوئبدًامإظبماٌـبزلممم

ؾًبمصبقتؽبممممممممم حراديمعلبوئقي مطبونماظطرؼبؼمخوظقبًو مواظـبوسمغقبوم ممسعب

قبمصنذامبفمعـللقب مؼؼػمسؾكمزاوؼيم أحدػؿمؼـوديمبصقتلبمعـكػض ماظؿػ

ماظطرؼؼمؼمذقبرمظلمدونمأنمؼـؿؾفمسؾقـومأحد.

ؾبمعـفمأدلظفمظكبؿماظلرقبؼي موظؽـفمووػؾمدماظلموضبولمسؾبكممم اضرتب

أعبرمعفبؿ معفؿبومطبونمذظبؽمممممماظػقر:مامسعين مدؿػوهؽمػوظيماظقبقممؼبمم

ماألعرمالمتقاصؼ.

ؾب:مالمأصفبؿمعبوممممم عوذامؼؼقل؟موطقػمظفمأنمؼعرفمذقؽًومطفبذا!مضؾب

متعين...
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ضورعينموأسودموذبددمسؾبكمعفؿبو:معفؿبومطبونماألعبرمالمتقاصبؼ مممممممم

مأتػفؿ؟

مؼؾدوماألعرمخط ًا مدلظؿؾبف:موعومػقمذظؽماألعر؟

ؾبمجقدًا. مضول:مصؼطمتذطرمعومضؾ

ؾًب:مصبىمأنمأسرفمسـ معوذامتؿقدث مؼؾدوماألعرمخط ًا.مضؾ

تـفدموضولمربوواًلماالخؿصور:مععؿبزمظبقسمذكصبًومجقبدًا مػبؾمممممم

مؼؽػلمػذا؟

ؾًب:موعـمؼؽقنمععؿزمػذا؟ مدلظ

ؾب. متلصػمأطـرموضولموضدمغػدمصربه:مصؼطمتذطرمعومضؾ

أضوءمعصؾوحمؼبماٌـبزلما٘بوور مصبرطضمعـلبلقبمعغبودرًاماٌؽبونممممممم

ؾبمأدريممممممبلرسي مملمأدؿطعمإؼؼوصفمصؼدمابؿعد بلبرسيمػورببًومعبـ...مظلب

معـمعوذا موٌوذامؼػعؾمذظؽ؟

ؿبمػوظببيمعلببؿقؼظيمسؾببكمشبب مم ؾبمدبب يمإظبماٌـببزل موطوغبب توبعبب

ؿبمجوظليمؼبماظصوظيمتـؿظرمسقدتل معبـماظقاضبحمأنمأعبرًامعبوممممم اظعودة.مطوغ

ؼشغؾفومأطـرمعـمأيمؼقممآخبر مواغؿظورػبومظبلمؼعبينمأغفبومضبدمضبررتؿبمممممممم

مدؿشورتلمصقف.أخ ًامعػوهيتمبوألعرموا

ؾبمإظقفومودلظؿؾبفو:معوماألعر؟ مجؾل
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ؿًب:مأغبد...مػـوكم ؿبمضؾقاًلمضؾؾمأنمتػوهينمبوٌقضقع موضوظ تردت

معـمرؾىماظزواجمبل.

ػؾمطونمسؾلقبمأنمأتقضعمذقؽًومطفذا؟مطؾمػذهماٌراحبؾمعبـماظؿغبق مممم

ؾبمدبوذجًو مطبونمسؾبلقبمأنممممم ؿبمبلؾىمذكصمعو؟مطؿمطـب ؼبمحقوتـومػؾمطوغ

مضؾؾ مػذامعومطونمؼشغؾمػوظي!مدلظؿؾبفو:معـمؼؽقن؟مأصؽرمؼبمػذامعـ

ؿًب:مامسفمععؿزمضودبؿ موػبقمبصبراحيمثبريقبمجبدًا موْؾبؽممممممم أجوب

مبـؽًومؼبماٌدؼـي مبؾمأطربمبـؽمصقفو.

ؾًب:محدثقينمسـف مطقػمسرصؽموعوذامتعرصٔمسـف؟ مضؾ

ؿًب:مظؼدمترددمسؾكماٌؿفرمسدةمعرات مػذامطؾمعومؼبماألعر. مضوظ

ػقمأطـرمعبـمذظبؽ موظؽبـمٌبوذامعبومتبزالممممممممعـماظقاضحمأنمػـوكمعو

كبمتعؾؿٔمأنمػبذامالمؼؽػبلمظؿبقاصؼلمممم ؾًب:مأغ دبػلمػوظيمسينمأعرًامعو؟مضؾ

مسؾكمأحدػؿ مسؾقـومأنمغلللمسـمد تف معوذامإذامعومطونمظصقبًو؟

ؿًب:مالمأزـ مإغفمصوحىمذكصقيمضقؼيموٓقزة موظؽـبفمظبقسممم ضوظ

مدقؽًو.

ؾب:مدـلببللمسـببفمؼبماظصببؾوح معببومداممذكصببم قيمشـقببيمصفببقمضؾبب

مععروفمبالمذؽ مدقلفؾمسؾقـوماظلمالمسـف.

ؾبمصعاًلمظبقمأسبرفمعبومممم ذردتؿبمػوظيمثوغقي مؼؾدومأغفومضؾؼي مٗـق
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ؾبمطبؾممم ؾبمسؾؿب جرى مظقؿينمملمأغغرسمؼبماظعؿؾمؼبماظػرتةماألخ ة مظؽـ

ذلءمبلفقظي مٌوذامؼصعىمسؾبلقبمدبمالمػوظبيمسبـمأيمذبلءماآلن مطؿبوممممممم

ميمعقضقع.ؼصعىمسؾقفوماظؿقدثمإظلقبمؼبمأ

زواج مأملمؼؽـمسؾبلقبمأنمأصؽبرمؼبماألعبرمعبـمضؾبؾ مػوظبيمعبقؾبيمممممممم

وذطقي موػلمسؾكمخالؼبمتلؿقؼمأطـرمٓومػلمسؾقبفماآلنمبؽبـ  موػبومممم

مػلمضدمحوغًمصرصيمذػؾقيمظؿغ محقوتفومإظبماألصضؾ مصؾكبؿمال؟

بوٌؼورغيمععلمصنغينمبلقطموبطلءماظػفؿ موالمأزبـمأغبينمأتؼبـمأيمممم

ينمملمأتؼـماظؼبراءةمأوماظؽؿوببيمؼقعبًو موأزبـمأغبينمضبدمممممممسؿؾمأصعؾف مطؿومأغ

ؿبماظػفقةمبقــو. ؾبمسؾكمأطـرمٓومأدؿقؼمؼبمػذهماظدغقو مآهمطؿماتلع محصؾ

ؾبمأنمأدؿػلبرممممم ؾبمؼبماظققمماظؿوظلمإظبماظعؿبؾ مؼبماٌطعبؿمحووظب ذػؾ

سـمععؿزمضودؿمػذا مطونمامسفمعلظقصًومظلمبشؽؾمطؾ  موظؽـينمالمأذطبرمم

ؾبمبف. مأؼـممسع

متؽـمآراءماظـوسمزبؿؾػي موضدمسرصفماىؿقعموضوظقامأغفمصبؿبعمممل

أطقاعًوموأطقاعًومعـماظـؼقدمؼبمطؾميظي موػقمػؿقبفماظقحقدموصكرمحقوتف م

طؿومأغفمظقسمطرًْوموالمحؿكمظطقػًومععماظػؼراء مطونمدائؿًومؼؾقعفؿمسؾبكمم

مصؼرػؿمأغفؿمضدمجؾؾقامذظؽمبلؼدؼفؿ.

ؾبمسـبفممممممملمتؽـمبداؼيمعقصؼي موظؽـينمملمأ طؿبػمبفبذا مببؾمدبلظ
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أؼضًومؼبماٌكزن مػـوكمضبقؽماىؿقبعمظلبماظل موأخب ًامتبذطرتؾبمأؼبـممممممم

ؾبمػذاماالدؿ مػذهماٌكوزنماظيتمأسؿؾمصقفومػلمعؾؽمٌعؿزمضودؿ!م ممسع

المؼؾدومأنمأحدًامضبؾف مأألغفمشين؟مػؾمؼغورمعـفماظـوسمإظبمػذهم

ةمصعؾمرؾقعقبيمماظدرجي موظؽـفؿمؼؼقظقنمأغفمظقسمظطقػًومععفؿ مأػلمرد

مإزاءمذعقرػؿمووػف؟م

ؾبمؼبمايراديمتؾؽماظؾقؾيمإظبماظلبوسيماظـوغقبيمسشبرة مأصؽبرممممم سؿؾ

ّعؿزمػذامرقلماظقضً مٌوذامملمطبرتمزوجيمظفمعـمرؾؼؿف معـمأضربوئفم

ؾبمأصفبؿماظلبؾى ممم أومٓـمؼؿعوعؾمععفؿ مواخؿورمػوظيمدونماىؿقع؟مظل

مأعوعف؟مأػقمإسفوبمخوصمأممأغفمؼلؿغؾمعقضػـوماظضعقػ

ؾبممممم صّؽببرتؾبمطببـ ًامإظبمأنمبببدأتؾبمأذببعرمبوظصببداع مأخبب ًامأغفقبب

محراديت موظؽـينمسؾكمؼؼٔمأنمػوظيمؼبماغؿظوري معوذامدلضقلمهلو؟

بصراحيمالمتعفؾينماظػؽرة مالمؼؾدومذكصًومجقدًا موالمأرؼدمهلوم

أنمتـكؾطمؼبمتؾؽما٘ؿؿعوت موظؽـمػذامظـمؼؽقنمدبؾؾًومطوصقبًومألرصبضمممم

مزواجفومبف.

ػوظيمتعؾؿمأغينمأرؼدمهلومطؾماً  مالمأزبـمأغفبومدبؿـزسٍمّبوممممم

ؾبمواثؼًومٓومدلضقلمأدودًو مسؾلقبمأنمأدؿػلبرمأطـبر ممم دلضقل موظؽـينمظل

موظؽـمعكبـمعؽبـ؟
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ملمأدؿطعماظقصقلمإظبمغؿقفيماظققم موسدتؾبمإظبماٌـزلموضدمطوغبًمم

ؾبممممم ؾًب مملمأجؾفومبشبلءمرببدد موظؽبـينمرؾؾب ػوظيمؼبماغؿظوريمطؿومزــ

ؾبمأسؾبؿمأحبدًامضرؼؾبًومإظبمممممإ ظقفومأنمٗفؾينمأؼوعًومأخرىمألدللمسـف مصؾلب

مععؿز.

ؿًبمإظبمصراذبفو مؼؾبدومأغفبومربؿبورةمػبلمممممممم ملمتعّؾؼمػوظبي موذػؾب

ماألخرى.

■   ■   ■ 
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 هالْ |الفصل التاصع عغز م■
أعل...مػومػلمابـؿؽمؼبمدـماظزواج مرّومترتديماظـقبماألبقضم

مضرؼؾًو.

مجوغم مأذعرمبوي ةمواًبقف مطقبػمأدبؿطقعممممطؿمأرؼدكمإظب

مأنمأدبذمضرارًامخط ًامطفذا؟

رؾؼيمغؾقؾي مػؾمأدؿطقعمأنمأسقشمبقبـفؿ؟مػبذامعؼؾبؼ مصلغبومالممممم

مأسرفمذقؽًومسـمتؼوظقدػؿموسوداتفؿ مالبدمأنمظدؼفؿماظؽـ معـماألدرار.

أغبدمملمؼلوسدغلمؼبمذلء مإغفمالمؼعؾؿمعبومؼػعبؾمعـؾبلمٗوعبًو ممممم

مظفمخربةمؼبمػذهماألعقر موظؽـمعـ؟مأرؼدمذكصًو

ؾبمؼبماٌؿفرموأغومأصؽرمؼبمععؿبزمربقلماظقضبً معبرقبتمػبلبيمممممم سؿؾ

أؼومموملمضبضبر موملمؼلبؿطعمأغببدمأنمصبؿبعماٌعؾقعبوتماظبيتمتؽػقبفمممممممم

ؾبمالمأسرفمعوذامأصعؾ. مظقفقؾين موعومزظ

ؾبمآخببرمٌلببوتمسؾببكمطعؽببيمظعببرسمدببقؼومماظقببقم مثببالثمم وضببع

اظػقاطفمتغؾؾفوماظػراوظي موؼبماألسؾبكموؾبسمممرؾؼوت مسؾقفوماظؽـ معـم

اظعروسموتدّظلمأرجؾفومعبـمأسؾبكماظطؾؼبوت موؼؼبػماظعبرؼسمخؾػفبو.ممممممم

ؾبمأدريمطقػمصـعؿؾبفوموبوظلمعشغقل مغبدًامهللمأغفومطوغًمعبقؾي. مظل

غظرتؾبمإظبمصققجماظذيمطونمضبضقبرماظؾلؽقؼًمبلذبؽوظفماٌكؿؾػبي ممم



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ          ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

000 

نماظؼؾقب مطوغًمػذهمأولمعرةمورؾعًوماظشؽؾماظذيمالمؼـؼطعمؼبماٌؿفرمطو

أذعرمأنمهلذاماظشؽؾمإحلودًومشرؼؾًو مظذظؽمالمصببىمأنمؼـؼطبعمعبـمأيمممم

معؿفر.

ؾبمظػققج:مػؾمأدؿطقعمأنمأدلظؽمسـمأعبرمم خطرتؿبمبؾوظلمصؽرة مضؾ

معو؟

وضعماظؾلؽقؼًمؼبمعؽوغفماٌكصصمظؾعرضمبشؽؾمجذقبابموضبول:مم

مبؽؾمتلطقد.

ؽبمدائؿماظعقنمظـو موأغومأس ؾًب:مظؼدمطـ ؿربكمأخًومظبل مصفبؾمظبلممممضؾ

مأنمأدؿش كمؼبمأعر؟

مضول:مؼؾدومأغفمعفؿمجدًا.

ؾًب:مأغًمتعبرفماظـؾقبؾمععؿبزماظبذيمضبضبرمإظبماٌؿفبرمببٔمممممممم ضؾ

مائمواآلخر.

 موحؾبقىماظؾـبدق موذبرابممممابؿلؿمضوئاًل:ماظؽعبؽمبطعبؿماظؼفبقةممم

ماظلوخـي.ماظشقطقالتي

ؾًب:مأجؾ مظؼدمرؾىماظزواجمبل معومرأؼؽمؼبمذظؽ ؾبموضؾ م؟ابؿلؿ

ؽبمضؾقاًلمؼػؽر مٌوذامضبؿورماىؿقعمؼبمأعبره؟مػبؾمطبونماألعبرممممم دؽ

دقؽقنمأدفؾمإذامعومطونمذكصًومش مععؿز؟مأخب ًامضبول:مػبؾمهبدثًممممم



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ          ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

002 

مععمأغبدمؼبمػذاماظشلن؟

ؾًب:مبوظؿلطقد موظؽـفمادؿغرقمػبليمأؼبوممؼبماظلبمالمسـبفموملمممم ضؾ

مؼردمظلماإلجوبيماظشوصقي.

مدلل:مػؾمهؾٔمأنمأدللمسـفمأؼضًو؟

ؾًب:موػؾمطبقػؽؿمإظبمػذامايد؟ متـفدتؾبموضؾ

مضولمبؾلوري:مسبـمالمغعرفمسـفمذقؽًو.

ؾبمم ؾبمضؾقاًلمثؿمضؾب غظرتؾبمإظبمبوبماٌؿفر موعـفمإظبماًورج مدرح

بؽؾمصدق:مصققج...مالمأخػقؽماظؼقل مظؼدمعرقبتؿبمػبليمأؼوممسؾكمزؼورتفم

ين...ماألخ ة موأذعرمبوظؼؾؼمطؾؿومصّؽرتؾبمأغبفمرّبومالمؼعبقد مأزبـمأغبممممم

ؾبمإظقف. ماذؿؼ

■   ■   ■ 
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 أمحد |الفصل العغزًن م■
ععؿزمضودؿ مععؿزمضودؿ مٌوذامؼؿكقفماىؿقعمعبـمذطبرمامسبف؟مممم

ٌوذامأذعرمأنمأحدػؿمالمؼؼقلمطؾمعومؼعرف؟مبدأماًقفمواظشبؽمؼؿلبؾؾممم

مإظلقب مظكبؿمالمأدللمأدؽؾيمعؾوذرةمالمؼلؿطقعمأحدػؿمأنمؼفربمعـفو.

ماظلمأخ ًا موصبرتؾبمأدبللم"ػبؾمتبزوجمممممضررتؾبمأنمأش مررؼؼيمد

عـمضؾؾ؟"م"ػؾمؼؿعوعؾمععماٌؿـقسوت؟"م"ػؾمؼؾقبعماألدبؾقيمظألسبداء؟"مممم

"ػؾمؼرتودماًوغوت؟"موإظبمعومذوبفمذظؽ ماظغرؼبىمأنماإلجوببوتمطؾبفومممم

طوغًمجقدة مظقسمعـمسقىمسؾبرفمبف مإذنمٌوذامطبوصفماظـبوس؟مٌبوذامالممم

مضبؾقغف؟

لوسدماٙؿوجٔ موؼعؿربماظػؼرمحلـًو مأخربغلمأحدػؿمأغفمالمؼ

خطلماإلغلون موضدمضولمذقؽًومطفذامسالغقيمسدةمعرات مرّومؼؽبقنمػبذاممم

مدؾؾًومطوصقًومظؽلمالمضبؾفماظـوس.

ؾبمألؼوممسدة مأسؾؿمأنماغؿظورمػوظبيمطبونمعربؽبًو موالمممم ؾبمودلظ دلظ

أظقعفومظذظؽ مصؼرارمطفذامظـمؼؽقنمدفاًلمسؾكماإلرالق موظؽبـمؼبماظقبقمممم

غطؼمأحدػؿمأخ ًامظقؼقل:مامسعين مأغًمتلللمسبـمععؿبزمػبذامممماظلوبعم

مصفلةموبنيوح مػؾمدؿشورطفمؼبمعشروعمعو؟

ؾًب:مؼبمايؼقؼيمعشروعمطؾ مجدًا. مأجؾ
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تـفدموضول:مطـمحذرًا مصفقمؼلخبذموالمؼعطبل موؼطبلمطبؾمعبومؼبمممممم

مررؼؼف موالمؼلؿطقعمأحدمإثؾوتمتفؿيمسؾقف مإغفمذطلموحذر.

ؾًب:متفؿي؟ مضؾ

أنمسؿؾفمذرؼػ؟مإغفمْؾؽمأضعوفمعبومتبرى موالممممضول:مػؾمتظـ

أحببدمؼعؾببؿمَمؼؿببوجرموطقببػموإظبمأؼببـ مطؾؿببومزادتماألدببرارمزادتمممم

ماظشؽقك.

ؼومإهلل معوذامدلصعؾ؟مضرارمطفذامؼعؿربمذبوزصيمطبؾ ة مطقبػممم

ؾًبمأخؾبورًاممممم دلخربمػوظيمبشلءمطفذا؟مأذعرمبضعػمطبؾ  مظقبؿينممسعب

مؿعؼدمطؾمذلء؟رقؾيمسـفمواغؿفكماألعر مٌوذامصبىمأنمؼ

ؾبمػذاماألدبؾقب موأخبربتؾبمسبدةمأذبكوصمأغبينمدلذبوركممممممم اتؾع

ععؿزًامّشروعمطؾ  موطونماإلعبوعمسؾكمايبذرماظشبدؼدموسبدمماظـؼبي ممممم

مػذامدلءمجدًا.

سدتؾبمإظبماٌـزلماظلوسيماظـوغقيمسشرة موطوغًمػوظيمؼبماغؿظوري م

ؿًب:مدققضرمععؿزمإظبماٌؿفرمؼبم أيموضً مػذهماٌرةموضدمغػدمصربػو مضوظ

موأغًمعومتزالمتلللمػـوموػـوك مسـمعوذامتؾقٌمبوظضؾط؟م

ؾبمبفدوء:مإغفمزواجمؼومػوظي موظقسمأعرًامبلقطًو. مضؾ

ؿًب:مأسطينمجقابؽماظـفوئل مأغعؿمأممال؟ مضوظ
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ؾبمصؿلمألضقل:مصببىمم قًب مػذامظقسمدفاًلمسؾكماإلرالق مصؿق دؽ

مأنمغػب...م

مأممال؟وظؽـمػوظيمضورعؿينمسؾكماظػقرمضوئؾي:مأػقمغعؿم

ؾبمزدؼي:مإغفمال مالمؼومػوظي. ؾبمرؼؼلموضؾ مبؾع

اغػفرتؿبمػوظيمتؼقل:مبعدمطؾمػذاماظقضً!موظكبؿؽبمال؟مأالمتظـمأغبينمم

مأدؿطقعمذبوراةماظعومل؟مػؾمتظـمأغـومدـعقشمػؽذامإظبماألبد؟

ؾبمأحوولماٙوصظيمسؾكمػدوئل:مػوظي مععؿبزمظبقسممم ؾبموعومزظ ضؾ

مذاممسعيمحلـي.

ؿبموضدمعألػوماظغض ؽبمتلبللمربقلماظقضبً؟مسؿقببولممممممضوظ ى:موعـمطـب

ماظطرضوت؟ماظطؾوخقن؟مايرقباس؟

ؾًب:موعومبوهلؿ؟مإغفؿمؼعرصقنماظؽـ مسـماظـبوس موؼعرصبقنمأنممم ضؾ

ععؿزًامعبعمأعقااًلمروئؾيمبشؽؾمعرؼى موؼعرصقنمأغبفمذومدبؾطيمطبؾ ةمممم

والمؼلؿطقعمأحدمأنمؼدؼـفمبشلء موؼعرصقنمأغفمضبصبؾمسؾبكمعبومؼرؼبدممممم

مبليمودقؾي.

ؿب م:مملمؼؼقظقامأغفمظصمأومضوتؾ.ضوظ

ؾًب:مالمأحدمؼعرفمعوذامؼػعؾمبوظضؾط. مضؾ

ؿًب:مالمدظقؾ. مضوظ
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ؾًب:مطؾماظـوسمتؼقلمذظؽ. مضؾ

ؿًب:مأصقاهماظـوسماظؽؾ ةمظقلًمدظقاًل. مضوظ

ؾًب:مظقسمػـوكمدخونمبالمغور. مضؾ

ؿبمعصرقبةمسؾكمعقضػفو:مأغًمتلللمعـمؼغورمعـبف مطبؾماظـبوسمممم ضوظ

ظبمأنمأؼًومعـفؿمد طضمظقزوقبجمأخؿبفمعبـمممتغورمعـماظـوجقٔ موأغؾقبفؽمإ

مععؿزمإذامعومجدقبماىد.

ؾًب:مرّو موظؽـمظقسمأغبد. قبمضؾقاًلمثؿمضؾ مدؽ

م
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ؿًب:مػذامػقماظػرقمبقــبو مأغبًمراضممم تـفدتؿبمػوظيمؼبمؼلس موضوظ

ؽًبمضبدممممممممم بقـؿومأغومرؿقحبي موعبـمحؼبلمهؼقبؼمرؿقحبوتلمحؿبكموإنمطـب

ؽبمإظقف. ؽبمّوموصؾ مرضق

ؾًب:ماظرضومأصضؾمعـم ماظطؿقحماظذيمالمؼقصؾمإظبمأيمرضو.ضؾ

ؿبمممممم ػؽذاماغؿفكمايدؼٌمبقــبو ماغؿفبكمغفوؼبيمعػؿقحبي موذػؾب

ؿبماظؾوبمظؿـوم مأومرّومظؿػّؽرمإظبماظصؾوح. مػوظيمإظبمشرصؿفو موأشؾؼ

■   ■   ■ 
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م

م

م

م

م

م

م

م
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 هالْ |الفصل احلادِ ًالعغزًن م■
مأعل...مملمأدؿطعمأنمأتقضػمسـماظؾؽوء.

مجدالمدارمبقينموبٔمأغبد.أعل...مػذامطونمأدقأم

مأعل...مٌوذامالمؼؼػمأغبدمإظبمجوغم؟م

مأعل...مأرؼدكمػـو.

ؿبمسقـويمعـماظدعقع موملم رؾعماظصؾوحموملمؼغؿضمظلمجػـ متقرقبع

مأصؿحماظؾوبمإظبمأنمتلطدتؾبمأنمأغبدمضدمشودرماظغرصي.

ؾبمبػققجمأخربهمأغينمدلتلخرماظقبقم مصؾبؿمأطبـمألذػبىمإظبممممم اتصؾ

مطبػقبماظؿقرقبممؼبمسقين.اٌؿفرمضؾؾمأنم

ؾبموجفلمبوٌوء موٗددتؾبمسؾكماظػراشمأصؽر موؼؾدومأغفمضبدمم شلؾ

شؾؾينماظـقممحقٌمصققتؾبمسؾبكمرغقببيمػبوتػل مإغبفمصقبقج موضبدمبوتبًمممممممم

ماظلوسيماظـوغقيمسشرةمزفرًا.

كبمغوئؿي؟ مضول:مػؾمأغ

ؾًب:مشػقتؾبمدونمأنمأدري مػؾمطؾمذلءمسؾكمعومؼرام؟ مضؾ

بؿلخرك مصؾؿمتؿلخريمؼقعًومسـمصبؿحممأجوب:مغعؿ ماغؿوبينماظؼؾؼم

ماٌؿفرمعـمضؾؾ مػؾمػـوكمخطىمعو؟

ؾبمبصعقبي مأجربتؾبمغػللمسؾكمذظؽمرشؿمأغينمأسؾؿمأغفمالم ابؿلؿ
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ؾًب:مأذبعرمممممممم ؼراغل موظؽـمرّومؼبـعؽسمذظبؽمإصبوبقبًومسؾبكمصبقتل مضؾب

مبوظؿعى مػذامطؾمعومؼبماألعر.

مدلل:مأظـمهضريماظققم؟

ؾًب:مبؾك مدلطقنمسـدكمؼبمغصػم مدوسيمإنمذوءماهلل.ضؾ

غظرتؾبمإظبمغػللمؼبماٌرآةموأغومأضقلمػذهماىؿؾي معومتبزالمسبقينممم

معؿقرقبعيمبشؽؾمعؾققز!مم

ؾبمممم ؾبموجفلمثوغقيموثوظـبي مببؾمادبؿقؿؿ ؾبماظلؿقبوسي موشلؾ أشؾؼ

مألػدأمضؾقاًل موضدمطونمظفمعػعقلمجقدمصعاًل.

ؾبمإظبماظعؿؾ موضدمخػقبماظؿقرقبممؼبمسقين. ؾبمثقوبل موخرج مارتدؼ

ؾبماٌؿفرموضدمطونمػـوكماظؽـ معـماظـوس مصؾوذبرتؾبماظعؿبؾمممدخ ؾ

ؾبماٌؿفرموػقمؼبمأعسقبمايوجيمظل؟ مسؾكماظػقر مطقػمترط

ؾبمم سؿؾـومبشؽؾمعؿقاصؾمإظبماظلوسيماًوعلي مػدأماظعؿؾ موجؾلب

آخذمضلطًومعـماظراحي موضعمصققجمطردقًومبوظؼربمعينموضول:مػؾمحدثم

مذلءمعو؟

ؾبمطكبذبيتمغػلفو:مالمذل ؾبمرقؼاًل.طذب مء مِ

ؿًب مالمؼؾدومأغفمؼصبدقمعبومؼلبؿع موظؽـبفمضبول:مظؼبدمحضبرمممممممم دؽ

مععؿز.
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ؾبمرأدببلمبلببرسي موملمأحببوولمإخػببوءمسالعببوتماظدػشببيمممم رصعبب

ٓؿزجيمععمخقؾيماألعؾ مضبضرمإظبماٌؿفرمؼبماظلبوسوتماظبيتمشؾؿؾبفبو!مممم

ؾًب:مأحؼًو؟ مضؾ

ضببول:مغعببؿ مأخربتؾبببفمأغببؽمعؿعؾببي مودؿقضببرؼـمبعببدماظظفببر م

مظؽعؽموشودر.اذرتىمبعضما

ؾًب:مأملمؼؼؾمذقؽًو؟ مدلظ

مضول:مملمؼؽـمظقؼقلمظلمذقؽًو.

ؾبمممممم تـفدتؾب مػذامؼقممدلء موظؽـينمالمأعؾبؽماظبردمبعبد معبوذامطـب

مدلضقلمظفمإذامعومحضر؟مطونمسؾلقبمأنمأصؽرمأنمػذامضدمضبدثمؼبمأيميظي.

ؾبمصقتمبوبماٌؿفر موضدمطونمػبق مؼرتبديمبذظبيمبقضبوء ممممم مسع

رهموضبؿؾمبوضبيمطبؾ ةمعبـماظبقرودماظصبػراء مممممموضؿقصًومأزرق مؼربطمذع

موسؾقفومبطوضيمُطؿىمسؾقفوم"غؿؿـكمظؽماظشػوءماظعوجؾ".

ؿبمطؾماظؽؾؿوتمؼبمصدري مػذهماظؾقظيماظيتمملمأطبـمأسبرفممم ضوس

ؾبمألطبقنمممممم ؾبمالمأسرف موالمأزبـمأغبينمؼقعبًومطـب عومدلضقلمصقفو موعومزظ

مجوػزة.

وم:مؼؾبدومأغبؽمممدخؾماٌؿفرموسقـوهمالمتػورقمسقـبوي مضبولمبوػؿؿبممم

متعؾيمصعاًل.
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ؾًب:مطالمطال مأغومسؾكمعومؼرام مذبردمإرػبوق مم ؾبمطـ ًاموضؾ ارتؾؽ

متػضؾ.

ضول:مالمأرؼدمأنمأثؼؾمسؾقؽ مػذهمصؼبطمٗـقبوتلمظبؽمبوظلبالعي ممممم

مأرجقمأنمتؼؾؾقفو.

ؾًب:مذؽرًامجزؼاًلمظبؽ مملمؼؽبـمسؾقبؽمأنمتؿعبىمغػلبؽ مػبذاممممممم ضؾ

مظطػمطؾ .

ؾًب:متػضبؾ مممممغووظينماظقرود مصـووظؿفومظػققج ظقضعفومجوغؾبًوموضؾب

مػؾمهىمأنمتشربمذقؽًو؟

كبمدؿشربٔمععل. مضولمبؽؾمأغوضي:مإذامعومطـ

ؾبمظبفمذبرابماظشبقطقظؿيممم ؾبمظـػلبلممممممضدقبع اظلبوخـي مبقـؿبومدبؽؾ

سص ًامعـّؾفًومعـماألغوغوس موجؾلـومظـؿقدث مودورمايبدؼٌمدونمأيمم

مهض اتمعلؾؼي.

ؾًب:مظؼدمتلخرتؽبمؼبمايضقر. مضؾ

مّؽرتكبمؼبماألعر؟ضول:مػؾمص

ؾًب:مصّؽرتؾب موظؽـينمملمأصؾمإظبماىقابمبعد. مضؾ

مابؿلؿموضول:مظؼدمتلخرتؾبمؼبمايضقرموظقسمظدؼؽماىقابمبعد!

تـفقبدتؾب مالمأرؼدمأنمأطذبمسؾقفمطؿومالمأرؼدمأنمأخلره مسؾبلقبمأنمم
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ؾًب:مبصراحي مأجبدمصبعقبيممم أحوصظمسؾكماًقطمبقــومدونمأنمؼـؼطع مضؾ

مؼبمإضـوعمأخل.

مؾقـفمودلل:موعومبولمأخقؽ؟اضؿضىمج

ؾًب:مؼؾدومأغفمؼظـمأغينمالمأدؿطقعمأنمأغؿؿلمإظبمرؾؼيمغؾقؾي. مضؾ

ابؿلؿمبورتقوح موذربمرذػيمصغ ةمعـمذرابفمثؿمغظرمإظلقبموضبول:مم

مواظدتلمأؼضًومودمصعقبيمؼبمزواجلمعـمصؿوةمظقلًمعـمسوئؾيمغؾقؾي.

مػعؾمطؾمػذا؟ممإغفمصرؼحمجدًا مإذامعومطوغًمواظدتفمضدقبماظزواجمصؾؿوذامؼ

متوبعمضوئاًل:موظؽـينمأسؾؿمأغفومإذامعومرأتؽكبمدؿغ مرأؼفو.

ؾًب:مإذنمإغفومظقلًمععورضيمبشدة. مضؾ

مصؽرمضؾقاًلمثؿمضول:مبؾك موظؽـ...مأغومعـمؼؿزوجموظقسمػل.

ؾبمعـفومأغفمؼعينمأغبدمأؼضًوم ضولمػذهماىؿؾيمبعققنمحودة مصفؿ

ؾبمأدريمطقػمػلمسالضبيمععؿبمم زمبلعبف موظؽبـينمممبشؽؾمش معؾوذر مظل

موأغبدمتربطـومأخققبةمضقؼقبي مالمأزـمأغينمأدؿطقعمإضـوسفمبلفقظي.

ؾبمدلتزوجمصننمأخبلمم ؾًب:ماظقضعمزبؿؾػمضؾقاًلمػـو مصنذامعومطـ ضؾ

مأغبدمػقمعـمدقزوجينمؼبماٙؽؿي موظـمؼصؾحمذظؽمدونمعقاصؼؿف.

مغظرمععؿزمإظلقبمبعققنمجودقبةموضول:مػوظي...مأغًمظدؼؽمواظد.

ؾبمؼبماظ ؾعقد مواظديمعومؼزالمسؾكمضقدمايقبوة موظؽبـينمملمممدرح
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ؾبمعبـماٌـبزل موالممم أرهمعـذمدـٔ موالمأسرفمذقؽًومسـف مطؿومأغينمػرب

أرؼدمعـفمأنمصبدغو مرّومؼعرفمععؿبزمأنمظبلمواظبدًاموظؽـبفمالمؼعبرفمممممم

مرؾقعيماظعالضيمبقــو.

ؾًب:محلـًو مػذامعومالمتعرصف مودلطقنمصرضبيمععبؽمم تـفقبدتؾبموضؾ

ؾبمعـودؾيمظؽ مايؼقؼيمأغبينموأخبلمػربـبومعبـمممممظؿؼررمأخ  ًامإذامعومطـ

اٌـزلمعذمطـومؼبماظـوغقيمسشرة مطونمواظبديمؼـبقيمأنمؼبزوجينمظعفبقزممممم

معؼوبؾماٌول موعـذمذظؽماظقضًموأغومالمأسرفمذقؽًومسـمأبل.

مضولمبـؼي:موعوذامإذامعومأحضرتؾبمتػقؼضًومعقضعًومعـفمظؾؿقؽؿي؟

ؾبمصقؿومؼؼقل مإغفمجودمب ؾبمممدرح طرؼؼيمسفقؾي مأالمؼفؿقبفمعبومضؾب

ضؾؾميظوت؟مؼؾبقضرمتػقؼضًومعـمواظدي مػؾمؼعؾؿمعـمػق؟مػؾمؼعؾؿمأؼبـمم

قبمأذّؽمأغينمدلسرصفمإذامعومرأؼؿف. مػق؟مأغومغػللمب

ابؿلؿمععؿزموضول:مػبؾمتظبـٔمأغبؽماظقحقبدةماظبيتمتعبرفمسبـمممممممم

ماآلخرؼـ.

طال مػبذامأعبرمزبؿؾبػ مطبؾمعبومأسرصبفمسبـماظـبوسمػبقمتبذطرممممممممممم

ؼبمأعوطـمرأؼؿفؿمصقفومعبـمضؾبؾ موظؽبـينمأطقبدةمأنمععؿبزًامالممممممموجقػفؿ

مؼعرفمواظدي مصؽقػمظفمأنمؼصؾمإظقف؟

مضولمععؿزموطلغفمؼؼرأمعومأصؽر:مظديقبمررضلماًوصي معومرأؼؽ؟
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ؾًب:مرأؼلمؼبمعوذا؟ مدلظ

اضرتبمعقبلموػؿسمظلمبصقتمجبود:مطبؾمعبومؼفؿبينمأنمتؽبقغلمممممم

ظي مالمذبلءمعلبؿققؾ مممعقاصؼي موطؾمذلءمآخرمدقكضعمإلرادتـومؼومػو

معـؾمػذاماٌؿفرماظذيمطونمؼبماًقول مْؽــومهؼقؼمطؾمذلء.

ػؾمؼؾبػرتضمأنمتؽقنمتؾؽماظؽؾؿوتمعبقؾي؟مٌوذامالمأذبعرمببذظؽ؟ممم

مٌوذامبدأماظؼؾؼمؼـؿوبين؟

توبع:مػوظي مطؾمعومؼفؿينمأنمغؽقنمععًو مالمأرؼدمذكصبًومآخبر ممم

كب. مطؾمعومأرؼدهمػقمأغ

ؾًب: ؾبمضؾقاًلمثؿمضؾ مدسينمأصؽرمؼبماألعرمأطـر.مدرح

مضول:مأملمضبـماظقضًمظؿؼرري؟

ؾًب:مػذامضرارمزبؿؾػماآلن مأغًمترؼدغلمأنمأواصبؼمحؿبكموإنممم ضؾ

مرصضماآلخرون موسؾلقبمأنمأصؽرمعؾققبًومؼبمذلءمطفذا.

مسدقبلمجؾلؿفمسؾكماظؽردل موتـفقبدمضوئاًل:محلـًو مظؽكبمذظؽ.

مثؿمابؿلؿموتوبع:مػذامصبعؾماألعرمأطـرمعؿعي.

ـماظؽردلموضول:مدلسقدمبعدمشد مأحىمأنمأمسعمأخؾورًامغفضمس

مرقؾي.

ؾًب:مإنمذوءماهلل. مضؾ
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ؾبمأدريممممم شودرماٌؿفر مشودرهموبوتًمجؾلبؿـومتؾبؽمطبويؾؿ مظلب

عوذامصبريموملمأسدمأعقزمايؼقؼلمعـماٌزؼػ مػبؾمحصبؾمذظبؽمصعباًل؟ممممم

مػؾمهدقبثمإظلقبمػـو؟مػؾمدقعقدمذبددًا؟م

ؾب ؾبمأغينمبؼق ؾبمجوظلي ماغؿؾف جوظلبيمحؿبكمشبودرمععؿبز ممممممبؼق

وملمأضػمظقداسف مػؾمطونمػذامتصرصًومدقؽًومعين؟مػؾماسؿربػبوموضوحبي؟ممم

مػؾمدقػؽرمؼبمسدمماظعقدةمبلؾىمذظؽ؟مػؾمدقغ مرأؼف؟

مرأدلمؼمٌين مأرؼدمأنمؼػّؽرمأحدػؿمسقبل مأحدمظقسمأغبد...

غظرتؾبمإظبمصققج موأذرتؾبمظفمأنمصبؾسمإظلقب مصػعؾمبفدوء مضول:م

معوذامحدث؟

ؽبمػـو.ض ؾًب:مظؼدمطـ مؾ

مضول:موظؽـينمملمأمسعمايدؼٌ موملمأحوولماظؿـصً.

ؾًب:مظقؿؽمصعؾً مأرؼدمغصققي. مضؾ

مضول:مؼبمذلغف؟

ؾًب:مأرؼدمعـؽمأنمتلوسدغلمؼبمإضـوعمأغبد مظبـمم صّؽرتؾبمضؾقاًلمثؿمضؾ

مأطقنمدعقدةمؼبماظزواجمدونمرضوه.

ؿبمغصققي. مضول:مػذهمخدعيموظقل

ؾبمدونمأنمأبوظل:ماسؿربػومع مومتشوء موظؽـمحوولمأنمتلوسدغل.ضؾ



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ          ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

026 

 أمحد |الفصل الجانُ ًالعغزًن م■
مإغفمال مالمؼومػوظي...

ؿبمػذهماىؿؾيماظصغ ةماظؽـ  موظؽـمعبومملمأطبـمأسرصبفمأنمممم غبؾ

ؾًبمظؾبدصوعمسـبف مٌبوذامأذبعرمأغبفمأطـبرمعبـمممممممم ػوظيمعؿعؾؼيمّعؿزموتلؿؿق

مذبردمزبقنمؼبماٌؿفر؟

ؾبمإظبماظعؿؾمدونمأنمأسؾبؿمإذامعبمم ؿبمػوظبيمعبومتبزالمؼبمممممخرج ومطوغب

ؿبمؼبماظعودةمدبرجمضؾؾبل موظؽبـممم ؿبمإظبماظعؿؾ مطوغ اظغرصيمأممأغفومخرج

بوبمشرصؿفوماظققممعغؾؼ موظقسمعـمايؽؿيمأنمأررقماظؾوبمبعدمطؾمعبومم

مجرىمؼبماألعس.

ؾبمأصؽبرمصقؿبومجبرىماظؾورحبي موعبومممممم عرقبماظعؿؾمبروتٔمٓؾ مطـ

ؾبممأزالمسـدمرأؼل مالمأزـمأغينمأخطلتؾبمؼبمح ؼمػوظي موالمأذطرمأغينمضؾب

عومصبرحفو مدؿفدأمسؿومضرؼى مإغفومسوضؾيموأثؼمأغفومدبؿؼقممبؽبؾمعبومممم

مػقمصققح.

ؾبمسؿؾلمؼبماٌطعؿ موظديمدبوسيمضؾبؾماظبذػوبمإظبماٌكبوزن ممممم أغفق

مػؾمأسقدمإظبماٌـزل؟م

ؾبمرطعبؿٔمأدبؿك مصقفبومممم ضررتؾبماظذػوبمإظبماٌلفد مػـوكمصّؾق

كمتقل ماظعؾوداتمظـو مأذطرمأغـبومعبذمورلغبوممممظزواجمػوظي موأغبدماهللمسؾ
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مػذهماظؾالدمملمغرتكمصرضًومإالمصّؾقـوهمؼبمعقسده.

ؾبماٌصقػمأضرأمصقفمسـدعومجؾسمأحدػؿمإظبمجوغم مغظرتؾبم صؿق

مصنذامبفمصققج!

ؾبمأحببٌمسـبفمألعبرمعبو!مغعبؿمممممم ملمأرهمعـذمعدة متذطرتؾبمأغينمطـ

ؾبمأحبٌمسـفمعـمأجؾماظؼرض مػؾمعومؼزالمذظؽمع فؿًو مرّومؼشبغؾممطـ

ػوظببيمسببـماظببؿػؽ مّعؿببزمسؾببكماألضببؾ مإغببفمدائؿببًومضبضببرمؼبماظقضببًمم

ؾبمأغفمْؾؽمعومؼؿقدثمسـف. ماٌـودى موظؽـينمالحظ

بعدماظؿققيماظلعقدةمضولمصققجمدونمعؼدعوت:مظؼدمبعـبؿينمػوظبيممم

مإظقؽ.

ؽبمػوظي؟ ؾًب:مػؾمرأؼ متػوجلتؾبموضؾ

م.أجوب:مأغومأسؿؾمععفومؼبماٌؿفر موأراػومطؾمؼقم

ملمأطـمأسرفمذظؽ مٌبوذامملمدبربغبل؟مػبذامخبربمدبور موصقبقجممممممم

صدؼؼمغبقؿمظل موػقمؼعينماظؽـ مظؽؾقـو مػؾمبوسدتـومايقوةمإظبمػبذامم

مايد؟

مضول:مظـمأرقؾمسؾقؽ مأغومػـومعـمأجؾمععؿز.

ملمؼللظينمصققجمذقؽًومسـمرأؼل مؼؾدومأغفمؼعرصفمعلؾؼًو ماضبرتبمم

ؿبمؼبمعقضبػمممممعينموضبولمزدقبؼبي:مامسعبين مالمتعوغبمممم دمػوظبيمصفبلمظقلب
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مظرتصضمعـؾمػذاماظعرض مصفقمسرضمالمؼؿؽررمأطـرمعـمعرة.

ؾًب:موظؽـفمظقسمجقدًامهلو. مضؾ

مضول:مػذامالمؼؽػل مصبىمأنمطبطهمأعوعفو.

ؾًب:مطقػ؟ مدلظ

ضول:مادسفمإظبماظشؼي مارؾىمإظقفومأنمؼؼوبؾبؽمبشبؽؾمرمسبلموأنمممم

مؼطؾىمؼدػومعـؽمعؾوذرة مأظقسمػذامػقماظقاجى؟

ؾًب: موعوذامبعد؟مضؾ

ضول:مظـمضبضر مإغفمالمؼدخؾماظؿفؿعبوتماظلبؽـقيماظرخقصبي مممم

مالبدمأنماىؿقعمػـوكمؼؽرػقغف مدقكشكمايضقر.

ؾًب:مؼؾدومرأؼًومددؼدًا موظؽـمعوذامإذامعومحضر؟ مضؾ

مضول:مإذامعومحضرموػذامعلؿؾعد مصعؾقؽمادؿؼؾوظفموادؿضوصؿف.

ؾًب:موػؾمدلضؾؾ؟ مضؾ

مصؼطمأالمضبضر.مضول:مظقسمظدؼؽمخقورمآخر مصؾـرجؾب

غفضمصققجمظقغودر موظؽـفمتقضػمسـدماظؾوبمواظؿػًمضوئاًل:مسؾكم

صؽرة مظؼدمشققبرتؿبمػوظيماٌؿفبرماظبذيمتعؿبؾمصقبف موػبقماآلنمعؿفبر...ممممممم

مععؿز.

عؿفرمععؿز!معـذمعؿك؟مععؾقعيمجدؼدةمعفؿقبي مملمتذطرمظلمػوظيم
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ىدؼدمذقؽًومسـمذظؽ موظؽـمٌوذا؟مؼؾدومعـماظقاضحمأنموضعفومؼبماٌؿفرما

مبوتمأصضؾ مػؾمتشعرمأنمٌعؿزماظػضؾمؼبمذظؽ؟مإغفومتعؿؾمزد!

ملمتؽببـمخقببوراتلمطببـ ة موضببررتؾبمأنمأسؿببؾمبـصببققيمصقببقج مم

وأخربتؾبمػوظيمأغينمأرؼدمأنمأضوبؾبف موسؾقبفمأنمؼطؾؾفبومرمسقبًومعبينمؼبمممممم

ماٌـزل.

طونمذظؽمعـطؼقًو مرشبؿمذظبؽمذبعرتؿبمػوظبيمحبقؾبيمعبومأدبقبرػبو مممممممم

ؿبمإظلقبمأالمأػق ـفمأومأضغطمسؾقفمإذامعومحضر مصقسدتفومأغينمدلسوعؾفمرؾؾ

مبوحرتام.

وؼبمزؼورتفماظؿوظقيمظؾؿؿفرمأخربؽبتؿبفمػوظبيمبطؾبم مملمؼؾبدؾبمسؾقبفممممم

ماالرتقوحمظذظؽ موظؽـفمدلل:مؼبمأيمؼقم؟

ػببذامطببونمردهماظقحقببد محؿببكمأغببفمملمؼلببللمسببـماظعـببقانمسؾببكم

 موحضبرمماإلرالق مظؼدمدرسمدردفمجقدًامضؾبؾمأنمطبطبقمخطقاتبفمتؾبؽمممم

ؾبمأدسبقمممم اظققمماٌـؿظر موارتدتؿبمػوظيمأعبؾماظـقوبمالدؿؼؾوظفمبقـؿبومطـب

ماهللمأالمضبضرمعـمطؾمضؾم.

عقسدغومؼبماظلوبعي موضدمجفقبزتؿبمػوظيمطعؽبًوموسصب ًامعبـمأصضبؾممممم

األغقاع مووضعؿفومؼبمأعبؾماألرؾوقماظبيتمؼؾبدومأغفبوماذبرتتفومحبدؼـًومممممم

ؿبماألرضبقيمممممهلذهماظزؼورةمبوظذات موشققبرتؿبمعـمترتقى اظصبوظي موعلبق
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مواظزجوج موبوتماٌـزلمزبؿؾػًومسؿقبومطون.

ؾبمطؿمدبؿؽقنمخقؾبيمأعؾبفومإنمملمضبضبر مأرجبقمصعباًلمأالممممممم دبققبؾ

ؾبمأدسبقمممم ؼؽقنمذكصًومتوصفًومؼؿالسىمؼبماظـوس موؼبماظقضًمغػلفمعبومزظب

ماهللمأالمضبضر.

ؿبمػوظببيمإظبماظـوصببذةمم اظلببوسيماظلوددببيمإالمػبببسمدضببوئؼ مجؾلبب

ؾًبمسطبرًامالدبؿؼؾوظف ممممممممتراضىما ؾًبمثقبوبلمووضبع ظلبقورات مبقـؿبومارتبدؼ

قبمعـؾمػوظي مأغؿظره. موؼؾدومأغينمب

ؾبمإظبمجوغىمػوظيمسـدماظـوصذةمأراضبىمم اظلوسيماظلوبعيمٗوعًو موضػ

اظلقورات مالمهضر مأرجقكمأالمهضبر ماخؿؾبؼمأيمسبذرمؼبماظصبؾوحممممم

ػبذامظبقسمممودلصعؾماظشلءمغػلف مطقػمتدخؾمإظبمسؿورةمضدْيمصؼب ة مم

عـمعؼوعؽ مأغًمتعؾؿمأغينمأحوولمإحراجؽ مأحبوولماظؿضبققؼمسؾقبؽ مممم

مأحوولمإبعودكمسـمػوظي مصالمتؽوبرمأرجقك.

ؿًبمػوظبي مػـبوكمدبقورةمبوػظبيماظبـؿـمتؼبػمأعبومماظعؿبورة ممممممممم وضػ

دققبورةمسرؼضيمدقداءماظؾقن متؾؿعموطلغفومخرجًماظققممعبـمذبرطؿفو ممم

كبرجمعـبفمععؿبزماظبذيمأراهمممممغزلمدوئؼماظلقورة موصؿحماظؾوبماًؾػلمظق

مألولمعرة.

ذوبمرقؼؾمودقؿمأذؼر مؼربطمذعره موؼرتديمبذظيمبـقيماظؾقن م
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تؾدومبوػظيماظـؿـمحؿكمإذامغظرتمإظقفومعـمعؽبونمبعقبد مأشؾبؼماظؾبوبممممم

وسدقبلمِوضػؿفموثقوبف مثؿماوفمإظبماظؾوبماًؾػلمعبـماىفبيماظـوغقبيمؼبمممم

ؿبمعـفمدقدةمتؼبوم ربماظلبؿٔ مترتبديممماظلقورة مصؿقفومبـػلف موخرج

صلؿوغًومأخضرموضؾعيمبقضوء مذعرػومغوسؿمطلؿـوئلماظؾقن مأعلؽمععؿبزمم

مؼدػومظؿل مإظبمداخؾماظعؿورة مبقـؿومواصوػؿوماظلوئؼمبؾوضيمعـماظقرود.

ؾبمأغفؿمداخؾبقنمإظبمػـبو موملمأدبؿقسىماألعبرمإظبمأنممممم ظقػؾيمغلق

ؿبمػوظيمبورتؾوكمذدؼد:مؼومإهلل!مػذهمواظدتف! مغطؼ

ؾبمصؼطمأغفمضدمصوز.اآلنمسر مص
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 هالْ |الفصل الجالح ًالعغزًن م■
كبمػـو. مأعل...مظقؿؽمطـ

إغينمأراػومظؾؿرةماألوظب مدبقدةمراضقبي مترتبديمأصكبؿماظـقبوب مممممم

وتل مبؼوعيمعـؿصؾي موخطقاتمثوبؿي مصلؿوغفوماألخضرمؼقحلمبشلءم

ضؾعؿفببومعببـماهلببدوءمرشببؿماظؿػوصببقؾماظصببغ ةمؼبمطببؾمزاوؼببيمعـببف مومم

وضػوزاتفوماظؾقضوءمتؽلرماظؾقنماألخضرمبشؽؾمظطقػ مأعومػلمصؾؿمؼؾعىم

اظدػرمطـ ًامبؿػوصقؾفو مأدبؿطقعمدبقؾبفومسـبدعومطوغبًمؼبماظعشبرؼـ مممممم

مصؿوةمعبقؾيمذاتمذعرمغوسؿموابؿلوعيمعبقؾي موسققنمحودقبة.

ؾبمأصبدقمأغبفمضبدممممم ؾبمأصدقمأغفومهضرمإظبمػـو مظلب ؼومإهلل مظل

ػومأنمتؼببوبؾينمػـببو مؼبمعـزظببل مؼبمذببؼيتمممحضببرموصببققمذظببؽمؼرؼببدمم

ماٌؿقاضعي معوذامأصعؾ؟معوذامأضقل؟

ؾبمعـدػشي موظؽـمظقسمبوظؼدرماظذيمأدػشمصقفمععؿزمأغببد مم طـ

ػـوكمذلءمؼػؽرمصقفمحبذر مظؼدمبوتماألعبرمجبدؼًو موػبومػبلماظزؼبورةمممممم

ماظرمسقي مملمغعدمأرػواًلمؼومأغبد.

ؾبماٌطؾومبقـؿومصؿحمأغبدماظؾوبمهلؿو  دّؾؿمععؿزمسؾكمأغبدممدخؾ

ؿبمتـظرمْقـًومومشبواًلمإظبمأثبوثممم وّضدممغػلف مبقـؿومملمتػعؾمأعف مبؾمزّؾ

ماٌـزل.
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أدخؾفؿومأغبد موأجؾلفؿومؼبماظصوظي موضدقبممععؿزمألغببدمػدؼبيممم

رمسقيمظؾزؼورة مطوغًمحؾقىمصبوخرةمعبـمعؿفبرمععبروف مطؿبومغبوولممممممم

مومصقفو.اظلوئؼمبوضيماظقرودمألغبدموسودمإظبمدقورتفمؼـؿظرػؿ

اسؿذرمأغبدمظؾلبوريماٌؽبون موظؽبـمععؿبزمضبول:مالمسؾقبؽ مإغبفمممممممم

مبلقطموعبقؾ.

موظؽـمأعقبفمملمتعّؾؼ.

طونمعـماظقاضحمأغفومضدمحضرتمعرشؿي موأغفومرّومتدخؾمذبؼيمم

مظؾؿرةماألوظبمؼبمايقوة.

سـدعومأصؽرمؼبماألعر مأغومالمأسرفمعـزلمععؿز مالبدمأغفمؼعبقشمم

رةمذؼيمصغ ةمرّومتعؿربمعغوعرةمتلؿقؼمؼبمضصرمأظػمظقؾيموظقؾي مزؼو

ماظؽؿوبي مإغفؿمؼعقشقنمؼبمسوملمزبؿؾػ.

طوغًماىكبؾليمعشققغي مطوغًماألممعبومتبزالمتبؿػقصماٌـبزل ممممم

بقـؿومطونمحدؼٌمدطقلمؼدورمبٔمأغبدموععؿز موالمؼؾبدومأنمأحبدػؿممم

مؼػفؿماآلخر.

ؾبما٘ؾس مصوغؼطعمحدؼٌمععؿزموأغبدم حضقبرتؾبماظعص  مودخؾ

ورّطببزتؿبماألممغظراتفبومؼبقب مملمتؽببـمغظبراتمعرضبببيموظؽببـينمملممممصبقرًا م

ؾبمهلبوماظعصب مأواًل مأخذتبفمدونمأنمهبرقبكمممممم أدبقؾمأضؾمعـمذظؽ مضبدقبع
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سقـفومسقـبل مسـدػومغفضمععؿزموضول:مأعل مػبذهمػوظبي مػوظبي مػبذهممممم

مأعلماظلقدةمغوػدمأطرم.

ؾبمػذاماالدبؿمعبـمضؾبؾ مغظبرتؾبمإظبمثقوبفبومممممم غوػدمأطرم مظؼدممسع

ؾًب:ماظلبقدةمغوػبدمأطبرمممممممثو غقي مظقنمأخضرمٓزوجمبؾعضماظؾقبوض مضؾب

معمظػيمطؿوبماألظقانمؼبمحقوتـو؟

ابؿفٍمععؿزمبفذهماٌالحظبي مبقـؿبومتػوجبلتماألم مضوظبً:مػبذامممممم

مصققح.

ؾًب:ماألخضر...مظقنمػودئموشوظؾبًومعبومؼرتاجبعمخؾبػماألظبقانمممممم ضؾ

ًمممم ضبراءمماألخرى مإذامعوماعؿزجمصنغفمؼػضبؾماألببقض متصبـعماظـقبوبما

ظؾؿـودؾوتماظعوئؾقي مواظزؼوراتماالجؿؿوسقيمش ماٌؿؽّؾػبي مهؾبقمععبفمممم

اإلطللببقاراتماظذػؾقببي موتضببػلمظببفمأغوضببيموبفببوء مإغببفمظببقنمؼؾبشببعرمم

ماآلخرؼـمبوظراحي مظقسمػفقعقًوموالمدصوسقًو مإغفمظقنماظصداضي.

اغؾفرتؿبماألم مصؼدمطونمػذامعؼطعبًومطبوعاًلمعبـمطؿوبفبوماًبوص مممممم

اغؾفورًامعـفو موضدمغظرمإظبمأعفموضولمبوبؿلبوعي:مأغبومملمممموطونمععؿزمأذد

مأخربػومذقؽًومسـماظؽؿوب.

ظديقبمعؼدرةمسؾكمتذطرماظصػقوت مظديقبمذاطرةمصقرؼيمضقؼبي معبذممم

قبمأترددمسؾكماٌؽؿؾيماظعوعبي موأربوظعماظؽؿبىمممم ادؿؼرؼـومؼبمػذهماٌدؼـيمب
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ؾبمشوظؾًومعومأحػظفومبشؽؾمدرؼع مدوسدتينمػبذهمم اظبذاطرةمماٌؿـقسي موطـ

عرارًا مؼبمتذطرماظقجقه ماظطرق ماظؽؿوبي مظطوٌبومطوغبًمذاطرتبلمأضبقىممممم

مدالحمظدي.

مأخ ًامضوظًماألم:مػذامعبقؾ موظكبؿمترتدؼـماظقرديمإذن؟

طونمػذامأصضبؾمثبقبمظبدي مملمأدبؿكدعفمإالمؼبمعـودبؾيمواحبدةممممممم

ؾبمأسؿؾمصقفمؼبمعقدؿمأسقود موضدمضوعًمحػؾبيمم حقٌمطونماٌؿفرماظذيمطـ

ؾبمضقػيمصقفومسؾكمشب ماٌعؿبود ماحبرتتؾبمربقؼاًلمممممصغ ةم ػـوك موضدمطـ

ؾبمػذاماظـقب. معوذامأظؾس موؼبماظـفوؼيماذرتؼ

إغفمبلقطموعبقؾ مورديماظؾقن مبؼؿقصمصضلقبمضص  موذولمعبـمم

غػسماظؼؿوشماٌؼّؾؿ مأعقبومٌوذامأرتديماظقردي ماىقابمبؾلوريمأغفمأصضؾم

مثقبمظديقب.

ؾبموضدمتبذطرتؾبماٌؼطبعماٌمم كصبصمظؾبقنماظبقرديمؼبماظؽؿبوب:مممممأجؾ

اظقردي...مظقنمعلومل مؼعؾقبرمسـماظؿػوؤل موشوظؾًومعومؼؾؾلفمصوحؾفموػقم

مؼؿقضعماألصضؾ...

ؾبمحقٌمبدأتؾبمأذعرمبشلءمعـماًفؾمٓومأضبقل مػبؾمعبـمممم تقضػ

ماٌـودىمضقلمذظؽمؼبمػذاماٌقضػ؟مػؾمدلظؿينمظؿقرجين؟م

ؾبمععفبمم ؾبماظعص مٌعؿز مثؿمإظبمأغبد موجؾلب ؿمؼبما٘ؾبسممضدقبع
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ؿبمبلقطي موػلمالمهؾين. موضدمبدأتؾبمأذعرمبؿقتر مأعفمظقل

ملمؼطؾمايبدؼٌ موحبوولمععؿبزمأنمطبؿصبرماظزؼبورةمعبـمأجبؾمممممممم

اىؿقع مغظرمإظبمأغببدموضبولمبصبراحي:مأغببد مؼلبعدغلمأنمأخطبىممممممم

أخؿؽمػوظي مإغفومصؿوةمٓقزة موأدبؿطقعمأنمأضلبؿمأغفبوماظقحقبدةماظبيتمممممم

ؿبماخرتاقمضؾممواظ قصقلمإظبمأسؿوضل مدبؿعقشمحقبوةمطرْبي ممممادؿطوس

وأسدمأنمأحدًامظـمْلقببفومبلبقء مدبؿؽقنمؼبمسـبوؼيتماًوصبي مزوجبيممممممم

موذرؼؽيمايقوةمعدىماظدػر.

خػؼمضؾممدرؼعًومبلؿوعمتؾؽماظؽؾؿوت مذعرتؾبمبلعودةموشؾطبي مم

إغينمربظقزي موظؽـمؼبماظقضًمغػلفمطونمضؾممطبػؼمبوًقف مػومػقم

صبقى مظؼدمحضروامؼومأغبدمعـمأجؾل مظؼدممأغبدمصبؾسمػـوموسؾقفمأن

اغصوسقامظطؾؾؽ مظؼدمصعؾقامطؾمعبومؼؿقجبىمسؾبقفؿ مسوعؾبفؿمبوٌـبؾمؼبوممممممم

مأغبد مأرجقك.

أررقمأغبدمضؾقاًل مبدأتؾبمأذعرمبؿقتر مأحققبلمغظبريمببٔمأغببدمممم

ؾبمأدريمطبؿمعبـماظقضبًمضبدمعضبكمإظبمأنمضبولممممممم وععؿز معوذامضبدث؟مظل

ورتؽؿبو موضبدمدبرقبغلمجبدًاماظؿعبرقبفممممممأغبدمأخ ًا:مأغبومذبوطرمجبدًامظزؼممم

سؾقؽ موأضدقبرمحضقرماظلقدةمأؼضًو موػذهمأخيتماظقحقدة مأرؾىمإظقؽؿبومم

متػفقبؿماظؼؾؼمواًقفمسؾقفومعـمغوحقيت.
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ؾبمرؼؼل مبقـؿومأذورمععؿزمبوإلصبوبمٌومؼؼقلمعـؿظرًاماىؿؾيم بؾع

يماظؿوظقي موظؽـمأغبدمضول:مالمأرؼدمأنمُأثؼؾمسؾقؽؿو موظؽـينمأحؿوجمعفؾ

مظؾؿػؽ مؼبماألعر.

ذعرتؾبمحبرارةماغػفرتؿبمؼبماظغرصيمصفلة معفؾيمأؼضبًو!متػؽب !ممم

فبمرقؼؾموأغًمتػؽرموتلللموتؾقٌ مأالم إظبمعؿكمؼومأغبد؟مظؼدمعضكموض

ؼؽػقبؽمذظبؽ؟محؿبكمبعبدمأنمحضببرامبصبقرةمرمسقبيمؼظـبونمأنماألعببقرمممممممم

مدؿـؿفلمػـو مترؼدمأنمؼـؿظرامأؼضًو!مإظبمعؿكمؼلؿطقعمععؿزمأنمؼـؿظر 

مأو...مأػذامأدؾقبؽمظؿؼقلمأغؽمش معقاصؼ.

ابؿؾعمععؿزمعبؾيمأغبدمبصعقبي موابؿلؿمضبوئاًل:مأغؿؿبومتػؽبرانمممم

مبشؽؾمبطلءمجدًا.

مثؿمغفضمضوئاًل:مدرقبغلماظؿعرقبفمسؾقؽ.

ؿبمأعفمدونمأنمتؼقلمذقؽًو مودونمأنم عدقبمؼدهموصوصحمأغبد موغفض

متلّؾؿمسؾكمأحد موشودراماٌؽون.

ؾبمأصدقمسقين مإغفؿ ومؼغبودرانموالمأدبؿطقعمأنمأضبقلمذبقؽًو مممممظل

أرؼببدمأنمأدببؿقضػفؿوموظؽببـينمالمأدببؿطقع مأرؼببدمأنمأصببرخموظؽببـينمالمم

مأدؿطقع مأرؼدمأنمأضربمأغبدموظؽـين...مالمأدؿطقع.

■   ■   ■ 
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 أمحد |الفصل الزابع ًالعغزًن م■
المأرؼدمأنمُأػزم مظقسمبلدؾقبمطفذا محؿكموإنمأحضرتؽبمأعبؽ مم

ؽبمهًم رشؾيتماًوصي محؿكموإنمحوصرتينمعبـمعبقبعمممحؿكموإنمغزظ

ماالووػوت مالمأرؼدمأنمُأػزم.

ؾبمعؾبفؾبيمجدؼبدةمألصؽبرمؼبممممم أردتؾبمصعاًلمضقلمذظؽ موبداًلمعـفمرؾؾب

ماألعر مأزـمأغفمذطلمظقػفؿمأنماىقابمػقم"ال"مبلدؾقبمعفذقبب.

ملمتؽـماٌشؽؾيمععمععؿز مصفقمذكصمؼظفرمعرةمؼبمايقبوةموضبدممم

مـمعشؽؾيتمطوغًمععمػوظي.المأراهمثوغقي موظؽ

شودراماظشؼي مورطؾوماظلقورةموابؿعدا موعومتزالمػوظيمتؼبػمأعبومممم

اظـوصذةمدونمحراك متؼػمدونمأنمتصدقمعبومجبرى مدونمأنمتعبرفمعبوممممم

تؼقلمأومتػعؾ.مػؾمأترطفومسؾكمحوهلبومأممأنمسؾقـبومايبدؼٌمؼبماألعبر ممممم

مػؾمأؤجؾمذظؽ؟مالببدمأغفبومدؿصبرخموتؾؽبل مػبؾمأترطفبومتػعبؾمذظبؽمممممممم

موحدػومأممأطقنماىدارماظذيمتـػفرمسؾقف؟

المأظقعفومسؾكمذظؽ موظؽـينمالمأرىمعومهىمصقف مذوبمعغبرورمم

ععمأممعؿعفرصي مالمتقجدمحقوةمدعقدةمبقـفؿبو معبوذامضبولمهلبو؟معبوذامممممم

مصعؾمهلو؟مػوظيمأسؼؾمعـمأنمالمتالحظ.

ؿبمػوظيمسؾكمرطؾؿفوموضوظً:مظـمؼعقدا. مابؿعدامسـمعرأىماظؾصر موجـ
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ماظدعقعمتـفؿرمعـمسقـفومبؾطءموػلمتردد:مظـمؼعقدامأبدًا.مبدأتؿب

ؾبمعـمػوظيمحبذر مأسرفمأغفبومضبدمتـػفبرمؼبمأيميظبي ممممم اضرتب

ؾًب:مٌوذامتؾؽٔ؟ ؾبموراءػوموضؾ مواظلؾىمؼبمذظؽمػقمأغو مأغوموحدي موضػ

ؿبماظؾؽبوء مممم ملمتـظرمإظلقب مصؼطمخؾقبلتؿبمرأدفومبٔمذراسقفبوموتوبعب

ؾلقب مالمأحبىمرؤؼبيمدعبقعمػوظبي مخوصبيممممممطونمػذامأضلكمعـمأنمتصرخمس

مأغينمسوجزمسـمعلوسدتفو مالمبؾمأغوماظلؾىمصقفو.

كبمحبوجيمإظبمضلطمعـماظراحي ماػدئلموصؽريمؼبماألعر. ؾًب:مأغ مضؾ

ؿبمؼبمحـؼمذبدؼد:مصّؽبريمصّؽبريمصّؽبري...ممممم أخ ًاماغػفرتؿب مضوظ

لبمرقؼؾمظؾؿػؽ  مٌوذامأغًمػؽذا؟ مأغًمصعاًلمهؿوجمإظبموض

رتطقزمسؾكمأنمعومتؼقظفمػوظيماآلنمػلمدوسيمشضىموظـمدلحوولماظ

متعينمعومتؼقل موظؽـمػؾمدلضدرمسؾكمذظؽ؟

ؿًب:مدؿظؾقبمسؾكمحوظؽمػؽذا متلطؾموتـوم مالمتلبؿطقعمحؿبكممم توبع

أنمتؿكقؾمأنمػـوكمأغودبًومؼعقشبقنمحقبوةمزبؿؾػبي.موعبوذامؼبمذظبؽ؟معبومممممممم

ؾبمماٌشؽؾيمؼبمأنمْؾؽماظـوسماٌول؟مػؾمػلمجرْي؟مػؾمػذامسقبىم ؟مظلب

ؽبمدؿؼؾؾمعـؾمػبذاماظؿصبرفممم أصفؿمطقػمتػؽر مػؾمتغورمعـفؿ؟مػؾمطـ

ؽبمعؽوغفؿ؟مأالمتعؾبؿمأنمردقبكمطبونمصّظبًو؟مطبونمعبـماٌػبرتضمأنممممممم إذامعومطـ

متل ماألعقرمبلفقظي مٌوذامتعؼدماألعقر؟
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قبمععؿودًامسؾبكمم ؿبماظؾوبموراءػو مب ؿبمػوظيمإظبمشرصؿفوموأشؾؼ رطض

 مصؼدمبوتمجقماظؽكبيمؼؾبػماٌـبزلمععظبؿممممذظؽ موػذامأدقأمعـمأنمأصوجل

ماظقضً.

■   ■   ■ 
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 هالْ |الفصل اخلامط ًالعغزًن م■
مأعل...مٌوذامؼػعؾمأغبدمبلمذظؽ؟

مأعل...مطؿمأرؼدكمإظبمجوغم مأغومحبوجيمإظقؽكب.

ؾبمإظبماٌؿفرمسؾكماظػبقر مأرؼبدممم ؾبمعـماظػراشمعؾؽرًامواوف غفض

مؿؾ مظعّؾلمأتقضػمسـماظؿػؽ موظقمظؾقظي.أنمأسؿؾ مأنمأسؿؾموأسؿؾموأس

جفقبزتؾبماظؽـ معـمايؾقؼوتمواظؽعؽمبلذؽولمجدؼدة موحضقببرتؾبمم

خؾطيمملمأدؿعؿؾفومعـمضؾؾ مأراحينمػذامضؾقاًلمصؼبدمطبونمرعؿفبومظذؼبذًاممممم

موعظفرػومذفقبقًو.

حضرمصققجمأخ ًامبعدمدوسؿٔ مصقجبدماٌؿفبرمغظقػبًو مواظؽعبؽممممم

زبوئـ مدخؾمعلبرورًاموضبول:مأسطبوكماهللممممععدقبًا موػقمجوػزمالدؿؼؾولماظ

ماظعوصقي مػؾمجفقبزتكبمطؾمذظؽمبـػلؽ؟

ؾبموضدمطوغًمػذهمأولمعرةمأبؿلؿمصقفومعـذماألعبس:مغعبؿ ممم ابؿلؿ

مأصضؾمعـماظؿػؽ .

اضرتبمصققجموأزاحمطردققبًومألجؾسمسؾقبف موجؾبسمسؾبكماظطبرفممممم

ؾبمأحبىقبمأنممم ؾبموضدمطـب اآلخرمعـماظطووظيمؼرؼدمأنمؼلؿعمعومجرى مجؾل

ؾًب:مظؼدمحضرمععؿزماظؾورحبيمإظبمعـزظبل مممأ صضلمألحدمّومؼبمصدري مضؾ

موجؾىمأعقبفمععف.
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ؾبماظدػشيمواضقيمسؾكموجفمصققج مضول:مأحضرمواظدتف! مرأؼ

ؾًب:مأحضرمواظدتف موععمذظؽمملمؼقاصؼمأغبد مبعدمطبؾمػبذاممم توبع

مشودرامدونمجقابمغفوئل.

مضول:مدونمجقابمغفوئلمأممبوظرصضماظؿوم.

ؾًب:مدونمجقابمغ فوئلمععـوهماظرصضماظؿوممؼومصققج موظـمؼعقدامضؾ

مأبدًا.

مدلل:مػؾمتشوجرٗو؟

ؿبمضقؽيتمشـقيمسـماىبقاب مؼبمعقضبػممم ؾبمظلماظف موطوغ ضقؽ

ؾبمأنمممممم طفذامالبدمأغـومتشوجرغومبعـػمملمغعفبدهمعبـمضؾبؾمبقــبو محووظب

ؾًبمعـبدؼاًلمورضقبًومأحبوولمأنمممممممم أحؾسمدععبيتموظؽبـينمملمأدبؿطع مأعلبؽ

تـفؿر موظؽـفومطوغًمواضقي مضبولمصقبقج:مٌبوذامممممأدؾؼماظدععيمضؾؾمأن

طؾمػذا؟مععؿزمظقسماألولمواألخب مؼبمػبذهماظبدغقومؼبومػوظبي مإغبفمأولممممممم

اًببورؾٔموظببـمؼؽببقنمآخببرػؿ مثؼببلمأنماظؽببـ معببـماظشببؾونماظطقببؾٔمم

مدققضرون.

ؾبمرػؾيمظؿؼقلمذظؽ!موظؽـين...مأزـمأغينمأردتف مأزبـمأغبينممم ظل

ؾبمإظقفمبطرؼؼيمشرؼؾي مؼب لبمملمأطـمأصؽرمصقبفمببوظزواجمحضبرمممممانذب وض

مظقشعؾمغورًامملمأدعمإظقفو مواآلنمملمأسدمأدريمعوذامأصعؾ.



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ          ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

043 

ؾبمأٗـبكمأنمأغطبؼمّبومممم ملمأضؾمذقؽًومعـمػذامظػققج مرشؿمأغينمطـ

أصؽر موظؽـينمأزـمأنمػذامػقمحدقبماظعالضيمببقينموبقـبف مأعبل...مأغبًممممم

ماظقحقدةماظيتمطوغًمظؿلؿعمعينمػذاماظؽالم.

ؾبم دعقسلمثوغقي مبعدمبرػيمأخرجمصقبقجمعبـمجقؾبفمورضبيمممممعلق

ضدقبعفومإظلقب مإغفومردوظي مدلظؿفمعومػذهمصؼول:مأوصؾفومدوسلماظربؼبدمإظبمم

ماٌؿفر مإغفومظؽكب.

أخذتؾبماٌغّؾػ مػؾمػبلمورضبيمرمسقبيمظلبدادمدؼبـماٌؿفبر؟مؼبومممممممم

إهلل!مملمأصؽرمؼبماألعرمسؾكماإلربالق مالببدمأغبفمدبقلخذماٌؿفبر مظؼبدممممممم

م.اغؿفكمحؾؿل

مغظرتؾبمإظبماظطوبع مإغفمظقسمعـمػذهماٌدؼـي مػذاماظطوبع...

ؾبماٌظروف مضرأتؾبمأولمدطرؼـ:مإظبمابـيتماظعزؼبزة...مػبذاممم صؿق

مواظدي!

غظرتؾبمإظبمصققجماظذيمضول:مالمسؾؿمظلمبشلءمٓومصقفبو ماضرئقفبوممم

مبؿلن.

غفضمصققجمؼؿوبعماظعؿؾ مبقـؿومضرأتؾبماظردوظيمبؿؿعقبـ:مإظبمابـيتم

مبعد اظعزؼزة مو

أرجقماهللمأنمتؽقغلمبصققبيمجقدة موسكبقشيمػـققبي مأسؾؿمأغبينمضبدممم
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مضصقبرتؾبمووػؽؿو موظؽـينمأرجقمأنمأطّػرمسـمذظؽموظقمجزئققبًو.

ؾبمخبطؾيماظـؾقؾماظشرؼػمظؽكب مصكػؼمضؾممدبعودةموررببًو ممم مسع

ؾبمسؾكمثؼيمأغؽمالمتلؿقؼٔمأضؾمعـمذظؽ موػومأغومأبوركمظؽماظزواج م طـ

مزضؽماظذرقبؼيماظصويي.وأدسقماهللمأنمؼر

ؾبمّببقاصؼيتممممم ضببدمالمأدببؿطقعمحضببقرماظزصببوف موظؽببـينمبعـبب

وبؽػوظيتمظؼوضلماٌدؼـيماظيتمتلبؽـقـفو مدبقؿؽّػؾمببوألعقرماظرمسقبي ممممم

مصودؿك يماهللموادؿش يمضؾؾؽ.

مواظدك
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 أمحد |الفصل الضادظ ًالعغزًن م■
لبكمػوظبيمععؿبزًاممممبوتماظعؿؾمٓاًل مواٌـبزلمعزسفبًو معؿبكمدؿـممم

ؾبمأرؼدهمأنمؼػفبؿمم ؾبمأرؼدمرردػؿمبليمذؽؾ مطـ وأػؾف؟مأسرتفمأغينمطـ

أغينمملموظـمأضؾؾمببف مأردتبفمأنمؼشبعرموظبقمٌبرةمؼبمحقوتبفمأنمايقبوةمممممممم

ؿبمعلكقبرةمظفمظؿل مطقػمؼشبوء مػـبوكمأغبوسمآخبرونمؼشبورروغفمممممم ظقل

مايقوة موهلؿمعومظفمصقفو.

ؾبمأدريمطقبػممماٌشؽؾيمػبلمػوظبي مظؼبدمجرحؿفبومعبراراًممممم  موظلب

أدققبيماألعرمععفو.مملمتؼصمظلماألحالمماظقردؼيماظيتموسدػومبفومععؿز م

موظؽـينمأسؾؿمأنمأيمصؿوةمدؿضعػمأعوعف مإغفمداػقي.

ؼقعًومعومدؿعؾؿمػوظيمأغينمأصؽرمصقفومطبـ ًا موأٗـبكمهلبومحقبوةممممم

أصضؾمعـمحقوتل مونوحًومبوػرًاموعلؿؼؾاًلمواسدًا موظؽـمظقسمػؽبذامؼبوممم

مي مظقسمبفذهماظطرؼؼي.ػوظ

ملمغؿقدثمسـماٌقضقعمظػرتة مأزـمأغـومملمغؿقدثمسبـمأيمذبلءممم

لبمالممم فبمضوتؾمخققبؿمسؾكماٌـزل مأرجقمأنمتؽقنمعلبلظيموضب طذظؽ مػقمصؿ

مأطـر.

ؾبماظل مؼبماظطرضوت مضررتؾبمأخ ًامأنمأوفمإظبمضرؼيمضرؼؾبيمم عؾؾ

أجبقاءماٌبدنمممأجؾسمصقفومهًماألذفور مظعّؾلمأػدأمضؾقاًلموأبؿعبدمسبـممم
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اٌزسفي موطونمظؼراريمأثرًامإصبوبقًو محقبٌمذبعرتؾبمبودبرتخوءمدبرؼعممممم

ؾبمرائقيم يظيماظـظرمإظبمايؼقلمواظؾلوتٔمواألذفورماىؿقؾي مومشؿ

ؾبمخرؼرمعقوهماظـفرمؼل مببٔماٌـبوزلماًشبؾقي مػبذهممممم اظقرود مومسع

عؿبكممػلمايقوةماظيتماسؿدتؾبمسؾقفو مػذهمػلمايقوةماظيتمأحؾفو معـذم

مذغؾؿينماٌدؼـيمسـماظطؾقعي.

االبؿلوعيمملمتػورقماظـوس مملمؼؽقغبقامأشـقبوءموظؽبـفؿمدبعداء ممممم

ظقًمػوظيمطوغًمععلمظؿشوػدمػذامبعقـفو مظقؿـبومِؾبؽمأرضبًومغزرسفبوممممم

مػـوموغـؿؼؾمعـماٌدؼـيمإظبماألبد.

دببرتؾبمّقببوذاةماظـفببر موذببوػدتمداللموؾببسمهببًمذببفرةمم

ؾبمعـفو مرشؿمأغفبوممتقت متلؿظؾمبظّؾفوموهؿؾمدصرت ًامتؼرأمصقف ماضرتب

تؾؾسمثقوبًومعبقؾيمغفدؼيماظؾبقنمطبوظطفبوماظؾبقنماظػضبلمتؾبدومبوػظبيممممممم

اظـؿـ مإالمأغفومالمتؾدومشرؼؾيمػـبو مإغفبومعلبرتخقيموػودئبي مطلغفبومممممم

موؾسمػـومطؾمؼقم.

ؿبمسـبدعومرأتبينممممم ؿبمسؾبلقب مابؿلبؿ ؾبمإظبمجوغؾفومإظبمأنماغؿؾف وضػ

ؽب مإظبمػـو؟مضوئؾي:مأغبد!مطقػموصؾ

ؾبمأحبٌمسـمعؽونمػودئ موظبقسمػـبوكمأعببؾمعبـممممم أجؾؿفو:مطـ

ماظطؾقعي.مػؾمهضرؼـمإظبمػـومسودة؟



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ          ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

047 

ؿًب:مأجؾ مأحىمػذاماٌؽون مإغفمعلومل مأالمتظـمذظؽ. مضوظ

ؿبمؼبمحبرب مممم علومل مإغفموصػمشرؼىمبعضماظشلء ماٌبدنمظقلب

بؾمرّومػلمطذظؽ مطؾمعؿفرمؼعؿؾمبلرسيموؼـوصسماٌؿبوجرماألخبرى ممم

ظـوسمطؾفؿمؼبمسفؾيموطلنمػـوكمعـمؼالحؼفؿ موصػمطفذامعبـمعمظػبيممما

ؾًب:مأػبقمطؿبوبممم ؼعؿربموصػًومدضقؼًومظؾغوؼي.مغظرتؾبمإظبماظدصرتمؼبمؼدػوموضؾ

مجدؼد؟

ؿبمضوئؾي:مغعؿ مأزـمأغفمأشربمطؿوبمأطؿؾف. مابؿلؿ

مدلظؿؾبفو:مٌوذا؟

ؾبمأطؿىمسـماظػؼراء موأحوربماظطؾؼبيماظغـققببيممم ؿًب:مشوظؾًومعومطـ ضوظ

ؽؾمش معؾوذر موظؽـمؼبمػذاماظؽؿوبمأجدمغػللمأهدثمسؾبكمظلبونمممبش

عؾؽماظؾالد موأصػمأذبقوءمملمأطبـمأدبقبؾمأنمأطؿبىمسـفبو مببؾمػـبوكمممممممم

ماظؽـ معـماظصػقوتمواألصؽورماظيتمأسقدماظـظرمصقفو.

ؿبمسبـمآخرػبومممم غظرتؾبمإظبماظدصرت مصنذامبوظؽـ معـماظػؼراتمذؾببطؾ

ىماظؿقرؼببر مدببلظؿؾبفو:مػببؾموُأسقببدتؿبمطؿوبؿفببو مؼؾببدومأغببفمطؿببوبمصببع

مأدؿطقعمأنمأدللمسـمعوػقيمايؽوؼي؟

ؿًب:مإغفمسـمحوطؿمزومل مؼعقدماظـظرمؼبمأدؾقبفماظلبوبؼمبعبدممم أجوب

حودثيمٓقزةمصؿقًمسقـفمسؾبكمايؼبوئؼ موؼلبردماظؽؿبوبمذكصبقوتمممممم
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مطؾ ةمؼؽشػمسـمأدوظقؾفؿماًؾقـيمؼبماظلرضيمواظظؾؿ.

مؼقؼقي؟دلظؿؾبفو:مػؾمتذطرؼـماألذكوصمبلمسوئفوماي

ؿًب:مملمأصعؾمذظؽمؼبمحقبوتل موإذامعبومأردتؾبمأنمأغشبرمطؿوببًوممممم أجوب

صعؾلقبمأنمأطقنمحذرةمؼبمػذاماظشلن مالمصبىمأنمتؽبقنماألمسبوءمذبؾقفيمممم

مبوظقاضع.

ػؾمتلبؿطقعمداللمأنمتلبوسدغلمؼبمذبلنمععؿبز؟مإغفبومأولمغؾقبؾممممممم

وذامأدلظف مرّومؼلؿقؼماألعرماٙووظي موظؽـمأملمؼـؿفلماألعرمطؾققبًو؟مٌبم

مأسوودماظدورانمحقلماٌقضقع؟مػؾمأذعرمأغينمأخطلتؾب؟

ضررتؾبمأنمأدلهلو مظعّؾلمأرؼحمضؿ ي:مدالل مػؾمظبلمأنمأدبلظؽممم

مسـمذكصمععٔ؟

ؿًب:معـمؼؽقن؟ مدلظ

ؾًب:مغؾقؾمؼدسكمععؿز مػؾمتعرصقـف؟ مضؾ

ؿب:مععؿزمضودؿ؟ مغظرتؿبمإظلقبمبعققنمجوعدةموضوظ

ؾًب:مبوظضؾط مطقػمػق؟مػؾمػقمذكصمعلبؿؼقؿمأممأم غبفمعبراوغمممضؾ

مرقلماظقضً؟

صّؽرتؿبمضؾؾمأنموقى موؼؾدومأغفومتؿقخكمايذرماظشبدؼد:مٌبوذاممم

متلللمسـف؟
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ّومأغفومطوغًمحذرةمصعؾلقبمأنمأطقنمطبذظؽ:مأغبومأسؿبؾمؼبمزببزنممممم

مظف مأحىمأنمأسرفمسـف.

ؿًب:مإغفمرؿبقحموذطبل مذبكصمضبقيقبماإلرادةممممم صّؽرتؿبمثوغقيمثؿمضوظ

ؿبمظؿـػقبذه مطؿبومالمأذطبرمأغبفمممممجدًا مالمأذطرمأغفمادبذمضرارًاموملمؼلبؿم ؿ

مصشؾمؼبمأيمذلءمٓومؼػعؾ.

دلظؿؾبفومبقضقحمأطـر:مػؾمػقمإغلونمذبرؼػ؟مػبؾمؼؽلبىماٌبولممممم

ماٌشروع؟م

ؾبمممم غظرتؿبمإظلقبمبعققنمضؾؼي مإغفومتشّؽمؼبمشوؼيتمعبـماظلبمال مضؾب

علؿدرطًوماألعرمبلرسي:مالمأحىمأنمأسؿؾمظدىمظص مأذعرمأغينمأدوسدهم

مسؾكماظلرضي.

ؿًب:مال أزـفمظصًو مإغبفمصؼبطمسـقبدموضبقيماظشكصبقي مطبشبوهممممممممضوظ

ماىؿقع مػذامطؾمعومؼبماألعر.

مدلظؿؾبفو:مػؾمظدؼفمذعؾقيمسـدماظـؾالء؟

ؿبمبلفقظيمأطرب:مال موظؽـفمثريموضقي موػذامعومؼفؿ. مأجوب

ؿًبممممممممم تـفقببدتؾب موؼؾبدومأنماهلبؿقبمطبونمواضبقًومسؾبكموجفبل مابؿلبؿ

ؾبمأنماظـؼقدمػلمأطربمػؿقبمؼبماظ ؿًب:مزــ مدغقو معومبوظؽ؟وضوظ

ؾًب:مظؾػؼراءمػؿقعفؿماًوصيمأؼضًو مسبـمبشرمأؼضًو. مأجؾ
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ؾبمأؤعبـمأنماٌبولمػبقمدبؾىممممم ؿًب:مملمأضصدماإلػوغي موظؽـينمطـ ضوظ

ماهلؿقم.

ؾًب:مرّو مبطرؼؼيمش معؾوذرةمأؼضًو. مضؾ

ؿًب:مػؾمهؿوجماٌول؟ مدلظ

ؾبمصودضًو:مال مظـمؼػقدغلماٌولمؼبمذلءماآلن. ؾبموضدمطـ مأجؾ

ؿبمبطر مؼؼيمعؾوذرةمأطـر:مػؾمترؼدمذقؽًومعـمععؿز؟دلظ

ؾب:م ؾبمايذر مضؾ ؼؾدومأغفومضرؼؾيمعـفمجدًا!مغبدًامهللمأغينمتقخق

مالمأزـمذظؽ.

ؿًب:مػؾمدقػقدكمإذامعومزادمراتؾؽمؼبماظعؿؾ؟ مدلظ

ؾب:م إغفومتعرصفمجقدًاموالمذؽ موظؽـمػذامطونمآخرمعومأرؼد مأجؾ

مأبدًا مظـمؼػقدمذظؽمؼبمأيمذلء.

حؿورتؿب مصؾؿمتلؿطعمادؿـؿوجمأيمذبلء موملمُأردمهلبومممؼؾدومأغفوما

ؾبمتغق معلورمايدؼٌموبدأتؾبمأدبلهلو:مم أنمتصؾمإظبمأيمادؿـؿوج محووظ

مٌوذامتؽؿؾٔمعومؼزسٍماظطؾؼيماظغـقي؟

ؿبمتؼقل:مأغومالمأضصدمأنمأطؿىمعومؼزسٍماظطؾؼيماظغـقي مأغوم ابؿلؿ

قؿقضػبقامسؿبومممصؼطمأطؿىمعبومؼػعؾبقن موإذامعبومطبونمػبذامعزسفبًومهلبؿمصؾممممممم

مؼػعؾقن.
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كبمالمتشعرؼـمبوالغؿؿوءمإظقفؿ. ؾًب:مأغ مضؾ

ؿًب:مأنمتقظدمؼبمبقؽيمععقـيمالمؼعينمأغبؽمتقاصبؼمسؾبكمطبؾمعبومممممم ضوظ

مؼػعؾقن مسؾقؽمأنمتػؽرمؼبمػذاماظدغقو.

ؾًب:مأوتػضؾٔمأنمتؽقغلمصؼ ة؟ مضؾ

ؿبمبلرسي:مال موظؽـمالمأحىمأدوظقىماظطؾؼيماظغـقيمؼبماظـظرم ضوظ

مـكمأنمؼؾؼقامأشـقوءمبلصؽورمزبؿؾػي.إظبماألذقوء مأٗ

أشـقوءمبلصؽورمزبؿؾػي مسدتؾبمإظبمعومأصؽرمصقفمرشؿبًومسبين مسؾـبًومممم

ؾًب:موععؿزمظقسمبلصؽورمزبؿؾػي. ؾبمأحوولمتغق ماٌقضع مدلظ مطـ

ؾبمأنمأدبؽؾيتمممم ؾبماظـظرةماٌكؿؾػيمؼبمسقبقنمداللمأدرطب بعدمأنمرأؼ

ؿًب:مػذامآخرمجبقابمأجقؾبفمسبـمممم ؿبموضوظ ععؿبز مصلغبًمممتؼػمػـو مغفض

مترصضمأنمتػصحمظلمحؿكمسـمدؾىمأدؽؾؿؽماٌؿؽررة.

ؿًب:مال ماىقابم ؾبماالسؿذارمبلرسيموظؽـفومادؿقضػؿينموضوظ حووظ

مػقمال.

ؾبماالسؿذارمسؾبكمتعؽب مصبػقػومؼبمممم ؿبمدصرتػومظؿغودر محووظ أشؾؼ

مسزظؿفوماًوصيموظؽـفومووػؾؿينموشودرتؿب.

■   ■   ■ 

م
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 ْهال |الفصل الضابع ًالعغزًن م■
مأعل...مظقؿفومطوغًمردوظيمعـؽكب.

مأعل...مػؾمعومؼزالمواظديمؼػؽرمبل؟

أعل...مػؾمعـمايؽؿيمأنمآخذمّومؼؼقظفمواظديماظذيمترطـومعـبذمم

مزعـمبعقد موأتركمعومؼؼقظفمأغبدماظذيماسؿـكمبلمطؾمػذهماظلـٔ؟

أعل...مملمأدؿطعمتركماظردوظيمعـمؼدي مرّومطونماألعؾماألخب مم

ومرّومؼؽبقنماًبقفمعبـمأنمؼؼبرأمأحبدػؿمعبومجبوءمممممممماظذيمأٗلؽمبف مأ

مصقفو.

ؾبمأسبرفماظصبقاب موػبؾممممممم أذعرمبؿـوضضمؼبمطؾمعبومصببري مظلب

مػـوكمصقابمأدودًو مأظقسماًقورمظل؟

ظؼدمطؿىمظلمواظديمأنمأدؿش مضؾم موأغومأسؾؿمّومؼشب مسؾبلقب ممم

موظؽـمػؾمػذامطوفلب؟

ؼصبؾمإظقبفمممخؾقبلتؾبماظردوظيمسـمأغبدمجقدًا مووضعؿفومؼبمعؽونمالم

مأبدًا موظؽـمٌوذامأخؾؽفو؟مٌوذامأخشكمأنمصبدػو؟

ؾبمرأدلمسؾكماظقدودةموظؽبـينمملمأٍمدضقؼبيممم أذعرمبصداع موضع

ؽبمترؼدغل؟ مواحدة مأذعرمبضقوع مععؿز...مأعومزظ

ررقمأغبدمبوبمشرصيتمؼبماظصؾوح مملمأجؾفموظؽـفمضول:ػوظبي...مم
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مدقؼًو.مرظـؿـوولماإلصطو

دًاموضول:مآدػمٌومجرى موظؽـماظقضعمملمُأجى مررقماظؾوبمذبد

مظـمؼظؾمػؽذامإظبماألبد مػقومغػطرمدقؼًومطؿومطـومغػعؾمدائؿًو.

ؽبممممم غعؿ مطـومغػعؾمذظؽمدائؿًو موطوغًمأؼوعبًومعبقؾبي موظؽـبؽمظلب

ؽبمأولمعـمشققبرم عـمؼؼررمعؿكمغعقدمإظبمتؾؽماألؼوم مأغًماٌكطه موضدمطـ

مذاكماظروتٔماىؿقؾ ماظذغىمظقسمذغم.

ؾبمصوعؿي محوولمأنمؼػبؿحماظؾبوبموظؽـبفممممررقم ثوظـيموظؽـينمبؼق

طونمعغؾؼًو مػؽذامبوتمبوبمشبرصيتمعغؾؼبًومؼبموجفبفمععظبؿماظقضبً مالمممممم

أذطببرمآخببرمعببرةمدخببؾمصقفببومأغبببدمشببرصيت موالمأزببـمأنماظقببقمماظببذيمم

مدقدخؾفومصقفمضرؼى.

ؼؽسمأخ ًا مومسعؿؾبفمؼغودرماٌـزل مؼؾدومأغفمملمؼؿـوولمإصطبورهمم

ؾبممممأؼضًو مغفض ؾبمببوبمشبرصيت مصرأؼب ؾبمحؿكمالمأتلخرمسـماظعؿؾ مصؿق

ععدقبًامسؾكماظطووظي مخؾزمربؿقبرموغّبصموعؿؾقببؾ موعربقببكمبطعبؿمممممراإلصطو

األغوغوسموزبدة مإضوصيمإظبمإبرؼؼماظشويماظلوخـ مطبونماٌـظبرمذبفقًو مممم

ؾبمسؾكمسـوديموضررتؾبمأالمأتـبوولمم ظؼدمأسدقبهمأغبدمبـػلف موظؽـينمعومزظ

ؾبموشبودرتؾبمإظبماظعؿبؾ ممممظؼؿيمواحدةمعـ ف مجفقبزتؾبمحؼقؾيت موادبؿقؿؿ

ؾبمصط ةمػـوك. موتـووظ
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قبمضؾؼيمعبـمأنمؼطبوظؾينممم طونماظعؿؾمؼل مسؾكمعومؼرام موظؽـينمب

كبمتػؽرؼـ؟ مععؿزمبوٌؿفرمؼبمأيميظي مغظرمصققجمإظلقبموضول:مأعومزظ

ؾب:مػذهماٌرةمأصؽرمؼبماٌؿفر مأخشكمأنمأصؼده. متـفدتؾبموضؾ

مًا:مظـمتػؼدؼف مالمتؼؾؼل.ضولمصققجمعمطد

دلظؿؾبف:مطقبػمتؼبقلمذظبؽمبؽبؾمثؼبي؟مصؾعبدمعبومحبدثمسؾقبفمأنمممممممممم

مؼؿكّؾكمسين موػذامأضؾمعومْؽـمأنمؼػعؾ.

غظرمإظبلقبمصقبقجمودبلظينمبصبراحي:ماٌؿفبرمظبقسماظلبؾىماظبذيممممممممم

مصبعؾؽمتقاصؼٔمسؾكمععؿزمزوجًومأظقسمطذظؽ؟

قبمأخشبكمسؾبكماٌؿفبر مظمممم ؾًب:مبوظطؾعمال موظؽـينماآلنمبب ؼبدممأجؾ

ؾبمبفمجدًا مإغفمعؿفري. متعّؾؼ

ؾًبمؼبمضؾبقلماٌؿفبرمممممممم ؾًب:مظؼبدمتلبرقبس ملمؼؾبفىمصقبقج مصفبدأتؾبموضؾب

مأظقسمطذظؽ؟

مضول:مطونمسؾقؽكبمأنمتعؾؿلمأنمظؽؾمذلءمعؼوباًل.

ؾبمأدللموضؿفومعوذامطونمؼرؼدمععؿزمعـم تـفقبدتؾب متذطرتؾبمأغينمطـ

طؾمعومؼرؼد مصؿوةمعـؾلمالمٗؾؽمسؾبشرمعومْؾؽ ماآلنمصؼطمأسؾؿمأغينمأعؾؽم

ؼؾدومأنمصقبقجمطبونمؼعبرفماإلجوببيمعلبؾؼًوموظؽـبفمخفبؾمعبـمذطرػبومممممممممم

مصراحي.
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مضورعمصققجمأصؽوريمسـدعومضول:مػوظي...مأزـمأغفمدقعقد.

ؾًب:معـ؟ مدلظ

ؾب:مأغًمملمتؽـم ؾبموضؾ ؾبمأغفمؼؼصدمععؿزًا مابؿلؿ ملمؼؾبفى مصعؾؿ

مععـومسـدعومحضرمإظبماٌـزل مظـمؼعقدمبؽؾمتلطقد.

ؾبمعضبطرًامألنمأطبقنمػـبوك مدبقعقدمؼبومممممممأذورمبوظـػلموض ول:مظلب

مػوظي موسؾقؽمأنمتعؾؿلمعومدؿؼقظٔ.

مدلظؿؾبف:موعوذامدلضقل؟مظؼدمأغفكمأغبدماٌقضقعمبؽؾمبلوري.

تذطرتؾبمردوظيمواظديمصفلة موضولمصققج:مطؾمعومأسرصبفمؼبومػوظبيمممم

مأنمػذاماظـقعمعـماظرجولمالمضبىمأنمطبلر.

■   ■   ■ 

م

م

م

م

م

م

م



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ          ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

056 

 أمحد |لعغزًن الفصل الجامن ًام■
ؾبمأسرفماٌؿفرماىدؼدماظذيمتعؿؾمصقفمػوظبي مأرؼبدمأنمأعبرقبمممم ظل

سؾقفوموظقمظؾقظي مأرؼدمأنمأراػو مأرؼبدمأنمأرؿبؽـمسؾقفبو موظؽبـمأؼبـمممممم

مأذػى؟

ظديمدوسيمواحدةمبٔماظبدواعٔ مدبرتؾبمصقفبومؼبماظلبقق مظبقسمممممم

محبـًومسـمعؿفرمػوظي مبؾمػربًومعـماٌـزلماظػورغمواٌطعؿماظصوخى.

ؾبمودببطماظلببقق مإظبمأذببفرمبؼعببيموورؼببيمصقببف مالبببدمأنمموصبب ؾ

اٌؿوجرمػـومتعؿبؾمأضبعوفماٌؿبوجرماألخبرى مدبرتؾبمإظبمأنمادبؿقضػينممممممم

عؿفرمظؾقؾقؼوتمسؾكمزاوؼيماظطرؼؼ مإغفمطؾ موعبقؾ موظؽبـينمأطقبدممم

مأنمعومدبؾزهمػوظيمأظذمرعؿًومعـمأيمعؿفرمآخر.

ؾبمصققجمؼبماظ داخؾ مإغفمؼـوولمطونمزجوجماٌؿفرمذػوصًو موضدمٙ

مزبقغًومسؾؾيمضدماذرتاػومظؾؿق.

تببذطرتؾبمأغببفمأخربغببلمأغببفمؼعؿببؾمعببعمػوظببيمؼبماٌؿفببرمغػلببف مم

ؾبماظـظرمأطـرمصنذامبفومػوظيموفزمسص ًامعـؾفًو مودونمأنمأذعرم ادرتض

مابؿعدتؾبمبلرسيمضؾؾمأنمتراغل.
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م
ؾبمأحبٌمسـفبو مم ؾبمذظؽ؟مأغومملمأرػومعـذماظصؾوحموضدمطـ ٌوذامصعؾ

مذامأػربماآلن؟مٌوذامالمأرؼدػومأنمتراغل؟مأظـمؼلعدػومذظؽ؟مصؾؿو

رّومظقسماآلن مأزبـمأغبينمالمأرؼبدػومأنمتـشبغؾمسبـماظعؿبؾمؼبممممممم

ؾبمؼبمسقـقفوماظرضومبوظعؿؾماىدؼبد مواظلبعودةمؼبممم أعقرمأخرى مصؼدمرأؼ

ػذاماٌؿفرمأطـرمعبـماٌـبزل مأرؼبدػومدبعقدةمحؿبكموظبقمملمأطبـمدبؾىممممممممم

حؿكموملمملمؼؽـمظلمذبلنمؼبمذظبؽ موظؽبـمأملمممممدعودتفو مأرؼدػومراضقي

متؽـمترؼدمععؿزًا مأملمأضػمسوئؼًومؼبمدعودتفو؟م
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المؼومأغبد مأغًمتػؽرمؼبمدعودتفو موأغًمواثؼمأغفبومظبـمتؽبقنمممم

مدعقدةمػـوكمبٔمحقؿونماٌدؼـي موظؽـفومالمتعؾؿمذظؽ.

ؾبمػـببوكمإظبم ؾبمإظبماٌكببوزن موبؼقبب ابؿعببدتؾبمسببـماٌؽببون مواوفبب

قؾ مالمأحىمػذاماظعؿبؾموظؽبـينمببدأتؾبمأسؿبودمسؾقبف مػبذهمممممممعـؿصػماظؾ

زبوزنمععؿز مأالمؼعؾؿمأغينمأسؿؾمظدؼبف؟مأالمؼلبؿطقعمأنمؼطردغبلمعبـممممم

ؾب؟مرّومالمؼعرفمعقزػقفمسؾكماإلرالق. ماظعؿؾمبلؾىمعومصعؾ

ؾبماظدوامماٌلبوئل موشبودرتؾبمؼبماظلبوسيماظـوغقبيمسشبرةمعبـممممممم أغفق

ةماظطبرقمطوغبًمصورشبيموعظؾؿبي مممممعـؿصػماظؾقؾمأوفمإظبماٌـزل موطعود

ؾًبمأيبظمعشبؽؾيمؼبماٌدؼـبي مصؼبدمطبونمؼغؾبىمسؾقفبوممممممممم وظؽـمغودرًامعومطـب

األعون مإظبمػذهماظؾقؾيمطبونمطبؾمذبلءمعلبوًٌو موظؽبـينماظقبقممذبوػدتؾبمممممممم

معـظرًامعػوجؽًومجدًا.

سؾكمبعدمسشرؼـمعرتًا موسؾكمزاوؼيماظطرؼؼ مطونمػـوكمرجبؾمؼبمم

همبفدوء مؼؾدومأغبفمعؿفبفمإظبمعـزظبف مممماألربعٔمعـماظعؿر مؼل موحد

وؼبميظيمخورػبيمرطبضمإظقبفمأحبدػؿ مورعبـمرضؾؿبفمبلبؽٔموشبودرممممممممم

معلرسًومتورطًوماظرجؾمؼفقيمإظبماألرضمدونمحراك.

ؾبمتؾبؽماظعقبقن مإغبفممممممم طونمؼؾػموجففمبوظؼؿبوش موظؽبـينمسرصب

معـللقب!مٌوذامؼػعؾمذظؽ؟
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059 

ؾبمبلضصكمدرسيمأػبربمإظبماٌـبزل مم طبؿمممظؼدمعوتماظرجؾ مورطض

ؾبممم طونمذظؽمجؾـًومعين موظؽـينمملمأدؿطعماظؿػؽ مؼبمذلءمآخبر مخشبق

ؾبمزلبديممم أنمؼؿفؿينمأحدػؿمبوظؼؿؾ مالمأرؼدمأنمأضعمؼبماٌشوطؾ مأظؼقب

مهًماظؾقوف موذعرتؾبمزلديمؼروػمبشدة مؼوهلومعـمظقؾي!

■   ■   ■ 
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061 

 هالْ |الفصل التاصع ًالعغزًن م■
ماظعؿؾ مإغينمأسؿؾمزدمعـمأجؾماٌؿفر مأعل مػومأغومذامأسقدمإظب

مػذامعؿفريموالمأرؼدمأنمأخلره.

ؾبمأؼضبًومؼبمممممم رّومدوسدغلمععؿزمؼبمايصبقلمسؾقبف موظؽبـينمتعؾب

ماظعؿؾمإظبمأنمصورمعؿفرًامغوجقًومؼدرماٌولماظقص .

مأعل مبوتمػذامطؾمعومأعؾؽ مودلصعؾماٌلؿققؾمظؾقػوزمسؾقف.

عينمصؿوةمؼبماظعوذرةمعـماظعؿر مأثـوءماالغفؿوكمؼبماظعؿؾماضرتبًم

ؿبمإظلقبموردةمغبراءمتؼبدقبعفومظبل مغظبرتؾبمإظقفبومبوغبدػوشمصؽوغبًممممممم غبؾ

موجـؿوػومضدماغبرقبتو مدلظؿؾبفو:مػؾمػذهماظقردةمظل؟

ؿًب:مأردتؾبمأنمم أذورتؿبمبوإلصبوب مصلخذتؾبماظقردةموذؽرتفو مصؼوظب

مأضدمماظقردةمإظقؽ موأخربكمأغينمأرؼدمأنمأصؾحمعـؾؽمسـدعومأطرب.

ؾًب مػبذهماظصبغ ةمتبراضؾينموهبىمعبومأصعبؾ مممممممأد ػشينمعوممسع

ؿًبمببفمجببدًامممممممم ؾًبمهلبومطعؽبًومعببـماظـبقعماٌؿقبز مصرحبب ؾًبمهلبوموضببدقبع ابؿلبؿ

ؿبمععمواظدتفومعـماٌؿفر. موخرج

ؾبمضؾضيتمسؾكماظبقردة مثبؿمضبؿؿؿؾبفومإظبمصبدري مطبؿمػبقممممممم أحؽؿ

ذعقرمعبقؾ مبدأتؿبمسقـويمتدععونمضؾقاًل مغبدًامهللمسؾكمطؾمذلء مظؼبدمم

ؾبمسؿؾبلمصقبف موظؽبـ...معبومإنمممممس ؾبمجوػدةمؼبمػذاماٌؿفر مظؼدمأخؾص ؿؾ
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060 

ؾبماظقردةمايؿراءمحؿكمزــؿؾبفومعـمععؿز! مرأؼ

ؾبمأخؾورًامسـمععؿبز مصؼبدمحضبرمممم فبمرقؼؾمحؿكممسع ملمِْضموض

دوئؼفماًوصمؼطؾىمإظقـومصـعمطعؽيمظؾغدماحؿػواًلمبعقدمعبقالدمدبقده ممم

ؾبماظلبوئؼمؼبدخممم ؾبمممممرؾعًومخوبمأعؾلمسـدعومرأؼب ؾمببداًلمعبـمععؿبز موظلب

أدريمإذامعومطونمععؿزمػقمعـمرؾبىماظؽعؽبيمعبـمػبذاماٌؿفبرمبوظبذات ممممممم

وظؽـماظلوئؼمشودرموضدمترطينمؼبمأصؽورمتؾػمرأدلمبلرسيمطؾ ة مسؾلقبم

أنمأحضرمطعؽيمظعقدمعقالدمععؿز مطعؽيمخوصبيمبوػظبيماظبـؿـ مذبلءممممم

د مأنمأطبقنممٓقزمملمؼشوػدمعـؾفمعـمضؾؾ مشدًامأدؿطقعمأنمأبرزمعـمجدؼ

مٓقزة مأنمأطلرمحوجزماظصؿً.

ؾبموحبديمأصؽبرمؼبمممممم ؾبمصققجمؼعؿؾمؼبماالدبؿؼؾولمبقـؿبومجؾلب ترط

اظؽعؽي مصبىمأنمتؽقنمٓقزة مصبىمأنمأبفرمبفوماىؿقع معوذامسؾبلقبمم

مأنمأصـع؟

ؾبمزبططبوتمظعبدةمأصؽبور مذببقػرات مدبقورة محؼقؾبي ممممممم رمس

ؾًب مظقسمعـمذلءمجد ؾبمورمس مؼد.غظورة مضصر محدؼؼي مرمس

سؾلقبمأنمأضقػمذقؽًومخورجًومسبـماٌبلظقف موظبقسمسؾبلقبمأنمأػبؿؿمممممم

بوظؿؽببوظقػ مصلببقدصعممثببـمأيمطعؽببيمأصببـع مإذنمسؾببلقبمأنمأصؽببرمؼبممممم

ماإلضوصوت مأغقار مأيون معػرضعوت مظديمؼقممواحدمأصّؽرمصقف.
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062 

تلخرتؾبمؼبماٌؿفرمإظبماظؾقؾ موترطينمصققجموحدي مغظرتؾبمحقظلم

قمهؿبؾمزبططبوتمزبؿؾػبي مملمتؾبؼمإحبداػوممممممصنذامبوٌؽونماعؿألمبوألورا

مرضومعين مظقسمعـفومعومؼؾفرماىؿقع مخوصيماظطؾؼيماظرصقعي.

ؾبمسـماظؽردلمأذعرمبوظدوار مغظرتؾبمإظبماظلبوسيمصبنذامبفبومممم غفض

اظـوغقيمبعدمعـؿصػماظؾقبؾ مظبدىمأغببدمدواممعؿبلخر مظبذظؽمملمؼؾقبظممممممم

ؾبمتعؾيمجدًا. متلخري موظؽـينمطـ

ؾبماظقبقم؟مػبؾمظبديمممممممػؾمأسقدماآلنمإظبماٌ ـزل؟مػؾمؼؽػبلمعبومصعؾب

فبمطببوفلبمؼبماظغببد؟مايػببؾمؼبماٌلببوء مظببديماظقضببًمظصببـعماظؽعؽببي م وضبب

موظؽـينمالمأزـمأنمظديماظقضًمظؾؿػؽ مصقفو.

ؾبممممممم أخ ًامضررتؾبمأنمأصؽبرمصقفبوموأغبومؼبمررؼؼبلمإظبماٌـبزل مغبؾب

ؿبم ؾبماألوراقماٌؿـببوثرةمألظؼببلمبفببو موأثـببوءمذظببؽمضببرب حؼقببؾيتموعّبعبب

ؾبمألرصعفموظؽـماظعصب ممذ راسلمبرفمصلؽىمسـفمسص ماظػراوظي مػرس

دؾبؽىمععظؿفمعـمسؾكماظرفمإظبماألرض مسؿؾمجدؼدمملمؼؽـمؼبمايلؾونم

مؼبمعـؾمػذاماظقضًماٌؿلخر!مالمأبدومربظقزيماظققم.

أحضرتؾبماٌـّظػمألعلحماألرض مصـظرتؾبمإظبماظرفمحقٌمتؿلوضطم

مخ ًاموجدتفو!مضطراتماظعص  مإغفومتلؼط متلؼط...مأ

■   ■   ■ 
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063 

 أمحد |الفصل الجالثٌن م■
عضكماظققممدونمأنمأرىمػوظي موسدتؾبمإظبماٌـزلمبعدمسؿؾمعلوئلم

مذوق موطوغًمتغؾؼمبوبمشرصؿفو.

ؾبمظؾعؿبؾماظصبؾوحل مثوغقبيمطوغبًمػوظبيممممممم ؾبمبلرسيموادبؿقؼظ ِ

ؿًب مصؼدمتلخرماظقضً. متغؾؼمبوبماظغرصي مالبدمأغفومضدمخرج

ؾبمإظبماٌطعؿ وضدمبداماإلرػوقمواضقًومسؾلقب مملمتؽـمتؾؽماٌبرةمممذػؾ

األوظبماظيتمأتوبعمصقفوماظدواممبعدمدفرماظؾقؾ موظؽـينمأزـمأنمتػؽب يمم

مبفوظيموشقوبفوماظدائؿمسـمحقوتلمطونماظلؾىماألطربمؼبمػذاماظؿعى.

ؼبماٌطعببؿمدارمحببدؼٌمحببقلمحودثببيمجببرتؿبمؼبماظطرؼببؼماظؾقؾببيمممم

ؼبماظطرؼبؼ محبذقبرغلماىؿقبعمعبـمممممماٌوضقي مأحدػؿمطونمضدمرعبـمرجبالًمم

اٌل مؼبماظؾقؾمبعبدمايرادبيماٌلبوئقي موظؽبـمسؿؾبلمطبونمايرادبي مممممممم

موالبدمأنمأتقضعماألدقأ.

ؾبممم وظؽـمذقؽًومعومطونمطبربغلمأغينمأسرفمعومجرى موأغبينمرأؼب

ؾبمبشلءمطفذاماظؾقؾيم ايودث مرّومألغينمأسؿؾمؼبمايرادي مرّومحؾؿ

ؾبمأدري موظؽـ ؾبمواظعرقمؼؿصبؾىمعبـممماٌوضقي مظل ينمأسؾؿمأغينمادؿقؼظ

مجؾقين مػـوكمخطىمعو موظؽـينمملمأسرفمعومػق.

ؾبمإظبماٌكبوزنمأحبوولمايصبقلممممم ؾبماظعؿؾمؼبماٌطعؿ مواوفب أٗؿ
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سؾكمإجوزةمظققممواحد موظؽبـمملمؼؽبـمػـبوكمعبـمضببرسمببداًلمعبين مممممممم

مصوضطررتؾبمظؾقرادي.

قؽًومظؾغوؼبي ممأزـمأغينمشػقتؾبمعـمحٔمآلخر موػذامطبونمأعبرًامدبممم

وظؽـمذقؽًومملمضبدثمأثـبوءماظؾقبؾ موادبؿؾؿماٌـووببيمايبورسماظؿبوظل ممممممم

موسدتؾبمإظبماٌـزلموشػقتؾبمسؾكماظػقر.

■   ■   ■ 
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065 

 هالْ |الفصل احلادِ ًالجالثٌن م■
ؾبمأعبؾمطعؽي مدوسدغلمصقفومصققج موضدمضضبقـومم أعل مظؼدمصـع

موضؿًومرقؼاًلمإظبمأنمأٗؿـوػو.

لمسؾكمصققجمأنمؼؾػماظؽعؽيمبشؽؾمعبقؾموٓقز مبقـؿومأعل مبؼ

طونمسؾلقبمأنمأضقممبعؿبؾمعفبؿمجبدًا مصؼؾبؾماظبذػوبمإظبمايػبؾمسؾبلقبمأنمممممممم

أذػىمألبؿوعمثقبًومعـودبؾًومثبؿمأذػبىمإظبمعصبػػيمأغقؼبيمألجفبزمغػلبلمممممممم

مظؾؿـودؾيماظؽؾ ة.

مأعل ماظققممػقمؼقعلمأغو مودقفمؼرىماىؿقعمعـمتؽقنمػوظي.

ؾبمأربعمدو ؿبممضضق سوتمسـدماٌصػػي مأظؾلؿينمصقفوماظـقبمورمسب

ؿبمايفوبمطؿومظقمطونمسردبل ماظػبورقماظقحقبدمأنماظـبقبممممم اٌؽقوج موظّػ

مطونمذػؾقًو.

ؾبمعـماظـؼبقدمعبومأدخبرهمؼبمثالثبيمذبفقرمؼبماظعبودة ممممممم اظققممصرص

ؾبمأسؾبؿمأنمم ؾبمأسؿؿدمؼبمددادمتؾؽماظـؼقدمسؾكماظؽعؽيماظيتمطـ وظؽـينمطـ

معؾؾغمأضررهمعـمأجؾفو.ععؿزًامدقدصعمأيم

حونماظقضً موحؾقبماٌلوء موادؿلجرتؾبمدققبورةمتقصؾينموصقبقجمإظبمم

ايػؾمحوعؾٔماظؽعؽيمسؾكمسربيمصكؿي موصبؾـومبلبرسي موطبونمضؾبمممممم

ؼدققبمبشدة مػذامعـزلمععؿبز مببؾمػبذامضصبره مطبؾمذبلءمعبقبؾمػـبوممممممممم
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ذمطؿقػيمصقـبقي ماظـقاص معقزسيمؼبماظؾوحيماظؽؾ ةمبٔماألزػبور موغقاصبمم

ماظؼصرمتربقمحؿكمؼبماظؾقؾ مالبدمأغفمأعبؾمعـماظداخؾ.

ؾبمعـف م أغزلمصققجماظعربي موطونمضدمظػقبماظؽعؽيمبؼؿوشمطؿومرؾؾ

صققجمغػلفمطونمضدمادؿعدمجقدًامظؾقػبؾ مارتبدىمبذظبيمأغقؼبي موصبػػمممممم

ؾبمأغفمطونمودقؿًومجدًا مودبقفؾىؾبماألغظبورمإظقبفمممم ذعره ماآلنمصؼطمالحظ

وػببدؼبمواحببد موأغببوماآلنمؼبمطوعببؾممممأؼضببًو موظؽببـموضببعلمزبؿؾببػ مم

ماالدؿعداد.

أخذتؾبمغػلًومسؿقؼًو موخطقتؾبمخطقتلماألوظبمإظبماظبداخؾ مايػبؾممم

مطونمؼبماظؾوحي مواىؿقعمؼؿقؾؼمحقلماٌرطز مالبدمأنمععؿزًامػـوك.

أوصؾـومايورسمإظبمايػؾ مورتقبىماإلجبراءاتمإلؼصبولماظؽعؽبيمممم

ومايورس مورؾؾـومإظقفمأنمإظبماٌـؿصػ مودرتؾبمععمصققجمإظبمحقٌمضودغ

مغقصؾماظؽعؽيمبلغػلـو.

ؾبمأعقبفماظلقدةمغوػبد متؾبدومؼبمشوؼبيماظلبعودةموػبلمتشبربممممممم ٙ

اظعص مععماٌدسقؼـ مترتديمصلؿوغًومبينقبماظؾقن مبشرائطمصضقي موحذاءم

ؼؾؿع مأبعدتؾبمغظريمسـفو مالمؼؾدومععؿزمبوظؼربمعـفبو مطبؾماٌبدسقؼـمممم

وب موؼؿؾبودظقنماألحودؼبٌ موطبلغينممممعـماألثرؼوء مؼرتدونمأعببؾماظـقبمم

مأدخؾمسردًومٌؽيمسروسموسرؼس.
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كبمأؼضًومؼبمأعبؾمحّؾيماظققم موظقسمػـبوكمعبـممم رّطزيمؼومػوظي مأغ

مػقمأعبؾمعـؽ موظقسمػـوكمعـمػقمأػؿمعـؽماظققم مأؼـمػق؟مأؼـ؟

غظرتؾبمإظبمعدخؾماٌـزلمحقٌماظدرجمواظؾقابيماظضكؿي مظؼدمطبونمم

عرعبققمواعبرأةمعبقؾبي مإغفبومتؽبربهمؼبممممممػـوك مؼؼػمإظبمجوغؾفمرجبؾمم

ماظعؿر مؼؾدومحدؼـًومسؿؾقًو ماآلنمصؾؿـظرمإظبمعػوجلتل.

أوضػـومايورسمؼبمعـؿصػمايؾؼي موأذورمإظبماىؿقبعمبوالغؿؾبوهممم

ؿبمسقـبفمؼبمسبقين مملمؼؾبكبػكبمممممم ظقصقلماظؽعؽي مغظرمععؿزمإظقـبو مواظؿؼب

غبزلماظبدرجمممععوملماظدػشيمواالغؾفور مواسؿذرمإظبمعبـمطبونمؼؽؾؿفبؿ موممم

معؿففًومسبقي.

ؽبماىؿقع مأذعرمأنمعبقعماظعققنمتـظبرمإظبلقب موأوهلبومطبونممممم دؽ

سٔماظلقدةمغوػد متقضػمععؿبزمسؾبكمبعبدمعبرتمواحبدمعبين مواسبـبكمممممممم

معرحؾًومبقجقدغومؼبمايػؾ.

ؾبمظبفماظؽعؽبيمضوئؾبي:مسقبدممممم ؾبمظفمطؿومؼػعؾماظـؾالء موضدقبع اسبـق

األصبـوفماظبيتمتػضقببؾ ممممعقالدمدعقدمظؾـؾقؾ مػذهمطعؽيمعؿقاضبعيمعبـممم

مأرجقمأنمتـولمإسفوبؽ.

ؾبمصبقتماغؾفبورماىؿقبع ممممم رصعمصققجماظغطوءمسـماظؽعؽي ممسعب

ؾبماظؾؿعونمؼبمسققنمععؿز مطوغًماظؽعؽيمعؾـقيمسؾكمذبؽؾمم وظؽـينمأحؾؾ
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ضصرمطؾ  مبـالثمرقابؼموذرصوت موحدؼؼيمخضراءمعؾقؽيمبوألزػبور مم

ظشببرفمتصببىمسصبب مإضببوصيمإظبمغببقاص معقزسببيمؼبمزواؼببومايدؼؼببيموام

اظػراوظيماظذيمؼل مؼبمعلورهمإظبمأنمؼـزلمعبـمبقاببيماظؼصبرمإظبمخـبدقممممم

ضبقرف مطوغًماظـقاص متعؿبؾمبوظؽفرببوء مواًـبدقمؼبدصعمبوٌقبوهمإظبمممممم

أسؾكماظشرصوتمعـمجدؼد مصؿؽؿؿبؾماظبدائرة مطؿبومأنماظؼصبرمعبؾينمعبـممممممم

محؾقىماظؼفبقة مواألسؿبدةمعبـماظشبقطقالتيماظػبوخرة موجبدرانماظؼصبرممممممم

ؽبماىؿقبعمممممم عزؼـيمبوٌؽلراتمطقفورةمدضقؼي مطوغبًمهػبيمصـقبيمدبؽ

موػؿمضبدضقنمصقفو.

ؾبمٌعؿز:مأرجقمأنمتؽقنمضدمغوظًمإسفوبؽ. مأخ ًامضؾ

مابؿلؿمععؿزمدعقدًاموضول:مػؾمؼمطؾمطؾمػذا؟

ؾًب:مبؽؾمتلطقبد مأحبىمأنموبربماظؼطعبيممممم أذرتؾبمبوإلصبوبموضؾ

ماألوظب.

سـبدػومالحظبًمععظبؿمممممغبؾمصققجماظلؽٔمظقؼطبعمضطعبيمٌعؿبز ممم

ايوضرؼـمضدمأخرجقامطوع اتفؿموػقاتػفؿماظـؼوظيمعـمايؼوئىموبدأوام

ؼصقرونماظؽعؽيمضؾؾمأنمتؾبؼطبع موطوغبًماالبؿلبوعيموادبعيمسؾبكموجبفممممممم

مععؿز مإغفمدعقدمجدًامّومصبري.

ضطعمصققجمضطعيمٌعؿز موضعفومؼبمرؾؼمعبزؼقبـ موضبدقبعؿفومبـػلبلمممم
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ؿبمؼداك.إظقف متـوولمععؿزمضطعيموضول:مإغ مفومعؿؼـيمجدًا مدؾكبؿ

ثؿمأذورمإظبمايورسمأنمؼلخذماظؽعؽبيمإظبماٌطبؾومظقبؿؿمتؼلبقؿفوممممم

بٔماٌعزوعٔ موذػىمصققجمععفمظقشرفمسؾكماظؽعؽي مبقـؿومأذورمإظلقبم

مععؿزمأنمأد مععفمؼبمايدؼؼي.

ترطـومعبقعمايضقرمودبطمدػشبيمطبؾ ة مببٔمطعؽبيمملمؼبرواممممممم

المؼعرصقغفبومؼؿقبدثمإظقفبومععؿبزمسؾبكممممممعـؾفومؼبمايقبوة موببٔمصؿبوةمممم

قبمعبقعًو. ماغػراد مذعرتؾبمبزػقميظؿفو مإغينمأصضؾمعـف

ؾبمإظبمععؿزمسؾكمعؼعدمؼبمايدؼؼبي مهبقطماٌؽبونماظـبقاص ممممم جؾل

واألزػورماىؿقؾي محؼقؼيمأنماٌـزلمايؼقؼبلمطبونمأعببؾمعبـماظؽعؽبيمممممم

مبؽـ .

مضقؽمععؿزموضول:مظؼدمحضرتكب.

ؽبمطعؽيمسقدم ؾًب:مرؾؾ عقالدكمعـمعؿفري مطونمسؾلقبمأنمأجفقببزممضؾ

ماألصضؾ.

مدلل:مػؾمػذامطؾمذلء؟

ؽبمعدقبةمرقؼؾي. ؾًب:مال مظؼدمتغققبؾ قبميظي مثؿمضؾ مصؿ

ؾبمؼبماظعؿؾ. مضول:ماغشغؾ

ؾًب:مػؾمػذامػقماظلؾى؟ مغظرتؾبمإظقفمودلظ
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مصّؽرمضؾقاًلمثؿمضول:موأردتؽمأنمتػؽريموحدك.

ؾبمعـماظؿػؽ  مأحىمػذاماٌؽون  أحىمأنمأسبقشمممأصّؽر مظؼدمتعؾ

مػـو مو...مأحىقبمػذاماظشكص موأحىمأنمأسقشمععف.

مضورعمأصؽوريموضول:مػؾمحدثمعؽروهمملمأسؾؿمبف؟

ؾًب:مطؾمذلءمسؾكمعبومؼبرام ماٌؿفبرمؼبمأحلبـممممم أذرتؾبمبوظـػل مضؾ

محول.

مدلل:موأغبد؟

ؾبمبؾلبوري:ممممم تـفدتؾبمأتذطرمعومصعؾفمأغبدمّعؿبز موظؽبـينمأجؾب

مبصقيمجقدة.

مدؾمدسقةمرمسقيمظؾقػؾ.ضول:مآدػمأغينمملمأر

ؾبمدلصؽرمطـ ًامإذامعومطبونمسؾبلقبمأنمأحضبر مممم ؾًب:مطـ ؾبموضؾ ابؿلؿ

ؾبمظؽمبعضماٌشوطؾ مػؽذاموضدمأحضبرتؾبماظؽعؽبيمالمأزبـمأنمممم ظرّومدؾؾ

مأحدًامدقزسفؽ.

ضول:مؼزسفين!مػوظي مػمالءمعبقعًومحبوجبيمإظبلقب مظبقسمعبـفؿممممم

معـمؼلؿطقعمأنمؼزسفين.

طؾبفومعصبقبيمسبقغبومحؿبكممممممغظرتؾبمحقظل موضبدمطوغبًماألغظبورممم

ؾًب:ماىؿقعمؼـظرمإظقـو. موسبـمبعقدؼـ مضؾ
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مابؿلؿمضوئاًل:مإغفؿمؼغورون.

ؾًب:مأصفؿمأنماظػؿقوتمؼغرنمعين موعوذامسـماظشؾوب؟ مضؾ

مأجوب:مؼغورونمعينمأغو.

مغظرتؾبمإظقفمصؼول:متؾدؼـمؼبمشوؼيماىؿول.

اغبببرقبتؿبموجببـيت مسـببدػوماضببرتبمعقبببومأحببدماٌضببقػٔمضبؿببؾمممم

ؾًب موضعفؿوممسص ؼـمعـ اظؿقتماألغبرموضطعؿٔمعـماظؽعؽيماظيتمصـع

بوظؼربمعقـببو مصلذبورمإظقبفمععؿبزمبنحضبورمسؾؾبيمعبـمخزاغؿبف موغببؾمممممممممم

ؾبمضوئؾي:مالمأحظكمبػرصيمورؼبىمم اظعص موضدقبعفمإظلقب مذؽرتؾبفموابؿلؿ

ماظؽعؽيماظيتمأصـعمؼبماظعودة.

مابؿلؿمضوئاًل:مالمتػقتلمسؾكمغػلؽمػذهماٌرة مإغفومذفققبي.

ؾًبمضطعبيمعبـماظؽعؽبي مإغفبومصعباًلمظذؼبذة موتـبوولمععؿبزمممممممممتـ ووظ

ؾبمأدريمػؾمؼػرتضمبلمأنم ؾبمألشودر مظل ضطعؿفمطوعؾي مرّومحونماظقض

ؾب:مممم أزؾقب؟مظؼدمأغفكمصققجمسؿؾفموػقمؼبماغؿظوري مغظبرتؾبمإظبمععؿبزموضؾب

مأٗـكمظؽمسقدًامدعقدًا مؼؿقجىمسؾلقبماٌغودرةماآلن.

عؿبز ماظبذيمغظبرمإظبلقبموضبول:مممممموصؾماٌضقػموضدقبممسؾؾيمصغ ةمٌ

مػوظي مأسؾؿمأنمػـوكمردوظيموصؾؿؽكبمعـمواظدكمضؾؾمبضعيمأؼوم.

أوهمتؾؽماظردوظي مظؼدمطوغًمصدعيمحؼقؼقي موظؽـ...مطقػمؼعؾبؿمم
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ؾبمأؤعـمأغؽكبمعـمأرؼد. مأعرػو؟متوبعمضوئاًل:معومزظ

صؿحماظعؾؾيمصنذامببفمخبوُمذػبم مغظبرتؾبمإظبمععؿبزمبوغبدػوش ممممممم

والمؼؾدوماٌزاحمسؾكموجففمسؾكماإلرالق مضبول:مظؼبدممموظؽـفمطونمػودئًو م

اذرتؼؿفمظؽ معـذماظؾؼوءماألول مواغؿظبرتؾبمػبذاماظقبقممربقؼاًل مػبومػبقممممممم

مأعوعؽ مظؽمأنمتلخذؼفمأومأنمتردقبؼف.

ؾًبمأزـ مظؼبدمحضبرتؾبمإظبمػـبومبـػلبل مأعبـمأجبؾمػبذهمممممممم عوذامطـ

كبمتؾعببؾٔ؟ماآلنمعبوذامدببؿػعؾٔ؟ماًقببورمممم ماظؾقظبيمؼببومػوظبيمأممأغببؽمطـب

مخقورك موحدك.

غظرتؾبمإظبماًوُمرقؼاًل موملمأجرؤمسؾكماظـظبرمإظبموجبفمععؿبز مممم

إذامعومأخذتؾبماًوُماآلنمصلقغضىمأغبد موإذامعومملمآخذهمصؾـمؼؼبرتبمم

عينمععؿبزمبعبدماظقبقممأببدًا موعبوذامؼعبينمأنمآخبذماًبوُ؟مأنمأصبؾحمممممممممم

ؾبيممخطقؾؿفمبشؽؾمرمسل مأالمؼؿقجىمسؾلقبمسـدػوماظؾؼوءمؼبمايػؾموعؼوب

اٌعزوعٔمطكطقؾيمرمسققبي مأظـمتؿلورعماألحبداثمبشبؽؾمضبدمالمأٗؽبـممممم

معـمذبوراتفو مصبىمأنمأتلغكمؼبمحضقرماىؿقع.

غظرتؾبمحقظلمصنذامبعققنماىؿقعمهدقمؼبقب!مببدأتؾبمأرجبػمسؾبكمممم

اظػقر محؿكمصقبقجمطبونمؼـظبرمبؼؾبؼ مصؼبولمععؿبزمبلبرسي:مالمتبلبفلممممممممم

مبوآلخرؼـ مالمتؿصقريمأحدًامش غومػـو.
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تؾبمأغظببرمإظبماًببوُ مإذامعببومرصضببؿؾبفمصللدببؾىمظببفمإحراجببًومسببد

مطؾ ًا موإذامعومأخذتؾبف...

ؾًب:مظـمأرصضف موظؽبـينمظبـمأبؼبكمؼبمايػبؾممممم غظرتؾبمإظبمععؿزموضؾ

ماظققم.

كبمعضطرةمظذظؽ. مضول:مظل

عددتؾبمؼدي مأدؿطقعمأنمأمسعمػؿسماظـبوسمعبـمبعقبد مأخبذتؾبممممم

كًبطؾبي مأشؾبؼمممماًوُموارتدؼؿؾبفمؼبمإصؾعلمؼبماظقدماظقؿـبك مم إذبورةمإظبما

ععؿزماظعؾؾيموؼبمسقـفمطؾماظزػققبمواالصؿكور مظؼدمدورتؿبماألعقرمسؾبكمعبوممم

مؼرام.

قبماٌؽون مؼؾدومأنمأحدماٌعزوعٔمضدمصؼدموسقف مأرجقمأالمتؽقنم ض

واظدتف مغظرتؾبمإظبمصققجماظذيمطونمؼضعمؼدهمسؾكمرأدف مالمؼؾدومراضبقًومم

ؾًب:مسؾلقب ماٌغودرةماآلن مػـوكماظؽـ مظـػعؾف.مبؿوتًو مغظرتؾبمإظبمععؿزموضؾ

مابؿلؿموضول:مؼؾدومذظؽ.

■   ■   ■ 
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 أمحد |الفصل الجانُ ًالجالثٌن م■
ملمأذببعرمبوظؿعببىمواإلرػببوقمبفببذاماظشببؽؾمؼبمحقببوتل مملمتعببدممم

دببوسوتمغببقعلمتؽػببل موملمأدببؿطعمهؿببؾمتؼّؾببىمأوضببوتماظببدواممسؾببكمم

ماإلرالق.

أنمأرىمػوظبي مظؼبدممممطؿومأغينمملمأسدمأسرفمطبؿمؼقعبًومعضبكمدونممم

مصؼدتؾبماإلحلوسمبوظقضً.

ػوظي معوذامتػعؾمؼومترى؟مإغفومؼبماظغرصيماٌؼوبؾيموظؽـينمملمأسبدمم

مأسرفمسـفومذقؽًو مأذعرمأغفومدوصرتؿبمإظبمعؽونمبعقد.

رشؿماإلرػوقموضّؾيماظـقم مأجبربتؾبمغػلبلمسؾبكماظـفبقضموربرقمممممم

ؾبمأدريمطؿمػبلماظلبوسيموظؽبـمطبونمسؾبلقبمأنمممممم أراػبو ممبوبمشرصؿفو مظل

مظرّومرؤؼؿفومخب مدؿفققبنمسؾلقبمتعم.

ؾبمصقتفومتؼقل:معوماألعر؟مػؾم ؾبماظؾوب معرةموعرتٔ ممسع ررض

مػـوكمعؽروه؟

ؼؾدومأنماظقضًمعؿلخرمجدًا موضدمأصزسؿؾبفو موظؽـينمأمسعمصقتفوم

كبمعلؿقؼظي؟ ؾًب:مػؾمأغ مأخ ًا مضؾ

ؿًب:موٌوذامأطقنمعلؿقؼظيمؼبمػذهماظلوسي؟ مضوظ

ؾًب:مػؾمأؼؼظ مؿؾبؽكب؟دوظ
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ؿًب:معومخطؾؽ؟ ؿبماظؾوبمهدقبقمؼبقب مضوظ ؿبمضؾقاًلمثؿمصؿق مصؿؿ

لبمرقؼؾ. ؾًب:مملمأرككبمعـذموض مأجؾ

ؿًب:مأالمتعرفمطبؿماظلبوسيماآلن مإغفبوماظـوظـبيمبعبدمممممم تـفقبدتؿبموضوظ

معـؿصػماظؾقؾ مطونمسؾقؽماالغؿظورمضؾقاًلمإظبماظػفر مظـمؼضرقبكمذظؽ.

ؾًب:مدبرجٔمضؾؾمأنمأدؿقؼظ موتـوعٔمضؾبؾمأنمأم سبقد مملمأسبدمممضؾ

مأسرفمعؿكمْؽـينمأنمأراك.

ؿًب:مػؾمػـوكمأعرمعو؟ مدلظ

ؾًب:موػؾمؼؿقجىمأنمؼؽقنمػـوكمدؾىمظـرىمبعضـو؟ مضؾ

ؿبمإظبماٌطببؾو م ؿبمعببـمشرصؿفببومواوفبب ؿبمػوظببي مثببؿمخرجبب صببؿؿ

ؿبمسؾبكممممم ؿبمطقبٔمعـمسص ماظرعون موغووظؿينمإحبداػؿو مثبؿمجؾلب دؽؾ

ؾبمإظبمجوغؾفو. ماألرؼؽيمؼبماظصوظي مصفؾل

ـوماظعص مبفدوء مأملمؼعدمػـوكمحدؼٌمصبؿعـو؟مأعبومتبزالمممذرب

شوضبؾيمبشبلنمععؿبز؟مالمصببىمأنمأذطبرهماآلنمأببدًا مسؾبلقبمأنمأصوهفببومممممممم

مّقضقعمزبؿؾػ ماٌؿفر ماظعؿؾ مأظقسمظدؼـومعومغؼقممبفمش مذظؽ؟

ؾًب:مػوظي مػؾمهؾٔمأنمشبرجمؼبمغزػي؟ مضؾ

ؿًب:مإظبمأؼـ؟ مدلظ

ؾًب:مػـوكمعدؼـيمذبوورةمتطؾم سؾكمحبب ةمعبقؾبيموأذبفورممممأجؾ
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معزػرة مظـمؼلؿغرقماظقصقلمإظقفوموضؿًو.

ؾًب:مدـقضقبرمععـومشداءمغؿـووظفمػـبوك مدبقؽقنممم صّؽرتؿبمضؾقاًلمصؼؾ

مذظؽمٓؿعًو.

ؿًب:معؿك؟ مدلظ

ؾًب:ماىؿعيماظؼودعي مدقؽقنمذظؽمعـودؾًو. مأجؾ

ؿًب:موظؽـؽمتداوممأؼومماىؿع! مضوظ

ؾًب:مدكخذمسطؾيماىؿعيماظؼودعي مأذعرمبوظؿ معى.ضؾ

ؿًب:مظقسمظديمعوغع مرّومتؽقنمصؽرةمجقدة. مصّؽرتؿبمضؾقاًلمثؿمضوظ

ؾبمبذظؽ موذعرتؾبمظؾقظبيمأنمشقبوبمأدبوبقعمضبدماغؼضبكمؼبمممممم صرح

ؾبمأحضرمورضيمغؽؿبىمصقفبومعبومسبؿبوجمؼبمتؾبؽماظرحؾبي ممممممم يظي مغفض

مألضقممبشرائفمشدًا موهض معومؼؾزم.

■   ■   ■ 
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 هالْ |الفصل الجالح ًالجالثٌن م■
ؾبأعل م...مظؼدمخؾبطؾ

مأعل...مإغينمأرتديمخوًٗومذػؾقًو

م
أعل...مطونمصبىمأنمتؽقغلمإظبمجوغمماظققممظؿؾورطلمظبل مٌبوذاممم

مأطقنموحقدة؟
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أعل...مطونمػذامضراريموحدي ماظققممطبونمععؿبزمدبعقدًا موطبؾممممم

اٌعزوعٔمعصدوعٔ محؿكمصققجمصبؾسمإظبمجوغممؼبماظلقورةمالمؼبدريمم

مومجرىمبشدةموظؽـفمؼعؾؿمأنماألعرمالمطبصقبف.عومؼؼقل مأزـفمؼعورضمع

إغفمطؿومضولمععؿزمٗوعبًو مإغبفمضرارغبوموحبدغومحؿبكمظبقمسبورضمممممممم

اىؿقع مواآلنمأغظرمإظبماًوُمؼبمؼديموأتلوءلمطقػمدؿؽقنمردةمصعبؾمم

مأغبد.

لبموتػؽ مرقؼؾٔ:معوذامتػعؾٔ؟ مأخ ًامغطؼمصققجمبعدمصؿ

ؽب. ؾبمبؾلوري:معومرأؼ مأجؾ

معاًلمأنمعـؾمػذهماألعقرمتل مبفذهماظؾلوري؟ضول:مػؾمتظـٔمص

ؾًب:مأغؿؿمهؾقنمتعؼقدماألعقرمدوعًو. مضؾ

ضول:مػذامالمصبقزمؼومػوظي مالمتلؿطقعٔمادببوذمضبرارمؼبمحػؾبيمممم

مسقدمعقالدمدكقػي.

ؾًب:مضراريمأخذمعينموضؿًومرقؼاًلمعـماظؿػؽ  موملمؼؽـمغؿقفبيمم ضؾ

عببدمأطببربمعببـميظببيمإحببراجمطؿببومتظببـ مطؿببومأنمعشببؽؾيمععؿببزمرّببومت

عشؽؾيت مسؾقفمأنمؼؼـعماىؿقعمّومؼػعؾموػقمؼؿصبرفموطبلنماألعبرمالمممم

مؼعينمأحدًامدقاه.

مضول:ماألعرمؼعينمأحدًامدقاه مبؾماظؽـ ؼـ موػقمالمؼلبفمبفؿ.
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ؾًب:مرّومهؿوجمظذظؽمأحقوغًو. مضؾ

ضببول:موعببوذامسببـمأغبببد؟مػببؾمدببؿعقدؼـمإظقببفمبوًببوُ؟مػببؾمممم

م؟مأالمؼلؿقؼمعـؽمايؼقؼي؟دؿعوعؾقـفمطؿومؼعوعؾمععؿزمضققصف

غظرتؾبمإظبماًوُمؼبمؼبديمذببددًا مأغببد...مطقبػمدبؿؽقنمردةمممممم

مصعؾف؟

مضولمصققج:مالمتػعؾل مظـمؼؿقؿقبؾماظصدعي.

أسؾؿمأنمصققجمربؼ موظؽـينمالمأواصؼمأغبدماظرأي مطؿبومأغبينمملممم

أسدمأدؿطقعمتصقرمزوجمظلمش مععؿز مأومعـزلمش مضصرهماىؿقؾ مأوم

قبمأذعرمأنمػذهمػلمايقوةماٌؼدرةمظبلمحؿبكمممحقوةمش محقوةم اظـؾالء مب

موظقمملمؼؾبعفىمبفومأغبد موظؽـمطقػمظلمأنمأخربهمبذظؽ؟

ضولمصققج:مػوظبي مصؽبريمؼبماألعبرمجقبدًا معبـماظلبلءمجبدًامأنمممممممم

متؿزوجومرشؿًومسـماآلخرؼـ مالمأحدمراٍضمبزواجمطفذا.

ًو مغظرتؾبمإظبمصققجماظذيمرّومبدأمؼؿقدثمصقؿومالمطبصقببفمذكصبقمم

الحظمذظؽمؼبمتعوب موجفلمش ماظراضقي مصفلةموضعمؼدهمسؾبكمجؾقـبفممم

حبرطيمدرؼعي مؼؾدومأغفمؼعوغلمصداسًومأومرّومتبذطرمذبقؽًو مػبؾمػبقممممم

صعاًلمصوضدمظؾذاطرة؟ماسؿذرمضوئاًل:مآدػ مرّوموووزتؾبمايبدقب موظؽبـينممم

مضؾؼمظقسمإال.
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ؾًب:مظـمدبربمأغبد. مضؾ

مـمأجرؤمسؾكمذظؽ.ضول:مسؾقؽكبمأنمتػعؾلمذظؽمبـػلؽ مظ

ؾبمعببـماظلببقورة موتببوبعمصقببقجمررؼؼببفمإظبم ؾبماٌـببزل موغزظبب وصببؾ

معـزظف موالمؼؾدومأغفمسؾكمعومؼرام.

ؾبمأعومماظؾوبمأغظرمإظبمؼدي مأغظرمإظبماًبوُ مػبؾمأدبؿطقعمممم وضػ

ؾبمواضػبيمصبرتةمإظبمأنممممممم ؾبمأدري مبؼقب صعاًلمأنمأدخؾمبفمسؾبكمأغببد؟مظلب

ؾبماٌـز ؾبماًوُمأخ ًا مودخؾ ملمبفدوء موضدمطونمأغبدمغوئؿًو.غزس

ؾبمشببرصيت موخؾقبببلتؾبماًببوُ معببومأزالمشبب مضببودرةمسؾببكممم دخؾبب

ؾًب مرّومضبؿوجمبعضماظؿؾؿققوتمضؾبؾماٌػوجبلة.ممم عقاجفيمأغبدمّومصعؾ

ؾبمررضبًومسؾبكماظؾبوب مممم ؾبمبضعمدوسوتمإظبمأنممسع ؾبمثقوبل موِ ادؿؾدظ

ؾبمؼبماظؾداؼيمصؼدمطونماظقضًمعؿلخرًا موظؽـفمطونمأ غبد مطبونمؼرؼبدمممصزس

أنمؼؿقدثمإظبلقب مطبونمؼرؼبدمأنمؼراغبل مصؼبدمعبرقبمزعبـموملمنؾبسمإظبممممممممم

بعضـو.مطوغًماظلوسيماظـوظـيمبعدمعـؿصػماظؾقبؾ محضقببرتؾبمطبقبٔمعبـممممم

فبمعـودبىمإلخؾبورهمّبومممم ؾبمإظبمجوغؾفمالمأدريمػؾمػقموض اظعص موجؾل

مجرى مأممأنمسؾلقبمأنمأعفقبدمرقؼاًلمظذظؽ.

ؿعبيماٌؼؾؾبي مرّبومتؽبقنمصرصبيممممممبدأمحدؼـفمسـمرحؾيمؼبقمماىم

فبمعـودىمًربمطفذا؟ مجقدةمألخربهمصقفو موظؽـمػؾمػـوكمصعاًلموض
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 أمحد |الفصل الزابع ًالجالثٌن م■
ؾبمػوظبيموضبدمطوغبًمؼبممممممم ؾبمغشقطًومظؾعؿبؾ مأخب ًامرأؼب اظققممغفض

صققبيمجقدة موضدماتػؼـومسؾكماظرحؾيماظؼودعي مطؿمأترضىماىؿعيمبػورغم

تؾبمسؾكمعؿفرمتذّطرتؾبمبعضماألدواتماظيتمدـقؿوجفوماظصرب مطّؾؿومعرر

ؾبمطبؾمايوجقبوتمؼبمزاوؼبيماٌـبزلممممم ؾبمبشرائفومووفقزػو مووضع وضؿ

محؿكمالمأغلكمإحداػو مطؿمدقؽقنماىؿعيمٓؿعًو.

ؾبمحدؼـًومجوغؾقبًومحبقلممم عرقبماظعؿؾمبشؽؾمروتقينمؼبماٌطعؿ ممسع

ٌبومؼؼقظبقن مممععؿزموظؽـينمملمأذلمأنمأسَؽبرمصبػقمعزاجبل مصؾبؿمأدبؿؿعمممممم

وظؽـينمملمأدؿطعمصعؾماظشلءمذاتفمؼبماٌكزن محقٌمطبونماٌكبزنمعؾؽبًومممم

ٌعؿز مواظعؿقبولمصقفمؼؿقدثقنمحقلمأخؾبورهموأدبرارهمبصبقتلبمعلبؿقع ممممم

مصؾؿمأدؿطعمإالمأنمأمسع.

خطىمععؿز مغبدًامهلل مأخ ًامابؿعدمسقبومووجدمعبـمتـودبؾفمعبـمممم

ؼعؾبؿمسـفبومذبقؽًو معبوممممممرؾؼؿفماظؿوصفي مخطىمصؿوةمش مغؾقؾي مالمأحبدم

بوظفمؼؾقٌمسـماظػؿقوتماظؾلقطوت مأهلذهماظدرجيمؼفربمعـماظـبؾالء مم

مملمؼلؿطعمايصقلمسؾكمػوظيمصكطىمصؿوةمأخرىمالمتعؾؿمسـفمذقؽًو.

ؿًبمػوظيمعـمضؾبؾ مٗقـببكماظؽبـ معبـماظعؿقببولمظبقمطوغبًمممممممم وطؿومضوظ

خطقؾيمععؿزمأخؿفؿ مظؽونمحوهلؿمضدمتغب  موأصبؾققامعبـماألشـقبوء ممممم
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تؾؽماظعوئؾيماظؾلبقطيمضبدمصبؿحماهللمسؾبقفؿمعبـمدونماىؿقبع موالببدمأنمممممممم

ماىؿقعماآلنمبوتقامْؾؽقنمسؼوراتمودقورات.

ؾبمأسؾببؿمأغببينمأدببؿطقعمأنمأطببقنمذاكماألخماظببذيمْؾببؽمممم غعببؿمطـبب

اظعؼببوراتمواظلببقورات موظؽببـينمرصضببؿفومعببـمضؾببؾمودببلزؾمأرصضببفومإظبم

ـو موظبقسمظـبومبوٌبولمحوجبي ممممماألبد مدؿؿزوجمػوظيمذوبًومظطقػًومرقؾًومؼػفؿ

مظطوٌومطقبومدعداءمدونماظعؼورات مصؾؿوذامغؾقٌمسـماظلعودةمصقؿومالمِؾؽ.

لبمعؿببلخر معببعمذظببؽمم اغؼضببكماظعؿببؾ مودببرتؾبمإظبماٌـببزلمؼبموضبب

موجدتؾبمعـمطونمؼبماغؿظوري مإغفمصققجموإظبمجوغؾفمصبؾسمعـللقب.

ؾبمعـلققبًوموضدمضؿؾمرجاًلمؼب اظطرؼبؼ مممتذطرتؾبمسؾكماظػقرمأغينمرأؼ

ؽب. ؽبمأغ ؾبمسؾكماظػقر:مظؼدمطـ مأذرتؾبمإظقفمبقديموضؾ

ؾبمعوذا؟ مغظرمإظلقبمعـللؽبمؼؼقل:مطـ

ؽبمرجاًلمؼل مؼبماظطرؼؼ مظؼدم ؾًب:مالمهوولمأنمتـؽر مظؼدمضؿؾ ضؾ

ؽب. ؽبمعؾقبؿًوموظؽـينمواثؼمأغفمطونمأغ مطـ

ضولمبؾلوري:مطال مملمأطـمأغو موػـوكمأعرمعفؿمضدماجؿؿعـبومعبـممم

مأجؾفماظققم.

ؾبمسؾكماظػقر:م غظرتؾبمإظبمصققجماظذيمملمؼعرفمعـمأؼـمؼؾدأ مصللظ

مػؾمحدثمعؽروهمهلوظي؟
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وظؽـمصققجمضولمسؾكماظػقر:مأغبومآدبػ مآدبػمجبدًا مملمأدبؿطعمممممم

مصعؾمذلء.

ؾًب:مػؾمحدثمعؽروهمهلوظي؟ ماغػعؾ

ضولمعـللقبموضبدمأزسفؿبفمبداؼبيمصقبقجمشب ماٌقصؼبي:مال مال مملممممممم

كمأعرمؼعؾؿمببفمدبؽونماٌدؼـبيمطؾبفومممممضبدثمهلوظيمأيمعؽروه موظؽـمػـو

مووفؾفمأغً.

أجفؾفمأغوموحدي معوذامؼؽقن؟مضولمصقبقج:مملمأسبرفمأنماألعبقرمممم

دؿل مػؽبذا مظؼبدمطوغبًمحػؾبيمسقبدمعبقالدمظبقسمإال موضبدمحضقببرغومممممممممم

ماظؽعؽيمظؾؿـودؾيمطوظعودة موذػؾـومإظبمػـوك مو...

تـفقبدمعـللقب محقٌمملمأصفبؿمذبقؽًومٓبومؼؼقظبفمصقبقج مصلوضبح:ممممممم

اظؾورحيمطونمسقبدمعبقالدمععؿبز مُرؾبىمإظبمػوظبيمأنمتصبـعمطعؽبيمظبف ممممممممم

ؿبمإظبمايػؾمتؼدقبممظفماظؽعؽي موظؽـماألعقرمملمتؼػمسـبدمم صػعؾً موذػؾ

ذظؽمايد محقٌمضدقبممهلومععؿزمخوُمخطقبيمأعومماىؿقع موضبدمضؾؾؿؿببفممم

مػوظيموارتدتؿبف.

ومأيمعوذامؼؼقل؟مػوظيمملمدبربغلمذقؽًومسـمذظؽ موملمأرمخوٗبًومأم

ؾب:مالمْؽـمأنمتػعؾمػوظيمذقؽًومطفذا مودونمأنم ذلءمؼدلمسؾكمذظؽ مضؾ

مدبربغل.
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ؿبمعـمرصضماًبوُمم ؾبمأدريمعومجرى مرّومخفؾ ضولمصققج:مظل

مأعومماىؿقع مرّومتـقيمأنمتعقدهمؼبماظغدمبفدوء.

مضولمعـللقب:مأومرّومترؼده.

ؾبمأصدقمعومأمسع مطقػمأمسعمأخؾورًامطفذهمعـمخورجماٌـبم زل مظل

ؾبمإظبمػوظيماظؾقؾي موملمتذطرمظلمذقؽًومسؾكماإلرالق مالمْؽـمأنم ظؼدمهدث

مؼؽقنمطؾمػذامذبردمادقبسوء ماٌدؼـيمطؾفومتؿقدثمسـمخطؾيمععؿز.

ضبولمعـلبلقب:مطببونمسؾبكمصقببقجمأنمطببربكمبببوألعر مصفبقمؼشببعرمممممم

بوٌلموظقيمحقٌمطونمػـبوك موظؽــبوماآلنمترطـبومايؽوؼبيمظبؽ ماألعبرممممممم

م.بقـؽؿوموحدطؿو

ضببولمصقببقج:مالمتػوجؽفببوموالمتقبقبكفببو موالمدبربػببومأغببينمعببـمم

مأخربكمرجوءـب.

ؾبماظؽـ معـماظـوسماظققم. ؾبمعضطرًامظذظؽ مصؼدممسع ؾًب:مظل مضؾ

ؾبمؼديمسؾكمرأدل مػؾمأصدقمذظؽ؟مػؾمأطذقببمحؿكمصقبقج؟مم وضع

صبىمأنمأدللمػوظي مسؾلقبمأنمأدؿػلرمعـفو مظرّومأخذتؿبماًوُمخفاًلم

مظؽـمظؿكربغلمسؾكماألضؾ.طؿومضولمصققج مو

أعلؽمعـللقبمؼدمصققجمودقؾفمضوئاًل:مػذامطؾمعومؼبماألعبر مغبراكممم

مالحؼًو.
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 هالْ |الفصل اخلامط ًالجالثٌن م■
مأعل...مابـؿؽمترتديمخوًٗومذػؾقًومعبقاًل.

مأعل...مابـؿؽمبوتًمخطقؾيمذوبمثري.

ؿبمعومترؼد. مأعل...مابـؿؽمحؼؼ

مملمتلؿطعمأنمتػعؾ.أعل...مابـؿؽمملمدبربمأخوػومبشلء م

مأعل...مػؾمتشػعٔمظلمسـدمأغبد؟

ملمؼلببؿطعمصقببقجمأنمؼصببرب مدببلظينمصببقرمدخقظببفماٌؿفببر:مػببؾمم

مأخربتكبمأغبد؟

تـفقبدتؾب محقٌمطونماظؼؾؼمبودؼبًومسؾقبف مرّبومؼشبعرمبوٌلبموظقيمممممم

ؾًب:مظقسمبعد. محقٌمطونمػـوك موظؽـمعومطونمؼلؿطقعمصعؾمذلء مضؾ

مدلل:مٌوذا؟

ؾبمبؾلوري:مملمتؿ ملقبكمظلماظػرصي مدلصعؾمؼبمأضربموضً.أجؾ

ؽبمصققج مالمؼؾدومأغفمراٍضموظؽـماألعرمالمؼعـقف. مصؿ

ؾبماظعؿؾمطوٌعؿود موحضرمععؿزمبـػلفمإظبماٌؿفبر مذبعرتؾبممم توبع

بػققجمؼؿشقبٍمظرؤؼؿف مبقـؿومطونمضؾبممطبػبؼمدبعودةمبعبقدةماٌقبوهمإظبمممممم

مذبورؼفو مبؾمأصضؾ.

وطعودتبفمطبونمظؾؼبًوموأغقؼبًو مممممجؾىمععفمبوضيمعـماظقرودماٌؾققبغبي مم
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ؾبماظؾوضيمج ؾبمظبفمذبرابماظشبقطقالتيمممموضع اظلبوخـموجؾلبـومممموغؾًوموضبدقبع

مظـؿقدقبث.

لبممم بدأمايدؼٌمبشؽؾمروتقين مأرجقمأالمأطقنمضدمحضبرتؾبمؼبموضب

ش معـودى مأرجقمأالمأطقنمضدمسّطؾؿؽمسـماظعؿؾ مطقػمحبولماٌؿفبر؟ممم

مؿقع...طوغًماظؽعؽيمرائعيمبوألعس مظؼدمبوتًمحدؼٌماى

غعؿمغعؿ مظقسمػذامعومحضرتؽبمعـمأجؾف مأرجبقمأنمتؽبقنمجبودقبًامممم

مؼبمعومحدثماألعس مأذعرمأغفمطونمحؾؿًومظقسمإال.

مابؿلؿموضدمذعرمأغينمأصؽرمؼبمأعرمعو مضول:معوماألعر؟

ؾًب:مظقسمعـمسودتؽمأالمتعرفمعومأصؽرمصقف. مضؾ

مضول:مأغًمتػؽرؼـمؼبماألعس.

ممؼبمحقوتل مطونمبوظػعؾمؼبقمممالمُأجكبقى مصؼول:مظؼدمطونمأعبؾمؼق

معقالدمجدؼد.

غظرتؾبمإظبماًوُمؼبمؼبدي موضبعؿؾبفمضؾبؾمأنمأخبرجمعبـماٌـبزل ممممممم

موأرؼدهمأنمؼظؾقبمؼبمؼدي مدللمععؿز:معوذامضولمأغبد؟

ؾًب:مملمأخربهمبعد. مضؾ

ؾًبمأغبينمدبلراهمؼبمأؼبيميظبيمؼؼطبعمررؼؼبلممممممممم ضقؽموضبول:مزــب

موؼصرخمؼبموجفل مبؾمرّومؼفددغل.
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ـماظشراب مالمؼؾدومجودًامؼبمعومضبول موظؽبـمرّبومممماحؿلكمذقؽًومع

ؼؽقنمذظؽمصقققًو مظـمؼلؽًمأغبدمسـمذلءمطفذا مورّومؼؾقممععؿزًام

مأطـرمعين.

مدلل:مأالمتـقؼـمإخؾوره؟

ؾًب:مبوظؿلطقد موظؽـينمأهققبـماظػرصي. مضؾ

مضول:مأرجقمأالمؼطقلمذظؽمأؼضًو مصفقمظـمؼؼؾؾمبليمذؽؾ.

ؼؾؾ مأرؼدهمأنمؼؽبقنمإظبمجبوغم مممالمأرؼدمذظؽ مأرؼدمألغبدمأنمؼ

مػؾمأدؿطقعمإضـوسف؟م

أغفكمععؿزمذرابف مػذهماٌرةمملمؼعرضمسؾلقبمأنمؼدصعمايلبوب مم

مصؼدمدخؾمعـزظفموخرجمبؽؾمبلوري.

ؾبماظعؿببؾ موسببدتؾبمإظبماٌـببزلمؼبماٌلببوء مملمؼؽببـمأغبببدمؼبم أغفقبب

ماٌـزل مصدواعفماٌلوئلمظـمؼـؿفلمضؾؾمثالثمدوسوت.

ؾبماٌـببزل موم ؾب موٗببددتؾبمؼبمشببرصيتمأحببدقبقمؼبممممغّظػبب ادببؿقؿؿ

اظلوسوتمإظبماًوُ معؿكمد اهمأغببد؟مػبؾمأخبربهماىؿعبيماظؼودعبيمممممم

مأثـوءماظـزػي؟مػؾمدقؽقنمذظؽمعـودؾًو مأممضؾؾمذظؽ؟مأومرّومبعده؟

ؾبمدـقاتلبمععمأغبدموعومأزالم أوه مملمأسدمأسرفمعوذامأصعؾ مضضق

معؾ؟ش مضودرةمسؾكمزفقبمخربمطؾ مإظقف معوذامأص
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ؾبمسؾبكمربرقمظؾؾبوب مإغبفمممممم شػقتؾبمضؾقاًلمدونمأنمأدري موادبؿقؼظ

مأغبد!معوذامؼرؼدمثوغقيمؼبمعـؿصػماظؾقؾ.

ؾبمألصبؿحماظؾبوبموطبدتؾبمأغلبكماًبوُمؼبمممممم اظلوسيماظقاحدة مغفض

ؾبماظؾوب مدلظؿؾبف:معوماألعر؟ مؼدي مغزسؿفمووضعؿفمؼبماظدرجمثؿمصؿق

مأجوب:مصؾـؿقدثمضؾقاًل.

ؾًب:مبشلنمعوذا؟ مدلظ

مب:مػـوكمعومأرؼدمإخؾوركمبف.أجو

ؼرؼدمإخؾوري مأغومعـمٗؾؽماًربماظؽؾ !محقوةمأغبدمأبلطمعـم

مأنمؼؽقنمصقفومأيمأخؾور.

ؾبمإظقفمؼبماظصوظي مطونمػودئًوموظؽـبفمملمؼؽبـمشوضبؾًو مغظبرممممم جؾل

ؾبماظققممأخؾورًامسـمععؿز. مإظلقبموضول:مظؼدممسع

اظـبوسمذاتمماغؼؾضمضؾم مػؾمسؾؿ؟مؼومظلمعـمعغّػؾي مإغفمطبوظطم

ماألصقاهماظؽؾ ة مطقػمظفمأنمالمؼعرف!متوبعمضوئاًل:مظؼدمخطى.

مملمأضؾمذقؽًو معومؼزالمحدؼـفمعؾفؿًو مدلظين:مػؾمؼزسفؽمذظؽ؟

ؾبمأدري. ؾًب:مظل مظقسمبعد مالمؼؾدومأغفمؼعرف مضؾ

مضول:مأملمتعقديمعؿعّؾؼيمبف؟

ؾًب:مرّو. مضؾ
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 موملمؼعدمضول:مأردتؾبمصؼطمأنمأخربكمأغفمضدمتوبعمحقوتفمبؾلوري

ؼػؽرمؼبمأعرك مرصضؿفمؼبمؼبقمموخباللمأضبؾمعبـمذبفرمطبونمضبدمخطبىممممممممم

مأخرى مإنمأعركمالمؼفؿفمسؾكماإلرالق.

ؾًب:موعوذامطونمسؾقفمأنمؼػعؾ؟مظؼدمرصضؿؽبفمعؾوذرة مأالمؼؿزوجم دلظ

مرقلماظعؿر؟

ابؿلؿمأغبدمدوخرًا موظؽـفمضول:مأنمضبوولمثوغقيمسؾكماألضؾ مأمم

ببذظؽ مأومأنمؼعؿبذرمإظقبؽمعؾوذبرةمسؾبكمممممممأنمطربؼوءهمملمؼؽـمظقلؿحمظبفم

مخطؾؿفمعـمأخرى.

ؽبمدؿقاصؼمسؾقف؟ ؾًب:موإذامعومطونمضدمصعؾمذظؽ مصفؾمطـ مدلظ

ؾًبمأغبفمطبونمؼبقممممممممممم ؽًبمأغببد موبعبدمصبؿًمرقؼبؾمضبول:ممسعب دؽ

فومعبـممعقالده مواىؿقعمؼؿقدثقنمسـماظؽعؽيماٌؿقزةماظيتمملمؼبروامعـؾبمم

ؼصبر مظؽقببومرأؼـوػبومؼبممممعبـمدخبقلماظمممضؾؾ مخلورةمأنماٌرادؾقنمعؾبـعبقام

ماىرائد مالمبؾمظؽقبومرأؼـومخطقؾيمععؿزمغػلفو.

ػؾمؼلكرمعين محدؼـفمالمؼقحلمأغفمصبفؾماظؽـ  مػؾمأخربهم

اآلن مالمؼؾدومشوضؾًو موظؽـينمأذعرمأغفمعلؿوء مإظبمعؿكمدلزؾمأهوؼبؾمم

مسؾكماألعر.

ؿًبمظبفماظؽعؽبيماٌؿقبزة مممممممم ضول:مضقؾمظلمأنمخطقؾؿبفمػبلمعبـمضبدقبع
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موتمتؼقلمأغفومػلمعـمصـعؿفو.اظشوئع

ؾًب:محلببـًو مممم ػببذامؼؽػببل مسؾببلقبمأنمأعلببؽمزعببوممايببدؼٌ مضؾبب

ؿبماظؽعؽبي مممم ؿبمغؾقؾي موػلمعبـمصبـع دلهدث مغعؿمخطقؾيمععؿزمظقل

وػلمتعؿؾمؼبمخؾزماظؽعؽمطؾمؼقم مدبرجمعبـماظصبؾوحماظؾبوطرمظؿقضقببرممممم

اٌؽقغوت موتعقدمؼبماٌلوءمعـفؽيمعبـماظعؿبؾ موتلبؿقؼماظؿؼبدؼرمسؾبكمممممم

مضؾ.األ

ؽبمأغبدمؼـؿظرمأنمأتوبع موظؽـينمملمأسدمأسرفمعبومدبلضقل ممم دؽ

بدأتؿبمسقـويمتدععونمرشؿًومسقـبل مبدأتمأحوولمعلحمدعقسلماظيتمطوغبًمم

متزدادمشزارة مإغفمؼـؿظرمأنمأتؽؾؿ معوذامؼرؼدمأنمؼلؿع؟معوذامأضقل؟

كبمذظؽ؟ مأخ ًامضول:مظكبؿمصعؾ

ؾًب:مألغينمأردتف مأردتفمطـ ًا. مضؾ

كبمتل مؿقؼٔمأصضؾمعـف.ضول:مأغ

ؾًب:مؼبمغظريمػقماألصضؾ. مضؾ

مضول:مالمأواصؼؽماظرأي.

ؾًب:مػذهمطوغًماٌشؽؾيمعـماظؾداؼي. مضؾ

ضول:مطقػمتػعؾٔمذظؽمدونمأنمأسؾبؿ؟متصبققبرتؽمأسؼبؾمعبـمذظبؽمممممم

مبؽـ .
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ؾًب:مملمترتكمظلمخقورًامآخر. مضؾ

ؾبمعـمجقممردوظيمواظدي مأخذػومأغبدموضرأػو موضبدمم ثؿمأخرج

مظغضى مضول:معومػذامؼومػوظي؟اغبرقبموجففمعـما

ؾًب:معومترى. مضؾ

مضول:مطقػمسؾؿمبذظؽ؟

ؾًب:مظؼدمذػىمععؿزمإظقف. مضؾ

مضول:مدبّطكمحدودهمطـ ًا.

ؾًب:موظؽـمواظبديمإظبمجبوغم مإغبفمضببوولمأنمؼلبوسدغل معبوممممممم ضؾ

ماٌشؽؾيمؼبمذظؽ؟

ضولمأغبدمؼبمشضىمذبدؼد:مواظبدك!مأالمتبذطرؼـمأغبفمطبونمؼرؼبدممممممم

ـمٌوذامرحؾـومؼبماألدبوس؟ماآلنمتظبـٔمأغبفممممتزوصبؽمعـمبدر؟مأالمتذطرؼ

ؾبمأدريمطؿمدصعمظفمععؿز. مضبوولمعلوسدتؽ؟مظل

ؾًب:مطػك!مٌبوذامالمتلب ماألعبقرمبلبفقظي مطبونمسؾقبؽمأنممممممم صرخ

متقاصؼمبؽؾمبلوريمؼقممحضرمإظبماٌـزل مٌوذامتػعؾمبلمذظؽ؟

رعكمأغبدمردوظيمواظديمأرضًوموضول:مأصعؾمبؽمذظؽمألنمػبذامػبقممم

موبٔمواظدي مإغفمؼـظرمإظبماٌولمبقـؿومالمأصعؾ.اظػرقمبقينم

ؾًب:مإالمؽبمتـظرمإذًا؟ مضؾ
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مضول:مإظبمععودنماظـوس.

ؽبمسؾقفمضؾؾمأنمتؼوبؾف مإغفمغؾقبؾموظبذظؽمػبقمممم ؾًب:موظؽـؽمحؽؿ ضؾ

مدلء.

تـفقبدمأغبد مؼؾدومأغفمؼؽسمعـماىدال مغظرمإظلقبموضول:ماًبوُمم

مععؽ.

ؾبمؼديقبمأخشكمأنمؼلخذهمعين مزبؾقبمواضػبًوممم ؼـؿظبرمأنمأسطقبفمممضؾض

ماًوُموظؽـينمملمأصعؾ مضول:معوذامدؿػعؾٔ؟

ؾًب:مظـمأتراجع. مضؾ

مضول:مظـمأواصؼمأبدًامؼومػوظي.

ؾًب:مملمترتكمظلمخقورًامآخر. مضؾ

مضول:مدؿلؿكدعٔماظقصقي؟

ؾًب:مإنماضطررتؾبمظذظؽ. مضؾ

ؾب. مضول:مظـمأحضرماظزصوفموظـمأسرتفمبوظزواجمعومحقق

ؾًب:مؼمدػينمذظؽ موظؽـفمخقورك. مضؾ

مضول:مػؾمػذامػقمضراركماألخ ؟

ؾب:مغعؿ. ؾبمرؼؼل مثؿمضؾ مبؾع

■   ■   ■ 
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 أمحد |الفصل الضادظ ًالجالثٌن م■
ؾبمأدريمإذامعبومممممم عرمزعـمرقؼؾموملمأمسعمذبقؽًومسبـمواظبدي موظلب

طونمعومؼزالمسؾكمضقدمايقوة موظؽـينمملمأتصقرمأنمأعلبؽمردبوظيمعـبفمممم

ظقمملمؼعبدمإظبمحقوتـبومببليمممموأٗـكمظقمملمأرػو مظقمملمأمسعمبفمذبددًا م

مذؽؾ.

أعقرمشرؼؾيمهصؾ موػوظيمتؾؿعبدمسبينمأطـبرمصبلطـر موملمأسبدمممممم

مأدؿطقعمأنمأجورؼفو موملمأسدمأدؿطقعمإؼؼوصفو مإغفومطوظـفرماىوري.

قبمأخشكمأالمأطقنم ػؾمأدعماألعقرمهلو مػؾمأدؿطقعمأنمأعـعفو مب

ؼبدؼـمعبـمممسؾكمصقاب مػؾمأواصؼموأغفلماًالف؟موظؽـينمأطقدمأنماظعد

مررفمععؿزمؼعورضقنمأطـرمعين.

عوماظذيمتػعؾقـفمؼومػوظي؟معوماظذيمتػعؾقـفمبلموبـػلبؽ؟مسـبدعوممم

ؾبمأغـومؼبمخ مسقش. ؾبمأغـومأحلقبومتدبرمأعرغو مأخ ًامسـدعومزــ مزــ

ؿبمػوظببيمشرصؿفببومبقـؿببوم اغؿفببكمجببداظـوماظعؼببقؿمبلببرسي مودخؾبب

ؾبمصبقتؽبممممم اظؾبوبمسـبدعوممممٗددتؾبمسؾكمصراذبلمأتؼّؾبىمإظبماظصبؾوح ممسعب

ؾبمسبـماٌطعبؿموحؿبكممممم ؾبمؼبماٌـزل موتغققبؾب شودرتؿبمإظبماٌؿفر مبقـؿومبؼق

ؾبمأسؿؾمعـمأجبؾمػوظبي مصؾؿبوذامأسؿبؾممممم اٌكزن مملمأسدمأودماظذػوب مطـ

ماآلن؟
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ؾبمؼبماظػبراشمإظبمم رنقبمػوتػلمسدةمعرات مملمأغظرمإظبماألرضوم مبؼق

صبلطـرمبعبدماظلبوسيمممماظلوسيماظقاحدةمزفرًا موسوودماهلوتػماظرغٔمأطـرم

اظلوددي محقٌمأسؾؿمأنمالمأحدمضبرسماٌكزنماظققممدقاي موظؽـينمملم

مأجكبى.

قًبمممممممم عؿكمتعقدمػوظيمعبـماٌؿفبر؟محؿبكمػبذهماٌعؾقعبيماظؾلبقطيمبب

أجفؾفو مطقػمؼل مسؿؾفو مػؾمػلمؼبمرخوءمأممذبدقبة؟مإغفبومملمتطؾبىمممم

أطـبرمممعينمغؼقدًامأبدًا مػؾمسؾلقبمأنمأسطقفبومأممأغفبومهصبؾمسؾبكمغؼبقدممممم

معين؟

رأدلمؼمٌين مأذبعرمبوظقحبدة مػبؾمأخبرجموأٗشبكمؼبماظشبورعممممممم

ضؾقاًل؟مػؾمأغػؼمضؾقاًلمٓومادقبخرتؾبمحؿبكمأذبعرمبوالرتقبوح؟موظؽبـمظبقسمممممم

ػـوكمعومأرؼد مظقسمػـوكمعومأصؽبرمصقبفمدبقىمذبكصمواحبد موجفبفممممممم

ؽبمممممم اٌزسٍموابؿلوعؿفماٌغرورةمالمتػورضونمرأدبل مععؿبز معبـمأؼبـمدخؾب

محقوتـو؟

ؾبمغغؿؿبف مصؾبقسمعبـماظعبودةمأنمؼطرضبفممممممرنقبمج رسماٌـزل مغلق

أحد مظدىمػوظيمعػؿوحفوماًوص موظقسمعبـمزائبرمضبضبرمإظقـبو موالممممم

مأزـمأنماظعؿورةمتلؿفقيماٌلقضٔ.

ؾًبمعـماظػبراش موغظبرتؾبمعبـمسددبيماظؾبوب مإغبفمعـلبلقب!مممممممم غفض



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ          ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

095 

ؼغطلمرأدفمبطوضقبيماظلبرتةمطوظعبودة موؼضبعمؼدؼبفمؼبمجقؾبف موؼؼبػمممممممم

متف مطقػمسؾؿمعـزظل مأغومملمأصطقؾفمإظبمػـومعـمضؾؾ.سوبلًومطعود

ؾبماظؾوب مصؼول:مػؾمظلمأنمأدخؾ؟ مصؿق

ؽبمأغببينمؼبم ؽبمعؽببونمعـزظببل؟مبببؾمطقببػمسرصبب ؾب:مطقببػمسرصبب ضؾبب

ماٌـزل؟

ؽًبمظبلماظؾبوب مأظبقسممممممممم ؽًبمؼبماظعؿبؾمٌبومصؿقب ضولمبؾلوري:مظبقمطـب

مطذظؽ؟

ؾبمواضػبًومسؾبكمممممم المأزـمأغفمطونمصبربمحّظف مإغبفمؼبراضؾين مبؼقب

ماظعؿؾيمصلحسمأغينمأعـعفمعـماظدخقل مضول:مأظـمأدخؾ؟

ؾًب:مأخيتمؼبماظداخؾ. مضؾ

مضولمبؾلوري:مإغفومؼبماٌؿفرمعـذماظصؾوح.

ؾًب:معوذامترؼدمعين؟مٌوذامتراضؾـو؟ مضؾ

ابؿلؿمابؿلوعيمبوػؿيمصققموجففماىودموضول:مطوغًمػوظبيمتظبـممم

ؼرؼبدهمأيمممأغفومالمٗؾؽمعومؼرؼدهمععؿز مػؾمتظـمأغؽمأؼضًومالمٗؾبؽمعبومم

مأحد؟

ؾًب:مػذهمإجوبيمعرؼؾي. مضؾ

مضول:مدسينمأدخؾ مترطلمسؾكماظعؿؾيمتصرفمش معفذقبب.
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أدخؾؿؾبف مظقسمألنمطالعفمطونمعؼـعًو مببؾمألغبينمأردتؾبماظؿقبدثمممم

مإظبمأيمذكص.

جؾسمعـللقبمسؾكماألرؼؽي موطلغبفمؼعبرفماٌؽبونمعلبؾؼًو مرؾبىمممممم

ؾبمظبفمم اٌبوءمصؼبول:مظؼبدمممممطقبًومعـماٌوء مملمأسدمأصفؿمطقػمؼؿصرف مضبدقبع

مخرجمطؾمذلءمعـمزعومماظلقطرة.

مدلظؿؾبف:معوذامتعين؟

مغظرمإظلقبموضول:مدؿؿزوجمػوظي.

ؾبمأرؼدمأنمأغلكماألعبر مم ؾبمبقجفل موطلغينموظقمظؾقظيمطـ أذق

أومأنمغؿقدقبثمؼبمأيمعقضقعمآخر مٌبوذامملمتؽبـمعبؾؿبفماٌوضبقيم"اىبقمممممم

ؿبمذرطيمعشفقر ؿبمأدعورماًؾز"م"أصؾل ة"مٌوذامسؾبلقبمأنممعبقؾ"م"اشبػض

مأحقمموأحقممحقلمععؿزموأتذطرمدوعًومأغينمدلطقنماًودرماظقحقد؟

مضولمعـللقب:مظقسمؼبماظقدمحقؾي.

مدلظؿؾبف:معوذامأصعؾ؟

مضول:مصوتماألوانمأليمذلء مععؿزمضبصؾمسؾكمطؾمعومؼرؼد.

ؿبمدوذجي. ؾًب:مأطرهمأنمأصؽرمؼبماألعرمبفذاماظشؽؾ مػوظيمظقل مضؾ

ؿبمطذظؽ مو ظؽـفمسبرفمطقبػمؼصبؾمإظقفبو مإغبفممممممضول:مإغفومظقل

مؼدرسمدردفمجقدًا.
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مذربمعـماٌوء مثؿمدلظؿؾبف:موأغً مٌوذامحضرتؽبمإظبمػـو؟

وضعماظؽلسمسؾكماظطووظيموضولمبؾلوري:مألغينمالمأرؼدكمأنمتظؾم

موحقدًا.

ػببؾمػببقمجببود؟مملمأدبقببؾميظببيمأغببفمؼػؽببرمؼبمأعببري مرّببومممم

قريماًوصبي ممادؿقضػينمسدةمعرات مرّومهبدثمإظبلقبموتبدخقبؾمؼبمأعبمممم

موظؽـمٌوذامؼػؽرمؼبمأعري؟

ؽبمتظـمأغؽمالمٗؾؽمعومؼرؼدهماآلخرون؟ مضول:معوذا؟مأعومزظ

ؾًب:موعوذامترؼدمعين؟ مدلظ

أخرجمعـللقبمعـمجقؾفمبطوضيمصغ ةموأظؼوػومسؾكماظطووظيمأعوعل م

غبؾؿفوموغظرتؾبمإظقفو مإغفومهؿؾمصقرتل موسؾقفومامسل!مضول:مػبذهمم

مؽمواحدة.بطوضيمذكصقي مسؾقؽمأنمٗؾ

ؾًب:مطقػمأخذتؽبمصقرتل؟ مضؾ

مابؿلؿمعـللقبموضول:مأدفؾمٓومتظـ.

ثؿمأخرجمزرصًومعـمجقؾفماآلخر مووضبعفومسؾبكماظطووظبيموضبول:ممممم

وػذامطؿوبمتقزقػمؼبمعرطزمحؽقعلمبراتىمؼلوويمضبعػمعبومهصبؾمممم

مسؾقفمؼبماٌطعؿمواٌكزنمدقؼًو.

إنممغظرتؾبمإظبماٌظروفمعـدػشًو مصؿبوبعمعـلبلمضبوئاًل:مالمتؼؾبؼ مممم
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اظقزقػببيمالمهؿببوجمإظبمضببراءةمأومطؿوبببي مذببلءمعببـماٌرادببؾيموتقزؼببعممم

ماألوراق.

مػذامطـ  مغظرتؾبمإظقفمأدلظف:مٌوذامتػعؾمذظؽ؟

مضولمعـللقب:مدؿعرفمؼبماظقضًماٌـودى.

ؾًب:موظؽـؽمدبقػين. مضؾ

ؽبمأولمعـمؼؼقلمذظؽ. مضقؽمعـللقبموضول:مإذنمصلغًمظل

■   ■   ■ 
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 هالْ |الجالثٌن الفصل الضابع ًم■
ؾبماًوُمرشؿًومسـمأغبد. مأعل مظؼدمارتدؼ

ؾب مأالمؼلبؿطقعمأنممممم المأحىمذظؽمصراحي موظؽـفمأسـبدمٓبومزــب

ؼػفؿمأنمػذامػقمضراري موأغبينمأرؼبدمحقبوةمزبؿؾػبي موأغبينمجبوػزةممممممم

مألطربمتغق مؼبمحقوتل؟

حضببرمععؿببزمإظبماٌؿفببرمؼلببللمسؿببومجببرىمبببقينموبببٔمأغبببد م

صراحي موملمؼلؿغربمطؾؿبيمواحبدة مببؾمسؾبكممممممأخربتفمّومجرىمبؽؾ

اظعؽسمطونمذظؽمأبلطمٓومتقضع مإغفمالمؼعرفمأغببد مصفبقمالمؼعبرفمممم

مأغفمؼعقشمألجؾل موالمْؽـمأنمؼمذؼينمبليمذؽؾ.

صرحمععؿزمأنماظـؼبوشمعبعمأغببدمضبدماغؿفبك محؿبكمظبقماغؿفبكممممممممم

بـفوؼيمعلدودة مصفقمؼعرفمأغفمؼبمطؾبكمايبوظؿٔمدؿلب ماألعبقرمإظبممممم

موم مودـعقشمععًومطؿومغرؼد.األع

ؾبمؼبماظؾداؼيمثؿمدلظؿؾبف:م سرضمسؾلقبمأنمضبضرمواظديمايػؾ مجػؾ

مأالمتؽػلماظقصوؼيمعـمبعقد؟

مأجوب:مبؾك.

ؾًب:مػذامطوف. مضؾ

ؾبموصوؼيمواظدي مصفذامالمؼعينمأغينمأدبوربفمم حؿكموإنمادؿكدع
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سؾكمعومجرى مسؾكمأؼوممغللمصقفومواظدتلموغظرمإظبمأخرى موظـمأغلبكمم

مأغفمطونماظلؾىمؼبمرحقؾـو.مأبدًا

أخ ًاماغؿفكماىدلموبدأتماظؿففقزات محددغومعقسدماظزصوف م

وإحضورماظؼوضل موتؽّػؾمععؿزمبوظؿػوصقؾماظصغ ةمؼبماظؼصبر موملمؼؽبـممم

مسؾلقبمدقىماالغؿظور.

ؾبمأغؿظبره ممم سدتؾبمإظبماٌـزلمؼبماٌلوء مملمؼؽـمأغبدمػـوك مجؾلب

ظؽبـمػبذامالمؼعبينمأالمأحبوول مممممرّوماغؿفكمغؼوذـومغفوؼبيمعلبدودة مومم

أرؼدهمأنمؼرضك مأرؼدهمأنمؼؽقنمإظبمجوغم مأرؼدهمأنمؼؽقنمدعقدًامظل م

مأرؼدهمأنمؼعؾؿمذظؽ.

ؾبمسصبب ًاموٗببددتؾبمسؾببكمممم ؾبمجوظلببيمدببوسيمطوعؾببي مذببرب بؼقبب

األرؼؽي مالمأرؼدمأنمأغوم مأرؼبدمأنمأراهمدبوسيمدخقظبف مأرؼبدمأنمأطبقنمممممم

أرؼدهمأنمؼعؾؿمأنمعومؼػعؾفمظبلمممواضقي مإنمأغبدمضبؾين موؼعؿينمبل 

مدقؽقنمصقابًو.

اغؿظببرتؾبمرببقؼاًل مؼؾببدومأنمظدؼببفمدواعببًومعلببوئقًو مػببؾمدببقظؾمؼبم

اًورجمإظبماظصؾوحماظؾوطر؟مملمأسدمأسرفمدواعف مبؾمملمأسدمأسرفمذقؽًوم

مسـف مػؾمظدؼفمأصدضوء؟مػؾمطبرجمععمأحدػؿ؟م

ةمسؾبكممأصؾقًماظلوسيماظـوظـيمبعدمعـؿصػماظؾقؾ موملمأسدمضبودرم
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ؼبممإبؼوءمسقينمعػؿقحؿٔ مأغومعؿعؾيموسؾلقبمأنمأغوم مطؿبومأنمظبديقبمسؿبالًممم

ماظغد مأؼـمأغًمؼومأغبد؟

ؾبمأغؿظبره مدخبؾمبفبدوءمممم ؾبماٌػؿوح مإغفمؼدخؾ موضػ أخ ًاممسع

واغؿؾفمصقرًامظقجقدي متػوجلمظذظؽ موظؽـفمأشؾؼماظؾبوبمخؾػبفمبفبدوء مممم

موزؾقبمواضػًومؼـؿظرمعومدلضقل.

تؿبمدوسوتمسؾكمهض يمظؾؽؾؿوت مذعرتؾبمأغفومعوذامدلضقل؟معرقب

دـقات مملمأسدمأذطرمعومدلضقل موبداًلمعبـمأنمأصوهبفمبؽؾؿبوتمرضقؼبيممممم

ؽبمإظبمػذهماظلوسي؟ ؾب:مأؼـمطـ مغظرتؾبمإظقفموضؾ

مملمتؽـمبداؼيمعقصؼي موظؽـفمابؿلؿموضول:مؼبماًورج.

ؾًب:مػؾمتعؿؾمإظبمػذهماظلوسي؟مػذامعرػؼمجدًا. مضؾ

ـػلفمسؾكماألرؼؽي مإغفمعؿعىمصعاًل مدبلظؿؾبف:ممملمؼؾبفى موأظؼكمب

ؽبمذقؽًو؟ مػؾمتـووظ

مضول:مال.

مدلظؿؾبف:مػؾمترؼدمأنمتلطؾمذقؽًو؟

ؾبمأدري. مضول:مظل

ؾبمإظبماٌطببؾو موحضقبببرتؾبمظببفمصطبب ةمعببـماىببٕمممم وظؽببـينمذػؾبب

مواظزسرت موطقبًومعـمسص ماظؿػوح موجؾؾؿؾبفومإظقف.
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ظؾقبدؼٌمؼبمأيممتـووهلومأغبدمبفدوء موملمأدؿطعمأنمأصبؿحمصؿبلممم

ؾبمأراضؾفمؼؿـوولماظػط ة.مظؼبدمطؾؾببرمأغببد مملمأحبدقبقممممم عقضقع مصؼطمبؼق

صقببفمػؽببذامعـببذمزعببـ مػـببوكمذببعرمسؾببكموجفببف موبعببضماظؿفوسقببدمم

اىدؼدة مطؿومأنمؼداهمخشـؿون موجلدهمبوتمأصؾى مٌبوذامدبقؾؿبفمعبومممم

ؼببزالمؼفببربمعببـمعدؼـببيمإظبمأخببرى مؼؾقببٌمسببـمعؽببونمظقـببومموظؼؿببيم

مغؿفًمػذهماألؼوممؼومأغبد مسبـمخب .ؼلطؾفو مظؼدما

مأغفكمرعوعفمثؿمغظرمإظلقبموضول:مػؾمرددتفمؼومػوظي؟

تـفقبدتؾب موظؽـفمسؾكماألضبؾماخؿصبرمسؾبلقبماظبدخقلمؼبماٌقضبقع مممممم

ؾًب:مال مأحوولمذبددًامأنمأشققبرمرأؼؽ. مضؾ

مضول:متعرصٔمرأؼل.

ؾًب:مأسرفمأنمرأؼؽمطونمدائؿًومأنمأطقنمدبعقدة موأسبدكمأغبينمممم ضؾ

معقدة.دلطقنمد

مضول:مأغًمالمتعرصٔمعومتػعؾٔ.

ؾًب:مبؾكمأسرف موالمأحىماظـوسمػـبوك موظؽبـمػبذامالمؼعبينممممم ضؾ

مأغينمظـمأدؿطقعماظعقشمبقـفؿ.

ؾًب:مؼفؿينمأغفمظقسمعـؾفؿ. مابؿلؿمأغبد موظؽـينمضؾ

مضول:مإغفمأطربمعـوٍلمسؾقفؿ.
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ؾًب:مإغؽمتظؾؿف. مضؾ

مضول:مالمأزـمذظؽ.

ؾًب:مظؼدمهددماظعرسمؼقمماًؿقسم ماظؼودم.ضؾ

ؾبم ذعرتؾبمبؼشعرؼرةمدورتمؼبمجلدمأغبدمسـمبعد موظؽـينمتوبع

مضوئؾي:مالمأحىمأنمأصعؾمذظؽمدونمرضوك.

مضول:مإذنمالمتػعؾل.

ؾًب:مملمترتكمظلمخقورًامآخر. مضؾ

مضول:مبؾك مأالمتػعؾل.
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 أمحد |الفصل الجامن ًالجالثٌن م■
ؾبماظؾـوم ؾبمععمعـللقبمإظبماظقزارة مدخؾب ؼبيمبقـؿبوماغؿظرغبلممممخرج

معـللقبمؼبماًورج.

طوغًماظعؿورةموادعيمورقؼؾبي معؾقؽبيمبوظزجبوجمواالغعؽودبوت ممممم

محؿكمأنماألرضمتعؽسمعومصقضفومبؾؿعونمعبقؾ.

صؽرةماظعؿؾمػـومطوغًمطويؾؿ موظكبؿمال؟مّبومأنماظعؿبؾمالمؼؿطؾبىمممم

ماظؼراءةمواظؽؿوبيمأومأيمذفودةمسؾؿقيمصؾكبؿمالمأسؿؾمػـو؟

ؾبمأطقدًامأنمو زقػيتمظـمتؽبقنمعرعقضبي موأنمشوظؾقبيماظعبوعؾٔمممممطـ

ػـومدقؽقغقنمأسؾبكمعؼوعبًوموراتؾبًومعبين موظؽبـماظعؿبؾمػـبومؼـؿفبلمؼبممممممممم

اظلوسيماظرابعيمطؾمؼقم مودبلسقدمإظبماٌـبزلمألرتبوح مودبقؽقنمراتبممممممم

مأصضؾمعـمذيمضؾؾ مظـمأخلرمذقؽًو مسؾلقبمأنمأضدم.

ؾبمسببـمعؽؿببىماظؿقزقببػ مبعببدمسشببرمدضببوئؼمعببـماظؾقببٌممم دببلظ

ؾبمأوراضبل مطوغبًماألوراقممممم ؾبمإظقبفمووضبع ؾبماظقصقلمإظقف مجؾل ادؿطع

ماظقزارؼيمطوعؾيمطؿومؼطؾؾقن مرشؿمأغينمملمأصفؿمعـفومذقؽًو.

رحقبببىمبببلماٌببدؼر مورؾببىمإظببلقبمأنمأدببؿؽؿؾماظػقببصماظلببرؼريم

واٌكربي موعؾوذبرةماظعؿبؾماظشبفرماظؼبودم مرّبومتؽبقنمػبذهماىؿبؾممممممممم

ؾبمظ ػؽرةماظػقص مدلظؿؾبف:معومغبقعممدعقدةمظدىمأيمذكص موظؽـينمجػؾ
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ماظػقصماظذيمورون؟

أجوب:مصقصمصبغ مظؾقوظبيماظصبققي مواألعبراضماٌعدؼبي مالمممممم

متؼؾؼمظـمتؿلمل.

ؾبمعـماٌؽؿى مثؿمعـم ؾبمأوراضلموخرج ملمأتػقهمبليمطؾؿي مأعلؽ

ؾبمسؾكماظعؿؾيمأسؾؿمأغينمظـمأسقدمثوغقي موأنمحقوتلمدبؿظؾمم اٌؾـك موضػ

معؿلثرةمبوٌوضلماظؿعقس.

ماضرتبمعينمعـللقبمودلظين:مػؾمدورتماألعقرمسؾكمعومؼرام؟

ملمُأجى موأحبسمؼبموجفبلماظؼؾبؼ مدبلظينمثوغقبي:مػبؾمرؾبصبضمممممممم

مرؾؾؽ؟

ؾًب:مال موظؽـينمظـمأسقد. مضؾ

اغببزسٍمىببقابلماالغفزاعببل موظؽـببفمأعلببؽمؼببديمظـؾؿعببدمسببـممم

اظطرؼؼ مدخؾـومزضوضًومصغ ًا موػـوكمأصرقبمسؾلقبمأنمأتؽؾؿ موظؽـمأحبدػؿمم

مؼــو.ضورعمحد

ملمغؿقضعمأنمندمأحدًامؼبمزضوقمطفذا موصققمذظؽمطؾفمملمأتقضعمأنم

مأضوبؾمذكصًومؼعرصين مضولمسؾكماظػقر:مأغبد!مأػذامأغً؟

ؾبمممم أدارمعـللقبموجففموأخػوهمبطوضقيماظلرتةمبلبرسي مبقـؿبومبؼقب

ؾبمأذطره مإغبفمؼؽربغبلمبعشبرؼـمسوعبًومسؾبكمممممم واضػًومأغظرمإظبماظرجؾ مظل
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مدؼؼ.األضؾ مالمأزـمأغفمص

مضول:مأغًمأغبد مأؼفؿماظلفقن.

ؾًبمهوذبلمايبقارمعبعممممممممم غظرمعـلبلقبمإظبلقبمؼبمرؼؾبي مبقـؿبومحووظب

ؾبمدبفقـًوممم اظرجؾ مؼؾدومأغفمطونمدفقـًومؼبمغػسماظػرتةمواٌؽونماظذيمطـب

مصقف مأؼوممدقؽيمالمأرؼدمتذطرػو مٌوذامؼالحؼينماٌوضلمػؽذا؟

فمطونموضؿًومضول:مأغًمػقمأظقسمطذظؽ؟مالمْؽـمأنمأغلك مرشؿمأغ

قبمسؾؿًومؼبماظلفـ. مضص ًامإالمأغؽمب

ؾًب:مرّومأخطلتينمبشكصمآخر. مضؾ

ؽبمصبغ ًاموجرؼؽبًو ممممم ضول:مأبدًا مأحػظؽمأطـرمعـمابين مظؼبدمطـب

ؽبمدفـمػذهماٌدؼـيمأؼضًو؟ مطقػمحوظؽماآلن؟مػؾمدخؾ

ؾبمبلرسي:مال مأغومملمأدخؾماظلبفـ موالببدمأغبؽمأخطبلتينممممم أجؾ

مبشكصمآخر.

ؾبمأغومعـمؼلخذمبقدمعـللقبمظـؾؿعدمسـماظرجؾ ميلـمػذهماٌرةمطـ

مايظمأغفمملمؼؾقؼـو موظؽـفمضدمضولمعومؼؽػل.

أوضػينمعـللقبمبعدمأنمضطعـومعلوصيمالمتؼؾمسبـماظـصبػمطقؾبقعرتمممم

عؾؿعدؼـمسـماظـوس معؿففٔمإظبمأررافماٌدؼـي مملمؼلبؿطعمعـلبلقبمأنممم

صبقرموضقصـبوممممؼطرحمأدؽؾيمأثـوءمرطضـو موظؽـفماشؿبـؿمأولمصرصبيمظبذظؽممم
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موضؾؾمأنمغلخذمأغػودـو:معوماظذيمجرى؟معومبوظؽماظققم؟

ؾبمسؾبكماألرض معبوذامأضبقل؟موٌبوذاممممممم أخذتؾبمغػلًومسؿقؼًومثبؿمجؾلب

ؼؿقجىمسؾلقبماإلجوبي معـللقبمػذامذكصمالمأسرصف موالمأسرفمعومؼـقيم

ؾبماألوراقماظبيتمجفقبزػبومظبل ممممم إظقف موظؽـفمظـمؼرتطينموذلغل مأخرجب

موضدقبعؿؾبفومإظقفمأسقدػو مصؾقسمصقفومعومؼفؿين.موبطوضيتماظشكصقي 

مأشضىمذظؽمعـللقبمأطـر موضول:معوذامتػعؾ؟

ؾبمحبوجيمإظقفو. ؾًب:مظـمأسقد مظل مضؾ

مضول:موعومحوجيتمهلو؟مٌوذامتعقدػومإظلقب؟

ؾبمأدريمعومترؼد. ؾًب:مأغًمجؾؾؿفوموظل مضؾ

جؾببسمعـلببلقبمأعببوعلمضبببدقبقمؼبقبموضببول:مػببؾمحببدثمذببلءمعببومؼبمم

ماظداخؾ؟م

ؾًب:م مأبدًا.أجؾ

ؽًبمممممممم ؽًبمدبعقدًاموخرجب ضول:مإذًامٌبوذامتؿصبرفمبغراببي مظؼبدمدخؾب

معـؽلرًا.

ؾًب:مالمأدؿطقعمايصبقلمسؾبكمتؾبؽماظقزقػبي مػبذامطبؾمعبومؼبمممممممم ضؾ

ماألعر.

مدللمبنيوحمذدؼد:مٌوذا؟معوماظغرؼىمؼبماظقزقػي؟
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عوذامسلويمأنمأضقل؟مملمتؽـماٌشؽؾيمؼبماظقزقػي موظؽبـماظػقبصممم

ؾ مالمأرؼدمأنمؼؽؿشػمأحدػؿمأغبينمعصبوبممماٌكربيمدقلؾىمظلماٌشوط

ؾًب:مالمعشبؽؾيمؼبماظقزقػبي ممممممم ؾب.مضؾب بوإلؼدز مصفذامضدمؼدعقبرمطبؾمعبومبـقب

مدلسقدمإظبماٌـزل موذؽرًامظؾؿلوسدةماظغرؼؾي.

أعلؽينمعـمذراسل موذدقبغلمبؼقةموطلغفمؼرؼدمدبقممعبـمسبوٌلمممم

مإظبمسوٌفماًوص مضول:مظـمتؿزحزحمعـمػـومحؿكمدبربغلمعومجرى.

مظؿؾبف:موٌوذاماإليوح؟معوذامترؼدمعين؟دل

ضول:مالبدمأنمذقؽًومدبقؽًومضبدمحبدثمؼبماظبداخؾ مإنمملمدبربغبلمممممم

مصللهؼؼمعـمذظؽمبـػلل.

ؾًب:مػذامذلغؽ مظـمودمذقؽًو. مضؾ

ؾبمؼدهموبدأتؾبمأد مإظبماٌـزل مصؼولمعـلبلقب:مأػؽبذامتعوعبؾمممم رصع

مػوظي؟

ؾًب:معوذامتؼصد؟ ؾبموادؿدرتؾبمأغظرمإظقف مضؾ متقضػ

م:مأبفذهماالغفزاعقيمتؼـعمػوظي مإغفومظـمتؼؿـعمأبدًا.ضول

ؾبمذكصقيمضعقػيمإظبمػذامايد؟مػؾم ػؾمػذامصققح؟مػؾمأصؾق

ػذامػقمرأيمػوظيمبل؟مػؾمػذامػقمرأيماظـوسمبل؟مأهلذامتل مػوظبيمؼبمم

ماووهمزبؿؾػ موتؾؿعدمطؾمؼقممأطـر؟مػؾمأغوماظلؾىمؼبمطؾمذظؽ؟
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مضول:ماظعرسمؼقمماًؿقسماظؼودم.

ؾبمآخبرمعبـمؼعؾبؿ مممممماػؿ زقبمبدغل مظؼدماغؿشرماًرب مبؾمرّبومطـب

أبفذهماظلفقظيمػزعينمععؿبز؟مأبفبذهماظلبفقظيمأخبذمأخبيتمعبين؟مأالممممممم

تذطرمػوظيمحقوةماظشؼوءماظيتمسشـوػوموعومتؽؾدتؾبمعـمسـوءمظـصبؾمإظبمعبوممم

مسبـمسؾقف؟معوذامصعؾمععؿزمظؿؼػلمإظبمجوغؾفمضدي؟م

ـزلمودرتؾبمخبطقاتمبطقؽيمملمأرد مادؿدرتؾبمثوغقيمعؿففًومإظبماٌ

مؼوئلي مظقسمػـوكمعومأصعؾف.

ؾبمرأدلمسؾكماظػبراشمم ؾبماٌـزل مووضع ملمؼؾقؼينمعـللقب مودخؾ

ؾبمرقؼاًل موطونمذظؽمأصضؾمذلءمصعؾؿفم ؾًب مِ دونمأنمأتـوولمذقؽًو موِ

معـذمأذفر.

■   ■   ■ 
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 هالْ |الفصل التاصع ًالجالثٌن م■
شؿمأغبينمالمأسبرفمعبومصببريمممممأعل مبدأتؿبموفقزاتمايػؾي مر

معـموفقزاتمطؾ ةمؼبماظؼصرمإالمأغينمأذعرمبوظؿقتر.

أعببل مبببدأتؿبمأعببقرمصببغ ةمتببؿغ مؼبمحقببوتلمعـببذماآلن مصؿببـاًلم

قبمأذػبىمإظبماٌصبػػيمممم ؾبمأذػىمإظقفو موبب شققبرتؾبمعصػػيماظشعرماظيتمطـ

اٌعـقيمبوألع ات مصوظؿفومعبقؾيموصوخرة مواٌؽونمػودئ موظقسمسؾبلقبمم

مأغؿظرمرقؼاًل مطؿومأغفومطوغًمعوػرةموحذرة.مأن

أعل متغققبرتماألدقاقماظبيتمأرتودػبو ماظـقبوبماظبيتمأذبرتؼفو مممممم

محؿكماألحذؼيمبوتمهلومعؿوجرمطؾ ةمخوصي.

أعل مشققبرتؾبمععظؿمثقوبل مواعؿألتمخزاغيتمبوظػلوتٔماىدؼبدةمم

إضوصيمإظبماظـقوبماظيتموسدغلمععؿزمأنمتؽقنمجوػزةمؼبمشبرصيتمضؾبؾمأنممم

مدخؾفو.أ

أعببل ماظقببقممأجببدمؼبمخببزاغيتمإطللببقاراتمبرقباضببيمعببـماظببذػىمم

واألٌوس مملمأحؾؿمؼقعًومبؾؿلفو مإغفومػـبومظبلموحبدي مأرتبديمجبزءًامممممم

عـفومطؾمؼقم موأضعماىزءماآلخرمحبذرمذدؼدمؼبمعؽبونمآعبـمالمؼعرصبفمممم

أحببد موظؽببـمػببؾمأخشببكماظلببرضيمصعبباًل؟مظببدىمععؿببزمأطـببرمعببـمػببذهممم

ماإلطللقاراتمبؽـ .
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ؾبمسؾكمطؾمأعل  مظؼدمتغققبرتمحقوتل موؼوهلومعـمحقوة مظؼدمحصؾ

عومأرؼدمحؿكمضؾؾمايػؾ مطؾمذبلءمععبدقب مطبؾمذبلءمحوضبر مطبؾمعبومممممممم

مأرشىمصقفمأحصؾمسؾقفمؼبمثقان.

طؿمػلمايقوةمشرؼؾي مصؼؾؾمأدؾقعمملمأطـمأدؿطقعمذبراءمغصبػممم

ؾبماظققم موحؿكمظقمسؿؾمعؿفريمبلصضؾمحوالتف مأعبومعؿفبريممم عوماذرتؼ

قب أسؿؿدمسؾكمصققجمؼبمطؾمذبلء مأصبؾمعؿبلخرةموأشبودرمعؾؽبرة مممممممصؼدمب

موشوظؾًومعومضبضرمععؿزمظققؿللمذرابًومدوخـًوموغؿقدثمععًو.

المأسينمأغينمأرؼدمأنمأشؾؼماٌؿفر مسؾكماظعؽس مأرؼدهمأنمؼصؾحم

أصضؾمعـمذيمضؾبؾ مأرؼبدهمأنمؼزدػبر موأنمضببقيمعبـماظؽعبؽمعبومظبذقبممممممممم

دؾوت موظؽـمػبذهماألؼبوممػبلمأؼبومممممموروب موأنمؼلعدماظـوسمؼبمطؾماٌـو

مراحيتماظيتمملمأدؿطعمايصقلمسؾقفومعـذمدـٔ.

غقممرقؼبؾموعبرؼح موغفبورمدبعقد موخطقبىمعبـ  مػبذهمػبلممممممممم

ؾبمبفو موظؽـمعوذامبعدمذظؽ؟معوماظذيمدققؼؼفماظبزواجمم ايقوةماظيتمحؾؿ

ماآلن؟

ؾبمأمسعمطـ ًامأنمأؼومماًطؾيمػبلماألعببؾ موأنماٌلبموظقوتمممم طـ

تؽـرمبعدماظزواج معـماظقاضحمجدًامأنمسوئؾيمععؿزمظبـمترتطبينممممواٌشوطؾ

وذلغل موأغينمدلتعرضمظؾؽـ معـماٌقاضبػمضؾبؾمأنمؼؿؼؾؾبقاموجبقديممممم
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مبقـفؿ موظؽـمػؾمعـمعشوطؾمأخرىمملمأحلىمهلومحلوبًو؟

المأرؼدمأنمأصؽرمبوٌشوطؾ مإغينماألدبعدماظقبقمموأرؼبدمأنمأسبقشممممم

ؾبماظؼؿقبي.اظققممطؿومظقمأغفماظعؿرمطؾف مظؼدمو مصؾ

ؾبمحرؼصيمسؾكموقـبؾفمطؿومأغبفمم ملمأتعرضمألغبدمػذهماألؼوم مطـ

ملمضبوولماظؿقدثمإظلقب مػؾمظدؼفمبعضماٌشوطؾماظبيتمتشبغؾفمأممأغبفمالمممم

ؾبمأدري موظؽـفمظقسمسؾكمرؾقعؿف. مؼرؼدماظؿقدثمإظلقب؟مظل

أحضرمظلمععؿزمػدؼبيمإظبماٌؿفبر مإغبفمصلبؿونماظعبرس مأببقضممممممم

وس موشطوءمعقرقبدمسؾكماظبرأس مدققضبرمايػؾبيممممظمظمي مبعؼوئدمعـمأٌ

ماظؽـ معـماظـوس موظـمأسرفمعـفؿمأحدًا.

سـدعومأصؽرمؼبماألعر معـماظغرؼىمأغينمملمأسؼبدمسالضبوتمعبعمأيمممم

صدؼؼيمرقلمػذهماظلـٔ مظقسمظديمعـمأسبزعفؿمدبقىمرئبقسماٌؿفبرممممم

اظلوبؼ موصقبقجمإذامطبونمدبقؼؾؾماظبدسقة مواظؾبوضٔمدبقعزعفؿمععؿبز مممممممم

أنمععظؿفؿمػؿمأصقوبمأسؿولمذكصبقيمععبف مدبقؽقنمايػبؾممممموأسرفم

مرمسقًومجدًا.

مطؿمأودمظقمضبضرمأغبد مالمأرؼدمأنمأضػمبٔماظـوسمبدوغف.

■   ■   ■ 

م
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 أمحد |الفصل األربعٌن م■
ؾبمؼبماظصببؾوحماظؿببوظل موفببزتؾبمظؾببذػوبمإظبماٌطعببؿ مالم ادببؿقؼظ

مأدؿطقعمأنمأتغقىمظققممآخر.

ؾبماٌطعؿموملمأجدمادؿؼ ؾواًلمعـودؾًومظشكصمتغقىمسبـفؿمدونمموصؾ

ؾبمعرؼضًومسؾكماألضؾ؟ مأنمؼعرصقاماظلؾى مأالمؼللظقنمإذامعومطـ

ػـوكمخطىمعو مععظؿماظعبوعؾٔمؼشبقققنمبلغظبورػؿمسبين معبومممممم

اظذيمجرى؟مأخب ًامخبرجمعبدؼرماٌطعبؿمٌؼبوبؾيتمضؾبؾمأنمأدخبؾمشرصبيممممممممم

أغببد ممماظعؿؾ مادؿقضػينموأخذغلمإظبمزاوؼيمػودئي مضول:مأغومآدػمؼبوم

مظقسمظدؼؽمسؿؾمػـو.

ؾًب:مأغومآدػمسؾكمتغقم مظـمأطررمذظؽ. مضؾ

مأذورماٌدؼرمبوظـػلموضول:ماألعرمظقسمطذظؽ.

مدلظؿؾبف:معوذامحدثمإذن؟

صؽرموتـفقبد موملمصبدمبدًامعـماإلجوبي مصؼول:ماىؿقبعمؼؿقبدثممم

ؽب. ؽبمؼبماظلفـ مظؼدمدرض مسـؽ مأغؽمطـ

ـينمتبذطرتؾبممطقػمسرفمذظؽ؟مالمأحدمؼعبرفمذبقؽًومسبين موظؽبمممم

اظؾورحي مذاكماظرجؾمتذطرغل مػؾمؼؾبعؼؾمأغفمغشرماًرب؟موٌوذامؼػعؾ؟م

ضولماٌدؼر:مآدػمسؾكمذظؽمؼومأغبد موظؽـماىؿقعمؼؿقبدثمسـبؽ موالممم
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مأدؿطقعمإبؼوءكمػـو.

ؾًبممممممممم ؾًبماظلبفـمصعباًل موظؽبـينماتفؿب ؾًبمسؾبكماظػبقر:مظؼبدمدخؾب ضؾ

ؾبمرػاًل. مبوظلرضيمدونمأنمأدري مظؼدمطـ

أدفمثوغقيموضول:مظؼبدماغؿشبرماًبربمؼبومأغببد مأغبومممممممػزقبماٌدؼرمر

مآدػ.

ترطينماٌدؼرموسودمإظبمسؿؾف مبعدمأسقاممعـماظعؿؾماٌؿقاصؾ مبعدم

أسقاممعـماٌقازؾي مبعدمأسبقاممعبـماإلخبالصمملمؼؼبِضمععبلمأطـبرمعبـمممممممم

مدضقؼيمظقػصؾين مأبفذهماظؾلوري؟

ادببؿدرتؾبموشببودرتؾبماٌطعببؿ مظببقسمػـببوكمصوئببدةمعببـماٙووظببي م

مظورماٌقزػٔمطوغًمأضلكمعـمأغظورماٌدؼرمغػلف.صلغ

ؾبمصبرتةمم درتؾبمؼبماظطرؼؼمأظػقبماظلقق مػؾمأدؿقؼمذظؽ؟مظؼدمضضق

ؼبماظلفـمبوظػعؾ موظؽـمايؽوؼيمتطقل مأالمأدؿقؼمعـفمدضقؼبيمأخبرىممم

مظقعرفمايؽوؼي؟

ؾبمهًمذفرةمأصؽر مالمؼومأغبد مأغًمتعرفمدؾؾًومأػؿموأطبربمم وضػ

ٌطعؿمبؾلوري مأغًمعبرؼض موعرضبؽمععبدلب موظبقمممممصبعؾؽمترتكماظعؿؾمؼبما

اطؿشػمصوحىماٌطعؿمذظؽمٌوماغؿفكماألعرمبػصؾؽمصقلى مبؾمبوٙؽؿبيمم

مأؼضًو مدقؽقنماظقضعمدقؽًومإذامعوماغؿشرمخربمعـؾمػذامسـماٌطعؿ.
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رّومطونمػذاموضؿًومعـودؾًومألتركماظعؿؾمبـػلل معومطبونمسؾبلقبمأنممم

مر.أسؿؾمؼبمعطعؿ ماٌكوزنمعـودؾيمأطـ

وظؽـماظـؼقدمالمتؽػل مصؼدمطونماٌطعؿمػقمسؿؾلماألدودل مبقـؿبومم

ؼلوسدغلمسؿؾماٌكزنمصقلبى معبـماآلنمصصبوسدًامسؾبلقبمأنمأسؿؿبدمسؾبكممممممم

مغؼقدماٌكوزنمصؼط.

ؾبمؼبمممممم ػذامإذامملمؼػصؾينمععؿبز موإذامملمؼصبؾفماًبربمببلغينمطـب

عبـمماظلفـ مالمأزـمأنماًربمؼصؾفمعـمػوظي موظؽـفماغؿشبرمؼبماٌطعبؿمومم

ؾبماظققممدونمسؿؾ. ماٌـطؼلمأغفموصؾماٌكوزنمأؼضًو مرّومأبق

ؾبماظعصب  ممممممم ؾبمبعبضماظػطبوئر موذبرب سدتؾبمإظبماٌـبزل موتـووظب

ؾبمإظبمأنمضبٔمعقسدمعـووبيتمؼبماٌكزن مطوغًماظلوسوتمتلب مم وادؿؾؼق

بؾطءمذبدؼد موملمأدبؿطعماظـبقم مطوغبًماألصؽبورمتلخبذغلمإظبماظؾعقبد مممممممم

م؟ػوظي...معوذامتػعؾٔ

فبماظعؿبؾممم م-إذامعبومبؼبلمظبلمسؿبؾمممم–أخ ًامحؾقبماٌلوء موحونموضب

ؾًبمسبـفؿممممم ؾبمأغبينمضبدمتغقؾب ؾبمإظبماٌكوزنمطليمؼقممسودي موتـودق وذػؾ

ؾبمأصعؾمطؾمؼقم مظقسمػـوكمعـمجدؼد. ؾبمطؿومطـ مبوألعس مودخؾ

ؿبمػبذهماظطرؼؼبي مأومرّبومملمؼصبؾمخبربماظلبفـمإظبممممممم رّومنق

ؾبمػـبومؼبماألعبسمودبلزؾمممماٌكوزن مصؼدمطونماالدؿؼؾولمس ودؼًوموطلغينمطـ
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ؾبموحديمذبددًاموظؽبـمم ؾبماظعؿؾ موشودرماىؿقع موبؼق إظبماألبد مادؿؾؿ

مؼبماظعؿؾمسؾكماألضؾ.

ؾبمسؾكماظؽردلمأصؽر مٌوذامملمؼػصؾينمععؿبز؟مػبؾمضببوولمممم جؾل

إرضوءمػوظي؟مرّو موظؽـينمسؾكمؼؼٔمأغفمؼؽرػين مػؾمعـماٌعؼبقلمأنمم

ذا موظؽـمأؼـمظلمأنمأجدمسؿباًلمجدؼبدًا؟مملمأدبؿطعممممأسؿؾمظدؼفمبعدمطؾمػ

اظؿؼببدؼؿمسؾببكمأيمسؿببؾمرمسببل مطؿببومملمأدببؿطعماظعؿببؾمؼبماظشببرطوتمممم

واٌلؿشػقوتمبلؾىماظػقصماظطم مأعوماآلنمصالمأدؿطقعماظعؿؾمؼبمأطـرم

عـمذبولمبلؾىماٌوضلماظؿعقس مظقسمظديمخقورمآخر مأرجقمأنمؼؽقنم

مععؿزمضدمغللمأعريمالمأطـر.
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مأعل مظؼدمحونماظقضً.

إغينمسـدماٌصبػػيمأهضقببرمظؾزصبوف مبؼقبًمتلبعمدبوسوتمسؾبكمممممممم

مايػؾيموضدمأضضلمػبلًومعـفومػـومبٔمثقبموعؽقوج.

ؾبمصقفمطونم ؾبمععؿودةمسؾكمذظؽ موأسرتفمأنماظقضًماظذيمضضق ظل

قضػمسـماظؿػؽ  مأغومخوئػي مرقؼاًلموٓاًلمجدًا موظؽـينمالمأدؿطقعماظؿ

مإغينمأصعؾمذظؽموحدي مػؾمػقماظؿصرفماظصققح؟

ؾبمبقـؿومطونمأغبدمغوئؿًومأذعرمبوظضبقؼ مم طؾؿومتذطرتؾبمأغينمخرج

سؾقفمأنمؼؽقنمعؿقترًامعـؾل مسؾقفمأنمؼؾػماٌدؼـيمذػوببًوموإؼوببًو مسؾقبفمممم

ؾبمأتصقرهمسـماظزصوف؟ مأنمؼؿلطدمأنمطؾمذلءمععد مأظقسمػذامعومطـ

أزـفمغللماٌقسد موظؽـفمملمؼردمأنمؼراغل ماظققممظـمأسبقدمإظبممالم

اٌـزلمؼومأغبد ماظققممدلغوممسؾبكمصبراشمآخبر مملمؼعبدمػبذامعـزظبل ممممممم

ؽبمدؿدخؾف. ؾبمأدريمإذامعومطـ معـزظلمبوتمبعقدًامسـؽ موظل

ؽبمسـقدمػؽذا؟م مٌوذامأغ

ؿًبمعصبػػيماظشبعرمأصؽبوري:مأالمتؾؿلبؿٔمضؾبقاًل مإغبفمؼبقممممممممم ضورع

مطؾ .

ؾبمأغبفمتبلث مممممممغ ؿبمأغبو مزــب ظرتؾبمإظبموجفلمؼبماٌرآة مػبذهمظقلب
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اٌؽقوجموظؽـفمملمؼؽـمطذظؽ مملمأطـمعؿبقترةمػؽبذامؼبمحقبوتل مملمأطبـممممم

عـشغؾيمؼبماظؿػؽ مإظبمػذامايدمحؿكمؼبمأصبعىماظظبروف مالمأدبؿطقعمممم

مأنمأبؿلؿ مأذعرمأغينمدلبؽل.

يظيممرنقبماهلوتػ مإغفمععؿز مرددتؾبمسؾقفموأسرتفمأغينمػدأتؾب

ؾبمصقتف:مػوظي مؼقممزصوفمدعقد مػؾمطؾمذلءمسؾكمعومؼرام؟ ممسع

مأجؾؿف:مغعؿ معومؼزالمػـوكماظؽـ .

ضببول:مػـببومطببذظؽ مظببدؼـومسؿببؾمطببـ موظؽببـمطببؾمذببلءمهببًممم

ماظلقطرة مأردتؾبمأنمأرؿؽـمسؾقؽ مػؾمأبعٌمظؽمأحدًامؼلوسدك؟

ؾًب:مال مأغومسؾكمعومؼرام مدلطقنمجوػزةمضؾؾماٌقسد. مأجؾ

مومواثؼمأغؽمدؿؽقغٔماألعبؾ مأراكمضرؼؾًو.ضول:مأغ

ؾبموحدي مععؿزمععل. ؾبماهلوتػ مإغينمظل مأشؾؼ

ملمأسدمأذعرمبوظلوسوت مبدأتؾبمأذعرمبوظدوارمسـدماٌصػػي مإظبمأنم

كبمجوػزة. ممسعؿؾبفومتؼقل:مظؼدماغؿفقـو مأغ

ؾبمسقينمأعومماٌرآة مالمأصدقمأنمػذهماظػؿبوةمػبلمأغبو!مثبقبممممم صؿق

ورقبمسؾبكماألرض موررحبيمتغطبلمطوعبؾماظبرأسمممممممظمظميمصوخرمبشرائط

طقفوب موضػوزاتمتغطبلمعبومأصلبدتفماظلبـٔ موعؽقبوجمأغقبؼ مأببدومممممممم

مطوألع ات.
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مأعل مإغينمجوػزة.

بعٌمععؿزمدقورةمخوصيمظؿلؿؼؾينمإظبماظؼصر موػـوكمطونمحشبدمم

ؾًبمأنمأعققببزمعبـفؿماظؼوضبل مصؼبدمممممممم طؾ معـماظـبوسمؼبماغؿظبوري مادبؿطع

مبقـؿومملمأسرفمأحدًامعـماظؾوضٔ مأؼـمععؿز؟طوغًمثقوبفمزبؿؾػي م

ؾبمإظقبفمؼبمشرصبيممممم طونماظؼوضلمعـماصطقؾينمإظبماظبداخؾ موجؾلب

االدؿؼؾولمؼبماظؼصرماظذيمأدخؾفمألولمعرة.مطؾمذلءمؼؾؿعمػـبو ماظبؾالطممم

عـماظرخوم مواألرائؽمعـماًقبزران مواظـؼبقشمسؾبكماىبدرانمعؿؼـبيمممممم

مظعدؼدة.جدًا مطؿومأنماإلغورةمبوػرةمبوظـرؼوتما

هدثمإظلقبماظؼوضلمؼللظينمسـمأحقالمواظدي مأجؾؿؾبفمأغبفمخبب ممم

وظؽـفمالمؼلؿطقعمأنمضبضرمايػؾ مصلخرجمعـمجقؾبفمتقطقبؾماظبزواج مممم

وأخربغلمأغفمعـمدبقؿؽػؾمببوألعر مودبلظينمأخب ًامسبـمرأؼبلمضؾبؾمأنمممممممم

شبرجمإظبماظـبوس مدبقؽقنمعبـماٙبرجمجبدًامأنمأردقبمععؿبزًامبعبدمػبذاممممممممم

مأجؾؿفمأغينمدلواصؼ موأغينمعؼؿـعيمّومأصعؾ.اىؿعماًػ  م

ؿبمأممععؿزماظغرصي مالمتؾدومدعقدةمرشؿمأغفومترتبديمأعببؾممم دخؾ

اظـقوب مبؾمملمأرػومبفذاماىؿولمعـمضؾبؾ مذبعرمغبوسؿموثقبوبمزرضبوءمممممم

ؾبمجبوػزة مم ؿبمإذامعومطونمطؾمذلءمععدًا موإذامعومطـ تـودؾفومٗوعًو مدلظ

ؽوغفببو موأذببقوءمأخببرىمملمأصفببؿمموإذامعببومطببونماظشببرابموايؾببقىمؼبمعم
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معغزاػو مإغفومعؿقترةمجدًا.

ؿًبممممممممم غظرتؿبمإظبلقبمببؿؿعقبـمعبـمرأدبلمإظبمأػببصمضبدعل مثبؿمػؿفؿب

مضوئؾي:مالمبلس.

ترطؿين معومتزالمش مراضقيمسـمطؾمعومصبري مأؼـمععؿز؟مأرؼدم

مأنمأراهمضؾؾمأنمؼؿؿؾؽينماظـدم مأذعرمبوًقفمػـو مأؼـمأغً؟

ععؿز مأغفمؼعرفمعومؼػعبؾ موعؿبكممممػذامأطـرمعومطونمؼعفؾينمؼب

ؿبمواظدتفمعبـمايفبرةمودخبؾمبعبدػومعؾوذبرة مممممم وأؼـمؼؽقن مصؼدمخرج

ؾبمأغظرمإظقف موجففمالمطبؾقمعـماظؼؾؼمأؼضًو مػذهمأولمعبرةمأذبعرممم غفض

مأغفمعؿقتر.

اضرتبمعينمبلرسي موضػمأعوعلموضول:مػؾمطبؾمذبلءمسؾبكمعبوممممم

مؼرام؟

ؾًب:مغعؿ. مأجؾ

مثؿمضول:متؾدؼـمرائعي.مابؿلؿمظقزؼحماظؿقترمسـموجفف 

ؾًب مبببوتمععؿببزماظشببكصماظقحقببدماظببذيمؼلببوسدغلمسؾببكم ابؿلببؿ

ماالبؿلوم مضول:مدقؽقنمطؾمذلءمسؾكمعومؼرام مظؼدمنقـو.

نقـو مملمؼؽـماألعرمدفاًلمبوظـلؾيمظفمأؼضًو مأدسقماهللمعبـمطبؾممم

مضؾممأنمؼؽقنمضرارغومػقماظؼرارماظصققح موأالمأغدممسؾقفمؼبماٌلؿؼؾؾ.
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ؿبممشسمصؾوحماًؿقس ماظققمماٌـؿظر. مأذرض

ؿبمعـذماظصؾوحماظؾوطر مػذهماٌرةمأسرفمأغفوم طوغًمػوظيمضدمخرج

مملمتذػىمإظبماٌؿفر.

ؾًبمأظبػماظشبؼيماظصبغ ةمجقؽبيممممممممم ظقسمظبديمسؿبؾمصبؾوحل مبؼقب

موذػوبًو معوذامأصعؾ؟مطقػمدلتصرف؟

ؾبماظؾوبمصنذامبف صققجمإظبمجوغؾفمؼؼػمعـللقب ممرنماىرس مصؿق

مأدخؾؿؾبفؿومصفؾلومؼبماظصوظي مضولمصققجمحبذر:مدققؿػؾقنماظققم.

ؾبموؼبمحؾؼلمشصقبيمالمأدؿطقعمأنمأخػقفو:مأسؾؿ. مضؾ

مضولمعـللقبمحبدقبة:معوذامدؿػعؾ؟

ؾًب:معوذامأدؿطقعمأنمأصعؾ؟ ؾبمأصؽرمصقفمألؼوم مضؾ مػذامعومطـ

مى.ضولمعـللقب:مظدؼؽمخقوران مأنمتذػىمأومالمتذػ

ؾبمأدري. ؾًب:مظل مضؾ

ؽبمصؾدؼؽمخقوران مأنمتؼؾؾمأومالمتؼؾؾ. مضول:موإنمذػؾ

تؾبدومطببؾماًقببوراتمعزسفببي مأظبقسمػـببوكمخقببورمامسببفم"صؼببدانممم

اظذاطرة"م"المعؾوالة"م"إظغوءماظققم"م"علحمععؿزمعـماظقجبقد" مأرؼبدمأنمأزبؾمممم

مغوئؿًوماظققم مبؾماألدؾقع مبؾمألذفر مأرؼدمأنمأخرجمعـمػذهماظدغقو.مم
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مرعمصققجمأصؽوري:معـللقبمؼؼرتحمأنمأذػىمإظبمايػؾ.ضو

ضولمعـللقبمسؾكماظػقر:محؿكموإنمملمؼذػىمأغبد مصبالمصببىمأنممم

مغرتكمػوظيموحدػو.

ؾبمذظؽ؟مالمإغفومػلمعـمؼرتطين. مأتركمػوظيموحدػو معؿكمصعؾ

ضولمصققج:مالمأحىمذظؽ موالمأحىمععؿزًا موظؽـينمدلذػىمعبـمم

مأجؾفو.

صوحىمػذهماظعؾوراتمعـمضؾؾ معوذاممدقذػىمعـمأجؾفو مأملمأطـ

مجرى؟

ؽًبممممممممم ؾًبمأغبؽمترطب ضولمعـلبلقب:مظبدؼؽماظقضبًماظؽبوؼبمظؿػؽبر ممسعب

ماٌطعؿ.

ؾبمزلديمسؾكماألرؼؽبيمعلؿلبؾؿًو موظؽبـمعـلبققبًوممممم تـفقبدتؾبموأظؼق

ؽب. مضول:مأومأغؽمُصصؾ

ؾًب:مٌوذامضبدثمطؾمذلءمؼبمآنمواحد؟ مضؾ

مضول:مألنماألعقرمعؿعؾؼيمبؾعضفو.

مف:معوذامتعين؟غظرتؾبمإظقفمأدلظ

اضرتبمعـللقبمعبينموضبول:مأملمتػؽبرمٌبوذامضببدثمذظبؽمؼبمػبذهمممممممم

ماألثـوء مأالمتظـمصعاًلمأنمععؿزًامػقمعـمدبقبرمظؽمطؾمذظؽ؟
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ؾًب:موظؽـفومايؼقؼي مظؼدمأظؼلماظؼؾضمسؾبلقبمؼبماٌوضبلمبؿفؿبيمممم ضؾ

ماظلرضي.

مضولمعـللقب:موٌوذامؼؿذطرونمذظؽماآلن؟

ؾًب:مبلؾىماظرجؾماظذيماظؿؼوغل. مضؾ

مول:موٌوذامضبضرماآلن؟ض

ؾبمأدري. ؾًب:مظل مضؾ

ؿبمعصودصيمؼومأغبد مالمتؽـمدوذجًو. مضول:مإغفومظقل

ؾًب:مإالمؽبمترعل؟ مضؾ

وضػموبدأمؼلردمصرضقؿف:مّومأنمععؿزًاموصؾمإظبمواظدكمصبالمببدممم

أغفمضدمحصؾمسؾكمععؾقعبوتمطبـ ةمسـؽؿبو موعبـمأػبؿماٌعؾقعبوتمأغبؽمممممممم

ؽبمصرتةمؼبماظلفـمبؿفؿيماظلرضي موػذ همورضيمراحببيمؼلبؿكدعفومممضضق

ضدك موظؽلمالمتػلدمايػؾمرعبكماظقرضبيمؼبماظقضبًمواٌؽبونماٌـودبى مممممم

موبداًلمعـمأنمؼػصؾؽمعـماٌكزنمأؼضًومصضقبؾمأنمتؾؼكمعدؼـًومظف.

ؼومإهلل مػؾمْؽـمأنمؼؽقنمذظؽمصبقققًو؟مالمأصبدقمأنمأحبدػؿمممم

ؾًب:مصبىمأنمأخربمػوظي. مؼػؽرمبفذهماظطرؼؼي موػوظيمدؿؿزوجمعـف!مضؾ

ؾبمإظبماظؾببوبمصلعلببؽمصقببقجمؼببديمبؼببقةموضببول:مػببؾمأغببًم هرطبب

مأغبؼ؟مإظبمأؼـمتذػى؟
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ؾًب:مصبىمأنمتعؾؿمػوظيمعومؼػعؾفمععؿز. مضؾ

مضول:موػؾمدؿصدضؽ؟

ؾًب:مػوظيمدائؿًومتصدضين. مضؾ

مضولمؼبمأدكـب:مظقسماظققممؼومأغبد مظقسماظققم.

تركمؼدي مثؿمضول:مدؿظـمأغؽمترؼدمصؼطمأنمتؾغلماظزصبوفمبؽبؾممم

مؽبمعـمضقة.عومأوتق

ؾًب:مػذامصققح. مضؾ

ضول:مظقسمظدؼؽمدظقؾ موػذامػبقمأدبؾقبمععؿبز مالمأدظبيمضبدهمممممم

مأبدًا.

■   ■   ■ 
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م
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م

م
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أعل مظؼدمحونماظقضً مإغينمأجؾبسمػـبومأغؿظبرماإلذبورةمألدب مممممم

مبٔماظـوسمإظبماٌـصي.

وؼـؿفبلممأعل مػـوكمؼؼػماظؼوضلماٌقطؾمببلعري مطؾؿبيمواحبدةمممم

مطؾمذلء.

ؾبماألدبعدمؼبمممممم أعل مأذعرمبؿقتر مظقمطبونمأغببدمإظبمجبوغممظؽـب

ماظدغقو موظؽـفمسـقدمجدًا مأالمؼعؾؿمأغينمدعقدة؟

ؿبمإظلقبماٌقزػيمبلرسي مظؼدمحونماظقضً مسؾبلقبمأنمأدب مببٔمممم ضدع

ماظـوس مأالمؼػرتضمأنمؼل مأحدػؿمععل؟

ؾبمأصقاتًومؼبماظغرصيما٘وورة مثؿمصبؿحماظؾبوبمم صبنذامبفبومأممممممسع

ؿًبمؼبموضػؿفبومسـبدعومممممممم ععؿز مػـوكمعبـمؼبدصعفومظؿبدخؾماظغرصبي!ماسؿبدظ

رأتينمأغظرمإظقفو مصؼوظًماٌقزػيمبلرسي:مظقسمػـوكموضً ماىؿقعمؼبم

ماالغؿظور.

مضوظًماظلقدةمغوػدمؼبمطربؼوء:مأغومجوػزة.

ؾًبمأزبـمأغفبومآخبرمذبكصمدبقدخؾمإظبممممممممم ؿًبمعبين موضبدمطـب اضرتب

مقؼي.جوغم موظؽـفومطوغًمايؼ

ظقسمظديمأػؾ مأعلمتقصقبً مواظبديمظبقسمؼبماٌدؼـبي مأخبلمالمممممم
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ؼرؼدمأنمضبضر مسؾقفؿمأنمؼؿدبرواماألعر مالبدمأنمععؿزًامرؾىمإظقفومأنم

ؾبمأدريمإذامعومطونمذظؽمأعرًامحلبـًو موظؽبـمسؾبكمممم تدخؾمإظبمجوغم مظل

ماألضؾمدؿلخذمسينمبعضماألغظورماظؼودعي.

ؿبمبذراسلمدونمأنمتؼقلمأيمطؾؿ ي موصؿحماظؾبوبمإظبماظصبوظيمممأعلؽ

ماظؽؾ ة مودرغومبٔماىؿعماظغػ .

طونمايضبقرمعقزسبًومببٔمْبٔمومشبول مؼؼبػماىؿقبعمحبقلممممممممم

اظطووالتمادؿؼؾواًلمظـبو مغظبراتفؿمعقجفبيمإظقـبومبطرؼؼبيمالمهؿبؾمأيممممممم

حـونمأومربؾي معبوذامؼرؼبدون؟مطؾبفؿمػـبومْؾؽبقنمطبؾمذبلء مصؿبوذاممممممممم

مؼرؼدونمعين؟

دةمؼؼػمصققج مأدؿطقعمأنمأراهمعبـمبعقبد مممػـوكمسؾكمزاوؼيمبعق

ٌوذامالمؼؿؼدم؟مٌوذامالمؼؽقنمؼبماظصبػقفماألعوعقبي؟مأغبًماظقحقبدماظبذيمممممم

محضرمعـمأجؾل مٌوذاموؾسمبعقدًا؟

طوغًمتؾؽماًطبقاتماألربقلمؼبمحقبوتل مطبؿمذبعرتؾبمأنمععؿبزًاممممممم

ؾبماظشبقطمم بعقد موأغينمأصؾمإظقفمبؾطءموسـوء موظؽـينمدلصؾ مظؼدمضطع

واآلنمأغومػـو مألغفلمعومبدأتؾبموأصؿحمصػقيمجدؼدةمؼبمحقوتل مماألصعى

مألشؾؼمصػقوتماظشؼوءمإظبماألبدموأصؿحمصػقوتماهلـوءمواظراحي.

ؾبمإظبمجوغىمععؿزموطونماظؼوضلمؼؼػمأعوعـو م وصؾـومأخ ًا مووضػ
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بدأتؿبماظرمسقوت محدؼٌمضص مسـماً مؼبماظزواجمضدقبعبفماظؼوضبل مملممم

طبؾمعبومأسرصبفمأغبينمأضبػمأعبوممععؿبز موأغبفممممممممممأمسعمعـفمطؾؿيمواحدة 

ؼؾؿلؿمظبل مثبؿمدبلظفماظؼوضبلمإذامعبومطبونمؼؼؾبؾماظبزواجمببل مصلجبوبممممممممممم

بوإلصبوبمبلرسيموبلوري مإغفمواثؼمٓومؼػعؾ موػذامؼؾعبٌمؼبمغػلبلممم

مثؼيمأطرب.

ؾبمأبؾعمرؼؼلم اظؿػًمإظلقبماظؼوضل مودلظينماظلمالمذاتف مبقـؿومطـ

ؾبمصقضكمؼبماظ صوظي مغظبرتؾبمإظبماظـبوسمصبنذامبفبؿمممممألغطؼمبوىقابممسع

ؼـظرونمإظبمعؽونمواحد مؼػؿقبقنمظبفمررؼؼبًومظقؿبرمبقبـفؿ مػـبوكمعبـمممممممم

مؼؼؿقؿماىؿقع مإغفمأغبد!

م
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المأصدقمعبومأرى ماضبرتبمأغببدمعبـماٌـصقببي موصبعدمخبطبقاتمممممممم

ؽبمتػلدماألعرمؼومأغبد؟ مجرؼؽيمإظقـو موغظرمحبدقبةمإظلقب مػؾمجؽ

المؼؾدومأغبدمعلبرورًامسؾبكممممبدأتؾبمأذعرمحبرارة مإغينمأتعرقبق 

ماإلرالق مالمهرجينمأرجقك مػذامؼقعل.

حدقبقمأغبدمؼبقبمصرتةمثؿمؼبمععؿزقبموضول:مأغومالمأحبىمػبذاماظرجبؾ مممم

ؾًبمدبعقدًامبفبذاماظبزواج موظؽبـماألدبقأمأنممممممممم والمأزـفمعـودبؾًومظبؽكب موظلب

متؿزوجلمرشؿًومسين.

مغظرمإظلقبموضبول:مأغبومعقاصبؼمسؾبكمػبذاماظبزواج معبومداممػبذامعبوممممممممم

مترؼدؼـف.

غطؼمأغبدمػذهماىؿؾمبلرسي موشودرماظؼوسيمطؿبومدخؾبفو مػبؾمممم

ؾبمممم ؼؿقجىمسؾلقبمأنمأرطضمإظقف مأنمأجربهمسؾكماظؾؼبوء مأنمأذبؽره مظلب

مأدري مملمأسدمأصفؿمذقؽًو.

ؾبمصققجمؼرطضمخؾػمأغبد مظؼدمشودرمأؼضًو مإغينموحدي. مٙ

ؾبمصقتمععؿزمؼؼقل:مػاّلمتوبعـو. ممسع

ؿبماالبؿلوعيمسـم وجفمععؿز مملمأسدمأسرفمأؼـمأغبو موعبوذاممماخؿػ

مأصعؾ موعوذامؼـؾغلمسؾلقبمأنمأصعؾ.

حوولماظؼوضلمتفدئيماٌقضػ موأسبودمدبماظفمسؾبلقبمطبلنمذبقؽًومملمممممم
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ؼؽـ مػؾمأضؾؾمّعؿبزمزوجبًومظبل مغظبرتؾبمإظبمععؿبزمأغؿظبرمابؿلبوعؿفمممممممم

اٌعفقدةموظؽـفمملمؼلؿطعمإخػوءمادؿقوئفمٓومجبرى مببؾمملمأسبدمأدريمممم

معومؼزالمؼرؼدماظزواجمبل.مإذامعومطون

سؿقبماهلدوء ماىؿقعمؼـؿظرمإجوبيتماظيتمؼؾبدومأغبينمتبلخرتؾبمؼبمممم

ؾًب:مظؼدمأجوبمأخلمظؾؿق مأظقسمطذظؽ؟ مغطؼفو مضؾ

ضولمععؿزمبصقتلبمالمؼلؿعفمدقاي:مإجوبؿؽمػلماظبيتمتعبينمطبؾمممم

مذلء.

ؾب:مغعؿ مأضؾؾ. مغظرتؾبمإظبماظؼوضلموضؾ
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 أمحد |عٌن الفصل الزابع ًاألربم■

ؾبمعـمايػؾمشوضبؾًو مملمأذبعرمبفبذاماظغضبىمؼبمحقبوتل مممممم خرج

ؾبمممممم ذعرتؾبمبلحدػؿمطبرجمخؾػل مبؾمضببوولماظؾقبوقمببل موظؽبـينمطـب

أد مبلرسي مدرسيمملمأسفبدػومعبـمضؾبؾ مدبرسيمظعّؾفبومتـلبقينمعبومممممممم

صبري مدرسيمظعؾفومتلؾؼماظبزعـموتعبقدمببلمإظبماٌوضبل مالمأرؼبدمأنمممممم

منمأهدثمإظبمأحد.ؼصؾينمأحد مالمأرؼدمأ

ؾبمأدريمأؼبـمتبذػى ماٌفبؿمأنمممم ؾبمأولمحوصؾيمؼبمررؼؼل مظل رطؾ

ؾبمأحدػؿمؼللظينمأؼـمدلغزل موظؽـينمأذرتؾبمظفمبوٌلب  مم أبؿعد ممسع

مصؼطماٌل .

ؾبمأذعرمّوم أذعرمبـورمتغؾلمؼبمصدري مبطـٔمؼرنمؼبمأذغل مظل

ؾبمأدريمأؼـم ؾبممؼشعرماظـوس مظؼدمصؼدتؾبمايقاسماٌعفقدة مظل أغو مظلب

أرىماظطرؼؼ مؼدايمٗلؽونمبؾعضفومصؼط مأغوموحدي موظقسمعبـمذبلءممم

محقظل.

ؾبمأدريمطؿمعضكمعـماظقضًمإظبمأنمضبوقمببلماظلبوئؼ مأوضبػممممم ظل

ؾبمأدريمٌوذا. مايوصؾيمورؾىمإظلقبمأنمأغزل موأنمأدصعمضعػماألجرة مظل

أدخؾمؼدهمؼبمجقممسـبقة موأخبذمربػظبيت موحببٌمصقفبومسبـممممممم

صقفببوماظؽببـ موظؽببـمؼؾببدومأغببفماطؿػببك موأظؼببكمإظببلمماظـؼببقد مملمؼؽببـم
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مبوٙػظيمصورشي موأظؼكمبلمخورجمايوصؾي.

ؾبمأدريمأؼـمأغو موطقػمدلسقد موػؾمػـوكمعؽونمأسقدمإظقف؟م ظل

معوذامدلصعؾمؼبماٌـزل؟موٌوذامأسؿؾ؟مملمؼعدمػـوكمدؾىمؼبمحقوتل.

ذعرتؾبمبشلءمدؼطمسؾكموجـيت مإغفمأولمإحلوسمعـذمدبوسوت مم

تؾقماألخرىمإظبمأنمػطؾماٌطبر مإغبفمؼفطبؾمبغبزارة مالمأحبدمؼبممممممواحدةم

ؾبمإظقف مإغفمؼضبربمم اظطرؼؼمدقاي موػـوكمذورهمبلعقاجمسوتقي ماوف

ؾبمإظقفبومم اظصكقرمأعوعفمبعـػ موػـوكمذفرةمطؾ ةمضرؼؾيمعـف ماوف

مأغظرمإظبماألعقاج.

أذعرمأغينمبدأتؾبمأحسمّومحقظل مبدأتؾبمأمسعماظعوصػيمتضبربمم

ؾبمممعومؼقاجف فو مبدأتؾبمأحسمبؼطراتماٌوءمسؾكمجلدي موظؽـينمعبومزظب

مأرىمععؿزًامؼلخذمبقدمػوظيمإظبمسوٌفماًوص.

طونماٌطرمشزؼرًا مبؾؾمطؾمجبزءمعبـمجلبدي مواخبؿؾطمببدعقسلمممممم

اظببيتمظطوٌببومحؾلببؿفومعببـمأجببؾمػوظببي مدعببقعمظػببراقمواظببدتل مدعببقعممم

 مطؾبفوممظؿصرصوتمأبل مدعقعميقوتـوماظؼودقيمبوحـٔمسبـمظؼؿبيماًؾبزممم

ماغػفرتؿبمعرةمواحدة مطؾفومألنمػوظيمبوتًمبعقدة.
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م
ؾبموحديمأبؽل متـفؿرمدعقسلمطؿومؼـفؿرماٌطرمعبـمصبقضل ممم بؼق

طقػمأوضػمتؾؽماظدعقع؟موعوذامأصعؾمبعدماظققم؟مرّومالمأضدرمسؾكمرؤؼيم

مػوظي.موعوذامسـفو مػؾمتلؿطقعمأنمتعقشمبعقدًامبؽؾمبلوري؟

ؾبمأضؿمجلدي موأخػلمرأدلمسؾ كمرجؾل مالمأذعرمببوظربدممجؾل

رشؿماظعقاصػ مبؾمأذعرمزلديمؼغؾل مالمأرؼدمأنمأسبقدمإظبماظؾقبً ممم

المأرؼدمأنمأصعؾمذقؽًو مالمأرؼدمأنمؼطؾبعمغفبورمجدؼبد مالمأرؼبدمأنمأرىممممم

مأحدًا.
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ذعرتؾبمبلحدػؿمؼؼرتب معـمخرجمؼبمػذاماظطؼسماظللءمشب ي؟مم

ؾبمرأدلمضؾقاًلمألغظبرمإظبمعبـمؼؼبػمإظبمجبوغم موظدمممم ػشبيتمطوغبًمممرصع

دالل مترتديمثقبًومػبرؼًومضوًٗومظؾقػالت موتؾػمرضؾؿفومبشولمذػم م

وذعرػوماألذؼرمضدمأصلدماٌطرمتلرضبؿفمٗوعًو مببؾمإنمثقوبفبومعـؿؼعبيمممم

مبوٌوء.

ؾبمأنمأرى مخوصيمؼبمرؼسمعـؾمػذاموحبوظبيمم طوغًمآخرمعـمتقضع

ؾبمسـؽمؼبمطؾمعؽون. ؿًب:مظؼدمحبـ مطفذه موظؽـفومضوظ

ؿبمإظبم ؿًب:مأغًمأخقمػوظي مأظقسمطذظؽ؟رطع مجوغمموضوظ

ؾًب:معوذامتػعؾٔمػـو؟ مضؾ

ؽبمعـمايػؾموطونماالغزسوجمبودؼًومسؾقؽ ميؼًم ؿًب:مظؼدمخرج ضوظ

ؽبمتل مبلرسيمطؾ ة. مبؽموظؽـؽمطـ

وٌببوذامتؾقؼببٔمبببل مطببونماظلببمالماظؿببوظل موظؽببـينمملمأغطؼببف مم

ؿب ؿبمإظبمجوغمموضوظ ؾبماظؾؼوءمصوعؿًو موظؽـفومجؾل :مػؾمتعؾؿ مأغبومموصضؾ

معـمطونمؼػرتضمأنمتؽقنمزوجيمععؿز.

ؿبمم ؾبمرأدلمبلرسيمهلذهماٌػوجلة موغظرتؾبمإظقفوموظؽـفومتوبعب رص

ؿب:م ؿبموضوظ ايدؼٌمدونماظـظرمإظلقب مطوغًمتـظرمصؼطمإظبماألعقاج مابؿلؿ

ؾبمزبؿؾػبيمسبـمممم المأخػلمسؾقؽمأغينمأذعرمبشلءمعـماظلعودة مظطوٌومطـب
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مشرؼؾببي مملمصبؿعـببومذببلءمعببـمضؾببؾ موملمععؿببز موظطوٌببومطببونمؼظببـين

ؾبمابـيمسؿفمواألضبربمإظقبفمعبـمحقبٌممممم غؿقوورمؼبمذلءمسبؾفمدقؼًو مطـ

ماظـلىمواٌول مػذامطؾمعومؼبماألعر.

ؿبمأغفبومتعبرفمععؿبزًا ممممم تذطرتؾبمظقػؾيمحدؼــوماظلوبؼ مظؼدمضوظب

وملمتشلمأنمتؿقدثمبلقءمسـفمعؾوذرة ماآلنماتضحمطؾمذلء.مغظرتؿبمإظلقبم

ؿًب:مٌوذامملمتشلمأنمتؿزوجمأخؿبؽمػوظبيمعـبف؟مدبقفعؾمعـبؽممممممأخ ًامو ضوظ

مرجاًلمدعقدًا.

ؾًب:مرّببومدببقفعؾمعببينمرجبباًلمثرؼببًو موظؽـببفمالمؼلببؿطقعمأنم ضؾبب

مصبعؾينمرجاًلمدعقدًا.

ؿبمداللمأطـر موػذهماٌرةمذعرتؾبمأغينمأغظبرمسبـمضبربمإظبمممم ابؿلؿ

ردبؾف ممصؿوةمصوتـيمظؾؿرةماألوظب مأبعدتؾبمغظريمسـفو موملمأسبرفمأؼبـمأمم

ؿًب:مرّومصبؿعـومذلءمعو. مصودؿؼرمبٔمضدعل مضوظ

ؾًب:مثقوببؽمضبدمتؾؾؾبًمٗوعبًو ممممممممم دؽؿـومظػبرتة مغظبرتؾبمإظقفبوموضؾب

مدؿصوبٔمبوظربد.

ؽب. ؿًب:مأصعؾمطؿومتػعؾمأغ مضوظ

ؾًب:مظقسمسؾقؽكبمأنمتػعؾلمذظؽ مسقديمضؾؾمأنمؼؼؾؼقامسؾقؽكب. مضؾ

ؿًب:موػؾمدؿؽقنمخب ؟ مدلظ
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ؾًب:مالمتؼؾؼلمسؾلقب. مضؾ

ؿبموض ؿًب:مدـؾؿؼلمذبددًا موالمتؼؾؼمسؾكمػوظبي مإنمععؿبزًامممغفض وظ

مؼعؿينمّومْؾؽمجقدًا.

مّومْؾؽ...

ؿبمببلمممممم شودرتؿبمدالل موأسرتفمأغينمضدمػبدأتؾبمضؾبقاًل مظؼبدميؼب

ؿبمسينمرقؼاًل مإغفومصعاًلمزبؿؾػي. موحبـ
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 هالْ |الفصل اخلامط ًاألربعٌن م■

لمأغببدمببوظزواجمسؾببكمممأعبل ماغؼضبكمايػبؾمسؾبكمخبب  مورضبممممم

عضض موظؽـمععؿزًامملمؼؽبـمدبعقدًا مإغبفمالمضببىمرؤؼبيمأغببدمسؾبكمممممممم

ماإلرالق.

ؿبمشودرماىؿقع مأدبؿطقعمأنمأجبزممأنمأشؾؾقبيمممم بعدمعؾورطوتلبمروظ

ايوضببرؼـمالمضبؾقغـببو موالمؼؿؿـببقنمظـببوماًبب  موضببدمسببزعفؿمععؿببزم

بعالضيمرمسقيمتبربطفؿمالمأطـبر مطقبػمؼلبؿطقعمأنمصبوعبؾمطبؾمػبذامممممممم

ماىؿع؟

ؾبمسؾكمسوئؾيمععؿز مإغبفماببـموحقبدمممم بعدمإرػوقمؼقممحوصؾمتعرقبص

ظقاظدؼف مواظدهمدائؿماالغشغولمبوظلػر موضدمحضرمايػؾموشبودرمدبرؼعًوممم

ؾبمأدريمإذامعبومطبونمراضبقًومسبـماظبزواج ممممممم إظبمسؿؾفمؼبمبؾدانمبعقدة مظلب

ؿبمطذظؽ. موظؽـمعومأغومأطقدةمعـفمأنماظلقدةمغوػدمظقل

ؼؿـببوماًوصببيمؼبماظؼصببر ماٌؽقغببيمعببـمثببالثممأخبب ًامدخؾـببومزاو

جؾلوتمادؿؼؾولمؼبمصوظيمضبكؿيمهبقطمبفبوماظـبقاص  موأرببعمشبرفممممممم

مغقم موعطؾكون موثالثمغّبوعوت موشرصيمرعوم موعؽؿؾي.

ؼؾدومطؾمذلءمجدؼبدًا موالمأزبـمأنمأحبدػؿمطبونمؼعبقشمؼبمػبذهممممممم

ماظزاوؼي مرّومؼدخؾفومععؿزمظؾؿرةماألوظبمطذظؽ!
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قًو مإغفمعـزسٍمٓومجرى مأظؼبكمّعطػبفمسؾبكممممملمؼؽـمععؿزمراض

ماألرؼؽيمؼؼقل:مػذهمعفزظي مملمأرمحػؾيمأدقأمعـمػذهمؼبمحقوتل.

ؾبمعـبفمحؿبكمغظبرمممم أرؼدمأنمأحوولمتفدئؿف موظؽـينمعومإنماضرتب

إظلقبموضولمؼبماغزسوجمذدؼد:معوذامسـكمّومصعؾ مأنمضبضرمأعبومماىؿقبعممم

 مظؼبدمأػبوغينمأعبومماىؿقبعمممممظقؼقلمأغفمالمضبؾين موالمؼرؼدمػذاماظزواج

مؼبمثقان.

ملمأدؿطعماظرد مأغبدمأبلطمعـمأنمؼـقيمإػوغيمأحدػؿمسؾـًو مظؼدم

حضرمعـمأجؾل موظؽـمععؿزًامظـمؼػفؿمذظؽمسؾكماإلرالق معبوذامسؾبلقبمأنممم

أصعؾ؟مأغوماآلنمزوجيمععؿز موظؽـفوماٌرةماألوظبماظيتمأراهمصقفومعـزسفًوم

مػؽذا مطقػمؼفدأ؟معوذامأصعؾ؟

زلدهمسؾكماألرؼؽيمبؽؾماغزسوج موتلصػمبصقتمعلبؿقع مممأظؼك

ؾبمإظبماٌبرآةمؼبماظصبوظيممممم المأزـماظؽؾؿوتمطوصقيمظؿفدئؿف مترطؿبفمواوفب

أغظرمإظبمغػلل مإغينمصعاًلمأبدومعبقؾيمبوظـقوبماظؾقضوء موبفذاماٌؽقوجم

اظـوسؿ مبدأتؾبمأغزعماظطرحيمعـمسؾكمرأدل موأصؽمايفوبمظؾؿرةماألوظبم

ؿبمشرصيت مأعوممذكصمظقسمأغبد.ؼبمشرصيمظق مل

ؾبماٌعطببػمم بفببدوءماغلببوبمذببعريماظطقؼببؾمسؾببكمطؿػببل موغزسبب

ؾبمحرؼصبيمسؾبكمأنممممممم األبقض مصؽشػمسـمذراسبونمغوسؿؿبون مإذامعبومطـب
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مؼلؿؿرمػذاماظزواجمصعؾلقبمأنمأطقنمذطققبي.

ؾبمبصقتلبمظطقػمؼلؿعفمعـماظصوظيماألخرى:مععؿزمسزؼزي م غودؼ

ؽبمإظبمػـومضؾقاًل. مػاّلمأتق

ؾبمردقبه:معوماألعر؟مس مع

ؾبمبصقتلبمالمؼدسقمإظبماظؼؾؼ:مػـوكمذلءمشرؼىمؼبماظصوظي.م مضؾ

غفضمودخؾماظصوظي مإغفوماٌرةماألوظبماظيتمؼراغلمصقفبومؼبمحؾبّؾبيممم

ؾبمممم ؾبمشـقبي مرّبومظلب طوعؾي مأضػمأعوعفمبـؼيمطؾ ةمٌومأعؾؽ مرّومظل

مغؾقؾي موظؽـينمعبقؾيموذطقي مظؼدمأرادمذظؽموظفمذظؽ.

زمسوجزًامسـماظؿعؾ  مأدؿطقعمأنمأجبزممأغبفمغلبلمعبوممممموضػمععؿ

طونمعـزسفًومعـمأجؾبف موعبومحصبؾمؼبمايػبؾ موأغببد مواٌعبزوعٔ ممممممم

مواظعوملمأعبع مإغينمصؼطمعـمؼرىموعـمؼلؿعموعـمؼعل.

ؿبمسؾكموجفبفمابؿلبوعي مواضبرتبمعبين موأعلبؽمممممم أخ ًامارتلؿ

وظبماظبيتممؼديموضؾقبؾبفو مثبؿمرصبعمؼبدهمظبقالعسمبشبرتل مإغفبوماٌبرةماألمممممممم

مغؿالعسمصقفو مإغفمصبقدمعومؼػعؾ.

■   ■   ■ 
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ؾبمإظبماٌـبزل موظؽبـينممممم ؾبمأدريمطؿمطوغًماظلوسيمسـبدعوموصبؾ ظل

موجدتؾبمصققجمععمعـللقبمؼبماغؿظوري مإغفؿومصبؾلونمأعومماظؾوب.

غفببضمصقببقجمدببرؼعًومسـببدعومرآغببل مرطببضمإظببلقبموضببول:مأخبب ًامم

ؽبموٌوذامالموقىمسؾكماهلوتػ؟حضرتؽب مظؼ مدمضؾؼـومسؾقؽ مأؼـمطـ

مضولمعـللقب:مظؼدمأخربتؽمأغفمدقعقدممبعدمحٔ.

مغظرتؾبمإظقفؿومودلظؿؾبفؿو:معـذمعؿكموأغؿؿومجوظلونمػـو؟

ؽبمعبـمايػبؾموظؽــبومملمغعـبرمممممم ضولمصققج:محبــومسـؽمعذمخرجب

مسؾقؽ مصؼررغومأنمغـؿظرك.

مطؾمػذاماظقضً!م

ؽب؟ مضولمعـللقب:مأؼـمطـ

ؾبمأرؼبدمأنممممممم ؾبمببوبماظشبؼيموأغبومأضبقل:مطـب رلرلتؾبمرأدل موصؿق

مأطقنموحدي.

ؾبماظشؼيمودخالمعـمبعدي مأعلؽمصققجمّعطػلماظبذيمطبونممم دخؾ

عغؿقرًامّقوهماٌطر موحبٌمسـمثقبوبمأدبؿؾدهلومعبـماًزاغبي مبقـؿبومممممم

مأذعؾمعـللقبماظؿدصؽيمؼبمعـؿصػماظصوظي.

ؾبمإظبماٌطؾومألدؽىم ؾبمثقوبل مواوف اظعصب مظـالثؿـبو مممادؿؾدظ
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ملمأطببـمأذببؿفلماألطببؾ موظؽببـينمملمُأردمايببدؼٌمإظبمأيمأحببد محؿببكمم

مإظقفؿو مرشؿمأغينمواثؼمأغفؿومؼـقؼونماٌلوسدة.

ؾبمثالثببيمطببموسمعببـماًزاغببي مووضببعؿؾبفومسؾببكمرببرفمم أخرجبب

ؿبمذراسبلممم ؾبمحؿكمأعلؽمسؾؾيماظعص محؿكمضبرب اظطووظي موعومإنماظؿػػ

ؿبمإحبداػومسؾبكماألمم رضمواألخبرىمؼبمحبقضما٘ؾبك ممممبوظؽموس مدؼط

ؾبماظـوظـيمسؾكماظطووظي. مبقـؿومأعلؽ

تؾعـرمزجوجماظؽلسمسؾكماألرض مبقـؿوماغشؼماظؽلسمؼبما٘ؾبكمم

ؾبممممممم ؾبماإلعلوكمببفمصفبرحين مببدأتؿبمؼبديمتـبزف مأعلبؽ ضؾقاًل محووظ

ؾبمبفومؼديمبلرسي مبقـؿومحضرمصققجموعـللقبمٌلوسدتل. ماٌـشػيموظػػ

عـمسؾكماألرض مبقـؿومحبوولمعـلبلقبمأنمممبدأمصققجمصبؿعماظزجوجم

ؾًبمأنمأثـقبفمسبـمذظبؽ موأبعبدتؾبمؼبديمطبلمالممممممممم ؼطؿؽـمسؾكمؼبدي محووظب

ؼؾؿسمدعل مملمأغبسميظبيمواحبدةمؼبمحقبوتلمأنمػبذاماظبدممضبؿبؾمؼبمممممممم

جعؾؿببفمأدببقأماٌقؽروبببوتمؼبماظببدغقو مواسؿببدتؾبمأنمأطببقنمحرؼصببًومسؾببكم

ماماٌرض.اٙوصظيمسؾكمعلوصيمبقينموبٔماآلخرؼـمصقؿومطبصمػذ

سـدعومأبعدتؾبمؼديمسـمعـللقبمحوولمسؾكماألضؾمتـظقبػما٘ؾبكممم

عـماظزجوج موظؽـينمعـعؿفمعـمذظؽمأؼضًو مصؼدمطبونمدعبلمؼؾطبوماٌؽبونممممم

ؾبمإظقفؿومأنمؼرتطومطبؾمذبلء ممم ؾبمإظقفمأنمؼؾؿعد مبؾمرؾؾ واظزجوج مرؾؾ
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ؾبمإظقفؿومأنمؼغودراماٌـزل. موأخ ًامرؾؾ

مطوألرػول!مضولمعـللقب:معوذامبؽ؟مأغًمتؿصرف

ؾًب:مأغومملمأطـمرػاًلمؼبمحقوتل مأرجقطؿوماترطوغلموحدي. مضؾ

غظرمصققجمإظبمعـللقبماظذيمأصرقبمسؾكماظؾؼبوء مألغبفمؼعؾبؿمأغبينمؼبممممم

حوجيمإظبمعـمؼؼػمإظبمجوغمماظققممأطـبرمعبـمأيمؼبقممآخبر موأغبينمالمممممم

ؾبمؼبماظصبوظيمظقؾعبدامممممم ؾبماٌطبؾوموجؾلب أسينمعومأضقلمصعاًل موظؽـينمترطب

ؾبمسـمؼديماظبيتمطوغبًمعبومتبزالممممماػؿؿوع فؿومسـماظزجوجماٌؽلقر مطشػ

متـزف.

لبمضص مرؾىمعـلبلقبمعبـمصقبقجمأنمؼغبودر موأنمؼرتطبفمممممم بعدمصؿ

وحدهمإظبمجوغم مملمؼـوضشمصققجماألعرمأطـر مصؾؿمأطبـمأغبقيمايبدؼٌمممم

إظبمأحدػؿ ماضرتبمعينموضول:مدقؽقنمطؾمذلءمسؾكمعبومؼبرام مالمتبمذكبمممم

مغػلؽ.

مععمعـللقبموحدغو مجؾبسمعـلبلقبمإظبمجبوغمممممشودرمصققجموترطين

ؼـظرمإظبمؼديماظيتمأذدمسؾقفبومبوٌـشبػي مضبول:معبومغبقعماٌبرضماظبذيمممممممم

مدبػقف؟

المؼؾبعؼؾمأغفماطؿشػماألعرمبفبذهماظلبرسي مغظبرتؾبمإظقبفمأضبقل:مممممم

مسػقًا؟
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ؽبمالمترؼدغلمأنمأٌلؽ موالمترؼدمأنموريمصقصًوم وظؽـفمضول:مأغ

مٌالرؼو ماظلؾقب ماظؿفوبوتمؼبماظؽؾد؟ظؾقزقػي مػـوكمعومدبػقف مأػقما

رلرلتؾبمرأدل مإغفمظقسؽبمصؾؾًومواثؼبًومصقلبى مإغبفمذطبلمصعباًل مممممم

متوبعمؼللل:مإؼدز؟

ملمأحببرقبكمدببوطـًو مصببؿؿـومصببرتةمإظبمأنمغفببضمعـلببلقبمظقعببقدمإظبمم

ؾبمصبقتؽبممم ؾبمأنمأزؾقبمصوعؿًوموظؽـمعومإنممسعب اٌطؾوموؼـّظػماٌؽون محووظ

ؾبمبصقتلبمؼلؿعف:مإغفماإلؼدز.اظزجوجمؼؿقركمؼبما٘ؾكمحؿكم مضؾ
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ؾبمطونمأغبدم إغفوماٌرةماألوظبماظيتمالمأحؾؿمصقفومبلعل مطؾمعومرأؼ

مؼرطضمعؾؿعدًا مإغفمبعقدموظؽـينمواثؼيمأغفمػق مؼؾؿعدمأطـرمصلطـر...

ؾبمسقين مإغينمسؾكمصراشمزبؿؾػماظققم مؼبمشرصبيموادبمم عيمصؿق

برقباضي متزؼقبـفوماظمظهمؼبمطؾمزاوؼي موتؿدّظكمعبـمدبؼػفومثرؼقببومطبؾ ة ممممم

وإظبمزاوؼببيماظغرصببيمػـببوكمغببوصقرةمصببغ ة مأمسببعمصببقتؽبماٌقببوهمصقفببومم

مصقشعرغلمبوظراحيمواهلدوء.

األػؿمعـمذظؽمأنمععؿزًامطونمإظبمجوغم مؼغؿضمسقـقفمبودؿلالمم

فمببوتمطوألرػبول مممملمأسوؼـفمؼبموجففمعـمضؾؾ مإغفمؼـوممبفدوء موجفبم

ؽبمذبقؽًومؼبوممممم ػذامػقماظرجؾماظذيمضبصؾمسؾكمطؾمعومؼرؼد موظؽـبؽمغلبق

مأغبد مأغومأؼضًومأحصؾمسؾكمطؾمعومأرؼد.

أردتؾبمأنمأد مؼبماظشؼيمألتعرفمسؾكمعراصؼفو موظؽـينمأؼضبًومملمم

أطـمأرؼدمأنمؼلؿقؼظمععؿزمدونمأنمأطقنمإظبمجوغؾف مصببىمأنمأطبقنمأولممم

دؿؼعمسقـبوهمسؾقبف مأعبوماظشبؼيمصلبقطقلمبؼبوئلمممممممعومؼرىماظققم مأولمعوم

ؾبماظؽوؼبمٌعرصيمطؾماظؿػوصقؾماظصغ ة. مصقفو موظديماظقض

ؾبمعلؿؾؼقيمأغؿظرماظؾقظيماظيتمؼػؿحمصقفومسقـقف متبرىمأؼبـممم بؼق

ػقماآلن موّوذامضبؾؿ؟مأيمغقعمعـماألحبالممتبراوده؟موػبؾمؼعؾبؿمأغبينمممممم
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ؾبممممأحؾؿمبقاظدتلمطؾمؼقممعذمتقصقبً؟موػبؾمسؾقبفمأنمطبممم ؿقببـمأغبينمحؾؿب

مبلغبدماظققممدونمطؾماألؼوم؟

ظـمأخربهمبذظؽمبؽؾمتلطقد موظؽـماظػضقلمؼعرتؼينمألسؾبؿمؼبمأيمم

جزءمػقمعـماظعوملماآلن مػؾمأغومػـبوكمأؼضبًو؟مػبؾمحفبزتؾبمجبزءًامعبـممممممم

أحالعف؟معؿكمؼلؿقؼظمسودة؟مػبؾمسؾبلقبمأنمأحضقببرمظبفمذبقؽًومعبومضؾبؾمأنمممممممم

ظبديماظقضبًماظؽبوؼبمٌعرصبيمممممؼلؿقؼظ؟مػؾمػقمععؿودمسؾكمروتبٔمععبٔ؟ممم

اظؿػوصقؾماظصغ ة موظؽـينمأرؼدمأنمؼؽقنماظققممٓقزًا مالمبؾمطؾمأؼوعـوم

مصبىمأنمتؽقنمٓقزة.

ؾبمصقتًومؼرنمؼبماظشؼي مإغبفمؼبدقمطؿبومتبدقماظلبوسوتمممممم صفلةممسع

اظؽببؾ ةموظؽببـمصببقتفمأظطببػموأرق مغظببرتؾبمإظبماظلببوسيمإغفببوماظـوعـببيمم

م.صؾوحًو موضدمبدأمععؿزمؼػؿحمسقـقف

غظرمععؿزمإظبماظلوسيمإظبمجوغؾفمحبرطبيمروتقـقبيمععفبقدة مثبؿممممم

غظرمإظبمغوحقيتموادؿقضػفموجبقديمإظبمجوغؾبفمظؾقظبي مابؿلبؿموضبول:مممممم

مصؾوحماً  معـذمعؿكمأغًمعلؿقؼظي؟

ؾًب:مغصػمدوسيمتؼرؼؾًو معومطونمذاكماظصقت؟ مأجؾ

مرصعمجلدهمبؿـوضؾموأجوب:مإغفمعـؾقبف.

ؾًب:مظؼدمرنقبمؼبمأسبوءماٌـزلم مطؾف!ضؾ
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ضول:مإغفمعـؾفماظلوسيماظـوعـيمظؾفؿقبع مطّؾـبومغلبؿقؼظمؼبمغػبسممممم

مععًو.مراظقضً موغؿـوولماإلصطو

ؾًب:مععمعـمتؿـوولماإلصطو م؟رإغفمروتٔمربددمأطـرمٓومزــً مضؾ

أجببوب:مدببؿؽقنمواظببدتلمػـببوك مإذامعببومطببونمواظببديمؼبماٌـببزلمم

مصلقؽقنمععـو موػذامعلؿؾعد.

اظقببقممدببؿؿـوولمزوجببيتممتقضببػميظببيموحببدقبقمؼبقبموضببول:موعببـ

مععـو.مراإلصطو

ؾبمأصضبؾمأنمغؿـبوولماإلصطبومممم ؾًب موظؽـينمأسرتفمأغينمطـب مرابؿلؿ

موحدغو.

ؾبمسؾكماظػبقرمم غفضمعـماظػراشمسؾكماظػقرمظقلؿؾدلمثقوبف مصفؿ

م.رأغفمؼؿقجىمسؾلقبمأنمأصعؾماظشلءمذاتفموإالمتلخرتؾبمسـماإلصطو

قلبقي مػـبومممخرجـومعـمجزئـوماًوصمؼبماٌـبزلمإظبماظصبوظيماظرئمم

طونمزصوصـو موػـومحضرمأغبد مغظرتؾبمإظبمععؿزمأرجقمأالمؼؽقنمضدمتذطرم

األعسمعبـمجدؼبد موظؽـبفمطبونمػودئبًومؼؿفبفمإظبمشرصبيماٌوئبدةمبشبؽؾمممممممممم

معلؿؼقؿ.

دخؾـوماظغرصي مإغفوماٌرةماألوظبماظيتمأدخؾبفومصقفبو مطؿبومؼبمطبؾممممم

غظقػبًوموعـّظؿبًوممممأرجوءماٌـزلمطونماظؾالطمبرقباضًو مواظـرؼومطبؾ ة مواٌؽبونمم
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بعـوؼي مطوغبًماظطووظبيمطبؾ ة مضبقرفبومأربعبيمسشبرمطردبقًو مسؾبكممممممممم

اظطرفماظؾعقدموؾسماظلبقدةمغوػبدمؼبماغؿظورغبو مطوغبًمترتبديمثقوببًوممممممم

ؾبمعبومأذبورهمممم عبقؾيمغوسؿي مأذؾفمبروبمحرؼريمأغبر مأعومأغومصورتبدؼ

ؾبمؼبمحقوتل. مسؾلقبمععؿز مروبمبـػلفلمضطين مطونمأغعؿمعومارتدؼ

ؾبمطؿومصعؾ موجؾلبـومسؾبكمممأظ ؼكمععؿزماظؿققيمسؾكمواظدتف موصعؾ

ماٌوئدة مػقمؼبماظطرفماٌؼوبؾمظؾلقدةمغوػد مبقـؿومأجؾسمإظبمْقـف.

طوغببًماألرؾببوقمعغطببوة مواٌقزػببوتمؼؼػببـمؼبماغؿظورغببو مهؿببؾممم

ؿبمهلو مثبؿموبووزتينممم ؿبمإظبمغوػدمودؽؾ قبمإبرؼؼماظعص  ماوف إحداػ

ؿبمسبمم ؿبمٌعؿز موتـققبب ـماظطووظبيمدونمأنمتلبؽىمظبل مغظبرمععؿبزممممممودؽؾ

مإظقفومودلل:مٌوذامالمتلؽؾٔمظزوجيت؟

ؾبمأطقدةمأنمػذاماظؿصرفمملمؼؽـمّقضمإرادتفو مصؼدمطوغبًمم طـ

ؾبمبؾلوري:مإغفومتعرفمأغينمالمأحبىمسصب ممم اظلقدةمغوػدمعؾؿلؿي مضؾ

ؿبمأنموؾىمسص ماظؽرز. ماظربتؼول موظؽـفومغلق

أخبرى مورؾبىمإظقفبومأنموؾبىمممممأذورمععؿزمبنصؾعفمإظبمعقزػبيمم

ؿبمؼبمثقان. مسص ماظؽرزمظل مصػعؾ

أذورتؿبماظلقدةمغوػدمإظبماٌقزػوتمأنمؼرصعـماألشطقيمسـماألرؾوق م

إالمأنماظؿـببقعمؼبممرصػعؾببـ موطببؿمطببونماظطعببوممذببفقًو مرشببؿمأغببفماإلصطببوم
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اظلؾطوتمواظػطوئرمواٌؼؾالتمطونمطبؾ ًا ماآلنمصؼبطمببدأتؾبمأذبعرمزبقعمممممم

مذدؼد.

اظطعوممدونمأنمؼـطؼمأحدغومبؽؾؿي مػؾماظؿبقترمواظغضبىممممتـووظـو

ؾبمم طونماظلؾىمأممأنماظروتٔماظققعلمطونمؼؼؿضلمأالمطالممسؾكمرعوم؟مظلب

مأدري موظؽـينمظـمأطقنمعـمؼؾدأمبوظؽالم.

 موأخبب ًامغطببؼمععؿببزمظقؽلببرمصببؿؿًومعزسفببًومؼبمرأغفقـببوماإلصطببو

ماظؼوسي:مأعل مدـكرجمأغوموػوظيمؼبمرحؾيمإظبماىؾول.

ؿًب:موظؽبـماظـبوسممممممم تػوجلتؿبماظلقدةمغوػدمطؿبومتػوجبلتؾبمأغبو موضوظب

مدؿقضرمظؿؾوركمظؽؿوماظزصوف.

ضول:مظؼبدمببورطقاماظزصبوفماظؾورحبي مأرؼبدمأنمؼؽبقنمطبؾمذبلءممممممممم

مجوػزًامظؾرحؾيماظققم.

وضؾؾمأنمتـطؼمغوػدمبؽؾؿيمأخرىمأذورمععؿزمإظبمإحدىماٌقزػبوتمم

ؿبمعـمصقرػومظؿقضرمايؼو ئى.مغظبرتؿبماظلبقدةمممظؿففزمعومرؾى مصوغطؾؼ

غوػدمإظبلقبمؼبمادبؿقوءمذبدؼد مؼؾبدومأغفبومتظبـمأنمصؽبرةماىؾبولمطوغبًمممممممممم

ؾبمعؿػوجؽيمأطـرمعـفو. مصؽرتل موظؽـينمطـ

غفضمععؿزمسـماظطووظيموضول:مسـمإذغؽمؼومأعبل مػـبوكماظؽبـ مممم

مظـقضره.
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ؾًبمودرتؾبمعبعمععؿبزمخبورجماظصبوظي متبورطٔمغوػبدمتعبضقبمممممممم غفض

مأصوبعفو.

ؾبمععؿز:معؿكمخطرتؿب مظؽمصؽرةماظرحؾي؟مدلظ

أجوب:مأحبىمأنمغؾؿعبدمضؾبقاًل مصببىمأنمغؽبقنموحبدغومبعبضمممممممم

ماظقضً.

إغفمعـزسٍمٌومصبريمأطـرمعين مػؾمسؾبلقبمأنمأطبقنمأطـبرمحزعبًوممممم

صقؿومؼؿعؾؼمبوٌـزلموبوظلقدةمغوػبد؟مأسؾبؿمأغفبومهبوولمأنمتؾعبٌمإظبلقبممممممم

بنذوراتمؼقعقيمأغفومش مراضقيمبزواجمابـفومعين موأغينمذكصمشب مم

مقبمصقف موظؽـينمأسؾؿمذظؽمعـذماظؾداؼي.عرش

■   ■   ■ 
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 أمحد |الفصل الجامن ًاألربعٌن م■

ؾبمؼبمممم ؾبمصفببلةموادببؿقؼظ ؿبماظؾقؾببي مِبب ؾبمأدريمطقببػمعضبب ظلبب

ؾبمعـقعًومعو؟ معـؿصػماظققمماظؿوظل مػؾمتـووظ

صققجمطونمػـوماظؾقؾبيماٌوضبقي مأزبـينمرردتبفمعبـماٌـبزل مػبؾمممممممم

ماغزسٍمؼومترى؟

مملمأسبدمأسؿبؾمؼبماٌطعبؿ موأنمسؾبلقبماغؿظبورماظؾقؾبيمممممممتذطرتؾبمأغبينم

ؾبمأنمأحلىماٌؾؾغماظذيمدلجـقفماظشفرماظؼودم م يراديماٌكوزن محووظ

مرّومؼؽقنمأضؾمعـمغصػمعؾؾغماظشفرماٌوضل موظؽـمػؾمؼفؿمذظؽ؟

ؾبمؼبماظػراش مظقسمػـوكمعومأصعؾف مظقسمػـوكمعؽونمأذػبىمم بؼق

تػعؾ مصؽؾؿومتذطرتؾبفومأراغلمأغظرمإظبممإظقف موالمأرؼدمأنمأصؽرمبفوظيموعو

مععؿزماظذيمؼضقؽمسؾقـو.

ؾبمأدري موظؽببـمرأدببلممم ؾبمغصببػمدببوسيمأخببرى مظلبب رّببومِبب

ؾبمسص ًامطوغًمػوظيمضدمأسدقبتبفمضؾبؾمعغودرتفبو مممم ؾبمودؽؾ ؼمٌين مغفض

مترىمػؾمدؿعقدمإظبمػذاماٌـزلمظؾزؼورة؟

طببؾمذببلءمؼبمػببذاماٌـببزلمؼؿعؾببؼمبفوظببي مترتقببىماألثببوث ممممممم

مػرؼوت ماظصقر محؿكماظطعومموايؾقؼوت مظؼدمطونمعـزهلو.اٌز

ؾبمطلدبًومعبـممم ؾبماظعص مبلرسي مطونمبالمرعؿ موطلغينمذرب ذرب
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ؾبمغصبػفو ماسؿبدتؾبمدائؿبًومأنممممممم اٌوءمظقسمأطـر مأخذتؾبمضطعبيمخؾبزموأطؾب

مأتركماظـصػماظـوغلمهلوظي محؿكموإنمطونمظدؼـوماظؽـ .

ققرينمبوظبذطرؼوتمضبررتؾبمممأخ ًاموّومأنمطؾمزاوؼيمؼبماٌـزلمدؿ

ماًروج مظقسمإظبمعؽونمربدد مصؼطمسؾلقبمأنمأخرجمعـماٌـزل.

ؾبمؼبماظلببقق موضببودتينمضببدعويمإظبمعؿفببرمػوظببيماظببذيمملمم ٗشببق

أدخؾفمعـمضؾؾ مطونمعغؾؼًو مأظبقسمعبـماٌػبرتضمأنمؼعؿبؾمصقبقجمصقبف؟ممممممم

حؿكموإنمشوبًمػوظيمسـماٌؿفرمصؾقسمسؾكمصققجمأنمؼفؿبؾمسؿؾبف مإغبفمممم

ؿبمبف.طؾمعوم محؾؿ

ػؾمأدؿطقعمأنمأسؿؾمصقف؟مإغينمحؿكمالمأعؾؽماٌػؿوح مػبؾمأدبللممم

مصققجمسـف؟مػؾمدؿقاصؼمػوظي؟

ؾبمؼبمحدؼؼيمؼبمعـؿصػماٌدؼـي مغصػم سدتؾبمأٗشكمثوغقي مجؾل

دوسيموطوغًمداللمضدموجدتين ماضرتبًمعينمضوئؾبي:مأخب ًاموجبدتؽ مممم

ؾبمأغؽمظـمدبرجمعـمعـزظؽمسؾكماإلرالق. مزــ

كبمتؾقـٔمسين؟غظرتؾبمإظق ؾًب:مػؾمطـ مفومؼبمادؿغرابموضؾ

ؽبمؼبمحوظيمدقؽيماظؾورحي مأردتؾبمأنمأرؿؽـمسؾقؽ م ضوظً:مظؼدمطـ

مػؾمأغًمخب ماآلن؟

ؾبمأدري مملمؼؿغ مذلء. ؾًب:مظل مأجؾ



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ          ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

250 

ؿًب:مملمؼؿغ مذلءمؼبماًورج موظؽـمػؾمتغ مذلءمؼبمداخؾؽم ضوظ

ؽب؟ مأغ

ؿًب:مرّومؼشعركمذظؽمبؿقلـمإ ؽبمممأذرتؾبمبوظـػل مصؼوظ ذامعبومسؾؿب

مأنمػوظيمدعقدةمجدًا.

ؾًب:مإغفماظققمماألول مطقػمظؽمأنمهؽؿلمػؽذا؟ مضؾ

ؿًب:مأدفؾمٓومتظبـ ماظلبقدةمغوػبدمأممععؿبزمتؽبودمممممم ؿبموضوظ ابؿلؿ

متـػفرمشقظًومعـمدصوعمععؿزمسـمػوظي مأالمؼؽػلمذظؽ؟

ؾبمأدري مرّومؼؽقنمععؿبزمجبودًامجبدًامصقؿبومؼؿعؾبؼمبفوظبي ممممممم ظل

مزـمأغفمذكصمجقد.وظؽـينمالمأحؾف موالمأ

ؾبمأغينمأجؾسم ؿبمداللمسؾكماظؽردلماٌؼوبؾ ماآلنمصؼطماغؿؾف جؾل

إظبمأع ةمصوتـي مترتديمثقبًومبرتؼبوظلماظؾبقنمتزؼـبفماظبقرودماظؾقضبوء مممممم

وذعرػوماألذؼرمتزؼـفموردةمغوسؿيمتعّؾؼفومخؾػمأذغفو مهؿؾمحؼقؾبيمم

مظؿؽؿىمصقف.مأطربمٓومغعؿودمؼبماظـؾقالت مأزـمأغفومهؿؾمطؿؾًومأومدصرتًا

كبمتؽؿؾٔ؟ مدلظؿؾبفو:مأالمزظ

ؿًب:مبوظطؾع. مأجوب

مدلظؿؾبفو:مػؾمدؿؽؿؾٔمسـمػوظي؟

ؿًب:مالمأزـمذظؽ مظقسمؼبمحؽوؼؿفومذلءمٓقز. ؿبمثؿمضوظ مضقؽ
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ؿبمغؾقؾي. ؾًب:مإغفومظقل مضؾ

ؿبمأولمعـمؼدخؾماظؼصبقرمعبـمشب ماظـبؾالء ممممم ؿًب:موظؽـفومظقل ضوظ

مظقسمأعرًامجدؼدًا.

ػذامالمؼعبينمأؼضبًومأنماىؿقبعمؼؿؼؾبؾمممممملمأطـمأسرفمذظؽ موظؽـم

ماظقضع.

ؿبمداللمعـمحؼقؾؿفوماظدصرتماظبذيمتؽؿبىمصقبف مإغبفمذاتممممم أخرج

اظدصرتماظذيمرأؼؿؾبفمععفومعـمضؾؾ معوذامطوغًماظؼصبي؟مغعبؿمسبـمايبوطؿممممم

كبمتؽؿؾٔمؼبمحؽوؼيمايوطؿماظظومل؟ ماظظومل مدلظؿؾبفو:مأعومزظ

ؾبمأذعرمبشلءمشرؼىمؼؿعؾؼ ؿًب:مغعؿ موعومزظ مبفو.مأجوب

ؿب:مأذببعرمأغببينمالمأطؿببىمأصؽببوري مععظببؿممم ذببلءمشرؼببى مضوظبب

ؾبمأدريمٌوذا. ؿًب مظل ؿبمأومغؾبزس ماظصػقوتمضدمذطؾ

بدأتؿبمتؼرأمؼبمآخرمدطقرمطؿؾؿفبوموطلغفبومتؼرأػبومظؾؿبرةماألوظب ممممم

شرؼىمأعرمػذهماظػؿوة مإغفبومزبؿؾػبيمبشبؽؾمشرؼبى موظؽـفبومصبودضيممممممم

موظطقػي مرشؿمأغفومغؾقؾي.

كبمعـممدلظؿؾبفو:مػؾمسالضؿؽ حلـيمععماظلقدةمغوػد مأسينمأغؽمطـ

مدقؿزوجمععؿزًا.

ؿبمدونمأنمترصعمسقـفبومسبـماظؽؿبوب:مجقبدة مشوظؾبًومأخػبلممممممم أجوب
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ؿبمػـوكمعشوطؾمبقــو. مسـفوماظؽـ معـمرحالتلماظؼص ة مظقل

ؿًب:مدؿؽقنمػوظيمسؾكمعبومؼبرام ممم ؿبماظؽؿوبموغظرتؿبمإظلقبموضوظ أشؾؼ

مإغفومضقؼقبي موععؿزمإظبمجوغؾفو.

ملقبمأنمأرؿؽـمصعاًل؟مػؾمػذامطوفلب؟ػؾمسؾ

ؿب:مػؾمهىمأنمتؼبرأمإحبدىمطبؿم؟مػـبوكمعؽؿؾبيمممممم ؿبموضوظ غفض

مضرؼؾي مػؾمتلتلمععل؟

ؾًب مظقسمألغفومتلخذغلمععفومإظبمحقٌمتشوء مظقسمألغبينمم ارتؾؽ

دلطقنمؼبمصقؾيمغؾقؾيمعبقؾيمظطقػيمأعومماىؿقبع مببؾمألغبينمدبلضػممممم

مينمالمأجقدماظؼراءةمجقدًا.أعوممأطقامماظؽؿى مودقؽقنمواضقًومجدًامأغ

ملمترتكمظلما٘ولمظججوبي مصؼدمبدأتؿبمتل مإظبماٌؽؿؾبيموسؾبلقبممم

أنمأتؾعفومصقلى معوذامأصعؾ؟مػؾمأسؿذرمأممأد مخؾػفوموأتركماألعبقرمم

متل مبؾلوري؟مػؾمأتظوػرمأغينمأسرفمعومأضرأ؟

دونمإحلوسمعينمرصعبؿينمضبدعويمألتؾعفبو مودخؾـبوماٌؽؿؾبي مممممم

ةمؼبمجلدي موخقفمؼبمدضبوتمضؾبم مطوغبًماظرصبقفمممممذعرتؾبمبؼشعرؼر

ٓؿؾؽيمعـمحقظـو مملمأسرفمأنمػـوكمعؽؿؾيمطفذهمؼبماٌدؼـبي مالببدمأنممم

مػوظيمطوغًمترتودػومؼقعقًو.

ؿبمداللمخبطكمعلؿؼقؿيمودونمأنمتلبللمأومتلؿػلبرمسبـمأيمممم عش
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ذلء مإغفومتعرفمأؼـمتذػى موتعرفمأؼـمؼضعقنمطؿؾفو موالبدمأغفبومم

مػـومعرارًا.ضدمحضرتؿبمإظبم

دببرغومبببٔماظرصببقف موأخبب ًامتقضػـببومأعببوممرفقبمرقؼببؾ معؾببلءمم

ؾبمأدؿطقعمٗققزهمؼبماظؽؿىمإظبماآلن مصقرةم بوظؽؿىماٌؾققبغي موػذامعومطـ

ماظغالفموأظقاغف.

أعلؽًمداللمإحدىماظؽؿى موغووظؿفمظلموػبلمتؼبقل:مػبذامأولمممم

طؿوبمغشرتف مررقماظؾقٌ مإغفمؼؿقدثمسبـمعغبوعراتلماظؾلبقطيمعبعممممم

ماظـوسمؼبماظشورع موعومضصقبقهمسؾلقبمعـمأخؾورػؿمؼبماٌدؼـي.

ؾبماظؽؿوب مطونماظغالفمضبؿؾمصقرةمحوصؾيمضدْبي مإغفبوممم أعلؽ

ؾبماظصبػقيماألوظب ممم تشؾفمايوصالتماظيتمتلؿؼّؾفومعـمحٔمآلخر مصؿقب

ؾبمأحبدقمممممم ؾبمصبػقؿٔمأخبرؼٔ موبؼقب ػـوكماظؽـ معـماظؽؾؿوت مصؿقب

ؿًب:مػبذاممصقفو مسّؾفومتظـمأغينمأضرأمصق ؾب مصؼدمضوظ فو موؼؾدومأغينمنق

ماإلػداءمإظبمواظديمرغبفماهلل.

طونماًطمصغ ًامواظؽؾؿوتمعرتاصقبي مٌوذامالمؼؽؿؾقنمخببطمطبؾ ممم

مواضح؟

ؿبمطؿوبًومآخرموغووظؿينمإؼوهموػلمتؼقل:مػذاماظؽؿبوبمطؿؾؿبفممم غبؾ

مضؾؾمسوعٔ موضدمطدتؾبمأضوضكمسؾقف.
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ؾًب:مٌوذا؟اظؽؿوبمضبؿؾمصقرةمغؼقدموصؽقكمذػؾقي م مضؾ

ؿًب:مؼؿقدثمسـمدرضوتمطؾ ةمؼبماٌدؼـي مرشؿمأغبينمملمأذطبرممم ضوظ

مصقفمادؿمأحدػؿموظؽـماألشـقوءمظقلقامطـورًا.

ؿًب:مأعومػذامصفقمؼؿقدثمسـمحؽوؼبيمصؿبوةممم ؿبمطؿوبًومثوظـًوموضوظ غبؾ

ؿبمضصرماظـؾالء. مبلقطيمدخؾ

ؽبمػذاماظؽؿوبماغؿؾوػلمدونماىؿقع مصقفمصقرةمدبالملمتبمديممم ظػ

ؿبمحؽوؼيمحؼقؼقي مإغفمتصقرمصؼطمٌومدبقفري مممإظب ؿًب:مظقل اظلؿوء مضوظ

مأمسقؿفمصعقدماظلالملمظؽـرةماظلالملمؼبماظؼصر.

ؾبمأغفمتعؾ مذبوزيمسـماالرتؼوء. ؾًب:مزــ ؾبموضؾ مابؿلؿ

ؿًب:مرؾعًومػقمطذظؽ. ؿبموضوظ مضقؽ

ؿًب:مػؾم غظرتؾبمإظقفو مػؾمطوغًمٗوزحينمأممأغفومدبؿربغل؟مضوظ

مؿوب؟هىمأنمتلؿع ماظؽ

أدؿع ه؟مإذامعومادؿعرتؾبفمصفذامؼعبينمأغبفمسؾبلقبمأنمأضبرأه مػبذامممممم

ؾبماظؽؿوبماألخب  مم أصعىمسؾلقبمعـمسؿؾمثالثيمأذفرمدونماغؼطوع مصؿق

خّطفمصغ مأؼضًو موظقسمصقفمصقرمتقضقققيمسؾكماإلربالق مطقبػمظبلمممم

مأنمأضرأمذقؽًومطفذا؟م

الحؼبًو ممبدأتؾبمأذعرمبوظؼؾؼ مإذامعومادؿعرتؾبفمصنغفومدؿللظينمسـفم
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مودـؿقدثمسـماألحداثمصقف موالبدمأغفومتػعؾمذظؽمظؿقادقينموظؽـ...

ؿًب:مدبؿلخذممم ؿبمداللمطؿوبم"صعقدماظلالمل"معـمؼدي موضوظب أعلؽ

مػذا.

م
أسودتؿبماظؽؿىماألخرىمإظبمعؽوغفو مبقـؿومأخذتؿبمػذاماظؽؿبوبمإظبمم

ؿبمادؿماظؽؿوب موأخذتؿبمورضيمصبغ ةموضبعؿفوممم علموظيماٌؽؿؾي مودفقبؾ

أدريمعومطؿىمصقفو مصؾؿمأطـمسؾكمدراؼبيمبلدبؾقبماالدبؿعورةمؼبمممممصقفمال

ماٌؽؿؾي.

ؿًب:مظدؼؽمأدؾقسونمظؿكؿؿف. ؿبمإظلقبموضوظ ماظؿػؿ
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مأعل مػذهمرحؾيمعـماظعؿر.

أغوموععؿبزموحبدغو مأعبوممأعببؾماٌـبوزر مؼبمأعببؾماظغبرف مؼبمممممممم

مأعبؾمأجقاء.

 مؼطبؾمسؾبكماىؾبولماألخبرىمممممنؾسمؼبمصـدقمسؾبكمضؿبيماىؾبؾممم

واظـّؼوالتمبٔماىؾول مطؿومغلؿطقعمعشوػدةماظغققممتل معبـمحقظـبو ممم

مإغـومؼبماظؼؿقبي.

ؼبماظصؾوحمؼؾبؼدقبممظـوماظشرابماظلوخـ موطؾؿوماحؿلبكمععؿبزمعـفبومممم

مذقؽًومؼذطرمأنمعؿفريمطونمؼصـعمأصضؾمعـمذظؽ.

وورةمشبرجمإظبماظـّؼوالت موغبذػىمإظبماىؾبولما٘بممممربعدماإلصطو

محقٌماظـشوروتمتؼوممػـوك.

تزجل مضػز مرب ان متلبققبق مطبؾمعبومأحؾبؿمببفمطبونمػـبو موإظبممممممممم

مجوغممععؿز.

ضضقـومأعبؾماألوضوتمؼبمأدؾقسٔمرائعٔ مطبدتؾبمأذرفمدعبقسلممم

موضًماظرحقؾ موظؽـمععؿزًاموسدغلمبرحالتمأخرىمأعبؾمؼبماٌلؿؼؾؾ.

مأعل مإغينمدبعقدة مسؾبكمخبالفمعبومطبونمؼؿكقبؾمأغببد مظؼبدمممممممم

ؾبمسؾكمعومأرؼد مأالمترىمؼومأغبدمأممأغؽمعومتزالمتؽوبر؟ محصؾ
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سدغومإظبماظدؼور مإظبماظؼصرماظذيمملمأسؿدمسؾقفمبعبد موضػـبومسؾبكمممم

اظؾوبمحقٌمصبؿؿعماٌقزػقنمالدؿؼؾوظـو موطوغًماظلقدةمغوػبدمتـؿظرغبوممم

مؼبماظداخؾ.

اسؿـكماٌقزػقنمبلعقرمايؼوئى مبقـؿومدخؾـومسؾكماظلقدةمغوػد م

ؿًب:مظبـمأثؼبؾمممممممممممماسبـك ؿًبموضوظب ؾًبمعـبؾمعبومؼػعبؾ مغفضب هلبومععؿبزمصػعؾب

مسؾقؽؿو مأسؾؿمأغؽؿومعؿعؾون موظؽـمػـوكمضقػماغؿظركمرقؼاًلمؼومػوظي.

مضقػ!مػؾمػقمأغبد؟

أذورتؿبماظلقدةمغوػدمإظبمبوبمؼبمزاوؼيماظغرصي مخبرجمعـبفمرجبؾمممم

ؼبماًؿلٔ مذومذعرمويقيمرعودؼي مؼل معرتؽزًامسؾكمسصومضدْبي مم

ؾبمأخب ًامإظبممموؼرتدي ثقوبًومبلقطي ماضرتبمعقبومووضػمأعوعلمإظبمأنمسرص

معـمأغظر...مإغفمأبل...

■   ■   ■ 

م

م

م

م
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 أمحد |الفصل اخلنضٌن م■

أدؾقسون مطونمسؾلقبمأنمأخؿؿماظؽؿوبمؼبمأدؾقسٔ مأغوماظذيمؼؼضلم

ػبسمدضوئؼمظؼراءةمسـقانمعؿفرمؼبماظطرؼؼمسؾلقبمأنمأخؿؿمطؿوبًومعـمعؽبيمم

مسٔ!صػقيمؼبمأدؾق

ؾبماألعرمعلؿققاًلمؼبماظؾداؼي موظؽـمسـدعومغظبرتؾبمإظبمؼبقعلممم زــ

ؾبمأنمظببديماظقضببًماظؽببـ مؼبماٌـببزل موحؿببكمأثـببوءمايرادببي م اطؿشببػ

مأدؿطقعمأنمآخذماظؽؿوبمععل.

ؾبمبعبدػوممممم ؿبمعينماظصػقيماألوظبمثبالثمدبوسوت ماطؿشبػ ادؿغرض

مأغفومصػقيماإلػداءمالمأطـر.

ؿبمعين دوسؿٔمرشؿمأنمسددمطؾؿوتفومطونمماظصػقيماظـوغقيمادؿغرض

ؿبماظصببػقيماظـوظـببيمدببوسي مواظرابعببيمغصببػممم أطـببر موػؽببذامادببؿغرض

اظلوسي مإظبمأنمبدأتؾبمأسؿودمسؾكمعـظرماظؽؾؿوتموحروفماىبرمبقـفبو ممم

وبدأتؿبمسقينمتعؿودماألحرف موبدأمسؼؾلمصبؿقبعماىؿبؾمأدبفؾمعبـمذيمممم

مكمأصفؿماٌغزى.ضؾؾ موملمأسدمعضطرًامإلسودةماظلطرمسشراتماٌرقباتمحؿ

راصؼينماظؽؿبوبمظقبؾمغفبور موملمأتقضبػمسبـماظؼبراءةمإالمسـبدعومممممممم

مأشػق موأصؾحمؼبمسوملمآخرمأظؼكمصقفمداللمهققينموتؾؿلؿمظل.

قًبمؼبماظصبػقوتماألخب ة مأسبرتفمأغبينمملمأرطبزمسؾبكمزببدةمممممممم ب
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ؾبمسؾبكماألضبؾمأنممم ؾبمبؿؽؿقؽماظؼراءة موظؽـينمصفؿ ايؽوؼيمحقٌماغشغؾ

ؿبمجعؾماظـؾالءمؼشعرنمبوظػؼراء موطبونماظؿبربعمؼبممماظػؿوةماظػؼ ةما دؿطوس

مذظؽماظعوممأطـرمعـفمؼبمأيمسوممآخر.

ظقسمػذامعومأرجبقه موالمضبؿبوجماظػؼبراءماظـؼبقدمعبـماألشـقبوء ممممممم

صوٌولمعؾؽماهللمؼقزسفمحقٌمؼشوء ماٌشؽؾيمؼبماظؿعوظلمسؾكماظـوس ماٌبولمم

مالمؼصـعماظـؾالء مطقػمأدؿطقعمأنمأذرحمذظؽ؟

ؾب ؾبمؼبمغبقممسؿقبؼ مشبدًامأسقبدماظؽؿبوبمإظبممممممممأشؾؼ اظؽؿوب موشرضب

ماٌؽؿؾي مػؾمدؿؽقنمداللمػـوك؟

■   ■   ■ 
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معوماظذيمجوءمبؽمإظبمػـو؟

طوغًمأولمعبؾيمأدؿؼؾؾمبفومواظدي مأعلؽمععؿزقبمبقديمؼـبؾقبفينمم

درمػبقمبصبقؾيمممإظبمعومأصعؾ مثؿمرؾىمإظبماىؿقعمعغودرةماظغرصبي موشبومم

مأعفمغوػدمأؼضًومظقرتطـوموحدغو.

ؾبمأغظببرمإظقببفمواظببدممؼغؾببلمؼبمم ؼبمثببقانمبؿـببوموحببدغو مبقـؿببومطـبب

سروضل مطونمؼؾؿلؿمبفدوءمإظلقبمدبعقدًامببرؤؼيت مصبؿحمذراسقبفمؼؼبقل:مممممم

مابـيتمػوظي مطؿمأغومدعقدمبرؤؼؿؽمذوبيمعبقؾيموغؾقؾي.

ؾًب:معوذامتػع ؾبمطؾمطؾؿيمعبقؾيمدبرجمعـمصؿف مضؾ مؾمػـو؟ووػؾ

مضول:مأػؽذامتلؿؼؾؾماظؾـًماظـؾقؾيمأبوػو؟

ؾًب:مأبوػوماظذيمطودمؼزوجفومسفقزًامخرصًو. مضؾ

ضول:مأسرتفمأنماخؿقوركمظؾزوجمطونمأصضؾمعـماخؿقوري موظؽبـمم

مالمأحدمؼلؿطقعمدبؿٔماظـصقى.

ؾًب:مظقسمغصقؾًو مإغفماٌولمؼومأببل ماٌبولماظبذيمجعؾبؽمتؼبرقببمممممم ضؾ

مبؽمإظبمػـو.مبدرًامإظقـو مواٌولماظذيمجوء

أذورمبوظـػلموايزنموضول:مػوظي مالمهؿؾلمحؼدماظؾورحي مظؼبدمم

ماخؿؾػماظؽـ ماظققم...
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ؾبمأضطعمحدؼـف:مػؾمبعـؿؿبَؽمإظبمػـومظؿقصؾمسؾكمبعضماظـؼقد؟ مضؾ

مضول:معـ؟

ؿبماظؽؾؿوتمعـمصؿلمبصعقبي:ماألصعك. مخرج

ؽبمضؾقاًلمثؿمضول:مزوجيتمعوتًمعـذمسوممؼومػوظي. مدؽ

قبمضؾقاًل مػؾمأغومدعقدة؟مػؾماغزاحمذلءمػذامخربمالمأ سرصف مصؿ

ؾبمأٗـكمهلومذظؽمأوم سـمغػللمطونمسوظؼًومظلـقاتمدونمأنمأدري مػؾمطـ

مأطـر؟مػؾماغؿفكمطؾمذلء؟م

رشؿمأغفومطوغًمبعقبدة موملمغؽبـمغلبؿعمسـفبومذبقؽًو موملمتؽبـممممممم

متمذؼـومسؾكماإلرالقمبعدمأنمشودرغو مإالمأنموجقدػومؼبماظدغقومطبونمطوصقبوًمم

ؾبمأدبقبؾمأغفبومممممم ظقمرضين مطونموجقدػومسذابًومظل مػؾمعوتبًمحؼبًو؟مطـب

مدؿعقشمأطـرمعين.

ؾبمأخبب ًا موبببدأتؾبمأضببقؽمبصببقتلبمخػقببػمدببوخرةمعببـمم ابؿلببؿ

ماألضدار محؿكماألصعكمٗقتمؼبماظـفوؼي.

مضولمواظدي:مالمتضقؽلمؼومػوظيمسؾكمعقتماآلخرؼـ.

ؾب:معـمؼعقشمؼبماٌـزلماآلن؟ مغظرتؾبمإظقفموضؾ

ؾبماظعؿبؾمؼبماٌدؼـبي مممممضول:مأ سقشموحديمأرسكماظغـؿ مظؼبدمترطب

صؾؿمأسدمضودرًامسؾكماظقصقلمإظبمػـوك مطؿومأنماظؿؽبوظقػمبوتبًمبوػظبي مممم
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اضطررتؾبمظؾقعمدبقورتل موبقبعمبعبضماألراضبلماظؾعقبدةمسبـماٌـبزل مممممممم

ؾبمبوظؾقببًموضطعبؿٔمضببرؼؾؿٔمأزرسفؿببومببٔمايببٔمواآلخببر مممم واطؿػقب

مضربماٌـزل.إضوصيمإظبماظؼطقعماظذيمأرسوهم

ػؾمسؾلقبمأنمأذػؼمسؾقف؟مأظقسمعومؼؼقظبفمربزغبًومأممأغبينمملمأسبدممممم

مأحسمبصؾيماظدممبقينموبقـف؟مػؾمأزـمأغفمؼلؿقؼمذظؽ؟

ؾًب:موعوذامؼؿقجىمسؾلقبمصعؾفماآلن؟ مضؾ

ؿًب مؼؾدومأغفمتػوجلمعـمببرودي مضبول:مأالمتلبؿؼؾؾٔمواظبدكممممم دؽ

ماٌلؽٔمؼبمعـزظؽماٌؿقاضع؟

ؾبمؼبمدكرؼي:معـزظلمظ قسمعؿقاضعًو مإغفمضصرمعـمأطربمضصقرمضؾ

ماٌدؼـي موواظديمملمؼؽـمعلؽقـًو مظؼدمطونمزوًٌو.

مضول:ماهللمؼغػرماظذغقبمؼومػوظي.

ؽبمادبؿؼؾواًلمم ؾبمبفذاماظؽرم مظرّومظؼق ؾبمأدريمإذامعومطـ ؾًب:مظل ضؾ

مأصضؾمعـمأغبد.

مضول:مأغبد مأظقسمػـو؟

ػـبومظبقالمممذعرتؾبمبغصقبيمؼبمحؾؼل مغعؿمطونمؼػرتضمبفمأنمؼؽبقنمم

ؾًب:مال مرصضمحقوةماظـعقؿ موصضقبؾماظعقشمؼبماظؿلققبل. مسـوده مضؾ

ؽبمواظدي مؼؾدومأغفمالمؼرؼدمعغودرةماظؼصبر موالمؼفبؿؿمببلعرمممم دؽ
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ؾبماًببدم مأعببرتفؿمأنمطبرجببقهمعببـماظؼصببر مممم أغبببد موظؽببـينمغودؼبب

مصؾقؾقٌمسـمأغبد.

ؿبمإظبمواظببدي موملمأردمأنمأذببوػدماظدػشببيمؼبموجفببفمٌببومم ملمأظؿػبب

ؾبماظطػؾيماظيتمطوغًمتؾعبىمؼبمايؼبؾممممأصعؾ  عوذامؼعرفمسـمابؿـف؟مظل

ؽبمتػعؾمبفومعبومم ؾبماظطػؾيماظيتمطـ ؽبماألصعكمإظبمحقوتفو مظل إظبمأنمأدخؾ

تشوءموتقجففومحقٌمتشوء مأغوماآلنماظـؾقؾيمػوظيمزوجيمععؿز موظبقسمم

مظؽمعؽونمؼبمحقوتل.

ؾبمزاوؼيتمعـماظؼصرمحقٌمطونمؼـؿظرغلمععؿز مطونمؼشبربمم دخؾ

ؽبمإظلقبموضبول:مػبؾممم سص ًاموؼراضىمواظديمؼغودرماظؼصرمعـماظـوصذة ماظؿػ

كبمأطقدةمعـمػذاماظؼرار؟ مأغ

لبمآخر. ؾًب:مأطـرمعـمأيموض مضؾ

غووظينمطلدلمألذربماظعص مععف موضول:مظـمأتبدخؾمؼبماٌوضبلممم

ؼببومػوظببي موظؽببـمػـببوكمأغببوسمالمشبؿببورػؿمؼبمحقوتـببو موالمغلببؿطقعممم

مغراضىمتلث ػؿمؼبمحقوتـو.تؾدؼؾفؿ موظؽــومغلؿطقعمأنم

وضعمؼدهمسؾكمذعريموضول:ماًقورمظؽ مأدؿطقعمأنمأصبـعمعـبفممم

معؾؽًو موأدؿطقعمأنمأرطؾفمخورجماٌـزلمطؾؿومحضر.

ؾًب:مدعمأعرهمظلموحدي. مضؾ
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 أمحد |الفصل الجانُ ًاخلنضٌن م■

ؾبمسؾكماظؽردلمأعومماٌؽؿؾيمأعلؽمبوظؽؿبوب مغعبؿمأرؼبدمأنمممم جؾل

ؼبماٌؽؿؾي موظؽـينمأؼضبًومأرؼبدمأنمأضوببؾمدالل ممممأسقدهمإظبمرّصفماٌكصصم

مسّؾفومتؿذطرماٌقسد.

ؾبمأدريمٌوذا موظؽـينمأذعرمأغفبومدؿقضبر مالببدمأنمتـؿظبرممممم ظل

مرأؼلمؼبماظؽؿوب مأظقسمطؿوبفو؟م

ؾبمأدريمعـمأؼبـمم ؾبمْقـًومومشواًل مظل اغؿظرتؾبمغصػمدوسي مأظؿػ

قضبًماٌـودبىمؼبمممطوغًمهّطمإظلقب مطؾمعومأسرصفمأغفومطوغًمهضبرمؼبماظم

ماٌؽونماٌـودى.

اغؿظببرتؾبمغصببػمدببوسيمأخببرى مغظببرتؾبمؼبماظؾعقببد مػـببوكمعببـمم

ؿبمداللمبؾمرجؾمؼؿؽهمسؾكمسّؽوز مإغفمؼـظرمووػلم ؼؼرتب مإغفومظقل

عؾوذرة موػـوكمابؿلوعيمخػقػيموحبزنمببودمسؾبكموجفبف مٌبوذامأذبعرممممممم

مبؼؾممؼـؼؾض.

ظقجبف مماضرتبماظرجؾمأطـر مووضبػمأعبوعل مإغبينمأذطبرمػبذاماممممم

أدؿطقعمدبقؾفمضؾؾمتؾؽماظؿفوسقدمواظشبعرماألببقضمواظؼوعبيماٌعقجقببي ممممم

وظؽـمظقػؾيمملمأطـمأصدقمعومتمطدهمظبلمسقـبوي مبؼقـبومسببدقبقمبؾعضبـومممممم

مصرتةمإظبمأنمغطؼمظقؽلرمطؾمذؽمؼبمغػلل:مأغبد مأالمتلؿؼؾؾمواظدك؟



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ          ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

266 

ؾبممممم ؾبمإظبماظبقراء موببدونموسبلمغطؼب ؾبمعـماظؽردلموتراجع غفض

متؿبمسؾكمغػلل:معوذامتػعؾمػـو؟بلولمطؾؿيمخطر

مضول:مأغومالمأسضمؼومأغبد.

ؾًب:مملموىمسـمدماظل معوذامتػعؾمػـو؟ مضؾ

ؾبمأغؽماألسؼؾ مظؼبدمتغب تؿبماظظبروفمؼبوممممم تـفقبدموضول:مظطوٌومزــ

مأغبد موملمأسدمأعؾؽمذقؽًومػـوك.

ؾًب:مبؾمإغؽمٗؾؽمطؾمذلء مسدمإظقفومصلغًمالمتلؿطقعماظعقشم ضؾ

مبدوغفو.

مًمؼومأغبد مصؾؿقرتعوماٌقتكمسؾكماألضؾ.ضول:مظؼدمعوت

عوتً مٌوذامأذؽمؼبمذظؽ مأعـوهلبومالمْقتبقنمضؾبؾمأنمؼعقـبقامؼبممممم

ؿبمبعدمػروبـو موظؽـينمأطقبدمم ؾبمأدريمعوذامصعؾ األرضمأطربماظػلود مظل

أنمعومؼزالمؼبمجعؾؿفوماظؽـ  مالمأدؿطقعمدبقؾفوموضبدمعوتبًمواغؿفبكمممم

مطقدػو.

مءمؼومأغبد.ضولمثوغقي:مظؼدماغؿفكمطؾمذل

ؾًب:موعوذامتػعؾمػـو؟ مضؾ

ؾبمأحبٌمسـؽؿو. مضول:مظؼدمجؽ

ؽبمصودضًو مأغومأسؾؿمبلعرموصبقؿؽمهلوظبي مأغبًمتعبرفممممم ؾًب:مظل ضؾ
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مجقدًامأؼـمسبـ مظؼدمبعـؿؽمإظقـو.

مضول:مإغفومعققبؿيمؼومأغبد.

طؿمعرةمسؾقفمأنمؼؽررػومحؿكمأصدق موظؽـفمتـفبدمثوغقبيموطلغبفمممم

مغ مؼومأغبد مظؼدمسرصؿؽمعـمبعقد.ؼؿقدثمإظبمرػؾمصغ موضول:مملمتؿ

ؽبمأغينمػـو؟ ؾًب:مطقػمسرص مضؾ

مضول:معـمؼلللمالمؼؿقه.

غظرمإظبماظؽؿبوبمؼبمؼبدي مصلخػقؿبفمخؾبػمزفبري مضبول:مػبؾمممممممم

مدبػلمأدرارًامسين؟

ؾبمعضبطرًامألذبورطؽمممم ؽبمتعرفمسـومذقؽًو مظلب ؾًب:معـذمعؿكمطـ ضؾ

مأيمذلء.

مضول:محؿكماظؾؼؿيمؼومأغبد.

ؾًب:معوذامترؼد؟ مضؾ

اٌلطؾمواٌؾبؾسمواٌبلوى مػبؾمدبؿؾكؾمسؾبكمواظبدكمبشبلءمممممممممضول:

مطفذا؟

ؽبمبفؿمسؾقـومعـذمدـٔ. ؾًب:مظؼدمخبؾ ؾبمدوخرًاموضؾ مابؿلؿ

مضول:مأغًمتعؾؿمأغفومطوغًماظلؾى.

ؾًب:مسذرمأضؾحمعـمذغى. مضؾ
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ؿبمػوظي؟ مضول:مػؾمدؿطردغلمطؿومصعؾ

ؾب:مػوظيمالمتلؿطقعمغلقونماظعبذاب موالمم ظؼدمضوبؾمػوظيمضؾؾل مضؾ

ممأغلوهمأؼضًو.أزـين

ؾًبمإظقفبومطبـ ًامممممممم ضول:ماهللمؼغػرماظبذغقب موأغبومأسبرتفمأغبينمعؾب

موزؾؿؿؽؿو.

ؾبمسؾكماظؽردل معبومسبودتؿبمضبدعويمهبؿؿالنمأطـبر معبوذاممممممم جؾل

ؾبمأرؼدمأطـرمعـمػذا؟مػؾمػـوكمعومأرؼدهمعـمواظبديمشب ماالسبرتافمممم طـ

نمبوظذغى؟مصققحمأغفمظـمؼغ مذقؽًومعبـماٌوضبل موظؽبـينمالمأدبؿطقعمأمممم

مأرؾىماٌلؿققؾ.

ؾًب:مػؾمدؿؾؼكمػـو؟ مغظرتؾبمإظقفموضؾ

ضول:مسؾلقبمددادمبعضماظدؼقن موذراءماظعبالج مصوظصبقيمملمتعبدمممم

طؿومطوغً موإذامعومنقـومؼبمذظؽمغلبؿطقعماظعبقدةمإظبماٌـبزلمععبًو مأالممممم

مهىمذظؽ؟

اظعقدةمإظبماٌـزل مظؼدمعضكمأطـرمعـممثبونمدبـقات موػوظبيمظبـممممم

معوذامأصعؾمصقفموحدي؟تعقدمإظبمػـوكمأبدًا م

ؽبمظؿفؿعماظـؼبقدمم ؾًب:مظـمأسقد موظؽـمإذامعومجؽ أذرتؾبمبوظـػلموضؾ

مصللدعكمظؽمبعؿؾمعـودى.
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المؼؾدومأغفمصرحمبذظؽ موظؽـفمضول:محلـًو موظؽـينماظققممعؿعىم

معـماظرحؾيماظطقؼؾي مأالمآخذمضلطًومعـماظراحي؟

ؾب:مبؽؾمتلطقد ماظشؼيمدؿػلمبوظغرض. ؾبمعـماظؽردلموضؾ مغفض
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 هالْ |الفصل الجالح ًاخلنضٌن م■

ؾبمممم ؾبمصقتمسزفمعبقؾمعـماظؼوسي مإغفمصبقتمبقبوغق مغزظب مسع

ؿبمظببديمخببربةمؼبماأليببونم اظببدرجمألجببدمععؿببزًامؼعببزفمبرباسببي مظقلبب

اٌقدقؼقي موظؽـمؼبمصوظيمطفذه موسؾبكمأغغبوممرضقؼبيمعبـمؼبدمأحؾفبو ممممممم

مأذعرمأغينمأعؾؽمطؾمذلء.

ؾبمعـفمو ؾب:مملمأسبرفمأغبؽممماضرتب راضؾؿفمإظبمأنمأغفكماظعزف مضؾ

مبورعمؼبماظعزفمأؼضًو.

مضول:مػؾموربٔ؟

ؾًب:مػؾمتعؾؿين؟ مضؾ

ؾبمسؾقفمصؾدأمؼعؾؿينمععزوصبيمم أذورمإظبماظؽردلمإظبمجوغؾف مجؾل

عشرتطي مطونمعؼطعلمصقفومبلبقطًو موظؽبـماٌشبورطيمطوغبًمتعبينمطبؾممممممم

مذلء.

ؾؿ موملمؼؽـماظؾقوغقمعـمملمأذؽمؼقعًومؼبمضدرتلماظلرؼعيمسؾكماظؿع

ؾبمعؼطعبلماًبوصمعبـماٌبرةممممممم األعقرماظيتمتلؿعصلمسؾلقب مصؾقـؿبومحػظب

ؾبمعراضؾيمؼديمععؿزمتؿقرطونمسؾكماٌػبوتقح مأزبـمأغبينمممم األوظب مادؿطع

مأدؿطقعمصعؾمذظؽ.

كبمتـظبرؼـمإظبمممم ؾبمأغظرمإظبمؼدؼف مدبلظين:مأغب أغفقـوماظعزفموطـ
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مغوحقيت مػؾموربقـفو؟

ؾًب:مأجؾ. مضؾ

ؾبمتؾودظـ وماألعوطـ مصؾقـؿومبدأمععؿزمؼدظينمسؾكمأعوطـماألصوبعمطـ

حوضرة موبدأتؾبماظعزفمبؾطء مذػبؾمععؿبز مإغبينمأسبزفماٌؼطبعمدونمممممم

ؾبممم علوسدتف مزؾمؼراضىمحرطيمؼدي مملمأخطهمؼبمعػؿوحمواحبد موسزصب

ماٌؼطقسيمإظبماظـفوؼي.

صّػؼمععؿزموضول:مالمأصدقمأغفوماٌرةماألوظبماظبيتموؾلبٔمصقفبومممم

ماظؾقوغق.سؾكم

ؾًب:مظؼدموػؾينماهللمذاطرةمجقدة. ؾبموضؾ مابؿلؿ

مابؿلؿموضول:م"جقدة"مػذامتقاضعمطؾ .

غظرمإظبماظلبوسي مضبول:مسؾبلقبماٌغبودرةماآلن مأزبـمأنماظعؿبؾمضبدمممممممم

متراطؿمخاللمػذهماظػرتة.

ؾبمأدببلظف:مػببؾمأدببؿطقعمأنمأعببرقبمسؾببكمم تببذطرتؾبمعؿفببري مغفضبب

معؿفري مأحىمأنمأرىمعوذامؼػعؾمصققجمػـوك.

مورمبوإلصبوبموضول:مدلوصؾؽمؼبمررؼؼل.أذ

ؾبمععمععؿزمؼبمدقورتفماًوصي موأوصبؾـومم ؾبمثقوبل مورطؾ ادؿؾدظ

ماظلوئؼمإظبماٌؿفر.
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اظلوسيمطوغًماظعوذرةمصؾوحًو مواظغرؼىمأغـومتقضػـومأعبوممعؿفبرممم

ؾبمعـماظلقورةمأضبػمأعبومماظؾبوب مالمأحبدمػـبوك مواألغبقارممممممم عغؾؼ!مغزظ

ؾبمسؾك ؾبمضبدممممعطػلةمؼبماظداخؾ مػرس اظػقرمإظبمػوتػلماىققبال ماظذيمطـب

ؾبمصقبقجمسؾبكماظػبقر موظؽبـمػوتػبفمطبونممممممم ادؿؾدظؿفمبفوتػمأمثـ مورؾؾ

معغؾؼًو!

ؾبمؼديمسؾكماظزجوج مإغفمظقسمغظقػًو مغظبرتؾبمؼبماظبداخؾ ممم وضع

المؼؾدومأنمأحدًامدخؾماٌؿفرمعـذمأؼوم ماظػقضكمتعؿماٌؽون موػـوكمآثبورمم

مصققجمرقلمػذهماظػرتة؟مظؾؼعمملمٗلح معوذامطونمؼػعؾ

وضعمععؿزمؼدؼفمسؾكمذراسل مضبول:مآدبػمظبذظؽ مدلردبؾمعبـمممممم

مؼعؿينمبوٌؿفر.

ؾب:مإغبينمحؿبكمملمأحضبرمععبلمممممم ُّمإظقفموؼبمسقينمدععي مضؾب اظؿػ

معػؿوحلماًوص.

ضؿقبينمبؾطػموضول:مدقؽقنمأعبؾمٓبومطبونمسؾقبفمعبـمضؾبؾ مالمممممم

متؼؾؼل.

■   ■   ■ 

م

م
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صببؿحمطببؾماألدراج محبببٌمؼبمطببؾماًببزائـ مأخببرجمطببؾمعببومؼبمممم

ماظـالجي مإغفمؼعؿربمغػلفمؼبمعـزظفمبشؽؾمعزسٍ.

طونمؼلعؾمبشدة موؼشربماٌبوءمبؽـبرة موؼؾؼبلمبوظلبقفورةمتؾبقمممممم

األخرى مالمأذطرمأغفمطونمؼدخـمعـمضؾبؾ معـبذمعؿبكمببدأمػبذهماظعبودةممممممم

ماظلقؽي؟

مؼلبؿؿرمأطـبرمممملمغؿقدثمؼبمأيمعقضقع موأرقلمحدؼٌمبقــبومملم

عـمدضقؼؿٔ مبؾمإنمطؾمثوغقيمؼؼضقفومتمطدمظبلمأغبفمملمضبضبرمإظبمػـبوممممم

مذقضًومإظقـو مإغفمؼرؼدمأنمضبصؾمسؾكمطؾمذلء.

مضول:مٌوذامالمؼقجدمرعوممؼبماظـالجي؟

ؾًب:مؼقجدمرعوممؼبماظـالجي. مأجؾ

مضولمبودؿقوءمذدؼد:موػؾمتلؿلمػذامرعوعًو؟م

ؾًب:موعوذامترؼدمبوظضؾط؟ مضؾ

مؼطؾومأحدمػـو؟ضول:مأالم

ؾًب:مطوغًمػوظيمتطؾومعـمحٔمإظبمحٔ موظؽـفوماآلنمؼبمسوٌفبومم ضؾ

ماًوص.

مضول:موٌوذامملمتذػىمععفو مطـًمدؿعؿؾمؼبمأصضؾمعـصى.
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متـفدتؾب مٌوذامسؾلقبمتؽرارمذظؽمعالؼٔماٌرات:مالمؼفؿينمذظؽ.

مضول:مإذنمصؾقؽـمسـدكمعومؼمطؾ.

ؾًب:مػذامعومآطؾف موأغومراٍضمبفمجدًا. مضؾ

ؾبمطذظؽ ماذػىمواذرتمذقؽًومغلطؾف.ض مول:مأعومأغومصؾل

دعؾمثوغقي موأخرجمعـمجقؾفمسؾؾيمدواء مصؿقفوموأخبرجمعـفبوممم

مآخرمحؾي مغظرمإظلقبموضول:موأحضرمظلماظدواءمؼبمررؼؼؽ.

ؾًب:موٌوذامالمتػعؾمذظؽمبـلػؽ؟ مضؾ

ؾبمسـؽؿو. ؾبمأدؿطقعمأنمأصعؾمذظؽمبـػللمٌومحبـ مضول:مظقمطـ

جمعـمجقؾفمورضيموغبووظينمإؼوػبو مغظبرتؾبممممودعؾمثوغقي مثؿمأخر

قًبمأجقبدمممممممم ؾًبمأغبينمبب إظقفومصنذامبفومأحرفمالمأسرصفبو موأغبوماظبذيمزــب

ماظؼراءة مدلظؿؾبف:معومػذا؟

ضببول:مأمسببوءماظعالجببوتماظببيتمأحؿوجفببو ماجؾؾفببومععببؽمعببـمممم

ماظصقدظقي.

ؾًب:موطؿمتؽّؾػمػذهماألدوؼي. مدلظ

مضول:مػؾماٌولمأشؾكمعـمحقوةمواظدك؟

ملمؼرتكمظلما٘ولمألحؾبفمظؾقظبي موظؽبـينمعبوممممممَمأجقى؟مإغف

ؾبمألغوضشمؼبمأعرماظعالج. مطـ
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ؾبمإظبمدرؼري متذطرتؾبمأغينمأخػبلمغؼبقديمبشبؽؾمسػبقيممممم اوف

هًماظػراش موأزـمأغفمإذامعومسـبرمسؾقفبومصنغبفمدبقلخذػوموؼصبرصفومممممم

ؾبمطؾمعومأعؾؽمووضعؿفمؼبمجبقممحؿبكمالمؼعـبرمممم سؾكماظػقر مظذظؽمغبؾ

ؾبمعـماٌـزلمػربًومعـف.مؼبماٌـزلمسؾكمذلء مؼلخذه موخرج

ظديقبمعبومؼؽػبقينمعبـماٌشبوطؾ مصؾؿبوذامحضبرماآلن؟مرأدبلمببوتممممممممم

ؼمٌين مواىقمبوتمبوردًاموسؾلقبمذراءمععطػمجدؼد مواآلنمػذهماظؼوئؿيم

اظطقؼؾيمعـماظعالجوت مورعوم!مالمأزـمأغينمدلذرتيمرعوعًومطؿبومرؾبىممم

م.عين موظؽـينمدلدبرمأعرماظعالجوتمسؾكماألضؾ

ؾبمإظبمأضربمصقدظقي مغووظؿفومورضيماظعالجوتمصقضقبرتؿبمظبلمم ذػؾ

اظعؾى موسـدعومدبلظؿؾبفومسبـمأدبعورػومتػوجبلتؾبمأغفبومعبقعبًومسالجبوتمممممممم

بوػظيماظـؿـ مذرؼطمواحدمعـمطبؾمدواءمدبقؽؾػينمأطـبرمعبـمغصبػمعبوممممممم

أغبؾ!مدلظؿؾبفومإذامعبومطبونمبودبؿطوسيتماالدبؿغـوءمسبـمأضؾبفومأػؿقبي مممممممم

جوتمتمخذمععًومؼبماظعودة موظبقسمعـفبومعبومػبقمممممصلجوبؿينمأنمػذهماظعال

أػؿمعـماآلخر.مأخ ًامدلظؿؾبفومعومملمؼؽـمسؾلقبمطشػف:موأليمعرضمتؾبعطبكمم

معـؾمػذهماظعالجوت؟

ؾبمعـمؼشرتيماظدواء مأالمضببؼمظبلممم أالمؼػرتضمبلمأنمأدلل مأظل

أنمأّرؾعمسؾكمعؾػمواظديماظصقل؟مأالمضببؼمظبلمأنمأسبرفمسبـمواظبديمممممم
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مر؟ذقؽًومعرةمؼبماظعؿ

ؿًب:مٌـمػذهماظعالجوت؟ مدلظ

ؾًب:مظقاظدي. مضؾ

ؿًب:معـماظقاضحمأغفمؼعوغلمعـماظلؾ. مضوظ

■   ■   ■ 
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ؾبماظؾؽبوء مأؼبـمذػبىمممم ؾبمحفرتل موتوبع سدتؾبمإظبماظؼصر موأشؾؼ

مصققج؟مٌوذامؼرتكماٌؿفرمػؽذا؟

ؼؿبدبرماألعبرمممأخذمععؿزمعػؿوحماٌؿفبرمعبـماظؼصبر مووسبدغلمأنممممم

مبـػلف موترطينمظقؿوبعمأسؿوظف.

ؾبمسؾكمصققج موظؽـماهلبوتػمم ؾبماهلوتػمثوغقيموثوظـيمورغـ أعلؽ

معغؾؼمرقلماظقضً مػؾمحدثمظفمعؽروه؟

عـمأدلل مأغبد؟مالمأرؼدمأنمأصعؾ مطؿومأنمواظديمالببدمأنمؼؽبقنممم

مععفماآلن مترىمعوذامصعؾمأغبدمبشلغف؟

ممسؿقؼمبعقدًامسـمطبؾمػبذا مممٗددتؾبمؼبماظػراش مسّؾلمأشرقمؼبمغق

وظؽـماًودعبيمررضبًماظؾبوبمتؼبقل:مدبقدتلمػوظبي مظؼبدمحبونموضبًمممممممممم

ماظغداء ماظلقدةمغوػدمؼبماغؿظوركمععمصدؼؼوتفو.

ؼؾدومأغينمعضطرةميضقرمذلءمطفبذا مأجؾؿفبومأغبينمدلحضبرممممم

ؾبمثقوبل موجفقبزتؾبمغػلل مإغفوماٌرةماألوظبماظيتمأجؾبسمم حواًل موادؿؾدظ

موػدموصدؼؼوتفومدونمععؿز.صقفومإظبماظلقدةمغ

ؾبمصوظيماظطعوم مطوغًماظلقدةمغوػبدمجوظلبيمؼبماٌؼدعبيموإظبمممم دخؾ

ؾبماظؿققبيمثبؿممممممم جوغؾفومتؿقزعمػبسمدبقداتمعؿؾوؼـبوتماألسؿبور مأظؼقب



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ          ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

278 

ؾبمإظبمعؼعدي. ماوف

بدأتماظلقدةمغوػدمتعرقبصينمسؾكماظلقدات ماألوظبماظلبقدةمغودؼبي ممم

ضص ةمإظبماٌدؼـي ماظـوغقبيممزوجيمثريمؼؿوجرمبوظلقورات موػلمؼبمزؼورةم

اآلغليمدالل مابـيمسؿمععؿز مطوتؾيمععروصي مواظدػومؼعؿبؾمعبعمععؿبزمؼبمممم

اٌصوغعمواظؿفورة ماظـوظـبيماظلبقدةمطرْبي مزوجفبومؼعؿبؾمؼبمادبؿكراجممممممم

اٌعودنماظـؿقـيمعـماٌـوجؿ مواظرابعيماظلقدةمزػرة مزوجفومرجؾمدقودلم

مىمبـقكمؼبمعدنمزبؿؾػي.ععروف مواًوعليماظلقدةمضؿر مزوجفومصوح

قبمعـمحػؾماظزصوف مغظبرتؾبمم قبمثوغقي مأدؿطقعمتذطرػ غظرتؾبمإظقف

ؾًب:مدقدةمغودؼبي مظؼبدمدبؼطمخوٗبؽمأثـبوءمايػبؾممممممم إظبماظلقدةمغودؼيموضؾ

موضضقًمايػؾمطؾفمتؾقـٔمسـف.

ؾًب:مدقدةمطرْي مظؼبدماغلبؽىمذبلءمممم صؿًماىؿقع مبقـؿومتوبع

مأنمؼالحظفمأحدمرقلمايػؾ.مضؾقؾمعـماظشرابمسؾكمذوظؽ موبؼقيتمضؾؼي

كًبمممممممم ؾًب:مدبقدةمزػبرة مطـب ؾًبمصبقتمضبقؽوتمخػقػبي متوبعب مسع

تـوضشٔمبعضماألسؿولمأثـوءمايػؾ مؼؾدومأنمػـوكمصبػؼيمطبؾ ةمأغبًمممم

كبمتراضؾٔمأذكوصبًومؼبمم ؼبمصددمتـػقذػومبلدرعموضً.مدقدةمضؿر مظؼدمطـ

مايػؾموملمتـظريمإظقـوميظيمواحدة.

ؿبماظلقدةمضؿرمخشقيمأن أطؿؾمايدؼٌ مصؼدمطوغًمتـظبرمإظبمممجػؾ
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كبمم ؾب:مأعوماآلغليمدالل مصؼدمخرجب رجؾمععٔمالمأزـمأغفمزوجفو متوبع

معـمايػؾمصقر...مخروجمأخل.

ؿبمضؿرمؼبماغزسبوج:مػبؾمتؿفللبٔمممم صؿًماىؿقعمظقػؾي مثؿمضوظ

مسؾقـو؟

ؾًب:مأبدًا مظؼدمرأؼؿؽؿمؼبمايػؾ. ؾبموضؾ مابؿلؿ

لببقدةمغوػببدمأذببورتمإظبمغظببرنمإظبمبعضببفـمؼبماغزسببوج موظؽببـماظ

ماظعوعالتمحؿكمؼؾدأنمبؿؼدؼؿماظطعوم.

دورماظقضعمسؾكماٌوئدةمسؾكمعومؼرام مبعضماألحودؼبٌماىوغؾقبيممم

ؾبمسؾكمععؿز موعـمأؼـمحضبرتؾب موطقبػممم اظصغ ة مدلظـينمطقػمتعرص

طونماظعؿؾمؼبماٌؿفر مطؾفومأدؽؾيمدطققيمظالذبرتاكمؼبمحبدؼٌمؼؼضبلمممم

 مصؼدمببدأماظضبقؽمممًوزبؿؾػمؼلخذمعـقكـبماظقضً مػذامإظبمأنمبدأمايدؼٌ

ؼلقدماظطووظي مواظـلوءمؼؿقدثـمسـمرجولمأثرؼوءمالمصبىمأنمؼـؿؿقامإظبم

ماظطؾؼوتماظـؾقؾي موعومصعؾقاموعومارتدوامؼبمزروفمش معـودؾي.

ؾبمأنمأبوكمضدمحضر. ؿبماظلقدةمطرْي:ممسع مضوظ

ؾبمأنماظلقدةمغوػدمتعؾؿمبوألعر مؼؾبدم ؿبمذظؽ؟مأوهمغلق ومطقػمسرص

ؾًب:محضبرمظقؾبوركمظبلمممممم أغفومعـماظـقعماظذيمؼـشرماألخؾورمبلبرسي مضؾب

ماظزواجموؼعقد.
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ؾبمأنمؼؽقنمعومضؾؿبفمصبقققًو موظؽبـينمأسؾبؿمأغبفمظبقسممممممم طؿمٗـق

ؾبمأغؽمرردتفمعـماظؾوب. ؿًب:ممسع مطذظؽ مضوظ

ؾًب:مبؾمؼرؼدمأنمؼذػىمإظبمأخلمأغبد مملمؼرهمعـذمدـٔ. مضؾ

ؿبماظلقدةمغودؼي:مأغبدمػذاماظبذيمام ضبؿقؿمايػبؾموأصلبدمطبؾمممممضوظ

ماظؿقض ات؟

ؾبمدلعقزمعومؼرتديمظقمدورمسؾكمبعدمأعقولمعـو. ؿبمضؿر:مطـ مضوظ

ؿبمزػرة:مظؼدمأصلدمايػؾيمطوعؾي مزؾماىؿقعمؼؿقبدثمسـبفممم ضوظ

مألؼوم مطونمذظؽمربرجًومٌعؿز.

ؿبمضؿببر:مػببؾمتعؾؿببـ مظؼببدمطببونمؼعؿببؾمؼبمعطعببؿماظقجؾببوتمم ضوظبب

مظبماظشوره.اظلرؼعيمسؾكمزاوؼيماظطرؼؼماٌمدؼيمإ

ؿبمغودؼي:مأوه معطبوسؿماظدرجبيماظبدغقو مأزبـمأغبينمدلصبوبممممممم ضوظ

مبوظؿلؿؿمّفردممسوسلمالمسفو.

ؿبمضؿر:مظؼدمأخربغلماببينمأغبفماذبرتىمػبقموزعبالؤهمبعبضممممممم ضوظ

اظشطوئرمعـماٌطعؿ مأخربغلمأنمأغبدمضدمضبدقبممهلبؿماظعصب  موضبدمطبونمممممم

مردؼؽًومصلؽؾقهمسؾقف.

ؿبمغودؼي:موعو مذامصعؾ؟ضقؽماىؿقع مصللظ

ؿبمضؿر:معوذامتؿقضعٔمعـمغودلمعطعؿ مظؼبدماسؿبذرموادبؿؾدلمممم ضوظ

مهلؿماظعص .



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ          ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

280 

ؿبماظدعقعمؼبمسقين مملمؼؽـمأغبدمطبربغلمذقؽًومسـمسؿؾف م وؿقبع

وظؽـينمملمأطـمأسرفمأغفمطونمؼقاجفمطؾمػبذا مأرؼبدمأنمأرد مأرؼبدمأنمممم

أضقلمذقؽًو موظؽبـمشصقببيمؼبمحؾؼبلمٗبـعين محقـفبومردقبتؿبمداللمتؼبقلممممممم

حبببزم:مسؾببكماألضببؾمػببقمؼعؿببؾمظؼببقتمؼقعببف موالمؼؿقببدثمبلببقءمسببـم

ماآلخرؼـ.

ؿبمزػبرة:معبوذامتعبـٔمؼبومدالل؟مأالمؼعؿبؾممممممم ؽبماىؿقع مصؼوظب دؽ

مأزواجـومظؼقتمؼقعـو؟

مردقبتؿبمزرأة:مبؾمؼلرضقنمظؼقتمؼقعؽؿ.

ؿبمغوػدمؼبمحزم:مدالل مطػلمسـمذظؽ. مضوظ

ؿبمدالل:مدقدةمضؿر معؿكمطوغًمآخرمعرةمضبوعرمصقفبمم ومزوجبؽممضوظ

موخلرماألظقف ماظؾورحي مضؾؾماظؾورحي مأومرّوماآلن.

ؿًب:مدقدةمزػرة مأزـؽمتعبرصٔمم ثؿمغظرتؿبمإظبماظلقدةمزػرة موضوظ

جقدًامأنمزوجؽمضدماذرتكمؼبمعشبروعموػؿبل مطلبىمعـبفمعؾققغبًوممعبـممممممم

مأغوسمبلقطٔمؼظـقنمأنماٌالؼٔمدؿعقدمإظقفؿ.

رماظلبقدةمغودؼبيمممثؿمغظرتؿبمإظبماظلقدةمغودؼي:موػبؾمسؾبلقبمأنمأذطبممم

بػضققيمابـفوماظلـيماٌوضقيمععمخودعؿف موطقبػماخؿػبًماًودعبيمؼبمممم

مزروفمشوعضي.
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ؿًب:مدبقدةمطرْبي مظؼبدمممممممم أخ ًاماظؿػؿبًمإظبماظلبقدةمطرْبيموضوظب

كبمعـمدخقلمحػؾماظؿربسوتماألخ  مألنمزوجؽمضبدماتفبؿمبلبرضيمممم عؾبـع

 ماظؿربسببوتماظلببـيماٌوضببقي.مطؾؽببـمتؿكؾببلنمخؾببػماظـقببوبماٌؾفرجببيم

وظؽـؽـمتعؾؿبـمأنمإغلبوغًومبلبقطًومغظقػبًومعـبؾمأغببدمػبقمأصضبؾمعبـؽـمممممممممم

مذبؿؿعوت.

ؿبمغوػدمشوضؾي:مدالل مأغًمتػلدؼـماىؾلي. مغفض

ؿبمدالل:مظؼدمأصلدغفومضؾؾمأنمأصعؾ. مضوظ

بطرؼؼيمأومبلخرىماغلقٕمعـماىؾلبيماظقاحبدةمتؾبقماألخبرى ممممم

وشبودرنمماسؿذرنمسـمعقاسقدمهلـ موعلقـمأؼدؼفـموذبػوػفـمبوٌـشبػيممم

ؾبمأغوموغوػدموداللمصؼط. ماىؾلي موبؼق

طوغبًممموؼبمسقـقفومشضىمذدؼد موظؽـمداللغظرتؿبمغوػدمإظبمداللم

صؾؾي متعؾبؿمعبومتػعبؾموالمدبشبكمذبقؽًو مرؾعبًومصفبلمابـبيمغؾقبؾموالمممممممممم

ؼلؿطقعمأحدمأنمؼمذؼفو مأعومأغو...مصؾقسمظلمأحبدمػـبو مععؿبز...مأؼبـممممم

مأغً؟

ؿبمغوػدمتؼقل:مظؼدمأصلدتـماٌ وئدة مظقسمظديمذفقيمظؾطعوممغفض

مبعد.

مأظؼًمبوٌـشػيمسؾكماظطووظيموشودرتؿبماظغرصي.
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ؾًبموداللمسؾبكماٌوئبدة مغظبرتؿبمإظبلقبمصقجبدتؿبمسبقينمتبدععونمممممممم بؼق

قبمدبكقػوتمالمم ؿبمعينمتؼقل:مالمسؾقؽمؼومػوظي مإغف بشؽؾمواضح ماضرتب

مؼدرطـمعومؼػعؾـ.

وظؽببـينمملمأسببدمأهؿببؾ مضػببزتؾبمعببـماظؽردببلمخببورجماظغرصببي م

ؾبمممم وووزتؾبماظصوظيمجرؼًومإظبمزاوؼيتمؼبماظؼصر مدخؾؿؾبفبومبلبرسيموأشؾؼب

ؾبمغػللمسؾكمدرؼريمألبؽلمحبرضي م ؾبمإظبمشرصيتموأظؼق اظؾوب مواوف

ملمأدؿطعمضقلمذلء مملمأدؿطعماظدصوعمسـمأغبد مظؼبدمداصبعمسـبفمأحبدممممم

مش ي مآدػي...مآدػيمؼومأغبد.

■   ■   ■ 
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 أمحد |الفصل الضادظ ًاخلنضٌن م■

ؾبمذرؼطًومعـمطؾمدواء موملمؼؾؼمؼبمحقزتلماظؽـ  موظقسم اذرتؼ

مظديمسؿؾمؼدرمسؾلقبماٌولماظقص .

ؾبمصنذامبقاظديمؼـوممسؾكمصراذبلموضبدمأرػبلمممم سدتؾبمإظبماٌـزل مدخؾ

مإظبمجوغؾفماظعدؼدمعـماظلفوئر مورائقيماٌـزلمبوتًمالمتطوق.

ؾبمألذػببىمم ؾبمإظبمجوغؾببفماألذببرريموخرجبب إظبمملمأوضظببف موضببع

اٌكوزنمأتلوءلمطؿمؼقعًومتؽػقفمػذهماألذرري موعؿكمؼؿقجىمسؾلقبمذراءم

اظدواءمثوغقي موػؾمعـمايؽؿيمأنمغـبوممؼبمعـبزلمواحبدموطالغبومؼعبوغلمممممم

مأعراضًومخط ة؟

ؾبمإظبماٌكوزنمأصؽرمصقؿومدلصعؾ مؼؿقجىمسؾبلقبماظؾقبٌمسبـمممم ذػؾ

أنمسؿؾمجدؼد مصالمأزـمػوظيمدؿلوسدمواظبديمسؾبكماإلربالق موأسبرتفممممم

ؿبمممم ؾبمأدريمعبوذامأصعبؾ موظقلب وجقدهمؼبمعـزظلمعزسٍمجدًا موظؽـينمظل

مظديماىرأةموالماظؼقةمألرؾىمإظقفماٌغودرة مرّومؼؽقنمصودضًو.

ؾًبمؼبماٌكبوزنمأصؽبرمصقؿبومأصعبؾ مػبؾمأرؾبىماٌعقغبي؟مػبؾممممممممم جؾل

دلحصؾمسؾقفومبلفقظي مظقمطونمصققجمػـومظؽبونمدبوسدغل موظؽبـينمملمممم

مؼومترى؟أرهمعـذمزعـ مأؼـمػقم

ػؾمأسقدمإظبماٌطعؿ؟مػؾمدقلبؿؼؾؾقغين؟مالمأزبـمذظبؽ موظؽبـينممممم



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ          ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

285 

ؾبمدعقدًامؼبماظعؿؾمػـوك مرّومؼلؿقؼماألعرماٙووظي. مطـ

صفلةمرنمػوتػلماٙؿقل معـمؼؿصؾمؼبمعـؾمػبذاماظقضبً؟مرّبومممم

ؾبممممممم ؼؽقنمواظدي مغظرتؾبمإظبماظرضؿمصبنذامببفمرضبؿمأرضبلمالمأسرصبف مصؿقب

صبقى معرحؾًو مػذامأغببد معبـماٌؿصبؾ؟ممممماًطموظؽـمملمؼؽـمػـوكمعـ

وظؽـمظبقسمػـبوكمعبـمصبقبى مرشبؿمأنماًبطمعػؿبقح موظؽبـمالمأحبدمممممممممم

ؾبماهلوتػمؼبمغفوؼيماألعر. مصبقى مطونماألعرمشرؼؾًوموظؽـينمأشؾؼ
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 هالْ |الفصل الضابع ًاخلنضٌن م■

ؾبمطـ ًا مٌوذامأحصؾمسؾكمطؾمذلءموعومأزالمأبؽل؟ مبؽق

ؾبم ؾبماألرضوممبلبرسيمدونممرصع اهلوتػماألرضلمؼبمشرصيت موطؾل

أنمأذعر مإغفمػوتػمأغببد مرنماهلبوتػمضؾبقاًلموأجبوبمسؾبكماظػبقر ممممممم

معرحؾًو مػذامأغبد معـماٌؿصؾ؟

طونمصقتفمسذبًو مملمأمسعفمعـذمعدةمرقؼؾي مطـبًمععؿبودةمسؾبكمممم

ممسوسفمطؾمؼقم مأرجقمأنمتؽقنمخب مؼومأغبد.

ؿي ماغؿظبرمضؾبقاًلمثبؿمأشؾبؼماهلبوتػ ممممممملمأدؿطعمأنمأغطؼمبلؼيمطؾ

ؾب:مأغومآدػي. ؾبمصقتماظرغيمعـماىفيماألخرىمصؼؾ ممسع

ؾبمؼبمشرصيتمصرتةمرقؼؾي مملمأضوبؾمأحدًاموملمآطؾمذبقؽًو مبعبدممم بؼق

عوماغؿفكمعـمسؿؾفمسودمععؿزمإظبماٌـزل مجؾسمإظبمواظدتفمضؾقاًلمثؿماوفم

ؾبمأجؾسمأغظرمؼبماٌرآة مأغظرم إظبمدقدةمبوتًمغؾقؾبيممإظبمشرصيتمحقٌمطـ

رشؿًومسـماىؿقع معبقؾيموأغقؼي مضقؼيموواثؼبي مػبذهمأغبًمؼبومػوظبي مممممم

كب. مػؽذامأردتكبمأنمتؽقغلموػؽذامأغ

دخؾمععؿزماظغرصيمووجدغلمأغظبرمإظبماٌبرآة مملمأدبؿؾدلمثقبوبلممممم

ؾبمسؾبكمممم عـذماظغداء مطوغًمأغقؼيموظؽـماىقمطونمبوردًا مأومأغبينماغؿؾفب

ػبًومسؾبكمطؿػبل موجؾبسمإظبمجبوغممؼؼبقل:مممممممذظؽمسـدعوموضعمععؿزمععط
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مطقػمطونماظققم؟

ؾبمأغظرمإظبماٌعطػ مبدأتؾبمأذبعرمبوظبدفء موظؽبـمذبقؽًومعبومممممم بؼق

أخذغلمإظبماٌوضل مطؿمعرةموضعمأغبدمععطػفماًوصمسؾكمطؿػبلمحؿبكممم

ؾبمإظقبفمثوغقببي مممممم أذبعرمبوظببدفء؟موضبعمععؿببزمؼبدهمسؾببكمطؿػبلمصوغؿؾفبب

مصلجؾؿؾبف:مجقد.

ؾب. مطذب

مءمؼبمشقوبل؟ضول:مػؾمحدثمذل

المأرؼدهمأنمؼؿدخؾمؼبمطبؾماألعبقر مصفبذامؼػؼبدغلمذكصبقيتمؼبمممممم

ؾب:مظقسمعومالمأدؿطقعمذبوراتف. ماٌـزل مضؾ

مابؿلؿموضول:مظؼدماصؿؿحماٌؿفر مدقؾدؤونماظعؿؾمعـذماظغد.

ؾًب:مأملمضبضرمصققج؟ مدلظ

مضول:مػـوكمعـمؼؾقٌمسـف مالمؼؾدومأغفمؼبماٌدؼـي.

ؾًب:مالمتمذهمإذامعوموجدتف  مصفقمسزؼزمسؾقـو.مضؾ

ابؿلؿموضول:موٌوذامأؤذؼف؟مأرؼدهمصؼطمأنمْـبؾمأعوعبؽمظـبرىمعبوممممم

محؽوؼؿف.

مأذرتؾبمبوإلصبوب مثؿمدلظين:مػؾمسودمواظدك؟

مأذرتؾبمبوظـػل مصللل:مػؾمسودمإظبماظرؼػ؟
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ؾًب:مظـمؼػعؾمضؾؾمأنمضبصؾمسؾكمبعضماظـؼقد مأزـفم ؾبموضؾ ابؿلؿ

مسـدمأغبد.

موك.ضول:مظـمضبصؾمسؾكماظـؼقدمعـمػـ

ؾًب:مّومأنمزوجؿفمضدمعوتًمظقسمظدؼفمخقوراتمطـ ة. مضؾ

ؾبمتغ ًامؼبمعالعحموجفف مؼؾدومأغفمؼػؽبرمؼبمم دؽًمععؿز مالحظ

مأعرمعو مدلظؿؾبف:مػؾمػـوكمذلءمعو؟

ؽًبمضؾقاًل موبعبدمأنمصّؽبرمؼبمتؾعبوتمعبومدبقؼقلمضبولمحببذر:مممممممم دؽ

ؿب. ُٗ مػوظي مإغفومملم

مدلظؿؾبف:معـ؟

ؿب. ُٗ مأجوب:مزوجيمواظدك مملم

ؾًب:مطقػمذظؽ؟مظؼدمضولمواظديمأغفومعوتًمعـذمسوم! مضؾ

ؾًبمبشبدة موظؽـبفمغفبضموضبول:مظبديممممممممم ؽًبمععؿبز مصؼبدماغػعؾب دؽ

ؾبمعـمأحضرماظقصقيمظؾزواج؟ مععورفمػـوك موأسرفمأخؾورػؿ مأظل

ؾًب:مػؾمتعينمصعاًلمعومتؼقل؟ ؾبمصقفموضؾ محدض

مضول:مإغفومسؾكمضقدمايقوةمؼومػوظي مأغومواثؼ.

ؿبمسؾلقبمثوغقي مذبعرتؾبمأغبينمابـبيماظـؿبونمممممذعرتؾبمأنماظدغقومأر ؾؼ

دـقاتمتؿقؽؿمبفوماألصعكمأؼـؿبومذػؾبً مذبعرتؾبمأغبينمابـبيماظـوغقبيممممممم
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سشرةمتفربمعـماٌـزل مبؾمإغينمأذعرمبفبومػـبومتطبققبضين مدببـؼين ممممم

ؿبمواظديمإظقـومظقؿؿصمآخبرمضطبراتمدمممم ؾًب مظؼدمبعـ تؾقؼمبلمأؼـؿومذػؾ

مؽمطؾمذلء.ؼبمسروضـو موؼعقدمإظقفو مػلموحدػومٗؾ

م

■   ■   ■ 

م

م



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ          ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

291 

 أمحد |الفصل الجامن ًاخلنضٌن م■

سدتؾبمإظبماٌـزلمؼبمعـؿصػماظؾقؾ مملمؼؽـمواظديمؼبماٌـبزل!مػبؾممم

مظدؼفمغؼقدمطوصقيمظقلفرمؼومترى مأممأغينمعـمدقؿؽػؾمبؽؾمذظؽمأؼضًو؟

مسؾلقبمأنمأحبٌمسـمسؿؾ موظؽـمأؼـ؟موطقػ؟م

ؾبمؼبمغبقممسؿقبؼمممم ؾبمرأدلمسؾكماظقدبودةموشرضب إظبماظصبؾوح ممموضع

ؾبمصقجدتؾبمواظديمغوئؿًومسؾكماألرؼؽي مالمأرؼدمأنمأصؽرمصقؿومصعؾم ادؿقؼظ

ؾبمأحبٌمسـمسؿؾ. مؼبماظؾقؾ مترطؿفمغوئؿًوموخرج

ؾًبمغصبػماظـفبورمأحببٌمػـبوموػـبوك مظبقسمػـبوكمعبـمسؿبؾ مممممممممم ضضق

ؾبمأنمأحبٌمؼبماٌطوسؿما٘وورة موظؽـمظألدػمؼؾدومأنمحؽوؼيماظلبفـمم حووظ

مؼؾدومأغينمعضطرمظالبؿعودمضؾقاًلمسـمعـؿصػماٌدؼـي.طوغًمضدماغؿشرت م

رّببومأدببؿطقعماظعؿببؾمؼبماٌدؼـببيما٘ببوورة متببذطرتؾبمدالل مممممم

واظؽؿوب مإغفمؼبماٌـزل مملمأسدهمإظبماٌؽؿؾيمبلؾىمواظدي مػؾمؼؿقجىم

سؾلقبمأنمأسقدهماآلن؟مػؾمأذػىمإظبماٌدؼـيما٘وورةمحقٌموؾسمدالل م

ؿبمعصبودصيمشرؼؾبيممممػؾمدؿؽقنمػـوك؟موٌوذامملمه ضرمإظبماٌؽؿؾي؟مأظقلب

مأنمضبضرمواظديمؼبماظقضًمواٌؽونماٌـودؾٔ؟

ضررتؾبمأنمأذػىمإظبماٌدؼـيما٘وورة مدلحبٌمسـمسؿبؾمػـبوك ممم

موسّؾلمأجدمدالل.



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ          ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

290 

ؾبمإظبمحقببٌماظشببفرةماظببيتموؾببسمداللمم ؾبمايوصؾببيمووصببؾ رطؾب

ررتؾبمهؿفو مطونماظطؼسمعببقاًلموػودئبًو موظؽـفبومملمتؽبـمػـبوك مصؼبمممممم

ماظؾقٌمسـمسؿؾمؼبماىقارمضؾؾمعقسدماٌـووبيماٌلوئقيمؼبماٌكوزن.

ؾبمسـمسؿؾموظؽـماىؿقعمطبونمعؽؿػقبًوممم ؾبمبٔماألدقاق مدلظ وقظ

ؿبمإظبمػـو مرّومتؽبقنمم بعددمسؿقبوظف موالمؼؾدومأنمحؽوؼيماظلفـمضدموصؾ

مػـوكمصرصي.

ؾبمعـماظؾقبٌ موأسبودتينمضبدعويمإظبمحقبٌماظشبفرةمرشؿبًوممممممم تعؾ

ؾبمخؾػماظشفرةمأغظر ممسين  بؾمإنمتػؽ يمطؾفمطونمععؾؼًومػـوك موضػ

مػـوكمذكصمصبؾسمهًماظشفرة مإغفومػل.

ؾبمعـفببومأطـببر مطوغببًموؾببسمتؼببرأمؼبمأوراضفببو مطوغببًمم اضرتببب

علؿغرضيمؼبماظؼراءةمظدرجيمأغفومملمتشعرمبوضرتابلمعـفو مطوغبًمترصبعممم

ؾبمأتعفبىمطمم قبػمتلب مممذعرػو موترتديمصلؿوغًومأزرقممسووي معومزظب

مبفذهماظػلوتٔمؼبماظشقارع.

ؿبمم ؽبمسؾكمبعدمخطقاتمعـفو مابؿلبؿ ؿبمإظلقبمأخ ًامسـدعومب اغؿؾف

ؽبمهضرمإظبمػـومعرارًا. ؿب:مػذامأغً مظؼدمب موضوظ

ؾبمأنمأجدككبمػـو. ؾبمبصراحي:متقضع مأجؾ

ؿًب:مػؾمضرأتؽبماظؽؿوب؟ ؿبمودلظ مابؿلؿ
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ؾًب:مغعؿ مظؼدمأغفقؿؾبف مظؼدمطونمرائعًو. مأجؾ

ؿًب:مػؾ مأصودك؟مدلظ

ؾًب:مبؽؾمتلطقد. مأجؾ

ؾبمأبعدمعومأطقنمسـماظؿػؽ مصقؿبومأضبقل موسبـمممم ؼبميظيمطفذهمطـ

حؽوؼيماظؽؿوبمورأؼلماظصرؼحمصقف موسالضؿبفماظلبطققيمبفوظبي موظؽبـممممم

مػذهمطوغًمإجوبيتماظقحقدة.

ؿًب:مػؾمهىمأنمتؼرأمطؿوبًومآخر؟ مضوظ

ؾًب:مبؽؾمدرور موػذاماظؽؿوبماظذيمتؽؿؾٔ مػبؾمأدبؿطقعمأنممم ضؾ

مطقنمأولمعـمؼؼرأه؟أ

عوذامجرىمظل؟مٌوذامأرؾىمرؾؾًومثؼقاًلمطفذا؟موعبـمأغبومألطبقنمأولمممم

عـمؼؼرأمعـمطوتؾيمععروصبي؟مأغبوماظبذيمببدأتؾبماظؼبراءةمعـبذمأؼبوممصؼبط!ممممممممم

ؿب:مبصبراحيمممم وظؽـفومغظرتؿبمإظبمأوراضفومبوػؿؿومموتػؽ مسؿقؼ مثبؿمضوظب

ينمأطؿبىممػذاماظؽؿوبمزبؿؾػ مأذعرمأغينمالمأسرفمعوذامأطؿى!مبؾمإغ

سـمأحداثمملمأطـمأسرفمسـفومذقؽًو موأجدمغػللمأضعماظبدالئؾمأؼضبًو ممم

ؾبمأدريمعوذامدػكمظل. مظل

ؿًب:مػؾم ملمأصفؿمعومتؼصد موظؽـفومشققبرتؿبماٌقضقعمؼبميظوتمودلظ

ؽبمواظدك؟ مضوبؾ
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كبمأغفم ؾًب:مأجؾ موظؽـمطقػمسرص طقػمتعرفمسـمأعرمواظدي؟مضؾ

محضر؟

ؿبمبؾلوري:مظؼدمحضرمإظبماظؼصبرم ظقؼوببؾمػوظبي مثبؿمأرادمأنمممممأجوب

مؼؼوبؾؽمصدظؾؿؾبفمأؼـمصبدك.

ؿب:مم وػؽذامبداًلمعـمأنمأظؼكمداللمضربماٌؽؿؾي مطونمواظدي!مدبوظ

مػؾمطؾمذلءمسؾكمعومؼرام؟

ؾًب:مػبؾمتلبؿؿعٔمممم قًب مال مالمذلءمسؾكمعومؼرام موظؽـينمضؾب دؽ

مإظبمحؽوؼؿـو؟

ؿًب:مبؽؾمدرور ماجؾس. مضوظ

ؾبمطؾمعو ؾبمايدؼٌ مضؾ ؾًب موأرؾ ظديقبموطؾمعومجرىمععـو ممهدقبث

ؾبمطندػـفيمغوسؿي مػذهمػلماٌرةماألوظبماظيتمأهدثم ؿبمطؾمعومضؾ واعؿص

صقفومبصراحيمعـمطؾمضؾممسـمطؾماظـوس مسـمطؾماظصعوب مطقػمأصؽرم

ؾبموطقبػممم ؾبموعوذامأطؾب وطقػمأتصرف موطقػمؼمذؼينماىؿقع مأؼـمِ

ؾبمبؽؾمذلء. ؾًب مأصضق مخػ

■   ■   ■ 

م

م
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 هالْ |خلنضٌن الفصل التاصع ًام■

ملمأدؿطعمأنمأٍ مملمأدؿطعمأنمآطؾ مملمأصعؾمذقؽًومدقىماظؿػؽ م

بفو مإغفومعومتزالمػـومصققمػذهماألرض مبؾمإغفومتعؾبؿمببلعريموتػّؽبرمممم

مؼبمادؿغالظل.

ؾبمسؾكمغػللماألبقاب مأذعرمبوًقف مإغفومضرؼؾبيمجبدًا ممم أشؾؼ

مالمأرؼدمأنمأسقدمإظبماظقراء مالمأرؼدمأنمتؼرتبمعين.

ضًمثالثيمأؼوممسؾكمػذهمايوظي موبدأمععؿبزمؼشبعرمبوغزسبوج:ممممع

مظقؿينمملمأخربككبمبويؼقؼي.

ؾبمدلسؾؿفومسوجاًلمأممآجاًل. ؾًب:مطـ مضؾ

ضول:مالمصبىمأنمتػعؾلمبـػلؽمػذا مظـمْسقبمأحدػؿمذعرةمعبـمم

معـؽموأغومسؾكمضقدمايقوة.

ؾبمإضـوعمغػللمعرارًامأغينمملمأسدماظطػؾيماظقحقدةماظؾوئلبي مم حووظ

أغوماآلنمدقدةمغؾقؾيمؼبمضصرمطؾ  موظـمؼؿكّؾبكمسبينمأحبد موظؽبـينمالممممم

مأرؼدمأنمأتذطرػومؼبمزبقؾيت.

مضول:مػؾمأحضرمظؽمرؾقؾًو؟

ؾًب:مالمأرؼدمرؤؼيمأحد. مضؾ

رنقبمػوتػمععؿز مأجوبفموضدمبوغًمسؾكموجففمسالعوتماظلعودة م



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ          ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

295 

ؽبمإظلقبموضول:مؼؾدومأغـومربظقزبونمّبومدبقكرجؽمممم أشؾؼماهلوتػمثؿماظؿػ

مـمسزظؿؽمػذه مػـوكمأخؾورمدورقبة.ع

ؾًب:موعوذامتؽقنمؼومترى؟ مدلظ

ضول:مػـوكمعـمؼـؿظركمؼبماظصوظيمؼبماألدػؾ مذكصمتبرشؾٔمؼبمم

مظؼوئف.

ؾًب:معـمػق؟ مالمأذطرمأنمػـوكمذكصمبفذهماٌقاصػوت!مدلظ

مأجوب:مصققج.

ؾبمحفبوبلممم ؾبمإظبماظصوظيماظرئقلقيمدونمأنمأذعر مظػػب صعاًلمرطض

ؾبم اظدرجمالمأبوظلمإذامعبومتعـبرتؾب مووجدتبفمؼبماظصبوظيمممممؼبماظطرؼؼ موغزظ

اظرئقلقي مؼؼبػموضبدمأعلبؽمببفمرجبالنمسبـمْبٔمومشبول مؼشبدونمممممممممم

ذراسقفمصققمأطؿوصفؿمحؿكمالمؼلتلمبليمحرطي مأعبرتفؿمأنمؼرتطبقهموالممم

مؼمذوهمسؾكماظػقر مصػعؾقا مثؿمشودرواماٌؽون.

ؾبمم ؾبمأعوممصققجمأغظرمإظقف مظؼدمتغققبرمبعضماظشبلء مظلب أرىمموضػ

ابؿلوعؿفماٌعفبقدة مإغبفمعؿعبىموحبزؼـ موثقوببفمبلبقطيمضبدمأتؾػفبوممممممممم

ؾبمإظقفؿمأالمؼمذوه! مايرقباس مظؼدمرؾؾ

ؽبماٌؿفر؟ مأخذتؾبمغػلًومسؿقؼًومثؿمدلظؿؾبف:مٌوذامترط

ؾًب:مسؾكماألضؾمأخربغلمأغؽمظبـمتػؿقبفمطبؾمممم وظؽـفمملمؼؾبفى مصؼؾ
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ؾبمأحدًامبداًلمعـؽمؼبمتؾؽماظػرتة. ؾبموّزػ مؼقم مظؽـ

مؼمصققجمأخ ًا:مؼؾدومأغينمعدؼـمظؽمبوسؿذارمطؾ .غط

مدلظؿؾبف:مصققج معوماظذيمجرى؟مػؾمحدثمعؽروه؟

ؾبمأسرصؽمسـمضرب؟ مرلرلمصققجمرأدفمثؿمضول:مسػقًا مػؾمطـ

ال!مظؼدمسودمثوغقي مػؾمؼؾبعؼؾمأنمؼـلبوغومؼبمصبرتةمضصب ةمطفبذه؟ممممم

ؽبمؼبمعؿفريمصبرتةمرقؼؾبي مالمببؾممم ؾًب:مصققج مأغومػوظي مظؼدمسؿؾ ظؼبدمممضؾ

اظؿؼقـومسدةمعراتمعـذمدـقات مظؼبدمدبوسدتـومأغبوموأغببدمطبـ ًامحؿبكممممممم

ؽبمتعينمظـوماظؽـ . مادؿطعـومتدبرمأعرغو مأغ

ؾبمعصدرم كبمػلمػوظي.مغبدًامهللمأغينمطـ ابؿلؿمصققجموضول:مإذنمأغ

مخ مظؽؿو.

مدلظؿؾبف:مأالمتذطرغلمصعاًلمؼومصققج؟

ـفومملمتؽبـماٌبرةمممبؼلمواضػًو مالمؼؾدومأغفمؼرشىمؼبماإلجوبي موظؽ

ؿبماظـوغقيماظيتمالمؼبذطرغومصقفبومصقبقج مغظبرتؾبمإظبمؼبدهمممممم األوظب مبؾمظقل

ؽب؟مٌبوذاممممم حقٌمؼؾؾسماظلقار مإغفمصققجمبؽؾمتلطقد مدبلظؿؾبف:مأؼبـمذػؾب

مترطؿـومصفلة؟

مأجوب:مظؼدمسدتؾبمإظبمبؾديماألم مػذامطؾمعومؼبماألعر.

ؾًب:مٌوذامملمدبربغل؟ مضؾ
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مأجوب:محدثمطؾمذلءمبلرسي.

مؾًب:مػؾمحدثمعؽروه مالمتؾدومسؾكمعومؼرام.ضؾ

مأجوب:مذلءمعـمػذاماظؼؾقؾ.

ٌوذامالمؼؿقدث مسبـموحدغومصؾؿوذامالمؼـطؼ؟مغظبرمإظبمؼبدي مإظبممم

كبمعؿزوجي. ماًقاُمؼبمؼديمبوظؿقدؼدموضول:مأغ

ؾًب:مظؼدمحضرتؽبمحػؾمزصوؼبمؼومصققج مضؾؾمبضعيمأدوبقع. مضؾ

ضبعمؼبدهمسؾبكمرأدبفمممممابؿلؿمابؿلوعيمدوخرةمملمأصفؿمععـوػو موو

ؾبمأسؿؾمظدؼؽ؟ مواسؿذر مثؿمضول:معوذامطـ

ؾًب:مظؼدمطقبومغعؿؾمععًومؼبمعؿفرمايؾقؼوت. مضؾ

رصببعمؼببدهمسببـمرأدببفموضببول:محؾقؼببوت!مأغببومالمأجقببدمصببـوسيمممم

مايؾقؼوت مبؾمملمأضؿمبذظؽمؼبمحقوتل.

ؽبمبورسًومصقفو. ؾًب:مبؾمطـ مضؾ

ؿفبر ممؼبمػذهماظؾقظيمدخؾمععؿزمؼؼقل:مدبؿعقدمإظبماظعؿبؾمؼبماٌمم

مودؿؽقنمرئقلًومظؾطوضؿمصقف.

غظرتؾبمإظبمععؿبز مإغبفمالمؼػفبؿمعبومصببري مطؿبومالمأصفؿبفمأغبوممممممممم

صدضًو موظؽـمسـدعومؼؼقلمصققجمأغفمالمؼعرفمذقؽًومسبـمايؾقؼبوتمصنغبفمممم

صودقمؼبمذظؽ موظؽـمصققجمملمصبودل متصرفمبؽؾمسؼالغقيموضول:مػبذامم



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ          ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

298 

مفومظؽؿو.ذرفمطؾ مظلمؼومدقدي موأسؿذرمسـماظػقضكماظيتمدؾؾؿ

ؿبمابؿلوعيمحزؼـيمسؾكموجفمصققجمظـمأغلوػومأبدًا مأذبعرمم ارتلؿ

أنمػـوكمخطؾًومعو مٌوذامالمؼؿقدثمصققج؟مٌبوذامالمطبربغبلمّبومصببريممممم

مععف؟
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 أمحد |الفصل الضتٌن م■

سدتؾبمإظبماٌـزلمبعدماٌـووبيماٌلوئقي مملمأسدمأذعرمأنمػذهماظشؼيم

أسدمأحىماظعقدةمإظقفو مأواًلمطوغًمذطرؼوتمػوظي مأعبومممػلمعـزظل مصؾؿ

ماظققممصفقمواظدي.

ؿبمرائقيماظشؼيمطرؼفي معزؼٍمعـمدخبونمورعبومموشؾبور مممم أصؾق

واظػقضكمتعبؿماٌؽبون مالمأحبدمؼـظبػ مصؾبقسمظبديماظقضبًماظؽبوؼبموالممممممممم

اظرشؾيمؼبمضضوءماظقضًمؼبماظؿـظقػ مطؿومأنمواظديمظـمؼرتكماٌؽونمغظقػًوم

مدةمحؿكمبعدمتـظقػف.دضقؼيمواح

غوػقؽمسـمعرضفموعرضل مالمأزبـمأغبفمؼلؿقلبـمظبلماظؾؼبوءمؼبمممممم

ماٌـزلمرقؼاًل.

ؾبمأغببينمأسببرفمأغفببومشبب مغظقػببيمم ؾبماظشببؼي موطؾؿببومزــبب دخؾبب

ؾبمأغينمأػققبنماألعر مظؼدمبوتًمأذؾفمّؽبىماظـػوؼبوت مملمأتقضبعمممم اطؿشػ

حقظبفمممأنمأجدمواظديمصقفو موظؽـفماظققممطونمػـو مؼلؿؾؼلمسؾكماألرض

ذبؿقسيماظلبفوئر موطبموسمالمأدريمعبوذامذبربمصقفبو مؼؾبػقبمغػلبفمممممممم

مبؾقوفمخػقػ موظؽـينمالمأزـفمغوئؿًو.

ؾبمعـف مصشعرتؾبمأغفمظقسمسؾكمعومؼرام مإغفمؼؿعرقبقمبشدة م اضرتب

ؾبمإؼؼوزفموظؽـفمظقسمسؾبكمرؾقعؿبف مإغبفمعـفبؽمجبدًا مممممم وؼؾفٌ محووظ
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موؼؾدومأنمحرارتفمعرتػعي.

ؾبموجفبفمبوٌبوء مممم وحضقببرتؾبمظبفمحلبوء موظؽـبفمملمؼلبؿطعممممممشلقببؾ

اظـفقضمظؿـووظف مأخ ًامذعرتؾبمأنماألعقرمبوتًمخورجماظلبقطرة مإغبفممم

محبوجيمإظبمسـوؼيمرؾقي موسؾلقبمأنمآخذهمإظبمأضربمعشػك.

ؾبمبلببقورةماإلدببعوف موغؼؾـببوهمإظبمأضببربمعشببػك مػـببوكمم اتصببؾ

أجرؼًمبعضماظػققصوتماظالزعي موتؼررمأنمؼبدخؾماظعـوؼبيماٌرطبزة مممم

مظؽـمعـمأؼـمظلمبوظـؼقد؟و

ؾبمبؿلؾقؿمػقؼقبيتمسؾكمأنمأحضبرماٌؾؾبغماٌطؾبقبمخباللمأرببعمممممم ضؿ

موسشرؼـمدوسي مبقـؿومضبظكمواظديمبوظعـوؼيماظؽوعؾي.

ؾبمإظبماٌصببدرماألطقببدمظؾـؼببقد م ؾبمواظببديمؼبماٌشببػك موػرسبب ترطبب

مػوظي...

ؾبمأعؾببؽماظـؼببقدمم طوغببًماظلببؿوءمٗطببر مواهلببقاءمؼعصببػ موظلبب

ؾبمسؾبكمضبدعلمإظبماظؼصبرماظبذيمملممممممماظؽوصقيمظرطقبمد قورةمأجبرة مرطضب

مأدخؾفمبعدمحػؾماظزصوفمعطؾؼًو.

ؼبمعلزقمطفذامغؽقنمأغوموػوظيمعشرتطونمؼبماٌلموظقي مإغبفمظبقسممم

مواظديموحدي موالمأزـفومتؾكؾمسؾلقبمبوظـؼقد محؿكمظقمطوغًمتؽرػف.

ؾبمسؾكمػذاماألعؾ مادؿغرضينماظطرؼؼمثؾٌم ػذامطونمزقـبل مورطض
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ؾبممماظلوسيمجر ؾبمأعومماظؾقابي مدلظينمايورسمعوذامأرؼبد مرؾؾب ؼًو مووضػ

مإظقفمعؼوبؾيمػوظي ماظلقدةمػوظيماظققم مإغينمأخقػو.

ؾبمؼبمعظفبرمؼؾقبؼمببلخمممم حدقبقمبل مأسرفمأغينمعغؿقرمبوٌقوه موظل

ؾبمػبقؼيتمؼبمممم اظلقدة موظؽـفومايؼقؼي مرؾىمإظلقبمدظقاًل موّومأغبينمترطب

ؾبمإظقفمصؼطمأنمؼؾبعؾؿمػوظيمبؼدوعل موظؽـبفمماٌشػكمصؾؿمؼؽـمظديمدظقؾ مرؾؾ

ؿبممم ؿبمؼبماظؼصر مؼبمػذهماظؾقظبيماضرتبب أجوبمبؾلوريمأنماظلقدةمػوظيمظقل

مدقورةمصكؿيمعـماظؾقابيمتعقدمإظبماظؼصر مويلـمحظلمطوغًمػوظي.

ؿبمسـدعومرأتين:مأغبد!معوذامتػعؾمػـو؟ ؾبمأعومماظلقورةمصـزظ موضػ

ؾبمبقـؿومغووهلبوماظلبوئؼمعظؾبيمهممم ؿقفبومعبـماٌطبر:مواظبدغومؼبمممممضؾ

ماٌشػك مإغفمؼبمخطر.

ؾبمأطقدةمأنمواظديمػقمدؾىمضبدوعؽ مػبؾمصبرفمطبؾممممم ؿًب:مطـ ضوظ

مغؼقدك؟

ؾًب:مػبذامظبقسماظقضبًماٌـودبىمؼبومممممم ايؼقؼيمأغفمصعؾ موظؽـينمضؾ

مػوظي مإغفمؼبمخطر.

ؿًب:مأوه مأوملمغؽـمؼبمخطرمظلـٔمسدقبة؟ مضوظ

ؾًب:مػوظي مإغـومغؿقدثمسبـمواظبدغو مػبذامظبقمممم سموضؿبًومعـودبؾًومممضؾ

مظؾقلوب.
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فًبمعـودبىمظالدبؿعطوف ماتصبؾمبزوجؿبفمسّؾفبومممممممم ؿًب:مإغبفموضب ضوظ

متصرفمظفماظعالجماٌـودى.

ؾًب:مإغفومعققبؿيمؼومػوظي. مضؾ

ؿبمطبذظؽمؼبومممممم ؿًب:مأوؽبمطذبمسؾقؽمػذهماظؽذبيمأؼضبًو مإغفبومظقلب ضوظ

مأغبد مػلمعـمبعـؿفمإظقـو.

ؾًب مأسرتفمأغينمملمأدبقؾمذظؽ مػؾمأغومدوذجمحؼًو؟ ػؾمعبومممجػؾ

تزالمتالحؼـبومإظبماآلن؟مػبززتؾبمرأدبلمأحبوولمربردمتؾبؽماألصؽبورمعبـممممممممم

زبقؾيت مصوآلنمظديقبمعومػقمأػؿ:مػوظي مإغفمؼبماٌشػك موػقمحبوجبيمإظبمم

ماظعالج.

ؿب:متعينمأغفمحبوجيمإظبماٌول موػقمعومالمتلؿطقعمتؼدْفمظف. مضوظ

ؾًب:مظؼدمصبرفمغؼبقدي موظؽـبفماآلنمؼبمعودقببيمظؾعبالج مأرؼبدممممممم ضؾ

مضماظـؼقدمظؾقؾيمواحدة.بع

ؿًب:مإذامعبومطبونمأعبرهممممممم ؿبمإظبمجبوغمموضوظب دورتؿبمػوظيمإظبمأنموضػب

مؼفؿقبفومصؾؿؾعٌمإظقفمبوظـؼقد مإنمأعرهمالمؼفؿين.

ؿبمػوظيمضودبقيمإظبمػبذهممم ظؼدمطونمػذامجقابًومحومسًو معـذمعؿكمبوت

اظدرجي؟مأزـمأغفومالمتلؿطقعماظؿػؽ مبشلءمإالمبزوجيمأبل معبومؼبزالممم

مؾقحمؼبمذاطرتفو.رقػفومؼ
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ؿبماظؾقاببيممممم دورتؿبمػوظيمعؾؿعدةمسين موصبعدتؿبماظبدرجوتمودخؾب

ودورتؿبمؼبمٓرمداخؾلقبمإظبماظؼصر مبقـؿومغزلمععؿزمعـماظلبقورةمذاتفبو ممم

ؾبمأعره موبغضلمظف موظؽـفمخرجموععفمحؼقؾي مصعدم ؾبمضدمغلق وضدمطـ

قبمإظلقبموضولمبربود:مالمتلبؿطقعمتبقص مبعبضماظـؼبقدممممم اظدرجوتمثؿماظؿػ

مظؾعالج.

ثؿمأظؼكمبويؼقؾيمظؿؿـوثرماظـؼقدمعـمداخؾبفوموتطب معبعماهلبقاءممممم

ؾًبمغظبرةمحوغؼبيمممممممم واٌطرموتلؿؾؼلمهًمضبدعل مغظبرتؾبمإظقفبومثبؿموجفقبب

إظقف مابؿلؿمابؿلوعيمدوخرةمودخؾماٌؿبرماظبذيمدخؾؿؿببفؾبمػوظبيمضؾؾبفمإظبمممممم

ماظؼصر.

ؾبمواضػًومهًماٌطرمأغظرمإظبمايؼقؾيمهًمضدعلموصقفبومعبـممم بؼق

ؼقدمعومؼؽػلمٌؾقًمأربعيمأومػبليمأؼوممؼبماظعـوؼيماٌرطزة مإغفمعؾؾغماظـ

ؾبماظـؼقدمعـمػوظبيموظبقسمعبـمممم ؾبمألسبين مظؼدمرؾؾ طؾ  موظؽـينمعومطـ

مععؿز.

ؾبمبلضصكمدرسيتمهًماٌطرمأحوولم ؾبماظـؼقدمعؽوغفومورطض ترط

ؾبمحبوجبيمإظبمغؼبقدك موظبـممممممم تػرؼغمروضيمطوغًمتـػفبرمؼبمداخؾبل مظلب

ؽبمذكصبًوممتفقـين مو ؿبمطؾمذلء موأغؽمظل ؾبمأؤعـمأنماظـؼقدمظقل عومزظ

مجقدًا مأغومأطرػؽ.
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ؾبمأدريمعوذامأصعؾ معـم ؾبمأدريمأؼـمأذػى مظل ؾبمبعقدًامظل رطض

مأؼـمظلمبوظـؼقدماآلن موؼبمػذهماظلوسي؟م

ؾبمأدريمعوذام ؾبمطـ ًامثؿمسدتؾبمإظبماٌشػكمخوظلماظقدؼـ مظل وققبظ

ؾبمعؽؿىماالدؿؼؾول مدلضقل موظؽـمطونمسؾلقبمأنمأرؿؽ ـمسؾكمواظدي.موصؾ

ؿبممممم ؾبمأزـمأغبفمؼبماظعـوؼبيماٌرطبزة مرصعب ؾبمسـمدرؼرهمايوظل موطـ دلظ

اٌقزػيماهلوتػمتعؾؿمأحدػؿمأغينمضدمحضبرتؾب مؼؾبدومأغبفماٙودبى ممممم

معوذامأصعؾ؟

بعدمدضوئؼمحضرمرجؾمرقؼؾمؼرتديمروبًومأبقضًوموؼضبعممسقبوسبوتممم

ى!موضبػمأعبوعلمودبلظينمسؿقببـمممممحقلمرضؾؿف مالمْؽـمأنمؼؽقنماٙود

أطقن مأجؾؿفمأغبينماببـماظرجبؾماٌكطبرمبوظلبؾ مأجؾلبينموجؾبسمإظبمممممممم

جوغممؼؼقل:مظؼدمطونمؼبمحوظيمدقؽي موؼؾدومأنماظلؾماظذيمطونمؼعبوغلمم

معـفمعـماظـقعماٌؼووممظؾعالجوت.

معومػذهماٌؼدعوت؟معوذامؼرؼدمأنمؼؼقل؟

متوبع:مظؼدمدخؾماظعـوؼيماٌرطزة.

ؾًب:مأسؾؿمذظ ؾبمأنمأجؾىماظـؼقد موظؽـ...ضؾ مؽ موضدمحووظ

مضورعينمضوئاًل:موظؽـفمملمؼلؿطعمأنمؼؿقؿقبؾمأطـر.

مدلظؿؾبف:معوذامتعين؟
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ضول:مظؼدموضعمسؾكمجفبوزمتـػلبلمصبقرموصبقظفماظعـوؼبي موببدأممممممم

ضغطفمؼبـكػض محووظـبومعلبوسدتفمبوظلبقائؾمواظعالجبوتماظقرؼدؼبي ممممممم

موظؽـ...

ؾًب:موظؽـمعوذا؟ مدلظ

سـماظعؿؾ موضوممصرؼؼماإلغعوشمّقووظيممأجوب:مظؼدمتقضػمضؾؾف

مٌلوسدتف موظؽـفؿمملمؼػؾققا.

ؾًب مصؼولمبؽؾموضقح:مظؼدمتقؼب. مجػؾ
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 هالْ |الفصل احلادِ ًالضتٌن م■

ؾبمأدريمٌوذامأذعرمبرشؾيمؼبماظؾؽوء مملمتلؿطعمسقـويمحبؾسمم ظل

وذامالماظببدعقع مأؼببـمأغببومعببـمػببذاماظعببومل؟مٌببوذامضبببدثمذظببؽمععببل؟مٌببمم

مؼرتطقغينموذلغل؟مأرؼدمصؼطمأنمأطقنمدعقدة.

ملمأدؿطعمإخػوءماظدعقعمسـمععؿز ماظذيمملمؼلللموؼلؿػلبرمسبـممم

دؾؾفومبعدمعومذبفدهماظؾقؾبيمعبـمعلبرحقيمدبوخرة مسبوغؼينمظققبوولمممممممم

متفدئيت موأغومذوطرةمجدًامأغفمملمؼـطؼمبليمطؾؿيمإظبماظصؾوح.

ٔممممم ؾبمعبومأزالمبب ؾبمسقينمؼبماظصبؾوحموضبدمطـب ذراسبلمععؿبزممممصؿق

اظداصؽؿٔ مأذعرمبلملموتقرقبممؼبمسقينمجرقباءماظدعقعماظبيتمذرصؿفبومربقلمممم

ماظؾقؾ مطؿومأذعرمبصداعمؼبمعمخرةمرأدل مؼوهلومعـمظقؾيمدقؽي.

ادؿقؼظمععؿزمسؾكمحرطيت مادؿػلرمسبـمحبوظل مأخربتبفمأغبينممممم

سؾكمعومؼرام موظؽـينمأذعرمبصداعمخػقػ مصطؾبىمإظبماًبدممهضب مممم

ملمأػدأمضؾقاًل.سص مرؾقعلمسّؾ

ذببربـوماظعصبب مععببًو مبوظؽببودمػببدأتؾبمإظبمأنمادببؿلذنمعقزببػمممممم

بوظدخقل ماضرتبمعقبوموضولمبصقتلبموضقر:مدقديمععؿز مدقدتلمػوظبي مم

مظديقبمردوظيمعـماظلقدمأغبدمذؼقؼماظلقدةمػوظي.

ملمأسدمأدؿطقعماظؿـػس مػـوكمخطىمعومبؽؾمتلطقد مضولمععؿبز:مم

معومػل؟
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مدمتقؼب.أجوبماٌقزػمبعدمتردد:مظؼ

ؾبمرأدلمسؾكماظطووظي مملمأسبدمأضبقىمسؾبكمايرطبي مرؾبىمممممم وضع

ؾبمبشبدة مظؼبدمطبونمممم ععؿزمإظبماٌقزػماٌغودرة موأحورينمبذراسقف مبؽق

أغبدمربؼًو مملمؼؽـمظققضرمإظبمػـومإالمظشلنمخط  مطونمسؾلقبمأنمأػّبـم

ؾبمسؾقفمبلبلطمعومأعؾؽ. مذظؽ مظؼدمخبؾ

ؾبمسؾقبف ممغظرتؾبمإظبمععؿزموسققغلمعألىمبوظدع قعمأضقل:مظؼدمخبؾ

مطونمسؾلقبمأنمأدوسد مأغوماظلؾىمصقؿومجرى.

مأذورمععؿزمبوظـػلموضولمسؾكماظػقر:مظؼدمأسطقؿفماظـؼقدمؼومػوظي.

ؾبمأغؽمدبؿـدعٔمخوصبيمإذاممم تػوجلتؾبمبذظؽ موظؽـفمضول:مظؼدمسؾؿ

كبماظلؾىم كًب مظل ؾبمأغبدماظـؼقدمبعدمأنمدخؾ عومحصؾماألدقأ مظؼدمأسطق

ماغؼضكمأجؾفمصقلى.مصقؿومجرى مظؼد

ؽب؟ مدلظؿؾبف:مأصعاًلمصعؾ

مأّطدمظل:مملمأطـمألترطؽموحدكمؼبمزروفمطفذه.

ؾبمرأدبلمسؾبكمصبدرمععؿبزماظشبكصمممممم أسرتفمأغينمػدأتؾب موضع

قبمممممم اظقحقدماظذيمبوتمؼػفؿين مواغزاحمذبعقرماظـبدممؼبميظبوت مببؾمبب

مأذعرمأغينمربظقزي مإغينمؼبمأصضؾمحول.

■   ■   ■ 
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 أمحد |ن الفصل الجانُ ًالضتٌم■

ؾبمأدقبسبلمأنموجبقدمواظبديمؼبماظشبؼيممممم ظؼدمسدتؾبموحديمثوغقي مظل

طونمأعرًامجقبدًا موملمنؾبسمإظبمبعضبـومجؾلبيماالببـمألبقبف موملمأطبـمممممممم

مدعقدًامععف موملمؼعفؾينمحوظف موظؽـفمطونمسؾكمضقدمايقوة.

ؿبمػوظببيماًببرب مأومإذامعببومأخربػببوممم ؾبمأدريمطقببػمادببؿؼؾؾ ظلبب

مملمتلبفمبوألعرمصفلمملمتلبفمبفمسؾكماإلرالق.ايورسمبفمأدودًو مرّوم

ؿبمظديم سدتؾبمإظبماظشؼيماظيتمطوغًمعؿلكيموتعؿقبفوماظػقضك مظقل

ماظرشؾيمؼبماظؿـظقػ مطؾمذلءمػـومظقسمإالمزبّؾػوتمواظدي.

غظببرتؾبمإظبمطؿبببوبمدالل مملمأسبببدهمبعببدمإظبماٌؽؿؾبببي مغبؾؿؾببببفممم

ؾبمإظبماٌؽؿؾيمألسقده مسّؾلمأجدمداللمػـوك. مواوف

ؾًبماظؽؿبوبمسؾبكماظطووظبيمأرؼبدمإسودتبف ممممممممدخ ؾًبماٌؽؿؾبي مووضبع ؾ

ؿًب:مظؼبدممممم دفقبؾًماٌقزػيماٌعؾقعوتمسؾكمايودقب مثؿمغظبرتؿبمإظبلقبموضوظب

متلخرتؽبمسـمعقسدماظؿلؾقؿ مسؾقؽمأنمتدصعمشراعيمسـمطؾمؼقم.

ؾبمأعؾؽمغؼقدًامطوصقيمظؾطعوم مٌوذامسؾلقبمدصعممثـم عوذا؟مشراعي!مظل

مسػقًا مٌوذامسؾلقبمأنمأدصع؟مطؿوبمملمأذرتؼف!مدلظؿؾبفو:

ؿبمبؽؾمبلوري:مػذامضبوغقنماٌؽؿؾبوت ماالدبؿعورةمرببددة ممممم أجوب

إذامعومتلخرمأحدػؿمسـمإسودةماظؽؿوبمصنغفمؼدصعمشراعيمسـمطؾمؼقم مطؿوم
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مإذامعومأسودهمعؿؾػًومسؾقفمدصعممثـماظؽؿوبمطوعاًل.

ظدؼفؿمضقاغٔمصبورعيمػـبو مدبلظؿؾبفومسبـماٌؾؾبغماٌطؾبقب مصؽبونمممممممم

ؾبمعـماٌؽؿؾبيمالمأغبقيمأنمممغصػم عومأغبؾمؼبمجقمماآلن مدصعؿؾبفموخرج

مأسقدمسؾكماإلرالق.

طقػمظلمأنمأتدبرمذفريمػبذامدونمغؼبقد؟مإغبينمحؿبكمملمأدصبعمممممم

مظؾؿشػك موملمأدؿؾؿمػقؼقبيت ماظيتماسؿدتؾبماظعقشمبدوغفو.

ؾبمدونمأنمم ؾبمرأدببلمسؾببكماظػببراشموِبب سببدتؾبمإظبماٌـببزل موضببع

األرض مأومأعلبحمبؼعبيمواحبدةمعبـمسؾبكممممممأحرقبكمضطعيمواحدةمعـمسؾبكمم

ؾبمصقلبى مظعبؾقبماظشبفرممممممم اظطووظي ماظرائقيمطوغًمطرؼفبيموظؽبـينمِب

ؼـؿفلمبلرسيمصلحصؾمسؾكماظراتىمضؾؾمأنمأضطرمظدصعمعصورؼػمأخرىم

مش معؿقضعي.

ؾبمبعدمدوسوت موضػزتؾبمعـماظػراشمعـمصبقري مدبلتلخرممم ادؿقؼظ

م.سـماٌكزن مالمأرؼدمأنمأصؼدمعصدرمرزضلماظقحقد

ؾبمبعدماٌقسدمبربعمدوسي ميلـمحظبلمأنماٌـبووبماظلبوبؼمممم وصؾ

طونمغوئؿًو موإالمألوضعينمّشؽؾي متعؿقبدتؾبمأنمأترطفمغوئؿًومصرتةمأربقل مم

ؾبمأغينمملمأذلمأنمأوضظف مصؼدمطونمؼؾدومسؾقفماظؿعى مػؽبذامبعبدممم وادسق

قبموحدي. مغصػمدوسيمب
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ؾبمواألصؽورمهقممؼبمرأدل مظؼدمعوتمواظبديمعـبذمأمم ضبؾمعبـمممجؾل

أربعموسشرؼـمدوسي موػومأغومأسؿؾموطلنمذقؽًومملمؼؽبـ.مػبؾمدبـؼقؿمظبفممممم

جـوزة؟موعـمدققضرػو مرّومتؿؽػبؾمػوظبيمببوألعر مصوٌظبوػرماظربقباضبيمممممم

مبوتًمجزءًامعفؿًومؼبمحقوتفو.

ضطعمأصؽوريمصقتفبمعـماظزاوؼبيماظؾعقبدةمظؾؿكبزن مملمتؽبـماٌبرةمممممم

خوصبيمؼبمعـؿصبػماظؾقبؾ مممماألوظبماظيتمأمسعمصقفومأصقاتًومالمأدوسمهلبومم

ؾًبمإظبماظؾقاببيمممممممم ؾًبمواثؼبًومأنمػـبوكمذكصبًومعبو!ماوفب وظؽـمػذهماٌرةمطـب

ؾبمممممم ؾبماظؾبوب مالمأحبدمػـبوك مأشؾؼب ؾبموصؿقب حبذر مخطقةمخبطقةموصؾ

ؾبمأدريمإذام ؾبمبعضماظؽراتٔمضدماغزاحًمعـمعؽوغفو مظل اظؾوبموالحظ

ؾب.معومطوغًمػذهمعـمآثورمايراديماٌوضقيمأممأغفمطونماظصقت ماظذيممسع

ؾبمعـماظؽراتٔ مإغفومثؼقؾي مالمأزـمأنمأحدػؿمضدمأزاحفبومم اضرتب

بـػلف موظؽـينمأرىمبعضماألوراقمهًماظؽراتٔ مػـبوكماظؽبـ معبـمممم

اٌؾػوتمأؼضًومالمأدؿطقعمأنمأصؾمإظقفو مػؾمؼؾبعؼبؾمأنمأحبدػؿمطبونمؼرؼبدممممم

مايصقلمسؾقفو؟

سؾبلقبمإرجبوعمممالمتؾدومأوراضًومعفؿي مإغفومطـ ةموضدْبي مؼلبفؾممم

اظؽراتٔماظيتمطوغًمإظبمعؽوغفومسؾكمأنمأّرؾعمسؾكماألوراق مصفلمبعقبدةمم

موطـ ة.
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أحضببرتؾبماظعربببيموادببؿكدعؿفومؼبمدصببعماظصببـودؼؼمإظبمعؽوغفببو م

موػؽذامظـمضبودؾينمأحدػؿ موطلنمذقؽًومملمؼؽـ.

ؾبمحراديتمدونمأحداثمتؾبذطر. مسدتؾبمإظبمعؽوغل موتوبع

■   ■   ■ 
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 هالْ |فصل الجالح ًالضتٌن الم■

ؾًبماألعبر موملمأضوببؾمممممممم ؿًبمأؼوممسؾبكموصبوةمواظبدي موضبدمدبطقب عض

ؾبمسزاءمذؽؾقًومظفمؼبماظؼصر مملمؼؽـمأحبدػؿمؼعرصبف مطؿبومممم أغبد موصؿق

مأغينمملمأهدثمسـفمعطؾؼًو.

المأرؼدمظشلءمطفبذامأنمؼـبؾطين مضبررتؾبمأنمأذػبىمإظبمعؿفبريمممممم

مألطشػمسـماظعؿؾمػـوك موأضوبؾمصققج.

ٌؿفرمطونمعػؿقحًوموغظقػًو مبؾمطونمػـوكماظعدؼبدمعبـماظزببوئـ مممما

ؾبمبوظعوعؾٔ موطونمصققجمؼؼدمماألرؾوقمظؾزبوئـ. ؾبمبوبؿفوج مورحقبؾ مدخؾ

غظرمإظلقبموابؿلؿ موظؽـمابؿلوعؿفمطوغبًمحزؼـبي مإغبفمعبومؼبزالمممممم

ؾبمبعبضممممم ذوردماظذػـ.مرحقبىمبلمودلظينمسـماظعص ماظبذيمأرؼبد مرؾؾب

مقدثمؼبمأعقرماٌؿفر.اٌـؾفوتموجؾلـومظـؿ

إغفمالمؼعرفمسـماٌؿفبرماظؽبـ  موؼؾبدومأغبفمببدأمتعؾبؿمأصبقلمممممممم

اًؾزمعـماظصػر مسؿقبولماٌؿفرمالمؼلبفقنمبفموالمؼلبؿؿعقنمإظقبف مإغبفمممم

مصؼطمؼؼدمماألرؾوقمظؾزبوئـمألغينمأردتفمأنمؼعؿؾمػـو.

ؾبمأدريمم سـدعومؼؼقلمصققجمأغفمالمؼعرفمذقؽًومعومصفقمصودق مظلب

وظؽـبفمدائؿبًومإغلبونمخققببر مدبلظؿؾبف:مػبؾمترؼبدمأنمتؿبوبعمممممممممعومضبدثمظفم

ماظعؿؾمػـو؟
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مغظرمإظلقبموضول:مػؾماذؿؽكمأحدػؿمعين؟

ؾًب:مال موظؽـينمالمأزـؽمدعقدًا. مأجؾ

مضول:مإغفمسؿؾمصعى مالمأزـمأغينمدلتؼـف.

ؽبمتعؿؾمػـو. ؽبمتؿؼـف مظؼدمطـ ؾًب:موظؽـؽمطـ مضؾ

مضول:مأسرف.

ؾًب:مأتذطر؟ مضؾ

مظؽـؽمأخربتين موأسؾؿمأغؽمصودضي.ضول:مالمأذطرمذقؽًو مو

ؾبماظلببمالماٌؾوذببر:مصقببقج معببوذامضبببدثمم تـفقببدتؾب مأخبب ًامدببلظ

ؿبماٌرةماألوظب مطقػمتـلكمطؾمذلء؟ مبوظضؾط؟مإغفومظقل

مابؿلؿموضول:مطقػمظلمأنمأسرف؟

ؾًب:موظؽـؽماظققممزبؿؾػ متؾدومعرػؼًو مؼؾدومأغؽمتعؾبؿمذبقؽًوممم ضؾ

معو مأخربغلمعوذامصبري؟

كبم مدعقدة؟دلل:مػؾمأغ

ؾب:مايؿدمهلل مأغومدعقدة. مٌوذامؼغ ماٌقضقع؟مأجؾ

مضول:مػذامعومؼفؿ.

ؽبمدعقد؟ ؾًب:موػؾمأغ مضؾ

مصّؽرمضؾقاًلمثؿمضول:مّومأغؽكبمدعقدةمصلغومدعقد.
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ؽًبمممممممم ؽًبمعبومتصبؾقمإظقبف؟مػبؾمبـقب ؾًب:معوذامسـمغػلؽ مػبؾمحؼؼب ضؾ

ؽبمترؼدمصعؾف؟ ؽبمطؾمعومطـ ؽبمهؾؿمبف؟مػؾمصعؾ محقوتؽمبوظشؽؾماظذيمطـ

ؾب.ا ؾًب موظؽـماظـؿقفيمملمتؽـمطؿومدبققبؾ مبؿلؿموضول:مظؼدمصعؾ

ؾب:ممممم أخ ًامبدأمؼؿقدثمسـمغػلف محؿكموظبقمملمأصفبؿمذبقؽًو مضؾب

موعوذامطوغًماظـؿقفي؟

مضقؽموضول:مصققج.
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 أمحد |الفصل الزابع ًالضتٌن م■

سدتؾبمعرػؼًومعـماٌـووبي مإعومأغفومطوغًمعؿعؾيمأطـرمعـمش ػبو مم

مأومأغينمعرػؼمبلؾىماألحداثماٌؿؿوبعي.

ؾبمسؾبكمدّضبيماىبرس معبـمممممم ؾبمإظبمعومبعدماظظف ة موادبؿقؼظ ِ

ؾبماظؾوب معرقبمزعـموملمضبضرمإظبمػـو مإغبفمم تراهمضبضرمإظبمذؼيت؟مصؿق

معـللقب!

مدخؾماظشؼيمبلرسيموضول:مػؾمأحضرتؽبمذقؽًومعـفو؟

لظؿؾبف:مطوغًمذؼيتمعومتزالمعؾعـرة موبدأمؼؼّؾىمهًماألذقوء مد

معومػل؟

مضول:ماألوراق!

ؾًب:مأيمأوراق؟ مدلظ

متـفدموضول:مظؼدمأسدتقبفومإظبمعؽوغفو مأظقسمطذظؽ؟

ؾًب:مأغومالمأدريمسؿقبمتؿقدث. مضؾ

مصلقبر:ماألوراقماظيتموجدتفومؼبماٌكوزن مػؾمأخذتؽبمعـفومذقؽًو؟

ؾًب:موملقبمأصعؾ؟مأغومحورسماٌكزن. مضؾ

متـفقبدموضول:مػذامتصرفمدوذج.

ؾبمٓومضول: ٌوذامتؼبقلمذظبؽ؟مأغبومحبورسماٌكبزن موضبدمممممممماغزسف
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حضرمأحدػؿمظقعؾٌمؼبماألوراق مصلسدتفومإظبمعؽوغفو مالمتؼبؾمظبلمأغبؽمممم

ؽبماظعوبٌمصقفو! مطـ

ؾبمغعؿ مأرؼدمتؾؽماألوراق مأرؼدكمأنمتلخذػو. مضول:موعوذامظقمضؾ

ؾًب:موعوذامترؼدمعـفو؟ مدلظ

مضول:مػذامايقارمظـمؼػقدمؼبمذلء.

ؾًب:مٌوذا؟مٌوذامدائ مؿًومسؾلقبمأالمأصفؿمذقؽًو؟دلظ

مضول:مظقسمألغؽمظـمتػفؿف موظؽـؽمالمتلؿطقعمعلوسدتل.

ؽبمالمتػصحمظلمسؿقبومصبقلم ؾًب:مطقػمترؼدمعينمأنمأدوسدكموأغ دلظ

مؼبمخوررك؟

ؾب:مالمتقجدمأوراقمػـو!مأالمتلؿع؟ مرصعمودودةمؼؾقٌمهؿفومصؼؾ

م.ضول:مإذنمسؾلقبمأنمآخذػومإظبمش ك مالمصوئدةمعـماالسؿؿودمسؾقؽ

ؾًب:متدخؾمعـزظلم ؾبمذراسفمبؼقةموضؾ دورمإظبمحقٌماظؾوب مصلعلؽ

وتػؿشمصقفمطؿومضبؾقمظؽ مثؿمتلللمأدبؽؾيمالمأصفبؿمربقاػبو موأخب ًاممممم

متغودرمبؽؾمبلوري معـمتؽقنمأغً؟

دقمجرسماٌـزلمثوغقي مملمضبدثمأنمدقماىرسمعبرتٔمخباللممم

ؾًب:معـمػـوك؟ ؾبمعـماظؾوبمودلظ مغصػمدوسيمعـذمدـٔ ماضرتب

موبمصقتفبمرضقؼ:مأغومدالل.أج
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رأدبفمبؼؾعبيمععطػبف مورطبضمإظبمغوصبذةمممممممعـللقبؼبميظوتمشّطكم

اٌطؾو موضػزمعـفومإظبمدطحماٌـزلما٘وور مرطضمعؾؿعدًامضؾؾمأنمأصفؿم

معـفمأيمذلء!

فبمألصؽرمصقف مصؾديقبمضقػمعفبؿمسؾبكماظؾبوب مممم ظقسمظديماآلنموض

ؾبمّؼؾضماظؾوبموضؾؾمأنمأصبؿحمتبذّطرتؾبمأغبينمضبدمممم ؾبمعبـممممأعلؽ ادبؿقؼظ

ؾبممم ؾبمذببعريمبلببرسي مورتقبؾبب ؾبمإظبماٌببرآة موصببػػ اظـببقممظؾؿببق مصرطضبب

عظفري موظؽـينمغظرتؾبمؼبماظشؼي مإغفومؼبمأدبقأمحبول!مسؾبلقبمأنمأطبقنممممم

محذرًامألالمتؾؿحمذقؽًومعـماظػقضك.

ؾبمممم ؾبماظؾوبمحبقٌمالمتؾؿحمداللمذقؽًومعبـماظبداخؾ موابؿلبؿ ذؼؼ

مي.عرحؾًومبفو:مأػاًل مإغفومعػوجلةمعبقؾ

وظؽـفومملمتؽبـمعؾؿففبيمطعودتفبو مطوغبًمترتبديمثقوببًومبـقبيمممممممم

داطـي موضػوزاتمعـمظقنمحـطل موضؾعيمرمسقيمبشؽؾمعؾقبقز مهؿبؾممم

ؾبمأنمأحدًامظـمؼعزؼبؽمؼبمم ؿًب:مزــ ؼبمؼدػومطؿوبًومتشدقبمسؾقفمؼبمارتؾوك مضوظ

مصؼدانمواظدك.

ؼؾدومأغينمبدأتؾبمأغلكمأعرمواظديمبلبرسي:مأوه مالمسؾقبؽ مظؼبدمممم

مذظؽمبلرسي.حدثم

ؿًب:مسّظؿماهللمأجرطؿ. مضوظ
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ؾًب:مذؽرماهللمدعقؽؿ. مضؾ

ؿًب:مرّومالمؼؽقنمذظؽموضؿًومعـودبؾًو موظؽبـينممم صؿؿـومضؾقاًلمثؿمضوظ

مأرؼدمأنمأػدؼؽمػذاماظؽؿوب.

ُّمضودرًامسؾكمضراءةماظعـووؼـمبلبرسيم"عبومؼزاظبقنمممم غظرتؾبمإظقف مب

ؾبمأنمم ؿًب:مظطوٌبومآعـب اظؽؿبىمػبلمأطبربمممممأحقوء"مإغفمأؼضًومعـمتلظقػفو مضوظ

مسزاءمظجغلون مأرجقمأنمتشورطينمػذاماظرأي.

ؾبماظؽؿىمإالمعمخرًا مبؾمإغبينمضبرأتؾبمطؿوببًومواحبدًاممممم ملمأطـمأعلؽ

ػقماظذيمأػدتينمإؼوهمؼبماٌبرةماٌوضبقي مواظبذيماضبطررتؾبمظبدصعمشراعبيممممممم

ؾًب:مبوظؿلطقد مذؽرًامجبزؼاًلمم ظؾؿلخرمؼبمإسودتفمإظبماٌؽؿؾي!موظؽـينمجوعؾ

مهمبؽؾمتلطقد.ظؽ مدلضرؤ

مأخذتؾبماظؽؿوب مثؿمدلظؿؾبفو:مػؾمأسقدهمإظبماٌؽؿؾيمغػلفو؟

ؾبمحرؼصًومػذهماٌرةمسؾكمأالمأدصعمغؼقدًامش معؿقضعي موظؽـفبومم طـ

ؿًب:مال مػذاماظؽؿوبمإػداءمذكصلمظؽ ماحؿػظمبف. مضوظ

ؿبماظؿققيمظؿغودرماٌؽون مملمتؾبطكبؾ مرّومتظـم ذؽرتفومثوغقي موأظؼ

ؼؽـمسؾكمواظديمبؼدرمحزغلمسؾكمػوظبيماظبيتمملمممأغينمحزؼـ محزغلمملم

أسدمأصفؿمطقػمتػؽر موعوذامتػعؾ مػبؾمتؾبقمماظقبقممغػلبفومسؾبكموصبوةممممممم

مواظديمأممأغفومالمتؾوظل؟
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ؾبماظؾببوب موضببررتؾبمأخبب ًامأنمأبوذببرمضببراءةماظؽؿببوبمبعببدمم أشؾؼبب

متـظقػماٌؽون موإسدادموجؾيمخػقػيمتلدماىقع.

ؽبمأضضلمؼقعلمؼبماظؼراءة مإظب أنمضبٔمعقسبدماٌـووببيمؼبممممػؽذامب

اٌكزن موظؽـمذقؽًومعومطونمؼشدغلمإظبماألوراقماظيتموجدتؾب مٌوذامتقجبدمم

ؾبمأيمورضبيمعبـمضؾبؾ معبوذاممممممم عؾػوتمطفذهمؼبماٌكزن؟مالمأذطرمأغبينمرأؼب

مُطؿىمصقفومؼومترى؟

ؾبم ضررتؾبمأنمأدلل موػلمعـماظؾقظوتماظيتمأسرتفمصقفومأغينمطـ

ؾبماٌلمولمسـماٌ ـووبيماظصؾوحقي مصؼدمطبونمأضبدعـومؼبمػبذاممممدوذجًو مدلظ

اظعؿؾ مدلظؿؾبفمسـمرؾقعيماظؾضبوسيماظبيتمسببرس موإذامعبومطبونمػـبوكممممممم

أوراقمش ماظيتموجدتفو موعومتؽقن موظؽـبفمأجبوبينمدوِبوماطبرتاث ممممم

اظؾضوسيمسؾورةمسـمأجفزةمالمغعرفمسـفومذقؽًو موظبقسمػـبوكمأوراقمؼبممم

قمبببٔماألجفببزةميؿوؼببيمماٌكببزن مإالمإذامطوغببًمػـببوكمبعببضماألورام

ماىفوز مػذامطؾمعومؼبماألعر.

■   ■   ■ 

م

م

م
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 هالْ |الفصل اخلامط ًالضتٌن م■

أعرمصققجمبوتمشرؼؾًو موأعرمأغببدمببوتمعزسفبًو موأعبرماظـبؾالءمممممم

بوتمٓاًل مظقسمظديمعـمأتعّؾؼمبفمدقىمععؿز ماظبذيمؼغقبىمربقؼاًلمؼبمممم

ماظعؿؾ.

ؼبمتلبرؼحمممبوتمظديموضبًمصبراغمرقؼبؾ موععظبؿموضبيتمؼـؼضبلمممممم

ماظشعرمواظؿزؼٔ مواظقضًماظؾوضلمعومبٔماظؼراءةمواظطعوم.

أخ ًامضررتؾبمأنمأدخؾماٌطؾو متػوجلماىؿقعميضقري موظؽـينم

ؾبمأصعبؾمؼبمم ؾبمإظقفؿمسدةمايؾقؼوت موبدأتؾبمأصـعمايؾقؼوتمطؿومطـ رؾؾ

ؾبممممممم ؾبماظؽـ ماظؽبـ معـفبومودبطمذػبقلماىؿقبع موجعؾب عؿفري مصـع

مٓومأصـع موضدمطونمصوخرًا.اظطفوةمؼؿذوضقنم

رفببقتؾبمورفببقتؾبمورفببقتؾب مأرؼببدمأنمْببرقبماظقضببًمػـببو مبببٔمممم

ؾبمإظقفؿمضطعًومعـماظشقطقالتيماىوػزة مصفؾىمظلمأحبدمم ايؾقؼوت مرؾؾ

ؾبمسؾقفومسؾكماظػقر. ماظطفوةمسؾؾيمعـماظشقطقالتيماظػوخرة مواظيتمتعرقبص

إظقـبومممػذهماظعؾؾيمجرقبتـومإظبماظؽـ  مػذاماظـبقعمبوظؿقدؼبدمجؾبىممم

اٌؿوسببى مؼبماٌكؾببز مثببؿمؼبماٌؿفببرماظؽببؾ  مظؼببدمحببؾقبماظببـقسمسؾقـببومم

مبلؾؾفو!مم

ؾبمإظبماظطوػلمأنمصبؾىمظلمسؾؾيمأخبرىمعبـمغبقعمزبؿؾبػ ممممم رؾؾ



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ          ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

320 

ؾبمأغببينمالمأحببىمػببذاماظـببقعمسؾببكماظؽعببؽ مصلرببوسينمدونمأنمممم وتعؾؾبب

ؾب. مؼلؿػلر مظـمآطؾمعـمػذهمايؾقىمعومحقق

اظؽعؽ موأطؾمعبقبعمعبـمؼبمممػؽذامحضقبرتؾبماظؽـ معـمايؾقؼوتمو

اظؼصرمابؿداءمعـمععؿزمواغؿفوءمبويبورس مطبونمطبؾمذبلءمذبفقًو موملمممممم

مأصؼدمٌليتمؼبماظطفلمحؿكمبعدمأنمترطؿفومصرتةمرقؼؾي.

مػذامطونماظققم موظؽـمعوذامسـماظغد؟مطقػمدلضضقف؟

ؾبمأذغؾمغػللمبوظؿػؽ مطـ ًامصقؿومأصعؾ معبـماٌؿبؾمجبدًامأنمممم طـ

قالمؼبماظؼصر موظقسمظديمصدؼؼيمػـو موطؾماألسؿولمأضضلماظققممؼبماظؿف

قبمأغوممأرقلمعـماٌعؿود. مععدةمواٌؽونمغظقػ محؿكمأغينمب

ؾبمؼبماظقببقمماظؿببوظلماظلببوسيماظـوغقببيمسشببرةمزفببرًا مػببذامم ادبؿقؼظ

ؾبمعـماظلوئؼمأنم ؾبمظؾؿلقق مرؾؾ قبمطلقظي مػذهماٌرةمخرج طـ  مظؼدمب

أخبذغلمإظبماألدبقاقماظبيتمممممؼصطقؾينمؼبمجقظيمبٔماألدقاق موطبونمضبدمم

ترتودػببوماظـؾببقالتمؼبماظعببودة مواظببيتمملمأدخؾببفومؼبمحقببوتل مطوغببًمممم

األدعورمبوػظيمجدًا مظدرجبيمملمأدبؿطعمصقفبوماغؿؼبوءمأيمذبلء مظبقسممممممم

ؾًبممممممممم قًبمأعؾبؽمعـبفماظؽبـ  موظؽبـمألغبينمظلب ألغينمالمأعؾؽماٌول مصؼبدمبب

ؾبمأدصعماظؼؾقؾمعـ مأجؾف.مععؿودةمظصرفمطؾمػذهماظـؼقدمسؾكمعومطـ

سدتؾبمإظبماظؼصرمبعدمأربعمدوسوتمعـماظؿفبقل موملمأذبرتمدبقىمممم
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ؾبمحبوجبيمإظقفبومالمأطـبر ممممم اظشلءماظؼؾقؾمعـماألعقرماظضرورؼيماظيتمطـب

مرّومؼبماٌرةماظؼودعيمطونمسؾلقبماصطقوبمععؿز.

طونمؼقعلماظػعؾلمؼؾدأمسـدمضدوممععؿز موؼـؿفلمسـدمشقوبف موملم

ؾبمحرؼصيمسؾكمادؿغالظفمجقدًا.ؼؽـمذظؽماظقضًمرقؼاًل موظؽـينمط مـ

اظققممذطرمأغبد!مأسؾؿمأغفمالمضبؾفمأبدًامظذظؽمالمأحىمأنمأمسعبفمم

ؾبمأنمأغبدمبدأم ؼؿقدثمسـف مرشؿمأغفماظققممحوولمأنمؼؽقنمظطقػًو:ممسع

مؼؿذعرمعـماظعؿؾمؼبماٌكوزن.

ؾبمحرؼصيمسؾكمأالمأدلظفمسـمأيمذبلءمؼؿعؾبؼمبلغببدمممم دلظؿؾبفموطـ

مؼعؿؾمؼبماٌكوزن؟عـمضؾؾ:موػؾمعومؼزالم

مضول:مملمؼؾؼمظدؼفمسؿؾمش ه.

ؾًب:موعوذامسـماٌطعؿ؟ مضؾ

مضول:مررده.

ملمأطـمأسرفمذظؽ!مٌوذا؟مابؿلبؿمععؿبزموضبول:مالمأسبرفمٌبوذا مممممم

مرّومػقمطلودماظعؿؾ.

ؽبمتقزػفمؼبماٌكزن. ؾًب:موعومزظ مضؾ

ضول:مأغومالمأحؾف موظؽـمإذامعومرردتفمعبـماٌكبزنمصنغبفمدبقؽقنممممم

مؿؾ مودقطؾىمعـؽماظـؼقد.سوراًلمسـماظع



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ          ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

323 

المأزـفمدقػعؾمحؿكمظقمعوتمعـماىبقع موظؽـبفمصعبؾمعبـمأجبؾمممممم

ؾبمأدريمإظبمأيمعدىمؼؿقؿؾ موظؽـمععؿزًامضبول:مالمأرؼبدمأنممم واظدي!مظل

تؼؾؼلمؼبمذلغف مدقظؾمؼعؿؾمؼبمزبزغبل مودبلزؾمأوصبلمببف مرشبؿمأنمممممم

ماظعؿولماآلخرؼـمالمضبؾقغف.

أرؼدمأنمأمسعفمؼؿقبدثمسبـمممٌوذامأذعرمأغفمؼؾوظغ مملمأغوضش مالم

أغبدمثوغقي مصنذامطونمظدؼفمخربمسبـمأغببدمصؾبديمضصبصمأروؼفبومسبـممممممم

مبطقظؿفمووضقصفمإظبمجوغم مالمأزـمأغفمضبىممسوسفو.

ؾبمسؾقبفماًبروجمإظبممممم ؾبمبؿغق ماٌقضقعمسؾكماظػبقر مواضرتحب ضؿ

أحدماٌطوسؿ مواالدؿؿؿوعمبؾعضماألجقاءماىؿقؾبي مواصبؼمسؾبكماظػبقر ممممم

مًومعبقاًلمؼبمأصكرمعطعؿمؼبماٌدؼـي موسدغومبعدمعـؿصػماظؾقؾ.وضضقـوموضؿ

■   ■   ■ 
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 أمحد |الفصل الضادظ ًالضتٌن م■

عـووبيماظؾقؾيماٌوضقيمطوغًمػودئي موظؽبـينمملمأدبؿطعمأنمأبعبدمممم

ؾبمأدريمٌوذا. متػؽ يمسـماألوراق مظل

ؾًبمإظبمحقبٌموجبدتفو مطبونماظعؿبولماآلخبرونمضبدمأسبودوامممممممم اوف

ؾبمإزاحببيماظصببـودؼؼمترتقببىم اظصببـودؼؼ موملمأسببدمأرىماألوراق محووظبب

ؾبماظصبـودؼؼممممممم وظؽـفومطوغًمثؼقؾي مرشبؿمذظبؽمأحضبرتؾبماظراصعبيموأزحب

ؾبمإظبمحقبٌمطوغبًماألوراق موظؽبـمببداًلمعبـماألوراقممممممم ضؾقاًلمإظبمأنموصبؾ

مطوغًمػـوكمصـودؼؼمأخرى!مأؼـماألوراق؟

أنمأحبدػؿمممعـماظعؾٌمأنمأحبٌمسـفومؼبمزبزنمطؾ مطفذا مالبد

ضدمأسودمترتقؾفو مٌوذامملمأضرأمعبومصقفبوماظؾورحبي؟مظؼبدمطوغبًمّؿـبوولممممممم

ماظقد مػؾمػلمأوراقمعفؿيمؼومترى؟

ؾبمععظبؿماظـفبورمؼبممممممم اظققممظديمعـووببيمؼبمعـؿصبػماظؾقبؾ مضضبق

مضراءةماظؽؿوب مواظـصػماآلخرمؼبماظـقم مصفؿومالمؼؽّؾػونمذقؽًو.

سماظشبؼي مدقمعبرةمممطوغًماظلوسيماظـوعـبيمعلبوءمسـبدعومدقمجبرمممم

ؾبمودرتؾبمإظبماظؾوبمالمأدريمعبـمؼبزورمؼبممم واثـؿٔموثالثيمإظبمأنمادؿقؼظ

ؾبماظؾوبمصنذامبفومدالل! مػذهماظلوسي مصؿق

طونماظؼؾؼمواضقًومسؾكموجففو موطوغبًمتؾبفٌ مؼؾبدومأغفبومضبدمممممم
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ضدعًمجرؼًومإظبمػـو!موظلؾىمأجفؾبفمطوغبًمتؼبؾضمؼبدػومسؾبكماظبدصرتممممممم

مدؼدة موترتديمأعبؾماظـقوبمطوظعودة.اظذيمتؽؿىمصقفماظرواؼيماى

مدلظؿؾبفو:مػؾمحدثمعؽروه؟

ؿًب:مغبدًامهللمأغؽمػـو مأغبد...مظديمرجوءمظؽ. مضوظ

ؾًب:موعومػق؟ مضؾ

ؿًب:مالمتذػىماظققممإظبماٌكزن. مضوظ

مشرؼىمػذاماظطؾى!مدلظؿؾبفو:مٌوذا؟

ؿًب:مأرجقكمأنمتـؼمبل مأذعرمأنمعشؽؾيمطؾ ةمدؿقصؾ. مضوظ

ؿب متشبب ؾبمٌببومضوظبب ؾبمبفببدوءموتعّؼببؾ:مؼببومآغلببيتمابؿلببؿ عر!مضؾبب

اظعزؼببزة مػببذامسؿؾببلماظقحقببد موعصببدرمرزضببل مالمأدببؿطقعمأنمأتببركم

معـووبيمظلمبفذهماظطرؼؼيمدونمدؾىموجقف.

ؿًب:مملمأضؾمظؽمأنمتؿفربمعبـماظعؿبؾ مصؼبطمادبؿؾدلماٌـووببيمممممم ضوظ

ماظؾقؾي مأرجقك.

ؾب:مممم ؿبمأغفمإحلبوسمصؼبط!مضؾب ؼؾدومأعرًامخط ًامصعاًل موظؽـفومضوظ

مؾمػـوكمخطىمعو؟ػ

ؿًب:مظقسمبعد مأرجبقكمأنمتػعبؾمعبومأضبقلمظبؽ مالمصببىمأنممممممم ضوظ

تذػىماظؾقؾيمإظبماٌكوزن مادؿؾدلماٌـووبيمععمأيمطبون موإذامملمضبصبؾممم
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مأيمذلءمصؾـمدبلرمذقؽًو مدؿـووبمعـووبيمبداًلمعـفومظقسمأطـر.

كبمبفماظؾقؾي؟ مدلظؿؾبفو:مػؾمػقمحؾؿمدلءمحؾؿ

ؿبمؼدػو ؿًب:مػبقمذبلءمممممممأذورتؿبمبوظـػل موضؾض سؾبكماظبدصرت موضوظب

مأشربمعـمذظؽ مأرجقكمأنمتلؿؿعمإظلقب.

إغفومتعؾؿمأغبينمملمأضؿـبع موظؽـفبومغظبرتؿبمإظبلقبمبعقبقنمحوزعبيمممممممم

ؿب:مإذامعومحصؾمعؽروهماظؾقؾيمصلسدكمأغينمدلخربكمبؽؾمذلء. موضوظ

بؼقـومصوعؿٔمصرتة معـووبيتمدؿؾدأماظؾقؾيماظلوسيماظعوذرة مبؼلم

ؾبمػوتػلم ؾبمببف مردقبماظطبرفممممدوسؿون مرصع اظـّؼولمواخرتتؾبمرضؿًومواتصبؾ

ؾب:معرحؾًومدعد مأسؿذرمجدًامظالتصولمبفبذاماظقضبً...مأذبعرمممم اآلخرمصؼؾ

ؾبمبوظؿفوبمععبقي مػبؾمظبؽمأنمتـبووبممممم بوإلرػوقماظققم مأزـينمضدمأصؾ

اظؾقؾيمسؾكمأنمأغووبمسـؽمؼبماظغد؟...مغعؿ...مغعؿ...مرؾعًو...مالمبلس...م

مؽرًامجزؼاًلمظؽ.المبلس...محلـًو...مذ

ؾب:مممم ؾبماهلوتػ موطوغًمداللمهبدقبقمؼبقبمؼبماغؿظبورمردقبي مضؾب أشؾؼ

مدقذػىمبداًلمعين.

ؿبمبشؽؾمشرؼى موضؿقبًماظدصرتم أخذتؿبمداللمغػلًومسؿقؼًو موارؿلغ

إظبمصدرػو مإغفومصعاًلمواثؼيمعبـمأنمػـبوكمخطؾبًومعبومدققصبؾماظؾقؾبي!ممممممم

ؾًب:مإذامعومحصؾمذلءمعوماظؾقؾيمصعؾقؽكبمأنمدبرب مؼينمبويؼقؼي.ضؾ
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ؿًب:مدلغظرمؼبمذظؽ. مصّؽرتؿبمضؾقاًلمثؿمضوظ

ؾًب:مظؼدموسدتينمظؾؿق! مضؾ

ؿًب:ماٌفؿمأنمغؿقخكمايذر مالمتؼرتبمعـماٌكزنماظؾقؾي مطبـمم ضوظ

مؼبمعؽونمآخرمبٔمأذكوصمآخرؼـ موالمتؾؼؽبمظقحدكمؼبماٌـزل.

ؾًب:معفاًلمعفاًل مظؼدمطؾبرتؿبماظشروطمػـو معـمأؼـمظلمأنمأذػبىمم ضؾ

منمآخرمبٔمأذكوصمآخرؼـ مظقسمظلمعـمععورفمػـو!إظبمعؽو

ؿًب:ماذػىمإظبمعؼفك موهدثمإظبماظـوس مػذامطوفلب. مضوظ

ؾًب:مٌوذامطؾمػذا؟ مضؾ

ؿًب:مأالمتـؼمبل؟ مضوظ

ؾًب:مبؾك موظؽـؽمتؼقظٔمذقؽًومشرؼؾًو. ؾبموضؾ مابؿلؿ

ؿًب:مأغومأسرفمٗوعًومعومأصعؾ مإغينمأدوسدك. مضوظ
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 هالْ |لضتٌن الفصل الضابع ًام■

ؾبمإظبمععؿزمغشوػدماظؿؾػوز مسـدعومتػبرغمعبـماألذبقوءمممم اظؾقؾيمجؾل

اٌفؿيمؼبمايقوةمؼظؾماظؿؾػوزمػقماألدؾقبماألذفرمإلضوسيماظقضً مرّوم

تؽقنمػذهمأولمعرةمأجؾسمصقفومألذوػدمصقؾؿًومربقؼاًل مؼبمايؼقؼبيمطبونمممم

ؾبمأتلّؾكمّومغضبعمسؾبكمامم ظطووظبيمعبـمممععؿزمعـمؼؿوبعمبوغؿؾوه مبقـؿومطـ

مسص موعؽلرات.

طونمععؿزمدعقدًا مؼؾبدومأغبفمصبقؾؿمؼػضبؾف مطبونمؼلبردمحؽوؼبيمممممممم

خقوظقيمؼبماظػضوء موععوركمصضوئقي مٌوذامضبىمأنمؼشوػدمذبقؽًومطفبذا؟ممم

اٌفؿمؼبماظـفوؼيمأغفمدعقد مؼرصعمصقتفمببٔمايبٔمواآلخبرمؼبمتعؾقبؼممممم

مسؾكماألحداث.

 مرنقبمػبوتػمععؿبزممماظلوسيمبوتًماظـوغقيمسشرةمعـمعـؿصػماظؾقؾ

وظؽـفمملمؼلبفمبف مثؿمرنمثوغقيموترطف مأخ ًامدقمأحدػؿمبوبماظغرصي م

طوغًماًودعيمتلؿلذنمأنمػـوكمرجاًلمؼرؼدمعؼوبؾبيماظلبقدمععؿبزمألعبرممممم

معفؿ.

غفضمععؿزمدونمأنمؼؽرتث مملمتؽبـماٌبرةماألوظبماظبيتمؼؿفبرقببممممم

مصقفومعـماظعؿؾمؼبماظؾقؾ مصؾؿمؼؽـمػوتػفمظقفدأمظؾقظي.

وئؼمػلماظيتمعرقبت مثؿمسبودمبقجبفمزبؿؾبػ مسبودمراطضبًومإظبممممممدض
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ماهلوتػمظقفريماتصوالتلبمدرؼعي مؼؾدومأنمأعرًامدقؽًومضدمحصؾ.

مدلظؿؾبف:مػؾمحدثمعؽروه؟

مأجوبمبلرسي:مظؼدماحرتقماٌكزن.

دلظؿؾبفموطّؾلمرجوءمأنمؼؽقنمزبزغًومش ماظذيمضبردفمأغببد:مأيمم

مزبزن؟

قل:مطقػمحصبؾمذظبؽ؟معبـمممموظؽـفمطونمضدماتصؾمبلحدػؿموبدأمؼؼ

طونمػـوك؟معـماٌلمولمسـمػذا؟مأالمتعرفمطؿمػلمطؾػيماٌعداتمػـبوك؟مم

معـمدقدصعماظؿعقؼضوت؟...معـ؟...معـمطونمػـوك؟...مأغبد!

ؾبمسؾكماألرؼؽيمدونمأنمأذبعرمم ذعرتؾبمبؼؾممؼؼؾضمبشدة موجؾل

بؼدعل مٌوذامتالحؼفماٌصوئىمؼبمطؾمعؽون؟مببؾمػبؾمؼؾبعؼبؾمأغبفمعبـمضبومممممممم

اٌكزنمسـمضصد؟مإغفمالمضبىمععؿزًاموظؽـينمالمأزـمأغفمؼمذؼبف مممحبرق

مأغبدمالمْؽـمأنمؼػعؾمذظؽ.

أشؾؼمععؿزماهلوتػموبدأمؼضربمطّػبفمسؾبكمجؾقـبفمظقػؽبر مضبولمممممم

دونمأنمؼقجفمحدؼـبفمإظبلقب:مإغفبومعؾقبقنموغصبػماٌؾقبقنمعبـماٌعبداتممممممممم

مايدؼـي.

ؿبفمصؽبونمممثؿمتذطرمذقؽًومعفؿًومصفلة مورطضمإظبمشرصيماظـقم متؾع

ؼػؿقبشمؼبماألدراجمبٔماألوراق مضولمثوغقيمربدثًومغػلف:ماظؿلعٔ!مأوراقم
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ماظؿلعٔمطوغًمػـو مأؼـموضعؿؾبفو؟

ؾبمأسؾبؿممممم صؿحمدرجًومبعدماآلخر موبعـرماألوراقمؼبمطبؾمعؽبون مطـب

عؽونمطؾمورضيمعـفو موملمؼؽـمعـمضؿـفومأيمتلعٔ موظؽـينمملمأذبلمأنمم

ؾبمأنمؼـؿؼؾمشضؾفمإ مظلقب.أضورعف مخشق

بعدمربعمدوسيمعـماظؿػؿقشمأظؼكمبـػلفمسؾكماظػبراشمؼبماغزسبوجممم

وإرػوق مملمؼعـرمسؾكمعومؼرؼد موظؽـفمغللمأعرماظؿلعٔموسبودمؼػؽبرمؼبممم

اٌكزن:معؾققنموغصػماٌؾققن!معـماظذيمؼػعؾمذظؽ؟موٌوذامملمؼلرقمعبـمم

ماٌكزن مصؿوماظػوئدةمعـمحرضف؟

رحببًومعودؼبًو مطبونممممصققحمعومؼؼقل مإذامعومطونمػـوكمعبـمؼرؼبدممم

سؾقفمأنمؼلرقماٌعداتمالمأنمضبرضفو مػذامسؿؾمحوضدمسؾكمععؿبزمظبقسممم

إال موالمؼفدفمإظبماظؽلىماٌودي مؼومإهلل مأدسبقكمعبـمطبؾمضؾبممأالممممم

مؼؽقنمعـمصعؾمأغبد.

غفضمععؿبزمعـزسفبًو موأعلبؽمػوتػبفمثوغقبي موسبوودماالتصبولمممممممم

مّلمولماٌكزن:مػؾمسرصؿؿماٌلمولمسـمايرؼؼ؟

ـينمعؿلطدةمأنماظلمالمسـمذظؽمطونمعؾؽرًامجبدًا مضبول:معبوذامممموظؽ

متـؿظرون مأعلؽقامبفمضؾؾمأنمؼفرب!مأرؼدمأنمأدلظفمبـػلل.

أشؾؼمععؿزماهلبوتػمبوغزسبوج موسبودمؼضبربمجؾقـبفمبقبدهمعبـمممممممم
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ؾبماآلنمٌوذامصصؾقهمعـماظعؿبؾ مإغبفمصوذبؾمؼبمممم اظؿقتر موضولمظـػلف:مسؾؿ

مطؾمذلء.

أنمأسبرف مالمأرؼبدمأنمؼؽبقنمأغببد ممممممدالمأرؼدمأنمأدلل مالمأرؼ

أعلؽمععطػفمأخب ًامواوبفمسببقماظؾبوبمظقكبرج متؾعؿؾببفممممممممًاوظؽـمععؿز

ؾًب:مإظبمأؼـمؼبمػذاماظقضً؟ موضؾ

مأجوب:مإظبماٌكوزن.

ؾًب:مضدمؼؽقنماظقضعمخط ًامػـوك! مضؾ

مضول:مسؾلقبمأنمأجدمأغبد.

■   ■   ■ 
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 أمحد |الفصل الجامن ًالضتٌن م■

ؾيموعضقؽي مرشؿمأنماظغؿقضمظّػفومؼبماظؾداؼيمإالمطوغًمظقؾيمشرؼ

ؾبمظقؾيمملمأسفدػومعـمضؾؾ. مأغينمسش

ؾبمأحؿللماظشوي مطونمػـوكمرجؾم ؾبمإظبمعؼفكمظقؾل موجؾل ذػؾ

طبػلمضطعيمغؼدؼيمهًماظؽموس موؼؽلىمبفبومبعبضماظـؼبقد مإغفبوممممم

مظعؾيتماٌػضؾي مملمأدؿطعمإالمأنمأتدخؾ.

ؾبممطونمسؾلقبمأنمأضعمبعضماظـؼقد موظ ؽـينمالمأعؾؽماظؽـ  مارتلؼب

مأنمأدوسدماٌؿلوبؼٔمدونمأنمأظعىمأومأصرفمضرذًومواحدًا.

ؼبماظؾداؼيمملمؼلؿؿعمإظلقبمأحد موظؽـمبعدمربووظؿٔموثالثيمذبعرمم

اىؿقعمأنماظؽلسماظذيمأذب مإظقبفمػبقمصعباًلماظؽبلسماظصبققح مظبذظؽمممممممم

ؿقبع ممحوولمرجؾمأنمطبؿورماظؽلسماظذيمأذ مإظقفمصـفح موابؿفٍماى

سـدػومرؾىمإظلقبمصوحىماظؾعؾيماظؿقدي موظؽـينمالمأعؾبؽمغؼبقدًامصؿبوذامممم

ؾبمسؿؾبيممم ؾبمطمودًومووضبع أصعؾ مضررتؾبمأنمأهداهمبطرؼؼيمزبؿؾػي مرؾؾ

ؾبمإظبمصوحىماظؾعؾيمأنمضبزرمعؽونمسؿؾيت. مهًمإحداػومورؾؾ

الحظماىؿقعمعفورتلمؼبماظؾعؾيمعـمايرطيماألوظب موزفرمصبورقمم

أصـعموعومطونمصوحىماظؾعؾيمؼصبـعف مصؾبؿمؼلبؿطعمػبقممممماٌلؿقىمبٔمعوم

موالمأيمعكبـمعؽبـمؼبماظؼوسيمإصبودماظعؿؾي.
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اآلنمبدأتماظـؼقدمتقضعمسؾكماظطووظيمعـمجدؼد موظؽـمػبذهماٌبرةممم

ؾبمسؾكمعؾؾغمؼعودلمغصبػمراتبممؼبمذبفرمخباللممممم طوغًمظل موضدمحصؾ

ؾبمأخشكمصرفمأيمعؾؾغمؼبمػذهماألؼوم. مدوسوتمضؾقؾي مػذاموضدمطـ

ؾبمممم ؾبمضبدماخؿؾطب أصؾقًماظلوسيماظـوغقيمبعدمعـؿصػماظؾقؾ مطـب

بويدؼٌمإظبماظرجولمسـدعومدخؾمأحدػؿماٌؼفبكمؼؼبقل:مػـبوكمحرؼبؼممممم

مطؾ مؼبماٌدؼـي!

ػؾمػذامعومطوغًمداللمدبشوه؟مػؾمػذامعومأػربمعـف؟موظؽبـمعبوممم

مدخؾلمؼبمايرؼؼ؟

سـدػومدخؾمآخرمؼؼقل:محرؼؼمؼبماٌكوزن مملمتصبؾماظبـ انمأيممم

مـزلمارؿؽـقا.ع

ؾبمدلرطضمإظبمػـوكمظقالمأغينمتبذطرتؾبمهبذؼرممم ؾبموطـ اٌكوزن!مغفض

داللمظلمأالمأذػىمإظبمػـبوكمأظبػمعبرة مؼؾبدومأنمعشبؽؾيمطبؾ ةمدؿقصبؾمممممممم

مجرقباءمايرؼؼ مبؾمؼؾدومأغفمحرؼؼمعػؿعؾ!معوذامتعرصٔمؼومدالل؟

ؾبمؼبماٌؼفكمإظبماظػفر مثؿمسدتؾبمإظبمعـزظلمدونمأنمأعبرمسؾبكممم بؼق

وزن موػـوكموسؾكمبوبماٌـزلمطونمصبؾسمعـللقب مؼؾدومأنمثقوبفمضدماٌك

مالعلؿفوماظـ ان موطونمؼضؿقبمإظبمصدرهمذبؿقسيمعـماألوراقمتؽودمتؽبقنم

مرعودًا!
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مدلظؿؾبف:معوذامحدث؟

رصعمرأدبفمإظبلقبمصؽبونموجفبفمؼعبوغلمحروضبًومالمتؼبؾمدبقءًامسبـمممممممممم

ؾبمعقبوهمم ؾبماظؾوبمسؾكماظػقر موأدخؾؿؾبفمووضع ببوردةمسؾبكممماألوراق مصؿق

وجفف مطونمذظؽمعمًٌومبالمذؽ موظؽـفمطونمذامذكصبقيمضقؼبيمحوزعبي مممم

موملمؼؾدكبمأيمتلثر.

م
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ػذاموملمؼزحزحماألوراقمعـمسؾكمصدره مػبؾمػبلماألوراقماظبيتمممم

مطوغًمؼبماٌكزن؟معوذامضبصؾمػـوك؟

أجؾلؿؾبفمظقلرتؼح مودلظؿؾبفمسؿقبومجرى موعـمصعؾمبفمذظؽ؟موظؽـفم

صببدرهمأطـببر موأشؿببضمسقـقببفمؼبمراحببيمملمممابؿلببؿ موضببؿقبماألوراقمإظب

مأسفدػومسؾكموجففمعـمضؾؾ.

ترطؿفمظقـولمضلطًومعـماظراحي مرّومغوممظػبرتةموجقبزة مغفبضمممم

بعدػوموبدأمؼؼّؾىمؼبماألوراق مدبلظؿؾبفمعؾوذبرة:مػبؾمػبذهماألوراقماظبيتمممممم

مطوغًمؼبماٌكزن؟

مأجوبمدونمأنمؼؾعدمسقـقفمسـماألوراق:مغعؿ.

مػذهماظدرجي؟مدلظؿؾبف:مػؾمػلمعفؿيمإظب

مأجوب:مغعؿ.

مدلظؿؾبف:مػؾماحرتقماٌكزنمعـمأجؾمػذهماألوراق؟

أخ ًامغظرمإظلقب مؼؾدومأغينمبدأتؾبمأهدثمؼبمأعقرمخط ة مضول:م

مالمصبىمأنمؼعؾؿمأحدمبلعرمػذهماألوراق مدؿؽقنمؼبمعشؽؾي.

ؽبمعـمؼالحؼمتؾؽماألوراق. ؾًب:موعومدخؾلمأغو؟مأغ مضؾ

مـمذظؽ.المؼظمًاابؿلؿموضول:موظؽـمععؿز

ؾًب:مػبؾمػبذهماألوراقمعفؿبيمممم ععؿز!مملمأمسعمامسفمعـذمزعـ!مضؾ

مبوظـلؾيمإظبمععؿز؟
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مأجوب:معفؿيمظدرجيمضبرقمصقفوماٌكزنمبلطؿؾف.

مدلظؿؾبف:موٌوذامؼرتطفومؼبماٌكزن؟مظكبؿمالمؼلخذػومإظبمضصره؟

مأجوب:مألنمحرطوتفمعراَضؾيمػـوك.

مدلظؿؾبف:مإذنمٌوذامملمؼؾبؿؾػفومعـذماظؾداؼي؟

ظؿؽقنمدظقاًلمسؾكمتعوونمآخرؼـمععبف مإنمدبؼطمؼؾبلبؼطفؿمممممأجوب:

مععف.

موٌوذاماآلن؟مدلظؿؾبف:مػؾمععؿزمػقمعـمأحرقمزبزغفمبـػلف؟

ؼؾدومأنمػـوكمحرطبيمعرؼؾبيمؼبمأعبرماظصبػؼي مصؼبررمأنممممممأجوب:م

مظقضربمسصػقرؼـمحبفر ماألوراقموأغً.ضبرقماألوراقم

ؾًب:مظؼدمحذقبرغلمأحبدػؿمعبـماظبذػوبمإظبماٌكبزنماظؾقمممم ؾبي مطبؾمممضؾ

مذلءمطونمعدبرًا.

ؽبمدؿزجمؼبماظلفـمبؽؾمدفقظي. مضول:موطـ

طونماظؿػؽ مؼبمذلءمطفذامعزسفًومجدًامظبل موظؽبـينمغظبرتؾبمإظبمممم

ؾب:مػؾمظلمأنمأغظرمصقفو؟ ماألوراقموضؾ

مضول:مطوغًمظدؼؽمصرصيمطؾ ةموظؽـؽمملمتػعؾ.

ؾبمسؾكموذؽمدخبقلماظلبفـممم ؾًب:مأرؼدمأنمأرىماألوراقماظيتمطـ ضؾ

معـمأجؾفو.
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ؽبمعبومصقبفمممم غظرمعـللقبمإظبماألوراق موصّؽرمضؾقاًلمثؿمضول:مظؼدمسوغقب

ماظؽػوؼي مأزـمأنماألوراقمدؿفؿمذكصًومآخر.

ؾًب:معوذامتعين؟ مدلظ

ضول:معـماألصضؾمأنمتؽقنمبرؼؽًومعـمطبؾماظبؿفؿ موععؿبزمؼظبـمأنممممم

ؽبمحبوجيمإظبماألوراق. ماألوراقماحرتضً مظل

ؾًب:مأرؼدمأنمأسرفمعومصقفو! مضؾ

غفبومدظقبؾمسؾبكمععبوعالتمصودبدة مبعضبفومطبؾ ممممممممغفضموضول:مإ

ظدرجيمظـمتؿكقؾفو موألطقنمصودضًومععؽمأزـمأغؽمظـمتػفبؿمذبقؽًومعـفبومممم

محؿكمظقمضرأتفو.

ؾًب:مػؾمدقدخؾمععؿزماظلفـمبلبؾىمػبذهممم ملمؼؽـمذظؽمظطقػًو مضؾ

ماألوراق؟

مضول:مرّومأطـرمعـمذظؽ.

ؾًب:معوذامتعينمبلطـرمعـمذظؽ؟ مدلظ

مأؼضًو.مأجوب:مرّومؼعؾـمإصالدف

ؾًب:مأسطينم أغومالمأحىمععؿزًا موظؽـينمالمأرؼدمأنمأؤذيمػوظي مضؾ

ماألوراق مدلحؿػظمأغومبفو.

حدقبقمعـللقبمؼبموجفلمرقؼاًل مؼؾدومأغفمضرأمعبومؼبمغػلبل مضبول:مممم
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مظؼدمزؾؿمودرقماظؽـ معـماظـوس مػؾمتلوسدمذكصًومطفذا؟

ؾًب:مأغومالمأدبوسده موظبـمأصعبؾمأببدًا مصؼبطمدبلحؿػظمببوألوراممممممم قمضؾ

مسـدي مأملمأطـماٌؿفؿماألولمبويرؼؼ.

ؽبمطذظؽماآلن مظؼدمأغؼذتؾبؽ موظؽـينمظـمأمسحمظؽمبنصلودم ضول:مظل

معومأخططمظف.

ؾًب:مػؾمتـقيماإلؼؼوعمّعؿز؟ مضؾ

ؾبمإظقفمأدلل:معـمػـوك؟ مسـدػومدقماظؾوب ماوف

أجوبمصقتمعـماًبورج:مإغفبوماظشبرري مجؽـبومظـقؼبؼمؼبمأعبرممممممم

مايرؼؼ.

فماألول مغظرتؾبمإظبمعـللماظبذيمطبونمضبدمخبرجمممممؼؾدومأغينماٌشؿؾ

عـماظـوصذةموػربمبوألوراق مالمصوئدةمعـماظؾقبوقمببف مسؾبلقبمتبدبرمأعبرمممممم

ماظشرريمأواًل.

ؾبمبعضماألدبؽؾيمسبـممم ُماصطقوبلمإظبمعرطزماظشرري مػـوكمدؾبؽؾ

سالضيتمّعؿز مسالضيتمبزعالئلمؼبماظعؿؾ مسـمأسؿولمأخبرىمسؿؾؿفبو ممم

ؾبمعـمأجؾفمؼبماٌرةماظلبوبؼي موأخب ًامأؼبـممممورؾعًومسـماظلؾىماظذيمدؾب فـ

ؽبمايرؼؼ. ؾبموض مطـ

ؾبمضودرًامسؾكمإثؾوتموجقديمؼبمعؽونم غبدًامهلل مثؿمبػضؾمداللمطـ
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مبعقدمسـماٌكوزنموضًمايرؼؼ موُمإخراجلمبرباءةمؼبمصرتةموجقزة.

وظؽـمػذامالمؼؽػل مسؾلقبمأنمأجدمداللمألدؿػلرمعـفومسؿقبومجرى م

محمظلمبوظلر.ظؼدموسدتؿبمأنمتػص

ؾبمإظبماألعوطـماظيتمأجدمصقفبومداللمؼبماظعبودة ماٌؽؿؾبي مثبؿممممم ذػؾ

اٌدؼـيما٘وورةمهًماظشفرة موظؽـفومملمتؽـمػـوك مسؾبلقبماالغؿظبورممم

مإظبمؼقممآخر مأومرّومتلتلمإظبماٌـزل.

سدتؾبمإظبماٌـزلموبدأتؾبمأصؽرمعـمجدؼد معـمأؼـمظلمبوظـؼقدماآلن؟م

مظؼدمضوعمسؿؾلماظقحقد.

■   ■   ■ 
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 هالْ |الفصل التاصع ًالضتٌن م■

طونمخربمحرؼؼماٌكوزنمعػزسًو مملمؼفبدأمععؿبزميظبيمواحبدة ممممم

ؾبمأصؽرمؼبمأغبدمرقلماظقضً مػؾمؼؾبعؼؾمأنمؼػعؾمذبقؽًومطفبذا ممم بقـؿومطـ

ظؼدمصعبؾماظؽبـ مضبدمععؿبزمضؾبؾمأنمغؿبزوج موظؽـبفمملمؼقاجفبفمبعبدمممممممممم

مذؼين.زواجلمعطؾؼًو مإغفمؼعؾؿمأنمأذؼؿفمتم

ػؾمطونمػـوكمذلءمعومؼبماٌكبوزنمؼلبؿدسلمعبومصعبؾ؟مػبؾمأوضبعممممممم

أحدػؿمبف؟مإغفمبلقطمظدرجيمرّومطبدسبفمأحبدػؿموؼؼـعبفمبػعبؾمأعبرمممممم

مطفذا.

واثبؼمأنمأغببدموراءممممًاملمأدؿطعماظؿقضػمسبـماظبؿػؽ  مإنمععؿبزممم

ايرؼؼ موػقمشوضبىمجبدًاموالمصوئبدةمعبـمايبدؼٌمإظقبف مإذنمإظبمعبـمممممممم

مدلهدث؟

ؾبمصقفبومإظبمأغببد؟مممغظرتؾبمؼبما ظـوصذة معؿكمطوغًمآخرمعرةمهدث

مػؾمأدؿطقعمأنمأواجففماآلن؟

ؾبمبوظلقورةماًوصيمإظبمعؿفبري مػـبوكممم ؾبمثقوبلموخرج ادؿؾدظ

ؾبمإظقبفممممم ؾبمصققجماظذيمطونمضدماسؿودمسؾكماظعؿؾمواغلبفؿمصقبف مرؾؾب ضوبؾ

اظـصققيمصقؿومحدث مصؼول:مأرؼدمأنمأذطركمبشلءمصغ  مرّبومأطبقنممم

ؾبمععمأغبدمعـمضؾؾموظؽـينمالمأذطرهماآلن موالمأسبرفمرؾقعبيمممضدمتعوع ؾ
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كبمترؼدؼـماإلجوبيماظشوصقيمصفلمبالمذؽمسـبدمم تصرصوتف موظؽـمإذامعومطـ

مأغبد.

ؾب. ؾًب:موظؽــومملمغؿقدثمعذمتزوج مضؾ

مضول:مإذنمحونماظقضًمإلغفوءماًالف.

مرلرلتؾبمرأدل مصؼول:مػؾمتظـٔمصعاًلمأغفمضدمأحرقماٌكزن؟

ؾًب:مععؿ مزمواثؼمعـمذظؽمبشدة مؼؼقلمأغفمطونماٌـووبموضؿفو.ضؾ

كبمأغفمؼػعؾمذقؽًومطفذا؟ مضول:مدلظؿؾبؽمػؾمتظـٔمأغ

ؾًب:مال. مغظرتؾبمإظقفموأجؾ

مضول:مإذنماذػممإظقف.
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 أمحد |الفصل الضبعٌن م■

خقببوراتلمظؾعؿببؾمملمتؽببـمطببـ ة موظؽببـينمرجببقتؾبمأنمأسببقدمإظبم

ؾًبمأحصبؾمعـبفمسؾبكمغؼبقدممممممممسؿؾلمؼبماٌطعؿ مصؼدمطبونمم عـودبؾًومظبل موطـب

مجقدة.

ملمؼؽـماظرتحقىمطؿومصبى محؿبكمزعالئبلمأذبوحقامبرؤودبفؿممممم

ؾبمإظبقفؿمأنمممممم ؾبمهلؿمحؿكمؼعبوعؾقغلمبفبذاماىػبوء؟مرؾؾب سين معوذامصعؾ

ؼـودواماٌلمول موبعدماغؿظورمغصػمدوسيمخرجمإظبلقبموؼبموجفبفمإجوببيمممم

م.جوػزة مغعؿذرمسـمرؾؾؽ مظلـومحبوجيمإظبمسؿقبول

ؾبمواضػًومأصؽرمصقؿومأصعؾ ماغؿظرتفمغصػم دخؾمإظبمعؽؿؾفمبقـؿومبؼق

دوسيموملمؼؼبضمؼبمرببوورتلمدضقؼبيمواحبدة!مغظبرتؾبمإظبماظطبووالتمعبـمممممممم

ؾبمدعقدًامؼبماظعؿبؾمػـبومأضػبزمببٔماظطبووالتمأوزعماظطعبومممممممم حقظل مطؿمطـ

ؾبمإظقفومؼبماظؾداؼبيمإالمأغبينممم ظؾزبوئـ مرشؿماٌقاضػماٙرجيماظيتمتعرض

مدتؾبماظعؿؾمواظؿعوعؾمععمطؾمأصـوفماظـوس مػذاماظعؿؾمسّؾؿينماظؽـ .اسؿ

تركماظطووظيمإظبمجوغممأربعيمأذبكوص مػـبوكمطبموسموأرؾبوقممممم

مصورشي مطموس...مأالمؼذطركمذظؽمبشلءمؼومأغبد؟

ؾبممممم ضػزتؾبمإظبماظطووظي موأخذتؾبمثالثمطبموسمعبـمسؾقفبو مووضبع

دودتل!معـمعـؽؿمضرذًومهًمإحداػو موبدأتؾبمسرضل:مدقداتلمآغلوتلم
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مؼلؿطقعمأنمضبزرمأؼـمأضعماظؼرش؟

تذطرتؾبماألؼومماٌوضقي مسـدعومملمأطبـمأعؾبؽمدبقىماظؽبموسموزرممممم

ضؿقصلمألظعىمػذهماظؾعؾيموأهدقبىماىؿقع مظبقسمػـبوكمعبـمؼلبؿطقعممممم

مذبوراتل مأغومأجقدمػذهماظؾعؾي مبؾمأغوماألبرعمصقفو.

قظل موببدأتممعرةمواثـؿون مووؿقبعماظـبوس مطبؾماظزببوئـماظؿّػبقامحبممممم

اظـؼقدمتقضعمسؾكماظطووظي مملمضبزرمأحد موطقػمألحبدػؿمأنمضببزرموأغبومممم

مأعورسمػذهماظؾعؾيمعـذمغعقعيمأزػوري مالمأحدمؼفزعين مأغوماألصضؾ.

تركماٌقزػقنماالدؿؼؾول مورؾبىمأحبدػؿمعبينمأنمأشبودرماٌطعبؿمممممم

برصؼ موظؽـينمأجؾؿفمأغينمدلشودرمإذامعومحزرمعؽونماظؼرش مورؾعًومملم

مزر.ضب

ؾبمغؼقدًامتؾؾغمغصبػمراتبمماظشبفريمؼبماٌطعبؿ موازدادتممممم عّبع

مايؿودي موارتػعمعؾؾغماظؿقدي معـمضبزر؟م

ؾبمممممم تضوسػماٌؾؾغ مأطودمأحصؾمسؾبكمراتبىمذبفرمؼبمؼبقم!محرقبطب

اظؽموسمبلدرعمعومأدؿطقع مالمأحدمضبزر مالمأحدمؼلؿطقعمذببوراتل مم

ؾبماظؽموس مأؼـماظؼرشماآلن؟ مأوضػ

ؾبمصقتمصؿوة معـمخؾػمايضقرمتؼقل:مإغفومسؾكمْقـؽ.ممسع

ابؿعدماىؿعمألرىمػوظيمتؼبػمؼبماًؾبػ مترضبىماظؽبموسمعبـمممممم
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بعقدمبعققغفومايودةمودضيمعالحظؿفو معـمش ػبومضببزر؟معبـمش ػبوممممم

مؼؿػققمؼبمطؾمذلء.

ؿبماظؽلسمورصعؿبفمبرّضبيمبقبدػوماظبيتممممم ؿبمعـماظطووظيموأعلؽ اضرتب

م.تغطقفومبؼػوزمحرؼريمغوسؿ موطونماظؼرش

ؿبمسؾكماظـؼقد مظؼبدمم صّػؼماىؿقعمعؾؿففًو مظؼدمصوزتؿب مظؼدمحصؾ

ؿبماىؿقع. مشؾؾ

ؽبمم ؽبمسؾكمعومأغب ؿًب:معومزظ ؿبماظؽلسمسؾكماظطووظيمبفدوءموضوظ وضع

مسؾقفمبشؽؾمطؾ .

كبمصؼدمتغققبرتكبمطـ ًا. ؾًب:مأعومأغ مضؾ

ظؼدمطوغًمترتبديمحفوببًومأصبػر موثقوببًومعطبرقبزةمببوظؾقنماظبؾينمممممممم

مجؾدؼيمذػؾقي موحذاءمذػمؽب مإغفومصعاًلمزبؿؾػي.مواألصػر مععمحؼقؾي

ؿًب:مػؾمظلمأنمأطؾؿؽمؼبمأعر؟ مضوظ

ؾبمإظبمػوظبيمسؾبكمإحبدىمربووالتماٌطعبؿ مممممم تػرقبقماىؿقع موجؾل

ؾب. ؿًب:مأغًمتعؾؿمظكبؿؽبمجؽ مضوظ

ؾبمؼبمصدق:مرّو موظؽـينمالمأدريمعوذامدؿؼقظٔمبوظؿقدؼد. مضؾ

ؽبماٌكزن؟ ؿًب:مٌوذامحرض مضوظ

ؾبمعـماتفو ؾب:مملمأصعؾ.اغزسف معفوماظصرؼح مضؾ



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ          ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

345 

ؽبمػـوك... ؿًب:مظؼدمطـ مضوظ

ؾبماٌـووبي. مضورعؿؾبفومضوئاًل:مملمأطـمػـوك مظؼدمادؿؾدظ

ؿًب مؼؾدومأغفومالمتعؾبؿمذظبؽ مببؾمؼؾبدومأغفبومهصبؾمسؾبكمممممممم دؽؿ

ؿبمم ؾًب:مظؼدمحؼؼب ععؾقعوتفومعؾوذرةمعـمععؿزماظذيمضبوولماإلؼؼوعمبل مضؾ

ـمممم ؼبماٌكبزنميظبيماغبدالعمممممععلماظشرري موظديمطبؾمدظقبؾمأغبينمملمأطب

مايرؼؼ مأغومبريء.

ؿبمؼبمضؾؼ:مػؾمػذهمػلمايؼقؼيمصعاًل؟ مضوظ

مأّطدتؾبمهلو:مأغومالمأصعؾموظـمأصعؾمذقؽًومطفذا.

ؾًب:مأالمترؼبدؼـممم ؿبمظؿغودر موظؽـينمضؾب تـفقبدتؿبمؼبمارتقوح موغفض

مأنمتعرؼبماظػوسؾمايؼقؼل؟

ؿب:موػؾمتعرصف؟ ؿبمبلمظػرتةمثؿمضوظ محدقبض

ؾًب:مأزـم مذظؽ.أجؾ

ؿًب:متظـ! مضوظ

ؾًب:مععؿزمخططمهلومبـػلف. مضؾ

ؾًب موارتؽبزتؿبمسؾبكماظطووظبيمتؼبقل:مػبؾممممممممم ؿًبمػوظبيمٌبومضؾب اغزسف

تعرفمطؿمطّؾػمػذامايرؼؼمععؿزًا مإغفمضدمخلرماٌالؼٔ مطقػمظؽمأنم

متؿفؿفمبػعؾيمطفذه؟م
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ؾًب:مظقسمظديمدظقؾ موظؽـفمأخػكمذقؽًوماحرتقمؼبماٌكزن مظؼدم ضؾ

مأخػكمطؾمدظقؾ.

ؿًب: مدظقؾمسؾكمعوذا؟معوذامتؼقلمؼومأغبد؟مضوظ

ؾًب:مضدمالمأطقنمذطقًو موظؽـينمأسرفمأنمخطؾًومطؾ ًامضدمحصبؾمم ضؾ

مؼبماآلوغيماألخ ة موطونمسؾكمععؿزمأنمؼؿصرف.

ؿًب:مأغبًمتفبذي مُطبػمسبـمتصبقؼىمأصبوبعمممممممممم ؿًبمػوظبيموضوظب شضبؾ

ماالتفوممإظقف.

ؾًب:مصؾكبؿمؼصققببفومػقمووػل؟ مضؾ

ؿًب:مأملمتؼؾمأنماظشرريمضدم ؿبمدراحؽ معوذامترؼدمبعد؟ضوظ مأرؾؼ

ًُّ مأرؼدمأنمؼعرفماىؿقعمحؼقؼيمععؿز مأرؼدمأنمؼؽػمسبـمم دؽ

اظؿؾوػلمواظؿؾفقبحمأعومماظـوس موظؽـينمالمأرؼدمأنمأراكمحزؼـي مرلرلتؾبم

ؾب:ماغللماألعر. مرأدلموضؾ

ؾبمأنمؼل مايدؼٌمبشؽؾمأصضؾ.ضوظً م:مظؼدمٗـق

ؾبماٌكزنموأغلم ؾًب:مطلنمأسرتفمبلغلمأحرض مغودممسؾكمذظؽ؟ضؾ

ؿًب:مال موظؽـمأنمتعرفماظػوسؾمايؼقؼلموغـفلماألعرمبلدبرعمم ضوظ

معومؼؽقن.

ؿبمإظبمدقورتفوماظػوخرة موصؿحماظلوئؼمهلوماظؾوبماًؾػبل مم اوف
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ؿًبمسؾبكمعبومترؼبد موظؽبـمػبؾمممممممم ؿًبمطوألع اتموشودرتؿب مظؼبدمحصبؾ ورطؾ

مؼـودؾفومذظؽ؟
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 هالْ |الفصل احلادِ ًالضبعٌن م■

ؼومإهلل معؿبكمدبقـؿفلماًبالفمببٔمأغببدموععؿبز؟مطالػؿبومممممممم

مؼعوديماآلخرمبشؽؾمواضح موأجؾسمأغومسوجزةمسـمصعؾمأيمذلء!

غبدًامهللمأنمأغبدمضدمخرجمبرؼؽًومعـماظؿفؿي موأؤعـمأغبفمملمؼؽبـممم

اظػوسؾ موظؽـينمأرجقمأؼضًومأالمضبدثمذظؽمايودثمضررًامطؾ ًامؼبمسؿؾم

مععؿز.

ارتؿبمؼبمرأدلمبعدمحبدؼـلمإظبمأغببد مجقبدمأغبينمممممأصؽورمطـ ةمد

ؾبمإظبمغصققيمصققج مػبذاماألخماظغرؼبىماألربقار موظؽـبفمدائؿبًومممممم ادؿؿع

مؼلوسدغومطؾؿوموضعـومؼبمعشؽؾي مصبىمأنمأسقدمإظقفمألذؽره.

ؾبمعبـماظلبقورةمأذبوػدممممممم ؾبمعـماظلبوئؼمأنمؼؿقضبػ مغزظب صفلةمرؾؾ

ًومعبقؾي مؼؾدومأغفبؿممردقبوعًومؼردؿمسؾكمزاوؼيماظطرؼؼ مإغفمؼردؿموجقػ

مأغوسمعرقبوامؼبماظطرؼؼمأعوعف.

ؾبمعـماظردقبوم مصؽونمؼردؿموجفًومؼشؾفموجففمٗوعبًو مإغبفممم اضرتب

مؼردؿمبوألظقانمعؾوذرة مإغفمصعاًلمؼؿؼـمسؿؾف.

ملمؼـظرمإظلقب مطونمصؼطمؼردؿموؼردؿ مْزجمظقغًومتؾقماآلخر مإغبفمم

سقـقبفمسبـممممعـفؿؽ مبعدميظوتمتقضػمسـماظردؿموضبولمدونمأنمؼرصبعمم

ماظرمسي:مػؾمعـمأحدمػـو؟
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ؾًب:مسػقًا مآدػيمسؾكماإلزسوج مظؼدمرأؼؿبؽمتردبؿمسؾبكمزاوؼبيممممم ضؾ

ماظطرؼؼ مصؾؿمأدؿطعمإالمأنمأضػموأتػرج.

ضولمدونمأنمضبركمسقـقبفمسبـماظرمسبي:مدبقدةمغؾقؾبي مترتبديممممممم

محؾققبًومطـ ة.

ؾبمأغبفمالمؼؾصبر مإغبفممممم أزـفمؼؼصدغل مملمؼطؾماظقضًمحؿكمأدرطب

ؾًب:مرمسبؽمعبقبؾمجبدًا مأغبًمممممطبؿقبـمعومؼل ؿع موعومأطـرمعومؼلؿع!مضؾ

معؾدع.

مضول:ماظـوسمعصدرمإهلوممطؾ .

غظرتؾبمؼبماظردقعوتماألخرى مصنذامبفومطؾفوموجقهموتعبوب مدضقؼبيممم

مظعوبريماظطرؼؼ مطقػمظفمأنمؼردؿمػؽذا؟مدلظؿؾبف:مواآلنمتردؿمغػلؽ؟

مضول:مبؾمأردؿمأخل.

ؾًب مغظرتؾبمإظبماظرمسيمصنذامبفموجفف ٗوعًو ماظػورقماظقحقبدمممجػؾ

ػقمظقنماظعقـٔ مصلخقهمبعققنمسلؾقي مبقـؿبومػبقمسققغبفمزرضبووتٔ!ممممم

ؾًب:مإغفمؼشؾفؽمٗوعًو. مضؾ

مضول:مبؾمأصضؾمعينمبؽـ .

ترطؿببفمسؾببكماظػببقر مظلببؾىمرّببومأجفؾببفمملمأردماالدببؿؿوعمإظبمم

ؾبمعومؼؿعؾؼمبوألخقة. محؽوؼؿف مذعرتؾبمأغينمدلظقممغػللمطؾؿوممسع
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 أمحد |ُ ًالضبعٌن الفصل الجانم■

ػؽذامطونمععؿزمؼرؼدماإلؼؼوعمبل مواظؿػرؼبؼمببقينموببٔمػوظبي ممممم

مسؾلقبمأالمأطقنمدوذجًومبعدماظققم مصبىمأنمأطقنمحذرًا.

سؾلقبمايصقلمسؾكمسؿؾمبلدرعموضً مػبؾمأدبللمصبوحىماٌطعبؿممممم

مثوغقي؟م

ؾبممممممم غظرتؾبمإظبماٌقزػٔمصؽبوغقامذببؿؿعٔمحبقلمذبلءمعبو ماضرتبب

ي مػـوكمذكصمؼؿقدثمإظبمصوحىماٌطعبؿ موعبـمممألغظرموأصفؿمعومصبر

حقظفمؼؼػمثالثيمرجولمؼرتدونمثقوبماظشرري معبوذامصببري؟مصبوحىمممم

ماٌؿفرمؼؾدومشوضؾًو.

ؾًبمأطـرمألمسعم"ظؼبدمطبونمػـبو"م"اٌؽبوتمعبـماظـبوسمطبوغقامممممممم اضرتب

ػـببو!"م"وظؽـببفمؼصببققببمأصببوبعماالتفببوممإظبمػببذاماٌطعببؿمبوظببذات موالممم

"م"وعبوذامدبقفريماآلن؟"م"صقبصمذبوعؾمممممغلؿطقعمأنمغغػؾمسـماٌقضبقعم

ظؾؿطعؿ"م"طؿمعـماظقضًمدقلؿغرقمذظؽ؟"م"ذبفر"م"المأدبؿطقعمأنمأشؾبؼمممم

اٌطعؿمذفرًامطوعاًل"م"إذامعومثؾًمأغفمضدمأصقىمبوإلؼبدزمعبـمػبذاماٌطعبؿممممم

مصنغفمدقغؾؼمإظبماألبد..."

ؾًب مطؾؿومغطؼمأحدػؿم ؾبمأصؽرمصقؿوممسع توبعومايدؼٌ مبقـؿوموضػ

وعلمأصؾحمذكصًومزبؿؾػًو مأذبعرمببوًقف مبوظضبعػ ممممطؾؿيماإلؼدزمأع
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بوظذغى مأرؼدمأنمأغعزلمسـماىؿقع مأرؼدمأنمتـؿفلمحقبوتلمبلبرسي ممم

وظؽـمؼبماظظروفماالسؿقودؼيمأغلكمٗوعًومعقضبقعماالظؿفبوبمواظعبدوى مممم

ؾبمؼبماظضررمألحدػؿ؟ مػؾمتلؾؾ

ؾبمبلحبدممممممم اغػضقبماٌؽون موأشؾؼماٌطعبؿمرشؿبًومسبـماىؿقبع مأعلبؽ

ؾبمأنمأحبدػؿمعصبوبممممماٌقزػ ٔمأرجقهمأنمطبربغلمّومجرى مظؼبدممسعب

بوإلؼدز موبعدمتقدؾمذدؼدمأخربغلمأنمصبؾققبًومصبغ ًامضبدمُمتشكقصبفممممم

بوإلؼدزمعمخرًا موضدمادقبسكمواظدهمأنماٌطعؿمػـومطونمعؾقثًو موأغفمالبدمضبدمم

أصببقىمبببفمسـببدعومجببرحمظقبؿببفمأثـببوءمتـببوولماظطعببوم مدقػقصببقنمطببؾمم

ماألدوات.

ؾًب:موأؼـمػقمذظبؽممظؼدماغؿف ؾبمرػاًلمصغ ًا مدلظ كمأعري مظؼدمآذؼ

ماظطػؾماآلن؟

مأجوب:مالبدمأغفمؼبماٌشػك مؼؾدومأنمحوظؿفمخط ة.

ؾبمعلؿفرتًامبوظعؿبؾمؼبمذببولمطفبذاموأغبوممممم ادقدقبمطؾمذلء مطؿمطـ

ؽًبمرػباًل!معبوذامدبؿػعؾ؟معبوذاممممممممم أسؾؿمعومأسوغل مرػؾمؼبومأغببد مظؼبدمآذؼب

متلؿطقعمأنمتػعؾ؟

ؾبموطقبػممممممدرتؾبمأجرقبمغػ ؾبمأدريمطقبػموصبؾ للمإظبماٌـبزل مظلب

ؾبمسؾبكماألرضمسؾبكمسؿؾبيممممممم غبؾؿينمضدعوي مطؾمعومأسرصبفمأغبينمارٗقب
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اٌـزل مأذعرمبغـقون مصداع مدوار مالمأرؼدمأنمأمسعمذبقؽًو مالمأؼبدمأنممم

أسببرفمذببقؽًو مصؾقكربغببلمأحببدػؿمأنمػببذامذبببردمطببوبقسمعببزسٍ ممممم

غبلمأحبدػؿمأنماظطػبؾممممصؾقكربغلمأحدػؿمأنمواظدماظطػؾمؼفبذي مصؾقكربم

ؾبماٌذغى. مسؾكمعومؼرامموملمْللفمدقء مصؾقكربغلمأحدػؿمأغينمظل

ؾًبماٌـبزلمظقبقعٔ مملمآطبؾ مملمأصعببؾمذبقؽًومدبقىماظـبقممسؾببكمممممممم ظزعب

األرؼؽيمواالدؿلالممألحالممعزسفي مملمأمسعماألخؾور موملمأضوببؾمأحبدًا ممم

مؽـمعومػقمايؾ؟وملمأدؿؾدلمثقوبل مإظبمعؿكمؼومأغبد؟مإظبمأنمأجدمحاًل موظ

ؾًبمرأدبلمبصبعقبيمممممممم رّومالمؼؽقنمذبلءمعبـمػبذامصبقققًو مرصعب

وضررتؾبمأنمأسقدمإظبماٌطعؿ مظرّومسودوامإظبماظعؿؾمبعبدمأنمتبؾٔمأنمطبؾمممم

مايؽوؼيمملمؼؽـمهلومأدوسمعـماظصقي.

ؾبمبوظـقوبمغػلفو مودرتؾبمبؿـوضؾمإظبماٌطعؿ ماظذيمطونمعبومم خرج

ؾبمسؾبكمإحبدىمرووالممم تبفماٌففبقرةمأذبعرمأنمرأدبلمممممؼزالمعغؾؼًو مجؾلب

ؾبمصرتةمأرقلمعـماظالزممحقٌمحضرمإظلقبمأحبدمم دقـػفر مؼؾدومأغينمعؽـ

ماظؿفورمعـماٙالتما٘وورةمؼللل:معومبوظؽمؼومأخل؟

ؾب:مالمذلء مصداعمصقلى. ؾبمرأدلموضؾ مرصع

ضببول:مالمؼػضببؾمأنموؾببسمػـببو مصفببذاماٌطعببؿمضببدمدببؾىمصببدىم

مإسالعقًومطؾ ًا.
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مف:مإظبمأيمدرجي؟غظرتؾبمإظقفمودلظؿؾب

أخرجمعـمضؿقصفمجرؼدةماظققمموغووظينمإؼوػوموضبول:مإنماألخؾبورممم

ؼبمطؾماىرائدموا٘الت مرػؾمؼبمسؿرماظؿودعيمؼصبوبمبوإلؼبدز موػبقمممم

اآلنمؼبماظعـوؼيماٌرطزةمؼبمحوظيمخطرة ماىؿقعمؼطبوظؾقنمبوٌلبمولمسبـمممم

مذظؽ.

ملمؼؽـمبودؿطوسيتمضراءةمأيمحبرفمٓبومطؿبىمسؾبكماىرؼبدة مممممم

ظؽـمؼؽػقينمأنمأذوػدمصبقرةماظطػبؾماظصبغ موضبدموضبعمسؾبكمجفبوزممممممممو

متـػسمصـوسلمؼبماظعـوؼيماٌرطزة مؼؾدومأغفمؼصورعماٌقت...

ؿبمعـمؼديمطؿومدؼطم ملمتعدمؼديمضودرةمسؾكمغبؾماىرؼدة مدؼط

مجلديمطؾفمسؾكماألرض.

■   ■   ■ 
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 هالْ |الفصل الجالح ًالضبعٌن م■

ي موظؽـماألعبرمملمؼؽبـمطبذظؽمبوظـلبؾيمممممسودماهلدوءمإظبمضؾممثوغق

ٌعؿز مطونمؼصورعمذرطوتماظؿلعٔ مواظشرري مواٙؽؿبي موشوظؾبًومعبومممم

مطونمؼصرخمظؾؼؾضمسؾكماظػوسؾ موظؽـمدونمغؿوئٍمتذطر.

بوظـلببؾيمظببلمملمأطببـمألتببدخقبؾ ماٌفببؿمسـببديمأنمأغبببدمبببريء مم

نمواظـؼقدمطـ ة مأطـرمعـمأنمأضؾؼمسؾكمزبزنمربرتق موظؽـينمأصفبؿمأم

ععؿزمضدمتعىمؼبمطؾمضرشمضبصده موأنمعومحدثمؼبمزببزنمضبدمضببدثمممم

مؼبمآخر مخوصيمإذامعومبؼلماظػوسؾمرؾقؼًو.

ملمؼذطرمذقؽًومسـمأغبد مبؾمعومسدغومغؿقدثمععًومطؿومطـومدوبؼًو م

صغوظؾًومعومطونمؼؿلخرمؼبماظعؿؾموؼعبقدمعـفؽبًومظبقغّطمؼبمغبقممسؿقبؼمسؾبكممممممم

ؾبمأجؾسموحديمظقؾمغ مفور.اظػقر مبقـؿومطـ

ضررتؾبمأخ ًامأنمأخرج مظقسمإظبمعؽونمربدد موظقسمبوظلبقورة مم

ؾبمأبلطمثبقبمؼبمخبزاغيت موملمؼؽبـمرخبقصماظبـؿـ مودبرتؾبمؼبممممممم ارتدؼ

ؾبمإظبمعؿفريمألغظرمؼبماظعؿبؾموايؾبقى مورؾعبًومممم ذقارعماٌدؼـي موذػؾ

مألهدثمإظبمصققجمضؾقاًل.

ع مأخربتفمأنمأعقرمأغبدمسؾكمعومؼرام موأغبفمببريءمبشبؽؾمضبورمممم

ؾبمايدؼٌمسـمععؿزمصؿعظؿماٌقزػٔمػـومؼـؿظرونمحؽوؼيمظبؿرتددمم وـؾ
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مسؾكمأظلـؿفؿمصؾحمعلوء.

ؾبممممم ؾبمطعؽماظعلؾ مطونمظذؼبذًامرشبؿمأغبينمطـب ؾبمضفقةموتـووظ ذرب

أصـعفمّؽقغوتمأدققبمعـمػذه موظؽـفمجقد.مدلظينمصققج:مػبؾمدبؾؼمأنممم

مأوضعمأغبدمأحدًامبليمأذى؟

ؾبمبؽؾمثؼي:مأبدًا مملموظـ مؼػعؾمذظؽمعطؾؼًو.مأجؾ

مدلل:مػؾمدقداصعمسـماٌظؾقم؟

ؾًب:مبؽؾمتلطقد. ؾبمعـمبلوريمدماظفموأجؾ مابؿلؿ

مدلل:مػؾمدقؼقلمايؼقؼيموظقمطوغًمؼبمش معصؾقؿف؟

ؾب:مإغفمطذظؽ. مملمأصؽرمرقؼاًل مأجؾ

مدلل:مػؾمدقؽؿؿمسـمزبطهمإذامعومسؾؿمأغفمغودم؟

ؾبموضدمبدأتؾبمأذعرمبشلءمؼقدمصققجماظقصقلمإظقف: مدقػعؾ.مأجؾ

مدلل:مػؾمدقضقلمبـػلفمعـمأجؾمذكصمضبؾف؟

ؾًب:مغعؿ. مأجؾ

مدلل:مػؾمدقؽرهمعـمؼؿكؾكمسـف.

ؾبموضدمبدأتؾبمأبؾعمرؼؼلمبصعقبي:مال. مأجؾ

مدلل:مأالمؼلؿقؼمأنمؼؾبضقكمعـمأجؾف؟

ؾبمبصقتلبمخوصً:مبؾك. مأجؾ
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ؾبمأسؾؿماظلمالماظؿوظل موػبقمدبمالمالمأدبؿطقعمممم ؽبمصققج موطـ دؽ

ؿكؾكماظـوسمسـبف؟"موظؽـبفمملمؼلبلظف مببؾمضبول:مممممماإلجوبيمسؾقفم"ٌوذامؼ

مأرؼدماظؿعرفمسؾقف موأالمأترطفمأبدًا.

ٌوذامؼصرماىؿقبعمسؾبكمأنمأحبسمبوظبذغى؟مأغبومالمأطبرهمأغببد مممممممم

موظؽـ...

■   ■   ■ 
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 أمحد |الفصل الزابع ًالضبعٌن م■

ؾبمسقين مسرضمسؾلقبماظـبوسمم ؾبمعومأزالمسـدماٌطعؿمسـدعومصؿق طـ

غلمإظبماٌشػك موظؽـينمأّطدتؾبمهلؿمأغينمخب  مودرتؾبمبؿـوضؾمأنمؼلخذو

مإظبماٌـزل.

مملمتغىمصقرةماظصممسـمذػين مإغفمْقت موأغوماظلؾى.

ؾبممممم ؾبمأدريمطقػمغبؾؿينمضدعويمسؾبكمصبعقدماظلبالمل موصبؾ ظل

ؾبماظؾوبمألرىمعومملمأتقضعفمأبدًا مإغفمعـلبلقبمصبؾبسمسؾبكمممم اٌـزلموصؿق

بقـؿومتؾطكبًماألرضمبوظبدعوء!مإغفبومذراسبفممممماألرؼؽيمٓلؽًومبذراسف م

متـزفمبشدقبة!

ؾبمإظقفمأدلظفمسؿقبومجرى موظؽـفمصؼطمضؾضمسؾكماألوراقماظيتم رطض

ؾًب:مػؾمحدثمػذام ؼبمؼده مإغفوماألوراقمذاتفوماظيتمطوغًمؼبماٌكزن مضؾ

مبلؾىماألوراق؟

أذورمبوإلصبوبمثؿمغفبض ماوبفمإظبماٌغلبؾيموادبؿؾدلماٌـشبػيمممممم

مءمبلخرى مأرجقمأنماظقضعمظقسمخط ًا.اٌؾطكيمبوظدعو

مدلظؿؾبف:معـمصعؾمذظؽ؟

وظؽـفمملمؼؾبفى مصؼطمسبودمإظبمعؽوغبفمسؾبكماألرؼؽبيمؼضبغطمسؾبكممممممم

ؾب:مػؾمأحضرمظؽمرؾقؾًو؟ مجرحف مضؾ
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مضول:مدلطقنمخب  مالمداعمظؾطؾقى.

ؾًب:موظؽـؽمتـزفمبشدة! مضؾ

مضول:مإغفمؼؿقضػمتدرصبقًو.

مزمعـمصعؾمبؽمذظؽ؟طررتؾبمدماظلمسؾقفمبطرؼؼيمأخرى:مػؾمععؿ

 مؼؾببدومأنمًاابؿلببؿموضببول:ماظغرؼببىمؼبماألعببرمأغببفمملمؼؽببـمععؿببز

ؾب. مأسدائلمأطـرمٓومزــ

مأسداء!مدلظؿؾبف:موٌوذامدبوررمبـػلؽمػؽذا؟

مأجوب:مأالمؼفؿؽمأنمتظفرمايؼقؼيموؼزجقبماظؾصقصمؼبماظلفـ؟

قًب مالمأرؼدمأنمؼزجقبمععؿزمؼبماظلفـمبعدمأنمتزوجمػوظي مظقؿفم صؿ

ظلفـمضؾؾمأنمؼؿزوجفو مابؿلؿمعـلل مؼؾدومأغفمصفؿمعبومأصؽبرمممطونمؼبما

مصقف مضول:مهلذامالمأدؿطقعماالسؿؿودمسؾقؽ.

ؾبمعـفمودلظؿؾبف:مٌوذامتػعبؾمطبؾمػبذا؟مممم ؾًب ماضرتب أزسفينمعوممسع

مػؾمصعؾمظؽمععؿزمعومؼمذؼؽ؟

ؽبماألعرمطونمبفذهماظؾلوري. مغظرمإظلقبموضول:مظق

م؟دلظؿؾبف:مصؿوذامإذن؟مٌوذامتػعؾمطؾمػذا

مأجوبمبوبؿلوعيمدوخرة:مألغـومطقبومغعؿؾمععًو.

أغلوغلمايدؼٌمإظبمعـللقبمػؿقعلماألخرى موظؽـمذظبؽمملمؼطبؾممم
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طـ ًا مصعـدعومتقضػًمذراعمعـللقبمسـماظـزؼػمسودتؿبمصبقرةماظصبممإظبممم

مذاطرتلمذبددًا معوذامأصعؾ؟مٌوذامهقمماٌشوطؾمحقظل؟

بعبدمأنمغبزفمممحضقبرتؾبمسصب ًامٌـلبلقب مسؾقبفمأنمؼلبؿعقدمضققبتبفمممممم

ؾبمأخشكمأنمأؤذؼبفمطؿبوممم اظؽـ معـماظدعوء مغووظؿؾبفماظعص مرشؿمأغينمطـ

محصؾمظؾصم مبوتمػوجسماٌرضمالمؼػورضينمؼبمطؾمحرطي.

اغؿؾفمعـللقبمظشرودي مملمؼؽبـمؼـؼصبفماظبذطوءموايبدقبةمظبقالحظمممممم

ماظؼؾؼمؼبمسقين مدلظين:مػؾمحدثمذلء؟

أالموبدمسؿباًلمممتـفقبدتؾبموملمأدؿطعماإلجوبي مدلظين:مػؾمدبشبكمم

مجدؼدًا؟

ؾًب:مال مرشؿمأغينمالمأزـمأغينمدلجدمسؿاًل. مأجؾ

مدلل:مػؾمحدثمعؽروهمهلوظي؟

ؾًب:مايؿدمهللمأغفومخب . مأجؾ

ؾب:ممممممم ؾبمظؽلمالمأتبركمظبفما٘بولمظلبمالمآخبرموضؾب صؿؿـو مغفض

مدؿـوممسؾكمصراذل مودلرتىماٌؽونمػـو...

ؾبمظبؽمعبممم ومؼؽػبلمعبـمممضورعينمضوئاًل:مبؾمدلغوممأغومػـو مظؼدمدبؾؾ

ماإلزسوج.

وضعماألوراقمؼبمجقىمضؿقصفمبعـوؼي مووضعمرأدفمسؾكماألرؼؽيم
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ظقـوم مطونمسؾكمحؼ مصؼدمدؾىمظلمعبومؼؽػبلمعبـماإلزسبوج موظبديمعبوممممممم

مؼؽػلمعـماٌصوئى.

ؾبمشرصيت مملمأدؿطعماظـقمموصقرةمضققيتمالمتػورقم ترطؿفمودخؾ

ؾبمعببـماظػببراشموشببودرتؾبماظشببؼيمدونمأنمأسببرفمإظب أؼببـممذػببين مغفضبب

مأذػى مطؾمعومأسرصفمأغينمظـمأدؿطقعماظـقم.

اظطرؼؼمعظؾؿموػودئمبشبؽؾمزبقبػ مالمأحبدمػـبومشب ي مطبؾممممممم

ماٌـوزلمعطػلة مطؾماٙالتمعغؾؼي مإغفومظقؾيمبالمضؿر مواىقمعقحش.

دضوئؼمػلمحؿكمبدأتؾبمأذعرمأنمػذاماىقمػقمعومؼـودؾين مإغبينمم

ل مالمأحبدمإظبمجبوغم مممأد مؼبماظظالممعـذمأذفر موالمأحدمؼـ مررؼؼبم

إغينموحقدمؼبمسوملمزبقػ مؼؾبؼذفمبلمعـمػـومإظبمػـوكمدونمأنمأضبووم مم

موظكبؿؽبماٌؼووعي؟معوماظػوئدة؟

ؾبمؼبمايدؼؼي مؼبماظظالممتؿالذكمأظقانماألزػور مطبؾمذبلءممم جؾل

زبؿؾػ مبؾمػذهمػلمحؼقؼيماألذقوءمعـمحقظل موطؾمعومأزـمش مذظبؽمم

مطذب.

ؾبمأضصدمعـذماظؾداؼي ممأخ ًامدرتؾبمإظبماٌشػك  إغفماٌؽونماظذيمطـ

المتـؽرمؼومأغبد مػذاماظصممصبىمأنمؼعقش مإذامحدثمظفمعؽروهمصننم

ؽبمذػىمأدراجماظرؼوح. ؿًب موطؾمعومصعؾ محقوتؽماغؿف
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اٌشػكمطونماٌؾـكماظقحقدماٌضبلءمؼبمعـبؾمػبذهماظلبوسي ماظـبوسمممممم

ـممممم ؾبمسب ؾبمإظبماالدبؿؼؾولمودبلظ اظصبم مممتعؿؾمطؿومظقمأغفماظصبؾوح مدخؾب

ؾًبمأغبينمعبـممممممممم ؾًبمعبـمأضربوئبف موظؽبـينمأجؾب دلظؿينماٌؿرضيمإذامعبومطـب

ؿبمأغينماٌذغى؟م مععورصفمصؼط مطوغًمضؾؼي مػؾمسرص

ظقػؾببيمصؽببرتؾبمؼبماهلببرب موظؽببـمػببذامدقلببؾىمظببلماٌؿوسببى ممم

ؾبمغػلل مإظبمعؿكمدؿفربمؼومأغبد؟مواجبفمذبقؽًومعبـمزبووصبؽ ممممم أعلؽ

متصرقبفمعرةمواحدةمؼبمحقوتؽ.

ؿرضيمإظبماظلالملماٌمدؼيمإظبماظطوبؼماظـوظٌمثؿمإظبمشرصيمأذورتؿبماٌ

اظصم مبدأتؾبمأصبعدماظطبوبؼماألول مثبؿماظـبوغل مببدأتؾبمأمسبعمأصبقاتًومممممممم

تؾؽل مػـوكمعبعمؼبماألسؾك متقضػًمضدعويمسـماٌل  معومسدتؾبمأضبقىمم

سؾكمايراك مػؾمترؼدمأنمترىمعومؼبماألسؾكمؼومأغبد؟مػبؾمتؼبقىمسؾبكمممم

ؽبممم تعؿبؾمبوظضبؾط؟مأنمتعؿبذرمعبـماألػبؾ مأومأنمتشبػلمممممممذظؽ؟معبوذامجؽب

ؽبمالمتؼقىمسؾكماألوظبمطؿومالمتؼقىمسؾكماظـوغقي. ماظصم؟مأغ

ؾبمضببدعويمزحػببًومإظبماظطببوبؼماظـوظببٌ مم أرؼببدمصؼببطمأنمأراه مدببقؾ

ؾبمعبعًومعـمسشرؼـمذكصًومؼؾؽبقنمم ؿبمأصقاتماظؾؽوء مورأؼ وػـوكمارتػع

مأعوممشرصيماظعـوؼيماٌرطزة.

ؾبمغػللمأ نمػـوكماظعدؼدمعـماٌرضكمؼبماظعـوؼيماٌرطزة موأنمأضـع
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ؾبمممأضرببوءهماظصممالبدمأنمؼؽبقنمخبب  موػبمالءمظقلبقاممممم  موظؽبـينمطـب

ؾبمأنماظصممضدمعوت. مزبطؽًو مثقانمػلموسؾؿ

ؾبممممممم المصبىمأنمأدؼطمأعبومماظعوئؾبي مسؾبلقبمأنمأٗوظبؽمغػلبل مغزظب

قبؾ مدبرتؾبممماظلالملمحبذرمحؿكمالمأتعـر موشبودرتؾبماٌشبػكمؼبمزبالمماظؾممم

ؾًبمظبقمأغبينمأعؾبؽمدبالحًومأومدبؽقـًوممممممممم ثوغقيمؼبماظعؿؿي مػبذهماٌبرةمٗـقب

مأدبّؾصمصقفومعـمحقوتل مأغلكمبفومذغم موأغفلمبفومسذابل.

بوتماظظالممعـودؾًومجدًا مبؾمإنماظـفورمحراممسؾلقب مصبىمأنمأزؾم

مؼبماظظالم مصبىمأنمأشقصمإظبماألسؿوق مالمؼؾبعؼؾمعومحدث مالمأصدق!

ؾبما ظشؼيمزحػًو مأذعرمبوىقعمععمرشؾيمؼبماظؿؼقبم مأرؼبدمأنممموصؾ

أضعمرأدلمسؾكماظقدودة مأرؼدمأيمسوملمش ماظعبوملماظبذيمأسبقشمصقبف ممممم

أرؼدمأيموضًمش ماظقضًماظذيمأد مصقف مأرؼدمأنمأػرب موظؽـمعـمأيم

مذلءمأػربمش مغػلل؟

ؾبمأنمظديمضقػًومؼبماظشؼي مؼـوممسؾبكمم ؾبمغلق ؾبماظؾوبموضدمطـ صؿق

ؼؽيمغقعًومسؿقؼًو مظؼدمطونمؼقعبفمسصبقؾًومأؼضبًو موضبدمتقضبػمغزؼبػممممممماألر

مجرحفمبصعقبي.

ؾبمأعوعف مإغفمؼبمسوملمآخر مأسؾؿمأنمظدؼفماظؽـ معـماٌشوطؾ م وضػ

موظؽـمأيمعشؽؾيمػلمأصغرمعـمعشؽؾيت.
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األوراقمعومتزالمؼبمجقؾف مصّؽرتؾبمأخ ًامّومؼؿقجىمسؾلقبمصعؾبف مم

ػربمعـماٌدؼـيموطؾمعـمصقفو مببوتممأرؼدمأنمأرحؾمعـمػـو مصبىمأنمأ

طؾمذلءمػـومالمؼؾبطوق محؿكمأغينمملمأسدمأسقشمععمػوظيمطؿومؼبماظلوبؼ م

موطؾماٌدؼـيمتؽرػين موالمأظقعفؿ.

ؾبمؼببديمؼبمجقببىمضؿقصببفمدونمأنمم ؾبمعببـمعـلببلقب موأدخؾبب اضرتببب

ؾبمأغبفمدقشبعرمبقبديمتالعبسممممم ؼشعر مإغفمعرػؼمجدًامبعدماألعس مزــ

مصفلمأوراقمعفؿيمجدًامبوظـلؾيمظف.األوراقمسؾكماظػقر م

ؾبماظغرصبيموجفقببزتؾبمحؼقؾبيممممممم ػومػبلمذيماألوراقمؼبمؼبدي مدخؾب

اظرحقؾمبلرسي مملمأضعمصقفوماظؽـ  مبعضماظطعوممواظعص معبـمأجبؾممم

ماظرحؾي موثقوب.

ؾبمعـماظشؼيمأغظرمإظبمعـللقب مأغومآدػ مسؾلقبمأنمأصعؾمذظؽ. مخرج

■   ■   ■ 
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 هالْ |الفصل اخلامط ًالضبعٌن م■

ػدأمأعرماٌكزن موعومسدتؾبمأمسبعمسبـمأغببدمذبقؽًو مببوتمصقبقجممممممم

مأطـرمذكصمأضوبؾ موظؽـفمطذظؽمبدأمؼللظينمسـمأغبدمأطـرمصلطـر.

أرؼبدمأنمأهبدثمإظبمأحبدػؿ مأذببعرمبوٌؾبؾماظشبدؼد مالمأحببدمؼبمممممم

اظؼصرمؼعقشمبعػقؼي موالمأزـمأنمأحبدػؿمضببؾين مضبررتؾبمبلبرسيمأنممممم

ثمإظبمصققجموأرؾىمإظقفمأالمؼللظينماظؽـ مأذػىمإظبمعؿفري موأنمأهد

مسـمأغبد.

ؾبمداللمتدخؾ مإغفومأصضؾماظـؾقالت موظؽــوم ؼبمدوحيماظؼصرمرأؼ

ؿبمطؾمعـومررؼؼفو. مظلـومصدؼؼؿٔمأؼضًو مأظؼقـوماظؿققيموتوبع

ؾبمإذام ؾبمصؾؿمأجدمصققجمؼبماظقاجفي مدلظ ؾبمإظبماٌؿفر مدخؾ اوف

وبقامأغفمملمضبضرماظقبقم مأرجبقمأالمممعومبوتمؼعؿؾمؼبماٌطؾو موظؽـفؿمأج

مؼؽقنمضدمحدثمظفمعؽروه.

ؾبمأتـوولمبعضماظؽعؽ مإحلوسمؼبمداخؾبلمؼؼبقلمأنمذبقؽًومممم جؾل

دقؽًومضبدث مٌوذامتغقىمصققج؟مػؾمػقمعرؼض؟مطقبػمظبلمأنمأسبرف مممم

ظقسمظديمأيمسـقانمؼقصؾينمإظقف موػقمالمصبقبىمسؾبكماهلبوتػ مإغبفممممم

مدائؿًومشوعض.

بماظظفبر موازدادماظبزوار مإنماٌؿفبرممممغصػمدوسيمعرقبت مواضرت



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ          ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

365 

عـؿعشمأطـرمعـمذيمضؾؾمرشؿمأنمعلؿقىماظعؿؾمطبونمأصضبؾمؼبماظلبوبؼ مممم

مػؾمأدؿطقعمأنمأسؿؾمثوغقي؟مػؾمدققاصؼمععؿزمسؾكمعـؾمػذاماالضرتاح؟

صفلةمدخؾماٌؿفرمزائرمش معؿقضع مطبونمؼرتبديمععطػبًومبلبقطًوممممم

رونمإظقبف مودبودممموبـطواًلمرخقصًو مرشبؿمذظبؽمذؾبػبؾماىؿقبعموػبؿمؼـظبمممممم

ؾًب:ماٌؾؽ! ؾبمأحدقبقمصقفمالمأصدقمعومأرى مضؾ ؾبماٌؽون.مغفض ماظصؿ

طونمؼؾفٌ موملمؼلبفمظؽبؾماظعقبقنماٌصبقبيمووػبف مدبللمسؾبكممممممم

ماظػقر:مػؾمأغبدمػـو؟

ؾًب:مال مملمضبضبرمإظبمممممم أغبد!مٌوذامؼلللمسـبفمعؾبؽماظبؾالد؟مأجؾب

مػـو.

مدلل:مػؾماألوراقمععؽ؟

مدلظؿؾبف:مأؼيمأوراق؟

مولمبنيوح:مسؾقؽكبمأنمتلتلمععلمدرؼعًو مصلغبدمؼبمخطر.سـدػومض

طونمػذامطوصقًومألتؾعفمأؼـؿومذػى مملمغرطىمدقورتل مببؾمدبرغوممم

ؼبماظطرؼؼمغؾقٌمؼبماألعوطـماظيتمؼؿقاجدمصقفبومأغببدمؼبماظعبودة مرشبؿممممم

مأغينمملمأصفؿمذقؽًومإالمأنمضؾممؼدقمبشدة مػؾمحدثمألغبدمعؽروه؟

ؾبمظؾؿقمأغفمُأشؾبؼ موظبقسمضراببيممممإغفمظقسمؼبماٌطعؿ ماظذيم اطؿشػ

ماٌكزن مأؼـمْؽـمأنمؼؽقن؟
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ؾبمأنمأدببللمسؿقبببومصبببري موظؽببـموجببفماٌؾببؽماظؼؾببؼمطببونممم حووظبب

مؼؾبلؽؿؾبين مالبدمأنمػـوكمأعرًامطؾ ًامتدخقبؾمأغبدمصقف.

ؿبمصفبلة مإغفبومدالل مؼؾبدومممم صفلةمرأؼـومدققبورةمتؼرتبمعـو متقضػ

ؿبماظؾوبمتؼق مل:مإغفمؼبماٙطي.سؾقفوماظؼؾؼمأؼضًو مصؿق

رطؾـببومإظبمجوغؾفببومسؾببكماظػببقر موبببدأتؿبمتشببرحمحصقبببؿفومعببـممممم

ؾًبمواظبديمؼبدبقبرمعؽقبدةمظبفمؼبماٙطبي مإغبفمؼبلعرممممممممم ايؽوؼي:مظؼدممسعب

مايرقباسمأنمؼضعقامذقؽًومؼبمحؼقؾؿفمأثـوءماظؿػؿقش.

مدللماٌؾؽ:معومػق؟

ؿًب:مالمأدري موظؽـمؼؾدومأغفمعؿقرطمؼبمأعرمطؾ  مصؼبدمطبونممم أجوب

مضقعمعفؿًومودرؼعًو مظؼدمطونمواظديمشوضؾًومجدًا.اٌق

ؾبموضدمغػدمصربي:مػؾمظؽؿومأنمتشبرحومظبلمعبومصببري؟مأطبودمممممم ضؾ

مأعقتؾبمعـماًقف.

■   ■   ■ 
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اغؿظرتؾبمإظبماظؿودعي محٔمبدأتماألدقاقمبوالغؿعبوش موصؿقبًممم

ؾبمأنمععؿزًامؼؽقنمؼبمعؽؿؾف. ماٌؽوتى موزــ

ؾبمإظبماظلؽرت ةمأرؾىمإظقفبومأنمأضوببؾماظلبقدمممم ؾبمإظقف مووضػ ذػؾ

ععؿزًا مادؿػلرتؿبمسـماالدؿمودؾىماظزؼبورةموإذامعبومطبونمػـبوكمعقسبدمممممم

علؾؼ مأجؾؿفو:مأغبد مأخقمزوجؿفمػوظي مظديمذبلءمؼرؼبده موظبقسمممم

مػـوكمعقسدمعلؾؼ.

ؿبمتؼبقل:مإغبفمممممم ؿبماظلؽرت ةمظدضوئؼمسـدمععؿبز مثبؿمخرجب دخؾ

موؼعؿذرمسـمظؼوءمأيمذكصمظقسمظدؼفمعقسد.عشغقلمجدًا م

ؾب:مأخربؼفمأنمظديمأوراضًومعـماٌكزن. متـفقبدتؾبموضؾ

ؿبمعؽؿبىمععؿبز مػبذهمممم ترددتؿبمضؾقاًلموظؽـفومسوودتؿبماظؽرقبةمودخؾ

ؿبمتؼقل:متػضقبؾ. ماٌرةمخرج

ؾبمعؽؿؾفمألولمعرة مػـوكماظؽـ معـما٘لقببؿوت ماظلبفودممم دخؾ

ؽـ معـماظرصقفمواألوراق مػبؾممغوسؿموصوخر مواألثوثمعذػقبى مػـوكماظ

مؼراجعفومطّؾفو؟

ؾب مؼؾعدمعؽؿؾفمسـماظؾبوبمعبوممم طونمجوظلًومسؾكمعؽؿؾفمسـدعومدخؾ

ؼؼوربماظلؾعيمأعؿور مغفضمواظؿبػقبمحبقلمعؽؿؾبفمظبقؼرتبمعبينموػبقممممممم
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ؼؼقل:متػضقبؾمؼومأغبد مػؾمتـقيمأنمتظؾقبمسـدماظؾبوبمؼبمأولمزؼبورةمظبؽمممم

مٌؽؿم؟

ؾًب:مظـمأر ؾبمضؾقاًلمثؿمضؾ ؾبمصؼطمألسطقؽمػذا.اضرتب مقؾمسؾقؽ مجؽ

ؾبماألوراقمطؾفومعبـمحؼقبؾيت ماظبيتمطوغبًمهبقيمأطـبرممممممم أخرج

ؾبمعبوممممم ؾبمضررتؾبمعغبودرةماظبؾالد موغبؾب بؽـ معـمذبردمأوراق مصؼدمطـ

مأحؿوجفمظرحؾيمدػرمرقؼؾي.

ؾبماألوراقمسؾكماظطووظي مغظرمإظقفبومععؿبزموتلطبدمعبـمأغفبومممممم وضع

افمبلبؾىمايرؼبؼ موظؽبـمعبومممممأوراقماٌكزن مطوغًمعفرتئيمؼبماألربرم

طؿببىمصقفببومطببونمواضببقًو مضببول:مإذنمصلغببًمعببـمطببونموراءمايرؼببؼمؼبمم

ماٌكزن.

ؾبمسؾكماألوراقمصقلى مزــؿفومعفؿي. ؾًب:مال مظؼدمحصؾ مأجؾ

مغظرمإظقفومبؿؿعقبـمثؿمدلل:موعوذامترؼد؟

ؾًب:مأنمأسقدػومظؽمصقلى. مأجؾ

ِٖمجقدًامبفوظي. ؾب:ماس مملمؼصدضين مصؼؾ

يمبلصوبعفمؼػؽرمصقؿومأضقل مثؿمترجؿمعبومصفبؿمممضربمععؿزماظطووظ

إظبمطؾؿوت:مأصفؿمٓبومتؼبقلمأغبؽمتعؾبؿمأنمػبذهماألوراقمدبقؽي موأغبؽمممممممم

متعقدػومإظلقبمظؽلمالمهزنمػوظي.
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ؾًب:مبوظضؾط. مأجؾ

مدلل:موػؾمػـوكمأوراقمأخرى؟

ؾبمايصقلمسؾقف. ؾًب:مال مػذامطؾمعومادؿطع مأجؾ

مدلل:مأيمغلومسـفو؟

ؾًب:مثؼمأغينمالمأعؾؽمغ مؼقدًامظدصعمتؽؾػيماظـلو.أجؾ

ؽبمععؿز مثؿمسودمإظبمعؼعده مارٗكمسؾقفمؼػؽرمثؿمضبول:مػبؾممم صؿ

مدؿغودرماٌدؼـي؟

ؾًب:مملمؼعدمظلمصقفومذلء. مأجؾ

لبمابؿلببؿموصببؿحمدرجمعؽؿؾببف مأخببرجمعـببفمرزعببيمعببـمم بعببدمصببؿ

اظـؼقد ماضرتبمعينموضدقبعفومظل موظؽـينمملمأعدمؼديمرشؿمأغينمؼبمأعسم

ؽبمعلوصر مدبؿقؿوجماظـؼبقد مػبذامأضبؾمعبوممممممايوجيمأليمضرش مضول:م أغ

مأدؿطقعمأنمأصعؾ.

ؾًب:مأغومالمآخذماظـؼقدمعـؽ. مضؾ

مضول:ماسؿربػومعـمػوظي.

ؾًب:موالمآخذماظـؼقدمعـمػوظيمأؼضًو. مضؾ

ذددتؾبمحؼقؾيتمإظبمزفري موشودرتؾبماٌؽؿى مضدمتؽقنمػذهمآخرم

معرةمأرىمصقفومععؿزًا موضدمالمتلـحمظلماظػرصيمظرؤؼيمػوظيمثوغقي.
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أؼـمأذػىماآلن؟مسؾلقبماظؾقٌمسـمأرخصمضطورمظؾدوظيما٘وورة م

ؾبمد ًامإظبمربطيماظؼطور مواخرتتؾبمأرخصماظؼطورات مطونمأثرؼًوم اوف

عومؼزالمؼل مسؾكماظػقؿماٙرتق مإغفمبطلءموظؽـمتؽؾػؿفمعـكػضبي مم

مػؽذاماخرتتؾبمػدؼب مػؽذاماخرتتؾبماظدوظيماظيتمدلذػىمإظقفو.

ـمم ؾبمعومتؾؼكمظبلمعب ؾبمحؼقبؾيتمظؾؿػؿبقش مممممممدصع غؼبقد مثبؿموضبع

ؽبممممم ؾبمإظبماظـوصذة مػـبوكمعبـمبعقبدمظػب ؾبماظؼطورماظؼدؼؿموجؾل أخ ًامرطؾ

اغؿؾوػلمذوبمضبؿؾمحؼقؾؿف موؼؼرأمؼبمورضيمصغ ةمبؿؿعقبـ مؼؾدومأغبفمم

مؼرحؾمأؼضًو مإغفمصققج!

■   ■   ■ 
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سدتؾبمأحؿؿؾماًقف مصببىمأنمأرىمممبوتماألعرمععؼدًامجدًا موعو

مأغبد مصبىمأنمؼؽقنمخب .

ػذامذبردمطبوبقسمعبزسٍمظبقسمظبفمأدبوسمعبـماظصبقي مإغبينممممممممم

مأجؾسمإظبمجوغىمداللمو...معؾؽماظؾالدماظلوبؼ!

ػذاماٌؾؽماظشوبمطونمؼبمبداؼيمحؽؿف مطونمضقؼًومؼفوببفماىؿقبع ممم

وملمموبعدمثالثمدـٔمعـمايؽبؿمايدؼبديماخؿػبكمؼبمظقؾبيموضبقوػو ممممم

ؼعرفمسـفمأحدمذقؽًو مثؿمادؿؾؿمايؽؿمعـمبعدهمضرؼىمظفمبؽؾمبلوري م

بؾمملمؼؾبقدثماخؿػوءهمأيمضفيمإسالعقيمأومإغلوغقي مصالمأحبدمؼؿقبدثممم

مسـف موظقسمػـوكمعـمؼؾقٌمسـف مشرؼىمعومجرى.

اآلنمظديماظؽـ مألصؽرمصقف مواألوظقؼيمتصىقبمؼبمنوةمأغببد مإذامم

غًمداللمتمطبدمأنمعؽقبدةمدبقؽيمهبوكمممممعومطونمؼبمخطرمحؼقؼل مصؼدمطو

مضدقبه موشوظؾًومدؿؽقنمأحداثفومؼبماٙطي.

ؾبماٌؾؽ:معومػلماألوراقماظيتمتقرقبطمأغبدمصقفو؟ مدلظ

أجببوب:مأوراقمتببدؼـماظؽببـ معببـماظـببؾالء مدببرضوتمورذببقاتمممم

ؾبمدبؾؾًومشب ممممم ؿبمهًمؼدهمعصودصي مأومظـؼؾمأغبينمطـب وعماعرات موضع

معؾوذرمؼبمذظؽ.
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مـمظفمّـؾمتؾؽماألوراق؟دلظؿؾبف:معـمأؼ

مأجوب:معـماٌكزن.

ؿبمدؾلؾيماألحبداثموبوتبًمأطـبرمعـطؼقبي ماٌكبوزنمممممم صفلةمارتؾط

طوغًمعفؿيمبلؾىماألوراق موأغبدمعؿبقرطمؼبمذظبؽ مظبذظؽمطبونمامسبفمممممم

ؾًب:موعوذامصعؾمبفو؟ مأولمعـمتـوضؾؿفمأظلـيماىؿقعمؼقممايرؼؼ مضؾ

ؾبمأدري ماظققممأخذػوموخرجمبفومظقحده  مأخشكمأغفمأجوب:مظل

مضدمأسطوػومٌعؿزمؼدًامبقد.

ؾًب:مػؾمععؿبزمم ؾبمأخشكمررحفمبوتمواضقًو مدلظ اظلمالماظذيمطـ

معؿقرطمبلعقرمطؾ ة؟

مأجوبماٌؾؽمبؽؾموضقح:مطؾمذظؽمؼبمتؾؽماألوراق.

صّؽرتؾب مظقمصؽرتؾبمعوذامطونمدقػعؾمأغبد مظدؼفمأوراقمعفؿيمجدًام

متدؼـمععؿزًا معوذامدقػعؾ؟مإغفمأغبد...

ؾبمظ مؽؾقفؿو:مظؼدمذػىمأغبدمإظبمععؿزموأسطوهماألوراق.ضؾ

غظرتؿبمإظلقبمداللمعـدػشي مبقـؿومضولماٌؾبؽ:مطبونمسؾبلقبمأنمأطبقنممممم

مأطـرمحرصًومسؾكماألوراق مإغفمؼبمورريمحؼقؼقي.

ؿبمدالل:مظؼدماتصؾمععؿزمبقاظدي موأخربهمسبـماألوراق موظؽبـمإذاممم ضوظ

مننمأغبدمظقسمؼبمخطر.عومطونمأغبدمضدمأسطوػومٌعؿزمدونمأنمؼفددهمبفومص
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ضولماٌؾؽ:مبؾمإنمععؿزًامظـمؼصدضف موظـمؼؽقنمعدؼـًومظبف مإغبفمؼبممم

مخطرمأطرب.

رأدلمؼؽودمؼـػفر مصبىمأنمؼـؾًمسؽسمذظؽ مؼومإهللمأرجقكم

مأنمؼؽقنمطؾمػذامذبردمطوبقسمعزسٍ.

وصببؾـوماٙطببي مطببونمػـببوكماظعدؼببدمعببـماظؼطببورات مأيمواحببدم

ميمؼـقيماظذػوبمإظقفو؟مدقلؿؼؾمأغبد؟مػؾمػـوكموجفيمععقـ

ملمؼؽـمظدؼـوماظقضًماظؽوؼبمظؾؾقٌمػـوموػـبوك مسؾقـبومأنمشبؿقببـمممم

مإظبمأؼـمدقؿفف مدلظينماٌؾؽ:مػؾمطـؿؿومدؿذػؾونمإظبمعدؼـيمععقـي؟

ؿبمدالل:مػؾمدقعقدمعـمحقٌمأتقؿؿو؟ مأبدًا!مدلظ

معلؿققؾ!مصؽريمؼومػوظي مطقػمؼػؽرمأغبد...

ـفو مأيمواحبد مأيمواحبد!مممغظرتؾبمؼبماظؼطورات مػـوكماظعدؼدمع

أخ ًامحزرتؾب مبدأتؾبمأرطضموأضبقلمهلؿبو:مدبقكؿورماظؼطبورماألرخبصمممممم

معفؿومطوغًموجفؿف.

رطضـومببٔماظؼطبورات مػـبوكمضطبورمضبدؼؿمؼبماظزاوؼبيموضبدمببدأممممممممم

بوظؿقرك مإغفمػـوكمبالمذبؽ مببدأغومغبرطضموبوهماظؼطبورمبقـؿبومببدأمممممممم

أنماظؼطبورمطبونممممؼلرع محووظـوماظرطضمبلدرعمعومادبؿطعـو موظؽبـمرشبؿممم

مضدًْومإالمأغفمطونمؼل مؼبمحوظيمجقدة موطونمأدرعمعـو.
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ال...مالمصبىمأنمؼػبقتماألوان مصببىمأنمغؾقبؼمببف مصببىمأنمممممم

ؼؿقضػماظؼطور مزاغبـوماٌلبوصرؼـمواصبطدعـومبؾعضبفؿ موببوتماظؼطبورمممممم

أدرعموأدرع مبدأتؾبمأصرخمبلسؾكمصقتل:مأغبد!مأوضػقاماظؼطور!مأوضػبقامم

مؼبمخطر!اظؼطور!مأغبدم

صرخمثالثؿـو موأحدثـومضفيمؼبماٙطيمدونمصوئبدة مصؼبدمتبوبعمممم

ؾبمأغـبومظبـمغصبؾ موأنمممممم اظؼطورمررؼؼفمدونمأنمؼـؿؾفمإظقـو مأخب ًامأدرطب

ؾبمأرضًومأصبرخموأبؽبل:ممم اظؼطورمضدمدؾؼـو مؼومإهللمدوسدغو مأخ ًامدؼط

مأغبد!

ؼبمػذهماألثـوءمطونمػـوكمعـمؼرطضمإظبمدؽيمضطورمأغببد موضبػممم

ماٌـعطػموأعوممعلرىماظؼطورمعؾوذرة مإغفمصققج!سـدم

م
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ؾبمأدريمعوذامؼػعؾمػـو موظؽـفموضػمبؽؾمجرأةمأعومماظؼطبور مم ظل

واضطرمضوئبدماظؼطبورمأنمؼـبزلماٌؽبوبحمصفبلة موأنمؼقضبػماظؼطبورمبؽبؾممممممممم

ؾبمأصدقمأنماظؼطورمضدمتقضػ!مظؼدمأوضػفمصققج! متفققبر مظل

ودالل مدخببؾممرطببضماٌؾببؽمبلببرسيمإظبماٌؼطببقرة موتؾعـببوهمأغببوم

ؼؾقٌمسـمأغببدمببٔماظـبوس موطبونماىؿقبعمؼبمحوظبيماضبطرابمٓبوممممممممم

جرى موزادمدػشؿفؿمرؤؼيماٌؾؽماظلوبؼمؼدخؾمعؼطقرتفؿموؼؾقبٌمسبـممم

أحدػؿمصقفو مأخ ًاموجدمأغبدماظذيمطونمؼبمحوظيمذػقلمذدؼدةمظرؤؼبيمم

اٌؾؽ موظؽـماٌؾؽمدقىمحؼقؾيمأغبدمعـمبٔمؼدؼبفمبلبرسي موصؿقفبومممم

مضـؾؾيمصغ ةمتؽودمتـػفرمخاللمثقان.ظقفدمصقفوم

رطببضماٌؾببؽمبويؼقؾببيمخببورجماظؼببوررة موأظؼببكمبفببومأبعببدمعببوممم

ؼلؿطقع مواغػفرتؿبمعصدرةمصقتًومضقؼًوموػقاءمعـدصعًومطودمؼؼؾىماظؼبوررةمم

مّـمصقفو.

ػذامعومحدث موضدمطونمأغبدمؼبمخطرمحؼقؼل موضدمصدقمحبدسمم

ؿبمزبووؼب مطونمأغبدمبٔمايقوةم واٌبقت موععؿبزمػبقمممماىؿقع موهؼؼ

ماظلؾى.

ؿب ممممم ؾبماظؼوررةماظيتمبوتًمؼبمصقضكمسورعبي مطبؾمايؼوئبىمدبؼط دخؾ

موبعضماظـوسمتعـرمصققماآلخر موحوظيماظذػقلمبوتًمأطـرمعـمذيمضؾؾ.
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ؾبمإظبمأغبد مطبونمؼـظبرمعبـماظـوصبذةممممم ؾبماىؿقعمإظبمأنموصؾ زاغب

ؿؾبفممحقٌماغػفرتؿبماظؼـؾؾيمععمحؼقؾؿف مطبونمذبوردًامظدرجبيمأغبفمملمؼـمممم

ظقجقدي مسوغؼؿؾبفمحبرارة مأسؾؿمأغفمعـدػش مطؾمذلءمشرؼبى موظؽبـممم

مأػؿمعومؼبماألعرمأنمايؿدمهللمسؾكمدالعؿف.
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 أمحد |الفصل الجامن ًالضبعٌن م■

ؾبمأدريمعومحدث مػلمثبقانمدبورماظؼطبورمصقفبومثبؿمتقضبػ ممممممم ظل

رمأعببوممودخببؾمعـلببلقبمظقلخببذمحؼقببؾيتموؼؾؼببلمبفببومؼبماًببورجمظؿـػفببم

ماىؿقع معـذمعؿكمطوغًماظؼـؾؾيمؼبمحؼقؾيت؟موعـموضعفو؟

ؾبمؼبمخطر موضدمطوغبًمم صفلةمأجدمػوظيمتعوغؼينمحبرارة مظؼدمطـ

ؿبمذظؽموملمأسؾؿفمأغو؟ مضؾؼيمسؾلقب مطقػمسؾؿ

غزظـو موُأصرغماظؼطورمعـماظرطبوب مػـبوكموجبدتؾبمداللمتؼبػمإظبممممم

وظبيمإظبمجبوغم مممجوغىمعـللقب مطؿوموضػمصققجمإظبمجوغؾفؿبومأؼضبًو موػمم

مػذامأشربمؼقم مأذعرمأغينمملمأسدمأصفؿمذقؽًومسؾكماإلرالق.

ؾبمأذعرمبوظدصهمبٔمػذاماىؿبع مإغفبؿمعبـمممم رشؿمدػشيتمصؼدمطـ

مأحىقب موعـمأٗـكمأنمأزؾقبمإظبمجوغؾفؿمعدىمايقوة.

طوغًمػوظيمأطـرػؿمضؾؼًو موطوغًماظدعقعمتـفؿرمعبـمسقـقفبومدونممم

ؾبمأنمأعلحماظدعقعم ؿبمتقضػ محووظ وظؽـفومطوغًمعلؿؿرة مأخ ًامابؿؿل

ؽبمظؿفعبؾممم ؿًب:معوذامصعؾب ابؿلوعيمسذبيمعرقبمزعـمرقؼؾمسؾكمرؤؼؿفو موضوظ

معؾؽًومؼرطضمإظقؽ؟

عؾؽ!مغظرتؾبمحقظل معومعـمعؾؽمػـبو!مصلذبورتؿبمداللمإظبمعـلبلقبمممم

متؼقل:مػذامػقماٌؾؽ ماٌؾؽماٌـللقب.
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شّطكمعـللقبموجففمبؼؾعبيمضؿقصبف مػبؾمتعبينمداللمعبومتؼبقل؟ممممممم

معـللقبماظذيمطونمؼزورغلمؼبمعـزظلمػقمعؾؽماظؾالد!

موظؽـمعـللقبمضول:ماٌؾؽماظلوبؼ مإغفومحؽوؼيمرقؼؾي.

ؿبمػوظيمؼبمإصرار:مغرؼدممسوسفو. مضوظ

اوفًماألغظورمإظبمعـللقبمعؾوذرة مصؿـفقبدموضول:مرّومدؿـلبقنمم

مايؽوؼيمطوعؾي مصؿوماظػوئدةمعـمرواؼؿفو؟

ؿبمداللمأوراقمطؿوبفوماىدؼدمع ؿًب:مدبؿؽقنمممرصع ـمحؼقؾؿفوموضوظب

مايؽوؼيمؼبماظؽؿوب موظـمؼـلوػومأحد.

ؾبمحبوطؿماظبؾالد مممم أخذمعـللقبمغػلًومسؿقؼًومثؿمبدأمحدؼـف:مغعؿمطـب

ؾبممم ؾبمصغ ًامسـبدعومتقّظقب وضدمأعلؽؿؾبفومبؼؾضيمعـمحدؼد مرّومألغينمطـ

ؽبمظؾفؿقبعمضبدرتلمسؾبكمتلبق مممممم اٌـصى موذعرتؾبمأغفمطونمسؾلقبمأنمأثؾب

طونماىؿقعمطبشقغين موملمأتؼؾؾمأيمخطبلمأومتؼصب  مممعبقعماألعقر م

ؾبمأغبينمملمأحلبـماظؿصبرفممممم وطؾمذلءمدورمسؾكمعومؼرام مإظبمأنماطؿشبػ

مععماظـوس موملمأطـمربؾقبًو.

ؼبمإحدىماٌل اتمؼبماحؿػوالتمظؾدوظيمطبونمسؾبلقبمأنمأدب مببٔممممم

اظـوس موطونمايرسمضبقرقغينمعـمعبقعماىقاغبى موملمأطبـمأحبىمممم

عبـماالحؿػبول موٌبوذامسؾبلقبمأنمأدب مببٔماظـبوس مرشبؿمأنممممممممممػذاماظـبقعم
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أضربفؿمؼؾعدمسينمعلوصيمالمتؼؾمسبـماظعشبرةمأعؿبور مؼبميظبيمخورػبيمممممم

ؿبمإظبلقبمورضبيمصبغ ةمبطؾؾوتفبومممممم ؿبمدقدةمعبقعمايرادي مورصعب اخرتض

اظؾلقطيمحؿكمأضرأػو مابؿعدتؾبمسـفبومإظبمأنمأعلبؽفومايبرقباس معبدقبتؿبممممم

ؾًب:ماحؾلقػومؼبمؼدػومؼبمربووظيمأخ ةمأل حصؾمسؾكماظقرضي موظؽـينمضؾ

ماظلفـ مواحؾلقامايرقباسماظذؼـمغػدتمعـفؿ.

ػلميظوتمملمأسرػومأيماػؿؿوم موملمأالحظمأؼضًومأنماٌرأةمطوغبًمم

ؿًبماظلبفـ مودخبؾمممممممم حوعاًل موضدمغّػبذمايبرقباسماألواعبرمحرصقبًو مودخؾب

مػبليمعـمايرقباسماظلفـمأؼضًو.

ظلببـقات موملمؼؾبلببؿحمألحببدمممواغؿفببكمأعببرماٌببرأةمؼبماظلببفـمممم

بزؼورتفو موملمدبطرمسؾكمبوظلمسؾكماإلرالق مووظدتؿبمؼبماظلفـ موعوتم

ؿبمتعوغل. مابـفومبلؾىمدقءمايولمػـوك موبؼق

ؾبمبفو مطوغًمٗلؽمرؾؼماظطعومم ػبسمدـقاتمعرقبتمإظبمأنمحؾؿ

ؾبمأذبعرمبوغزسبوج مٌبوذامممم ططػؾمرضقع موتعوغلمدؽراتماٌقت مادؿقؼظ

مػيمبعدمطؾمتؾؽماظلـقات؟أتذطرماعرأةمدكق

ؾبمعببـماظػببراشموأعببرتؾبماًببودممأنمضبضببرمظببلمطقبببًومعببـمم غفضبب

اظعص  مشودرماظغرصيموتلخر معوذامجرىمظبف؟مبعبدمغصبػمدبوسيمسبودمممممم

دونماظعص  مدلظؿؾبفمسـماظعص مصورتؾبؽمواسؿبذرموهفبٍمأنمأعبقرًامؼبممممم
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ؾبموأعبرتؾبمايبرسمأنمؼزجقببقهمؼبممممممم ررؼؼفمضدمأغلؿفمأعبرماظعصب  مشضبؾ

مسؾكماظػقر.ماظلفـ

ؾبمإظبمعؽؿممألصدرم بعدموجؾيماإلصطورمؼبماظصوظيماظرئقلقيماوف

ؾبمإظبماظؾؼببوءمممممم ؾبمتقضقببعماألوراقمواوفبب سببدةمضببراراتمسوظؼببي مأغفقبب

اظصقػل موضدمطبونماظصبقػلمصببريمظؼبوءمعبعمرئبقسماظبقزراءمضؾؾبل ممممممممم

ؾبمظذظؽموأعرتؾبمبزجقبماظصقػلمؼبماظلفـ. مشضؾ

ـم ظؼبوئلماظصبقػل موملمتعؿبؿممممموؼبماظققمماظؿوظلمملمؼؾبعرضمذلءمعب

ضراراتل مبؾمملمؼؾبذطرمامسلمسؾكمذوذيماظؿؾػوزمسؾكماإلرالق مٌوذامأذعرم

مأنماىؿقعمؼؿفوػؾين؟

دخؾمسؾلقبمخودعل مإغفماًودممذاتفماظذيمأعرتؾبمبزجقبفمؼبماظلفـم

ؾبمظرؤؼؿفمشضؾًوم عـمأجؾمطقبماظعص  مٌوذامملمؼـّػذمأحدػؿمأعري؟مشضؾ

ماظلفـمثوغقبي موزجقبمايبرسماظبذؼـموبوػؾقامممممذدؼدًا موأعرتؾبمبزجقبفمؼب

ؾبماًبودمموايبرسمؼبموضبًماظظفب ةممممممم أواعريماظؾورحي موظؽبـينمرأؼب

مضبضقبرونمعوئدةماظغداءموطلنمذقؽًومملمؼؽـ!

المأحبدمؼـػبذمأواعبري مالمأحبدمؼبذطرغلمسؾبكمظلبوغف ماىؿقبعممممممممم

مؼؿفوػؾقغين مػؾمػذهمخطيمعدبقبرةمضدي؟موعـمؼػعؾمذظؽ؟

رتؾبمبنضصوءمعبقعماظبقزراء موظؽبـمذبقؽًومعبـمممممثورتؿبمثوئرتل موأع
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ضراريمملمؼـػذ مأعرتؾبمبنسبداممايبرقباس موظؽبـمأحبدًامملمؼـػبذ محؿبكممممممم

ؾبمأنمممممم سوئؾيتمعومسودتؿبمتزورغلمأومتطؾبىمإظبلقبمأيمذبلء مأخب ًامالحظب

ؾبمم ؾبمشضؾًومذدؼدًا موذػؾب اظؼراراتمبوتمؼصدرػومرئقسماظقزراء مصغضؾ

وأعبرتؾبمببلنمؼؾبعبدممأعبوعل مصـّػبذممممممإظقفمألغفلمأعبرماٌبماعرةماظلبكقػي مممم

ؾبمأنماٌبماعرةممممممم ايرقباسمأواعري موضوعقامبؼؿؾبفمسؾبكماظػبقر موػـبومزــب

ؾبمزبطؽًو. ؿًب موأنماٌقوهمسودتمإظبمذبورؼفو موظؽـينمطـ ماغؿف

ملمؼـّػذمأحدػؿمأيمضرارمبعد مواظؿؾػوزمالمؼذطرغل مػـوكمخطبىمم

 موصفلةمبوتبًممعو.مظقسمػـوكمعـمأثؼمبفمؼبماظؼصرمظقكربغلمسؿقبومصبري

ؾًبمإظقبفمسؾبكممممممممم اظؼراراتمتصدرمعبـموزؼبرماظداخؾقبيمبؽبؾمبلبوري مذػؾب

اظػقر موضؾؾمأنمآعرمبؼؿؾفمدلظؿؾبفمٌوذامؼؿفوػبؾمأواعبري موظؽـبفمأجبوبممممم

أغينمملمأصدرمأيمأواعرمعـذمأطـرمعـمذفر موطونمسؾكمأحبدػؿمأنمؼبـظؿممم

ماظؾالدمضؾؾمأنمهؾماظػقضك.

ؾبمعـ فمسؾؿًومببلغينمذبعرتؾبمأغبفممممأعرتؾبمبؼؿؾفمأعوممسقين مودبّؾص

طونمصودضًو موأنمأواعريمملمتعبدمتصبؾمإظبماظـبوسمبطرؼؼبيمأومببلخرى مممممم

مسؾلقبمأنمأدبّؾصمعـماًدم موأنمأدؿؾدهلؿمأومأدؿغينمسـفؿ.

ضررتؾبماالدؿغـوءمسـماًدم موأعبرتفؿمببلالمؼعبقدوامإظبماظؼصبر ممممم

والمأرؼدمألحدمأنمؼدخؾمشبرصيت موالمأنمؼلبوسدغلمؼبمأيمذبلء مأرؼبدممممم
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مصؼطمأنمأزؾقبمؼبماظؼصرموحدي.

شودرماًدممايفرة موظؽـمأحدًامعـفؿمملمؼغبودرماظؼصبر مإغفبؿمممم

مصؼطمؼغودرونمايفرةماظيتمأدخؾفو موظؽـفؿمعقزسقنمؼبمطؾمعؽون.

ؾبم قبمأذببعرمبببوًقف متؾببدومعببماعرةمربوطببيمبنحؽببوم متوبعبب ببب

األحداثمسؾكمذوذيماظؿؾػوز مالمأحدمؼذطرمخربًامواحدًامسين مأغومحبوطؿمم

ماظدوظيمواظشكصقيماألوظبمصقفو معـماٌلمولمسـماألخؾور؟

ؾبمعؾوذرةمبقزؼرماإلسالم موأعرتفمأنمؼعرضمصقؾؿًومطوعاًلمسـم اتصؾ

إنببوزاتل موأنمؼعرضببفمؼبمعبقببعماٙطببوتماظعوعببيمواًوصببي موإالمم

مصوإلسداممبوغؿظوره.

رشؿمأنماًبقفمطبونمبودؼبًومسؾقبفمؼبماهلبوتػ مإالمأنمذبقؽًومعبـمممممممم

موتمملمؼؿغ  موظقسمػـوكمذطرمظلمسؾكماإلرالق.براعٍماٙط

مأعرتؾبمايرسمأنمؼعدعقاموزؼرماإلسالم موظؽـمأواعريمملمتـّػذ!

بوتماألعرمأطـرمتعؼقدًا مأذعرمأغبينمشب معقجبقد مؼؾبدومأغبينمممممم

ؾبماألدبقاق مودبرتؾبمصقفبومأراضبىممممم ؾبمذػوصًومالمؼراغلماظـوس.مغزظ أصؾق

ؾكماألضؾمطونمعـماظقاضبحمجبدًاممماظؿفور مطونماىؿقعمعـدػشًومٌومأصعؾ مس

أغفؿمؼروغين موأغفؿمؼعرصقنمعـمأغبو موأغفبؿمطبشبقنماظعؼبوبمإذامعبومممممم

مزفرمششمأحدػؿمؼبماظلقق.
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ؾبمسدةمعؿوجر موظؽـمطؾمذلءم أصدرتؾبماظعدؼدمعـماألواعر موأشؾؼ

مسودمإظبمعومطونمسؾقفمؼبماظققمماظؿوظل مالمأحدمؼـّػذمأواعري.

اظػوسؾمصؼدمأتؼبـماظؾعؾبي مملمأسبدممممبدأتؾبمأذعرمبوإلرػوق مأؼًومؼؽـم

مأحىماًروج موملمأسدمأضوبؾمأحدًا مبؾمملمؼزرغلمأحدمسؾكماإلرالق.

ؾبمبوٌرأة متعوغلمدبؽراتماٌبقتمخؾبػماظؼضبؾون ممممم ثؿمثوغقيمحؾؿ

وايرقباسمؼعوعؾقغفومععوعؾيمدقؽي مطوغًمتؽؿىمذقؽًومسؾكماألرض مظؼدم

ؾبمأصّؽرمٌوذامأراػومؼبمعـبم وعل؟مٌبوذامتالحؼبين؟معبوممممغلقينماٌؾؽ مادؿقؼظ

مضصيمػذهماٌرأة؟

ؾبمإظقفبومؼبمدبفـمضبذرمهبًممممممم ضررتؾبماظذػوبمإظبماظلبفـ موصبؾ

األرضمالمتدخؾفمأذعيماظشؿس مطوغًمعؾؼبوةمؼبماظزغزاغبيمببالمحبراك ممممم

ؾبمجلببدػومسببـمم ؾبمإؼؼوزفببومبببالمصوئببدة مرصعبب ؾبماظزغزاغببيموحووظبب دخؾبب

ماألرض مإغفومذوحؾي موأخ ًامتلطدتؾبمأغفومضدمعوتً.

ملمأتقضعمذظؽ؟مػذهمغؿقفيمرؾقعقبيمٌبـمؼبمذيماٌؾبؽ موضبعؿؾبفوممممممأ

ؾبماظؽؾؿوتمسؾكماألرض مظؼدمغلقينماٌؾؽ مإغفبوماظؽؾؿبوتممم جوغؾًومصالحظ

مذاتفوماظيتمرأؼؿؾبفومؼبمايؾؿ.

ؾبمأنماظـوسمؼـلقغينمصقرمعغودرةمايفرة مإغبينمم تدرصبقًومصفؿ

التمش معقجقدمؼبمذاطرةمأحدػؿ موضدمربلمامسبلمعبـماظؽؿبىموا٘بمممم
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واظؿؾػوز مملمأسدمعقجقدًا مظؼدمغلقينماظـوس.مملمأسبدمضبودرًامسؾبكمإدارةمممم

ذمونماظؾالد موملمؼعدمأحدمعـمسوئؾيتمؼذطرغل محفرتبلمؼبماظؼصبرمملممم

تعدمأػؿماظغرف موغزوظلمإظبماألدقاقمببوتمعصبدرمإزسبوجمظبلموصقضبكمممممم

مأصعىمعـمأؼـمؼؾبقؾقب.م-ظغزمايوطؿماٌـللقب–سورعيمبٔماظـوس مصؾغزيم

رصبقًومعومسدتؾبمحوطؿًو موالمورؼـًوميوطؿ موالمابـًومظعوئؾي موالمتد

ؾبمأد مؼبماظطرضوتموحقبدًامدونمأنمؼؾقظبينمأحبد مممم دقدًامظؼصر مأصؾق

ؾبمأدؿؼطىماظؾلطوءماظذؼـمالمؼعرصقغينمعلؾؼًومألهدثمإظبقفؿمم بؾمأصؾق

مأومأسقشمععفؿمضؾقاًل موظؽـماٌشؽؾيمايؼقؼقيمعومتزالمضوئؿي.

أنمأسقضمعومصوت موأنمأصؾحمبعضبًومعبـمأخطبوئل مممممأخ ًامضررتؾب

ؾبمأرؿحمأنمتزولمػذهماظؾعـيمسين مأممأغبينمأرؼبدممم ؾبمأدريمإذامعومطـ ظل

مصؼطمأنمأضوبؾماهللمبؼؾىمروػر موظؽـينمرجقتؾبماالثـٔ.

بببدأتؾبمأالحببؼماظعصببوبوت موّوببورماٌكببدرات مواظؾصببقص مممممم

صفلمعومتبزالمؼبممواظػوددؼـ مأرؼدمأنمأغّظػمدوظيت موأنمأحوصظمسؾقفو م

ؾبمػـبو مم ضؾممدوظيت موػذاماظشعىمذعممحؿكموإنمغلقين مصلغومعومزظ

موأدؿطقعمأنمأصعؾماظؽـ .

رّومضدمصوتماألوانمألطقنمحوطؿًومصبويًو موظؽبـمملمؼػبًماألوانمممم

مألطقنمعقارـًومصويًومؼبمدوظيت.
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 هالْ |الفصل التاصع ًالضبعٌن م■

ؽبمايوطؿ مبفذهماىؿؾمأغفكمحؽوؼؿف ؿبمداللمضؾؿفومصؿ  مأخرج

ؾبماألوراقماظؿعقلبيمعبـمممم ظؽلمالمتػققبتمسؾقفومعباًلمٓومضول مبقـؿومرؾؾب

مأغبد موظؽـفمضول:مظؼدمأسطقؿؾبفومٌعؿز.

مطّؾفو؟مأجوب:مطّؾفو.

ؾب:ممممم ؾبمبقبديمسؾبكماألرضموضؾب ملمأدؿطعمأنمأطؿؿماغػعوظل مضبرب

ؽبمػذا؟مأالمتعؾؿمأنمػذامتصرقبفمأبؾف؟ موٌوذامصعؾ

مأؤذؼؽ.مضول:مملمأذلمأن

ؾبمبقديمسؾكمصدرمأغبدمأضقل:موظؽقبفمؼمذؼؽ. مضرب

مضولمبفدوء:ماٌفؿمأالمؼمذؼؽكب.

ؾبمعـمؼؽقنمأغبد؟مػؾمابؿعبدمضؾبمموسؼؾبلمممم ػؾمغلقؿؾبف؟مػؾمغلق

مسـفمإظبمػذهماظدرجي؟مأالمأتقضعمعومؼؼقل؟مأالمأتقضعمعومؼػعؾ؟م

ؾبمحببرارة مأرؼبدمأنمأسؿبذر موظؽبـمػـبوكماظؽبـ ممممممم سوغؼؿؾبفموبؽق

ؾبمأدريمعـمأؼـمأبدأ.ألسؿذرم مألجؾف موظل

غظرمأغبدمإظبمداللمتؽؿىمؼبمأوراضفو مابؿلؿموضول:مػذهمحؽوؼبيمم

ماٌؾؽماٌـللقبمإذن.

ؾبمأغفمعبـمؼؾؼبلمسؾبلقبمممم ؿًب:مطّؾؿوماخؿػكماٌؾؽمعـمغوزريمغلق أجوب
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ايؽوؼي مذعقرمشرؼىمأنمودمغػلؽمتؽؿىمدونمأنمتدريمعبومتؽؿبى ممم

مدقـلكماٌؾؽ.موحؿكماظؾقظيمسـدعومغغودرمصننماىؿقع

رشؿمأغـومعبقعبًومصفؿـبومذظبؽ مإالمأنمصبقوشيماظػؽبرةمؼبمطؾؿبوتممممممم

طوغًمشرؼؾي مسـبدعومغػبرتقمدــلبكماٌؾبؽ مودــلبكمطبؾمعبومصعبؾ ممممممممم

مودـؿوبعمحقوتـومعـمدوغف مالبدمأغفمسوشمأوضوتًومسصقؾي.

أخبب ًامغظببرتؾبمإظبمصقببقج ماظببذيمطببونمضبؿببؾمحؼقؾؿببف موؼػؽببرمم

وإظبمأؼـمؼلوصر؟مدلظؿؾبف:معوذامتػعؾمػـبومممظقحده معوذامؼػعؾمؼبماّٙطي 

مؼومصققج؟

جػؾمسـدعوممسعمامسف موتؾّػبًمرببوواًلماظؿفبرقببمعبـماظلبمال مممممم

ؾًبمألسطبلمأحبدػؿمبعبضمممممممم وظؽـمثالثؿـومطقـبومغـظرمإظقبف مضبول:مظؼبدمجؽب

مايوجقوت مػذامطؾمذلء.

مضولمأغبد:مطؾمػذهمايؼقؾي؟

ملوسدة.أجوب:مإغفمؼبماٌدؼـيما٘وورة موضدمرؾىمإظلقبماٌ

سؾكمطؾمحولمطونمصققجمودبقظؾقبمدائؿبًومرجبؾماألوضبوتماظصبعؾي مممممم

ٌـودبؾٔ مايبؾقبمدائؿبًومسـبده ممممماظػورسماظذيمؼظفرمؼبماظقضبًمواٌؽبونمامم

مدائؿًومسؾكمؼدؼف مأغومدعقدةمظرؤؼؿفمػـو.ماهللمصرجو

مشققبرماٌقضقعمبلرسيمضوئاًل:معوذامدؿػعؾقنماآلن؟
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لبمرقؼؾمضولماٌؾؽ:مدلحبٌمسـمأد مّظيمأخرى.بعدمصؿ

ؾبمبؾلوري:مدؿفدماظؽـ معـفومؼبماٌـزل. مضؾ

غظرماىؿقعمووػل ماظققممؼؿقققبلموالئبل موأسبقدمإظبمصبقابل مممم

موأضػمإظبمجوغىماٌظؾقم.
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 أمحد |الفصل الجنانٌن م■

ؾبمأدريمإذامعبومطبونمأصضبؾمأوممممممم ؾبمظبف موظلب ملمؼؽـمػذامعومخططب

م.أدقأ موظؽـفمحصؾمسؾكمأؼيمحول

المتعفؾينمصؽرةمأنمحقوتلمعومتزالمؼبمخطر موظؽبـينمحبذر مالممم

ؾبمؼبماٌـبزلمعبعممممممم أدؿؼؾؾمأحدًامالمأسرصف موالمآخذمذبقؽًومعبـمأحبد مبؼقب

معـللقبموصققجمبقـؿومسودتؿبمػوظيموداللمإظبماظؼصر.

ملمأحؾقبذمذظؽ مصرّومؼعؾبؿمععؿبزماآلنمأنمػوظبيمضبدمأغؼبذتينمعبـممممممم

إذامعومسؾبؿمأغفبومدبؿؾقٌمسبـمممممعقتمخططفمظل مورّومؼغضىمعـمػوظيم

أدّظيمتدؼـف مودؿفدػومسوجاًلمأممآجاًل موداللمأؼضًومصؿوةمذطقبي مضبودرةممم

مسؾكمطشػماًؾوؼو مععؿزمعـذماآلنمؼبمسدادماٌذغؾٔ.

ؾبمم وظؽـمعومأذورمإظقفماٌؾؽماٌـللقبمملمطبطرمسؾكمبوظل مظطوٌومزــب

 مضؿبؾممأنمععؿزمعؿفؿمبػلبودموبوري موظؽـبفماآلنمببوتمعؿفؿبًومبؿبدبمممممم

معؿعؿقبد موإذامأثؾًمسؾقفمصنغفمظـمؼـفقمعـماظعؼوبماظشدؼد.

ؾبمأدريمطقبػمم ػؾمأغومدعقد؟مال مملمأذلمأنمضبصؾمطؾمػذا موظل

تػؽرمػوظيماآلن مأسؾؿمأنماظضغطماظـػللقبمطؾ مسؾقفو مملمأردمأنمأضبعفومم

مؼبمعـؾمػذاماٌقضػ.

ؽبماألعقرمدورتمبلفقظي متعبقشمحقبوةمتؿؿـوػبومعبعمععؿبز مممممم ظق
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مودرمإظبمعدؼـيمأخرى موظؽـمػؾمطونمػذامأصضؾمخقور؟وأش

طؿومأغينمملمأغسؽبماظلؾىماٌؾوذرماظبذيمجعؾبينمأػبربمعبـمػبذهمممممم

اٌدؼـي ماظصمماٌلؽٔماظذيمظـمأدبوعحمغػلبلمسؾبكمأذؼقبؿبف موظؽبـمأيمممممم

معؽونمؼبماظدغقومدقفعؾينمأغلك؟

ؾبمعـللقبمؼؼرأمؼبماىرؼدة مضبوولمأنمؼؿوبعمأخؾورمدوظؿفمأواًلم رأؼ

مول مترىمأعومزاظًماىرائدمتؿقدثمسـماظصمماٌلؽٔ.بل

ؾبمإظبمجوغؾفمبقـؿومطونمصققجمضبضقبرماظطعبوم مأخبذتؾبمجبزءًامممم جؾل

عـماىرؼدةمأحبٌمصقفومسـمخربماظصم مواظؿقؼقؼوتماىورؼيمؼبمأعبرمم

ؿبمصقرةماظصبممم اٌطعؿ موطونمعـماظلفؾمجدًامأنمأجدماًربمحقٌموضع

م.اظصغ مؼبمحفؿمطؾ مؼبماظصػقي

اغؼؾضمضؾم مطؿمطونمعبقاًل مؼبمعؼؿؾبؾماظعؿبر مضبرأتؾبماظعـبقانممممم

"هؼقؼوتمعومتزالمجورؼيمحقلمعصدرماإلؼدزماظذيمأودىمحبقبوةمصبمممم

مصغ ..."م

ؾبمصقتؽبمعـللقبمؼؼقل:معوذامتؼرأ؟ ؾبمسـدعوممسع مصزس

ؾبماىرؼدةمعـمؼبديمدونمأنمأذبعر مصـظبرمإظبلقبمبوغبدػوش مممممم أظؼق

ؾًب:مالمذلء. مضؾ

ًومؼبمصبقتلموتصبرصوتل مرصبعمعـلبلقبماىرؼبدة ممممممطونماظؽذبمبودؼ
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ؾبمأضببرأمصقفببو مؼبماظؾداؼببيمملمصبببدمخببربًامم وغظببرمؼبماظصببػقيماظببيتمطـبب

ىمحوجؾقفموغظبرمإظبلقب مػبؾمصفبؿمطبؾممممممططبصقبين موظؽـفمبعدميظوتمض

مذلء؟

ؽبمتعؿؾمصقف. مضول:مػذامػقماٌطعؿماظذيمطـ

ؾًب:مظبقسمم ؾبمسؾكماألرؼؽيمبؿـوضؾمطؾ  مضؾ رلرلتؾبمرأدل موجؾل

ؾًبمأغبينمإذامعبومشبودرتؾبماظبؾالدممممممممػ ـوكمعـمعفربمعـمذغبىمطفبذا مزــب

مصنغينمضدمأغلك.

ؽًبمعـللقب موسودمؼؼبرأماىرؼبدةمعبـمجدؼبد مؼؾبدومأغبفمؼؼبرأمممممممم دؽ

ماًربمطوعاًل مإغينمذبرم موظـمأداصعمسـمغػللمأبدًا.

أخ ًامرصعمعـللقبمرأدفموضول:مٌوذامالمأذعرمأنماٌؼولمعؼـع مػبذامم

ماألبمؼرؼدماظـؼقد.

ؾبمٓومضول:مظؼدمعوتماظقظد!مأظقسمؼبمضؾؾؽمرغبي؟ا مغزسف

غظرمإظلقبمبفدوءموضول:مظقسمػـوكمعـمدظقؾمسؾكماتفوعف موظبقسمم

مػـوكمعـمدظقؾمسؾكماٌطعؿ.

ؾبمأسؿؾمػـوك؟ ؾًب:مأالمؼؽػقؽمأغينمطـ مضؾ

ؽبمعـذمزعـ مالمأزـمأنمظألعرمسالضيمبؽ. مضول:مترط

ؾبمحؿبكمأذبعرهمبلػؿقبيماألعبممممم ر:مالمأزبـممطؿمػقمبوردمايس مضؾب
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مأغينمأصضؾمعـمععؿز.

بوظػعببؾمأدقبتؿبمتؾببؽماىؿؾببيمعفؿقبؿفببو مورببقىمعـلببلقبماىرؼببدةمممم

ؽبمبوٌرض؟ مظقضعفومجوغؾًوموؼؿقدقبثمزدقبؼي مدلل:معؿكمأصؾ

ؾبمصغ ًا. ؾًب:معذمطـ مأجؾ

مضول:موملمهصؾمسؾكمأيمسالج.

ؾًب:معومطونمألحدمأنمؼدصعمظعالجل. ؾبموضؾ مابؿلؿ

ؽبماٌشػك؟ مدلل:مطؿمعرةمدخؾ

مؾًب:مظقسمطـ ًا.أجؾ

مدلل:مطقػمطوغًمعـوسؿؽمحقـفو؟

ؾب:مملمؼؼببؿمأحببدػؿمبػقببصماٌـوسببي مطؿببومأغببينمأرصببضمأنم أجؾبب

مأصقصمأليمذلء.

مدللمبؽؾموضقح:معـمأؼـمظؽمبوٌرضمؼبمدـمصغ ؟

ؾًب:مالمأدري مرّومعـؾمعومحصؾمععمػذاماظصم. مأجؾ

أيممصّؽرمضؾقاًل موالمؼؾدومأغفماضؿـعمبؽؾمايؽوؼي مضول:موملموِر

مصقصمبعدػومعـذماظصغر مأملمتؿلطدمسؾكماألضؾمعـمدضيماظػقص؟

ؾبمأيمصقبص مظؼبدمأخبربتينمممممم صّؽرتؾبمضؾقاًل:مالمأذطرمأغبينمأجرؼب

ؾبمؼبمحوظيمعرضقيمدقؽي. مزوجيمأبلمأغينمعصوبمبوإلؼدزمسـدعومطـ
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مضول:مالمتذطرمأيمصقص؟

ؾًب:مال مظؼدمأخربػوماظطؾقىمبذظؽ. مضؾ

ةمعـبؾمػبذهمعبـمضؾبؾ مغفبضممممممجػؾمعـللقب مملمأرمسقـقفمؼبمحب م

بلرسيموضدمضررمضرارًامعػوجؽًو موأعلؽمؼبديمودبقؾينمخبورجماٌـبزل ممممم

ؾبمصققجمؼللل:مإظبمأؼـ؟مضدمؼؽقنماظقضعمخط ًا! ممسع

مضولمعـللقب:مظقسمأخطرمعـمػذا.

إظبمأؼـمؼلخذغل معـللقبمؼػعؾمدائؿًومعبومؼظبـمأغبفمصبقابمدونمأنممممم

ًومسؾبكماظبؾالد!موظؽبـمالممممؼلؿش مأحدًا مالمسفىمأغفمطونمحوطؿًومعؿلؾط

مأزـفمدقمذؼين.

ػؾمؼؾبعؼؾمأغفمذعرمأخ ًامأغينمعذغى موأنمعـمواجؾبفمأنمضبؼبؼممم

ماظعداظيمظشعؾف موظؾصمماٌلؽٔ؟م

إظبمأؼـمغؿفف؟مإظبماظشرري؟مإظبماظلبفـ؟مإظبماٙؽؿبي؟مإظبمأػبؾمممم

اظصم؟مالمأرؼدمأنمأراػؿ محؿكمظقمحؾبؽؿمسؾلقبمبوظؼؿؾماٌؾوذر مصفقمأػقنم

مـمأنمأضػمأعوممواظدماظصم.سؾلقبمع

ؾًب:مإظبمأؼـمتلخذغل؟ مضؾ

موضػمعـللقب مإغـومأعوممزبؿربمرمقب!مدلظؿؾبف:معوذامتػعؾ؟

مضول:مدـؼقممبػقصمصغ .
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ؾًب:مالمأرؼد. مضؾ

مدلل:مٌوذا؟

ؾًب:مالمأرؼدمألحدمأنمؼعؾؿمأغينمعصوب. مضؾ

غظرمإظلقبمبعققنمحودة مثؿمضول:مسؾقبؽمأنمتؿلطبدمٓبومتؼبقل مأالممممم

مف.ؼفؿقبؽمأنمتعر

ؾًب:مأسرفمعوذا؟ مدلظ

ؽبمعصوبمأممال. مضول:مػؾمأغ

ؾًب:مإغينمعصوب. مضؾ

مضول:مالمْؽـمأنمتعؾؿمدونمصقص.

ؾبمأذطرمعومجرى. ؾًب:مالبدمأغفؿمصقصقا مظل مضؾ

ضول:مبؾكمتذطر مزوجيمواظدكمأخربتؽمأغبؽمعصبوب موػبذامطبؾممممم

مذلء.

ؾًب:معوذامتعين؟ مضؾ

أصقبص مالممذدقبمؼديمإظبماٌكؿرب مالمأرؼدمأنمأدخبؾ مالمأرؼبدمأنممم

مأرؼدمأنمُأدان.

جرقبغلمرشؿًومسقبلمإظبماظداخؾ موعبومإنمرأىماٌقزػبقنماٌؾبؽمحؿبكممممم

جػؾقا مووضػقامعذػقظٔ مرؾىمإظقفؿمأنمْلؽقامبل موأجربوغبلمسؾبكممم
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دقىماظدممبلواعرمعـماٌؾؽ موأخ ًامدقؾقاماظعققبـي موػبومػبقمذامدظقبؾمممم

ؾب. مجرْيتمبٔمأؼدؼفؿ مإغينمأدؿقؼماٌقتمسؾكمعومصعؾ

ادؿعفؾفؿمعـللقبمبـؿقفيماظػقص مبقـؿومبدأتؾبمأغفور مملمؼـطؼم

أحدغومبليمطؾؿي مطؿومملمصبرؤمأحدمعـماٌقزػٔمايراك مطوغبًمأربقلممم

مصرتةماغؿظورمظلمؼبمحقوتل.

اغؿفكماظػقص موزفبرتؿبماظـؿقفبي مغووهلبوماٌقزبػمإظبمعـلبلقبمممممم

صبيمماظذيمحدقبقمبفومرقؼاًل معوذامتراػومتؽقن؟مػؾمػبؿمضبودرونمسؾبكمععرممم

ماىوغلماٙددمبػقصمبلقطمطفذا؟مػؾماغؿفكمأعري؟

غووظينمعـللقبماظػقص مطونمضدمُطؿىمسؾقفماظعدؼدمعبـماظؽؾؿبوت ممم

ؾبمأدريمعـمأؼـمأبدأ!ماالدؿ ماظرضؿ ماٌرطز...مسـدػومأذورمعـللقبمإظبم ظل

مطؾؿيمؼبمودطماظقرضيم"دؾم"مغظرتؾبمإظقفمأدلظف:معوذامؼعينمػذا؟

ؽبمعصوبًومبوإلؼدز موملمتؽبـمؼقعبًومممضولمبؽؾموضقح:مؼعينمأغؽمظل

معصوبًومبف.

ؾبمأسوغلمرقؾيمسؿري؟مواظصبمماظصبغ معبـمممم ؾبمأصفؿ!موعؿمطـ ظل

مأؼـمظفمبوٌرض؟

ؽبمعرؼضبًو ممممم ؽبمظلب ؿبمسؾقؽمزوجيمأبقبؽ مأغب ضولمعـللقب:مظؼدمطذب

موظؽـفومأرادتؿبمأنمتمذؼؽ.
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أخ ًامسودتؿبمبلماألؼوممإظبماظطػقظي موتبذطرتؾبمطبؿمطوغبًمزوجبيممممم

قي موطبؿمآذتـبو موطقبػمدبفـًمايبوجمشبوٍ موطقبػمطوغبًمممممممممأبلمضود

تضربمػوظي موطقػمطوغًمهرقبضمواظديمسؾقـو موطقػمأدخؾبًمببدرًاممم

ؾبمأغفومطوغبًمم إظبمحقوتـومسـقة متذطرتؾبمطؿمطوغًمدقؽي مواآلنمصؼطمسؾؿ

عومتزالمعؾؿصؼيمحبقوتـومإظبماآلن مطوغًمتعذبـومإظبمػبذهماظؾقظبي مظؼبدمممم

سؿري مظؼبدمطوغبًمػـبومربقلماظقضبً مزّؾبًممممممممترطؿينمحوئرًامتعؾًومرقل

متعذقببـومرقلماظقضً!

بدأتمسقـويمتدععون مأػلمصرحيماظؿكؾصمعـماهلوجسماظققعل م

مأممػقمايزنمسؾكمأؼوممرقالمعضًمؼبمجفؾمعطؼع؟مرّوماالثـؿٔمععًو.

أعلؽمعـللقبمؼدي موخرجـومعـماٌرطز موجؾلـومبعقدًامسـمأسبٔمم

ؾبمؼبمح ةمذدؼدة م اظصممملمؼؽـمذغم ماظصبممملمؼؽبـممماظـوس معوزظ

مذغم ماظصممملمؼؽـ...

ؿبمدععيت مغبدًامهلل... ؾبمسقين موغزظ مأشؿض

■   ■   ■ 

م

م

م
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 هالْ |الفصل احلادِ ًالجنانٌن م■

ؾبمصقفومإظقؽ؟معؿكمطوغًمآخبرمم أعل...معؿكمطوغًمآخرمعرةمهدث

ؾبمعـم ؾبمطؾمعـمضبؾين؟مأؼـمطـ عرةمذطرتؽمصقفو؟مػؾمغلقؿؽ؟مػؾمغلق

ؾبمعـمػذهماظدغقو؟ػذ ماماظعومل؟مأؼـمطـ

أعل...مأغبدمخب  موػذامأصضؾمخبربمأضدقبعبفمإظقبؽماظقبقم مظؼبدمممممم

منومبعقنماهللمعـمعقتمربؼؼ.

ؾبمأدريمعبوذامأصعبؾ مممم أعل...مبقـؿومؼـفقمأغبدمؼلؼطمععؿز مظلب

ؾبمأرؼدمظؽؾقفؿومحقوةمدعقدةمعؾقؽيمببوظؿقصقؼ موظؽبـمالمؼؾبدومأنمممم طؿمطـ

مدعقدًامبلعودةماآلخر.مأحدػؿومؼلؿطقعمأنمؼؽقن

أعل...مإغينماظققممأضػمبٔماألخمواظزوج مبٔماظعطػمواظعشبؼ مم

مبٔماظرغبيمواٌؿعي مبٔماظؾلوريمواظػكوعي مبٔماهلدوءمواظصكى.

ؾًبمسؾقبف ممممممم أعل...ماظققممأودقبعمحقبوةمأحؾؾؿؾبفبو موأسبقدمإظبمعبومطـب

ؾبمظػبرتةمأغبينمأدبؿطقعمأمممممم ؾبمأعؾبؽ موظؽبـينمآعـب ؾبمجوحدةمّومطـ نمظل

ؾبمصعاًلمسؾبكمطبؾممم أحصؾمسؾكمطؾمعومأرؼد موأنمأطقنماألسؾك مرّومحصؾ

ؾبمغػللمسـماٌلؿؼؾؾماظؼودم؟ مػذا موظؽـمػؾمدلظ

ؼبماغؿظبورمعبومدبلصعؾ ممممموأعل...مأغبدمؼبمأعونماآلنمععمصققج مػؿ

ؾبمأدريمإظبماآلنمعبوذامأصعبؾ مداللمأؼضبًومؼبماظطبرفماآلخبرمممممم وظؽـينمظل



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ          ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

397 

رمعبينمسؾبكمإنبوزمعـبؾمػبذهماٌفبوم مممممممتؾقٌمسـمأدظي مرّومتؽقنمأضد

مصفلمأسؾؿمبشمونماظـؾالءمواظؼصقرمواألوراقماظرمسقي.

عومبوظؽمؼومػوظي؟مأالمتلؿطقعٔمأنمتؽقغلمعـؾمدالل متبداصعمسبـممم

أغبببدموتلببوسده مرشببؿمأنمطببؾمذظببؽمؼصببىمضببدمعصببؾقيمسوئؾؿفببو مأالم

متلؿطقعٔمصعؾمذظؽ؟

ؾبمشبرصيت موطبؿمطبونمشرؼؾبًومأنمأجبدمأوراضبًومعؾمممممم عـبرةمسؾبكمممدخؾ

ؾًبمعـفبومصبنذامبفبومأوراقمرمسقبي مجبزءمعـفبومالعلبؿفمممممممم اظلرؼر ماضرتب

ماظـ ان مػذهموالمذؽمأوراقماٌكزن موضعفومععؿزمػـو!م

ؾبمحقظلمصؽونمععؿزمواضػًومسـدمببوبمم ػومػقماظدظقؾمبٔمؼدي ماظؿػ

ؾًب مػبقمعبـموضبعماألوراقمػـبو موطبونمؼرؼبدغلمأنممممممممم اظغرصيمحقبٌمدخؾب

مأجدػو.

متؾقـٔمسـف؟ضول:مػؾمػذامعوم

ؽبمعـفو. ؾبمأغؽمضدمدبؾص ؾًب:مؼبماظقاضعمزــ مأجؾ

ؾبمأغؽمترؼدؼـفو. مضول:مزــ

ؾًب:مظقلًمظدىمأغبدمأيمأوراقمأخرى مأؤطدمظؽ. مضؾ

مضول:مأسؾؿ.

ؾًب:مإغفمظـمؼمذؼؽمعفؿومحدث. مضؾ
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مضول:مػوظي مالمأحدمؼلؿطقعمأنمؼمذؼين.

ؽبمضؿؾف؟ ؾًب:مصؾكبؿمحووظ مضؾ

مأجوبمبؾلوري:مملمأصعؾ.

ؾًب:مظؼدم ؾبمػـوك ماغػفرتؿبمضـؾؾيمؼبمحؼقؾؿف.ضؾ مطـ

ؾبمظؽمأغينمأسرفمأغبفمالمْؾبؽمأوراضبًومأخبرى ممممم ضول:مدؾؼمأنمضؾ

مصؾؿوذامأضؿؾف؟

ؾبمذبفؿيمألصؽبرمؼبممممم ؾبمؼبماألوراق:مأتعؾؿ مأغبومظلب تـفقبدتؾب موضّؾؾ

دعودةماظـوس ماظـوسمملمؼػؽروامؼقعًومبلعودتل معومؼفؿينمػبقمأغببد ممم

مصؼطمأغبد.

علؽمبوألوراقمعـمؼدي موضول:مالمأحىمأنمدخؾماظغرصيمبؾطء موأ

مأطقنمهًمرغبيمأحد.

ؾًب:مظؼدمشودرماظؾالد. مإذنمصفذهمػلمايؼقؼي مضؾ

مضقؽموضول:مطودمأنمؼغودر.

ععؿزمؼعرفمطؾمذلءمبطرضفماًوصبي مالمصوئبدةمعبـماٌراوشبي ممممم

ؾًب:مأعوزظًمتـقيمأنمتمذؼف؟ مضؾ

مضول:مإغفمأضعػمعـمأنمأصؽرمؼبمأعره.

ؾًب:مدسفموذلغف م مظؼدمتركمظؽمطؾمذلء.ضؾ
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ضولمبوبؿلبوعيمسرؼضبي:مػوظبي مأغبومأعؾبؽمطبؾمذبلءمرشؿبًومسبـمممممممممم

ماىؿقع.

قبمأذبعرمم ؾبمأسفىمصقفومّـؾمػذاماىقاب ماظققممب عرتمأؼوممطـ

مبوظلؿمؼبمطؾمطؾؿيمؼؼقهلو مضول:مػـوكمحػؾيمدؿؼومماظققم.

ؾًب:موعوماٌـودؾي؟ مدلظ

ضول:مسؼبدمعبعمذبرطيمجدؼبدة موفقببزيمهلبومجقبدًا مدققضبرممممممممم

ماظؽـ معـماظشكصقوتماٌفؿي.

موأخذماألوراقمععفموشودر.

■   ■   ■ 
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 أمحد |الفصل الجانُ ًالجنانٌن م■

ؾبمعومأزالمأرجػ مإغينمدبعقد موؼبماظقضبًممم سدغومإظبمذؼيت مطـ

ؾبمهًمرغبيمزوجيمأبلمربقلمتؾبؽماظػبرتةماظبيتممممم غػلفمأذعرمأغينمطـ

مزــومصقفومأغـومػربـومعـفومأغوموػوظي!

ققجمعومؼبزالمػـبوكمؼبماغؿظورغبو محبوولمأنمؼلؿػلبرمسؿقببومممممممطونمص

ؾبمصقصببًومروتقـقببًومعببـمأجببؾم صعؾـببو موظؽببـمعـلببلقبمأخببربهمأغببينمأجرؼبب

ؾبمأعرماظقزقػي مأدؿطقعمأنمأحصؾمسؾكم اظؿقزقػمؼبمايؽقعي مظؼدمغلق

موزقػيمثوبؿي مظديماظعؼد!م

بطرؼؼيمأومبلخرىمبدأتمايقوةمبوالغػراج مملمؼؿؾؼمدقىمععؿز م

ؾبمالمأدريمعوذامدؿػعؾمػوظي موػؾمدورتمأعقرػومسؾبكمعبومؼبرام ممممعوزظ

ظؼدمأصبرقبتؿبمأنمتؾقبٌمبـػلبفومسبـماظبدظقؾماظقاضبحمضبدمأسؿوظبف مػبؾمممممممممم

مدقرتطفوموذلغفو؟

رنقبمجرسماظشؼي مطقبومحذرؼـمؼبمذلنماظزوار ماضرتبمعـلبلقبمعبـممم

ماظؾوبموغظرمعـمخاللماظشؼ مإغفومدالل.

ؿبمتؼقل:مأخؾور مرقؾي.مصؿحمعـللقبماظؾوبمصدخؾ

مدللمصققج:مػؾمسـرتكبمسؾكمدظقؾ؟

ؿًب:مؼبماظغدمؼقجدماجؿؿوعمعفبؿ مدبؿفرىمصقبفماظعدؼبدمعبـمممممم أجوب
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اظصػؼوت مطؿومدؿقضعماألوراقمسؾكماظطووظيمظقؿؿمربودؾيماظؿفور مأؤطدم

مظؽؿمأنماظعدؼدمعـمػمالءماظؿفورمضبؿؾقنمأوراضًومتدؼـمصلودًامطؾ ًا.

كبمعبـمممأوه مإغفومصعاًلمتعرفمعومتػعؾ!مدلهلوماٌ ؾؽ:مطقػمهؼؼب

مذظؽ؟

ؿبمبؾلوري:مواظديمعدسققب. مأجوب

ؾبماٌؽون مداللمتعؾبؿمأغبفمإذامدبؼطمععؿبزمصبننمواظبدػوممممممم دودماظصؿ

دقلؼطمععف مورّبومضببدثماألدبقأ مرّبومؼؾبلبفـموتؾبقبؾسمأعقاظبف مممممممم

مودؿؿغ محقوتفومبشؽؾمجذري مرّومالمتعقدمغؾقؾي.

مضولماٌؾؽ:مععؿزمدقؽقنمػـوك.

ؿبمدالل:مإغفمأ مػؿمايوضرؼـ.ضوظ

ضولمصققج:مالمغلؿطقعمأنمغدخؾمسؾبقفؿمبلغػلبـو مظبـمضببؼمظـبومممممم

مذظؽ.

وظؽـماٌؾؽمحدقبقمؼبمصققجمظقذّطرهمأنمعؾؽماظبؾالدمضبودرمسؾبكمصعبؾممممم

ماظؽـ  مثؿمدلل:مأؼـماالجؿؿوع؟

ؿًب:مؼبمضصرمععؿز. مأجوب

ؿًب:مسبددماٌشبورطٔمؼبمػبذهممممممم ملمؼؽـمذظؽمعـطؼقبًوموظؽـفبومأوضبق

 موظؽلمالمؼشبعرمأحبدػؿمبوالجؿؿبوعمضبوممععؿبزمممممماظصػؼوتمدقؽقنمطؾ ًا
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بدسقةميػؾمسوممطؾ  مببذظؽمظبـمؼشبؽمأحبدمؼبماجؿؿبوعمطؾبورماظؿفبورمممممممم

موأصقوبماألعقالمؼبمؼقممواحد.

ععؿزمطبططمجقدًا مإغفمذكصمالمؼؾبلؿفونمببف مأذبعرمببوًقفمممم

م٘ردماظؿػؽ مؼبمخطيمظؾقصقلمإظبمػـوك.

ؾًب:معوذامسـمػوظي؟ مدلظ

ؿًب:مالبدمأغفو مدؿؽقنمؼبمايػؾ.مأجوب

كبمبفو؟ ؾبمدماظل:مػؾماتصؾ مأوضق

مأذورتؿبمبوظـػل:مملمأمسعمعـفومأيمذلءمعذماصرتضـو.

وضؾؾمأنمأصؽرمؼبماظعقاضىماظقخقؿيمضورعمعـللقبمأصؽوريموضول:مالم

متؼؾؼمسؾكمػوظي مععؿزمظـمؼمذؼفومعفؿومحدث مإغفمؼفؿؿمّومْؾؽ.

م!ػؾمؼػرتضمأنمأذعرمبوظراحيمظؿعؾ مطفذا معومْؾؽ

ؿبمدالل:معوذامدؿػعؾقن؟ مضوظ

مضولمعـللقب:مدـقضرمايػؾ.

مضولمصققج:مظـمؼدسقغو.

مضولمعـللقب:مظـمغـؿظرمدسقة.

ؿبمدالل:مإذامعومحضرماٌؾؽمصبننماىؿقبعمدبقذػؾقن مإغفبؿمملممممم ضوظ

مؼؼوبؾقهمعـذمزعـ مظؼدماخؿػكمعـمايقوةموعـماظذاطرة.
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مضولمعـللقب:مدـذػىمأربعؿـو.

ؾًب مأذػىمإظبمحػؾمععؿز ؟مظـمؼدخؾقغلمبؽبؾمتلطقبد!موظؽبـممممجػؾ

عـللقبمؼعلمعومؼؼقل موظقسمػـوكمذبولم٘ودظؿف مؼؾدومأغفمدبقدخؾـومم

معبقعًومععف.

مغظرمعـللقبمإظبمداللموضول:مأسؾؿلمػوظيمّومدـػعؾ.
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 هالْ |الفصل الجالح ًالجنانٌن م■

حضرتؿبمداللمظزؼورتل موجؾلـومظقحدغومغؿقدثمصقؿبومدبققدثممم

 مملمتدػشينمصؽرةماالجؿؿوعماٌفبؿمؼبمؼبقمماالحؿػبول مصؾبدىمععؿبزممممممشدًا

زبططوتمأطربمعـمذظؽمبؽؾمتلطقد مأعومأنمضبضرمأغبدماالحؿػولمصفبذامم

مأعرمملمؼلؾؼمأنمحدث موالمأزـمأغفمؼلؿطقعمأنمؼدخؾ.

ػؾمأدؿطقعمتدبرمذظؽماألعر؟موعوذامدقػعؾ؟مٌوذامسؾقبفمأنمؼؽبقنممم

مػـو؟مأالمؼشؽؾمذظؽمخطرًامسؾقف؟

رّومؼلفؾمدخقلمصققج مصفبقمؼعؿبؾمؼبمعؿفبري موظؽبـمطقبػمممممم

مُأدخؾمأغبد؟

ؾبمادؿمصققجمبؽبؾمدبفقظي ممم ؾبمسؾكمالئقيماٌعزوعٔ موأضػ حصؾ

ؾبمامسفمبعدمأنمسوؼـمععؿزمأمسوءمعبقبعمايوضبرؼـ ممم أعومأغبدمصؼدمأضػ

مصؽونمآخرمادؿ مأرجقمأنمتل ماألعقرمسؾكمعومؼرام.

وببدأتماأليبونماٌقدبقؼقيمممممحونماٌقسد موبدأمايشدمببوظؿفؿع م

ؾًبمأعببؾماظـقبوب مصلبؿونمأغببرمتؿقؾبؼمصقبفممممممممم ترنمؼبماظؼصبر موارتبدؼ

اىقاػرماظؾقضبوء موحفبوبمصضبل موضػبوزاتمببقض موحبذاءمصضبل مممممممم

ؾبماىؿقع موظؽـمصققجموأغبدمملمضبضرامبعد. موادؿؼؾؾ

 مزببقاػرمدببقداء مًوحضببرتؿبمدالل مترتببديمصلببؿوغًومأزرقمبرقباضبب
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مدػوماظـؾقؾ مأػؿمععووغلمععؿز.وؼل مإظبمجوغؾفومواظ

أسرتفمأنمداللمضقؼبي مصفبلمتعؾبؿمأنمعلبوغدتفومألغببدمتعبينممممممم

اإلؼؼوعمبقاظدػو مورّومبؽؾماظـروةماظيتمْؾؽفو موععمذظؽمصنغفومتلب مم

مخبطكمثوبؿي موتعؾؿمعومتػعؾ.

عوذامسينمأغو؟مػؾمأرؼدمٌعؿزماظشر؟مػؾمعومزالمظبديماألعبؾمؼبمأنممم

مهؾقبماٌشوطؾمبفدوء؟

رمصققج مؼرتديمبذظيمأغقؼبي مودخبؾمبلبفقظي مدبلظؿفمسبـممممممحض

أغبدمسؾكماظػقر مصؼولمأغفمَرؾىمإظقفمأنمؼدخؾمأواًل مصفقمؼعؾؿمأنماألعرم

مدقؽقنمأصعىمسؾقف مثؿمأضوف:متؾدؼـمعبقؾي.

اغبرموجفل ماغؿوبينمذعقرمشرؼىمبنررائف موظؽــمطـًمضؾؼبيمم

مجدًا مؼومإهللمأذعرمأنمذقؽًومطؾ ًامدققدثماظؾقؾي.

دورمطؾمذلءمسؾكمعومؼرام مإظبمأنماخؿػكمععؿزمسـماألغظور مظؼبدمم

اغلقىمإظبمضوسوتماالجؿؿوعمدونمأنمطببربمأحبدًا مأزبـمأنماظعدؼبدمعبـمممممم

مايوضرؼـميؼقهمبفدوءماظقاحدمتؾقماآلخر مػـومدقؾدأماالجؿؿوع.

ػؾمأتؾعفؿ؟مػؾمأتصرفموحديمأممسؾلقبمأنمُأسؾؿماظؾوضٔ؟موػؾمأغوم

مشقوبمععؿز؟ماظقحقدةماظيتمالحظً

ؾبمسـمدالل موظؽـينمملمأدؿطعمأنمأجدػو مبقـؿومطبونمصقبقجممم حبـ
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ضرؼؾًومعبين مأخربتبفمسبـمتغقبىماظعدؼبدمعبـمايوضبرؼـ مصطؾبىمإظبلقبمممممممممم

ماظرتؼقبٌ مسؾقـومأالمغؿفققبر.

سدتؾبمأحبٌمسبـمدالل مأرجبقمأالمتؽبقنمضبدمتلبرقبسًموتصبرقبصًممممممم

معومؼرام.ظقحدػو مطؿومأنمأغبدمضدمتلخر مأرجقمأنمؼل مطؾمذلءمسؾكم
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 أمحد |الفصل الزابع ًالجنانٌن م■

دخؾمصققجمايػؾمبلفقظي مصفقمعقزػمععروفمؼبمعؿفرمػوظي م

ؾبمأغوموعـللقبمغـؿظرماظػرصيماظلوسبي. مبقـؿومبؼق

المأزـمأغينمأدخؾمايػؾمبلفقظي موظديمذعقرمطبربغبلمأغبينممم

ـبومداللمتبرطضمؼبمممظـمأضطرمظؾدخقل مصؾعدمدضوئؼمعـمدخقلمصقبقجمرأؼم

ؿبمذقؽًومعرؼؾًو. ماظؾوحي مالبدمأغفومضدمالحظ

اغطؾببؼمعـلببلقبمخؾػفببومعؾوذببرة موتؾعؿفؿببومإظبمأنموصببؾـومضوسببيمم

مخورجقيمصغ ة مػؾمدقـعؼدماالجؿؿوعمػـو؟

ػـوكمحوردونمؼؼػونمسؾكماظؾوب مأعبومداللمصؼبدماخؿؾبلتؿبمخؾبػممممم

مإحدىماألسؿدةمدونمأنمتؾقظـو مإغفومتراضىمزدؼي.

اظـؾالء مودخؾماظؼوسي مإغفمأحبدماألسضبوءمببالمذبؽ ممممممحضرمأحد

مػؾمسؾقـوماالغؿظورمحؿكمؼؽؿؿؾماظعدد؟

ملمأصؽرمرقؼاًل موضبػمعـلبلقبمورؾبىمإظبلقبماالغؿظبور مواوبفمإظبممممممم

اظؾوب موجػؾمايوردونمسـدعومذوػداماٌؾؽماٌـللقبمؼؼرتبمعـفؿو مضبولمم

معبؾيمواحدة:مأغومسضقمؼبماالجؿؿوع.

ظػبقر مودخبؾماالجؿؿبوعمبلبفقظيمبوظغبي ممممممأصلقومظفماظطرؼؼمسؾبكمام

موظؽـماٌشؽؾيماألطربماآلنمتؽؿـمّومؼبماظداخؾ موطقػمغلؿطقعمأنمغعرف؟
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ؾبمإظقفبومألصفبؿمممممم قبمظقحدي موداللمسؾكماظطبرفماآلخبر متلبؾؾ ب

ؿبمعؽونماالجؿؿوعماظلبريمم عـفومبعضًومٓومصبري مأخربتينمأغفوماطؿشػ

ذبقؽًومٓبومصببري موأنممممالمتعبرفمممايػؾوحدػو موأنمػوظيمعومتزالمؼبم

م.أؼضًوواظدػومالبدمأنمؼؽقنمؼبماظداخؾمعـذمربعمدوسي موععؿزم

سؾقـومأنمغعرفمعومؼدورمؼبماظداخؾ موأنمغؿصرفمحبؽؿي موظؽـم

مطقػ؟م

■   ■   ■ 

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ          ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

419 

 هالْ |الفصل اخلامط ًالجنانٌن م■

ؾبمعـمصققجمأدلظفمإذامعبومطبونمضبدمذبوػدػو ممممم ملمأجدمدالل ماضرتب

مرمبوظـػل مطؾمذلءمعومؼزالمػودئًو.وظؽـفمأذو

ضدقبمماٌقّزػمإظقـبوماظعصب  مببدأتؾبمأحؿلبقفموأتبذطرمبفبدوءمعبومممممممم

ؽبمعغودرًا. ؾبمظػققج:مظؼدمطـ مجرى مضؾ

ؾًب:مٌوذامالمتقدسين؟ مملمؼؾبفى مضؾ

ؾًب:مأغًمتػعبؾمذظبؽممم ابؿلؿموذربمعـمسص همدونمأنمصبقى مضؾ

مدائؿًو مٌوذامتفربمعقبو؟

مزبؿؾػمػذهماٌرة مآدػمٌومجرى.مأذورمبوظـػلموضول:ماألعر

ؾًب:مأرؼدمأنمأصفؿمعومتػعؾ مظؼدمأحضرتؽمإظبمػـومسؾبـبقة موعبعممم ضؾ

ؽبماظعؿؾ مواآلنمترؼدمأنمتفربمدونمأنمتؼقلمذقؽًو!مٌوذا؟ مذظؽمتوبع

أخرجمصققجمورضيمعـمجقؾفموغووظينمإؼوػبو مإغفبومورضبيمصبػراءممممم

حببقلممصبغ ة مُطؿبىمصقفببومخببطماظقببدم"صؿبوتلمتبرتكماظرحقببؼمظؿبدورمممممم

األذقاك مأٗـكمأالمتصوبمبلقءمرشؿمأغينمسؾبكمؼؼبٔمأغفبومظبـمتالضبلمممممم

اً  مػؾمطوغًمظؿقؾينمظبقماسرتصبًمهلبومحببم؟مببؾمػبؾمؼلبؿطقعمممممممم

ذكصمعـؾبلمايػبوزمسؾبكمحبىمعبالك؟مػوظبي...مآدبػمٌبومآظبًمإظقبفممممممممممم

أعقرك موآدػمٌومآلمإظقفمأعري موظؽـينمسوجزمسـمصعؾمأيمذلء مطبؾمم
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مظؽماهللمعـمطؾمدقء"عومأٗـوهماآلنمأنمضبػ

مغظرتؾبمإظبمصققجماظذيمابؿلؿموضول:مظؼدمطؿؾؿؾبفومبعدمحػؾمزصوصؽ.

ؾًب:موٌوذامٗـؾم ؾبمأدريمعومأضقل مإغفمؼفربمعين موظؽـينمضؾ ظل

مأغؽمالمتعرصـو؟

ؾبمػبذهمممم أذورمبوظـػل موأخذماظقرضيموضول:مأغومالمأذطرمأغبينمطؿؾب

مومؼبماألعر.اظقرضي مظؼدموجدتفومؼبمجقممبعدمرحقؾل موػذامطؾمع

ملمأصفؿمذقؽًو مطونمذظؽمواضقًومسؾلقبمصؼبول:مرّبومؼؽبقنمتػلب ممممم

مذظؽمصعؾًو موظؽـينمالمأذطرمذقؽًومٓومتؼقظقن مرشؿمأغينمأصدضؽؿ.

مدلظؿؾبف:مإذنمػقمصؼدانمظؾذاطرة؟

صّؽرمضؾقاًلمثؿمأذورمإظبماظلقارمسؾكمؼدهمحقبٌمغؾبؼبشمامسبفمسؾقبفممممم

قارمظقعؾؿمأحدػؿمبوٌرضموضول:مصققجمظقسمامسل مإغفمعؽؿقبمسؾكماظل

اظذيمأسوغقف مإغفمصصوممصققج معـماألعراضماظـودرةماظيتمتلبؾىمصؼبداغًوممم

مظؾذاطرةمبٔمائمواآلخر.

ؾبمبفمبعدمحودثيم ملمأصفؿمذقؽًو متوبعمضوئاًل:مصصوممصققجمعرضمأصؾ

قبمأغلكمعـمأطقن موأرحؾمسـماٌدؼـي موأسؿؾمصقؿومملمأطـمأتؼـبفمم عمٌي مب

تعقدمذاطرتلمبعدػوموأسقدمإظبمعدؼـيتمألدخؾمعبـمجدؼبدمممعـمضؾؾمظػرتة م

مؼبمصصوممآخر مورحؾيمأخرى موسؿؾمآخر موطلغينمذكصمزبؿؾػ.
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مدلظؿؾبف:مطقػمضبصؾمذلءمطفذا؟

ؾبمصبغ ًا موأخبذغلمواظبديممممممم تـفدموضول:ماغػصؾمواظبدايمعبذمطـب

ألسقشمععف مبقـؿومزّؾًمواظدتلمؼبمعدؼـيمأخرى مضبظرمسؾقفومدخبقلمم

مدوظقي.عدؼـيتمألدؾوبم

حرعينمواظديمعـمرؤؼؿفو مطؿومحرعفومعـمرؤؼيت مورصبضمطبؾممم

ؾًبمسؾبكماألعبؾمؼبمأنمأالضقفبومسـبدعومأبؾبغممممممممم ربووظيمظؾلبػرمإظقفبو موبؼقب

ماظـوعـيمسشرة موأحصؾمسؾكمجقازمدػرمخوصمبلمألصوجؽفومبؼدوعل.

ؾبمممممم أخ ًامحفزتؾبماظطوئرةمؼبمسقبدمعبقالديماظـبوعـمسشبر مووصبؾ

ؾبمسؾبكممم ؾبمإظبمعـزهلبومممممعدؼـيمواظدتل موحصبؾ سـقاغفبوماًبوص موذػؾب

ؿبمخبوظيتماظؾبوبموملمتعبرصين مالممممم حقٌمطوغًمتعقشمععمخوظيت مصؿقب

ؿبمدعقسبًومم أظقعفومسؾكمذظؽمصؾؿمؼؽـمػـوكمأيمتقاصؾمبقــو موظؽـفومذرص

ؿبمأغينمابـمأخؿفو. مشزؼرةمسـدعومأدرط

ؿبمإظبمشرصيمواظدتلمظؿكربػبومبؼبدوعل مصؿقبًمممم بعدماظعـوقمرطض

ذامبقاظدتلمضدمضوعًمبشـؼمغػلفومؼبمشرصؿفومضؾبؾمدضبوئؼمممبوبماظغرصيمصن

معـمدخقظل.

ؾًب موظؽـفمتوبعمضبوئاًل:مظؼبدمسوغبًمممم ذعرتؾبمبودؿقوءمذدؼدمٌوممسع

عـماطؿؽوبمرقؼؾ موضدمتلخرتؾبمسؾقفومظؾضعمدضوئؼ مورأؼؿؾبفومألولمعبرةمم
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وآخرمعرةمؼبمأدقأمحول معـذمتؾؽماظؾقظيموأغومأشبودرمإظبمعبدنمزبؿؾػبيمممم

ؾبمبػصوممصققج موحبٌمسينمواظديمربقؼاًلممدونمأنمأدريم عومأصعؾ موأصؾ

إظبمأنموجببدغلمأسؿببؾمؼبمحقوطببيماظـقببوبمؼبمعدؼـببيمبعقببدة مأسببودغلمإظبم

ؾبمثوغقبيمإظبمعدؼـبيمأخبرىممممم اٌـزلموظؽـمأضؾمعـمذفرمعضكمحؿكمخرجب

مأسؿؾمصقفومبوظزراسي.

بعببدمذببفرؼـموجببدغلمواظببدي موأسببودغلمإظبماٌـببزل موادؿشببورمم

إظبمأنمتقصؾقامإظبماظؿشكقصم"صصوممصققج"موطبونمايبؾممماألرؾوءمؼبمأعريم

اظقحقببدمػببقمأنمؼظببؾمػببذاماظؿشببكقصمواضببقًومظؾفؿقببعمسـببدعومأغلببوه م

صلظؾلينمدقارًامضبؿؾمادؿم"صققج"محؿكمؼعؾؿماىؿقعمعومصبري موظؽبـمم

ؾبمطؾؿومضبرأتؾبماظؽؾؿبيمسؾبكمممم اٌرضمملمؼؽـمعشفقرًامظققزرهماظـوس موطـ

ؾبمأغفمامسل. ماظلقارمزــ

قماظلقارمإذن مإغفمسؾكمردغفمرقلماظقضً.متوبعمضوئاًل:مأغومػذامػ

المأذطرمذقؽًومسـؽؿمؼومػوظي مرشؿمأنمعومتؼقظقغفمؼبمأعريمحلـمإالمأغبينمم

المأذطره معبقؾمأنمأطقنمضدمدوسدتؽؿمؼبمعرحؾبيمصبعؾيمعبـمحقبوتؽؿ ممممم

ؾبمطؾمعومجرى مورّومأغلكمثوغقيمؼبماظؼرؼىماظعوجؾ. موظؽـينمغلق

إغفمصعباًلمالمؼبذطرغو موظؽـبفمعبومؼبزالمصقبقجمممممممشرؼىمػذاماألعر م

اظذيمأسرف مرقىمرضقؼمذػوف مؼرؼبدمظـبوماظلبعودة مدبلظؿؾبف:مصؾؿبوذامممممم
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ؽبمتغودرمػذهماٌرة؟ مطـ

ؾبم ؾبمصقفومػـو مطؿؾ أذورمإظبماظقرضيمؼبمؼدهموضول:مؼبمآخرمعرةمطـ

ؾبمإالمػبذهممممم ؾبمطؾمذلء موملمأجدمدظقاًلمسؾبكمعبومصعؾب ػذهماظقرضي موغلق

قم موملمأطـمأسرفمعـمػلمػوظي.موبعدمأنمأعلبؽمرجوظبؽممماظقرضيمؼبمج

ؾب مصؼبررتؾبمممم ؾبمأغؽمأغًمػوظي مأردتؾبمأنمأصفؿمذقؽًومٓبومغلبق بل موسؾؿ

أنمأزؾمضؾقاًلموأنمأتعرفمسؾكمايقوةماظيتمسشؿؾبفومظػبرتة موسؾبكماظػؿبوةمممم

كًب موطوغًماألعقرمسؾبكمم ؿبمإسفوبل موظؽـينموجدتؽموضدمتزوج اظيتمغوظ

قضببك موملمؼؽببـمبودببؿطوسيتماٌلببوسدة مصؼببررتؾبمعببومػببلمسؾقببفمعببـماظػ

ماٌغودرةموتركماٌوضل.

ؾبمؼديمسؾكمرأدلمأذعرمبلصؽورمطبـ ةمتبدورممم ؼفربمعين موضع

صقف مصوبؿلؿمصققجمسؾكماظػقرموضول:مالمتػؽبريمؼبماألعبر مأغبومالمأذطبرممممم

مذقؽًومٓومضبدث موظقسمظؽمأيمذغى.

مػؾمطبػػمذظؽمسين؟مػؾمأرؼدهمأنمؼـلوغلمصعاًل؟
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 أمحد |الفصل الضادظ ًالجنانٌن م■

عرقبتمربعمدوسيموسبـمغراضىماظؼوسي مظقسمعـمحرطيمتذطر معوم

سدتؾبمأدريمعومغػعؾ مػؾمسؾقـومأنمغدخؾ؟معوذامغـؿظر؟مػؾمغـوديمػوظيم

موصققج؟م

طونماظؼؾؼمبودؼًومسؾكمدالل مإنمواظدػومؼبماظداخؾ مػؾمتلؿطقعمأنم

متقاجفف؟مػؾمدؿؼػمضدمعومؼػعؾ؟

ؾبمهلببو:مدالل مصبببىمأالمغؾؼببكموحببدغو مارجعببلمإظبماظؼوسببيم ضؾبب

موأخربيمػوظيموصققجمعومغػعؾ مودلزؾمػـومأراضىماٌؽون.

ؿبمببؾطءمدونمأنمم صّؽرتؿبمداللمضؾقاًلمثؿمأذورتؿبمبوإلصبوب موهرقبط

ؾبممممممم تـ مأيمحرطيمأومذبؽقكمحقظـبو موسبودتؿبمإظبماظؼوسبوت مبقـؿبومبؼقب

مأراضىمبصربمعومصبري.

يمأخببرى موظببقسمػـببوكمعببـمجدؼببد ماهلببدوءممعببرقبتمربببعمدببوس

ؿبمظديمأؼيمصؽبرة مطقبػمصبؿؿبعمممم زبقػ معوذامؼػعؾقنمؼبماظداخؾ؟مظقل

ماظـؾالءموأيمضراراتمؼؿكذوغفومػـو.

وامبفببدوء موراضؾببقاممحضببرتؿبمداللمعببعمػوظببيموصقببقج ماخؿؾببممم

ماالجؿؿوعمًؿسمدضوئؼمأخرى مظقسمػـوكمعـمأيمهرطوت.

ؿبمػوظي:مأزـمأغفمؼؿقجىمسؾقـوم مأنمغدخؾ.ضوظ
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مضولمصققج:موعوذامدؿػعؾٔمؼبماظداخؾ؟

كبمزوجبيمم ؿبمدالل:مظـمؼلؿحمظؽمايرسمبوظدخقلمحؿكمظقمطـ ضوظ

مععؿز.

ػـوكمذبلءمعبـمممؼبمتؾؽماظؾقظيممسعـومأصقاتًومتصدرمعـماظداخؾ م

إظبماظبداخؾمبلبرسي مبقـؿبومبؼبلمواحبدمممممممٔداظػقضك!مدخؾمأحدمايور

مضبرسمعـماًورج.

طبضمإظبمايبورسموأعلبؽمببف مبقـؿبوممممممادؿغؾقبمصققجماٌقضبػ مورم

مدخؾـومأغوموػوظيموداللماظؼوسيمبلرسي.

ػـببوكمؼبماٌـؿصببػمرووظببيمطببؾ ة موضببعمسؾقفببوماظؽببـ معببـممممم

ايقادقىمواألوراق مصبؾسمسؾقفومعومؼؼوربماظعشبرةمأذبكوص مسؾبكمممم

ْقــومؼؼػمععؿز مؼصققببمعلددًومؼبماالووهماآلخر مإغفمؼصبققببفمسؾبكممم

معـللقب!

ؿبمػوظيمظؿؼ ؾبمممممممرطض ػمأعبوممعـلبلقبمظؿقؿقبفمعبـماظرصبوص مجػؾب

مظذظؽ مإغفومؼبمعرعكماظطؾؼوتمعؾوذرة!

مصرخمععؿز:معوذامتػعؾٔمؼومػوظي؟

ؿًب:مػذامؼؽػل!مظـمأمسحمظؽمأنمتػعؾمأطـرمعـمذظؽ. مأجوب

مضولمعـللقبمهلوظي:مابؿعديمؼومػوظي مالمورقببلمحظؽمػـو.
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ؿًب:مظـمأمسبحمظشبلءمطفبذامأنمضببدث مػبذممممم امأذورتؿبمبوظـػلموضوظ

ؾًب مٌوذامالمتل ماألعقرمبؾلوري. مؼؽػل مظؼدمتعؾ

ضولمععؿز:ماظؾلوريمؼبماألرؼوفمؼومػوظي مػؾمترؼدؼـماظعبقدةمإظبمم

ماظرؼػ؟

ؿًب:مرّببو مسؾببلمأنمأجببدم ؿبمػوظببيمابؿلببوعيمحزؼـببيموضوظبب ابؿلببؿ

ماظلعودةمػـوك.

صرخمععؿز:مابؿعديمؼبومػوظبي!مػبذاماٌؾبؽمظبقسمبلصضبؾمعبين مممممممم

ؾًب مإغفمؼرؼدمأنمؼػلدمحقوتلمطؿومأصلدموظؽـفمؼرؼدمأنمؼػلدمسؾلقبمع ومبـق

محقوتف مظـمؼذطرهمأحدمإنمعوتمػـو مدقـؿفلمأعرهمبؽؾمبلوري.

ػذامصققح مظؼدمغللماىؿقعمأعرماٌؾبؽ مودقـلبكماىؿقبعمعبوممممم

مصبريمػـومأؼضًومعفؿومحدث مؼومإهلل مإغفمؼعلمصعاًلمعومؼػعؾ.

ؿبمػوظي:مطال!مظـمأمسحمبذظؽ! مصرخ

مأترددمؼبمدقىماظزغود.صرخمععؿز:مػوظي!مظـم

ؾبمإظبمععؿبزمأعـعبفمعبـمممممم حرقبكمععؿزمإصؾعفمظقطؾؼماظطؾؼبي مرطضب

قبماظطؾؼبيممم ذظؽ مبقـؿومدصعمعـللقبمػوظيمظقؾعدػومسـمعرعكماظطؾؼي...موظؽب

ؿًب موملمأدؿطعمصدقبه موادؿؼرقبتؿبمؼبمصدرمعـلبلقبمعؾوذبرة ممم طوغًمضدمأرؾؼ

ماظذيمػقىمسؾكماألرضمعـمصقره.
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ؾبمأخذماٌلدسمعـمععؿبزم  موظؽـبفمضبووعينمبشبدقبة مظؽؿبينمممممحووظ

ف مدصعينمودصعؿؾببف مإظبمأنمدخبؾمصقبقجمصزسبًومعبـمصبقتماظـبور مممممممموظؽؿؿؾب

مورطضمإظلقبمظقلوسدغل مبقـؿومرطضمعبقعماظـؾالءمػربًومعـماظؼوسي.

أعلؽمصققجمععؿزًا موأخذتؾبماٌلبدس موغظبرتؾبمإظبمعـلبلقبماظبذيممممم

ف مببؾمضبدمممطونمؼؾػظمآخرمأغػودفمأعوممػوظيمودالل مملمغلبؿطعمأنمسبؿقبمم

مغبكمػوظيمزلده.
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 هالْ |الفصل الضابع ًالجنانٌن م■

ؽبمذظؽ؟مأغومعـمطبونمؼبمم ٗودؽمأرجقك!مٗودؽمأرجقك!مٌوذامصعؾ

معرعكماظرصوص مٌوذامدصعؿين؟

مأؼفوماٌؾؽ!مأؼفوماٌؾؽ!ماصؿحمسقـقؽ مأجؾين!مأؼفوماٌؾؽ!

معؾ؟أوه مدعوءمطـ ةمتـزف معوذامأصعؾ؟معوذامأص

ؾًب:مأؼفبوماٌؾبؽ ممم صؿحماٌؾؽمسقـقفمبصعقبي مإغفمؼؿعرقبقمبشدقبة مضؾ

مٗودؽ مدقؽقنمطؾمذلءمسؾكمعومؼرام مٗودؽ.

ؾبممم ابؿلؿمابؿلوعيمبوػؿي مإغفمؼعرفمأغفمظقسمسؾكمعومؼؾببرام مضؾب

ؽبمذظؽ؟ مبوغزسوج:مٌوذامدصعؿين؟مٌوذامصعؾ

ي:مبوتًمابؿلوعؿفمأوضحمعـمذيمضؾؾ مرّطزمغظرهمسؾلقبموضبولمبصبعقبمم

ؾبمأزـمأغؽكبمالمتلؿقؼٔماظعـوء...موظؽـمأخوكمجعؾؽمطذظؽ... مطـ

ؾًب:مأؼفوماٌؾؽ ماصؿد مػـوكماظؽبـ مظؿؼبقممببف مذبعؾؽمػـبومممممم ضؾ

محبوجيمإظقؽ.

ضولمدوخرًا:مذعممغلقينمطؿومغلقؿؾبفمعـمضؾؾ مواظققممدؿـلبقنمم

مطؾمعومجرى مظـمضبزنمأحدمسؾلقب.

م!مالمْؽـ!أذرتؾبمبوظـػل موأّطدتؾبمسؾقف:مالمْؽـمأنمغـلك

ػدأتؿبمابؿلوعؿفموضول:مػبذهمأولمعبرةمأذبعرمصقفبومبوظلبعودةمأنمممممم
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ؾًبمعبومأرؼبد مواظبدالئؾمؼبماألوراقممممممممم أحدػؿمدقـلبكمعبومجبرى مظؼبدمصعؾب

ؾبمبوٌػلدؼـ مودوسدتؾبماظـوس مأعبومأغبؿؿمصؿبوبعقامممم اظؽـ ةمػـو موأعلؽ

محقوتؽؿماىؿقؾي مواغلقامطؾماألحزان موتوبعقاماالبؿلوم...

مقـفمبؾطء موغطؼماظشفودةمبفدوء موشوب...مأشؿضمعـللقبمس

ؾبمدعقسًومشزؼرة مٌوذا؟مظكبؿمؼؿقجىمسؾلقبمرؤؼيمذلءمطفبذا؟مالمم ذرص

مأصدقمأغينمأغلكمعؾؽًومسظقؿًو مالمأصدقمأنمطؾمذلءمؼـؿفلمػـومواآلن!م

رطضمأغبدمإظلقب مسوغؼينمووضعمرأسماٌؾؽمبفدوءمسؾبكماألرض مم

ؾبمحُبرضيمسؾكمطؿػمأغبد مظؼدماغؿفكمط ؾمذلء مظؼبدمعبوتماٌؾبؽ ممممبؽق

ؾبمم ؾبمعـمضبؾين مطقػمطـب ؾبمسـمأخل موأػؿؾ وخلرتؾبمزوجل مودبّؾق

مأصّؽر؟

ؿبمحؼقؾؿفومإظبمجوغؾفم ؿبمداللمإظبمجوغىماٌؾؽ مووضع بقـؿومجؾل

وبدأتؿبمتذرفماظدعقعموػلمتؼقل:مدلتوبعمايؽوؼي مأسدكمأغينمدلغشرم

ماظؽؿوب موظـمؼـلوكمأحد.

ًوموطؿؾًمصقفمعومجرىمضؾبؾمأنممصؿقًمايؼقؾيموأخذتمورضيموضؾؿ

متـلك مؼومظفمعـمطؿوبمػذاماظذيمتؽؿى!

دخؾماظشرريماٌؽون موأعلؽقامّعؿز موطوغًمتؾبؽمآخبرميظبيمممم

أراهمصقفو مطونمؼـظبرمإظبلقبمبعقبقنمشوضبؾي مغعبؿمظؼبدمدعقببرتؾبمحقوتبف ممممممممم
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مودعقبرتؾبمحقوتلمضؾؾف ماظقداع...

ؾبمسـبدماظؾبوبمسـبدممم ؾبمععمأغبدمعـماظصوظي موظؽـينموضػ عومخرج

ؿبمدالل:مالمصبىمأنمغؾؿعد موإالمصنغـومدــلكماٌؾؽ. مضوظ

إظبمعؿببك؟موإظبمأيمعببدىمسؾقـببوماظؾؼببوءمإظبمجوغببىماٌؾببؽمحؿببكمالمم

مغـلوه؟مأغومعومأزالمالمأصدقمعومصبري.

ؿبمداللماظؽؿوبببيمبلببرسيمطببؾ ة موحضببرمرجببولمذببرريممم توبعبب

ؾبكمموربؼؼقن موضوعقامبرصعمعـللقب موغبؾفمإظبماٌشػك مرشؿمأغـبومطـبومسمم

مؼؼٔمأغفمضدمصوتماألوان.

ؿبمؼبمدببقورةممم ؿبمتؽؿببىمإظبمجوغؾببف مجؾلبب داللمملمتؿقضببػ مزّؾبب

ؿبمتؽؿى... ماإلدعوفمإظبمجوغىمدرؼرهمأؼضًو موزّؾ

ؾبمأممععؿبزماظلبقدةمغوػبدمتبرطضموبوػل مؼؾبدوممممممم ؼبماًورجمرأؼ

ؿبمبوبـفو مطوغًمعـػعؾيمجدًاموشوضؾي م ؿبمأنماظشرريمضدمأعلؽ أغفومسؾؿ

ؿًب:معوذامجرى كبماظـقسمإظبماظعوئؾي!ضوظ كبمبوبين؟مٌوذامجؾؾ م؟معوذامصعؾ

ؾبمضػوزاتلمظؿؽشػمسـمؼدمسوعؾيمتعؾبي مهؿبؾمعبـمععوغبوةممممم خؾع

ؾبمبفومسؾبكماألرضمأعبومماظلبقدةمممم اظدػرمواظلـٔماظصعوبماظؽـ  موأظؼق

ؾبمسؾقف مظقسمظبلمحوجبيمإظبمذبؿؿبعمممم ؾًب:مأردمظؽؿمطؾمعومحصؾ غوػدموضؾ

ماظـؾالءمبعدماظققم.
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 أمحد |جامن ًالجنانٌن الفصل الم■

ػومػلماظشرريمتلخذمعـللقبمبعقبدًا متلب مداللمإظبمجوغؾبفمدونمممم

أنمتؿقضػمسـماظؽؿوبي مإغفمؼؾؿعدمأطـبرمصبلطـر موأغبومأسؾبؿمٗوعبًومأغـبوممممممم

مدــلوه مإغفمؼغقىمسـمغوزرغو...

ؽبمم ترطـومأممععؿزمتـدبمحّظفوموتصرخمبؽؾؿوتمعـؾم"عـمأؼـمجؽب

غفبومالمتـودبؾؽ!"م"ظؼبدمحّطبًمظؿػلبدممممممظـومبفذهماٌصبقؾي!"م"أخربتبؽمأمم

محقوتـو!"مواظؽـ معـمػذاماظؼؾقؾ.

ابؿعدغومسـفوموملمغردمسؾبكمطالعفبوماظبالذعمألغـبومملمغعبدمِؾبؽممممممم

ؾبمأذعرمبنرػوقمذدؼد موطذظؽمػوظي. ماظطوضيماظؽوصقيمظذظؽ مصؼدمطـ

سدغومإظبمذؼيت مودخؾؿفومػوظيمتـظبرمحقهلبوموتبؿػقصماٌؽبون ممممم

ؿًب:مإغفوم ؿبموضوظ مطؿومػلمٗوعًو متـؼصفومبعضماظؿـظقػوتمصؼط.ابؿلؿ

ؾًب مملمؼؽـمظديماظقضًمظؿـظقػمأيمذلء مصؾؿمتؽـماألؼبوممم ابؿلؿ

ماظيتمضضقؿؾبفوموحقدًامجقدة.

ؿبم ؾبمأدريمطؿمدوسيمعض درسونمعومِـو موادؿغرضـومؼبماظـقم مظل

ؾبمعؿلطبدًاممم ضؾؾمأنمأصؿحمسقين موظؽـماظقضًمطونمعـؿصػماظؾقؾ موضدمطـب

متمبؽوءمػوظيمعـماظغرصيما٘وورة.أغينمأمسعمصق

ملمؼؽـمذلءمٓومجرىمدفاًلمسؾقفو مأغومآدػمجدًامأنماألعقرمضدم
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دورتمسؾكمػذاماظـقق موظؽـمأعؾلمطؾ مبلنماٌلبؿؼؾؾمضبؿبؾمهلبومطبؾممممم

ماً .

ؾًبمؼبمصؾوحماظققمماظؿوظلمأمسبعمأصبقاتًومعصبدرػوماٌطبؾو ممممم ادؿقؼظ

اظشبوي مظبقسمؼبماٌـبزلممممطوغًمػوظيمتعدماإلصطور متؼؾلماظؾقضموتلكقبـم

اظؽـ مظقمطؾ مضؾقؾمعـماىٕمععماٌربك موظؽبـمظبدىمػوظبيماألدبؾقبممممم

ماظذيمصبعؾمعـماألرؾوقموجؾوتمذفقي.

ؾبمسؾببكماٌوئببدةماظشببفققبيمدببعقدًامبعببقدةمأؼببوممعبقؾببيمإظبمممم جؾلبب

ؾب:معرمزعـمرقؼؾموملمأتـوولمصقفمذقؽًومظذؼذًا. ماظذاطرة مضؾ

ؿًب:مػذهماألرؾو ؿبمػوظيموضوظ قمطوغبًمؼبماظـالجبي مالمذبلءممممابؿلؿ

مجدؼد.

ؾًب:متؾدومطؾفومجدؼدة. مضؾ

بفبدوء ماألجبقاءمطوغبًمدبعقدةموظؽبـمؼشبقبفوممممممممرتـووظـوماإلصطو

اظؼؾقبؾمعببـماظـببدم مملمأطبـمأحببىمأنمؼببمذيمأحبدػؿمزوجمػوظببي موظؽببـمممم

ماٌشؽؾيمأنمزوجفومطونمععؿز موطونموـىمذلءمطفذامصعؾًومظؾغوؼي.

ؾبمأصدقمإظبماآلنمأغفمحوولمضؿ ؾبمأدبقؾمأغفمملمؼلبفمظل ؾل مطؿمطـ

ؾبمدائؿببًومحوضببرًامؼبمم بببلمسؾببكماإلرببالق ماآلنمأذببعرمبلببعودةمأغببينمطـبب

ؾبمعفؿًومدونمأنمأدري. مذاطرتف مطـ
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ؿبمػوظي:مأغبد...مآدػيمٌومجرى. مأغفقـوماإلصطور موضؾؾمأنمغـفضمضوظ

أذرتؾبمبوظـػل:مالمتعؿذري مأغومعـمؼؿقجىمسؾقفماالسؿبذار مطبؾممم

م.عومحدثمطونمبلؾم

ؽبم أذورتؿبمبوظـػل:مطؾمعومجرىمطونمدققدثمسوجاًلمأممآجاًل مظل

ماظلؾىمؼبمذظؽ.

صققح مصؼدمطوغًمػذهمػلماظـفوؼيماظقحقدةمهلبذاماظطرؼبؼ موملممم

مؼؽـمبوإلعؽونمتػودؼفو.

ؿبمػوظي:مأغبد...مأغومالمأدؿقؼمطؾمعومصعؾؿفمعـمأجؾبل مظؼبدممم ضوظ

ؽبمإظبمجوغممرقلماظقضًموملمتؾؼؽبمعينمدقىماظعـو مء.طـ

ؾًب:مأعبؾمذلءمؼبماظبدغقومأنمؼؿعبىماألخمعبـمأجبؾمأخؿبف مملمممممم ضؾ

ؾًبمطبؾمذظبؽمودبلصعؾفمإرضبوءمهللممممممممم أغؿظرمؼقعًومعـبؽمأيمعؼوببؾ مظؼبدمصعؾب

موربؾيمظؽ.

أدؿطقعمأنمأيظمسققنمػوظيمتدعع مأسؾؿمأنماظظروفماظبيتمعبرقبتممم

ؿبمسؾقبف مممم بفومملمتؽـمدفؾي موأسؾؿمٗوعًومأغفومتلؿقؼمأطـرمٓبومحصبؾ

ؿمأطـرمأغفومضودرةمسؾكمهؿؾمطبؾماظصبعوب موأغفبوماىؿقؾبيمممممواظققممأسؾ

اظؼقؼيماظذطقيماٌؿلّظؼي موصبوحؾيماٌلبؿؼؾؾماظؾبوػر مأعبومأغبومصلبلزؾمإظبممممممم

مجوغؾفو ماألخماظؾلقطماٌكؾصماألعٔمإنمذوءماهلل.
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مأعل...مػومأغوموأغبدمضدماجؿؿعـومعـمجدؼد.

ؾقبمسينمؼقعًو مإغفمطؿبومػبقمعـبذماظصبغر مملمممممأعل...مأغبدمملمؼؿك

مؼؿغ موظـمؼؿغ .

أعل...مإنمأطربمغعؿيمؼبمايقوةمػبلمأخمصبوحل مأسؾبؿمٗوعبًومأغبفمممممم

دققظكمخب مغعقؿمؼبماآلخرة موأنمدرجوتفمعـماىـبيمدبؿؽقنمصبقضلمممم

مبؽـ .

أعل...مطبؾمعبومأرجبقهمأنمؼؽبرعينماهللمألسبرجمإظقبفمألراهمؼبـعؿمممممممم

مػـوك.

دؿقؼمعـفمطؾمػذا موظؽـينمرشبؿمذظبؽمصببىمأنممممأعل...مأغومالمأ

أطقنمأػاًلمٌومأسطوغل موأنمأطقنمعؿلظؼيمطؿومؼعرصين مصفذاماظردماظقحقدم

ماظذيمؼـؿظرهمعين.

"أعببؾمذبلءمؼبماظببدغقومأنمؼؿعبىماألخمعبـمأجببؾمأخؿبف"مدببؿظؾمممممم

مطؾؿوتفمترنمؼبمأذغلمعدىمايقوة...

ؾبماظلؿوسيمصنذامبفومدالل متطؾىمإظق ـوماظؼبدومممرنماهلوتػ مرصع

مإظبماٌدصـ مبؾمصبىمأنمسبضرمحواًل.

ؾبمأدريمٌوذامسؾقـبوماظبذػوبمإظبماٌبدصـ موظؽبـمؼؾبدومأنمداللمممممم ظل
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محزؼـي موصبىمأنمغلرعمإظقفو.

ترطـومطؾمذلء موأدرسـومإظبمحقبٌمأذبورتؿبمدالل مطوغبًمتؼبػممممم

مإظبمجوغؾفومصققجمأعوممضربمربػقر مبوغؿظورمإغزالماىـي...

ظذاطرةمإظبماٌؾؽماٌـلبلقب موإظبمعبومحبدثمؼبمممموطوظصوسؼيمسودتمبلما

ؾبمممم األعسمعـمذفورموإرالقمظؾـورموإعلوكمّعؿز مػؾمؼؾبعؼبؾمأغبينمغلبق

ؾبمأعرهمٗوعًو! مطؾمػذا!مػؾمؼؾبعؼؾمأغينمّفردماالبؿعودمسـماٌؾؽمغلق

بدأتؿبمسقـويمتدععونمسؾكماظػقر محزغًومسؾكمعقتماٌؾبؽ موحزغبًوممم

مهًماظرتابمعـمدقذطره؟مسؾكمغلقوغف مواآلنموبعدمأنمؼؾبدصـ

ؾًبمأغوموأغبدمأعبوممعـلبلقب مطبؾمعقـببومؼلبؿعقدمذطرؼوتبفمعبعمممممممم جؾل

اٌؾؽ موطؾمعـومؼػؽرمطقػمظبفمأنمؼـلبوه موأنمؼـلبكمطبؾماظعبقنماظبذيممممممم

مضدقبعفمظؽؾقـو موطقػمظـومأنمغردماىؿقؾمسؾكماألضؾمبلنمالمغـلوه!

ؾبماظؽؿو ؿًب:مظؼدمأغفق ب موطؿومظقمأنمداللمطوغًمتؼرأمأصؽورغو مضوظ

ودلضقممبـشره مودقؼرؤهماىؿقبع مودبقظؾمذطبرماٌؾبؽمؼبماظلبطقرمإظبمممممم

ماألبد مظؼدمطونمؼلعؾمؼبمذظؽ.

إغفومدائؿًومتلؾؼين مإغفومدائؿًومأصضؾمعين مإغفومدائؿًومتعرفمعوم

تػعببؾ مطببؿمأحلببدػو مإغفببوموقببدماظؿصببرفمدوعببًو مبقـؿببومملمأحلببـمم

ماظؿصرفمسؾكماإلرالق.
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ؾًب:م ؾبمظداللمبصعقبيموضؾ كبماظؽـ  مرشبؿمأنمذظبؽمممابؿلؿ ظؼدمضدقبع

مدقضركموسوئؾؿؽ.

ؿًب:مظؼدمتضررغومّومصقفماظؽػوؼي موتلؾؾـومبوظضبررمظؾغب  ممم أجوب

سؾكمػذهماظدائرةماٌغؾؼيمأنمتـؽلبرمؼقعبًو موضبدمحبونماظقبقم مودلغشبرممممممم

ماظؽؿوبمعفؿومطّؾػماظـؿـ.

مغظرمأغبدمإظبمداللموضول:مػذامطؿوبمظـمأصقتمضراءتف.

ؿبمداللمألغبد  مؼؾدومأغفؿومؼعرصبونمبعضبفؿومجقبدًا مطبؿمممممابؿلؿ

مابؿعدتؾبمسـمأغبدموملمأسدمأسرفمسـفماظؽـ .

بعدمأنمصؾقـومصالةماىـوزةمحونموضًماظدصـ مأغزلمأغبدموصققجم

اٌؾؽمهًماظرتاب موملمأحؾسمدعقسل مصفقمطؾمعومأعؾؽفماآلنمظؾؿؾبؽ مم

موداسًومأؼفوماٌؾؽ موآدػيمأغـومضدمغـلوك.

ابمصققماٌؾؽ موبدأغوماالبؿعودمبؾطءمخطبقةممرؿرمأغبدموصققجماظرت

خطقة مإظبمأنماضرتبـومعبـماظشبورعماظرئقلبل مالمأرؼبدمأنمأغلبوكمأؼفبوممممممم

ماٌؾؽ مأرجقكمأنمتظؾمؼبماظذاطرة مأؼفوماٌؾؽ...مأؼفوماٌؾؽ...

ؾبمؼديمسؾكمخدي مإغفومدعقع مغظبرمأغببدمإظبلقبمودبلظين:ممممم وضع

مسالمؽبمتؾؽٔ؟

ؾبمدعقسبًومأم ؾبمضؾقاًل موعلق طـبر موجفبلمعؾؿبؾمبوظبدعقع مممممدرح
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ؾبمأدري موظؽـينمأذعرمبرشؾيمذدؼدةمؼبماظؾؽوء. مأجؾؿؾبف:مظل

م
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تذطرتؾببببفمؼبمأولمظؼبببوءمبقــبببو محبببٔمغبببووظينمبطبببوضيتماظعبببرضمم

اظلقـؿوئل متذطرتؾبفمسـدعومحذقبرغلمٓومدؿطرحفمسؾلقبمػوظيمعـمأعرمععؿبز مم

أطـمأحؾبؿمبفبو متذطرتبفمسـبدعومممممتذّطرتفمسـدعومعـقينموزقػيمحؽقعقيمملم

أجربغلمسؾكمسؿؾماظػقصماظطممٌرضماإلؼدزموأزاحمسـمطؿػلمأطربمسىء م

تذطرتفمسـدعومأغؼذغلمعـمعقتمربؼؼمبؼـؾؾيمزجقبقػومؼبمحؼقؾيت متذّطرتؾببفمم

مسـدعومغبكمػوظيمعـماٌقت متذّطرتؾبفمؼؾؿلؿمأغـومدــلوه...

ؾبمأصىقبماظرتابمظ ؾبمأصؽرمصقفمسـدعومطـ قلؿؼرمؼبماظؼبربممػذامعومطـ

ضرؼؾًومعـمذعؾف مأصؽرمؼبمطؿوبمداللموعومدبقرتطفمعبـمأثبرمؼبمأغػلبـو ممممم

مػؾمحؼًومدــلك؟

طوغببًمػوظببيمتؾؽببلمحُبرضببي مبقـؿببومطوغببًمداللمٗلببؽمأوراقممم

اظؽؿوبماىدؼدمبؽؾؿومؼدؼفو متضؿقبفومإظبمصدرػو مػذامػقمطـزػو موػذام

ؿبمأنمتػعؾفمعـمأجؾماٌؾؽ. معومادؿطوس

ؾبممممماغؿفقـومعـماظد صـمأغوموصققج موبدأغوماالبؿعبودمسبـماظؼبرب مطـب

أراضىمدعقعمػوظيمحؿبكمالمأغلبك مالمأرؼبدمأنمأغلبك مدعبقعمػوظبيمعبومممممممم

مدقذطرغل مػذهماظدعقعماظغزؼرةمالبدمأنمتذطرغل...

ؾبمػوظي:مسالمؽبمتؾؽٔ؟ مبعدميظوتمدلظ
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ؾبمأدري موظؽبـينمأذبعرمبرشؾبيممممم ؿًب:مظلب ؿبمدعقسفوموأجوب علق

مذدؼدةمؼبماظؾؽوء.

ومإظبماٌـزل مطالغومسورؾمسـماظعؿؾموالمغدريمعومغػعبؾ مطبونمممسدغ

صققجمصبؾىمإظقـومبعضماظطعوم مرشؿمأغفماآلخرمطونمضبدمتبركماظعؿبؾمؼبمممم

معؿفرمػوظي.

طونمبودؿطوسيمػوظيمأنمتعقدمإظبماٌؿفر مصفقمعؿفرػومبوظؼبوغقن مم

موظؽـفومملمتردمأنمتعقدمأليمذلءمؼؿعؾؼمّعؿز.

ـمجدؼد موظؽبـينمملمأذبلمأنمأتبركممممطونمسؾلقبمأنمأحبٌمسـمسؿؾمع

ػوظيموحدػومؼبماٌـزل مصلغومأسؾؿمأغفبومعبرقبتؿبمبظبروفمصبعؾي موسوغبًمممممم

مأطـرمعـماىؿقع.

ؿًب:مأغبد...معومرأؼؽمأنمغعقدمإظبماظرؼػ؟ مأخ ًاماضرتح

صوجببلغلماضرتاحفببو مظؼببدمػربـببومعببـماظرؼببػ!ماخببرتتؾبمطؾؿببوتلم

كبمتعؾؿٔمٌوذا. مبعـوؼي:موظؽــومترطـوماظرؼػ موأغ

ؿًب:مظؼدمعوتمأبل موظـومايؼمؼبمعومترك موالمأرؼبدمأنمأػبربممم ضوظ

مبعدماظققم.

كبمواثؼيمٓومتؼقظٔ؟مإغفومعبومتبزالممم ؾبمعـفومأدلهلو:مػؾمأغ اضرتب

مػـوك.
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ؿب:مالمأرؼببدمأنمأػببرب مأرؼببدمأنمأواجببفمزبببووؼب مملمأسببدممم ضوظبب

مصغ ة.

ؾبمؼدمػوظيمأدوغدػو مودلزؾمأدوغدػومإظبماألبد:مأغبومععبؽكب ممم أعلؽ

مدلضػمإظبمجوغؾؽمدوعًو.و

ؿبمػوظيمابؿلوعيمصكرموخفؾ مأسؾؿمأغفومترؼبدماالسؿبذار ممم ابؿلؿ

أسؾؿمأنمظدؼفوماظؽـ مظؿؼقل موظؽـمظقسمسؾقفبومأنمتؼبقلمذبقؽًو مصفبذهممممم

ماظـظراتمطوغًمععربةمأطـرمعـماظؽؾؿوت.
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 هالْ |الفصل احلادِ ًالتضعٌن م■

أنمأدبذمػذاماظؼرارمعـبذمزعبـ ممممأخ ًامحزعـومأعؿعؿـو مطونمسؾلقب

عـزلمواظدتل موحؼؾفو موأزػورػبو مودبعودتفو مػبلمعبومِؾبؽ مظؼبدممممممم

مترطـوهمظضعػمعـو موظؽــوماظققممأضقؼوء موسؾقـوماظقضقفمعـمأجؾفو.

ملمأسدمأخشكمذقؽًوماآلن مدلعضلمضدعًو مودلصـعمعلؿؼؾاًلمببوػرًامم

مم.ظؽؾقـو مودلزؾمإظبمجوغىمأغبد موظـمأترطفمبعدماظقق

ؿبمداللماظؾوب محضرتؿبمظؿقدسـوموغووظؿـومغلكيمعـمطؿوبفبومم ررض

ماىدؼد ماٌؾؽماٌـللقب مووسدػومأغبدمأنمؼؼرأه.

ؿبمأغفومتعقؾماظعوئؾيماآلن محقٌم دلظؿؾبفومسـمحولماظعوئؾي مصلجوب

صودرتماظدوظيمٓؿؾؽوتمواظدػو موتػرقبقمسـفؿمعبقعماألضربوء مودؽـقام

مو.عـزاًلمبلقطًومتصرفمسؾقفمبـػلف

طؿمػلمضقؼي مطؿمأحلدػومسؾكمإصرارػوموعـوبرتفو مطؿمأحلدػوم

مسؾكمربوريمجلذفو مإغفومتعرفمعومتػعؾ موإظبمعومدؿصؾ.

دلهلومأغبدمسـمصققج محقٌمطونمعـماٌػبرتضمأنمضبضبرامدبقؼًومممم

مظقداسـو مصلجوبؿفمأغفوماغؿظرتفموظؽـفمملمضبضر.

ؾًب:مالمسؾقؽؿو مدققضرمؼبماظقضًماٌـودى. ؾبموضؾ مابؿلؿ

ؾبمأدريممم إغفمػؽذا مطبؿػلمصفلةموؼظفرمؼبماظقضًماٌـودبى مظلب
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معؿك موطقػ موظؽـفمطونمدائؿًومردوظيماظػرجمإظقـو.

أخ ًامػومسبـمذامغرطىماظؼطبور موعبـمبعبدهماظؾبوخرة موغؾؿؼبلمممممم

ثوغقيمبوظؼؾطونمأعٔ مابـمايوجمشوٍ ماظذيمبوتمذوئؾًوموضرؼبىماظشبؾفممم

حؾؿـوماظطقؼؾي موغؿذطرمععبفماألؼبوممممبقاظده مصـؼصمسؾقفمعومالضقـوهمؼبمر

اىؿقؾيمععمايوجمشوٍ مصقلؿضقػـومحبػووة موؼؼقممبؿكصبقصمدبقورةممم

مظؿقصؾـومإظبمعـزظـو.

عببومأعبببؾماظرؼببػ مايؼببقلماًضببراء مواألزػببورماٌؿػؿقببي مممم

واظـلقؿماظعؾقؾ مدلطقنمدعقدةمػـو مإظبمجوغىمأغبد مطؾمذلءمدقؽقنم

ماهلل.سؾكمعومؼرام مغبدًاموذؽرًامظؽمؼوم
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 أمحد |الفصل الجانُ ًالتضعٌن م■

ؾبماظؽؿوبمعـمؼبدمدالل موضبرأتؾبماظعـبقانم"اٌؾبؽماٌـلبلقب" مممممم تـووظ

مؼؾدومسـقاغًومشرؼؾًومظؽؿوبمشرؼى موظؽـينمدلضرؤهمبؽؾمتلطقد.

ملمؼؽـمصراقمداللمدبفاًل مصلغبومملمأضوببؾمؼبمحقبوتلمصؿبوةمأعببؾممممممم

المأطقنمعصقؾًو موظؽـينمأزـمأنمسالضيموأظطػموأطـرمغضفًومعـفو مرّوم

ؿبمبقــومؼبمصرتةموجقبزة.مأٗـبكمأنمأظؼوػبومثوغقبي موأنممممم غبقؿيمضدمعبع

تؽببقنمخببب موأصضببؾمحببول موأرجببقمعببـماهللمأنمؼقلببرمأعقرػببو موأنمممم

مصبؿعينمبفومثوغقيمؼبمأجقاءمعـماظلعودةمواهلـوء.

ؾبماظؽؿبوبمؼبمحؼقبؾيت ممم  مثبؿمأحبرغبومممواغطؾؼـبومإظبماظؼطبورمموضع

ؾبمأغينمأرىمايوجمشوٍ مدققبمضؾممبلبرسيمهلػبيمممب وظؾوخرة مظقػؾيمزــ

ؾبمأغفمابـفماظؼؾطونمأعبٔ مظؼبدمببوتمذبدؼدماظشبؾفمممممم إظقف موظؽـينمأدرط

مبقاظده.

ضضقـوماظرحؾيمبويدؼٌمإظقف موإظبمعومجرىمعبـمأحبداثمرقؼؾبيمممم

ؼبماظلببـٔماٌوضببقي مودببوسدغومسؾببكمرطببقبمدببقورةمخوصببيمتقصببؾـومإظبمم

معـزظـو.

ػبقمعـزظـبو مملمؼبؿغ  مؼؼبػمسؾبكماظؿؾبيمصبوعدًامظلبـٔ ممممممممموػوم

هقرفماألزػورموايؼقلماًضبراء مإظبمجوغؾبفمدبقوجماظؼطقبع محقبٌمممممم
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ؾبمأسؿينمبفؿمؼقعقًومإظبمجوغىمدقوب مطؾؾـوماظعزؼز. مطـ

ػـومغشلغو موػـومسؿؾـو موػـومتعؾـو موػـومُزؾؿـو موضدمآنمظؾظؾبؿمم

ماػوماظصققح.أنمؼـقصر موإظبمحقوتـومأنمتعقدمإظبمذبر

أرؼدمأنمأحصدمايؼقل مأرؼدمأنمأرسكماألشـوم مأرؼدمأنمأغوممبٔم

األزػور مأرؼدمأنمأدؿـشؼماظـلقؿماظعؾقؾمطؾمصؾوح مػذهمحقوتـو موػذام

مضرارغو.

م
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 تذٍَلم■
مأغبد...مادؿمأبلماظغوظل مأدؽـفماهللمصلقحمجقـبوتف

م مأداعفوماهللموغبوػوػوظي...مادؿمأعلمايؾقؾي

م

:مػببلمحوظببيمfugue stateأوماظشببرودماظـػلببلمحوظببيمصقببقجم

غػلقيمغودرة متؿؿقزمبػؼدانمعمضًمظذاطرةماهلقؼيماظشكصقي مشوظؾبًومعبوممم

متؿلؿمبوظلػرمواظرتحول موأحقوغًومتراصؼفمتؼؿصمظشكصقيمجدؼدة.

سـدماغؿفوءمعرحؾيماظشرود متعقدماظذاطرةمطؿومطوغبًموشوظؾبًومعبومممم

ؼؽبقنمدبؾؾفمحوظبيمتبقترممممممؼـلكماظشكصمحوظيماظشرودمطوعؾي مشوظؾًومعو

مطؾ ة.

 

ؿبممم وأخبب ًا...مأغببومأؤعببـمأنمظؽببؾمذببؼقؼمحؽوؼببي موػـببومخصصبب

صػقوتمأربعمظقؽؿىمصقفومصوحىماظؽؿوبمحؽوؼؿفمبوخؿصورمععمذؼقؼفم

ماظعزؼز...
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