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 سزاء الؽاِش ؼهاب غاهم لضوحخه بحن الخب وؤلاًمان

 مفىفى أخمذ الىجاس

 ها٢ض ؾىعي

 ؼّش الشزاء

بن مً ؤنض١ الكٗغ ٖاَٟت َى قٗغ الغزاء، زانت عزاء طوي ال٣غبى مً  

هٟـ ملخاٖت جدؿامى ٖلى ألاعخام وطوي ال٣غب مً ال٣لب، ٞهى ًهضع ًٖ 

٧ل مهلخت، ٞهى قٗغ الٟغا١ ألابضي، وال ٣ًخهغ الخ٣ُُم َظا ٖلى الكٗغ 

الٗغبي ٢ضًمه وخضًشه ٞدؿب بل ًخجلى بيؿب مخٟاوجت بحن قاٖغ وقاٖغ 

بن املخبحن مً الكٗغاء لؼوظاتهم خحن اإلاىث، ججىص  مً قٗىب الٗالم ٧اٞت.

ً ؤضخىا ٚؼعٍ، و ؤالكٗغ و  ٢١غاثدهم في الٟغا١ بإنض لٗل الكٗغاء اإلاٗانٍغ

ال٣ضامى لخُىع الؿلى٥ والىظضاوي ولخإزحر الٛغبت  ًؤ٦ثر ظغؤة في عزائهم م

ٟت لهاالء الكٗغاء، بلى خض وظض الكاٖغ ُٞه ال ٠٨ً ًٖ الب٩اء ٢هُضة جلى ٢هُضة،  تراب في ألاهٟـ اإلاَغ والٚا

ل الكاٖغ دمحم غ ؤباْت ْو ٨ت ٖمٍغ ٩ٞان ختى ا٦خمل صًىان (ؤهاث خاثغة) للكاٖغ ٍٖؼ  عظب بُىمي ًغسي قٍغ

 صًىان (خهاص الضم٘) ومً ٢بله ؤنضع ٖبض الغخمً نضقي في عزاء ػوظخه (مً وحي اإلاغؤة).

 ؼهاب غاهم ًشسي صوحخه

ى في ؤوط قُسىزخه اإلاخىظت بىجاخاجه، وفي طعوة ُٖاثه الكٗغي وقهغجه، ًلخ٠ خىله  لبذ هضاء عبها ٞٛاصعجه َو

ى في مإمىه لِـ ى في مىٟاٍ في  بىٍى َو ، ل٣ض ٚاصعجه (ؾغهضًب)٦ما خل بالكاٖغ الباعوصي الظي ٣ٞض ػوظخه َو

 ًخامى ًدبا٧ىن، ٞىدً بطا ؤمام همِ مً الغزاء ًسخل٠ ًٖ ؾىاٍ.
 
 ولم جسل٠ وعاءَا نٛاعا

 اللفُذة

، بلٛت ؾلُمت واضخت مب
 
 واخضا

 
ا  وعٍو

 
 واخضا

 
ِىت ال ٚمىى مً الىمِ املخبب بلى هٟـ الكاٖغ، التزم ٞحها بدغا

ٞحها وال عمىػ، مالٟت مً زمازت م٣اَ٘: اإلا٣ُ٘ ألاو٫ والشالض ًيخٓمهما ًٞاء ؤلاًمان في مىاظهت اإلاىث، وبُجهما 

م٣ُ٘ عزاء الؼوظت ُٞه الٗاَٟت والظاجُت، ُٞما ٧اهذ الخ٨مت والغناهت في اإلا٣ُٗحن الؿاب٣حن، ومً ٣ًغؤ 

 
 
، مهىضؾا

 
 مخم٨ىا

 
ا، ججخم٘ ٞحها زهاثو الُب٘ والهىاٖت، مخماػظخحن ال٣هُضة ًجض وعاءَا قاٖغا أل٩ٞاَع

٣ت الض٦خىع َه خؿحن في ٢غاءة لؼومُاث ؤبي الٗماء اإلاٗغي، ُٞسخلِ الهىث  ببراٖت وؾماؾت. ولٗلي ؤجب٘ ٍَغ

ا اإلاىث ؤن حٗلمه الهبرـ والهبر ٖىض  ب٣ى اإلاتن َى ألاؾاؽ. ًُلب الكاٖغ قهاب ممً ازخاَع بالهىث، ٍو

)، ٞهى في خالت طَى٫، ومٟغصة طَى٫ حصخي بما َى ُٞه مً  -الهضمت ألاولى
 
ُٞٗىىن ٢هِخه ب(ٖلمُجي نبرا

 اخخباؽ الضم٘، واخترا١ ال٨بض:

 ظمُما ٞةوي
 
لمُجي اخدؿابا   ٖلمُجي نبرا  في طَى٫ٍ ٖو

 ٖمغي 
َ
٨ت  خحن ًإحي ًّٟغ١ُ ألاخبابا   بهه اإلاىُث ًا قٍغ

 ل٣ًاء هللا ٌٗلً:
 
 ومؿدؿلما
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 بُض هللا، ٠ُ٦ قاء ؤنابا   اة ٢ًاءؤؾهم اإلاىث والخُ

    ٞله الخمض بن ؤجاها وٌُٗم 
 
ىا مهابا  وله الخمض بن ظٖغ

ل٣ىا
ُ
خابا   هدً زل٤ٌ ما٢خىن ز  ألٖا

َ
 الزخباع .. لىبلٜ

وزمت خىاع مٗهىص بحن ٧ل ػوظحن في ؾاٖاث الغزاء، ٌؿإ٫ ؤخضَما آلازغ: مً َى ألاو٫ بمٛاصعة الخُاة؟ و٧ان 

 ىػ بل٣ب املجلي في الؿبا١ ول٨ً ..قاٖغها ًخى٢٘ ؤن ًٟ

، بُض طل٪ الًٓ زابا  ٦ىذ صوما ؤًْ ؤوي ؾإمطخي 
 
 ؤوال

ى ًىصٕ  م اإلاهاب ألالُم ٧ان ب٩امل لُا٢خه ؤلاًماهُت، ٞلم ًضٕ الك٪ ًدؿغب بلى زٟاًا هٟؿه، َو ٞالكاٖغ ٚع

ِ مً آلاًاث ًمغ ؤمام هاْ ه ووظضاهه ؤٚلى الىاؽ، ٞهى مخماؾ٪ بصخهِخه وبصخهُت ٢هُضجه، وقٍغ ٍغ

 مً ؾىء اإلاهحر:
 
ا ٣له، ٣ُٗٞل مً ؤبُاث ال٣هُضة وال ًضٖها جٟلذ مً ٢بًت الىعي ؤلاًماوي زٞى  ٖو

ل!   ؤبٗض هللا ًٖ ٧لُىا الٗظابا  بن ٞكلىا في الامخدان ٍٞى

..  .. ولِؿذ ؾغابا  بن َظي الخُاة لِؿذ َباء 
 
ما  وهي لِؿذ َو

ى ًساَب ػوظخه بٗض ؤن ج٣ًُ مً ٖبىع الخُا ة، ومً خخمُت اليكىع بٗض اإلاىث، ًدظع الخائهحن الخُاعي ٢بل َو

م وجهىعاتهم ؤمام ؾُٕى الهىاب: بضؤ الخؿاب ؤلالهي، مً زُإ ؤ٩ٞاَع  ؤن ًٟىث ألاوان ٍو

ضا ؾٝى ٌكهضون الهىابا   طا٥ ٢ى٫ للخائهحن الخُاعي   ٚو

 وهماقي ًىم الخىاصي الخؿابا   بهما بٗض ؤن ًٟىث ؤوان

 والغصي مً صٖاٍ مىا ؤظابا   ابخماءبن َظي الخُاة صاع 

ه ظُضا: ى ًساَب مً حٗٞغ ٟاجئ ال٣اعت ولِـ بمؿخٛغب َو  ٍو

ُـّ اعجُابا   ؤها ؤصعي ب٩ل طا٥ و٢لبي ى ال ًد  مى٢ً،  َو

ت، ماقغ بًجابي  تراٝ اإلاؿخٗحن باهلل ؤن ٌُٗىه ٖلى جسُي الهضمت وؤن ًس٠ٟ ٖىه خغ٢ت اللٖى وؤٖخبر َظا الٖا

ً ٚغ٢ىا في مإؾاة مىث ػوظاتهم ٞاجهالذ في م٣ام ؤلاًمان وؾل ىا ًٟتر١ الكاٖغ ًٖ آزٍغ بي في م٣ام الخب، َو

ٖلحهم ألاخؼان ٧ىابِـ، وجىاؾلذ بمغوع الكهىع والؿىىاث ٞٗضوا مً الكٗغاء الغوماوؿُحن. ٞكاٖغها قهاب 

ىص بل٣اء ػوظخه ًىم ال٣ُامت.. ,َظا ما ججلى في الؿُىع ألازحرة:  قٗغ مخىاػن ووا٢عي مٖى

٣ُت صعبي  مً جغاب .. لظا وٗىص  جغابا  هدً في ألانل ًا ٞع

 وهماقي ألاَلحن وألاصخابا   ٞٗسخى هلخ٣ي بضاع ٢غاع

 ؤسخى وا٦خئابا  في وُٗم مً صون مىث وخؼن 
 
 ال وٗاوي ًىما

 وهماقي ٖىض اإلالُ٪ الشىابا  بل هماقي الٟٛغان ًٖ ٧ل طهب

ىا ؤجظ٦غ، والصخيء بالصخيء ًظ٦غ، ألاصًب الؿىعي   الخمصخي ٖبض اإلاٗحن ملّىحي في الؿخِىاث مً ال٣غن اإلااضخيَو

  ٠ُ٦ مّغ بخجغبت
 
، وبٗض َا ب٣هُضة جىازغ ٖلى ؾُىعَا ٦بضٍػوظخه الكابت "بهحرة" ٞغزا ب٣ٟض ٢اؾُت ظضا

ؾىىاث وؾىىاث، ٞىظئذ وؤها ؤ٢غؤ طاث ًىم "املجلت الٗغبُت" الؿٗىصًت هثرا جخىؾُه ال٨ٗبت الٛغاء مٟٗما 

 والخىظه بلُه بلٛت مُغػة باالبتها٫ وؤلاًمان والهىع الجمُلت الغاجٗت ٞخظ٦غث قاٖغ لبىان بكاعة بالخىبت بلى هللا

 الخىعي ألازُل الهٛحر وم٣ىلخه الماٞخت: ومً الخب ما ٢خل! 
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٨ت ملهمت ٣ُت وقٍغ  ٞع

ى م٣ُ٘ بغػث ُٞه ممامذ طاجُت وؤؾغوٍت في  ؾُىعٍ ًى٠ُٗ الكاٖغ قهاب في اإلا٣ُ٘ الشاوي مً ٢هُضجه َو

 الشماهُت:

 ووظض
 
ك٣ا  ٖو

 
 ٧ان قٗغي خبا

 
 واقدُا٢  ا

 
 .. و٧ان قٗغي ٖخابا ا

 في "مٗاوي الهىي" جًم الُعجابا  هدى زمؿحن مً ٢هاثض قٗغي 

 خبهم ٧ان بال٣ُاؽ يبابا  ؤًً مجي ؤمشا٫ "٢ِـ" و"عومُى"

 
 
ىا الغباٍ وؤلاهجابا  هدً ط٢ىا الهىي الخ٣ُ٣ي ًىما ٞغ  ٖو

٨ت ٖمٍغ وع٣ُٞت صعبه، وؤم ؤوالصٍ، الغاخلت بلى عبها  ججلى الاوُٗاٝ بلى مى٠٢ ؤ٦ثر ٖاَُٟت وزهىنُت بكٍغ

ا:  اإلاٟاع٢ت ػوظها بٗض ٖكغة ٖمغ صامذ هه٠ ٢غن في خلى الخُاة ومَغ

 ٦م قغبىا 
 
 ُٞه  قهضا وبٌٗ خحن نابا  هه٠ ٢غن ٖكىا مٗا

 َا َى ًىاصحها ملهمت:

 لؿىحن ُٞ٪ اوؿابا٧ل جل٪ ا  ٦ىذ مىب٘ قٗغي..  ًا ابىت الكٗغ

وهي امغؤة مً ؾماؾت الكٗغ ٦ما هي مىب٘ قٗغ له، ملهمخه وهي التي حكغبذ الكٗغ ٞاوؿاب  في عوخها، بمٗجى، 

 خٟٓذ قٗغ ػوظها وما ًا٦ض َظا اإلاٗجى ما ٢اله:

ظابا  ٦ىذ ؤعظى جب٣حن بٗض عخُلي ِٗ  جيكضًً ألابُاث ُٞ٪ ال

 للخب الظي ٧ان بحن ٢ِـ ولُماٍ، وبحن عومُى وظىلُِذ؟بهه الؼواط اإلاشمغ ٞإًً مىه الجهاًت ألالُمت 

:
 
 ٦ما جبرػ (ؤها الخب) َىا، بغػث (ؤهاٍ اإلابضٖت) ُٞما ٢اله مخمىُا

ظابا  ٦ىذ ؤعظى جب٣حن بٗض عخُلي ِٗ  جيكضًً ألابُاث ُٞ٪ ال

..
 
 ع٣ُ٢ا

 
 ..    وج٣ىلحن ٧ان نبا

 
 ماظضا

 
 و٧ان قهاباوؤبا

) م٘ اؾم الكاٖغ.ومً ظمُل الجىاؽ جُاب٤ زبر ٧ان (قه
 
 ابا

 زلافت الؽاِش

 في بقاعجحن 
 
 وعصجا في: -ؤ٢هض الش٣اٞت ألاصبُت–ولٗل ز٣اٞت الكاٖغ ؤ٦ثر ما ججلذ ويىخا

 خبهم ٧ان بال٣ُاؽ يبابا  ؤًً مجي ؤمشا٫ "٢ِـ" و"عومُى"

حن اإلاىله حن بجماع الخب، جدُلىا ؤلاقاعة ألاولى (٢ِـ) بلى ٢بُلت بجي ٖظعة في الٗهغ ألامىي وقٗغائها الٗظٍع

اع الٟٗت، ؤما ؤلاقاعة الشاهُت (عومُى وظىلُِذ) عاجٗت ق٨ؿبحر وماله ٖما٢ت بتر  الكاٖغ مً اللٛت  ظماثوؤَػ

، ٞالكاٖغ مً ؤبغػ الكٗغاء ال٨ماؾ٨ُُحن 
 
 وجُب٣ُا

 
ت وبلحها، ٞالكاٖغ قهاب زىاجي الش٣اٞت جىٓحرا ؤلاه٩لحًز

ً، والكاٖغ مترظم طاج٘ اله وزمت بقاعة وعصث في  ِذ خهض ال٨شحر مً الجىاثؼ الٗاإلاُت.املجضصًً اإلاٗانٍغ

البِذ طاجه (ال٣ُاؽ) جدُلىا م٘ ؾىاَا مً اإلاٟغصاث الىاعصة في ال٣هُضة وهي ال جسٟى ٖلى ٢اعئها بياٞت بلى 

، والتي محزث ال٣هُضة مً ؾىاَا.
 
 ؤو صاللُا

 
 ظؼثُا

 
 ًٞاء ال٣هُضة اإلاكب٘ بغوح الش٣اٞت الضًيُت جىانا




