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 اسحق                            

 ( م0791)

تسيييتظل  مييي  ن ايييل  يييؽ الر ييي  التييي   ريفيييي.    ال هدار  داخييي  فييي       
      سيا ات الرييروع و ظييل  هبي يطاي  لؾهييال لراي رار اليياليي  ،الطتطاسيػ

ال زالي  ععيض  يؽ اظراتيال تت افي      خريف وافر العظيا أيام  األاائ    
   رتقل زوالتظبئ ب    تحتضؽ األرض

تام   تييلافع   ييؽ خرلييال ب ييلو  طقصييؾدة، ال. تييفيي  خمؾ كييان يسمييس    
وهييي  تظيييرع  هحؾ  سيييط،يال،الط قمييي. عالطيييا     اليييرزاز هطسيييات ببا يييات

 ييؽ الطغظيي  عييحلؾاح       ميي  سييكك تمييػ الييلارعطظرات يا الففي يي. المظي يي.
 يظيلرج  ي ، يتيؾا م و الت  ت يلي لسسيطار رهاظياا خافتياا  الطقؾى   تمػ الزهػ

عمي  تتقييافز  يا بيياؽ التيي   ،الي اكرة يؽ تييلاتيات      يا نييان ييلور بظ سييال
و سيتقبم ا الي ي تت ياوت  ،)الطرت يػ( القياتؼ  اضا ا القميق، وبال يا ايهي 

    واهسييي اب ضييييا  الصييي   اليييؾافرالعالقييي.  يييا بييياؽ العتطييي.  إشيييراااتال   
 ثبيي  تتييؾع إليي  إاّل وتؾا    لييؼ ت ييل تفمييل لقييرار ذاكييرة ،الطترييت  بلواخمييال

  الفروج

الي ي     الطقمق (السربان)هؾاب  ذلػ     أااب ذلػ الرتات الطحار    
 يان ف    اليؾش( ةالبتسيا . أو إلي  )اير كان يتحرج   ا باؽ اليل ؾة إلي  ا
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يتطيياوج  ،ا يظسيياب أ ا ييال  تحرجحييا    و سييتظاعاا  ل ييي اا  ميييال األ يير الطفيييؼ 
ط يي  ع أو    بيياؽ اه ظييا ة واهظييرعا فيي   يا  ،األفعيي  الؾديعيي. الطمسييا    مطيا

ا بيياؽ ، تت يياوت فيي  تؾزييي  اخضييرارها ايسيير،  ييرقيقيي. ات هبيي  هيياؽيعييفر 
هسيطات  ما ا عحسل  ا تطميال  ،وه  تتطايس ،فوالففيف الرفي ،اللاكؽ

 بييير     الر ميييي. الطتلاخمييي. انتميييػ ال   يييالتييي  سيييادت     ال يييؾا  ال ييياردة
التي  تتفي   يؽ الزهيػ  الباؾتتطاث  ن اراا وسقؾف يي ال  ،السمس ا اهظؾائ
     ل ا ونسا ا  اا ستار 

    تتييرادف هيييال الطعيياه  ،يتفممييال خيييال    كييان الصييط  سييال الطؾقييف    
     حرييؾ عاي ييال والظطؾبييات    وتفييتمف فيي  أهحائييال ا رادات والتؾاعييات

 ييييؽ ا يسابيييييات  ،اليييي ي ير يييي  عييييال ععاييييلاا  ،وتحااييييره القظا ييييات عييييالؾاا 
ويغ  يسيؾس في       ا باؽ شل وجزر ،   ه سال     يتصاررحسظ.طستال

 ؽ الطؾاقف ونحه ا  م  الر ي  يفف ععضاا      ظاب  دواخمال جائ. وذهاعا
 ،ويظرئ بصؾهاا  تعالي.    حاالريتزول وتظطح   ظل ا تغازل ا     رسط 

    تص   ل ا ف وتترش سر ان  ا تتظاثر   ؾهات ا 

ولضياق ذات الايل  يرذاا ا ظياا     ل ظال نان اؾياا،كان لمعؾز  رالاا  ظله    
عيييي  الريييي  ير يييي  عييييال فيييي   تاهييييات  ، نطيييياه فيييياع الحييييلصييييبر    فلليال

   فمؼ وبيات شيغك ال،ييش رهيقياا  رز ياا ليال    ل ظال نيان األنظي ، س ؾل.
 يسزر أو يتضسر،   
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 ويعيييييل  ، عاهتطيييييام عيييييال    فييييي  تؾااييييي ويحسيييييل    تسيييييله يحسيييييل    
 يسائ  ه سال ويقؾل:     يسل الحاا  ا راا يرج  لويحص     ثؼ 

 نيف تلخر الظقؾد؟ 

 كطا اا : وأ 

 وأه  تحك  إذ تسؾر؟  

  وأت تظ ق  ا يسؾد عال ال رام  م  الظعام؟

    جاعاتيييال خاطئييي.، وناهييي  نييي  إوترييياع   بسييياعاتال    طتالطيييال اييي   
والؾهيياد  ،ععاييلاا  تسيياوزاا نيي  الطتاهييات (يسييرح) و    هيعاييلها  ييرة و ييرات

 ال أرضاا اظ  وال ع راا أعق        ويعؾد نطؽ والس ؾل ،والطرت عات

وناهيي   (   دع دع دع)وثال يي.  (   دع دع دع)    ثييؼ  (دع دع دع)   
 مي  أثير فعي  طيارع  مي   ،ووب  خياليال ،اهقظ  سا  أف اره ،ه  األاؾى 

تميػ     ؾر أبر يالأو  سيت ،تميػ الغرفي.ؽ حى ععايلاا  ي    ال ي يظعاب داره
 الت  نا يك   فا ا   

ترشييقال ععييض  ييؽ اظييرات     اهسيي  الرجيي   سيير اا إليي  خييارج الغرفيي.   
التي  تسيااظ   مي  داره تميػ  ،الت  تفم ي  ن ايراا  يؽ رنيل الرشي. ،الرزاز

لؾجييال  يي   اا أدار  ييزالج ال يياب فيي ذا هييؾ وب يي    فيي  وايي  اصييار  ضيي 
     باؽ داري طا با  وابلال ي ي ص   إسحاع
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إذ أّن ذلػ لؼ يحلث أبلاا     لزيارتال إسحاعلؼ ي ؼ  ؽ الظبيع  بضؾر    
ف سييحاع رجيي   !األ يير نييان  حاييرا     ظيي  أن تسيياورا ابيي  سييظ. عالتقريييل

 و يا يعرفيال  ظيال إهيال شيفص    ععرير سيظؾات أو أزييل ، مي  األاي  ،ي بيره
ف يييؾ ال يطاييي  إلييي      رانلمحيييل الييي ي يط يييؽ أن يمحغيييال الساييي    اهظيييؾائ 

أو  م  األك ر شفص أو شفصياؽ     ب  يحل االه راد بظ سال ،التسطعات
 ، تؾسيف الظيؾل ،رجيرا هحييرا  قنان اسح    يستظال  سالست طا ،اخريؽ

 ،يتطايز ايؾتال عيالقؾة ناير الطظ يرة    تزيظال شمؾخ )سمؼ(  م  نر الفيليؽ
ليال رأي يعتيز عيال وييب ؽ عيال   ،. وابلة ال يسا  تنمط    )دنري(ا كان رجرا 

نييان لاظيياا هاظيياا  ،وخاايي.  ييؽ الظابييي. السييمؾني.    هيطييا يفييص السطييي 
الؾايؾر في  خظييح  طيا يسعيي   سالسييال يفريؾن     وااسيياا في  ذات الؾاي 

 ل غ  أ ا ال   

بييي.  ييؽ ذلييػ الظييؾر الطسييتفلم نييان اسييحق بيياؽ زار جيياره، يرتييلي جر  
يظتعي  نيان و  ،هللا أ ميؼ ،أو  قظؾ ي. ( يزررة)العمييا  يا  (زرارت يا)    لمظيؾم

 (سيبا ات)لؼ يسط  إاّل ل ضع. شعارات أو  ،أس  ظال أام ر ال (   س ظس.)
    حلر  ؽ الساهباؽ إل  أس  ، تظواهظ.

وفضي  السميؾس ع ي  األريحيي.  ميي   ،د ياه ليلخؾل اليلار فميؼ يسيتسل    
ال  ال  يبمرا  ونان    تعمق  ععض أجزائال عحائف اللار    ك ال  ؽ الر  

السييطا     أن يسميس أو يت يئ فؾايال ،وب ي  التربياب    ييل ؾ ال يرد ،رط اا 
   والرزاز الففيف ال يزال يتسااف ف  رفق  محؾظ
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 إاّل تيؾارد األف يار و    ال ش   يقمق أو ي ار التؾجس في  تميػ السمسي.   
 ، ظيالوالتطسػ عاالهض اط التيام ألي فعي  أو ل يب يبيلر  ،التؾاعات (لف ظ.)

واظي   ميي. سيريان خظظيال الطسيتقبمي.     أ ام ه ا الرج  ال ي داهيؼ داره
 وأخرجال ف  يؾم  اطر  ؽ اعر داره       وايهي.

ؾس فييي  سيييناهييي  توالتؾاعيييات السيييال .     نيييان الحييي ر سيييال الطؾقيييف   
 زي: ،والتساؤالت الطتراع . والطت ررة تتلاف  تترى ف  دواخمال    الط ان

 ؟(السابؾ ل  شظؾ يا رب الزول دا )

 و

 (الؾن  ذاتؾ  ا ون  زيارة)

 و

 (ربظا يسال العؾاال سميط.)

 ويقؾل لظ سال:

    يا هللا شل بامػ يا زول

  (الصقر نان وا  نترة البتاب   ال)
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نطقل . لمحيلي   ظيل  ا ي. أهمظيا     ق ه سال وا تلل ف  جمستالح اسحلي
نطيا      ظل ا ي يؾن الحيلي   تعمقياا عيح ر هيام أو أ ير جمي  ،ف  السؾدان

 ق:اابل اللار لتمق  الفبر اال اسح تح ز

دايييرك ك   ييا تييردو    أهييا أرجييؾ  ،جاتييػ فيي  طمييل    (   فييرن)أهييا يييا    
والرسييييؾل أوايييي   ،اييييراننطييييان هحظييييا جو     تعتبرهيييي  زي أخييييؾك ال بايييير

سي  بتسيط  في  سياك ، و أ أها  ظلي ايروش اا يلة في  الباي     عالسار
واهيي   اشيي.  ميييػ      ييا  حتيياج لا ييا وهللا أاييمؾوأهييا  دا  عيياك، كر يي 

وتريا   ظي  الطبمي   ،أها دايرك تمبي  لي  طمبي  وت ر ظي     والدة ف  البمل
أهييا اييؾل ليي      وأهييا  سرب ييا ابمييػ ، فطصيياريف الييؾالدة نتاييرة    ال  فيييػ
 داير نؼ؟

ق بيير نييان   يياجئ لا ؾ   فريي ر اسييحوالفال ييار لعييل بيي   ييل الزول    
 وأردف اائر: ، م  شعؾره الظال

     طيييا بطمييي  الطيييرة دي بيييلي  اخييي  وراي شيييؾي. شيييؾيالوهللا أهيييا )    
ودا  عيروف  يا  ط يؽ     ػ ويزييلك ربظا ي ر     جاهز والحطل هلل أها أس 

    (أبلاا  ليػ أهساه

 اام اسحق اال ليال:
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وتاخييل اروشيي  دي وتسييافر  ،اميي  ليييػأهييا دايييرك تمبيي  ليي  طمبيي  زي  ييا )
عيس اهي  الزم تسبير بيي      لي  راجعي.  يياليؾ  يا ابتسي  لا يا جاب    با يا

    (طري اخ

 :فاستساب لمظمل واال لا ؾ    الزول ععل دا  ا لق  بام. أبلاا    

    (خرص جال ل  خطس. وستاؽ جظيال)

 ق االستساع. عارتياح تام واال لا ؾ:تقب  اسح

و ا تلخ  جؾة أرجاه  ابمػ   أن  اشي  أجا يا     مػ دا ا تتحرك  ؽ  ح
   ليػ 

السظا يات في   (ا  ه  إاّل داائق  علودة ويرج  اسحق  ت مرا )ن  ا    
 لا ؾ: إيلو أداها لا ؾ واال

وهللا ف  الباي  بت   رت      القروش دي  ا يعمؼ سرها إاّل أها وإت وهللا)
 واسط  نر   دا:    ا  ظ ا باج. ا  ارف

داير تردها لي  نم يا في  وني   ،اه   م  ني ػ    عالسر . )ععل  ا ترج 
عييس شييؾف  ،ردهييا جظيييال جظيييال  ميي  ني ييػ    داييير توابييل  ييا  ظييلي  يياه 

    (رابتػ ويؽ

ودخي  رب اليلار إلي  داره طايل     ذهل إسحاع إل  داره طال الفياطر   
ق عحن  م  اسحن ب  جرا  أهال  نار أّن تحهال الضطار اهتاعال،    الفاطر
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     عمرا ذلػ عحهال يطتمػ  ؽ الطال  يا سيسيل أبمغال  لم باجتال لمطسا لة
  باجتال   

    نار الطبم  ال ي اسيتمطال  يؽ ال اين ال يطمػ  ميطاا وابلاا حهّ  مطاا ع     
ف ييؼ ال      ييؽ شيييؼ أهمظييا السييؾداهااؽ ز ييانالحاليي. هيي ه تعييل و     قاسييح

وهيؼ يب ظيؾن أّن نيرا ت ؼ ت يؾع ني   تظم يات     يظ سرون أ ام الطغرييات
   أو  م ات الحياة

التي  ناهي   ،تلرك اين  لى الري ا . والطيرو ة    لعمػ  زيزي القارئ    
    ف  بك .  ؽ بقل  اضياظا وتاريفظيا الطظايرة ،ه اتسؾد الطستط  السؾد

 ف يييؾ يغيييرس الربطييي. فييي  ع، ييياده هللا ن اييي  أنّ  ،لرك  عييي  أيضييياا ولعميييػ تييي
 القمؾب وي رر الصابريؽ عال رج  

 

 

 

 

                                 


