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:يــبيبح

 يلايلـــلا نـــثارـــب ينادـــحتت ..نـــيزـــحلا رمعـــلا رـــئافـــض ثكـــنأ ..ماـــيDا يواهـــم يف جرـــحدـــتأ اـــنأو
 هاذــش قشنتأ تدــع اــم ..شعــترــ5ا ريغصــلا يبلق نضحــي بحــلا ءفدــب رعــشأ دــعأ مــل ..تاحــلاكــلا
 ..يحناوج يفَ حرفلا غدغدي

 اقشاع نرظتني راكبDا ملحو ..رابكلا ديعاجتو لافطDا ةماستبا ىتح تبلق ..اريثكَ كنع تثحب
 انـيزـح بـهي ابuصـلا اـيانـث tـبو ،ةـيداـمرـلا ريـفاصعـلا تاـقزـقز فلـخَ كـُتدراـط ..رمعـلا تاـفرـش ىلع
 ىلع ةـبرطضـ5اَ عومدـلاو ..راغصـلا هوجو يف ةءاربـلاَ كنـع تـلءاـس ..ةسـئابـلا انتنـيدـم ىلع اسكنـم
 نـم تلفنـي ناـخد طيـخَ كارأ امـئادُ تنـكو ..نـيروهق5ا سوفن يف ةروبق5اَ م(ـحDاو ..نويعلا تاـفرـش
 يبلق يفو ..uينيع يف ملــحلاَ كعيشــي ىلعDا ىلإُ دعتبــت �لظــتو ..ةفجــترــ5اِ ةضبــلا يعباــصأ tــب
.ام ناكم يف ..ام امويَ كاقلأ نأ ىسع ،ريغصلا

 ةـقارـشإ لـكو ..يبلقو يملـح ىلإ هـنافـكأ دمـي ..داـمر نـم ةـمامـغ يناشغتـي يدـيـساـي سأيـلا اـهو
 يناـمأ عرـجتأ اـنأُ تيقـبوَ تلعـف (يمـجو ..ديعـب نـمز نـم ةنـيدـ5ا ترداـغ كـنأ فرـعأ ..يسفن يف حرـف
:نوديز نبا

اـــنيفكي فــيطلاو ..اــنعنقي رــكذلا
 ..tعـلا سار نـم ابـيرـق سلـجأ ..ةـبرتـ5ا عراوشلا عطقأ ..tتنـيزـحلا uيمدـق ءاسـم لـك رـجأ تيقـب

 ..كانـه كارأ نأُ ملـحأو ..دوس تاـعزقـب اـفوفلم رمقـلا هـجوُ حفصتأ ..حلاصـلا يلولا تاـكرـبُ مهلتـسأ
 نـــم ..انـــم(ـــحأ نـــم ..انيبلـــق تاـــقد نـــم tبـــيرـــق ..رـــشبلا لـــك نـــع اديعـــب كعـــم نوكأ نأ يملـــح ناـــك
..انعومد نم ..انحارفأ

 ..tيلعلا يف كانه كارأ انأوُ ةطبغلا ينهدهت مك .َ.ريض�و
 ؟..� مأ هنم كبقرأ تنك يذلا ياقرمٍ ءار تنأأ يدــيساي يردأ تسل
؟� مأ ن�ا يناكمٍ ءارأ يردأ تسلو
 ُتعيض ..ةءوبو5ا ند5ا ةفصرأ ينتعزوتو ..ةبرغلا ينتدرش دقف ..يدــيساي ن�ا يلابأ تسلو
.ينع اديعبَ تمدام كلذ لكل ىنعم�و ..يتعرشأ لكُ تقزم ..يت(صوبُ ترسك ..ينيوانع لك

 نأ دعب ةنيد5ا ةياكحَ كيلإ لقنأ نأ وه ..ابعرم اسوباك يل ادغ ىتح يلع حلي لازام دحاو �مه
 تـيأر امـف ..اضـيأ لـمأتلـل جاتحـت اهنكـلو ..بـسحف درـسلل جاتحـت � ةبيجـع ةـياكـح يهو ..اهـَترداـغ
 ثـيدـح� سانـلاو داـمرـلا tـع صـئارـف ءاعنشـلا لتقـلا ةمـيرـج تزـه نأ ذنمـف ..بجـعأ �و اهنـم برـغأ
 ..اهنع �إ هفارطأ نوبذاجتي

 اهنـم ..ةروهشم ةدـيدـع قرـط اهـل تراـص دـقو ..ةبيجعـلا ةـياكحـلا هذـه صـقأ فيـك يردأ تـسلو
 ..فحصــلا ىلع مــئارــجلا تاحفــص اهنــمو ..ةمكحــ5او ةــطرــشلا رــضاحــم اهنــمو ..سانــلا تاعــئاــش
 دـق ءاـبدDا دـحأ نأ ىتح لـب ..مـهداـشرإو سانـلا ظـعول ةليـسو اهنـم اوذـختا دـجاسـ5ا ةمـئأ ىتحو
 ..نـــيدـــهاشـــ5ا سافـــنأ عطق ابيجـــع (سلـــسم tـــجرـــخ5ا دـــحأ اهثعـــب مـــث ..ويرانيســـف ..ةـــياور اهبتـــك
 ةوسنلا تلمـهأو ..مهـسورد ذيـم(تـلا يسن ىتح ..يلايـلو اـماـيأ بيجعـلا قودنصـلا ماـمأ مهسبـحو
 هيـف حور� تنمـس�ا نـم اـموك �إ ءاسـم ندـ5ا ىرـت (ـف ..لمعـلا نـع لاـجرـلا لطعـتو ..لزانـ5ا لاغـشأ

.ةايح�و



 ةثجــــلا"و .."ءاسنــــلا قوس" اــــهرــــهشأ اهــــل نــــيوانــــع عضو يف اوفلتخا دــــق سانــــلا ناــــك اذإو
 ناونعلا اهـل عضت نأ يف قحلا كـلو "ءاـ5ا لـسغ يذـلا داـمرـلا" اهيمـسأ نأ تـيأـترا ينإـف .."ةـبراهـلا
 اهـب لـسرأـس ارافـسأ اهتيمـسأ ءازـجأ ىلإ اهتمسـق دـقو ..اـناونع اهـل عضت � وأ ..ابـسانـم هارـت يذـلا
  .اعابت كيلإ

 نونجب كبحأ بلق

ُلuوDَاُ ْرف�سلا
)1(

 عفصت راطــمKا تــناــك ..Gيــل ةعــساتــلا ةــعاســلا براقــع غلبت مــل ءارمــحلا ىهلم نــم لــيوــطوــب زاوــف  جرــخ #ــح
 تاوـــصأ تـــلاعـــت هعـــمو مدـــمدـــي حارـــف اهـــكرـــحم رادأ ..ءارمـــحلا هـــترايـــس يف ىوتـــسا ..دراـــم بضغـــب ضرKا هـــجو
 ..يارلا ىقيسوم

 #ـح هلـك هرمـع عيضي هـنأو ..هوتـل قلطـنا دـقو صـقارـلا لفحـلا ءاوـجأ هـترداغمـب هرمـع رطـش عيضي هـنأ سـحأ
 امــم رثــكأ ناوKا لبــق برــش ،ةــحودنــم l نكــلو ..ةقفــش نود همهتلــت ةــهرــشلا نويعلــل ةصــقارــلا هــعولعــل دــسج عدــي
 ىلع طغـــض هنكـــلو ،هـــجاردأ دوعـــيو ،ةرايســـلا فـــقوـــي نأ مـــه ..لاـــم نـــم هعـــم اـــم لـــك "ةلـــشلا" ىلع قفـــنأو ،بجـــي
 ..هتدوع قيرط يف قلطنيل ةعرسلا ةساود

 تاجرعنم لخدي وهو هتعرس نم ففخ ..هينيع ىلع اهرئاتس لدست ةرمخلا تأدبو ..اناجيه راطمKا تداز
 عفر ..ةفيثكلا هبجح كتهت نأ ةفشاكلا ءاوضKا عطتست مل ،اشحومو ارفقم قيرطلا ناك ..ةريطخلا #علا سار
 ىشخي امــــنأــــك اديــــج دوقــــzا كسمــــي ماــــمKا ىلإ هــــعذــــجب لاــــمو ،حبكzا ىلع اهعضيــــل ةــــعرــــسلا ةــــساود نــــع هانمــــي
 ىداهتت هعولعل lإ هتليخم يف نكي مل ..ريغصلا ةباغلا قيرط ةرايسلا هب قشتل انيمي راد ..هتضبق نم تGفنlا
 ليستف مGستسlا lإ دب مهل سيل نيذلا #قشاعلا بولق ىلع هب فتلتل ئلتمzا اهدسجب �عثتت ،فوفصلا #ب

..مهقادشأو مهبويج
 تـــفرـــحنا ..اديعـــب طقـــس ..هـــمدـــص ..حبكzا ىلع طغـــض ..مزـــهنت داكـــت ةـــباغـــلاو قـــيرطـــلا عطقي ادـــسج ســـحأو

 مدـمدـت ةرايسـلاو دوقـzا ىلع دـسجلا لكـب أفكـنا ..ةـباغـلا يف ةـلوزعـم ةرـجش رـخآـب اهتـمدقـم تمطـتراو ..ةرايسـلا
 سـحأ ..هافـق ىلع اهـب تطغـضو ،دـيدـح نـم عباـصأ لارنجـلا ةزـيزـع هـمأ تدـم ؟عقو يذـلااـم ..يارـلا ماغـنأ ىلع
 ..هيتفـش ىلإ للـستي احـلاـم ائـفاد مدـلا أدـب دـقو قافتـسا نأ ئتـفاـم مـث هخـمو ،هينيـع ىلع اهتقـنرـش فلـت ةءامـغإـب
 دــسجلا هاجــتاــب اجــئاــه ودعــي عفدــنا ةأجــف ..ةرايســلا نــم لزــن ..ههــجو ىلع نــم مدــلا حسم ..ططمــت ..هــسأر عفر
 زاوــف هعفــص ..ةدــعاســzا بلطــي زاوــف ىلإ هدــي دــم ..ضوهنــلا لواــح ..دــسجلا لملمــت ..هيــلإ لــصو ..اديعــب ددمــzا

:خرصي وهو هافق ىلع



 ؟..ةدعاسzا بلطتو اهتلعف -
 ىلع هـبرضـي حارو نئـي ىجسم دـسجلا ثيـح داـعو ةوارـه لمـح ..بابـلا حتف ..ةرايسـلا ىلإ اعـيرـس داـع مـث

 عاقـيإ ىلع مدـمدـت تـلازاـم ةرايسـلا ثيـح هـجاردأ داـع مـث ..ثـهلي وـهو ةأجـف فـقوـتو ..هتـكرـح تأدـه ىتح هـسأر
.يارلا

 فقس قرخي داكي اجراخ رطzا نأو ..ءام رطقي هلك هدسج نأ سحأ هبنج ىلإ ةوارهلا اعضاو ىوتسا #ح
 مـل ..هيـف خرصـت هـمأ هـل تءارـتو ..ةرمـخلا ريـثأـت تحـت وـهو لتـق ةمـيرـج بكـترا هـنأ اضـيأ كردأو ..هيـلإ ةرايسـلا
؟ةرايسلاب تلعفام تلعف

 مدصـي داـكو ..يوسـلا قـيرطـلا ىلع اـهدوقـي نأ ردقـي داكـيl ةرايسـلا هـب لـيامتـت قلطـناو فلـخلا ىلإ عجارـت
 ..لباقzا هاجتlا يف ةيتآ ةرايس

 حتفو ءاروــلا ىلإ اهــب داــع ةريبــك ةجــض ةــثدــحم عدوتــسzا بابــب ةرايســلا ةــمدقــم تــمدــصا مهتيــب لــصو #ــح
 حار هنكلو اهبيجي نأ أشي ملو ..همساب حيصت همأ توص ىلع ةعرسب تاجردلا دعصي حارو ..اهلخدأ ..بابلا
.تاجردلا فصتنم يف هاقلت يهو ةريبك اهتأجافم تناكو ..اهيلإ عرسي

 ؟مدلا اذهو للبلا اذهام ؟تنك نيأ ؟كل عقو يذلاام ..زاوف
:ةلئاق هعبتت يهو تاجردلا لمكي حارو ،ةفئاخ تارظنب ىوس زاوف اهبجي ملو
؟رورم ثداح كل عقو له
 ىتح ناــعرــهت اــتداــكاــمو ،ةدــيرــفو ةروــن اهيتنــبا بلطــت اهــتوــص ىلعأــب خرصــت مKا تــناــك هتــفرــغ لــخد #ــحو

.هل ماعطلا ريضحتو ،زاوف سبGم ريضحت رمأ امهتطعأ
 اهــنK هتلئــسأ ةرثــكو ،مــلاــس اهــجوز ءاــغرــب هــبأــت نكــت مــل ةــعرــسب تاــجردــلا لزـنــت لارنجــلا ةزــيزــع تــناــك #ــح

 اهـــيديـــب اهـــمأ يمـــحت نأ لواحـــت يهو ..ةـــلوفطـــلا تاحفـــص بلقـــت ..ةرـــكاذـــلا فيـــفGـــت يف صوغـــتَ ةـــعاســـلا تـــناـــك
 lإ اهعفد ىلع ردقت مKا نكت ملو ..ةقحام قعاوص اهيلع لزنت تناك يتلا اهيبأ طوس تابرض نم #تريغصلا
 اهــشاهــجإ عاقــيإ ىلع مانــتو ،هيــلإ أجلــت ،ةحــيرــجلا اهــتدــلاو نضــح lإ أجلــم ةزــيزــع دــجت lو ،دــيدــشلا لــيوعــلاــب
.عطقتzا

 ءامسـلا نأـك ضرKا هـجو ىلع قـفدتـت تـلازاـم راطـمKا تـناـكو ..بآرـzا نـم ةرايسـلاـب تـجرـخ دـق ةزـيزـع تـناـك
 عباتـلاـك اهبـناجـب سلـجي وـهو اهـئارو نـم لـئاـط l يتلا هتلئـسأ نـع فـك دـق اهـجوز ناـكو ..Gـماـك ارـهد تنقتـحا
.ىريحلا هتلئسأ امتاك ،قئاف رثأتب ةنيزحلا اههجو تامسق هينيعب عباتي #مKا

.جاجزلا برضي هسأر داكي مامKا ىلإ ملاس أفكناو ،ةرايسلا تفقوتف حبكzا ىلع ةأجف تطغضو
 روــص اهــيرــظاــن ماــمأ تبــعGــت دــقو ،اهــيدــي اتلكــب دوقــzا برضــت تــحار لــب ةرايســلاــب lو هــب ةزــيزــع هــبأــت مــلو

 اــهريــس يف ترمتــساو ،اهنــع هتعــفد ىتح داــكاــمو ..اــئدــهم اــهوحــن هــيدــي دمــي مــلاــس عرــسأو ..ةلــخادتــم ةفلتخــم
 هبــش ةــجرعتــم عراوــش يف اهــب ردــحنت اهــترايــس ةــعرــس نــم تدازو ..اهينيــع نــم تــلزــن ةحيحــش اــعوــمد ةحــساــم
 ىلع ضهنت ميقتسم قيرط يف اهفده ىلإ ةهجتم دوعصلا اهدعب دواعت مث ،دامرلا #ع ةنيدم فوج ىلإ ةدبعم

  .ديدش ءادعو رفانت اهنيب راجشأ هيبناج
 ..ىرــخKا ةهجــلا نــم اهيــتأــي نأو لزنــي نأ اهــجوز نــم تبلــطو ةأجــف تفــقوــت ءافشــلا ةحصــم برــق تلــصو #ــح

 ذيملتـلاـك اهـماـمأ فـقو اـzو ..بولطـzا ذيفنتـب عرـسأـف ىقمـحلا اهـتاـفرصـت فرعـي هـنK شـقانـي نأ مـلاـس أشـي مـلو
.زاوف ةنياعم لجأ نم امهعم بهذيل دوعت ىتح اهارظتنيو لصيف بيبطلاب لصتي نأ هنم تبلط عئاطلا

 ليلـــــلا ةـــــيدـــــحتم ميهبـــــلا مGظـــــلا رادـــــج قشـــــت خوراصـــــلاـــــك ةرايســـــلاـــــب تقلطـــــنا ىتح اهـــــمGـــــك يهنت تداـــــكاـــــمو
.ءام ئلتمzا قيرطلاو ،راطمKاو



:1ةيشاح
 طاحــم بلقــك بوــصو بدــح لــك نــم #لفــلاو رــبونصــلا راجــشأ هنضحــت ،ةــباغــلا فوــج يف ءارمــحلا ىهلم عقي

 تـلزانـتو ..ةـعارزـلا ثوحبـل ازـكرـم لGقتـسlا دعـب راـصو ..ةنـيدـzا مـكاحـل اتيـب رامعتـسlا نـمز ناـك ..عGـضKاـب
 اذــه هامــس اذاــz سانــلا يردــي lو ،مهــتاداــسو موقــلا ءاربــك هــمؤــي ىهلم ىلإ هــلوحيــل دــعاقتــم لارنجــل ةــلودــلا هنــع
 رصقل ةبسن مأ ؟اهيلايل ةرمحو ةرمخلا نولل مأ ؟رمحKا ةيجراخلا ناردجلا نولل ةبسنأ ؟ءارمحلا ىهلم لارنجلا
 ةدايس نK ،لوKا ببسلا وه بلاغلاو ؟يراوجلاو ةرمخلا #ب هوعيضو ؟سلدنKاب دادجKا هديش يذلا ءارمحلا
 l يزاهتـنا لـجرـلا نأ ةنسـلKا ضعـب تـعداو ،اهـئارمـحو سـلدـنKاـب هـل ةـقGـعl يلاتـلاـبو ،يمأ هبـش ناـك لارنجـلا
 .ةيركسع ةبتر ةيأ لمحي

  :2 ةيشاح
l عيمجلا ىلع تكلم دقف لاؤسلا اذه حرط هسفن دحأ فلكي ملو ،هعولعل تءاج نيأ نم طبضلاب يردي دحأ 

 تـجرد اهـنأ اديـج رـكذـت يه اهنكـلو ،مـهرمـسو مهسـلاجـم ثـيدـح تراصـف ،اهـلامـجب مهتلغـشو ،مهـبولـقو مهـسوفـن
 اهـمأ ةقـفرـب تـناـك يذـلا حابصـلا كـلذ اديـج رـكذـتو ،داـمرـلا #ـع ةنـيدـم يحاوـض نـم ةـلزعنـم ةيـحاـض يف ةريغـص
 #ـــح رـــكذـــت ،لوزعـــzا يرـــيدزقـــلا امهتيـــب ىلإ ءاســـم اهـــب ادوعتـــل هـــكاوفـــلاو رضخـــلا تGضـــف ناعمـــجت قوســـلا يف
 لـــبازـــzا يف ردـــلا #ـــمرـــت":ةلـــئاـــق ةشـــهد اهينيـــع يفو ةيبصـــلا يف قدـــحت تـــحار فيـــكو ،ةليمـــج ةديســـلا امهتقتـــلا
 اــفوــخ مKا بلــق قدو ،اهتكســمأــف اــهدــي تدــمو ،ةاتفــلا ينيعيب ،ريســع �ا دنــع كــباقــع ؟ةيــلابــلا قرــخلاــب هنــيرــثدــتو
 ،عوبــسKا يف ماــيأ ةعــبرأ هــعولعــل اــهريعــت نأ لــباقــم رــهش لــك #ــنويلــم اهحنمــت نأ اريــخأ اقفــتاو ..اهــب تثبــشتف
.ةبآكلاب ةفوفلم اسمش ةقسانتzا ريغ ةيلابلا اهبايث يف هعولعل تناكو

 هـــعولعـــل تراـــصو ،تاونقـــلاو دـــئارـــجلاو روصقـــلاو سانـــلا ثـــيدـــح هـــعولعـــل تراـــص ىتح رـــهشأ lإ ضمـــت مـــلو
 نـطوـلا ةـيار تعـفر دقـل :Gـئاـق ريبـك لوؤسـم اهنـع ثدـحتو ،ءاـيرـثKاو تlارنجـلاو ءارزوـلاو ةlوـلا جحم ةصـقارـلا
.اهنيبج ةفاقثلا لثمم لبقو ..ملاعلا لود يف

:3 ةيشاح
 اهـب يمرـي يتلا تGضفـلا ه�مـت برـجأ بدـجأ رـهن يتفض ىلع جرفنـت ،زوجعـلا سـموـzاـك داـمرـلا #ـع ةنـيدـمو

 نـــم حيرـــلا اهيلـــع دـــسي ..قـــسانـــت lو ماظـــن ريـــغ ىلع تاـــيانبـــلا اهيـــف جردتـــت ..حاـــيرـــلا اهـــفذاقتـــت يتلاو سانـــلا
 اهنـم ابـيرـق زـنـت ،دبعـم قـيرـط هقشـت ريغـص لبـج ىلع ةيـناـث ةرـم رادـحنlا دواعـت ..ةريغـص ةـباـغ راجـشأ بونجـلا
 ةهجــلا نــم ةنــيدــzا دتمــتو ..ادبعــمو ارازــم اــهوذــختا مــث اــهورــجه دــق ناكســلا نإ ليــق يتلا ةيلــصKا داــمرــلا #ــع
..ةرخن خابسأ ىلإ ةطباه مث ةيوتسم مث Gيلق ةعفترم ىرخKا

 اهــعراوــش ىولتــت ..روســلا راهنــم قوــس اهطــسوتــي ..ةرذقــلا هايــzا كربــبو رفحــلاــب داــمرــلا #ــع ةنــيدــم ئلتمــتو
 ةنيدzاب قصتلت ةيوتسم ةريبك ةحاسم دتمت اهبونج نم بناج ىلإ ..ماظن ريغ يف عستتو قيضت يتلا اهتقزأو
 ةنـيدـzا اوسـسأ موـي نويسـنرفـلا اهـماـقأ ةمظنـم ةقيـنأ تاـيانـب اهـب موقـت ةهجـلا هذـه اـهدـحو ..ةـباغـلا يف صوغـت مـث
 ىتح ةيناطرس ايGخك اهلوح لتكتت ةيتنمس�ا لتكلا تئتفامو ،ةليمجلا ةنيدzا )la belle ville( اهومس يتلا

  .ةمخض تاراتكه نم اهلوحام لك تهوش

)2 (
 ةثــج وــهأ ؟قــيرطــلا #مــي ادتمــم هآر يذــلا اــم..اقلقــم اــحاحــلإ هسفــن ىلع حلي انــظ بــلاغــي يعماســلا مــيرــك لــظ

 ةريثكـلا تاـناويحـلا نـم ناويـح وـه مأ ؟قـيرطـلا ةـعراـق ىلع يمرو هـب ردـغ مأ ..ةـنونجـم ةرايـس هـب تـحوـط ناسـنإ
 اهـفاـت اسيـك نوكـي نأ ىأراـم ودعـي l امـبر وأ ؟ةلـتاـق ةـبرـض مقلُتـف يدـه ريـغ ىلع قـيرطـلا ربعـت نأ تداتـعا يتلا



l هل ىنعم.
 مــث انيمــي هــترايــس فــقوأ ..شاقنــلا لبقــيl انيقــي نوكــت داكــتو ،هسفــن ىلع رطيســت تلــظ ناســن�ا ةروــص نكــل
.لجرتو هترايس فقوأ سجاهلا دنعو بيرقتلاب Gيم عطقيل ..اهب رادتسا

 lويـــس لوحتـــي داكـــي رـــيزـــغ ءامـــب ترـــج دـــق قـــيرطـــلا فاوـــح تـــناـــكو ..هردـــحنم ثـــهلت تـــلازاـــم راطـــمKا تـــناـــك
 لواحــي امــنأــك ههــجو ىلع ئفكنــي سأرــلا مشهــم #لــجرــلا يوتلــم باــش ةثــج يأر اــم ناــك هنــظ قدــصو ..ةــمراــع
 ..توzا نم رارفلا

 تاضبن سسحتي هردص ىلع اهعضوف هانمي سد مث ..هيتبقر ىلإ #تفجترم #عبصإ دمو ..اثج هسأر دنع
.هبلق

..داعتبlاب عرسيو هترايس يطتمي عرسأ لب ،هب هبأي ملف #نرلا يف حلأو لاقنلا هفتاه سرج نرو
 امـنأـك قمعـب سفنـتو ..ةـطرـشلا زـكرـم ماـمأ ةـيداـمرـلا هـترايـس يعماسـلا مـيرـك فـقوأ ةـعاـس عبر نـم لـقأ دعـب

 هـماـمأ فقـي يطرـش ناـك بابـلا ديعـي نأ لبـقو ..اـعرـسم لزـنو بابـلا حتف مـث ..ةريطـخ ةـثراـك نـم ةاجنـلاـب سـحأ
:رمKا هل حرشي يعماسلا ميرك عرسأو ،هشاشر راهش� ادعتسم

..قيرطلا ةعراق ىلع اهتيأر ةثج نع غلبK تئج -
 طـباضـلا غرفـي امثـير راظتـنlا ةـعاـق يف سولـجلاو ،لوـخدـلاـب هيـلإ راـشأو ،هـمGـك لمكيـل يطرـشلا هلـهمي مـلو
 ..هلمع نم

 ..هباصأ يذلا للبلا جاعزإب سحي وهو ،هناكم نم ضهن نأ ئتفام مث ،ليوط يبشخ يسرك ىلع ىوتسا
 ىحلب #يــبراــهرإو #ــمرــجz رادــجلا ىلع تقلــع اروــص لــمأتــي حارو ،هينيــع كــلد ..هلــيدنمــب اهفظــن ..هــتراظــن عزــن
 لكـل مدقـت ةيـئارـغإ غلابـمو ،مهيلـع ضبقـلا ىلع ةدـعاسملـل #نـطاوملـل ءادـن بتـك روصـلا تحـتو ،ىحل نودو ةلـيوـط
.كلذب موقي نم

 لــماــك ىلإ للــستي للبــلاــب ســحأ هــنK �ا دمــحف لوــخدــلاــب يطرــشلا نــم نذ�ا ىقلت سولــجلل مــيرــك داــع #ــح
.سبGم نم هرثدي ناك ام لك اقرتخم هدسج

 سولــجلل داــعو ،يعماســلا مــيرــك حفاــص ..دــيدــشلا ءايــع�ا حمGــم ودبــت ههــجو ىلعو هــناكــم نــم طــباضــلا فــقو
.فقوت نود نري حار يذلا فتاهلا #نر ىلع دريل

:طباضلا لأس
؟ةثج نع غلبت تئج نذإ -
 ىلع ةاقلم ةثجلا هتيؤر ىتح ..يعماسلا ةفيلخ هابأ اكرات هتعرزم نم هجورخ ذنم رمKا حرشي ميرك عفدناو
.اهتوم نم هدكأتو قيرطلا ةعراق

 دادـع�ا هـلاـجر نـم بلطـي  عرـسأ ىتح هيلـع عيقوتـلا مـيرـك نـم بلطـيو ،رضحـzا ةـباتـك لمكـي طـباضـلا داـكاـمو
.ناكzا ىلإ لاقتنGل

)3(
 تلــخد ةlابــم نودو ،ةللبــم اهــبايــث تــناــك ..اــهراظتــناــب اهــجوز تــكرــت ثيــح ءافشــلا ةحصــم ىلإ ةزــيزــع تداــع

 �تـــما دـــقو اهلبقتـــسي بـــهو ..اهـــجوز عم اـــهراظتـــناـــب هـــتدـــجو يذـــلا بيبطـــلا بتكـــم ىلإ ةرـــشابـــم ةهجتـــم ةحصـــzا
:ةشهد

.ةكرعم نم ةدئاع كنأك ؟كل عقو يذلا ام -
 :هلجعتست تحار لب همGك ىلع قلعت نأ أشت ملو



رمخلا نم ةريبك ةيمك لوانت هنأ رهظيو ..ديدش للب هباصأ ..بعتم زاوف -
:تلصاوف تمصلا ىِمح ىلإ عجارتف ،#تفيخم #نيع هيف تعفرف قلعي نأ ملاس مهو
           ةعباتzاو ةحارلا ىلإ ةجاحب وه ..ةحصzا ىلإ هلمحو هتنياعz فاعس�ا ةرايس يف انعم بهذت نأ وجرأ
 بيبطلا بكر #ح يف ..فاعس�ا ةرايس يف ليوطوب ملاس بكر ..قلعي نأ نود رمKا دعي بيبطلا عرسأو

 هدــض ىوــعد تعــُفراــم اذإو ،ءارمــحلا ىهلم بــحاــص عم مــصاخــت اهنــبا نأ قــيرطــلا يف هــتربــخأ يتلا ةزــيزــع عم
 يف ةحصzا لخد دق زاوف نأ دهشيف كلذ يعاري نأ ريخKا يف هنم تبلطو ..ةلئاعلا ةعمسل اهيوشت كلذ نوكيس

.مرجلا هباكترا مدع ىلع هل Gيلد نوكتل ءاسم ةعبارلا دودح
 ىلع هلقـــن ىلإ ناـــضرمـــzا لـــجعو ،فاعـــس�ا ةرايـــس ىلإ هلمـــحب رـــمأ ىتح زاوـــف صحـــف بيبطـــلا لمـــكأ نإ اـــم

 هــلاحــل نطــف نأ ئتــفاــم مــث ..ةزــيزــع عم تيبــلا لــخاد ءاقبــلا يف ةذــل دــجو يذــلا بيبطــلا نارظتنــي ايقــبو ،لمــحzا
 باسنـي ،اعيـبر نـيرـشعلاو ةسـماخـلا تاذ ةدـيرـف ىلع ناتتبثـم هانيـعو تيبـلا رداغـي حارو ،جورـخلا يف نذأتـساـف
 ضيــــبKا اهــــبوــــث عم ماجســــنlا نــــم ريثكــــبو ،جاهتــــبlاو حرفــــلا نــــم ريثكــــب اهيفتــــك ىلع مــــحافــــلا دوــــسKا اــــهرعــــش
 اهينيـع يف اـم بيبطـلا لصيـف ظـحlو ..ىلعKا ىلإ #علطتـzا اهـيدـهن سافـنأ متكـي نأ عطتـسي مـل يذـلا فـشاكـلا
.ىلوKا ةرملل امهآر هنأك ،هنم صلختلا هيلع بعص مامتهاو رحس نم

 ةـــقرـــح نـــم اهيـــف ةرـــسكتم ةربنـــب لوقـــت يهو بيبطـــلا لصيـــف يفتك ىلع تـــبرـــت تـــحارـــف كـــلذ ةزـــيزـــع تـــكردأو
:ةريغلا

...زاوفب متها ..كعم سولجلاب دعسنسو ابيرق انروزت نأ وجرأ -
.هفلخ همGحأو لصيف بلق ةكرات مGظلا حنج تحت مهب فاعس�ا ةرايس تقلطنا
 اهــثدــحو اهيــلإ سلــج دــق ناــكو ..هبلــق يف اــم ءيش كرــحت اــهآر املــك ناــكو ،تارــzا تارــشع ةدــيرــف ىأر دقــل

 سحـي مـل اقلطـم ادـبأو ..مويـلا اهـب ترـهظ يتلا ةنتفـلا لثمـب اـهرـي مـل اقلطـم ادـبأ هنكـل ،ىوجنـلا نـم ائيـش lدابـتو
   ؟ةأرما lإ اريخأو lوأ ةايحلا لهو ؟يه ءاسنلا يف عون يأ ..مويلا سحأ امك اهتاذ يف لولحلاب

 نــم تارــشع ..سلــجي نأ ىتح عطتــسي مــلو لــب ،هــبايــث ىتح ريغــي مــلو ،هــشارــف ىلإ لــيوــطوــب مــلاــس دعــي مــل
 روثـتو روفـت دـق اهـنأ فرعـي ..ؤرـجيل نكـي مـل هنكـل هتـجوز ىلع اهـحرطـي نأ بجـيو ،هدلـخ يف رودـت تـناـك ةلئـسKا
.ةجعزم سيباوك مهليل بلقتو ،ناكربلاك

 رزاجـz اروـص مدقـي ناـكو ،زافلتـلا زاهـج لفقـي نأ نودو ،رونـلا لعشـي نأ نود ..لابقتـسlا ةـعاـق يف ىوزـناو
.ةنيدملل لماش رامدو لافطأو خويشو بابش ..ءGشأ ..#نج

 هيــقاــس دــمو ..هــسأر تحــت #تكبــشzا هــيدــي اعــضاو هرــهظ ىلع ددمــت ..ةرــخافــلا ءارمــحلا ةكــيرKا ىلع سلــج
 عزنـــب ماقـــف هيلـــجر يف دـــيدـــش طغضـــب ســـحأ مـــث ،ىرـــسيلا ىلع ىنميلا عضو ..ةكـــيرKا نـــم رـــخ£ا بـــناجـــلا ىلع

..هتيعضو نم ريغي نأ نود هئاذح
z؟ةــساردــلا ماــيأ ةقيــفرو ؟هابــص ةقيــفر تــناــكو رــهاطــلا تنــب ةيبــهذ جوزتــي مــل اذاــ zيف حيصيو ؤرــجي مــل اذاــ 
؟اهريغ ديرأ lو اهبحأ ينإ عيمجلا

 رصتخـي امهنـم لـك أدـبو ،بحـلاـب ناقفخـي امـهابلـق أدـب يتلا ىلوKا تاطـحzا ىلإ هـب دوعـت هـترـكاذ تـباسـناو
 لدت تناك امهيدسج يف ةضبن لك نكلو ..اضيأ يه ؤرجت ملو ،كبحأ اهل لوقي يك ؤرجي مل ..رخ£ا يف ملاعلا
 ءاوهلا تامسن يف ..سابللا يف ىتحو ..#مدقلاو ..نيديلا يفو ..دودخلاو ..هافشلاو ..نويعلا يف ..كلذ ىلع
 مـــتو ،اهـــب تبجـــعأو ،مامـــحلا يف هـــمأ اهتقتـــلا ..ديعـــب نـــم اـــهءاـــج اـــباـــش ةيبـــهذ تـــجوزـــتو ..ناقشنـــي اـــناـــك يتلا
؟� اناتهبو اروز اهبسنن انتابيخ يه مأ ؟�ا ردق وه له ..جاوزلا

 درمـت مونـلا نأ lإ ،اهـموـن بايـث تـسبل اهـنأو ،ائـفاد اـمامـح تذـخأ دـق اهـنأ مـغر ةزـيزـع منـت اـz اهتـفرـغ يفو



 زاهجـب ةلغشنـم اهعـباـصأ تـناـك ..فGتـخlا لـك #فلتخـم يساـنK اهـنأـك اعيمـج اهـساوـح ترـفانـتو ،اهينفـج ىلع
 رــيرــسلا ءاطــغ ىلع ءاكــتlا ناــحوارــي اــهابنــج ناــكو ..ةصــقار ةيــبرــع يناــغأ ناعــباتــت اــهانيــع تــناــكو ..مكحتــلا
 ةـكرعـم رامـغ ضوـخ ةطـخ مـسرـت يه امـنأـك قيـقدـلا ليصفتـلاـب مويـلا عقواـم طـيرـش ديعـي اهنـهذ ناـكو ..يرـيرـحلا

يرصع شيج دض

)4(
 لزنو ..ىرخأ اهقحلتو ،ةيندم ةرايس اهقبست ةطرشلا ةرايس تفقوت #ح Gيل ةرشع ةيداحلا ةعاسلا تناك

 #جـــجدـــم اوـــناـــك اعيمـــج مهنكـــل يندـــم سابلـــب مهضعـــب ،يعماســـلا مـــيرـــك هددـــح يذـــلا ناكـــzا يف ةـــطرـــشلا لاـــجر
.ةحلسKاب

 ىلإ عفدني حارف ،ةثجلا ناكم نع ةطرشلا ةرايس يف مهعم ناك يذلا يعماسلا ميرك نودعس طباضلا لأس
.هحمGم ىلع ةشهدلا تشرع دقو ،لامشلا تاذو #ميلا تاذ اتفلتم هانميب اريشم ناكzا

!�ا ناحبس ..انه تناك اهنأ مسقأ انه تناك
 ةمهمـب مهضعـب ماـق #ـح يف ،ةفـشاكـلا ءاوـضKا #لمعتـسم ءاحـنKا لـك يف نوثحبـي ةـطرـشلا نـم عمـج قرفـتو
.ةسارحلا

 :ةثجلا دوجو نم سئي دقو ،طباضلا لاق
ميخو هباقعو ..ةطلسلل عينش جاعزإو ..ميرك يساي بذاك غيلبت اذه
 ،ةبـقرـلا #ـيارـش قـيرـط نـع اهضبـن سـجو ،اريثـك اهلـمأـت هـنأو ..اـهآر هـنأ نامـيKا ظلـغأـب مسقـي مـيرـك حارو

..اهتوم نم دكأت هنأو ،بلقلا تاقد قيرط نعو
 دــقو ،مGظــلا حنج تحــت مهــتارايــس نوطتمــي #ــسجوتــم اوــعرــهف ،ةدوعلــل دادعتــسlاــب لاــجرــلا طــباضــلا رــمأو

 حار يذـلا طـباضلـل هـمدقـي حارو ،ائيـش دـجو هـنأ ىلإ اهبنـم مـهدـحأ توـص عفتراو ،ةفـشاكـلا مهحيـباصـم اوأفـطأ
 .حابصzا رون ىلع هصحفي

 l مــيرــك نكــل نرــي فــتاهــلا ناــك ةــيادبــلا يف ..ىودــج نود ةثــلاثــلا ةرملــل لاصــتlا مــيرــك ةــجوز ةراوــن تداــعأو
 ..امامت هقلغأ دقف ةثلاثلاو ةيناثلا ةرzا يف امأ ،دري

 ىلع درــي l نأ هــتداــع نــم سيــلو ،تيبــلا ىلإ عوــجرــلا نــع رــخأتــي نأ مــيرــك ةداــع نــم سيــل ،¤نإ رــمKا يف -
.هقلغي وأ فتاهلا

 تارـzا ددـع سفـن اهـمGـك ديـكوـت  ةراوـن تداـعأو ،يلاوتـلا ىلع ةعـباسـلا ةرملـل مGكـلا اذـه ةردـب هتـخأ تداـعأ
 هـتداـعإ يف اريـخأ تحجـن دـقو رغـصKا مـيرـك نـب رـساـي اهنضـح ىلإ ةردـب تمـضو ،امهيهـجو ىلع ثـهلت ةريحـلاو
..متعzا عراشلا ىلع اهاف رغفت تلظ يتلا ةذفانلا برق يسركلا ىلع اهسولج نم كرحتت نأ نود مونلل

 نــم ابــيرــق سولــجلل تداــع مــث ،عراشــلا جاجــف يف اــهرصــب تقــقدو ،ةذــفانــلا نــم رظنــلا ةراوــن هتــجوز تداــعأ
 ةيطئاحلا ةعاسلا ىلإ اهسأر تعفر دقو ،ةردب

.دعي ملو ليللا فصتنم ىضم ؟ن£ا لمعلام -
 عراشلا ىلإ اهرصبب يمرت يهو ةردب تدرو
..عراشلا اذه يف ةدحاو  ةرايس رمت مل #تعاس ذنم -
 ىوصقلا ةرورضلل lإ ةرشاعلا دعب لقنتلا نع نوعطقني سانلا -
 ةـــلاـــح فورـــظ تحـــت دGبـــلا فورـــظ نأ ناـــكردـــت امهـــف ..ةظيلغـــلا هـــلابـــح امهيقنـــع ىلع فلـــي فوخـــلاو اتتكـــسو

 اريثـكو ..بـقاوعـلا ةريطـخ ةرـماغـم دعـي Gيـل لقنتـلا نأو ،ادـج ةبعـص تحبـصأ باـهر�ا لوـه دادتـشاو ئراوطـلا



 نكــلو ،ريفنــلا يف lو ريعــلا يف تــسيلو ..لــبانــلا يف lو لــباحــلا يف تــسيل ةئــيرــب اــحاورأ صاــصرــلا دصــحاــم
.ملاظ توم ىلإ اهردق اهقاس

 ،ىفشzاـب وأ ،ةـطرـشلاـب لاصـتlا بوـجو ىلإ ةركفـلا نـع تـلدـع مـث ،هنـع اثحـب جرـخت نأ ةراوـن دلـخ يف رادو
:هريرس يف يبصلا عضتو اهناكم نم موقت يهو تلاق ةردب نكل

.ةلأسzا يف فرصتي نأ هيلع بجي ؟..يوايحيلا حتافب انلصتا ول اذام -
.هتاراسكناو هيسآمب اطنحم لازام يوايحيلا حتافف ةركفلل ةراون عجشتت ملو
 عجارتت هتملظ تناك..عراشلا ىلإ اهتبقر تدمف ..ةرايسلا كرحم توص اهعمس ىلإ ىهانت درلاب تمه اzو
.ةرايسلا حيباصم مامأ ةمزهنم

 اهمضي وه فقوو ..مGكلا نع اهعنمتل عومدلا اهتقبس دقو هردص ىلع تمترا ىتح تيبلا جلي ميرك داك ام
 ةردـب هتـخأ ىأرـف هرصبـب تفتـلاو ةدـحاو ةليـل وـلو بيبحـلا ءفد قارـف بعـصأ اـم ..ارـهاـق ابعـت بـلاغـي هردـص ىلإ
 ..عومدلاب اهانيع ت�تما دقو ،اهرود رظتنت

 ءانفــلا نــم ىرــخKا ةفضــلا نــم اهتيــب يف بKا ةــجوز تــناــكو ،اــمايــن راغصــلا ناــك ،رادــلا ىلإ اعيمــج Gــخدو
.ةنيزو هكاوف راجشأ ئلتمzا عساولا

.امهتكلمت يتلا ةريبكلا ةريحلا نع اريبعتو ،ةقيقحلا ةفرعz اعلطت ميرك ىلع ةريثكلا ةلئسKا تلاهناو
 ىلع هسفـن لمـحي وأ ،اـماعـط بلطـي نأ ¤مـهو ،دـيدـش راصتـخاـب نكـل ،اهـلوأ نـم ةـياكحـلا درـس ديعـي مـيرـك حارو
.هسبGم ر¦يغي نأ نود وه ثيح مانف هبلغ ساعنلا نكل ،مامحتسlا

 ..اهتقحلو هءاذح تعزنف اهيدي ةردب تدمو ،ةرذاحم اهناكم نم ةراون تماقو
 :4 ةيشاح
 دحاولا تيبلاو لب ..بسحف ةدحاولا ةنيدzا مهنيب عمجت مل ..يعماسلا ميرك ةلاخ نبا وه يوايحيلا  حتافو

 يف امهليجسـت ىلإ ناتلـئاعـلا ترطـضا ىتح ،راهـن وأ ليـل يف ناـقرتفـي ناداكـيl اعـم ةـلوفطـلا ايضـق دقـل ..اضـيأ
 هيف راتخا يذلا تقولا يفف تفلتخا امهلويم نكل هدشأ ىلع امهنيب سفانتلا ناكو ،#يحلا #ب ةطسوتم ةسردم
.ةفسلفلاو بدKاو عامتجlا ملع ةسارد ىلإ يوايحيلا حتاف لام ،ةعارزلا ةسارد يعماسلا ميرك

 هتيب نم ذختي يوايحيلا حتاف ناك ،ةعرزzاب Gماع هتقو مظعم يضقي يعماسلا ميرك ناك يذلا تقولا يفو
 ارورـــم سويشفنـــكو طارقـــس نـــم هادـــي هلصـــت اـــم لـــك أرقـــيو ،ةـــفاقثـــلاو ركفـــلاو ملعـــلا ةنبـــهر اهيـــف سرامـــي ةعـــموـــص
.يكسموشتو تراكيدو طناك ىلإ يبرع نباو ليفط نباو دشر نباو يلازغلاب

 اكرات ،هيدلاو لامآ ابيخم جاوزلا ضفري لظ يوايحيلا حتاف نإف ،ادlوأ ابجنأو ةراون نم ميرك جوزت اذإو
بتكلا جوزت حتاف :همأ ةلوقم ادكؤم ،هنم لقKا هتوخ� ةصرفلا

 ،ىقيسوــــzا عامــــسو لــــمأتــــلاو ةءارقــــلا يف هتــــقو يضقي ،سانــــلا lزتعــــم تاونــــس يوايحيــــلا حتاــــف ىضق دــــقو
 نــب يح هيمســي ناــك يذــلا يعماســلا مــيرــك ةــلوفطــلا قــيدــص وــه هــتولــخ ماحتــقا ىلع ؤرــجي ناــك يذــلا ديــحوــلاو
:لوقيو بقللا اذه عمسي وهو ةوشنلاب سحي يوايحيلا حتاف ناكو ،ناظقي

#قئافلا #يلعلا تاجرد كلت ..هنوكأ ينتيل -
     .سانلا عقاو يف مهلاثمأو يحو نامGسو لاسآ نع ثيدحلل هتيهش حتفنت مث
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 امـك زافلتـلا لازاـم ..بيـهرـلا تمصـلا ءاشـغ قزمـي ءاضفـلا يف لجلـجي نذؤـzا توـص ىلع هـموـن نـم ظقيتـسا

 ةــعاســلا يف رظــنو هينيــع كرــف ..ءارمــحلا ةكــيرKا ىلع هتسلــج يف لدتــعا ..ةينــيد حئادــم ثبــي ناــك هنكــلو ،هــكرــت



 لـك لـشي داكـي بعتـلا ناـك ..هـيدـيو هيلـجر دـم ..اـحابـص ةسـماخـلا وحـن فـحزـت ةـعاسـلا براقـع تـناـك ..ةيطـئاحـلا
..هيف ةكرح

 هتجوز ىلع اهحرطي نأ مويلا عيطتسي له ..هنهذب رودت تناك ةريثك ةلئسأ ..سمKا ةليل ىلإ ةركاذلاب داع
 اهيلـع هرصـب زـكر نإ اـمو ..اهنيحـل تظقيتـسا دـقو هيلـع تلـخد هـناكـم نـم فوـقوـلاـب ¤مـه #ـحو ؟..لارنجـلا ةزـيزـع

:تلأسو حابصzا تلعشأف اهعباصأ تدم ىتح
 ؟ةكيرKا ىلع انه كليل تب -
:تلصاو مث هئفطتف زافلتلا وحن هجوتت يهو تاظحل تتمصو

 نكمـي ،رـمKاـب هربـخK لارنجـلا ىلإ ةحصـzاـب كتـكرـت #ـح ةـحرابـلا تبـهذ دقـل ..اـحابـص زاوـف روزـن نأ بجـي -

.اندعاسي نأ
 لأـسو ،هـسأر عفرو هيفـك كـلدـي حارو ،ةلـيوطـلا هعـباـصأ كبـش ..هـتريـح نـم رطـش نـع اـباوـج اذـه اهـمGـك ناـكو

ةعرسب
؟معدلاو طايتحlا اذه لك ىلإ جاتحي ىتح زاوف لعف يذلاام -
...لتقلا ةميرجو ،اناسنإ لتقي داك دقل -
هسولج نم موقيو ،همامأ هدجو افخ سبلي وهو ملاس اهعطاقو
     ...ءاوسو هترايسب اناسنإ مهد هنكلو ،اناسنإ لتقي مل وه -
:لوقت يهو ةعجار زيزع ترادتساو
؟...نم نبا وه تيسن مأ ..مكاحzا تاعاق lو ،ةطرشلا زكارم لخدي نأ زوجيl ةلئاعلا فرش
 احــجرأتــم لــيوطــلا اهــطرــقو ،ايهــش دروتــzا اــهدــخ رــهظف ةرادتــسا فصــن ترادتــسا مــث ،اهــناكــم يف تفــقوــتو
:تلاقو

.ةرمخلا ريثأت تحت وهو ،ءارمحلا ىهلم لخاد ةعامج عم مصاخت دق زاوف نأ بيبطلا لصيف تربخأ دقل
 هسفن تأده دقو ،ةكيرKا ىلع ادتمم هناكم ىلإ ليوطوب ملاس داعف ،مامحلا ىلإ ةهجتم ةزيزع بابلا علتباو

Kا نـم ىرـخأ ةـماود لـخد هنكـل ..هلغشـي ناـك امـع ةـباـج�ا ىقلت هـنKةلئـس.. zةيضقـلا هذـه عم هتـجوز فرصتـت اذاـ 
 اــناســنإ اــهدارــفأ دــحأ ساد نإ فرــشلا اذــه ريضــي اذاــمو ؟ةلــئاعــلا فرــش اهينعــي اقــح لــهو ؟مامتــهlا اذــه لكــب
 ؟هلتقف

 يف هــعاقــيإ فزعــي ناــك ةزــيزــع ءاذــح بعــك توــص هدــحو ..ةحصــzا يف اــناــك ىتح نــمز نــم ةــعاــس lإ يهاــمو
 سيكلا لوح ..فلأ امم ربكأ تدب يتلا اهتزيجع ىلع هرظن زكر دقو اهعبتي ناك ملاس هدحوو ..ليوطلا قاورلا
 كـلذ ريـغ اـمأو ..ةعيـط ةأرـما تـسيل اهـنأ يه ةزـيزـع صقنـياـم ،هسفـن ةرارـق يف ددرو ىرـخKا هدـي ىلإ ضيـبKا
 نكـل رـهاطـلا تنـب ةيبـهذ نـم ريثكـب لمـجأ يهو ..اهتعيبـط نـع ائيـش فرعـي مـل لـجر لـك اـهانمتـي ةلـماـك ةأرـما يهف
 lإ هدعـب سيـلو ؟اذـه ريـغ ةأرـzا لـهو ..ريمنـلا بذعـلا ءاـzاـك ..ةشعنـzا ةمسنـلاـك ..ةنيكسـلاو دوـلا نـم عبن ةيبـهذ

؟اسرتفم هلعجي ام ةيشحولا نم هيف نوكي دق مدو محل نم دسج
 ..ةفرغلا فوج ىلإ اهرصب تدم ..اهلظك اهفلخ ملاس فقوتو ،ةأجف تفقوتف اهنبا ةفرغ دنع ةزيزع تلصوو

 ،ضيـبأ يسرـك ىلع هنـم ابـيرـق تسلـجو ،ةـفرغـلا لـخدـت اهيلـجر يطـشم ىلع تـباسـناو ،امـئاـن لازاـم زاوـف ناـك
 ناك هنكلو هدي نم ضيبKا سيكلا عضي نأ نود اهبناجب افقاو يقبو لخدف اهفلخ ملاس كرحت ىدصلا عجركو
 ةزيزع لعفت تناك هلثمو ،زاوف يف قدحي

 ىريــل رادتــساو هينيــع حتف ..زاوــف نطــفو تــفاــخ توصــب ةزــيزــع تدرو ،ةيحتــلا تقــلأــف ةــضرمــzا تلــخد ةأجــفو



:تلأسو هتلبقف هدخ ىلإ اهتبقر ةزيزع تدمو ..ناوبKا اهدر ةبضتقم ةيحت ىقلأو ،همأ مث هابأ
lاح نسحأ مويلا تنأ
؟ديدج نم له ،ريخب ينكل رجفلا ناذآ ىتح تمنام
 اهتطسب هكاوفو محل حئارشو اكعكو ىبرم جرخت تحارو ،ضيبKا سيكلا ىلإ اهدي تدم لب مKا هبجت ملو

 هينيـع لقنـي هـناكـم يف فـقاو مـلاـسو ..ذذلتـم ملستـسم وـهو ريغصـلا يبصلاـك اهنـبا معطـت تـحارو ،رـيرـسلا ىلع
 . ءاسن ةيبرت :ددرت ُهسفنو ،هتجوزو زاوف #ب

 ،هـــب تقحـــل نأ ةزـــيزـــع تئتـــفاـــمو ،لامشـــلاو #ميـــلا ىلإ ةتـــهاـــب تاوطـــخ يف اـــكرـــحتم قاورـــلا يف فقيـــل جرـــخو
 اهعـم لـخدو ،ةراحـلا ةيحتـلا ةزـيزـع ايحـف ةـفدـص جرـخ يذـلا بيبطـلا بتكـم ىلإ تعـفدـناو ،ةعـيرـس ةرظنـب هتـجدـح
.مامتها يأ اzاس ريعي نأ نود اهانمي نم اهدوقي بتكzا ىلإ

 .ددري وهو هتضبقب هبرضو ،رادجلا ىلإ رادتساف ملاس رثأتو
.نمزلا اذه ىلع ةنعللا
 تاونقـلا ىدـحإ ىلع ةينـغأ عباتـي وـهو ،مونـلا ىلإ دوعـي نأ لواحـي ناـك يذـلا هنـبا ىلع لوـخدـلاـب عرـسأ مـث

.ةيبرعلا
؟يبأ �ا ءاش نإ اريخ
 ،هـل اـهرـيدقـت مدـعو اـهدرمـت وكشـي ..اهنـبl ةزـيزـع وكشـي حارو ضيـبKا يسركـلا ىلع ابـضاغـم بKا سلـجو
:انوهم لوقي وهو هيبK زاوف رادتسا ..اهسفنب رومKا ريبدتو

 اهنكـلو ،اهـلوـح نـم هلـك مـلاعـلا تبضـغأ وـلو دـيرـتاـم لـك لعفـت دـق ..اهـفرـعأ امـم رثـكأ يمأ فرعـت تـنأ يبأ اـي
.اضيأ ةعرسب ىضرتو ةعرسب بضغت ..ضيبأ اهبلقو ،ةبيط اهتاقامح لك مغر

 دنــع هعــباــصأ اكبــشم ىرــسيلا ىلع ىنميلا اعــضاو ماــمKا ىلإ هيلــجر دمــف يسركــلا ىلع مــلاــس ىخرتــساو
 تنـــب ةيبـــهذ عم ةليمـــجلا هـــماـــيأ هـــترـــكاذ ىلإ تداـــع دـــقو هيـــماهـــبإـــب بـــعGتـــي حارو ،هينيـــع ضمـــغأو ،هنطـــب لفـــسأ
 فزتل ةيبهذب جرخي بكوzاو ،بيصعلا مويلا كلذ دهاشم هتركاذ ىلإ تزفق دقو ههجو حمGم تسبع مث ،رهاطلا

..هفرعت ملو اهفرعي مل لجرل اسورع
 يه لـــهو ؟تـــلازاـــم مأ ؟تـــجوزـــت لـــه ؟اهـــب ردقـــلا لعـــف اذاـــمو ؟ن£ا يه نـــيأ ،ةلـــمرKا ةيبـــهذ ةـــيؤرـــل هبلـــق نـــحو

   .همGحأ تلاتغاف هنع ثحبت ةزيزع تلخدو ....اذامو ؟اهيتنبا عم اهتيب يف يه مأ ،اهلهأ عم شيعت

)6(
 ىلإ جورـخلل اهسفـن دعـت اهـترـجح يف ةردـب ..هرـسأـب تيبـلا ىلع ميخـي قبطـم تمـص ..قـئاـقد عضبو ةعـساتـلا

 ..هلخد ..مامحلا ىلإ هجتت ضيبKا يدلجلا لعنلا كاكتحا تاوصأ ..ءادغلا ماعط دعت خبطzا يف ةراون ..لمعلا
 حتف ..هـجوـلا لـماـك ىلع طـسبنت تأدـب تادعجـت #ـب نـم لطـي بعـتو ..رـهاـظ بوحـش ..ةآرـzا ماـمأ افـقاو ىوتـسا
 ططــم ..#نيعــلا ضايــب فلــت داكــت ءارمــح طويــخ ..ىرــسيلاــف ىنميلا هنيــع نفــج بحــس ..ةآرــzا يف اديــج ةينيــع
 ريفـص ىوـس اهنـم قلتـي ملـف ةيفنحـلا حتفو ..تارـم ةدـع هعـباـصأـب هرعـش شفـن ..نـيدـخلا دلـج ةـبابـسلاو ماهـب�اـب
.درابلا ءاzاب ذذلتي حارو لسغzا ىلع هعضو ءانإ �م ،#ميلا ىلإ لام ..حيحفلا هبشي لصاوتم

 قـسانـت اهسـبGـم ىلعو ..جورـخلاـب مهـتو اهتظفحـم لمـحت ةردـب هتـخأ ىقتلا راطـف�ا لوانتـل خبطzا لـخدـي وـهو
 ىنغت يتاولــلا تايــبرعــلا نســح اهينيــع يفو ..حتافــلا يداــمرــلا رامــخلاو يشيشحلا باجحــلا جزامــت يف بGــخ
.ريبكلا اينابسإ رعاش اكرول نهب ىنغتو ،اثيدحو اميدق ءارعشلا اريثك نهب

:هدورش نم هتجرخأو



.احاترمَ تحبصأ ..ديعس كحابص
فلخلا ىلإ #عجارتت كنأك ..lامج تدز كرمع يف ماع داز املك ..دعسأ كحابص
.تيبلا رداغت تحارو ،ءارط�ا اهبجعأ دقو تمستبا
        .راطف�ا هل دعت يهو ،ةراون هتجوز ماوق لمأتي ماعطلا ةلواط ىلإ سلجو ،خبطzا لخد
:هيلإ رظنت نأ نود هتلأس
؟ريخب تحبصأ
.امئاد ريخب انأ 
 ،لlدـــب اـــهدـــي تبحـــس ..اهيلـــع ةقيمـــع ةلبـــق عبطيل اـــهانمـــي كســـمأـــف ،#ـــجانفـــلاو قـــيرـــب�ا عضت اهـــيدـــي تدـــمو
:ةمستبم لأست يهو ىبرzاو كعكلاو زبخلا ميدقتي تلغشناو

؟يبحب رهاظتت
:لوقي وهو ابيلح ه�مي ناجنفلا هيلإ بحسو
يحولا ءايبنKا بحي امك
 #ــنأــب نوكســلا دــخ اــحراــج تمصــلا يف اضــيأ وــه اــهاراــجو ..زبخــلاَ عطق ةتــماــص هــل̈ دعــُت هراوجــب تسلــجو

  ؟رمKاب هربخيس له ..يوايحيلا حتاف هقيدص ركذت دقو ..هسارضأ تحت زبخلا
 اـــحراـــط خبطzا ةـــفرـــغ فـــلدـــيو ،زيلـــهدـــلاو ءانفـــلا عطقي وـــهو ةعـــيرـــسلا هـــمادـــقأ عقوو ةفيلـــخ تاحنحـــن تعفـــتراو
ءانفلا نم لخادلا ىلإ للستي ناك يذلا ءوضلا اداس بابلا دنع فقي وهو ،لاؤسلا

ينتريح �ا ءاش نإ اريخ
 دــقو ،هنــبا لــباقــم بKا سلــجو ،سولــجلل مــيرــك داــعو ،ىرــسيلا هفتــك ىلع هGبقــف مــيرــك اهقحــلو ةراوــن تفــقوو
ةحGفلا يف Gصاتم احGف لمعلا سبGم يف وهو رهظ

ريخلا lإ سيل
هتجوز ىلإ همGك ريغو
جاحلل ةوهق  ةراون
 :ةراون تلأسو
؟بيلح وأ ةوهق ةفيلخ يمع
lميرك عم رطفأس سأب..
:لأسي وهو بيلحلا بصي حارو
؟ضيرم وه نم دlوKا نم له ؟ترخأت مل ..ينربخأ

 نأ لبـقو ..هيـبأ ىلع ءطوـلا ففخـي نأ لواحـي ناـكو ..ثـيدـحلل قلطنـم نـع ثحبـي ناـك ..اعـيرـس مـيرـك درـي مـلو

.هنبا حمGم ىلع هينيع رمست تأر دقو هبيجت  ةراون تعفدنا قطني
قيرطلا ةعراق ىلع باش ةثج دئاع وهو دجو
ميجرلا ناطيشلا نم �اب ذوعأ
:اهمGك تلصاو يتلا  ةراون ىلإ هرصب لوحي وهو بKا ددر اذكه
ةثجلا اودجي مل رمKا ةنياعz اوجرخ #حو ،ةطرشلا زكرم يف انمز ىضقو
هلأسي هنبا ىلإ هرصبب بKا لوحتو
.باهرإ ةيحض اهلعل ؟..ضرKا اهتعلتبا ،تبهذ نيأو



 .اباهرإ راص ءيش لكو ..زئاج ءيش لك
؟ةطرشلا يأر ناك فيكو
هيلإ ةمهتلا لوحت دق يقيقحلا لعافلا دجت مل اذإ
 نأ هدــيرــي ناــك امــنأــك هنــبا حمGــم يف هرصــب زــكر يذــلا ةفيلــخ خيشلل ةوهقــلا ناجنــف مدقــت يهو ةراوــن تــباــجأ
.وه ملكتي

:لاقف قلقو ةريح نم هيبأ نهذ يف رودي امب ميرك سحأو
 ةـــطرـــشلا ىلإ دوـــعأـــس ..#ـــهلا رـــمKاـــب سيـــل ماـــيKا هذـــه يف ريخـــلا لعـــف نأ رـــهظيو ؟ريخـــلا لعـــف يتين تـــناـــك
 ..رمKا مهنم ىرحتأو

 دعــب ةفيلــخ هوــبأ اهــجوزــت يتلا ميقعــلا ةــموطــف هيــبأ ةــجوز تلــخد مGكــلا يف لاــسرتــسlا دوــي مــيرــك ناــك #ــحو
 أنهــي هتــكرــت lو ،كاذ تلعــف lو ،اذــه تلعــف يه Gــف ،هــتدــحو يف هســنؤــتو ،هــنوؤــش ىلع موقتــل هيلــع هــيدــلو حاحــلإ
 عزنـت داكـتl ،ةـفاحنـلا ةدـيدـش ةفيحـن ،لوطـلا ةـعراـف تـناـك ةلـيوـط ..هتـجوز نـع ائيـس Gـيدـب lإ نكـت مـلو ،نئمطـيو
 اـم اريثـكو ..اـهدـسج نـم ثعبنـت يتلا ةهـيركـلا ةحـئارـلا كـلذ ىلع لدـي ،أـضوتـت داكـتlو ،اـهرعـش ىلع نـم اـهرامـخ
 ةــمامــح تعيــض" هسفنــب وــه هنحــلو هفــلأ يذــلا صاخــلا هــلاوــم ينغيو هلمــع يف وأ ،هــتدــحو يف سلــجي ةفيلــخ ناــك
 "بارجzا بلكلل ةلازغل باج شاو ..بارغلا ينعيضو

 مـــيرـــك لـــخدو ..اهـــئانـــبأ نوؤشـــب متـــهت ةراوـــن تبحســـناو ..ةـــعرزـــzا ىلإ ةدوعلـــل دعتـــسي ةفيلـــخ خيشلا ضهـــنو
..ةطرشلا زكرم ىلإ باهذلا مث ،يوايحيلا حتاف ءاقلل دعتسي حارو هتفرغ

 تــلدــت ةرــجش ءايــفأ اهلــخدــم ىطغ دــقو ،ريبكــلا مهــشوــح يف ةــلزعنــzا يواحيــلا حتاــف ةــفرــغ ماــمأ مــيرــك فــقو
 يف دتمـي ،هـفراعـم لابقتـساو مونلـل اهلمعتـسي ةقيـض ةـفرغـلاو ..اهمـعارـب ىلع مستبـي عيبرـلا أدـب ،طوبطـخأ عرذأـك
 ،ةزرطـم ةيبـشخ كـئارأ اهـب طيحـت ةريغـص ةـلواـط لوKا اـهرادـج ءاذـح اهطـسوتـيو ،يبـشخ رـيرـس رـسيKا اهنـكر
 نــيرــهظم اــهربــكأ لثمــت يوايحيــلا حتاــف اعيمــج اهمــسر ةفلتخــم تاــحوــلو ،ةتــماــص ةيطــئاــح ةــعاــس ناردــجلا ىلعو

 ةـفرـغ ىلإ يضفي عرـشم باـب لـباقـzا رادـجلا يفو ،سمشلـل وـنرـيو فوطـي يحو ،ةـلازـغ عضرـي يحل #يـلاـيرـس
..ةريغص ةلواط ىلع رتويبمكلا زاهج اهطسو يف فقيو فقسلا lإ اهنم ولخي l ،بتكلا اهيف صارتت ةعساو

 lإ اهــــحربــــي داكــــي l هتــــفرــــغ يف لزعنــــي ىتح عامتــــجlا ملــــع دــــهعمب هســــيردــــت يهني يوايحيــــلا حتاــــف داكــــيlو
 حتاف دزي ملو ،ةروشzاو يأرلا ابلاط ةرشابم ةلكشzا حرطي حارف ،ثيدحلا ليطي نأ ميرك أشي ملو ..ةرورضلل
:لاق نأ يوايحيلا

  ..اهل ىنعم l مهتافرصت لك ،مهنم يفقوم فرعت تنأ ،رشبلاب ةقGع يل دعت مل ميركاي
 تداــعو تفــقوــت مــث Gيلــق ةــباغــلا تزاتــجا دــق ءاضيبــلا ةرايســلا تــناــك يوايحيــلا حتاــف رداغــي مــيرــك ناــك #ــح

 ةئيطـب ىطـخب اوراـس ..لاـجر ةـثGـث اهنـم لزنيـل اهـكرـحم تمـصو تفـقوـت مـث ،راتـمKا تارـشع ىرقهقـلا اهـجاردأ
 مGــثl Kإ ءيش يK رــثأ l ،هــلوــحاــمو ناكــzا يف رظنــلا نوقــقدــي اوــحارو ..ةمــيرــجلا حرــسم ىلإ ةصــحاــف نويــعو
.ءادوسلا ةأمحلا يف قرغي اهيف ءاzا داكي ةريغص ةكربو ،بشخو بصق نم ءاثغ ضعبو ،لويسلا اهتكرت

 حارو ..ناتميتــي ناتــلورــس اهتمــق ىلع تخمــش دــقو ،ءادوســلا ةوــبرــلا لــمأتــي هــيرــظاــن طــباضــلا نودعــس عفرو
.ىهتنzا ىلإ هرصب دمي حارو رادتسا مث ،هيمدق ىتح هرصبب ردحني

 ناـك يتلا ةمهـzا اـمو ؟هريـغ نود قـيرطـلا اذـه راتـخا اذاـzو ؟باـهذـلا دوـي ناـك نـيأ ىلإو ؟ليتقـلا ءاـج نـيأ نـم
؟هتثج تبهذ نيأو ؟طبضلاب وه نمو ؟اهددصب

:ةديدش ةريحب لوقي وهو هدورش نم لوKا يطرشلا هجرخأو
ةبراه ةثج نع يتايحب تعمسام ..ريحم زغل



ةقثلا نم ءيشب يناثلا يطرشلا قلعو
 ،انيلــع هوميــل ءاــجو ،اــم ناكــم يف ةثجــلا ىفخأ مــث ،لــتاقــلا وــه مــيرــك نأ اــمإ ،امهــل ثــلاــث l نــيرــمأ يف رــسلا
.يردنl ثيح ىلإ هقافر هلمح يباهرإ ليتقلا نأ امإو

 :فاضأ يذلا رخ£ا يطرشلا ىلعو ،طباضلا نودعس ىلع اضيأ ناحلي نlامتحا امهو
 تلعـج ةمـيرـجلا ةيشـحوو هتبـهرو ليلـلا مGـظ نكـلو ،دعـب هـسافـنأ ظفلـي مـلو هيـعو دقـف باشـل تـناـك ةثجـلا نأ-
.ناكzا رداغو هيعو ىلإ داع دق باشلا ناك غلبيل ءاج يذلا تقولا يفو ،هسافنأ ظفl باشلا نأ ليختي ميرك

 ادـعر قنحـلا ناـكو ..اعيمـج مهـب فصعـت ةريحـلاو ةيـندـzا مهـترايـس يف ناكـzا مهتـثGـث ةـطرـشلا دارـفأ رداـغو
 يتلا قاو قاولا ةنيدم يه هذهأ ؟ةطوخسzا ةنيدzا هذه يف هب ىمر ردق يأ طباضلا نودعس جاجف يف امدمدم
 ناـك ىتمو ؟#ـع داـمرلـل ناـك ىتمو ؟داـمرـلا #ـع ةنـيدـم ىمست نأ ىنعماـم ؟ةليـلو ةليـل فـلأ صصـق يف اهنـع أرـق
   ؟دامر #علل

:5 ةيشاح
 احلأ املك ناكو ،ةردبو ميرك هادلو جرختي نأ ىوس مه نم هل سيل ،جاوز نود ةليوط تاونس ةفيلخ ىضقو
 .تومي نأ درجمب هجوز انم دحاولا ىسني نأ لهسلا نم سيل ،مكليج نم ىفوأ انليج :لاق جاوزلا يف هيلع

 يضري نأ ديري ناك ،اديدج ابح lو lامج lو ةيرذ ديري نكي مل ،ميقعلا ةموطف جوزت عيمجلا حاحلإ تحتو
 .لوKا بحلا تايركذ ىلع شعيلو ،طقف هيدلو

)7(
 تحـت نـم ةـبرـستzا هايـzا اهتعنـص يتلا ةريغصـلا ءاـzا كرـب ىطـختي فرقـzا مهـقاـقز نـم ينينرـzا ريمـس جرـخ

 رـشن امـنأـك سـحأـف سمشـلا هسـيراضـت يف تـقرـشأ ةـماعـلا ةـحاسـلا ىلإ جرـخ #ـح ..ةـبرـجلا ناردـجلاو باوـبKا
 هلاورس لمأتي وهو هسفن نعل ..ةرذقلا هايzا يراجم نم جرخ اذرج هسفن بسح ..هفلخ تفلت ..ملظم سمر نم
 ةديدش ةيبصعب ثبعي حارو ةليوطلا ةفيحنلا هعباصأ دمو ..هيبعك قوفام ىلإ للبت دقو هئاذح تحت هلدسأ يذلا
.ةققشzا مهتآرم مامأ تيبلا يف اديج هحرس يذلا هرعشب

 ةحيتــف زواجــت ..ةثــيدــحلا يهاقــzا هــلوــح تــششع يذــلا ةقيتعــلا يحلا ىهقم بوــص هجتــي وــهو ءودــهلا هدواــعو
 اهيـــقاســـب ةيـــلابـــم ريـــغو ،يداغـــلاو حئارـــلاـــب ةيـــلابـــم ريـــغ قيمـــع موـــن يف طغـــت اهسفـــن ىلع تروكـــت دـــقو اـــتراطـــلا
 رامقـلا رـحب يف ةـقراغـلا هوـجوـلا يف سرفتـي بابـلا دنـع فـقو ..امـحشو امـحل اـتزنتـكا دـقو ،#تـفوشكـzا #ـتدروـzا
 مهنيـب سيـل نوجـس وجـيرـخو ،نورامـخو ،نودـعاقتـم نوملعـم ..خويـشو لوهـكو بابـش ..ناـخدـلا بحـس اهتلـع دـقو
.دعب Gصي مل امهنأ رهاظلا ،ةسومرك رامعو روعل دارم

 ..ةقفشــلا بلطــي هتحــت نأــف يدــيدــحلا يسركــلا ىلع ىوتــسا ..هــجوــلا ةءوــبوــم ةــلواــط ىلإ نــكرــلا يف ىوزــناو
 اثـيدـح ةلـجم نـم تعطـق دقـل ،هـطولْبـَل شايـع ةروـص لـمأتـي حار ..هـمادنـه ةـلاـح نـم لدعـي وـهو أدـهو هيلـع كـسامـت
 ،اريغــــص ةركــــلا بعــــل تنقــــتا وــــل !ينينرــــzا ريمــــس اــــي كظــــح سعــــتأ اــــم ،لــــباقــــzا رادــــجلا ىلع ةــــيانعــــب تقصــــلأو
 ،مـــلاعـــلا يف قرفـــلا كيلـــع ســـفانتتـــس داـــمرـــلا #ـــع كتنـــيدـــم نـــمو ،موجنـــلا داحـــتا كتنـــيدـــم قـــيرـــف ىلإ تممضـــناو
 ترــــهظأ دــــقو لدانــــلا نونحــــس هنــــم برتــــقاو ..ايــــندــــلا زونــــك كيلــــع لــــطاهتــــتو ،فحصــــلاو تاريــــماكــــلا كرــــصاحــــتو
 تاذ تلــيامــت يتلا ةــلواطــلا حسم ..هــتاحبــس نــم هــجرــخأــف ..اعيمــج هــنانــسأ قحــل يذــلا راــمدــلا ةــلاــح هتــماستــبا
ءارطإ هيلع غرفأ برشي امع هلأسي نأ لدبو ..لامشلا تاذو #ميلا

يلسيرب سيفلأ هبشت
تاظحل ذنم ءادرجلا هضرأب تفصع يتلا مومهلا ةفصاع ايسانتم ينينرzا ريمس مستباو



 ىلد ،ةـــغراـــف نوكـــت داكـــت ةبلـــع حتفف ،ريمـــس عنامـــي مـــلو ..اغبـــت بلطـــف ريمـــس رورـــس لدانـــلا نونحـــس لغتـــساو
 لفــت ..تخفتــناــف ىلفسلا هتفــش تحــت هــسدــي عرــسأو ،اهــعاــق يف ىقبت اــم فرــجيل هعــباــصأ اهــفوــج يف نونحــس
.هبيج ىلإ اهداعأ مث ،اهيمري نأ مه ،اهقلغأ ..ةيديدحلا ةبلعلا ريمس لمأت ..ناكzا رداغي عرسأو

 #ــقدــحم مضــتو ،#بــعGــلا مضــت ةــلواــط لــك تــناــك ..تlواطــلا ىدــحإ ىلإ اــسأر هجــتاو نــئاــبزــلا دــحأ لــخد
.ربصلا غرافب مهراودأ نيرظتنم ديدش سامح يف كلذ وأ اذه نورصاني نوفقي وأ نوسلجي

 داـح ،نولـلا رمـسأ ..ةينبـلا يوـق ..ةـماقـلا ريصـق ،هرمـع نـم #عـبرKا يف باـش ..ةأجـف ةـسوـمرـك رامـع لـخدو
.اينب ايدلج ءاذحو ةينيص ةلذب سبلي ..فنKا داح ..تارظنلا

 املــك هــتداــع يهو ،ريمســل ةولــح ىرــخأو هــل ةرــم ةوهــق بلطــي هــتوــص عفرــي حارو ،ةيحــت نود ريمــس ىلإ سلــج
:ريمسل لوقي وهو هتسلج يف لدتعا مث ..ريمس عم ىهقzا لخد

؟يخأاي ريمساي ديدجلاام
ةعاسلا ىتح هري ملو ،تيبلا ىلإ دعي مل زوزع هاخأ نأ هربخي وهو ريمس هأجافو
 وــهو هتنحــس تــسبعو باــخاــم ناــعرــسو ..هيــلإ تلــصو تــناــك نإ ةــناــمKا نــع لأســي ةــسوــمرــك رامــع عرــسأو

:هل لوقي ريمس عمسي
ةنامKا lو وه l رهظي مل زوزع -
 هتـفذاقـت دـقو ضرKا ىلع ةقعلـzا برضـيو ،ناجنفـلا يف ةليلقـلا ركسـلا تارذ كـيرـحت نـم يهتني وـهو بضـغو

 هتـــثدـــح هسفـــن نأ اـــمإو ،ابـــيرـــق ةـــماطـــلا مهقحلتـــسو ،ضبقـــلا هيلـــع تقـــلأ دـــق ةـــطرـــشلا نأ اـــمإ ..ةريثكـــلا كوكشـــلا
 لدتـعاو داـع مـث هتسلـج يف لملمـتو ..طوـبرزـلا عم اـماؤز اـتوـم نمثـلا نوعـفديـسو اهعيـبو ةيمكـلا ىلع ءGيتـسlاـب
.ةبيرلا تارظن ريمس يف رظني وهو

 أدهو داع مث ،ةدشب لعسي كمهناو ،هتراجيس نم اقيمع اسفن صمو ،ةحيحش ةفشر هناجنف نم ريمس فشر
:لاق مث هعباصأو هيدي ةسومرك رامع هب زرطي يذلا مشولا لمأتي حارو ،هناكم يف

.هب قحل دق ءوس نوكي نأ ىشخأ ،ليوطلا بايغلا زوزع دوعتي مل ..فئاخ انأ رامع
 مـلو ،هفحـص ضرعـي امهنـم برتـقاو ،ةدـيدـش ةـبوعصـب فحصـلا تارـشع لمـحي دـئارـجلا عئاـب بوبيـش لـخدو

 ةــطرــشلا فاشتــكا ربــخ امهيلــع ضرعــي وــهو امهــهابتــنا تفــل هنكــل ..امهــتايــح يف ةدــيرــج آرقــي مــل امهــف هــب ايــلابــي
.#علا سأر ةقطنم برق ينطولا قيرطلا ىلع باش ةثجل

 فورـــظ يف ليتـــق باـــش ةثـــج ءافتـــخا" ريبـــك ناونـــع ىلع ةدـــيرـــجلا حتفيو نمثـــلا عفدـــي يل£اـــك ريمـــس عفدـــناو
 "ةضماغ

 هحاحلإ مامأ هنكلو ،امامتها يمKا ةسومرك رامع ةريح يلوي نأ نود غلاب مامتهاب ربخلا أرقي ريمس حارو
 سأر برق عيرسلا قيرطلا ىلع باش ةثج دوجو نع تغلُب دق ةطرشلا نأ هربخي حار ةديرجلا قيزمتب هديدهتو
.تفتخا دق ةثجلا تدجو ةنياعملل تلقتنا اzو ،#علا

:ةريحب ةسومرك رامع لأسو
؟زوزعل نوكت نأ نكمي له ؟ةثجلا روصتت نzو
 فرعيل ريمسب كسمي نأ لواحي وهو ،هايحم ىلع ةيداب ةريحلاو ةسومرك رامع هقحلف راسو ريمس ضهنو 
.زوزع هيخأ ءافتخا نع غيلبتللو ةثجلا ةقيقح ةفرعz ةطرشلا ىلإ باهذلا ريمس حرتقاو ..هرارق

 عرـسأو ،اـمامتـها هرعـي مـل ريمـس نكـل ،لوـطأ ةدـم ثـيرتـلاو ،رـمKا نـع هينثـي نأ افـئاـخ ةـسوـمرـك رامـع لواـح
.دهشzا عباتي هناكم يف فقو هنأ ىوس ائيش ةسومرك رامع لعفي ملو ،هدي يف ةديرجلاو ودعي

  :6 ةيشاح



 ةـــحGـــم هحـــمGـــم يف ،نولـــلا رمـــسأ ،ةـــماقـــلا لـــيوـــط ،هـــمأ ىلإ هـــتوـــخإ بـــحأ ناـــكو ،دقعـــلا ةطـــساو ريمـــس ناـــك
 اـهرـكذو lإ رظنـلا هيـف تنعـمأ املـك هـمأ تـناـكو ،هـلاوـخأ ىلإ Gكـش برـقأ وـهو ،ببحـم جعد هنيـع يفو ،ةـماـسوو
 هلــخدأ ضرــم ىلإ ةــسردــzا يف ذيملــت وــهو ريمــس ضرعــت مــث ..هيــلإ هدlوأ بــحأ اــهرودــب يه تــناــك يذــلا اهيــبأــب
 ريمـــس ناـــك اـــم ردقـــبو ..ايـــفاعتـــم هلـــسرـــي سفـــن لـــك ىلع ةدـــهاـــش هراوـــج ىلإ مKا اهتضـــق ،ةلـــيوـــط اـــماـــيأ ىفشzا
 ناـك وـلو هسفـن هيهتـشت اـم ققحـي يك ةيفـخ هـل اهحنمتـل ةليلقـلا ريـناـندـلا مKا فلتـست Gـلدـم ناـك ،ادرمتـم ابـغاشـم

.رئاجس
:7 ةيشاح
 ،اـبرتغـم نـهوـبأ ناـكو ،ةنـيدـzا نـم ةبـيرقـلا ىرقـلا ىدـحإ يف اهـمأو اهـتاوـخأو يه نكسـت اـتراطـلا ةحيتـف تـناـك

 حمس وـه lو ،نهيلـع هريخـب قدـغأ وـه Gـف ،عيمـجلا ىلع ةمقـن ةدوعـلا هذـه تـناـكو ،ةلـئاـط لاوـمأـب داـع نأ ثدـحو
 هجوزو جوزلا #ب يديKاب برضو كارع ىلإ لوحت ،رمKا لوأ يوفش عارص ثدحو ،ةنيدzا ىلإ جورخلاب نهل
.هنم صلختلا نررقف اعرذ هب نقض ىتح ،ناتريبكلا هاتنب اهمعدت

 تارــzا هــسأر اهــب برضــت تــحارو ،اصيصــخ اهــتدــعأ ةوارــه ىلإ ةــجوزــلا تدمــع مونــلا ىلإ خيشلا دلــخ #ــح
 نكامأ يف اهقيرفتو ةثجلا عيطقت ىلع امهمأ عم ناتنبلا ترمش اهدنع ،ةايحلا هتقرافم نم تدكأت ىتح ةيلاتتzا
 بلــك عاطتــسا نأ ىلإ متكتــلا نــم ةدــع ماــيأ ترــمو ،اهــئازــجأ ضعــب قرــح ىلإ موــي لــك اــهدعــب ندمــعو ..ةــقرفتــم
 ةمـيرـجلا نـع فشكـلا ةـيادـب ةـفوشكـzا عارذـلا تـناـكو ،اهـماهتـلl اديعـب اهـب رارفـلاو خيشلا عارذ ىلع ءGيتـسlا
 كــلذ نــم #ــماــع دعــب ةحيتــف جرــخت ،ةنــس نــيرــشع نجســلاــب نهيلــع مكحــيو ،ةمكحــzا ىلع عيمــجلا لاحيــل ءاركنــلا
 .لافطKا اهب ثبعيو ،عراوشلا اهفذاقتت ةنونجم

:8 ةيشاح
 دGب ىلإ رفاس هنإ ليق ..احملم هيبK فرعي l وهف ..هترسأ ديعاجت يف ضوخلا ةسومرك رامع بنجت اzاط

 هلتــق نكــلو دربــلا هلتقــي مــل ..سراــق يوتــش موــي حابــص يف ةدــماــه ةثــج دــجو ..تاــم هــنإ ليــقو ..دعــي مــلو ةــبرغــلا
..هبلاخم ريسأ ادغ يذلا لوحكلا

 لــه فرعــي نأ نود اهــنودانــي عيمــجلا عمسي ةــسوــمرــك رامــع ناــك اذكــه ،ةنــيزــلا ةريــهز ..هــمأ فرعــي ناــك هنكــل
 ..قرـشم ردـب ةحفصـك ةقـلأتـم ءاضيـب ..ةـماقـلا ةعـبر هـمأ تـناـك ؟..نـتافـلا اهـلامـجل فـصو مأ اهـل بقـل يه ةنـيزـلا
 روسـت لـحك ىلإ دمعـت تـناـكو ..اهيفتـك ىلع ارامـغأ لدـهتي ايـبورـخ اـهرعـش ناـكو ..ولـح ناـمر بـح اـهادـخ ناـكو
  ..لاجرلا بولق هب روستف اهينيع هب

 ..اهيــلإ هطغضــت ..اــهردــص ءفد ىلإ ئمــظ دــقو دوعــت #ــحو لغتــشت ليلــلا نــمً ءزــجو اــهراهــن يضقت تــناــكو
 سديو ..هظقوت l يك ةصصلتم باسنت اهعومدب سحيو ..هدهدهت اهسافنأ ءفدب سحيو ،اهيدي اتلكب هنضحت
 ..ةوـبر يف ةليمـخ ..ةرـطاـم ةـباحـس ..درو نـم ةلـس ..ةـحوـجرأ هـمأ ردـص ناـك ..مانـيو اهـيدـهن #ـب ريغصـلا هـسأر
  ..دلخ ةنج ..اقاروب

 ناـك ..هـمأ توـم أبـن هلـصو ..اهـباـحر نـم ةـلوفطـلا هـتدرـط دـقو ..عGـضKا شعـترـم دراـب بيئـك نـيزـح ليـل تاذ
:ةئدص اماهس هلصت مهقيلاعت تناكو ،ةمشهم ةرجك عيمجلا طسو فقي

ةنعللا اهيلع ،ةرهاع تتامو ،ةرهاع تشاع -
ضرKا تاقولخم لك هنم تحارتسا قسافلا تام اذإ -
 انلاجرو انءاسن تدسفأ دقل -
.رمقلاو سمشلاو ايناز ءاوهلا راصل اهرمع لاط ول -
..اهل قيفر عم رورم ثداح يف ةرومخم تتام اهنأ ملعو



 ..كعرذأو ..كيدايأو ..كبلاخم تملقل ..كعباصأ تعطقل ..كينيع تأقفل ..كتلتقل Gجر تنك ول !توzا اهيأ هآ
 يأب ..جيشنلا ىقيسومو ..عمدلا ةرارحو ..ردصلا ءفد ينمرحت قح يأب ..كردصو ..كنطب ترقبل ..كلجرأو

!ةرهاعلا مكبولق رذقأ ام مكرذقأ ام شابوKا اهيأ ةنعللا مكيلع ..ةيقنلا ةرهاطلا يمأ ينمرحت قح
 ...تويبلا هتعزوت كاذ ذمو
 .....عراوشلاو
.......ةقزKاو
:9 ةيشاح
 نيريغصلا #لبجلا يتفض رثدت ،كهجو يف ربونصلا ةباغ ضهنت ابونج دامرلا #ع ةنيدم نم جرخت #حو

 ،كانــه ىرــخأو انــه ةرــجش ،قمعــب سفنتــي ءاضفــل لاجــzا ةحــساــف ادــيور ادــيور ءافطــنlا يف أدبــت نأ أتفــت اــم مــث
 ءام #ع عبنت اهتحتو تسرغ نامز يأ يف lو ،يه عون يأ نم دحأ يرديl ةميتي ةرجش اهيلع ةريغص ةوبرو
 ناوـلKا ةفلتخـzا اـهرامـث نـمو ،لظتـسي ةرـجشلا ءيفبو ،يوـترـي اهنـم ،#حـلاصـلا دـحأ ضـبرـم اهـنإ ليـق ،ةحيحـش
 ىلإ جرعي هوأر مهنإ ليق ،حلاصلا خيشلا ىفتخاف ،مهنيب داسفلا بدو ،هلوح سانلا رثاكت مث ..لكأي لاكشKاو
 اـهرامـث تدقـفو ،ةبيجعـلا ةرـجشلا نوـل لاـحو ،ةقـفدتـzا هايـzا تفـج كاذ ذـمو ،ءاـzا #ـع يف راـغ هـنإ ليـقو ،ءامسـلا
 مهتنــيدــم اوــماــقأو ،اهــلوــح نــم اوضفــنا ىتح يلايــلو اــماــيأ داــمرــلا نــم ممــحب مهتــمر #عــلا نإ ليــقو ..دــبKا ىلإ
 #ــــمدقــــم #ــــكربتــــم اهــــنوروزــــي سانــــلا رمتــــساو ،ةنــــيزــــحلا ةرــــجشلا تحــــت عمدــــت ترمتــــسا يتلا #عــــلا نــــع اديعــــب
دامرلا #ع مهتنيدم تيمس كاذ ذمو ،#بارقلا

:10 ةيشاح
 جرـخم ،يحلا نـم تيـzا جرـخمو ،تيـzا نـم يحلا جرـخم ناحبـس":لوقـي هـتروـث نـمز يف يوايحيـلا حتاـف ناـكو

 ؟دامرلا نم رجفت ءاzا مأ ،ءاzا نم به دامرلاأ ؟رخ£ا نم قلخ امهيأ ،دامرلا نم ءاzا جرخمو ،ءاzا نم دامرلا
:11 ةيشاح
 وهـف ،كـلذـك ناـك هلكـش ىتحو ،هـطولْبـَل شايعـب هـبارـتأ هبقـل ىتح ةركـلا قشعـي ناـك ةـسردـzا يف اذيملـت ناـك ذـم

 بلــق ةبيــط عم نواهتــلاو ،ةlابــمGــلاو ،دــيدــشلا عاــفدــنlاــب فصتــي ،ةنمســلا ىلإ ليمــي رصقــلا ىلإ ليمــي اــم ردقــب
.ةديدش

 يف #ـترـم لـشفو ،ةـيوـناثـلا هتـسارد لمـكأ دـق لوKا ناـك اذإو ،روعـل دارـمو ينينرـzا ريمـس عم ةـسردـzا لـخد
 ةلحرzا زواجت ىلع ردقي مل شايع نإف ،اهيف ةساردلا لمكي نأ نود اهكرتيل ةعماجلا يناثلا لخدو ،ايرولاكابلا
 ةرــك كدنــع :اــئزاــه لوقــيو هــسأر ىلع هــبرضــي ارارــم ةريــخKا ةنســلا هدنــع داــعأ يذــلا هملعــم ناــكو ،ةيــئادتــبlا
 .ملعلاو ريكفتلل l بعلل حلصت ءاوه ةءولمم

 يف طرـــخنا مـــث ،مدقـــلا ةركـــل هقشـــع دعبـــي نأ نود ةيـــبlزـــلا عناصـــل ادـــعاســـم لغتـــشيل ةـــسردـــzا شايـــع كرـــتو
.هيبعl ربكأ نم ريصيل "ةنيدzا موجن داحتا" هتنيدم قيرف فوفص
 l سانلا نأكو ،ناضمر يف اهيلع بلطلا بهتليل ماعلا لوط سدُكت تناك يتلا ةيبlزلا ةعانص ةنهم رجهو
 ..#لطر وأ لطر ىلع لوصحلل تاعاسلا نوفقي ..اهريغ نولكأي

 )8(
 اهفلـخ تتفتـلا #ـح ..ةيـقرـش ةينـغأـب ندـندـتو ضبـلا اـهدـسج ضرعتـست ةآرـzا ماـمأ تـناـك دـقو ةرطعـلا تـعزـفو

 اظاوش لاؤسلاب فذقي عرسأو ..هدسج لماك ىلع عزفلا ىلوتسا دقو ةفرغلا اهيلع فلدي ريمس اهاخأ تأرو
:اههجو يف



؟زوزع داع له
 لــخدــي l هاــبأ نأ فرعــي وهــف ،اــجراــخ قلطــنا مــث ،هــمأو هيــبأ نــع لأســي فدرأ l ةملــك اــهاتفــش ظفلــت نأ لبــقو

 تاذ ينينرـــzا ةميلـــس هـــمأ اـــمأ ،ونـــمودـــلاو ةـــماضـــلا ةبعـــل يف هيضقيـــف هتـــقو لـــج اـــمأ ،لـــكKا وأ مونلـــل lإ تيبـــلا
.راهنلا فصتنم دعب lإ ةيدلبلا فيظنت نم دوعت نلف يبويKا ربصلا تاذو ،ةديدعلا ضارمKا

 داــك دــقو رقــشKا اــهرعــش رامــغأ ملــت يهو ةدــئاــع ترادتــساو ،ىودــج نود اهيــخأــب قحلــت ةرطعــلا تــعرــسأو
 سأرــلا ىلعأ يف مــطامطــلا ةبحــك همصعــتو ،#ــتزنتكــzا #ــتريغصــلا اهــيديــب هعمــجت مــث ،ئلتمــzا اــهدــسج يطغي
.ةريمأ سأر ىلع اجات ءاقترlا هل باط دقو يوتسيف

 ةديرجلا اهاطعأف اكاكف اهنم عطتسي ملو ،هلمحي يذلا رسلا ةفرعم ىلع حلت هب تكسمأف ةأجف ريمس داعو
 ىلإ احملـــم ،ىوتحـــzا اـــحراـــش ،"ةضـــماـــغ فورـــظ يف ليتـــق باـــش ةثـــج ءافتـــخا" ناونعـــلا ىلإ اههـــجوـــي حار مـــث
.ديدج نم جورخلل داعو ،اهتريح يف ةرطعلا كرتو ،ليتقلا وه زوزع نوكي نأ ةيناكمإ

 ةميلـس هـمأ تـناـك ..هيـبأ نـع اثحـب سلـجم لـك دنـعو ..جرعنـم لـك يف هينيـع عزوـي ريمـس ناـك يذـلا تـقوـلا يف
 عافــتراو ..يركســلا ..حارــجلاو ضارــمKاــب نخثــzا اــهدــسج لــك عطقت ةــحربــم اــمlآ بــلاغــت ةــيدلبــلا يف ينينرــzا
.زوزع اهنبا ءافتخاو ..هدlوأو ةرسKا بر ةلاطبو ..#قاسلا يلاودو ..طغضلا

 لزنت تحارو ،رادجلا ىلع دنتسي اهدسج تكرتو ،ءام ءولمzا ولدلاب تمطتراف ،اهيدي نم َةت¤Gَسلا تطقسو
.للبzا جردلا ىلع تسلج ىتح ضرKا وحن

 :ةيناثلل ىلوKا تلاق ،اهتدجنل اهوحن اهتابحاص تعرسأو
 ..كسأر نكل ،ةحارلا #قحتستو ةضيرم تنأ ةرم فلأ كل انلق ةميلساي ..ءاzا نع اهدعبنل يعم اهيلمحا
:ةثلاثلا تلاق ،اهدنع نفقوو ،ليوط يسرك قوف ةددمم اهنعضيو ،اهنلمحي نهو تتكسو
.نونزحي مه lو قوقحl ..دحأ كيلع يكبي نل ،هدحو نمثلا عفدي لك دلبلا اذه يف
:ةيناثلا تغر دقو ..تارمذتم نفرصناف ،لمعلا ةلصاوم ىلإ اهدي نم ةراشإب ينينرzا ةميلس مهتعدو
.ةيونسلا اهتلطعب ظحت مل تاونس رشع ..دlوKاو جوزلا مه اهدازو ،اهدسج يف اهلك ايندلا ضارمأ

 ءاسنلا ةدراطم lإ هل مه l ةبادلا راتخم ىتح
.تابقرتم نهلمع ىلإ نفرصناو نهادحإ تقلع
 اـم يذـلا نودعـس طـباضـلا لوـصو بـقرتـي راظتـنlا ةـعاـق يف مثـجو ،ةـطرـشلا زـكرـم ىلإ لـصو دـق ريمـس ناـك

 طــباضــلا عرــسأو ،هيــخأ ءافتــخا نــع غلبي ءاــج اــباــش نأ بــجاحــلا هيــلإ رــسأ ىتح ةــطرــشلا زــكرــم ىلإ دوعــي داــك
.ةبراهلا ةثجلا رارسأ ةفرعم ىلإ مهدوقيس يذلا طيخلا سأر هنأ اروصتم هلابقتسl هبتكم لخدي

 روعـــش رودـــي هسفـــن يفو ،ةكبـــترـــم تاوطـــخب لـــهم ىلع ريســـي بتكـــzا ريمـــس لـــخد بابـــلا يطرـــشلا حتف #ـــح
 بلقي وهو سولجلاب طباضلا هيلإ راشأو ..هيخأ لتق ةمهت هيلإ هجوت نأ ىشخي امنأك ،ديدشلا فوخلاب بيرغ
 ارايتـخا هـتاملـك راتخـي عفدـناـف هئيجـم ببـس نـع طـباضـلا هـلأـس ىتح ريمـس سلـج نإ اـمو ،هـماـمأ تـناـك اـقاروأ
 .اقيقد

 ةـطرـشلا نأ ةدـيرـجلا يف تأرـقو ،ماـيأ ذنـم تيبـلا ىلإ دعـي مـل يذـلا ينينرـzا زوزـع وـخأ ،ينينرـzا ريمـس اـنأ
 .ةثج تدجو

.طباضلا هعطاقو
.ليواقأ درجم يهف ..اهارن نأ لبق تفتخا ةثجلا نكلو
 ريثكـب بيجـي ريمـس حارو ..هـترـسأ نـعو هيـخأ نـعو هنـع ..تاـمولعـم نـم هدنـعاـم لـك نـع هـلأسـي طـباضـلا حارو



.باتعلا نم اريثك لمحت تناك يتلا طباضلا تارظنب ارثأتم ةناه�اب ساسح�او جرحلا نم
 نأ طـباضـلا هاـعد هسـبGـمو هدـسج ىتح هـكولـسو هلمـع نـم هيـخأ نـع تاـمولعـzا لـك مـيدقـت ريمـس لمـكأ #ـحو

.ديقلل دعتسي وه امنأك هفلخ نم هيدي كبش دقو هعبتي ماقف ،رخآ بتكم ىلإ هقفاري
:12 ةيشاح
 اعئاب مث ،رضخ ةنحاشل اقئاس مث ،اعضاوتم اراضخ هتايح أدب ،اهسيئرو ةيدلبلا خيش وه ةبادلا راتخمو

 لاـجرو مGـع�ا نـم اـبرقـمو ،ةنـيدـzا موجـن قـيرفـل ايسيـئر lومـمو بزـحلا يف اطيشـن مـث ،ةلمـجلاـب ةيـئاذغـلا داوملـل
ةيدلبلا تاباختنGل احشرم مث ،ةلودلا

:13 ةيشاح
zا مسحت ددع تاذ ةليبق ةبادلا راتخlريغلا سرف نم لضفأ انرامح" راعش تحت امئاد اهحلاصل تاباختن 

"
:14 ةيشاح
 نـيذـلا هـئGـمز عم هـكولـس ءوسـل كـلذـب هفصـي ملعـzا ناـك دقـل ،ةـسردـzا يف اذيملـت ناـك ذـم ةـبادـلاـب راتخـم بقـلو
ةلماعzا يف هتضلغ نم اوكتشا اzاط

)9(
 ثيـح ،ةـعرزـzا ىلإ ةرـشابـم هجـتا ىتح اـحابـص ةعـساتـلا دنـع ةـطرـشلا زـكرـم نـم يعماسـلا مـيرـك جرـخ نإ اـم

 عم اراهنو Gيل لمعلا ىلع بوانتلا وه امهنيب ةداعلاو تيبلا ىلإ دوعي نأ نود #موي نم رثكأ ذنم هوبأ لغتشي
.رخ£ #ح نم #يمسوzا لامعلا ضعبب ةناعتسlا

 لـك رضحـي نأ ىلع باـهذـلاـب هـل حمس يذـلا طـباضـلا دنـع ثكـzا ليطـي نأ نود ةـطرـشلا زـكرـم نـم مـيرـك جرـخ
.ديدجلل اراظتنا حابص
 هـــباتـــنا ةـــعرزـــzا لـــخد #ـــح ..اهحفصتـــي نأ نود ةدـــيرـــج ىنتقاو هـــمزلـــي اـــم ضعـــب ىنتقا دـــق ناـــك هقـــيرـــط يفو
.همأ نضح يف امايأ مني مل لفط روعش

 بابــلا دنــع هــماــمأ فــقو هاــبأ نكــل ،جورــخلاــب مــهو ،ةشــيرعــلا يف عفترــم ناكــم يف ةدــيرــجلاو ضارــغKا عضو
 ناك ثيح ةدوعلل هاعدو

 باــش ةثــج ءافتــخا"  ناونعــلا هزــه نأ ئتــفاــمو ،ةدــيرــجلا حفصتي بKا حارو ،هيــبK ةوهقــلا بصــي مــيرــك حار
:ميرك لأسي حارو "ةضماغ فورظ يف ليتق

؟عوضوzا اذه تأرق له

فرحKا ناكفت هانيعو ابيجم هيبأ يدي نم ةديرجلا ميرك فطتخاو
 اهتيور ام بسح ةياكحلا ..ديدج عوضوzا يف سيل نكل ..اهتيأر يتلا ةثجلا اهنإ ..امامت ةديرجلا أرقأ مل
 كلذ دعب تفتخاو قيرطلا ةعراق ىلع Gيل تدجو باش ةثج ..طقف

هيبأ ىلع تlامتحlا نم ةلمج حرطي حارو ةديرجلا ىوطو
 ترـفو ،احـيرـط هتـكرـت ةرايسـب أطـخ لتـق باشـلا نوكـي دـقو ..باـهر»ـل ةيحـض ةثـج وأ ..يباـهرإ ةثـج نوكـت دـق
..ةثجلا نوكت دقو

 كـلذ تمـهوـت ينكلو ،اتيـم نكـي مـل باشـلا نأ يف كـش اـنايـحأ يندوارـي ؟تفتـخا نـيأ ؟ةثجـلا تبـهذ نـيأ نكـلو
 ..ىفتخاف هيعو هيلإ داع اهيف هتكرت يتلا ةدzا يفو

ةعرزzا ةرداغz دعتسيو ةوهقلا فشري وهو بKا قلع



 ءيش لــكو ،نكمــم ءيش لــك ..اهيلــتاــق نــم تفطــخ دــق نوكــت نأ نكمــي امــك ،تــبرــه دــق ةثجــلا نوكــت نأ نكمــي
.لمتحم

 بابلا ىلإ يشميو ،موقي وهو مGكلا ةفد ميرك ريغو
اديدج دجأ ملو ،ةطرشلا زكرم ىلإ احابص تبهذ ينأ مهzا
 حرفلا نم ريثكب ةيرطلا باشعKاو ةيدنلا ةبرتلا تامسن يف ميرك لغوت #ح يف ،ةعرزzا ةفيلخ بKا رداغو

 عم شيعــي نأ دــبl ،هتعــقوــق نــم جورــخلا ىلع هلمــحي نأ ةرــzا هذــه دــبl يوايحيــلا حتاــف لوــصو رظتنــي ..قشعــلاو
.ارخؤم اهب نمآ يتلا ةميقعلا ةفسلفلا هذه كرتي نأ دبl ،عقاولا جاومأ عراصي نأو ،سانلا

 اــعزــف قدــي اهبلــقو ،ةراــzا ةــكرــح بــقرــت اهعلــضأ ربــع اــهانيــع للــستت ةذــفانــلا دنــع ةرطعــلا تلــظ تيبــلا يفو
 هعلــس مــيدقتــب لغشنــم وــهو رضخــلا عئاــب يلع ةــبرعــب طيحــي مهضعــب ،ةبيــتر عراشــلا يف ةراــzا ةــكرــحو ،ابــعرو
 ماهتـلl يصمامـحل ساـعدـب قلـحت مهضعـبو ..هـب ءاـجاـم اـحداـم رـخ£ #ـح نـم حوحبـzا هـتوـص عفرـب وأ ،نـئاـبزلـل
 اهتـقدـغأ يتلا #ـيGـzا نـعو ،هـطولْبـَل شايـع ةـعارـب نـعو ،ةنـيدـzا قـيرـف نـع ثـيدـحلل وأ ،نـخاسـلا صمـحلاو زبخـلا
 سأكـب قـيرفـلا زوـف ضرفـل ةـلودـلا يلوؤسـم رابـك عم تعـس اهـنأ يف ةـعاـش�ا نـعو ،قـيرفـلا ىلع لارنجـلا ةزـيزـع
 .ةيروهمجلا

 خويــش #ــب ءاســمو حابــص لــك اهسيــطو ىمــحي يتلا ةــماضــلا ةقلــحب طاــحأ وأ رادــجلا ىلإ دنتــسا مهضعــبو
.هلوهكو يحلا

 لمـحت ةفيفـخ حير بـهت عيمـجلا ىلعو ،بروـج يف هوفـل شامـق نـم اـهوعنـص ةرـك ءارو نودعـي ةيبصـلا ضعـبو
.رابغلا بحس اهليبارغ يف

 ىلإ تـــقوـــلا مظعـــم هرصـــب دمـــي حار هنكـــل ،ةـــماضـــلا ةقلـــحل #عبتتـــzا ىلإ مضـــناـــف ديعـــب نـــم روعـــل دارـــم لبـــقأو
..ةرطعلا ةيؤرب اzاح ةذفانلا

 ىحض تاذ ءاـج هـنأ ةرطعـلا رـكذـتو ،كاذ وأ اذـه ابـلاـط مهتيـب دصقـياـم اريثـكو زوزـعو ريمـس قـيدـص دارـمو 
 تعجشـــت نأ lوـــل تيبـــلا اهيلـــع لـــخدـــي نأ مـــهو ،اـــهدـــي نـــم اهكســـمأـــف هتيقبـــش تراـــفو ،اـــهlإ تيبـــلا يف دـــجي ملـــف
.اعله ت�تما دقو بابلا تقلغأو ،اجراخ هتعفدو

:همئاتش عاقيإ ىلع هيلإ تعرهو اهبلطي هتوص عفري حارف هيلإ نطفت نأ نود بKا لخدو
l إ #نسحتl بي£او بهاذلا #بقارت ،ةذفانلا ناضتحا.
 تيبـلا ىلإ دعـي مـل يذـلا زوزـع نـع رسفتـسيل ةـطرـشلا ىلإ بـهذ دـق ريمـس نأ هـتربـخأ #ـح اهـعزـف هيـلإ تلقـنو

 يف رثعتي داكي اجراخ عفدنا لب ،ربكأ راسفتسا ىلإ ةجاح يف نكي ملو اهثيدح لمكت اهكرتي ملو ..و مايأ ذنم
.هعافدنا

:15 ةيشاح
 قــفدتــيو اــسامــح ضيفــي ةعــماجــلاــب عامتــجlا ملعــل اذاتــسأ #ــع دــقو ىلوKا هــتاونــس يف يوايحيــلا حتاــف ناــك

 مهعــفدــيو ،عقاوــلاــب كاكتــحGــل ةبلطــلا دوقــي حار لــب ،ةــيرظــن تافسلفــب فتكــي مــلو ،بولقــلاو لوقعــلا بــهلأــف ،ةــيويــح
 هفلـخ تـلازاـمو ،اهيلـع ارطـخ هـتربتـعاو هـتدـحت يتلا دوؤكـلا ةبقعـلا لارنجـلا ةزـيزـع تـناـكو ،هرييغـتو ،هعـم لـعافتلـل

.نجسلا يف هب تجز ىتح
 :16 ةيشاح
 يعامتــــــجlا فارــــــحنlا رــــــهاظــــــم لــــــك ىلع ةروــــــث مــــــهرثــــــكأو ،ةــــــسامــــــح بابــــــشلا رثــــــكأ يوايحيــــــلا حتاــــــف ناــــــك

 نوكلمــي نــمو رانــيدــلا نوكلمــي نــم #ــب ةرــماؤــم ةيحــض مــه داــمرــلا #ــع ناكــس نأ اديــج كردــي ناــكو ،يسايســلاو
 تداـكاـمو ،ةونـع مهنـم اـهذـخأـتو ،ءاطـسبلا #ـحGفـلا يضارأ ىلع يلوتـست لارنجـلا ةزـيزـع تداـكاـمو ..نوـناقـلا



 ةيزمر راعسأب اهيرتشتف ةلود كGمأ ىلع اهدي عضت تداكامو ،لامعلا تائم لغشت يتلا ءانبلا ةكرش يرتشت
 ،نيرهاظتzا تقرفو ةيمومعلا تاوقلا تلخدت دقل ..هعقوتي نكي ملام ثدحو ..#مقانلا دوقي ةنيدzا يف راث ىتح
 دـــقو ،نجســـلا يف مـــيرـــك هراز #ـــح ..مهـــت نـــم هيـــلإ هـــجواـــم ةحـــص ىلع نـــيررضتـــzا ضعـــب دـــهشَيو ،حتاـــف مـــكاحيـــل
 لهأ ةيرذ نم دامرلا #ع ناكس نأكو ،يلع ةيرذ نم ينأك ،هسفن ديعي خيراتلا": هل لاق قيمعلا نزحلاب ببلجت
   .اصعلا اهقرفتو ،ريدنبلاو ةنرزلا اهعمجت ةمأ ةنعللا اهيلع ..قارعلا

:17 ةيشاح
 يف زـح اـم نكـل ،نوـجزـي اوـلازاـمو ،هيـف مهـب جز ءاـفرـشلا نـم ريثـك ..نجسـلا هـلوـخد يوايحيـلا حتاـف جعزـي مـل 

 داــمرــلا #ــع ةنــيدــم يف ثاــع نابعــث لــيوطــلاوــب ةزــيزــع نأ ىلع عمــجت يتلا ةريفغــلا عومــجلا هنــع ضفنــت نأ هسفــن
 ىلع هـــنأ نلـــعأ نجســـلا نـــم جرـــخ امنيـــح ..اـــناتـــهبو اروز هدـــض اودـــهش نأ مهضعبـــب دـــحلا لـــصوو لـــب ..اداســـف
 .ناوهلاو لذلاب ردقلا اهيلع ىضق دق ةمKا هذه نأ نلعأو ..هسباحم #هر يرعzا ءGعلا يبأ ةفسلف
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 ةـجاحـب وهـف ،اـثدـحم هعـم سلـجيل لـب هنـياعيـل l زاوـف ةرـجح ىلإ هجـتاو ،هاـضرـم ةنـياعـم بيبطـلا لصيـف لمـكأ

 #ـب هـسأرـب صوغـي كانـه هدـجيل ةـفرـشلا ىلإ هرصـب دمـف ،هرـيرـس يف هدـجي مـلو ..ساـسKاـب ةيسفـن ةعـباتـم ىلإ
.ةديرجلا تاحفص
 تفلـف ةفيحصـلا قمـع ىلإ هينيـع لـسرأو ،احـفاصـم هدـي دـمو هيـلإ هبتـنا هـسأر دنـع بيبطـلا لصيـف فـقو #ـح

:لوقي وهو ةديرجلا هنم عزنف هدي دمو "ةضماغ فورظ يف ليتق باش ةثج ءافتخا" ريبكلا ناونعلا ههابتنا
ادغ ةحصzا رداغتس ..كجازم ركعت Gف ةديج ةحص يف تنأ ..رابخKا هذه لثم أرقت نأ كتحصب اقئl سيل
 ةوقب هينيع ىلع هتبابسو هماهبإب طغضو ةلواطلا ىلع هقفرم عضو لب ،زاوف كرحتي نأ نود بيبطلا جرخو

 Gــف هــمدــخي رــمKا اذــه لــه ؟تفتــخا اذاــzو ؟اهنــع غلب نــم ؟هتلتــقو هتــمدــص يذــلا باشــلا ةثــج يه لــه ..ءقفــلا دــح
؟هنيدي ايدام Gيلد يقبي

.هدض يوق يدام ليلد هنأ ينعي اذهو ،تمي مل اهبحاص نأ يأ ..تبره دق ةثجلا نأ يف كشلا هدوارو
 لـمأـت ..ةـيرـجح ليـثامـت اهـنأـك لابقتـسlا ةـعاـق يف ةلـباقتـzا ةعـبرKا داسـجKا كلمتـت ةريحـلا تـناـك مهتيـب يفو

 يف عيشي ناـك يذـلا ءفدـلا نـع ثحبـيو ،هدـي ةـحار ىلع هدـخ دنسـي وـهو ،ةدـماجـلا هوـجوـلا لـيوـطوـب مـلاـس بKا
 ىلع نولـكأـي اوـنوكـي مـلو ،نوـيزفلـت lو ةرايـس lو ةراد مـهدنـع نكـت مـل ،هـيوـبأ ةرـسأ يف ناـك ماـيأ  ةرارـح بولقـلا
 يف هــنولمــحي يذــلا بحــلا ناــكو ،قاذــمو معــط ةايحلــل ناــك نكــلو ،ةرــسKا ىلع نوــمانــي lو ،يساركــلاو تlواطــلا
 ناكام ردقبو ،رقبلاو منغلا ناعطقو ةعساشلا يضارKا هدج نع هوبأ ثرو ..ربكKا مهديصر وه مهبولق نزاخم
 بقلـي ناـكو ..ةليبقـلا ءانـبأو #ـكاسـzاو ءارقفـلا ..عيمـجلل هبلـقو هتيـب حتفي ،اريـخ ناـك لاـzا يف عسوتـلا بحـي هدـج
.ءارقفلا يبأب

 لصيــف عم اهــتارــماغــم طــيرــش ديعــي اهــلايــخو ،ةيــمارغــلا يناــغKا ةعــباتــz تداــع مــث اهينيــع ةدــيرــف هيــف تعــفرو
.بيبطلا

 مKا تــناــك ،اهــموــن نــم اــهوتــل تضهــن اهــنأ مــغر دــيدــشلا ساعنــلاــب سحــت ةروــن هيــف تــناــك يذــلا تــقوــلا يفو
.اهنم برهت نأ لواحت ةريثك اطويخ عمجي نأ لواحي اهنهذو ديدش لهم ىلع اهتوهق فشرت لارنجلا ةزيزع

 l هانيـعو ،اضـيأ ةيـناثـلا ةرملـل ربخـلا ةءارـق ديعـي حارو ،ةيـناثـلا ةرملـل ةدـيرـجلا لمـحو هـناكـم يف بKا لملمـت
:تلاقو #تبضاغ #نيع هيف تعفر ..هتجوز يف رظنلا نع نافكت

 ..كعلتبي فوخلا داكي



 يف اـــهاـــمر ردـــق يأو ؟ةنيعلـــلا ةأرـــzا هذـــه ةنيـــط يأ نـــم ..اهقنخـــف هعـــباـــصأ دـــم وـــل ىنمتو هقـــير مـــلاـــس علتبا
:لصاوت يهو اهيلإ هبتناو ؟ركفت قطنzا اذهب اذاzو ؟ركفت فيك ؟هقيرط

 تحــت نوكــن نأ بجــي نحــنو ..بارتــلا مهــلاعــن سودــت امــك نوــناقــلا نوــسودــي سانــلا ضعــب ..ائيــش لعفــن مــل
 اـنرـمأ حضفن نأ اـندـيرـت لـه ..رـفو أطـخ اشـئاـط ساد هـنأ ىوـس ائيـش لعفـي مـل زاوـف ؟انـب رـهشيو انـلذيـل نوـناقـلا
؟�ا انرتس دقو

 تلـــش دـــق ةشـــهدـــلا نأـــك ةـــكرـــح نودبـــي l اـــموـــجو عيمـــجلا يقبو ،اهـــتوهـــق تـــهنأ دـــقو اهـــناكـــم رداغـــت تضهـــنو
:هيتنبl لاقف ةلوجرلا ضعب كلتما دقو هناكم نم فقوف ب�ل ةايحلا تداعو ..مهداسجأ

؟نlوقت اذام
ةرون تلاق
؟ءاوسلا ىلع تنأو نحن ،تيبلا اذه يف لوقن نأ عيطتسن انك ىتمو
 مأ نـمزـلا لاـط يناجـلا فشتكتـس ةـطرـشلاو ..أطـخ تعـقو ةـثداحـلا ،نونجـلا اذـه لـك يعدتـسي l رـمKا نكـل
ةثداحلا نع بتكت فحصلا تأدب دقو ،رصق

:ةديرجلا حفصتت يهو ةديرف تلاق
؟ةثجلا ءافتخا ىنعم ام نكلو
.هابقع دمحت l ام ىلإ رومKا روطتت نأ ىشخأ ،ىربكلا ةماطلا يه هذهو
 رـمأ ناشـقانـي هـيدـلاو طـيرـش ديعـت هـترـكاذو اـجراـخ عفدـناو ،ابيـهر اتمـص هفلـخ كرـتو تاملكـلا هذـه بKا لاـق

 تنب ةيبهذ كلمت اذامو :اهملح حبكي هتريقع بKا عفرو ،رهاطلا تنب ةيبهذ جوزتت نأ كل ريخ :همأ تلاق هجاوز
 l سانـلا ..اـيرـث ريصيـل هـضرأ ىلإ اهمضـي اهيـضارأ ثريـسو ،فـسوـي تنـب ةزـيزـع هـجوزأـس ؟رقفـلا ريـغ رـهاطـلا
.نوكلمي امب lإ نوساقي

 :18 ةيشاح
 اهابأ تدقفو ،ةرمخلا ريثأت تحت وهو ةلتق رش اهلتقف اهوبأ أرجت #ح ،ةبيهر ةاسأم يف اهمأ ةزيزع تدقف

 ،ةئـيربـلا ةريغصـلا اهعـباـصأ #ـب اهلـك ةاـسأـzا طويـخ ةزـيزـع تعمـجو ،ةايحـلا قراـف ثيـح نجسـلا يف هـب جز #ـح
 ةرـشع ةنـماثـلا غلبت تداـكاـمو ،هركـلاو ضـفرـلا تارظـنو قافـش�ا تارظـن اهتعسـلو ،كانـهو انـه رودـلا اهتـعزوـتو
 ةغضـــم نـــم ةأجـــف ةزـــيزـــع تـــلوحـــتو ،لاوـــمأو يضارأ نـــم يرثـــلا اهـــجوز نـــع تـــثرواـــم لـــك اهتمـــع نـــع تـــثرو ىتح
 دعـب اـصوصـخو ،عمتجملل ةديـس توتـسا ىتح ةايحـلا ةجـل يف تـضاـخو ،يدـحتلاو ضـفرلـل راصـعإ ىلإ ةقفشلـل
.اهتضبق يف اعم #تورثلا اهمضو ليوطلاوب ملاسب اهنارتقا
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 ..اهـل دـح l تاـضارتـفا يف حبـسي امهنـم لـك ناـك ..اقطنـي نأ نود ةـطرـشلا زـكرـم هاجـتاـب ريسـلا ناثحـي اـناـك

 ..ةسومرك رامع وأ ..روعل ديرف نوكي دق ..زوزع تلتق يتلا يه تاردخzا ةلش نم ادحاو نأ نمخي ناك امهGك
 عملي ناـك ينينرـzا �ا دبـع سفـن يفو ..ءاركنـلا ةمـيرـجلا يف #ـكرتـشم اعيمـج نوـنوكـي دـقو ..طوـبرزـلا نوكـي دـقو
.رخبتت lو برهت l ثثجلاف ،ةثجلا ءافتخl ىنعم l هنK ،ايح زوزع نوكي نأ يف لمأ نم سبق رخ£ #ح نم

 لـه .رـمKاـب طـباضـلا رابـخإ ةركـف بـلاغـي ناـك هـنأ lإ لـقأ لكشـب وـلو ريمـس دوارـي ناـك هسفـن ملـحلا نأ مـغرو
 فلــخ ةــطرــشلا تــشبن وــل اذاــمو ؟ةقيقحــلا ىلإ ىقرــت l نونــظ درــجم رــمKا ناــك وــل اذاــم نكــلو ؟هســجاوهــب هربخــي
؟اهعيزوتو تاردخzا عيب نم نولعفي ام ةقيقح تفرعو عيمجلا

ةطرشلا زكرم ىلإ نGصي اداك دقو هفقويو هدي نم هكسمي هوبأو هنهذ نع رمKا فرصو



 نأ لواــــحو ..ةريبــــكو ةريغــــص لــــك نــــع لأــــسا ..ةــــمداقــــلا ةرــــzا يف كعــــم بــــهذأــــسو ،كــــل لضــــفأ كدــــحو بــــهذا
.ينربخت نأ لبق تيبلا لهأ نم ادحأ ربخت lو ..اديج رمKا ىصقتت

.زكرzا لخد ىتح ىطخلا ثحي حار يذلا هنبا عيشي فقوو
 ىلع طغــضو هانمــي طــباضــلا دــم ..اــعدوــم هحــفاصــي وــهو هــناكــم نــم ماقــف طــباضــلا عم هتسلــج مــيرــك ىهنأ 
؟يلجني ةأجافم يأ نعو رسلا فشكني ىتم :هسفن ةرارق يف ددري وهو ميرك عباصأ

:ميرك لوق هدورش نم هجرخأو
.�ت هنطب يف نم lإ رانلا فاخي lو ..عرض نود دلوي ءGبلا
 تــقوــلا يفو ..زــكرــzا ىلإ لــخاد وــهو ريمســب مدطصــي داــك بابــلا دنــعو ..عفترــم توصــب �ا رفغتــسي جرــخو

 ىلإ سلــجي ريمــس ناــك ،ةنــيدــzا ةبضــه يف هتيــب ىلإ ادــئاــع ســجاوهــلا عزوــم هــترايــس لقــي مــيرــك هيــف ناــك يذــلا
 رعشــي مــل امــنأــك لاــق هينيــع عفر #ــحو ..هبتكــم ىلع تمــكارــت ةريثــك اــقاروأ بلقــي وــهو اتــماــص هلــمأتــي طــباضــلا
:هيلع هلوخدب

 هــمGــك ريغــي مــل ىرــخأ ةرــم هيــلإ تعمتــسا ..ءيش ىلإ هعــم لصــن مــلو يعماســلا مــيرــك جرــخ ن£ا ؟تــنأ اذــهأ
.ةايحلا قراف دقو زوزع ةثج ىأر هنأ ىلع رصي لازامو ةداهشلا سفن ديعي لازام

؟زوزع هنأ نم متدكأت له
:لاقو هراكفأ بتري امنأك تاظحل طباضلا تمصف ..اعزف هناكم نم فقي وهو ريمس لأس اذكه
ليتقلا ةقيقح نم دكأتنس تنأ كب
:طباضلا لصاوف ،هحمGم لماك قنرشت ةريحلاو طباضلا عباتي حار هنكل ريمس دري ملو
 سبلـي اـم لثـم سبلـي ناـك هـنأو ،باـش هـنأ ىوـس ليتقـلا نـع جاتحـناـم انـل مدقـي نأ يعماسـلا مـيرـك عطتـسي مـل

 هـل حمست مـل اهيـف هآر يتلا ةيسفنـلاو ةيعيبطـلا فورظـلا نK امـبر ،ةنسـلا نـم لصفـلا اذـه يف سانـلا نـم #ـيGـzا
.هنع ةقيقد ةروص ليكشتب

 #ميلا تاذ ناكرحتت هانيع lإ سيل ،اكارح يدبي l وه امك رمتسا لب ،طباضلا مGك ىلع ريمس قلعي ملو
 اهـعوـنو هسـبGـم نـع ىتح زوزعـب قلعتـي ءيش لـك نـع ةقـهرـم ةريثـك ةلئـسأ حرطـي طـباضـلا حارو ..لامشـلا تاذو
.اهنولو

 طـباضـلا داـعو ،ابيجـع اراوـم ريمـس سفـن اهيـف تراـم تاظـحل هبتكـم نـم جرـخو ،هـناكـم نـم طـباضـلا ضهـنو
 عباتــي حار هــنأ ىوــس ةدــحاو ةملكــب ريمــس سبنــي مــلو ،هحتــف جلاعــي حارو هــماــمأ هعــضو اريغــص اــقودنــص لمــحي
.ةريبك ةشهدب دهشzا

 ،سيكـــلا حتفو ،ابـــناـــج قودنصـــلا عضو مـــث ،دوـــسأ ايكيتـــسGـــب اسيـــك هنـــم جرـــخأ ،قودنصـــلا طـــباضـــلا حتفو
.ةشهدلا يف اقراغ لازام يذلا ريمس لأسو ،سيكلا فلي وهو ابناج هعضو ،ءاذح درف هنم جرخأ

؟ءاذحلا اذه كيدل لثمي اذام
 نم عفدنا مث ،#تقيقرلا هيتفش مزو ،رثكأ هينيعب ظحج هنأ ريغ ،ةفش تنبب سبني ملف ائيش ريمس مهفي ملو
:لوقي طباضلا عمسي وهو ،ءاذحلا Gمأتم بتكzا ةفاح ىلع هيدي عضوف ،هناكم

 ةثجلا ناكم هاندجو درفلا اذه
تاذلاب وه هنإ ،#عبرأ سايقمب ،داح ،دوسأ ،زوزع ءاذح هنإ
:لوقيو هعور نم ئدهي طباضلا ماقو ..راودلاب رعش دقو يسركلا ىلع ىواهتيل ريمس داعو
.ةلئاعلا ربخت فيك فرعا ..ادلج Gجر نك
 عقتـس فيـكو ؟؟اـهربخيـس فيـك هتليخـم قرافـت l ةضـيرـzا هـمأ ةروـصو ،ارـج هيـمدـق رـجي جرـخف ريمـس ضهـنو



  ؟؟ةقعاصلا اهيلع
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:تحاصف تأر ام اهلاه عقتمzا رفصKا اهمأ هجو تأرو بابلا ةرطعلا تحتف #ح
؟مد Gب كنأك كب ام يمأ
 حارــجلا يأو ؟مومــه حناوجــلا لــكو ثدــحتت نأ بجــي مومهــلا يأ نــع ..لــخدــت يهو اهــمlآ ىلع مKا تأكــتاو

؟حارج بلقلا لكو أكنت نأ بجي
 داكـي #ـقاسـلا يف رـخآو ..ريثـمو تـفl #نيعـلا يف مروـت ..اـهرامـخ ةدقـع تلـحو ةمـيدقـلا ةكـيرKا ىلإ تسلـج

:تمتمتو ةدحاو ةعفد هتبع ..هب ةرطعلا تعرسأف ءام تبلطو ..امهرجفي
#zاعلا بر � دمحلا
:ةرئاح عومد اهينيع يفو مKا تلأس ..اهسأر لبقتو اهدنست اهراوج ىلإ ةرطعلا تسلجو
؟زوزع نع ءيش رهظ له
يمأاي مامتهlاب ىلوأ تنأ
؟امه نيأ كوبأو ريمسو ..اباش لازام وهو تينف انأ
 .عيضرلا يبصلاك اهرجح يف اهمأ ددمتو ،اهرامخ عزنت تحار لب ةرطعلا بجت ملو
 يذــلااــم ..ىرــخأ رــخؤــيو Gــجر مدقــي هــماــمأ اراتــمأ ىرــي داكــي l تيبــلا ىلإ اهجتــم يحلا ةــحاــس ريمــس لــخد
؟زوزع توم ىلع Gيلد نوكيل ءاذح درف يفكي لهو ؟ةلئاعلل هلوقيس

 هتـــلذبـــب ةـــسوـــمرـــك رامـــع ناـــك ..حوحبـــzا هـــتوصـــب ديعـــب نـــم هاداـــن #ـــح هـــتاحبـــس نـــم ةـــسوـــمرـــك رامـــع هـــجرـــخأو
 ..ديدش مهنب هتنيخد صمي ناكو ،تاونس ذنم قلغم قيتع تيب ةبتع ىلع ئكتي اهريغ سبلي l يتلا ةينيصلا

 هنأك رادجلا ىلع ئكتي ةسومرك رامع ىري وهو ..بيجع كاكطصا هنانسأ يفو هوحن ههاجتا ريمس ريغو

 هعفد امبر ؟ةسومرك رامع نوكي نأ نكمي له ؟زوزع لتق نم ..هسأر قوف ىداهتت ناخدلا بئاحسو ةرجش عذج

؟مايKا هذه انعم هروضح نمَ ل¤لق يذلا وهو روعل دارم نوكي l ملو ..طوبرزلا

:لأسي وهو ضبرzا ىلإ هب دوعي حارو هحفاص ..هوحن ةسومرك رامع اطخ هيلإ لصي نأ لبقو

؟�ا ءاش نإ اريخ

يمهي داكي لقث هينيع يفو ،نزحلاو بعتلا نم ةحسم ههجو ىلعو ،رادجلا ىلع ئكتي وهو ريمس دري ملو

؟�ا ءاش نإ اريخ ريمس

 وـــهو ريمـــس انيـــع تـــقرـــقرـــتو ..ةوقـــب هيلـــع طغضـــيو هانميـــب رـــسيKا هفتـــك كسمـــي وـــهو هحـــمGـــم يف هينيـــع زـــكرو

:لوقي

زوزع وه لوتقzا

؟ةثجلا اودجو

:نزحو ءودهب ينينرzا ريمس درف اعزف اهلاق

l ةثجلا اودجي مل.

دوسKا هفخب اهبقع سوديو ،ةنيخدلا نم سفن رخآ بذجي وهو ،ىرخKا ةهجلا ىلإ ةسومرك رامع لوحتو



   ؟لوتقzا وه هنأ تفرع فيكو

هءاذح تيأر

؟هءاذح تيأر ىنعمام

 #ـب ةـقGـعl نأ هعنقـي Gيـلد ةـسوـمرـك رامـع هـل دـجي نأ ارظتنـم ليصفتـب اهـلوأ نـم ةـياكحـلا ديعـي ريمـس حارو

 ريمـس مGـك يف درـي مـل #ـحو ..دوـسKا سيكـلا نـع ثـيدـحلا رظتنـي ناـك ةـسوـمرـك رامـع نكـل ..ةثجـلاوِ ءاذـحلا درـَف

 :ريمس رعاشم شدخي نأ ةيشخ ارذح لأس

؟ةثجلا ناكم اسيك اودجي ملأ ؟سيكلا نع طباضلا كثدحي ملأ ؟سيكلاو
؟سيكلا نع لأست تنأو ،لجر نع ثحبن نحن
 lواحـــم ريمـــس قحلـــي ةـــسوـــمرـــك رامـــع حارو ..ةئـــجافـــم حير اهـــب تبـــه ةيـــبارـــت ةعـــبوز قرتخـــي ريمـــس قلطـــناو

 نـم ةـعدـخ نوكـي نأ ودعـي l هداقتـعا يف رـمKا نإ ..زوزـع تومـب Gـصأ عنتقم ريـغ هـنأ ادـكؤـم ،هتـئدـهتو هءاـضرإ
.هوبصن خف يف مهجاردتسl ةطرشلا

 يذـلا يعماسـلا مـيرـك ىتحو ،دارـمو ،تـنأ ،نومهتـم مكلـك رامعـل لوقـي داـك دـقو ةفـش تنبـب ريمـس سبنـي مـلو
..سجاوهلا هذه لكب ةطرشلا غلبنسو ..ةبراهلا ةثجلا دوجو نع غلبيل ءاج

 اـــم ردقـــب ..روضحـــلا يف هيلـــع حلت ينينرـــzا زوزـــع حمGـــمو ،فـــقوـــت ىتح هـــعاـــفدـــنا نـــم ففخـــي ةـــسوـــمرـــك أدـــبو
 اعـم اعـضرو ،اعـم آشـنو ،هعـم ىبرـت يذـلا زوزـع ىلع نـيزـح وـهاـم ردقـب سيكـلا فاشتـكا نـم هسفـن ىلع ىشخي

 ناـــك دـــحاو ردـــص ..نوجســـلاو ،ةءوـــبوـــzا نـــكاـــمKاو ،بـــئارـــخلاو ،ةـــقزKا امهـــب تثبـــعو ..ءاقشـــلاو ةاـــسأـــzا عرـــض
 ضارـمKا اهـترـصاـح يتلا يهو ربخـلا ىقلتتـس فيـك ..ينينرـzا ةميلـس مKا ردـص وـه قدصـلاو بحـلاـب امـهاقلـي
   .رساوكلا اهتماحت ةحيرج ةسيرفك
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Kا بهذت مل اهتايح يف ةرم لوKو ..لمعلا ىلإ ةميلس مKا جرخي مل اضيأ ةرم لوKواط ىلإ بlونمودلا ت 
.ةايحلا يف لمأ لك لاتغيو ،ناكم لك ىلإ للستي نزحلا ناك اهيف اناك يتلا ةفرغلا يفو ..دوعت امك ةماضلاو

 نـيرامـخب اهـسأر تمصـعو ،ةليقـث ةـعونتـم ةيطـغأـب ترـثد دـقو ،اـضرأ طـسب شارـف ىلع ةددمـم ةميلـس تـناـك
 ثبعـت ةرطعـلا سلـجت تـناـك اهيلـجر دنـع ،ةفلتخـzا ءاودـلا بلـع موكتـت تـناـك اهـسأر دنـعو ..نولـلا رمـحأ امـهدـحأ
 #ـــب هـــسأر نـــفدـــي ريغـــص دعقـــم ىلع بKا سلـــجو ..نمـــيKا اـــهدـــهن ىلع تـــلدـــت دـــقو ةظيلغـــلا ءارقشـــلا اهـــتريفظـــب
 عفترت تانأ lإ هرقبت l اديس تمصلا ناكو ..ينبلا ه¦ُفخ نم ةجوعzا ةليوطلا هيلجر عباصأ ترهظ دقو ،هيعارذ

.ةميلس مف نم ةئطابتم ةفيعض
امهتقحلو اهضرم زاكع ىلع ةميلس تلماحتو هيلإ اعرهو ،عيمجلا اهل عزف ةليوط ةنأ ميدقلا بابلا ¤نأو
؟كبام ؟عقو يذلا ام ريمس -
اديدش انزح ههجو ىلع تحz دقو ةرطعلا تلأس
؟يمأ يه نيأ -
هينيع نم ةريحلا تلطأ دقو بKا لأسو ،هينيعب قاورلا دقفتي وهو اهلأس  
؟طباضلا هب كربخأ يذلاام -
 دقـلو ،هـئاذـح نـم ادرـف كرـت ةثجـلا فطتـخا يذـلا نK زوزعـل اهـنأ نوحـجرـي مهنكـل ،ن£ا ىتح ةثجـلا اودـجي مـل
...طباضلا هينارأ



 اـــضرأ تطقـــس دـــقو ،مKا ةـــخرـــص مهـــناذآ ىلإ تـــهانـــت امـــهدـــحأ نـــم lاؤـــس ىقلتي وأ هـــمGـــك لمكـــي نأ لبـــقو
 اـهوتـل تبلـص اهـنأـك #ـعارذـلا ةدتمـم ،#نيعـلاو مفـلا ةـحوتفـم اـهرـهظ ىلع ةدتمـم مKا تـناـك ..ةـفرغـلا ىلإ اوـعرـهف
..#تبكارتم اهاقاس تناكو ،ةعقتمم ءارفص تناكو

 عرـسأو ..اهيـعو ىلإ اـهديعـت نأ ىلع لمعـت ..اهـمأ يدانـت ..حيصت تـحارو ،اهـتوـص ىلعأـب ةرطعـلا تـخرـص
 لصتـــن نأ بجـــي بKا حاـــصو ،بلقـــلا تاـــقد نـــم دـــكأتـــي اهبلـــق ىلع هـــنذأو ةبـــقرـــلا #ـــيارـــش ىلع هدـــي عضي ريمـــس
.فاعس�اب

 رخآ ايأر اضراع ريمس هقحلف جرخو
 ةزبخلا رودقب لصتنلف ،اهسافنأ ظفلت ىتح انيلإ لصي نل فاعس�ا -
 قيرطلا يف ةنوعلzا هترايس فقوتت دق -
لاح لك ىلع فاعس�ا نم عرسأ اهنكلو -
 Gع ىتح تاظحل lإ رمت ملو ..هتدلاو فاعس� ةفرغلا ىلإ ريمس داعو ،ةزبخلا رودق نع اثحاب بKا جرخو
 ىلإو ..ابعــــَت اسفــــن ددرــــتو اتــــفاــــخ انيــــنأ نئــــت ةضــــيرــــzا اهنتــــم ىلعو ،ىفشzا نــــم برتقــــت يهو ةرايســــلا خارــــص
 يسركلا يفو ..اهتبقرو اهردص ءاحنأ يف اهبلق تاقد نع شتفي حارو ،هنضح يف اهددم يذلا ريمس اهراوج
 سحــي ناــك يذــلا ةزبخــلا رودــق قــئاســلا هــجوو هتــجوز #ــب هرظــن بلقــي فوخــلا هGــع دــقو �ا دبــع سلــج يماــمKا
 رفــح نــم هــضرتعــي امــب لابــم ريــغ ،اــهرــخآ ىلإ ةــساودــلا ىلع طغضيــف هنــهذ ىلإ للــستيو ،هيــنذأ يف قعنــي قلقــلا
 همـــف نـــم Gـــسرـــم ،هديـــب حيولتـــلا ىلإ اـــنايـــحأ ارطضـــم ،حوحبـــم سرـــجب ىلاسكـــلا #لـــجارـــلا ارـــهاـــن ،ةيـــبارـــت لتـــكو

.اقاصبو مئاتش
 ذإ ،بارطـضاو جرـح امهيسفـن يفو ،ينينرـzا �ا دبـع تيـب ةفيلـخ هيـبأ ةقـفر مـيرـك راز مويـلا كـلذ ءاسـم يفو

 ،#ميـلا ىلإ بابـلا نـم ابـيرـق افـقوـف هوـبأ هـب قحـلو ةرايسـلا نـم مـيرـك لـجرـت ،ةدـيدـش ةـفرعـم قـباـس امهنيـب سيـل
:ةفيلخ خيشلا لأس ..#ب ددرت امهيلعو

انه بKا دجن نأ وجرأ
:Gئاق هوبأ ثيح تاوطخ عجارت مث ،هقدو بابلا ىلإ ةرشابم هجتا لب ميرك قلعي ملو
 تاراغzا هبشت تويب يف نوشيعي سانلا
 ةنـــيدـــzا بلـــقو ،برعـــلا يح هـــنومســـي رامعتـــسlا ءانـــثأ سانـــلا ناـــك ،ةنـــيدـــzا يف ءايـــحKا مدـــقأ نـــم يحلا اذـــه

#يسنرفلا يح ىمست
 جرخيو ،اهوأتم نئي تيبلا باب عمسي وهو تكس هنكلو ؟ررحتن مل اننأ كلذ ىنعم لهو":لوقي نأ ميرك مهو

 امهحفاص ..ةيراع ةمجمج درجم ىلإ لوحتي هسأر داكي ،افيحن نوللا رقشأ ..ةماقلا دتمم ينينرzا �ا دبع هنم
 .ةريح ههجو ىلعو ابحرم

 ..افلـس ناوـعدـم امهـنأـك Gـخدو ،تيبـلاـب ةوهـق لوانـت ىلإ امهـتوـعدـب لـجع امهيسفـن مـيدقتـب اـعرـسي مـل #ـحو
.لابقتسlا ةفرغ ىلإ امهفلخ لخدو ،ابحرم احفاصم هدي دمف ،ميرك فرع دقو ريمس امهاقتلا قاورلا يفو

:هلوقب هثيدح لمكأو ،هدلو مدقو ،هسفن مدق دق ةفيلخ ناك ،ةزهاج تناك يتلا ةوهقلا امهلصت نأ لبقو
 كدقــف اريثــك انيــف رــثأ اــقدــصو ..مهــناــمرــحو ءارقفــلا مlآ كردــنو ،ناــمرــحلاو عوجــلا يف اــنأشــن ..ءارقــف نحــن

 امـب مكـتدـعاسـz نودعتـسم نحـنو ،كـل ةوـخإ اـنربتـعاو ،�ا اـهافـش ةمـيركـلا ةـجوزلـل عقواـم رثـكأ انيـف رـثأو ،زوزـع
.ردقن

 ةديدج قئارح ىوس ميرك تاباجإ فضت ملو اهليصافت نع ميرك لأسي ،اهلوأ نم ةياكحلا ىلإ ريمس داعو
.ةريحلا نم عباوز ىوسو ..ةلئاعلا بلق يف



:19 ةيشاح
 نود ،ةنـيدـzا موجـن قـيرـف فوفـص يف ىمرـم سراـح هـبابـش ىضق ،ينينرـzا �ا دبـع راـج وـه ةزبخـلا رودـقو

 اريثـكو هيبـعl مـهأو هرارـسأ فرعـي ،ةركـلا مـلاـع نـع lإ ثـيدـح هـل سيـل ..لاـzاو ةرـهشلاو قـلأتـلا ظـح هيـتاوـي نأ
 هــــب نوطيحيــــف ،هــــتGيلــــحت ليســــل يدصتــــلا ىلع دــــحأ ردقــــي l مGكــــلا ريثــــك كــــلذ ىلإ وــــهو ،مهــــتايــــح ليــــصافــــت نــــم
 يرتـــشي نأ عاطتـــسا ،ةنمســـلا ىلإ هـــندـــب ليمـــي ،مGكـــلا يف هعـــطاـــق وأ هـــضراـــع نـــz لـــيوـــلاو ،#ملعتـــم #عمتـــسم
 ةــلاحــل ةــطرــشلا هيلــع ضرتعــت نأ نود اهيــحاوــض يفو داــمرــلا #ــع ةنــيدــم لــخاد سانــلا اهــب لقنــي ةســئاــب ةرايــس
 لضفــي هنكــل ،اــهراغــص يف لكثــت تــناــك دقــف ،#علــل اداعــبإ شوخبــلا هــمأ هتمــس ،اهشيعــي ناــك يتلا ةــيرزــzا رقفــلا
 نمث ينوطعأ :لاق هترجأ نع لئس املك هنK ةزبخلاب سانلا هبقلو ،هرغص ذنم هب قصتلا يذلا رودق مسا هيلع

  .لقأ وأ رثكأ نوكي دقو ،هقح هنأ ردقام رجأتسzا هيطعيو ةزبخ lإ بلطي l رودق ،ةزبخ
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 دارــم دــجي مــلو ..عيرــسلا قــيرطــلا هاجــتاــب ةــباغــلا فــلدــي ةــسوــمرــك رامــع عفدــنا ريمــس روضــح نــم اسئــي #ــح

:ةيبصعب رامع يف خرصي وهو هب قحلي نأ نم ادب روعل
؟اديعب ناكzا لازام له -
جرعنzا اذه دعب ةرشابم ..انلصو دق -
 داكــي l lورــهم ةــسوــمرــك رامــع هفلــخو ..هتلسلــس نــم مــخضلا ضيــبKا هبلــك رــجي اــعرــسم روعــل دارــم عفدــناو
ةنمسلا ىلإ لام يذلا هدسج هبعتأو ،هسافنأ تعراست دقو ،هقحلي

 #نتــك اــجرعتــم دوــسأ امهــماــمأ دتمــي دبعــzا قــيرطــلا ىلع ةريغصــلا ةبضهــلا قوــف نــم Gــطأو جرعنــzا اعطــقو
.ةهGب يف هلمأتت ماظتنا ريغ يف ربونص تاريجشو راجشأ فقت ىجسzا هدسج لوط ىلعو ،هوأتم

:طبضلاب ناكzا ىلإ هانميب ريشي ةسومرك رامع حار امهلوصو نم راتمKا تائم لبقو
ةلوزعzا ةريخKا ةرجشلا دعب كانه -
 لــق امهثحــب ةرــئاد تعســتا املــكو ،هــنادــجي اــم لــك يف رظنــلا ناقــقدــي ،ناكــzا ناــعرذــي اــحارو ،اهيــلإ Gــصوو

  :رامع لاق ..ىغتبzا ىلع روثعلا يف امهلمأ
 ءيش لك تفرج ةريزغ راطمأو ..انه نم ترم ةلباس ..انه يقب ول ىتح سيكلا دجن نأ ليحتسzا نم
 هبلك عم ثحبلا لصاوي وهو روعل دارم درو
 هيلع ميرك ءGيتسا وأ ،سيكلا ىلع ةطرشلا روثع اندعبتسا اذإ -
 ةنيمث ةمينغ وهف ..رخآ دحأ يأ وأ
 رامعل ماهتlا هجوي وهو روعل دارم ةرئاث تراثو
 تنأ lإ رخ£ا اذه نوكي نأ نكمي lو -
 ملكـي دـحأ l ناكـzا ارداـغ مـث ،ةفلتخـم امهـتو ..اشـحاـف اـمGـكو ..اـعذقـم اـبابـس lدابـتو ،احـياصـتو ،اعـفادـتو
.رخ£ا

 ..ائفاد اوحص ناك هنكل افيرخ لصفلا ناكو ،ةسماخلا ةعاسلا تناك ..ةيناث ةرم اعمتجا ءاسzا يف امهنكل
 سلــج ..مامضــنlاــب عرــسأ مــث Gيلــق روعــل دارــم ددرــت #ــح يف نايتفــلا ةــعومــجم ىلإ lوأ ةــسوــمرــك رامــع مضــنا
 تأدـب دـقو ريمـس لبـقأ ديعـب نـمو ..تمصـلا هيلـع قبـطأ دـقو لـهم ىلع اهفشـترـي حار رمـخ ةـجاـجز بلـطو مهطـسو
 :ايشتنم حاصو هتجاجز يف ىقبت ام عرجو ةقلحلا طسو فقوت ..هلقعب ثبعت رمخلا

 ارامح كيدلا ىرأ ىتح ينقسا -



:ريمس ىلع درلل ىعست ،اهفنأ اتحتف تعستا دقو ،رادجلا فلخ نم لجار ةريخ ترهظو
رامحاي ارامح رامحلاو -
 هـتارظنـب عرـسيو ،لـهم ىلع هـترمـخ عرـجي حارو ،يعوـلا دقفـي أدـب يذـلا ريمـس راوجـب ةـسوـمرـك رامـع ددمـتو

.ءارغلا سايكأ مش نولدابتي #عفايلا نم ضعب هيف ناك يذلا تقولا يف ،اديعب
 ريبك نجس وهو ،مGحKا ةبرخ هيلع نوقلطي يذلا ناكzا اذه يف ابيرقت ءاسم لك نوعمتجي ةداعلا يف مهو
.اهعاونأ لكب تامرحzا يبلاطل ابارخ يقبو لمهأ مث نطولل اهرامعتسا ءانثأ اسنرف هتماقأ

:نايتفلا ىلع هضرعي رمخلا تاجاجز نم اقودنص لمحي يوقلا هدسجو ةدتمzا هتماقب ةطبخلا لبقأو
 نسحـت l تـنأو اـقودنـص برـشت اـهدـحو ..كنـم لـجرأ لـجار ةريـخ ؟..ةـجاـجز كـل حتفأ لـه ..رامـعاـي برـشا -

    ..ـ.ك صzا lإ
 يفو ..ةريبـك ةقلـح يف اوسلـج دـقو ةوشنـب اهـنوـعرـجي تاـجاـجزـلا نوفطـختي ةطبخـلاـب نوطيحـي بابـشلا عرـهو

 نأ عيمجلا يف انلعم ةمراعلا ةحرفلا هقبست ديعب نم ةزبخلا رودق لبقأ ملأتي وأ أيقتي مهضعب حار يذلا تقولا
 ندl نـب ةـماـسأ ريبكـلا دـهاجـzا راصتـنا ةبـسانمـب ،حابصـلا ىتح ترمتـسا وـلو ،اهلـك اهنمـث عفديـس ةسلـجلا هذـه
 نأ ئتـف اـم مـث قيفصتـلا Gـعو ..كروـيوينـب يzاعـلا ةراجتـلا زـكرـم رـجفي وـهو ،ناكـيرـمKاو دوهيـلا نـم رافكـلا ىلع
:بطخت تحارو ةيعضو يف تبثت داكتl عمجلا طسو لجار ةريخ تماقو ..صقرو ريبكت ىلإ لوحت

نحن كعمو ..كعم �ا ..ةماسأ ندl نب اي ضما
:Gئاق هبرضو ةزبخلا رودق هزهف يكبي مهدحأ قفطو ..اعيمج اهل اوقفصو
zا عم يكبت اذاl؟راصتن
Kا ليمع هنKناكيرم
:رخآ فدرأو ..ءامسلا يف #تمجنك هانيع عملت فيحن باش در
zنب عدن مل اذا l؟انعم ةرهسلل ند
:مهدحأ حاصو اقاصبو ابرضو ابس عيمجلا هيف لزنو
�ا ودع ىلع دحلا اوميقأ
:ههجو اعفاص لوقي وهو هتبكر تحت هقنخي ةزبخلا رودق حارو
     ؟كلثم اسجن هنظت له ..نيرهطzا ةباحصلاك ندl نبا -
 ةتــسلا نويعــلا اــهدــحو ..اهلــك ةرــسKا ىشغت ةتــماــص ءادوــس ةــباحــس نزــحلا ناــك دقــف �ا دبــع تيــب يف اــمأ

 بلقـنا ..ةليلعـلا ةتـهابـلا ناردـجلا قارتـخا ةـلواحـم ،ةـثGثـلا بولقـلا عاقـيإ ىلع صـقرـت امـنأـك اـهرـجاحـم يف رودـت
 اهيطغــي داــك دــقو ،اــهرعــش حيرــست ةرطعــلا تــهنأ ..هتحــت يدــيدــحلا رــيرــسلا نأــف نمــيKا هبنــج ىلع �ا دبــع بKا
:تلاقو فيحنلا اهفنأ دسمت يهو �ا رثوك ةمعلا ترفغتسا ..ضرKا ىلع سلجت يهو

ةميظع ةرخص يسأرب نأك ،ةليقث ةوهق انل يرضحو كرعش ملب يعرسأ
 اهينيـع ةمعـلا تعـفر ..دروـzا اهـناتـسف نولـك ءارمـح ةكيبـشتب اـهرعـش عمـجت يهو اهـناكـم نـم ةرطعـلا تـماـقو

 بارطـضا اهسفـن يفو ،ةريـح اهينيـع يفو هلـمأتـت تدواـعو ،تتمصـف تعـجارـت مـث ،هوفتـت نأ تدارأو ،اهيـخأ يف
:اهادحتي امنأك هلاقع نم قلطنا نأ اهناسل ئتفامو ،عارصو

؟ءامسلا دناعت له ،كردق اذه يخأاي �ا دبعاي
:هدر عمست نأ نود تلصاو مث ةظحل تتمصو
 �ا لوسر دمحم �ا lإ هلإ l ؟نحن دلخن لهف ،نوحلاصلاو ءايبنKا تامو ،دمحم مهديسو سانلا ريخ تام
مGكلا اذه اهنم رظتني ناك امنأك ةقرحب لاقو ،هتعجض نم �ا دبع سلجو



 تعيـضو ،مهـلا اذـه لـك ..يدرـت سأرـلا يف ناتـبرـضو ،هنـيرـكذـت يذـلا ردقـلا اذـه يلع اسـق دقـل يمأ ةنـبا اـي
  قطنت داكت l ىفشzا يف همأ اهو ،ركبلا

 رصـعأ ردـت مـل ،هينيـع ىلإ #تفيحـن #عبـصإ دمـي وـهو هـتأرو ..ةـئدـص رـجانخـب اهنعـط امـنأـك تتكـسو ،تكـسو
  ؟مهلا ىرجم امهب دس مأ ،اعومد همه امهب

#جانفلا �مت تحارو اهنم ابيرق تسلجو ،اضرأ اهتعضوف ةوهقلا ةينيصب ةرطعلا تلخدو
 امــك ىشGتــت نأ أتفــت اــم مــث هبلــق يف مــكارتــzا مهــلاــك #ــجانفــلا يف مــكارتــت يهو عيقاقفــلا لــمأتــي بKا ناــك

 ترــكذــتو ءيضي داكــي روللبــلاــك اهيــخأ ةنــبا عارذ عباتــت رــثوــك ةمعــلا تــناــكو ةهــفاتــلا ةريغصــلا هــمGــحأ ىشGتــت
 اهـفراعـم لـك ناـك #ـحو ..شطعـل رـثوـك بـئذـلا ىأر وـل :فرعـت نـم لكـل ةلـئاـق اهـمأ اهـب ىهابتـت تـناـك #ـح اهـتوتـف
 ىري وهو لوقي اهاري #ح همامإو يحلا خيش ناكو ؟..رثوك لثم جوزت نم مكنم لهو :#لئاق لثzا اهب نوبرضي

.تيzا نم يحلا جرخي �ا ناحبس :يرزzا ةرسKا ةلاح
  ؟اسناع ىقبتف ةرطعلا ىلع بيهرلا لامجلا اذه ينجي لهف جوزتت ملف كلذ اهيلع ىنج مث
 ناك ..امهتوهق ناعرجتت هتنباو هتخأ اكرات اجراخ عفدناو ،هناكم نم ضهنف ،لجع ىلع هتوهق بKا لمكأو

 ىنبم لوـح #قلـحتم نوعمتجـي نـيذـلا تارـشعلا عم ونـمودـلا راجـحأو ةـماضـلا بعـل يف هلـك تـقوـلا يضقي �ا دبـع
 ىلإ اوـقرفـت فـحزـي ليلـلا أدـب اذإ ىتح ،ةـجاـح ءاضـق وأ ماعطـل lإ هـناكـم مهنـم دـحاوـلا رداغـي l ،يدلبـلا حرـسzا
 ،اهـعراوـشو ةنـيدـzا ةـقزأـب ف¤وطـي هـحابـص يضقي راصـف هـب تفصـع يتلا عباوزـلا دعـب اـمأ ..تارـشحلاـك مهـتويـب
 اهناكسب ،ةنيزحلا اهتينبأب ،#فصن اهرقبي يذلا ¬نلا اهيداوب اهسؤبب ،اهتراذقب ،اهرابغب اهدحو دامرلا #ع
 اـهدـحوو ،هيـسآـمو هـمومـه هيسنتـف اداـمر هداـمر دـيزـت داـمرـلا #ـع اـهدـحو ،ءاهلـب ةـكرـح اهـعراوـش نوؤلمـي نـيذـلا
   .ةمطحzا هسفن سكعت ةشبغلا اهتآرمب

:20 ةيشاح
l إ ارـــكذ لـــجار ةريـــخ لعجـــي ءيشl ـــمGـــمو اهـــتأيـــه اـــمأ ،اهســـبGيهف اهـــتوـــص ةربـــن ىتحو اهتيشـــمو اهحـــم 

 lإ عمتجت G lعف لجر يهو ،لجار ةريخ اهومس كلذل ،ىثنخ اهنأ #قي ىلع عيمجلاو ،ىثنأ اهنأ مزجت اعيمج
 ،ةرمخلا برشتو ،رئاجسلا لوانتت ،مهنم رارشKا ةطلاخم يف نعمت تحار لب ،مهلمع lإ لمعت lو ،لاجرلا عم
 مـهو ..ايسنـج اهـب شرـحتي رـكذ لـك عرصـت ..اهيلـع يدعتـلا وأ اهسـz ىلع دـحأ ؤرـجي نأ نود هلـك ليلـلا رـهستو
.شرحت يK ايرغم سيل اهدسجف ..ىراكس اوناك اذإ lإ كلذ نولعفي l ةقيقحلا يف

 عدوتـسم" ةريبـك ةتـفl هلـخدـم ىلع تبتـك يذـلا تارايسـلا ءاـبرـهكب صاخـلا اهـعدوتـسم يف اـهراهـن يضقتو
 ..كلذب رارق�ا ضفرت اهنأ lإ ،ةيمسرلا قئاثولا ىلع ىثنأ اهسنج نأ مغرو ،"تارايسلا حGص� لجار ةريخ
 اهــنإ نورــخآ لاــقو ،اهــل ةــمGــع l مهضعــب لاقــف ،تاذــلاــب اهسنــج لوــحو اهــلوــح اــياكحــلا جسن نــم سانــلا رثــكأو
 دحأ لاقو ،ىلعKا نم ثنؤم لفسKا نم ركذم يه ثلاث فيفل لاقو ،ركذم رخ£او ثنؤم امهدحأ نيوضع لمحت
.نامي�ا وأ رفكلاب سانلا عبطتل ابيرق ةبادلا جرختسو ..ةعاسلا بارتقا تامGع نم اهروهظ نإ دجسzا ةمئأ

 :21 ةيشاح
 اــبرــهم هتــعافــي يف راــصو ،اريغــص ناــك ذنــم رــئاجســلا عيب هيــخأ عم نهتــما ،ناجــلا ريصــن وــخأ وــه ةطبخــلا

 يف نوعمتجـي نـيذـلا رابكـلا ةقـث لانـي نأ ريـخKا يف عاطتـساو ،ةيبيلـلاو ةيسـنوتـلا ةـيرـئازـجلا دودـحلا ىلع علـسلل
 ىلإ قوتت يتلا ىطسولا ةقبطلا هدصقت ،ةنيدzا بونج ةباغلا يف ريغص ىهلم حتفب هل اوحمسف ،ءارمحلا ىهلم
 ىهلم ءlزــن #ــب ةمهــم ةطــساوو عيمــجلا ةقــث لــحم ةطبخــلا دــعاــم اريثــكو ،ةيــلاــت ةوطــخ يف ءارمــحلا ىهلم لوــخد
 #ـــع تانـــب نـــم تاوانسحـــلا مـــيدقـــتو تاردـــخzا جيورـــت يف ،ةـــصاـــخ بابـــشلا نـــمو ،ءاربكـــلا نـــم هنـــئاـــبزو ءارمـــحلا
 ..ءارمحلا ىهلم ىلإ برست لكل ةلزاعلا ةافصzا لثمي ناك ةطبخلا امنأك ..ناكم لك نم تادفاولا نم وأ دامرلا



   .ةيدلبلا يف ةدايقلا يسرك ىلإ ناجلا ريصنو ةبادلا راتخم لوصو يف اببس ناك يذلا وهو
 :22 ةيشاح
 ،رعشـلا دعجـم ،#نيعـلا عمl ،#تفشـلا #خـث ،مسجـلا ئلتمـم ،ةـماقـلا دتمـم ،#عـبرKاو ةسـماخـلا يف ةطبخـلاو

 راهــظإ دمعتــي هــنأــك ءاتــشو افيــص ةفيفخــلا ســبGــzا lإ سبلــيl ،هتحصــب دتعــم ،ةرمــحلا ىلإ ليمــي ،نولــلا ضيــبأ
 .رابج مكGم يدعاسك نيزـنتكzا هيدعاس ىلع اهمشو يتلا تاموسرلا

 :23 ةيشاح
 ،Gيل مهتكرح هيلإ نولقني #ح ةايحلا هيف اوعرزو ،ةروثلا لبق نويسنرفلا هانب ،ةنيدzا ةفحت يدلبلا حرسzا

 نزــح هاشغــتو ،طونقــلاو سأيــلا دــي هيــلإ تللــست ةنــيدــzا نويســنرفــلا رداــغ ذــمو ،اــعادــبإو انــف هنيــيارــش نوخضــيو
   .لامجلاو نفلا ةهل£ ازمر جراخلا نم تتبث يتلا ليثامتلاو ةينبلا باوبKاو ءاضيبلا ناردجلا فل بيهر قيمع

 :24 ةيشاح
 ةيرولب ،رعشلا ءارقش ،#نيعلا ءارضخ ،دقلا ةقوشمم ،لامجلل ةهلأ رثوك تلظ ةرطعلا مامكأ حتفتت نأ لبقو

 تومــب رابكــلا ملــحيو ،بابــشلا اــهانمتــي ،اهتبطــخل مدقتــي نــم لــك نودــسحي عيمــجلا لــظو ،ردصــلا ةيــناــمر ،ديجــلا
 ميلــحلا دبعــل اتصنــم مهتيــب نــم ابــيرــق هــترايــس فــقوــي قيــنKا هــسابلــب ةزبخــلا رودــق لــظو ،اهــب نارتــقGــل مهــتاــجوز
 نـع س¦ردـي دـجسzا ماـمإ لـظو ..دوروو رـهز اـهدـخ :فيضـيو ..دوقنعـلاـك اهمـف ..دوبعـzا ناحبـس اـهانيـع :ظـفاـح
 لـــك يف رـــثوكـــلا كانيطـــعأ اـــنإ ةءارـــق يف حلي حار هتضـــفر املـــف ،اهتبطـــخل اديهمـــت قGطـــلا نـــعو تاـــجوزـــلا ددعـــت

 .هتاولص
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 نايطرشلا مدق ..ةبراهلا ةثجلا ةيضق ثحب ةلصاوz هيدعاسم عم نودعس طباضلا ىقتلا ةيداع ةسلج يفو

 ةدـهاشـمو ،ةمـيرـجلا حرـسم يف نlوجتـي اـحابـص رامـعو روعـل دارـم ةدـهاشـم اهمـهأ تاـمولعـم نـم امهـيدـلاـم رـخآ
 اهنم لزني نأ نود ةميرجلا ناكم ةديدجلا هترايسب قئاقدل فقوتي زاوف

 :ةثGثلا بابشلا نع تامولعzا لك صاخ فلم يف نايطرشلا مدقو
 ءاحـنأ نـم اريثـك مـشوـلا �مـي ،نـيدـب ،ةـماقـلا ريصـق ،هرمـع نـم #ـثGثـلاو ةعـباسـلا يف باـش ةـسوـمرـك رامـع -

 ..ىلوKا هـتاونـس يف ةـسردـzا نـم برـست ..ةـيرـيدزقـلا ءايـحKا نكسـت ةـمدعـم ةرـسأ يف بKا ميتـي أشـن ..هدـسج
 ىلوKا هـــماـــيأ يف لغتـــشا ..ىراكســـلا نـــم ةـــعومـــجم عم رورـــم ثداـــح يف ءاغبـــلا سرامـــت تـــناـــك يتلا هـــمأ تـــتاـــم
 يدمعـلا برضـلا ةمهتـب ةرـم ..#ـترـم نجسـلا لـخد ..lاطـب مـث ،ةـناـح يف ةرمـخ عئاـب مـث ،ءانـب دـعاسـم مـث ،lداـن
.ةماعلا باد£ا كاهتناو ينلعلا ركسلا ةمهتب ةرمو ..لمعلا بر دض ضيبKا حGسلا لامعتساب حرجلاو حربzا

 ىلإ ليمــت ةروسيــم ةرــسأ يف أشــن ،ىنميلا #عــلا لوــحأ ،فيحــن ،لــيوــط ..رمعــلا نــم #ــثGثــلا يف روعــل دارــم
 اطيشــن تاونــس ىضق ..رــيرــحتلا ةروــث يدــهاجــم نــم هوــبأ ..مــيركــلا نآرقــلا نوظفحــي اــهدارــفأ مظعــم ..نــيدتــلا
 ةعــماجــلا لــخد ..اــهرــكذو اهــتاهيــجوــت تاقلــح رضحــيو ،اهــتاــطاشــن رضحــي ،ةيــمGــس�ا تاــعامــجلا فوفــص نمــض
 نم درطيل هذاتسأ برضف درمت ..اهب رفظو هذاتسأ اهيلع هسفان ،هل ةليمز بح كابش يف عقو ..باد£ا سرديل
 لوانــــتو ةزايــــح ةمهتــــب ةرــــم نجســــلا لــــخد ..عمتجzاو ةرــــسKا ميــــق لــــك ىلع درمــــتو كــــلذ دعــــب درــــشت ..ةعــــماجــــلا
.تاردخzا

 يف شيعـــي ..سابلـــلا قيـــنأ ،ةعلطـــلا يهب ،ةـــماقـــلا لدتعـــم ..هرمـــع نـــم #ـــثGثـــلاو ةســـماخـــلا يف لـــيوـــطوـــب زاوـــف
 يف هتـــقو مظعـــم يضقي ..تارـــم ثGـــث اـــيروـــلاـــكابـــلا يف لـــشف ..ةعـــساـــش عرازـــم كلمـــت ..لاحـــلا ةروسيـــم ةرـــسأ
 يتلا همأ نم اريثك للدم ..ةرمخلا اهسأر ىلعو تاذلzا ةرقاعم ىلإ ليمي ..#سنجلا نم ءايرثKا ءانبأ ةطلاخم



.ةيذlوف ةيصخشب ةرسKا ىلع رطيست
 زوزـعو روعـل دارـم #ـب نأ هـل #بتيـل يعماسـلا زوزـع ةثجـلا بـحاـصو ةـثGثـلا ءlؤـه #ـب طـبرـي طـباضـلا حارو

 درمــتو ةكلعــصو ةنطيــش اضــيأ مهنيــبو ،ةــساردــلا نــم ىلوKا تاونسلــل دوعــت ةــقادــص ةــسوــمرــك رامــعو ينينرــzا
.قGط�ا ىلع مهب هل ةقGع Gف زاوف امأ ..نجسلل لوخدو

 يطغتل هتـيردـص تعفـترا دـقو هتكـيرأ يف صاـغو هيـعارذ نودعـس طـباضـلا لبـسأ #ـح يف ،نايـطرـشلا جرـخو
.يمامKا بتكzا حول اتزواجت ىتح هاقاس تدتماو ،ابيرقت هسأر

 هذــه عجف نــم ..هلــك هــسأر زــهي ساــق راودــبو ،دــيدــشلا بعتــلاــب سحــي ناــك اــم ردقــب ساعنــلاــب سحــي نكــي مــل
؟ةثجلا تبهذ نيأو ؟اهركب يف ةبوكنzا ةرسKا

 Gـــب ..نويـــع Gـــب ثثـــج ..اهـــباحـــصأـــب لكنـــzا ثثجـــلاو ،ةميلـــسلا ثثجـــلا تارـــشع روـــص هـــترـــكاذ ىلإ تداـــعو
 اذــه ةيحــض زوزــع نوكــي نأ نكمــي لــه ..قــيرطــلا ةــعراــق ىلع ةاــمرــم اــهارــي نأ دوعــت يتلاو رــكاذــم Gــب ..سوؤر
؟دGبلا هذه يف ددعتو خرف دقو باهر�ا نم عون يأ نكلو ؟دابعلاو دGبلا نونجب برضي حار يذلا باهر�ا
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 هتـيردـص سبلـي ،ىرـخK ةـفرـغ نـم حيسفلا تيبـلا عرذـي ،دـحاو ناكـم يف أدـهي داكـيl ابـضاـغ مـلاـس بKا ادـب
 ىلع هانمي ررمي ،فنعب اهدسمي هتبقر ىلإ ةفجترzا هعباصأ دمي ..اهيخري مث قنعلا ةطبر طغضي ..اهعزني مث
 يف ةأجـــف هسفـــن دـــجو وـــل ةـــعاســـلا هذـــه يف ىنمت ..هينيـــع ىلع اطـــغاـــض هـــترـــجنح ىلإ هتـــهبج نـــم اردـــحنم ههـــجو
 ..اريسكتو اميشهت همامأ وهام لك يف لزنو ،هنازتاو هباوص دقف ول ىنمت ..هيتئر ءلم خرصيل جاجفو باعش
 نكــي مــل وــل ىنمت ..هتــجوز لــماــنأ اهعنصــت ريعــش ةرــسك لــكأــيو ،تاهــيوــش ىعرــي ريقــف حGــف درــجم ناــك وــل ىنمت
 لك لكأت نأ ىنعم ام ؟كسفن كلمت l تنأ مث ،عرازzاو راقعلاو لاzا كلمت نأ ىنعم ام ..دوجولا اذه يف Gصأ
؟سفنلاو حورلا برطضم تنأ مث ،تارايسلا رخفأ بكرتو ،بايثلا لمجأ سبلتو ،باطو ذلام

 ةبتكـzا ىلإ لـيوطـلا هدـسج دنـسأو ..هـتGضـع لـماـك يف يرـسي ردـخبو ..هـسأرـب فصعـي راودـب ةأجـف سـحأو
 مانــــس ترــــهظ ىتح فلــــخلا ىلإ هــــسأرو ،ماــــمKا ىلإ هيلــــجر ىخرأو ،اهيلــــع ىوتــــساــــف ةكــــيرKا ىلإ هسفنــــب عفدو

لبق يذ نم زربأ هترجنح
 سأكـب هفعسـت هيـلإ تـعرـسأـف ،رظنـzا اهـلاـهو ،اهـترـجح نـم تـجرـخو ،اهتنـيز تلمـكأ دـقو ةأجـف ةدـيرـف تلـخدو
:ةبوعصب لوقي وهو هتيعضو ىلإ داعو ،اعيرس هبع ،ءام

  .يتلتاق ةلاحم l كمأ ،يتنباي ةديرفاي -
 لصيــف عم دــعوــم ىلع اهــنKو ،ةرــمو ةرــم فــلأ ،طــيرــشلا اذــه هنــم تعمــس اهــنK هيلــع درــت نأ ةدــيرــف أشــت مــلو

 هـــب رفظـــت اهلـــع مـــلاـــح ناكـــم ىلإ هعـــم اهيـــف جرختـــس يتلا ةـــصرفـــلا هذـــه اهسفـــن ىلع توفـــت نأ دـــيرـــت lو بيبطـــلا
.اهبح كابش يف ةطبختم ةسيرف

.رجفني نأ لبق همومه نم هبلق غرفي نأ دب l ،فارصنlا نع اهعنمي اهيدي نم ةوقب اهكسمأو
 .اهجوزت هنK ظحلا سيعت هنأو ،اهعم هتبيخ نعو ،اهتدلاو لتق يف هتبغر نع اهثدح
:هل اهنيز يذلا وه هنK هيبأ ىلع ةمئGلاب ادئاع بحتنيو يكبي رجفناو
.اهدlوأ اهلقعي ةأرzا ..اهنع لاقي امب كلاب لغشتl ..سمشلا اهنع برغت l اهضرأ ..ةيرثو ةليمج ةاتف -
:#بي داكي Gف لوقي وهو هؤاكب ىلاعتو
.اهمأ اهوبأ لتق امك اهلتقأس ..انونج lإ ددزت مل اهنكلو ..تبجنأ يهاهو ..تربك يهاه -
 بابـلا ىلإ تـعرـهف اـخارـص هـتوـق تـلوحـت دـقو ،ةظيلغـلا اهيـبأ ةضبـق نـم ةضبـلا ةقيـقرـلا اهعـباـصأ تـباسـناو



.ائيش عمست مل اهنأك تيبلا رداغت
  .هنازحأ عومد يف قرغي بKا ناك ينونجلا اهدعوم ىلإ ةريزغلا راطمKا تحت اهقيرط قشت تناك #حو
 هلجر كرتو هبابش اهيف كرت اسنرف يف ةليوط ةبرغ دعب دعاقتzا هقيدص يِرْقيzِا حلاص ريغ ملاسل قبي ملو

 امـــئاد لوقـــي امـــك دادـــجKا ةـــبرـــت يف هرمـــع نـــم ىقبت اـــم يضقيل ..تاونـــس ذنـــم رـــجهzا نـــم حلاـــص داـــع ..ىنميلا
 ..هبراقأو هلهأ نم اوضم نيذلا #ب نفديو ،ددريو

 يتلا هتـجوز نـمو هنـم lإ واـخ هبـش تيبـلاـف ،اروـكذو اـثاـنإ اوـجوزـتو دlوKا ربـك ..ائـناـه انئمطـم شيعـي وـهو
 دعستو بلطيام لك هل يبلت رمعلا لبتقم يف ةاتف تلوحتف ،ةبرغلا يف هرمع نم تاف ام هضوعت نأ ىلع تصرح
.ةلح ىهبأ يف جرخي وهو هب

 قـيدـص هـل سيـلو ..ةـماعـلا ةقـيدـحلاو دـجسzاو تيبـلا ريـغ هتـقاـعإ عم هيـلإ بـهذـي ناكـم يِرْقيـzِا حلاصـل سيـلو
  .ةفدصلا امهنيب تعمج يذلا ملاس ريغ هسلاجي

 يف وأ ىضم اــم يف ثــيدــحلا فارــطأ نlدابتــي ..ابــيرقــت ايــموــي رداقــلا دبــع ريــمKا ةقــيدــح يف نايقتلــي امــهو
.اضيأ نيدلا يفو ،يعامتجlا عقاولاو داصتقlاو ةسايسلا مومه

 راجـشأ اـهؤلمـت ةليطتـسم ةـحاسـم ىلع عبرتـت ،اهـسورـعو اهتفحـت تـناـك ةنـيدـzا طـسوتـت يتلا ريـمKا ةقـيدـحو
 ةراوــف كرــب اهــتابنــج يف كحضــتو ..راــهزKا نــم عاوــنأو لاكــشأ اهنــيزــتو ..عوــن لــك نــم ةنــيزــلاو #لفــلاو نازــلا
 سارــك اهيلــع ترــثانــت يتلا ةــيرــجحلاو ةيتلفــس�ا تارمــzا اهيــف عونتــتو ..راوزــلا هــجوأ يف اهــتاــماستــباــب فذقــت
 تاراضحــلاــب عيمــجلا رــكذــت ةيــناــمور ليــثامــتو ةدمــعأ اهنــم ةــيواز لــك يف تفــقوو ..كانــهو انــه ةــفرــخزــم ةــيدــيدــح
 اهبــهانــت ىتح ليلقــب رثــكأ وأ نادقــع lإ ضمــي ملــف ،نــمزــلا دــي اهــب تفصــعو ..ةنــيدــzا ىلع ترــم يتلا بوعشــلاو

      .بناج لك نم ةزيزعو شوحشح هموك يذلا حلسzا تنمس�ا فحر مامأ اراتمأ صلقتتل ،ةريبكلا نوطبلا عشج
 اـمو ..قـيرـع يبعش ىهقم ىلع لطـي ريغـص لـخدـم دنـع راظـنKا نـع اديعـب اسلـجي نأ حلاـصو مـلاـس داتـعاو

 اهـــفدرـــي ةـــماضـــلا ةبعلـــب امهيـــلإ عرـــهي ىتح ةشـــيرعـــلا تحـــت امهـــناكـــم اذـــختا دـــق #قـــيدصـــلا نأ لدانـــلا سحـــي نإ
.#تفيفخ #توهقب

 ثيـح سلـج ىتح ،هلـكاشـم باعـشو هـمومـه زيـلاـهد يف امـئاـه ضرKا نـم هيلـجر علتقي ةقـيدـحلا مـلاـس لـخدو
 ،ةفـــصرKاو يساركـــلا قوـــف ىنثم ىنثم اوـــعزوـــت نـــيذـــلا تايتفـــلاو نايتفـــلا تارـــشعب لابـــم ريـــغ سلـــجي نأ داتـــعا
 .ةلفطتzا #عKا نع نابوذلا #لواحم راجشKا عوذج دنعو

 حمسيل ةيجنفــس�ا مدقــلا تاذ ةــيدــيدــحلا هاصــع ىلع ئكتــي حلاــص هــب قحــل ىتح ةليلــق تاظــحل lإ ضمــت مــلو
.بلص دومع اهنأك ةميقتسم لاقتنlاب هانميل

:لوقي وهو هبحاص وحن ةماقتسا يف هانمي ادام يسركلا ىلع هيديب انيعتسم هتلابق سلجو
 .روهتلاو عكستلا ىلإ ةلاطبلا حبش نم رافلا بابشلل اعترم تحبصأ قئادحلا ..ءاقبلل رربم انل دعي مل -
 ...اهعايض ببس مه اهماكح
 :هلوق ىلإ ىهتنا #حو ماكحلا ىلع هتروث غرفي ىتح ملاسل لاجzا احساف حلاص تكسو
."مكيلع لوي اونوكت امك" ببسلا اضيأ نحنو -
:لاقو هتوهق يف ركسلا باذأو بعللا ةلواط ىلع راجحKا مظن دق حلاص ناك
.ىسننل بعلن انعد ،يخأ اي ملاس اي مهكولم نيد ىلع سانلا -
 نــــع فكــــي مــــل يذــــلا هبــــحاــــص ىلع اهققحــــي ناــــك يتلا تاراصتــــنlاــــب حلاصــــل قار يذــــلا بعلــــلا يف اكمهــــناو

 نأ نود هيـبأ ىلع نايـحKا بلـغأ يف ةمـئGـلاـب دوعـيو ،رـخآ انيـح هسفـن نعلـيو ،انيـح اهنعلـي ،هتـجوز نـع ثـيدـحلا
.هيلع محرتي



 نـــم هـــناـــكرـــب يف اـــم غرفيـــل قـــئاـــقدـــلا هذـــه مـــلاـــس لغتـــساو ،دـــجسzا ىلإ #ـــهجتم اعـــم اـــماـــق رـــهظلا نذأ #ـــحو
:بضغ

 ضرأ يف اعمـــط اهينـــجوز ببـــسلا وـــه يبأ ..اهنلتـــقK �او لـــحلا وـــه اذـــه ؟اهلتـــقأ لـــه ؟يخأ اـــي لعـــفأ اـــم -
 درـجم يننأـك وأ ةتبـلا دوـجوـم ريـغ يننأـك اهـماـمأ يل ةميـقlو ..ضارأ نـم كلـمأ اـم لـك تعلتـبا اهـب اذإـف ،اهيـبأ
 ةعكستم ىلإ لوحتتل اهجوز ةبقر نم ةونع اهتقلط ركبلا اهتنباو ،ءاسنلا قGخأ هيف تعرز اهنبا ..اهدنع مداخ
 ةــــيرــــخس عمسأ داــــكأ ..اعيمــــج انيلــــع ةــــثراكــــلا عقت نأ ىشخأو ..اهــــلامــــجب ةرورغــــم بيبطــــلا بارــــس فلــــخ ثــــهلت
 ؟اهلتقأ له ؟لعفأ اذام يل لق ؟لعفأ اذام ..ناطيحلاو راجشKا ةيرخس ىتح عمسأ داكأ لب ،يلوح نم سانلا

..اهلتقأس لحلا وه اذه
 .هدحو ريسي امنأك لوقي ناك ام Gصاوم متمتي حارو هتوص ضفخو
 :25 ةيشاح
 هطـبرـت نأ ىلع ةصـيرـح تـناـك يتلا اهـمأ عم هـتدايـع يف هـتراز موـي ةدـيرـفو بيبطـلا لصيـف #ـب ءاقـل لوأ ناـك

.فراعzاو بحلاو لاzا ججل يف اقراغ ةأجف هسفن دجو ثيح ،ةولح تارماغم لصيف بيبطلا شاع امهعمو ،اهب
 :26 ةيشاح
 دعــب تــناــك يتلا هــترــجه ببــس نأو ،ةروثــلا ءانــثأ Gيمــع ناــك دــق يِرْقيــzِا حلاــص نأ ةنســلKا ضعــب لــقانتــتو

 ةورـث نوـكو ،اسـنرفـب لمعـي لـظ هنكـل ،جوزتيـف تاونسـب اـهدعـب دوعيـل ،ماقتـنlا نـم اـفوـخ تـناـك رامعتـسlا جورـخ
 ةــــلادعــــلاــــب اعيمــــج انمعنــــل انــــه اســــنرــــف تيقــــب وــــل":اددرــــم دابعــــلاو دGبــــلا ىلع هتمقــــن نلعــــي امــــئاد وــــهو ،ةلــــئاــــط
."ةيهافرلاو

)17(
 تاظــحل اهــناكــم يف تددرــت ..ةفــصاعــلا اهــتأــجاــف ةفصيفــص اهــناكــم يف تــشعتراو اهبلــق قد بابــلا قد #ــح

..ةبيرغلا تاقدلا هذه ةحئار اهتركاذب متشت
 تعـفدـناو ابـناـج هعـلاطـت تـناـك يذـلا باتكـلا تعـضو ..اهـناكـم يف تضفتـناـف اهسفـن نـع نلعـت تاـقدـلا تداـعو
.اريخ هلعجا مهللا ..اهيتفش تامتمتو اهلايخ قيلحتو اهبلق تاقد اهقبست ..اهرامخب اهسأر فلت بابلا ىلإ

 ةــطرــشلا لــجر ترصــبأ دــقو بابــلا تحتــف نأ درــجمب فلــخلا ىلإ تعــجارتــف يئاــبرــهك رايــت اهقعــص امــنأــكو
.#خثلا هدسجب هدسي

:ةيحتلا يطرشلا ىقلأو
 مكيلع مGسلا -
  .قرزKاو ضيبKا #نوللا تاذ ةرايسلا نم نlزني #يطرش تحz دقو اهسفن ةئدهت ةلواحم ةيحتلا تدرو
؟كلذك سيلأ هلزنم اذه ..ميرك ديرن
اهفلت ةشاعتراب تسحأو ،اهسفن بارطضا داز دقو ةردب تدرف يطرشلا لأس
- l لاجرلا نم تيبلا يف دحأ
.هدي يف ةقرو ارهظم تيبلا نم برتقي طباضلا عفدناو
.انعم اورضحت نأ نسحي لزنzا شيتفتب رمأ اندنع
.يبأ ةجوزو ميرك ةجوزو انأ lإ تيبلا يف سيل
:لأسي يطرشلا عرسأو
.انعم اعيمج مكروضح نسحي ؟بKا ةجوز رمع مك



..ـ.ـنكلو ،ةنس نوسمخو نانثا اهرمع
 لاـجر عفدـناـف ،بابـلا ةـعرـشم ةردـب تبحسـناـف ،لوـخدلـل مـهوـعدـت اهفلـخ نـم ةراوـن توـص عمست يهو تتكـسو

 يبناجـلا قاورـلاَ رـبـَعو ،خبطzاو ةردـب ةـفرـغ مـث ،مـيرـك ةـفرـغو لابقتـسlا ةرـجح اولـخد ..ددرـت يف اهفلـخ ةـطرـشلا
 ةأرــما هيــقدــش #ــب نــم ترــهظف لــباقــzا بابــلا حتُفو ..ةرايسلــل اــبآرــم ةرــسKا هذــختت اطلبــم اريغــص ءانــف اولــخد
 ةردــب تــعرــسأو ،اهفلــخ بابــلا تقلــغأ نأ تئتــف اــم مــث ،هــجوــلا ةــقرعــم ،ةــماقــلا ةدتمــم ،ليلقــب #سمــخلا تزواجــت
 .رمKا حرشت

...يبأ جوز اهنإ
...اهيلع بابلا نوقدي ةطرشلا لاجر عفدناو
 ،هوـــجوـــلا ىلع اضيـــغ حz ءانفـــلا يف ةرايســـلا فـــقوـــي نأ لبـــقو تيبـــلا ىلإ يعماســـلا مـــيرـــك عجر #ـــح ءاســـم

 ةردــب تــناــك ثيــح لابقتــسlا ةــعاــق ىلإ هتــجوزــب قحــلو ،دوعــت امــك اديــج ةرايســلا فــقوــي نأ نود لزنــي عرــسأو
.زافلتلا ىلع ضرعي امب ةيلابم ريغ موجو يف ةكيرKا ىلع سلجت

؟عقو يذلا ام -
 تعـــفدـــنا يتلا ةردـــب ماـــمأ لاجـــzا ةحـــساـــف ءاكبـــلاـــب تـــشهجأ اهنكـــلو ،هبجـــت مـــل يتلا هتـــجوز مـــيرـــك لأـــس اذكـــه
:عومدلا اهتبلغ دقو ةبضاغ

 ىتح فرغــلا لــك اوشتــفو ..تيبــلا نــم ابــيرــق اولتكــت ةراــzاو ناريجــلا لــك ،سانــلا ماــمأ جرــح يف اــنوعــقوأ -
؟نومرجم اننأك شتفن اذاz ..دلاولا خيشلا نكسم

.نوثحبي امع فرعK مهيلإ ن£ا بهذأس ...دحأ lو ،نحن نم فرعي عيمجلا -
     .عيمجلا رودص ىلع مثجي امه هفلخ اكرات ..ههجو ىلع رثعتي داكي اعيرس ميرك جرخو
 تاصـقرو ،ةـبرتـلا حرـف سحـي ريبـك قشـع اهنيـبو هنيـب يتلا ةـعرزـzا ىلإ ةفيلـخ لـصو ىلوKا رـجفلا طويـخ عم

 اهعم ،ةايحلل هبحو هقلأ هيلإ ديعت ضرKا اهدحو ..معاربلاو تGتشلا ديراغأو هلمانأ #ب يشتنت يهو ،روذبلا
 اريغــص ناــك ذــم اــهاطــعأ ..ناســن�ا شرــع ىلع يوتــسي اهعــم ..هــطوبــه نــم ..هداقــحأ نــم ..هــناردأ نــم لــستغي
 وــه ناســن�او ضرKا #ــب قرــف l امــئاد ددرــي ..ناســن�ا هتطــعأــف هــقرــع تارطــقو ،هنيــيارــش تاقــفدو ،هبلــق تاــقد
 .ضرKا :هيف ءلم لوقي ؟ةفسلفلا هذه هملع نم ..سانلا هلأسي #حو ..ربكKا ناسن�ا يهو ىرغصلا ضرKا

 يف عرزي #حو ..هيدي #ب اعيضر اهبلقي #ح ..اهءايربك يشتنيو ،اهقبع ذذلتي اهيلع وهو دعسي ام لثمبو
.� ادجاس اهيلع هتهبج رفعي #حو ..ةايحلا اهمحر

 ارجح اهيف تيبيل اهقافنو ةنيدzا نفع ثيح ،تيبلا ىلإ اهرداغي وهو قانتخlاب سحي كلذب دعسي ام لثمب
.املظم

 زـــيزأ لقثـــي أدـــب يذـــلا هعمـــس ىلإ ىهانـــتو مKا ةـــيانعـــب اهـــتاقـــيرو بلقـــي نانـــفKاو ناصـــغKا ىلإ هدـــي تدتـــماو
 متـها ىتح هوحـن اههـجوـت نـم دـكأتـي داـكاـمو ،نصغـلا نـع هدـي دعبـي نأ نود هرصـب لوحـف ديعـب نـم ةـمداـق ةرايـس
.هتبدأz مهاعد افويض لبقتسي امنأك اهلبقتسي اطخو ،رم�ل

 يف اهـب يتأـي نأ ةفيلـخ دوعـت يتلا ةوهقـلا لوانتـل ةشـيرعـلا لوـخد ىلإ مـهوـعدـي حار ىتح مهحـفاصـي داـكاـمو
.موي لك ةمظاكلا

؟ةفيلخ يمعاي ةحGفلا لاح فيك -
؟ينفرعتو
 وهو هءافخإ لواح هنكلو ،هايحم ىلع قلقلا ،رهظ ىتح هيقفارم مدقيو ،هسفن مدقي نودعس طباضلا داك امو
.ةوهقلا بصب عرسيو ،ةشيرعلا ىلإ مهبحسي



:لاؤسلاب ردابو
؟ةيضقلا تلصو نيأو -
.ماهتlا هيلع وسري نم يردن lو ،ةدع نومهتzاو ،ةضماغو ةدقعم ةيضقلا -
 ىتح ،ضرKا نع ءامسلا دعب ةميرجلا نع دعبأ ميرك ينبا نأ دقتعأو ،�ا ءاش نإ يقيقحلا مرجzا ىلع -
.هنع علقأ #خدتلا

:لاقو ةيركسلاو ةمظاكلا بناجب ةميدق ةلواط ىلع ناجنفلا عضوف هتوهق طباضلا ىهنأو
.ةعرزzا ةنياعمب انل حمست نأ وجرأو ،كريخ �ا رثك ةفيلخ يمع اي -
 اهيف قرهأو ،همدو هقرعب اهاقس يتلا هتعرزم نم مهدرطيو ،مهيف حيصي نأ هسفن هتثدحو ةفيلخ برطضاو
:Gئاق كسامت مث هرمع نم ارطش

.ءاشت ام لعفت نأ كل -
 ،راجـــشKا ضعـــب نـــم ابـــيرـــقو ،شقـــلاو �تـــلا موـــك مـــث ،رئبـــلا نـــم ابـــيرـــق ةددـــحم نـــكاـــمأ ىلإ مهتـــثGـــث قلطـــناو

 لدتعـم هـناكـم يف امـجاو يقب لـب ،ةلمـنأ ديـق كرـحتي مـل ةفيلـخ خيشلا هدـحوو ،رـخآ انيـح نوعمتجـيو انيـح نوـقرتفـي
 اببـس اهـل يردـيl هينيـع نـم قـلزنـت داكـت هـعوـمدو ..حمقلا لـبانـسو ضرKا نولـك نولـلا رمـسأ ةينبـلا يوـق ةـماقـلا
 .ةموحرzا همأ دنع تيبلا يف زعKا ناك ميرك نأ ىوس رخآ

:27 ةيشاح
 لضــف مهيــضارأ مهنــم اســنرــف تبصتــغا اــمدنــع ىتح دــج نــع اــبأ اهــثرو ،ةــحGفــلا ريــغ ةنهــم ةفيلــخ فرعــي مــل

 هــئGــمز ضعــب عم ةريبــك ةعطــق ىلع لGقتــسlا دعــب لصــحو ،ةايحــلا هيــف عرزيــل حفسلاو روبــلا حلصتــسي نأ هوــبأ
 يتلا ةعطقـلا هذـه نـع ةـلودـلا هـل تـلزانـت ةيـكارتـشlا حير باـهذ عمو ،اهـمدـخي نـz ضرKا راعـش نمـض اهتـمدـخل
.هرمع تاونس نم يقبام اهمحر يف رذبي لازام
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 للـستتو ،خبطzا �مـت ةيـكز هتحـئار تـناـك يذـلا ماعطـلا ماهتـلا يف قـباستـت كوشـلاو قـعGـzا تاوـصأ تـلاعـت
.Gيلق ةحوتفم تناك يتلا ةذفانلا ربع

 عيمـجلا يف هرصـب بلقـيو ،عيمـجلا ةـكرـح بـقرـي امـجاو يقب لـب هـماـمأ ماعطـلا ىلإ هدـي دمـي نأ زاوـف أشـي مـلو
.رمKا لوأ هب اوهبأي مل نيذلا

 مKا تعــــفرو ،هــــماــــمأ نــــم نحصــــلا عفدو ،همــــف حسمف ،ماعطــــلا ىلإ هتيهــــش تأفطــــناــــف هوحــــن هــــسأر بKا عفرو
:رم£اك ةرشابم تلاقف اهنبا يف مث ،بKا يف اهرصب

ْ.ْْْْْْْْْْلُك زاوف -
:تلاقو اديج اهمف يف ام غضم تلمكأو ..ةبغر ريغ يف همف ىلإ ةقعلzا عفدي لكKاب رهاظتو
 .ديصلا بلك بئذلا لتقي دق -
 ةقطنzا نوربعي ءاقرز ةرايس يف هينواعمو ةطرشلا طباض ظحlو ،تيبلا يف هلك مويلا ىضق دق زاوف ناكو
.رمKاب اهربخي همأ فتاهف ،تيبلا يف نوقدحيو ،ارارم

:لوقي وهو هناكم نم فقوف هنباو هتجوز ينهذ يف رودي امب بKا سحأو
 .نابعثلا راغ كلخدتسو كمأ عبتا -
 اميف ،زاوفو مKا اهب تقحلو ةففأتم اهماعط ةديرف تهنأو ..مKا مئاتش نم لباو تحت ماعطلا ةلواط رداغو

:تيبلا يف خرصت اهمK تصنتو ةيهشلا نم ريثكب اهءاشع لوانتت ةرون تيقب



 ."دوهع lو مهل نامأ l ،دوهيلاك لاجرلا" لوقت تناك يمأ �ا محر -
 ارطـخ ىشخي ريغـص لفطـك اههـجو ىلع ةئفكنـم اـهرـيرـس ىلع تددمـتو ،ةيبصـع يف اهتـفرـغ ةزـيزـع تلـخدو
.امهاد

 ..فجترت ةنوجرع تحتف ..فنعب بابلا قد ..Gمث فسوي داع #ح ةريزغ راطمKا تناكو ،اكلاح ليللا ناك
 جراخ اهرجي حارو اهرعش نم اهكسمأ ..هبضغ داز ..ةدجنتسم تخرص ..اقاصبو امتشو اعفص اهيلع لاهنا
 اهدحوو ..ءادوسلا هتءابع يف نئي ليللاو لطاهتت راطمKا تلازامو اهتوص ىلعأب خرصت مKا تلازام ..تيبلا
 فوــخ اهلبكــيو ةدــجنلا ىلإ اهــمأ تاــخرــص اــهوــعدــت بابــلا دنــع ةيــكاــب فقــت ماوــعأ ةسمــخلا تاذ ةزــيزــع ةلفطــلا
 ،كـــلاحـــلا ليلـــلاو دربـــلاو راطـــم�ـــل ةســـيرـــف اهـــكرتـــيو ،تيبـــلا ةقـــيدـــح يف ةرـــجش عذـــج ىلإ بKا اهطـــبرـــي ..اهيـــبأ
 اهــحايصــب لابــم ريــغ اريغــص اــتوكتــك رــسنلا لمــحي امــك ةريغصــلا ةزــيزــع لمــحي تيبــلا ىلإ هــتاوطــخ قــباستــتو
.فوخلا ةدش نم هعلتبت امنأك اديور اديور أدهي حار يذلا اهباحتناو

 ريغت نأ نودو اهناكم نم كرحتت نأ نود اهنانسأو اهيدي طغضت يهو ةريغص ةلفطك ءاكبلاب ةزيزع شهجت
     .داقحKاو سيباوكلاب ءيلم مونل ملستستو اهتيعضو نم

 )19(
 ،مويـلا يف ةرـم نـم رثـكأ مهـمأ نوروزـي مـهو مهـمادـقأـب موـي لـك يرـمرـzا ملـسلا ماهتـلا ىلع اودوعـت مهـنأ مـغر

.نوقGيس امم افوخ اهنع لزت تلازام مهمادقأ نأ lإ
 ةمعلا تناك امهنع اديعبو ..اسيك هدي يف لمحي ريمس ناك اهفلخو ..ءارقش ةرهم ةعيلطلا يف ةرطعلا تناك
.هيتئر يف ششعي ئتفام يذلا رئاجسلا ناخدو نونسلا هتقهرأ دقو دلاولاو رثوك

 ناددرتـت #تقـشاـع #نيـعو ..اـهردـص يف ددرتـي افيعـض اسفـن نوبـقرـي #مـجاو اعيمـج اوفـقو اـهرـيرـس لوـح
 ةكبـش بيـباـنأو ..ةيـهاوـلا هـتاـقد سايـق نـع زاهجـلا زـجع يذـلا بعتـzا قـهرـzا بلقـلا ةغـل نامـجرتـت ،هوـجوـلا ىلع
.هجولا يطغت داكت توبكنع

 سراونــلا يكبت امــك يكبي �ادبــع بلــق ناــكو ..ةيــساقــلا ةعيبطــلا هــب تثبــع امــيدــق اــيرــجح lاثمــت ريمــس ناــك
 ةرطعـلا بلـق عوبنـي نـم ةـئداـه ةنـخاـس عوـمد تـباسـنا نـيدروـzا نـيدـخلا يتوـبر ىلعو ..اهـشاشـعأ تعيـض يتلا
.عوجفzا

:حوضو ريغ يف #تددرم #تفجترم ةبوعصب ناتفيحنلا ناتفشلا تكرحتو
...� دم .ـ.حلا ..ري .ـ.خب ..انأ -
 #بــج ىلع ابــح تعبطــف ،دروــzا اــهرغــث مامــكأ تعمــجو ،اهئيفــب ةنــيزــلا راجــشأ ينحنت امــك ةرطعــلا تنحــناو
.داؤفلا ثيغب اهرهطتو ..ابح ئفادلا ردصلا شع اهلخدتو ةرفصzا ةقورعzا عباصKا مضت تثج مث ..اهمأ

 ،هنع فلختيل هقراف دق هبلق نأ سحأ دقو ريرسلا وحن اتفلتم #تليقث #مدق رجي ينينرzا �ا دبع بحسناو
 ..تجرخو ةمومKا شع نم ةرطعلا تلسناو ..ريخKا عادولا ءادر جسنت نويعلا تحارو ،ريمسف رثوك هتقحلو

 دنع تاظحل اوفقو ..امهعم �ادبع داعو ،ناجلا ريصن هبئانو ةبادلا راتخم ةيدلبلا سيئر لصو بابلا دنع
 ..اوفرصنا مث ريرسلا

 ةـمدـخلا يف هـنأ بابـلا ماـمأ افـقاو يقب يذـلا �ا دبعـل ةـبادـلا راتخـم ديسـلا دـكأ ةرايسـلا بوـكرـب نامهـي امـهو
.ةيدلبلا يف ةصلخم ةلماع اهرمع تضق يتلا ةميلسل اريدقت ائيش جاتحا اذإ

 ناــك نأ ذنــم ةــبادــلا راتخــم طــيرــش ديعــي ،هــناكــم يف ارمستــم �ا دبــع يقب ةــهرافــلا ةرايســلا تقلطــنا #ــحو
 ..دامرلا #ع ناكس لك نعو ،ةفظنzا ةميلس نع lوؤسم اسيئر راص نأ ىلإ ،ةسردzا يف ةميلس هتجوزل Gيمز



 .لارنجلا ةزيزع اهنكلو امتمتم كرحت مث
 يقبو عيمــجلا لــخد ..بابــلا ماــمأ مــهراظتــنا يف ةفيلــخ خيشلا هاــبأو مــيرــك اودــجو تيبــلا ىلإ اوداــع #ــحو

:لوقي وهو ميرك رذتعاو تيبلاب ةوهق برش مهيلع ضرعي �ا دبع خيشلا
 نودعتــسمو ةوــخإ نحــن ..ادــج ةقــهرــم اــهاــندــجو ةمــيركــلا ةــجوزــلا ةدايعــل ىفشzا اــندصــق ..مــكريــخ �ا رثــك -

.متجتحا ىتم معدلا ميدقتل
:لوقيو �ا دبع خيشلل ةريبك ةفق ملسيو ةرايسلا قودنص حتفي حارو
..ةعضاوتم ةيده هذه
 ابـكرو ..ةطيسـب ةدـعاسـم اهـنأ ادـكؤـم ،اـهدر مدـع ىلع مسقـي ةفيلـخ عراـسو ،فطلـب اهضـفرـي �ا دبـع اهعـفدو

 تـــلاـــق ،كـــشو بضـــغ ناـــك �ا دبـــع تيـــب يفو ،ىربكـــلا ةـــحارـــلاـــب ناسحـــي مـــيرـــكو ةفيلـــخ ناـــك ..اقلطـــناو ةرايســـلا
:ةرطعلا

.نانئمطlا ىلع ثعبي l ميرك هجو ..ةبيرلا ريثي امم ةددعتzا ايادهلا هذهو ،رركتzا روضحلا اذه -
.رمحKا ءوضلا دنع ةرايسلا فقويو ،ةديدجلا ةنيدzا لخدي وهو هيبK ميرك لاقو
 ةلاضلا تاناويحلاو تارشحلاو فحاوزلا ةشيعب ىضرت فيك ؟روثت l فيك ةقوحسzا ةقبطلا هذهل تبجع -
؟ملاعلا نادلب ىنغأ نم دلب يف

:لاقو #ترك بKا سطع
 قازرKاو ..ينغلا قلــــخيو ريقفــــلا قلــــخي هدــــحو �ا ..�ا نــــم قازرKا ..كيلــــع ىنج يذــــلا وــــه اذــــه كــــناســــل -
.رامعKاك

 توـم يف ببـسلا وـه ميـحرـلا �ا نوكـي نأ نكمـي لـه ،هسفـن ثدـحو هيـبأ نامـيإ ىلع هـقامـعأ يف مـيرـك كحـض
 نأ دارأ ،هيــبأ ىلع درــي نأ مــهو ؟؟اضــيأ #ــيGــzا ةيــهاــفر يف ببــسلا هسفــن وــهو ،ادرــبو اــضرــمو اــعوــج #ــيGــzا
 ،رـــشبلل ميسقتـــلا ةيـــلوؤســـم كرتيـــل ءاذـــغو روـــنو ءاـــمو ءاوـــه نـــم اعيمـــج ةـــيرـــشبلا يفكي اـــم قلـــخ �ا نإ ،هـــل لوقـــي
.مهلاجآ لبق نوتومي مهنم ريثكو ..ةتيقzا ةيقبطلا هذه تقلخ يتلا يه مهتينانأ نكل ،اهيف مهربتخيو

.قGطنlا ىلع هثحتست هفلخ نم تارايسلا قاوبأ تعفتراف رضخKا ءوضلا لعتشاو
 :28 ةيشاح
 املـــك ..اضـــيأ نودقتعـــي اذكـــهو ..عيمـــجلا ددرـــي اذكـــه "..لارنجـــلا ةزـــيزعـــب كيلعـــف كـــبرآـــم ءاضـــق تدرأ اذإ"
 ،قـح لـطابـلاو لـطاـب قحـلا اذإـف ةـيرـحسلا اهـطويـخ دمـت ،عيمـجلا فرعـت يهو ،اهيـلإ عرـه مـهدـحأـب ايـندـلا تـقاـض
 اهــنأ اضــيأ فرعــي عيمــجلاو ..ءارمــحلا ىهلم بــحاــص لارنجــلاــب اهتــقGعــلو اهــتوقــل لارنجــلا سانــلا اــهامــس دــقو
 اضـيأ يهو ،دـيرـت اـم قيقحـت اهسفـن ىلع لـهستل ةـيدلبـلا يسرـك ىلإ ناجـلا ريصـنو ةـبادـلا راتخـم لوـصو ءارو
 ةعطــق ىلع اهــئGيتــسا دعــب ةــبادــلا راتخــم دــضو اــهدــض سانــلا ضرــح يذــلا يوايحيــلا حتاــف نجــس ءارو تــناــك
 ةددــــهم اهــــنأ اروزو اــــبذــــك حرــــص ةيــــئادتــــبا ةــــسردــــم ىلعو ،ريــــمKا ةقــــيدــــح نــــم ءزــــج ىلعو ،ةنــــيدــــzا طــــسو ضرأ
.طوقسلاب

 :29 ةيشاح
 ىلإ باذــــجنا عم #تــــغراــــف هينيــــعو #بــــبدــــم هــــيدــــخ لعجــــي امــــم قرعــــت ههــــجو يفو ..ةرمســــلا ىلإ مــــيرــــك ليمــــي

 ةبيـط عم ةوـقو ةـمارـص هـترظـن يف ..ببحـم ريـغ بـبدـت ةيحلـلا يفو ..ناثكـلا نابـجاحـلا نرتقـي امهـقوـفو ..فلـخلا
 تبعـص اذإـف ةـطاسبـب روـمKا ذـخأـي نأ هابـص ذنـم ملعـت دقـل ..ةـعرـسب رـسكني اـم اريثـك ..لامـجلاو نفلـل بـحو بلـق

  ..ةراسخ اهيف تناك ولو اهلمهأ هيلع
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 اــطايــس ةنســلKا تدتــماو ..هــلوــح نــم ناردــجلا تعــبوزــت روعــل دارــم تيــب ىلإ ةــطرــشلا ءاــعدتــسا لــصو #ــح

 سلجو ةواره ىقتناف بKا �عثتو ..اهءادغ لكأت ملف مKا تبضغ هدلجب رف #حو ..بوصو بَدح لك نم هدلجت
 مشهـي نأ قGطـلاـب مسـقأ يذـلا هنـبا رظتنـي تيبـلا ساـسأ رفـح ءانـثأ تـجرـخأ ةيـناـمور ةرـخص ىلع بابـلا ماـمأ
   .هسأر

 ىلع امـه امـنأـك هراظتـنا يف هدـجو يذـلا ةـسوـمرـك رامـع هبـحاـص ىلإ أجلـي نأ lإ اـبرـهم روعـل دارـم دـجي مـلو
.باهذلا ىلع اريخأ ارقتساو هل ةطرشلا ءاعدتساب ةسومرك رامع هأجاف روعل دارم قطني نأ لبقو ..دعوم

 زــكرــم ماــمأ روعــل دارــمو ةــسوــمرــك رامــع لــصو #ــح قــئاــقدــب لاوزــلا دعــب ةيــناثــلا تزواجــت دــق ةــعاســلا تــناــك
 ،هيـــف هريشتـــسي هبـــحاـــص ىلع رـــمKا امهنـــم لـــك ضرعـــي ،لوـــخدـــلا يف ناددرتـــي راتـــمأ دعـــب ىلع افـــقوو ،ةـــطرـــشلا
:دارم لاق لوخدلا نم صانم l نأ اعنتقا امنأك اعم اعفدناو

.�ا نم رطخأ ةلودلاو ..ةلودلاو �ا ..امهنم برهم l نانثا
:رامع در
جرخن Gف لخدن نأ ىشخأ
 lو ،انــكاــس كرــحي l امــجاو سلــجي هدنــع ينينرــzا ريمســب اضــيأ ائــجوــف نودعــس طــباضــلا بتكــم Gــخد #ــح

:هسفن يف روعل دارم لاق ،هتلابق اسلجو ،ةفش تنبب سبني
.انه ىلإ انئيجم يف ببسلا وه ..اناكتشا دقل
:هسفن يف ةسومرك رامع لاقو
.اعيمج نومهتم اننأ رهاظلا
 رـــجض يف ملقـــلاـــب ىمر ىتح هـــماـــمأ تـــناـــك يتلا قاروKا بيلقـــت لمـــكأ نإ امـــف ،Gـــيوـــط طـــباضـــلا تكســـي مـــلو
:لاقو

.ةنهم ةنعللا اهيلع ،عيمجلا مه لمحن نحنو ،ادحاو امه لمحي بعشلا دارفأ نم دحاو لك -
 ةثGثلا ناكو ،قافش�ا نم ريثكب ةثGثلا هوجو لمأتي هعباصأ #ب هرظن دميو ،هيدي #ب هسأر عضي تكسو

 رامـــع ادـــب ..درمـــتو بضـــغ نوفجـــلا تحـــتو ،ىسKاو نزـــحلا اهيلـــع ودبـــي دـــيدـــحلا نـــم ةـــعونصـــم ةدراـــب اداســـجأ
 نـيدـخلا يفٌ لدـهت ،اـئرـهتم ههـجو دلـج ادـبو ..هـغدـص ىلع همـسر يذـلا مـشوـلا ىفتخا ىتح ةرمـس رثـكأ ةـسوـمرـك
 ةراظنــلا عطتــست مــل افيحــن Gــيوــط روعــل دارــم ناــكو ..رمعــلا ةاــسأمــب تــثرــح امــنأــك ةهبجــلا يف دعجــتو ،#نفجــلاو
 lوــــل ،هنــــم رفــــت داكــــت فيحنــــلا هــــعارذ نــــم ةتلفنــــم هتــــعاــــس تــــناــــكو ..ىنميلا هنيــــع يف روعــــلا يفخت نأ ةصيــــخرــــلا
 ىشخي امنأك هيعارذو هيدي مضي هتسلج يف اطبضنم ريمس ناكو ..انيمأ اسراح تفقو يتلا ةقورعzا هعباصأ
.امهرارف

 يسآــم لــك عمــج مــخض باتــك يهو ؟يهتنأ نــيأ ىلإو ؟اهــتءارــق يف أدــبأ نــيأ نــمو ؟حمGــzا هذــه ئبخــت اذاــم
  ؟نوحنمي lو ءlؤه بلسي ىتم ىلإ ؟اياحض اوسيلو #مرجم اونوكي نأ قدصي له ..بعشلا اذه ءانبأ

:ةكهنzا مهسوفن ىلع ايساق هعقو نوكي l نأ lواحم مهيلإ مGكلا اهجوم لاقو ،هسفن يف كلذ طباضلا ددر
.ينينرzا زوزع متلتق نيذلا مكنأ ديفت ةقيقد تامولعم انتلصو -
ةنابإ ريغ يف ماهتlا اذه اضفار ريغصلا لفطلاك يكبي ريمس رجفناو
 ليتقــلا تنــك وــل تينمــت ؟..ادــحاو اــيدــث هعــم عضرو ةدــحاو نطــب يف هعــم لمــح دــقو هاــخأ ناســن�ا لتقــي لــه -
..هناكم

قنتخي داكي ىتح شهجي ناك ،مGكلا لصاوي نأ عطتسي ملف عومدلا هتبلغو



.بتكzا نم هجرخأف يطرشلل طباضلا راشأو
اهوفم ابيطخ لوحت امنأك ةسومرك رامع عفدنا ىتح داك امو
 ..مهتيـب يف اـنربـكو ..اعـم اـنربـكو اـنأشـن ..انيـلإ سانـلا بـحأ نـم زوزـعو ..ةلتـق انسـل طـباضـلا يديـس اـي -

 هترسأ ةلاحو زوزع ةلاح ..اولح انقذ انك نإ ولحلاو رzا انمستقاو ..انترسأ هترسأو ..انوبأ هوبأو ..انمأ همأ
  ..ـ.ـي lو ،ناطيشلا بلق ىتح يكبُت

 :طباضلا هعطاقو
؟زوزع اولتقت l نأ ىنعم امف ،اهب ىردأ تنأ ،مئارج متبكتراو ،ةريطخ قباوس باحصأ مكنكلو-
.ةسامحلا سفنب ةعفارzا يف رمتسا لب ،ائيش لوقي يك روعل دارم هقيدص ةسومرك رامع لهمي ملو
 ..ةــلاطبــلا ..رقفــلا ..متيــلا ..انهــجوأ يف تقلــغ باوــبKا لــك ..يرزــzا انعــقاو طــباضــلا ةرضــحاــي فرعــت تــنأ

 ..تيبl ..#عبرKا تزواجت ..انأ ..مقتننل ةرمو ..ىسننل ةرمو ..شيعلا ةمقل بسكنل ةرم ..اندرشتو انكلعصتف
lلام.. lلمع.. l ةجوز.. l وأlك ةايح تسيلأ ..دG؟ب

 .كلذ لك ببس متنأ
:احوحبم روعل دارم توص عفتريل هنم ةعانق نود نم طباضلا در اذكه
.ن£ا ذنم نودعتسم نحنف Gمع انل تدجو نإ ..انتمهتلا لاzا نGيغ نكل لGحلا قزرلا بلط انلواح -
 هيـف يلوتـست يتلا شوـحوـلا ..عمتجzا ..اـمرـجم دـلوـي l ناسـن�ا نإ ..هيـف كـش l قدـص هـب اوـهوفـت يذـلا لـك

 ةارارـــق يف كـــلذ نودعـــس طـــباضـــلا ددر ،دصـــق نود وأ دصـــق نـــع هعجشـــتو ،كـــلذ قلـــخت يتلا يه ءيش لـــك ىلع
هوجولا تاحفص بلقي وهو هسفن

 ..تاـــمولعـــم نـــم ةـــثGثـــلا ءlؤـــه نـــع عمـــجاـــم هـــترـــكاذ ىلإ ديعـــي اهـــلGـــخ طـــباضـــلا ناـــك تاظـــحل تمصـــلا داـــسو
 ..درــشتلاو ناــمرــحلا نابلــب تعــضُرأو متيــلاو رقفــلا ةــبرــت يف تتبــن درــشت ةايــح ..نوجــس ..تاــقرــس ..تاردــخم
؟زوزع لتقمب ةثGثلا ءlؤه ةقGعام

:لوقي وهو هناكم نم ضهن مث ،هقلقو هتريح نم تداز هسفن ىلع طباضلا اهحرط ىريح ةلئسأ
..زوزع لتقم ناكم يف ام ءيش نع ناثحبت ةيضاzا مايKا يف امكانيأر -
 لــك تدمــجت ،ناــعوجفــzا نابلقــلا قد ..#نيعــلا روطــس #ــب أرقــيو ..#ــهجوــلا تاحفــص بلقــي طــباضــلا تكــسو
امهتنسلأ تسرخ ،امهيف ةكرح

 امهنم لك ظحlو ،ضعبلا اهضعب ىلإ حمzGا تتفتلا ..ةعامسلا عفريل طباضلا تفتلاف فتاهلا سرج قدو
.راكن�او تمصلا ىلإ ةوعدلا رخ£ا يف

:لاقو تاظحل امهيف سرفت ..ةعامسلا عضي وهو امهيلإ طباضلا تفتلا
.احابص انه مكارأ نأ وجرأ ادغو ،اوفرصنت نأ مكنكمي
.ةدم ذنم زكرzا رداغ دق ريمس نأ افشتكيل هفلخ افرصناف بتكzا رداغي فرصناو
 هينيــع كــحو ،هــتراظــن روعــل دارــم عزــنو ..هلــك ايــندــلا ءاوــه علتبي نأ دــيرــي امــنأــك قمعــب ةــسوــمرــك رامــع سفنــت
:لوقي وهو اهلعشأو ةنيخد جرخأ ..ءاروعلا #علا ىلع ازكرم

رامعاي ريطخ رمKا
 ؟دصقت اذام -
 طباضلا دنع تاردخzا سيك نوكي نأ ىشخاو لتقلاب نومهتم نحن -
 هفراعم عم فلzا يط ىلع رداق هدحو وه ،طوبرزلا ربخن نأ دبl ،ىمظع ةيهاد -
 حبرلاب املح املك ..رجفني داكي ىتح رومي بضغلا نم ناكرب امهيسفن يفو بنج ىلإ ابنج ريسلا Gصاوو



..ةوسقب عقاولا امهادحت جاوزلاو دlوKاو تيبلا ملح قيقحتل لجاعلاو ريبكلا
 ناردجلا ىلإو ،رابغلاو دامرلا ىلإ هتيقبش ترعست ،بيهر طوبطخأك ىولتي ةنيدzا ىلع اعيرس ليللا فحز

 بارتــلا نــم نضــح نــع ..ئــفاد فيــصر نــع ..ميــحر رادــج نــع ثحبــت اــتراطــلا ةحيتــف تلــظ ..ةنــيدــzا يف ةبيئكــلا
 يدجتـسي هلـك ليلـلا لارنجـلا ىضق ءارمـحلا ىهلم يفو ..جئاـه ينابـسإ روثـك ةطبخـلا تاـبو ..هردـص ىلإ يوأـت

     .ةعولعللا تافرش
:30 ةيشاح
 ريـــمKا #ـــب ةاواســـzا ةـــلود ،ةـــلادعـــلاو قحـــلا ةـــلودـــب ملـــحي ناـــك ةـــساردـــلا دـــعاقـــم ىلع ابـــلاـــط نودعـــس ناـــك ذـــم

 ،زــيزعــلا دبــع نــباو ركــب يبأو رمــعو رذ يبأ نــع أرقــي ناــك ،فيعضــلاو يوقــلا #ــب ،ينغلاو ريقفــلا #ــب ،ةيــعرــلاو
 واــمو ســكراــمو ويكيستــنوــzو يبارافــلاو نوــطGــف� أرــقو ،عقاوــلا يف ةدــسجم اهــب ملــحيو ،ةيــلاعــلا ةيــلاثملــل زتــهيو
..لدعلا ةماق� ةليسولا كلميل ةطرشلا راتخا كلذلو ..نلوكنلو ارافيقيشتو

:31 ةيشاح
 ةريغصـلا هعـباـصأ يقي ءاذـحل دقتـفا مـك ،ريغـص وـهو يقبطلا توافتـلا نـمو ،عمتجzا ملـظ نـم نودعـس ىناـع

 ليبـــس يف لمـــحت مـــكو ..اـــباتـــك وأ اـــسارـــك دقتـــفا مـــكو ..فاجـــلا زبخـــلا هـــب كولـــي ئـــفاد ءاسحـــلو ،راطـــمKا ةدورـــب
...كلذ

:32 ةيشاح
 هتلوفط شاعو ..ناوKا لبق دلو دقل ..ةايحلا مسنت ذم ةداعسلل امعط قذي مل ،هيوبأ ركب وه ينينرzا زوزعو

 رامـع عم درـشتيل ،ةعـجر ريـغ ىلإ امـقاـن اـهرداـغ مـث ،ىلوKا هـتاونـس ةـسردـzا لـخدو ،ةـيذغتـلا صقـن نـم يناعـي
.تاردخملل جيورتلا يف مث ،نئاخدلا عيب يف مث ،لمعلا يف امهتءارب لغتستلو ،ةسومرك

 اهصتمـي رـئاجـسو ..هـجوـلا سـيراضـت ىلع امـئاد امـئاـن اـسأـيو lوـطو ةـفاحـن هاـبأ هبـشي ينينرـzا زوزـع ناـكو
 عيزوـــت يف هتطـــساو راصـــف هنـــم برقـــتو طوـــبرزـــلا فرـــع ذـــم نسحتـــت هـــتايـــح تأدـــب مـــث ..ةدابعـــلاو ســـيدقتـــلا دـــح
     .اهل جيورتلاو تاردخzا

:33 ةيشاح
 هدـحو ..ةديلـب نـيزGحـك مهـتاعـقوـق لـخاد اوـسدـنا دـق عيمـجلا ناـكو ..ريـخKا هعـبر يف طغـي ..اميهـب ليلـلا ناـك

 عمسم يف حيصي ..برـــجلا اهـــباـــصأ ةميهبـــك ضرKا ىلع غرمتـــي ،هراعـــس دتـــشا دـــقو ةـــقزKا عرذـــي ناـــك ةطبخـــلا
 زاتــجا ..ادرــب شعــترــت تأدــب يتلا ناردــجلاــب هــيدــيو هــسأر برضــي ..هاثــنأ عيض يذــلا لــحفلاــك ءامصــلا تويبــلا
 �مـي اهـئاشـحأ يف لغلغـت ،ةـباوبـلا لـخدـم يف تـموكـت ططـق هـماـمأ ترـثانـت ..ةـماعـلا ةقـيدـحلا جلوو ةريبكـلا ةـحاسـلا
 ىلع تـــشرـــع ةرـــجش تحـــت هـــفارـــطأ دـــسج ملـــz رمقـــلا ءوـــض ىلع ..هتـــسيرـــف سسحتـــي ديـــص بلكـــك ءاوـــه هـــيرـــخنم
 ..هتــلابــق ىوتــساو هــناكــم نــم دــسجلا ماــق ..هارــخنمو هاتــقدــح تعســتا ..هانيــع تعمتــلا دــقو هنــم برتــقا ..ضرKا
 ..هتــسيرــف ىلع ضقنــي ادــسأ هيلــع بــثو ..هراعــس دتــشا دــقو هــب قحــل ..راجــشKا #ــب بحســنا مــث افــئاــخ رقهقــت
 ..هتـقامـح اهيـف أيقـت اـضرأ اهطـسب ..بيـهرتـلا بـلاخـمو بـعرـلا لابنـب اـهرـصاـح ،ةـبوـعرـم اـتراطـلا ةحيتـف تـحاـص
.قيمع مون يف صاغو ةميهبك هرهظ ىلع حطبنا

 :راضخلا يلع لاق فولأzا ريغ اتراطلا ةحيتف نطب خافتنا سانلا ظحl رهشأ دعب
ةيناز ةنونجم لبحت !ةنونجم �ا ناحبس -
 :يصمامحلا ساعد قلع
؟لبحت فيك فرعت lو لتقت فيك فرعت ،ةريبك ةطق اتراطلا ةحيتف -
 ريغــص ديــلو اهنــم برقــلاــبو مد ةــكرــب يف ةتيــzاــك ةعجطضــم اــتراطــلا ةحيتــف اــحابــص سانــلا ىأر رــهشأ دعــبو



ةبوبيغ يف حبسي
:روعل دارz لاق ربخلاب ةسومرك رامع ملع #ح ،ىفشzا ىلإ لفطلاو مKا نومتهzا لمح
؟ريغصلا بنذامو ،بGكلا بلاخم نم نملسي مل تانونجzا ىتح -

:لاقو روعل دارم كحض
          ةيراشكنlا شويجلا دهع ىهتنا فس�ل-
.كارتKا عم أدب يذلا يراشكنlا شيجلا ةصق هبحاصل حرشي حارو
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 نوبعلـــي ،كانـــهو انـــه #عمـــجتzا #نـــطاقـــلا عومـــجب ةهـــبآ ريـــغ ةئلتمـــzاو ةـــغرافـــلا رفحـــلا #ـــب ةرايســـلا تداهـــتو

 يف سمهـي وـهو لوجتـzا راضخـلا يلع حايـص أدـهو ،يداغـلاو حئارـلاـب مهسفـنأ نولغشـي وأ ،ونـمودـلا وأ ةـماضـلا
 :يصمامحل ساعد نذأ

  .ةبادلا راتخم ةرايس هذه -
ةيعرلا نوؤش دقفتي #نمؤzا ريمأ -
 نوبزلا لغتسا اميف هينيعب اهعباتي راضخلا يلع حار ..ذفاونلا ةقلغم امهربعت ةرايسلاو #كحاض ارجفناو
راضخلا يلع لاق ..ءاضيبلا اطاطبلا تابح يقتني حارو فقوzا

�ا دبع تيب دصقي هنإ -
قارسو قساف لوؤسم ..ةرطعلا دصقي هنأ نوفرعي سانلاو
 ءاسنلا قانعأ تدتماو ..اهدنع فقوتتو �ا دبع تيب دصقت يهو ةرايسلا عباتت اعيمج قانعKا تبأرشاو

 تيــب هدصــقو ءوــبوــzا يحلا اذــه ىلإ ايصخــش ةــبادــلا راتخــم روضــح برغتــست باوــبKاو ذــفاونــلا ربــع تايتفــلاو
.طبضلاب �ا دبع

 دبــع ماــمأ قــيرطــلا حسفيل اعــيرــس عجارتــف داــعو ،رــثوــك سأر هنــم لــطأو بابــلا حتفناــف ةرايســلا قوــب عفتراو
 �ا

رثوك ةنتف دهاش دقو ناجلا ريصن لاق
؟خاوكKا هذه ةردلا كلت نكست بجع
ةيرذلا l ةذللا دصقي اريبك ناك اذإ lإ ..تارهاع هئاسن لكو يحلا اذه نم جوزتي نمو
 ةـبادـلا راتخـم لـجرـت ..هتـيردـص سبليـل تيبـلا ىلإ اعـيرـس داـع دـق ناـكو ،ةرايسـلا باـب ىلإ �ا دبـع لـصوو 

 ةـبادـلا راتخـم توفـي مـلو ،تيبـلا لوـخد ىلع احلـم ىبأو ..بـكرـي نأ �ا دبـع نـم ابـلاـط بوـكرلـل داـع مـث ،املـسم
.هبئان هقحلي �ا دبع ءارو Gخاد عفدناو ،باوبKا قلغأو لجرتف ةصرفلا

ةوهقلا بلطي لجع دق �ا دبع ناك ةيكيتسGبلا دعاقzا ىلع ايوتسا #ح
 ..هـــلاورـــس مازـــح يف اهعضيـــل هقنـــع ةطـــبر عفر ةيتنمـــس�ا ضرKا ىلع ةراجيســـلا بقـــع ةـــبادـــلا راتخـــم ساد
:لاقو هتبابس يف هترايس حيتافم كرح

هتاريخب معني مل انضعب ،لGقتسlا نع ةنس نوسمخ
لومخلاو لسكلا ىلع اودوعت ءlؤهو ،�ا ديب قازرKا
.ةوهقلا بصي حارو مهمامأ ةينيصلا عضو ..بيحرتلا اددجم ةوهقلا ةينيصب ينينرzا �ا دبع لخدو
 اهـل وـجرـن دـيدـشلا ةميلـس ضرـمو ،زوزـع مـكدقـف دعـب اـصوصـخو ةـيرزـzا مكتـلاـح كردـن نحـن �ا دبـع يخأاـي

 .اهمأ ناكم لمعت نأ اهنكمي تنبلاو ،Gمع ريمسلو كل دجنس ..لجاعلا ءافشلا



 ركسلا اهيف بيذي #جانفلا نع هرصب لوحي نأ نود دري �ا دبع عفدناو
؟ةيوناثلا نم ةجرختم يهو ةفظنم يتنبا لمعت نأ نكمي فيك
ةمركم ةززعم ةفظوم لمعتس كتنب ،� اشاح �ا دبع يمعاي
ةوهقلا قوذتي وهو همGك Gصاوم ناجلا ريصن هعطاقو
بناوجلا لك نم هب قحأ متنأو ،هءارو نوثهلي فl£ا كتنبا هتعيض نإ دحاو بصنم ةيدلبلا يفو -
 ضرعـب لبقـي لـه ..ةيـتاعـلا جاوـمKا هـفذاقتـت هتيـب يف �ا دبـع يقب #ـح يف لـجع ىلع اـجرـخو ةوهقـلا اـبرـشو

 ةوهـق بصـف دازو ؟هتنـبا فيـظوـت يف رمعـلا ةـصرـف عيضي لـه مأ ؟ثيبخـلا هـضرغـب مزـجي داكـي وـهو ةـبادـلا راتخـم
.هيلإ ةبادلا راتخم ةرايز نم يحلا ءانبأ فقوم ليختي وهو لهم ىلع اهفشتري حارو ىرخأ

 اومتـــحاو ..ةـــيوتـــش ةسبـــلأ نـــم هورـــخدا اـــم لكـــب سانـــلا رـــثدـــت ..ءامســـلا ءافـــص مـــغر اـــسراـــق ادرـــب مويـــلا ناـــك
 ساـــــعد فـــــقو اهـــــباـــــب دنـــــعو ،ةريقفـــــلا هتعلـــــس ماـــــمأ راضخـــــلا يلع فقـــــي ناـــــك اهنـــــم ابـــــيرـــــق يحلا ىهقمب اعيمـــــج
 مهضعـب اـبابـشو lوهـك سانـلا مـكارتـي لـخادـلا يفو ..زبـخ عطقو اصمـحو lوـف ةئلتمـzا هتـلواـط ماـمأ يصمامـحل
.ةلزان دوعتو فقسلاب مدطصت ناخد بحس عيمجلا ىلعو ..اطغل نولدابتي نورخآو ونمودلا بعلي

 زبـــخ ةعطـــق ةـــسوـــمرـــك رامـــع بلـــط ..بابـــلا دنـــع افـــقو ..روعـــل دارـــمو ةـــسوـــمرـــك رامـــع لـــصو بنـــج ىلإ ابنـــج
 ىلع مGكــلا ديعــي روعــل دارــم حار ..نــيدــيدــح #يــسرــكو ةريغــص ةــلواــط ىلع اــيوزــناو ،حلمzا ئــفادــلا صمــحلاــب
 غضمي وـهو هيلـع دريـف ةـسوـمرـك رامـع قلقـيو ..تابـث�ا ىلع لدـي اـم ةـطرـشلا ىدـل نأ هـل ادـكؤـم ،هقـيدـص عماسـم
.انسوفن اهب زهي نأ نودعس طباضلا لواحي تانيمخت نوكي نأ ودعي l رمKا نأب زبخلا ةمقل

 ريمــس دــجي مــلو ..لضفــzا امهــناكــم وهــف اسلــج ثيــح ةرــشابــم عفدــناو ىهقzا لــخد ..ينينرــzا ريمــس لبــقأو
:لوقي وهو هراوجب سلجو روعل دارم عفدف اغراف ايسرك

#عمتجم انم رثكأ نزي ةسومرك رامع ..ةشيرلا نزو اعم نحن
:لوقي وهو همف يف ىقبت ام رخآ علتبي حارو ،زبخلا اياقب نم هيدي ةسومرك رامع ضفن
.بولقلا ىلإ رظني �او ..ضيبأ يبلق انأ
:حابصلا ذنم هروهظ مدعل ارربم مدقي ريمس حارو
 لبـقو دـلاوـلا فلـمو يفلم لـجأ ةـيدلبـلا سيـئرو ..نسحتـت مـل ةدـلاوـلا ةـلاـح ..ىفشzا يف حابصـلا لـك تيضـق
ةرطعلا فلم

عاطق�ا نمز سامخ ةرجأ ىدعتت l ةرجKا تمادام تانبلا لك لغش
 ،ةـــلواطـــلا تحـــت اهيـــمرـــي مـــث ،هتضبقـــب اهيلـــع طغضـــيو ،ةبلعـــلا يف ةراجيـــس رـــخآ لعشـــي وـــهو روعـــل دارـــم قلـــع
:لاق يذلا ريمس در رظتناو

ةلتق رش هنلتقK ةرطعلا عم احيبق فرصت ول
هتلوجر نحتمي امنأك ةسومرك رامع لاق
    نجسلا كبابش لكأي تنأو دودلا هلكأي وه -
 رتفـي ،همـفو اهـضايـب خاـسوKا تبـهذأ ةفشنمـب ةـلواطـلا حسمي حارو ،ةمـيدقـلا هتينيصـب لدانـلا نونحـس لبـقأو

 ىلع ةينيصــلا لمــحي يدنجــلاــك اميقتــسم فــقوو ،هــسأر عفر مــث ..اــهؤرــهتو هــنانــسأ سوســت رــهظت ةــماستــبا نــع
:لوقيو دوقنلا عطقب لقثzا هبيج يف ىرخKا هديب ثبعيو ،هعباصأ فارطأ

..ةوهقلا نم سوؤك ةثGث ةداعلاك
 دـقو ،صاخـلاو ماعـلا ثـيدـح تراـص دـقو ،دغـلا ةلـباقـم نـع ثـيدـحلا يف ضوخـي عفدـنا اـباوـج ىقلتي نأ نودو

 يفو ..تارايســـلا ىلع ىتح تقلـــعو ،هـــطولْبـــَل شايـــع روـــص تربـــكو ،لـــحم لـــكو ،ناكـــم لـــك قـــيرفـــلا روـــص ت�ـــم



 بــسحzا ىلإ عرــسأو ،ةيبــناــج ةرظنــب ههــجو يف صصلتــف ىهقzا بــحاــص بضــغ نــم نونحــس يشخو ..تويبــلا
.نئابزلا جيجضو ناخدلا بئاحس قشي

:34 ةيشاح
 هحنمـي ىتحو ةنـيدـzا طـسو ضرأ ةعطـق يلاوـلا هحنمـي ىتح ةلـباقـzا يف ةـكراشـzا ضـفر هـنأ فحصـلا تلـقانـت

 ،ةنيدملل ميظعلا راصتنlا قيقحت يف رابج دهج نم همدقي اz ديؤم #ب سانلا مسقناو ،نويلم ةئم قيرفلا ريسم
 .رصنلا عازتنا ىلع ردقي نم قيرفلا يفف ،ضفار #بو
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 ريصـــع برـــشب هيـــف ىفتكا اـــماـــيأ ماد ارمتـــسم اـــموـــص لـــخد نأ دعـــب اهـــحربـــي l هتـــفرـــغ يوايحيـــلا حتاـــف مزـــل
 ناسـن�ا عقاو ةءارـق ديعـي ناـك ..رـخ£ا ركفـلاـب هرـثأـت ىدـمو هـئوشـن ذنـم يبرعـلا ركفـلا ةءارـق ديعـي ناـك ،لاقـتربـلا
 فيــس رــهشي جاجحــلا اذ وــه ،حتاــفاــي ريغــت ءيشl ..عقاوــلا حGــصإ مهتــلواحــمو ،هنــم #فقثــzا فــقوــمو يبرعــلا
 رادـج ىلع اـبولصـم �ا دبـع اذ وـه ،ءارـحصلا ىلإ ايفنـم رذ وـبأ اذ وـه ..ضرKا هذـه نـم ربـش لـك يف ةيـغاطـلا
 يذ يه ..ةضـفارـلا لوقعـلا فlآـب جضت نوجسـلا يذ يه ..جف لـك يف ءاـمدـلاـب اـجرضـم #ـسحلا اذ وـه ،ةبعكـلا
  .ريغت ءيش l ..ةمئاسلاك راتتلا خلاسم ىلإ قاست ةمKا

lا تفــــحز ،افلتخــــم ناــــك راهنــــلا نأ ريــــغ ،ريغــــت ءيشKةيلــــك ملستــــسا يذــــلا عراشــــلا ربعــــت ةــــيرــــشبلا جاوــــم 
 لـمأتـي حارو ،داحـلا اهئـطاـش ىلع هينيـع اعـضاو ةذـفانـلا نـم يوايحيـلا حتاـف لـطأ ..ةـعراستـzا لـجرKا تاـبرضـل
 ..نكـس نأ عراشـلا ئتـفاـم مـث ..ةـطولبـلا شايـع روـصو تاتـفGـلاو مGـعKاو تارايسـلاو رـشبلا نـم رداهـلا رـهنلا
 نذؤـzا توـص لـظو ..عراوشـلا لـك يف ةـكرـحلا تفـخو اهـباوـبأ ةـيراجتـلا تGحـzا لـك تقلـغأ راهنـلا فصتنـم دعـب
.ةفيعض مادقأ lإ اهيلع بدت l اهاف رغفت عماجلا باوبأو ..اميتي

 #ع قيرف #ب يرجت تناك يتلا ةلباقzا ىلع قلعzا توص وه ذفاونلا نم ثعبني لظ يذلا ديحولا توصلا
 اـــفوـــقو #تـــعاـــس نـــم رثـــكK اولـــظ سانـــلا نأ ىتح ،ؤيقتـــلا دـــح ةئلتمـــم يهاقـــzا تـــناـــك ..يرصـــم قـــيرـــفو داـــمرـــلا
 ةلــباقــzا ةــصرــف اولغتــسا يهاقــzا باحــصأ ضعــب نأ ىتحو ..رــئاجســلا ناــخد lو بعــت مهيــف رــثؤــي مــل #ــصارتــم
 يوايحيـلا حتاـف لاـق :مهـيدـل تاـبورـشzا اوـلوانتـي نأ اعيمـج مهيلـع اوـضرـفو ،اـيداـم Gـباقـم نـئاـبزـلا نـع اوذـخأـف
 وبأ ناك ول ..مهولتقل ءايبنKا مهيف ثعب ول ،ةمغ ةنعللا اهيلع :ةسئاي ةافحلسك هتفرغ لخاد هسأر بحسي وهو

:ددرل نمزلا اذه يف يبنتzا ناك ول ..هبتك لك قرحK قزري ايح نايح
دومث يف حلاصك بيرغ *** �ا اهكرادت ةمأ يف انأ

 لتقــي نأ نكمــي لــه ..اهنــم اــبرقــت ةرــهاعــل هــسأر مدــقو كلــم هلتــق اــيرــكز نــب يبنلا ىيحي نأ :أرــق ءاســzا يفو
؟هسفن ديعي خيراتلاو ملو ؟كلذ هعولعل هنم تبلط ول يبنلا ةبادلا راتخم

 تعــلدــناو ..ســئابــلا ناكــzا �مــت هؤاعــمأ تعــفدــناــف دــيدــج نــم تمصــلا نطــب رقبــت رــشبلا جاوــمأ تداــع ةأجــفو
 ةمراعلا هتحرفب نلعي امنأك ،قلعzا تكسي نأ نود ةمراعلا اهتحرف نلعت تارايسلا قاوبأو جيزاهKاو ديراغزلا
 انقحـــل دقـــل � دمـــحلا :لاـــق ةذـــفانـــلا عراصـــم يوايحيـــلا حتاـــف حتفي نأ نودو ،ءارمـــحلا وأ سدقـــلا عاـــجرتـــسا نـــع
.#تنجرKاو ليزاربلاك نيرضحتzا بكرب

 ىلع نوصتخـzا تاـبو ،يرصـzا قـيرفـلا ىلع رزؤـzا رصنـلاـب اـحرـف حابصـلا ىلإ داـمرـلا #ـع ةنـيدـم ترـهسو
فقوت نود ثبت يناغKاو جيزاهKا تتابو ،ةلباقzا يف ةريبكو ةريغص لك نوللحي ةزفلتلا ةشاش

 هيـناهـتو هتـحرـف ةلـماحـلا سيـئرـلا ةـلاـسر تـئرـقو ،رـيزوـلاو يلاوـلا بطـخف تlافتـحlا تميـقأ دغـلا ءاسـم يفو
 ةدايـق يف هـترادـج دـكؤيـل ةـصرفـلا Gغتـسم عيمـجلل ةـبادـلا راتخـم صبصـبو ،#ـنانفـلا عاقـيإ ىلع هـعولعـل تصـقرو



 ،بابـشلل امـعد ريثكـلا مهـلاوـمأ نـم ءاـيرـثKا لـكو لارنجـلا ةزـيزـعو شوحشـح جاحـلا قدـغأو ،ىرـخأ ةرـم ةنـيدـzا
 فصنبو ،ةنيدzا طسو ةيشماه ضرأ ةعطقب هطولْبَل شايع مرك ..ةقGخلا هتاعادبإو هتاقاط ريجفت يف اماهسإو
 لقـث تحـت هتبتكـم #ـنأ عمسيو ،ةلـكآتـzا هتـفرـغ ناردـج لـمأتـي وـهو اتمـص يوايحيـلا حتاـف لاـق ،اـقاـفو ءازـج رايلـم
   ....نطولا ودع ...:عراشلا نم هيلإ ىهانت امنأكو بتكلا

 ةنيزم عراوشلاو ..ةبحاش سمشلا تناك ..ةنيدzا لبجب هتولخ ىلإ جرخي يوايحيلا حتاف ناك حابصلا دنع
 ..فـيز مهـنويـع يف ..ضرKاـبو ناردـجلاـب نوقصتلـي سـفانخـلاـك ةنـيدـzا نـم ناكـم لـك يف سانـلاو ..رابغـلا نولـب
 تموكت قرطلا ةعراق ىلعو ..اههاوفأ يهاقzاو #كاكدلا ترغف ناكم لك يف ..ةبيهر تاراسكنا مهحمGم ىلعو
 ،ةـيرانـلا تاـجاردـلاو تاـجاردـلا ىتح ،قروـلا لـيدانـمو ،نانـسKا ةيقنـت داوـعأ نـم ةيـكرـتو ةيـناـباـيو ةينيـص علـس
 يف ةيناث ةرم عفتري مث ،#مسق ةنيدzا مسقي يذلا فاجلا يداولا ىلإ ردحني حارو ،عيمجلا #ب مهسلاك قرم
 اهـنويـع حتفت ةتـماـص فقـت ،حفاـط نزـح اهـقاروأ ىلع زـئاجـع راجـشأ ممـق هـل حولـت نأ هدعـب أتفـياـم ميقتـسم هاجـتا
 اريثك تدقف ةرسكنم ةيوتلم ىلوKا راجشKا تناك ..دامرلا #ع ةنيدم تناكف ،ءاzا رمغف عبن دامر ىلع ةدهاش
 ،كانهو انه لاصن زرغنت اهداسجأ يف ،اهنيب اميف ةبحzا ءفد نم اريثك تدقف ةدعابتم ،اهماجسناو اهقلأ نم
 وـل اذاـم ،ءاوـه هيتـئر يوايحيـلا حتاـف �مـي ،ظاظتـكlا يف ةـباغـلا أدبـت اـهدعـب ..ريـطاوـسو سوؤـف تاـبرـض رـهظتو
 ىقترــي حارو ،هــب لابــي مــل ،ىراكســلا قيعــن هعمــس ىلإ ىهانــت ؟اهلثــم ميقــن لــه ؟ةــباغــلا هذــه اســنرــف انــل كرتــت مــل

 داـع نأ ئتـفاـم مـث ،بيـهرـلا تمصـلا ايحـم اـشداـخ مامـحلا برـس راـط ..ريبـك راـغ يوتـسي ثيـح ةريبـك ةرـخص
 ..ليوط نمز ذنم يوايحيلا حتاف فلأ دقل ،انئمطم انمآ هناكم ىلإ

 ايناثو اقيمع اسفن هيتئر ىلإ بذج ..هيدعاس ىنث ..وتسم ناكم يف ةرخصلا ىلع يوايحيلا حتاف ىوتسا
 يطغت ةردـحنم توتـسا دـقو ءارضخـلا راجـشKا سوؤر لـمأتـي حارو ،ةـثولـم ةراغـم نـم هوتـل جرـخ امـنأـك ،اثـلاـثو
 سمشـلا فقـت ،ةيـفاـص ءاـقرز ءامسـلا ةبـق بصتنـت اهـقوـفو ..ءارذعـلا ةـغرافـلا لوهسـلاـب ةلصتـم هلـك رـخ£ا حفسلا
 نـمو ،ةضـيرـzا ةـيرـشبلا لتكـلا كلـت نـم رفـت نأ بجـي ..حتاـفاـي يعيبطلا كـناكـم اذـه ..راحتـنGـل ةلـيآ اهتـياهـن يف
 ىلإ ءGعــلا وــبأ رــف دقــل ،ريــخKا نوكــت نــلو لوKا تــنأ تــسل ،ةفــئازــلا مهــسوقــطو مــهرــئاعــش نــمو ،ةءوــبوــzا مهــندــم
 لـكو ،ءايبـنKاو نـيركفـzاو ةفـسGفـلا لـك ،�ا دبـع نـب دمـحم رـفو ،ناظقـي نـب يح رـفو ،ةقيضـلا هتـفرـغ ىلإو هامـع
 نإ تـنأ كمهـياـم ،اهـقدـصو اهقـنورو ةعيبطـلا ءافـص ىلإ عادـخلاو بذكـلاو فـيزـلا نـم نورفـي اوـناـك لوقعـلا يلوأ
 ةفيــظوــلا نودؤــي مــئاهبــلاــك اوشيعيــلو ،مهــمانــصأ اودبعيلــف مهمــيوقــتو مهــحGــصإ ىلإ ليبــس l اودــسف وأ اوحلــص
 متــنأو ،سرــخأ ناطيــش قحــلا نــع تــكاســلا" اوعمســي مــلو مهــناذآ يف كتملــك تلــق دقــل ..اوــضرقنيلــف مــث ةيميهبــلا
 يف بوذي حارو هسجاوه نم يوايحيلا حتاف صلمتو "ءاسرخلا #طايشلا اهتيأ ةنعللا مكيلعف ،نوتكاس اعيمج
 روــهزــلا مامــكأو ةءاربــلا تامســب هــلوــح قلــحت تأدــب دــقو ..ناظقــي نــب يح تGــمأــت Gثمتــم هرارــسأ قرتخــي نوكــلا
   .ريفاصعلا تافرفرو

           
 )23(

 ..اــيوــق هادــص ددرتيــف تيبــلا لــخاد ىلإ ةقــيدــحلا باــب نــم للــستي بلكــلا حابــن ..روجهــم وبقــك تــماــص تيبــلا
 تيبـلا ةـهدر ىلإ عفدنـي ءيش يأـب سحـي l #ـحو تصنـي تاظـحل فقـيو بابـلا قلغـي ..جراخـلا نـم مـلاـس لـخدـي
:حيصي وهو

.بسحف مونلل اقدنف راص ..Gخو كتيب رفق ملاساي هآ
 اههجو ىلع ةيداب بعتلا راثآو رعشلا ةشوفنم ةبئاثتم اهتفرغ نم ةزيزع تجرخو
؟اذكه سحنلا بارغك حيصتل كب لح يذلا ام



:لوقي وهو هتوص ضفخو هناكم يف ملاس لدتعاو
.لمعلل ةجراخ ةديرف تيقتلا ينكل ،كيلإ هبتنأ مل
:همGك لصاوو هتفرغ باب دنع فقوو ،ةبرطضم تاوطخ اهلGخ راس تاظحل تكسو
 يف انتنــب لــه ...يف لمعــلا ىنعماــم مــث ...يهو اــصوصــخ ،ةلــيوــط سانــلا ةنســلأو اــمرتحــم نكــي مــل اهــسابــل
.ءايرثأ نحن � دمحلا ..اهل ىطعت تامهيرد ىلإ ةجاح

ءام رطاقتي اههجوو ةفشنzا اهيدي يف لمحت ةرئاث مامحلا نم اهسأرب ةزيزع تلطأو
.كل لخدl تنأو ،سفنلا نع اهيفرت lإ سيل اهلمعو ،ةيطارقميدلا رصع يف نحن -
 ،مامحلا ىلإ ةرشابم هجتاو ،عفترzا امهجيجض همون نم هظقيأ دقو ءاضيبلا هتمانمب هتفرغ نم زاوف لطأو

 دارأو ،ةظــحللا كلــت يف قد بابــلا سرــج نكــل اهــفارــطأو اههــجو حسمت يهو اهــمGــك لــصاوــت نأ ةزــيزــع تدارأو
.رفصي وهو بابشلا ةفخب تاجردلا لزني قبس هنبا نكل هتجوز عم ةهجاوzا نم ابوره هحتفل لزني نأ بKا

 وـهو اـبرطضـم لـخد يذـلا زاوـف هـب دوعـي اـم رظتنـي امـنأـك هـناكـم مـلاـس يقب اميـف اهتـفرـغ ىلإ ةزـيزـع تلـخدو
:ةريحب بKا لأسو ،همامأ ةطوسبم ةقرو لمأتي

؟قراطلا نم
:لوقي وهو هيبK ةقرولاب هدي زاوف دمو
.ةطرشلا
:ةزيزعل مهتلا ليكي حار مث هلوح لمأتي هسأر عفر مث ..ءاعدتسlا ىلع ةربحzا تاملكلا مهتلي بKا حارو
 ىلع اروهتــم مدــص ..ركــس ةــلاــح يف ناــك اننــبا ..ةــيداــع ةــثداــح هذــه ةرــم فــلأ اهــل تلــق ..ببــسلا يه كــمأ -

..نكلو ،#جعلا نم ةرعشلاك اهنم جرختو اعراب ايماحم لكونو ةطرشلل رمKاب رقن ..قيرطلا
ةقث ريغ يف زاوف هعطاقو
.ةليللا كلت اهيف تب يننأ دهشت ةحصzا ..يتئربت ليلد يدنع انأ
.ايلاغ نمثلا عفدتسو كمأ تافيرخت ىلع دمتعا
 يف امــجاو مــلاــس يقب #ــح يف اهتــفرــغ ىلإ زاوــف عرــسأــف ،اهــب قاحتــلGــل اهنــبا وــعدــت ةزــيزــع توــص عفتراو

 ..ةموهفم ريغ تاملك متمتي هناكم
 هيــبأ عمس ىلإ زاوــف خارــص يهانــتو ..ادــيور ادــيور عفترــي أدــب مــث ،اتــفاــخ اهنــباو ةزــيزــع #ــب ثــيدــحلا أدــب

 ةذــفانــلا حتفي نأ نودو ،ءوضــلا لعشــي نأ نود اهيــسرــك قوــف سلــجو اهلــخد نأ دعــب لابقتــسlا ةــعاــق نــم جرــخف
.ناكzا دوسي ناك يذلا مGظلا وجب اذذلتم

:هيف حيصت هفلخ مKاو ةفرغلا رداغي حارو ،ةلكشzا نم ديدشلا هفوخ همK فشكي وهو زاوف توص عفتراو
يمدق تحت لاجرلا لك تعضولو ،ملاعلا ترمعتسG lجر تنك ول ..ديدح نم ينكلو ةأرما انأ
:هنم تردب فيك ملاس ردي ملو
كيلجر تحت اعيمج نحن ِ؟تيقبأ اذامو
 تــحارو ،اهنــيرــع ســيد يتلا ةحــيرــجلا ةؤبلــلا اهــنأــك تراــص ىتح اهبضــغ دتــشا دــقو ةزــيزــع حمGــم تريغــتو

 تGــسوــت هينيــع نــم لــسرــي حارــف ،فوخــلاــب ســحأ يذــلا مــلاــس لتقــب ةددــهم بابــسلاو مــئاتــشلا نــم اــنانــطأ ليكــت
 اهبـناجـب هسلـجتو هتبـقر نـم هـب كسمـت يهو هـمأ هتكتـه يذـلا بيـهرـلا تمصـلا ءيفب زاوـف ذlو ..حفصلاو ةقفشلـل

:ةلئاق ةهدرلا يف ةكيرأ ىلع
 نأ بجــي ادــغ ..اعيمــج مكلتــقأ وأ يلثم نوكــت نأ اــمإ ..هلثــم نابــج تــنأ ..كيــبأ قرــع كبلــق نــم عطقأ نأ بجــي
ةليللا كلت يف كدجاوت ناكم نع كتلءاسم ىلع اوديزي نلو ،امامت ائيش فرعت l كنأك ةطرشلا ىلإ بهذت



 ،رثـــكأ اهـــتوـــص عفترا دـــقو ،اهثـــيدـــح تلـــصاو هـــمأ نكـــل ،هعـــم يبطلا ليـــلدـــلا ذـــخأ بلطيـــل قطنـــي نأ زاوـــف مـــهو
:خارصلا نم اهعنمي داك قيرح اهترجنح يف رشتناو ،ادراب اقرع اهنيبج دصفتو ،اهتبقر قورع تمروتو

 مهتـــت l ىتح ليـــلدـــلا كعـــم ذـــخأتـــس ةـــمداقـــلا ةرـــzا يفو ،ريكفتلـــل ةلـــهم بلطتـــل كرـــكذـــت مدعـــب رـــهاظتـــت نأ بجـــي
.اقبسم رمKا دادعإب

 ..ضـفرـلاـب اههـجو يف خرصيـل هـمأ ىلإ رـيدتـسي داكـي ،اددرتـم سأرـلاَ أـطأطـُم Gـقاثتـم ائـطابتـم زاوـف ضهـنو
 تعـفرو مـلاـس ىلإ فزـت ةـسورـع اهـتروـص هـب اريبـك اراـطإ تحملـف ةكـيرKا قوـف رادـجلا ىلإ اهـسأر مKا تعـفرو
 ةفــصاعــلاــك اهــيدــي تدــمو ،راــط�ا ىلإ اــهرصبــب اعــيرــس تداــعو ،قلغــzا بابــلا ىلع ئكتــي اهــجوز تأرــف اهــسأر
.اعيمج ناكzا �مت هاياظش ترياطتف ،ضرKا هب تمرو هتعلتقاف

 ىلع هــب ىمر ىذــلا سيعتــلا هظــح انــعl هــناكــم ىلإ داــعو ،ابــعر هبلــق فجــترا دــقو هسفــن ىلع مــلاــس شمكــنا
..هيلع اهامر وأ ،ةدرمتzا هذه

 تابنــج تجــترا ىتح اهفلــخ بابــلا تــبرضــف ،هــجوــلا ةرمــحم ،رعشــلا ةــشوفنــم اهتــفرــغ ىلإ ةزــيزــع تعــفدــناو
..هئايتسا نع انلعم احبان هنمكم نم بلكلا جرخو ،هلك تيبلا

 عومدلا نم ليس ناك ..ءاطغلا يف ئفكنzا اههجو تسرغ ..دعب هبترت مل يذلا اهريرس ىلع ةزيزع تمترا
 ...و ...يدحتلا نم اعينم ادس همامأ ميقت تناك اهنكل ،اهقامعأ نم اعفدنم

 سلــج ..بعتلــل تاــحوــل هحــمGــم ىلعو ،تيبــلا بKا لــخد ..ســيراضتــلا ةرــهفكم ءامســلاو ..نــيزــح ءاســzا وــه
 هنــم ترفــف اهلــيوــع عفترا يتلا ةريغصــلا هتنــبl ةــماستــبا عنطصي وــهو ،هــيديــب ةــلواطــلا ىلع قد ..يسركــلا ىلع
 مKا هـــــب ىمرو ،هءاذـــــح بKا عزـــــن ..�ـــــلا رـــــفوـــــت مدعـــــل مKا ترذتـــــعا ..ةوهـــــق بلطـــــي خرـــــص ..اهـــــمأ ناضـــــحأ ىلإ
 ،ثيغتـــست اهـــمأ خارـــص اهـــلاـــهو ،مدـــلا رظنـــم ةريغصـــلا ةزـــيزـــع لاـــه ..اراردـــم مدـــلا لطـــه ..اهفـــنأ يف اهـــباـــصأـــف
 نئـــت خبطzا يف ةســـلاـــج تـــتاـــب يتلا اهـــمأ شـــع يف تـــتاـــبو ،روسنـــلا هـــتدراـــط ريغـــص بـــنرأـــك اهـــمأ رـــجح تلـــخدـــف
     .اتفاخ ءاكب يكبتو

 تلمدنا ام اجورج أكني جرخ ..ريغl هلظ جرخي امنأك جرخ ..هاشغتي ةمدصلا ريدهو تيبلا نم ملاس جرخ
 نوكـلا يف نوـلl ..ريـمKا ةقـيدـحب يرـجحلا يسركـلا ىلع كـلاهـت جوـzا اـهاـمر ةللبـم ةبـشخكو ..ةزـيزعـب نرتـقا ذنـم
 مــث ،هيــعارذ ططــم ..فلــخلا ىلإ هتبــقر دــم ..هيتبــكر يف ادــيدــش اــzأ رصتعــي امــهاصــقأ ىلإ هيلــجر دــم ..معــط lو
 حلاص مادقأ عقو هعمس لصو دقو ،امامت ىخرتساو هينيع ضمغأ ،ابيش لعتشا يذلا هسأر امهب طغضف داع
 نــم بلــط ..جايســلا نــم هــسأر دــم ،ةفينــع ةــماودــب رمــي لــيوــطوــب مــلاــس نأ كردأ دــقو ،سلــجو ايــح يذــلا يِرْقيــzِا
 :ديعــب نــم عفترــي اــتوــص عمس ..تمصــلا ىلإ مــجحأ مــث ،قطنــي نأ مــه ..ايلــم هبــحاــص يف رظــن #ــتوهــق لدانــلا

:هبحاص ةفض غولبل ابكرم هذختاف ،اريخ اريخ
.كسوباك نم صلختتل ملاس اي كحا ..هودجت اريخ اولءافت ..اريخ اريخ لأفلا لاق
:اهتاعقرق عفترت ىتح اهكرفي اهيلع اطغاض هعباصأ كبش دقو ،هتسلج يف ملاس لدتعاو
ارش تيبلا بلق نوكي #ح تبصأ ريخ يأ
- l إ كل صانمl ا ..ربصت نأzبح ريصت بجنت #ح ةأرG كردقب ضراف ،جوزلا لقعي.
 وـل اذاـمو ؟هنـم ةـلذـمو فعـض مأ Gعـف ردـق وـه لـهو ؟تاذـلاـب وـه ردقـلا هراتـخا اذاـzو ؟حلاـص ملكتـي ردـق يأ نـع

 لـــهو ؟ةـــلوـــجرـــلاـــب مأ مرـــجzاـــب سانـــلا هفصـــي لـــه ..ةـــمذ lوً lّإ هيـــف بـــقرـــت مـــل يتلا ىعفKا هذـــه سأر زـــجف عجشت
؟هتماركل رصتنا ارح مأ Gتاق ةرخ£ا يف بساحيس

:هتوهق يف ركسلا بيذي وهو هتاحبس ناخد حلاص عطقو
ربصلا نم لمجأ سيلف ،� رمKا عد



:هردص يف رئاغ حرج نع هبحاصل فشكيل هتوهق ملاس سملي ملو
 زاوفل ءاعدتساب تثعب ةطرشلا ىتحو
:فاضأف مرجلاو ببسلا نع حلاص هلأسي نأ يشخو
ءاسنلا قوسو ءاسنلا ةيبرت فرعت تنأ ،هءارو ام يردن lو
 دمـج دـقو هـناكـم يف حلاـص اـكراـت ،هـتوهـق ناجنـف سملـي نأ نودو ،نذأتـسي نأ نود هـحربـي هـناكـم نـم ضهـنو

.ةرسحو اقافشإ هبلق رطفت دقو ،هرظنب هعباتي حارو ،هتوهق فشريل همف ىلإ هدم يذلا هعارذ
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 اوأدب نيذلا لامعلا داسجأ ىلإ للستلا لواحتو ،ةنيزحلا هوجولاب ثبعت درب تامسن ..اركاب حابصلا ناك

 ازبـخ وأ اـفاـج ازبـخ نايـحKا نـم ريثـك يف ودعـي l يذـلا مهـئادـغ ماعـط نوطـبأتـي وأ نولمـحي ،مهـلامـعأ ىلإ نوـبدـي
 لورــهي اهفلــخو ..هــظاقــيإ ىلع ارصــم تمصــلا موــن قلقــي ةــفاظنــلا ةنــحاــش كرــحم توــص ..اــطاطــب امــبرو انبــجو
 ةنـــحاشـــلا لـــخاد اهـــنوـــمرـــيو ،باوـــبKا ماـــمأ ةمـــكارتـــzا ةـــيدـــيدـــحلا ءlدـــلاو ،ةيكيتـــسGبـــلا سايـــكKا نولمـــحي لامعـــلا
.ةلسلا ةرك يبعGك

 لوقــي وــهو �ا دبــع امهــب قحــل ..ناذئتــسا نود لــجع يف اــهاقــشو ،ىفشzا ةــباوــب ىلإ ةرطعــلاو ريمــس لــصو
:ةقث ريغ يف

.�ا ءاش نإ ريخب نوكتس
:درلا ةمهم ةلورهzا مهمادقأ عقول #كرات تمصلا امزتلا لب ،هيلع اقلعي ملف ،مGكلا اذه امهقري ملو
:اهسفن نئمطت امنأك ةرطعلا تلاق حانجلا باب دنع
ةحرابلا بيبطلا اننأمط دقل
:ةثيغتسم تلصاو مث اباوج رظتنت امنأك ةأجف تتكسو 
.براي
 تـلدـت دـقو ،ةدراـب بلقـلا تاـقد سايـق ةـلآو ،اـغراـف رـيرـسلا نادـجي امـهو ،بابـلا دنـع ارمسـتو اهتـفرـغ Gـخدو

 ىلع رـهظو ،ةرطعـلا لـيوـع عفتراو ..امهـب قحـل دـق بKا ناـك اعـجارـت #ـح ..كGـسKاو بيـباـنKا اهـلوـح نـمو اهنـم
 حيصت يهو ،اهينفـج نـم مونـلا درطـت ةدايعـلا ةـعاـق نـم ةنـيدـب ةـضرمـم تلـطأو ،دـيدـش فوـخو بارطـضا هوـجوـلا
.مهيف

.بدKاو مارتحlا نم ائيش ؟ىضوفلا هذهام
 ىدــحإ نــم اــهوتــل ترــهظ ىرــخأ ةــضرمــم نــم باوجــلا مهيــتأيــل ..ينينرــzا ةميلــس نــع نوــلأســي ةــثGثــلا عفدــناو
ىضرzا فرغ

.ةزكرzا ةيانعلا ةعاق ىلإ اهانلقنف Gيل اهتلاح تبرطضا اوأدها
 انــــيدــــب اريصــــق اــــضرمــــم نكــــل ،اهيلــــع عGــــطGــــل هوــــبأو ريمــــس عفدــــناو ،اــــضرأ تواهتــــف ةرطعــــلا ىلع يمغأو
:لوقي وهو مهضرتعا

.اهاري نأ نكمي بKا هدحو -
:لأسي وهو ضرمzا فتكب كسمي ديدش بارطضا يف �ا دبع عفدناو
.�ا لوسر دمحم �ا lإ هلإ l ةقيقحلا انربخأ ؟يدلو اي عقو يذلاام

.نوعجار هيلإ انإو � انإ ...ينينرzا ةميلس ...تقدص
:لاقو همGك مثعلتو ..هاتفش تشعتراو ..ههجو رفصاو ..ريمس انيع تظحجو



..اهتلاحو ةحرابلا اننأمط بيبطلا نكل
:ةرطعلا فاعسإ نم تهتنا يتلا ةفيحنلا ةضرمzا هتعطاقو
.هسفن نع ىتح توzا عفدي l بيبطلاو ..هدحو �ا ديب لاج£ا
 لبرسي عماد تمص ..باحسلا نم دوسأ ماكر ةأطو تحت نئت ةليلع ءارفص سمشلا تقرشأ حابصلا يفو

 يف تفطـــصا اهـــلاكـــشأو اهـــناوـــلأ ةفلتخـــمٍ سارـــك عضب ..ةمـــيدقـــلا باوـــبKا يف عطقتم #ـــنأ ..ناردـــجلاو تويبـــلا
 ..ناردـجلا ادنتـسم فقـي وأ يعُقي مهلـجو ،يساركـلا ىلع يوتـسي مهضعـب سانـلا نـم تارـشع ..قيضـلا قاـقزـلا
 ىلع اهــعزوــيو ،ةوهــق #ــجانفــلا �مــي ريمــس ..رابغــلا ةروــث عمقي يدــيدــح وــلد نــم هديــب ضرKا شرــي روعــل دارــم
 ساـــــعد سلـــــج هراوجـــــب ..ةlابـــــمl يف هتنيـــــخد صمـــــي دوـــــسأ يبـــــشخ يسرـــــك ىلع عبقي �ا دبـــــع ..نـــــيرـــــضاحـــــلا
 يلع ..هدـــخل ةداـــسو نمـــيKا هفـــك ذـــختيو ،لـــجر قوـــف Gـــجر عضي ،ةشمكنـــzا ةمـــيدقـــلا ءادوســـلا هتـــلذبـــب يصمامـــحل
 هرظـن دمـيو ،#ئلتمـzا هيفـك ىلع هـيدـخ دنسـيو ،#تبصتنـzا هـيذـخف حتفي ضرKا ىلع امهنـم ابـيرـق يعقي راضخـلا
 يوايحيـلا حتاـف ..تGغشنـم نـكرـحتي ةوسـن نـع فشكتـل هرتـس نـع ةلـك تزـجع يذـلا تيبـلا باـب ىلإ ةlابـمl يف
 امـنأـك هـلوـحاـم لـك نـع بيغـيو ،ىرـخأ ىلع اـقاـس يولـيو ،هيـعارذ ينثي مـيدقـلا يبارتـلا رادـجلا ىلإ ادنتـسم فقـي

 .سئاب لاثمت درجم وه
 نأ دوعـت يتلا ءاـقرزـلا ةينيصـلا هتـلذبـب قاـقزـلا مـف جلي ةـسوـمرـك رامـع حz دـقو ،ةيـلاتتـم تارـم �ا دبـع لعـس

 ريمـس كسـمأ ..ةنـيزـحلا هافشـلا نـم تامتمـت lإ قلتـي ملـف ،عيمـجلا ىيح ..هفـلأ امـم ةـنادـب رثـكأ ادـب دـقو ،اهسبلـي
.ادرفنا ىتح تاوطخ هب ىشمو ،ةفيحنلا هعارذ نم

ددحzا تقولا يف اهلقن ىلع فاعسإ ةرايس عم انقفتاو ،ىفشzا يف اهانلسغو نفكلا انيرتشا -
 ةقيرطلا هذهبو ةعرسلا هذهب هتدلاو توم ..هيلع ايدب نيذللا ةرمحلاو داهج�ا مغر ةرازغب ريمس انيع تعمد

 عمدــتو ..اــهدــحو ارــس مــلأتــتو ..اــهدــحو ىقشت اــبأو اــمأ هلــك اــهرمــع تضــق يتلا ةميلــس ..هــتايــح مــئاــعد لــك دــه
 ىلع #تيناحلا اهيدي ررمتو ،مهحارج مسلبتو عيمجلا عومد حسمت تناك يتلا يه ..اهدحو ءافخلا يف اهانيع
.نامزلا مه اهكهنأ يتلا بولقلا

 هفـصو امـك Gـماـك اـهءاود ترتـشااـمو ،Gـصأ تعبـش lو ،ةنـيز تدلقـت lو ،ادـيدـج اـبوـث اـموـي ترتـشا اـهآراـم
.اهترسأ دارفأ هوجو ىلع ةماستبlا ىرت #ح ةداعس اهحمGم قرشت تناكو ،بيبطلا

:عومدلا هتقبس دقو لوقي وهو ،هردص ىلإ ةسومرك رامع همضو
اضيأ نزحن نأ انبحت l ةموحرzا انمأ نK ،نزحت نأ كديرأ l ،يترسأ متنأو ،اضيأ انأ يمأ ةميلس -
:لاقو هتميزعو هربص ىدحتت تحار تاشهج قنخي تكس ..ارسكنم انيزح اعمد فكفكي تكسو
- zاو عوـــــمدـــــلاو نزـــــحلا ..اـــــموـــــي ايـــــندـــــلا انـــــل كحضـــــت مـــــلو ..اـــــموـــــي حرفـــــن مـــــل نحـــــن ؟ريمـــــساـــــي يكبن اذاـــــ£lم 

        ؟دبKا ىلإو بردلا ةقيفر تاراسكنlاو
:لوقي وهو ريمس دي يف اهسد دوقن ةمزر جرخأو
 ةايحلا ىدم كملكأ l نأ يلع هتددر نإ مسقأ ،ينم ةمهاسم نويلم اذه -
 ةعاسلا تبرتقا :ئرقzا توص عفترا دقو ةلمعتسzا ةوهقلا #جانف لسغيو...هتاربعب هيدخ لسغي بحسناو
....رمقلا قشناو

 اهنـم دـحاو توـz لكشـلا اذـهب ةـمKا هذـه نزـحت اذاـz ؟..ملكتـي ةـعاـس يأ نـع هرـس يف يوايحيـلا حتاـف لءاسـت
 مهو ؟نوفاخي باقع يأ نمو ؟ضيرzا يرزzا اهعقاو ىلع ؟اهدارفأ لك ىلع ةحانم ميقت ىتم ؟ةتيم اعيمج يهو
 ةنجــب ءlؤــه ملــحي فيــكو ..باــطو ،ذــلاــم هــماــمأو اــعوــج بذعتــي مــئاصــلا خابطــلاــك ..ايــندــلا يف ناوهــلا نوشيعــي
    ؟ايندلا ةنج ةماقإ يف اولشف دقو ةرخ£ا



.بيهرلا تمصلا نطب رقبت تارايسلا تاوصأ تأدبو ،#بكارو #لجار lاجرو ءاسن نودفاوتي سانلا أدبو
 تاـيانـب نـم هـب طاـحأ اـم لـمأتـي حار جاـجزـلا حتفي نأ lو ،لزنـي نأ نودو ،ةـبادـلا راتخـم ةرايـس تفـقوـت اديعـب

 ددمـــتو ،تمصـــلا لصفـــم رـــسكي نأ لبـــق فلـــخلا ىلإ ةكـــيرKا لصفـــم رـــسك ..كرـــحzا حور قـــهزأ ..ةـــئرـــهتم ةمـــيدـــق
:ناجلا ريصن هبئانل Gئاق

 جايســـلاـــب اهتـــطاـــحأو ،مهبغـــش ىشخت تـــناـــك نـــم لكـــل اســـنرـــف اهتنـــب ..بGكـــلا ىتح اهيلـــع ربكتـــت رودـــلا هذـــه
 رخني رودلا هذه تيقبو اسنرف تبهذو ..نذإب lإ نوكي l اهنم جورخلا وأ اهيلإ لوخدلا ناكو ،برهكzا كئاشلا
...اهسافنأ ظفلت داكت ةيناف ازوجع تحضأ ىتح اهماظع نامزلا

؟ةيدلبلاب ةلماع يهو ،نكسم ىلع ةموحرzا لصحت مل فيكو -
 ..ةـيؤرـلا بجحـي ناـخدـلا داـك ىتح هـيرـخنم نـم هسفـن جرـخأو ،وتلـل اهلعـشأ يتلا هـتراجـس ةـبادـلا راتخـم صـم

 يذلا ةبادلا راتخم حمGم يف رظنلا قرتساو ،هئايتسا نع اربعم حنحنتو ،هقامعأ يف ناجلا ريصن هبئان ززقت
:لاقو lامشو انيمي هب ثبعي هيتفش #ب باقثلا دوع عضي ناك

 امــــنأــــك ..ىطتمت اروهــــظو ،لعتــــشي ادوــــقو اوقلــــخ سانــــلا ضعــــب ..لمعــــت نأ lإ نسحــــت l ينينرــــzا ةميلــــس -
 نوكــت نأ ودعــت l ينينرــzا ةميلــسو ،باــئذــلا كتلــكأ lإو ابــئذ نــك :لوقــي انعــقاوو ..مــهورــهظ قوــف نــطوــلا نولمــحي
 انعمتــجا وــل ..هدابــع #ــب قازرKا مسقــي يذــلا وــه �او ،هردــقو �ا ءاضقــب ءيش لــك نكــي امهــمو ..اعــيدو Gمــح
.نذأي مل �ا نK انعطتسا ام انكسم اهحنمن نأ لجأ نم انلك

 هذـه �ا نذأيـس لـهو :هـل لوقيـل ةلـيوطـلا هتبطـخ نـع ةـبادـلا راتخـم تكسـي نأ هـقامـعأ يف ناجـلا ريصـن ىنمت
 :لصاويل تاظحل lإ تكسي مل ةبادلا راتخم نكل ؟ةرzا

 ردجأو هب قحأ يه ،اهناكم ةرطعلا اهتنبا فظونسو انكس مهحنمنس ةرzا هذه -
:هناكم ىلإ يولعلا هنانسأ مقاط ديعي هماهبإ دمو ،امستبم #تظيلغلا هيتفش حتف دقو هبئان هعطاقو
.ةنيدzا يف ةاتف لمجأ اهنأ عاشي
 ةرايسلا ةدمرم يف هتراجس سادو ،ةيقيقحلا هتيعضو ىلإ يسركلا داعأف ةبادلا راتخم ريراسأ تطسبناو
:لوقي وهو هعباصأب

 هلوسرو ىلاعت �ا ةنس ىلعو ..دوجولا يف ةاتف لمجأ يهو ،ضرKا يف ةأرما اهدلت مل ينينرzا ةرطعلا -
اهجوزتأس - ملسو هيلع �ا ىلص -

 تنبــب ناجــلا ريصــن سبنــي مــلو ،ةــيدروــلا هــمGــحأ يف اقلــحم ،غارفــلا يف اــقدــحم هــيديــب دوقــzا كسمــي تكــسو
.ينينرzا رثوك ةمعلا يف ركفي وهو هسيئر تارظن عباتي حارو ،ةفش

 نـم ..هبـئاـنو ةـبادـلا راتخـم لزـن ..ةـموـحرـzا نامثـج لمـحت نفكـلاـك ءاضيـب فاعـس�ا ةرايـس تلبـقأ ديعـب نـمو
 هابـحاـصو ريمـس عرـهو ،ةثجـلا لوـصوـل اـمارتـحا نوفقـي اوأدـب نـيذـلا لاـجرـلا رهمـجت ثيـح ىلإ اـعرـهو ةرايسـلا
 لـيوعـلا ىلاعـتو ،لـخدـzا قيضـل ةـبوعصـب تيبـلا ىلإ ةثجـلاـب اولـخدو شعنـلا اوـلزـنأـف براـقKا نـم لاـجرـلا ضعـبو
 لـــك ىلع رـــهظت تـــناـــك قلـــقو نزـــح تاـــمGـــع ..حابصـــلا ذنـــم ميـــخ يذـــلا تمصـــلا دـــس دـــهيو ،قاـــقزـــلا تابنـــج زـــهي
 هينيـــع ماـــمأو بابـــلا دنـــع رادـــجلا يف ههـــجو زرغـــي وـــهو ،ةـــحراـــج عوـــمد تـــباســـنا �ا دبـــع يدـــخ ىلعو ،هوـــجوـــلا

 نحـــن اـــنرامـــعأ رصـــقأ اـــم ..ىودـــج نود اهـــب كاســـم�ا lواحـــم ةرـــzاو ةولـــحلا تاـــيرـــكذـــلا ضـــموـــت تـــحار اعـــيرـــس
.ءاسعتلا

 مهفلــخ نــم ءاسنــلا عفادــتو ..#مــحازتــم #عــفادتــم فاتــكKا ىلع اهــنولمــحي ةلــجع يف ةثجــلاــب لاــجرــلا جرــخو
 ةدرمتم ةحماج ةرهم تدغ دقو ةرطعلا در نlواحيو نهيلع بابلا نادسي دارمو ةسومرك رامع فقوو ةفصاعلاك
 ناردجلاو ةعشاخلا بولقلا هكبانسب كديو هرسأب يحلا عجفي احوحبم اهبادن Gعو اههجو رمحاو اهرعش رثانت



 غزبـي أدـب يذـلا سمشـلا رونـب محتـسي مامـح برـس قلـح بـيرقـلا ءاضفـلا يفو ةتـهابـلا فوقسـلاو ةـبرتـzا ةـقزKاو
.ليدهلا يلاعتم انيزح ابرطضم ءابرهكلا كGسأ ىلعو ..تنمس�او ديمرقلا فقسأ ىلع طحي مث ءايحتساب

 فتلـــي بKا ناـــك ..ةربقـــzا نـــم اـــهوتـــل تداـــع دـــق ةرـــسKا تـــناـــك انـــيزـــح اقيمـــع دغـــلا نـــم حبصلا سفنـــت #ـــحو
 نـع ةرطعـلا انيـع فـقوتـت مـل امـك ،اهصـم نـع فـقوتـي مـل يتلا هرـئاجـس يف هـنزـح ةنحـش غرفـي بيـهرـلا تمصـلاـب
 عطقت ةنـيزـح تاـنأ لـسرـتو ،هـب حسمتتو ،هـبارـت مشـت ربقـلا ماـمأ Gـيوـط حابصـلا اذـه تدعـق دقـل ..عوـمدـلا لاـسرإ
 لـظو ..ناـح بلـق lو دـشرـم نود اههـجاوتـس يتلا ةايحـلا ةشـحوو ،قارفـلا ةرارـم اهـمK وكشـت ،رـخصلا ديـمGـج

.اههجويو رومKا ريسي Gجر لظ هنكل ،هتامسق ىلع هراثآ تدب انيفد انزح متكي رادلا لجر ريمس
 عرــــسأ ،بابــــلا دنــــع ريمــــس امهلبقتــــساو ،هيــــبأ ةقــــفرــــب يعماســــلا مــــيرــــك حابصــــلا اذــــه مــــهراز اــــمدنــــع ىتح

 هـنونطقـي يذـلا تيبـلا نكـلو ،زوزـع لتقـب امهتـم مـيرـك نوـك سيـل ..هيلـع كابـترlا ادـب دـقو ،تيبـلا ىلإ امهـلاـخدإـب
.ىوتسzا يف سيل

 ىلع ديدشلا هنزح راهظإ نعو ،هرئاجس صم نع فكي مل يذلا �ا دبع #بو امهنيب ابضتقم ثيدحلا رادو
 متــخو ةرــطاــzا ةليلــلا كلــت يف ةثجــلا ىلع هروثــع ةــياكــح ديعيــل ةــصرفــلا مــيرــك دــجوو ،هدــلو قارــف دعــب هــجوز قارــف
:هلوقب همGك

 ىلإ عوضخلل رخآو موي #ب زكرzا ىلإ باهذلا انيلع مزGلا نم راصو ،�ا دبع يمعاي ةطرشلا انتبعتأ -
.لتاقلا فشكي نأ �ا لأسن اننإف نكي امهمو ..هل ىنعم l ينيتور قيقحت

:ةبيرو كش هينيع يفو امهل ةوهقلا يناجنف مدقي وهو ريمس قلعو
 ؟حورت نيأ حورلا لتاقاي -
اجرخو اعدوف هدعب هوبأ فقوو ..ةرظنلاو ةلمجلا لصن هلصو دقو افقاو عفدنيو ةوهقلا عرجي ميرك عرسأو 
اهيدخ ةرمح تدتشا دقو ةحيرجلا ةؤبللاك تيبلا طسو ةرطعلا تعفدنا ىتح اداكامو
#مرجzا قيرب هينيع يفو ..ههجو لك ىلع لوصي توzا ..لادج l لتاقلا وه -
:هسفن ةرارق يف متمت نأ ىوس بKا دزي ملو
ءاسنلا قلخ يذلا ناحبس
 دـــقو فهكـــلاـــب هيبـــشلا قيضـــلا تيبـــلا ىلع lو ،ةقيضـــلا هتـــقزأو يحلا ىلع قيلعتـــلا هوـــبأ lو مـــيرـــك أشـــي مـــلو

 ثـــهلت ةرايســـلا تـــعرـــسأو ،ضعبـــلا اهضعـــب ىلع قبطنـــت تداـــكو ،ةـــبوـــطرـــلا ةدـــش نـــم هفقـــسو هـــناردـــج تدوـــسا
.حوحبzا كرحzا توصل لاجzا بيهرلا تمصلا حسف دقو ،ةدعتبم

:بيرق ناكم ىلإ هعارذب ميرك راشأو ،قيرطلا بناج ىلع تفقوت مث ،ةرايسلا تداهتو
 زوزع ةثج تدجو طبضلاب انه
:ميرك رمتسا بKا قلعي نأ نودو
يكيرمأ مليف يف اننأكو ،تبره امنأك ،ةثجلا ءافتخا نم بجعأ نكلو ،زوزع لتق نم بجعأ تسل -
عقو يذلا هل عقو ام ،تاردخzا برد كلسي مل ول
 توصـل ىرـخأ ةرـم لاجـzا احـساـف تكـس هنكـلو "ارفـك نوكـي نأ رقفـلا داـك تـبأ اـي":هـل لوقـي نأ مـيرـك دارأو

 اوسيل عاعرلا ءlؤه اقدص له :يوايحيلا حتاف مGك هتركاذ ىلإ ديعي حارو ..ميقع دعر توصك مدمدي كرحzا
 نـيأو ؟مـهداسـجأ لكـش lإ قرـف تاـناويحـلا #ـبو مهنيـب سيـل اـقدـص لـه ؟مهعـم ناسـن�ا شيعـي نأ ىوتـسم يف
 سيل ..ةدحاو ةخسن ..نايس رشبلا لك ؟مدآ ةنج يف ..يرتشzا يف ..خيرzا يف ؟ايحي نأ يوايحيلا حتاف ديري
    .ءابدKاو ةفسGفلا ناهذأ يف lإ اهل دوجو Gف ةيلاثzا ةنيدzا امأ ..دامرلا #ع ةنيدم ناكس طقف

:35 ةيشاح



 فيحــن ..هرمــع نــم #عــبرKاو ةســماخــلا يف ..داــمرــلا #ــع ةنــيدــم يف ةرــهش ءامــسKا رثــكأ نــم ناجــلا ريصــن
 لوـح هينيـع يف ..طقسـي داكـي امـنأـك اـجوامتـم لورـهي ،ةـكرـحلا عيرـس ..رعشـلا سلـمأ Gيلـق ةـماقـلا دتمـم مسجـلا
 ةــعرــسلlو هــلوحــل سيــل بقلــلا اذــه هــنارــقأ هــب قصــلأ ..ةدــيدــش ىمــح هــب تفصــع #ــح هتــعافــي يف هــباــصأ فيفــخ
 تاـعونمـzا بـيرـهت يف لغتـشاو اركبـم ةـساردـلا رداـغ ..مهـل اهبصنـي ناـك يتلا هبـلاقـمو هدـئاكـz لـب ،طقـف هتـكرـح
 ريغتـت هـتايـح تأدـب ..ريبكـلا عراشـلا يف اهميقـي ةـلواـط يف رـئاجسـلا عيبب lإ رـهاظـلا يف لغتـشي l هنكـل ،انـطاـب
.اماl zإ ناقرتفي l #مزGتم اراصو ،ةبادلا راتخم عم ةهوبشم تاقGع طبر ذمو ،ءارمحلا ىهلم لخد ذم

:36 ةيشاح
 اهمهـتاو ،اـهدـض راـث #ـح يوايحيـلا حتاـف دـض لارنجـلا ةزـيزـع باسحـل اودـهش نـيذـلا دـحأ وـه ناجـلا ريصـن
.ةيعرش ريغ ةقيرطب بعشلا تاكلتمم ىلع ءGيتسlاو ،تاردخzاو داسفلا رشنب



يِناuثلاُ ْرِفسلا
)1(    

 يف ةفــقاوــلا ورــسلا راجــشأ امهتطــغو ،ةــعرزــzا Gــخد ىتح رــخ£ا دوــجوــب دــحاوــلا سحــيl #تــماــص ارمتــساو
 ىلع سكعنتـف سمشـلا لـئادـج ىلإ جرـخت ةرايسـلا تئتـفاـم مـث ..ضارعتـسا يف نوـكراشـي دونجـك #لـيوـط #فـص
 لــبانــس يرطــلا هدــسج ىلع تقــناعــتو ،رضخــلا عاوــنأ ىتــشب اــقاــهد اكــحاــض لــهسلا ادــبو ..ةئــل�تــم اهتحفــص
 ةزـــيزـــع ايحـــم ىلع رـــشِبلا حفطو ..شرـــلا تlآ نـــم رـــياطتـــzا ءاـــzا ذاذرـــب محتـــست اهيـــعارذ حتفت ةايحـــلاـــب ىلذـــج
:تلاق ةعرزzا نع اهينيع لوحت نأ نودو ،فقوتت تداك ىتح ةرايسلا تلهمأف لارنجلا

.ايندلا هب عماستت Gفح هل ميقنس ..ماعلا اذه زاوف جوزنس ..ميمع ريخلا
ىعفأ هتغدل امنأك سوبعلل تداع ىتح طسبنت ملاس ريراسأ تداكامو
...عراشلا يف ىرخأو نجسلا يف لِجر زاوف
 اممـح اهمـف نـم قلطـت تعـفدـناو ..ةـبرـتKا نـم ةعـبوز ةـثدـحم ةرايسـلا تقلطـناـف ةـساودـلا ىلع ةزـيزـع تطغـضو
:اهجوز مجرت

l إ كاتفش سبنتl كل ابت ..سحنلاب
 رقــشأ باــش هــماــمأ فــقو ،ةــعرزــzا طــسو ينب تيــب دنــع ةرايســلا تفــقوــتو ..هتكــيرأ يف باذو مــلاــس نجعــناو

 ةقـلأتـم مسجـلا ةئلتمـم ءارمـس ةاتـف ..ةـيروـص هتـجوز تفـقو هبـناـج ىلإو ..رعشـلا ثـك هـجوـلا قورعـم لـيوـط ظيلـغ
رعشلا ةحلاك #نيعلا

:ةزيزعب ابحرم ناميلس لاق
!ةثGث وأ #موي لك كارن انرص دقو اندعسأ ام ،ةكربلا انتراز
 تــضاغــت اهنكــلو ،زــئاجعــلا رمــع يف اهتلعــج ةــكربــلا انــتراز ةملــك نأ تــسحأ دــقو اهتكــيرأ يف ةزــيزــع تململــتو
:لوقت يهو تلزنو كلذ نع

؟ماعلا اذه لوصحzا وه فيك
:ناميلس عم Gيلق دعتبت يهو تلصاوف ،اباوج رظتنت ملو
.عقوتتl امكل يتأجافم ..امكب مامتهlا يلع انأو ضرKا ةمدخ كيلع تنأ -
 لـك كارـن اـنرـص دـقو" ناميلـس ةلمـج بلقـي هنـهذ ناـك ،ةدـحاو ةملكـب سبنـي مـلو ،هـناكـم نـم مـلاـس كرـحتي مـلو 
.ةيرمرم ةحفص يف ناشرعي #حلاك #لGهك اهيبجاحو ةيروص بادهأ ناقلستت هانيع تناكو "ةثGث وأ #موي

 تأدـبو ،هـقاروأ تـجاـه دـقو ،اـطاطبـلا طاسـب قشـت تـحارو ،ةزـيزـع امهنـع تلصفـنا مـث ،اراتـمأ ةـثGثـلا ىشم
 دــقو ةــيروــص ىلع هرصــب زــكرــي لازاــم يذــلا مــلاســب متــهي مــلو ،اهنــع هرصــب ناميلــس ريغــي مــلو ..كــلاهتــتو رفصــت
 هفـطاوـع خمضت ..هـب قصتلـت ءاطعـzا ضرKا ةرمسـب ..رـهاطـلا تنـب ةيبـهذـب ملـحيو عمGـلا دروـzا اهـناتـسف ت�ـم
.بحلاب

 ةعـمl ءاضيـب ةيكيتـسGـب اـتويـب تربـعو ..ةفلتخـم تاوارضخـل لـتاشـم تعطقـف راتـمKا تارـشع ةزـيزـع تراـس
اعيرس اهجاردأ تداع مث ،برغلا ةهج رظنت تاظحل تفقوو ..وميكسKا تويبك

 لفسأ اهلمانأب سجت اهدي تدمو ،هلامش ىلإ تلوحت يتلا هتجوزل لاق اهنع هرصب ناميلس لوحي نأ نودو
:هرهظ

.هفشكأ نأ دبlو ،ريبك رس اهءارو هذه ةزيزع ..ةيروصاي
:لاعفنا يف لوقتو اهعباصأ بحست ةيروص تعرسأو



؟ةزيزع كغدلت نأ يف بغرت مأ ؟نيرخ£ا نوؤش يف لخدتت تنك ىتمو ..�اب ذوعأ -
 وـهو هبلـق قدو ،هاـف رغـفو مـلاـس اتـقدـح تعسـتاو ،هلظـك هفلـخ ةـيروـص تراـسو ناـك ثيـح ادـئاـع ناميلـس رادو

      :متمتي
.اقح كلz كنإ ناميلس كامس نم قدص
 ترادتــساو ..هــحGــس ضرعتــسي يدنجــلاــك هرــهظ ىلع هعــضوــف ضرKا ىلع ايــمرــم ناــك اشــفر ناميلــس لمــح
 هـب قصتلـت تـحارو ،اهـجوزـب تقحـلو ،اًْودـَع تعـجر امـنأـك اريثـك امهنـم تـبرتـقا دـقو ةزـيزـع تأرـف اهفلـخ ةـيروـص
.هيلع فوخلاب تسحأ امنأك

 ءايــع�ا نــم ءيش اهيلــع ادــب دــقو ةزــيزــع مهــب تقحــلو ،هتــجوزو ناميلــس ىلإ مضــناو ةرايســلا نــم مــلاــس لزــن
.اهسافنأ ىلع ةرطيسلا ةلواحمب هءافخإ تلواح

.يتايح يف هتيأر لوصحم رفوأ ،امكيف �ا كراب
:لوقي وهو ناميلس هجو قرشأو
.� لضف نم اذه
هلجأ نم تءاج يذلا اهعورشم ضرعتل ةلمجلا هذه ةزيزع تلغتساو
يريخ عورشمب موقن نأ تررق همعن ىلع �ا ركشنلو
 ةزـيزـع لضفـب جهلت تـحار ىتح ةـيروـص توكـس لطـي مـلو ..ىلوKا لعفـلا دودر رظتنـتو اديعـب وـنرـت تتكـسو
:اهريخو

ريخلا لعف كيلع ابيرغ سيل
 هــتريــح تعطــقو ..ةــنونجــzا ثدــحتت عورــشم يأ نــع ..ةلئــسKا تارــشع هسفــن يف تراــث دــقو مــلاــس شــهدــناو
:لوقت يهو

 ماــم�ا تــلأــس ..رــباقــzا ةــمرــح ىلع ظافحــلاو ىراصنــلا ةربقــم ميــمرــت ةداــعإ اهــفدــه ةــيريــخ ةيعمــج تــنوــك -
 لعفلا اذه نأ ينربخأو ،مهتانايد تناك امهم مهروبق ةيامحو ىتوzا مارتحا ىلإ انوعدي مGس�ا نأ ينربخأف
.ةيراج ةقدص وهو هتاذ جحلا نم مظعأ

:تلأسف مهتريحب يه تسحأو ،مهدحأ نهذ يف ترادام اهنK ةركفلا ىلع دحأ قلعي ملو 
؟ةيروص اي كيأر ام
:بارطضا يف درت ةيروص تجعو
 ناك ام اهيوشت روبقلا تهوشو ،داسفلاو فارحنlاو ذوذشلل ركو ىلإ Gعف تلوحت ةربقzا ..ةميظع ةركف -
لوزت تداك ىتح دحأ لابب رطخي

تيبلا ىلإ نادوعي اقلطناو اهجوز اهب قحلو ،اهترايس ىلإ تعرسأف رخآ ادر ةزيزع رظتنت ملو
:تدعتبا دقو ةرايسلا بجحي رابغلاو هتمص فهك نم ناميلس جرخو
.اهءارو ام ةزيزع ءارو نإ
 اـم فدـه دوـجوـب اهسفـن عانـقإ ةـلواحـم اهنـهذ يف رـمKا بلقـت تـحار اهـنإـف اهـجوز ىلع ةـيروـص درـت مـل نإو

 مــض يف #ــحGفــلا ضعــب عامــطK اعطــق نوكــي نأ ودعــي l رــمKا نأ ىلإ اريــخأ تلــصوو ،ةربقــzاــب مامتــهlا ءارو
.مهعرازم ىلإ ةربقzا

 :37 ةيشاح
 ةينبــلا ةوــق مهنــع ثرو امــك ،هدادــجأو هــئاــبآ نــع كــلذ ثرو هرودــب وــهو ،ضرKا ةــمدــخ هيــبأ نــع ناميلــس ثرو

 نم ردق ىلع هنأ مهنع ناميلس زاتميو ..مهريغل اهؤاطع ناك ول ىتح ضرKا بحو ةرشبلا ةرمحو ةماقلا لوطو



 نـم ذـخأـي لـب ،ةزـيزـع هـب دوجـت اـم رظتنـي l وهـف ،هـتوـق بـسكل لاتحـي هتلعـج اضـيأ ةـناطفـلا نـم ردـق ىلعو ،ملعـلا
 ..اميمع اريخ قرشتف هنيبج قرعب اهيقسي ضرأ كGتماب ملحيو ،رخديو عيبيف ةصرفلا هل تحنس املك لقحلا

 ،هدــحو ميقــzا وــه هنكــل ،#يمــسوــمو #مــئاد #ــب تارــشعلا هعــم لــب ،ضرKا ةــمدــخ يف اديــحو سيــل ناميلــسو
 ،اهتقمــيو اهــهركــي وهــف كــلذ مــغرو ،ةــعرزــzا نوؤــش نــم ريثــك يف ةزــيزــع نــع بــئانــلاو ،عيمــجلا ىلع فرــشzا وــهو
  .رشلا لك اهل ىنمتيو

:38 ةيشاح
 ةزــيزــع نــم جاوزــلا ىلإ هعــفد يذــلا هيــبأ نــع اهــثرو تاراتكــه ةدــع يهو ،مــلاــس ةــعرزــم يف ناميلــس لغتــشي

 مث ،ةفيثكلا ةباغلا ةنيدzا نع اهلصفي ،لقأ وأ Gيم نيرشع دعب ىلع دامرلا #ع ةنيدم بونج ةعرزzا عقت ،اعفد
 نــم دعــبأو ةــبوصــخ رثــكأو دوــجأ وــهو ،#فعضــب رثــكأ ةزــيزــع هتــثرواــمو ..ةــيريجــلا ءاضيبــلا ضرKا نــم دادتــما
 اـم مـلاـس يضقيلو ..هربـق يف بKا ملـح رـخبتيل اهمـساـب #تـعرزـzا ليجسـت ىلع ةزـيزـع تلمـع دـقو ،مـلاـس ةـعرزـم
 .ىسأو ةرسح هتايح نم ىقبت

)2(    
 نـم ل¦دعـيو ،هيـف ءيش لـك دضنـي ريطـلا ةفـخ يف هبتكـم حناوـج #ـب لقنتـي ةدودعـم قـئاـقد ةـبادـلا راتخـم ىضق

 ىلع ىوتـسا مـث ،ةبـسانملـل اصيصـخ اـهارتـشا رطـع ةـجاـجزـب وجـلا شرـيو ،اثـيدـح اـهارتـشا يتلا دروـلا تاـقاـب
.لاقنلا هفتاه سرجب قدي حارو ..همادنه نم لدعو ايسيراب ارطع هرعشو  هبايث خمض ..هتكيرأ

 هيـعارذو هاـف رغفـف هسفـن كـلامتـي مـلو ،هفـتاـه سرـج ربـع ةـلاـسرـلا هتلـصو دـقو بتكـzا فـلدـي ناجـلا ريصـن لـجع
.ةيكزلا ةحئارلا قشنتسيو بتكzا لمأتي حارو ،هيرخنمو

.كلم راظتنا يف كنأك
؟اهمامأ كلم يواسي اذامو
 دنسي ةراودلا هتكيرأ يف حجرأتي حارف أدهو ..كلسلا عطقت ةيدارإ l ةكرحب هدي تعفدناف فتاهلا سرج نر

 ناجلا ريصن برطضاو ..اzاح هينيعب اهعباتي اموسرو رئاود Gكشم لهم ىلع هناخد ثفنيو فلخلا ىلإ هسأر
    :هَلوح روهظ دتشا دقو اددرتم لأسو ،لعفي اذام يردي نأ نود

؟#نطاوzا لكاشمب أدبن مأ اهلخدأ له
.ةدمرzا يف هتراجس سودي حارو ،هايحم ىلع قلقلا ادب دقو هتسلج يف ةبادلا راتخم لدتعاو
 حرطـــت نـــيأو ىتمو ؟#نـــطاوـــzا نـــم انســـلأ اـــنأو يهو ..يبغلا اهـــيأ يرمـــع تاظـــحل ىلـــحأ يلع دـــسفت امـــئاد

؟اناياضق
 دقو هفوج يف ليوطلا هعارذ دميو ،دلجلاب نطبzا بابلا حتفي ةهينه دعب دوعيل مهسلاك ناجلا ريصن جرخو
:هتعلص تقرعت

يلضفت ..يلضفت
 بابــلا ةبتــع زاتــجاــف هتــلاــه يف لــفرــي ردبــلا ىداهــتو ..اوــهزــم ىلوKا هتسلــج ىلإ دوعــي ةــبادــلا راتخــم عرــهو

 نوراـــه هـــنأ هيـــلإ ليخـــف ةـــبادـــلا راتخـــم باصـــعأ يف ردـــخلا ىرـــسو ..هـــيدـــي #ـــب ىوتـــساو رمـــحKا داجســـلا قـــشو
.هيراوجب اطاحم ديشرلا

:ثيدحلا يف عرسأ املك اهثدحي ةجعزم ةقطرط هنانسأ مقاطلو ،ارثرثم ناجلا ريصن قلطناو
.يلضفت يلضفت ..كركذ lإ هل مه l سيئرلا ديسلا ..كتيب ةيدلبلا Gهسو Gهأ -
 ..هفلـخ ةنـيزـzا ةبتكـzا تـمدـص ىتح فلـخلا ىلإ تعـفدـنا يتلا هتكـيرأ نـم ماقـف هسفـن ىلإ ةـبادـلا راتخـم نطـفو



 ىلع هنــهذ يف تلكشــتو ،لGــشلاــك هرمغــي ماهــل�اــب ســحأو ..اهعــباــصأ ىلع طغضــلا دمعتــيو اهحــفاصــي هدــي دــمو
.رخآ دعوم ىلإ اهلجؤي هبلق يف ةقرح اهمتكو إطخلا ةيشخ كسامت مث ..اهب حوبي نأ مه ةيلزغ ةديصق روفلا

 راتخم سلجو ،ريطاسKا يف اهنع ىكحي يتلا رحبلا سورعك تدبف ءارضخلا ةكيرKا ىلع ةرطعلا تسلجو
."عمس نمك ىأر نم سيل" :هنهذ يفو ..مثعلت هناسل يفو ..ةشهد هينيع يفو ..اهنم ابيرق ةبادلا

:لوقي وهو جورخلاب مهي ناجلا ريصن كرحتو
.#توهق امكل رضحأس
 بتكــzا يف توزــنا يتلا ةــجGثــلا ىلإ اريشــم هدــي دــمو هــناكــم نــم ماــقو ،هتسلــج يف ةــبادــلا راتخــم برطــضاو

 عساولا
ءامسلا ريصع برشت ..ءادوس ةوهق برشتl ةرطعلا
 حتفي امــنأــك لــهم ىلع اهحتــف ىتلا ةــجGثــلا ىلإ اهجتــم ههــجو ىلع ئفكنــي داكــف ناجــلا ريصــن Gــجر تفلتــخاو

 قحـلأو ،امهنيـب ةريغصـلا ةـلواطـلا ىلع هعـضوـف هعـباـصأ لكـب جاـجزـلا ءاـنإ لمـحف هـيدـي دـمو ..نجـلا هـسرـحت ازنـك
 ..ءامســلا نــم تطبــه امــنأــك ةفلتخــم هــكاوــف نــم Gكشــم رمــحأ ارطــع اريصــع امــه�مــف #تــفرــخزــم #تلــيوــط #ــسأــك
.جرخو هيتفشو هينيعب ظملتي ماقو

 ةيــناثــلا سأكــلا هعــباــصأ تنضتــحاو ،ةرطعلــل ةشعــترــم عباــصأــب اهــمدقــف ىلوKا سأكــلا ةــبادــلا راتخــم لمــح
 ىلإ اـــهادـــص لـــصو ةريبـــك ةـــعرـــج ةرطعـــلا تبـــعو ..قلـــحلا أدـــصو #تفشـــلا فافـــج اهـــب للـــب ةفـــشر اهنـــم فـــشرـــف

.اهرحنو اهتبقر ربع اهقلح يف لزنت اهمهوتو ،هعمس
:هلوقب هتفGص مشهف بجي امم رثكأ لاط دق تمصلا نأ ةبادلا راتخم سحأو
 Gمع كاخأ حنمأسو مكب قيلي انكسم مكحنمنسو مايKا هذه نكاسzا عزونس -
 لواـــح يذـــلا اـــهرعـــش مصعـــت اهـــيدـــي تدـــمو اهـــسأـــك تعـــضو نأ ىوـــس ائيـــش لعفـــت مـــلو ..ادر رظتنـــي تمـــصو

:لوقي وهو هتسلج يف ةبادلا راتخم لدتعاو ..سحنzا كبشzا نانسأ نم تGفنlا
- l يتضبق نع ىأنمب سيلف رمقلل تجتحا اذإو ،كيلع ولغي ءيش
.فارصنlا يف نذأتست اهناكم نم تماقو ىقبتام هنم تفشر دقو اهسأك ةرطعلا تعضو
قئاقد lإ يسلجت مل تنأو اركبم تقولا لازام
اهب تدعو يتلا ةفيظولا ملستK يدلاو ينلسرأ
 ارـخاـف املـق هبيـج نـم جرـخأو ،تاقـيرو طـسبو هبتكـم ىلإ زفـقو ..وـه امـك ائلتمـم هـسأـك ةـبادـلا راتخـم عضوو
عقوتل اهيلإ همدقو

 تامسـن ىتح اهيـف ةـكرـح لـك عباتـي وـهو هانيـع تظـحجو ..بتكـzا ةـفاـح ىلإ هيـعارذـب دنتـساـف عقوتـل تـلاـمو
اهفنأ

 اهـل اـهذـخأـت نأ نامـيKا ظلـغأـب مسقـي لـجعو ،ديـلا ةبيقـح يف اهـل اهعـضو دوقنـلا نـم ةـمزرـب هدـي دمـف توتـساو
.يلايللاو مايKا ةسارش ىلع اهب اونيعتسيل اهدلاول وأ

 ..هيـغدـصو هنيبـج ىلع ببصـت اـقرـع حسمف ايـندـلا ةايحـلا ىلإ ةـبادـلا راتخـم رـشُن اهفلـخ بابـلا قلغـنا #ـحو
 يف رقتسي داكي l حبشلاك ناجلا ريصن عرهو ..ةرعستم اران ئفطي امنأك هفوج يف سأكلا يف ام لك لسرأو
.ناكzا فيفGت #ب ةرطعلا اياقب نع ثحبي امنأك ةبيجع ةكرح هينيعلو ،ناكم

 :39 ةيشاح
 نويسنرفلا اهطاحأ ،ةباغلا نم ابيرق دامرلا #ع ةنيدم ىلعأ ناكسلا اهيلع قلطي امك ىراصنلا ةربقم عقت

 راجشأ نم اهيف عرزامو اهروبق ةسدنه لثمتو ،ةعئار ةفحت اهروس لثمي ناك ثيح ةقئاف ةيانعب مهدجاوت مايأ



.ناولKاو لاكشKا ةفلتخم افحت ةيماخرلا روبقلا تلثمو ،ةعيبطلاو ناسن�ا عادب� ةحول راهزأو
 ،اــهروــس مدــهو ،ةربقــzا كابــش بلــسف ،رــباقــzا ىلع موجهــلا أدــب ىتح اــهرــكاسعــب بحسنــت اســنرــف تداــكاــمو
 ذاوشلاو ىراكسلا نضتحت ةلحاق ءارحص تلوحتو ،اهروبق تشبنو
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 هصيمـق رارزأ حتف ..هـجادوأ ىلع طغضـيو هعـباـصأ دمـي قلقـلاـب سـحأو ..قيضـلا بتكـzا يف هراظتـنا لاـطو

 سكعــت تعــz دــقو ينبلا هــئاذــح رــئافــض لــمأتــي حارو لــجر ىلع Gــجر عضو ..ةيــناثــلا هــتراجــس لعــشأو ةيبصعــب
 هانمــيو ..لامشــلا تاذو #ميــلا تاذ هيتبــكر ضخــي أدــبو يعيبطلا امهعــضو ىلإ هيــقاــس داــعأ ..ءاــبرــهكلا ءوــض
.ةرايسلا حيتافمب ثبعت

 زاوف اكرات ىتأ ثيح نم داع رصبلا حz يفو ،يطرش سأر هنم لطأو ،Gيلق احوتفم ناك يذلا بابلا رص
 ىلإ لزنـــت تأدـــب ائيشـــف ائيـــشو ..فقســـلا ىلإ تدـــعاـــصإ يتلا ناـــخدـــلا جاوـــمأو هـــسواـــسوو هســـجاوهـــب ارومغـــم
.فقسلا قارتخا نع اهزجعو اهروخو اهفعض نع ةربعم لفسKا

 :هسفن يف ددر
 بتكــم ىلإ هعبتــي نأ هنــم بلطــي هريكفــت هنــع اعــطاــق يطرــشلا هيلــع لــخدو ...مــل !راظتــنlا رقــحأ اــم مهــل ابــت
.طباضلا

 ..هـحامـج حبك ..ةسـئايـلا هتـلواحـم مـغر مزGـلا نـم رثـكأ هبلـق تاـقد تدادزا دـقو لـهم ىلع لـيوـطوـب زاوـف لـخد
 ..ةيفـتاهـلا هتـzاكـم يف رمتـساو ،هدوـجوـب هـبأـي مـل يذـلا نودعـس طـباضـلا لعـف در رظتنـي افـقاو يقبو ،ةيحتـلا ىقلأ
 اهمهتلــيو ةــعرــسب ةراجيــس جرــخي نأ مــه ..رثــكأ فجــي أدــب هقــيرــب ســحأو ...هــتاــقد تداز دــق هبلــق نأ زاوــف ســحأ
 ناــترــجش ،ةذــفانــلا لGــخ نــم ةريغصــلا ةقــيدــحلا هــل تدــب ..هــسأر عفر ..رادتــسا ..اهلعشــي نأ نود دــيدــش مهنــب
.ءاوzا نع فقوتي مل طق قلق ناريثي ،رفلاو ركلا ةبعلب ناروفصع امهنيب حجرأتي ناترضخم

 #ـح ..سولـجلل هاـعدو ارذتعـم طـباضـلا هايـح ..امستبـم زاوـف رادتـساـف ةوقـب اهـناكـم ةـعامسـلا طـباضـلا عضو
.هيف وضع لك برضت ةريرعشقلا تناك ..هناكم تبثي نأ عطتسي مل طباضلا لباقم يسركلا ىلع زاوف سلج

:لاقو همامأ تاقيرو بيلقت نم طباضلا ىهتنا
.ةيناث ةرم كب Gهأ
.طباضلا ةرضحاي انومتبعتا دقل
l إ موقنl ا تارشع انيدل رضحت دقو ،بجاولابzتار.
:لاق مث زاوف ىلإ اهلGخ رظنلا قرتسيو همامأ قاروKا بلقي ىرخأ تاظحل طباضلا تكسو
؟ةباجإ كيدل لهف ،زاوفاي كريكفت ةلهم تهتنا دقل

:لاقو هقير علتبا ..هيتفش للب ..همأ عم تيبلا يف اهكاح يتلا هراكفأ تاتشأ ململي تاظحل زاوف تمص
 مــث ،هبتكــم يف ةــبادــلا راتخــم ترز ،#تــعاــس نــم لــقأ ةنــيدــzا يف تــلوجــت ..تيبــلا نــم ءاســم تــجرــخ ..Gعــف -

 امنأك امامت تللبت ،ةريزغ راطمKا تناكو ،رمKا صحفتأ تلزن ..ةرايسلا تبطع قيرطلا يف ..تيبلا ىلإ تدع
 ىمــح ىلإ تيبــلا يف كــلذ لوحــت ..دــيدــش شاعــتراــب تــسسحأ قــيرطــلا يف ..ةدوعــلاــب تلــجع ..رــحب يف تــسطغ
 ةـــعاســـلا دودـــح يف كـــلذ ناـــكو ةحصـــzا ىلإ ينلقنو ،فاعـــس�ا بلـــط يذـــلا بيبطـــلا بلـــط ىعدتـــسا امـــم ،ةرـــهاـــق
.طبضلاب ركذأ l ةسماخلا وأ فصنلاو ةعبارلا

:Gئاستم طباضلا هعطاق
؟ليلد كيدل لهو



:Gئاق طباضلل اعيمج اهملسو ،ةجلاعzا ةقاطبو ،يحصلا هرتفدو ،بيبطلا ريرقت زاوف جرخأو
 ةحصzا يف مايأ ةثGث تيقب
 هـلاوـقأ ىلع عقوـي نأ زاوـف نـم بلـط ..فلـzا يف اهعـضو ..ارارـم رظنـلا اهيـف بلـق ..قـئاـثوـلا طـباضـلا ملـست
.فارصنlاب هل حمسو

 lواحم هيعارذب هطيحيو ،بتكzا ىلع هسأر دنسي طباضلا ناك ..ةجراخ دعتبت زاوف ءاذح تاقد تناك #ح
 .ارابغ قنتخت دامرلا #ع عاروشو ..مونلا

 زاوــف داــكاــمو ،ةدــيدــجلا ءاضيبــلا اهــترايســب هراظتــنا يف هــمأ حz ىتح ةــطرــشلا زــكرــم نــم جرــخي زاوــف داــكاــم
:اهترايسل نانعلا قلطت يهو اهتلئسأ لباو تقلطأ ىتح هناكم يف يوتسي

؟كلأس ءيش يأ نع
 هل تملس مث ،طبضلاب كنم هتعمس ام هعماسم ىلع تدعأو ،ثداحلا موي يدجاوت ناكم نع lإ ينلأسي مل-
ادج ثيبخ هنأ يل #بت نكلو ،تفرصناو تابث�ا قئاثو

 ،كعـم تـمداـم فخـت l ،كيـبأ نـم كبلـق تـثرو فـئاـخ كـنأ فرـعأ ..اعيمـج مهنـم ىوـقأ كـمأ ائيـش لعفـي نـل هنكـلو
..ةوقلاو لاملل دلبلا اذه يف قحلا..ايلاغ نمثلا عفديس نودعس طباضلاو

:تلصاوو تاظحل تتمص مث
 ........دامرلا #ع نطولا اذه لك -
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 ماعــط دعــت رــخآ ىلإ ناكــم نــم لقتنــت ةلــحنلاــك ةراوــن تــناــك سوؤكــلاو قــعGــzاو نوحصــلا ماطــترا عاقــيإ ىلع

 ،رجضلاب ةراون تسحأو ،اهتمص رامخب ةفوفلم زر نم اهمامأ موكتام جلاعت ةردب تسلج اهنم ابيرقو ،ءاشعلا
 ةردـب قلـق ريثـت اهلـع اهـماـمأ يتلا يناوKاـب ربـكأ ةجـض ثادـحإ ىلإ تدمعـف ادـيدـج اثـيدـح أدبـت نـيأ نـم ردـت مـلو
:ةلئاق اهيلإ تتفتلاف اهلمع ءادK تجمرب ةلآ يه امنأك ،اهناكم يف ةدماج ترمتسا اهنكل قطنتف

 ؟كناسل تعلتبا امنأك ةتماص تنأ مل
:تلاقو ،اهتاملك تاوطخ تضرتعا ةحب تحزحزو ،#تلباذ #نيع ةردب تعفرو
تلعفل تمصلا نم اريخ تدجو ولو
 .تتمصو
 ام ..راذنإ قباس نود ةعيجف ..ائدص ارجنخ ..ةيساق ةدراب ةمسن شعترzا ةراون بلق ىلإ تاملكلا تلصو

 رارصإ اهسفن يفو ،اهسواسو جاجف نع تدتراو ..اهتقلغأ سمشلل ةوك انحتف املك رداغلا نمزلا اهيأ كاسقأ
:اهلخاد نزحلا ةميزه ىلع

lوجع قلخ ناسن�ا نكلو ،ريخ رخأت لك يفو ،بوتكzاب يش لك -
 يف معــــط ءيش يK سيــــل ..نرفــــلا ىلع هعــــضوو ةرــــجنطلا يف زرــــلا بصــــب تلغشــــناو ،اــــهاــــف ةردــــب حتفت مــــل
 :اهنم روعش نود تددرو ،ءانعلا اذه لك انم قحتست l يهو ،ةايحلا

دايدزا يف بغار نم lإ *** بجعأ امف ةايحلا اهلك بعت
:ةلئاق اهيمك دم ديعتو ،ءاzا نم اهيدي رصعت اهراوج ىلإ ةراون تسلجو
- l علا ابأ يقدصتGا ءzيضام يبأ ايليإ نم قدصأ سيلف ،يرع 

Gيحرلا ليحرلا لبق ىنمتي *** سوؤي سفن سوفنلا رش نإ
 رـــيرـــهمزـــل ضرعتـــت يه امـــنأـــك ،ةرـــيرعشقـــلا اهيـــف ترـــس يتلا اـــهءاضـــعأ ئـــفدـــت اهسفـــن ىلع ةردـــب تـــشمكناو



 هنK مأ ؟اهتسارد يف قمعتو ةفسلفلا ليبس عبتا هنK يوايحيلا حتاف ¤ُنَجأ ..يوايحيلا حتاف تركذت دقو ،ديدش
   ءاهلبلل lإ قفصت l يتلا دامرلا #ع ةنيدم يف شيعي

 تلـخدأو ،تاونـس ذنـم اهـتدقتـفا ةـموـمأـب اهبلـق قوطـي ةردـب هـب تـسحأـف ،رضـن عيبر ±فـك اهـعارذ ةراوـن تدـم
 ىلعو تلاقو ،عمGلا دوسKا اهرعش كلدت تحارو ،اهتماه ىلإ اهعباصأ ةراون تدم ..اهردص شع يف اهسأر

:ةقيقر ةماستبا اهيتفش
 كاــبأ نأ فرــعأ ..نــجوزــتو كــلذ نــم رثــكأ نغلــب تاريثــك ،ةردــب اــي ائيــش ينعت l اعيــبر نورــشعلاو ةيــنامثــلا -
.بKا بلق هيف يردقو ،هيلع يبتعت l ..كنأشب قلق

 اـــهرـــهظ ىلع هتـــلدـــسأـــف اـــهرعـــش تاتـــشأ تعمـــجو ،ةفيحنـــلا اهلـــماـــنأـــب اهـــعوـــمد تحسمـــف اهـــسأر ةردـــب تعـــفرو
:تلاقو

 تاــيرورــض ىندأ ىلع رــفوتــتl ماســقأ يف ابــلاــط #عــبرأ نــم رثــكأ ..مزGــلا نــم رثــكأ ينبعتي لمعــلا حبصأ -
 ةبرجت ءارج� بوبنأ lو لمعلا

:لوقت يهو ماعطلا بقارتل اهناكم نم ةراون تضهنو
يدحو لمعلا لمكأس ةحارلا نم كقح يذخأت نأ كب نسحي -
 يهو ،ءاشعــلا ماعطــل ةــلواطــلا دعــت تــحار لــب ،اهنــم بلــط امــك اهتــفرــغ ىلإ بــهذــت مــلو ةردــب اهيلــع درــت مــلو

..راغصلا اهدlوأ نوؤشو تيبلا نوؤشب مايقلا يف اهنم رثكأ بعتت اهيخأ ةجوز نأ فرعت
 ةيــضرKا ىلع اتطقســف اتــمدطــصاو ،هــقورــع مد نــم ىقبتاــم ذاقــن� هيــلإ امــهاتلــك تــعرــهف ءاــzا نــم وــلد أفكــناو
:ةراون تلاق ..اموقت نأ نود #تكحاض اترجفناو ،ةللبzا

ءlد نم اندنعام فصن lإ �مأ ملو ،ةيفنحلا #يارش رصتعا احابص ةعبارلا ىتح تب -
:لوقت يهو ةراون اهب تقحلو ،رانلا قوف اضيغ رفزي ذخأ ءانإ ىلإ تعرهو ةردب تفقوو
ءام جيرهص انل يرتشيس ادغ ميرك دوعي #ح
 يذــلا مــيرــك ةاــسأــم يورــت اهبلــق نــم ةحفــص امهنــم لــك ترــشن دــقو ،ســبGــzا ريغتــل اهتــفرــغ ىلإ ²لــك اتعــفدــناو
.ارش لانف اريخ مدقي نأ دارأ
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 يف تبلقــتو ،اهينيــع رــئاتــس كتــهي لــظ يذــلا قرKا شــحو عم اهحــلاصــل ةــكرعــzا يهنت نأ ةرطعــلا عطتــست مــل
 نم اهسأر تجرخأف ،اهتلابق مانت تناك يتلا رثوك اَهتمع اجعزم يديدحلا اهريرس #نأ عفتراف ارارم اهشارف
:تلاقو ةرهفكم ءامس يف ءيضي اردب رضخKا يربولا ءاطغلا تحت

؟دعب يمانت مل
 تـــبءاثـــت ..اهيلـــع تأكـــتاو اـــهرـــجح يف اهـــتدـــخم تعـــضو ،هنيـــنأ دادزا يذـــلا اـــهرـــيرـــس ىلع ةرطعـــلا توتـــساو

:تلاقو قمعب
.هينيع نم رياطتت ثبخلا ممح ..ةيدلبلا سيئر ينريح
ةئيس سانلا ىدل هتعمسو ..كلذ ىلع لدت اهلك هلاعفأ
ةيدلبلا بتاكم نهب �م يتاوللا ثان�ا تارشع فيظوت نم lو ،يفيظوت نم اريخ وني مل
 قلاطلا ةأرzاك دامرلا #ع ةنيدم ..هعامطأو هحلاصم فلخ ثهلي لك ؟..بعشلا يف ابح ةيدلبلا اومكح لهو
.اهيف عمطي لكلا

:تلاقو ىشوzا يلمخzا اهءاطغ ضبلا اهدسج قوف تبذجو ،ءاكتGل ةرطعلا تداعو



 ..جرخأو ههجو يف اموي قصبأس ..لذ لمع هيلع �ا ةنعل -
 :تلاقو اهئاطغب ترثدتو اهفنأ تحسمف اهدي تدمو ارارم رثوك ةمعلا تسطع
.ماكحKا رادصإ يف يعرستت Gف ..جاوزلا ديري هلعل
 بـــعاكـــلا يهو هرمـــع نـــم #سمـــخلا غلب لـــهك نـــم جوزتـــت فيـــك ..اهـــل ةـــناـــهإ باوجـــلا يف نأ ةرطعـــلا تـــسحأو

 نأ تدارأو ؟..ةسمـخلا اـهدlوأ عم اهليـمرـتو هتـجوز ةـعداخـم ىلع ؤرـجت فيـكو ؟..ىتف لـك اـهانمتـي يتلا ةنـتافـلا
 تعلتباو قمعب تسفنت ..كلذ لك نع تلدع اهنكلو ؟ريثكلا كبطخ دقو ةرض تنأ يجوزتت مل اذاzو :اهتمعل لوقت
:تلاقو اهقير

ةمعنلل عاعش لوأ عم نورطبي ..لاجرلا ثبخأ ام
 امـنأـك ةلـئاـق تعـفدـناو اـهراكـفأ اهيـف بـترـت تاظـحل تتكسـف هتـلاـق امـم اـهرـجضو ةرطعـلا قلقـب ةمعـلا تـسحأو
:ةلضعملل Gح تدجو

 #مــــسرتــــت #ــــح ..ةــــيواهــــلا يف عقيل شــــحولــــل امعــــط ينوــــكو ههــــجو يف يروثــــتl ءيش لــــك دــــسفيس كبضــــغ
....لكب هدض يبلقنا نكسم ىلع #لصحتو

 نم نوعنصي ..محري l سانلا مGكو ،ةريخKا نوكأ نلو ،ةيحض لوأ انأ تسلو ..ريبك بلعث اذه يتمعاي -
 ةبق ةبحلا

:ةرئاث اديعب ءاطغلا تمر دقو ،اهناكم يف ةمعلا تسلجو
 اـــم ريـــخ مهيـــف ناـــك وـــل ..ةدـــئاـــف نود مهتنســـلأ طيطمـــت lإ نونسحـــيl سانـــلا ءlؤـــه ..اعيمـــج مهيلـــع ةنعلـــلا -
.هلثم باود مهنإ ؟رشبلا فlآ ةبادلا مكحت نأ لقعيأ ..ةيدلبلل اسيئر هوبختنا

:تلاقو ةيؤرلاو سفنتلل اعستم اهينيعو اهفنK ةكرات ءاطغلا تحت اهسأر ةرطعلا تسد
.مئاهبو ماعنأو باود مهلك ..ةدحاو ةلمع بازحKا لك نم #حشُرzا لك ،نوبختني اذامو
:تلصاوف ةرثرثلا يف اهتمع دتمت نأ تيشخو
.ريخ ىلع #حبصت -
 اضـيأ يمأ تـناـك لـهو :اهسفـن تـثدـح هـzاوـع يف لـحرـت نأ لبـقو ،اهينيـع كابـش يف اريـخأ ساعنـلا عقو دقـل
.مهنوطبو مهتلوحف يف مهتقاط ناريثلا لوحفك دامرلا #ع ءانبأ ؟مهلاثمأو ىضرzا ءlؤهل ةيسنج ةسيرف

 :40 ةيشاح
 خويــش لبــق نــمو ،#فــظوــzا نــم ،يسنجلا شرــحتلل ضرعتــت يهو ةفظنــم ةــيدلبــلا ىلإ ةميلــسب رقفــلا عفد ذــم

 يفو ..اــهدــسج ءGتــما يفو ..رمــسKا اههــجو حمGــم قــلأ يفو ..#ــتريبكــلا اهينيــع داوــس يف ..ةــصاــخ ةــيدلبــلا
 ضــــفرــــلا نــــم اراصــــعإ تلــــظو ..ســــندــــُي نأ ضــــفرــــي ءاــــيربــــك تلــــظ ادــــبأ اهنكــــلو ..مواقــــت l ةنتــــف اهــــتوــــص ةــــماــــخر
 دمـيو ،اهـلوـح ششعـي حار يذـلا فـيزـلا لكـل اضغـب لمـحت اـم ردقـب اهلمـع ناقـتإ يف ىنافتـت اـم ردقـب ..تـماصـلا
 .اهحاير هب بهتو ةنيدzا ءامس هب رطمت تلظ يذلا دامرلا لكلو ،اعرذأو اناقيس هسفنل
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 بجحـت اهـسوؤرـب خمشت رـبونصـلا راجـشأ ..ةـباغـلا ءاشـحأ يف نGـغوتـي اـحارو يسكاتـلا ةرايـس نـم Gـجرـت

 تادعقــم زــئاجعــك مثجــت طولبــلا راجــشأو ..مGظــلا عباــصأ فــحز ماــمأ مزــهنت تأدــب يتلا ةتــهابــلا سمشــلا ةعــشأ
 اهدعأ ةحيسف ةحاس امهمامأ فشكتتل تهابلا بردلا يف اجرعت ..ربونصلا راجشأ عوذج #ب تاغارفلا �مت
 ىلع كانـهو انـه تقـناعـت ةريثـك تارايـس ..فوـنKا غدـغدـي ءاوشـلا ناـخد ..مهـطاشنـل اصيصـخ ناكـzا اذـه ءlزـن
 راجـشKا تحـتو ،تارايسـلا يف اوـقرفـت lاـجرو ءاسـن ..لوهكـلاو بابـشلا تارـشع ..اهـلاكـشأو اهـناوـلأ فGتـخا



 ..تارايسلا نم ثعبنت ةعونتمو ةفلتخم ةنجام يناغأ ..مهتاهقهقو مهتاحيص عفترت ،مهرمخ تاجاجز نورقاعي
 ..ةمشح لك ةمرح كتهت ةعGخو نوجم رهاظم

 رامــع جرــخأ ..تارــهاعــلا تارــشعل ةــيراعــلا داســجKا #ــب مهــنويــع لقنتــت ناقيــفرــلا سلــج ةريبــك ةرــخص ىلع
 ىرـــخأ رضحـــي عرـــسأو ريمســـل اهـــب عفدو تاردـــخzا نـــم ةيمكـــب اهنطـــب ىشح ةـــفافـــل فـــلو ةريغـــص ةبلـــع ةـــسوـــمرـــك
 فطعــب لــمأتــي وــهو لاــقو ،ةريبــك ةوشــن يف هفــنأ نــم هــناــخد جرــخأو اقيمــع اسفــن ةــسوــمرــك رامــع صتــما ..هسفنــل
:هبحاص حمGم

l ريمس اي مويلا كتلاح ينبجعت
 ىلع ترـهظ يتلا ناـخدـلا تاـجومـت عباتـي هينيعـب بـئرـشي وـهو مGكـلا اذـه نـم هسفـن ةرارـق يف ريمـس رـخس

 مـل يتلاـح نأ فرعـي l امـنأـكو ،ينفرعـي l امـنأـك مGكـلا اذـهب يذـهي رامعـل اـم ..ةديعـب ةرايـس ءوـض ثاعبـنا رـثإ
مايKا نم موي يف بجعت

 ةدر نـم هيـف ىشخي اـمGـك نزـي نأ لواحـي امـنأـك ،هانميـب هتـهبج كحـي وـهو هـمGـك يف ةـسوـمرـك رامـع رمتـساو
:ريمس لعف

 نــم مــكذقنــي انكســم نوحنمتــسو ،اضــيأ تــنأ امــبرو ،دــلاوــلا فــظويــسو ،ةرطعــلا تفــظو دقــل ،ابــيرــق جرفتــس -
.هيف متنأ يذلا مخلا

..نئازخ انيلع حتفت فيك ..ركم نم اهفلخ ام مشأ داكأ ركام بلعث بيعlأ اهلك -
 ةراجيسلا بقعب ىمر ،هناكم تبثو تاظحل حنرت هناكم نم ماقف هدسجو هريكفت لGتخاب ةأجف ريمس سحأو

 لوبتـي حارو ةرـجش عذـج ىلإ نـكر مـث ..ضعبـلا اهضعـب نـع مصفنـت هؤاضـعأ تداـك ىتح ططمـتو ،ضرKا ىلع
.تكسي نأ نود

 قرتحـن نحـنو ..تاقيشـع انـه مهـلو ..تويبـلا يف ءاسـن عيمـجلل ..بGكـلا ءlؤهـل رظـنا ؟رامـعاـي جوزتـت l مـل -
.رامعاي جوزت ..انقامعأ نم

 هـــقامـــعأ يف ريمـــس راـــثأ دـــقو ،دـــيدـــش دقحـــب اهـــسودـــي حارو ضرKا ىلع هتـــفافـــل بقـــع ةـــسوـــمرـــك رامـــع ىمرو
 ىلع ىوتــساــف ةرــخصلا قوــف نــم لــجرــتو ؟أدبــي نــيأ نــمو ؟بيجــي فيــك ..لــمدنــت l اــحورــج أكــنو أدــهت l عجاوــم
.اعومد هبلق قرقرت دقو هيعارذب هنفكو هيتبكر #ب هسأر سدو ،ءاقرزلا هتلذبب ضرKا

 هلاورس يبيج يف هيدي اعضاو ةرخصلا ىلع ادنتسم فقوو هناكم ىلإ ريمس داع
l ةرطعلا يتخأ كجوزأ نأ دعتسم انأ امه لمحت.
 ملــحلا اذ وــه ..لفــسأ ىلإ ىلعأ نــم رصبــلا حz يف هقشــي اداــح ارــجنخ ســحأ ..#مســق قلفنــي هبلــق ســحأو

 ةرـهاـق قامـعأ يف ةرـهوـج ..هـغولـب نكمـي l مـجن هيـلإ ةبـسنلاـب ةرطعـلا ..اهقيقحـت ليحتـسي يتلا ةينـمKاو ..ديعبـلا
 يداهتــت نأ يفكي ..ايحــم ةــلGــطإو رغــث ةــقارــشإ ةرطعــلا نــم يفكي ..برقــلا ةرطعــلا نــم يفكي ..اهــغولــب ليحتــسي
 ،ةميهـب ماـمأ باـضرـلا لـسعلا قارـي فيـك ؟اهـب هـنارتـقا �ا بضغـي سيـلأ ..ةـمامـي هـلوـح موحـت نأو ..ةـلازـغ هـماـمأ
؟اتوقايو ارد دلقت وأ ؟#مسايلاو لفلا اهمامأ رثني وأ

 لبــقأو ..اهــنأو ،هــل تــخأ ةرطعــلا نأ هــل لوقــي نأ مــهو هبــحاــص ىلإ هــسأر عفرــف ةلــيوطــلا هــتاحبــس نــم نطــفو
 اعلتـــباو ..تـــفز جيرـــهص هـــنأـــك امـــشو هاـــعارذ ت�تـــما دـــقو ،ةخفتنـــzا هـــشرـــكو ةظيلغـــلا هتثجـــب ديعـــب نـــم طوـــبرزـــلا
:لأسي طوبرزلا لجعو ..هلابقتسl اضهنو امهيناسل

؟امكدنع يأرلا رقتسا اذام ىلعو
....اتكسو
 ريمــسو رامــع ..ةــثGثــلا متــنأ مكــل هملــسي يك ينينرــzا زوزعــل ةداعــلاــكو ايصخــش اــنأ هتملــس تاردــخzا سيــك



 سيكلا ىفتخا نيأ وه يلاب لغشي امو ..هتثج ءافتخابو زوزع لتقمب انئجوف نكلو ،ةداعلاك هعيزوتل روعل دارمو
 بجاولا نوفرعت متنأو ،مكعم وه انيقيو ؟#مثلا

:طوبرزلا ىلع دري فاطعتسا يف عفدنا #ح هسفن ىلإ ةسومرك رامع نطفي ملو
 ..اـندـحو كـلذ لـك انلمـحتو انجـسو انمـكوـحو انيلـع ضبـق #ـح ىتح ادـبأ كانـخ اـم ..تاونـس ذنـم انـفرعـت تـنأ
.انتءارب تابث� فيرشلا فحصzا ىلع مسقن نأ نودعتسم نحنو

 ةــحارــب ةخفتنــzا هــشرــك لــهمب دــسميو ،#ظيلغــلا هيعبــصإــب ىلعKا ىلإ هيــبراــش فقعــي ايلــم طوــبرزــلا تكــسو
 لـصاوو ..امهيلـع تامكلـلا لايهـنا نـم بـقرـتو فوـخ امهينيـع يفو تمصـلا ةـيواز ىلإ ناقـيدصـلا نـكرو ..هارـسي
:همGك طوبرزلا

 اــم فصــن مكظــح نوكــي نأ طرــش ىلع ىرــخأ ةيمكــب مكنحتــمأــسو ،رابكــلا ماــمأ ةيــلوؤســzا لمــحتأــس انســح -
.هنولانت متنك

:لاقو ةسومرك رامع نع دعتبي وهو ريمس سفنت ..ادر امهنم رظتني نأ نود فرصناو
ائيش لانن نلو ،ةايحلاو ةعمسلاو ةحصلا عيضنس ،رامع يخأاي ءيس قيرط اذه -
 قطنـي نأ نود هسفـن ةرارـق يف ةـسوـمرـك رامـع ددر اذكـه ؟رذقـلا بردـلا اذـه نـم رارفـلا يف بـغرـي l اذ نـمو

 .دوسأ سيك هدي يفو ديعب نم Gبقم طوبرزلا ىري وهو ةدحاو ةملكب
 Gــخدــي مــل ..جرعتــم قــيرــط يف ناريســي امــهو ةــفاســzا امهــب تــلاــطو ..ةينــمKا دودــسلا فوــخ #لــجار اعــجرو

 نــم ةــعومــجم ..هتيمســت بابــشلا دوعــت امــك مGــحKا ةــبرــخ ىهلم ىلإ ةرــشابــم اهجــتاو ،ةمــيدقــلا ةنــيدــzا يف يحلا
 ،ءامســـلا ىلإ تدتـــما يتلا ةرمعـــzا ةمـــخضلا نوـــفزـــيزـــلاو رـــبونصـــلا راجـــشأ نـــم ةـــعومـــجم طـــسو ةـــبرـــخلا تويبـــلا
 ناكسـلا ىدـحتي امـنأـك تاهجـلا لـك نـم اهعيمـج فرغـلا يمـحي اـعرد ةلكشـم لامشـلا تاذو #ميـلا تاذ تدتـماو
 تينـب يتلا ةليقثـلا هراجـحأ lإ هيـف اوـكرتـي مـلو ،هذـفاوـنو هـباوـبأو هديـمرـق ةـقرـسو نكسـzا بـهن يف اوسـفانـت نـيذـلا
.هناردج اهب

 يعارزــلا جاتــن»ــل ةروــث اهيــف اــثدــحم ،ةيــعارزــلا يضارKا طــسو هــل اتيــب هــماــقأ يسنرــف رمعــz ناــك نكســzاو
 ةربغـم عراوـش اهـقوـف تدتـماو ،ةيتنمـسإ لتـكو ،خاوـكأ اهيلـع تـسدكـت ىتح لـحرـت اسـنرـف تداـكاـمو ،يناويحـلاو
.ةقيض ةقزأو

 ىلع سيكـــلا احتـــفو ،يصق نـــكر يف اـــيوزـــناو ،هغلبـــم امهنـــم دـــهجلا غلب دـــقو مGـــحKا ةـــبرـــخ ناقـــيدصـــلا غلبو
.ةعلسلا نامسقي احارو ،رمقلا ءوض

:لاقو اتفلتم بقرتي رادجلا ىلع أكتاو هصيمق تحت هبيصن ينينرzا ريمس عضو
 يخأ اي رامعاي ةُرم ةشيع -
 نإ لاـق نـمو ..رادـجلا ىلع هرـهظ دنـسأو ،ةريبـك ءادوـس ةركـك هسفـن ىلع روكـت لـب ،ةـسوـمرـك رامـع درـي مـلو

 هـجوأ يف رـشكتو ضعبلـل مستبـت ،رادـقأو ظوظـح ايـندـلا يه اذكـه ؟ن£ا هلعـف امهنكمـي اذاـمو ؟كـلذ ريـغ امهـتايـح
.ةرمدzا ريصاعKا ةوسق ضعبلا ىلع وسقتو ،تاهمKا ونح نيرخآ ىلع نحت ..ضعبلا

 روصــــق يفً ةــــمأً ةــــلاغــــش تــــتاــــم يتلا ةنيكســــzا هــــمأ نــــعو ،هــــترــــسأ ةــــلاــــحو هتــــلاــــح نــــع ملكتــــي ريمــــس رمتــــساو
 ..اهسأر ئطأطتف اهنوبنؤيو ..تكستف اهنوخبويو ..بهرتف اهسأر دنع نوفقيو ..عيطتف اهنورمأي ..#لوؤسzا
 ..اوسحـي نأ نود اولـكأيـف ةـلذـzاـب سمغـم زبخـب مهيـتأـت نأ لـجأ نـم كـلذ لـك ،اهتـمارـكو اهـفرـش يف اوعمـط امـبرو
.ةُرم ةضماح تاعرج هنطبو ..امد هانيع تأيقتو

 نع اهتبيغ رئاتس اهنع عفرت مل ؟احارج أكنت مل ،يبلق حبذي كمGك تكسا هيف خرصي نأ ةسومرك رامع مه
؟راظنKا



 ىلإ ةرشابم هجوت يذلا روعل دارم هنأ افرعو ،ةسلخ ضرKا هجو سملت ةرذح تاوطخ امهعماسم تلصوو
 اهسدف ،هل اهاطعأو ةمزر ةسومرك رامع جرخأو ،اضيأ امه اقطني ملو ،قطني نأ نود امهدنع فقوو ،امهناكم
:لوقي وهو ،اهلعشأو ةفافل جرخأو ،امهتلابق سلجو هطبإ تحت ةرشابم

انه اندنع ام لك عيبن دقو ،ةرثكب مويلا نوتأيس
؟ةطرشلا ركم نمأت لهو
 ةسومرك رامع دمو ،هماظع ىلإ للستي ديدشلا دربلاب سحأ امنأك رثكأ هسفن ىلع روكتي وهو ريمس لأس

 :ربكأ ةقثب سحأ دقو قلعو ،اقيمع اسفن اهنم بذجو ةفافللا هنم ذخأف روعل دارم ىلإ هدي
 ..ةفافل يف كنوجرتي كمامأ نوبحي بGكلاك تاظحل دعب مهارتسو ،انم انامدإ رثكأ ةطرشلا لاجر ضعب -
ةصم يف لب

l ةريقفلا انئايحأ نم مهرثكأو ،انم اسؤب دشأ مهضعبف ،¤فشتت
:لصاو مث ةديدج ةفافل لعشي وهو ريمس قلع اذكه
اننيب قرفl ،تاردخملل اعايب يطرشلا كلذ نوكيو ،ايطرش انأ نوكأف رومKا بلقي نأ ردقلل نكمي ناك -
 اولتـــق وأ ،مهتحلـــسأ مهنـــم تكتـــفاـــف ىهلzا اذـــه يف ةـــطرـــشل تعـــقو ثداوـــح مهـــتارـــكاذ ىلإ نوديعـــي اوتكـــسو
؟رهاع وأ ةفافل يف ةبغر وأ ،مهسفنأ نع اعافد مهريغ

 ايهنـم ةـسوـمرـك رامـع لاـق ،ماقـzا غولبـل قوـتو ةدـيدـش ةسـفانـم اهنيـبو ،مهنـم برتقـت تأدـب لـجرأ عقو اوعمـسو
:مGكلا

 ىهلم يف نورـهسي مهـتداـقو ،طوـبرزـلا ىهلم نودصقـي مـهوطـسوتـمو ،انـنودصقـي ةـطرـشلا راغـص ..قرـف lو -
.ةصقارلا هعولعل سأك نم نوركسي ءارمحلا

.رمعلا لوط اهب تركسلو ،ةفافل اهتصصz يدي #ب هعولعل تعقو ول :لوقي نأ روعل دارم دارأو
 .نئاخلا نمزلا ةقرحك ةقرح هسفن يف اهكرتف اولصو #مداقلا نكلو
 اوفـقوـف عزفـلا مهكلمـتو ،ةـطرـشلا لاـجرـل مGستـسlا ىلإ مـهوـعدـي ظيلـغ توـص ناردـجلا فلـخ نـم مـهأـجاـفو

 بــحاــص نأ نوفشتكــي مــهو اوعــجارــت ىتح اوداــك اــمو ،رارفلــل دادعتــسا اعيمــج اهيــف ،ةفلتخــم تايعــضو نــيذــختم
 رـسفت l ةكحـض نـع ضـيرعـلا همـف حتفي ،رمـخ تاـجاـجز ائلتمـم شيخـلا نـم اسيـك رـجي ةزبخـلا رودـق وـه توصـلا
:لوقي وهو هرهظ ىلع هبرضي ههاجتاب ريمس عفدناو ؟..ءاكبلل مأ حرفلل يهأ ..ةلوهسب

ةئيندلا كلاعفK اكولعص تيقب
 يفتكيو ،رمـــخلا ىلإ نورـــخآ ليمـــيو ،تاردـــخzا مهضعـــب لضفـــي ،لوهكـــلاو نابـــشلا نـــم تارـــشع ..اوعمتـــجاو
.لوحكلاب #نمدzا ءارقف ضعب

 عمست يهو تفــقوــت نأ تئتــفاــمو ،اــعابــت اهبعــت تــحارو ،ةدــحاو ةعــفد تاــجاــجز سمــخ لــجار ةريــخ تــعاتــباو
:لوقي ةسومرك رامع

؟كفرش يعيبت مل نإ لاzاب كل نيأ نمو
؟ةرهاع ربكأ يهو فرشلا اهيتأي نيأ نمو
؟Gيروقلا هبشت يهو برأ اهيف لاجرلل لهو
 تــحار نــيرقهقتــم اوعــجارــت #ــحو ،مهيلــع لــطاهتــي اــهذاذر حارــف اديــج اهتضــخ ةــجاــجز مهيلــع ةأجــف تحتــفو
:لوقتو هقهقت

تارهاعلا ءانبأ
:Gئاق ةرمخلا ذاذر عباتي وهو ،ظملتي لدانلا نونحس حارو ،ةهج لك نم تاكحضلا تلاعتو



    مارح ريذبتلا ةعامج اي
  :41 ةيشاح
l وأ ةليبـــق مهمـــهأ ،ىتـــش قارـــعأ مـــه امـــنإو ،دـــحاو قرـــع داـــمرـــلا #ـــع ناكـــس عمـــجيlيتلا رفنخـــم يديـــس د 

 ريـغو ،ةـعورـشzا لبـسلا لكـب مـجلا لاـzا عمـج نوبحـيو ،ةراجتـلا ىلإ مهمظعـم ليمـي ،ةـبادـلا راتخـم اهيـلإ يمتني
 نوـناقـلا نـم اـصوصـخو �جـلاو لذاختـلا lإ مـهداقتـعا يف م¦لعـي l وهـف ،ملعـلا برد كولـس نوضـفرـيو ةـعورـشzا
 ريصـن اهيـلإ يمتني يتلا راـفرـف يديـس ةليبـق يتأـتو ،مهـلاـمو مـهددـع ةرثكـب مهـناطلـسل اهـنوعضخـي يتلا ةـلودـلاو
 مهف ةيقبلا امأ ..يوايحيلا حتاف مهنمو ملعلا بلط نوذبحي اهدارفأ نم ةفئاط نأ ريغ ،ةيناثلا ةبترzا يف ناجلا
 .دامرلا #ع ىلع دفاو مهرثكأ ةقرفتم لئابق نم تاتشأ

  :42 ةيشاح
 يف ىهلم حتفب هـــل حمس ىتح لارنجـــلا بلـــق بـــسكي نأ ناجـــلا ريصـــن وـــخأ وـــهو طوـــبرزـــلا عاطتـــسا نأ ذنـــم

 هيـلإ بـسكي نأ زيـجو فرـظ يف طوـبرزـلا عاطتـساو ،ءارمـحلا ىهلمب انميـت ،ءارضخـلا ىهلم هامـس ةـباغـلا طـسو
 يف راغصــلاو رابكــلا #ــب ةطــساو نوكــي نأ عاطتــساو ،مGــحKا ةــبرــخ نــم ربــكأو ،ءارمــحلا ىهلم نــم لــقأ نــئاــبز
 حشرتـلا ةـصرـف ىلع ناجـلا ريصـن هوـخأو ةـبادـلا راتخـz لصحـي نأ عاطتـساو ،يواـشرـلا مـيدقـتو برآـzا ءاضـق
.ةطلسلا بزح يف
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 #ـب نوقلـحيو ،مهـمومـه اهيـف نوأيقتـي ،نـيذوبنـzاو ءارقفلـل اسفنتـم تراـص اـهداور اـهامـس امـك مGـحKا ةـبرـخو
 دارـمو ةـسوـمرـك رامـعو اهـئlزـن مـهأو ،حير موـي يف ناـخدـك ةعـئاضـلا مهـمGـحأ فلـخ ةـبرـخلا اهـناردـجو اهـتراجـح
 شايـــعو يصمامـــحل ساـــعدو لدانـــلا نونحـــسو لـــجار ةريـــخو ةزبخـــلا رودـــقو زوزـــع هوـــخأو ينينرـــzا ريمـــس روعـــل
.لارنجلا ءامدن نم ريصيف ءارثلا ىلإ هلاح ريغتي نأ لبق ،هطوْلبَل
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 ،هرمـع نـم ةرـشاعـلا ذنـم اهـب لغتـشا يتلا يهقzا لـخدـي نـم لـك هـب ملكـيو جاوزـلاـب ملـحي لدانـلا نونحـس لـظ

 زواجــت املــف ،هــل اهتيــصوــل اقيبطــت جوزتيــس هــنأ دــكؤــي لــظ تــتاــم املــف ،هــمأ ملــحل اقيقحــت جوزتيــس هــنأ دــكؤــي ناــك
 هعـم عوـضوـzا ةراـثإ ىلإ دمعـي ناـك هاقلـي نـم لـك نأ ريـغ ،بيـهرـلا تمصلـل نـكرـف سأيـلا نـس هـب فصـع #عـبرKا
 نأو ،اهضعـب طقـسو ترفـصا هـنانـسأ نأو ،ارـبَو راـص ىتح ¤ضيـبا دـق هـسأر رعـش نأ مـغرو ..ةبـعادـمو ةـحزامـم
 .عوضوzا يف حتاُفي نأ ذبحي ناك هنأ lإ هحمGم ىلع ركمب تصقر دق ةخوخيشلا مئGع
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 هـقرافـي مـل هـعولعـل فيـط نكـل ءيش لـك ىسني دـق ..هتنـج نـم درطـي هسفـن سـحأ ءارمـحلا ىهلم نـم جرـخ #ـح

 ؟هـعولعـل رـي مـل نـم ايـح ربتعـي لـهو ..ريـطاـسKا اهـتدلـخ يتلا رـحبلا ةينجـك فافشـلا اهـبوثـب هـيدـي #ـب ىنثتت يهو
 يف lإ فرعــت مــل يتلا لايخــلا مــلاوــع ىلإ مهلقنــيو نــيدــهاشــzا لــك باعــل ليســي يذــلا يقرــشلا اهصــقر رــي مــلو

؟ةليلو ةليل فلأ ملاوع
..ةلامثلا ىتح برش بيهرلا ثداحلا ذنم ةرم لوKو ،هعم اهلمح #يGم قفنأ نمز ذنم ةرم لوKو
 هعولعل فيط درط لواحيو ،هسافنأ درتسي #تعاس نم رثكأ هترايس دعقم يف سلج هفلخ بابلا قفص #ح

 لــخدو تيبــلا جراــخ اهفــقوأ ..لــهم ىلع هــترايســب قلطــنا هيــعو ىلإ دوعــي أدــب #ــحو ،ءاقبــلا ىلع حلي يقب يذــلا
 بضغـــلا ممـــح اهينيـــع يف ىأر ..مراـــص يطرـــشك هراظتـــنا يف فقـــت هـــمأـــب ئـــجوـــفو ..هيلـــجر يطـــشم ىلع ارذـــح
 همـف قلغـي نأ لواـحو ..رابـج سردـم ماـمأ فقـي ريغـص ذيملتـك هرـهظ فلـخ هـيدـي دقـعو ،هـناكـم يف فـقوتـف فراجـلا



:لازلزلاك هتلأس ..رمخلا ةحئار هيف مشت l ىتح
؟تنك نيأ
 قشنـــت رطـــع ¤يأ هـــمأ يردـــت وـــل ؟اتلـــحتكا اذامـــب هـــمأ يردـــت وـــل ؟ناوارمـــحلا هانيـــع تـــناـــك نـــيأ هـــمأ يردـــت وـــل
...نكلو يردت ول ؟هادي تسz رد يأو ؟هارخنم

 اهفلخ تقلغو ،اهتفرغ ىلإ ةرشابم هب تلخدو ،ةطرشلا رفخم ىلإ قاسي مرجمك اهمامأ هرجت همأ تعرسأو
 دـقو ،ةـنونـح ةطقـك هراوـج ىلإ تسلـج ةأجـفو ..اهينيـع باتـع نـم لـباوـب هـترطـمأو ،نجسـلا باـب قلغـي امـك بابـلا
:ةئداه ةمسن اهتوص ريغت

؟كمف نم ثعبنت يتلا ةرمخلا نعو ..يهzGا نعو ؟ليللا ءاقفر نع كهنأ ملأ ..زاوفاي -
 تكلـم دقـل ..يمأاـي ينم ربـكأ فراجـلا بحـلا هاـمأ اـي اهـل لوقـي نأ ¤مـه ..اههـجو يف هينيـع عفرـي مـلو تتكـسو
...انأو انأو انأ ينتكلمو ..ينييارش يف مدلا ةقفد تكلمو ..يبلق تاقفخ تكلمو ..يسافنأ ةعولعللا يلع

:تلأسو هسأر للختت ةؤبل بلاخم اهليخت ..هرعش ىلإ اهعباصأ تدمف ،ادراب اتمص يقبو
؟تيشعت اذام
اهيدي #ب هيدي نضحتو هب قصتلت يهو رمKا تزواجتو ..تمص هنكل ..هعولعل :لوقي نأ مهو
 كتحلصمب ىردأ انأف اضفر كنم ديرأ lو ،ن£ا هب كئبنأس مهم رمأ ينهذ يف -
 ىلع ولعـي يأرـب حمست l يتلا يهو هـمأ رـماوأ ضـفر ىتمو ..ةتبـلا هـسأر عفرـي مـلو ..هـناكـم نـم كرـحتي مـلو

ةقعاصلاك اهتركف هيلع تلزنو ؟..اهيأر
جوزتت نأ بجي زاوف
؟جاوزلل مأ بحلل رمع وه هنس لهو ؟هعولعل ريغ جوزتي نمو
 ىلإ اهيدي تمض دقو تلاقو ،اهئاشحأ يف ةأجف علدنا ابيهل ئفطت امنأك ةدحاو ةعفد هتبعو ءام سأك ت�م
:اهردص

..ماقzاب قيلت ةسورع كل تدجو ..يرورض ن£ا كجاوز نأ تيأرو اديج رمKا تبسح - 
:تلصاوف سئاب لاثمتك دمجو ،اهيف هرصب عفر نأ ىلع دزي ملو ،ائيش لوقيل هترظتناو
 ميلعتـلاـب ةذاتـسأ لغتـشت ،ةنـس نورـشعو نامـث اـهرمـع ،ةفقثـم ةاتـف ..مـيرـك تـخأ �ا دبـع خيشلا تنـب ةردـب -
طسوتzا

هلاقع نم هناسل قلطأو ،امهديق نم هيدي ررحف ،ثيدحلل اذفنم زاوف دجوو
؟لتقلاب مهتم تخأ جوزتأ
 ينملكت lو ليصافتلا لك نع ينلأستl ..ميرك تخأ جوزتت نأ بجي كلذلو ،كلوح موحت اضيأ تاهبشلاو -
  .ةحلصم جاوزلا ..اهب نمؤأ l انأ ..هذه بحلا ةفسلف يف

:هنهذ يف روديام تكردأ امنأك ةأجف لصاوتل هبناجب سولجلل اهيف تداع تاظحل تتكسو
ةحلصم اضيأ قGطلاو
.فطاوعلا ىمسي ءيشل اهدنع رثأ lو ،ةحلصzا باسحب همأ دنع بسحي ءيش لك نأ فرعي وهو
 لـخدو ،كـلذ رظتنـي ناـك امـنأـك اهيـلإ عرـه يذـلا هاـبأ يدانـت Gيلـق بابـلا قشـت يهو هـمأ توـص ةأجـف عفتراو

همK هعونخ ردصم فرعي وهو ءازع هسفنل زاوف دجوو ،هطباض مامأ يدنجك ديدش طابضناب سلجف
زاوف جيوزت يف يتبغر نع مايأ ذنم كتثدح
 ارظتنـم قلعـي مـلو ،هظفحـت يدبـي وـهو ههـجو يف اهـتروـث ةروـص اربكـم ةـياكحـلا طـيرـش هنـهذـل ديعـي مـلاـس حارو
:ةرمآ اهمGك تهنأو ،اهترسأو ةاتفلا ةددحم ةعرسب اهتلمكأو ،ةركفلا لامكإ اهنم



.ببس يأ قلتخا ..هيلع فرعتتو �ا دبع خيشلا اهيبأ ىلإ ادغ بهذت نأ كديرأ -
:زاوف هاجتاب اهمGك تريغو
.امكتاكرحت جئاتن فرعأ نأ بجي ءاسzا يفو ..دغلا نم أدبت نأ بجي تنأو -
 لاـجرـلا عمتجم اهسفـن يف ةنـعl ريـثوـلا اـهرـيرـس قوـف ةزـيزـع تمـترا امهيتـفرـغ ىلإ زاوـفو مـلاـس لـسنا #ـح

.ةلوجرلا تهاب لجرو ،ديدح نم ةأرما #ب ناتشو ..اهجوز هب تفلكام لعف قح اهنم فطقيو ،ةأرzا عمقي يذلا
 اهل لوحl ةلازغك ضفتنت يهو ،اهمأ مد صتمي باينأو بلاخم هل اًشحو اهابأ ركذتت اههجو ىلع تأفكناو
...يكبت تشهجأو ..ةوقlو

 Gفط هتبر يتلا يهو هب لبقتس تناك له ؟هل عقي ام ىرت ،ةيح همأ تناك ول اذام ،هسفن لأسي ملاس ناكو
 وــهو ،هــب اولصتــي وأ هعــم اوبعلــي نأ ناريجــلا ءانــبK ىتح حمست lو ..هــيذؤــت نأ ةمسنــلاــب حمست G lــلدــم اعــفاــيو
؟تاونسو تاونس دعب lإ هب قزرت مل يذلا اهديحو

:45 ةيشاح
l و ،يقرــشلا صــقرــلا نــم تلــخ اذإ ةميــق تاذ نوكــت نأ ءارمــحلا ىهلم يف تاسلــجلل نكمــيl تاسلــجل نوكــي 

 لارنجلا مهيف نمب اهفلخ ثهلي عيمجلا تكرت يتلا هعولعل رهز اهناتسب يف رهزي مل اذإ معط يقرشلا صقرلا
 هحنمي امب هعولعل يلابت lو ،هشطب نم افوخ مهنيب ارس هرداونو هصصق سانلا لقانت ىتح ،ابح هتفغش يذلا
 لـك لوـخدـم قوفـي #بجعـzا اـيادـه نـم ةليـل لـك هعمـجتاـم نK ،ىهلzا يف ةصـقارـك اهـترـجأـب lو اـبرقـت لارنجـلا اهـل

.دامرلا #ع ةنيدم لامع
:46 ةيشاح
 نذإ :ريبـــك لاؤـــس هنـــهذ يف بصتنـــيو"ءاسنـــلا ىلع نوـــماوـــق لاـــجرـــلا":ةـــي£ا عمسي #ـــح بجعـــي زاوـــف ناـــك

 #ــــب زييمتــــلا كردأ ذــــم زاوــــفو ؟تكســــي نأ lإ كلمــــي Gــــف ههــــجو يف حيصت اذاــــzو ؟مــــلاــــس يبأ يمأ متــــشت اذاملــــف
 ءانثتسا ةي£ا هذهل :هيملعم يف حيصي نأ دارأ ام اريثكو ،هنم ىوقأ اهنأو ،هابأ مرتحت l همأ نأ كردأ ءايشKا

.يبأ وه
 :47 ةيشاح
 هــمأ تــناــكو ..دــجلا هرودــب سدقــي يذــلا هاــبأ هــمأ هيــف سدقــت ،اــمامــت فلتخــم يرــسأ وــج يف أشنــف مــلاــس اــمأ

 مأ تـناـكو ..ىرـخأ ةراـت كاذ لثـمو ةراـت اذـه لثـم نـكو ،كوـبأ ناـكو كدـج ناـك :ىذتحـzا لاثـzا امـهذـختت امـئاد
 تناك يتلاو رهاطلا تنب ةيبهذ lإ اههبشت ملو ،ةبعص تناك امهم هتابلط لك يبلتو ،هيلع فاختو هـللدت ملاس
 دوقنلاو ماعطلا ضعبب اهيلع قدغي مادام ديريام لكل بيجتست ةريغص يهو
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 سطعــت ..سافــنKا قنخــي داكــي ةرــجحلا وــج يف شبــغ ..راهنــلا فصتنــم دنــع قــناعتتــل ثــهلت ةــعاســلا براقــع
 #ميــلا تاذ هــيديــب حولــي ةروبــسلا تحــت فــقو يذــلا بــلاطــلا فــقوــت ..اــفاــج lاعــس لعســت ..ةيــلاتتــم تارــم ةردــب
 ..هرعـش بيشـلا Gـع دـقو هـناكـم يف سلـجي بـلاطـلا بحسـناو ..روـشابطـلا لتـك ةـسGطـلاـب سودـي لامشـلا تاذو
 انــــه عفترــــzا مهــــلاعــــس ىلع ايطغــــم مهجيجــــض Gــــعو ..حتفلل حلصت تــــلازاــــم يتلا ذــــفاونــــلا ضعــــب بGطــــلا حتفو
 سوؤر اهل تءارتو ..هحارس قGطإ ةعاس رظتني #جسك سرجلا قد رظتنت بتكzا ىلإ ةردب تسلجو ..كانهو
 كلــس ملعــم يأو ؟هــب يضرو بردــلا اذــه كلــس ملعــم يأ ..اهقنختــل اــهوحــن دتمــتو ىلاعتــت تايــح سوؤرــك بGطــلا

 :ناقوط لوق تركذتو ؟اzاس هنم جرخو بردلا اذه
Gيوط شيعي l ملعzا نإ *** اهتدجو راحتنlا ديري نماي



 ..تارzا تارشع قفطصي لظ يذلا بابلا دنع نوعفادتي عزف عيطقك لافطKا عفدناف احوحبم سرجلا قدو
 رــجانخــك اداــح مــلKا قلــست دــقو ،#تبعتــzا اهيلــجر رــجت تبحســناو ،بتكــzا قوــف نــم اهــئاقــش راــثآ ةردــب تملــzو
 .اهيذخف ىلعأ ىلإ ةببدم

 تــبرــضو ،ةــعاــس عبر نــم رثــكأ ذنــم اــهراظتــنا يف اــباــش نأ تربــخأ تيبــلا ىلإ ةدــئاــع جورــخلاــب تمــه #ــح
 ةقباس هذه نوكتس ؟هنبا نع رسفتسي ءاج ذيمGتلا ءايلوأ دحأ رئازلا نوكي نأ نكمي له ..اهنهذ ةريحلا عباوز
.ميلعتلا تلخد ذنم اهتأرام

 دمو ..دادتعlاو ةقثلا ديدش ..ةقانKا لماك ..#نيعلا رضخأ ..نوللا رقشأ ..ةماقلا دتمم اهوحن لبقي هتأرو
.ةشعترzا اهعباصإب كاسم�ا ةلاطإ دمعتيو اهحفاصي هدي

:هتلأس ..اهحمGم ةصحفتzا هتارظن ظحلت يهو ..اسلجو
Kا هذه تأدب ذم ةرم لوzذيملت يلو ينورزي ةنه
:تلصاوف هتماستبا اهتعجشو ،اههجو يف مستباو
.اميظع Gيج عنصتl اهدحو ةسردzاو ..هبجاو نع ىلخت عمتجzاو ..اهبجاو نع تلخت ةرسKا -
 ةرمح ترسو ..هيتفش #ب تاملكلا ترثعتو ..لوقيام رظتنت تتمصف بجاولا نم رثكأ تملكت اهنأ تسحأو
:لاقو هيتنجو يف

..يتديساي صاخ رمK تئج امنإ ..ذيملت يلو تسل
.ديري اذام رظتنت هيف تقلمح لب قطنت ملو ،اهتعلتباف تداع مث اهمف يف تاملك تمثعلتو
كتيأر نأ ىلإ ةبسانم ةجوز نع ثحبأ انمز تيضق ليوطوب زاوف انأ
:تلاقو اهبارطضا نم تأدهو اهقير تعلتبا ..هرظتنت نكت مل امGك ىقلتت يهو تبرطضاو
 فرعــت تــنأو ةظــفاحــم ةرــسأ نحــن ..يخأو يبأ عم نوكــي نأ بجــي هلــك ثــيدــحلاو ..كــفرــعأ l اــنأ يخأ اــي -

.قرطلا رصقأ
:لوقي وهو اهيدي ىلع اطغاض احفاصم هدي دمو ،ةردب هعم تماقف امستبم هناكم نم زاوف ماقو
.ةظفاحم ةرسأ نم اضيأ نحنو ،مويلا هب لصتأسف كوبأ امأ ..تنأ كتقفاوم مهzا -
 اهينيـــع ماـــمأ نـــم ىفتخا #ـــحو ..اهبلـــق تاـــقد تـــلاعـــت دـــقو ةـــكرـــحلا ىلع ىوقـــتl اهـــناكـــم يف ةدـــماـــج اهـــكرـــتو
...اهسافنأ عجرتستو اهقير علتبت سولجلا تدواع

 ةـعرزـم مـحتقي هوـبأ ناـك ،اهـب ماـق يتلا ةوطـخلاـب هـمأ رـشبيل تيبـلا ىلإ دوعـي زاوـف هيـف ناـك يذـلا تـقوـلا يف
 ،هلمــع نــع فرصنــي ةفيلــخ ظــحlو ،ةــعرزــzا لــخدــم دنــع اهفــقوأ يتلا ةرايســلا لــخاد Gيلــق ثــيرــت ..ةفيلــخ خيشلا
 امـن فتلـم رضـخأ بصـق عمـجت دنـع قـيرطـلا هـب تـهتنا ىتح ةرايسـلاـب مدقتـي رمتـساو ..اـقدـحم رظنـلا هيـلإ عفرـيو

.اريغص اعقنتسم Gكشم ريبك يئام عمجت دنع
 يف اــم ىلع قلعــي حار ىتح اهيلــع درــيو ةيحتــلا ىقلتي داــكاــمو ،هدصقــي يعماســلا ةفيلــخ دــهشي وــهو لــجرــتو
.ةفيلخ خيشلا بقعو ..تاريخ نم ةعرزzا

 رشتنت ىودع حبصأ فارحنlا نأك ..رثكأ مئارجلا نكل ريثك ريخلا ..�ا دمحن l يخأ اي ملاساي اننكلو -
حيرلا هب

.ةدغر تناك امهم معط ةايحلل دعي مل ناسن�ا دسف اذإ ،قح كعم -
 ،ةشــيرعــلا ادصــقو ،ضرKا فوــج نــم ايــئاقلــت ةقــفدتــzا هايــzا هتلكــش يذــلا ءاــzا عقنتــسم برــق نارمــي اراــسو
هبايثو هحمGم ىلع ةيهافرلا رهظت يذلا ليوطوب ملاسل رذتعي وهو ةمظاكلا نم ةوهقلا بصي ةفيلخ لجعف

حGف ةوهق اهنإ ارذع نكلو -



 نــيذــلا كيــلاعصــلا ةرــمز يف هــب يمرــيو ،ضرKا #قــشاعــلا #ــحGفــلا ةرــمز نــم هــجرــخي ةفيلــخو رــمKا هــقرــي مــلو
 سمغـي نأ مـهو ،ةـسوبـيو ةظلـغ رثـكأ اـترـهظف بارتـلا امـهGـع دـقو ةفيلـخ يدـي لـمأـتو ..اهـفراـخزـب ةنـيدـzا مهـترـغأ
 اكهنم تيبلا ىلإ اموي دوعي نأ ملح ..لحولا يف هلك همسج غرمي نأ مه ..شئاشحلاو #طلاو بارتلا يف هيدي
 هلـــصافـــم كـــلدـــتو ،هـــشارـــف دمـــتو ،هـــفارـــطأ لـــسغت اـــقوـــش ت�تـــما دـــقو تيبـــلا ةريـــمأ هاقلتـــف ضرKا قشعـــب اعبـــشتم
:لاقف هسفن ىلإ داعو ..بحلا عباصأب هتGضعو

..دوقع نم مكضرأ راوج ىلإ انضرأو ،نوحGف انلك -
 حرــف يف ضرKا ةفيلــخ شرتــفاو ادعقــم كانــه تعــُضو ةريغــص ةرــخص مــلاــس ىلتعا ..ضرKا ىلع اسلــجو 

 ،هـتوهـق فـشرـي هـناكـم دمـج يذـلا مـلاـس عمسم ىلع ديعـيو ،هدـي يف هلمـحي دوعـب ضرKا هـجو غدـغدـي ناـك ..رـماـغ
 ىلإ لـحرـت نأ لبـق يأ ،ةنـس نـيرـشع لبـق نكـلو ،ةرـسKا نـع هـفرعـي اـم لـكو ،راوجـلا تاـيرـكذ هعمسـم ىلع ديعـي
.ءارضخلا يحاوضلا هذه نم دامرلا #ع ةنيدم

 هعقاو همامأ أيقتي نأ عاطتسا ول ىنمتو ،ةليمجلا ةحGفلا تايركذ درس نع ةفيلخ تكسيl نأ ملاس ىنمتو
:هفيضل لاجzا احساف مGكلا نع تكس يذلا ةفيلخل اريدقت ثدحتي نأ رطضا نكلو ،ءوبوzا

 يف تبـغر ديـحو نـبا يدنـع ..تاديهمـت نود كـل اهـلوـقأـس كـلذـلو ،نارودـلاو فلـلا نسحـي l حGفـلا ةفيلـخ اـي -
 .ابئاخ درأ l نأ وجرأو ،ةميركلا مكتنبا راتخا دقو ،هجيوزت

:بلق رهظ نع هدج نع اهظفح ةلمج lإ هب قلعي ام دجي ملف رمKاب ةفيلخ ئجوفو
.هعارذ يف هبيع لجرلاو اهفرش يف اهبيع ةأرzا ..جاوزلل اقلخ لجرلاو ةأرzا 
:انئمطم لاقف ةفيلخ تاملك نم ةيقيقحلا ةلوجرلا ةحئار متشاو ،يئدبzا لوبقلاب ملاس سحأو
 اميعن انقرغي اهلوصحمو ،ةهجلا هذه يف ةعرزم ربكأ يه انتعرزمو ،�ا لضف نم اندنع � دمحلا -
:لاقو احفاصم هدي ىلع دشف ةلئاز ايندب هراختفا نم ززقتلاب ةفيلخ سحأو
 نوكـي نـلو ،اـهاـخأو نأشـلا ةبـحاـص ريشتـسأـس عوبـسأ دعـب يلإ دـع ..ميمعـلا ريخـلا اذـه يف كـل �ا كراـب -

.�ا دارأ ام lإ
 ةــماستــبا هايحــم ىلعو هــعدوــي يعماســلا ةفيلــخ فــقوو ،اهــب رــيدتــسي حارو هــترايــس لــيوــطوــب مــلاــس ىطتماو
.احلاص نوكي نأ وجرأ جوزب ىظحت ةردب يهاه اريخأو ..رماغ حرف هبلق يفو ةفيفخ

 لفطــك ةيــماــمKا اهتكــيرأ ىلع حجرأتــي ةفيلــخ ناــك يعارزــلا قــيرطــلا يف ىداهتــت ةرايســلا تــناــك #ــح ءاســم
 هيــف عفرــي لــظو ،دعــب طيخــلا سأر دــجي مــل هنكــل ةردــب ةبطــخ نــع مــيرــك هنــبا ربخــي نأ دوــي ناــكو ،هدــهم يف ريغــص
 ىلإ هقـيدـحت ريغـي نأ نود هـلأسـف هـتريحـب مـيرـك سـحأو ..دـيدـج نـم امهضفخيـف دوعـي مـث ،ىرـخأ دعـب ةرـم هينيـع
:ةرايسلا ةعرس نم دازو وتلل هلخد يذلا ماعلا قيرطلا

ةداعلا ريغ ىلع اتكاس كارأ
.تاوارقشلا #ب تعاض ءارقشلاو ،بعص نامزلا اذه ،�ا لوسر دمحم �ا lإ هلإl ؟لوقأ اذام -
 :لاقو ميرك مسبتو
.تاوارمسلا ملست نأ مهzا
 مــلأ امهنــع رصعــي هيــعارذ ططــمو ،اهعــقرــفو هعــباــصأ كبــش امــنإ ،هيلــع درــي مــلو ،هكحــض يف بKا هراجــي مــلو
:لاقو لصافzا

 .اهيلع نئمطم ريغ انأو لحرأ نأ ىشخأ ..جوزتت اzو نسلا اهب مدقت ينريحي كتخأ لاح -
 Gــــيوــــط ةفيلــــخ تمــــص رمتــــسي مــــلو ،هيــــبK ارــــيدقــــت تمصــــلا رــــثآ يذــــلا مــــيرــــك لعــــف در رظتنــــي تاظــــحل تكــــسو
:لصاوو



 زاوف هنبl ةردب بلطي ليوطوب ملاس خيشلا مويلا ينءاج
:ديدجلا ربخلا اذه عمسي وهو ةرايسلا ةعرس نم ميرك للقو
لبقت نأ مهzا �ا ةكرب ىلع
:عفترم توصب لاقف ،امامت هيأر بطشي يذلا مGكلا اذه عمسي وهو ةفيلخ ضفتناو
؟قوسلا نم ةعاضب اهانيرتشا مأ ؟عراشلا يف ةيمرم اهاندجو له كتخأو ؟يل يأر l انأو -
:لاقف وجلا فيطلت دارأف أطخ همهف دق هابأ نأ ميرك سحأو
 نحـن لأسـن نأ نـم جرـح lو ..اديـج اـهرضـي اـمو اهعفنـي اـم فرعـتو ،ةملعتـمو ةيـكذ ةذاتـسأ ةردـب نأ دصـقأ -
.اديج هتريسو باشلا نع

 عمسم يف ردهت ةرايسلل لاجzا #كرات ،سيباوكلاو مGحKا نم ملاع يف قلح لك ،ديدج نم تمصلا امهفلو
.مصKا قيرطلا

 صفقـلا يف ريـفاصعـلا ةبـعادمـب تلغتـشاو ..ةريغـص ةفـق لمـحي لـخد دـقو اهيلـع مـلاـس لوـخدـب ةزـيزـع هـبأـت مـل
 ..كلذل اصيصخ تدعأ رمرzاو بشخلا نم ةرخاف ةدئام قوف ةهدرلا طسو عضو يذلا ريبكلا

 يدبي فافش ضيبأ بوثب همامأ فقت ةزيزع تناك ..هلوق لجأ نم ءاجام لك يسنو هعافدنا نم ملاس للقو
 ىلعو ..اهيلــع هفــلأ امــم رثــكأ اهــتزيجــع تزرــبو اــهرــهظ فصتنــم غلب نأ ىلإ اــهرعــش لدــهت دــقو ،اهتنــيز لــماــك
 اــzاــط نســلا مدقتــب خرصــت تادعجــت ترــهظ اهيطــبإ ةــيادــب ىلعو ..ةرمــح برــشأ ئــل�تــم ضايــب رــهظ اهــيدضــع

.هءافخإ ةزيزع تلواح
 ،خبطzا ىلإ ةفقـــلا لمـــحي اهنـــع وـــه اهـــلو ..اديـــج صفقـــلا ةيعـــضو نـــم لدعـــت تـــحار اهنكـــل هـــلأستـــل اـــهرظتـــناو

 ةرـــجح ىلإ اهجتـــم اهلـــهاجـــتو ،ةـــهدرـــلا نـــكر يف توزـــنا يتلا ءارمـــحلا ةكـــيرKا ىلع سلـــجت اـــهدـــجو داـــع امنيـــحو
:هناكم دمجف اهناسل ةرانصب هيلإ تمرو ،لابقتسlا

؟ةعرزzا ىلإ تبهذ له
:رابخأ نم هفوج يفام لك غرفي عفدناو ،هيفام لكب اهيلإ تفتلاو
 اــهاــخأو هتنــبا ريشتــسي ىتح عوبــسأ ةلــهم بلــط رــمKا هيلــع تــضرــع #ــحو يب بــحرو ةــعرزــzا يف هــترز -
...دعبو

:لوقت يهو اهتفرغ ىلإ ةهجتم اهناكم نم تضهنف درلا اذه اهءاسو 
رمKا دقعي مثُ بطاخ هدصقي نأ قدصام ابجع
:اهتفرغ باب تلصو دقو هيلإ ترادتسا مث ةظحل تتكسو
حسفتيل بلكلا كعم جرخأ
 ةقيدحلا نم بلكلا حابن عفترا يذلا تقولا يف ..هناكمَ دمجو .ْ.تلخد
 :48 ةيشاح
 ىقرأ اهسفنـــــل راتخـــــت يهف ،اهـــــتايـــــح لـــــك يف ةيـــــقارـــــلا ةقبطـــــلا رـــــهاظمـــــب رـــــهظت نأ لارنجـــــلا ةزـــــيزـــــع تـــــلواـــــح

 ةـعاـق يف عوبـسKا يف #ـترـم ةـضاـيرـلا سرامـت يهو ،ةـضوـzا قـفو اـهرعـش ةحـيرـستو اهـسابـل ريغـتو ،تارايسـلا
 ،اهسفنــب هــماعــط عايتــبا ىلع فرــشت ةيــسور لوــصأ نــم ابلــك تاونــس ذنــم تنتــقاو ،ةــيوسنــلا ةــضاــيرــلاــب ةــصاــخ
 موي لك هعم جورخلا lإ اهجوزل لكوت ملو ،اهسفنب مامحلا ىلإ هبحصتو ،اهسفنب ايرود بيبطلا ىلع هضرعتو
.اهتيب يف تامداخ دوجو ضفرت تلظ ةزيزع هب عتمتت يذلا ءارثلا مغرو ،ايموي هتريضح فيظنتو ةحسفلل دحأ
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 ..ةــقزKا ..صــقرــي ءيش لــك ناــكو ..يحلا ىهقم وحــن ىطــخلا ثحــي وــهو اــحرــف صــقرــي ةــسوــمرــك رامــع لــظ
 فلـخ رابغـلا بابضـب #ـفوفلـم نوثبعـي لافـطKا نويـع ..رودصـلا يف بولقـلا ..فوقسـلا قوـف مـئامـحلا ..ناردـجلا
 نم اسأك عاتباو ،ةرارحب امهايحف يصمامحل ساعدو راضخلا يلعب رمو ..ةميدقلا مهبراوج نم اهوعنص ةرك
 هنضتحــت ونــمودــلا ةراجــح تاــقدو رــئاجســلا ةنــخدأ تــعرــسأــف ىهقzا فــلدو ..لــباوتــلاــب رــثدــzا نــخاســلا صمــحلا
.اهيف سولجلا دوعت يتلا ةيوازلا ىلإ هب فذقتو

 يف هــسأر لــخدأو ،لــجر قوــف Gــجر عفرو ،هيــقاــس دمــف ،يسركــلا قوــف باســناو اديعــب ةيــلابــلا ةدــمرــzاــب عفد
 قوــف اوــموكــت دــقو ،سانــلا عومــج بــقرــي Gيلــق امهحتــف دــقو هينيــع دمــي حارو ..ةــقGمــع ةافحلــسك ادــب ىتح هردــص
 فاقتــلا ىلع ةــقورعــzا مهعــباــصأ ســفانتــتو ،احــلاــك اــناــخد مهضعــب هوــجو يف نورــفزــي ةيــلابــلا مهــبايثــب مهيــسارــك
 ميقـت l اذاملـف ..ونـمودـلا بعـل يف رـشبلا رـهمأ مـه داـمرـلا #ـع ةنـيدـم ناكـس نأ هدلـخ يف رادو ..ونـمودـلا ةراجـح
 ؟انه ةيzاع اباعلأ ةنيدzا

 نأ نود هتيعــــضو سفــــن اذــــختم لــــباقــــzا يسركــــلا ىلع سلــــج مــــث ..هراوــــج ىلإ ريمــــس فــــقو ىتح نطفــــي مــــلو
.#كحاض ارجفناف نويعلا تقGتو ..هبحاص لمأتي ءطبب هرصب ةسومرك رامع لوحو ..قطني

:#توهق راضح� لدانلا يف حيصي وهو ريمس لأسو امهتسلج يف lدتعاو
؟ءيش لكَ تعب ..اديعس كارأ
؟تنأو ..لاب ىلع رطخي l نمثب ةيمكلا هتعبف ايرث يلإ �ا لسرأ
.يننوبرشيو يننوتتفي اوداكو ..ةلامثلا ىتح علتبا ءيش لك نأك ..ناردجلا يف ىتح ةداعسلا ىرت lأ
:لوقي وهو ةسومرك رامع هقهقو

.تاردخم راص كدسج لكف ..اوقدص
 كــل صبصبــي اــم ردقــب رداــغ بلــك قــيرطــلا اذــه ..دوــسأ اــنزــح تدغــف ريمــس هــجو ىلع ةــماستــبlا تــسكتناو

 ىلإ هرـــجت ةـــيرـــشب بGـــك هـــل تءارـــتو ..ةدـــماـــه ةثـــج زوزـــع هوـــخأ هـــل ىءارـــتو ..ةظـــحل يف كمهتلـــي نأ نكمـــي هبـــنذـــب
.ىودج نود هنع اثحاب هاجتا لك يف ريمس ودعيو ..ثيغتسي هتاخرص هعمس ىلإ تهانتو ..لوهجzا

:لاقو ةئرهتzا ةلواطلا قوف هيدي ةسومرك رامع عمج
اموي حرفن انعد ..انهافش ىلع تقرشأ املك ةمسبلا فطقت كتداع هذه -
:رامع لصاوو ءابدج ضرأك اطونق اسباع رمتساو ريمس هبجي ملو
 كســـجاوـــه نـــم ريمـــساـــي كـــعد ؟ةدرابـــلا بولقـــلا هذـــه يف ءفدـــلا عرزـــي نـــم ..انببـــسب نوـــحرـــف مهلـــك سانـــلا -
   ؟دامرلا #ع ةنيدم يف ونمودلا يف ةيzاع اباعلأ حرتقن ول اذام ..ةركف يدنع عمسا عمسا ..كسواسوو

 ،اـعاقـيإ ةـثدـحم دوقنـلا تـهقهقف هبيـج يف هانمـي ضـخو ،ةـلواطـلا ىلع امهعـضو #ـتوهقـب امهيـلإ لدانـلا لـصوو
:هباعل لاسو لدانلا هل كحض

.اقرط رحبلا يف قشيو ،ىتوzا ييحي ،ةايحلا وه لاzا
:لصاوو فئاخلاك هتوص نم تفخو
 ربق نود نم تاومأ نحن
:امهل ¤رسأو ،هلوح ام لك يف فرطلا بلقي تاظحل تكسو
 .مGحKا ملاع ىلإ ينذخأت ةريغص ةعطق يئازجو ،#تعئار #توهقب امكتئج -
:ةرسحب لصاو مث هلوح ام لمأتي داعو
 – ةنعلـلا هيلـع - يندـشرأـف ماـم�ا ةرـم تـلاـس ..ةـجوز lو تيـب l لداـن اهلـك يتايـح ؟يمومـه ينيسني اـمو -

.موصلا ىلإ



.#ناجنفلا يف ركسلا نافدجي امهو ،اكحضو
 ماـيKا هذـه هـجازـم راـص ،داتعـzا نـم رثـكأ ابيئـك ناـك ،ةراحـلا ىلع فـحزـي ليلـلاو تيبـلا ىلإ ريمـس عجر #ـح

 ةيلـخك فوخـلا راـصو ،طونقـلاو سأيـلا لـفاحـج همـجاهـت ىتح هيـباور ىلع غزبـي لـمKا عاعـش داكـياـم ،ابلقـت دـشأ
 هيلع دحأ ضرعي نأ نودو ،ءاشع بلطي نأ نود يديدحلا هريرس قوف هترجح يف ىوزنا ..هقامعأ نكست لحن
 دودــح l تاــماهفتــساو ةلئــسأ ..هــبذعــي هريمــض ناــكو ..هتحــت يدــيدــحلا رــيرــسلا نئــي امــك نئــت هسفــن تــناــك ..كــلذ
 نإ ..ارــــس رــــمKا يف نأ مأ ةــــيداــــع ةــــيرود يه لــــه ؟يحلا ىلإ ةــــطرــــشلا ةرايســــب ءاــــج يذــــلااــــم اــــهرــــخآ ؟؟؟اهــــل
.يدنع نم عايتبlا اودوعت نيذلا نمKا لاجر ىتح عيمجلا حضفأس ينوذخأ

 دنــع فقــت ةــطرــشلا نأ هيــلإ ليــخ ..هبلــق تاــقد تعفــترا دــقو هــئاطــغ يف رثعتــي ريمــس عرــهو افينــع بابــلا قدو
 تحـــلأو ..هـــفارتـــعا ىلع ءانـــب هيـــلإ تءاـــج دـــقو ،لGـــغKاـــب لبكـــzا ةـــسوـــمرـــك رامـــع هـــجو يف حGـــسلا ةرـــهشم بابـــلا
.ليزهلا بابلا ىلع تاقدلا

 يف �ا دمحو ،هنيبج ىلع دصفت اقرع حسمف افقاو ىوتساو هيف ةقش ربع هرظن دمو بابلا دنع ريمس فقو
.لهم ىلع بابلا حتفي حارو ،هرس

 هرــجزــف هدصــق ريمــس كردأو ،ةبيــخو راسكــنا هينيــع يفو ،نانــسKا مشهــم سأرــلا لــئاــم هــماــمأ لدانــلا فــقو
:Gئاق

 نارودلا يف حلت تلظ ةطرشلا ةرايس ةنعللا كيلع بهذا
:لدانلا باجأ ليلذ حوحبم توصبو
 ..كتركذ ام ينوعطق ول
 سـحأ دـقو هـقGـغإ مكحـي حارو ،ةوقـب هقفـصو هـب كسـمأو لـخد مـث بابـلا دـس ىتح فلـخلا ىلإ ريمـس عجارـتو

.يوايحيلا حتاف لاثمأ عمقتو يلاثمأ عجشت ةمأ ةنعللا اهيلع ..يلاعتzا جيشنلاو ءاكبلا ةوهشب
 :49 ةيشاح
 لصفــلا نايــحKا نــم ريثــك يف كيلــع بعصــي يتلا ةــصارتــzا ريقفــلا ءايــحKا نــم ةلمــج نــم داــمرــلا #ــع لكشتــت

 لبجـــلا ثيـــح ىلعKا هاجـــتاـــب يقترـــت مـــث ةـــيرـــيدزـــق اـــخاوـــكأ يداوـــلا عاســـتا دنـــع ةنـــيدـــzا لفـــسأ يف أدبـــت ،اهنيـــب
 اهئايحأ ربكأو ..سانلا ةيلع تويبو ةيمومعلا تاسسؤzا زكترت ثيحو ،ةميدقلا ةيسنرفلا ةنيدzا ثيحو ،ةباغلاو
 يلعو ،يصمامــــحل ساــــعدو ،بوبيــــشو ،ةــــسوــــمرــــك رامــــعو ،ينينرــــzا ريمــــس نكســــي ثيــــح قيتعــــلا يحلا ةريقفــــلا
 ءاـــبرـــهكلا كGـــسأ لثمـــت ..اريبـــك ادـــحاو اتيـــب ىءارتيـــل ىتح هتـــقزأ قيضـــب يحلا اذـــه زاتمـــيو مـــهريـــغو ،راضخـــلا
 هـفرـط يف عقي ريمـس نكسـم نأ مـغرو ،ماعـلا لوـط ةرذقـلا هـهايـم قـفدتـتو جسنلا ةمكحـم توبكنـع ةكبـش فـتاهـلاو
.هيلإ لوصولا اهيلع بعصي سمشلا نأ lإ

       
 )10(    

 يف اعيمـج ترـفاظـت يدـيأ ينامـث ..تيبـلا يف ةـبوؤد ةـكرـح ..ةدوسـzا ناردـجلا ىلع نزـحو ..هوـجوـلا يف حرـف
..تارامعلاب ديدجلا نكسzا ىلإ هلقنل ةنحاشلا يف هفيصرت مث قيضلا قاقزلا ىلإ هجارخإو ثاثKا ميوكت

:تادخzا نم ةلمج اهردص ىلإ مضت يهو ،عيمجلا يف رثوك ةمعلا تحاص
؟لوصولا ةظحل ىلإ كلذ نورخدت مأ ..ةدحاو ةدورغز عمسأ مل سرخ مكنأك -
 :لاقو اقهرم رادجلا ىلع أكتاو ،هناكم فقوف ،قاقزلا نم لخد يذلا بKا عمسم ىلإ اهمGك ىهانتو
.ةسئابلا ةراحلا هذه اهيلع تلضفل ةشوشغzا نكاسzا هذه تيأر ول 
ةبتاعم هيلع تدرو ،اهيخأ ردص يف تادخzا ةموك ةمعلا تمرو



 ةيريدزق خاوكأ يف تاناويحلاك نوشيعي سانلا ..�ا دمحا
قحl مGكل اديهمت مGكلا اذه تلسرأ امنأك ةظحل تتكس مث
..وه نكي مل ول راتخzا يس ركشاو
 كرتو ..ضرKا ىلع ةمكارتzا ةيطغKا نم اضعب لمحت اهيدي تدمو ،اهتلمج لامكإ نع ةأجف ةمعلا تتكسو
:اهتمع هتلاقام ىلع عافدناب تقلع يتلا ةرطعلا هتخأ يف هرظن زكرو ،اهلمحي ناك يتلا ةلواطلا ريمس

...انعطتسا امو نكس ىلع انلصح ام راتخzا يس نكي مل ول تقدص -
اهؤاضعأ ىظشتتف ضرKا ىلإ ةلواطلا برضي وهو ةقحاzا ةقعاصلاك اههجو يف ريمس رجفناو
؟lوؤسمو اديس راصف عمتجzا ةلاثح ناك ..ريزنخلاك هافق نم اموي هحبذأ نأ عيطتسأ لب -
:ةئدهم هب تكسمأو ،اهيدي نم جرحدتت ةيطغKا ةكرات هيلإ تطخ مث ،ةمعلا هيلإ تتفتلاو
هنم كتجاح يضقت ىتح همف نم بلكلا لبق
نيزحلا تمصلاب افوفلم ثاثKا جارخإ رمتساو ..ةموصخلا ران ءافطإب عرستل قاقزلا ىلإ هب تعفدو
 ىلعو ،ةدوسـzا ناردـجلا ىلع هرظـن ررمـي لـخادـلا ىلإ ريمـس داـع امهـئاشـحأ نـم #ـترـجحلا فوـج غرـف #ـح

 دمجيف هيلع ضبقلا لواحي وه ناكو ..رخ£ ناكم نم ابراه باسني همأ فيط ناك ..ةققشzا ةيتنمس�ا ةيضرKا
 ىلإ هرصــب عفرو نمــيKا رادــجلا دنــع فــقوو ..اــضابقــناو اــطاسبــنا ةأجــف ريغتــت هحــمGــم تــناــكو ..اراهنــم ابــئاــخ
 تلــخدو ..تيبــلا نــم جرــخي اــم رــخآ اهــكرتــي نأ ىلإ دمــع دقــل ..كانــه ةقلعــم تــلازاــم هــمأ ةروــص تــناــك ..هردــص
 ةميلس ليحر دعب ةلئاعلا اهتقلع يتلا ةروصلا مهنيعأ قِناُعت ،مه ثيح اعيمج اودمجتو ..بKا اهقحلو ،ةرطعلا
.ةينافلا نع ينينرzا

 ةـعوـضوـzا ةروصـلا ذـخأـف #تفجـترـم نـيدـي دـمو ،ةدـيدـش ةـشاعـترا ترـس همسـج يفو ..ريمـس عوـمد ترـجفناو
.هـلإ لكيه لمحت امك هب جرختو ،راط�ا لمحت يدايKا تدتماو ،بKاو ةرطعلا تمدقتو ..بهذم راطإ يف

 بارــسأ تــناــك ،اهــفوقــسو لزانــzا ناردــج مدصــت نأ نــم ةرذــح قاــقزــلا رداغــت ةريغصــلا ةنــحاشــلا تــناــك #ــح
 ..اعيمج ةرzاو ةولحلا تايركذلا ةطرشأ نوديعي ةلئاعلا دارفأ ناكو ..ةبرطضم قلحت نأ أتفت امو طحت مامحلا

..رباع حرف اهماتخ ىرخأو ،مقلعلا نم اسوؤك رهدلا نم اوعرجتو ،اوجردو ،اودلو انه
 لـك ىلع هـتاـيرـكذ أرقـي ..هفلـخ علطتي ثاـثKا ماـكر ىلع ةنـحاشـلا ةرـخؤـم يف بـكرـي وـهو ينينرـzا ريمـس لـظو

 هبلق قد ذمو ..اهناردج دنع هتجاح يضقيو ،اهتبرتأ ذذلتيو اهططقب وهلي ايبص جرد نأ ذنم ..ةراحلا نم ةرذ
 ةمـحر ..ىوجنـلا نlدابتـي رادـجلا نايطتميـف هبلـق فرـفرـي اهفلـخو ،اهفلـخ ودعـي ،ةمـحر ناريجـلا ةنـباـب قلعتـف ابـح
 ةمــحرو ،اشــحوتــم اربــق مويــلا ناــك ..ةراحــلا حراوــج يف اــماؤز اــتوــم ةــعورزــzا ءاــبرــهكلا كGــسأ اهمــحرــت مــل يتلا
 ةـكراـت اـضرأ طقسـتو ،ةـغودلـzا ةـماميـلاـك ضغـلا اهـندـب شعـترـيو ،ىعفKا باـن سمتـف اهبلـق نـم ةلفـغ يف اـهدـي دمـت
.همدر نكمي l اقيمع املث ريمس بلق يف

 رصعــي ..بيبحــلا ربــق ىلإ لاوطــلا تاــعاســلا سلــجي ،ةربقــzا هتلبــق تراــصو ،ةــسردــzا اهــموــي نــم ريمــس كرــت
 صارـقأـب ةايحـلا ىلإ اهثعبـي ريمـس حارو ،بعتـت ةرـكاذـلا تأدـبو ..بحـلا تاظـحل لـك ديعيـل نوميـل ةبحـك هـترـكاذ
.ةفلتخم فئافلو

     !!!...نوؤخلا رهدلا اهيأ ايساق تنك مك هآ
 تابرعو تانحاش تلصوو ..ةدوصقzا ةرامعلا مامأ امامت فقوتتل تداهتو ،ديدجلا يحلا ةنحاشلا تلخدو

 نونحــس ناــك ديعــب نــمو ،دــئارــجلا عئاــب بوبيــشو ،راضخــلا يلعو ،يصمامــحل ساــعد دــيدــجلا يحلا ىلإ لمــحت
 ،راهنــت نأ ةيشــخ اــهدنســت زوجــع اــهراوــج ىلإو ،اهــتGجــع تنثــنا ىتح اــثاــثأ اهلقــثأ ةــيودــي ةــبرــع عفادتــي لدانــلا
 تسرغ تارمzا يفو ..ءاضفلا يف ىداهتت ادورو حرفلا ناكو ..ناكzا ناك ..ديدجلا نكسzاب حرف اهينيع يفو



 ،حيباصــمو ،ناوــلأو ،مGــعأو ،بيــحرــت ةتــفl ماعــلا لــخدــzا دنــعو ..اــقوــس اهفتــح ىلإ تقيــس ءارضــخ تاريجــش
 مهـــتlذبـــب نوـــلوؤســـمو ..رـــكابـــلا حابصـــلا ذنـــم اورـــشح نوـــحداـــكو ،سرادـــم لافـــطأو ،ةـــطرـــشو ،تاريـــماـــك نويـــعو
 ةـــماخـــف راظتـــنا يف هلـــك نوكـــلاو ،ةريغـــص ةروفصـــعو ،صقـــمو ،قـــيرطـــلا عطقت تدـــم ةـــطرـــشأو ةعـــمGـــلا مهتـــيذـــحأو
 ،هــعولعــل اهيــف تصــقر ،ةــصاــخ ةلفــح ةليلــلا كلــت تميــقأو ..تارامــع رــشع يف تعمــج نكســم ةئــم نــشديــل سيــئرــلا
 جاحــلاو لارنجــلا ةزــيزــعو هــطولْبــَل شايــعو لارنجــلا مهنــم ،داــمرــلا #ــع ةنــيدــم ءاربــك اــهرضــحو ،ةــبادــلا راتخــمو

.شوحشح
 :50 ةيشاح
 اـمارـكإ اـهدـحو لارنجـلا ةزـيزـع اهـب تـعربـت ةلـماـك نورـشع ..شبـك ةئـم تحـبذ دـق داـمرـلا #ـع ةنـيدـم نإ ليـق

 يبراـــضو #ـــفزاعـــلاـــب اضـــيأ ءيجو ..ةرواجـــzا ندـــzا لـــك نـــم هـــب ءيج اريثـــك اقلـــخ نإ ليـــقو ..سيـــئرـــلا ةـــماخفـــل
 هلــك ليلــلا تلفتــحا ةنــيدــzا نإ ليــقو ..سيــئرلــل اــمارــكإ ةــيرولكلفــلا باعــلKا ينقتمو ،داســجKا يضراــعو ،فوــفدــلا
 سيـئرـلا ةـماخـف ىلإ اـهوعـفر ةـلاـسر ءانثتـسا نود اعيمـج اوعـقو دـق ةنـيدـzا لـهأ نإ ليـقو ..اهـبولـق ءلمـب تصـقرو
 رداغ يوايحيلا حتاف نإ ليقو ..بعشللو نطولل ةمدخ ةايحلا ىدم حشرتيف يحضيو ،عضاوتي نأ اهيف هنوجري
 هبيصـت ةـطرفـم ةيـساسـح هـل نإ اضـيأ ليـقو ..#ـموـي دعـب lإ اهيـلإ دعـي مـلو لبجـلاـب هـتولـخ ىلإ #ـموـي لبـق ةنـيدـzا
.ريبك لوؤسz اراظتنا ةنيدzا يف ةنيزلا رهاظم ىأر املك

)11(    
 مGستــــــسlا ضــــــفرــــــت تلــــــظ نزــــــح مويــــــغ نأ lإ ،بلقــــــلا ةوــــــبر ىلع رــــــهزــــــي حار يذــــــلا مراعــــــلا حرفــــــلا مــــــغرــــــب

 ،هتيـب ىلع جرـع امـنإو ،اـهودوعـت تGبقـب دافـحKا دودـخ غدـغديـل مـيرـك تيـب ىلإ ةفيلـخ لـخدـي ملـف ..باحسـنlاو
 سلـجتو ،ةوهقـلا رضحـت تطـشن يتلا هتـجوز نـم ىأرـم ىلع هرارـسأ بـئاقـح غرفـي حار ىتح Gـيوـط تكسـي مـلو
:ةرسم هب ةقصتلم

 بغرت كنأ فرعأ ..ةسونعلا ةطحم يف اهب يمري رمعلا راطق داك ..ددرت نود اهجوزت نأ بئاصلا يأرلا -
.ىعفKا كلتل ةمداخ ىقبتl ىتح اهجوز ...كنأ قث نكلو ..اهتراشتسا يف

 قــيرــبإ ضاــفو ..هنــع اديعــب اهــب عفدــي نأ مهــف ..هتمصــب اهتــهباجــم هفكــي مــلو ،هتــجوز ةرــثرــث نــم ةفيلــخ مربــت
 ىلع ةرــحتنم ىواهتــت هنــم تارطــقو ركســلا هيــف بــيذــت ةوهقــلا ناجنفــب تداــع ىتح تداــكاــمو ،هيــلإ تلــجعف ةوهقــلا
 امهيلـع لـخدـت ةردـب تأر دـقو ةأجـف تمكبـتو اهـمGـك ليـس لمكتـل هـب ةقصتلـم تسلـجو ناجنفـلا تعـضو ..ةيـضرKا
.ترداغ مث تلدتعا ..اهتسلج يف تلملمتف

 يوــطاــم رــشنت اهينيــع ضمغــتو ،اهــيديــب هارــسي نضتحــت هراوــج ىلإ تسلــجو ،هــسأر ىلع اــهاــبأ ةردــب تلبــق
..اهرئافض تطشم نأ دعب فيص تاذ ةأجف مهترداغ يتلا اهمأ نع ةريغصلا اهتركاذ يف

 ىلإ هــــسأر دنــــسأو ،رثــــكأ اهــــترــــكاذ ةــــغدــــغد ىلإ ىعسي امــــنأــــك ةردــــب سأر ىلإ ةشعــــترــــم عباــــصأ بKا دــــمو
:تلاقو تارم ةردب تحنحنتو ..ليمجلا هيضاz ةآرم هذختيل ليقصلا ضيبKا فقسلا ىلع هرصب ازكرم رادجلا

؟ديدجلا كدنع له
:لاقو هتسلج يف لدتعاف هدنع ملحلا رئاط تحبذو
lكدر رظتنأ انأ ،يتينب اي ديدج..
:تلاقو رمسKا هجولا ةحفص بجحي Gيل دوسKا اهرعش لدسناف اهسأر تسكنو
..ددرت يبلق يف
:ةصرفلا رظتنت تناك امنأك ةفرغلا باب بناج ىلع فقت يهو اهيبأ ةجوز تلخدتو



#ترم ضيبلا ىلع رثُعي lو ،ةصرف هذه اهجوزت نأ يدنع يأرلا ..راكبKا ءايح -
:اظاوش اههجو يف بهتلاف تلاقو ،تلعف امم بKا ءاتساو
هلعفأ يتنبا هارتام ..ءيش لك يف كفنأ #لخدت بلعثلاك تنأو
:تلاقف اطونقو اسأي ت�تماو ،راحتنlا ىلع ةسفانتم اهرافشأ ةفاح ىلإ تجرحدت تاربع ةردب تعفادو
.يندعسيو ينيضري يبأ اي هارتام ..ييأر لعف ىلع تيبرت ام
 #توطخ اطخو اهراوج ىلإ فقوف شاقنلل ىرخأ ابويج حتفي نأ اهوبأ أشي ملو اهناكم تدمجو ةردب تفقو
:لاقو ةوهقلا ناجنف مد امهب قارأ

.هتئيشمو �ا ردقب ءيش لك
 نــم اهــتانــق تحتــفو ،اهــجوز بــناــج ىلإ تراــط يتلا اهيــبأ ةــجوزــل ءاضفــلا ةحــساــف ةــجراــخ ةردــب تبحســناو
:ديدج

 ىضرلا لك ةيضار اهنإ ،اهعمستو اهرت ملأ
      .بيهر سوباك ىلع انجس هقلغي امنأك هفلخ بابلا اقفاص جرخ مث ،اففأتم رفزو هيدخ بKا خفنو
 قلقــلا لGــغأــب #تلبكــzا اهيــمدــق رــجت قاورــلا تلــخدو #ــلزنــzا #ــب لصفــي يذــلا ريغصــلا ءانفــلا ةردــب تعطــق

 ،قلغم هبش ناك يذلا بابلا دنع تفقو ..تداع نأ تئتفام اهنكلو اهتفرغ ىلإ اهيخأ ةفرغ ىلع ترم ..ةريحلاو
.بعتلل كابش هحمGم ىلع تدب دقو امتمتم اهيف هسأر سمغي قاروKا نم موك يف اقراغ ميرك ناكو

�ا ارفغتسم متمتو قاروKا يواهم يف ملقلاب ىمر ..امهكرف ..هينيع عفرف ةصصلتم اهفوقول نطفتو
:ةلئاس تلخدو قفرب بابلا ةردب تعفد
.ىربك تاكرشل ريدم كنأ نظل كفرعي l نم كآر ول
 دنســت نأ عيطتــست وــل اهبلــق قامــعأ يف تنمــتو ،هبنــج ىلإ اهبنــج قاصــلإ ةدــماــع هراوجــب ةســلاــج توتــساو
.هسأرو ههجو يف ءزج لك ل¦بُقت ولو ..هردص ىلع اهسأر

 ..بابـشلا ةراضـن اهنـم بصتغـت نأ ىعست دوـس مومـه بـئاحـس اههـجو ىلع أرـقو هتـخأ يف هينيـع وـه عفرو
 هـبارطـضاـب ةردـب تـسحأو ..هيـعارذ فـل دـقو هـيدـعاـس اهيلـع زـكرو هـيذـخف ىلإ هـقاروأ عمـجو قاـس ىلع اـقاـس فـل
:تلاقو ةتهاب ةماستبا اهايحم ىلع تمسرف

.اهيلع ُرْجأَيو ،ضرKا ةمدخ يف �ا كرابي
:ةبهتلzا هردص #كارب سفنيو ،هنم رجفني اذفنم اريخأ ميرك دجوو
 مـه ةـحGفـلا نـم يقيقحلا حبارـلا لعـج تl£ا ءGـغو ءاـبرـهكلاو بـئارضـلا فـيراصـم نكـلو ..ضر�ـل اـشاـح -

ظهابلاب اهنوعيبيو سخبKاب انم اهنورتشي ..مهدحو راجتلا
:Gئاق لصاوو ةدرشzا هراكفأ ةملz ديعيو ،هدسج ءازجأ عمج ديعي تاظحل لملمتو
- zاوـمأ اوعمـجو اورهتـشا يباحـصأ لـك ..نسـحأ تنـك اينغـم تنـك اـl يتخأ اـي ةردـباـي بعشـلا اذـه ..ةلـئاـط 
 ؟يوايحيلا حتافل عقو يذلا ام يرظنا ..فيرشلا لمعلابlو ةفاقثلاب lو ملعلاب نمؤي l ثبعو وهل بعش

 عيمجلا اههجاو اzاط لاقام حيحص ..مومهلاب نخثzا اهبلق ىلع طقاّست ةداح رجانخ تاملكلا هذه اهتلصو
 قــيرــط هيلــع دــست تعــفدــناو "؟..ملعــzا نــم ريــخ اــندGــب يف لوستــzا ؟ميلعتــلاــبِ تــنأ تلعــف اذاــمو" :اهتبلــط ىتح
:ثيدحلا

.يبأ دنع تاظحل ذنم تنك ...ةعانقلا يف ىنغلاو ليلقلا يف ةكربلا
 اهــــلأســــف ةيــــتاعــــلا ججللا يف مGكــــلا ةنيفــــس رــــخمت نأ لبــــق ثــــيدــــحلا ةــــفد ريغــــت نأ تدارأ اهــــنأ مــــيرــــك ســــحأو
:ايراجم



؟كيلع ضرع اميف كيأر امو
.هعم هارأ ابئاص هاري امو ..هل رمKا تكرت
.ةرتتسم مهتاينو ،نوفلتخم سانلاو ،Gيلق lإ هنع لأسأ مل انأ ىتح
:اهينيع يف عومد تقناعت دقو اهسأر ةردب تأطأطو
ىهتناو لجر مهzا
 ءاوهلا يف همامأ ترثانت تاملك راتخي تاظحل تمصف ،ةنيزحلا هتخأ رعاشمب ميرك سحأو
ةأرzا ةيرح نمز يف نحنو ،ةملعتم تنأو ..ابعل سيل جاوزلاو ..يتخأ اي ساسKاب كصخي رمKا -
 مـث بابـلا وحـن #ـتوطـخ تراـس ..اهـناكـم نـم تضهـنو ةأرـzا ةـيرـح نـمز نـم اهبلـق قامـعأ يف ةردـب تكحـضو

:تلاقو هيلإ تتفتلا
.ةايحلا يف اهظحو ةأرما لكو ..ةرماغم يل ةبسنلاب جاوزلا
.ليلكلا اهنهذ غارف يف ىواهتت رخص ديمGجك ةأرzا ةيرح نمز تاملكو ةفرغلا نم ةردب تجرخو
 سGـفإ ..ةردـب جاوز ..زوزـعُ لتـق ..اـياضقـلا تائـم هنـهذ ىلع مـحازتـت ،هانيـع فرطـت l هـناكـم يف مـيرـك يقبو

 جاحلا ..ةبادلا راتخم ..لارنجلا ةزيزع ..ناجلا ريصن ..ةأرzا ةيرح نمز ...نفلا ملاع يف هقافر ءارث ..ةحGفلا
 بابـــلا دنـــع افـــقوو ،ةـــيركـــف ةودنـــل نارضحـــي اـــماـــيأ يوايحيـــلا حتاـــف عم ىضق #ـــح عيبر تاذ رـــكذـــتو ،شوحشـــح
 ماقت ثيح ىربكلا ةعاقلا نودصقي اوناك بابلا اوجلي نأ درجمب مهنكلو ايوق روضحلا ناك ..نيدفاولا نارظتني

:لوقي ميرك ناكو ،ةيئانغ ةلفح
 ؟مــهرــت مــلأ ،ةظــحل رــخآ يف اــنوــعاــب انلــجأ نــم اوؤاــج نــيذــلا ىتح ..وهــل بعــش بعشــلا ؟حتاــف اــي كربــخأ مــلأ

؟ةلفحلا ةعاق نودصقيو اننولهاجتي مهنإ
 حتاـــف تاـــبو ،دـــيدـــش سأـــي هكلمـــت دـــقو هـــقاروأ طـــبأتـــي امهعـــم رـــضاحـــzا فرصـــناو ،ليلـــلا ىتح ةلفحـــلا تـــماـــقو

  "اصعلا اهقرفتو ريدنبلاو ةنرزلا اهعمجت ةمأ هذه":هسفن #بو هنيب اددرم ةمKا هذه تابيخ عرجتي يوايحيلا
 تلـقانـت ..ةمـخضً َةراَد اهيـف ديشتـل ةنـيدـzا طـسو ةمـيدـق ةـسردـم ىلع لارنجـلا ةزـيزـع تـلوتـسا رـهشأـب اـهدعـب

 ماـمأ اوفـقو ..عراشـل عراـش نـم هفلـخ دوشحـلا تراـس ..ضـفرـلاـب يوايحيـلا حتاـف عدـص ..اـنابـج اضـفر هافشـلا
 ةحــفاكــم تاوــق تلــخدــت ..لارنجــلا ةزــيزــعو ناجــلا ريصــنو ةــبادــلا راتخــم طوقســب خرصــت ءاــجوــه ةفــصاــع ةــيدلبــلا
 هومهــتا ..مهضعــب هدــض دــهش ..عومــجلا هــلوــح تــقرفــت ..يوايحيــلا حتاــف تلقتــعاو نــيرــهاظتــzا تــقرــف ..بغشــلا
      .قمعأ انجس لخديل جرخو ارهشأ نجس ..مهتطلاغمو مهضيرحتب

 :51 ةيشاح
 نـبl ةـمامـحلا قوـط باتـك لGـخ نـم lإ وـه هـفرعـي مـلو ،عقاوـلا يف سانـلا هـفرعـي مـل ةراوـنو مـيرـك #ـب عقواـم
 ؟..عقو يذلاامو ..عقو يذلا عقو نأ دعب يوايحيلا حتاف هل هادهأ يذلا مزح

 ل¤بك ثيغ لطاهتو ،بهتلم ظئاق موي دعب اهسافنأ دامرلا #ع ةنيدم هيف تعجرتسا Gيمج اقئار ءاسzا ناك
 هاـعد يذـلا اـم يردـي سيـلو ..عراشـلا كـلذ ىلإ هـقاـس يذـلااـم يردـي سيـل ..عيمـجلا ةايـح ددـهي لـظ يذـلا رابغـلا
 ىلع لدــسنzا مــحافــلا اــهرعــشو ،زرطــzا رمــحKا اهــناتــسفب تــناــك ..ةرــيدتــسzا ةــفرــشلا كلــت ىلإ هرصــب عفرــي نأ
 داك ..تايربربلاو تايبرعلا تGيمجلا لك هبشت ةنتافلا هجولا ميساقتب ..ةرمس قلأتzا اههجوب تناك ..#فتكلا
 يوايحيــلا حتاــف ىلإ عجرو ..اهبجحــت داكــت ةــفرــشلا ىلع تــلاعــت شمشــم ةرــجش نانــفأ عطقيف هــناكــم نــم فرــفرــي
 يعي نأ نود ءانسـح اهـيدانـي لـظ نإو هعـم ةراوـن تـناـك ىتح رـهشأ lإ ضمـت مـلو ..ةـمامـحلا قوطـب هرـثديـل Gجـع
     ةدحاو ةرظن نم بحلا ةركف اديج

 :52 ةيشاح



 رـصأ ىتح اجـهوتـم اقـلأتـم حرفـلا حزوـق امهللظـي ريبكـلا ةلـئاعـلا وـج يف مـيرـك عم ةولـح تاونـس ةراوـن تضـقو
 ةرسKا ءامس يف لكشتت ةنكاد بحس تأدب ىتح مهنيب لزنت ةليخدلا تداكامو ،جوزتي يك ةفيلخ ىلع عيمجلا
 .حرفلا حزوق ىلع ائيشف ائيش ةيطغم

 :53ةيشاح
 مـث ،اـهرعـش حيرـست اهـل تلمـكأ دـقو ةريـخKا تاظـحللا كلـت اعـيرـس اهـماـمأ تمسـترا اهـمأ ةردـب ترـكذـت املـك

 اهلقـن عفني مـل ،ةدـماـه ةثـج تراـص ىتح اهيـلإ نوـعرـهي عيمـجلا داـكاـمو ،ةـعرـسب هيـف ىواهتتـل اهـناكـم نـم تـماـق
 لواحيــل دــبKا ىلإ اهنــم اهتــقرــسو اهــمأ تعســل ةيبلــق ةتكــس نأ ىوــس ائيــش ةراوــن هقفــت مــلو ،ائيــش ىفشzا ىلإ
.اعم #نانح عرتzا ئفادلا هبلق نم رصعي نأو ،اعم نيرودلاب موقي نأ تاونس لاوط #كسzا بKا
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 ..ةيسـلدـنأ ةـيراجـكو ..ةـيدلبـلا هـلوـخد #ـح ددـجاـم لوأ تـناـك يتلا ةرـخافـلا هتكـيرأ ىلع سلـجي ناـك ريـمKاـك

 ماــمأ بلقــت تــناــك ةضبــلا اهعــباــصأــبو ..رــهزــلا فايــطأ لــك تعمــج ةــقابــك هبــناــج ىلإ فقــت تــناــك ة¤يِســي¦َرأ ةليمــجك
 ..اهنســح ضيــفو اهقبــع لGــش نــم هانيــع محتــست ..ءاشتــنlا مانــس ىلع سلــجي ناــكو ..اهعــقويــل اــقاروأ هينيــع
:ةبGخلا لمانKا اهب تدرش يتلا هسافنأ درتسيل ةظحل فقوتو

؟كمتاخ نيأ
:ثيدحلا يف رمتساو ،ةكرحلا نع تدمج امنأك همامأ ةقرولا كسمت تيقب لب ،هبجت ملو
.#نويلم نم رثكأب كل هتيرتشا
 :ينغيو هسأرب ليامتي ةبادلا راتخم عفدناف ،اهدسج ىلإ اهعارذ توطو ،اهتحار ىلإ اهعباصأ توط
بهذو عاض يلقعو ..بهذ #يGم ةسمخ
:ةيدحتم تلاقو ،اهنيبجب تهاتو ،اهردص لفسأ ىلإ اهيدي تمضو ..Gيلق تدعتباف ززقتلاب تسحأ
.كبهذ كيلإ ديعأ ادغ
:ابتاعم لاقو ،هيعارذ اهلوح فلي داكيو هينيعب اهقوطي هناكم نم ضهنو فلخلا ىلإ هتكيرأ عفدو
 ءيش لك ىدحتأ كلجأ نمو ..اهبعشو ..ةيدلبلا ..كلجأ نم ءيش لك عيبأ نأ دعتسم انأ ؟يننيمهفت l مل -
.ةيئادع تارظنب ينرطمأو lإ يناري l يذلا ريمس كوخأ ىتح

:تلاقو ةرجش يف اننف ريغ روفصعك رثكأ هنع تدعتباو
كنمو ينم ءيش لك عيضيسو هتلصو دق كرابخأ لعل
:لاقو اهنم ابيرق جرحدت ثهGلا بلكلاكو
هلوسرو �ا ةنس ىلع كجوزتأ نأ ديرأ انأو
 ظــحl #ــحو ..حرــشيو للــحي اــzاــع ةــبادــلا راتخــم لوحــتو ..اهــمدــعو ددعتــلا ةيــعرــش نــع ثــيدــح يف اــضاــخو

 نبا جاوز ةبسانمب ءارمحلا ىهلم يف Gفح ةليللا هعم رضحت نأ لمأ ىلع فارصنlاب اهل حمس قبطzا اهتمص
 .لارنجلا

 ةرطعــلا راوــج ىلإ ةلفحــلا يف هدوــجوــب ملــحي حارو ،ةكــيرKا ىلع ةيــناــث ةرــم راتخــم ىمتراــف ةرطعــلا تــجرــخو
.هتدحت اzاط يتلا هعولعل اهب ىدحتي

 اـحابـص تضهـنو ،ناكـم لـك يف ضـفرـلا ةحـئار مشـت تـناـك دقـف ..تدـعو امـك ةلفحـلا ىلإ ةرطعـلا بـهذـت مـلو
 ىلإ تـــجرـــخو اهـــبايـــث نســـحأ تـــسبلو ..سأـــيو ءاـــجر اهسفـــن يف عفادتـــيو ،سيـــباوـــكو مGـــحأ اهنـــهذ يف قـــناعتـــت
 مونــلا بايــث يف وــهو هتــفرــغ نــم ريمــس رــهظ ىتح قــلأتــت تداــكاــمو ،رورغــلاو ءاــيربكــلا نــم ءيش اهيــفو ،ةــهدرــلا



:رئاث بضغ هحمGم ىلعو
؟..نيأ ىلإ ..ةرطعلا
:تلاقو اهمGك يف تمثعلتو ..عئاج ثيل اهأجاف ةلازغك تعزفو

..ريخلا حابص
 ىلع تعمتــجاــف اهعفصيــف هــيدــي دمــي نأ تيشــخو ،دقحــلا #ــباعــث هينيــع يف تأرو رثــكأ ريمــس اهنــم برتــقاو
:تلاقو ةعله اهسفن

..ةداعلاك لمعلل
 رادـجلا ىلإ اهـب عفدو ،هـتاـبرـض ءاقـتا لواحـت اهيـعارذـب اههـجو تطـغو ،اهتبيقـح تـمرـف اهـعارذ نـم اهكسـمأو
:لوقي وهو

سانلا مGك كيلع رثك ..ن£ا ذنم يبهذت نلو ..مويلا يبهذت نل
:تلاقو اهتعاجش تعمجو ،منهج هقوف تبهتلا امنأك ابضغ اههجو بهتلاو
ةضيرzا مهسوفن نم ادسح lإ ءيشل l ..مهتنسلأ لوط lإ سانلا يف سيل
 اهيـف بـطاخـي نأو ناـمKا نـم ائيـش اهحنمـي نأ دوـي امـنأـك اهنـع Gيلـق دعتـباـف هبضـغ #ـكارـب نـم ريمـس أدـهو
:لقعلا

ران نود نم ناخد l يتخأ اي
:قفرب لاقو اهدعاس نم اهكسمأف هتنبا ىلإ ةرشابم هجوتو هتفرغ نم بKا جرخو
.رمKا ىهتناو ةيبط ةداهش يثعبا باوصلا #ع وه ريمس هلاقام ةرطعلااي -
.اهتبيقح لمحت يهو تلاقو ،ريزغ ءام اهاطغ ةرمجك ةرطعلا تأدهو
 رضاح ..رضاح
 .لوصيو بضغلا هب لوجي ةهدرلا يف ريمس يقب يذلا تقولا يف اهوبأ اهب قحلف اهتفرغ تلخدو
:ةملك قرقرتت همف يفو ..هيواهت ىشخي امنأك اضيأ ،ءودهب هعفدو ءودهب بابلا قد
..ةرطعلا يتينب ..ةرطعلا -
 لدـهتzا اـهرعـش تعـفر ..اهـعوـمد تقشنتـسا ..#ـترمـحم #نيـع نـع اهـعوـمد حسمت ةفجـترـzا اهعـباـصأ تدـمو
:ابتاعم لاق سلجي نأ لبقو ،اهريرس ىلع سلجت يهو اهمامأ فقو دق بKا ناك ..ماظتنا ريغ يف

 ؟بابسKا هفتK #بضغت كلام
 تلغوتف ،انمز هتدقتفا يذلا موؤرلا اهمأ نضح ئفادلا هنضح يف تركذتو ،اهنضتحي اهراوج ىلإ سلجو
:ةلئاق ءاكبلاب شهجت يهو ،ةئفادلا هلئامخ يف

.اتيرفع يل راص يمأ ةافو ذنم ..يبأاي اطيسب ارمأ سيل يفرش يف مهتأ نأ -
 اــكراــت ،حانجــلا ضيهــم اروفصــع بلقــلا شــع اهــناكــسإ ىلإ ىعسي هردــص ىلإ اهمــضو ..هيــعارذــب اهــقوــطو

 ىلع قشــــت تداــــك اــــعوــــمد حسمف ،ةكــــئGــــzا ديــــك هانمــــي دــــمو ..بحــــلا سمــــش هيــــف قروــــت اــــيدرزl ءاضــــف تمصلــــل
:لاقو ةقارقر لوادج #تنجولا

.هتعمس نم كتعمسو كوخأ وه ..لعف يذلا لعفام كل هبح lول
:تلاقو ءودهب هردص نم اهسأر تلسو 
همهت امم رثكأ ةلئاعلا ةعمس ينمهت ..يعبصإ عضرأ ةريغص تسل
:اضرلا ةماستبا هيتفش ىلعو لوقي وهو هارسيب اهرعش ابعادم هانميب هردص ىلإ اهمضي بKا داعو
.مويلا ذنم ةيكاب كب لبقأ نلف ..كلمعل يدوع مث هئودهل دوعي هيعد ..نيديرت ام يلعفت نأ كل ايح تمدام -



 هيلإ تداعأ ..اهلمأتي اهريرس يف وه ثيح سلجو ..اهتفرغ نم ةجراخ اهناكم نم تماقو اهعومد تحسمو
 ..ينينرzا ةميلس اهمأ اهب موقت تناك ةكرح لك اُهتيشم

 نأ هدــــلاو ررــــق #ــــح بابــــشلا ماــــيأ ىلإ لايخــــلا هــــب راــــطو ..ريــــخKاو لوKا يبح اــــي ةمــــحر فــــلأ كيلــــعو ..هآ
 ..اهب هلوخد موي lإ ةمحرلا اهيلع اهري ملو ..هتراشتسا نود سورعلاب اوؤاج #حو ..هل بطخ #حو ..هجوزي
 دقفـف ههـجو يف تملـظأ ةايحـلا ىلع هينيـع حتف #ـحو ..اروبـحو ةداعـس هـتايـح ت�ـمو ..ارورـسو ةطبـغ هبلـق ت�مـف
 .دبKا ىلإ هرمع لفأف ..بلقلا سمش دقفو ..دبكلا ةذلف

 نولــب ةتــهاــب ءارفــص تارامعــلا ناردــج تــناــك ربــغKا عراشــلا ىلإ جرــخف هسفــن يف يقب Gيئــض ادــهج عفدو
 تلــصو دــقو شوحشــح جاحــلا تاــعدوتــسم ىلإ اردــحنم نزــحلا يف لــغوــت ..نزــحو ةــماتــق هوــجوــلا ىلعو ..توــzا
 نونحـس ..بوبيـش ..ةزبخـلا رودـق ..ةـلومـحلا لازـنإ يف نوسـفانتـي #ـلاتعـلا تارـشع اهـب طاـحأو علـسلا تانـحاـش
   .#لاتع نولمعي دامرلا #ع ناكس لك نأ هيلإ ليخ دقو مهعم طرخناف ..لدانلا

:54 ةيشاح
 ماـمإ نأ ىتح ،هـلوـسرو �ا ةنـس ىلع جاوزـلا ،داـمرـلا #ـع ةنـيدـم ءاينـغأ #ـب تـعاـش يتلا تاملكـلا رثـكأ نـم

 نـم" راـطإ يف لـخدـي كـلذ نأ رصـي ناـكو ،ةيـلاتتـم سوردـل اروحـم تاـجوزـلا ددعـت عوـضوـم ذـختا عماجـلا دـجسzا
  "..ديهش رجأ هلف يتمأ داسف دعب يتنس ايحأ

:55 ةيشاح
 نــــم تايصخشلــــل ةلبــــق داــــمرــــلا #ــــع هيــــف تراــــص ،عيباــــسأ ينبتلاــــب هنــــبl هــــماــــقأ يذــــلا لارنجــــلا سرــــع ماد 

 #ـــع ءانـــبG Kثمـــم حGـــzاو ناسحـــلا #ـــب ناكـــzا حربـــي l اـــماـــيأ ةـــبادـــلا راتخـــم ىضقو ،ذوفنـــلا يوذو #يـــسايســـلا
.ناجلا ريصن هبئانل ةيدلبلا رييست ةمهم اكرات ،دامرلا
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 ناــك يذــلا هبــحاــص ةرــياســم هتــجرعــب لواحــي ناــك يذــلا يِرْقيــzِا حلاــص ةقــفرــب ديعــب نــم لــيوــطوــب مــلاــس لبــقأو
:حاصو هيعارذ حتفف دعوzا ىلإ مهقبس دق ةفيلخ ىري وهو اشهد ةأجف فقوتو ،ىهقzا وحن Gجع

تامركzا لجر تنأو انتقبس
 دـمو ..نوـبرـشي امـب عارـس»ـل لدانـلا وـعدـي مـلاـس توـص عفتراو ..رـماـع حرـف رـهزـي مهـهوـجو ىلعو اوسلـجو
:لاقو هتجرع عم هاصع حلاص

فيصلا اذه سرعن
:ةعرسب ملاس قلعو
...و سكسكلاو شابكلا ءيش لك انرضح نحن
 عفترا يذـلا نـئاـبزـلا ءادـن ايبلـم ةـعرـسب بحسـناو ،ةوهـق سوؤـك ةـثGـث مهـماـمأ عضوـف لدانـلا نونحـس لـصو

.ةثاغتسا تاوصأ وه امنأك بوصو بَدح لك نم
 تـفاـخ توصـب لاـقو هاـيGـخ لـك يف يرـست ةوشنـلاـب سـحأـف ةدرابـلا هعـباـصأـب نـخاسـلا هـسأـك ةفيلـخ لوانـت
:ددرتم

.�ا ردق اذإ
:لاقو هنم فشتري نأ مهو هلمح يذلا هسأك عضو ملاس داعأو
.ىلوKا ةلهولا ذنم كيلإ تحترا انأ ىتح ..كسأر لبقأ ينعد
 وــهو قــفاوتــلا اذــه هدعــسأ يذــلا يِرْقيــzِا حلاــص ىلإ تفلتيــل لاــمو قمعــب هلبــقو هــيديــب هــسأر نضتــحاــف فــقوو



:لوقي
لجرلل ةأرzا تقلخ امنإ
 جزلل اهوطخي ةوطخ لك دعب رثكأ هتنبا ىلع ىشخي ناكام ردقب مGكلا اذه لثمب انمؤم ةفيلخ ناكام ردقبو
:لاقو هيسرك ىلإ دوعي ملاس رظتناو ..جاوزلا ةنج وأ ميحج يف اهب

بKاو مKا اهل انأو اهمأ تدقف ذمو ،ةديحولا يتنبا يه ةردب
:سوؤرلا ىلع تميخ يتلا نزحلا ةواشغ ملاس قشو
يخأ اي ةفيلخ اي ابأو امأ اهل نوكأسو
 ..جاوزـــلا ىلع ةفيلـــخ ةقـــفاومـــب اـــحرـــف ةدراـــب تاـــبورـــشم بلطـــي لدانـــلا وـــعدـــي دـــيدـــج نـــم مـــلاـــس توـــص عفتراو

 درـــسو ،ثـــيدـــحلل هتيهـــش تحتفـــنا يذـــلا مـــلاـــس رارـــصإ ماـــمأ عضخ نأ ئتـــفاـــم هنكـــل كـــلذ عنمي نأ ةفيلـــخ لواـــحو
..دوعتي مل امك سانلا عقاو ىلع قيلعتلاو تكنلا

..اهلك دامرلا #ع ةنيدم هينيع يف ريغيسو لب ..ايرذج ارييغت اهلك ةلئاعلا ةايح ريغيس هنبا جاوز نإ
 ببـسو مهتقيقـح نـع ةلئـسKا نـم ةلمـج هنـهذ يفو نودعتبـي ةـثGثـلا عباتـي لدانـلا نونحـس يقب اميـف اوـجرـخو

 بوبيـــش هبـــناـــج ىلإو هانميـــب هنطـــب دـــسمي ةزبخـــلا رودـــق لبـــقأو ..هيـــف لبـــق نـــم مـــهآر اـــمو ىهقzا اذـــه يف مهـــئاقـــل
 ةرــــخنلا ةــــلواطــــلا حسمي حار ىتح نوسلــــجي اوداــــكاــــمو ..امستبــــم مــــهاقلــــي نونحــــس بــــهو ..يصمامــــحل ساــــعدو
.اهضايب بهذ شامق ةقرخب

 تابورشzا نمث عفدأ انأ -
 دـقو ..تـشع امـم رثـكأ شيـعأ نـل :اددرـم هارـسيب هقفنـي هانميـب هبـسكياـم ،مركـلا ةزبخـلا رودـق نـع فرـُع دـقو

 اـم بـهنيو #ـلاتعـلا نـمو ديسـلا نـم ضبقـي شوحشـح جاحـلا دنـع #ـلاتعـلا سيـئر راـص ذنـم ةـيداـzا هـلاـح تنسحـت
:تمصلا بئاحس اعطاق بوبيش لاق ..Gيبس هيلإ عاطتسا

 ريـطانقـلا غرفـن هلـك مويـلا لظـن ..انـتابـترـم نسحـي نأ شوحشـح جاحـلا نـم بلطـت نأ بجـي يخأ اـي رودـقاـي -
حيرلا ضبقنو ةرطنقzا

:يصمامحل ساعد لاق
هلتق تينمتو lإ اقرع بصصتنو ثهلن نحنو ارزش انيف قدحي هتيأر املك -
 اقح هلتقأسف انأ امأ -
:حرف ههجو ىلعو Gئاق تابورشzا عضي وهو مهثيدح لدانلا نونحس مهيلع فلدو
؟ديدجلا متعمس -
:لوقي لصاو ةباجإ رظتني نأ نودو
 ةمهمـــب يراـــج تفلـــك دقـــل ..لGقتـــسlا لبـــق دـــلو يرـــئازـــج لكـــل ةيســـنرفـــلا ةيسنجـــلا حنم اســـنرـــف تررـــق دقـــل - 
..حابصلا ذنم روباطلا يف فقو نأ دعب تاظحل ذنم اهب ينءاج دقو ..يقئاثو رادصتسا

.رحبلا فلخ نم مGحKا هب تقلح دقو ايبلم عفدناف نئابزلا هيف حياصتو
 ماـمأ لـيوطـلا روـباطـلا ةعيلـط يف يصمامـحل ساـعدو بوبيـشو ةزبخـلا رودـق ناـك ىلوKا رـجفلا تاـعاـس ذنـم

     .ةكئzGاو نجلا دلب ىلإ روبعلاب ريبك مهملحو ةمزGلا قئاثولا رادصتسl ةيدلبلا
:56 ةيشاح
 يف اــناعــمإ لوقــي اعيمــج ةنــيدــzاو هــترــسأ هــب رمــت يذــلا عقاوــلا نــم مــلاــس مربــت ىأر املــك يِرْقيــzِا حلاــص ناــك

 نورــجاهــzاو نويســنرفــلا هــب معنــي امــب متمعنــل ةديــس اــهومتــكرــت وــل ؟اســنرــف متــجرــخأ اذاــzو ":هبــحاــص ةــضاــغإ
 يِرْقيــzِا حلاــص متــك اظيــغ رــجفني مــلاــس داــكاــم اذإ ىتح "؟اهــب قاحلــلا مــهو ىلع نومــحازتــي مــهرــت مــلأ ..انــلاثــمأ



اهعلتباو هتكحض

)14(    
 تدقـف دقـل ..اهتليخـم حطـس ىلع صـقارتـت تـناـك يتلا حابـشKا ةـسارـش نـم دـيزـي اهـلوـح نـم بيـهرـلا تمصـلا

 ..لوKا بحلا تايركذو ..ةلوفطلا تايركذ ..ةليمج تايركذ نم اهيف بشوشعي ناكام لك ديدجلا تيبلا اذه يف
 بارــسأ ىتح ..مــيدقــلا تيبــلاو ةراحــلا وــج يف قلــحي رــخآ دعــب انيــح اــهروزــي ناــك يذــلا اهفيــطو اهــمأ تاــيرــكذو
 هذه ىتح ،ةرطعلا تراس ةداعلا سفن ىلعو ،اهماعطإ نم ينينرzا ةميلس لمت Gف مهوزغت تناك يتلا مئامحلا
 راطإ يف تتبث يتلا اهمأ ةروص تحملف خبطzا باب ربع ةهدرلا ىلإ اهرصب تعفرو ..رضحت دعت مل بارسKا
..ةتهاب ةروصلا ةماستبا تراص دقل ..رادجلا ىلع بهذم

 اخلــــس اهخلــــست تــــناــــك يتلا اــــطاطبــــلا تابــــح نــــع اــــهرصــــب عفرــــت نأ نود ةراحــــلا ىلإ ىرــــكذــــلا اهــــب تداــــعو
 وطــخت دكــت مــلو ..اهــعوــمد حسمت تضهــنو ..ةوقــب فــصاوعــلا اهــتوــل ةــفاصفصــك تــشعتراــف بابــلا قدو ..اعــيرــس
 نــم ترــف دــقو ،نولــzا اــهرامــخو يداــمرــلا اهــباجــح يف خبطzا اهيلــع لــخدــت رــثوــك اهتمــع اهــتأــجاــف ىتح #ــتوطــخ
:ريرحلا رامغأك #بجلا ىلع تلدت ءارفص تGصخ هراصح

    ؟يكبت يتروفصعلام
:لوقت يهو ةلبقم اهتقناعو
.ةيوتشلا رحبلا جاومأك يلوح نم لاوهKا
 عمـــجت مـــث ،لـــهم ىلع اـــهرامـــخ ةدقـــع لـــحت تـــحارو ،رادـــجلا ىلإ دنســـم ضيـــبأ يسرـــك قوـــف رـــثوـــك تمـــتراو

 ةرمـــح اهـــيدـــخ ىلع تدـــبو ..اقـــلأـــتو lامـــج رثـــكأ تدـــبو ..تـــناـــك امـــم رغـــصأ تدبـــف اهيتبـــكر #ـــب هـــسدـــتو رامـــخلا
 نأ نود اهريشقت تلمكأ دقو اطاطبلا تابح عمجت اهناكم ىلإ ةرطعلا تداعو ..#عبرKا #نسلاب أزهت ةجهوتم
:رئاغ حرج يتفش تحتف يتلا اهتمع ىلإ تفتلت

  .لمعلا ىلإ باهذلا نع كوسبح مهنأ تملع -
 اعومد اهانيع تضاف امك ،ءام اهعباصأ ترطاقت دقو اهيدي يف ناكام تمرو
 مهـــبايـــنأـــب نوشهنـــي سانـــلا نأ lإ هـــل رذـــع l ..اشـــحوتـــم اتـــيرفـــع يل لوحـــت ريمـــس ..يتمعاـــي يوقـــلا مكـــح -
انضارعأ ةداحلا

 كــلذــب ةرطعــلا تــسحأو ،اهــئودــه يف اــسامغــنا دادزــت رــثوــك اهتمــع تــناــك اــعافــترا دادزــي اهــتوــص ناــك املــكو
:اهبوث يف اهيدي حسمت تحارو ،مGكلا نع ةأجف تفقوتف

هافشلا هب توتوت يذلا مGكلا اذه ينلصو انأ ىتح
 حانجــب يمتحي اريغــص اــتوكتــك اهتمــع #مــي ىلإ نــكرــت تلــجعو ..اــهانيــع تظــحجو ..اــعزــف ةرطعــلا تبــهتلاو
:تلاقو اهحمGم يف ةكرح لك سرفتت اهرصبب تنرو ،ديدح نم عباصأب اهتمع عارذ ىلع تدش ..همأ

l ؟هتعمس يذلا ام ..هيف انأ ام ينيفكي ..ةفاخإ كنم ديرأ
:تلاقو اههاجتاب Gيلق تنحناو ،ةرطعلا ىنمي اهب تدشف ىرسيلا اهدي عباصأ ةمعلا تدمو
 .تيبلا ىلإ هتجوز ينتءاج
:ةرسفتسم اهتمع يدي #ب تفقوو ،ةلمهم ةيفيرخ ةقروك تدغ ىتح اهنول عقتما دقو ةفقاو ةرطعلا تعفدناو
؟هديرت يذلاام ؟..ةيدلبلا سيئر راتخم ةجوز
:اهتئدهت ةلواحم اهمامأ اضرأ اهسلجتل اهتبذجو ةرطعلا يديب رثوك تكسمأو
 درــــجم نوكــــي نأ ودعــــي l رــــمKا نأ اهتعنــــقأ ،ائيــــش يشخت l ..اهــــجوز نــــع كدعــــبأ نأ ينم بلطــــت تءاــــج -



زاوفل ةبوطخم ةرطعلا نأو ،تاعاشإ
 تدــمو ..قدــحم رطــخ نــم ءامتــحlا لواحــت امــنأــك اهتمــع نضــح يف اهــسأر تــسدو ،ةيــكاــب ةرطعــلا ترــجفناو
:تلاقو نانحلا ريسكإب اهايGخ نقحت اهرعش تGصخ يف اهب تصاغو ،ةرطعلا سأر ىلإ اهعباصأ رثوك

- l هيلإ توبصام تققح دقل ،هرمأ يكرتت نأ بجي ن£او ..كعم تمد ام ائيش يشخت.
 نـم اهـيدـخ تحسـم ..اـهدـسج لـك يف يرـست ةـحارـلاـب تـسحأ دـقو اهتمـع نضـح نـم اهـسأر ةرطعـلا تعـفرو

 ىلع لدـــهتzا رـــيرـــحلا تGصـــخ عمـــجت تـــحارو ..ءارمـــح روـــهز مامـــكأ قوـــف ىدـــن تارطقـــك اهيلـــع ترـــثانـــت عوـــمد
:لوقت يهو ةدعتبم تبحسناو ،دهانلا اهردص

...زاوف ..هقيقحت ىلإ ىعسأس دحاو ملح
 رثـكأ اهنـم تـبرتـقاو ،اهيـسرـك قوـف نـم اهتمـع تضهـن ىتح #تقيـقرـلا اهيتفـش #ـب نـم تلفنـي مـسlا داـكاـمو
:لوقت يهو

.يتريغصاي ةدوع l ثيح ىلإ راطو ،اديعب فرفر اذه كملح
:تلاقو اهحمGم تميغف ديدج نم ةرطعلا تكبتراو
؟نيدصقت اذام
 ،زوزــــع ةثــــج دــــجو هــــنأ ىعدا يذــــلا مــــيرــــك تــــخأ يهو ،يعماســــلا ةردــــب ىمست ةذاتــــسأ بطــــخ هــــنأ تملــــع -

.ن£ا ىتح هعم ققحت ةطرشلا تلازامو
 ةردـب ..اهـب سردأ تنـك يتلا ةطـسوتـzا يف مولعـلا ةذاتـسأ ..اهـفرـعأ ؟..يعماسـلا ةردـب ؟..يعماسـلا ةردـب -

 يردأ تنك ام ؟يعماسلا ةردب lإ اهلك ةنيدzا يف قبي مل ؟اذاz ؟سناعلا يعماسلا ةردب جوزتي زاوف ؟يعماسلا
 نم نوكأس يدحو ..#عللا جاوزلا اذه داسف� ةعرسب كرحتن نأ بجي ،يعماسلا ةردبل خأ وه لتاقلا ميرك نأ
...اريثك انرخأت ..كرحتن مل نحن ىتح ..يدحو ..زاوف بيصن

 اهنـم لوـطأ تـناـك يتلا ةرطعـلا بـناـج ىلإ تفـقوو ،اهـيدـي عباـصأ تكبـشو ،لـسغملل اـهرـهظ ةمعـلا تدنـسأو
:تلاقو Gيلق

 هاجـتاـب كرـحتأـس اـنأو ..ةـصاخـلا يتقيرطـب هيلـع تلصحـت هفـتاـه مـقر اذـه ..ايصخـش هـب يلصتت نأ بجـي -
 يف امــتاــخ هنــم لعجتــس هــب زوفــت نــم لــكو ،ةفيعــض هتيصخشــف وــه اــمأ ..هلــك رــمKا حاتفــم اهــنأ تملــع يننK هــمأ
.باعللا ليست ةورث لجرلا ءاروو ..اهل ولحي امك هريدت اهعبصإ

 املــك ..ةرــماؤــzا مGــحأ يف ةرطعــلا تحبــسو ..بيــهر تمــص امهفلــي ءادغــلا ماعــط دادــعإ ىلإ ةأجــف اتــلوحــتو
          .رخآ طيخ سأرب تكسمأ طيخ اهنم عاض

:57 ةيشاح
 اهبلـق قدو ..هحتفـت تـعرـسأـف بابـلا ىلع قد اهيـلإ ىهانـت #ـح ليمـجلا حابصـلا كـلذ رـكذـت ةرطعـلا تـلازاـم

 اطـغاـضو احـفاصـم اهيـلإ هدـي دميـف أرـجتي وـهو دـشأ قدو ..ناريجـلا نـب اـيرـكز ينيع ناقـناعـت اـهانيـعو ريغصـلا
 هــتاــباوــب نــم هتلــخد يذــلا بحــلا ءاضــف يف تقلــح كاذ ذــمو ..لــيوــط تمصــب شعــترــzا اهبلــق اــفlو اهعــباــصأ ىلع
 نأ اهــل ولــحي ناــك امــك وكــيز وأ اــيرــكز دــجو ىتح تاونــس رمــت مــلو ..ناريجــلاو لــهKا #ــعأ نــع اديعــب ةعــساوــلا
 رارفــلا نــم ادــب وكــيز دــجي مــلو ..مهــناريــج دــحأ اــهدوقــي ناــك ةيــباــهرإ ةــعامــج نــع رتــستلاــب امهتــم هسفــن هــيدانــت
 لاـــجر ةضبـــق يف عقوو كـــلذ يف حلفي مـــل ىتفلا نكـــلو ..ةنـــيدـــzا لبـــج يف نوزـــكرمتـــي ثيـــح ةـــعامـــجلاـــب قاحتـــلlاو
 اهــترــسأ ريعــت نأ نود ناكــzا وحــن ةرطعــلا عفدنــت ةرــم لوKو ،ةنــيدــzا ىلإ ةثجــلاــب اوءاــجو ..هولتــق نــيذــلا شيجــلا
 ...ةثجلاب دعتبي لفحzاب lإ قحلت ملو ..ارابتعا
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l ا نكسم وهو ،اريثك �ا دبع اهيخأ نكسم نع رثوك ةمعلا نكسم دعبيKديمرقلا نم ناترجح ،ريبكلا ةرس 
 راجشأ هبناوج يف موقتو ءادوس ةيتنمسا ةقبط هتيضرأ يطغت ،ريبك شوح ىلع حتفني ليوط قاور امهطسوتي
 ةياعرلاب اهنوطيحي اعيمج اولظ زوجع #ت ةرجش موقت هطسو يفو ،سمشلا بجحت داكتف اهتشيرع دمت مورك
 نـكرـلا يفو ،ةلـئاعـلا خبطم يه ةريغـص ةفيقـس موقـت نمـيKا شوحـلا نـكر يفو ،ربـكKا دـجلا ةـكرـب اهـنK سـيدقتـلاو
 نادـــلاوـــلا تاـــم ذـــمو ،فاطـــخلاو مامـــحلل شاشـــعKا تارـــشع فوقســـلا ىلعو ،لـــسغzاو ضاـــحرـــzا موقـــي رـــسيKا
 هتــخأ ىلع دــيدــشلا هــفوخــل دزــي مــلو ،ءيشب اهتبــلاطــم ىلع �ا دبــع ؤرــجي نأ نود ةــكرتــلا ىلع رــثوــك تذوحتــسا
 ىلإ كــلذ قارتــخا #ئــماظــلا نــم ريثــك لواــح دــقو ،دــيدــحلا كيــبابــشب ذــفاونــلاو باوــبKا نصــح نأ ىوــس ســناعــلا

 .ىودج نود رثوك دهش
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 اهـــسافـــنأ قنخـــي داكـــف ةنـــيدـــzا ىلع هلكلكـــب مثـــج يذـــلا لـــيوطـــلا ليلـــلا دقـــع هـــنوفـــج نـــع درطـــي حابصـــلا بءاثـــت

 رــشاعــم لبقتــست يهاقــzاو عراوشــلا تأدــبو ..مهلمــع بــصانمــب لامعــلاو ..مهــسرادمــب ةبلطــلا قحتــلا ..ةتــهابــلا
 دـسي شبـغ هيـلإ ىهانتـف ةقلغـzا ةذـفانـلا ىلإ ىلـسك تارظـن لـسرأو هينيـع رـئاتـس عفر دقـف زاوـف اـمأ ..#ـلاطبـلا
 ،نوزلـــحلا لعفـــي امـــك ءاطغـــلا تحـــت اـــمامـــت هـــسأر سدـــي داعـــف ةنـــيزـــح ةرـــسكنم ةتـــهاـــب روـــن ةعـــشأ ماـــمأ قـــيرطـــلا
.مونلاب ةلقثم مGحK ملستساو

 عضوو ،ةذــفانــلا هاجــتاــب نمــيKا هبنــج ىلع بلقــناو ،هــل هــبأــي مــل هنكــل ءيش لــك هنــع عطقي فــتاهــلا سرــج نرو
 زاوـف ىنمت ..نذKا ةلبـط قرـخي داكـي تارـم #ـنرلـل فـتاهـلا داـعو ..امكحـم ادـس اـهدـسي هـنذأ ىلع رـسيKا هـعارذ
 ةدــخzا تحــت هــسأر سدــف فــتاهــلا حاحــلإ دازو ..دــحأ l نأ رــهاظــلا نكــل تيبــلا يف ةرــسKا دارــفأ دــحأ نوكــي نأ
 عطقناو ..#علــلا زاهجــلا اذــه عرتــخا نــم لوأ نعلــي وــهو افينــع ادــش هــعارذــب اــهدــشو هــسأر قوــف اهعــضو يتلا
 ةصرف ارظتنم رافشKا ىلع طحيل داعو #نفجلا صفق نم راط يذلا مونلل دلخي أدبو ،اقيمع ىخرتساف #نرلا
 نع دعبأو اديعب ةدخzاب زاوف ىمرو ،ةعجر ريغ ىلإ اقلحم راطف مونلا عزفو عافترlا دواع #نرلا نكل ..ىرخأ

..هسافنأ هيلإ تداع دقو اررحتم ةفرغلا يف رثعبت يذلا ءاطغلا ءفد هلكيه
 ةـفرغـلا وـج يف Gـمأتـم موقيـل امهيلـع ئكتـي لامـشو #مـي نـع هيـعارذ دنـسأو ،رـيرـسلا ةـفاـح ىلع زاوـف سلـج

.ولعيو هنينر دتشي فتاهلاو ةعزف قلحت تحار امGحأ �تما يذلا
 ريـــفاصـــع نـــع اثحـــب دوعيـــل هـــمدـــق تـــكرـــحتو ،هرـــس يف �ا دمـــحف تمصـــلا ىلإ نـــكر دـــقو زاهجـــلا ماـــمأ فـــقوو

:وه ثيح هلبكيف هيعارذ دمي دواع #نرلا نكل ،مGحKا
..ولأ ..ولأ ..ولأ
 وـــهو اـــعومســـم اـــتوـــص اـــثدـــحم يسركـــلا ىلع سلـــجو ،ههـــجو رـــيراـــسأ تـــجرفـــناـــف توـــص يأ هـــَنذأ لصـــي مـــلو

    :هلوح رثانتzا ءاوهلا لك بحسي
!مامكKا ةحتفتم ةدرو رطع هGحأ ام
 ىلإ تعـس ةدـيدـج ةسـيرـف ةـلازغـلا نأو ..¤نإ رـمKا يف نأ كردأو ..عادـخلاـب هاـيإ ةمهتـم هعمـس يف ترـجفناو

.ةيجاجزلا فتاهلا ةلواط ىلع هقفرم دنسأو ،ىرخأ ىلع اقاس عضوو هيلجر دمف اهيلجرب كابشلا
 دوعــت يتاولــلاــك ةاتــف ماــمأ سيــل هــنأ كردأو ،ةريعــم ةزــشاــن ةرــفاــن يه هيلــع درتــف هــلزــغ تاــقابــب اهيــمرــي حارو
:لأسف نهعم ثبعلا ىلع

؟يفتاه مقر ىلع تلصح فيك
 كمسا نم ىتح رهشأ وه



 اهمـــسا نـــع اهـــلأســـي نأ مـــهو ..اريبـــك ارـــس ةاتفـــلا هذـــه ءارو نأ هدلـــخ يف رادو ..ةدـــئازـــلا اهـــتأرـــج هتـــمدـــصو
 يتلا هــعولعــل ىلإ lإ هــتايــح يف ةأرــما ىلإ عسي مــلو ،تايتفــلا هيــلإ ىعست نأ دوعــت هــنK كــلذ نــع عجارــت هنكــلو
 نأ اهسفـــن ترذـــن دـــقو ،اعيمـــج ءاوـــح تانـــب لامـــجل اـــجذومـــن اهـــلامـــج ىقبيسو ،ىمسKا هملـــح ىقبتـــسو تـــلازاـــم
:ةلتاق ةقلط اهلاؤس هلصوو ..دحاو لجر ةينانأ هب رثأتست نأ ةضفار ،ديري نم لك مامأ هضرعت

؟لتاقلا ميرك تخأ ءاطمشلا زوجعلا كلت يعماسلا ةردب كتبطخ نع عاشام حيحصأ -
 ترمتساو ثيدحلا أدبي نيأ نم ثحبي ةرثعبzا هسفن فارطأ ململي حارو ،اباوجْ ِرُحي ملف تهبو
 يرعشَ ة¤َمج يواست l ةنيز نم كلمتام لكب
؟لتاق هنأ تفرع فيكو
 هتريح هنع وحميل اعيرس درلا هءاجو
Kا زوزع يخأ لتق هنzينينر 
 هبرضي مث ،هترايسب هسودي باش ةثج ىلإو ..ةريقفلا ةراحلا ىلإ ىركذلا هب تداع دقو هتسلج يف لدتعاو
:لوقت يهو هريكفت هيلع تعطقو ..ةضماغ فورظ يف يفتخي مث ،هتوارهب

؟تكاس تنأ مل
 ةيزعتلل مكانرز #ح ليمجلا كهجو يرصب مامأ عجرتسأ
:تلاقف هتدورب مغر همGك اهارغأو
.اهلدب ينبطخت نأ رظتنأ تنك ؟اهنم ريخ يننأ يف ينقفاوت له
 مــلو ،اهــناكــم يف ةــعامســلاــب ىمر ..ههــجو يف طــخلا تلفقــف اهمعــط تقــلأو ،اهتــلاــسر تغلــب دــق اهــنأ تــسحأو

 ىلإ ةـطرـشلا لصـت نأ نكمـي لـه ؟زوزـع وـه نـيأ ..هعطقـت نأ ةرطعـلا تداـك يذـلا طـيرـشلا داـعأو ،هيـسرـك رداغـي
 مــث هلتقــف ايــح هدــجو هلعــل انــيردــي اــمو ؟هبكــترــي مــل إطــخ نمــث عفدــيو ةمــيرــجلاــب مــيرــك مهتــُي نأ نكمــzا نــمأ ؟هتقيقــح
 ؟ايح زوزع ناكول اذام ..بعرم لامتحا هعزفأ دقو هيسرك ىلع يوتسي عفدناو ..هتثج ىفخأ

 ادـئاـع هيلـجر رـجي ضهـنو ،هـتlامتـحا ةقـنرـش قزمـف ،ةـعرـسب تاـجردـلا دعصـتو تيبـلا ىلإ دوعـت هـمأ سـحأو
 ءاطغلا تايط #ب لومخلاب فوفلzا ينوزلحلا هدسج اساد هتفرغ ىلإ
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 ىهلم يف شيعــت تاونســل تلــظ نإو ،داــمرــلا #ــع بلــق يف اــمGــسو ادرــب لزانــلا ليمــجلا ملــحلا يه ةــعولعــل

 تنلعأ اهنK جاوزلل اهبلطي نأ دحأ ؤرجي مل ،ةنيدzا ءانبأ نم دحاو لك لايخ يف شيعت تلظ اهنأ lإ ،ءارمحلا
 امـئاد دـكؤـت امـك يه ..هريـغ نود دـحاو اهـلامـجب رـثأتـسي نأ ضـفرـت اهـنأو ،صـقرلـل اـهرمـع تبـهو اهـنأ ةـحارـص
 تــجوزــت دــق هــعولعــل نأ بــير وأ #قــي يف اراهــجو ارــس ددرــت عيمــجلا ةنســلأ نأ ريــغ ..عيمــجلا ىلع قبعــت ةرــهز
 هــتاــيرفــس يف هعــم بحصــي دعــي مــل لارنجــلا نأ مهليــلدو ..ةرــهسلا دعــب ةليــل لــك هعــم تيبــت اهــنأو ..ارــس لارنجــلا
  .ادهاعم �ا لوسر ربق مامأ فقوو جح ذنم بات دق هنأ وه عاشأ نإو ،دوعت امك تاوانسحلا تايتفلا
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 احضاو مههوجو ىلع قلقلا ادب دقو ةبادلا راتخم بتكم مامأ ريبك روباط يف نورظتني #نطاوzا نم دشح

 وـهو ،ةيبعـش ةينـغأ ماغـنأـب اـفوفحـم ريـثوـلا راودـلا هيـسرـك ىلع هبتكـم يف يلتخي ناـك ةـبادـلا راتخـم هدـحو ..ايلـج
.فتاهلاب لاصتlا هتlواحم ديعي

 انـه ةرـشتنzا #نـطاوـzا ضعـب #ـعأ نـع ةيفـخ للـستو ،دـيدـش لـهمب يفلـخلا بابـلا ناجـلا ريصـن بـئانـلا حتف
 يف عقيل جورــــخلا دواعــــف ،ةرطعــــلا هــــتايحــــت ىلع ادر ىقلتي نأ نود تاظــــحل فــــقو ..لــــخادــــzا لــــك بــــقارــــت كانــــهو



 لواحو ،مهسيئر ةلباقم نوبلطي ،تطلتخاو مهتاوصأ تلاعت دقو ،مرعلا ليسلاك اوعفدنا نيذلا #نطاوzا كابش
:ايهاو ارذع امدقم مهتئدهت ناجلا ريصن

ةرازولا نم دفو عم عامتجا يف سيئرلا ديسلا
:ىوس ناجلا ريصن اهنم مهفي مل متش تارابع تواهت ةبضاغلا سوؤرلا #ب نمو
  ...ةرطعلاب لوغشم ...
:لاقف اهباهتلا لبق رومKا ةئدهت ناجلا ريصن لواحو
...ءاسم ةدوعلاب مكحصنأ
:مهيف حيصي #نطاوzا دحأو تدمخ نأ تئتف امو ..ةقناح ةضفارلا تاوصKا تطلتخاو
ةيدلبلا قرحن وأ انلبقتسي نأ امإ ءاسم دوعن ةعامج اي
.مهاتاجاجتحا تعفترا دقو ىدارفو تاعامج نوضفني اوعفدناف يأرلا عيمجلا نسحتساو
 .."ناجو ةباد مكمكح ام يشاغ اونوكت مل ول بلكلا دlوأ اي هاي ":ددري وهو ءادعصلا ناجلا ريصن سفنت

 دـــمو ،ةقـــحGتـــzا هـــسافـــنأ كسمـــيو ،هـــمادنـــه نـــم لدعـــي تاظـــحل بابـــلا ماـــمأ فـــقو ،ةـــبادـــلا راتخـــم بتكـــم ىلإ داـــعو
.لثامم فطلب اضيأ هعفد مث ،فطلب يمامKا بابلا قدو ،اديج هنانسأ مقاط تبثف هانمي عباصأ

 ةينـغأ تاملـكو ،ةيقيـسوـم ماغـنأ هـلوـح تصـقر دـقو ،ةيفـتاهـلا هـتlواحـم يف اـقراـغ لازاـم ةـبادـلا راتخـم ناـكو
 ريصـن فجـترا ىتح زاهجـلا ىلع اهـناكـم يف ةـعامسـلاـب برـض لـب هبـئاـن لوـخدـل ةـبادـلا راتخـم متـهي مـلو ،ةيبعـش
 عفدـنا مـث #ـتريغصـلا هينيعـب هعـباتـي ناجـلا ريصـنو بتكـzا عرذـي حارو فـقو مـث ،هيـسركـب رادو ،هـناكـم يف ناجـلا
 :Gئاق

..تبأ اهنكل عقدzا رقفلا فوهك نم اهجارخإ توجرو ةأرما يمامتهاب اهنم تلعج ..ةنيعللا هذه ينادحتت -
:نكسمتم تفاخ توصب لوقيل ناجلا ريصن أرجتو
كسفن بذعت تنأ يديساي
l اهب لصتأ نأ دب
لماك رهشب ةيبط ةداهش تلسرأ يهو فتاهلا طخ اهوبأ عطق
 هيلـــع فذقـــي حار يذـــلا ةـــبادـــلا راتخـــم نـــم هيلـــع تواهـــت تاـــبرـــض ىقتي امـــنأـــك هـــناكـــم ناجـــلا ريصـــن شمكـــناو
:lإ اهنم ناجلا ريصن مهفي مل ..همف روخص نم نانطأب

 نـم كـب تئـج تاذـلاـب تـنأ ؟..شاـبوأاـي يدـي عنص متـنأو ناديـzا مكـل حسفيل يدـسج قرـحأ نأ ينم نونمتـت -
 هذـه يف لوKا وضعـلا ريصتـل عيمـجلا ىلع كتـضرـفو #ـسرمتـzا لافـط�ـل رـئاجسلـل اعـئاـب ،اصـل ،lاطـب عراشـلا
؟اذام لجأ نم ،ةيدلبلا

 ..ةــيدلبــلا تاــقدــص راظتــنا يف نعمــجتي لــمارKا ةوسنــلا ضعــب تــناــك ثيــح ةذــفانــلا نــم لطــي اعــفدنــم تكــسو
 ناــتأــك داــمرــلا #ــع لــمأتــي اديعــب هرصــب دــمو ،نهيلــع جاــجزــلا ربــع لفــت ..هبيــج يف هــيدــي سدــي وــهو هلــخاد ززقــت
 ىلإ lوـــسر تافـــظوـــzا ىدـــحإ لاـــسرإ ةركـــف هـــل ترطـــخ دـــقو هبتكـــم ىلإ داـــع ..ىلعKا ىلإ اهيلـــجر عفرـــت ةروقبـــم

.ةرطعلا بلقلا ةبيبح
 حاتفـــzا هدـــي يف دـــجي هلـــع هـــيدـــي #ـــب هـــمومـــه أيقتـــي حارو هـــلابقتـــسl بـــهف بابـــلا شوحشـــح جاحـــلا هيلـــع فـــلد
:لاقو #ه رمأ هداقتعا يف هنK ةبادلا راتخم لاق امب شوحشح جاحلا لابي مل ..يرحسلا

 رابكلا اهرضحيسو ةريبك ةبدأzا يتيب يف ةليللا كناج عم وعدم تنأ -
:فارصنlاب مهي وهو Gئاق كحض
   .ةليللا كتيضق لحنس -



:60 ةيشاح
 ناك ىتح مايأ lإ يهامو ..هيلع رابكلا ىضر هل نمضو ،ةطبخلا وه حشرتلاب ةبادلا راتخz ىحوأ نم لوأ

 ريصــن نوكــي نأ ةطبخــلا طرتــشاو ..ماتــلا لوبقــلا امهــيدــل ىقليل ةزــيزــع عم مــث لارنجــلا عم عمتجي ةــبادــلا راتخــم
 ...و #فظومو مامإو ملعمو #نرمم ..ىرخأ ءامسأب ةمئاقلا ءلم اوعاطتساو ،ةمئاقلا بيترت يف يناثلا ناجلا
 لوقــي ناكــف ةــبادــلا راتخــم اــمأ ،ةيــباختــنlا ةلمــحلاــب مايقــلاــب فلــكو ،ةمــئاقــلا لــيذ يف هسفــن دــجو يعماــج ذاتــسأو
 #ـــع جرـــخأـــسو ،ةـــسايســـلا يف مهـــفأ ينأ ريـــغ ايـــمأ مـــيركـــلا انـــلوـــسر ناـــك دقـــف بيـــع lو ةقيقـــح يمأ اـــنأ :امـــئاد
 ...رونلا ىلإ تاملظلا نم سانلا انلوسر جرخأ امك اهتمزأ نم دامرلا

 سانـلا تـفاهـتو ،حلفي نأ نود اـهدـض سانـلا ضرـحي لـظ هدـحوو ،ةمـئاقـلا هذـهل ىدصـت يوايحيـلا حتاـف هدـحو
 دـجو مـث ..اذوبنـم هسفـن يوايحيـلا حتاـف دـجوو ،ةـبادـلا راتخـz مهـتاوـصأ #حـناـم قـيدانصـلا ىلع باختـنlا موـي
 راتخـم لزانتـب #ـتوـلا ىلإ #ـتوـلا نـم حبذـُي هسفـن دـجو مـث ..بغشـلا ىلع ضـيرـحتلاـب امهتـم ةـطرـشلا ماـمأ هسفـن
:يبنتzا لوق هتولخ يف رتجي لظ يذلا يوايحيلا حتاف دض هقوقح نع ةبادلا

؟اديلا ظفحي يذلا رحلاب كل نمو **  مهنع وفعلاك رارحKاُ لتَقامو
:هلوقو

دوـلوم رحلا بايث يف هنأ ول  ** ٍ خأبٍ حلاـص رحل سيل دبعلا
l إ دبعلا رتشتl دــيبعلا نإ ** هعم اصعلاو Kديكانم ساجن

دومحم وهو بلك هيف يل ءيسي ** نمز ىلإ ايحأ ينبسحأ تنكام

   )17(    
 اهدسج تGضع لك يف ديدش ءاختراب تسحأف مونلا سابلب اعيرس اهتضوعو اهبايث نم ةزيزع تصلخت

 اهـشارـف ىلإ أجلـت نأ تمـهو ..اهـباصـعأ يواهـم ىلع ارـحتنم قامـعKا نـم اـبرـه عراستـي حار بعتـلا لـك امـنأـك
 جورـخلل اعـفد اـهدـسج تعـفدو ،اهـيأر تريـغ نأ تئتـفاـم اهنكـلو ،ءايـع�ا نـم هـب محتـست قيمـع موـن يف قرغتـستو
 زاوــف lإ اهــماــمأ دــجت مــلو ..ةرــثرثــلا ةوهــش نــم تانحــش غرفــت نأ ىلإ ةــجاــح يف تــناــك ..لابقتــسlا ةــعاــق ىلإ
 نأ نود هراوـــج ىلإ تسلـــجو ..اعـــم #تصحـــلاـــب اـــهرـــثؤـــي امـــنإو ،مGكـــلا يف اهـــكرـــشي نأ هـــتداـــع نـــم سيـــل يذـــلا
 اهمضقــتو ،اهــنانــسأ اهيــف زرغــت تــحارو ،ءارمــح حافــت ةبــح تــلوانتــف اــهدــي تدــم اضــيأ قطنــت نأ نودو ..قطنــت
 ئباع ريغ رقبلا ةاعرل امليف عباتي زافلتلا ةشاش يف هينيع زاوف سرغو ..عومسم توص ةراثإ ةدمعتم ةيهشب
 مثليـف ةريغصـلا ةـلواطـلا قوـف #كسـلاـب يمرـت تداـكاـمو ،هـمامتـها ريثتـل اـقGتـخا اهقلتخـت تـحار يتلا تاـكرـحلاـب
 هلهاجتب دحلا زواجت دق هنأ زاوف كردأ ىتح ةيضرKا ىلع ريكسك حنرتيو ،هكاوف ئلتمzا ريبكلا نحصلا هافش
:لوقي وهو اهيلإ هبتناو

بابشلل ةددجم ،مسجلل ةيذغم ةهكاف حافتلا
 حافت ±فك ةرظن لازتام يهف ،يناثلا ةلمجلا عطقم اهءاس ام ردقب اريخأ اهنبا هابتناب مKا ترس ام ردقبو

 ،اهدسج لك ىلع طغضت تلازام يتلا ةداحلا مl£ا نع ثيدحلاو اهفعض راهظإ نع تلدع كلذلو ،عناي يفيص
:لوقت يهو اهتسلج يف تلدتعاو

 ةربقـم ىلإ ةيعمـجلا ءانـبأ عم تبـهذو ..ةـيريـخ ةيعمـج سيـسأـت نـع تنلـعأ ..اـقاـش Gمـع هلـك مويـلا تيضـق -
.انقرتفاو انيمأ اسراح اهب انفلكو ..اراجشأ اهضرأ انسرغو ..اهروس انممر ..ىراصنلا

 رهش لمع هنإ ،دحاو موي يف اذه لك
 باعصلا لك للذت ةرابجلا كمأ



ةزيزع لدب زيزع ادعاصف ن£ا نم كيدانأس
 ةيـسانتـم اـهانيـع تعمتـلاو ،ةكـيرKا قوـف ضعبـلا امهضعـب ىلإ اهيـقاـس تمضـف اهسـطاعـم يف ءارـط�ا خفنو
:تلاقو ملأو بعت نم اهب ام

- l لاجرلا لك ىلع ةنعللاو ،لجر فلأ نم ريخ كمأ ،¨ِرغلا اهيأ ئطخت.
 دقل ..امهرحانتب ذذلتت اديعب تفقو ةأرما لجأ نم نGتاقتي #لجر ةطقل عباتي هينيعب رادتساو زاوف تمصو

 اهـل قـح نذإ ؟ةأرـما لـجأ نـم هتنـج مدآ اـنوـبأ رـسخي مـلأ ..امـبر ؟ةـقداـص يه لـه ..ءانثتـسا نود اعيمـج انتنعـل
 ىلإ تداـعاـم ناـعرـس مـث ،اهـمأ بـيذعـت دـهاشـم لـمأتـت اهـترـكاذ ةـشاـش يف ةزـيزـع تـصاـغو ..اعيمـج اننعلـت نأ
:تلأسف اهنم ههابتنا برهي أدب دق اهنبا نأ تكردأ دقو ،اهسفن

.ةرطعلا نم جوزتت نأ بجي ةردب نم كجاوز دعب ..تلعف انسح ؟ةرطعلا عم ءاقل ىلع تقفتاو -
 فصاع طيحم يأو ؟همأ هب يذهت يذلا نونجلا اذهام ..ةريحلل ةيئاسفيسف ةحول زاوف ايحم ىلع تمستراو

 كرحت حz دقو تكس هنكلو ،ائيش لوقيل هاتفش تكرحتو ؟..ةوق lو هل لوحl ريغص قروز وهو ،هيف هلاخدإب مهت
:همأ يتفش

lهنيح يف ءيش لك مهفتس يريغصاي سأب...
.هنهذ ادلجتم ،هاف ارغاف زاوف يقبو ..اهتفرغ ىلإ هرجت تجرخو اهبعت تملzو
 يف طــشنو ،هــتداــع ريــغ ىلع هرــيرــس نــم زاوــف زفــق ىتح ابــئاثتــم ةنــيدــzا ىلع هيــعارذ دمــي حابصــلا داــكاــمو

 لـــمأتـــي وـــهو ،هروطـــف لوانتـــف ىهقzا ىلع جرـــع ..ةدـــيدـــجلا ءاضيبـــلا هـــترايـــس يطتمي Gجـــع جرـــخو ،هسفـــن دادـــعإ
 لمجأ دايطصا ىلع ةرداقلا هتماسوب زازتعا هسفن يفو ،رادجلا ىلع ةتبثzا ةريبكلا ةآرzا يف همادنهو هحمGم
.تايتفلا

 ةينــغأ ىقيسوــم ماغــنأ تــحارو ،دــيدــش ءطبــب هــب ىداهتــت ةرايســلا تــحار ةدايقــلا يسرــك ىلع ىوتــسا #ــحو
 يداهتـت ةرايسـلاو ،دـيدـجلا يحلا لـخدو ..مGـحKا مـلاوـع يف هـب قلـحتو ةرايسـلا وـج هيلـع �متـف ثعبنـت ةيـبابـش
 هـلايـخ يفو ،طـيرـشلا عم ةينـغKا ددرـي وـهو هنـم ةرذ لـك ركسـي ارمـخ دـعا¤صـت ةوشنـلا تـحارو ،قـيرطـلا رفـح يف

 مزـهتن ىتح داكـتاـمو ،ةيـناثـلا ةدراـط امـهادـحإ جلت ..ةـعولعـلو ةرطعـلا ..#قلـحم نـيرـئاـط #كلـم #ـب رـيرـم عارـص
.#تيروح لامشو #مي نع اسلجتل نامحازتتو ،ةيناثلا مامأ

 رظتنــي هينيــعو هبلــق ذــفاوــن عرــش دــقو ،ةــعرــشم ةذــفاــن دنــع ديعــب ريــغ تفــقوتــف ةرامعــلا دنــع ةرايســلا تلــصوو
 نأ دــبl ..اهــثدــحأ نأ دــبlو ،مويــلا اــهارأ نأ دــبl ..عراشــلا ىلع بابــلا هــب دوجــي وأ ،ةذــفانــلا نــم ىءارتــي افيــط
 قGطنlا دواعت مث ،هترايس نم ديعب ريغ فقوتت يهو ،ةبادلا راتخم ةرايس همGحأ تحبذو ..ةليللا اهعم رهسأ
 درغـي مـث ،ةذـفانـلاو بابـلا ىلإ ابـقاـث هرصـب Gـسرـم جاـجزـلا ةـبادـلا راتخـم حتفيو ،دوعـت ىتح داكـتاـمو ،دـيدـج نـم
 قلطنــــي وــــهو lإ هسفنــــب زاوــــف رعشــــي مــــلو ..ريمــــس هنــــم ىءارتيــــف بابــــلا حتفيو ،اــــثGــــث وأ #ــــترــــم ةرايســــلا قوبــــب
.قشاعلا هبلق ىلع ةداحلا اهباينأب ضعت ةريرم ةبيخو ادعتبم ةرايسلاب

 أدب دقو ..ءادوس اغابصأ ايدحتم هسأر بيشلاَ َطَخو دقو ريمس هلمأتو ،لجرتو ،بابلا ةبادلا راتخم حتفو
 تاخز مغرو ،ةقينKا ءادوسلا هتلذبو ضيبKا هصيمق مغر بابشلا قيحر هنع صتمي ،ههجو ىلع حرمي لهرتلا
.هرعش ىتح هبروج نم حابصلا اذه هسفن اهب خمض يتلا يسيرابلا رطعلا

 هوـــف حتفنا دـــقو ،ةقثـــلا نـــم ريثكـــب احـــفاصـــم هدـــي دـــمو ،ةـــبادـــلا راتخـــم رـــيراـــسأ تطـــسبناو ،ريمـــس هـــجو رـــهفكا
ةدقاحٌ دوعر هينيع يف ترجفت دقو بضغلا فصاوعب افوفلم ريمس يقبو ..ةضيرع ةماستبا نع ضيرعلا

؟عيمجلل ةلبق ةيدلبلاو ريمس اي كترايزب انيلع لخبت مل
:لاقو رورقzا هبلق جاجترا يه امنأك ةفجترzا هعباصأ ريمس بحس ةعرسبو



؟ينم ائيش جاتحتأ
 يواهــم يف هــناســل رثعــتو ،ةرفصــم ةرمــح ههــجو تلــع دــقو ،لوقــي عفدــنا هــتاملــك ةــبادــلا راتخــم بــترــي نأ نودو
:هيقدش

- l.. ـم تـنأ ..ةقيقحـلا يف اـنأGنـيأو ..ريخـلا كـل يغبأ اـنأ ..كارـي نـم لـك كبحـي ..ةشـيرـلا نـم فـخأ كتكـئ 
؟هيلع نئمطأو هارأ نأ وجرأ ؟�ا دبع خيشلا

:لاقو رثكأ هئايربك حبذ يف نعمي نأ أشي ملو ،هيلع قفشأف هسأر ريمس عفرو 
ادحأ لباقي نأ نكمي lو ،افيفخ ابعت سحي
؟لمعلا نع تعطقناَ ِمل ..ةرطعلاو
:برضلل اهدعي هدي دمو ،ةبادلا راتخم هجو ىلإ هرصبب انرو ،ليحنلا هدسج يراجم لك يف مدلا رافو
؟ةبادلا راتخم اي ،بلكلا دلو اي ءاسنلا نع لأست ..طقاس تنأو
 هتلبـق جاـجزـلا قلغـي نأ لبـقو ،ةرايسـلا لـخاد ىمترا مـث ،ةـبذـبذتـم تاملكـبو هـيديـب هـئدـهي نأ ةـبادـلا راتخـم لواـحو

 تارخص عضب اَهجاجز تلصو ىتح ةرايسلا قلطنتل قلطني كرحzا داكامو ..اهل جترا ىتح ههجو ىلع ةعيرس ةمكل
.هناجيهو هعافدنا نوفقويو ،ريمسب نوكسمي ناكسلا نم عمج عرهو ..ءيش لك تمشه

 نع اهتلصو يتلا ءابن�ل نكلو ،اهيخأ لعف ةدر نم افوخ سيل بيهرلا تمصلا فوهك ىلإ نكرت ةرطعلا تتابو
 اهبلق نإف بهذ امنيأ اهبيصن نم نوكيس زاوف نأ نم ةريثكلا رثوك دوعو مغرو ..زاوف تيب يف ريبكلا سرعلا ةماقإ
  .نانئمطlا أشي مل

:61 ةيشاح
 يهف كلذل ،اقلأت رثكأو ،انس رغصأ اهتقايل لماك يف سانلا مامأ رهظت نأ وه لارنجلا ةزيزع لغشي ام مظعأو

 ةقGحلا تاعاق ىلإ باهذلا ىلع صرحت امك ليمجتلا داوم ىقرأو ،سبzGا رخفأ ءانتقا ىلع صرحلا لك ةصيرح
ةضايرلا ةسراممو

 :62 ةيشاح
 راتخـم ةـيدلبـلا زـمر ىلع ءادتـعlا ةمهـت هـل ةهـجوـم ينينرـzا ريمـس تلقتـعاو يحلا تمـهاد دـق ةـطرـشلا نإ ليـق

 كـلذ نـع لزانـت دـق ةـبادـلا راتخـم نإ ليـقو ،دـيدـجلا مهيـح يف #نـطاوـzا حلاصـz ةـيدقفـت ةـلوـج يف ناـك دـقو ،ةـبادـلا
.هتيعر دارفأ دحأب ةمحر
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 رقتــست داكــتاــم ةيــلاــع ىقيسوــم ..دــيراــغزــلاــب ديعبــلا ءاضفــلا قــناعــت ىرــخأو ..ءانغــلاــب ايــلاــع حدصــت رــجانــح

 عباتــي يساركــلاو كــئارKا ىلع عزوتــي نايتفــلا نــم عمــج ..هيــف نــعونتــيو صــقرــلا يف ±فتــي تايتــف ..ريغتــت ىتح
...تايتفلا ةلزاغمو صقرلا يف ةكراشملل ىدارفو ىنثم مهضعب ضهنيو اقفصم صقرلا

 ..اهرصخو اهديجو اهعباصأ تنيز يتلا ةيبهذلا عطقلا تارشعبو ،يديلقتلا اهناتسفب ةلقثم ةزيزع تلخدو
 ىلإ باهذلل هسفن دادعإب عارس�ا بوجو ىلإ بضاغ عفترم توصب ههبنت تحارو اهنبا ىلإ ةرشابم تهجتا
سورعلا تيب

 قــئاــقد lإ يهاــمو ..ةفيلــخ تيــب ىلإ اهقــيرــط قشــت ثGثــلا تارايســلا تــناــك ىتح ةدودعــم قــئاــقد lإ يهاــمو
 ..ليللا باجح قزمت تارايسلا قاوبأ تعفترا دقو سورعلا لهأ مهلبقتسا ىتح اضيأ

 ةردب داعتبا هكرتيس خرش يأ ..بلقلا عبنم نم تراف ةعمد سبحي ناكو ..ةردب نم ابيرق سلجي ةفيلخ ناك
 ؟..ليمجلا رمسKا اهفيطب هركذت تناك يتلا اهتدلاو حمGمو اهحمGم ىلإ اقوش ئفطي بذع يأو ؟..تيبلا نع



 هدبـك ةذلـف هبلـق فاغـش نـم فطـختل دتمـت ةنـئاـخ ادـي اهسـحأـف ةوسنـلا دـيراـغز اهتلـتو تارايسـلا قاوـبأ تعفـتراو
 يف ابــغار اهطغــضو اهــقوطــف هــعارذ دــمو ،ضغــلا اــهدــسج ىلإ ليحنــلا هدــسج صرو ،اهيــلإ بذــجناــف ،ةزــيزعــلا
 #ـتدبلـzا اهينيـع رـئاتـس يخرـتو ،اهـنزـح دـيزيـف اهيـلإ لقتنـي هـنزـح سـحأو ..ةوـبKا فـطاوعـب معفـzا هبلـق اهـلاـخدإ
:عمست داكت l ةمتمت يف بKا اتفش تكرحتو ،عومدلاب ةنوحشzا ةمتاقلا بحسلاب

.يتينب كيلع كوربم
 اهينيــع نــم نزــحلا رطمــي نأ يشخو ..هــبارطــضا لGــطأ #ــب هــتاملــك ترثعبــت دــقو ،هــلوقــي امــع ثحبــي تكــسو
:لصاوف

..كرومأ �ا حلصيس
:ديدشلا نزحلا ةأطو تحت ءوني تفاخ توصب هبيصت هتنبا عمسي وهو تكسو
..ةفئاخ انأ
 ؟جوزتتــس ىتم نكــلو ؟ةــياهنــلا لوهجــم قــيرــط ىلإ هتنــباــب عفد لــه ؟جاوزــلا اذــه ىلع ةقــفاوــzا يف أطــخأ لــه

 ؟ماع ةريبدت ةليل جاوز :لئاوKا لقي ملأ نكلو ؟هيف تاباسحلا ةرثكل لخد lو ،اردقو ءاضقو اظح جاوزلا سيلأ
..هيلع مدقأ ام ةحصب هسفن عانقإ لواح اثبعو

:Gئاق هتنبا ىلع لامف نهديراغزو نهؤانغ عفتري هيلع ةوسنلا لفحم لخدو
- l اجراخ بحسناف ،ةوسن رادلا ت�تما دقو ماقو ةلوجخ ةماستباب ىمر ..كعم انأ يفاخت 
 ةليقثلا سبzGا يف اعيمج نكرتشا نهنكلو ،نهرامعأو نهماجحأو نهلاكشأ تفلتخا دقو ةوسنلا اهب طاحأو

 lامـج ترـهظأـف نويعـلاو هافشـلاو هـجوKا تـنوـل يتلا غابـصKا ةرثـكو ،ةفلتخـzا بـهذـلا عطق ةرثـك يفو ،ةـفرـخزـzا
 .ىرخأ #ياحأ احبق ترهظأو ،انايحأ

 عم لدابتيـــل زاوـــف نلبقتـــسيو ..ءانحـــلاـــب سورعـــلا بيضخـــت يف نـــكراشـــي ةوسنـــلاو دـــيراـــغزـــلاو ءانغـــلا عفتراو
 ..اـــهرمـــع نـــم #عـــبرKا يف ةاتـــف تـــناـــك نهنيـــبو ،اهعـــم روـــص ذـــخK اهـــترواجـــم نـــبوانتـــيو ..مـــتاخـــلا سبـــل هـــسورـــع
 ..ةيعيـبر ةقـيدـح يف فقـت ةـفاـج ةرـجش نوكـت داكـت ..دوعـلا ةـفاـج ..ةـماقـلا ةلـيوـط ..دـيداـخKا ةـيداـب ..نولـلا ةبـحاـش
 اريـماـك اهقـتاـع ىلع لمـحت تـناـكو ..ائيـش سـبGـzا ءGـغ lو هـجوـلا ءGـط اهيـف ريغـي مـل ..تـسبيو ..اهـقاروأ تلـبذ
.يهانلا رم£ا نك دقو اهتينبو ةزيزع ىلعو سورعلا ىلع ةزكرم ،ريوصتلا ةيواز ريغتل قئاقد تبثت ،ريوصتلا

 ءيقلا جومــبو ..ةرــثانتــم اعطــق هقشــي داكــيو اهــغاــمد جاجــف برضــي ةعــبوزــلا هــنأــك دــيدــش راودــب ةردــب تــسحأ
 اعيمج مهيف حيصت نأ تمهو ،تارضاحلا حمGم يف #تلباذ #نيع تعفرو ..اهمف ىلإ اهموعلب ربع عفدني داكي
 ةوهقـلا عيزوـت يف ةطـشاـن عيمـجلا هوـجو يف ةضـيرـع تاـماستـبا عرزـت يهو اهيـخأ ةـجوز تحـzو ..ينع اودعتـبا
.تايولحلاو تابورشzاو

 نهفكأ لهصتو ،تاماستبlاب نهروغث قرشتو ،يناغKاو ثيداحKا نلدابتي ناردجلا ىلع نئكتي ةوسنلا تقلحتو
 يل يف ±فتــي تاصــقار رثكــيو نــهددــع لقــي تايتــف نــم عضب ةقلــحلا طــسوو ءانغــلاــب نــهرــجانــح قزــقزــتو ،قيفصتــلاــب
 عفتريو ،تارضاحلا ىدحإ نم دوقنلا ةعطق فطختف اهدي دمتل ميرك ةجوز ،رخ£ #ح نم عرهتو ،ةضغلا نهداسجأ

.هل ىدُهzاو هتبحاصو غلبzا ةركاذ حيربتلاب اهتوص
 دـقو ،اـياكحـلا نوـلدابتـي هـناريـجو ةفيلـخ براـقأ نـمو ،هـئاـقدـصأو زاوـف براـقأ نـم لاـجرـلا عمتجا ىرـخأ ةـفرـغ يفو

 ةفيلــخ ناــك ..هفــئافــل صمــي مهضعــب ناــك يذــلا ناــخدــلا بحــس مهــسوؤر تلــعو ..حرــفو ةداعــس مهمظعــم هوــجو تلــع
 تاـيولـحلا مهيلـع عزوـيو فويضـلاـب بـحرـي اطيشـن ناكـف مـيرـك اـمأ ..كاذ وأ اذـهل ةلـماجـم lإ هاـف حتفي داكـيl اتـماـص
 نم نحص اهب ةينيص ةعومجم لك طسو تعضوو ،دارفأ ةتس نم تاقلح عيمجلا قلحتف ءاشعلا تقو ناحو ،ةوهقلاو
 دـقو لـكKا يف عيمـجلا عرـشيو ،مـحللا عيزوـتو قرـzا بـص ةـعومـجzا دارـفأ دـحأ ىلوتـيو ..مـحللا نـم رـخآو يسكسكلا



 .نوحصلا يف قعzGا تابرض lإ هعطقت l ،ناكzا ىلع قبطم تمص ميخ
 ،اهيـحانجـب ةـفرـفرـم ةـحرفـلا اهـلوـح ىداهتـت زاوـف تيـب ىلإ ةـسورـع ةردـب فزـي مـخضلا بـكوـzا ناـك دغـلا يفو

.اهانيع هب فرطتف اهبلق يف امتاق دوسأ نزحلا روكتيو
:63 ةيشاح
 ،روضحــلا طــسو #ــفراعــلا دــحأ فقــي نأ يهو ،سارــعKا يف حاربتــلا دامتــعا داــمرــلا #ــع ناكــس ةداــع نــمو

هءادهإ عفري نzو هبحاصو غلبzا عفترم توصب ركذيف سورعلا وأ سيرعلا ىلإ ةادهم ادوقن ىقلتيو
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 مـلو ماـيKا هذـه اريثـك ركـف ..دـيدـشلا بعتـلاـب Gقثـم نـهذـلا تتـشم اركبـم ةـعرزـzا لـخدـي ارـج هيـمدـق ةفيلـخ رـج

 لـــهو ؟بـــئاـــص يأر زاوـــف نـــم ةردـــب هجـــيوزـــت لـــه ..هسفـــن يف دراـــzاـــك فقـــي ريبكـــلا لاؤســـلا لازاـــم ..اثـــير lإ منـــي
 .اعزف #فصن رطشني هبلق سحيو ؟؟مأ ؟رمKا اهب رقتسيو لاحلا اهل ميقتسي

 ءارقــش سورعــك ةئــفاد سمشــلا تــغزــبو ..لــئاــسوــلا لكــب ىسني نأ لواحــي ناــك ..هلمــع يف اعــيرــس سمغــناو
 هسفنو ىخارتي ةفيلخ دسج أدبو ..ةضيرع ةماستبا اههجو تلعف ضرKا تغدغدو ..قورشلا ةحفص �مت داكت
.ةعجر ريغ ىلإ ةبراه رفت هسواسو تحارو ،نئمطت

 ةرايـــس ىأرـــف هرصـــب عفرو ،اـــضرأ هدـــي نـــم طقســـي شـــفرـــلا كرتـــف برتقـــت ةرايـــس توـــص هعمـــس ىلإ ىهانـــتو
 ةرايســـلا ىقلي عفدـــناو ..�ا ءاـــش نإ اريـــخ :هسفـــن يف ددرو هيعبـــصإـــب هفـــنأ حسم ..هـــهاجـــتاـــب باسنـــت ةـــطرـــشلا
 ةحـفاصـzاو ةيحتـلاـب اوـعرـسأو ..هـل #قـفارـمو نودعـس طـباضـلا اهـفوـج نـم غرفـت تـحار ىتح فقـت تداـكاـم يتلا
:لوقي عرسأ يذلا ةفيلخ ةئدهت نادصقي امنأك

؟�ا ءاش نإ اريخ
امئاد ريخلا رشن انتمهم
:فدرأ مث ةماستبا هيتفش ىلعو نودعس طباضلا اهلاق
 ..ةوهقلاب انلبقتست نأ وجرن انك
:لاق مث مGكلا أدبي نيأ نم فرعي l اتماص تاوطخ ةفيلخ مهعم ىشمو
معط Gب تراص ةايحلا لك ..مGكلا ..مونلا ..بارشلا ..ماعطلا ..جمسو ءيش لك طمس -
 تعزوت دقو نايطرشلا ريسي ناك امهفلخو ،ءاغص�او يشzا يف رمتسا يذلا طباضلا دري نأ نود تكسو

 فيخـzا تمصـلا اذـه عطقي نأ ةفيلـخ ىلع اـمازـل ناـكو ،ةـلاـض نـع ناثحبـي امـنأـك ةـعرزـzا ءاحـنأ لـك يف مهـنويـع
:لاقف

؟هلتاق نعو ينينرzا زوزع ةثج نع نوثحبت متلزام
:ثيدحلا ءدبل هنم للستي اذفنم طباضلا دجوو
هلجأ نم انئج يذلا اذهو
 نأ نود ارسفتـــسم طـــباضـــلا يف هينيـــع عفرو ،مد نـــم هيـــف اـــم لـــك تبحـــس ةـــصاصـــم نأـــك ةفيلـــخ هـــجو عقتماو
:طباضلا لصاوو قطني

.ةعرزzا هذه يف ةنوفدم ةثجلا نأ انملع
 عفتراو ..ةلهرتzا هنطب ترعقتو ..هانيع تفرطو ..هاتفش تشعتراو ..ةفيلخ دسج لك يف تيمم ردخ ىرسو
:هيقدش يف ةددرتم تاملكلا تمثعلتو ..ةنكاد ةقرزب هيتفش غبصف همف لصو ىتح هبلق طاحأف ضابقنlا

l ا كرتنzيل ةعرزG وl اراهن



 وـهو اـعدوـم هدـي طـباضـلا دمـف ،امهـئاـعدا قدـص ىلع لدـي ائيـش ادـجي نأ نود طـباضـلا ىلإ نايـطرـشلا داـع
:لوقي

  كلاوقأ عامس ىلإ ةجاح يف نحن ..زكرzا يف ادغ انروزت نأ وجرأ
باحسنlاب عرسأ دقو فدرأ مث
.ائيش شخت Gف ةيداع تاءارجإ
 طغـضو ،هيتبـكر #ـب هـسأر سد دـقو افـقاو ناـك ثيـح سلـج دقـف ةفيلـخ اـمأ ..ةدعتبـم ةـطرـشلا ةرايـس تقلطـناو
.هرسأب ملاعلا امهنع عنميل هيتحارب هينذأ

 ناكو ..قرحzا شحوتلا ىلإ ليمت تأدبو ،اهئاهبو اهقنور نم اريثك تدقف اهنكلو تعفترا دق سمشلا تناك
.اعجفم اقيعن نوكلل فزعيو ،ادود ضرKا يف دراطي نابرغلا نم برس

 يسركـلا ىلإ طـباضـلا دنتـسا دـقو ،ءGيـخ يف ةـيداهتـم ةـعرزـzا ضرأ ىلع ءاـقرزـلا ةـطرـشلا ةرايـس تـباسـنا
 ؟نزــحي مأ حرفــيأ هسفــن ةرارــق يف ردــي مــلو ،ةضــقانتــzا سيــساــحKا نــم جيزــم هسفــن يفو ،قــئاســلا راوجــب لوKا
.كلذل Gيلعت يردي نأ نود

 نــم تائــم اهيبــناــج ىلع تــماــق دــقو ،اثــيدــح دبعــzا قــيرطــلا ىلع تــعرــسأو ،#ميــلا ىلإ ةرايســلا تــجرعــناو
.حساك موجه عفدل ادعتسم فقي دونجلا نم دشح اهنأك روبعلا نم سمشلا عنمت فاصفصلاو ورسلا راجشأ

 ..ةرضخلا ةجل يف اددجم ضوختل انيمي تجرعف اهتعرس نم تففخ مث ،#ليم نم Gيلق رثكأ ةرايسلا تعطقو
 راجــشأ #تفضــلا ىلع تــماــقو ،ةقــئاــف ةــيانعــب تتبــث روخصــب اــشورفــم ناــك لــب ،ابــبدــم ةرــzا هذــه قــيرطــلا نكــي مــل
 رضخـلا حمGـم ىلع قرـشتل اـضرأ حطبنت ةـحرفـلا تأدـب ائيشـف ائيـشو ..حمGـzا ةمستبـم ..هوـجوـلا ةحيبـص ةريغـص
 رقلاو رحلا هجاوت هتانبل تلازام ،لجع ىلع اثيدح ينُب ريغص تيب ديعب نم ىءارتو ..لهسلا ت�م يتلا ةعونتzا

.ةببدم ةيتنمسإ حئارشب فقسلا يفتكاو ،ةيراع
 هـــطوـــب هديـــب لمـــحو ،#تبـــكرـــلا تحـــت اـــم ىلإ هـــلاورـــس رمـــش دـــقو ،هلمـــع ســـبGـــم يف مداخـــلا ناميلـــس جرـــخو

 نود فوخو حرف هسفن يفو ،اهيلإ عره ىتح ةرايسلا رصبي ناميلس داكامو ..هسبلب مهي دوسKا يكيتسGبلا
..هدي يف ناكام يمري نأ

 حفاصــي وــهو ناميلــس عرــسأو ،نايــطرــشلا هدعــب لزــنو ،نودعــس طــباضــلا لزــنو هنــم ابــيرــق ةرايســلا تفــقوــتو
 هـجرـخأو ،ةطيسبـلا هـتايـح لوـطlو ةقـباسـلا ماـيKا يف ائيـش لعفـي مـل هـنأ دـكأتيـل هـتايـح رتـفد بيلقـت ىلإ عيمـجلا
:هلاؤسب هتاحبس نم طباضلا

.كلمع يف اطيشن اديعس كارأ
نمزلا نم ةعاس اهنع داعتبlا ىلع ىوقأ l يتايح يه ضرKا
ةطرشلا زكرم ىلإ كانوعد ول ىتح
 دربـلاـب سـحأ دـقو ،ةظيلغـلا هعـباـصأ كرفـي حارو ،هـطوقسـب ةجـض ثدـحأ ىتح ابـناـج طوبـلاـب ناميلـس ىمرو
:اددرتم لاقو ،اهيف تاريعشلا قدأ ىلإ للستي

"كبلق فاخي Gف كدي لعفت l":لوقي لثzاو ..شقاني l ةلودلا رمأ
 هبتشي ام لك نع اثحب كانهو انه مهنيعأ فرفرتو ،مهقانعأ نودمي ةعرزzا ءاجرأ يف ةطرشلا لاجر قرفتو

 لـك يف ةـطرـشلا لاـجر ناعـباتـت هانيـع تـحارو ،دراـب لاثمتـك ادـماـج يقب لـب ،هـناكـم نـم ناميلـس كرـحتي مـل ..هـب
 لـك اهـل ىنمتي لـظ يتلا ةزـيزـع ىلع اـحرـف رقتـسيو ،ىرـخأ اـكوكـش داـترـي هنـهذ حار امنيـب ،مهـتانكـسو مهـتاـكرـح

.هبابشو همدو هقرع قعل يف ةيحلاك تننفت يتلا يهو ،رش
 اــهرــهنو ..ةريــحو رذــح اهينيــع يفو بابــلا ربــع اهقنــع تدــم دــقو ،هــتأرــما دــجيل تفتــلاــف هفلــخ ةــكرــحب ســحأو



 هقشــت بابــلا دنــع ةفــقاو تلــظ لــب ،ةيلــك يفتخت نأ نود فلــخلا ىلإ ترقهقــتو ..ةيلــك رودــي نأ نود هدــي عباــصأــب
 ىلع زيــكرتــلا لــصاوو ،لابــي مــل هنكــل اــهرــمأــب ناميلــس رعــشو ..بارــغKا ءlؤــه نــع هنــم صصلتــت اطيســب اقــش
.نيدئاع هنم اوبرتقا دق اوناك نيذلا ةطرشلا لاجر

عرازzا هذه ىدحإ يف انه تدجو دق باش ةثج نأ انملع
 اهـلوـح جسني سانـلا لايـخ نكـلو ..اراهـنlو Gيـل ةـعرزـzا كرـتأ l اـنأ ليحتـسي ؟ينينرـzا زوزـع ةثـج دصقـت -
ةبيرغ اصصق

 ةرايســلا فوــج يف اعيمــج اومــتراو ..ةــطرــشلا زــكرــم ىلإ اــحابــص دغــلا يف رضحــي نأ طــباضــلا هنــم بلــطو
 ىتح ههابتنا تفلت ملو ،ةلمنأ ديق كرحتي مل يذلا ناميلس فلت ةعبوز ةكرات ناكzا رداغت ةعرسب تقلطنا يتلا
..عقو اz احرش هنم رظتنت همامأ تفقو يتلا هتجوز
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 تحz اهنكل اديج بابلا دنع فقاولا رت مل ،ةذفانلا نم اهتبقر دمت ةرطعلا تعرهف بابلا ةفينع تاقد تزهو
 ةيـــلاطـــيإ ةعبقـــب ىطغzا سأرـــلا ىلعأ تحـــzو ..امـــشو ت�تـــما دـــقو بابـــلا ةبتـــع ىلع اهـــب دنتـــسي ناـــك يتلا هدـــي
 تبحـسو ..اـم ارـش رـمKا يف نأ اهبلـق اهـثدـحو ،ةـماقـلا ريصـق ..ةينبـلا يوـق باـش قراطـلا نأ اهـل #بـتو ،ءادوـس
 تاوطخ وطخت تداكامو ..جورخلا نع اهاخأ عنمتل تعرهو ،ىرخأ ةرم تاقدلا تعفترا دقو ةذفانلا نم اهسأر
 هنأك بابلا اداس فقي طوبرزلاب أجافيل هتفاحنو هلوطب ريمس رهظو ،بابلا قافطصا اهعمس ىلإ ىهانت ىتح
.ةوقب هيلإ هبذجو ،ةيوقلا هبلاخمب هيلع ضقناو ..اهركو نم ةسيرفلا جورخ رظتني شحو

:ميظعلا بركلا هنع درت اهلع تاريربتلا نم ةلمج مدقي عرسأف ،¤نإ رمKا يف نأ ريمس كردأو
 ةيمـك ذـخأنـل ةـسوـمرـك رامـعو ،روعـل دارـم عم رضـحأـس ةليلـلاو ..غلبzا لكـب كتئـج دقـل ..طوـبرز يخأ اريـخ -
..ىرخأ

 ..كدايسأ برضت Gجر تحبصأ اريخأو ..كمف قلغا
 جادوأ ىلع طغــض همــف دــبزأ دــقو طوــبرزــلا نكــل ،رــمKا حاضــتا رظتنــي تمصــلا مزلــف ائيــش ريمــس مهفــي مــلو
:لاقو عطقني هسفن داك ىتح ريمس

zا يس ؟..تكس ذاz؟برضي تاريخلا بحاص راتخ
طوبرزلا تابرض ءاقتا لواحي وهو ابيجم عرسأف رمKا ريمس مهفو
انفرش ىلع ىدعت وه نكل
هلوسرو �ا ةنس ىلع مهzا ةئمب ىتح ةعبرأب ةثGثب هلوسرو �ا ةنس ىلع جاوزلا ؟مارح جاوزلا لهو -
 هينيـع طوـبرزـلا عفرو ،هلمـحت ةرطعـلا هيـلإ تـعرـهو ،قاورـلا لـخاد هفصـن طقسـيو بابـلاـب مطـتريـل ريمـس عفدو 

 ناتــسفلا ةــفرــش ىلع اهــيدــهن فصــن زرــبو ،لامشــلا تاذو #ميــلا تاذ رقــشKا اــهرعــش ىمارــت دــقو ةرطعــلا حملف
 فرعـت لـهو ،بلكـلا دـلواـي ةـبادـلا راتخـم :هسفـن ايـجانـم هبلـق ىلع ضعـي وـهو ادعتبـم طوـبرزـلا عرـسأو ..رمـحKا
؟رامحلا اهيأ ةرطعلا قشنتست فيك

 رـهاظتلـل وأ ..هتـخأ ماـمأ تـسيد يتلا هتـماركـل مقتنيـل طوـبرزـلاـب قاحلـل اعـفدنـم ةـعرـسب افـقاو ريمـس ىوتـساو
افئاخ سيل هنأ اوعمتجا نيذلا ناكسلا مامأ

 ريمساي هعد -
ريمس درف ،ةرطعلا ردص يف #ئدص نيرامسمك نازرغنت هانيعو يصمامحلا ساعد اهلاق
نوجسلا جيرخ ،بلكلا دلو هوفت



 اــهرــجزــي عفدــناــف ،ةرطعــلا نــتافــم ىلع ةعــفادتــzا مهــنويــع حzو ،تيبــلا ماــمأ اوعمــجت نــيذــلا ةرثــك ىلإ هبتــناو
 ،روعل دارم ديعب نم لبقأو ،نوقرفتي اوعرشف اهومهف هينيع نم ةرظنب عمجلا عفدو ،بابلا هفلخ قلغأو ،لخدتل
 نـــع ثـــيدـــحلاـــب ضيفـــي نأ ةيشـــخ كـــلذ نـــع ريمـــس هـــلأســـي مـــلو ..ضرـــzاو بعتـــلا تاـــمGـــع هحـــمGـــم ىلع تدـــب دـــقو
 ،هلتقـب ادـعوتـم طوـبرزـلا عم هتـثداـح يكحي هيلـع ضاـفو ..ءابـطKا رـهشأو ،ةلمعتـسzا ةـيودKا عاوـنأو ،ضارـمKا
 فرعيـل روعـل دارـم ضبـن اـساـج lإ ةقيقحـلا يف نكـي مـلو ..انجـس هرمـع ةيقـب كـلذ هفلـك وـلو ،هنـم ايـندـلا فيظنـتو
.رمKا نم هفقوم

 ،طوبرزلا ةلباقz ةباغلا ىلإ هتقفارم بوجوب ريمس ةسومرك رامع عنقأ ىتح ةثداحلا ىلع مايأ lإ ضمت ملو
 نـم أدبـت نأ بجـي فدـهلا وحـن قرطـلا لـك ..هـب عنتقاو رـم�ـل ملستـسا ىتح داـكاـمو ،رـمKا لوأ راـثو ريمـس راـفو
.هلتق ىلإ قيرطلا ىتح ،طوبرزلا ىلإ برقتلا

 ..لماكلاب قيرطلا قلغت تصارت ةمخف تارايس ..ةباغلا افلد #ح نزحلا ةءGمب تحشوت دق سمشلا تناك
 ..اهتيبثــــت نــــع ليلــــلا زــــجع دــــقو ،بيــــهرــــلا تمصــــلا ةقــــنرــــش قزمــــت تاهقهــــقو حايــــصو ،جيجضو ءانــــغ تاوــــصأو
 اعـيرـس تـبرـستف تاكحـض عاقـيإ تايتـف تـفزـعو ..ةـيواخـلا هـتدعـم ىلإ هربـع تللـست ءاوـش حئاور هفـنأ تـغدـغدو
 ىرـي وـهو مـجحأ هنكـلو ،اهيلـع أكـتاو ةريبـك ةرـخص راتـخا يذـلا رامعـل ائيـش لوقـي نأ مـهو ..هـتوهـش نـماكـم ىلإ
 وهو شوحشح جاحلا امهب قحلو ،زكرzا وحن اعفدناو ،تارايسلا ىدحإ نم lزن دقو ةفاقثلا ريدمو ةيلاzا ريدم
 ،ةعمـجلا هـب يلصي يذـلا ضيـبKا صيمقـلا سفنـب شوحشـح جاحـلا ..ءيقلا نـم جومـب يمرـي انيـحو انيـح ضملتـي
 .ارارم هب جح يذلا صيمقلا سفنب امبرو

 رــبونصــلا ةرــجش عذــجب اقصتلــم هــناكــم دمــجف ،ديعــب نــم اــمداــق طوــبرزــلا ىأر دــقو تكــس هنكــل لوقــي نأ مــهو
 تاملــك ارطمــم رمهــنا يذــلا طوــبرزــلا لبقتــسي تاوطــخ ةــسوــمرــك رامــع عفدــناو ..هنــمً ءزــج راــص ىتح ةمــخضلا
ةعذقم

 ؟وـه نـيأ دارـمو ..دـهشتلا نـم ىتح هـمرـحأـس ..ايـح هنـفدأـس ؟..ينادـحتي لازاـم ؟..تأـي مـل ؟وـه نـيأ ...دـلو -
...ـ.س نئمطا نكلو ،فرشلاب نرهاظتي مث ،ةيادبلا يف نهضارعأ نعبي ءاسنلاك انءاقل ىشاحتي اضيأ وه

 ةسومرك رامع متكتي ول اجرو ،تGضف �تمي هميقتسمو ،lوب ئلتمت هتناثم سحأو ،هناكم يف ريمس دمجتو
:رامع در عمسي وهو ،رخبت هملح نكل هيلع

 lإ كــل بحــيl وــهو ،هيلــجرــب كءاــج ريمــسو ..انلــك انيلــع قــباــس كريــخو ،ريبــك كبلــقو ،لــقاــع تــنأ طوــبرزاــي -
.ريغصلا كيخأك هلماع ،ريخلا

 عرـسي اـم ردقـب ةعـساوـلا ءارـحصلاـك وـهو ،هـتGضـع لـك يف ءاخـترlاـب سـحأو ،طوـبرزـلا جازـم ريغـت ةـعرـسبو
 ىقلتي نأ نود ريمـس اـيدانـم هـتوـص ةـسوـمرـك رامـع عفر اضـيأ ةـعرـسبو ..ةدوربـلا يف اضـيأ عرـسي باهتـلlا يف
 ،ارــثأ هبــحاصــل دــجي Gــف ناكــم لــك يف ثحبــي عرــهو ..ىودــج نود هــتوــص اعــفار ةثــلاــثو ةيــناــث ءادنــلا داــعأو ،ادر
ديدج نم هنيكارب روثتو ،طوبرزلا سقط دعريو ..اباوجُ ريُِحي Gف ةسومرك رامع كبتريو

برهو كعم ءاج بلكلا دلو
!انه ناك بيجع
:اشهدنم طوبرزلا در
.اضيأ يعم ادهاش نوكتسو ..همد نم يوترأو ،ةاشلاك هحبذأس ،ةرzا هذه هتنايخ ىلع دهاش تنأ
 #ــح ..قيتعــلا يحلا يف عقي لازاــم يذــلا هتيــب ىلإ داــعو ،ةداعــلاــك دوــسKا سيكــلا ةــسوــمرــك رامــع لمــحو 

 ئــجوــفو ،ريغصــلا شوحــلا باــب حتفي هرادأو ،لفقــلا يف ريبكــلا حاتفــzا عضو ..فصتنــي داكــي ليلــلا ناــك هلــصو
 هـب ةطيحـzا تويبـلا فقـسأ هيطغـت ةبـقارـم زـكرمـك يلامشـلا نـكرـلا يف ىوزـنا يذـلا ضاـحرـzا نـم ثعبنـي ءوضـلاـب



 مداصــتو ،ءاــzا بــص توــص هعمــس ىلإ ىهانــتو ؟حابصــلا ذنــم Gعتــشم ءوضــلا وــه يسن لــه ..بــناــج لــك نــم
.هسفنب افرعم ريمس توص اهعطق ةلئسKا تارشع هسفن يف ترادو ،ةيديدحلا يناوKا

؟انه تنأ ،بلكلا اهيأ
 ريبـــك ضرعـــمو ،تاردـــخملل رـــكوو ،مامـــحو ،خبطمو ،دـــقرـــم يهف ،تايـــحGصـــلا ةددعتـــzا ةديـــحوـــلا هتـــفرـــغ حتفو

 تارـم هتحـتّ نأ يذـلا يدـيدـحلا رـيرـسلا قوـف كـلاهـتو ..تGثمـzاو تايـضاـيرـلاو تاينغـzا روـصو ،ةعيلـخلا روصلـل
 هيــــمدــــق يف مدــــلا ىرــــسو ،اديعــــب هاــــمر مــــث ،ددمــــم وــــهو هءاذــــح عزنــــي حارو ،عطقتم تــــفاــــخ #ــــنK نــــكرــــي نأ لبــــق
 داـك دـقو ،دوـسKا يتنمس�ا فقسـلا ىلإ هرصبـب اـنرو ،اديـج امهكبـش #تلـلا هـيدـي ىلع هـسأر عضو ،#تـمروتـzا
 هlوـلو ،جحلل اهعمـج يتلا لاوـمKاـب تيبـلا اذـه هـل ىرتـشا يذـلا نسحـzا كـلذـل ةقيمـع ةوـعد عفرو ..بـكانـع ئلتمـي
zكـــلاو ططقـــلا ســـنؤـــي ن£ا ىتح لاز اـــGا بzا عراوـــش يف ةدرـــشzا تاـــهوـــف ىلع مانـــي ،ةنـــيدـــzىلعو ءاتـــش زـــباخـــ 
 امـجن راـص نأ ىلإ ،ةنطيـش يحلا �مـي Gفـط ناـك ذـم هـطولْبـَل شايـع هـترـكاذ ىلإ زفـقو ..افيـص تادربـzا تاـهوـف
.اهميقو ةيرشبلا هسفن يف نعلف ،ملاعلا تاريماك هفلخ محازتت

 ارظنتم هرصب قشب هقمري ةسومرك رامع راوج ىلإ سلجو ،قطني نأ نود هلاورس مازح طبري ريمس لخدو
 هـجوـي بأ هـنأـك ثدـحتي عفدـناو ،هـناكـم يف ةـسوـمرـك رامـع ىوتـساو ..بجـي امـم رثـكأ هبلـق فجـترا دـقو ،لوقـياـم
 دـي يف ةـلآ درـجم هـنأـب هفـصوو ،طوـبرزـلا بلـق ةبيـط هـل دـكأو ،نابجـلا هـفرصـت نـع هـمl ..ريغصـلا هنـبl هحـئاصـن
 قـــهزـــتو ،ضارـــعKا كهتنـــتو ،مـــمذـــلا عابـــت كانـــه :هيـــف اـــناـــك يذـــلا ناكـــzا ةيمـــهأ نـــع هـــثدـــحو ،ةريبكـــلا شوـــحوـــلا
.ءامدلا صمتو ،كونبلا بلحت كانهو ،ةريبكلا بصانzا ىرتشت كانهو ،حاورKا

 نسحي يتلا ةيبطلا باشعKا مزحل اعئاب تاونس ذنم ةنيدzا لخد يذلا شوحشح جاحلا هتشاش ىلإ زفقو
 يف امكحتــمو ..اــجاــحو ايلصــمو اديــسو اريــنويلــم مــث ..مــث ..اــبرــهم مــث..رــئاجــس عئاــب مــث ..لبجــلا نــم اــهءاقتــنا
:ليوطلا همGك متخو ..#لوؤسzا رئامضو ..سانلا باقر

 تـنأو ..اكـيرـمK ةبـسنلاـب ةفلـختzا بوعشـلاـك مهيـلإ ةبـسنلاـب نحـن ..مهـل رـئامـض lو ..ىلوطـلا مهـيداـيأ ءlؤهـل
.هتعقوق هيلع قلغي نوزلحك مهرورش نع اديعب ىوزنا ىتح ..يوايحيلا حتافب اولعف يذلا ام فرعت

:64 ةيشاح
 ماـع لـك جحي املثـمو ،لوKا فصـلا ردصتـيو دـجسملل ىعسي املثـم ،ةدـحاو ةلمعـل ناهـجو شوحشـح جاحـلاو

 اهميقـــــي يتلا وهلـــــلا ســـــلاجـــــم ىلإ اضـــــيأ ىعسي ،ةلـــــئاطـــــلا هـــــتورـــــث نـــــم #ـــــيGـــــzا #ـــــكاســـــzاو ءارقفـــــلا ىلع قفنـــــيو
 عيدـب لوقـل دـيدرتـلا مـئاد وـهو ،هـل اـنوـع مهـجاتحـي نـz هـلاـم نـم عفدـيو ،وهلـيو ،دـبرعيـف ،هـلاثـمأ ءاـيرـثKاو نوـلوؤسـzا
 :هريغ هتسارد نم ظفحي مل يذلا نامزلا

هلاح لذبــ ندعقت l     ةـلآ لك كقزرل لمعا
هلاحم l زجعي ءرzاف      ةميزـع لكب ضهناو

)21(
 رـكابـلا حابصـلا عم دصـقو هـطولْبـَل شايـعو ناجـلا ريصـن هتقـفرـل راتـخاو ..هـتاـمازتـلا لـك ةـبادـلا راتخـم ىغلأ

 قدي ةبادلا راتخم لجع ..اهزواجت lو اهريسفت ىلع اوردقي مل ةبهر ةثGثلا سوفن يفو ..يوايحيلا حتاف لزنم
 تحارو ،حتاف قافر نم مهنأ ةناظ باحرتلاب ةثGثلا ترطمأو مKا تلطأو ،هلصافم لك ةبهرلا تكلمت دقو بابلا
.اهنبا ناذئسا نود قيرطلا مهل حسفت

 دــقو حتاــف برطــضاو ،ءامســلا يف نودعصــي مهــنأــك مهسفــن قاــض ىتح حتاــف ةرــجح نولــخدــي ةــثGثــلا داــكاــم
 هسيــئر يف هرصــب بلقــي حارو ابــناــج اــيادــهلا نــم ةلمــج ناجــلا ريصــن عضو ..هــتولــخ ةــلاثحــلا هذــه هيلــع تمــحتقا



 للــستت بتكــلا حئاور تــحار دــقو بيــهرــلا وبقــلا اذــه نــم مــهدولــجب اورفــي ىتح ثــيدــحلاــب لــجعي نأ هوــجرــي امــنأــك
.مهميشايخ ىلإ

 قلـحزتـت تلـظ تاملكـلا نكـلو ،هبتكـم نـم هعـم اـهرـجي ءاـج تاملـك رتجـي حارو هسلـجم يف ةـبادـلا راتخـم لملمـت
 فــقوــzا اذــه يف مــهؤرــجأ وــه شايــعو ..ثــيدــحلا ىلع هثحــي هــطولْبــَل شايــع ىلإ هرصــب لوحــف هيتــئر يف ةصــئاــغ
ةلوفط جئاشو حتاف #بو هنيبف

:انيزر ائداه لظي نأ لواحي وهو هطوْلبَل شايع لاق
 كانئج دقو ،#فقثzاو #يضايرلاو #نانفلاك اهريهاشمب رختفت ندzاو ةنيدzا ةرخفم كنأ حتافاي فرعت تنأ
 .مهم رمأ يف #ثوعبم

 ءيجzا رس نعِ ةثGثلاِ هوجولاِ ةهGب يف ناشتفت اتلظ هانيع امهدحو ،ةدحاو ةملكب يواحيلا حتاف سبني مل
:لوقي وهو هتريح ةبادلا راتخم هيلع عطقو ،حلاكلا دوسKا دامرلل عيبانيب lإ رفظي Gف

 ةمدخ يف كجاتحي ..كيلإ انلسرأف لارنجلا ديسلا انفرش دقل
 راصف هكلمت يذلا دومجلا ةءارق نولواحي ،يوايحيلا حتاف هجو سيراضت يف فرطلا نوبلقي ةثGثلا تكسو

 حتفتو هينعـي l رـمKا نأـك باجـي�ا وأ يفنلاـب درـي نأ نودو ،مادقتـسlا اذـه رـس نـع لأسـي نأ نود ادراـب lاثمـت
 مخض نوزلحك رسلا نع هطوْلبَل شايع

 لـفاـح خيراـت لارنجلـلو ..نـطوـلا نـع اـعاـفد هـتايحضـتو اهلـهأو ةنـيدـzا ىلع هلضـفو لارنجـلا ةميـق فرعـت تـنأ
.نطولا بابشل اسبق ىقبتل هتاركذم بتكي نأ ررق كلذل داجمKاب

هتعطاقمب مهي ةبادلا راتخم ظحلي وهو هطوْلبَل شايع فقوتو
 ةــباتكــلا اــمأ ةيــسامــحلا هبطــخ اهــب بطــخي نا lإ نسحــي Gــف ةيــبرعــلا اــمأ ةيســنرفــلا نقتــي لارنجــلا ةدايــسو -
ةكربلا مكيفف

 ةثــج درــجم وــه امــنأــك هــناكــم يف ادــماــج رمتــسا لــب مهعــيدوتــل يوايحيــلا حتاــف مقــي مــل جورــخلاــب اومــه #ــح
 ىتم ىلإو ؟..عيمـجلا ناـقذأ ىلع كحضـلاو خيراتـلا فيـيزـتو ليـجدتـلاو بذكـلا لسلـسم رمتـسي ىتم ىلإ ..ةدراـب
 عنصن #ح مهفختسنو سانلا نويع عدخن ىتم ىلإ ؟تيغاوطلاو #هفاتلل ةقزترم مهمGقأ ءابدKاو باتكلا عيبي
 ؟ءارخ نم ةهلآ مهتوجع نم

 ىلإ هعـم هلمـحي نأ دوعـت يذـلا هـسارـك يف رـطاوخـلا نـم ةلمـج لـجسي حارـف هـسأر يف راكـفKا بـكانـم تعـفادـت
 ..لبجلا يف هتولخ

 :ناونعب بتك
"َةْحنzِا"

:هايُْؤر مهيلع ¤صق ..ِهئارُزوَ سْلجمَ عََمج ...
ِ.لاَزغلاك ُوْدعأ ِيسفن اَهدعبُ تيأر ..¤يقاَسُ كْلدتً ةعوُطقمً Gُجرأُ تيأر -
 :ُمُهريِبكَ لاَق
 نم ىْفشُتَسو ،َْكيقاس اهبَ كْلدَت مثِ ،ة¤يع¤رلاِ لُْجرأْ نم اًْضعبَ عَطقتْ نأ اَيُؤرلاُ ريبَْعت ..انlْوَمَ رُمعُ �اَ لاطأ -
.اًدوُُقع َكَمزl يذلاَ ِكَللش

:لاقو ًاررش مهlَْوم َحَدْقنا ..مَهتِنْسَلأ اُوَدَرْدزا مث ..¦يَرْقبعلاِ رِيْسف¤تلا َاذهلُ ِسْلجzاَ ل¤له
ِ.كيِلاع¤صلاِ لُْجرأِ عطق يف ِيلاْعفأْ نع اًريْفكتٍ قوعم ¤لكلً ةْحنِم تْص¤صخ ي¦نأِ ة¤يعرلا يف اوُنْْلعأْ لب -
 ُمَهُلْجرأ اًعيِمج اوَُعطق دقوِ ءاََرُزولاُ ريبك ُمُهم¤دقتيِ ةيع¤رلاُ دارفأَ َرْهمجتُ ْرجفلاَ َغزبَ #ح
:ناونعب بتكو



..."ُم̈كبر انأ "
 اًعيمـَج انـِْمزـَل ..²رـَقوٌ درـب ¦وجـلا يفَ ناـكو ..²رـِص اَهيـف اًفـِصاـعُ حي¦رـلاِ تـَناـك ..ا¤نـمٍ ةلْفـغِ #ـح َىلعَ ةَنـيدـzاَ لـخد

 َْ#ـعُ بـُْقرـَن اَنْتِبـفُ بـْع¨رـلا اـَنَرـ¤ثد .ِ.نGيِغـلاِ ريِخشـك وأِ باـَئ¦ذـلاِ ءاَوُعـك انـَبولـُقُ لِصـيُ هـُتْوـصَ ناـكو .ُ.َحرْبـن l اَنـَتويـب
 ََجرخأ انُْعمجَ لََمتْكاَ #ح .ِ.ناَسن�ا ْءيش lِإٍ ْءيش ¦لك ِنمِ هيف ،ِةَحا¤سلا يفُ فقيُ هانْدََجو ى¤تحَ داَك اَمو ،ِْحب¨صلا

ُ.ِكْلَمن ام ¦لكبِ ْهيِلإ ِيْمرن اَنُْحرو انَهاَوْفأ اًعيَِمج اَنَْرَغف .ٌ.ناَوْعُفأَ وه اَذإفُ َهتَماق ¤َدمو ،ٌتا¤يحَ ِيه اذإَف lاَبِح
 َ:لاَق انْتَكسفَ حاص
...ِيت¤َرَجو ِيت¤بُجَ يهو ..ِيلاَِغبو يلاِعنْ ْمتنأ .ُ.َةنيَدzا ِهذه ِيل ..َىْلعKَا ُم̈كبر انأ -
 :اَنَْرأَج ..اًناَوُْعُفأ ىَداََهت ..اًعيَمج اَنسَرخ
 .َ.تنأَ تنأ ..َىْلعKا اَن¨برَ تنأ
.¦بَرلاِ ْشرع ىلإُ َدعا¤َصتِ لْبَحلاك̈ َدتْمتُ ُهتَماقو .ُ.قانْعKَاِ ت¤بَأَْرشاُ هاَف¦شلاَ تُْكَستْ نأَ نُودو
:ناونعب اثلاث بتكو

"َمن¤صلا"
..اُهماْمكأٍ ةقاَبِبَ َةئيَِربلا مَهنوُيعَ ق¤وط .ِ.ة¤بََحzاَ ْربِت مِهبوُُلق يفَ رَذب
..ِ#مKا ..مُكِمداخ ..و ..َىْفوKا ..مُكنْبا ..انأ - 
.ِ.بلقلاِ ْشرع ىلع هتََعَفر مث .ٍ.راغَ ليلاكأُ #يار¤شلاوُ ةِدْروKا هْلوَحْ تََمن
 ِريِسـِْكإـب هُنِْقحـتوِ #طـلاَ ْءفد هنـم̈ َصتمـتٍ طوُبطـْخأَ ُعرذأ مهـُتِدْروأو مُهنيـيارـَشْ تَدـغِ ْشرَعـلا ىلع ىَوَتـساَ #ـح

 مــهو ¦بُجــلا يف مــهاــََمر .ِ.ناَيِْغبــي lٌ َخزرــب مَهنيــبو هَنيــبَ راــصو ..اًهــَلإ مــث .ٍ.هــَلإَ ْفصــِن مــث ..اًَمنــص راــص ..¦برــلا
اهلاصنٍ ماِهس نمً َةقاب مِهبوُلق يفَ َفَذق مث .َ.نوَرأْجي

..َربْكKا ..مُكَهلإ ..و..َىْلعKا ..ُم̈كبر ..انأ -
هوَُلكأ مث .ً.ًَةوْجع مه¤بر اوُخَسم 
:اضيأ بتكو

"قاَِرتْحlا"
 ..ىواهتــــَتُ ناردــــُجلا ..ءيش ¤لــــكُ مهتلــــَيٌ شــــّحوتــــُمٌ #¦نــــتُ را¤نــــلا !ةعــــِجافــــلا لْوَهــــَلاــــي ..يفُ را¤نــــلا تعــــلدــــْناو ....

 ُع¤طقتت ..هوتْعــzاــكِ عراو¤شــلاَ طــسو يرــَجتو ..ْءيش ¤لــكُ قنخــيَ ةــقورْعــzاُ هَعــباــصأ̈ دمــيُ ناــ̈خدــلا ..قِرتحــتُ راجــَْشKا
 ..لاع¦نــلاــك .ِ.ةّدرــشzُاِ طِطقــلاــكَ نوضمــي ..لاؤ¨ســلا يف̈ حلُت ..مهــلأســَت .َ.سا¤نــلا فــِقوــُت .ُ.قرعــلاَ ُكلــسَغي ..كــُسافــنأ
 ..باــبذــلاُ ه�مــي .ً.امــتاــقَ دوــسأً Gيــل ..كحضــلا لْوــَن ىلعَ نوجسنــَي ..كانــُه اوــناــك م̈هلــك ..ةحيســَفَ ةــحاــسُ لــخدــَت
 ¦لـك يفُ قّدـحت ..ْكيَنيـعُ كرفـت ..كَرعـشُ كرفـت ..كـَسأر̈ ضخـت ..ةاوحـلاُ حايـصو ..تاـنوـُلابـلاوِ تارا¤فصـلاُ جيجضو
 ..تاـــفاســـzَاُ علتبت ..ودعـــَت ..ناـــ̈خدـــلاُ مGـــَظ كُرـــصاحـــي .ِ.ناري¦نـــلاُ ةنســـلأ كُرـــصاحـــت ..ر¤يغـــتَ ءيشl ..تاـــهاجـــ¦تlا
 .ُ.قَلقلاوُ سأيلاَ ُكعلتبَي

 lٌ ةهاتم ة¤قزKا̈ لك .ٍ.قاقز يف̈ بصيٌ قاُقز ..بورهللٍ ذفنم نعُ ثحبت ..ودَعتَ تقلطنا ..ْكيرخنمُ نا̈خدلا ازَغ
 اذــهَ كــماــمأ .َ.كــلوــحَ ءيش l ..كدــَسجِ ءاحــنأ ¦لــك نــِم رــ¤جفتيُ قرعــلا ..ْكينيــع نــِم رو¨نــلاُ قرــسيُ ناــ̈خدــلا ..يهتَنت
 ..كـَلوـح ْءيشl ..باو¤صـلاَ ْندقـف ..نويُعـلاَ ندقـَف مو̈جنـلا̈ لـكَ كفلـخو ..بارـِحلاـبوِ سوؤفـلاـبَ لـبرـست .ً.اراتـتُ مG¤ظـلا
 ُرـــــجانـــــحٌ ةـــــحوـــــبذـــــم ..كـــــَلوـــــحَ ءيش l ..بابَيـــــلاِ ضرKاِ ةدروأ يف ..ششعـــــُت را¤نـــــلا يذـــــهو ..بارـــــ¤سلا اذـــــهُ ريـــــغ
 رـه¤زـلاُ علتبت ..ْضرKاِ هذـهُ قوقـشٌ ةعـساو ..بار¨تـلا اذـهُ قورـعٌ ةـقونشـم ..رـيراح¤شـلاُ ةنسـلأٌ ةـعوطقـم ..ِلدانعـلا
 يوعــَتْ تــلازاــمو ..نوعــَبرأ اــهدعــَب ..نوعــَبرأ̈ رمــت ..ت¤رــم نوُعــبرأو نوعــَبرأ ت¤رــم ..باذِعــلاَ مــئاس¤نــلاو .َ.َحْزوَقــلاو
 ْكنــم اوــقرــَس ..كدــْحوَ تــْنأو ..باَور ¤لــكو .َ.داّدــش ة¤نــج ي¦طغت ..بار¨تــلاوَ داــم¤رــلا يْفسُت حي¦رــلا ر¦فصــُت ..باــئ¦ذــلا



 اوـقرـَس ..لي¤لـلاَ موجـن كنـِم اوـقرـَس ..ليخ¤نـلا فعـَس كنـِم اوـقرـَس ..باقـْلKا ¤لـكو ..ءامـْسKا ْكنـم اوـقرـَس ..ضب¤نـلا
 ¤لـــك اوـــَقرـــس ..با̈علـــلا كـــِناســـِل نـــِمو ..ةـــماَميـــلاَ ءاـــقرز ْكينيـــع نـــِم اوـــقرـــَس ..! بارـــَخلل اـــي ..داؤُفـــلاَ ءفد .َ.سيِْقلـــَب
 َقشِعــــلاُ ِسرامــــت ..كدــــَحو يضَمت ..باح¦صــــلا بلــــَق يف قْو¤شــــلاَ ةــــ¤خزاــــي ..يب¤نلاْ #ــــع نــــِمً ةحفــــناــــيَ تــــنأو .ٍ.ءيش
 َوحـــن يْضمت ..باتِكـــلاو ان¤ســـلاو .ْ.#عـــلاَ كيـــتأـــت ..رـــَهوجـــلاَ كيـــتأـــيِ قرزKا نـــم ..بارِتـــغlاُ قـــناعـــت ..قارِتـــحlاو
 ..بائِتكlاَ ةواِشغُ ليُزت .ً.ارطع ر¦جُفت .ً.ارِكب عجاُضت ..دل¤صلا

ءGَخلاِ ضرKا ىلع وَُكlوُه اَهعجاض يتبحأ اي انُتنيدم -
ءامل¤ظلاُ د¦دبُي ناكً اردب اهقُفأ ِنمَ لاتغاو
ىهتنzُاِ ةرِدس ِنم اَهنيياَرش ¤ثتجاو
ءاَنفلاو د̈ودلل اَهسوُمشْ تمْلسأ انُتنيدم
 انُتنيدم اََهف
l ءاهُلبلاَ ريغُ بجنُت. 
...............
 يتلا هتاحيص ململي نأ هيلع ..هنفس لك قرحي نأ ن£ا هيلع ..ءارس�ا ةبيقح دعي يوايحيلا حتاف ماق اهدعب

 مهـنورـت l مكـنإ سانـلا اهـيأ" داـمرـلا #ـع ةنـيدـم ناكـس يف حاـص اـم اريثـك ..عرز يذ ريـغ داو يف اهقلطـي لـظ
 اــم ..ماعنــلاــك مهــسوؤر تزرغــنا ىتح ضرKا يف مهــهابجــب نوــصوغــي اولــظ مهنكــل "نودــجاــس مكــنl Kإ اراغــص
.ةنعللاب ردقلا مهيلع ىضق دقو ءlؤه يف يوايحيلا حتاف هلعفي يذلا

   
 )22(

 ىتحو ىواهتـــي داكـــي ىتح زتـــهي حار يذـــلا عمGـــلا ينبلا بابـــلا ىلع اهبضـــغ بصـــت تـــحارو اهفـــك تطـــسب 
 دنـع افـقاو يوتـسي داـكاـمو ،ةلـعافـلا يه هـمأ نأ كردأ دـقو فاحلـلا تحـت نـم زاوـف زفـقو ..هلـك تيبـلا هادـص �مـي
 ثحبـــي اتـــهاـــب فـــقوو ،هتـــجوز نضـــح هاقلتـــف فلـــخلا ىلإ عجارـــتو ههـــجوـــب مطـــتراـــف هتعـــفد ىتح هحتفـــب مهـــي بابـــلا
 يتلا تاملكـلا تائـم ههـجو يف تـفذـق لـب ائيـش لوقيـل هلـهمت مـلو ..اهبضـغ ناـفوـط اهـب دـسي ةملـك ةـيأ نـع هيـلاوـح
 :اهلوق lإ هلصي ملو اهيتفش #ب نم تواهتف ضعبب اهضعب رثعتو تمحازت

 اثويد ترص
هتمانم مادنه لدعي وهو لاق
...يمأاي
:لوقت اهتنك عمست يهو نزح يف اهفلخ يخارتzا دوسKا اهرعش رامغأ ملت ةردب تعجارتو
.هحتفت يه ..بابلا حتفي l لاجرلا ديس
 ءاـzا نـم اوـلد رمـجلا ىلع بصـت نأ تدارأو دقـح نـم تارمـج اهينيـع يف تأرو ةزـيزـع ىلإ ةردـب ترادتـساو

:ءودهب تلاقف دربيل
ةزيزع يتلاخ ريخلا حابص
ةنماثلا ةعاسلا لمعلا #لخدت
:زاوف لاق 
طبضلاب كلذ وه -
:تلصاوف هباوجب همأ يلابت ملو
فصنلاو ةسداسلا ن£ا ةعاسلاو



 وــهو هتــعاــس زاوــف لــمأــتو ..سافــنKا قدأ ىتح ةطقتلــم اهيــنذأ حتفت يهو اهــبايــث ضعــب ريغــت ةردــب تــحارو
:لوقي

..اركبم تقولا لازام
اهقلقو لارنجلا ةزيزع ةروث ىري وهو هسفن ىلع شمكني تكسو
.حابص لك كلذ ريضحت بجي كدحو تنأ ؟امهرضحي نم روطفلاو ةوهقلاو
 ذنـــم اـــمامـــت انئمطـــم اهبلـــق نكـــي مـــل ..هعـــقوتـــت تـــناـــكاـــم وـــهو ةوقـــب تأدـــبو تأدـــب دـــق برـــحلا نأ ةردـــب تـــكردأو

:ةلئاق تعفدناو ،ةعرسب اهبايث سبل تلمكأو ،ةيادبلا
 رضاح ..رضاح
 ،ضرKا ىلع هنــم فرــط ىلدــت دــقو ةــفاحــلا ىلع موكــت يذــلا ءاطغــلا قوــف هرــيرــس ىلإ زاوــف سلــجو تــجرــخو

.نامKاب هرعشت نأ لواحت امنأك امهضعب ىلإ اهيدي ةعماج اهنبا نم رثكأ تبرتقاو ،اهتدح نم ةزيزع تتفخو
؟اماع سرعتت له ..اذه اهيفكي ارهشْ تسرعت
؟راقتحlا مأ فوخلا وهأ ،ببسلا يردي نأ نود همأ ىلع زاوف دري ملو
 ...#عبصإ كل عضأس ..ثويد ..ريغ اهمGك نم زاوف عمسي ملو ةدعوتم ةزيزع تجرخو
 تبحسنا دقو ..ةزيزع ..ملاس ..زاوف ..راطف�ا ةلواط لوح نوقلحتي ةرسKا دارفأ ضعب ناك ةعباسلا دنع

.اهتفرغ يف امهنم لك تلازامف ةديرفو ةرون امأ ..اهترجح ىلإ روطفلا دادعإ دعب ةردب
 ابضـغ هيـلاوـح عزوـي زاوـف ناـكو ..ةـلواطـلا رداغيـل ببـس يأ رظتنـي ناـك امـنأـك ةlابـمl يف لـكأـي مـلاـس ناـك

 تضفــخ مــث ةداــح تارظــن امهيــف ةزــيزــع تعــفرو ..لــكKا يناوأــب اهــثدــحي ناــك يتلا تاوــصKا لGــخ نــم ارــهاــظ
:اهمف ىلإ عفدنا يذلا مGكلا ليس نامتك ىلع وقت ملو ،يبرمو ةدبز اهزبخ نهدت ترمتساو اهرصب

؟اهيلع ناقفشت
...يمأاي ةردب
...ةسورعللو تيبلا ىلع ةديدج تلازام
  ...كل لخد l تنأو ينبا #بو ينيب اذه ..تكساو كروطف لوانت -
..ةزيزع نذأ ىلإ اهنم لصو تامتمتب lإ دري نأ نود افرصنم بKا ماقو 
 رجح نم بلق -
:تدرف
كسأر جشت
 طرخناو ناتخKا تلصو دعبي ناك #ح ..تأي مل هنكلو سولجلاب همأ رمأ ارظتنم ءودهب اضيأ زاوف ضهنو
.مKا هيورت تناكام ىلع تاهقهق يف عيمجلا

 تاصـقارـلا ماسـجأو ةينغـzاـب lو نوـيزفلتـلا اهثبـي ناـك يتلا ةينـغKاـب لابـم ريـغ لابقتـسlا ةـعاـق بKا لـخدو
؟باسحو ريدقت وه مأ ؟اقح ردقو ءاضق جاوزلا له ..قيمع ريكفت يف صاغو تايراع هبشلا

 توـص هيـلإ ىهانـتو ،ةlابـم نود حتفي بابـلا مـلاـس عمسو اتـفاـخو ،اـيوـق سرـجلا توـص عفترا مـث بابـلا قدو
 نكـل ..ناميلـسب ءاـجاـم طقتلـي هلـع بابـلا ربـع هعمـس لـسرأو دعقـzا ىلع ىوتـساـف رـمKا هراـثأو ،مداخـلا ناميلـس
 .فويضلا نم عونلا اذه لابقتسl اصيصخ تممص ملسلا تحت ةفرغ ىلإ هتداقو رم�ل تطاتحا ةزيزع

 ادـب ةريبـك ةيـبرز دوـسKاـب طـقرـzا ضيـبKا اهـطGـب تطـغو ،ةمـيدـق كـئارأ ثGـث اهـب ادـج ةعـساو ةـفرغـلا تـناـك
 رادـــجلا يفو ،يوتـــش يعيبط رظنـــz ريبـــك راـــطإ قلـــع بابـــلا لـــباقـــم لـــيوطـــلا رـــسيKا رادـــجلا ىلعو ،مدقـــلا اهيلـــع
 يف ناكو ،رخ£او #حلا #ب بلكلا ةريشكت اهنم ثعبنت ةقيدحلا ىلع لطت ةريغص ةذفان تحتف لباقzا ريغصلا



 ةزــيزــع هــب تــسحأ فيفــخ درــب ةــفرغــلا يف ناــكو ،ناردــجلا ىلعو فقســلا يف حيباصــم هتمــعد تــفاــخ روــن ةــفرغــلا
 هاتبــكر تدتــما دــقو #تلــيوطــلا هيــقاــس #ــب ادــعابــم سلــجف ناميلــس هــب لابــي مــلو ..اهيــلإ ءفدــلا عمــجت تــشمكناــف
 ملحي ناك يذلا ةوهقلا ناجنف هل بلطت ملو ،اريثك ةزيزع هلهمت ملو ..هردص ىلعأ نGصت اتداك ىتح ناتظيلغلا
 تحتـفو ،ءاضيبـلا ةريغصـلا اـهدـي ىلإ اهـسأر تدنـسأو ..هـتراـيز رـس نـع ابضتقـم lاؤـس هـلأسـت تـعرـسأ لـب ،هـب
ةرهام ةطق ناميلسل تدبف اهينيعو اهينذأ

 وـــهو ،مهنيـــبو هنيـــب راد اـــم لـــك نـــعو ،ةـــعرزملـــل ةـــطرـــشلا ةراـــيز نـــع يكحي لمـــzا ليصفتـــلاـــب ناميلـــس قلطـــناو
 اهزهت ملو ..ةتبلا انكاس كرحت ملو ..نفج اهل فرطي مل ةزيزع نكل ..اهلوقي ةملك لك ريثأت ىدم هينيعب بقاري
.افينع ازه اهنايك زهتس اهنأ #قي ىلع وهو ةريخKا هتلبنق ىمر يذلا ناميلس لاق امم ةملك ةيأ

 ةعرزzا يف ةنوفدم ينينرzا زوزع ةثج نأ يف ريبك كشلا نأ طباضلا ينربخأ -
 فيــك اهيلــع صقــي لــصاوــف ،داــع ريــغ ائيــش رــي مــلو اهحــمGــم لGــخ هينيعــب سوجــي تاظــحل ناميلــس رظتــناو 

 ..هثيدح لمكي ملو ..هب در باوج لكو ..هيلع حرط لاؤس لك نعو ..مهءاعدتسا ايبلم ةطرشلا زكرم ىلإ بهذ
 فهكــلا اذــه يف رودــياــم فاشتــكا ىلإ ةــقرــح هسفــن يف تــناــكو ..اهــلوقــي نأ دــيرــي ةريثــك ءايــشأ هسفــن يف تــناــك
.هرارسأ ىلع قلغzا قيمعلا

:ةلئاق فقت يهو هتأجافو
- l ا كمهيKإ لمع ةطرشلا ءارو سيل ..رمl ا مهوتKا قلخو ءايشKريطاس 
 ةوهـق ةحـئار هفـنأ يفو ةـماقـلا دتمـم جرـخو ةريبكـلا هديـب ةريغصـلا اهعـباـصأ نضتـحاـف هحـفاصـت اـهانمـي تدـمو
.اهقذي ملو اهب ملح

 اهيطـــــبإ تحـــــت اهـــــيدـــــي تـــــسدو ..اهيـــــعارذ تنـــــثو ..اهيفتـــــك #ـــــب اهـــــسأر تـــــسد دـــــقو ةعيشـــــم ةزـــــيزـــــع تفـــــقوو
.ةديدش ةريح هينيع يفو اهبناجب ملاس بصتناو ..#نخاسلا

 اندنع بيقنتلا اورثكأ
 ،اهــــجوز اهقحــــلو لوKا قــــباطــــلا ىلإ تاــــجرد دعصــــت تــــفرصــــناو ،اقنــــح #تئلتمــــم #نيــــع ةزــــيزــــع هيــــف تعــــفرو
 .اهتنعتو مKا دانع ببسب اهلك ةرسKا قحلتس ةثراكب اددهم هيتنب #ب فقو ىتح اهترجح فلدت تداكامو

 يحلا يف ةثـج دوـجو ةـعاـشإ لـقانتـت اهتفـصرأو داـمرـلا #ـع عراوـش تـناـك ةنـيدـzا يف سانـلا رـشتني نأ لبـق
 ىفشzا ىلإ ةثجـــلا تلمـــحف ناكـــzا ىلإ ةـــطرـــشلا تـــعرـــهو ..ينينرـــzا رـــثوـــك هيـــف نطقـــت يذـــلا لزنـــzا برـــق مـــيدقـــلا
.مهريغو ةزبخلا رودقو يصمامحل ساعدو بوبيشو ينينرzا رثوك تلاط تlاقتعاو ثحب ةيلمع يف تعرشو

 )23(
 اهيــلإ ةبــسنلاــب راــص دــق ءيش لــك ،فصنــلاو ةعــبارــلا ةــعاســلا براقــع تزواجــت دــقو اهتيــب ىلإ ةردــب تداــع

 يذــلا لمــحلا اذــهو ..بابــشلا قيــحر نــم يقباــم اهنــم صتمــت تداــكو اهتكهــنا يتلا ميلعتــلا ةفيــظو ..Gيقــث Gمــح
 ةمــخض ةرــك ادــغ ىتح خافتــنlاــب عرــسأ يذــلا اهنطــب فوــج نــم ربــكأ ةــعرــسب هسفــن نــع نلعــي حارو اعــيرــس ءاــج
.ةكرحلا نع ىتح اهقيعت داكت

 يف تكمهـناو ..ةفشنـzاـب اـهرصـخ تدـشف ،خبطzا تلـخدو ..اهسـبGـم تريـغ ىتح اهتظفحمـب يمرـت تداـكاـمو
.ءاسم ةسداسلا لبق لخدي نم كانه سيل دحأ تيبلا يف نكي مل ..ءاشعلا ماعط دادعإ

 اهتبـقر تدمـف ،هلـخاد ةـكرـح توـص اهعمـس ىلإ ىهانـت ..خبطzا ىلإ اعـيرـس تعـفدـناـف لارنجـلا ةزـيزـع تلـخدو
 ..ادـيدـش اعـفد هسفـن عفدـي ابيئـك انـيزـح مـلاـس لـخدو ..اهـترـجح اهتعلتـباو قطنـت نأ نود اهـتداـعأ مـث بابـلا ربـع
 اهب درفني ةحناس ةصرف اهدجوو ..بيهرلا تمصلا ةقنرش اهلمع ةكرح قزمت خبطzا لخاد ةردب دوجوب سحأو



 ..دامرلا #ع يف سانلا داسف نعو ،ةثجلا ةصق نع ،ةزيزع نايغط نع اهثدحي نأ دارأ ..همومه ضعب اهثبيو
 ذيفنـت نـع مـجحأـف اهـترـجح لـخاد اهتـكرـح توـص هيـلإ ىهانـتو ينبلا ةزـيزـع ءاذـح حz ىتح هرصـب عفرـي داـكاـمو
.هرطاخ يف لاجام

 يف هركس وه بيذي ةرطعلا عم ياشلا تاعاق ىدحإ يف زاوف ناكو ..راهنلا فارطأ وزغي ادب دق ليللا ناك
 زاوـف ةمهتـم ةرطعـلا هتعطـق لـيوـط تمـص امهنيـب دوسـي ..لاقـتربـلا ةـجاـجز #تضبـلا اهـيديـب يه نضتحـتو ،هـتوهـق
 بيلـحلاـك هبلـق نأو ..ءاقـنو ارـهط ةكـئGـzاـك هـنأ ادـكؤـم هسفـن نـع درـي عرـسأ ىتح اهلـهمي مـلو ..عادـخلاو بذكـلاـب
.ةعرسب هحيحصتل ىعسيسو هبكترا اميسج أطخ ناك ةردب نم هجاوز نأو ..ءافصو اضايب

 هبحــت تــناــك اهنكــلو ..اضــيأ بذكــلا نــم ءيش هيــفو ةحصــلا نــم ائيــش زاوــف مGــك يف نأ كردــت ةرطعــلا تــناــك
 لـه ..اـهريحـي لـظ يذـلا لاؤسـلا وـه كـلذ ؟كـلذ لـك دـيرـت اذاـz نكـلو ..هـكاكتـفا لـجأ نـم ةيحضتلـل ةدعتـسم يهو
 هذه نأ مأ ؟#قهارم تابغرو لافطأ بعل نوكي نأ ودعي l رمKا نأ مأ ؟يدحتلا درجz وه مأ ؟ةيلام عامطأ يه

 ؟راذنإ قباس نودو ةعرسب اذكه مجهت بحلا ةعيبط يه
:اهلوقب ةرطعلا هتأجافو
سماخلا اهرهش يف لماح يه
:ابعادم امستبم لوقي وهو هسفن ىلع ةرطيسلا عجرتسا مث Gيلق كبترا
l ءيش ءاسنلا ىلع ىفخي
 ينجلا اهـــيأ كســـم ةـــجاـــجز يف كنجـــسأ نأ اـــمإو ..نأ اـــمإ ..ةنينـــق يف اينـــج تنجـــس ةأرـــzا نأ فرعـــت تـــنأ -

.ريغصلا
 .ءيش لك ىلع عGطlاو ..بلاطzا ىلع رارص�ا ..همأ اهيف ىأرو
 اهتــجاــجز نــم فــشرــت ةرطعــلا تيقــب اميــف ةــzاكــzا يف طرــخنيو طــخلا حتفي عرــسأــف لاقنــلا ةفــتاــه سرــج قدو

 ءاقـل لـمأ ىلع ارذتعـم تيبـلا ىلإ دوعـي لـجعو فـتاهـلا قلـغأ نأ ثبـلاـم مـث ..هـتاـكرـح نـيوارضخـلا اهينيعـب عباتـتو
.رخآ

 ،تيبـــلا ميظنتـــب اريبـــك اـــمامتـــها يدبـــت يهو رمـــجلا نـــم رـــحأ ىلع هراظتـــنا يف هـــمأ تـــناـــك تيبـــلا لـــصو #ـــح
 ثيح لابقتسlا ةرجح ىلإ داع مث هتفرغ زاوف لخدو ..امهم ادفاو رظتنت امنأك بابلا ىلإ اهساوح لكب ونرتو
 اهتنــبا يعدتــست اهــتوــص عفرــت تــحارــف هــب هــمأ متــهت مــلو ..ةملكــب سبنــي نأ نود اهنــم ابــيرــق سلــجف هــمأ سلــجت
:رمKا اهيلإ تردصأ ىتح اهمامأ فقت تداكامو ،ةديرف

كيخأ ةجوز لدب ءاشعلا ريضحت يلمكأ
 رــماوأ ذيفنتــل تعــفدــناو ،تمصــلا تــمزــل نأ تئتــف اــم مــث ..ضــفرــت نأ تمــهو ..بارغتــسlا ةدــيرــف ىلع ادــبو

.امراع ابضغ اهينيع يف تأر دقو اهمأ
 ىلع اــهراوجــب سلــجي لازــي اــم زاوــف ناــكو ..بجــي امــك بــترــم ءيش لــك ..ةرــجحلا يف اهينيــع ةزــيزــع تلقــنو

 ةدـئاـzا نـيزـت ةـجراـخ ةلـخاد ةروـن تـناـكو ..ةعـئارـلا ةليمـجلا اهحـمGـم لـمأتـي ةرطعـلا ىلإ هـلايـخ سلـجي ..ةكـيرKا
 دوعصـلا دواعـت مـث بابـلا حتفتو تاـجردـلا لزنـت ةزـيزـع تـعرـهف ةأجـف سرـجلا قدو ..عوـن لـك نـم هـكاوـف اـهؤلمـتو
.مهzا دفاولا اذه رظتنت هب نويعلا لك تقلعتو اهفيض عم

 ةزيزع هتداقو ،عمl فGغب ةفوفلم مجحلا ةطسوتم ةيده لمحي هرهظم يف اقلأتم ميرك اهفلخو ةزيزع ترهظو
..ةبحرم تيبلا هب لخدت هارسي نم

..لقKا ىلع كتخأ رزف نحن انرزت مل نإو لهأ ن£ا نحن
 باـــــحرتـــــلا تاملـــــك يقلي زاوـــــف حارو ..اقطنـــــت نأ نود ةدـــــيرـــــفو ةروـــــن هتحـــــفاـــــصو ،هرـــــهصب ابـــــحرـــــم زاوـــــف ماـــــقو



 نلعـت ةزـيزـعو تددبـت نأ هـتريـح تداـكاـمو ،مـيرـك ءيجمب ئـجوـفو هـموـن بايـث يف هتـفرـغ نـم مـلاـس جرـخو ..ةلـماجـzاو
 ةعبوز هنهذ يفو احفاصم ابحرم ملاس عرسأو ..ةيرسKا قئGعلا ديطوت لجأ نم ةليللا مهترايزل ميرك تعد اهنأ
 اهيتفــش ىلع مــسرــت نأ ةــلواحــم اهيــخأ ىلع تملــسف ةردــب تــعرــسأو ؟ةئــجافــzا ةوــعدــلا هذــه ءارو رــسلااــم ..ةريحلــل
 ةـيدـهلا تملتـساـف اهـيدـي ةزـيزـع تدـمو ..اههـجو سـيراضـت ىلع هثكـم لاـط امـتاـق اـنزـح اهـب يفخت ةتـهاـب ةـماستـبا
 هوــــجوــــلا ىلع مســــترــــتو تاكحضــــلا مهنيــــب ىلاعتــــت لابقتــــسlا ةرــــجح ىلإ اعيمــــج اولــــخدو ..ةردــــب ىلإ اهــــب تعــــفدو
 ةريحو ةءارب اهءارو يفخت تاماستبا

:ةلئاق اهيلإ اهانميب ةريشم ةردب ىلإ تتفتلاو ةزيمتzا اهتكحض ةزيزع تهنأ
اهيبرأ يتلا انأو ،اهيمسأ يتلا انأ راذح نكل ..بيرق امع ةلفطب انحرفتس ..ةؤبللا كتخأ يهاه -
:ملاس قلعو
؟ةردبلو يل تيقبأ اذامو -
:ميرك درف
اهتدج زع يف ربكت
.ةقيقر ةماستباب ىشغzا نزحلا سفن اهينيع يف أرقيل هتخأ ىلإ تفتلاو
 ..زاوفو ميركل ةطرشلا ماهتا نعو ..عمتجzا نعو ..ةسايسلا نع اوثدحت ..ةفلتخم رومأ يف عيمجلا ضاخو

 #ـــع نـــعو ..اهـــكابـــش يف نوطبختـــي عيمـــجلا راـــص يتلا ةشيعـــzا فورـــظو راعـــسKا ءGـــغو ةـــعارزـــلا نـــع اـــثدـــحتو
:اهيلإ نوتصني عيمجلا تكسف ثيدحلا ةزيزع تريغو ..اهيف اعقاو راصامو دامرلا

 اـنانـفو ..اـنانـف ةـعارزـلا ىلإ لوحتـي نأ لبـق هـتايـح ةـيادـب يف ناـك مـيرـك نأ وـه مـكرثـكأ هـفرعـي l يذـلا لعـل -
 يبيلدنع توص هلو ..ونايبلاو دوعلا ىلع فزعلا ديجي اريبك

 يذـلا اهيـخأ حمGـم عباتـت اـهرصبـب تـنرو ،ءارمـحلا حافتـلا ةبـح ريشقـت يف تلـهمتف ةردـب ئـجافـzا رـمKا راـثأو
 انيمي هضخي همف يفام لهم ىلع كولي حارو ةدئاzا ىلع زوzا ةرشقب ملاس ىمرو ..ريصعلا سأك فشتري ناك
 ؟لكشــلا اذــهب ةرــم لوK ةرــسKا عامتــجا يف رــسلا اــم :ريبــك لاؤــس هنــهذ يفو هــتدــبز جرختــسي امــنأــك lامــشو
.؟انتداعس لمكي يذلا اذه سيلأ ؟انصقني يذلا اذه سيلأ

 بأو جوز انأف مويلا امأ بابشلا نامز كاذ
 زاوف درف ميرك لاق
...نفلاو ..كبابش ناعير يف تلزام تنأ
ةلصاوم همأ هتعطاقو
 ..بـهاوـzا لتـق lإ نسحـي l يذـلا نـطوـلا اذـه يف كتبـهوـم عيضت نأ ةراسخـلا نـمو ..انـس فرعـي l نفـلا -

..اهذخأن ايندلا ...نكل
:لوقي وهو هتسلج يف ىوتساف اهدصق مهفف هب دجنتست اهجوز ىلإ اهسأر تعفرو
:يقوش لاق

ابGغ ايندلا ذخؤت امنإ ***  ..................
 :Gمكم زاوف لخدتف حلفي ملف هلوأ نع ثحبي ارارم رطشلا ددرو
...مئاظعلا لهأ ردق ىلع
 :اهجازم ريغت دقو ،فقوzا ةذقنم ةردب تلخدتف #كحاض عيمجلا رجفناو

ابGغ ايندلا ذخؤت نكلو  *** ينمتلاب بلاطzا لين امو
 اهـيذـخف تحـت اهـيدـي تفـخاو ،فلـخلا ىلإ اهـسأر لامـف ساعنـلا اهمـهاد دـقو اهـناكـم يف سلـجت ةدـيرـف تـناـك



 لمـــح يف ةردـــب تطـــشنو ..ةوهقـــلاو ياشـــلا بصـــت ةروـــن تـــناـــكو ..ىرـــخأ لمـــجب يلابـــي lو ةلمـــج اهعمـــس طقتلـــي
ينادوسلا لوفلاو زوللاو زوجلا ..تارسكzا نوحصل لاجzا حسفتل ةغرافلا نوحصلا

:لوقت يهو ميركل هتملسو ياش سأك ةزيزع تلمح
#نانفلل يرورض ياشلا
:ةزيزع ثيدحل اتصنم هعضوو ةيناثو ةرم فشرف اهنم سأكلا لوانتو
 ماـيKا هذـه تـنوـك ،ريخـلا لـجأ نـم يلاـم لـك قفـنأ نأ ةدعتـسم اـنأو كـلذ يلع نوـفرعـي سانـلا لـك ،ةرّيـخ اـنأ -

 ةـكرـحلا مـعدKو لـب ..اريبـك اـنانـف نوكتـل كمـعدأ نأ ةدعتـسم اـنأو ،ةلـئاعـلا نـم دـحاو مـيرـك اـي تـنأو ،ةـيريـخ ةيعمـج
 ةــكرــش سيــسأتــب ملــحأو ..ةليمــجلا تاوــصKا فاشتــكl يفاقــث ينف ناــجرــهم لــيومتــب ملــحأ ..ةنــيدــzا يف ةيــفاقثــلا
 ...راهش�او رشنلاو ليجستلل

 لطـي أدـب يذـلا هتيحـل رعـش اسملتـم هنـقذ ىلع هانمـي زاوـف ررـمو ..ةبـقاـث تارظنـب ةزـيزـع هتـجدـحف مـلاـس حنحنت
 تناك ..اعيمج هوجولا لمأتي ميرك رظن ..ريطخ رارقب قطنلا رظتني نمك ميرك يف ةقدحم ةردب تسلجو ..هسأرب
 ..اهـلوـح يرـجي يذـلا لكـب ةيـلابـم ريـغ اهـتريفظـب ثبعـت ةروـن تـناـكو ..اهمـف حتفنا دـقو قيمـع موـن يف قرغـت ةدـيرـف
:تلاقف تلاط دق تمصلا تاظحل نأ ةزيزع تكردأو

 نأ عيمـجلا ماـمأ رـخفن نأ بجـي ..عزانـم نود سرعـلا ينغم نوكتـسو براـقKا دـحأ سرـع ىلإ نووـعدـم نحـن
انانف انتلئاع يف

:ابقعم زاوف عرسأو
ارضاح تنك اذإ lإ هرضحن نل
ريكفت ىلإ جاتحي عوضوم
ءايرثأ اوراص نونانفلا ..رخآ لمع لك نم لضفأ سارعKا لوخدم
 ..تيبــلا جراــخ ىلإ ةزــيزــع هتعيشــف مــيرــك جرــخ ..سلــجzا ضفــناو ةقــفاوــzاــب عرــسأــف مــيرــك ةركفــلا توهتــساو

 اهفده له ؟تلعف ام لك نم ةزيزع هديرت يذلا ام ..مستبت هقامعأو امهيناكم يف هيتخأ اكرات هتفرغ زاوف لخد
 كـش l ..مدـهتو ينبت هلـك ليلـلا تلـظو رـيرـسلا ىلع هراوجـب تددمـت يتلا ةردـب هملكـت مـلو ؟بـسحف نفـلا ةـمدـخ وـه
 ..ذئنيح ةنتفلا ران لعشتس ؟اهابأ ربخت له ..ةريطخلا ةرماغzا هذه نم ميرك عنمت فيكف ..ارس رمKا ءارو نأ
 هذــه رــس فرعــي ىتح مانــي نأ هنكمــي l ..ةأجــف هاشغــت اــساعــن اعــفاد هتــفرــغ ىلإ عيمــجلا قبــس دــق مــلاــس ناــكو
 ىلع قيمـع موـن يف قرغـت اـهرـيرـس يف ددمتـت تـناـك يتلا لارنجـلا ةزـيزـع هتـجوز ىلع ةأجـف تطبـه يتلا ةبيطـلا
.ةئداه ةيكيسGك ىقيسوم ماغنأ

:65 ةيشاح
 يفو ،مـــــعاطـــــzاو ياشـــــلا تاـــــعاـــــق يف زاوـــــفو ةرطعـــــلا #ـــــب تددعـــــت دـــــق تاءاقلـــــلا نأ ةصصلتـــــم نويـــــع تـــــشفأ
 هعــــم تضــــق اهــــنأ نورــــخآ فاــــضأو ،ءيش لــــك سدنهــــت تــــناــــك يتلا رــــثوــــك ةمعــــلا نــــم بيــــترتــــب ةنــــيدــــzا يحاوــــض
 اهتـسفانـم نـم تيشـخ يتلا هـعولعـل بضـغ تراـثأ اهـنأو ،اهـترـسأ ملـع نود ءارمـحلا ىهلم يف لاوطـلا تاـعاسـلا

.انس اهنم رغصأ اهنأو ،ةصاخ
:66 ةيشاح
 تارهس ىلع اهلام رحبو ايصخش لارنجلا ةزيزع فرشت ممKاو بوعشلا مدقتت نفلاو ةفاقثلاب راعش تحت

 ءاــفوــلا ماــسو ةــيدلبــلا اهتحنــم دــقو ،اهتنــيدــم ءانــبأ بولــق ىلع ةجهبــلا كــلذــب لــخدــت ،ناضــمر تارــهسو فيصــلا
.دامرلا #ع ةنيدم ىلع اهلضفب افارتعا
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 لــك توــص اهــكرــحم توــص ولعــي ةريبــك ةــيدــيدــح ءاسفنخــب هبــشأ يحلا لــخدــت يهو ءادوســلا ةرايســلا تــناــك

 يف هانمي لمعتسي طوبرزلا ناكو ..ضرKا ىلع هراثآ كرتي امتاق دوسأ اناخد ةيئاوهلا اهتبصق ثفنتو ..ءيش
 حامج حبكف تيبلا زواجت هنأ كردأو ..ضرKا سمGت داكت ىتح بابلا ةذفان نم ىلدتت ىرسيلا جرخيو ةدايقلا
 فقو ىتح ةرايسلاب رادتساو ،اناعz رثكأ هتهبج تدبف ءادوسلا ةيلاطي�ا هتعبق عفرف هانمي دمو ةأجف ةرايسلا
:لوقي وهو ةسومرك رامع هدشف ريغص لبحب هقلغي يذلا بابلا حتف لواحو ،طئاحلاب مطتري داكي بابلا مامأ

 تيبلا يف دوجوم ريغ هنأ رهظي لهمت
:لوقي وهو ةlابم نود هعفدو
...ـلا ةرهاعلا همأ نطب ىلإ داع ول ىتح
احمستسم كيتأيس هنأ كدعأ لقعأو ربكأ تنأ هنم كعد
 ههـجو يف قزـبأ نأ بجـي ..هـب حرصـي لـظ دـحاو فدـه ..ريمـس ىقلي نأ دـب l ..لوزنـلا ىلع طوـبرزـلا رـصأو

هدايسأ ةميق فرعي ىتح رذقلا
 ،اهيـلإ عرـه ىتح رادـجلا مدصـت داكـت #نيعـلا ةءوقفـم ءادوسـلا ةرايسـلا ىرـي داـك اـمو ديعـب نـم ريمـس لبـقأو

 يحلا اذــه يف صاخــلاو ماعــلا ثــيدــح تراــص يتلا ةرطعــلا نوبلطــي قاشعــلا نــم ضعــب مهــنأ هدلــخ يف راد دــقو
.يحلا سلاجمو دجاسzاو يهاقzا يف اهريغ نع ثيدح مهل دعي مل خويشلا ىتح ..ديدجلا

 دواــعو مطــتراــف ةوقــب هفلــخ بابــلا طوــبرزــلا عفدو ..هــناكــم دمــجو ..ريمــس ةأــجافــzا تزــهف هــجوــل اهــجو Gــباقــتو
 هـفذـقو همـف باعـل لـك عمـجو ..هقـير عGتـبا نـم هعنـم ىتح ريمـس بيـبGتـب كسـمأـف ةظيلغـلا هعـباـصأ دـمو ..حاتفـنlا
 هــباصــعأ دقــف يذــلا طوــبرزــلا هــجو ىلإ هتضبــق عفد فيــك ريمــس ردــي مــلو ،اغبــتو ارمــخ اــثولــم انــخاــس ههــجو يف
 يذاحـzا بابـلا نـم جورـخلا لواحـي ةـسوـمرـك رامـع ناـكو ..اـضرأ طقسـف ريمـس نطـب ىلإ هددـسو هرـجنخ لتـساـف
 ..ىدــه ريــغ ىلع اهــب قلطــناو ةرايســلا ىلإ طوــبرزــلا زفــقو ..قــئاســلا باــب نــم جرــخي زفقــف ىودــج نود رادــجلل
 نوـجرـخيو ،تارامعـلا تاـجرد نـم نوـلزنـيو ،باوـبKا نـم نولـسني ،اعـفد ناكـzا ىلإ نوعـفدـي امـنأـك سانـلا عمـجتو
 اقلطـناو باـش ةيعمـب ةـسوـمرـك رامـع هلمـحو ..هيـف نـم لـك عرـهف ىهقzا ىلإ ربخـلا لـصوو ،ةبـيرقـلا تافطعنـzا نـم
..ىفشzا ىلإ هب اوقلطناو ..اهوتل تفقوت ةرايس ىلإ هب

 فارــطأ نوــلدابتــي اوــحارو ةبــيرــق ناردــج ىلع اوأكــتا نابــش ضعــب lإ ةفلتخــم تاــهاجــتا يف سانــلا قرفــتو
 عمستت Gيلـق بابـلا قشـت تـناـك يتلا ةرطعـلا ةـيؤرـب نورفظـي مهلـع مـهراصـبأ نوـمرـي ..عقو اـم نأـش يف ثـيدـحلا
 #ــحو ،دــيدــشلا قلقــلا مــئGــع هيلــع ترــهظ دــقو هاطــخ ثحــي روعــل دارــم لــصوو ..اهيــخأ ىلع ةقلــق يهو رابــخKا
 دعـي امـنأـك ةظـحل فـقوتـف كانـه فقـت ةرطعـلا نأ كردأو جراخـلا ىلإ ثعبنـي ءوـض هرصـب ىلإ ىهانـت بابـلا لـصو
..هلجأ نم ءاج يذلا رمKا اذهل هسفن

 بكوzا ناك ىتح يهتنت رهظلا ةGص تداك امو ..شوحشح جاحلا ةثج ةطرشلا تملس راهنلا فصتنم لبق
 نزـــحلل مـــئGـــع تـــناـــك لـــهKا هوـــجو ىلع ..بوـــصو بدـــح لـــك نـــم اوءاـــج تائـــzا ..ةربقـــzا وحـــن فـــحزـــي يزـــئانجـــلا
 ريصـنو ةـبادـلا راتخـم ايحـم ىلع ..ميـلأ باذـع نـم جاحـلا هاقليـس امـم ةريـحو فشـت #ـلاتعـلا بولـق يف ..دـيدـشلا
.قفانم نزحب هءافخإ lواحٌ فوخ ناجلا

:يصمامحل ساعد لاق
هل عقو ام قحتسي -
 �ا ةنعل هيلع ينينرzا رثوك تيب دصقي ناك
:ةزبخلا رودق قلعف بوبيش در



.ريكنو ركنم نم هربق يف ليولا ىقليس
:هبحاصل ةبادلا راتخم رسأ بكوzا ةمدقم يف
.ددهم انلك ..نامأ ةايحلا يف دعي مل
سأرلا أطأُطم هتيشم يف رمتساو ناجلا ريصن دري مل
 جاحـلا لتـق ةمهـت هيـلإ تـهجوو ةـباغـلا يف ةفينـع ةدراطـم دعـب طوـبرزـلا ىلع ضبقـلا ةـطرـشلا تقـلأ #ـموـي دعـب

 لجأ نم عارص هنإ اولاقو ..ينينرzا رثوك لجأ نم عارص لتقلل عفادلا نإ دامرلا #ع ناكس لاق ..شوحشح
     .هدنع رمخ نم هبرشي ناكام لباقم طوبرزلل هيلع نويد عفد جاحلا ضفر دق نورخآ لاقو ..ةيدام بساكم

:67 ةيشاح
 نK نيدعاقتzا ىهقم اهيلع نوقلطي اولظ سانلا نأ lإ قورشلا ىهقم ىلع لخدأ يذلا ديدجلا روكيدلا مغر

 lإ مهلغشــي مــه l ليلــلا فصتنــم ىتح حابصــلا ذنــم رامقــلا يف نوــقرغــي ارابــكو اراغــص اهــنودصقــي نــيذــلا لــك
 مهـــــل #ـــــلاوـــــzاو نـــــيرمعملـــــل ةرمـــــخم رامعتـــــسlا دـــــهع ىهقzا تـــــناـــــك دـــــقو ،راسكـــــنlاو راصتـــــنlا ةذلـــــب عاتمتـــــسlا
 ديدج نم ثعبت ةرم لك تناك اهنكلو ،اهلخاد لبانق عرزل ارارم اهقارتخا نودهاجzا عاطتساو

ُِثلاuثلاُ ْرف�سلا
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 ةراوــن لأــس ..بارطــضاو قلــق رــهاظــم هحــمGــم ىلع تدــب دــقو ءادــغ تيبــلا ىلإ ةفيلــخ عجر ةداعــلا ريــغ ىلع

 تـعرـسأو اـهديـب ناـك اـم تـكرتـف ءادغـلا دعـت خبطzا يف يهو لاؤسـلا اهلـصو ..مـيرـك نـع مامـحلا ىلإ هـجوتـي وـهو
:لاؤسلا ديعي وهو ةGصلل أضوتي مث هيدي لسغي ةفيلخ ناك اميف بابلا ىلع ةئكتم تفقو ..هب قحلت

كجوز نعِ كتلأس
:غلاب مامتهاب تلاقو اهردص ىلع اهيدعاس تنث
- l يل دوعيو احابص جرخي ..ائيش هنع ملعأG ا نع هلأسأ نأ ىلع ةدوعتم تسلKاهدصقي يتلا نكام..
 ىتح اهيــــلإ رــــيدتــــسي داــــكاــــمو هيــــعارذو ههــــجو ففجــــي حارو هءوــــضو ىهنأ دــــق ةفيلــــخ ناــــك تاظــــحل تتكــــسو
:هلأست تلصاو



يننئمطت دعت مل مايKا هذه هتلاح
؟هماهتا صخي اميف ءيش نع كثدح له
l 
 خبطzا هاجـتاـب جرـخو ايكيتـسGـب افـخ سبـل ..ائيـش اهنـع يفخي هـنأ دقتعـت تـناـك امـنأـك هـباوـج رظتنـت هتلـمأـتو
:Gئاق قطن هنكل اهنهذ يف تمحازت ةلئسKا نم ةلمج فيضت نأ تمهو ،هتلابق تسلجو هتقحلف

 نأ دعـب ةـهارـشب نـخدـي راـص هـنأ تظـحlو ..مزGـلا نـم رثـكأ برـهتي راـص ..ةـحGفلـل ةـسامـح هدنـع دعـت مـل -
.ءيش لك نم ارجض يدبي راصو ..تاونس ذنم هنع فقوت

 اهنــهذو ةفيلــخل ءادغــلا ماعــط مدقــت تــماــق مــث تاظــحل اهــناكــم تدمــج ،ةدــحاو ةملكــب ةراوــن بقعــت ملــف تكــسو 
 تراـصو ..ةايحـلا نـم اـمربـتو اقلـقو اروتـف هيلـع تظـحl يه ىتح حيحص هـلاـقاـم لـك ..مـيرـك نـع هـتاظـحGـم ديعـي
.#خدتلا ةحئار هبايثو همف يف مشت

 اهب زيلهدلا ةياهن يف ةريغص ةيوزنم ةرجح دصقي تيبلا ىلإ ميرك للست ،لقحلا ىلإ ةفيلخ داع دقو ءاسم
 تكـلاهـت ةريغـص ةيـحGـف تlآو ،رايـغ عطق ضعـبو ،روذـب بلـع نـم ةـعومـجمو ،ءارمـح ةبيقـح اهيلـع ،ةمـيدـق ةـنازـخ
 حابصــzا لعــشأــف هدــي مــيرــك دــم ..ةــطوــبرــمو ةئلتمــم شيــخ سايــكأ ةــثGــث نــم برقــلاــب ضرKا ىلع ماظــن ريــغ يف
 مـــث ،ىلـــجع ةرظنـــب هلـــباـــقاـــم لـــك حسمو ..ةذـــفاـــن نود نـــم ةريغـــص ةرـــجح مGـــظ دـــيدبـــت ىلع وقـــي مـــل يذـــلا ريغصـــلا
 ىلإ هيدي دم ..رادجلا ىلع تتبث فوفر هل تءارتف ..قلغني داك ىتح هعفدي بابلا ىلإ هدي دمو ،lامش رادتسا
 قودنصلا حتفي حارو هيلع دعق اسيك بذجو ،لهم ىلع ضرKا ىلع هعضو ..ايكيتسGب اقودنص لمحف اهطسو
 هنضـح يف هعـضو ،ضيـبأ ايـشامـق اسيـك جرـخأـف هـفوـج ىلإ هدـي دـمو ..هـيدـل زـيزـع ةثـج ىلع هحتفـي امـنأـك ءودـهب
 تـسكعناو هتعـشأ ت�Kـت دـقو ...هـجرـخأو ..طامقـلا هنـع لـيزـي امـنأـك هـطويـخ كفـي حارو ،اـهريغـص مKا عضت امـك
 يجشلا مغنـــلا حارـــف راـــتوKا ىلع برـــضو ةشـــير لمـــحو ،ةضـــيرـــع ةـــماستـــبا ههـــجو ىلع تمســـتراـــف ،هسفـــن ىلع
 ةوشــن هــترمــغو ،ةيــحGفــلا تl£او ةــنازــخلاو ناردــجلا اــبرــط هــماــمأ تصــقارــتو ،ءيش لــك يف مراعــلا حرفــلا عرزــي

.رشبلل اzاع سيل ملاع يف قلحو ..هينيع ضمغأف .َ.بلقلاِ تَدبرع ةيوامس
 تفلـــت نأ أشـــت مـــلو ،حرفـــلاو ةشـــهدلـــل تاـــحوـــل اهحـــمGـــم ىلع تمســـترا دـــقو ةراوـــن تفـــقوو ءودـــهب بابـــلا حتُفو

 ةريغصــــلا ةــــفرغــــلا هــــب ددرتــــت انحــــل ريصتــــل دــــهشzا يف ةيلــــك تجــــمدــــنا دــــقو يغصت اهــــناكــــم يف تيقبــــف هــــهابتــــنا
.ةعساولا

 :اهقيفصت عفترا دقو حوتفzا بابلا دست هتجوز ىلع - ةفرغلا ىلإ داع دقو - هينيع حتفو
وفارب وفارب وفارب -
:ايندلا تاساعت لك سفنت هنأ سحأ دقو ،رادجلا ىلع هرهظب ائكتم دتما لب هناكم نم ميرك فقي ملو
 ةراهطلا ةغل ىقيسوzا اقح
 نبا ..نونجzاو ىليل ..ةنيثبو ليمج ..ةرتنعو ةلبع ..#بحzا صصق لك ةظحللا تركذت دقو هراوجب تسلجو
 .....ةراونو ميرك ..ةدlوو نوديز

:ادهمم لأسف اهبرقب سحأو
؟فزعلا نسحأ له
؟نانف كنأ تيسنأ ،اضيأ ءانغلا نسحتو
:لأسف ةصرفلا ةعرسب وه لغتساو
 ءانغلل تدع اذإ #قفاوت لهو
:تلأسو اهناكم نم تراث ..تعسل نمكو



.مئاهبلا قاوذأ نم أدرأ سانلا قاوذأو ..نفعلا ه�مي مويلا قوسلا ؟ينغت امو
.اهيلع ريثأتلا لواحي امنأك اهبناج ىلإ فقي عرسأو
 l ؟ةــحGفــلا نــم اــنأ تبــسك اــمو ..بعــت نودو دــك نود ريــيGــzا نوبــسكي ن£ا يلاثــمأ ..lاــم بــسكن نأ مهــzا
؟ضرKا ةمدخ يف هرمع ىنفأ يذلا وهو يبأ حبر امو ،ةزيزعلا يتجوز اي ءيش

  :هيف ترجفنا مث ةظحل هنع تدرشو
ضرKا ءايرثأ لك نم مظعأ يدنع وهف ..اهيقسي يذلا ءاzاك رهاط ..ضرKاك فيرش كوبأ -
 اكسمـــم هردـــص ىلإ دوعـــلا دـــشي هـــناكـــم يف وـــه يقبو ،ةبـــضاغـــم هيـــلإ تـــعرـــهف يكبي ريغصـــلا توـــص عفتراو

 دـيرـي لـهو ؟نـف اـندنـع لـه ..هريمـض توـص قـفاوـي هتـجوز توـصو ،هنـم فطـخي نأ ىشخي هـنأـك هـيدـي اتلكـب هراـتوأ
 بـلاطـمو ةداـzا اهنكـلو ؟سانـلا ىلع رـمKا طلتـخا دـقو كـلذ نـيأ نكـلو ..ةـلاـسر رـمKا ناكـل نذإ ؟انـف سانـلا ءlؤـه
 انميـــق ىلع ظـــفاحـــنو lاـــم بـــسكن ؟ريضـــي اذاـــمو ..يرـــع نـــم سبلـــت lو عوـــج نـــم معطـــتl ايلعـــلا لثـــzاو ..ةايحـــلا
 عوجـي مـث هتـعانـق ناسـن�ا شيعـي نأ مهـzا ،هراز املـك هـل لوقـي ناـك ،هـترـكاذ ىلإ يوايحيـلا حتاـف زفـقو ..انـفرـشو
؟مئاهبلا عبشتو ةفسGفلاو ءايبنKا عجي ملأ ؟نايس رمKاف عبشي مأ

:68 ةيشاح
 ذم هنكلو ،ءانغلاو ىقيسوzا ملعتو مسرلاو حرسzا سرام دقف ..نونفلل lايم هتعافي ذنم يوايحيلا حتاف ناك

 ناكو ،مهعقاو رييغت لجأ نم سانلا ةروث بوجوب نمآو ،ةيعامتجlا تاساردلاب فغشو ةأجف ربك ةعماجلا لخد
 اوريغيـل ةـفرعـzاو لقعـلا سـيدقـت سانـلا يف اوـعرزـي نأ ملعـلاـب نـيرونتـzا ىلع ":هاقتـلا املـك هراكـفأـب مـيرـك ثدـحي
"....هجوتو دوقت يتلا سأرلا وه يسايسلا نK ةسايسلا حGصإ نم أدبي يعامتجlا عقاولا ريغت ...مهعقاو

 يف ةقثلا دقفيو ،بيهر طابحإب باصيو ،هتاباسح لك ديعي هتلعج ةريبك تاساكتنl يوايحيلا حتاف ضرعت
     .مهحGصإ نكمي l رشبلا نم عونلا اذه نأ نمآ دقو عيمجلا نع اديعب هسفن ىلع يوطنيف اعيمج سانلا

 :69 ةيشاح
 ةــفاقثــلاو ركفــلا بتكــل هــتءارــق ةرثكــب ،ةــفرعــzا ىلع هــتذــفاــن ناــك دقــف ،يوايحيــلا حتاــف راكــفأــب اريثــك مــيرــك رــثأــت

 حتاـــف عم جرـــخي ناـــك اـــم اريثـــكو ،دوعـــلا ىلع فزعـــلا نقـــتأو ،اريغـــص ناـــك ذـــم ىقيسوـــzا بحـــي ناـــكو ،ةفسلفـــلاو
 روــمأــب لغشــنا مــيرــك جوزــت نأ ذنــمو ،لاوطــلا تاــعاســلا راــتوKا يحوــب ناعتمتــسي ةنــيدــzا ةــباــغ ىلإ يوايحيــلا
 .هدحو هzاع شيعي يوايحيلا حتاف اكرات ةرسKا

 )2(
 ناـك ..ءاـمو Gـحو ئلتمـzا رفحـzا قـيرطـلا يف اقلطـنا ..اعـيرـس فوـقوـلا امهـب لطـي مـل قورـشلا ىهقم امهتعمـج

 طيحت تأدب يتلا ديعاجتلا مغر ناعملت هانيع تناكو ..#مس بدب هبشأ دوسأ اسيك لمحي وهو ةسومرك رامع
 ىلإو ،لوزـيو ىشGتـي نأ أتفـي اـم اـناـخد وجـلا يف ثدـحت هـسافـنأ تـناـكو ..هيشـم يف ادـهج لذبـي ناـكو ..امهـب
 نأ ديعــب نــم هيــلإ رــظانلــل لاخيــل ىتحو ،مزGــلا نــم رثــكأ ططــم امــنأــك لوطــلا عراــف Gيحــن روعــل دارــم ناــك هبــناــج
 ةـبوعـص دـجي ناـكو ..يرودـلا ريـفاصـع عزفتـل لوقحـلا يف تبصـن ةـعازـف وـه امـنأـك وأ ..دـسج نود يشمي اـسابـل
.ءاروعلا هنيع ةيحان ريسي ناك هنK ةسومرك رامع عم ثيدحلا يف

 ىلإ تاــــجردــــلا نادعصــــي اــــحارو ،ىفشzا ةــــباوــــب افــــلديــــل راتــــمأ ةعضــــب اراــــسو انيمــــي افطعــــنا ىتح اداــــكاــــمو
:هثاهل داز دقو هفلخ ةسومرك رامع بديو ..فيحن رغنك هنأك ةمدقzا يف روعل دارم طني ..لوKا قباطلا

 تاناويح ..ىفشم ..هنأك
 اهـلاـق اـم ردقـب ىفشzا ةـلاحـل ادقـن اهلقـي مـل وـهو ،تاـجردـلا زـجاحـب كسمـي وـهو تمـصو ،ةـسوـمرـك رامـع اهـلاـق



:هبلق تاقد تريغت دقو فقوتف هدارم كردأ يذلا روعل دارم عافدنا ففخيل
ةفاظنلا ىتح انيفاشم يف ءيش l تقدص
 .قرو اياقبو رابغ موكت نكرلا يفو ..ةريخKا اهسافنأ ةظفl نخدت تلازام ةراجيس بقع همدقب عفدو
 ةـسوـمرـك رامـع لازأ ..ةـحارـجلا مسـق ىلإ #ـهجتم بنـج ىلإ ابنـج اراـسو انيمـي اـجرعـنا مـث تاـجردـلا ايهـنأو

 هريكفـت روعـل دارـم هيلـع عطقو ،سـماخـلا قـباطـلا يف سيـل امهبـحاـص نأ �ا دمـحي وـهو ءادوسـلا ةيـلاطـي�ا هتعبـق
:لوقي وهو

 ىفشzا اذه انل تكرت اسنرف نأ �ا دمحن
 ارس lإ هبحاص ىلع ةسومرك رامع بقعي مل
 انعنص نم تاسسؤzا يقاب نأكو
 يدــيدــحلا هرــيرــس ىلع اددمــم ريمــس ناــك ..ةــفرغــلا Gــخدو لمتحــت l حئاور مــهرــخانــم تمــكزــف مسقــلا Gــخدو

 ةيودأ تمكارت ةيليللا ةلواطلا ىلعو ،فيفخ ضيبأ ءاطغب ردصلا ىلإ هدسج يطغيو ،ةزرطzا هتدخم ىلع ئكتي
.ارينتسم ههجو ناكو ،ةمعطأو

 .هنم ابيرق #يسرك ىلع اسلجو هGبق ..هناكم ادعاق ىوتساو شه ىتح امهاري داكامو
:احزام روعل دارم لاق
.ةيضرKا ةركلا #جسكأ لك قشنتسا ىتح دعصي داك ام ..رامع نم ريخ لقKا ىلع ..ريخب تنأ -
   ..ةثGثلا كحضو
 فزن مد راث£ ةيناق ءارمح عقبب ازرطم ضيبKا هؤاطغ ناك ،رواجzا ريرسلا ىلإ هرصب ةسومرك رامع دمو
:حرشي حارف رمKا ريمس مهفو ..هيلع ماني ناك ضيرم نم

 امهـم عيباـسKا رورمـب lإ ريغـتl ة¤رـَِسKا ةيطـغأ ..ناكـzا اذـه يف #ـموـي ذنـم هـسافـنأ ظفـل باـش هيلـع ناـك -
 ةداــسوــلا اذــكو تيبــلا نــم يعم هتبلــج ءاطغــب هفلــغأ ينكل ..يرــيرــس ءاطــغ مكتــيرأ وــل ،خاــسوKا اهيلــع تمــكارــت
ءاطغلاو

 خستzا ءاطغــــلا دــــهشم نــــع هينيــــع دعبــــي نأ نود رــــثأــــتو مامتــــهاــــب حرــــشلا عباتــــي ةــــسوــــمرــــك رامــــع ناــــك اميــــفو
 :دارم امهعطاق

 رامعاي سيكلا هرأ
:ريمس لاق سيكلا ىلإ هدي دمو
l كأ ديرأG
:ريمسل لوقي وهو روعل دارم دي نع هدعبي سيكلا ةسومرك رامع بحسو
..دحاو ةصم ..ةوشنلا كحنمي امب كانئج
:دارم لمكأو
#حانج نود ريطتو
:لاقو امهلوح فرفر يذلا حرفلا يف ريمس امهراجي ملو
فلس امع �ا افع
امامإ راص
ريمس قيلعت اعباتم هناكم سلجي داعو روعل دارم اهلاق
.رخآ اقيرط كلسن نأ يأرلا ..فرحنzا قيرطلا اذه هببس ..متحم توم نم توجن -
 دـمو ..هـسأر كـيرـحتب هخيـش مGـك ىلع نـمؤـي عباتـلاـك اقبطـم اتمـص مزلـف مGكـلاـب ارـثأتـم ةـسوـمرـك رامـع ادـبو



 لك اهب ¤خب رطع ةنينق هنم جرخأو ،نيزzا اهفGغ ضف ةبلع هنم جرخأف هحتفو سيكلا ىلإ ةيناث هيدي روعل دارم
.نوكحضي اعيمج اوحارو ..هينيع ىطغ يذلا ريمس هجو

 ةبــقارــم هبــقارــي تيبــلاــب ثوكــzا هيلــع ضرفــي هوــبأ ناــك ..هيتيلــك ىدــحإ اــكراــت ىفشzا ريمــس رداــغ #ــموــي دعــب
 ..بابــلا ماــمأ ىتح جرــخي نأ هدــيرــي نكــي مــلو ..دــهج يأ لذبــي نأ lو اريثــك كرــحتي نأ هدــيرــي نكــي مــل ..ةــمراــص
:امئاد هل لوقي ناك

.ءوسلا ءانرق نم كعدو كتيب مزلا ..كدقفأ تدكو ..كمأو كاخأ تدقف ..عجاوف نم عقو ام ينيفكي -
 مGـك ذـختي ناـك هنكـل ..هنـم عاـضاـم لـك ةـضوعـم هيـلاوـح فرـفرـتو هرمغـت نانحـلا فـطاوعـب سحـي ريمـس ناـكو

 هتخأ ةمجاهz اببس هيبأ
 تقلطـناو تيبـلا جراـخ لمعـلاـب كـلاغشـناو يضرـم تلغتـسا ..ةرطعـلا بـقارـت نأ ىلوKاـف ينبقارـت تنـك اذإ -
.اهلاقع نم ةيلك

 ىلع Gـجر عضو ..ريمـس رـيرـس لـباقـم ضيـبأ يكيتـسGـب يسرـك ىلع سلـج لـب ..درـلاـب �ا دبـع لـجعي مـلو
 اضـــــيأ هسفـــــن يف ..هـــــسأر تاحتـــــف لـــــك نـــــم ثفـــــنو قمعـــــب اهنـــــم صـــــم ..لـــــهم ىلع اهلعـــــشأ ةنيـــــخد جرـــــخأو لـــــجر
 ..ةاوغـلا ةـقرـحم يف ةـشارفـلاـك عقت اهلعـلو ةاهتـشم ةليمـج ةاتـف ةرطعـلاو ةلـيوـط سانـلا ةنسـلأ ..هسفـن ضارتـعlا
:لاقف هباوج رظتني لازام امنأك هرصب هيف زكري لازام هنبا ظحlو

ةميتي اهنأ ىسنت lو بيبطلا ىلإ تبهذو ةضيرم ؟اهعم لعفأ نأ ينديرت اذامو -
 رمتـساـف عمساـم لـك ضـفر ةـمGـع اهجنشـت رمتـسا يتلا هنـبا هـجو تGضـعِ خرـي مـل هـمGـك نأ �ا دبـع ظـحlو

 :لوقي
اهتبطخ دق زاوف مأ نأ رثوك كتمع ينتربخأ
لكاشzا لك ءارو يتمع :هسفن يف ددري وهو هتفرغ نم جرخو هريرس نم ريمس ماقو
 تمـكارـت رـطاوـخ هنـهذ نـع اعـفاد ةبيـهر ةوشنـب اهصمـيو ،ريبـك قشعـب ةـفافلـلا ىلإ رظنـي هـناكـم يف بKا لـظو

 حرـج ريشقـت ىلع رصـت اذاـz ؟ايسفـن لـقKا ىلع يوـط فلـم يف ثحبـت ةـطرـشلا تـلازاـم اذاـz ،اهمـهأ ..تمـحازـتو
 هتلخدأ ةلئسأ هيلع تمحازتو ؟زوزع ةثج وه ميرك هآرام لهو ؟اقح تام له ؟زوزع ةثج تبهذ نيأو ؟لمدني داك
.قلقلاو ةريحلا تاهاتم

  )3(
 مادـقأ تاوـصأ ..تيبـلا يف ةـيداـع ريـغ ةـكرـحب لـيوـطوـب مـلاـس سـحأ #ـح Gيـل ةرـشع ةـيداحـلا ةـعاسـلا تـناـك

 عفدــناو هنــع ءاطغــلا عفد مــث تاظــحل هعمــس خاــصأو ..رــخآو #ــح #ــب ةتــفاــخ عفترــت تاــنأو ،حتفت باوــبأو ،رــجت
 لــجعو ..اهــب كارــح l نمــيKا اهبنــج ىلع اــضرأ تحطبــنا دــقو فافشــلا اهــموــن سابلــب هــماــمأ ترــهظو ،اــجراــخ
 ةكلـــح اهـــترفـــص نـــم داز ةعـــقاـــف ءارفـــص تـــناـــك ..بيجتـــست تـــعرـــسأو ..اههبنـــي وـــهو اـــهافـــق ىلع حطبنتل اـــهرادأـــف
 اـهرـهظ تحـت هـعارذ عفدو ..فـلأ امـم رثـكأ ناخفتنـم اهنطـبو اـهردـص نأ ظـحlو ..اههـجوـب طاـحأ يذـلا اـهرعـش
 هتــــجوز ىلع بابــــلا قدــــي مــــلاــــس حارو ..اهــــzأو اهنيــــنأ دادزا ىتح فقــــت تداــــك اــــمو ..فوــــقوــــلا ىلع اــــهدــــعاســــي
 فـلدـف ..دعـب دعـي مـل هـنأ باضتـقاـب هربختـل هنـع ةردـب لأسـي داـعو ..هدـجي ملـف هظـقوـي هنـبا ةرـجح فـلدو ..هيتنـبو
 ريـغ ةـهدرـلا يف ةـماقـلا ةبصتنـم ةزـيزـع تـناـك ىتح جورـخلا دواعـي داـكاـمو ..ةـعرـسب هـبايـث سبلـي حارو هـترـجح
:ملاس لأسو اهلوح تمصلا قزمت تناك يتلا ةردب مlآب ةيلابم

؟ اهل لعفن اذام
دلت ةأرما لوأ تسيل ..رمKا ىهتناو ىفشzا ىلإ اهذخ ؟اهل لعفن اذامو



 عجرو ةرايســلا دــعأــف مــلاــس طبــهو ..امهنــم مونــلا بورــه فوــخ اريثــك اهينيــع حتفت l ةكــيرKا ىلع تسلــجو
 :اهمف نم تاقلطب امهتفذق اهنكل اهناكم نم ةزيزع كرحتت مل ..تاجردلا لوزن ىلع اهدعاسيو ةردب رثدي

l ةنوجرع ةديلولا ْمَسأ ..يسنت 
 ةدئاف ام ..تمصلا مزل مث ائيس امGك اهل لوقي نأ مهو ..هدسج نم اجراخ ضاف ىتح اقنح ملاس �تماو

 سيساحأ lو هل قوذl ءيدر ءيس قولخz ءيس مGك هجوُي نأ
 نوكـي نأ ىلع رصـت ةزـيزـع تـناـكو ..اـهرصـع عم بـسانتـي Gيمـج امـسا اهتنـبا يمست نأ ملـحت ةردـب تـناـكو
.اهل اديلخت اهما مسا ىلع ةديلولا مسا

 تررـــحت دـــقو ةردـــب #ـــنأ ىلع اهـــكرـــحم يطغي ىفشzا ىلإ ةهجتـــم عدوتـــسzا نـــم جرـــخت ةرايســـلا تـــناـــك #ـــح
.اهمون لصاوتل اهترجح فلدتو اهساعن رصاحت اهناكم نم ةزيزع تضهن ..اهتوص عافترا دتشاف

 اههــجو ىلع تــقرــشأ دــقو تيبــلا ىلإ ةردبــب دوعــي مــلاــس ناــك ةرطعــلا عم زاوــف ناــك #ــح اــحابــص دغــلا يفو
 اياده ةئلتمم ةرايسلا تناكو ،نسحلاو ةءاربللً ةدرو ةريغصلا مانت تناك اهنضح يفو ،مويغلاب ةحشوم سمش
انيفد اضيغ هب رمطي امراع احرفو ارشب ضيفي ملاس هجو ناكو ....ةراونو ةفيلخو ميرك اهب ءاج ةفلتخم ابعلو

:ةربع اهتقبس دقو ةردب تلاق
...ةيح يمأ تناك ول
عقاولا قفو فيكتنلف ..نيريخم انسل اننكل ..ول
 يسنو ؟ةـساعتـلا هذـه لـك شيـعأ لـه ..رـهاطـلا تنـب ةيبـهذ تـجوزـت وـل هسفـن ةرارـق يف لوقـي وـهو مـلاـس در

 ماــيأ ىلإ ىرــكذــلا هــب تداــع دقــل ..تيبــلا ىلإ دــئاــع هــنأو ةرايــس قوســي هــنأ يسنو ..ةريغصــلا اهــتديــلوو ةردــب
 يه لــهو ؟#نبــلا نــم اهــل مــكو ؟لعفــت اذاــمو ؟ن£ا يه نــيأ ..ةيبــهذ هلــك مــلاعــلا ىرــي ناــك #ــح ةــعافيــلاو ةــلوفطــلا
 ةيبـهذ تـنرتـقا دقـل ؟اهـطاقتـلا ىلع اصـيرـح وـه ناـكو ،امـئاد هلصـت اـهرابـخأ تـناـك كـش نود ؟اهـتايـح يف ةديعـس
 تيبــلاــب يه تــنأمــطاو ،اهيــف هلــك مــلاعــلا ىرــيو اهبحــي ناــك هنكــل لــخدــلا دودــحم طيســب لــماــع ..هــفرعــت l باشــب
 ترــشك نأ ىلإ ..ءادعــس شيعــن نأ مهــzا ءارقــف وأ ءاينــغأ شيعــن نأ مهــي lو ،هــب تدعــسو هــل تصلــخأو دــيدــجلا
.اهجوز اهنم توzا فطخ #ح اههجو يف ايندلا

 ..هارــسيب اهــمأ دــعاســيو هانميــب ةريغصــلا لمــحيو اهــباــب حتفي مــلاــس عرــسأو ،تيبــلا ماــمأ ةرايســلا تفــقوــتو
 :ةزيزع توص هءاجو ،حتفلاب ابلاطم زاهجلا لمعتساو ،اقلغم هافلأف بابلا حتفي هدي دم ءودهبو

؟ةيبصلا متيمس اذامو ؟اهب تدع
 لـب ،رثـكأ اهـتاـقامـح رثعبـي نأ lو ،رثـكأ اـهريثـي نأ أشـي مـل هنكـلو ..قمـحب فرصتـت هتـجوز نأ مـلاـس كردأو
:اددوتم دري حار

 امــسا اــهانحنــم اعيمــج انلــك ..انلــك ..مــيرــك اهــلاــخو ةفيلــخ اــهدــجو اهــمأو اــنأ ..اهلــك ايــندــلا يف مــسا عورأ
..اعئار

 ائيش كولت امنأك تقطنو Gيلق رخأت يذلا اهدر رظتني تكسو
...ةزيزع انأ ..بارع�ا نم يل لحم l انأو
هئوده ىلع ظفاحي وهو ملاس اهعطاقو
 ..اــمامــت كهبــشت ..ةعــئارــلا ةريغصــلا ةديفحــلاــب #ئــجافتــسو يحتفا ..ةدرو Gعــف يهو ..ةدرو مــسا اــهانحنــم
 !�ا ناحبس

 تيـفوـت يتلا اهـمK ءاـفو ةـنوـجرـع ىمست نأ بجـي ةيبصـلا نأ ىلع رصـت تيقـبو ..اهـعانـقإ يف مـلاـس حلفي مـلو
 .ةروهقم ةمولظم ءاتش تاذ



 حيباصــم تأفطــناو ..رطــzاو حيرــلاو مGظــلا طايســب اههــجو دلــجت ضرKا ىلع ةنعــل ةليلــلا كلــت ءامســلا تــناــك
 ..هفرصي ام هل قبي مل نكل ةعيبطلا نم افوخ سيل ،دوعت امك ةرمخلا ةرقاعz تيبلا فسوي رداغي مل ..عراوشلا
 امايأ لظو ..اهبايث نم عيبلل حلصي امو ..هتجوز يلح عاب ..ةنازخلا ..ةأفدzا ..ةجGثلا ..تيبلا ثاثأ لك عاب
 ةليللا كلت لوحتو ..اهيبأ نع هتثرو يذلا تيبلا عيبب اهعنقي نأ لواحيو ..تنبلا عيبب اهددهيو ..عيبلاب اهددهي
 تعــفدو ..اســفرو امكــلو Gــكر دتــشاو يدــيKاــب راــص نأ ئتــفاــم مــث ايظفــل امهنيــب فGخــلا أدــب ..اــيراــض اشــحو
 - هعنمــت نأ ةــخراــص لواحــت يهو - اهبحســي حارو ..ةــيراســلاــب اهــسأر مطــتراــف ةــنوــجرــع ةءارــب شــحوــلا بــلاخــم
 ةضيهــم ةربقــك ةريغصــلا لمــحيو ،بابــلا دــصوــيو ىوقــلا ةرــئاــخ ةرــجشلا عذــج ىلإ اهطــبريــف لزنــzا ةقــيدــح ىلإ
 اـم رـخآ ةعيبطـلا بضغـب قنتخـzا اهـحايـص ناـكو ..اهـمأ نـم تأراـم رـخآ مدـلا طوطـخ تـناـك ..اهـب دعبـيو حانجـلا

.تعمس
 ،ةدــعار ةــباحــس هــنأــك اقنــح اههــجو دوــساو ،ناتعــمد اهيتنــجو ىلع تردــحنا دــقو اهسفــن ىلإ ةزــيزــع تنطــفو
.نوكلا لاجر لك نعلت اهتفرغ ىلإ تبحسناو

 هــتزــه دــقو بابــلا ةفيلــخ حتفو ،بيــهر تمــص امهفلــي ةردــب هراوجــبو هــترايســب لــصو دــق لــيوــطوــب مــلاــس ناــك
:هناسل قنع يولي ضيغو ملاس لاق ..ةأجافzا

 اهروزأسو ،فيراصzا لكب لفكتأس ،اهتنبا ةحصو اهتحصل لضفأ مكدنع انه ةردب ءاقب لعل يخأاي ةفيلخ
.ايموي

 مــلاــس اــعدوــم تيبــلا هتنــبا لــخدــيو امهــب بــحرــي حار مهفــي مــل نمــكو ..¤نإ رــمKا يف نأ يعماســلا ةفيلــخ كردأ
 يمرــت تــعرــه ..ةيبصــلاــب اهــئانــبأ ةــحرــفو ةردــب نزــح #ــب تــبرطــضا دــقو ةراوــن تــعرــهو ..لوــخدــلا ضــفر يذــلا
.اهتفرغ ةردبل دعتو باحرتلا تاقابب

 نأ نود مومهــلاــب #تلقثــzا هينيــع ضفــخو ،ءاــشرــحلا هعــباــصأ كبــش ..رــيرــسلا ةــفاــح ىلع سلــجف ةفيلــخ لــخد
 عمسي نأ نودو ..ريبكـلا بـنذـلاـب هتنـبا ماـمأ سحـي ناـكو ..نـيزـح شبـغ ههـجو يطغي ..ابعـت اكهنـم ناـك ..قطنـي
 تاربـع اهـنافـجأ بلـحت اهـسأر ئـطأطـت ةردـب تـناـكو ..#ـتوـلا عطقت ةـيدـم اهـنأ انيقـي كردـي ناـك ةـياكحـلا ليـصافـت
 تيــبو ةردــب نــم ثــيدــحلا لقتــناو ..تمصــلا ةقــنرــش قتفتــل ةراوــن تلــخد ىتح تاظــحل يضمت تداــكاــمو ،ةنــيزــح
 اهـحارتـقاو ،ةزـيزـع هـتراـيز نـع يكحت ةردـب ترـجفناو ..لمعلـل ماـيأ ذنـم دعـي مـل يذـلا مـيرـكو ةـعرزـzا ىلإ اهـجوز
 يف ةراوـن تيقـبو ..اـجراـخ بحسـناـف طغضـلا هيلـع دتـشا دـقو هسفـن ةفيلـخ كلمـي مـلو ،هـتGيجسـتو هـتGفـح لـيومـت
          ..عومدلا لاسرإ نع ةردب فكت مل يذلا تقولا يف ،ديدشلا ظيغلا نم ةزيمتم رومت اهناكم

 تجســن ةــقGــع ..ةرطعــلا عم ةــيرغــم ةــقGــع طــبرــب عرــستل اهتيــب نــم ةردــب درــط دعــب Gــيوــط ةزــيزــع رظتنــت مــلو
 اهرعاشzو اهل اريبك اراصتنا رمKا ةرطعلا تربتعاو ..اريثك زاوف اهل حرفو رثوك ةمعلا #تلئاعلا #ب اهطويخ
.ةايحلا ىدم ةقافلا ةايح عيدوتو ،ةداعسلاو ةيهافرلاب اهسفن تنمو ..اهسيساحأو

:ةريبك ةفخب قيضلا تيبلا لخاد لقنتت يهو رثوك اهتمعل تلاق
؟انصقني لازام يذلا ام
 ةبــسانــzا هذــهل اهــلاــم صــلاــخ نــم ةرطعــلا اهــترتــشا يتلا ةدــيدــجلا ةكــيرKا ىلع سلــجت يهو اهتمــع تكحــضو
:ةديعسلا

كسفن #يزتو كعكلاو تايولحلا دادعإ #ب #لقنتت تنأو ةشارفلا #هبشت ..تيبلا ترون دقل -
:تلاق مث ةzاحلاك تتكسو
.دحأ ىلإ ىعسي lو هيلإ ىعُسي لامجلا
 كتمــع #هبــشت تــنأ :اــهارــي نــم لــك لوــق اهــترــكاذ ىلإ ديعــتو ،نــتافــلا اهتمــع لامــج لــمأتــت ةرطعــلا تتمــصو



 ؟اضيأ انأ يلع ينجي لهف ..كيلع ىنجف كلامج كرغ دقل :اهسفن يف تددرو ..رثوك
 باـطو ذـلاـم اهيـلإ مدقـت ةرطعـلا تلـجعو ..رادـلا ردـص يف تسلـجو ..بولقـلا اهـلوـح تـفرـفرـف ةزـيزـع تلـصوو

 اهناكم يف تخفتناف ارورغ ةزيزع كلذ دازو ..اهحور ىتحو اهينيعو اهبلق اهل مدقت داكتو ،برشzاو لكأzا نم
 اـمدـخ عيمـجلا ىرـت يهو ىربكـلا ةذلـلا دـجتو ،اـهرـماوأـب يقلتو ،اهـتدايـس سرامـت تـحارو ،ةليمـجلا ةكـيرKا ىلع
.#بلم

 ىلإ رـمKا لـصوو ،ةـعرزملـل ارارـم ةـطرـشلا شيتفـتو ،لتقـلاـب مهتـzا اهيـخأو ةردـب ىلإ لصيـل ثـيدـحلا بعشـتو
:ةمعلا تلاق ريمس

.ةسومرك رامع حارس قلطأو يفش دقل ..� دمحلا ..متحم لتق نم اجن دقل -
:ةقلعم ةرطعلا تلاق
#مرجzا بقاعت مل ةلودلا نكل
 ماـــيKا نوكيـــس سرعـــلا نأ امهـــل دـــكؤـــت يهو فارصـــنGـــل دعتـــست تفـــقوو اهـــناجنـــف يف ىقبتاـــم ةزـــيزـــع تفـــشر
.تجرخو ةمداقلا

 ةذـفانـلا ربـع ةعـبرKا نويعـلا تـحارو ،اروبـحو ةداعـس اهـقامـعأ غدـغدـت حرفـلا ةوشـنو اهتمعـب ةرطعـلا تقصتـلا
.ةدعتبم قلطنتو ءاضيبلا اهترايس بكرت لارنجلا ةزيزع عباتت

 :70 ةيشاح
 بـئاحـس #ـب رـخآ دعـب انيـح غزبـي ملـح كانـه ناـك ..زوزـع تومـب مزـجت نأ نود ةـبرطضـم �ا دبـع سفـن تلـظ

 لك يف لظت اذكه هسفن يه ؟مهولا وه مأ ةقيقحلا يه له ،ايح زوزع لازام :هل ةلئاق اهلك هتايح يشغت دوس
.امامت ئفطني ىتح لمKا عاعشب ةثبشتم هتايح

:71 ةيشاح
 ددر املــكو ،لوKا بيبحلــل lإ بحــلا اــمو رــعاشــلا لوــق رــكذــت رــهاطــلا تنــب ةيبــهذ لــيوــطوــب مــلاــس رــكذــت املــك

  هتأرق تيب قدصأ اذه ..متمت تيبلا
  

   )4(
 نــم هرصــب لــسرــي ..دــحاو ناكــم يف رارقتــسlا ىلع ردقــي l كانــهو انــه رودــي افــقاو نودعــس طــباضــلا لــظ

 ةكــيرKا ىلع ىواهــت هيــقاــس تGضــعو هلــصافــم ىلإ برــستي بعتــلاــب ســحأ #ــحو ..ىرــخKاو ةنيفــلا #ــب ةذــفانــلا
 ةنماثلا سرج قدو ..ءارمح ةظفاح اهعمجت اقاروأ همامأ رثني ناكو ،هاجتا لك يف كرحتي ناك ..تبثي نأ نود
 تقولا يف هناكم امهنم لك مزلو Gخد ،نادعاسzا نايطرشلا لصو اعيرسو ..هنم لطيو هحتفي بابلا ىلإ زفقف
:Gئاق هرصب عفريل ةقئاف ةيانعب هقاروأ ابلقم امهتلابق سلجيو هقلغي بابلا ىلإ طباضلا عرسأ يذلا

دعب هتنت مل ةبراهلا ةثجلا ةيضق نأ نوفرعت
امهدحأ قلع #ح Gيوط مدي مل يذلا امهدر رظتني امنأك تكسو
.#طسلف ةيضق هبشت
:رخ£ا لاق
 .شوحشح جاحلا لتق ةميرجب اولغشناو ..ةيحضلا لهأ ىتح اهوسن سانلا لك
 :انلـــــــخاد يف خرصـــــــت يهو ..ةيحضـــــــلا توـــــــص نحـــــــن ..قحـــــــلا رصنـــــــت نأ بجـــــــيو ،ىسنت l ةـــــــطرـــــــشلا نكـــــــل
.ينوفصنأ

 نايــطرــشلا بــكر هــقاروأ يف دــيدــج نــم طــباضــلا قرــغ يذــلا تــقوــلا يف ..دــيدــج نــم تمصــلا امهيلــع ميــخو



 له مأ ؟هلتق نمو ؟اقح زوزع لتق له ؟طباضلا هنع فشكيس يذلا امو ؟ةيضقلا يف ديدجلا ام ..لايخلا ةحنجأ
 ؟هئافتخا وأ هلتق ىلإ عفادلاامو ؟ىفتخاو رف

:#يطرشلا دحأ لاق قطني نأ لبقو هقاروأ نع هرظن طباضلا عفرو
؟ديدج ةيضقلا يفأ
 :لوقي وهو اقاروأ همامأ طباضلا رشنو
 اعتمتـم ..نارـهو ةنـيدـم يف قزرـي ايـح زوزـع ىأر هـنأ اهبـتاـك ربخـي عوبـسأ ذنـم ىلوKا ناتـلاـسر انتلـصو -
.ينينرzا زوزع توم دكؤت #موي ذنم ةيناثلاو ،ةديج ةحصب

اهب دتعي l ةلوهجzا ةلاسرلاو ةلوهجم ةلاسر امهGك
همGك يف رمتساف قيلعتلا اذهب طباضلا لابي ملو
رئبلا لامش هتعرزم يف اهنفدو ةوارهب زوزع لتق ميرك نأ دكؤت ةيناثلا ةلاسرلا -
 لح ىلع مهيديأ اقح نوعضيس له ..بيهر تمص مهفلي ةيندzا مهترايس يف ةثGثلا لاجرلا كرحت اعيرسو

 امو ؟اناتهبو اروز ميرك ماهتا يف ةحلصzا امو ؟اعادخو ءارتفا نوكي نأ ودعي l رمKا نأ مأ ؟ريحzا زغللا اذه
 مدق دق طباضلا ناك ؟نارهو ةنيدمب زوزع ةيؤر دكؤت يتلا ةداهشلا ةحص امو ؟عقي ام لكب هتلئاعو زاوف ةقGع
.تامصبل رثأ يأ ىلع امهيلع رثعي ملو ربخzا ىلإ يل£ا مGع�ا ىلع #تبوتكzا #تلاسرلا

 ةدبلـم ءامسـلاو ادراـب وجـلا ناـكو ..ليلقـب ةرـشاعـلا تزواجـت دـق ةـعاسـلا تـناـك ةـعرزـzا ةرايسـلا تلـصو #ـح
 ىلع ارداق دعي ملف هتزجعأو هربك تدحت يتلا ضرKا يف هرظن بلقي ناك ةفيلخ هدحو ..ةريزغلا راطمKاب رذنت
 عرذKا ةــــيراــــع ةتــــهاــــب ةــــفاصفــــص بــــناــــج ىلإ فقــــي ناــــك هدــــحو ..هــــقرــــع تابحــــب اهخيمضــــت ىلع lو ،اهتــــغدــــغد
اهنم ةايحلا ءام سوسلا صتما دقو ناقيسلاو

 مــــهو لأــــس هنكــــل ..مهئيجــــz هــــبأــــي مــــلو مهــــب لابــــي مــــل ..ةــــثGثــــلا لاــــجرــــلا لزــــنو هنــــم ابــــيرــــق ةرايســــلا تفــــقوــــتو
:هنوحفاصي

؟انل مكجاعزإ اولمكت مل متلزام
 طيسب شيتفتب موقنس ..ةرايزلا هذه دعب دوعن نل
 ماهس لكل افده هسفن سحأ دقو ةفاصفصلا عذج ىلإ #عبسلا هتاونس ةفيلخ دنسأو ..رئبلا لوح اوقرفتو

 جئاتــن دــيدــش مامتــهاــب رظتنــي هنــم ابــيرــق فــقو يذــلا طــباضــلاــب لابــم ريــغ بوــصو بدــح لــك نــم هرواعتــت رــهدــلا
.ثحبلا

 امهيــف هــسأر عفرــي مــلو امهــل ةفيلــخ متــهي مــل ..اعــيرــس اداــع دــقو #يــطرــشلا ىقلي تاوطــخ طــباضــلا كرــحتو
:ههجو ىلع ةطبغلا تدب دقو طباضلل دوسأ سيكب هدي #يطرشلا دحأ دمو ..امامت

  هاندجو -
 هبتــنا ..ةرايســلا يطتمي لــجعو سيكــلا نودعــس طــباضــلا نضتــحا اــباــب يلع زونــك نــم زنــك ىلع رثــع نمــكو

 ةرايســلا هلــهمت مــل ..اــم ءيش نــع رسفتــسي نأ دــيرــي نمــك امــهوحــن عفدــناو افــقاو هــناكــم نــم كرــحتف رــم�ــل ةفيلــخ
 .عGطتسlا يف هتبغر تعمق دقو دعتبت تقلطناو

 لـخدـي هآر #ـحو ،مـيرـك ىلع ضبقـلا مـت ىتح هـناكـم يف رقتـسي نأ نودعـس طـباضـلا عطتـسي مـل ءاسـzا كـلذ
 وــهزــب ىلعKا ىلإ اهــناــخد ثفــن ةراجيــس لعــشأو ،هتكــيرأ ىلع سلــجو ،ءادعصــلا سفنــت لGــغKاــب Gبكــم زــكرــzا
.ريقحلا لذنلا اهيأ تعقو اريخأو :هسفن ثدحي وهو ءGيخو

:هناسل مثعلتو ،ههجو رمحا دقو لاؤسلا حرطي عرسأو ،ةشهدلاب افوفلم طباضلا ىلع ميرك لخدو
؟ديدجلاام ؟رمKا ام



 هـلاؤـس ديعـيو هيمصعـم كـلدـي حار ..لGـغKا هنـع كفـي #يـطرـشلا دـحأ عرـسأو سلـجي نأ طـباضـلا هيـلإ راـشأو
:يطرشلا لأسو هعباصأ بارطضاو هيتفش فافج ظحGي وهو ءام سأك طباضلا هل مدق ..اثGث وأ #ترم

؟هومتدجو نيأ
ةليللا ةلفحل دعي
:لاقو ةيرخسب طباضلا مستبا
نفلل ةمدخ ضرKا ةمدخ تكرت ..اريبك انانف ترص ..كل كرابأ نأ تيسن
:لاقو هتعاجش لك عمج ..هيتفش للب ..هتسلج يف ميرك لدتعا
؟انه انأ اذاz فرعأ نأ نكمي له ..نولعفي اميف رارحأ سانلاو ..كلضف نم ءازهتسا نود -
:لاقو بابلا نم ابيرق سلجي ناك يذلا يطرشلل طباضلا رادتسا ةقلطم ةقثبو
ةراس ةأجافم كيرنس
 دـقو lامـشو انيمـي هتكـيرأـب رودـي حارو فلـخلا ىلإ نودعـس طـباضـلا دنتـسا ..جرـخو هـناكـم نـم يطرـشلا ماـق
ميرك هجو سيراضت ىلع ةريحلل تامGع تمسترا

 هـيدـي عمـج دـقو لوKا هـناكـم يف فقيـل بحسـناو بتكـzا ىلع دوـسأ اسيـك عضوـف تاظـحل دعـب يطرـشلا داـعو
 يف هينيـع مـيرـك زـكرو ..يرـب طـق انيـع امهـنأـك طـباضـلاو مـيرـك #ـب امهـيرـجحم يف نارودـت هانيـع تـحارو ،هفلـخ
 هحتف نع عجارت مث ميرك حمGم ىلع هرظن زكر دقو هحتفب مهي سيكلا ىلإ طباضلا ادي تدتما ..ةهGبب سيكلا
:لاقو هنع هيدي دعبي نأ نود

؟كيأر امف ،ءادوسلا ةبلعلاب انئج دقاه
كزاغلأ مهفأ داكأ l ؟طباضلا ةرضحاي يكحت مع
رئبلا برق مكتعرزم يف ةرطام ةليل تاذ هسدت ملأ ،دوسKا سيكلا -
 هصـــئارـــف تكطـــصاو ..هاوـــق تراـــخو ..هيـــف ءيش لـــك برطـــضاو ..ةأـــجافـــzا هـــتزـــه دـــقو امـــئاـــق مـــيرـــك عفدـــناو
:طباضلا ينذأ ىلإ لصي نأ لبق هيتفش نم اهمظعم ىواهت تاملكب متمتو سولجلا دواع مث ..اعيمج

:لوقي وهو لهم ىلع سيكلا حتفي حارو هعباصأ طباضلا دمو
؟ةعرزzا يف سيكلا نفد نم ..مارك ةررب ةكئGم ..ىفصم لسع سيكلا يف
l عGيتايح يف هتيأر امو ..سيكلاب يل ةق
 عفرو ..هـــبارطـــضا يفخي نأ لواحـــي امـــنأـــك ةوقـــب ضعبـــلا امهضعـــب ىلإ هيـــعارذ ىوـــطو فلـــخلا ىلإ دنتـــساو
:لاق مث تاظحل تمصلا امزتلم هرصب هيلإ طباضلا

.رثك ءادعأ كلو ريبك نانف تنأ
 روكــــم بــــبدــــم سأرو ،ديــــلا مــــجح يف ضبقــــم تاذ ،همــــجحو عارذــــلا لوــــط يف ةيبــــشخ ةوارــــه جرــــخي عرــــسأو

:لاؤسلل ميرك رداب هلاؤس حرطي نأ لبقو ،ةقئاف ةيانعب
؟ةوارهلا هذهام
اهلأسا
:لصاو مث تاظحل تكسو ءازهتسlا ةغلل طباضلا داع
؟ينينرzا زوزع لتقمب ةقGع كل له ،ةوارهلا اهتيأ تنأو
:لاقو ةليوطلا هتيرخس طباضلا لمكأ ىتح ميرك ثيرتو
 ..ارش lو اريخl زوزعب يل ةقGع lو ..افرحنم lو امرجم تسل انأ طباضلا ةرضح اي
 كـل لـه مأ ..كتـعرزـم يف #نـثlا اـندـجوو كـتامصـب سيكـلا ىلع اـندـجوو زوزـع مد ةوارـهلا ىلع اـندـجو دقـل -



؟مهملعن l ءادعأ ريبكلا نانفلا اهيأ
 ةطبــغ هينفــج ءلــم ةليلــلا كلــت نودعــس طــباضــلا ماــنو ..ةــلادعــلا ىلإ دغــلا يف لوحيــل زــجحلا يف مــيرــك عضوو
 .ارورسو
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 امهــم ناردــجلاــب قصتلــي وأ ضرKا ىلع موكتــي اــم لكــل ىنعمl ..راغصــلا نــم تلــخ دــقو تيبــلا اــياوز ةتــهاــب

 نكرلا يف ..هوجولا ىلع معربي نزحلا هدحوو ..بولقلا رثدي بيهرلا تمصلا هدحو ..هتيمهأ تعفتراو هنمث Gغ
 يفو ..لـمKا قـيرـب أفطـنا اهينيـع نـمو ةايحـلا ءاـم اههـجو نـم راـغ ةضـيرـم ةافحلـسك ةعـقوقتـم يوزنـت ةردـب تـناـك
 دقل ؟ميكح فرصت اهيبأ ةدار� اهعوضخ لهو ؟ةديحولا اهتنبا قارف ىلع ردقت له ..بلقلا حبذت ةلئسأ اهسفن
 ؟انابرق اهسفن مدقت هئاضرإ لجأ نم له ؟ةرzا هذه عضخت اذاملف ..ترسخف رمKا لوأ هتضرأ

 ملKا صتماو ..بيشلا هازغو هرعش شفتنا دقو ..ناكم لك يف هينيعب رودي اهوبأ سلجي ناك اهبناج ىلإو
 ههــجو ىلع عzو ..تــناــك امــم رثــكأ تدــغ ىتح ىلفسلا هتفــش تلــقاثــتو هانيــع تــلدــهتف ..ههــجو نــم ةايحــلا قيــحر
 ةرـمدـzا ةفـصاعـلاـك برضـت رـهدـلا بـئاوـن ىسقأ اـم ..ةاـسأملـل ةـحوـل Gكشـم ضايبـلاو داوسـلا #ـب فلتـخا رعـش
 ..هتنـــبا ..هنـــبا ..ةدـــحاو ةعـــفد ءيش لـــك دقفـــي وـــهو يرادـــي مهـــس يأ ..ءانفـــلاو توملـــل ةربقـــم ةايحـــلا عيبر ليحتـــف
 لك تيمي اديلج تيبلا يف ةعراز اهئانبأ عم ةأجف يفتخت تيبلا عيبر تلظ يتلا ةراون يهاه اريخأو ..هتعرزم

.ءيش
 يف أدبــــي مــــث مازــــحلا دنــــع هأدبــــي اــــzأ ســــحأو ..اتــــهاــــب ارافغتــــسا هيتفــــش #ــــب اددرــــم هنــــم روعــــش نود دــــهنتو

.سفنتلا ىلع ىوقي Gف هردص خفني ىتح ايجيردت دوعصلا
 ديعتو ،اهجوز اهب يتأي ةكرح لك اهينيعب عباتت ،رادجلا ىلع ئكتت ،ريغص دعقم ىلع نكرت هتجوز تناكو

 يفو ؟راطقـلا ريسـي نـيأ ىلإ :ةلئـسKا نـم ةلمـج اهسفـن ىلع ةـحراـط هعـم هـتأدـب ذنـم اهـتايـح طـيرـش اهـترـكاذ ىلإ
 نأ تأرــف اهــجوز سفــن هــب رومــت مــلKاــب تــسحأو ؟كــلذ لــك نــم يه اهلــحم اــمو ؟هتجيتــن اــمو ؟فــقوتيــس ةطــحم يأ
:تلأسف راصحلا هنع ففختل تمصلا رادج رسكت

؟تلعف امو ؟حابصلا اذه تيضق نيأ انربخت مل ..ةفيلخ
 مــث ..يمومهــل ينيكرــتاو يبحسنا اهــل لوقــي نأ مــهو ..اــسرتفــم ارمــن هــل تدــب دــقو اهيــف #تلقثــzا هينيــع عفرو
.لاؤسلا نع باوجلا ىلع ارارصإ أرق هيلع #تزكرzا اهينيع يفو هتنبا ىلإ هرصب لوح

 اــzأ رصتعــي امــنأــك ادبــف ىنميلا هتبــكر امهــب عفرو هعــباــصأ #ــب كبــش مــث هقلــح هيعبــصإــب دــسمي وــهو حنحنت
:لاقو اديدش

 هيـــلإ تلـــكو ،ماحـــم ىلإ تـــهجوـــت ينظ باـــخ #ـــحو ..مـــيرـــك فلـــم نـــع لأـــسK ةـــطرـــشلا ةظـــفاحـــم ىلإ تبـــهذ -
.بيغلا مكح يف لبقتسzاو ،#تيضقلا

 دقــل ..ةرازغــب رمهنــت يك ةردــب عوــمد ماــمأ لاجــzا احسفيــل هتــجوز هــب تقحــلو ،ةــفرغــلا رداغــي هــناكــم نــم ماــقو
 #ـح يعماسـلا ةفيلـخو ..اهيـبأ ىلإ دـحاوـلا ماعـلا تاذ ةريغصـلا اهتنـبا عاـجرإ ررـق #ـح ةوسـق لكـب اـهوـبأ اهلعـف
.شاقنلا لمتحت l ةمارصب ررقي ررقي

 جسني ..ادـــحأ ملكـــي l لاوطـــلا تاـــعاســـلا يضقي هسفـــن ىلع اـــيوطنـــم راـــص ..ةيلـــك مـــيرـــك ريغـــت نجســـلا يفو
 ةشمهـzا ةـلوزعـzا مهتـيرـق يف ..ةـيداـع ةبيـتر تـناـك يتلا هـتايـح تاطـحم لـك هتليخـم ىلإ ديعـي ..اهثكنـي مـث اراكـفأ
 هرمـع نـم تاونـس اـهاطـعأ ضرأ ةعطـق هاـبأ ةـلودـلا تحنـم #ـح ةنـيدـzا ىلإ لـحر ..ةريقـف ةـعرازـم ةرـسأ يف دـلو
 لصحي نأ نود ايحGف اسدنهم اهنم جرختو ةعماجلا لخد ..نكس هل راص اهلضفبو ..هيلع يهام ىلع ريصتل



 هــتاردــق عيمــجلا فشتــكاو يوــناثــلا يف وــهو ىقيسوــzا ملعــت ..عايضــلا نــم هيقتــل هيــبأ ةــعرزــم دــجوو ،لمــع ىلع
 ذنـمو ،ةريثـك lاوـمأ كـلذ ءارو نـم بـسكو ..ةـماعـلا تGفحـلاو تابـسانـzاو سارـعKا يف ىنغ ..ةقـئافـلا ةيـتوصـلا
 املك ..هسفن يف امئاق ىقيسوzا بح يقبو ،امامت ءانغلا رجهيل بابشلا ثبع نع ربك دق هسفن ربتعا جوزت نأ
 مـث ،لتـق ةمـيرـجب امهتـم ريصيـل ناـمزـلا هادـحت ةأجـفو ..هنحـل نـم ىوـتراو ةنـيدـzا ةـباـغ ىلإ هدوـع ب¤رـه هيلـع حلأ
.#يGم ةرشع نع ديزت ةمارغ عم ةلماك ةنس نيرشع نجسلا يف هب جزيف ةمهتلا تبثت

 وـهو #جسـلا سلـجو ،هراوجـب سلـجي نأ هديـب هيـلإ راـشأو هـسأر هيـلإ عفرـف هـسأر دنـع ءانجسـلا دـحأ فـقوو
:لوقي

مهمأ تقتشا وأ ..دlوKا تقتشا
 لــجأ نــم لــب بــسحف هلــجأ نــم سيــل اريثــك تحــض يتلا دlوKا مأ لــباقيــس ةــعاجــش يأــب ..نزــحف ..كحــضو

 هنوري عيمجلا حبصأ دقو هلافطأ نويع يف ةءاربللو اهل هلوقيس يذلاام ؟..مKا نادقف اهتضوعو ةريبكلا ةلئاعلا
؟كلذب مهنومسيو امرجم

 هاـبأ دـجيس لـه ؟ةحـئارو معـط ةايحلـل نوكيـس لـه ؟رـكذـي ائيـش تاونسـلا هذـه دعـب دـجيس لـه ؟جرـخيس ىتمو
 يذــلا ميظعــلا بKا اذــه ؟هيــباصــتو هــتاــقامــحب وــه هدــه يذــلا هاــبأ ؟اهــتاراسكــناو اهــمومــهو نونســلا هتكهــنأ يذــلا
 ؟عيمجلا مامأ اريبك Gجر هاري نأ لجأ نم كلمي ام لكب ىحض يذلا بKا ..هترخفم هاري ناك

 ةــلودــلا هــيإ ؟اهيــف ركفــي يتلا ةــلوهســلا لثمــب رــمKا لــه ،كــلذ دعــبو ؟نجســلا نــم رارفــلا ةركــف هنــهذ يف تعــzو
..اهنويع بصن هتعضو نم حيوايو ،ةليوط اهيدايأ

.دقارzا ىلإ Gخدو ةحسفلا ةرتف ءاهتنا ىلإ ههبني هفتك ىلإ هدي هراوجب #جسلا دمو
 نأ نود انجــس ةنــس نــيرــشعب هيلــع مكحــلاو مــيرــك ةــنادإ درــجمب اــهدlوأ عم تيبــلا ترداــغ دــق ةراوــن تــناــك

..ةبعرم ةوه تيبلا يف ةكرات ادحأ نذأتست
 تمسـترا هـجوـلا ىلعو فيخـم قـيرـب امهنـم عشو ..اتعـzو ..هانيـع تظـحج دـقو تمصـلا فهـك ىلإ ةفيلـخ رـفو

..ابيش سأرلا لعتشاو ةرشبلا تدوس دقف ،لتاقلا نزحلل ةحول
 يهو ةايحـلا يف لـمأ لـك تدقـفو سانـلا ىلإ ةرظنـلاو جازـzاو عابطـلا يف تريغـت ..ةـنونجـzاـك ةردـب تراـصو

 اريثـــكو اهيلـــع حلت راحتـــنlا ةركـــف تراـــص اـــم اريثـــكو ..ةدـــحاو ةعـــفد اـــهدـــهيف اهـــعGـــق لـــك برضـــي لازـــلزـــلا ىرـــت
 ريدzا ديدهت مغر رمKا يف يه تغلابو لمعلا نع اهبايغ ةرثكو اهرخأتل فGخ يف ةسسؤzا ريدم عم تلخدام
.لمعلا نع اهفيقوتب

 l لـئlد درـجz ءاـيرـبKا مهتـت تـناـك اذإ اهـل ىنعم l ةـلادعـلا نأو ءيرـب هـنأ دـيدـجلا هبـحاصـل دـكؤـي مـيرـك ناـك
.هتارماغمو هتاياكح درسب أدبيل ةصرف دجي هبحاص ناكو هل تسد فيك يردي

:72 ةيشاح
 لــك عنمت وأ ءيش لــك يطعت نأ اــمإ يهف ،فــطاوعــلا يف طــسوتــلا نسحــت l ،ادــج ةــساســح سفــن تاذ ةردــب

 دـق ةلـحنلاـك اـنأ امـئاد لوقـت تـناـك ..رمقـلا ةحفـص ىلع رمتـستل يفتخت سمشـلاـك نوكـت نأ ضـفرـت تـناـك ..ءيش
 .يتوم كلذ يف ناك ولو مسلا كحنمأ دق ينكلو ،لسعلا كحنمأ
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 صمـي رادـجلا ىلع ئكتـي روعـل دارـم تأر ..ءاضفـلا ربـع ةذـفانـلا قـش نـم لطـت ةـعاـس نـم رثـكأ ةرطعـلا تضـق
 تأرو هتعلــس ىلإ نــئاــبزــلا وــعدــي هــتوــص عفرــي راضخــلا يلع تأرو ..ةذــفانــلا ىلإ ةميلــسلا هنيعــب وــنرــيو هتنيــخد
 لكـب هـبأـت نكـت مـل اهنكـلو ...ضعبـلا اهضعـب قوـف زبخـلا عطق دضنـي رادـجلا ىلإ هرـهظ نـكرـي يصمامـحلا ساـعد



 تعـفدـنا يتلا اهتمعـب مدطصتـل تـعرـهو ،تيبـلا يف اـحرـف اـيود تقلـطأ ءاضيبـلا ةرايسـلا تلـطأ اـم اذإ ىتح كـلذ
 هتيحـلو ريصقـلا هـلاورـسب ريمـس هقحـلو ،لابقتـسlا ةرـجح نـم بKا رضـحو ..ايـلاـع كحضـلا يف اتـقرـغو اـهوحـن
 يف ةـــحرفـــلا نلعـــت تارايســـلا سارـــجأ تـــلاعـــتو ..ضـــفرـــلاو راـــقوـــلاـــب فوفلـــم ظفحتـــم حرـــف هيلـــع ادـــب دـــقو ةرثعبـــzا
 اــهاتنــبو ةزــيزــع ..لفحــzا لــخدو ،هــجراــخو تيبــلا لــخاد نــم ةــطرــشKاو رــجانحــلا نــم يناــغKا تــلاعــتو ،عيمــجلا
 لاـجرـلا عمتجي ..مهـب تيبـلا �تـماو روعـل دارـمو ةـسوـمرـك رامـع مهـب قحليـل ..ءاـقدـصKاو براـقKا ضعـبو اهنـباو
 فGتـــخا ىلع تاـــيولـــحلاو تاـــبورـــشzا تـــمدـــقو ..تاروصـــzا ءاوـــضأ تعـــzو ..ءاسنلـــل يقابـــلا اوـــكرتيـــل ةـــفرـــغ يف
 ىسنت نأ نود ،ةـيديلقتـلا سـبGـzا عاوـنأو ةنـيزـلاو داسـجKا ضارعتـساو صـقرـلا يف ةوسنـلا تننفـتو ..اهـعاوـنأ

.اهتنبا نع تلزانت اهنأ ةدكؤم اهيف نعطلاو ةردب ةريس رشن ةزيزع
 تداــع نأ ذنــم ..تــماصــلا عباتــلا رود بعــل يف رارمتــسlا هرودقمــب دعــي مــل ،جيهبلا لفحــلا نــع مــلاــس باــغو

 ماــــقأ هرــــيرــــس بــــناجــــب ..ةــــلوفطلــــل ةــــضور هتــــفرــــغ لوــــح ..هرمــــع لــــك اــــهاطــــعأو ءيش لــــك يسن تيبــــلا ىلإ ةدرو
 ،اروـص ناردـجلا ت�تـماو ..ابعـل ةيـضرKاو جاردKا ت�تـماو ..اهتـنازـخ توتـسا هتـنازـخ نـم ابـيرـقو ..اـهرـيرـس
 رابكـلا مـلاـع نـم مـلاـس لقتـناو ..هتقـفرـب يهو lإ تيبـلا نـع داعتـبlا ىلع ىوقـي lو ،هعـم لـكأـتو هنضـح يف مانـت
 هـنأ رـكذـي مـل يتلا هتـلوفـط ىلإ اعـيرـس دوعيـل هرمـع لـك نـم خلـسناو ،ءيربـلا راغصـلا مـلاـع ىلإ ضـيرـzا سرـشلا
 lإ ةايحلا يف فده نم فرعيlو ،لمعلا ىمسي ائيش lإ فرعي l امراصو ايساق هوبأ ناك ،بجي امك اهشاع
 نــم هعنمــت تــناكــف ..ميسنــلا ةبــه نــم ىتح هيلــع فاخــت هــمأ تــناــكو ..ءيش لــك باســح ىلع ناــك وــلو لاــzا عمــج
  مهتسارحو رابكلا عمس تحت lإ بارتKا ةطلاخم نم هعنمتو ،اهتقفرب lإ جورخلا

 نرـحيو ..ةـيدلـج ةعطقـب هتبـقر برضـت ةدرو توتـسا هرـهظ ىلعو ،رامـحلا ادلقـم هيفـكو هيتبـكر ىلع مـلاـس بدو
 ..هــقوــف يهو هرــهظ ىلع بلقنــي مــث هنطــب ىلع وــه حطبنيو ،اهــقامــعأ نــم ةهقهقــم ةريغصــلا رــجفنتو طبــهيو ولعيــف
.ةبعللا ةلصاوم ىلع هتبقر نم هبذجت يهو ةيبصلا حلتو ..مهناغضأو رابكلا داقحأ لك اثفان قمعب سفنتيو

 هرعـــش نـــم رثعبـــت اـــم يوســـي نأ سرـــجلا حاحـــلإ ماـــمأ ةـــعرـــسب لواـــح ..امـــئاـــق مـــلاـــس ىوتـــساـــف سرـــجلا قدو
:كلذ هيلع عطق اهمGك نكل ..هاف رغفو ةأجافzا هتزه بابلا حتف #ح ..ةدرو هعبتت جرخو ،همادنهو

.نجأ داكأ ..نجأ داكأ ..اهارأ نأ دب l ..يتنب ..ملاس يمعاي يتنب
 اـــهردـــص ىلإ اهتطغـــض ..ةيـــكاـــب اهـــمأ نضـــح يف تمـــتراو مـــلاـــس فلـــخ نـــم ةدرو تعـــفدـــناـــف يكبت تـــشهجأو

:نزحلا هللجف هسفنل ملاس هبتناو Gيبقت اهعبشت
ةzؤم انرادقأ نوكت دق ،يتينب اربص
lةمكحملل ةوعد تعفر دقل يتنبا درتسأ نأ دب 
 درتساف ملاس عرسأو ..ديعب نم هتوص عفتري ةرايس كرحم تعمس دقو ةفئاخ ،ارارم اهفلخ تتفلتو اهتلاق
.لمعلا ىلإ اهيلإ اهب يتأي نأ وجرت يهو ةعرسم يفتخت تقلطناو ةدرو اهنم

 ،اهتاكس� هسفن دهجي ملاس ناكو ،امام ةظفل ةددرم اراح ءاكب يكبت ةدرو تناك لارنجلا ةزيزع تلزن #ح
 ةزـيزـع ىلإ كشـلا للـستو ..ةـعرـسب لارنجـلا ةزـيزـع ةدوـع هكـبرأ دـقو كلمـي l اـمو كلمـي اـم لكـب اـهءارـغإ لواحـي
 ريشـي حار يذـلا مـلاـس يفو ةدرو يف Gـيوـط تـقدـحو ..اهـلوـح نـم ءاوهـلا تممشـتو ..كانـهو انـه اهينيعـب ترادـف
:لوقيو اهيلإ

  امام يهاه ..امام يهاه
 اهتفرغ تفلدف تداعو ..هاجتا لك يف اهرصبب لوجتو اهنم لطت ةفرشلا ىلإ تعفدناف ةزيزعب كشلا دتشاو

 عم ةــقGــع لــك عطقو لــب ..ةزــيزــع عم ةــقGــع لــك عطق دــق مــلاــس ناــك ..اثــيدــح lدابتــي نأ نود هتــفرــغ مــلاــس لــخدو
 ،هدـسجو هـمادنهـب متـهي ىتف راـص ىتح ائيشـف ائيـش ربكـي حارو هتـلوفـط ىلإ داـع هـتايـح ةدرو تلـخد ذـم ..هـتايـح



 اهيضقيس يتلا ةولحلا مايKاب هملح ..ةايحلا ةكيرشب هملح ..هجاوز لبق هدوارت تناك يتلا مGحKا هيدل رثكتو
 ةبيبـــح رـــهاطـــلا تنـــب ةيبـــهذـــب هملـــح ..هـــتايـــح هيلـــع نو�مـــي راغصـــلا لافـــطKاـــب هملـــح ..بحـــلا ةوشنـــب هملـــح ..اهعـــم
 .بلقلا

 نــع ىتح لــب ،بــسحف ةدرو هتنــباو ةردــب نــع سيــل ،ءيش لــك نــع هتلغــشو هــتايــح زاوــف ىلع ةرطعــلا ت�ــمو 
 هـنأو ..اهنـم ¬ـفأ lو لمـجأ تأر اـم ضرKا نأو ..ةنجـلا كسـم نـم اهـنأ نامـيKا ظلـغأـب مسـقأ اـzاـط يتلا هـعولعـل
 لاقـل ايـندـلا لاـم ىلإ تـجاتـحا وـلو ،اهعطـي هرـمأـت امهـم اهـنأو ..اهلـجأ نـم دوـجوـلا يف نـم لـك ىسني نأ دعتـسم
 ةزـــيزـــع تدعـــسو ..هعـــم يهو lإ تيبـــلا رداغـــي داكـــي l ،اهعـــم ةذلـــلا يف قرغـــف هسفـــن ةرطعـــلا هتـــسنأو ..كيبـــل اهـــل
 لوانت ىتح امبرو ةرمخلا ةرقاعمب هتلغشو هبابشو هلام تذخأ يتلا ةيليللا يهzGا نع هفارصناو اهنبا ةداعسل
 ،ةيسنرف تايعمجو تاهج عم ةريبك تاقGع اهلضفب تماقأو ،اهتسسأ يتلا اهتيعمج ىلإ تفرصناف تاردخzا
 اهـنوحنمـي اهتيـب يف ةزـيزـع نوروزـيو ةنـيدـzا نوـمؤـي اوراـصو ،ةمـمرـzا ةربقـzا يف نـيروبقـzا لـئاوـع عم ىتحو لـب
 ةــيlوــلا يف ةيمــسرــلا تاهجــلا نــمو مهنــم تقلــتو هــلذبــت اــz رــيدقتــلا تاداهــش اهيلــع تلــطاهــتو ،مــهرــيدقــتو مــهركــش
..رثوك ةمعلاو بيبطلا لصيفب كلذ لك يف ةنيعتسم ايدامو ايونعم امعد تارازولاو

 قشاعو ..ةزيزعل ميمح قيدص وه لب ..بسحف ةيعمجلا يف اوضع lو ..طقف ةلئاعلل ابيبط لصيف نكي ملو
 اهنـم بلطـي نأ رـمKا هـب لصـي اـم اريثـكو ،اهلـك ةايحـلا اـهارـي ناـك هـنأ lإ تاونسـب هزواجتـت اهـنأ مـغر ..اهـل هـلوـم
 اهبحــي نأ هوــعدتــف مGكــلا اذــه هنــم عمست يهو راصتــنlا ةوشنــب سحــت يه تــناــكو ،اهــجوزتيــل مــلاــس نــم علــخلا
..ةديرف اهتنبا جوزتيو

 ..اعم ءاسzا ةوهق ابرشيل تيبلا ىلإ اهعم بهذت نأ رثوك ىلع لارنجلا ةزيزع ترصأ امهتدوع قيرط يفو
 اهـل سانـلا عوضـخو اهـئاـكذو اهفـقاوـم نـعو ،اهنـع ثـيدـحلا نـم رثكـت رـثوكـف !تاسلـجلا هذـهب ةزـيزـع دعسـت مـكو
 ىتح ةهقهقـم كحضـت يهو دـيزتـست نأ lإ كلمـت Gـف ،كـلذ عمست يهو ىربـك ةوشـن ةزـيزـع دـجتو ..اهنـم مهـفوـخو
 يف اعـم نايفشتـي #ـحو ..بويـع نـم اهيـفاـم رـكذ يفو ةردـب ةبيـخ يف ناـضوخـي #ـح دعسـت مـكو ..اهـعوـمد ليسـت
.ايلاغ نمثلا عفدو هحضف �ا نكل ةميرجلا ءافخإ لواح يذلا ميرك

 لـــك ..ةزـــيزـــع عم اهتلـــحر طـــيرـــش هيلـــع ديعـــت اهـــنأ ىوـــس اهيـــخأ تيـــب ىلإ دوعـــت #ـــح هـــلوقـــتاـــم رـــثوـــك دـــجت lو
 اهيدل اهتلان يتلا ةوظحلا ىتحو ،فطاوعلا ىتح هيلإ لقنت نأ صرحتو ..لمع لك ..لعف لك ..ةملك لك ..ةكرح
 .هعقوتت نكت مل ام وهو

 يف عملت تأدـــب يتلا ةرـــهشللو ،اهتققـــح يتلا تاراصتـــنGـــل اـــحرـــف ريطـــت داكـــت يهو اهتـــفرـــغ ةزـــيزـــع تلـــخدو
 ذنـــم زاوـــفو ةرطعـــلا تـــجرـــخ دقـــف ،اـــهاوـــس تيبـــلا يف نكـــي مـــلو ..اهـــب ةـــفاحصـــلا مامتـــها دعـــب اـــصوصـــخ اهـــئامـــس
 ماعـــط lوانتـــف ،هيـــلإ باـــهذـــلا ادوعـــت دـــقو ســـلدـــنKا معطـــم ادصـــق مـــث ســـبGـــم اينتـــقاو ةنـــيدـــzا يف lوجـــت ..ءاســـzا
 نـم هظفـحاـم لـك اهيلـع ديعـيو ،اـهأـفدو ةرطعـلا لامـج فصـي ارـعاـش زاوـف لوحـتو ،بحـلا فارـطأ lدابـتو ،ءاشعـلا
 نـم جاوزـلا يف هـمأ يأر ىلع ريسـلا نـع اهـجوز ةبـنؤـم لlدـلا يف ةرطعـلا تطتـشا امنيـب ،مارغـلاو بحـلا يناـغأ
  ةردب

:73 ةيشاح
 اهينيـــع ىأر هرصـــب عفر املـــك ،هـــب ءانتـــعlاو هتـــسارـــح lإ هـــمK لغـــش نـــم نكـــي ملـــف ،هـــيوـــبأ ديـــحو مـــلاـــس ناـــك

 بحـلا قـيرـبو هـمأ ينيع ىسني نـل ادـبأ هنكـل ،هـمأ حمGـم نـم ءيش لـك ىسني دـق وـهو ،فوخـلاو بحـلاـب هـناطيحـت
.امهيف

:74 ةيشاح
 وه لمحي #ح وأ ،نيرخ£ا بايغ يف تيبلا ىلإ هروزت #ح ملاس عم قافتlاب ارس اهتنبا ىرت ةردب تناك



هعم اهددحت نكامأ يف وأ ،اهلمع ناكم يف اهتنبا اهيلإ
:75 ةيشاح
 دنـــع تيبـــت تراـــص رـــثوـــك تيـــب ىلإ للـــستلا بابـــشلا ضعـــب لواـــح نأ ذنـــمو ،شوحشـــح جاحـــلا لتـــق نأ ذنـــم

 فرـش سمـي نأ لبقـيl هنكـل ءيش لكـب حمسي دـق ءاقبـلا يف اهيلـع رصـي �ا دبـع ناـك لزنـzا قيـض مـغرو ،اهيـخأ
هتلئاع ةعمسو هتخأ

)7(
 ةـحارـلا مـغرو ..هنـم برقـلاـب اهـموـك يتلا ةريثكـلا ةـيودKا مـغر ..ماـيأ ذنـم هـشارـف مزلـي يعماسـلا ةفيلـخ لازاـم

..هتبقارمو هتمدخل تغرفتو ،ةيبط ةزاجإ تذخأ دق ةردب نأ مغرو ..اهيلإ دلخ يتلا ةماتلا
 بلقــي ةفيلــخ لظــي ..بيــهرــلا تمصــلا هدوســي ابــعرــم اروجهــم افهــك هتــكرــت ..تيبــلا ترداــغ ذــم ةراوــن دعــت مــل

 ..#ـترـم دلـي دبكـلا :ددرـي وـهو اهتحـئار متـشيف مهبعـلو لافـطKا سـبGـم دصقـيو ..ىودـج نود ناكـم لـك يف هـفرـط
ىودج نود هيف ركفي امع هءاهلإ ارارم هتجوز تلواحو

 #للـــجم امهـــناكـــم ةردـــبو ةفيلـــخ مزـــل يذـــلا تـــقوـــلا يف هحتفتـــل بKا ةـــجوز تـــعرـــسأـــف ةأجـــف بابـــلا سرـــج قدو
 تـقدـح يتلا ةعـبرKا نويعـلا مـغر ةدـحاو ةملكـب ظفلـت نأ نود اهـناكـم تسلـجو بKا ةـجوز تداـع ..قيمعـلا نزـحلاـب
 هـتزـه يذـلا مـهدـج ةبـقر يف اوقلعـتو ..ريـفاصـع مهـنأـك ةـثGثـلا دlوKا هنـم فـلد يذـلا بابـلا ىلإ تـلوحـت مـث ،اهيـف
 ةمزl ريرسلا ةفاح ىلع تسلجو اعيمج مهيلع تملسف ةراون تلخدو ..نزحلاو حرفلا هسفن يف طلتخاو ةأجافzا

:لأسي ةفيلخ هعطق اقبطم اتمص
؟ةراون كلاح فيك
تيبلا رداغأو يدlوأ ذخآ نأ ةبيهرلا ةمدصلا ينتعفد ؟نوكي نأ ةفيلخ يمعاي هديرت فيكو -
..انلكاشم هجاون بورهلاب سيل
 رـــشنت توـــzا ةرفـــص تحـــzو اهينيـــع هيـــف ةراوـــن تعـــفرو ..قنتخـــي داكـــي نمـــك هردـــص يف سفنـــلا ددرتـــي تكـــسو
:انئمطم اههجو يف ةقورعzا هدي عفر هنكل ،هيلإ تعفدناو ههجو ىلع اهلGظ

l ريخب انأ ،يلع يفاخت 
 ..هتاسأم طيرش اهيلع ديعي حارف اهناكم تسلجو
 ثيح ىفشzا ىلإ ينولقن يعولا تدقف #حو ،يباصعأ لك ىلع طغضي lوغ قلقلا ناك يسفن كلامتأ مل -

 انعيــــضو ،تنبــــلا تــــعاــــضو ،دــــلوــــلا عاــــض ..يتئر يف داــــح باهتــــلاــــب تبــــصأو ،طغضــــلاو ركســــلا عفترا ..تقــــفأ
.منهج ريعس نع اديعب كدlوأب تنأ تفرفرو ..ةعرزzا

؟لحلاو ...ـلاو
 ءاضيبـلا هـتداـسو ىلع هـتءاكـتا ةءاوتـسا لدـع ..مـهاد رطـخ هأـجاـف نمـك اهحـمGـمو اـهادـي تفجـترا دـقو اهتـلاـق
:لاقو

 انأ اذل ،اريثك دست l اهنكلو #يGم ةرشع ةردب ينتطعأ ..ةعرزzا فيراصمو ،ةمارغلاو ةمكحzا فيراصم
.رادلا عيب يف ركفأ

.ةعجر ريغ ىلإ اهدعب تيبلا رداغتل ..ةعبوزلا اهنأك تفرصناو ،ضفرو قنح تاملكب بKا ةجوز تمتمتو
:تلاقف ةلاحم l دهنيس تيبلا نم يقبام نأ ةراون تسحأ
 فيراصzا لكب لفكتأ نK دادعتسا ىلع انأ-
 هذـــه يف اهـــترـــسأ عم فقـــت نأ لـــجأ نـــم اهيـــبأ نـــع اهتـــثرو يتلا ضرKا نـــم اهتصـــح تـــعاـــب دـــق ةراوـــن تـــناـــك



.ةصيوعلا تاقوKا
 ..ريحـzا زغلـلا اذـهل Gـح دـجي نأ لـمأ ىلع #ـماحـzا ربـكأ دنـع هتلـع ىلع ائكتـم ةفيلـخو ةراوـن تـناـك دغـلا يفو

 تاردـخzا يعئاـب نـم زوزـع ءاـقدـصأ مهتـي l اذاـzو ؟ةثجـلا نـيأـف لـتاقـلا وـه ناـك اذإو ؟اقـح لـتاقـلا وـه مـيرـك لـه
 يذـلا يماحـzا ماـمأ تـحرـط ةلئـسKا نـم ةلمـج ؟#جعـلا نـم ةرعشـلا لـست امـك زاوـف اهنـم لـسي اذاـzو ؟اهيـطاعتـمو
.ةديدج ةلدأو تايثيح نم دب Gف ديدج نم ةيضقلا كيرحت اندرأ اذإو ،ىهتناو هتملك لاق دق ءاضقلا نأ مهل دكأ

 ،ةريـخKا هـسافـنأ ظفلـي داكـي نمـك ادـبو ،هـنوـل عقتماو هـضرـم داز دـقو اقـهرـم ةفيلـخ ناـك ..تيبـلا ىلإ اعـجرو
 ةيــلابــم ريــغ اهــترــجح يف توزــنا دقــف ةراوــن اــمأ ..سيــباوكــلاو ســجاوهــلا هــحربــت نأ نود هــحربــي l هــشارــف مزلــف
 ناسـن»ـل نكمـي لـه ؟اقـح مرـجم مـيرـك لـه ..كوكشـلا اهـتدوارو ..اهينيـع ماـمأ ايـندـلا تملـظأ دـقو اهـئانـبأ ةنطيشـب
 ؟هتثـــج ءافـــخإ مـــث ناســـنإ لتـــق ىلإ مارـــج�ا هـــب لصـــي نأو ؟اـــمرـــجم نوكـــي نأ ىقيسوملـــل بحـــzا فقثـــzا يعماجـــلا
 اهـعابـتأو ةزـيزـع نوكـت نأ نكمـي لـه ؟هـل اـسوـسدـم نوكـي نأ نكمـي لـه ؟ةـعرزـzا يف ةـلدأ نـم دـجو امـب هتـقGـعاـمو
 .نكمم ءيش لك ؟عينشلا لعفلا اذه ءارو

 بايــث امــهدــحأــب ..اسيــك امهنــم ةدــحاو لــك دــي يفو نجســلا ماــمأ ةردــب ةقــفرــب ةراوــن تــناــك دغــلا حابــص عمو
 تزــكر دــقو اهيــقاــس #ــب سيكــلا حجرأــت ةرــجش تحــت يبــشخ يسرــك ىلع سلــجت ةردــب تــناــك ..ماعــط رــخ£اــبو
 ..ةكـئاشـلا كGـسKا اهـقوـف تـلاعـتو تـلاعـت دـقو نجسـلا راوـسأ ىلإ وـنرـت تـناكـف ةراوـن اـمأ ،ضرKا يف اـهرصـب
 يهو هتيرح بلس ىلع ناسن�ا ربصي فيكو ؟ةهبشلا درجz رخآ ناسنإ ةيرح بلسي نأ ناسنإ عيطتسي فيك
؟كلمي ام مظعأ

:سانلا نم ةريبك دوشح عم ةباوبلا نازاتجت اتمدقتو ةردب تماقف سرجلا قدو
نجسلا يف اعيمج سانلا نأك
.لوخدلاب حيرستلا نيزربم ماحزلا طسو Gخدو ،امامتها ةراون اهريعت نأ نود ةردب اهتلاق
 ىلإ عجرو هاـــمدـــق هتـــناـــخ وـــل ىنمت ..رضحـــت مـــل وـــل ىنمت ظيلغـــلا كابـــشلا امهنـــع هلصفـــي امهـــماـــمأ فـــقو #ـــح

 مسقيو ..ءيرب هنأ عيمجلا مامأ خرصي نأ مهو ؟ىرج يذلا لك دعب ادحأ لباقي نأ ةحاقولا نم سيلأ ..زجحلا
 ةـنادإ هقـمرـت تـناـك يتلا ةعـبرKا نويعـلا يف أرـق هـعوـمد فلـخو ؟ن£ا هـقدصـي نـم نكـلو ..ءيرـب هـنأ نامـيKا ظلـغأـب
 وــهأ ؟هــبايــغ رــساــم ..هاــبأ رــكذــت دــقو عجارــت مــث رــمKا امهــل حرــشي نأ مــهو ..اــموــلو اــباتــع اهيــف أرــقو ..اــماهــتاو
 ليبسلـسو ءGـع هءانـبأ رـكذـت دـقو عجارـت مـث هنـع امهـلأسـي نأ مـهو ..هيلـع بـضاـغ هـنأ حجرKا نكـلو امـبر ؟ضـيرـم
 عفرو ..ةايحــلا هذــه يف ليمــج لــك تدقــف ..؟ةءاربــلا بــنذ اــمو يبنذ اــم براــي ..رــساــيو #ــماعــلا تاذ ةريغصــلا
!هلقثأ امو ،ءبعلا لمحتت تيقب اهدحو ..همامأ ةقGمع اهآرو هتجوز يف هرصب

:#سيكلا هملست يهو اهيخK ةردب تلاق ..عومدلا امهنويع �مت اتلخد امك اتفرصناو
كسفنب ¬عا
 ..#نـيزـح #نحـل ..#تضـماـغ #ـتديصـق ..#تيـلاـيرـس #تـحوـل اتـناـك ،اهـل دـح l ءايـشأ هتـجوز ينيع يف أرـقو
.ضرKا ليهاجم يف هتمرل ةمسن تبه ول ةشيرك افيفخ وه ناكو

اقلطم هتايح يف كبي مل امك ايكاب ناكzا يف راهناف هدسج لمح lو ،#سيكلا لمح ىلع ردقي ملو
 هفــنأ يف اهــكرتيــل ةحــئارــلا مشــب ىفتكا #ــسيكلا هنــم برــق #ــح ..هدــقرــم ىلإ هلمــحف #جســلا هبــحاــص ءاــجو
 .عيمجلا ىلع ماعطلا سيك عيزوتب رمأو ىركذ

:76 ةيشاح
 ىلإ امهنيـب تعـقو ةرظـن لوأ نـم اهـل فراجـلا هبـحو ةراوـن ..هـتايـح نـم ةريثـك تاطـحم ةليلـلا كلـت مـيرـك رـكذـت

 يف هــبرــتو هتــلاــخ نــبا يوايحيــلا حتاــف رــكذــتو ،نجســلا بــهايــغ ىلإ رداغــي وــهو اهتنتــف ناتــسب ىلع ةــلGــطإ رــخآ



 .فصاوعلا بضغ ادبأ اهريضي l ةيسارلا لابجلاك امئاد هاري ناك ،ةساردلا يفو ةايحلا
:77 ةيشاح
 lإ هــــل سيــــل ؟هسفــــن وــــه قرــــحأ لــــه ..هبتــــك نايــــحوــــبأ قرــــحأ دقــــل ..ةيلبجــــلا هــــتولــــخ يف يوايحيــــلا حتاــــف لــــظ

 يف رانلا داقي� lإ حلصت l ةقيقح ..سيطارقلا محر يف اهعرز مlآ lإ هل سيل ؟ةبذعzا هرتافد ت�م تاشبرخ
ةتيم بولقلا نكلو ،ةيحلا بولقلا

  
 )8(

 اهــب لمعــي ناــك يتلا هتــكرــش نأ ةــجرد ىلإ ءيش لــك هــل رــفو دــقو ،جGعلــل اســنرــف ىلإ يِرْقيــzِا حلاــص رداــغ 
 لـك عطقو لـب ،يجراخـلا مـلاعـلاـب هـل ةـقGـع لـك عطقف مـلاسـل ةـصرـف حلاـص ةرـجه تـناـكو هتيـب نـم هتلقـن دـق كانـه
 أدبي نأ بجي اباش هسفن سحي راص ..ةأجف ءارولا ىلإ تاونس دتراو ،هيضام لكبو هترسأبو ةزيزعب هل ةقGع
 لـه ..ةأجـف هـباتـنا يذـلا روعشـلا اذـه يف #يـناـحورـلاو نـيدـلا لاـجرو #صتخـzا ءابـطKا رازو ،لوKا نـم هـتايـح
 هـتايـح ماـيأ نـم هـتاـف اـم ىلع �ا نـم ضـيوعـت وـه لـه ؟ةميلـسلا ةبيطـلا بولقـلا يوذ lإ سبلتـيl يناـبر حتف وـه
 ذنـمو ؟داؤفـلا ةسيـنأو ابصـلا ةقيـفر ؟رـهاطـلا تنـب ةيبـهذ نود ةايحـلا ولـحت لـه نكـلو ؟ةـساعـتو ادكـن اـهاضـق يتلا
 lإ يونـيl وـهو نولعفـي مـهاسـع اـمو ..كـلذ نـم عيمـجلا فـقومـب لابـم ريـغ ،اـهروزـي نأ بجـي اـهروزـي نأ ررـق ماـيأ
.ةريبكو ةريغص لك اهنع فرعيل اهتايح عبتتي حارو اهانكس ناونع ىلع لصح Gعفو ؟ريخلا

 ،ةنـيدـzا يف اـيادـهلا تGحـم ىقرأ دصقـف ،هملـح ذيفنـت يف يضzا ىلع هعجـش امـم ائـفاد اسمشـم راهنـلا ناـك
 داـــكاـــمو ..ةريغـــص ةـــقرو ىلع ةقـــئاـــف ةـــيانعـــب هلـــجسو هظفـــح يذـــلا ناونعـــلا ىلإ اوـــت هـــجوـــتو ،ةنيمـــث ةـــيدـــه ىنتقاو
 رـهاطـلا تنـب ةيبـهذ تومـب هأبـنأ ىتح اـجراـخ هعـضو يذـلا هيـسرـك ىلع مـئاـن هبـش ناـك لاقـب نـم ةقيقحـلا ىصقتي
 نــع عطقناــف ..فينــع راود هزــهو ..ةديــحو اهــجوز اهــكرــت ذــم ةلــئاعــلا رزو تلمــحت نأ دعــب ،ةيبلــق ةتكســب ةنــس ذنــم
 بلقـلا أفطـنا ..ةيبلـق ةتكسـب تـتاـم ..ةيبـهذ تـتاـم ..ليـصافتـلا لـك درـس يف رمتـسا يذـلا لاقبـلا ىلإ عامتـسlا
.ةايحلا هحنم اzاط يذلا بلقلا تام ..اقشع هل درغ اzاط يذلا بلقلا أفطنا ..ابح هل ضبن اzاط يذلا

 قوــف لافــطKا مانــي امــك ابعــت ماــنو ..لافــطKا يكبي امــك ىكبو ..هتــنازــخ يف ةــيدــهلا سدــف هــترــجح ىلإ داــع
    .اهدج نضح نع اديعب ةرم لوK اهدحو ريرسلا يف ةدرو تمانو ..ءاطغ نود ضرKا ىلع قيقر طاسب

 نــم رابــك نوــلوؤســم ..رضــح يذــلا ريفغــلا عمــجلا ىلع اهــتامســب عزوــت ةربقــzا يف هلــك راهنــلا ةزــيزــع تضــقو
 ميــقأ ..ةيلــك اهحــمGــم تريغــت دــق ةربقــzا تــناــك ..ةيعمــجلا ءاضــعأ نــم تاــباــشو بابــشو ..ةمــصاعــلا نــمو ةنــيدــzا
 ،ءارضخــلا شــئاشحلــل ةــعونتــم تاــحاســم ترذــبو ..راجــشKا تــسرــغو ..ةربقــzا ميــمرــت ديــعأو ..يلطو ..روســلا
 ،ةربقــzا ميــمرــت ةــياهــن نــع ةنلعــم ةــطرــشKا ةزــيزــع تعطــق ..ءايــحKا ندــم نــم ريثكــب ىهزأ تاوــمKا ةنــيدــم تدــبو
 ىلعو #لوؤسzا اصوصخو عيمجلا تركشو ،ةيلبقتسzا اهلامآبو ةرابجلا اهتادوهجمب اهيف تركذ تاملك تقلأو
 يلاــهأ نــم بــناــج�ــل اــصاــخ اركــش تــهجوو ..اهمــعدــل اصيصــخ ةمــصاعــلا نــم مداقــلا ريبكــلا لوؤســzا مهــسأر
 تGبقــلاو يناهتــلا عيمــجلا لدابــتو ،دــيدــشلا قيفصتــلاــب ةربقــzا تزتــها ىتح اهتملــك يهنت تداــكاــمو ..تاوــمKا
 لوــح اــفرــفرــم ناكــzا يف ىرــخأ ةرــم توــzا عرزنيــل اوــقرفــتو ..روبقــلا ماــمأ ةــيراــكذــت اروــص اوذــخأو ،تاــيولــحلاو
.يبيرخت لمع لك طابح� هينيع حيتفتب اهفارصنا لبق ةزيزع هتصوأ يذلا #مKا سراحلا ينيع

 هبنـج ىلإ ةـيروـص تـناـكو ..لمعـلا يف هـكامهـنا مـغر بـئذ ينيعب لفحـلا عباتـي حGفـلا ناميلـس ناـك ديعـب نـم
:تلاق ىتح ةزيزعب اهجوز مامتها ىلإ هبتنت تداكامو ،ةئيربلا ةرثرثلا نع فكت نأ نود لمعلا هكراشت

ىمعلا هباصأ ءامسلا دناع نم
 اريخ عنصت فيكف رش اهنأ ليلدلاو ..ام ارس اهءارو لمحت لارنجلا ةزيزع نأ هتجوزل حرشي ناميلس حارو



 وه هلقأ ؟وهام ..رس لارنجلا ةزيزع ءارو ؟#يحيسzا ىلع قفشت ىتح #ملسzا ىلع تقفشأ لهو ؟ىراصنلا يف
 ةيرث ربكأ اهلعجت ةميظع ةيدام احابرأ ققحتس اهنأ مايKا دكؤتسو ..بناجKا يف اهعمطو #لوؤسzا يف اهعمط
.هلك دلبلا يف

 ةيـئرـzا ةـفاحصـلا هـترضـح يذـلا يخيراتـلا مويـلا اذـهل اـهريضحـت ..دـيدـش بعـت اهفـل دـقو اهتيـب ةزـيزـع تلـخد
 اهتقبـسف ةرطعـلا هيـلإ تلـجعو فـتاهـلا سرـج نر ىتح اهتـفرـغ لـخدـت تداـكاـمو اـهاوـق كهـنأ ةءورقـzاو ةـعومسـzاو
:ةحئاص اهدي نم ةعامسلا تفطخو ..ةديرف

.فتاهلا ىلع درلاب ىلوأ تيبلا لهأ
 نـم اهيـلإ راظـنKا تفطـخ دـق ةرطعـلا نأ رـهاظـلا ؟اذاـz ..مويـلا lإ لكشـلا اذـهب تـفرصـت نأ ةدـيرفـل قبـسي مـلو

 اذهو ،مهباجعإ ريثتو عيمجلا راظنأ تفلت تمادام رثكأ اهنم اهبرقت ةزيزع لعج امم ،ةربقzا اورضح نيذلا لك
 ىلإ اـهدـي تدمـف عازنـلا راـن دمـختل بـسانـzا تـقوـلا يف تلـخدـت ةزـيزـع نكـلو ..ةدـيرـف ةريـغ رـجفي نK فاـك هدـحو
 ةرطعلـل ةـعامسـلا ملـست نأ لبـق بيـحرتلـل ابـحر ءاضـف ةزـيزـع هعـم تحتـفو ..فـتاهـلا ىلع �ا دبـع ناـك ..ةـعامسـلا
 داكـــت دقحـــلا راـــنو اهـــترـــجح ىلإ ةدـــيرـــف تبحســـنا يذـــلا تـــقوـــلا يف اهيـــبأـــب بـــحرـــت تـــحارو ،اهتـــلاـــح تريـــغ يتلا
.اهمهتلت

:78 ةيشاح
 ةزــيزــع ةيعمــج تlافتــحا ضعــب رضــحو ةنــيدــzا راز دــق دوهيــلا نــمو ءادوســلا مادــقKا نــم اريبــك ادــفو نأ ليــق

 ديسلا ىلإ مهتبغر ةزيزع تعفرو ،روبقلا ىلع ءامسKا ضعب ةباتك ةداعإ يف كراشو ةربقzا راز امك ،لارنجلا
 .نمزلا نم ادوقع هنم اومرحو هيف اودلو يذلا مهنطو يف ةمهاسملل ةدوعلا يف يلاولا

:79 ةيشاح
 هلمـحي ناـكاـم مـغر ،"اهـموـن سنيلـف هتنـبا جوز نـم" دادـجKا بـهذـم ىلع وهـف هتنـبا �ا دبـع راز نأ ثدـحي مـل

.ةبحzا فطاوع نم ةرطعلل
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 ىوتسا مث تارم هريرس يف بلقت ..مونلا همرحيو ميرك سفن يف ةبهرلا ريثي اماس طقرأ انابعث قرKا تاب

 ذـم ةاـسأـzا طـيرـش ةديعـم ،يضاـzا تاحفـص ةبلقـم لغتـشت هـترـكاذ تلـظ ..هيلـجرـب ءاطغـلا اعـفاد هـناكـم يف ادـعاـق
 ..تيبـلا ىلإ راطـمKا لـباو تحـت هـتدوـع ..ءيش لـك رـكذتـي حار ..انيجـس هسفـن دـجو ىتح جسنت اهـطويـخ تأدـب
 يف هدــجو موــي ناــك هــنأو ،قزرــي ايــح لازاــم زوزــع نأ نظــلا هيلــع بلــغو ..ةأجــف ترــخبت يتلا ةثجــلا ىلع هروثــع
 ماــيKا هذــه رــهظيس هلعــلو ،ىفتخاو ههــجو ىلع ماهــف هيــعو هيــلإ تداــعأ دــق ةرــيزغــلا راطــمKا نأو ،ريــغ l ةــبوبيــغ
 ؟..مهتميرج ملاعم اوفخيل ةثجلا اوفطخو ناكzا ىلإ اوداع نيذلا مه زوزع ولتاق نوكي l ملو ..ةقيقحلا فشكيل
 يذلا وه نوكي نأ نكمي له ..ناكzا رداغ مث اهتوم نم دكأتيل ةثجلا سم نأ ىلع دزي مل ..وه هسفن يف كشو
 تـناـك ةرـيزغـلا راطـمKاو ،ادـيدـش ناـك مGظـلا نكـلو ..هاوـق لـماـك يف ناـك دقـل ليحتـسم l ؟هـترايسـب زوزـع ساد
 ءوضلا تحت ادب دقو ..ماهوKا شوحو هلوح نم درطي نأ لواحي وهو ةفيعض ةخرص هنم تدنو ..ةيؤرلا بجحت
 ..حبش هنأك ابحاش تفاخلا

:لأسو هريرس ىلع هيمدق دنع سلجف هيلإ عرهو ،ادعاق ىوتساف هتوفغ نم #جسلا هبحاص هبتناو
؟ضيرم تنأ له ميرك اريخ
؟رظتنzا يدهzاب نمؤت له ..رظتنzا يدهzا
 ..نــــج دــــق لــــجرــــلا نأ يف كــــش هطــــلاــــخ دــــقو ،مــــيرــــك هــــجو يف اهبلقــــي حار تارظنــــب ىوــــس #جســــلا بجــــي مــــلو



:لوقي وهو هتاحبس نم ميرك هجرخأو
l ا ةدوعب ملحأ ينكلو ،ريخب انأ ائيش شختzا يدهzرظتن..
 سحأو ..ةدشب اهكلدي حارو هعباصأ كبشف ههجو جنشتو ..هحمGم تسبعو ..ههجو رهفكاو ..هجازم ردكتو
:هسفن نع يكحي حارف اهب رمي يتلا ةبعصلا ةلاحلاب #جسلا

يلاحب ىضرأ مهدجأ #ح تنكو ..كنم سعتأ وه نمع ثحباف اسيعت تنك اذإ لوقت تناك يتدج �ا محر
 نـــع هـــيدـــي لصـــف دـــقو يخترـــت ههـــجو تGضـــع تـــحار Gعـــفو ،هيلـــع مGكـــلا ريـــثأـــتو مـــيرـــك حمGـــم عباتـــي تكـــسو

:يكحي #جسلا رمتساو ،ضعبلا امهضعب
 نو�مــي نــيذــلا نأ دقتعــت لــهو ؟مرــجم ينأ دقتعــت لــه ..لبــق نــم #ــترــم نجســلا اذــه لــخد كــماــمأ ســلاجــلا -

 بيـــج ىلإ هدـــي دمـــي يذـــلا عئاجـــلا نجســـي ..نوريـــخو نوبيـــط مهـــنأو ءاـــيرـــبأ مـــهرثـــكأ نأ قـــث ؟#ـــمرـــجم نوجســـلا
 نوقرسيو ..نوناقلا مساب بعشلا لاومأ نم رييzGا نوقرسيو نوناقلا ىلع نولاتحي فيك اوفرع رابك صوصل
 ..كانـهو انـه #نسحـzا تويـب ينتمارـتو ..ايبـص مKا تدقـفو ،بKا ميتـي تدـلو ..اضـيأ هـتدارإو هـفرـشو هتـمارـك
 #ــحو ..lداــن اريــخأو ..اــسانــك ..اــساســع ..lامــح ..ءيش لــك تلمــعو ..عمتجzا ينرــهق ةــسردــzا ينتمر املثــم
 يضقأــس كعــم اذــنأاــهو شاعــن�ا هتلــخدأ هــسأر ىلع ةــجاــجزــب هتــبرــض ..هتــبرــض يمدو يقرــع قعــلو يلع درمــت
 .طق يتايح يف اهب ملحأ مل ةمارغب بلاطم انأو نجسلا يف #ماع

 ىركـلا هاشغـيو أدـهي مـيرـك حارو ..هـلوـح نـم #مـئانـلا جعزـي l ىتح تـفاـخ توصـب يكحي #جسـلا رمتـساو
    .مان ىتح

 لاستــغlا ىلإ رــكابــلا حابصــلا عم مهضعــب طــشن ،لــهKا تاراــيز عم دــعوــم ىلع #ــجاســzا ناــك دغــلا يفو
 ادعتسم ميرك نكي مل ..نيرخ£ا نابقاري امهدحول نايوزني اناك هبحاصو ميرك ..ماهلا دعوzا اذهل دادعتسlاو
 عمجف ميرك ىلع يدونو ..دحأ ةرايز يف عمطي نكي ملف هبحاص امأو ..ةرايزلا عقوتي ناك هنأ عم ادحأ ىري نأ
 ،ءGـع ركبـلا هنـباو هتـخأ ةردـبو هتـجوز ..اريثـك ددعـلا ناـك ..لابقتـسlا فرـغ ىلإ هيـمدـق رـجي حارو Gـقاثتـم هسفـن
 نم عنمي قح يأب ..يكبي قفطو كابشلاب هيدي قصلأو ،مهتلابق يسركلا ىلع سلجف مهيف رظنلا ىلع وقي ملو
 ةـثGثـلا هـلداـبو ؟ةـلاحـلا هذـه يف هارـي نأ قـئGـلا نـم ناـك لـهو ؟هليبقـتو هيـلإ همـض نـم مرـحي قـح يأـب ؟هنـبا ةـيؤر
 اهارسيب اهردص ىلإ مضتو اهانميب اهعومد حسمت يهو ةراون تلاق ..بولقلا يف اناقفخو نويعلا يف اعومد
:اهيتبكر #ب اهمامأ فقو يذلا ءGع اهنبا

.انصقني ءيشl ..انب لغشنت l كسفنب متها
 هذـــــه لثمـــــب ففخـــــي نأ نكمـــــيl هـــــباصـــــم نكـــــلو ،ريـــــغl هـــــمومـــــه هنـــــع ففخـــــت نأ تدارأ امـــــنإ هتـــــجوز نأ كردأو

.تاملكلا
 يتلا ةدروو ةــــعرزــــzا نــــعو بKا ةفيلــــخ نــــعو ..هلــــخادو نجســــلا جراــــخ ةايحــــلا نــــع امهنيــــب ثــــيدــــحلا رمتــــساو

 ةرتــف ةــياهــن نــع انلعــم سرــجلا قدو ،اهتــناضــح نأشــب اهمكــح ةمكحــzا مكحتــسو ،اهيــبأ دنــع ن£ا ىتح تــلازاــم
 نأ اـهوـجرـي امـنأـك هتـجوز يف هانيـع تزـكرـت يذـلا مـيركـل ةمعـطKا نـم اسيـك اوملـس نأ دعـب ةـثGثـلا ماـقو ..ةراـيزـلا
:لاق مث Gيلق مثعلت ..اهسأرب هلأست تفلختف امGك اهل لوقي نأ ديري امنأك تسحأو ،ىقبت

ءاره درجم نوكي نأ تيشخو يلابب رطخ ائيش لوقأ نأ تدرأ
:لوقي رمتساف ةنيزحلا اهحمGم ىلع تمسترا ةريحب ةراون هتعجشو
ينجس رمأ يف ديفي دق ارمأ تركذت
:ةلئاق كابشلا ىلع دشت يهو اهانيع تعمتلاو
  .لق ..لق ..كلجأ نم ةيحضت لكل ةدعتسم انأو ،ديفي دق ءيش لك



 تـــناـــكو ءارمـــح 406 عوـــن نـــم ةرايـــس تـــيأر ةثجـــلا هـــب تدـــجو يذـــلا ناكـــzا ىلإ يلوـــصو لبـــق ينأ ترـــكذـــت
.افئاخ مأ ناركس اهبحاص ناك نإ يردأ تسل lامشو انيمي حجرأتت

 ؟ىرـتاـي ةـمولعـzا هذـه ديفـت اذاـم تاونـس دعـبو ..دعتبـت يهو اهسفـن يف لوقـت تـناـك ..هدعبـي سراحـلا هعـفدو
.ةشقب ثبشتي دق قيرغلا نكلو ..عونلا اذه نم تارايس نوكلمي سانلا فlآ

 اقبـــعو ةـــبوذـــع اهعـــقوـــل دـــجيو ..كلـــجأ نـــم ةيحضـــت لكـــل ةدعتـــسم اـــنأو :اهـــلوـــق ىدـــص عمسي دعتبـــي وـــهو لـــظو
 .عساولا �ا توكلم يف هب فرفرت ةحنجأ هحنمت ةوشنو
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 ىلع فقـي ىتح ةفلتخـم ةمعـطأ هـب اسيـك لمـحي ةربقـzا ىلإ هجتـي ،اـحابـص جرـخي ،ةلـيوـط اـماـيأ مـلاـس ىضقو
 ،#لوستzا ىلع سيكلا يفام عزوي ..ةربقzا باب دنع فرصني مث Gيوط انمز ءاعدلاب هيدي عفري ..ةبيبحلا ربق
.اهنع هداعتبا قيطت دعت مل يتلاو ،ةعبرKا ماوعKا تاذ ةدرو نوؤشب متهيل تيبلا ىلإ اعيرس هجاردأ دوعيو

 ةـباوـب برـق ةقيـنأ بايـث يف فقـت لوKا اهـبابـش يف رـهاطـلا تنـب ةيبـهذ هـمانـم يف ىأر ،ةـثGـث لايـل ذنـم هنكـل
 ىلع وه رصأو ..اهقيرط يف ردحنت تراسو ،هل تركنت ىتح اشاه اهيلإ لصي داكامو ،هرظتنت ةماعلا ةقيدحلا
.هملكت وأ اهملكي نأ نود اهفلخ راسو ..بابشلا ناعير يف وهو اهتقحGم

 لمــجأ سبــلو لــستغا ..حابصــلا ذنــم طــشنو ..ناكــzا دصقــي نأ مــلاــس ررقــف لكشــلا سفــن ىلع ملــحلا رركــتو
 ةرطعــلا باحطــصG lــصو دــقو رــثوــكو �ا دبــع ىقتلا ةــهدرــلا يفو ..اــباــش ادــغ امــنأــك جرــخو هءاذــح عzو هــتlذــب
 ةراـيزـل اهسفـن تدـعأ دـق ةرطعـلا تـناـكو ..امـئاـن لازاـم زاوـف ناـكو ..ةدوـجوـم ةزـيزـع نكـت مـل ..تيبـلا ىلإ امهعـم
:ةماستبا ههجو ىلعو �ا دبع لاق ..اهلهأ

.ملاساي اباش ترص ..ريخلا حابص
:Gئاق قلعف فصولا اذه هرس دقو ملاس مستبا
اباش نوكتسو ءيش لك نم صلخت ..بلقلا يف ةخوخيشلاو بابشلا
 تــجرــخ دقــل ..اقبطــم اتمــص رادــلا يف #ــكراــت ةــثGثــلا هدعــب جرــخو ..مGكــلا ةــلاــطإ نــم اًرــَِجض مــلاــس جرــخو
.قيمع مونل نادلخي ةدرو هتنباو زاوف يقب اميف اهيتنباو ةزيزع

 اهمــــحشب يه يه رــــهاطــــلا تنــــب ةيبــــهذ ىرــــي وــــهو ةأــــجافــــzا هــــتزــــه ةقــــيدــــحلا ةــــباوــــب ىلإ مــــلاــــس لــــصو #ــــحو
 هناكم يف ددرتو ..اهلمحت تناك يتلا دلجلا ةظفحمو ةيرصع تراص يتلا اهسبGم lإ اهيف ريغتي مل ..اهمحلو
 وــهو هانيــع تــشهد ..ةــماستــبا اــهرغــث ىلع تــقرــشأو ..هاتفــش تحــطانــتو ،بارطــضا هيلــع ادــبو ..هينيــع اكــلاد
 تراـــسو ..اهتـــثداحـــم ىلع ؤرـــجي نأ نود تاـــماستـــبlا ديعـــي هـــناكـــم يف فـــقوو ..هسفـــن قدصـــم ريـــغ اهـــل مستبـــي
 رهظي ةونص ةاتف اهب تقحل مث ،ةمستبم هيلإ تفتلت تحارف هب تسحأو ..هبحاص عبتي عيدو بلكك اهعبتي راسف
 قدصــي داكــيl دــحأــب لابــم ريــغ اهفلــخ مــلاــس راــسو ..مــلاــس ىلإ رظنــلاو مGكــلا نlدابتــت اتــحارــف ،اهتليــمز اهــنأ
 وهأ ؟ىأر يذلا اذهام ..هلقعب فصعت داكت ةثداحلاو هتيب ىلإ هجاردأ داعف ةعماجلا ةباوب تلخد ىتح ..هسفن
 ،هسابلو هرعش ةحيرست رييغت بوجو يف ركفي وهو ادعتبمَ وطخلا عرسأو ؟نجلا نم سم وه مأ هيعو لماك يف
   .بابشلا اهذبحي يتلاك ةريغص ةرايس ءارش يف ركفو

 اهاقلي ..حابصلا عم هتيب نم جرخي ةيلاتتم عيباسأ اهسفن ةعقاولا داعأو ،ددحzا ناكzا يف ناك دغلا يفو
 دواعيـــل ،تيبـــلا ىلإ هـــجاردأ دوعـــي مـــث ،ةعـــماجـــلا اهلـــصوـــي ىتح اهعبتـــي ..رـــمKا لوأ هيـــف اهيقـــل يذـــلا ناكـــzا يف
.اهملكي نأ نود ءاسم اهتاقGم

 ىتح ائيش هترسأ اهنع ملعت مل ةديدج ةرايس ىرتشاو ..هرعش ةحيرستو هسبGم ريغف اهلك هتايح تريغتو



 يضقي حارو اهــجوزــتو اهــيوــبأ نــم اهبطــخ دــقو هسفــن ليخــتو ،بابــشلا مGــحأ يف قرــغ تيبــلا ىلإ داــع اــم اذإ
.ةقلطzا ةداعسلاب ائيلم اديدج ارمع اهعم

 ىرــخأ أرــجتو ..تيبــلا ىلإ اــموــي اهيــلإ اهلمــح يتلا ةــيدــهلا اــهادــهأــف ىرــخأ أرــجتو ..اهبــطاخــف اــموــي أرــجتو
 رـــسيلا ةـــلاـــح ىلإ ةاتفـــلا تريغـــتو ..هـــلاوـــمأ نـــم اهيلـــع قدغـــي حارـــف مركـــتو ..ةعـــماجـــلا ىلإ اهتليـــمز عم اهلـــصوأـــف
.هب تقلعتو هتبحأف ةعدلاو

 مكلو ..قدصلا هيفام لمجأ قشاع بلقب اهب قلعتي ام لك هيلع صقت تحارف اهتقيقح نع موي تاذ اهلأسو
 ..هلقـعو هبلـق لازـلزـلا برـضو ..ةيبـهذ ةنـبا يه ةرايسـلا يف هبـناجـب ةسـلاجـلا نأ كردأ #ـح ةدـيدـش هتبيـخ تـناـك

؟ءام هتبسح ةعيقب بارس درجم ؟مGحأ ثاغضأ درجم هتشعام لك نوكي نأ نكمي له
 ،همـــحلو همـــحشب وـــه هبحـــتو اهـــمأ ةاتفـــلا يف مـــلاـــس بحـــي ..مـــهوـــلا ةبعلـــلا يف رارمتـــسlا يف ةـــحودنـــمl نكـــلو
 .اروبحو ةداعس اهتايح �مت ةيرذ باجنإو ،هعم تيب ةماقإب ملحتو

:80 ةيشاح
 سحي نكي مل ،اقشع رهزأو ابح هبلق معرب يذلا تقولا يف ترهظ ..ملاسل اريبك ازجاح لثمت ةدرو تراص

 .Gصأ دlوأ هل نكي مل ول ىنمتي ناك لب ،بسحف ةديفحلا نم قيضلاب
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 ةبعل ةفاحصلا اهتذختاو ..ديدج نم رشنلل دوعت ىتح سانلا ناهذأ يف ىوطت ةبراهلا ةثجلا ةيضق داكتام

 اـهريثـي نودعـس طـباضـلا حارو ،ةيضقـلاِ وطـت مـل ادـبأ ةـطرـشلا نكـل مهـمامتـهاو مهـلوضـف ريثـتو ،ءارقـلا اهـب يهلت
 هـل نـم لـك قلـق راـثأ ىتح اهتقيقـح نـع ثحبـلا يف هيـنواعـم بعتـيو ،ةدـيدـج ةيـضرـف حرطـي ..دـيدـج لكشـب ةرـم لـك

:نيدعاسzا دحأ لاق ..كلذب ةقGع
رمKا ىهتناو اهمكح تردصأ ةمكحzاو ،ترهظ ةقيقحلا طباضلا ةرضحاي 
ةثجلا دجن نأ دبl ..ةثجلا دجن نأ دبl ..ةثجلا يف هلك رسلاو ةثجلا دجن مل اننكل
 لاـق ..هـتاـكرـح ناعـباتـي اتكـسو ..ريكفتـلا يف هخـم دـهجي امـنأـك شوفنـzا هرعـش كحـي نودعـس طـباضـلا تكـسو

 يف هينيع طباضلا سمغو ..ىرخأ ةظفاحم ىلإ يليوحت بلطأس :يناثلا لاقو ..نونجم نم هلاي :هسفنل لوKا
:اديدج لوقيس هنأ اكردأو ارفغتسم Gقوحم هسأر عفر مث ..اهنيب ةنراقzاو اهتءارق ديعيو اهأرقي ةريثك قاروأ

ةديدج تامولعم يدنع
 ةـقGـع l ساـنأ ىلع مهتـلا ءاقـلإو يرـحتلاو ثحبـلا نـم ةدـيدـج ةـماود يف ناـصوغيـس امهـنأ اـكردأـف اذـه لاـق

رمKاب مهل
ةثجلا ىلإ لصي نأ لبق ءارمح 406 ةرايس ىأر هنأ ميرك ربخأ
:فدرأ مث اركفم تاظحل تكسو
.ثحبن نأ مهzا ؟رس اهءارو لهو ؟يه نzو ؟اذاl.. zامشو انيمي حنرتت ةرايسلا تناك
 ةمــيرــجلاو ..تارايســلا نــم عونــلا اذــه نوكلمــي سانــلا نــم #ــيGــم ..ةــبارغــلاو ةــيرــخسلل ةاــعدــم ربخــلا ناــكو

 اهــــحرــــط ةرــــئاحــــلا ةلئــــسKا نــــم ةلمــــج ؟مــــيرــــك نــــم بــــعGــــت درــــجم رــــمKا نوكــــي نأ نكمــــي lأ ..تاونــــس ذنــــم تعــــقو
:ميرك در نافرعي امهو نايطرشلا

.ةمولعم ةيأ رقتحي l ةقيقحلا راهظإ ىلإ ىعسي يذلا يطرشلا
 دق ةراون تناك ةبراهلا ةثجلا ةقيقح نع ثحبلا يف ةديدج ةلحر عم ةطرشلا لاجر هيف أدب يذلا تقولا يفو

 اــهايــعأ #ــحو ..زغلــلا ةرايســلا ةــفرعــم يف ةدــعاســzا اهــل مدقــت نأ نكمــي يتلا تاســسؤــzا نــم ةلمــج ىلع تــفاــط



 اهحنمــي قوفتــلاــب دــيدــش ساســحإو ريبــك لــمأ عرزنــي اهسفــن يفو ..تيبــلا ىلإ اهــجاردأ تداــع لقنتــلاو ثحبــلا
.ةقGخ ةقاط

 اتلـخدو ..اهيـبأ ةـلاـح روـهدتـب اهيـلإ ترـسأ اهنكـلو تلعـف امـع اهـلأسـت مـل ..ةراوـن ىقتلا نـم لوأ ةردـب تـناـك
:تلاقو هيمدق دنع ةراون تسلجو ..lوحنو ابوحش دادزا دقو هريرس يف اددمم ةفيلخ ناك ،هيلع

 كمسج يف ضرم لك نعلت ةراح ةعطقم كل رضحأس ،اريثك تنسحت دقل ،ريخب تنأ -
:لاقو #ترفصم #تقورعم هادي تدبف هعباصأ جرفو ،ءاطغلا قوف هيعارذ ددم دقو ةفيلخ مسبتو
 ىكنأو دشأ للع نم بلقلا يفامو ..اذكه يتايح يف تضرمام -
 اـهرصـب تزـكر دـقو ةـقرطـم ةراوـن تيقـب ..اهـنامتـك لواحـي ةفيعـض تاـنأو تادـهنت lإ هـل عمسيl تمصـلا مزـلو

 نـم اهسفـن يف امـب حوبـت نأ مهـت ةردـب سلـجت تـناـك اهلـباقـمو ،لـمأو جارفـنا اهسفـن يفو ،ةـقورعـzا هعـباـصأ ىلع
 ..اهلمـع ..اهـقGـط ..اهتنـبا ..ةريثـك مومـه اهنـهذ يف تمـحازـت دـقو قبطـzا تمصـلا مزلـتو اـهرـمأ متكـت مـث ،مومـه
:هتنبا عباصأب كسمأف هدي دم دقو لاقو مهلاو ضرzاب #لقثم #نفج ةفيلخ عفرو ..اهوبأ ..اهوخأ

.كتنبا نع لزانتلا ىلع كتمغرأ #ح ائطخم تنك كحمستسأ -
:تلاقو اهعومد ةردب تحسم
l ا يف ءاضقلا لصفيس #موي دعب ..�ا ءاضق نم رفمKرم.
.همومهو همl£ ةفيلخ #تكرات ةردب اهب تقحلو خبطzا ىلإ تفرصناو ةراون قلعت ملو
 لـك ةردـب عماسـم ىلع ديعـت ةراوـن تـناـك ..مGكـلا نـع افـقوتـت نأ نود ماعطـلا دادـعإ ىلع اتبكـنا خبطzا يفو

 يكلاــم فرعــت اهلــع تاســسؤــzا نــم عمــج ربــع اهــجورــخ ىلإ ،ةــطرــشلا مســق اهــلوــخد ذنــم ،مويــلا اذــه هتلعــف يذــلا
     اند دق جارفنlا تقو نأ قيمعلا اهناميإ ىلإ ..ةنيدzا ءانبأ نم ءارمح 406 ةرايس

 رامثتـساـب هءارـغإ ةـلواحـم هـب رـثوـك هتـخأ مامتـها مـغرو ،�ا دبـع شيعـي ناـك بيئكـلا نـيزـحلا وجـلا سفـن يفو
:يرجح لاثمتك ادماج يقب �ا دبع نأ lإ ةمزKا نم جورخلل هلاومأ

 ةداعسلا ىلع ثعبي ام ةايحلا يف سيل
 ..تــنأُ هــل¦وــَم ..ةــيوسنــلا ســبGملــل Gحــم حتفن ..دــجzاو ءارثــلا قــيرــط ةراجتــلا ..ةداعســلا ىلع ثعبــت ةراجتــلا
.اهرمثتساو فرصzا نم زوزع ةيد بحسا ..ريفولا حبرلا ىرتسو ..هنوؤش ىلع موقأ انأو

:لاقو #تنيزح #نيع اهيف �ا دبع عفر
ائيش هنم فرصأ l نأ تمسقأ انأو ،نمثب ىرتشي l ينبا مد
:لصاوي وهو تمجحأ اهنكلو فرصzا يف هكرتي نz هلأست نأ تدارأو
 ةيدلا اومستقا تومأ #ح
 ةرمـسو ةـفاحـنو lوـط داز دـقو ةبـقرـلا دودمـم ..اقـناـح جرـخو هلعنـب هـسادو طGبـلا ىلع ةراجيسـلا بقعـب ىمر
 .دوسأ قلقل هنأ رثوك ىلإ ليخ ىتح

:81 ةيشاح
 اهنكـــلو ةـــيداعـــلا تابـــجوـــلا يف عنصت ةيبعشـــلا تGـــكKا رـــهشأ نـــم ..ةـــبرـــشلاـــب ةهيبـــش يهو ةراحـــلا ةعطقـــzا
 اصيصخ ىضرملل عنصت
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 ةزـيزـع ..ةرداغملـل دعتـسي عيمـجلا ..ابخـص تيبـلا �تـما ةداعـلا ريـغ ىلعو ،اـحابـص ةعـباسـلا ةـعاسـلا تـناـك
:اهجوزل اهرماوأ ةزيزع تطعأو ..اهتئدهت lواحم ةدرو هيلإ دشي ناك يذلا ليوطوب ملاس ..زاوف ..لارنجلا



 نولغتـسي مهلعـلو رثـك اـنؤادـعأ ..هرداغـت نأ كدـيرأ l تيبـلا يف تـنأ قـباو ،اهيـبأ عم بـهذـت ةـنوـجرـع كرـتا -
تيبلا نومجاهيف انبايغ

 بـغرـت l ةدرو هـب تثبـشتو ،نـمز نـم هتمصـع نـم اهـجرـخأ دقـف ..ىتح اهيلـع درـي مـلو اـمامتـها اهـمGـك رعـي مـل
 راـس هنـم تتلفـنا #ـحو ،فطلـب هيـلإ اـهرـجو هتنـبا ديـب كسـمأـف هدـي دـمو ،ةقيـنKا هـبايـث يف زاوـف مدقـتو ،هـتGـفإ يف
 ناك امم ريثكب رغصأ اهمامأ ادب دقو هقمرت ةزيزع تحارو ..هناكم نم ملاس كرحتي مل ..تيبلا رداغي ةونع اهب
 يف رادو ،لبــق نــم هيــف اــهدــهعت مــل ىوصــق ةــيانــع هرــهظم ىلع تدــبو ،هرعــش يف اداســف ثاــع يذــلا بيشــلا مــغر

:ددرت يهو اهنع رمKا تفرص نأ تئتفام مث ،ىرخأ نم جاوزلل علطتي هنأ وأ ،قشاع هنأ اعيرس اهدلخ
بيصن نهدو يف هل سيلف هسأر *** باش وأ ءرzا لام لق اذإ

 ةيبـهذ ةنـبا روـص هينيـع #ـبو ،ةـهدرـلا ةـيواز يف ةـعوـضوـzا ةكـيرKا ىلع سلـجف ،فلـخلا ىلإ مـلاـس عجارـتو
 قاحلل اهسفن دعت اهترجح لخاد ةزيزع تباغو ..اهمأ ىلإ ةمكحzا اهدرت نأ هبلق قامعأ نم ىنمتي يتلا ةدروو
 ..ءاضيــب ةــقرو حفصتي وــهو عجر مــث لــهم ىلع هحتــفو Gــقاثتــم هيــلإ مــلاــس ماقــف بابــلا سرــج قد ةأجــفو اهنــباــب
 :ملاس دي يف ةقرولا ىرت يهو تلأسو ،جورخلاب ةزيزع تعرسأو

؟سرجلا عرق نم ؟ةقرولا هذهام
:ديدش بضغ اههجو ىلع ادب دقو اهتحفصتو ،اهملكي نأ نود ةقرولا اهاطعأ و
هفتح نع ثحبي طباضلا اذه
ةمئان ةلودلا نيدقتعت ..اهفتح ىلإ ةلماك ةلئاع كتسرطغب #عفدت يتلا تنأ لب
ناكربلاك ههجو يف تراثو
...ـللا كيلع تكسا
 ..تقدص اعيمج انيلعو يلع
 اهنــبا هبكــترا اريغــص أطــخ ةــنونجــzا هذــه تــلوــح فيــك ،هيفــك كرفــيو هعــباــصأ كبــشي وــهو هــناكــم سلــجي داــعو
.ةريبك ةميرج ىلإ

:ههجو يف حيصت يهو هسأر دنع تفقوو
ءيرب ينبا ؟مهفت له ءيرب ينبا
.فلzا ىوطيو ،ةطرشلا ربخيلف ،ركس ةلاح يف وهو اصخش ساد نأ ىوس لعفي مل وه فرعأ -
:لوقت يهو ةنويللاو طاسبنlا ىلإ ةأجف ةزيزع حمGم تريغتو
؟...لعافلا تنأ كنأ فرتعتل ةطرشلا ىلإ تنأ مدقتت ول اذامو
 مـئاتـشلا نـم Gـباو هفلـخ تلـسرأـف ،اـهادـحتي ةرـم لوK هتـسحأو ،اـعرـسم جرـخو اهـمGـك لمكـت ىتح اهلـهمي مـلو
    .هفلخ تجرخو

 ،هتنــبا فقــت تــناــك هبــناــج ىلإو ،هتــفرــغ ةرداغــم لواحــي هاصــع ىلع ائكتــم هسفــن دــهجي يعماســلا ةفيلــخ ناــك
 فــقوو ..يجراخــلا بابــلا زواجــت ىتح هــحاحــل� اريــخأ اتملستــساو ..جورــخلا نــع هعنــم نlواحــت ةراوــن امهفلــخو
:امايأ هدقتفا دقو ضيرعلا ليوطلا عراشلا لمأتي

 ربق يفُ تنك امنأك
 هنم تسحأو ..ةديج ةحصب رهظي نأ lواحم ،اصعلا Gمهم يجراخلا رادجلا ىلع هرهظب ئكتيل داعو اهلاق
:تلاقف كلذ ةردب

 اريخأ تنسحت دقل ريخب تنأ
كعم ةمكاحzا روضح ىلع رصم انأ اذل كلذ دقتعأ



:لوقت يهو ةراون اهتديأو ،هعنم ىلع ةردب ترصأو
 ءاقدصKا نم تارشعلا اهعم فقيسو ،�ا اهعم ةردبو ،رخآ ءيش يأ نم رثكأ كتحص انمهت ةفيلخ يمعاي
 هتنـبا عفد #ـح أطـخأ هـنأ كردـي ناـكو ،ةزـيزـع ركـم نـم افـئاـخ ناـك ،هتـفرـغ ىلإ داـعو ةفيلـخ ملستـسا اريـخأو

.أطخلا اذه حيحصت ىلع اصيرح ناكو ،اهدبك ةذلف نع لزانتلل
 اهتـعاـس ىلإ ترظـنو ..ةراـzا نـم ولـخي داـك يذـلا لـيوطـلا عراشـلا يف ةـلزاـن لورـهت تـحار ةردـب تدرفـنا #ـح

 عراشــلا تلــخدــف انيمــي تــجرعــناو ..ددــحzا تــقوــلا يف لوــصولــل ةــعاــس فصــن اهيفكــت l دــق ،اهتــلورــه يف تدازو
 قـــيرطـــلا ةـــعراـــق ىلع علـــسلا ةـــضراـــع حتفت هنيـــكاـــكد ضعـــب تأدـــبو ..ةـــعرـــسم تارايـــس ئلتمـــي أدـــب دـــقو ريبكـــلا
 .ةيمويلا دئارجلا عيب يف #سفانتم حايصلاب مهرجانح نوعفري راغصلا لافطKا حارو ،ةضيرعلا

:احزام مهدحأ لاق ،ةذتاسKا نم اهئGمز ضعب اهاقتلا اهقيرط يفو
فنعلاب وأ نوناقلاب ةدرو درتسن
:ىرخأ تلاقو
 هسابلب يضاقلا قنشن وأ -
 ىأرــف هــسأر عفرو ..هنــم اهــتGفــنا ىشخي امــنأــك ةوقــب هانميــبُ هتنــبا كسمــي ،هاطــخ ثحــي زاوــف رــهظ ديعــب نــمو

 يف ةبــغرو بيطقــتو نزــح اههــجو ىلع ادبــف اهــمأ تأرــف اهــسأر تعــفر يتلا ةريغصــلا دــي ىلع هطغــض دازــف ةردــب
 قـمرـت يهو ةـصرفـلا ةدرو تلغتـساو ..هـئاذـح ريـس دـشي دعـقو زاوـف فـقوـت فيـصرـلا نـم ابـيرـقو ..اهيـلإ ناريطـلا
.حانجلا ةضيهم ةمامحك ىده ريغ يف ةيكاب قيرطلا ربعت تعفدناف ةبيرق اهمأ

 ...................امام ..امام ..امام
 ةريغصـــلاـــب سانـــلا حاـــصو ..مKا تعـــفدـــناو ..اهفلـــخ عرـــهو زاوـــف حاـــصو ..تـــحاـــصو اـــهرصـــب مKا تعـــفرو

 ةردــــب تقحــــلو ضرKاــــب مطــــتريــــل ريغصــــلا مسجــــلا تعــــفدو ..اهــــتGجــــع خارــــص ىلاعــــت يتلا ةعــــفدنــــzا ةرايســــلاــــبو
 ..اـباوـج ىقلتي نأ نود ةدروو ةردـب مـساـب حيصي وـهو زاوـف لـصوو ..اهتنـبا قوـف تطقـسو ةرايسـلاـب تمطـتراـف
 ،ايــناــق رمــحأ اــمد اهــبايــثو اهــسأر �تــما دــقو ةردــب تــكرــحتو ،ةــكرــح اهنــع ردصــت l اهــمدــب ةــجرضــم هتنــبا لمــحو
:اهمسا ةددرم اهلجر نم اهتنبا تكسمأو اهدي تدمف

.......رو ..ةدرو ..ةدرو
.ىفشzا ىلإ امهولمحف عيمجلا قحلو ..ديدج نم ضرKا ىلع تواهتو
 يف اعرَه ىتح عقو ام ىلع ناعلطي اداكامو ،ةزيزع هفلخو ملاس لصو ثداحلا ةنياعz ةطرشلا تلصو #ح
.ىده ريغ

 تـجزامـت دـقو ةمكحـzا عيمـجلا رداـغو ..اهـمأ ىلإ ةدرو عاـجرإـب يضاقـلا مكـحو تدقـع ةمـكاحـzا ةسلـج نكـلو
 .يفشتلاو نزحلاو حرفلل ىتش رعاشم مهسوفن يف

 ةفيلـخ ىلع تلـخد ..ىفشzا ىلإ جورـخلل اهسفـن دعـت تـعرـسأـف اهـناـكرأ زـه ىتح ةراوـن لصـي ربخـلا داـكاـمو
 ؟هربخــت نأ نود بــهذــت لــه مأ ؟هــل هــلوقتــس يذــلا اــمو ؟هظــقوــت لــه ..ةلئــسKا نــم ةلمــج اهسفــن يفو امــئاــن هلــمأتــت
 ءاـــم تـــعرـــجف خبطzا تلـــخد مـــث ..ةمـــئانـــلا اهتنـــبا دقفتـــت اهـــترـــجح ىتح قاورـــلا لـــخاد اهـــئاذـــحب برضـــت تـــجرـــخو
:ىرشبلاب هيلإ تعرسأو قافتسا دقو هتدجوف ةفيلخ ىلإ تداعو

ةدرو عاجرإب ةمكحzا تمكح دقل
:لأسي فقوو ضرKا ىلإ هيلجر دمف طشن مث �ا دمحي هريرس ىلع ىوتساو
؟ةردب يتنبا نيأو
ةفرغلا يف ةمئان اهنإ ،ةريغصلابو كسفنب ¬عا ،اهعم دوعK ن£ا ةبهاذ انأ



 هتاجرد تقرت ..ىفشzا يف تناك ةدودعم قئاقد يفو ..ىرخKا ةلئسKا نم ةلمجب اهرطمي نأ لبق تجرخو
 ،ءاضيب تادامضب سأرلا ةفوفلم ةمئان تناك يتلا ةردب ةفرغ ىلإ للستت تناك تاظحل يفو ..اهل تبجع ةفخب
 اهعبصإ ةعضاو اهيلإ تراشأف ةراون ىلإ تتفتلا مث ،فقسلا يف اهانيع حجرأتت ةريغصلا تناك اهراوج ىلإو

:ةريغصلا توص عفتراو ..ةماستبا اهايحم ىلع تمستراو اهينفج ةردب تحتفو ..تكست نأ اهفنأ ىلع
 اباب ..اباب
 سلـجتل ةردـب تـكرـحتو ،اريبـك ضيـبأ اسيـكو درو ةـقاـب هـيدـي يف لمـحي لـيوـطوـب مـلاـس لـخادـلا ناـك ،اتتفتـلاو

 توص عفتراو ،اهديضنتب ةراون اهدعب موقتل اهبناج ىلإ روهزلا عضيو اهعنمي اهيلإ عرسأ هنكلو ،اهناكم يف
:#تفيحنلا #تريغصلا اهيعارذ هيلإ دمت يهو ديدج نم ةريغصلا

ةريبك ةيمد ترضحأ ةريغصلا يتنبlو
:اهمأ ىلإ اهعبصإب ريشت يهو هل تلاق اهلبق #حو ..اهردص ىلإ اهتمضف سيكلا نم اهجرخأو
 .يمأ يهاه
 اـنرقـحأ اـم ..اهـمأـبو ةءاربـلا هذـهب لارنجـلا ةزـيزـع هتلعـفاـم هـترـكاذ ىلإ داـعأ دـقو عوـمدـلاـب هانيـع تـقرورـغاو
.انيزح هيمدق رجي جرخو !اهقوقح سرتفنو !ةءاربلا رقتحن #ح

 ،ةريغصلا ىلع صوحف ءارجإب رمأ يضاقلا نأ ةفيلخ تربخأ #ح اجرخم اهسفنل تدجو ةراون تداع #ح
 ةلئسKا مغرو ،هرواست تحار يتلا كوكشلا مغر هل ليق ام خيشلا لبقو ،ىفشzا يف اهعم ءاقبلاب اهمK حمسو
 .اهحرط ديعي حارو اهحرط يتلا ةريثكلا

 )13(
 ،اهجـئاتـن نـعو ةمـكاحـzا يف ىرـجاـم لـك نـع اهـتربـخأ يتلا رـثوـك اهتمـع عم ةيفـتاهـلا اهتـzاكـم ةرطعـلا تـهنأ

 ريطـخ مـيرـغ نـم اتصلـخت دقـل ،رـثوـك اـحرـفأ اـم ردقـب ةرطعـلا اـحرـفأ ناربـخ امـهو ،اهتنـباو ةردبـل اهلبـق عقو امـعو
 تدـعرأو تمهجـت نأ تئتـفاـم ةرطعـلا نكـلو ،اـمامـت ةايحـلا نـم هـئاصـقإـب امـبر لـب ،طقـف تيبـلا نـم هـئاصـقإـب سيـل
.ىفشzا يف ةدروو ةردب راز دق بحلاو صGخ�اب اهل مسقي لظ يذلا اهجوز زاوف نأ اهتمع اهتربخأ دقو

 عرقــي بابــلا داــكاــمو ،اهــجوز رظتنــت رمــجلا نــم رــحأ ىلع بابــلا دنــع تفــقو ىتح ةــعامســلا عضت تداــكاــمو
 ،هدرــي نأ عطتــسي مــل يذــلا اهــموــلو اهــباتعــب هرــصاحــت تــحار ىتح هــسأرــب لطــي داــكاــمو ،هحتفــت تــعرــسأ ىتح
:اقلقم اربخ هيلإ لمحت همأ تلخدو بابلا سرج برض #ح ءادعصلا سفنتو

  مهدصقن نأ بجي احابص دغلا يفو ،ةطرشلا نم ءاعدتسا كلصو
:تلاقف اهترئاث تراثو
 ءارحصلا قامعأ يف هسفن دجيس ،ةليوط يدي نأ كردي l وه ،مومهلا هذه لك ءارو نودعس طباضلا
 عضي ةكيرKا ىلع زاوف كلاهتو ،اهتفرغ ىلإ ةرطعلا تبحسناف ،اماقرأ لكشت تحارو فتاهلا ىلإ تعفدناو
.هنع اديعب هيلجر دمو ،ةكيرKا ةفاح ىلع هقفرمو هنيبج ىلع هارسي عباصأ

 ادرــب نأــك ..ادعــترــم اشمكنــم اتــماــص زاوــف ناــك ،ةــطرــشلا زــكرــم هاجــتاــب ةرايســلا يف اــناــك دغــلا حابــص يفو
 هيـف ةـقدـحمو ةراـت اـهديـب ةريشـم ،مGكـلا نـع فكـت l دوقـzا ىلإ سلـجت يهو ةزـيزـع تـناـكو ..ةأجـف هتـغاـب ادـيدـش
.اهيتفش #ب نم دبزلا رياطتو اهانيع تعz دقو ،ىرخأ ةرات

:ةلئاق �جلا ةمهتب هتمر فقوتت ةرايسلا تداك #حو
#مسق تمسقناو ةلوف ..كيبأك نابج
.برطضأ نأ ىشخأو ..ةديدج ةلدأب ينوئجافي نأ ىشخأ



 قامـــعأ ىلإ lوحـــم هسفـــن دـــجيس يذـــلا نودعـــس اهـــب موقـــي بيـــعlأ lإ يه اـــمو ..يوـــط فلـــzا ..انئمطـــم نـــك
.ةليوط اهدي ..كمأ يف قث ..ءارحصلا

 خومشـلا ىلإ دمـع زاوـف لـخد #ـح ..تفـقوـتو اراتـما ةرايسـلا تدعتـبا ..ةقـثو فوـخ هسفـن يفو زاوـف لـجرـتو
 ةطرشلا نم مهدجو نميف حيصي حارو ،هبارطضا ءافخإ ىلع ادهاج هسأرب

؟نوديرت اذام ..ءاعدتسا موي لك
 هفلخ همأ تقطنو
؟مكدنع نكسي نأ هنم نوديرت مأ ..هقGق� مأ نطاوzا ةيامحل متنأ
 بابــــسلا نــــم Gــــباو لــــسرــــت جرــــخت يهو تــــحارو ..زــــكرــــzا نــــم اهــــجارــــخإو اهتــــئدــــهت لواحــــي يطرــــشلا حارو

.هابقع دمحت l امب عيمجلا ةددهم ،مئاتشلاو
 طباضلا بتكم لخدي وهو لمأت ..Gماك انرق هلاخ انمز سلجو هيف هدجي ملف طباضلا بتكم ىلإ زاوف لخدو

 تGــماحــب ةظتكــم ةيــجاــجز ةــنازــخ تــماــق نمــيKا نــكرــلا يفو ..ماظــن ريــغ يف تافلــzا تارــشع هيلــع تمــكارــت دــقو
 ةعطقـب ىطغم رـتويبمـك اهـقوـف ةريغـص ةـلواـط تـماـق ةـنازـخلا ماـمأو ..ةيكيتـسGـب ةـيرـهزـم توتـسا اهـقوـفو ..تافلـzا
 رادـجلا يفو ..روشنـم هضعـبو ةـيراسـلا ىلع فوفلـم هضعـب ريبـك ملـع نـكرـلا يف بتكـzا فلـخو ..ةـفافـش كيتـسGـب
 دقــف دــقو داوســلاــب اطقنــم فقســلا ناــكو ..اشــقربــم ضيــبأ طGبــلا ناــكو ..ةــيروهمــجلا سيــئر ةروصــل ريبــك راــطإ
 عمGــلا تــهابــلا قرزKا يتيزــلا ءGطــلاــب تيلــط دقــف ناردــجلا اــمأ ،زاوفــل هــجاوــzا هبــناــج يف اــصوصــخو هتــعاصــن
.اهجاجز نود #حانجلا ةحوتفzا ةذفانلا لGخ نم سكعنzا ءوضلا لعفب

 Gغشنـم هبتكـم ىلع سلـجو ةيحتـلا ىقلأ ..اريـخأ لـخد يذـلا طـباضـلا رـخأتـل دـيدـشلا قيضـلاـب زاوـف سـحأو
 لكــشو ةــعامســلا لمــح مــث ،هيلــع درــي نأ نود ارــجضم اقلقــم Gــيوــط فــتاهــلا سرــج نرو ..هــماــمأ تافلــم بيلقتــب
:لاقو ةفيفخ ةماستبا Gسرم زاوف يف هينيع عفرو ،اهناكم اهداعأ نأ ئتفام مث ،امقر

..رذتعأ
 :فدرأ مث ايلم تكسو
؟افئاخ كارأ
:لاقو هينيع يف رارمحاو هيتفش يف شاعترا رهظ دقو ،بيجي امب يردي نأ نود زاوف برطضاو
lإ رانلا نم فاخيl ت هنطب يف نم�
 ،هــسأر قرتــحا امــنأــك هذــفانــم لــك نــم ناــخدــلا ادراــط مهنــب اهصتمــي حارو ةراجيــس لاعــشإ يف نذأتــسا مــث
:طباضلا هلأسو ..هلك ههجوو هينيع رارمحا دازو

؟ةرايس كدنع ..ةحيرص هنع ةباج�ا ديرأ lاؤس كلأسأ
معن
؟اهنولو اهعونام

clio ءاقرز 
؟اهلبقو
 ظـــحlو ..هنـــم فدـــهلا يف ركفـــي ناـــك هنكـــلو باوجـــلا يف ركفـــي نكـــي مـــل ..ةـــباـــج�اـــب لـــجعي ملـــف زاوـــف برطـــضاو

:لاقف هحمGم أرقي ناك دقو كلذ هيلع طباضلا
؟كربخأ له ؟..باوجلا كنع باغ
l اهدعب مث ءارمح 406 اندنع تناك ..تارايسلا نم اريثك انريغ دقل ..اوفع..... 
:اعطاقم لاقو حرجلا ىلع هعباصأ عضو دق هنأ سحأ دقو طباضلا مستبا



.اريزغ رطzا ناكو Gيل ةعساتلا دودح يف 28 مقر ينطولا قيرطلا ىلع ثداح كل عقو اهبو -
 ،تاونـس ذنـم عقو ثداـح روـص ..رـضاـحو ضاـم نـم روـص هنـهذ يف تطلتـخا دـقو هـلوـحاـم لـك نـع زاوـف باـغو

 ءارفص ةماستبا هيتفش ىلع مسرو هتاذ تاتش بيترت داعأو ..اهيلع درلل هسفن دعي مل ةلئسأب مويلا هئجافي عقاوو
:لوقي وهو ةتهاب

اهفرعأ l رومأ نع ثدحتت تنأ
 يه نـيأ ..ةلئـسKا نـم Gـباو هسفـن ىلع اـحراـط ةنيعلـلا ةليلـلا طـيرـش هـترـكاذ ىلإ ديعـي زاوـف حار زـجحلا يفو
؟؟اهتزوحب تلازام اهلعل مأ ؟اهتعاب مث اهتحلصأ له ؟يه امك همأ اهتعاب له ؟ءارمحلا هترايس
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 ةريبكـلا سوؤرـلا عم اهـتlاصـتا يرـجت تـحارو ،زـجحلا يف زاوـف يقبأ ذنـم ةزـيزـع ينيع يف ايـندـلا تـقاـض
 تيبـلا تفـلد ..ابـعرو اـعزـف اهـنوـل ريغـت دـقو تيبـلا ىلإ تعـجرو ،لـخدتـلاـب ادوـعو lإ مهنـم قلتـت ملـف اهـفرعـت يتلا
 ةرـجح يفو تاونـس ذنـم اهلـخدـت مـل يتلا هتـفرـغ يف هنـع تثحـب ..همـساـب اهـتوـص ةعـفار اهـجوز نـع ثحبـت تعـسو
 ىتح هارـت تداـكاـمو ..دراـب يرـجح لاثمتـك سلـجي ناـك ثيـح ةقـيدـحلا ىلإ لزنـت تـحار تـسئي #ـحو ،لابقتـسlا
 نأ تـجاتـحا املـك هنـم برقتـلا ىلإ ىعست يهف اهنـم كولـسلا اذـه وـه برغتـسي مـل ..هراوـج ىلإ تسلـجو تـشه
 :هتلأسو ةيحضأو ةيطم هنم لعجت

 كتبيبح انأف كرصب غيزي نأ رذحا ..قشاع كنأك ..ماريام ريغ ىلع كارأ ملاس
 نـع فـقوتـت مـل اهنكـلو ،هينعـي اهـمGـك ناـكاـم ،ىنعم Gـب اهمـف نـم تاملكـلا تـجرـخ ..اـهدـي ةـحارـب هفتـك تمطـلو
:ترمتساو ةغوارzا

؟كراوج ىلإ انه انأ مل ،ينلأست مل
 درجم هنأب اهنم ردصي ام ةرربم هل اهبح هل دكؤت تحارو ..اهتحاقو نم بجعت اهيف ةرظنب ىوس اهبجي ملو
ريغ l جازzا يف ريغت

:تلاقو اهاتفش تشعتراو رطمتفُ دعُرت داكت امنأك اهحمGم ةأجف تريغتو
 ةطرشلا ىدل ن£ا ىلإ زوجحم زاوف نأ ملعت l كلعل
 هنكـل هـب ذـخؤـي ملـف هحصـن مدـق دقـل ..تمصـلا مزـل نأ ئتـفاـم هنكـل رثـكأ رسفتـسي نأ مـهو امتـهم اهيـلإ هبتـناو
.ادرفنم رمKا يف فرصتيس امبر ..كلذك وه لجأ ..هدبك ةذلف

زاوف ذاقن� يناجلا رود ةطرشلا ىلع لثمي نأ اعمد نافرذت اهانيعو هيلع تحرتقاو
 نأ دارأ ..ةـجاـجدـلا تومـت امـك تومـت ىتح اهـجادوأ يف هعـباـصأ بـشني نأ دارأ ..هيـف ءلمـب اهنعلـي نأ دارأ

 هممـح ليسـتو هلـخاد ناـكربـلا رـجفنيل تكـس هنكـل ..بلقـلا ةبيبـح ىلع هروثـع نـع نلعـي نأ ..اهـل هـقGـط نـع حصفي
.هينيع ربع

.ائيش لعفيل كرحتيسو هلخاد روثتس ةوبKا ةفطاع نأ كردت يهو ..اباوج هنم ىقلتت نأ نود تضهنو
 .....تقلطناو ةديدجلا اهترايس تبكر ..تيبلا نم تجرخ ىتح هينيع نع ىراوتت تداكام
 هتفـلد بابـلا قرطـت نأ نودو ةـلورـه قاورـلا عطقت ..ةحصـzا تاـجرد يقترـت تـناـك ةـعاـس فصـن نـم لـقأ يف

 ةدـيرـف تـلدـع ،امهيـسرـك ىلع اسلـجو ةأجـف اهبتـناو ..ةدـيرـف عبن نـم بحـلا فشـترـي بيبطـلا لصيـف ناـك ..تلـخدو
:اهتنبا ناكم سلجت يهو ةزيزع ابطاخم هتراظن لصيف سبل ..تجرخو تنذأتسا مث ،ةقرطم اهرعش تGصخ

ابيرق جوزتنس اننأ #فرعت
:تلاقو اهينيعب هيلإ تنرو ،اهسأر امهيلإ تدنسأو ،اهيعارذب بتكzا ىلع تأكتا



 هــسرامــتو يعم قشعــلا سرامــت ..ةذلــلا بلطــت كنكــلو بحــلا فرعــت l كــنأ روصــتأ ..اــبذاــك نوكــت نأ ىشخأ
...تنأف ..اهتخأ عم امبرو اهعم

ةأجف اهيلع طبه اموكرم اباحس نأك ةنيزح تدبو اهحمGم تريغت دقو اهتسلج يف تلدتعا مث
لصيفاي ةطرو يف انأ
 رلته اهبلق امك ايندلا بلقأس ؟يح انأو ةبيبحلا طروتت -
 ..دج رمKا نأ كردأو ..لعفي امب رثأتت نأ نود هيدحتو هتوق ايدبم بتكzا ىلع هدي ةضبقب برضو كلذ لاق

 ؟..ةدـــعاســـم نـــم جاتحـــت اـــم مـــجح اـــمو ؟تـــطروـــت ميـــفو ..Gعـــف رطـــخلاـــب تـــسحأ اذإ lإ نزـــحت l لارنجـــلا ةزـــيزـــع
.اهمGك يف ترمتساف ابارطضاو ةريح هحمGم ىلع تظحlو

 ..زكرzا يف ن£ا ىلإ زوجحم وهو ،زاوف تعدتسا ةطرشلا
؟اذاz ؟ىرخأ ةرم
:تدرف بتكzا ىلع هيدي يوطيو ،داحلا ليوطلا هفنأ ىلع تقلحزت يتلا هتراظن لدعي وهو لأس
.ةعبارلا نم ءادتبا ءاسم ةحصzا هلوخد ةداهش هنم نوبلطيس ..اهسفن ةميدقلا ةمهتلا -
دشأ ةأجافم رظتني ناك نأ دعب ةحارلاب سحأ دقو هناكم نم فقي وهو ةقلطم ةقث لصيف ىلع تدبو
..ريوزتلا ىلع مئاق نطولا ..اذه نم رثكأ انلعف ..ةطيسب ..فصاوعلا هزهت l لبج ةزيزع -
 اهيــلإ هتــبذــجو رــسيKا اهفتــك ىلع ديــلا ةبيقــح تعــضو ،اــهرــمأ نــم ةلــجع يف يه امــنأــك اهــناكــم نــم تــماــقو
:تلاقو هدخ ىلع ةلبق تعبطف

 ايلاغ نمثلا عفديسف نودعس طباضلا امأ
 ةوشــن نــم دعــبُ حصي مــل هدــخ سمــي هــناكــم يف لازــياــم وــهو لصيــف ىلع تلــطأو اهــسأر تداــعأ مــث تــجرــخو

 ةلبقلا
.ةليللا يباسح ىلع كؤاشع ..اعم رهسن
 ردقــتl كنكــل ..ةيــتاعــلا حاــيرــلا ..#ــكاربــلا ..لزlزــلا ..فــصاوعــلا ..نوكــلا يف ءيش لــك مواقــت نأ عيطتــست
 .اهقلعت ديهش نوكتسف كب تقلعت اذإ ..ةزيزع ةنتف ةمواقم ىلع

 ناـك ..هدـخ نـع هدـي دعبـي نأ نود يئاـبرـهك دومعـك افـقاو يقب ..ةـفرغـلا حربـي مـلو هـناكـم يف لصيـف سلـجي مـل
 ةدـــئازـــلا ىلع ةطيســـب ةيلمـــع يرـــجتل ةحصـــzا تلـــخد دـــقو ةزـــيزـــع ىقتلا #ـــح ةلـــيوـــط تاونـــس ىلإ هـــترـــكاذـــب دوعـــي
 ريغت ىتح هيديب اهسملي داكامو ..اهاري داكامو ...ليوطوب ةزيزع ..فلzا بلقي وهو ايداع رمKا ناكو ،ةيدودلا
 ..اـم ارـحس كلمـت اهنكـلو ،اـقراـخ اـناتـف lامـج كلمـت l ،ةرـتاـبويلـك ماـمأ هـنأ ىلوKا ةلـهولـل سـحأ ..هدنـع ءيش لـك
 مـــهادـــلا جوملـــل ملستـــست نأ بجيـــف ..كينيـــع يف اهينيـــع تبكـــس اذإ ..اهيـــلإ ترظـــن اذإ ..ةنـــعارفـــلا رـــحس هبـــشي
.ةوقlو اهل لوحl ةشق درجم lإ كلذ دعب حبصت l مث امهيف

 كاذ ذـمو ..اهـتGlـش نـم ىوـترا اهـيدـي ىلعو ..قشعـلا زيـلاـهد لـخد اهـيدـي ىلعو ..بحـلا ملعـت اهـيدـي ىلعو
 اهل ءاضرإ lإ ةديرف اهتنباب قلعتي ملو رخأ تانب اهل ءاوح نأ يسن

 روــمKا نكــل ..امهــجاوزــل بــيرــق دــعوــم دــيدــحتل ةنــيدــzا فارــطأ يف نlوجتــي ..ةدــيرــف عم لصيــف ناــك دغــلا يفو
..اضيأ ةطرشلا هتعدتسا دقل ةأجف تريغت

 ءاضفلا لمأتي افقاو ناك يذلا ..طباضلا بتكم يف تاظحل يف هسفن دجيل ءاعدتسlا ملس زكرzا باب دنع
 تأدـب بحـسو ،مهـتاـياـغ وحـن اـعارـس ضرKا مهلـجرأ مهتلـت ساـنأو ..ةمـحدزـم تارايـس ..ةذـفانـلا نـم يجراخـلا
سولجلاب هرمأ ىتح ةيحتلا دري داكامو ،فلخلا ىلإ تفتلا ىتح حتفي بابلا داكامو ..ءامسلا اهب دبلتت

- Kةطرش زكرم لخدأ ةرم لو



.همامأ ناك افلم احفصتم هتلابق سلجي وهو طباضلا درف ،سلجي وهو ابرطضم امثعلتم اهلاق
�ا ءاش نإ رركتت
:لاق هيدي ةكرح يفو بيبطلا حمGم ىلع بارطضlا حz #حو
ميلعتلا ةنهم lإ اهلدعتl ةيقار ةليبن ةيناسنإ ةنهم بطلا
 ناـــكو ،ةسلـــخ بيبطـــلا تاـــكرـــح ابـــقارـــم هـــماـــمأ تـــناـــك يتلا فلـــzا قاروأ بيلقـــت يف طـــباضـــلا قرـــغ ..اتكـــسو

 راركـــت ىلع دـــكأ اذاـــzو ؟بطـــلا ةيـــناســـنإ نـــع هـــثدـــح اذاـــz ..هنـــم ةملـــك لـــك lوؤـــم هعمـــساـــم هنـــهذ يف كولـــي لصيـــف
 ؟ةرايزلا

 تGجـس لـك يف كـلذ تدـكأو ،ةعـبارـلا نـم ءادتـبا ةحصـzا لـخد هـنأ تبثـت ةداهـش لـيوـطوـب زاوفـل تملـس دقـل -
 ةنـماثـلا دودـح يف هنـم جرـخو ،ءارمـحلا ىهلم يف مويـلا كـلذ ءاسـم ىضق لـيوـطوـب زاوـف نأ انـيدـل تبـثو ،ةحصـzا
 ءارمحلا 406 هترايس يف تيبلا ىلإ داعو ،ركس ةلاح يف فصنلاو ةنماثلا وأ

.باجأو هؤاشحأ هب رومت بارطضا لك ءافخإ lواحمو طباضلا مامأ اتباث ءاقبلا lواحم هقير لصيف علتبا
 طباضلا يديس اي يريراقت نع لوؤسم انأ
:رخآ lاؤس ىقلتيل فصتنzا يف ءاطلا اعطاق تكسو
؟ةديرف اهتنباو ةزيزعب كتقGع امو
   ؟مهتايصوصخو سانلا رارسأ ىلع سسجتت نأ اهقح نم ةطرشلا نأ مأ ..نئابز ةقGع
 ىلإ لاقتنlابٌ رمأ نودعس طباضلا لصوو ،امركم اززعم زاوف حارس قلطأ دقل ،ءيش لك ريغت ءاسzا يفو

 Gعــف نوــناقــلا نأو ،عقوــت امــم لوــطأ ةزــيزــع دــي نأ نودعــس كردأو ..لايــمKا تائمــب هتنــيدــم نــع اديعــب ءارــحصلا
        .سانلا ضعب تحت

:82 ةيشاح
 ةثGث اهل دنج دقو ،هتاركذم ةباتكب lوغشم ناك هنكل ،ةدعاسملل ابلط لارنجلا ىلإ تبهذ دق ةزيزع نإ ليق
 .لارنجلا رش نم همصعيل لبجلا ىلإ ىوآ يذلا يوايحيلا حتاف يف ةياكن نيروهشzا باتكلا نم



ُرِيَخDاُ ْرف�سلا
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 رعـش قلـحو لـستغاـف مامـحلا دصـق ..تيبـلا نـم هنـبا ةـجوز تـجرـخ نأ درـجمب هرـيرـس قوـف نـم ةفيلـخ ردـحنا



..كانه اهدجو رطع ةجاجزب هسبGمو ههجو شري ةآرzا مامأ فقوو هسبGم ريغي عرسأو ههجو
 ىلع رقتـــسي نأ نود مامتـــهlا مدعـــب ارـــهاظتـــم ةكـــيرKا ىلع سلـــج ىتح برتقـــي مادـــقKا عقوـــب سحـــي داـــكاـــمو

 ههـــجو ىلإ ايقـــترـــم اـــناراوـــف دادزـــي هـــمدو اضبـــن دادزـــي ةفيلـــخ بلـــق حارو ،برتقـــت مادـــقKا تـــحارو ،ةدـــحاو ةئيـــه
اجهوتو ةرمح هحنميل

:قاتشم بلق نم رجفتم قيقر يوثنأ توص هيلإ ىهانتو
..يبأ يبأ ؟..يبأ نيأ
 اهــمرــح ةملــك اــهGــحأ اــم ..طــحقلاــب رــصاحــzا بلقــلا ىلع اثيــغ لزانتــت ةدــلاــخ ةيــنوفمــس رركتــت ةظفلــلا تــحارو
!؟..دوجولا يف اهنم ىلغأ وأ لمجأ ءيش يأو !..Gيوط انمز

 دــقو نوثحبــي اهفلــخ عيمــجلاو خبطzا تلــخدو ،ءادنــلاــب اددــجم اهــتوــص تعــفرو ،هدــجت ملــف هتــفرــغ ةردــب تفــلدو
 دنسيو ةكيرKا ىلع سلجي كانه ةفيلخ ناك ..لابقتسlا ةرجح اعيمج اوفلدو ،ةريبك ةريح مههوجو ىلع تعنيأ
.ةكرح يدبي نأ نود ةطوفب هيطغي فلخلا ىلإ هسأر

 اعيمج اوطرخناو ..افيخم مهب حيصي بKا عفدناو هرتسي ناك ام هجولا نع تلازأف ةعزف اهيدي ةردب تدمو
 لكـب هيـلإ بKا اهنضتـحاو ..داعبـلا رـق نـم يمتحت ةليسـف ئـفادـلا اهيـبأ ردـص يف ةردـب تـعرزـنا دـقو كحضـلا يف

ةريغص يهو اهب لعفي ناك امك هردص ىلإ اهطغضي حارو ،هعمج
 يكبي ناك ..اهنع دعتباو
 ..يكبن نأ لمجأ ام
..سجر لك نم يناَوُجلا رهطت اهممح يمرت #ح بلقلا #كارب لمجأام
.هنيميب هتجوز ينيع ضمغيو هارسيب اهيخأ عم اهكسمي ناك ،ةايحلا اهمأ ترداغ دقو ةريغص اهركذت
.هانيع تمروت ىتحو ،امان ىتح يكبيو امهطغضي حارو ،هردص ىلإ امهلمح حورلا تملسأ #ح
 ..هفطاوع ةرارحب ..هينيع عومدب ..هداؤف تاقدب ..هينيعب ..هيديب هبلق ىلإ امهطغضي وهو تقولا كلذ ذنم
 ناـك ..مهنـب اهنـم لـكأـي امـنأـك دـيدـش رارـصإـب اهمثلـي حارو ..سولـجلل دوعـي وـهو هتبـقر يف ةريغصـلا تقلعـتو
!!..هبلق ءفد نع هخارف دعبي نم ريقح وه مك ..اهمأ قحو اهقح يف هأطخ سحي

 ةدنســـم فقـــت تـــناـــك يتلا ةراوـــنو ..رـــساـــي ..ليبسلـــس ..ءGـــع ..ةدرو ..ةردـــب ..عيمـــجلا دقفتـــي هينيعـــب فاـــطو
 ءيش لـك هنـع بـهذ دـقو ضـيرـzا خيشلا يف ةـقدـحم تيبـلا تGمـجم ضعـب لمـحت تـلاعـت ةريغـص ةـنازـخل اـهرـهظ
.ةلح نسحأ يف رهظيو يكبيو قاتشيو نحي اريغص Gفط ادغف

.اضيرم ةعاس ذنم هشارف يف هتكرت
 l ؟هدlوأ مأ #ـــبو اهنيـــب قرـــف يأ :لوقـــي ناـــكو !كمظـــعأاـــم ..هسفـــن يف اددرـــم اهلـــمأتـــي ناـــك هنكـــل اهبجـــي مـــل

 اذإ بحـلا عبني بلـق يأ نـعو ؟ريبكـلا بلقـلاو ةيحضتـلا ريـغ ةميظـع ةأرـzا لعجـي ءيش يأو ..اهـمأ اهـنأـك ءيش
 ؟اريبك نكي مل

 مــهدــج ىلع دlوKا مــكارــتو ..صاــخ ءاشــع دادــعإ يف اتــقرــغ نأ اتثبــلاــمو تيبــلا يف ةراوــنو ةردــب ترــشتناو
 .هتاشارفو هرويطو عيبرلا راهزأك حرفلا هلوح نورشني

 #ـلابـم ريـغ لابقتـسlا ةـفرـغ يف اوسلـج نـيذـلا تيبـلا رابـك نويـع مونـلا افـج ءاشعـلا دعـب راغصـلا ماـن #ـحو
:ىفشzا مايأ نعو ،ةبعرzا ةثداحلا نعو ،ةمكاحzا نع اهياش فشترت يهو ةردب تثدحت ..نويزفلتلا همدقي امب

 تئــش اــم ذــخ يهلإ اــي ..ءاــعدــلا يف حلأو يكبأ هلــك ليلــلا تيــبأ ..ةريغصــلا لــجK شيــعأ نأ �ا وــعدأ تنــك
.ةريغصلل ادنس يحور كرتاو ينم

.يقيقحلا مرجzا فاشتكاو هحارس قGطإ برق يف اضارع lامآ مهلوح تعرزو ميرك نع ةراون تثدحتو



 ةرطعــلا نــعو ،رــثوــكو �ا دبــعو مــلاــس نــعو ،هــل ةــطرــشلا زــجحو زاوــف نــعو ،اهعــيراشــمو ةزــيزــع نــع اتــثدــحتو
.ءيش لك نع اتثدحتو ،هعولعلو

.اهمورك رمخب ركسيو اهريبع قشنتي ،ةظحللا يف دحوتي اتمص lإ قطني l ةقيلخ ناكو
 يف اهـب تبلقـنا دـق اهـترايـس نأ ةنسـلأ تـلاـق ..ةـعوـلدـلا هـعولعـل لتقـم أبـن اسمـه متمتـت تـلازاـم ةنـيدـzا تـناـكو

 ةــسوــمرــك رامــع حارو ..قــشاعــلا لارنجــلاــب ماهــتlا قصلتــل ةعــئاشــلا رــبد ىرــخأ ةنســلأ تدــقو ..قيحــس ىوهــم
..#zاظلا ةياهن نوكت اذكهو ،لارنجلا ةميرج اهنأ مسقأ :Gئاق ناميKا ظلغأب مسقي

 خمضو ،ضيبKا هصيمق رصقو هتيحل لدسأ ..هتاكولس يفو هلكش يف نمز نم ريغت دق ةسومرك رامع ناك
 لـك جرـخيو ،ءاد لـكو #عـلاو رـحسلا نـم مـهاـضرـم يقرـي سانـلا تويـب #ـب لقنتـي حارو ،يكzا كسـzاـب هدـسج لـك
 ..ةقاشلا ةضايرلا ةسرامz ينينرzا ريمس عم ءاسم

 ناكــــيرــــمKاو دوهيــــلا دــــض ةــــسدقــــzا برــــحلا يف ةــــكراشملــــل دادغــــب ىلإ باــــهذلــــل امهيسفــــن نادعــــي امهــــنإ ليــــق
     .ةنياهصلا سند نم اهريرحتل #طسلف يف داهجلا بوجوب نارهاجي ناك امهنإ ليقو ..امهبانذأو
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 فجـــترـــت اـــيرولـــب اديلـــج ضرKا عرز درـــب هعسلـــي ..نGـــسك ابـــئاثتـــم هيـــعارذ دمـــيو هينيـــع كرفـــي حابصـــلا أدـــب

 تأدــــب ..ةــــبرطضــــم ءارمــــح ةنســــلأ دمــــت فوــــخو ءايحتــــسا يف رــــهظت تــــحار يتلا سمشــــلا ةعــــشأ ماــــمأ هــــماظــــع
 ءاضفـلا نوبـهلي راغصـلا ناـكو ..رـخ£ #ـح نـم اـهرـيدـه عفترـي تGجـعو ،#لـجارـلا ضعـب ماـمأ طـسبنت عاروشـلا
:ةيروفصعلا مهتاوصأب هتمص نوكتهي

 ..ةايحلل عجري لوتقم ..ةايحلل عجري لوتقم ..ةايحلل عجري لوتقم
 ةلــجعتم دــئارــجلا ةملتــسم دتمــت يدــيKا تــحارو سيــطانغــzا اهــنأــك تاوــصKا وحــن #ــبذــجنم سانــلا تــفاهــتو
:امتمتم خيش ابيرق رمو ،اهحفصت

ةمايقلا موقتس �اب ذوعأ
 داـــع دـــقو ريغـــص لفـــط عرـــهو ..دـــجسzا نـــم ادـــئاـــع تيبـــلا ىلإ ىطـــخلا ثحـــي قيضـــلا عراشـــلا يف ىشGـــتو

 يهو ةـفرـشلا يف ةأرـما تلـقوـحو ،هقـحGـت ةثجـلا نأ هيـلإ ليـخ دـقو افـئاـخ ابـقرتـم تفلتـي وـهو ةزبخـzا نـم زبخـلاـب
:ةلئاق تيبلا ذفاون حتفت

 ميمر يهو ماظعلا ييحي !!�ا ناحبس
 اهـب عفدنـيو ،بوبيـش نـم ةدـيرـجلا يرتـشي لـجعف ةـعابـلا هددرـياـم عمسي وـهو اربـص ةـسوـمرـك رامـع قطـي مـل

 ثعبنــي ليــترــت ىلإ اعمتــسم علــسلا دضنــي حارو لــحzا حتف يذــلا ريمــس ىلإ اهيــف امــع لأســي وأ اهحتفــي نأ نود
 ريمس لابي مل ..ثهلي يسركلا ىلع سلجو ريمسل ةديرجلا ةسومرك رامع عفدو ..مايأ ذنم هارتشا طيرش نم
:Gئاق ةعلسلا دضني رمتساو ةديرجلاب

   ؟بذكلا أرقأ l ،�اب ذوعأ -
:لوقي وهو هسافنأ ةسومرك رامع درتساو
..دئارجلا ءارش ىلع نوتفاهتي سانلاو ،ةايحلا ىلإ عجر Gيتق نأ نوحيصي ةعابلا تعمس
 رامـــع بـــناـــج ىلإ سلـــجي عرـــسأـــف هيـــخأـــب ربخـــلا طـــبر اـــم ناـــعرـــس مـــث ..رـــمKا لوأ عمس امـــب ريمـــس لابـــي مـــل

 #ـــب رـــئاحـــلا هرصـــب Gقنـــم ةدـــيرـــجلا ىلع ةـــسوـــمرـــك رامـــع أفكـــنا دـــقو ،عوـــضوـــzا مهتلـــي ةدـــيرـــجلا حتفيو ةـــسوـــمرـــك
.رهفكت تحار يتلا ريمس حمGم #بو اهمهفي l يتلا روطسلا

 ..ةدــيرــج ترتــشاو تارايســلاــب يسيئرــلا عراشــلا ظاظتــكا مــغر اهــترايــس ةزــيزــع تفــقوأ اهــتداــع ريــغ ىلعو



:تأرقو اهتحفصت
 نأ املـــع ..ةنـــيدـــzا ءاحـــنأ يف لوجتـــي رمعـــلا نـــم #عـــبرKا يف ينينرـــzا زوزـــع اوأر مهـــنأ نايـــع دوهـــش دـــكأ...

 يف اهتيقب يضقي لازام انجس ةنس نيرشعب هلتاق ىلع مكحو ..تاونس سمخ ذنم لتق دق ناك ينينرzا زوزع
.....و ةنتابب تلوزات نجس

 ةيلابم ريغ ديدش راود اهكلمت دقو ،ةثلاثو ةيناث ليصفتلا لمكت نأ نود هلوأ نم ربخلا ةءارق ةزيزع تداعأو
..ءاضفلا ناذأ قرخت تداك يتلا تارايسلا قاوبأب

 داكـــي اروكـــم ةـــسوـــمرـــك رامـــع هفلـــخو ،تيبـــلا ىلإ ادـــئاـــع ادـــعو هـــناـــكد قلـــغأ دـــق ريمـــس ناـــك رصبـــلا حz يفو
 تاريسفـــت فرعـــي نأ نود زوزـــع مـــيدقـــلا هقـــيدصـــب قلعتـــي رـــمKا نأ هدلـــخ يف رقتـــسا دـــقو ،ضرKا ىلع جرـــحدتـــي
 هتمـعو هيـبK حرـشي تاـمدقـم نود ريمـس حارو ،اـقرـع ببصـت دـقو اثـهl هاـف رغـف ىتح تيبـلا جلي داـكاـمو ،ىرـخأ
:بKا لاق ،#شهدنم هيلاوح افقو دقو ةديرجلا عوضوم

ةطرشلا نم رمKا رسفتسنل بهذن نأ بجي
 سمـغو اهنـم ةـسوـمرـك رامـع برتـقاو ،هـتءارـق ديعـتو عوـضوـzا يف رظنـلا قـقدـت تـحارو ةدـيرـجلا رـثوـك تفطـخ

:ريمس لاق ،ةثونأ حوفت تلازام يتلا اهتحئار يف هفنأ
 ةديرجلا نم رمKا مهفن نأ ىلوKا
امهيلع ريمس هأرقي ملام تلمكأ دقو رثوك تقطنو
 ةئيس هتلاح نأ نولوقي
 هانيــع تــقرــب دــقو �ا دبــع لاــق ،ةــنونجــم ةفــصاــع اهــب ثبعــت ةنيــل نانــفأــك ةرــئاــح نادــبKاو بولقــلا تفجــتراو
:نيريغص #حابصمك

تعمسام اقدصم تسل
:ةمعلا تلاق ..ضرKا ىلع ىواهتف هلمح ىلع نايوقت l هيتبكر نأ سحأو
نكمم ءيش لك
:نزحلا هللج دقو �ا دبع لاق
طقف ةمايقلا موي تاومKا رشني
...؟تام هنأ لاق نمو
:ريمس هعطاق لصاوي نأ لبقو ،هءوده درتسا دقو ةسومرك رامع لخدت
 رهظو انمز ىفتخا مث يعولل ادقاف ناك هلعل
 ناــك ..رــمKا يف يأر مهنــم دــحاو لــك سفــن يفو ،ةنيعــم ةهــجو ىلع اوقفتــي نأ نود تيبــلا نــم عيمــجلا جرــخو

 ةمعلا تناكو ،تاردخzا نأش يف طوبرزلا #بو هنيب رسل ىفتخا امبر زوزع نأ نادقتعي ريمسو ةسومرك رامع
 ثبـع هـنأ دقتعـيو ،Gـصأ ةـثداحـلا قدصـي نكـي ملـف �ا دبـع اـمأ ..يردـي l ثيـح ماهـف ةرـكاذـلا دقـف هـنأ ىلإ ليمـت

.ريغ l فحص
 ..تيبـلا ىلإ اعـيرـس ةرـجأ ةرايـس يف دوعتـل اهلمـع عطق ىلإ ترطـضاـف ةرـخأتـم lإ ربخـلاـب ةردـب فرعـت مـلو

 بابـلا حتفت ةراوـن تـعرـسأو ..تيبـلا يف نـم لـك سوفـن يف علـهلا ترـشن ىتح هـسرـج عرقـتو بابـلا قدـت تـحارو
.حرفلاو ءاكبلا اهدنع طلتخا دقو ،لابقتسlا ةرجح ىلإ تعفدنا يتلا ةردب مامأ لاجzا حسفتل

 ةــفرــفر ىشخت امــنأــك تمصــلاو ءودــهلاــب ةللــجم ةردــب راوــج ىلإ سلــجت تــحار مــث ،ةفــقاو ربخــلا ةراوــن تأرــق
:اهسفن ثدحت امنأك تفاخ توصب تلاق مث ..اهنع اديعب ربخلا

.ليحتسم ..ليحتسم



 امـــنأـــك ةردـــب يف قدـــحت تـــحارو ..اـــبذاـــك هوـــجرـــتو اـــتوبكـــم هيقبـــت نأ لواحـــت كـــشو حرـــف اهسفـــن يف جزتـــماو
:ةثداحلا روصتت ةردب تحارو ،اهب دجنتست

.ىفتخاو هيعو عجرتسا ىتح دوعي داكامو ..ميرك هدجو #ح يعولل ادقاف ناك
:لاؤسلا حرطت ةراون تداكامو
؟اذاzو
:كلذ رظتنت تناك امنأك بيجت تلجع ىتح
Kا يعزوم رابك نم زوزع نzةيلدع قباوس بحاص وهو ،تاردخ
 نـيأو ؟ةدـzا هذـه لوـط ىفتخا اذاـzو ..ةلئـسKا نـم ةلمـج امـهدلـخ يف ترادو ؟احيحـص كـلذ نوكـي نأ نكمـي لـه

؟ميرك اهب مهتا يتلا تامصبلاو ةوارهلا رسامو ؟ناك
:83 ةيشاح
 كسـzاو ةينـيدـلا ةـطرـشKا عيبل Gحـم حتفو ،نوـيزفلتـلاو دـئارـجلا هسفـن ىلع مرـح ،ايفلـس راـص دـق ريمـس ناـك
  دجسملل امزGم راصو ..كاوسلا داوعأو

:84 ةيشاح
 نوجسنـيو ،بـناـج لـك نـم اهـنوللـحيو ةيضقـلا نوشـقانـي عوبـسKا لـك اوضـق دـق داـمرـلا #ـع ناكـس نإ لاقـي
 اهنع فحصلا يف رشني ام لك نوعباتيو ،ريطاسKا اهلوح

:85 ةيشاح
 ىدحإ اهنأ ىأر نم مهنمو ،ايندلا ةياهن ةيادب اهنأ ىأر نم مهنمف ،ثعبلا اذه يف اوفلتخا ةمئKا نإ ليقو
 ..رصعلا اذه تازجعم

 ةرقـبو ،فهكـلا لـهأو ،رامـحلا بـحاـص ةصقـك مـيركـلا نآرقـلا اهصـق ةهـباشـم صصقـب اوـلدتـسا اعيمـج مهنكـلو
 .ليئارسإ ينب

 
)3(

 ..اعذقم ابابسو مئاتشو اقاصب اهيلاوح رثنتو ةينونج ةعرسب ةرايسلا دوقت تيبلا ىلإ اهوتل ةزيزع تداع
 هعفــص تداــعأ مــث اهعــم ناــك حاتفمــب بابــلا حتفت تــحارو اهــكرــحم سرــخت مــل تيبــلا ماــمأ ةرايســلا تفــقوأ #ــحو
 عفدت تحار ىتح اهجوز ىلع اهانيع عقت تداكامو ،تيبلا يف ناك نم لك أجاف اتوص ثدحأ ىتح ةوقب اهفلخ
 ..لاثمتك سبيتم دراب وهو اهترجح ىلإ هب

 ،هتقلـــغأـــف تداـــع ىتح ؟ةدـــيرـــجلا تأرـــق لـــه :رـــثوـــك توـــص عمست تداـــكاـــمو هيـــلإ تداعـــف فـــتاهـــلا سرـــج نرو
 ،نرـــي هاـــيإ ةـــكراـــت اـــهدـــي ةبيقـــح دـــيدـــج نـــم هتلـــخدأ يذـــلا لاقنـــلا اهفـــتاـــه نر ىتح اهـــجوز ىلإ سلـــجت تداـــكاـــمو
 :تلأسو

؟ةديرجلا تأرق له -
 اهوأرق سانلا لك
     ؟لحلاو -
 رــهظت ةثجــلا يهاــهو مــيرــك مهــتا مــث هلتقــب مهــتاو تفتــخا ةثجــلاو باشــلا مدــص كنــبا ؟#ــثدــحتت لــح يأ نــع
...ةيح

:ةخراص اهتوص ةزيزع تعفرو
 ...وه زاوف ،ائيش مهفت l تنأ



:هيف خرصت ةزيزع تلازام يذلا تقولا يف ائيش عمسي مل هنأك اجراخ ملاس ضهنو ،تتكسو
l هرمع عيبر يف لازام وهو ،كرمع تيهنأ تنأ ..هناكم فرتعت نأ بجي كنبا بابش عيضت...
 ..اهعــمد لاــسو اهحــمGــم تريغــتو رقــشKا اــهرعــش رــثانــت دــقو هفلــخ ةزــيزــع تــجرــخف تيبــلا نــم مــلاــس جرــخو

 فlآ ىرــت تــناــكو ،اهينيــع ماــمأ ضــموــت رطــzا تحــت اــهرــجو ةرــجشلا ىلع اهطــبرو اهــمأ بــيذعــت ةروــص تــناــك
 لاـجر ىلإ تـلوحـت اهنـم تـبرتـقا اذإ ىتح ،ةـبوـعرـم حيصت يهو ،بوـصو بدـح لـك نـم اهمـجاهـت ةـيربـلا رـيزانخـلا
.نوكحضي اعيمج مهنكلو ،تاماقلاو لاكشKا يفلتخم

 يف تـسحأ ،اهـمGـك لـك تعمـس دـق تـناـكو ،ةزـيزـع ةرـجح نـم ةبـيرـق تـناـك ةرطعـلا تـجرـخ ةكـيرKا فلـخ نـمو
 ،ءاوه نم اهلوح ام لك قاشنتسا ةلواحم قمعب تسفنت ..ةيؤرلا اهمرحي داكيو اهدسج لك رمغي ردخب ةيادبلا
 ،اهتمعــب لصتــت تــحار ىتح اهسفــن ىلإ نطفــت تداــكاــمو ،اهــسافــنأ عجرتــست قاورــلا يف ةكــيرKا ىلع تواهــتو
.ايرج مهتيب وحن تجرخف ادر ىقلتت نأ نود Gيوط فتاهلا نرو

 مهـهوـجو ىلع تدـب دـقو اضـيأ مهتقـفرـب ةـسوـمرـك رامـع ناـكو ،هيـبأو هتمـع عم تيبـلا ىلإ داـع دـق ريمـس ناـك
:سأيب بKا لاق ،تيبلا اولخد #ح سوؤرلا ىلع قلحي تمصلا ناكو ،ةبيخلاو سأيلل حمGم

ةبعل درجم
.ليرفأ ةكمس انلقل ليرفأ يف انك ول
:ادر قلتت مل #ح تفدرأ مث ،يدامرلا اهرامخ نم صلختت يهو اهيخأ مGك ىلع ةمعلا تقلع
؟يلع درلا ةزيزع تضفر اذاz نكلو ..بذك انمايأو انروهش لك
:لاق مث اهيلع درلا يف Gيلق ددرت ..#تقلق #نيع اهيف ريمس عفرو
...ريغl لئاسو درجم ¬نأ ..كلاثمK رظنت تيقبام ةريبك ةيصخش ةزيزع
 افيعـض اهنـع اهـعاـفد نوكـي اـم ردقـب اهتبحصـب رـختفتو ةزـيزـع بحـت اـم ردقـب يهف هيلـع درـت نأ رـثوـك أشـت مـلو

 نــم �ا دبــع بحســناو ..ريــخ نــم اهيــف امــب ةعنتقــم تــماداــم اريثــك اهيــف رــثؤــي l اذــهو ،اهيلــع ريمــس موجــه ماــمأ
 ..ةسلجلا

 رامــع ناــكو ،دــبKا ىلإ مانــي نأ اينمتــم رــيرــسلا ىلع اددمــم ناــك ..هقلــق يف دــيزيــف هيــنذأ كصــي مGكــلا ناــك
 يف ىنمتيو اهيهتــشي ناــك يتلا رــثوــك ةمعــلا #ــبو شاقنــلا يف هــترارــحب ابجعــم ريمــس #ــب هينيــع بلقــي ةــسوــمرــك
.قبطzا تمصلا مزلي نأ أتفي ام مث اهل رصتني نأ مهام اريثكو ..هبحاص ىلع رصتنت نأ هسفن ةرارق

 اــهأــجاــف ىتح بابــلا لــخدــت تداــكاــمو ةيــنونــج ةــعرــسب اهــترايــس قوســت ةربقــzا ىلإ تلــصو دــق ةزــيزــع تــناــك
 بلــق ىلإ تــلورــه مــث ،ةنــيدــzا ىلإ هــب لــسرــتو ادوقــن هدــي يف سدــت تــعرــسأو ،اــهراظتــناــب ناــك امــنأــك سراحــلا
 ةددرــم هــئانــب يف رظنــلا ةنعمــم هيــف ربــش لــك دقفتــت بــناــج لــك نــم هــب رودــت تــحارو ريبــك ربــق دنــع تفــقو ،ةربقــzا
.ليحتسم ..ليحتسم :عومسم توصب

 #تفجترzا اهديب كسمت تحارو تبرطضاف ...و ريمس ،ةراون ،ةردب ،نودعس طباضلا ،ريفغ عمج اهأجافو
اهيتفش ىلع هررمت تلظ يتلا اهناسلب اهقير ةللبم اهمادنهو اهرعش ةيوست لواحت

 ..باقعلا إوسأب عيمجلا ةددهم ةيكاب ةحئان ةوقب مهعفدت تحارو ربقلا نوشبني اهب نوطيحzا حارو
 اهــيدــيو اهيلــجر تلقــع يتلا لابحــلا كــف نــع ةزــجاــع ةبعــت ةزــيزــع تخــترا ىتح نــمز نــم ةــعاــس ىلإ ضمــت مــلو
.ضرKا ىلع اهددمف ةثجلا جرخأو ربقلا ىلإ مهدحأ للستو

:86 ةيشاح
 سانـلا نأو ..ةيـتاعـلا جاوـمKا هتمـهاد حلم صـف اهـنأـكو اـهرـسأـب ةنـيدـzا نـم تفتـخا ةزـيزـع نأ ءابـنKا تلـقانـت
.ىودج نود ةمكاحzا نورظتني لاوطلا مايKا اولظ



:87 ةيشاح
 ةـــحاـــس يف هتثـــج اوقلـــعو هتـــلاتـــغاـــف طـــباضـــلا نودعـــس ىلإ تدتـــما دـــق ةمـــيرـــجلاو ءوســـلا يداـــيأ نأ اولـــقانـــتو

.ةنيدzا
:88 ةيشاح
 ةزـيزـع اوعطقـف مهيـبأ ةركـب نـع اوـجرـخ دـق نـيذوبنـzاو نـيدرـشzاو #ـكاسـzاو ءارقفـلا نـم ةنـيدـzا ءانـبأ نإ ليـق
.امور تقرتحا امك تقرتحاف ةنيدzا لك يف رانلا اولعشأ مث ،امهعابتأو لارنجلاو

:89 ةيشاح
 ىتح يلايلـلاو ماـيKا اراـح دوـسأ اداـمر قـفدـت #عـلا عبنم نإو ،ةايحـلا ىلإ ثعـب دـق حلاصـلا يلوـلا نإ ليـق
.�ا هاجن نم lإ اهنم جني ملو ،اهيف نم لك لتقو ،اهمدر

:90 ةيشاح
 ةصق نوكت نأ ودعت l اهنأ اومزجأف ارثأ اهل اودجي ملف دامرلا #ع ةنيدم نع ثحبلا ىلإ راث£ا ءاملع دمع
 .مهدعب نم مهئانبKو مهل ةربع نوكتل سانلا ىلإ اهرشن مث ءابدKا دحأ ةليخم اهطويخ تجسن

******



...يدــيس

 ،ُمـهوتت امـكِ رـشبلا �باود نـمً ةنفـح �و ،ايـفارغجـلا نـم اربـش تـسيل يهو ..داـمرـلا tـع ِيذاـه
 َعرزـــلاَ كلـــهأـــفِ ضرDا حطـــس ىلعَ دuمـــجتِ ءاثُغـــلا نـــمٌ رـــيدـــهو ،ٌبيـــهر ضرDا نـــمٌ دادتـــما يه لـــب
 َجوُجاـــَي uنإ" :ددرأ ترـــص ىتحو "..داـــمرـــلاُ tـــع uَمثـــَف او�َلوُت اََمنـــَِِْيأ" :ددرأ ترـــص ىتح ،عرضـــلاو
 ىَلَعٌ ةــَِيواــَخَ يَِهفٌ ةــ5َِاــَظَ يِهَو اــَهاَنْكَلــْهَأٍ ةــَْيرــَق نــ�م نــ�َيأَكــَف"و ،".ِ.ْضَرDا يفَ نوُدــِسْفُمَ جوُجاــَمو
   ٍ "دِيشuمٍ ْرَصَقوٍ َةلuَطع�مٍ ْرِئَبو َاِهشوُُرع

 اعومدَ كبلقُ رمهنَيأ ..اهنمَ كفقوم نوكيس فيك يردأ تسل .ِ.ةطوخس5ا انتنيدمُ ةصق يذ يه
 دمحلاو tلاضلا ةياهن يه":(ئاق كلوح يذلا ءاوهلا لك قشنتست مأ ؟اهلهأ ىلعو اهيلع انزح
؟"tلاضلا موقلا نم اناجن يذلا �

 ةايحـلا نأ اريـخأ تنـمآ دقـل ..يسفن ىتح ينمُهي سيـلو ..اَهلـهأ �وَ ةنـيدـ5ا اـنأ ين�ِمُهي سيـلو
    .ثبعل شيعأ نأ ىنعم �و ،ٌثبع دامرلا tع يف

كبحب قفخي لازام بلق    

2004 يام رخاوأ رئازجلا
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