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 .. نوثالثلاو يداحلا مویلا

  يناثلا رھشلا نم

 

 يف يساكعنال رظنأ تنك اًرھش يضم ذنم
 يتفرغ يف ھترنا فیفخ ءوض ىلع ةآرملا

  ، مالظلا قاشع نم انأف

 .. يفلخ نم ضكری فیطلاك ھتحمل

 رادجلا لمأتا نینیعلا ةظحاج تاظحلل تفقو 
 ، ةآرملا ربع يفلخ

 ، يتفرغ بابل رظنأ ينیعب تلقتنا مث 
 .. يریغ تیبلاب دحأ دجوی الف يبلق ضبقنأ

  ! ةقلغم اًضیأ يتفرغو 
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  ! وھ نمو ؟ اذھ لخد نیأ نمف

 ! ٍدحأُ دجأ ملف تفتلا

 رثأ يأ ظحالا ملف رذحب يتفرغ يف تثحب
 هاجتا يف توطخو اھباب تحتف ، هدوجول

  ، ةددرتم تاوطخ ةلاصلا

 نكی مل ھتیأر امف يذھأ يننأ يسفن تعنقا
  .. لایخ ىوس

 ةفرغل تلصو ىتح ترسو ءادعصلا تسفنت
 ةخرص تخرصو يدسج تضفتنا ةشیعملا
 ةملظم ةیواز يف فقی ھتدجو نیح ةموتكم
 انأو عفترم توصب تحص هرھظ ينیلاوی

 : ھلأسأ

 " !؟ تنأ نم"
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 !  يوحن تفتلی مل بجعلل نكلو

 يدتری تالضعلاب ئلمو ریبك دسج وذ لجر
 ىلدتیو ھسأر نم ھیطغی نوللا دوسأ بوث

  ، ةیدرولا انتداجس ىلع ھفرط

 ھفلخ تفقو ىتح دیدش صرحب ھنم ُتبرتقا
  ، يلاؤس رركأ انأو اًمامت

 ثدح اذام ركذتأ مل ينھجاوی تفتلا نیحو
 ءادوسلا هانیعل يتیؤر ىوس نألا ىتح

  ، يلع ىُشغی نأ لبق ةمتاقلا

 لالظلا فلخ ھعم شیعأ انأو اھتقو نم
 .. يننورت ال ثیح نمً اعیمج مكارأ

 عیُشتو  ينیكبت اھلمكأب يتلئاع تدھاش 
 الو ةاتف يأل وھ فرعا ال يذلا ينامثج
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 تیرمتسا ، كانھ هوعضو فیك ملعأ
 : مھل خارصلاب

 ةدیدش يھ ، ةتبلا ينھبشت ال ةاتفلا هذھ " 
 ای اھیلإ يرظنا ةیطنح يترشب انأو ضایبلا
 يلوطو ةعیفر انأ ةریصقو ةئلتمم يھف يمأ

  يیییمأ ای ، رتمیتنس نوعبسو ةعستو ةئم
  " اااھیلإ يرظنا

 ءيش اھنع نوملعی ال ةیساق تاظحل تشع
 ال مھو مھموی مھعم شیعأ نألا انأو

 ! يب نورعشی

 هاجتا لك نم ينطیُحی يذلا مالظلا نم مھرا
 مأ يتفرغ فلخ تلز ام انأ لھ فرعا ال ،

 .. رخآ ناكم يف يننا
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 ينتلعج  يتفرغب ةرغث تدجو  دیجلا يظحل 
 .. ةدودعم قئاقدل اھلخادب روبعلا عیطتسا

 زفقا ترصو تدع يننا تننظ ىلوألا ةرملا 
 ةئیلملا ةیجسفنبلا ةفرغلا ةداجس ىلع

  ، يسفنب اھترتخا يتلا دورولاب

 يذلا يثاثألو يشارفل رظنا انأو اًحرف تیكب 
  ، اًریثك ھیلإ تقتشا

 نأ ذنمف ، ةفرغلا يف ءوض كانھ نكی مل
 يماو ينامثج يتلئاع تعیشو تیفتخا

  ، يھ امك اھقلُغت

 يسفن تدجو ةرانإلا رز نم تبرتقا امدنعو
 يتفرغ تلخد فیك فرعأ الو ينجسل تدع

  ! نجسلا اذھل تدع فیكو
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  ، حلفی ملف اًریثك ھلیصافت سفنب رمألا تررك

 ولو دوعأ نأ سأیلا ينكلمت امدنعو 
 نأ تررقو يتمھ تذحش ىرخأ تاظحلل
 يرتفدب يتأ ىتح ةریخألا ةرملل اھرركا

  ، يملقو

 طاقتلاو ةدوعلا تعطتسا ةلواحملا هذھ يفو
 ةفرغلل تدع يسفن دجأل يملقو يرتفد
 دعب ةھیركلا ةحئارلا وذ ةدرابلا ةملظملا
 ،  ةقباسلا ةرملا امك قئاقد تسیلو تاظحل
 ةرم ىوس ةدوعلا عیطتسا نل يننأ تكردأف

 طقتلا نأ نم ةدم لقأ نوكتسو دعب ةدحاو
 ، ًائیش
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 يتاركذم اھب عضأل ةریخألا يترم ترخدف
 تمأ مل يننأ ملعتو يتلئاع اھأرقت يك هذھ

 ، نودقتعی امك

 ينكل ھتفشتكا امم دیدشلا ينزح مغرو
 ينلعجت ةقیرط ودجی نأ لمألاب تثبشت

  ، يتاركذم نوری امدنع دبألل انھ نم جرخأ

 ثدح ام میدقلا يرتفد يف مكل بتكأ نألا انأ
 دیحولا يذفنم اذھف يعم ثدحیس امو

 فوسو اًسأی توما نأ لبق ةایحلا سفنتأل
 ..  هذھ يتاملك نوؤرقیس مھنأ لیختأ

 !  يناجس ىتأ دقل لیحرلا يلع بجیً ارذع

 ... ةایحلا يل بُتك نإً ادغ مكل بتكأس 
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*************** 

 نوثالثلاو يناثلا مویلا

  

 يف ، انھ ىلإ تئج نأ ذنم ھتداعك ىفتخا دقل
 ةعاس يدنع سیل ، موی لك تیقوتلا سفن
 انأف رمقلا ءوض ىتح الو سمشلا ىرا الو

 ، مئاد مالظ يف

 ءوض للستو فداص نإو ءوضلا هركی وھ
 ملعأ ال يننإ ىتح ةدشب خرصی ھعمسا انیلإ

 مالظ يلوح ام لكف انیلإ للستی نیأ نم
  ، سماد
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 ةیؤر نألا مالظلا اذھ يف ىرأ فیك ملعأ الو
 نأ وأ ، ھلثم تحبصأ يننأ دقتعا ، ةحضاو

 ال ھعم تفیكتف دوسلا اذھ تداتعا ينیع
  ، كلذ ءارو ببسلا ام ًاقح يردأ

 انھ ىلإ يئیجم نم سماخلا مویلا يف
 ماقرألاو ةعاسلا اھب تددحو ةرئاد تمسر
 ةعاس نورشعو ةعبرأ لكو ، رشع ينثالا
 ةعاسلا سفن دنع فقاو ةدیدج ةرئاد مسرأ

  ، نألا لثم " ةسداسلا " 

 ىنكلو ةحیحصب تسیل يھ بلاغلا يف 
 تقولا نم ایلع ىضق امك اھلالخ نم فرعا
 عبرم اھراوجب ُتمسر دقف ، نجسلا اذھ يف

  ، يھتنی يذلا مویلا ھب بتكأ ریبك
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 نم جورخلا يف لمألا دقفأ مل نألا ىلإ انأ 
 .. ةمتعلا هذھ

  ، انھ ىلإ تئج ذنم اًریثك تخرص دقل

 ، انأ نیأ ھلأسأ انأو مایأل يحایص رمتساو
 لب ، بیُجی ال ھنكلو ، ينم هدیری يذلا امو
 ينكرتیو ةمتاقلا ةیجادلا هانیعب يب قدحی
 لكشلاو قاذملا بیرغ ماعط يل عضی امدعب

  ، دحاو فرحب هوفتلا نود بھذیو

 بضغب ماعطلا نع تبرَضا رمألا ئداب يف
 : ھتربخأ دشأ لیوعبو ، دیدش

 اًعوج تومأ ىتح برشأ وأ لكأ نل " 
 وذ ملظُملا نجسلا اذھ نم يھتنأل اًشطعو

 " كلثم ةعشبلا ةحئارلا
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 ىوس يندیزی مل ءودھب ينم برتقا ھنكلو
  ! لجوب نازتھت يقاس لعج بعر

  ، داوسو ةماتق ادادزا ھیتقدح 

 هدی دمو ةززقملا هدیب ماعطلا كسما مث
  ..رامثلا ھبُشی ءيشب

 رارمحاب عقاف ھنولو سلمأ ھسملمو يرئاد 
 ملو ھتیھام فرعأ ال ينكلو داوسلل برتقی
  ، لبق نم رامثلا هذھ لثم يتایح يف ىرا

 ، يلاصوأ بدی علھلاب يروعش مغرو
 ينكلو رایھنالا ىلع اتكشوأ دق يامدقو

 ھنم ذخأ ال نأ تررصاو تدرمتو تكسامت
 ، ماعطلا
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 ىتح فلخلل ةبھرب تدعف ينم رثكأ برتقاف 
 لظ لب فقوتی مل وھو طئاحلاب تقصتلا

 .. يدسجب قصتلا ىتح ينم مدقتی

 يننأكو مخضلا هدسج ةدورب نم تضفتنا
 ، دیلج ةعطقب تمدطصا

 ةیلوطلا رفاوحلا وذ دعجُملا دوسألا ھفك عفر
 وھو ءودھ لكب ةرمثلا يل ّمدقو ةجعبنملا
 نم نازتھت ناتللا يتقدح قمع يف قلمحی

  ،رعذلا

 دعترا انأو ةرمثلا ھنم تذخأ مات مالستسابو 
 ةدیدش ةلوھسبف ، ھل لعف ةدر يأ نم ًافوخ

 ! طئاحلاو هدسج نیب يقحس عیطتسی
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 يدسج أدب ىتح كرحتی ملو يب ًاقصتلم لظ
 ىلع بعرلاو ةدوربلا رثإ شاعترالاب

 ، ءاوسلا

 ةئیطب ةكرحب يمف ىلع ةرمثلا تعضو
  ، ةوقلاب اھنم تمضقو

 فلخلل دوعی أدبو يرسا كف طقف اھنیح
 رمتسا ھنكلو دمجتا نأ لبق ةدحاو ةوطخ
 نم مضقاو ةركلا دیعأل ، يب قیدحتلاب

  ، ةیناث ةرمثلا

 ينیع ةفرط دنع ةفرغلا نم يفتخا اھدنعو
! 

 لمكأس ، ناكملا نم برتقی نآلا ھب رعشا
 ... ًاقحال مكل
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**********************  

 نوثالثلاو ثلاثلا مویلا

  

 تحبصأ نألا يمویلا دعوملا سفن يف تئج
 سیل تقو ذنم ناكملا رداغ دقل ، ةسداسلا

  ، ریصقب

 روعشلا يف يسفن ربتخأ تنك ينكلو 
 يل فیك ، رمألا ریسفت عیطتسا ال ، هدوجوب

 ناكملا نم ھئافتخاو هدوجوب رعشا نأ
  ،! اذكھ ھلمكأب

 نئاكلا اذھب ينطبرت ام ةلص وأ ءيش كانھ
 !؟ يھ ام ملعأ ال ينكلو
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 ھتارظن ىوس لصاوتلل ةلیسو ھیدل سیل وھ
 اھمھفا تأدب دقل ، ضومغلاو داوسلا ةدیدش

  ، ام اًعون

 دقل ، ةدیدشلا ةریحلاب نئاكلا اذھ ينبیصی
 يتعاس تیقوتب ةلیل لك ءاكبلا تدتعا

 تقو ةلیل لك يفو ، طئاحلا ىلع ةروفحملا
 ، هارأ ال يننكلو يلوح ھب رعشا يئاكب

 يننا مأ يلوح نوكی لعفلاب وھ لھ ملعا ال 
 ينمعدی يلوح ھلیختا ينزح مظِع نم
 وفغاو ينزح لوزیل يفتك ىلع طبریو
  ، يتنجو ىلع طقست تلاز ام يعومدو

 ! ينیعل ثدح يذلا ام اًضیا يردأ ال
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 يف يتیؤرو اًعاستا دادزت اھناب رعشا اناف 
  ، اًریثك ىوقأ تحبصا مالظلا

 يف شیعلا عیطتسا ال نأ ةیاغلل ةفئاخ انأ
 ةرتف ذنم يندواری لاؤس ةیناث ءوضلا
 نیح خرصأ ھلثم حبصأس لھ ، ةریصق

 !؟ ءوضلل ضرعتأ

 دوعأ نیح اًریثك ریغتأس يننأ ًادیج ملعا انأ
  .. مالسب رمی نل انھ ةئیبلا ىلع يفیكتف ،

 اھمدقی يتلا رامثلا ىلع اًضیأ تدتعا دقل 
 ءيس دعی مل اھقاذم نأب رعشا ، موی لك يل

 ، ناك امك

  ! انھ انأ امل فرعأ ال نألا ىلإو

  .. ةقیقد لك لاؤسلا راركت نم تمأس
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 ، ھل راوتاو يسفنل ةرات

 ملو نألا ىتح ءيش ينم بلطی مل وھ
 ، ماعطلا تضفر امدنع الإ ةیناث ينم برتقی
 بیرغ يبشخ نحص ىلع رامثلا عضی نیحو

  ، اًروف يفتخی

 دنع وأ يئاكب دنع ىوس هدوجوب رعشأ الو
 .. موی لك ھتیقوت يف ھئیجم

 نم دیزاو ةیناث مویلا ماعطلا ضفرا نأ ركفأ
 يلكأم ىلع ھصرحف ، اًریثك ھیلع يطغض

 ىقبا نأ ىلع دیدشلا ھصرح ينعی يبرشمو
  ، ةایحلا دیق ىلع

 ام ينربُخی ىتح وأ بیجی ھلع كلذ لعفأس
 انھ ينعضوو ينفطخا املو ينم هدیری يذلا
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 ھب خرصاو كلذ لعفأ فوس يتأی نیح ،
 .. اًرارم

 ....قل ًاقحال لمكأس

******************** 
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  نوثالثلاو عبارلا مویلا

 

 ، يماما ھتدجو ينأل ةقباسلا ةرقفلا لمكأ مل
 فلخ رتفدلا يفخا نأ تعطتسا ةبوجعأب
 ال ىتح  يتطخ ذیفنت ىلع ردقا مل ، يرھظ

  ، ھلعفا ام فشتكی

 اھتقو ، يفتخیو ءاملاو رامثلا عضی ھتكرت
 يذلا يرسلا ناكملا يف رتفدلا تعضو

  ، ھب ھئبخأل ھتعنص

 يبشخلا يشارف تحت ةرفح ترفح دقل
  ، ملقلا ھلخاد يفو اھب ھتعضوو
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 ناكملا رداغی امنیح الإ ةباتكلا عیطتسأ ال
 ةسداسلا يف الإ هرداغی ال وھو ، ھلمكأب

  ، يتیقوتب

 هذھ	، ماعطلاب ينیتأیل بھذی ھنا حجرا
 ، مویلا لوط ةئلتمم يتدعم يقُبت رامثلا
 رعشأ الف ، اھلثم لعفی معطلا بیرغ ءاملاو
 ةیمویلا يتعاس يف الإ شطعلاب وأ عوجلاب

..  

 ھلالخ نم ىرا يذلا نكرلل ةحرابلا تبھذ
 دقل ، بیجع ًائیش تظحال ينكلو يتفرغ
 نم ىرا يتلا ةیرئادلا ةعقرلا تشمكنا

 ! اھلالخ
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 يننزحا ءيش تدھاش نیح متھا مل ينكلو
 ، ھجاتحا تنك ریبك لمأب يندما ھنكلو اًریثك

  ينثدحتو مالظلا يف يشارف ىلع سلجت يما
  : ةلئاق

 ًاقح فرعأ ال ، يتنبا ای انھ ِكنأ ملعأ انأ "
 هذھ يف كدوجوب يروعش ببس وھ ام
 كتحئار مشأو كب رعشا ينكلو ، ةفرغلا
 ، يتنبا نكت مل تتام نم نأ ًانیقی فرعأو

 يتلا يتاتف ، ًادبا اھسفن لتقب موقت نل يتنبا
 ةمیزعو يوق نامیإ اھیدل يدی نیب اھتیبر
 ىتح كرظتنأس ، لاجرلا ىتعأ دنع دجوت ال
 ينیربُختس اھتقو قلاخلا دنع يقتلنو تومأ

  " ةقیقحلاب
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 يدی تكرتو يتفرغ نم يمأ تجرخ مث
 اھتنجو ىلع اھررما انأو طئاحلل ةقصالملا

 ، اھتقو نم فقوتت مل يعومدو

 امك يعضو ىلع تمنو فلخلل رھظ تدنسا
  ، انأ

 نم رثكأ ينفرعت يتلا ةیلاغلا ةبیبحلا يمأ 
 ، ملستسا نلو يتبیبح ای دمصأس ، يسفن

  ، ًابیرق ِكیلإ دوعأسو

 سمألاب ھتیون ام مویلا لعفأسو ًادغ لمكأس
.. 

 

******************** 
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  نوثالثلاو سماخلا مویلا

 

 ، يتوق لكب ھتعفد ، ھب تخرص ، اھتلعف
 تببد ، اھتیمدا ىتح طئاحلا ىلع يدیب طبخ
 ، ينتملأ نأ ىلإ ةبلصلا ضرألا ىلع يمدقب

 يلاؤس تررك ، ھب تحصو خارصلل تدع
 : ةرم ةئمل لمم لكشب

  " يمأل ةدوعلا دیرأ !؟ ينم هدیرت يذلا ام "

 ءودھ يف هدی يل دم نأ ىوس ھنم نكی ملف
  ، ھتداعك

  .. رظتناو

 .. اًریثك رظتنا
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 ىتح حیصاو ، فتھاو ، خرصأ تلز ام انأو
 ، ھھجوب رامثلا تفذق ، يترجنُح تحرجنا

 تیمر ، يمدقب اھتقحسو اھوحن توطخ
 يبشخلا بوكلا طقسو هدسج ىلع ءاملاب
 هدی لثامت يتلا ھمدق تحت جرحدتیل يدی نم

..  

 رفاوح اھبو رعشلا اھوسكت داوسلا ةدیدش
  ، ةجعبنمو ةلیوط

 كشو ىلع تنكو يتوق تدقفو تبعت
 ال دیلج لبجك فقی لازام وھو ، رایھنالا
 هردص وحن رظنا انأو ينیع تقیض ، سفنتی

  ، ةقدب
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 وھ لھ .. انلثم طبھی الو ولعی ال هردص
  !؟ لعفلاب سفنتی

 لاثمتلا لثم ھتدجوف ھیلإ رظنأ يسأر تعفر
 يوحن اھدُمی ، زتھت ال ةتباث هدی ، كرحتی ال

 .. رظتنیو

 عضا نأ تضفر ، خارصلل تُدع ، تددرت
 ًایفن يسأر تززھ ، دیری امك ھفك نیب يدی

  : ھب تفتھ

	 يییییمأل ةدوعلا دیرأ -

 ، ھتبلط ام لعفیس ھنا تننظف ھسأرب أموا
 نئاكلا اذھ قدصأ لھ كردأ مل ةظحلل
 سنج ھل فرعا ال يذلا راوطالا بیرغ

 ، عون الو
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 ھل سیل ءيش قدصا نأ يلع لھ ما 
 يننُجسیل يتلئاع طسو نم ينفطخ ةیوھ

 ببس نود اًموی نوثالثو ةسمخ انھ
  ، حضاو

 وا ھعبتا نأ ينم دیری ھنأ ينربخی يسدح
  .. ملعأ ال ، اذامل ھب قثا

 ةشعترملا يدی تعضوو يرمأ تمسح
  باب نم ھفك نیب

 ھتشیاع امم ءوسأ يل ثدحیس يذلا ام "
"  

 دق ةلضفملا يمالفا يف اھتدھع امك نكلو
  ! ءوسألا ثدح
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 ينذخأی مل ىتح وأ يتلئاعل ينعجری مل وھ
 امم ةملظ رثكا ناكمل ينلقن لب ، يتفرغل
 ةراذق دشأو ریثكب عسوأ ھنكلو ، ھیف تنك

  ! اًضیا

 يفتك كسُمیل ينفقوا ةوطخ مدقتا نأ لبق
 ال ھنأكو ریبك طئاح فلخ ةفخب ينعفدیو

  ، دحا يناری نأ دیری

 نم يلاخ ھلك ناكملا يناریس نم تلأست
  ! ءاوھلا ىتح ءيش يأ

 تسسحاو يلخاد محتقا ءيس روعش
  ، يسافنا تمتك ةحئار ھیلی دیدش قانتخاب

  ، طقسا نأ ھب تدك راودب ترعش
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 وطخی هارأل يفلخ طئاحلا ىلع تدنتساف
  ! ام ءيش وحن يبناجب

 ، طئاحللو يل ةرظنب وھ دارا امك تأبتخا
 يرا ىتح تعطتسا ام ردقب ينیع تقیضو

  ، سمادلا مالظلا اذھ يف

 ریثكب سیل اھددع ھھبشت تانئاك تدھاش
 يراودو مھتحئار نم يقانتخا تللعو ،

 .. مھدوجو ھببس يبلق ضابقناو

 وا ، ھتلئاع نونوكی امبر مھنأ دقتعا
  ، يردأ ال ھتعومجم ىتح وا ھئاقدصا

  ملعأ ال ! نیأ ، لبق نم اھتعمس .. ھتلیبق

 وأ ھمھفا ثیدح مھھاوفأب اوثدحتی مل
 ، ةبیجع تاوصأب نوثدحتی لب ، ھفرعا
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 ةددحم تامغنب تامھمھ جرُخت مھتاوصا
  ، فورح تسیلو

 ، ةیئاضف تانئاك اونوكی امبر مھنا تكردا
 انأ ھلعفا يذلا ام ، نكلو ضرألا تزغ دق

 ! مھنیب

  !؟ ًادیدحت انأ اذامل دحوألاو مھالا لاؤسلاو

 .. و تامھمھلا نع عیمجلا فقوت

 .. ًاقح ال لمكأس ىتأ دقل

 

******************* 
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  نوثالثلاو سداسلا مویلا

 

 تفتلا ، ةحرابلا يمامأ اًریثك فقو دقل
 ، يسمل نود ھینیعب يدسج صحفی يوحن

 .. دیدش جرحب ينترعشا ةجردل

 يدسج يف ھنع ثحبی يذلا ام فرعأ ال
 ةقای عفرا نأ يل راشا ھنكلو ًادیدحت
 يل ریشیل مھفا ال اناو تددرت ، يترُتس
  ، رارصإب يسأر ةرخؤم ىلع ىرخأ ةرم
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 ةریخالا ةرملاو اًرارم ةراشإلل داعا
 فشكا يفك تعفرف بضغب هانیع تدوسا

  ، دیری امع ھل

 ىرأل رذحب تلعفف رثكا ھفشكأل هدی زھ
 نم ىفتخا مث ةبیرغ ھشاعتراب عفتری ھفنا

  ! يماما

 ىلع ةمالعلا ىری نا دیری ناك ھنا دقتعا
 ةاتفلا يف سمألاب مھدحا لعف امك ، يتبقر

  ، ةبیرغلا

 لمحی مھدحا ءاج تامھمھلا تفقوت امدنع
  ، ھیعارذ نیب ينس لثم يف ةاتف

 اھارا ةرتسو زنیجلا نم لاطنب يدترت 
 ، نوللا ءادوس
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 اھرھظ نع ةرتسلا يرعیل رخأ تفتلا
 نیبتا مل ، ةعبرم ءادوس ةمالع ترھظف

 تناك امدنع ركذتا ينكلو ، اھلخادب ام
 لوقتو يفتك دنع يسأر ةرخؤم يما لبُقت

 : يل

 تماد ام اھدقفا نل يتلا ةزیمملا يتنبا "
  " اھزیُمت ةمالعلا هذھ

 نع وا ةمالعلا هذھ نع اًموی يما لأسا مل
  .. هارا ال امل اًریثك متھا ال انأف اھتئیھ

 ةدیحولا يمأ امل ، ةركف يل ترطخ اھتقو
  ! نیرخألا امك يتومب  قدصت مل

 يتلا تنبلا رھظ ىلع ةمالعلا دجت مل دكؤم
  ، يناكم اھوعضو
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 نوفطخی لھ ، دیدج لاؤس كانھ نكلو
 ىلع ةصاخ ةمالع كانھ يتلا تایتفلا

  ! مھروھظ

 نألا ىلإ ملعا ال !؟ انب هولعفی يذلا امو
 اذھل نئاكلا اذھ ينذخا امل فرعأ الو

 نوعمجتی مھنا حضاولا نم يذلا ناكملا
  ، ھب

 ءاج ھنا دكؤم ، يتمالع ىری نا دارأ املو
  .. سمألاب رخألا لعف امك مھیلا يب

 ھنأ ةنقوم ينكلو ، يتریح تداز دقل
 .. ءيشلا اذھ وھ ام ، ينم ءيش رظتنی

 ! ملعأ ال ةقیقح
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 نم فرعا نأ دبال  ،يیأر تلدع ينكلو
  .. دوعأ نأ لبق ءالؤھ

 .. برتقی ھب رعشا

 

*********************  
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  نوثالثلاو عباسلا مویلا

 

 ، يعم ةرم لوألو سمألاب ھمف حتف دقل
 نم اھجرخی يتلا تاوصالا مھفا مل ينكلو

  ! ىنعت اذام ھمف

 تعفرو ، يبجاح تممضو ، ياتفش تممذ
  ، ةقناحلا ھترجمز تدادزاف مھف دعب يفتك

  ! ھمھفا نأ يلع لھ

 .. يرد أ ال

 امم ئطبا ةقیرطب ةیناث ثدحتی نأ رصا
  ، ھیلع وھ
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 : رجضب تددر

 ئطب تنأ امم رثكأ كتوص نم ئطُبت ال "
 تاوصالا هذھ فرعا الو كمھفا ال انأ ،
 ىلع رشب ةغلب تسیل يھف ، ينعت اذام

  " قالطإلا

 ىلع هرصبب طبھیو ةبارغب يب قلمحی لظ
 نأ ينم رظتنی ھنأكو يناثلا مویلل يدسج

 ! ًالثم لوحتا

 ، ىرخأ ةرم هدی يل دم

 انأف ، اًریثك رظتنی ھلعجا مل ةرملا هذھ
 .. فرعا نأ دیرأ

 فقا ينكلو ينجس ھبُشی ناكمل يب لقتنا
  ، جراخلاب
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 ةفرغلل يجراخلا بابلا ىلع ھعبصا عضو
 ، ينیعل راشاو

 ينفقوأف فرغلا لخاد ىرأل يسأرب تبرتقا
 نوثالثو ةتس مقر هرفاحب اھیلع بتكی وھ

  ، يئاوشع لكشب

 نا تمھف ىتح قئاقد ةدع تیرمتسا
 هراوجبو نوثالثو ةتس مقر بوتكملا

  " ءایلا " انفورح نم ھبُشی ٌفرح

 ال يننا هربخأل اًراسیو ًانیمی يسأر تززھ
 نود ةرم لوأل يدی كسماف ، ءيش مھفا

 ، يتفرغل يب دوعیل ناذئتسا

 يتعاس ھب يذلا طئاحلا ماما ينفقوا
  ، مویلا ھب بسحا يذلا عبرملاو
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 ةتس مویلا مقر ىلع جعبنملا هرفاح عضو
 : ددرا اناو ةفخب ةقھش ، نیثالثو

  " موی نوثالثو ةتس "

 يب دوعیل يدیب ذخاو لفسأل ھینیع كرح
  ، ىرخأ ةرم ةفرغلل

 يدترت ةیناث ةاتف تیأرف اھلالخ نم ترظن
 رعش اھل ، ةعساو مامكا اوذ لیوط بوث
 نیبت تاغارف اھسأرب دجویو ًادج ریصق

  ، اھدلج

 ةیواز يف رظنت اھراوجب طقاستم اھرعش
 جرفنت يتقدحب ناتعستم هانیعو ، ةفرغلا

  ،داوسب
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 انھبشی ھتدجوف نیكتسملا اھدسج تلمأت
 ھتدجو رظنلا تققد نیح ينكلو دیعب نم

  ! وھ ھھبشی

 ھلمأتف ، ةمداص ةأجافمب يانیع تظحج
 الإ نكی مل يرعشو يدسجل ھصحفو يل

  ! ھلثم يلوحت أدبا مل  يننأ بجعت

 تلاعتو ، عزفلا نم طقسا نأ تدك
 .. يبلق تابرض

  ! مھلثم اننولوحی مھ

 تئج ذنم ةرم لوألو ًادج ةعئاج نالا انا
 ، دیدشلا عوجلا اذھب رعشا نأ انھ ىلإ

   رامثلا نم اًریثك لوانتأل بھذأس ىتأ دقل
...  
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********************* 

  نوثالثلاو نماثلا مویلا

 

 ھل تمدق ، دیدش مھنب ةحرابلا تلكا
 ينیتأیل ھل ترشاو بوكلاو نحصلا

  ، دیزملاب

 مدقیل قئاقد ةدع ىفتخاو يدی نم مھذخا
  ، لعفلاب دیزملا يل

 عیطتسا مل يتلا رامثلا عیمج مھتلأ تسلج
  ، اھلامكإ قباسلا يف

 رعشا تدبو ، اًریثك يتیسفن تنسحت دقل
 ، ىوقاو أدھا يسفن
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 قبطلا ھلوانا يك تفقو تیھتنا امدعب
 ةبیرغ رعاشمب تسسحاو بوكلاو ریبكلا

  ، ةملظُملا هانیعل رظنا انأو ينحاتجت

 !؟ ھلعفا يذلا ام ، ينم ًافوخ فلخلل تدع
  ، تیقُملا روعشلا اذھ يل نیأ نمو

 اھلخادب يل راشاو يدی نم نوحصلا ذخا
  !؟ دیزملا دیرأ لھ ينلأسی ھنأكو ،

 ھل تحولو اًراسیو ًانیمی يسأر تكرح
  ينرداغی يك يدیب

 تدنساو يعضوم تسلج ىفتخا امدنعو
  ! يل ثدحی اذام لأستا انأو فلخلل يسأر

 يننأ تركذتو اذكھ يعضو ىلع تیرمتسا
  ، يمون لبق يكبا دعأ مل
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 ، ھسسحتا يھجو ىلع يدی تعضو
  ، ًانشخ حبصا ھسملم تدجوف

 ىرا نأ عیطتسا ال يننأل قیضلاب ترعش
 .. هآرم انھ دجوی الف ، ةآرملا يف يلكش

 ةھیرك يتحئارو ةخستم يسبالم دكؤم
 ناكملا ةحئار نم ىذأتا دعأ مل انأف ، ًادج

  ، اھیلع اًضیا تدتعا يننا اودبی ،

 يردص ىلع اھنمو يتبقر ىلع يفك طقس
  ، ةحضاو يبلق تاضبنب رعشا مل ،

 تم يننأ تلیخت ةظحلل ، فوخب تضفتنا
 ! لعفلاب

 ! انأ تناك اھتزانج تعُیش يتلا ةاتفلا
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 نئاكلاو ، ينلمحی يذلا ربقلا وھ اذھ
  ، ءيسلا يلمع الإ وھ ام بیجعلا

 يتفرغ ىرأ ھب يذلا نكرلا وحن توطخ
 داكلاب تحبصا ةریبكلا ةرئادلا تدجوف

  ، ریغصلا يفك عستت

 حبصا دقو هدجأ ملف ةیناث يضبن تلمأت
 .. ةیاغلل دراب يدسج

 ام ةباتكب يل فیكف لعفلاب ةتیم تنك ول
  ! يعم ثدح

  !؟ رمألا لیختا يننا امأ

 .. يذھا يننأ دبال ال ال
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 ةصرقب تمق ، ھلمكأب يدسج تسسحت
 ةزخوب ترعشف ، يمحلو يدلجل ةدیدش

  ! رعشأ يننكلو ةفیفخ

 .. ةتیمب تسل

 اھدعبو ، نئاكلا اذھ عم امً ائیش ربتخأس
 .. يتقیقح نقوأس

************************* 
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  نوثالثلاو عساتلا مویلا

 

 ... ةتیمب تسل انأ

 لب ينع دعتبی مل ، سمألاب ھنم تبرتقا دقل
  ، يب قلمحی فقاو لظ

 توند املك ضبنی يبلقب ترعشو ، توند
،  

 ةدلج تسسحت ، ھھجو ىلع يفك تعفر
  ، نشخلا

 ھتعضو ، درابلا هردص ىلع يفكب تلزن
 .. ةفیفخ تاقد عضبب ترعش ، ھبلق ةیحان
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 ! بلق ھلو يح ھنا يھلإ ای

 ينقصلا ، ھب كسماو يفك ىلع ھفك عضو
 موجنلا لثم ءوضب اتعستا هاتقدح ، هدسجب

، 

  ، ھیلا رظنلاب تیرمتساف امھتیؤر ينلاھ

 .. يرصخ ىلع ھیفك عضو

 ، ةدرابلا ھتسملل يدسج رعشقا

 ھتمھف توص جرخاو ياتفش نم برتقا
 : روفلا ىلع

 " ًادغ يل ِتنأ "

 فیك ، ثدح اذام كردا ال تاظحلل تفقوت
 .. ھلاق ام تمھف
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 .. ىفتخا .. لأستا نأ لبقو

 .. قوش ھفلغی طابحاو لوھذ

 ... بھذو ينكرت

 !؟ ًادغ اذامل .. ًادغ

  ! مویلا يل ثدحیس يذلا ام

 انأ .. ةعئاج انأ .. يمأ دیرأ تلز ام انأ
 .. وھ هدیرا

 .. يبلق ىلع يدی تعضو نألا

 ضبنب رعشأ ال .. تاقد ھب سیل.. دراب
 ، قالطإلا ىلع

  !؟ ةتیم انأ لھ ، ةیناث لاؤسلا ددرأسو
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 ةایحلاب رعشأ ىنح هرظتنأس .. بتكا نل
... 

 

************ 
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  ریخالاو نوعبرألا مویلا

 

 .. ةیناث ةیح انأ

  ةیح انأ .. تمأ مل

 ھیعارذ ىلع ةلومحملا ةاتفلا تنك دقل
 .. ھتلیبق طسو

 بوثلا تاذ بابلا فلخ ةاتفلا انأ تنكو
 ناتقدحلاو طقاستملا رعشلاو يلدتملا

 .. ناتعستملا

 .. ریغتا .. لدبتأ تنك دقل
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 يدسج ىرأل ةآرمب ةحرابلا يناتا دقل
 تالضعلا مخضو مجحلا ریبك حبصأ يذلا

،  

  اًریثك ھھبشت .. ةمتاقلا ءادوسلا يانیع

 ! وھ ھساكعنال رظنا انأ

  نوللا دوسأ حبصا يذلا يھجو

  ةدحاو ةلصخ نود تحبصا يتلا يسأر

 ًایراع يدسج حبصاو يبوث قزمت دقل
 .. اًمامت

 .. انأ تسیل هذھ

 ةآرملا يف ينتدجوف ثدحتأل يمف تحتف
  ، ةبیرغ تاوصا جرخأ
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  اھمھفا ينكلو .. اھعمسا ال

 درجم ، ةرئادلا دجأ ملف نكرلا يف ترظن
 ! طئاح

 .. ھلثم ُتحبصا دقل

 .. ھل مویلا انأ

 ، ھتبتك ام مھفا ال بتكأ نل مویلا دعب نم

  يرتفد ذخأی نأ رظتنی ، يراوجب نألا وھ

 .. هدوجو نم أجافتی مل

 :  يل سمھی

  " يل نألا تنأ "

************************  

	.... تمت


