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 نعلي ا0لاح ناسلو ر23ب ا0شارف قوف د(ان تكرحت

 اLMنيع تحتف ، ھيلتعE ىذلا ABCاقلا شارفلا اذ(

 اذ( ىوس ىوحت ال VWلا ةقيضلا ةرQR3ا كلت علاطت

 . باوبألا ةئ_^0م ةس\اب ةنازخو شارفلا

 

 حايص اLMتأي نأ لبق ةسلاج لدتعgh Eو قيضب ترفز

 تضرف VCلا ةايQwا هذ( هركت مكل ، shابصلا ا0مأ

 ، ةي|صلا نم ةوخأ ةثالث دعy د(ان تدلو ، اLMلع

 م�Mامكحت نم ةحارلل فا� ب|س اذ(و اعيمج اوجوزت

 . اLMلع م0طلسEو

 

 ال م0لاثمأو ، _�س ثداح �h تاونس ذنم ا(دلاو �hوت

 ا�Mع تقش�ا ةمك�Mم ةماس�با ، م�Mومل دحأ تفتلي

 ؟ م�MايQw دحأ تفتلي ل(و ؛ اLMتفش
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�Mاقلا ا0شارف نع تضABC ال مل ، اددجم ھنعلت 

Eا0مأ ھلدب�س yغ� !! ه_

 ... ملعE ال ا�Mأ�و

 نم اLMلإ لصي ام ل� عمجت ا�Mاقشأ جاوز دع�و ا0مأ

 . gh ا0ج�و�^ل ادادعتسا لام

 ال ا0لثم س\اب ص�� نم جو�^ت نأ لبقتس ا�Mأ�و

 . سؤبلا نم د�زملا ىوس ا0ل مدقي نأ كلمي

 اذ( ا0مأ حايص مدع علطتسE ا�Mفرغ بابل ت0جتا

 . ان( تس¢ل ا�Mكل ا�Mع ةثحاب ل�¡ملاب تباج . حابصلا

 . ا�Mاخرص h¤ع ظقي�سE مل اذ0ل

 تس¢ل ا0مأف اذإ تقولا ضعبب ىظحتل ا�Mفرغل تداع

 ھت_^شا ىذلا لومªwا فتا0لا تكسمأ . ل�¡ملاب

 ا�Mشدخ ةقاطب _�غص جرد نم تجرخأو المعتسم

 . ا0فتا( نEw تأد¬و
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Qwتنا�و تاظ �h ا_^فالا ملاعلا®BC ، نأ ليمج و( مك 

 نأ نود ، ةينود ةرظن م(دحأ ا0ل رظني نأ نود ايحت

Eيلعتلا ا(اوتسمل وأ ا(رقفل صقنلاب رعش¯C طسوتملا 

. 

 

 اذ( ثداحت BC®ا_^فالا ا0ملاع ±� لوجتت تأدب

 هوجولا نم _�ثكلاو تاقيلعتلا ضعy . اذ عم طساب�تو

 . ةكحاضلا

 ، تانالعإلا هذ( ا0مامأ ر0ظت ام ا_�ثك ؛ ةلومم تانالعإ

  م0ضع�و ا�Mارشy ا0ل لبق ال تاجتنم ضرع´ م³Mلغأ

 اذ( نكل . م�Mعyاتمب مت�M ال VWلا تايص�لا ضعبل

 تن_^نالا _·ع لمعلل نالعإ ھنإ ، فلتخم نالعإ

..Eنيع تقلعLMل ةشاشلاب ا¸wارد ل(ؤم ال ، تاظABW ، 
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 ةيلايخ بسا¹مب دعو لباقملا ±�و لام سأر ال، ة_·خ ال

. 

 ؟ فزاجت ل( ، نالعإلا مامأ ا_�ثك تفقوت

 !! ال ملو

 نل لمعلا ةعيبط h¤ع فرعتلل قئاقد عضب انسح

 ةلاسر تلسراو ا(رمأ تمزع اذل _�ثكلا فل¹ت

 . اقحال ا(دقفتت نأ h¤ع نالعإلا ةبحاصل

 

 تاروش¼ملا نم د�زملا اع«رس ا�Mاقدصأل تداع

 . رواحتلل الاجم حتفت VCلاو ةمك�Mملا

Qwإ لخدتل راعشإ ا0لصوو تاظ¾h إ ، لئاسرلا�Mا 

 . نالعإلا ةبحاص

 لغشلا نع لأسy : بتكتل اM¿ ةبحرم ةثداªwا تلخد

 . نالعإلا ±�
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 لخدي( دح ادج طيسy لغش : اروف ادر اLMتأيل

 ةعاس ع�ر ةملا¹ملا ةدم . ھيقز�Mو ھيمتشEو كمل¹ي

 . ةينج ٥٠٠ مLMف ىدخات(

 ، ا0مامأ ضورعملا غلبملل ةش(د د(ان انيع تعسEا

 ؟؟ لباقملا امو

 ؟ ن�ف VCحور : ةلاسر اLMتاتل ا�Mمص لاط م0فت ال ا�Mإ

 . ةجاح ةم(اف شم سy ان( : ت|تك

 كسكاعيب دحاو Åhز�M ام ىز : ةلاسر مث مس�بم ھجو

�h ع´ ىداع . عراشلاÇC ةبعص ةجاح شم . 

E؟ ةينج ٥٠٠ دخاو : د(ان تلءاس 

 ىأ h¤ع ةيمقر ةظفحم كدنع ول هويأ : اديكأت اLMتأيل

 . اروف سولفلا اLMلع كل لوحن( ةكبش

�ضلا ام ، تمصلل تداع_ �h )اذ !! 
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 ، ةاتفلا هذ( د�رت نم نعلتو بسE نأ ا�Mكمي . ررض ال

gh ح¬رت ال مل . مويلا ةليط نعللاو بسلا نع فكت ال 

yكلذ ءاقل لاملا نم اضع ! 

 ةقفاوم : ت|تكو اروف ا(رمأ تمزع

Qwحت : درلا ا(ءاجو تاظÊC Eغتش¤h ليللاب الو حبصلا 

 ؟؟

 !! ا0مأ دوجوب !! احابص

 . ليحتسم

 . ليللاب : اروف ت|تك

 ةليللا أدبن( مامت : ةلاسر مث رخأ مس�بم ھجو ا0لصيل

 . ةلاسر ÇCم ىرظتنا

 ا0ملاعل دعE مل. ةديعسلا هوجولاب ةثداªwا ت�Mناو

 ةصرفلا كلت �h تدرشو فتا0لا تكرت لب ، BW®ا_^فالا

 . ا0ل تحيتأ VWلا ةب�رغلا
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 ل�¡ملل ا0مأ تلصو دقف _�كفتلل ال�وط اتقو كلمت مل

 ؟ ةميان ھسل تنأ د(ان اي تب : حايصلا h¾اعتيل

 ا0مأ لبق نم رمذتلا ضعبل عمتسgh Eو د(ان تففأت

 �h لمحي ال ىذلا ا0موي ھجاوتو ةرطضم ض�Mتل

 . ةقشملا ىوس ةداعلا

 

Eخأ ةرا�زب تللعLMش(د مغر ا0مأ ا0ل حمس�ل _·كألا ا�Mا 

 . ةداعلا �h ا�Mاقشأ ةرا�ز بحت ال د(ان ف

 ةظفاQwا طش¼تل عرف برقأل ت0جوتو د(ان تجرخ

 امدق ËBCملا h¤ع ا(رمأ تمزع دقو ا�Mصاخ ةيمقرلا

�h ا0ل حيتأ يذلا ب�رغلا لمعلا اذ( رمأ . 

 ل�¡ملل دوعتل ة_�صق ةدمل اLMخأ ةرا�زل ة(ركم ت0جوت

 . اع«رس
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 ةالص دعy ا�Mداعك مونلل ا0مأ دلخت ليللا ةيادب عم

 نم تدكأت ، لمملا زافلتلا عyاتت د(ان لظتو ءاشعلا

 لاملا نم اضعy سلتختو ا�Mفرغ h¾إ للس�تل ا0مأ مون

 الو دغلا �h هديعE نأ لمأت ghو ا0مأ ھب ظفتحت ىذلا

 . ا(رمأ فش�كي

 ديصر h¤ع تلصح دقف ةداعسy ا�Mفرغل ت0جوت

 . BW®ا_^فالا ا0ملاع �h ةلما� ةليل ىفكي

 ال صا��أ عم تاثداªwا ضعy عyاتتو لوجتت تأدب

Eح تقولل التق م0فرعVC لصتت ¿Mلا ةاتفلا كلت اVW مل 

Eا0مسا فرع yدع . 

 ىذلا باسQwا مساب ةلاسر ا�Mلصو ليللا فصتنم عم

 . ھنعلتو ھبسE وأ ، ھيلإ ثدحت�س
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 تامولعم يأ لمحي ال ھنكل باسQwا حتفت تعرسأ

 h¤ع ةدحاو ةعاس ذنم �ÎBÏأ ھنأ امك ھبحاص نع

 . ÐÑرألا

 نم ايأ لمحي ال ايم(و اM¿اسح اضيأ gh سأب ال انسح

 قلغتس ح�رم _�غ رمألا تدجو نÒو ةصا�Qا ا�Mامولعم

 . رمألا ÓCت¼�و باسQwا

 ددرت ال¬و ةشاشلل رظنتل لاصتالا ا(دروو قئاقد

 . ةليقث سافنأ توص الإ عمسE مل نكل تباجأ

 كبلاط انأ و( : ىرو0ج توص اLMتأيل تاظQw تتمص

 ؟ C¯تكتت ناشلع

 تنأ : لصتملا ر�Mتل ھتداعأو ةش(دب فتا0لل ترظن

 ... اي قع�^ب نامك

 فسأ : ليلذ ع�اخ رخآ h¾إ ىروQ30ا توصلا لوحتيل

 . ىEالوم
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 ھبس �h أدبت نأ لبق ةش(دب ةشاشلل رظنت تداع

 انعل تداز امل�و ةلÕ3م تافصب ھتتع� ، ھنعلو

 . الذو اعوضخ داز ةحاقوو

 امن¢ب ةحاقولا �h ىدامتت ghو طبضلاب ةعاس ع�ر رم

 ةدم نأ ةاتفلا ا�M_·خأ ، ةي|ناQ3ا ةعاسلا عyاتت اLMنيع

 كتقو : خرصتل ا(د�زت نل ghو ةعاس ع�ر ةثداªwا

 ... اي روغ صلخ

 ، عزفب ا0سافنأ طقتلتو فتا0لا ىقلتل لاصتالا ت�Mأو

 h¾إ رظنتل ةناز�Qا تحتف ، كلذ تلعف ا�Mأ قدصت ال

 ±� تغرفأ دقل ، نقتحم ا00جو ، ا0لخاد ة_�غص ةآرم

 . ءØBW ل� نم ا0ط�× ھفرعE ال ص��

 : فتا0لل ةدئاع ضفت¼تل راعشإ توص تعمس

 سولفلا
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 نع ا0لأسE ةاتفلا كلت نم ةلاسرلا تنا� لعفلاب

 �hو ا0مقر لاسرإ �h د(ان دد_^ت ملو لاملا ل�وحت

Qwلصو تاظ�Mفتا0لا مامأ تسلج ، ل�وحتلا ةلاسر ا 

yج ل0سأ ام ، ةرماغ ةداعسÇC لاملا !! 

 

�h بوساح ةز0جأ هدع ھمامأ باش سلجي رخأ نا¹م 

 ةي|ناج ةرÙ3 نم ةاتف تجرخ ، اعيمج ا0عyاتي ةقيقد

 ؟ دياز اي رابخألا ھيإ :

 اشابلا . h¾ود اي مامت : ا0ل رظني دعقملاب دياز راد

 . ةركفلع د(ان ا0مسا.. ت¼بلا نم طوس|م

 ا0ل�¡ن مزال : دياز عyاتيل h¾ود ب ةبقلملا ةليلد تأموأ

 . ة�وش ا(اعم ىزكر ب�رق

 ةركب نم اول�¡ي( صالخ م(ايإ ن�ت¼بلا : ةرR3¸ل تداع

 اLMلخأو سy ن�عوبسأ ÇCيدا ىدو ترمأ ام ىز

 . م0لصحت
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 ؟ دعس ن�ف : ةرR3¸ل لصت نأ لبق تفقوت

 . هوج حات_�ب ؟ ن�ف نوكي( :  دياز محمح

 عب�ت نأ اLMلعف ةرQR3ا تلخدو قيضب تففأت

Eتاتفلا لسارتو دياز تاميلع� اديص اتنا� دقل ، ن

 الشف اقح ، لاملا نم _�ثكلا م0فل¹ي مل ةياغلل ال0س

 . ىرخا لامعأل ناw¸صت ام�Mكل د(ان ھيف تÛwن اميف

 

 ھيلع بصت ام ص�� نم لاصتا د(ان ل دري ةليل ل�

 ب ا�Mقالع تروطت ، اروف لاملا h¤ع لصحتو ا�Mانعل

 امن¢ب رغصملا ا0مساب ا0سفن تفرع VCلا h¾ود

 . ا0سفن C¯حت ا�Mأ ا�Mم انظ ا0مساب د(ان تظفتحا

 لطي ملو لاصتالا رظت¼ت ةليل ل¹ك ةليللا كلت تنا�

 . اضيأ ھنعلل قوش�م ھنأ ودبيف ا(راظتنا
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 تافص نم د�رت امب ھفصت ةداعلا� لاصتالا تأدب

 ؟ بلطب ىEالوم h¾ حمسE : ھتوص ا0عطاقيل ةرذق

 لصتملا أرجتي VWلا h¾وألا ةرملا ا�Mإ د(ان تش(د

 ؟ ھيإ بلط : تلءاسE لوضفلا باب نمو ا0عطاق�و

 ؟ ا0فوشأ ىEالوم حمسE : زوز0م توصب لوقيل

 ؟... اي أرجتت ىازا تنأ : ا�روف ا(در نا�

 . تانعلل دوعEو عون�¸ل دوعيل

 

 نم لصتملا اذ( حبصأ لب، ان( رمألا فقوتي مل نكل

 لبقتسE تحبصأ دقو ايموي ا0فتاÝM ، اLMفتا0م زربأ

  ا³Mسا¹م ةدا�زل h¾ود نم عيE3 عم لاصتا نم _Þكأ

 لاملا نم ضيفب ا(رقف أمظ ىورت اLMلع تلا�Mا VCلا

 قوس�ت نأ h¤ع رصتو اركاب ظقي�سE تحبصأ دقف

 . لاملا ليصحت نم نكمتتل رض�Qا
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 زعأ نم تحبصأ VCلاو h¾ود ل ËBCفت نأ تررق ا_�خأ

 اذ لصتملا بلطم نع ة��جولا ة_^فلا كلت �h ا�Mاقيدص

 ا0مأ ا0فل¹ت VWلا ةيمويلا ا0ما0م نم ءا�Mنالا الوأ اLMلع

¿Mا كلتل غرفتتل اªwةما0لا ةثدا . 

 ثدحت مث ھنعلتل ا0شارفب تسلج تاعاس دعy ا_�خأ

 .ةجاح �h كيأر دخأ ةزواع h¾ود : h¾ود

  رمق اي _�خ : اروف h¾ود تباجأ

 عوبسأ نم موي ل� لصت¢ب h¤لا ةفراع : د(ان ت|تك

 . ةفياخ انأو ÇCفوش´ ناشلع ايلع لياحت¢ب

 

 نأ لبق ةكحاضلا هوجولا نم ديدعلا h¾ود تلسرأ

 تنأ الو كفرعي( هرمع ال !! ھيإ نم ةفياخو : بتكت

 . ا0سفن C¯حتب يد سانلا . ھيفرعت(

Eد(ان تلءاس : yةجاح الو روصب ظفتحي نيدع 
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 VWب¢بح : بتكت نأ لبق ةكحاضلا هوجولا نم د�زملا

 .. ھسفن طس|ي _�غ ھيإ مLMب لمعي( هدك لمع ول VCح

 كتبحاص انأ تنك اذإ !! ھيإ كنع فرعي( نكل

 ÊCلطاو ةàwان ى¹يلخ . VWقولد دQw كمسا شفرعم

 كلبقتسم ÇCمأت ى¹يلخ ا_�ما¹لا áhتفاو ةدا�ز ھنم

 . سولف هاعم h¤لا الإ شم_^حتبام ايند �h انحإ

 . ةقحم ا�Mإ ، ايلخاد راوQwا ديعE د(ان تتمص

gh حVC ا بسا¹ملا الإ نجت مل نألاQلصتم ، ةيلاي� 

 غلبمب ةس\ابلا ا�Mنازخ �h ظفتحت تحبصأو _Þكأو

 . عمجأ م0ل�¡م نمث قوفي

 

�ضحتلاب تلغش�او h¾ود عم ثيدQwا �h رمتسE مل_ 

 فتا( h¤ع لصحت نأ بجي ، ةديدQ3ا ةوط�Qا كلتل

 h¤ع لصحت نأ بجي امك ، قدأ ر�وصت ةينا¹مإب ديدج
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 رداغE فيك نكل ، كلمت VWلا كلت نم لضفأ سyالم

 ؟ ل�¡ملا

 ا0مأ ظw¸ت نأ نود تاو_^شملا لاخدإ ا�Mكمي فيكو

 ؟؟ كلذ

 . ليللا ةيادبب ا0مأ مون دعy للس�لا ىوس لي|س ال

 تنا� ، ديدش بضغh y¾ود ةفرغل دياز عفدنا

 بäw«و ا(وحن ھجتيل ةي|ناج ةك�رأ قوف ةيخ_^سم

 فتا0لاب ثبع´ أدب ، قلقلاب ا(رعشأ بضغy ا0فتا(

 ت¼بلا h¤ع ىدرت كترمأ انا : الئاس�م ا0مامأ ھعف_�ل

 ؟؟ ىد

 ارذحم عyاتيل ايفن ا0سأر تز(و بق_^ب ةشاشلل ترظن

 . ك_�غ بيå3 هدك دعh y¾ود اي ةطلغ رخأ :

 تانايبلا ةفا� äÑميل جرا�¸ل ا0فتا( بàwو

 . ھتجمرب ديع«و تاباسQwاو
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Eدياز اي ةفسآ : رتوتب ھنم تب_^قاو تللس yانأ س 

 ىوتسملا سفن .. ÇCع´ ةيداع ا�Mيقال اM¿اسح تلخد

 . ھيلع لغتش¼ب h¤لا

 ھنأ م0فتل ةمك�Mملا ھتماس�با نع ھيتفش تقش�ا

Eللس Qwع ا(دجو دكؤمو ةاتفلا باس¤h لاصتا 

yعقوي دق ص� ¿Mب دجو وأ م� وعدي ام ا�Mثداحم ن

 . ا�Mع عجا_^لل

 ارظنيل دا0جإلا ھيلع ودبي باش ىرخأ ةفرغ نم جرخ

 ةليللا د(ان فوش�( كسفن ز0ج : دياز لوق�و ھل

 . ل�وط ويديڤ زواع كتراطشو تنأو

 h¤لا ا0ل VCعبت( تنأو : h¾ود وحن ھي¼يع ت0جتا

 ىد ت¼بلا زواع انأ .. ةمل� ش´دوزتام كلو�Mعب(

 . ىديا تحت ن�موي لالخ

 بر�M مث اضيأ ا0ل رظن ىذلا دعس ل h¾ود ترظن

yداعو ھي¼يع QR3ود تلظ ، ھباب اقلغم ھتر¾h ا¹م�Mا 
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 نم ت¼ب ىأ C¯ل¹ت كايإ : ارذحم فتا0لا ا0ل مدق VCح

 . ى�ذأ _�غ

 ھتاشاشل و( داع امن¢ب ا�Mفرغل تداعو تمصب تأموأ

 ل¹ل ةصا�Qا ھتاب¢ترت ىرجيل ضعبلا ثداح�و ا0عyاتي

 نوبلطي نمف د(ان ل ا_�خأ غرفتيل ةدح h¤ع ةاتف

 . ءاطعلا نولزجي ا�Mاليثم

 ، ا0مأ مون دعy اجراخ للس�لل فا� تقو ا0مامأ نا�

 ، áhلا تالفطتم ىدحإ ةلباقم نم طقف ا0فوخ

 نم س¢ل ، ل�¡ملا جراخ تلصو ارخؤم ا�Mبس�كا ةرا0مب

 _·�Qا لصيس ، áhلا اذ( نم د�رتام ءارش نمآلا

  . ل�¡ملل gh لصت نأ لبق ا�Mاقشال

 ةرايس لقتس�ل áhلا جراخ ت0جتاو قيضب ترفز

 . د�رت ام h¤ع لصحتل ةرجأ
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 تلصو. ةدوعلل ا0ق�رط �h تنا�و ةدحاو ةعاس ترم

 ھجتتل ساسألا نم اM¿ايغy ا0مأ رعشE نأ نود ل�¡ملا

 . ة_�غصلا ا�Mفرغ وحن اروف

 لبق را³Mناب ھل رظنت وتلل ھت_^شا ىذلا فتا0لا تجرخأ

 . ھليغشE أدبت نأ

 اLMتأيل ص�لا كلذ لاصتا لابقتسال تدعتسا

 ھخي¬وت نكي ملف لعفلاب ةبضاغ تنا�و ، رخا لاصتإ

 . ةيئاقلتب كلذ تلعف لب ثw¸ل ةجاحب

 تقفنأ دقل ، ةبضاغ فتا0لاب ىقلتل لاصتإلا ت�Mا

 . اءاب( ب(ذ لما� عوبسأ راخدإ ، تاLMنQ3ا فالآ

 ىذلا لاصتإلا ا(دري نأ لبق ةلما� ةعاس ترم

 ھخي¬وتو ھنعلب تأدب ةداعلا�و اروف ھبيجتل هرظت¼ت

 h¾ حمسVC Eكلم : ا0عطاق VCح اللذتم اعضاخ نكيل

 . كدبع انأ. ايلع ىفطعا ى�وجرأ ؟ بلطب

 ؟...اي ھيإ زواع : ر23لا تعنصت
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 ام ى�وجرأ .. VCكلم فوشأ ملحب : عوضخب بيجيل

 . كديا نم ةراشإ ن(ر انأ.. ش¢ضفرت

 افوخ ا³Mلق قد ، تنمت VWلا ةمساQwا ةظw¸ل تلصو

 نأ لبق تمصلا نم تاظQw ، ھيلع مدقتس امم

 h¤ع ةينج فلأ دو�¡( : لوقتو فو�Qا اذ( ل(اجتت

 . باسQwا

 . كفوشأ سy كرمأ : ھتف0ل توص اLMتأيل

Eè3ا(رعشأ امم ةع«رسلا ھتقفاوم تب yةميق مدع 

 ا_�ما¹لا حتف( : رخأ اطرش عضتل ھتبلط يذلا غلبملا

 . سy قياقد سمخ

 . كرمأ : ةف0للا سفنب بيجيل

Qwع ر0ظو تاظ¤h ودبي ةئي0لا بترم باش ةشاشلا 

 . ةياغلل ميسو ھنأ امك ءا_Þلا هر0ظم نم

 كنيع لزن : هر�Mتل فغشy ا0ل علطت
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 gh دجتل ضافخنالا ھتارظن تمزل ةظ�h Qwو

 ھي¼يع عفرب ھل حمس�ل ا(وجري امن¢ب ھلمأتل ةصرفلا

 ا³Mحاصت ا0سأر تزغ ءا0لب ةيناي|ص را¹فأ ، ىرخأ ةرم

 ميسولا باشلا اذ0ل علطتت ghو ة(الب _Þكأ امالحأ

 ھئاجرل بيجتسE نأ لبق عوضخب ا0مامأ لثاملا

 ةعyاتم لفغE ةرم لوألو ا��Mؤرب ھل حمسEو ھتالسوتو

 ةديعس ghو ا�Mم ëhو نود لاصتإلا لاطف ةعاسلا

 د�زملاب بلاطت ا�Mم لزانت ل� مامأف ÇCجتس امب امامت

 . د�زملل ا0عفدت ةف0لب و( لبقيل لاملا نم

 ، بوساQwا اقلغم قيضب رف��ل لاصتإلا دعس ÓCنأ

�Mاو لاعفناب دعقملا نع ضìÑ الم علخيyھس 

 ؟ كلام : h¾ود توص ھيتأيل ةيمسرلا

 ...لا ة�وشل دبعلا رود ليثمت نم تق(ز : ھت_^س ىقلأ

 كعوتب
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 نم ش�ق(زامو : ةحاقوب لفسأل h¤عأ نم ھل ترظن

 ؟  ھنيا¬زو دياز عم ھلمعتب h¤لا

 نا� دقل ھتفرغ رداغEو ك2wتل ھتارظن ت�^(ا

 . ا�Mايتف نم ل0سا دعس دايطصا

 ا0ل تلوح انأ : اروف ا0ل رظن ىذلا دياز وحن ت0جتا

 ز(اج ىقبي( ا0عاتب ويديڤلاو ةعاس صن. سولفلا

 . ھيا لمعت( عyاتا ام دh Qw¤فقتو ھيتعبت

 ا(رمأي نأ رظت¼ت ا�Mفرغل ت0جتاو ةعاطب تأموأ

 . ذيفنتلاب

 ام ةليللا تنج دقل ، ةداعسy زفقتل لاملا ا0لصو

 ال ح¬ر¬و ھتقفنأ ام تضوع ، _Þكأ وأ اعوبسأ لداع´

 قوف سلجتل اروف ا�Mفخأو ا0سyالم تعزن ، ھب سأب

 بسا¹مو رخأ لاصتإ ا0لصو ام¬ر سامحب شارفلا

 . ىرخأ
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 h¾ود باسح نم روصم عطقم ا0لصوو ةعاس فصن

 VCلا ةداعسلا تلوحت تاظ�h Qwو ددرت الب ھحتفتل

 لسارت تعرسأ . علM¿ ج�^مم نزQw ا³Mلق نكسE تنا�

 ا0ل تلسرأ ، ةباجإ ال نكل عطقملا اذ( ىفنت h¾ود

 . اضيأ ةباجإ نود احيضوت وجرت اددجم

 لعفت ا(اسع ام ركفت ن�فجترم ن�فكب فتا0لا تقلأ

�h ثكلا رمألا بلطتي ملو ، ةثرا¹لا كلت��كفتلا نم __ . 

 ÓCت¼�و اضيأ تاثداªwا فذحتو باسQwا فذحتس

 . ا0مسا VCح ملعE ال ةاتفلا كلت ، عل0لا اذ( ل�

 ل� نا� تاظ�h Qwو _�خأت الب ھتوتنا ام ذفنت تعرسأ

 . امامت áhم دق h¾ود ب ا0لصي ام

 îBC¼تس ، مونلل دلختل ا0سفن تكلامتو اليلق تأد(

 أدبتو ديدج باسح ÎBÏ¼تس حابصلا �hو ثدح ام ل�

 تلصح VWلا بسا¹ملا اLMفكي ةديدج ةيضا_^فا ةايح

 . اLMلع
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�غE مث لاملا بw× اLMلعف اركاب د(ان تظقي�سأ_ 

 نلو ثدح ام ركذتت نل ھل� رمألا اذ( ÓCت¼�و ةح�رشلا

 . تلعف ام ا(رضي

 ھتفرص ىذلا لاملا لمحت ةداعسy ل�¡ملل تداع

 د(ان اي هد ل� : ا0مأ ا0لبقتس�ل بابلا نم تلخد،

 ةعاس ا0لاقب ةدعاق كتبحاص ؟ راضخ ة�وش ÊCيجتب

 . هوج

 ؟ ن�م VCبحاص !! VCبحاص

Eل ةش(دب تلءاس�Mشم تلود كتبحاص : ا0مأ سم 

 تب سy. ةسردملا �h ليامز متنك لوقتب ؟ ا(ركاف

 ا0س|ل ةيافك هد. سان ت¼ب ا0ل¹شو ىوأ ةم_^حم

 . ةمشQwا

 ھلقأ.. اÝMز îBC|لت كت�راي : ةيضار _�غ ةرظنب ا�Mلمش

 كل اومدقت¢ب h¤لا عيطاقملا لدب م_^حم س«رع كل ïhي

. 
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 لصألا نم ةاتفلا كلت نم ملعE ال ghو رث_Þت ا0مأ تلظ

 ، ل�¡ملا لخدم نع ةراتس ھلزعÊC Eناج نا¹مل ت0جتا ،

 ىز �h ةاتف ا0مامأ دجتل ةدحب ةراتسلا تحتف

 ، الما� ىولعلا ا0فصن اM¿اÙ3 ىطغ´ ضافضف

 . د(ان اي ÇCي�شحو : ةدومب ا0ل تمس�با

 h¾ود انا : ا�Mم ب_^قت تنا� د(ان لءاس�ت نأ لبقو

QwقVC يس¼تÇC ..ةكدلا تدعقو ةرشعلا كنوخت 

 مل، ا(راوجب سلجتف h¾ود اM¿ذجتل ام0ل ا0مأ تمضنا

 طنط اي هللاو : ا0مأل gh رظنتل ا�Mمدص نم د(ان قفت

 د(ان تالماع بلط ھيف لغتشh y¤لا عنصملا ام لوأ

 . h¾اب �h تج ةدحاو لوأ

�Mا ى¹يف : مألا ھجو للQ�� تنأ سVW . yب¢بح اي _

 ؟ ھيإ عنصم h �h¤غتش�ب

 �h تا�ولحو توكسy عنصم : ةنازرب h¾ود تباجأ

 ؟ طنط اي ا�Mع ñhمسE . تاداسلا
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 سy ؟ ةيفونملا h �h¤لا ىد شم : ا�Mركاذ مألا ترصتعا

 . VCنب اي ىوا ديعy ىد

 عجرنو نكسلا �h تاب¼ب انحإ ام : ةقرب h¾ود تمس�با

 عجرن ليللاب ن�نتالاو دQwا انل(أ عم تابن . دح ل�

 . عنصملا

 سولفلا سh : y¾ود عرس�ل ا00جو h¤ع دد_^لا ر0ظ

Eانسفن ز0جن و(او اعبط بعتلا ل(اتس . 

 ناسرع �h و( ةرسح اي : مألا حمالم ترمذت

 انأ : س|ªwا اÝM_^ل ا0فك دمتو رخأ اطيخ h¾ود دجتل

 س«وك باشو سان نبا . عنصملا �h بساªw تبطختا

 . طنط اي د(ان ب shرفت ام لابقع . ىوا

 بè3تت VCلاو ا�Mنبا دوجو وتلل تركذت مألا نأ�و

 عايضب ام0ل رظنتو ا(دورش نم قيفتف ا(ر�Mتل ا�Mمص

 ةيلاغلا ا�Mقيدص ةفايض ا�Mم بلطت مث مألا ھظw¸ت مل

. 
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 دعE تأدب ، سعتلا ا0ظح ñhنت جرا�¸ل د(ان تعرسأ

 . رجفني دا¹ي ا0لقعو ىاشلا

 ؟ ا�Mماقإ نا¹مو ا0مسا ةاتفلا هذ( تملع VCم

 ؟ ا0ل ھتلسرأ يذلا عطقملا دعy هد�رت ىذلا امو

 ل� اLMطعE نأ ا�Mكمي ، تح¬ر ام ا�Mمساقم د�رت دكؤم

 يذلا سوبا¹لا اذ( ÓCنت طقف ، كلمت ىذلا لاملا

 . ھيف ا0سفن تعضو

 ا0مأ ض�Mتل ياشلا باوكأ لمحت تداعو قئاقد

 . ا�Mنباب h¾ود تصوأ نأ دعy ةرذتعم

 : h¾ود ا0لجاعتل ا0مأ ةرداغم روف ةدحب ا0ل د(ان ترظن

 فرعن( شم كباسح h¤فقت امل ةركاف تنأ ؟ ودرب هدك

 !! كلصون

 ى¹يلع تضرع ام لوأ نم VWب¢بح اي : مك�Mب تمس�با

 . كتانايب ل� اندنع انحاو لغشلا
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 تنأ : ءاجر ل تلوحتو د(ان حمالم نم ةدQwا تفتخا

 ؟؟ ھيإ ÇCم ةزواع

 ھي(ا حرابما h¾ا�Mعy ±¤لا سولفلا ىدخ : لاملا تجرخأ

 . h¾اح ÇC �hي|يسو اÝMدخ سولفلا ل� ةزواع ول .

 انأ ! د(ان اي ھيإ سولف : ا0فكل لاملا h¾ود تداعأ

 .. سولفلاب كنزوأ نكمم

 تنك h¤لا هدك رخالا نم : عyاتتل د(ان انيع تعسEا

 ةزواع . عقاولا �h ھيلمعت( ليا¬وملا h¤ع ھيلمعتب

 ھنمتب ھل�و كتحارب ىدوجت

 نم دح ول . كديا سوبأ ال : ءاجرب اLMفك د(ان تكسمأ

 . ى�ولتقي فرع ىEاوخأ

 كعاتب ويديڤلا VCضفر ول تنأ ام : ءاز�Mساب ا0ل ترظن

)� . ان( سانلا ل¹لو كتاوخأل حو_

 ëhاتب شم هد ويديڤلا : ا(ردص د(ان تمطل
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 كتوص سy ةفراع : ةقثب ا³Mجاح h¾ود تعفر

 بك_^م ھنإ فش�كي دح ام h¤ع اقب �hوش كتروصو

 . نا� _·خ VC �hحور ى�وكت

 ىدع( : ا�Mبيقح قلعEو h¾ود فقتل د(ان تتمص

 . صالخ كمأ عم تقفتأ انأ . را�Mلا رخا ةركب ى¹يلع

 . انون اي ىاب

 ض�Mت نأ لبق قئاقد ا�Mا¹م �h د(ان لظتل ترداغو

 هذ( ÇC �hمتت VCلا ةس\ابلا ا�Mفرغ h¾إ اLMمدق رجت

 . دبألل ا�Mاردجب C¯تحت نأ ةظw¸لا

�h اتلا ءاسملا¾h ود تلصو¾h إ¾h لاو د(ان ل�¡مVC عب�ت 

 ا0سyالم لضفأ ا0مأ ا0ل تعمج ، سمأ ذنم تمصلا

�h لا ةليطو حابصلا ذنم ةبيقح�Mصوت راLMعابتإب ا 

 نم اضيأ س«رع h¤ع لصحت ا0لع ا�Mقيدص ىطخ

 . لمعلا ءالمز
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 h¤ع د(ان ثحت ghو ةوافحب h¾ود مألا تلبقتسا

 كلت ، h¾ود ا�M_·خأ امك عنصملا ةلفاحب قاw¸ل عارسإلا

 ا�Mنبا لأسE نأ مت�M ملو سمألاب الإ ا(رت مل VWلا ةاتفلا

 . ةموعزملا ام�Mقادص لصأ نع

 ةن�زر ىطخب _�سVC Eلا h¾ود ةبówب د(ان تجرخ

�غتتل áhلا جراخ اتلصو ، ا�Mئي( عم امامت بسان�ت_ 

 ةثيدح ةرايس راوجب تفقوت ، الالد _Þكأ ودبتو ىط�Qا

 د(ان سyالم ىوحت VCلا ةبيقQwا تكسمأ ا0حتفتل

 ةش(دب د(ان ا0ل ترظن . ةمامقلا قودنص �h ا0عضتل

 لصحي( عنصملا لصا ؟ ش¢كلتلوقام انا و( : لوقتل

 . تومن( تناو اناو ةق�رح ھيف

 . ÊCكرا : h¾ود ك2wتل عزفب د(ان انيع تعسEا

 ، ا0�Mجول h¾ود لصت نأ لبق ةلما� ةعاس ترم

 ج_·لا �h ن�رشعلا رودلل الصتل دعصملا اتلقتسا
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 : بابلا تحتف ، د(ان ا0عم ھتلخد ىذلا ÇCكسلا

 . h¤ضفتا

 دياز مامأ ا0سفن دجتل ةدد_^م ىطخب د(ان تلخد

 ا�Mع اديعy ھ0جو حيش¢ل ةمدصب _�خألل ترظن ، دعسو

 د(ان اي ال(أ : دياز لوقيل ةش(دب ةز0جألل ترظن ،

 h¾ود ت�¬ر ، ا0سفن h¤ع شمكنتل صحفتب ا0ل رظن

 . فوخ م�Mم ش¢فم لود VCخ اي h¾اعE : ا0فتك قوف

 ، ا�Mفرغل تلصو VCح h¾ود تاعفد رثأ د(ان تمدقت

 محتقاو قئاقد ففأتب اروف ا0سyالم h¾ود تعلخ

 لب ايئا�M ا0ل و( رظني ملو h¾ود �^�M مل ، ةفرغلا دياز

 . كليا¬ومو كتقاطب : د(ان ل رظن

 اLMف اثحاب ا�Mبيقح ا¹سمم هدي دميل عزفب ھل ترظن

 . ةفرغلا رداغ«و ابناج اLMقلي مث د�ري امع

Eود تحطس¾h شم : د(ان لءاس�تل شارفلا قوف 

 ؟ كمساو كفاصوأ لوقتو غلبت ىمأ ةفياخ
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 فاصوألاو تلود شم انأ.. غلبت : ةالابم الب اLMفتك تز(

 نم تنأ تاف h¤لا ل� اقب �îBCا . ت¼ب فلأ h¤ع قبطنت

 ىEويبلا ل�¡ن( ناشلع shاترا، ةينات ةدحاو ةدرا�Mلا

 .. ةليل لوأل كز0جن _^نس

�تك ى¹يف عوفدم تنأ : ةرظنب ا�Mلمش_ . 

yةلفاغلا مألا كلت ھل ھجتتل بابلا قرط عوبسأ دع ، 

 مالسلا : نزحب ا0ل رظني قمنم باش دجتل تحتف

 . مكيلع

 ؟ ÇCباي ن�م زواع . مالسلا مكيلع

 ؟ د(ان ةدلاو كترضح : لوقيل ا0ل ةرظن فطتخا

 ؟ ن�م تنأ هويأ : بيجتل ا(ردصب ëhرت فوا�ªا تأدب

 هللا.. h¾ود بيطخ انأ : ضرألا نع ھي¼يع عفري مل

 . ا0محري
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 ىذلا ق�رQwا اذ( نع ا0ل صقيل عزفب ا(ردص تمطل

 تايتفلا نم سمخ ھتيìw حارو عنصملا �h بش�

 نم جرخيل لولوت تأدب ، د(ان ن(ادحإ تنا�و

 عم ا0ل ھمدقي ةينج فلأ نوسمخ غلبم ھت|يقح

Eا ھ�زاعQwا نأ ا(_·خي مث تاعمد عض¬و ةراQ3نامث 

 خرصت تأدب ، اقبسم ھنيفكت مت دقو اجراخ رظت¼ي

 ثالثلا ءاقشألا لصو قئاقد �hو نا_�Q3ا عمتجيل

 دوع´ نأ لبق ا�Mاقشأ ةفرعمب رباقملا �h د(ان نفدتل

 . مألا ھيلع تلصح يذلا ض�وعتلا مساقتل م�Mثالث

 

 بابلا نم تلخد VCلا د(ان علاطي هدعقمب دياز راد

 _Þكأ ÇCج ھنكل لعفلاب لاملا نم _�ثكلا قفنأ دقل ، وتلل

.  
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gh حVC ي نألاów³Mةيص�� تالباقمل ھناوعأ دحأ ا 

 ىذلا ى_^شملاف دعy ا0عبي مل ھنكل قحب اLMف ع_·ت

 . ھتعمس h¤ع افوخ رخآ دلب �h اLMلع لصحيس ا³Mغري

 كشو ىدرفتام ؟ ھيإ ىرج : لءاس�يل ءطبب تمدقت

 h¤معا : ا0فقوتس¢ل ةفرغلل ت0جتاو فل¹تب تمس�با

 . داعم ددح اشابلا . س«راب ةركب رفاس¼( كباسح

 ر0ظتل ھعفر�و لومªwا ھفتا( حتفيل عزفب ھل ترظن

 م�Mأ كلوقأ ت¢س� : عyاتيل اLMكبتو خرصت ghو ا0مأ

 . ةدرا�Mلا ى�ونفد

 اولمعتب وتنا : اروف ھيلع تمå3و د(ان سافنأ تراث

 ؟ ھيل هدك ايف

 ى¹يف شانلمعام انحإ : ا0موå3 البقتسم دياز ب(

 ارو �VCرج ام موي كسفن VC �hلمع h¤لا تنأ .. ةجاح

 ھيل ھتجاح بحيب h¤لاو _�بكلا عم ھج كظحو سولفلا

 . هدحول
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 اشابلا هابh ô3¤ضفت كنا ÇCمتاو : فل�¸ل ا0عفد

 . شحو ھلعز

 نأ ا�Mم ابلاط اددجم ا(ر�Mيل ةيكاب ا00جو تنفد

 ، h¾ود ا0كراشVC Eلا ةفرغلا تلخد ، ھمامأ نم ىفتخت

 نعلتل اM¿ طيحي ىذلا لالدلاو ةموعنلاو ءا_Þلا تلمأت

 . ءا_Þلا كلذو نالعإلا كلذو مويلا كلذ

 اLMلع تز0جأ VCلاو ضارعألا ةرزª3 ا0سفن تعاب دقل

 رظت¼ت لب ا0حبذ رظت¼ت ال نالا h gh¾وألا ةظw¸لا ذنم

 . ا0مQw نوع\اQ3ا ش�Mي نأ
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 هللا دمحب تمت

 ضارعألا ةرزجم

 ;:ي8شلا ةمسق

 ;:ي8شلا ةمسA / يوغل قيقدت
	

	


