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ـة ياور نامَیلُس  ُةباوب 
دبع هللا بیجن  دمحم 

نوزامأ لدنكب  ةصاخ  ةینورتكلا  ةخسن 
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، ٍّثَغ ٍفیِخَس  ِّلُِكل  ٍةَِضفاَر   ، ىَقَْرأ َوُھ  اَِمل  ٍةَئِمَاظ   ، َِثبَعْلا اَذَھ  ِيف  ٍةَِقلاَع  ٍحاَوَْرأ  َىِلإ 
اَِھتاََویَح ْنَع  ٍةَثِحَاب   ، ٍلََمأ َْوأ  ٍمْلُح  ِقیِقَْحت  ىلإ  ةقّاوت   ، ٍلاَمَج َِّيأ  ْنَع  ٍةَشِّتَفُم 

.. ِماََّيألا يِدَْيأ  ْنِم  َِةبِسْرَسَتُمْلا 
.. مِھَْیِلإ

. نْحَّللا اَذَھ  يِدْھُأ 
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ة: ـــ ياد ـ بلا ل  ــ بق مـا 
ةّھبألاو ءاھبلاو  ءایضلا  نم  رحب  يف  حبسأ  ينأ  مغر   ، ّينیعب ءيش  لك  ىرأ  »... 

الو يل  اًّمھم  دعي  مل  رمألا  نأ  دیب   ، انأ نيأ  ديدحتلا  هجو  ىلع  فرعأ  ال   ، ةصلاخلا
يأ فرعأ  اًضيأ ال  نآلا  يننإ  امبرو  ءيش  يأ  فرعن  اننأ ال  نآلا  كردأ   . دحأل الو  مكل 

« ... ءيش
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لوألا رتولا 
لوص ـ رتو  ـ 

يف تمدختسا  يتلا  تالآلا  رھشأ  نمو   ، راتوأ ةعبرأ  تاذ  ةيرتو  ةلآ  نامكلا  »
«. ةیقیسوملا تالآلا  تاوصأ  نحأب  اھتوص  فصويو   ، ةیكیسالكلا ىقیسوملا 
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ِلبقأ  .. ناطلسلا كلملا  اھيأ  . ١

، هتابنج نیب  ةرثعبم   ، نوكلا نم  ًاطویخ  عمجتف   ، اھفالتخاب نمؤت  يلایللا  ضعب 
. ثدحلا اھنم  لزغتو 

. همسج ّزیح  لتحي  ضماغ  سوریڤ  وأ  ام  ءاود  رثأ  هنأك   ، هیف يرسي  بيرغ  ءيش 
ةیئابرھك ةنحش   . لبق نم  هعم  اذھ  ثدحي  مل   . ةقوبسم ریغ  ةروصب  فاج  هقير 

ماھلإ أدبي   . عراستت هبلق  تابرض   . هیقاس لمشت  ةدعر   . هلمانأ فارطأ  ىتح  دتمت 
مل ةلماك  ةتون   . هینیع مامأ  ةعرس  يف  ىلاوتت  ماغنألا   . هرمغي يحو  هنأك  ديدج 

ةلماكتم اھاري  هنأ  برغتسا   . ةفورعم ةعوطقم  ّيأ  ّىتح  هبشي  رمألا ال   . ًالبق اھفزعي 
يف اھوفزاع  اھفَّلأ  ةیقیسوملا  تاعوطقملا  نم  اًّدج  لیلق   . ةزجعملا هبشي  ام 
نم وحنلا  اذھ  ىلع  تامّدقم  الو  دیھمت  نود  اذكھ  يتأت  ال  يھف   ، ةدحاو ةسلج 

. لامتكالا
. ديدج نم  فزعلا  فنأتسي  نأ  ّررق   .. يحولا ىلإ  برقألا  هماھلإ  هرداغي  نأ  لبقو 

ال دیعب  قفأ  نم  ناولألا  ضعب  زربت   ، ةعساش ءاضیب  تاحاسم  ىلإ  هنھذ  ّلوحتي 
نیفلؤملا ّيأ  ديدحتلا  هجو  ىلع  ركذي  ال   . ماغنأ لكش  ةذختم  هنم  برتقت   . ىرُي

هھیبش تاجوم  عنص  يف  أدبت  نآلا   . لكشلا اذھ  ىلع  هناحلأ  هیتأت  تناك  ماظعلا 
ةحوتفم تلاز  ام  هنویع   . ةیثالث اًداعبأ  ةبستكم  رزيالاوكيإ ) ـ( لا لمع  ةیفیكب  اًمامت 

. نآلا لبق  لقألا  ىلع   ، فزعلا ءانثأ  ةًداع  هعم  ثدحي  ام ال  وھو 
ام  .. نآلا اھناكم  نم  هتفرغ  عزتني  ًالازلز  نأ  ولو   ، لازلز هنأك  فنع  يف  جترت  ةفرغلا 
يتلا عادصلا  تابون  لك  نع  فلتخي  هتمجمج  ّقزمي  بیھر  عادص   . فقوتي نأ  هنكمأ 

وھ امم  هلشتنت  نأ  لواحت  ةتفاخ  راود  تايادبو   ، ةریخألا روھشلا  يف  اھنم  ىناع 
يفتخت تّارذ  ىلإ  ّتتفتيو  ىشالتي  همامأ  ةفرغلل  لوألا  طئاحلا  أدبیل   . رارصإب هیف 
لصاوي وھو  ةشھد  يف  هانیع  عستت   ، اھفلخ ءامسلا  ةباحر  ىريو  غارفلا  يف 
دكأتي  ، يعولا ةلتاخم  نم  ةلاح  يف  نآلا  هنأ  كردي   ، قّدصم ریغ  نونج  يف  فزعلا 
هنیمي نع  ثلاثلاف  هلامش  نع  يناثلا  طئاحلا  يشالت  همدصي  نیح  كلذ  نم 

. ةیفیكلاو لكشلا  سفنب 
يفتخت ىتح  ّىظشتت  ةیبشخ  حاولأ  ىلإ  ّككفتيو  ءامسلا  يف  ریطي  هريرس  ىري 

. رمتسم فزعلاو  هرظن  نع 
.. ةرامعلا حطس  ىلع  اًمامت  هدحو  ریصي 

.. هنادقف وأ   ، يعولا مامت  يف  هنأ  نظیف  اھناكم  يف  هلوح  تویبلا  ىري 
اھسحي لب   ، هحراوجو هرصب  يشغت  ةمراع  رون  ةقفد  هتلمش  ةظحللا  هذھ  يف 

دعابي  . دوسأ بقث  نم  رخآلا  بناجلا  وأ  مجن  راجفنا  هنأك  اًمامت  هدسجب  فصعت  داكت 
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نأ ول  امك  سحي   . ریطي الو  طقسي  الف  ًانّزتم  هسفن  ىلع  ءاقبإلا  ًالواحم  هیقاس  نیب 
اًذوخأم فزعلا  نع  فقوت  دق  هنأ  نظي  ةلھول   . هسوقو نامكلا  سرفب  اتمحتلا  هيدي 

ریغ ةروصب  ةیلاع  ةيوق  تامغنلا  عمسي  لاز  ام  هنأ  الول   ، هكردي الو  هل  ثدحي  امب 
. راودللو عادصلل  رثأ  لك  لاز  دقو  وھ  هلخاد  نم  فزعلا  امنأك   ، ةقوبسم

. هیلع اھعقو  نم  هدلج  زتھي  لب   ، هینذأو هلقعب  تامغنلا  عمسي 
. ىري الف   ، ٍفاص رون  نم  ةقفد  يف  حبسي  هنكلو   ، ناتحوتفم هانیع 

. هلوح تادوجوملا  نم  يأ  وأ  هحراوج  وأ  هدسجب  رعشي  ال 
.. مدع تقولاف   ، كلت ةصاخلا  هئارسإ  ةلحر  يف  تقو  نم  هیلع  ّرم  مك  ِردي  ال 

.. مدع ةایحلاو 
.. مدع ءانفلاو 

.. مدع ءيش  لكو 

. غارفلا ةياھن  ىف 
حبسي يذلا  ءوضلا  ءاھبو  ةعور  نأ  الول   ، ام عون  نم  رصق  هنأك  مخض  ءانب  هل  ىّدبتي 

. اھلیصافت الو  اھحمالم  زییمت  نكمي  ةضماغ ال  ةتھاب  ةروص  ىلإ  هّالوح  هیف 
. نیبت هحمالم  أدبتو  ةبیھر  ةعرس  يف  برتقي  رصقلا 

ام ٍّينیص  ٍناطلس  ةزجعم  وأ   ، ةّیبروألا ىطسولا  نورقلا  تانوراب  روصقب  هھبشأ  ام 
. نمزلا قیحس  ذنم 

.. ِلبقأ ُناطلسلا  ُكلملا  اھيأ  »
.. ِلبقأ ُناطلسلا  ُكلملا  اھيأ 

.. كراظتنا يف  كُّتیعر 
.. دعسلا انراز  دق  اھ 
.. ءانھلا ءاج  دق  اھ 

.. ِلبقأ ُناطلسلا  ُكلملا  اھيأ 

.. ِلبقأ ُناطلسلا  ُكلملا  اھيأ 
.. كراظتنا يف  كُّتیعر 

.. اًخيرات انل  بتكا 
«. ءانَف نم  هل  سیل 

؟ غارف يف  اھادص  ددرت  فیكو  ؟  تاملكلا كلت  تتأ  نيأ  نم 
. ءابرھكلا عاطقنا  هنأك  فزعلا  فقوتي  ةأجف 

. ءارسإلا ةلحر  فقوتتو  ءوضلا  ةدشو  رصقلا  ىأرم  تفخي 
. هدي يف  نامكلاو  نیتدعابتملا  هیقاسو  زتھملا  هدسجب  دوعي 
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، ءامسلا يف  ةیئرم  ریغ  ةطقن  نمو  ةبیھرلا  ةعرسلا  سفنبو 
هسبالمو هبالودو  هريرس  دوعیل  ّلكشتت  اًحاولأ  ّنوكتل  ةیبشخلا  اياظشلا  مئتلت 

. اھنكامأ يف  صارتلا  دواعتو 
.. هبتك

.. هتاقلعتم لك 
. يسكع ريوصت  هنأك  اھناكم  دوعت 

عبارلاف ثلاثلاف  يناثلاف   ، هناكم اًدئاع  لوألا  طئاحلا  ریطیل  ةیشالتملا  تّارذلا  عّمجتت 
. لوألا يشالتلا  ةّجر  ىلع  ديزت  وأ  لثامت  ةّجرو  ديدش  ّيود  يف 

. يداعلا ةفرغلا  ءوض  دایتعا  هانیع  أدبتو  اًمامت  ءوضلا  يفتخي 
. هلوح نم  ءامسلا  تفتخا 

. رثأ نم  يروطسألا  رصقلل  داع  امو 
. اھعمس يتلا  ةبيرغلا  لمُجلا  هنذأ  يف  ّددرتت  تلاز  ام 

«. ... لِبقأ ُناطلسلا  ُكلملا  اھيأ   .. لِبقأ ُناطلسلا  ُكلملا  اھيأ  »
يتلا ةرظنلا  سفن   ، ّبیغملا لوھذملا  ةرظن  هلوح  رظني   ، هل ثدح  ام  هنُك  كردي  ال 

. ةءامغإ دعب  يعولا  نودیعتسي  نّمم  اھارن 
. ىّمحلا هتباصأ  نم  ِةّدش  يف  هدسج  شعتریف  ةزھلا  دادزت 
. هفارطأ نم  جرخت  اھّسحي  ىتح  ىراوتتو  ءابرھكلا  بحسنت 

. ّفقوتت نأل  اھب  ودحي  يذلا  دحلل  ةعراستم  هبلق  تابرض  تلاز  ام 
. هلوح تادوجوملاو  عقاولا  هنُك  دیعتسي  نآلا 

. ةكرعملا ضرأ  رداغي  يدنج  رخآ  اھنأك  هدسج  نم  ةمغن  رخآ  جرخت  نآلا 
. ةایحو دسجو  مسا  هل  ًاّيداع  ًاناسنإ  دوعي 

ةینسح ةلیمجلا  ةنیكسملا  ةطیسبلا  هتراج  هیتأت  يتلا  ةیعونلا  نم  ًاناسنإ  دوعي 
هارت يذلا  للجلا  ثدحلاب  اھناتتفاو  اھلوضف  بلاغت  اًّدج  رخأتملا  تقولا  اذھ  يف 

، میمصت يف  هباب  ةقراط   ، ينآلا تقولاو  ثدحلاو  عقاولا  ةدیعتسم   ، ىلوألا ةرملل 
: ةفتاھ

! ... كوجرأ  .. ينتیغ  .. كوجرأ ينقحلا   .. يدنفأ نامیلس  يس  اي  ينقحلا  ـ 
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يح ـ لا ةرّاو  ــ ن . ٢

. سكعلا سیلو   ، هاياحض ةداع  يناجلا  راتخي 
؟ اھیناج هنُك  تراتخا  وأ  ةبعللا  يف  اھرود  تراتخا  ةیحض  نع  ًالبق  متعمسأ 

. ةفلتخملا ءامسألا  نم  راتس  تحت  راتخت  نیح  رادقألا  يھ  اذكھ 
ةرایس كب  مدطصت  وأ   ، بیصنلاو ةمسقلا  هنوّمسیف   .. أطخلا َصخشلا  ةاتفلا  جوزتت 
نولوقیف  .. ّكرحتم يندعم  يسرك  لالخ  نم  ةایحلا  سرامت  اًدیعق  ككرتتل  ةعرسم 

لكل كعماسم  ّىذأتت  امبر  وأ   ، نیبجلا ىلع  بوتكملاو  ردقلا  نع  نوّلوقتيو 
ةراّحسلا ةبنكلا  كلت  سفن  ىلع  اھراوج  سلجت  يتلا  كمأل  ٍهافش  ةصمصم 
ناضتحالل حلصت  ةیناوطسأ  ةدخم  ىلإ  كعوك  اًدنسُم  ةبلص  ةقیقر  ةبترمب  ةاطغملا 

ّتطخت ةرتف  ذنم  ةطسوتملا  كتّیلك  نم  تّجرخت  كنأل   ، ةشحوملا يلایللا  يف 
يھ  ، ةایحلا يحانم  نم  ىحنم  يأ  يف  ُدعب  رودلا  كبصي  ملو  رصحلا  ىلع  كتردق 

. ظحلا وھ   .. زھاجلا مسالا  نوكيو   ، كل ىسأت  طقف 
. كلتو كاذو  اذھ  نم  اًجيزم  ةینسح  ةایح  تناك  اذكھ 

ةلحر يف  اھيدلاو  تدقف  يتلا   ، ةءورملاو ةبیطلاب  ةروھشملا  ةضبلا  ةباشلا  ةاتفلا 
ةلحرلل اًنمث  هُتاذ  امھُرمُع  ناكف   ، ةضيرفلا ةيدأتل  ةسدقملا  يضارألل  امھِرمُع 

لبق مألا  تصوأو   . ٍلاغو صیخر  لك  جاحلا  بألا  اھل  لذب  يتلا   ، كلت ةیخيراتلا 
فصن اھردص  ةاتفلا  تبرضف   . اًریخ دومحم  قاعملا  اھیخأب  ةباشلا  اھتنبا  ةرداغملا 
هتمداخ نوكتس   ، اھینیع يف  نوكیس  ریغصلا  نأ  حضاو  توصب  ةدكؤم  فوشكملا 

. ةيدبأ تراص  ىتح  تلاط  يتلا   ، بایغلا ةرتف  لاوط  هابأو  همأو  هتخأو 
نیبي ناك  يذلا  محافلا  معانلا  رعشلاو   ، رضتحُيو يوذي  اھؤانس  أدب  يحلا  ةرّاون 
ليدنملا ةأطو  تحت  ةمارص  يف  اًءوبخم  ىسمأ  ةفیفخلا  ةحرطلا  تحت  هبلغأ 
دیحولا اھسبل  دوسألا  نوللا  تاجرد  تحضأ   . عادصلل جالع  هنأك  ماكحإب  طوبرملا 

. نیبناجلا يف  ًاّیضف  وأ  ًاّیبھذ  ًاطيرش  دوسألا  بستكا   ، تّدرمت نإو   ، عونتملا
اھلاخ ىلع  ىتح  ًالیقث  اًئبع  تراص  يحلا  بابشل  اًعمطم  تناك  يتلا  ةاتفلا 

ّمث نمو   ، تارايزلا تّفخف  اًریثك  ةلحارلا  تخألا  ءانبأ  المتحي  مل  نيذللا  هتجوزو 
. ةيونعملاو ةيداملا  تادعاسملا 

، فافعلاب اًدیج  طلتخا  فافك  هنكلو   ، فافكلا ىلع  ّهلك  اھرمع  تشاع  ةینسح 
تاھینجلاب ةیفتكم   ، اًمامل الإ  هرداغت  ال  ملظملا  اھفھك  يف  اًديور  اًديور  ىراوتت 

ٍریخ لھأب  اھیلع  ـه  للا معنأو  اھتّملعت  يتلا  ةطیسبلا  ةفرحلا  كلت  نم  ةلیلقلا 
ةیئادب ةطایخ  ةنیكام  ىلع  تايابعلا  ةلفرس  بـ موقت  ذإ   ، ةيرارمتسالا اھل  اولفك 
بلطي ملو  رخآلا  ةراحلا  فرط  يف  لغشملا  بحاص  ىفطصم  جاحلا  اھل  اھبھو 
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دعب اھعیب  ىلوتیل  ةلیصحلا  اھنم  دخأيو  شامقلا  اھل  بلجي  نم  وھ  لب   ، اھنمث اھنم 
. ةلطامم الو  راظتنا  نود  اًروفو  اًدقن  ةعطقلاب  اھبساحيو  كلذ 

هیتجوزل اھّمض  يف  بغري  يذلا  ردان  ةلوفطلا  ذنم  راجلل  ةدرفنملا  ةلواحملا  ركنت  ال 
نم اًجاوز  اھسفنل  بغرتل  نكت  مل   .. كلت اھتلاح  نم  مغرلا  ىلع  اھنأ  الإ   ، نیتیلاحلا

. ءایشأ ةعومجم  نمض  اًكولمم  اًئیش  ةأرملا  نم  عنصي  يذلا  يمقرلا  عونلا  اذھ 
تایعون فالتخا  نكلو   ، ضعبلا دنع  باجيإلاو  لوبقلا  ةیھافر  سانلا  برغتسي  دق 

. ةشھدلا ةراثإل  يھتنت  يتلا ال  ةددعتملا  صرفلا  كلت  عنصت  اًمود  رشبلا 
ولو  ، نيَدودو ىضم  ام  يف  اناك  نيذللا  نيراجلا  نیب  ام  ٍّدح  ىلإ  رومألا  تّرتوت  اذكھ 

. هاتضترا امل   .. عضولا اذھ  اتدھش  ـه – للا امھمحر   – امھیَّمُأ نأ 
ةایح تاصاھرإ  رمألا  ةقیقح  يف  وھ  امبر  يذلا  قیحسلا  يضاملا  كلذ  ركذت 

ةریصقلا اھتليرمو  نیتمعانلا  اھیتریفضب  زفاقتت  ثیح   ، لصألا نم  اھشعت  مل  ةقباس 
هعم نولماعتي  لھألا  ناك  يذلا  ردان  اھب  قحلیل   ، ملسلا تاجرد  ةيویح  يف  ةطباھ 
وحن ةریصقلا  امھتلحر  يف  امھروفل  اقلطنیف   ، نیمألا راجلاو  يماحلا  خألا  هنأ  ىلع 

. ةسردملا
مايأ اھتنزتخا  يتلا  تايركذلا  نم  ديدعلاو  ديدعلا  اھسفن  عم  اھتاسلج  يف  رتجت 
ةیفتكم  ، ّيرابجإلا هبش  ّيوتشلا  تایبلا  اذھل  دلخت  نأ  لبق   ، ةایحلل اھتسرامم 

. هتارقفو هلحارم  نم  ٍریثك  يف  رارملاب  ًالّمحم  يتأي  يذلاو  رارتجالا  اذھب 
اھھجو ّلوحت  يھو  اھیتلقم  يف  عومد  نم  ةرھابلا  ةفیفشلا  ةلالغلا  كلت  قرقرتت 

نایك وحن   .. ةمئاد هبش  ةروصب  اھيدي  ىدحإ  ىلإ  دنتسملا   .. بحشو لحن  يذلا 
. دومحم ریغصلا  خألا  وھ  ًابوحشو  ًالوحن  رثكأ 

اذھ ىلإ   .. رغصلا يف  هتباصأ  ةیكوش  ىّمح  تافعاضم  هتّلوح  يذلا  لفطلا  كلذ 
. ّيحلا يمظعلا  لكیھلا  ىلإ  نوكي  ام  برقأ  وھ  يذلا  باشلا 

. هحسمت مامألل  اھعذجب  لیمتف   ، همف يبناج  دحأ  نم  باعُّللا  لیسي  يذلا  دومحم 
عیطتسي امبر ال  يذلا  دومحم   . رسكني نأ  هیلع  ىشخت  اھنأك  قفر  يف  هیلع  ّتبرت 
حجرأتي لظي  لب   . ماّمحلا وحن  ةینضم  باذع  ةلحر  أدبیل  هدحو  شارفلا  ةرداغم 

هنع ردصتو  هناسل  ىلدتي   ، ریبكلا صقملاك  يشملا  ءانثأ  نیتلخادتملا  هیقاسب 
ّللبي  ، نيوادوس نيرجحم  لخاد  نیترئاغلا  هینیع  تارظن  غوزتو  ةموھفم  ریغ  تاوصأ 
ةحول ةقلاعلا  ماعطلا  عقب  اياقب  عم  عنصيو  ریصقلا  هبابلج  ـ  ًانایحأ لوبلاو  ـ باعللا 
تتبنو هرعش  ثّعشت  دقو  هارت   . ةيوھلا لوھجم  يمیھوب  نّانف  اھمسر  ةیلايریس 

، ةمیلس ةروصب  مالكلا  ىلع  رداق  ریغ   ، ىدھ ریغ  ىلع  ةيدورجعلا  هنقذ  تاریعش 
. ةتیقم ةموميد  يف  نيرخآلا  ىلع  اًدمتعم  هیقبي  لكشب  ءاكذلا  دودحم 

. ٍّونح يف  مئانلا  دسجلا  تلمأت 
مدنلاو سفنلا  مول  نم  تابون  اھبوشت  تناك  ام  اًریثك  اھیخأب  اھتقالع  نأ  ركنت  ال 

. اًعم امھل  امبر   ، ةيدبألا ةحارلا  ّمث  نمو  توملا  هل  ةینمتم  اھسفن  طبضت  نیح 
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اندیس ِّرُض  ءاعدو  رافغتسالا  دیس  نم  رثكتو  ناطیشلاب  ذیعتستو  لقوحتو  لمسبت 
دودح زواجتي  يذلا ال   ، رطاخلا اذھ  نأ  كردت   . توحلا نطب  يف  سنوي  اندیسو  بويأ 

مل ًالثم  وھف   ، هرداغي ال  نھذلا  نم  قیحس  ٍرارق  يف  عبقيو   ، لایخلا دیلو   ، رطاخلا
ىتح لصي  مل  رطاخ  وھ   ، اھیتفش وأ  اھناسل  ّسمیل  حطسلا  ىلع  وفطي  نأ  ؤرجي 

الو دیعب  نم  هارت  اھریغ  رخآ  صخش  ةینمأب  هبشأ  وھ  لب   ، ةیقیقحلا ّينمتلا  دودح 
ةّجاح ٍةدلاول  ةریخألا  ةیصولل  ةرتتسملا  ةنایخلا  عاونأ  نم  عون  وھ   ، هنوكت نأ  ؤرجت 

. ّةنجلا نم  ىلُعلا  تاجردلا  يف  ةّمركم  ةمّعنم  نآلا  يھ  ةدیھش 
برقأ تافاجترا  يھ   ، دودحم لازلز  عباوتك  ةرباع  تافاجترا  لحانلا  دسجلا  فجتري 
لاجم مدطصیف   ، ىرخألا ةھجلا  وحن  اھھجوب  حیشت   . رسحنتو هيرتعت  ةدراب  ةدعرل 
ذنم اھحطس  ناعملو  اھراطإ  تدقف  ةئدص  ةآرم  اياقبب  دّمعت  وأ  دصق  نود  اھتيؤر 
تّضع  . ةایحلا يف  ةقراف  ةظحل  تاذ  متُیلا  ةفص  نویلاحلا  تیبلا  باحصأ  بستكا 
ىلع رطیست  يتلا  ةفیخسلا  نمزلا  ةلآ  اھلقنتل   ، ةرارم يف  ىلفُّسلا  اھتفش 
صرقت ةیمھولل  برقألا  ىرخألا  اھسفن  ىرتف   ، ملُحلا يضاملل  ىرخأ  ةرم  اھتایح 
يلدع معلا  ىلإ  لوزنلل  دعتست  يھو  نیمزاللا  دروتلاو  ةرمحلا  امھبسكتل  اھيدخ 

نم جورخلل  ةیتاوم  ىرخأ  ةصرف  يأ  ّنیحت  وأ   ، اھمأل تابلطلا  ضعب  ءارشل  لاقبلا 
. ریھامجلا مامأ  ينلعلا  روھظلاو  ةقشلا  باب 

فوخ يف  اھباعل  دردزتف   ، ّجنشتلاب هبشأ  وھ  ًالكش  بستكتو  دومحم  ةدعر  دادزت 
ریغ هنانسأ  أدبتو  هلك  دسجلا  لمشیل  دايدزالا  يف  ّجنشتلا  أدبي   ، بارطضاو
ّةرملا كلت  نكت  مل   . فنع يف  كاكطصالا  يف  جراخلل  ةسوقملا  ّةرفصملا  ةمظتنملا 
اھنكلو  ، ةلوفطلا ةباصإ  اياقب  نم  يھف  تاجنشتلا  كلت  اھیف  هبیصت  يتلا  ىلوألا 

. ةرم لك  ریغ  ودبت  ةرملا  هذھ 
ممحلاك همف  نم  ةجراخ  ناروفلا  يف  مدلاب  ةطلتخملا  ءاضیبلا  يواغرلا  أدبت 
تاخرص  ، كطصتو عرطصتو  جلتخت  ماظعلاو  ةدح  يف  ّسوقم  رھظلا   ، ةیناكربلا
تقولا ناك   . هلفسأ ّللبت  لوب  نم  ةریبكلا  ةعقبلا  كلت  مث   ، ةملأتم ةرداھ  ةیتاع 
تّملعت ذإ   ، ةئدھم ةنقح  نع  ةثحاب  لزنملا  ءاجرأ  ربع  لورھت  تذخأف  ةياغلل  اًرخأتم 

نأب تفتكاف   . دجت ملف   ، اھسفنب لضعلا  قيرط  نع  نقحلا  ءاطعإ  ةیفیك  ةربخلاب 
لبق نم  لعف  امك  هناسل  ّضعي  الیك  همف  يف  ةیكیتسالبلا  ةجنرسلا  تّسد 

. زَرُغو ةطایخ  رمألا  مزلتساو 
. جلاعملا بیبطلا  مقر  بلطت  تأدبو  ةیبصع  يف  لومحملا  نوفیلتلا  تلوانت 

... ـ لغم نوكي  دق  مقرلا  اذھ  ـ 
. نیعللا يندعملا  توصلا  اھبواج 

. ةرواجملا ةیلدیصلا  مقر  بلطت  ةنونجملاك 
نأ ایندلا  ّرصت  ةایحلا  يف  هبلطت  ءيش  لكك   ، بیجم الب  رھدلاك  ًاليوط  سرجلا  نري 

. ةرم يأو  ةرم  لك  هیلع  لصحت  ، ال  اًّقح هیلإ  جاتحت  ام 
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. سباي زبخك  ّتتفتلل  هلیبس  يف  اھمامأ  لحانلا  دسجلاو   ، يھتنت ةبونلا ال 
تقولاو ةقشلا  باب  حتفت   ، رارق وأ  ةقبسم  ةطخ  يأ  نودو   ، ىدُھ ریغ  ىلع  جرخت 

نكلو  ، هیتجوزو ردان  ىلع  بابلا  سرج  نرت  نأ  ةلھول  ّركفت   ، رجفلا نم  برتقي 
اھتّلوحو اھناكم  اھترّمس   ، اھینذأ تبعادو  ةظحللا  كلت  يف  اھتعمس  يتلا  تاوصألا 

، ةنيدملا نارئف  هتعبت  يذلا  يانلا  فزاعك   . ةروحسملا ةّمونملا  هبشت  ام  ىلإ 
وحن ذيذل  ردخ  يف  وفطت  ةقیقر  ةلالغ  اھنأك   ، ضرألا ىلع  ریست  اھسفن ال  تدجو 
راوطألا بيرغلا  مھراج  نكسي  ثیح  ةرامعلا  حوطس  هردصم  ناك  يذلا  توصلا 

نأ هنكميو   ، ظقیتسم هنأ  تاوصألا  هذھ  ينعت  نأ  ضرتفملا  نم   . نامیلس
ام اذإ  ىفشتسم  ىلإ  باھذلل  اھتدعاسم  وأ  مزاللا  ءاودلا  بلج  يف  اھدعاسي 

اھرمأت تناك  اھنأك  تاوصألا  كلت  نأ  ًةبارغو  ًةشھد  رثكألا  نكل   ، رمألا مزلتسا 
ثوغلا بالجتسال  اھنم  ةبغر  درجم  سیلو   ، هنم كاكف  ال  اًرمأ  حطسلل  دوعصلاب 

. ةدعاسملاو
. هرحسب رمآلا  توصلا  نم  رثكأو  رثكأ  برتقتل  حوطسلا  باب  تعفد  ٍلجو  يف 

ریغ ىلع  اًحوتفم  اھنطقي  يتلا  ةرجحلا  كابش  نامیلس  ذاتسألا  يسن  دقل 
اًكسمم هارتل  برتقت  ديدش  ءطب  يف   . ّةرملا هذھ  هل  اھعامس  ّرس  اذھو   ، ةداعلا

. نوكلا عم  دحوتلاو  ّيلجتلا  تالاح  نم  ةلاح  يف  نینیعلا  ضمغم  ریغص  نامكب 
دعاصتت ةمغن  لك  عم  ـ  تاجنشت اًضيأ  اھنأك  ـ جتريو  زتھي  هدسجو  ةضمغم  هانیع 

. هلمانأ نیب  نم  يحولاك 
هارت يذلا  للجلا  ثدحلاب  اھناتتفاو  اھلوضف  بلاغت  نأ  نم  ةینسح  تّنكمت  اًریخأو 
میمصت يف  بابلا  تقرطف   ، ينآلا تقولاو  ثدحلاو  عقاولا  دیعتستو   ، ىلوألا ةرملل 

: ةفتاھ
... كووووجرأ  .. ينتیغ  .. كوجرأ ينقحلا   .. يدنفأ نامیلس  يس  اي  ينقحلا  ـ 

. لایخلا عرصي  نأ  يف  اًمود  عقاولا  حجني  اذكھ 
، ةفوھلملا ةراجلا  ةدجنل  بجاولاب  اًعوفدم  هسفن  باشلا  ينیثالثلا  دجو  اذكھو 

ةرملل اھاري  امبر  ءایشأ  ةيؤر  ددصب  اًضيأ  وھ  هنأ  اًكردم  عدبملا  فزاعلا  نكي  ملو 
. ةینسح اًمامت كـ  ، ىلوألا

عرص ةبون  ىري  نأ  مالحألاو  ناحلألا  نیب  شیعي  نامك  فزاعو  باش  نانفل  نيأ  نمف 
؟! لیحن ٍقاعم  ىلع  يضقت  داكت 

باب نم  نامیلس  جلو  اذكھو   ، ةرمتسم هتاجنشت  تلاز  ام  دومحمو  ًالوزن  الورھ 
. ةديدجلا ةیتایحلا  هتبرجت  ىلإ  ةعرس  يف  لصیل  حوتفملا  ةقشلا 

نم ءاودلا  يرتشي  نأ  عیطتسي  هنكلو  ءابطأل  تانوفیلت  ماقرأ  نامیلس  فرعي  ال 
محتقا ىتح  ةلیلق  قئاقد  ىوس  رمت  مل  اذكھو   . اھنوفیلت بیجي  يتلا ال  ةیلدیصلا 
ّضبلا يرطلا  ةینسح  دسج  دجیل  بولطملا  ءاودلا  ًالماح  ىرخأ  ةرم  ةفرغلا 
مامألل زتھتو  لولوتو  يكبت  تناك   . ّثبشت يف  فجترملا  يمظعلا  لكیھلا  اًنضتحم 
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يكبت تناك   . نیتيوتحملا اھیعارذ  نم  راطإ  يف  دومحمو  ةیلودنب  ةكرح  يف  ءارولاو 
. هماظعو هنانسأ  كطصتو  جتري  دومحمو   ، جشنتو

. سیكلا ةینسح  لواني  وھو  ةفرغلا  بابب  نامیلس  فقو 
فورظلا ةأطو  تحت  ةّمطحم  ىثنأو   ، ةحيرج اًحورو   ، نیتموزھم نینیع  هوحن  تعفر 

. لاوحألاو
. ةباش دسج  يف  ةءوبخم  اًزوجع  تناك 

. ةذاّخأ ةنتاف  ةلیمج  ةجردب  ةسیعت 
؟ جایتحا ةلاح  يف  اھلثم  ةأرما  ةنتف  مواقي  نأ  لجرل  فیكو 

يكیتسالبلا سیكلا  بذجتل  ٍونح  يف  اھنايوتحت  نیتللا  نینیعلا  ةینسح  تسانت 
لامآلاب لّمحملا  رمحألا  لئاسلا  كلذب  تألتما  دق  ةجنرسلا  تناك  ٍناوث  يفو   ، ّةوقب

. هبحن يضقي  داكيو  ّجنشتي  يذلا  نیكسملا  ةئدھت  يف  تابغرلاو 
لئاسلا ّبرستو   ، اھیف لضع  يتلا ال  دومحم  ةیلإ  يف  نقحملا  تّسد  ةغلاب  ةربخب 
ةبسنلاب نوكلا  روحم  يھ  تراص  ةعبرأ  ٌنیعأل   ، ةنویلو ءطب  يف  هدسج  ىلإ  رمحألا 

. اھیلإ
. ةجزل ةليوط  ةئیطب  رھدلاك  قئاقد 

رسحنت ذإ  جلتخي  اًدسج  نابقاري   .. بّقرت يف  ناجلتخي  نادسجو  ةلدابتم  تارظن 
. هتاذ نوكلا  وھ  طیحمل  مظاعتم  رزج  هنأك  ءيطب  جيردت  يف  عرصلا  ةبون  هنع 

. اًديور اًديور  اھتدح  تفختو  تاجنشتلاو  تاجالتخالا  دعابتت 
. اًمامت أدھت  ىتح 

. دمخ حماجلا  روثلا 
هتفعضأ يذلا  نھاولا  دسجلا  سأر  ّلبقت   ، ةدؤت يف  ةینسح  برتقت  نآلا 
طلتخا يذلا  هباعل  نم  ففأتت  ال   ، ةریخأ ّةرم  هیلع  ّتبرت   ، رثكأف رثكأ  تاجنشتلا 
ءاطغلا ّدش  يف  أدبتف   ، ةءالملاو هسبالم  ّللب  يذلا  هلوب  نم  الو   ، ءامدلا ضعبب 

يف ّجتري  أدب  اھدسجو  ةليوط  ةراح  ةدیھنت  دّھنتت  مث   ، ةیناث هّلبقت   ، هتئفدتل هیلع 
. فنع

طیحم نع  يجراخلا  ءوضلا  ّىظشتي  بابلاب  اًفقاو  لظ  يذلا  نامیلس  ةھج  تفتلت 
. لوھذ يف  هرغث  اًرغاف  هردص  مامأ  هيدعاس  دقعي  وھو   ، ةيروطسأ يف  هدسج 
لِزلَزُملا فینعلا  ءاكبلل  ةینسح  اھیف  تملستسا  يتلا  ةظحللا  يھ  هذھ  تناك 

. حاورألل لساغلا 
. رطملا اھّللب  ةروفصعك  فجترت 

اّمم رثكأ  نآلا  تجّجأت  يتلا  هسیساحأو  ةفھرملا  هحورب  نامیلس  ددرتي  مل 
ىلع هیعارذ  حَتَفف   ، هیقآم رسأ  نم  تالفإلل  ّرثأت  اتعمد  دھاجت  ثیح   ، لمتحي

. بیحر نوك  هنأك   ، نكمم ىدم  دعبأ  ىلإ   ، امھرخآ
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دجت ةینسحو   ، لوصألا الو  دعاوقلا  الو  قطنملا  ثدحتي  ملو   ، هافشلا قطنت  مل 
حوتفملا يناسنإلا  نضحلا  كلذ  وحن  ًةعفدنم   ، اھنم يعو  ریغ  ىلع  ًةمغرم  اھسفن 

. هیعارصم ىلع  اھمامأ 
. دیعب نمزل  امبر  هتدقتفا  يذلا  نضحلا  كلذ 

. ردان جاوز  اھضفرل  سیئرلا  ببسلا  ناك  امبر  يذلا  نضحلا  كلذ 
. تلبق نإ  هعم  اًدبأ  هدجتل  نكت  مل  يذلا  نضحلا  كلذ 

ربع اھحاتفمو  ةأرملا  رس  وھ   ، حورلل ةبلاسلا  تانحشلا  لكل  غيرفتلاو  نامألا  وھف 
رسلا سفن  وھو   ، يعامتجالا اھاوتسم  وأ  اّھنس  وأ  اھتفاقث  تناك  امھم  روصعلا 

. لاجرلا ضعب  وأ  لك  نع  ًایفاخ  ودبي  يذلا 
. ىقبأو اًرثأ  غلبأ  امبرو   ، ةجنرسلا يف  رمحألا  لئاسلاك  اًمامت  نضحلا 

أدھت ةیلخادلا  ةینسح  تاجنشت  تأدب   ، اھدسج يف  نضحلا  رثأ  ىرس  امدنعو 
. ءودھ يف  رسحني  اھلخاد  نایلغلا  نكل   ، ءاكبلا نع  فقوتت  مل   ، اًديور اًديور  تفختو 

حسميو فطاعت  يف  اھرھظ  ىلع  وھ  ّتبري  يك  نامیلس  نذإلا لـ ةلزنمب  اذھ  ناك 
. دو يف  اھسأر  ىلع 

وأ تابغر  الب  ًایناسنإ  ًایئاقلت  اًدتمم  ًاليوط  ناك  اذإ  الإ  اًنضح  نضحلا  نوكي  ال 
اذل  . دایتعالا ةھبش  اًعطق  هثوليو   ، ةوھش نضحلا  ّهوشي  دقف   . تامّدقم وأ  تارابتعا 

. ةياغلل ًاّیلاثم  اھنیح  امھنضح  ادب  دقف 
... نامیلس ةشھد  نم  داز  امو 

. نضحلا اذھ  لثم  ىلإ  جاتحي  اًضيأ  ناك  هنأ 
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ي ــ عو ةلتاخ  مـ . ٣

ام  ، ةسمخ ةعاسلا  ادراھنلا  اربوألا  ىلاعت   ، كزياع ورتسيام   ، نامیلس اي  هويأ   ، ولآ ـ 
يف اھلبق  كداعیم  شاسنتمو  ىقب ! رح  تنإ   . تتاف يللا  ةرملا  يز  شرخأتت 

! مجن اي  كیف  رمتي  يھلإ   ، اھاعم كتّطبظ  يللا  ةنوبزلا  عم  ايریتیفاكلا 
سمألا ةلیل   . همون لمتكي  مل  ىرحألاب  وأ   ، دعب هظاقیتسا  متأ  دق  نامیلس  نكي  مل 
ةرشع ةیناثلا  نم  برتقت  اھدجوف  هتعاسل  رظن   . حابصلا ىتح  تدتماو  ةليوط  تناك 

ام اذھ  نكي  مل  نكلو   ، هینیع مامأ  ًالثام  سمألاب  هآر  يذلا  ملحلا  لازي  ام   . اًرھظ
لواح  . لمتكت ملو  اھفزع  يتلا  ةعوطقملا  ىلع  ًاّبصنم  هریكفت  لك  ناك  لب   . هّمھي

. عطتسي ملف  ىرخأ  ّةرم  نحللا  عجرتسي  نأ 
، اًرخؤم هتایح  تمحتقا  يتلا  ةديدجلا  هتذیملت  نم  ةلاسر  دجوف  هنوفیلتل  رظن 
. ةحرابلا ةثاغتساب  اھھبشأ  ام  ةثاغتساو  روسكم  نامكو  نونجم  دلاو  نع   ، دنھ

بحسنيو جّجحتیل  نآلا  ةّضف  نم  قبط  ىلع  هتءاج  ةصرفلا  نأ  نم  مغرلا  ىلعو 
اًّدر اھیلإ  لسري  نأ  هتربجأ  ةرطیسُم  ّةوق  نإف   ، رثكأ امھنیب  رومألا  ّروطتت  نأ  لبق 

. نيرمتلا سورد  ءانثأ  ًاليدب  ةیطایتحالا  هتجنمك  اھیلع  ضرعي  لب   ، اًفیطل
ةبتكمو ريرس  اھب   ، لابقتسا ةقطنم  نع  ةرابع  ةرامعلا  حوطس  ىلع  هتفرغ  تناك 

نع ةرابع  نيریغص  نیقحلم  مث   ، كلاھتم ميدق  ونيدوموكو  نییسركب  ةریغص  ةلواطو 
. سیفوأو ّقیض  مامح 

أدب  ، ديدج تقؤم  لمع  ةلباقمل  لزني  نأ  لبق  شعنملا  عيرسلا  مامحتسالا  ءانثأ 
ةلیللا نحل  عاجرتسال  ةديدج  ةجذاس  ةلواحم  يف  ينیناجاب  اًفورعم لـ اًنحل  ندندي 

. ىودج نود  ةیضاملا 
كلت ةقیقح  يأ  نكلو   ، ةقیقحلاك معط  مھولل   ، ّةیح ةجزاط  سمألا  ىركذ  هدواعت 
يف لبق  نم  ًالیثم  هل  َري  مل  رصقو  ءامسلا  يف  يئوض  قفنو  ةرئاط  ناردج  يف 

؟ هتایح
؟ هملح يف  هقلتخا  اًضيأ  اًمھو  نآلا  اھّركذتل  دھاجي  يتلا  ةعوطقملا  نوكت  لھ 
اھیلإ مھقبسي  مل  يتلا  ةدلاخلا  مھتعوطقمب  اوملح  روصعلا  ّرم  ىلع  نیفزاعلا  لك 
نم ةبعل  وأ   ، يعو ةلتاخمك  اذكھ  مونلا  مالحأ  ىلع  ةظقیلا  مالحأ  ىغطتأ   ، دحأ

؟ كشلاو كاردإلا  بعل 
. هسبالم ءادترال  دعتساو   ، نخسلا هماّمح  نم  غرف 

نأب هل  حمس  لكشب  ریغصلا  ماّمحلا  ةآرم  ىلع  تفثاكت  دق  ءاملا  راخب  تّارذ  تناك 
... ةآرملا ىلع  هعبصإب  اھبتك  دق  مھدحأ  نأك  حضتت  تأدب  يتلا  ةرابعلا  كلت  أرقي 
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فیك اًكردم  ةآرملا  نم  برتقا  ةديدش  ةفھل  يف  لبقأ ...» ناطلسلا  كلملا  اھيأ  »
هعبصإ ةآرملل  دمي  نأل  هاعد  هلقع  يف  ككشتملا  ءزجلا  كلذ   . مھولا ةیقیقح  نوكت 
ةآرملا حطس  حسمي  أدب  زئاجعلاب  قیلي  ءطبو  ديدش  لجو  يف   . ةّللبم تلاز  ام  يتلا 

رثأ نم  لعفلاب  تّھوشت  اھنإ  لب   ، حسملل ةلباق  ةبوتكملا  ةرابعلا  نأ  دجوف   . سلمألا
نم ىرج   . ةینھذلا باعلألا  كلتب  ريدج  لقعلاف   ، ًاّیعطق ًالیلد  اذھ  نكي  مل   . هتلعف
قرزألا لمخملا  نم  ةبلع  هرظن  تفلیل   ، لومحملا هنوفیلت  بلجیل  ًايراع  ماّمحلا 

لفأو اھلھاجت  هنأ  الإ   . ةیقیسوم ةمغنل  اًمسر  هبشي  ام  اھیلع  ىلوألا  ةرملل  اھاري 
. هعبصإب اھّھوش  نأ  دعب  ةباتكلا  رثأ  دجیل  ةروصلل  رظن   . ةآرملا ةلمج  ّروصیل 

؟ اًضيأ ةروصلا  هذھ  مّھوتي  لھ 
. هئاقدصأ نم  اًدحأ  ریشتسي  نأ  اھیف  دوي  يتلا  ةلحرملا  كلت  ىلإ  لصو  امبر 

نأ لبق  رجانھلا  ايریتیفاك  دنع  هیفاوي  نأ  لالج  رعاشلا  هقيدص  نم  بلط  اذكھو 
دعب ورتسياملا  ةلباقمل  بھذي  مث  هيأرب  سنتأيو  هل  يكحیل   ، ةلمتحُم ةنوبز  لباقي 

. كلذ
ىلع عطاقلا  لیلدلا  هَقيدص  نامیلس  يرُیل   . نیباشلا مامأ  ةوھقلا  اناجنف  رقتسا 

: هتياور قدص 
يل لوقتو  ماّمحلا  ةيارم  يف  نايرع  كتروص  ينّيروتب  ؟ ! نامیلس اي  اد  هيإ  ـ 

؟! كل تبتك  تيرافعلا 
مالكلا ىلع  صب  َةلَمألا ! فوشتھ  ينعي   ، ّيب ةوعد  شكل  ام  صب ! صب ! ينبا  اي  ـ 

! صب ةيارملا ! يف  بوتكملا 
ماّمح ةيارم  ىلع  هطبخش  يد  ؟ ! يلوس اي  ننجتتھ  تنا  ؟ ! هيإ ىلع  صبأ  ـ 
اھیلع ناك  الو  ةيارملا  حسمت  تلواح  تنإ  نوكت  نكمم  راصتخاب  ينعي   ، ّةيدنم
يز نابت  يد  طیباخشلا  ّتلخ  ّةیملا  راخب  ادراھنلا  تیّمحتسا  امل  نيدعبو   ، ةجاح

نيدعبو  ، اد نّایعلا  كتراج  وخأ  داولاو   ، حرابما شتمن  ام  لوقتب  تناو   ، ةباتك نوكت  ام 
دربت ام  لبق  كتوھق  برشا   . ةليوط ةلیل  تناك  ينعي   ، هتملح تنا  يللا  ملحلا 

... ادك ؟  يازا صب  ؟  قوفت نكمي 
، ىلوألا ةفشرلا  هنم  اًفشارو  هتوھق  ناجنف  ًالوانتم  لعفلاب  هلوق  نرقي  أدب  لعفلابو 

. هوذح وذحي  نأ  هلیمزل  راشأ  مث 
: بضغ هبش  يف  درطتساف  هقيدص  ةباعد  هل  قُرت  ملو  ًالیلق  نامیلس  ضعتما 

! ملح شناك  ام  لالج ! اي  ملح  شناك  ام  ـ 
: مغمغي وھو  هیتفش  نع  ةوھقلا  ةفشر  اياقب  لالج  قعل 

؟ هيإ لاّمأ  ـ 
تّللھت نأ  ثبل  ام  مث   ، بسانملا ریبعتلا  دجي  نأ  ًالواحم  ةھربل  نامیلس  تَمص 

: يقیقح سامح  يف  لوقي  وھو  هريراسأ 
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ينیلياش اوناك  ةكيالم  نأك  ادك ! كل  لوقاب  ام  يز  ينقّدص  يحو ! نوكي  ام  يز  ـ 
.. سكعلاب  .. ال حطسلا ! شتبس  ام  ينإ  عم   ، امسلا يف  ةتح  ىلع  ينیّيدومو 

بتكلاو مودھلاو   ، راط ونيدوموكلاو   ، تراط ناطیحلا  ينباس ! يللا  وھ  حطسلا 
! تراط اكيزملا  تَونو 

: ًالئاق ةیناثلا  هتفشر  نع  ّفقوتو   ، قيدصت ریغ  يف  هسأر  لالج  ّزھ 
؟ يد ادوسلا  ةلیللا  دعب  ميان  شتنك  ام  كنإ  دكأتم  نینم  تنا  وھ  ـ 

: فتھي وھو  قفر  يف  ةلواطلا  ىلع  نامیلس  طبخ 
نم دكأتم  ىقبأ  نحللا  تركتفا  ول  انأ  وھ  ام  نحللا ! ادع  ام   ، ةجاح لك  ركاف  ينأل  ـ 

. يقیقح ناك  اد  لصح  يللا  لك  نإ 
؟ ينعي نحللاب  ملحت  شعفني  ام  تنا  وھ  ينعي  ؟  يلوس اي  ّرزھتب  تنا  ماااالس ! اي  ـ 
ذإ  ، ًالیلق أدھيو  هقيدص  قطنمب  ّرقي  وھو   ، ةریح يف  هسأر  ةورف  نامیلس  شرھ 
ام نوكل  سّمحتم  وھ   . هجوألاو تالامتحالا  لك  نم  ریسفتلل  ًالباق  ّهلك  رمألا  ىري 

. هل هلقع  ةغوارمب  ّرقيو   ، اًمھو نوكي  نأ  ىلع   ، هتبوعص مغر  ًاّیقیقح  ناك  ثدح 
. هفرعي مقرب ال  هنوفیلت  ّنر 

لصو هنإو   ، مناھلا بودنم  هنإ  لوقي  نشخ  يروكذ  توص  هءاجف   ، در ددرت  يف 
ينیعبرأ نع  اًثحاب  هلوح  نامیلس  رظن   . هفرعي ال  هنكلو  دّدحملا  دعوملا  بسح 

. دجي ملف  لومحملا  هنوفیلت  يف  ثّدحتي  نشخ 
فقاھ انأ   ، انقفتا ام  يز  ايریتیفاكلا  يف  يبحاص  دحاو  عم  دعاق  انأ   ، كیلاوح صُب  ـ 

. اد ةيوش  بيرغ  هرعش  يللا  انأ   ، ينفوشت ناشلع  يتقولد 
صیمق ىلع  ةلماكلا  ءادوسلا  ةلذبلا  ًايدترم   ، هتيؤر لاجم  يف  لصتملا  لخدي  نآلا 
دسج  . ةظیلغ ةنشخ  حمالمو  ّثك  براش   . ءادوس سمش  ةراظنو  عصان  ضیبأ 
سراح وأ  نمأ  درفل  دیج  جذومن   . تالاعفنا هیلع  نیبت  الو  قوشمم  يضاير 

. نوكي نأ  بجي  امك  ّيصخش 
: توصلاو لكشلا  ةنوشخ  عم  ةّدشب  بسانتت  ةنشخ  ةیلضع  دي  تدتما 

. اھبودنمو مادملا  ریتركس   . فراع متاح  ـ 
: ةددرتم اًدي  دمي  وھو  ةفیخ  سجوأو   ، ةلھو نامیلس  كبترا 

؟ ىقب نیم  مادم   .. ًالھسو ًالھأ  ـ 
مادملا اھالماع  ةریبك  ةلفح  اندنع  انحإ  مھملا   ، نامیلس رتسم  اي  مھم  شم  ـ 

. اھیف فزعت  يجیت  كترضح  ةزياع  تناكو 
؟ نینم ّينع  تعمس  مادملا  يھو  ـ 

لوقي وھو  ثارتكا  مدع  يف  ةمخضلا  سكیلورلا  هتعاس  يف  فراع  متاح  ـ لا رظن 
: ةمارصب

. تاباجإ شيدنع  امو  ةدّدحم  ةمھم  يف  ياج  انأ  مھم ! شمو   ، شفرعا ام  ـ 
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هنم مّدقو  طبضلاب  اًسدسم  جرخي  هنأك  تاكیش  رتفد  هتلذب  بیج  نم  جرخأ  مث 
هنكلو  . اًراھبنا هاتقدح  تعستاف  بوتكملا  غلبملا  أرق  يذلا  نامیلس  لـ اًكیش 

: ًالئاق مثعلتو  لملمت 
نيدوعتم شم   .. ينعي اد  تاكیشلا  عوضوم  لصأ  ينعي  سب  شلعم   .. ذاتسأ اي  ـ 

؟ نسحأ شاك  نكمم   .. ةحارصلا هیلع 
هبلط يذلا  مورشملاب  جاجدلا  ةميرك  ءاسح  قبطب  ذّذلتي  أدب  يذلا  لالج  مستبا 
رثأ ُّيأ  هیلع  ُدبي  مل  متاح  وعدملا  نكلو   . راوحلا اذھب  نامیلس  لاغشنا  ءانثأ 
ىرخأ ّةرم  ةنیمثلا  سكیلورلا  هتعاس  ىلإ  رظنو  فقو  هنإ  لب   ، اًساسأ لاعفنالل 

. فارصنالل ًابھأتم 
كتدایس ىنتست  ةیبرعلا  بحت   .. اھیلع دوعتا   .. نامیلس رتسم  اي  اھیلع  دوعتا  ـ 

؟ نیف لیللاب  ةینامت  ةعاسلا 
؟ يتدایس ؟  ةیبرع ـ 

هنقذ ىلع  هضعب  ًاطقاسم  ًاّبع  ءاسحلا  ّبعي  وھو  بارغتساب  هقيدص  ىلإ  رظن 
عفر  . امھضفخو نیفتك  ةعفرو  هجو  ةحاشإب  هرودب  هشاھدنا  ىدبأ  يذلاو   ، هتبقرو

: ةروانملاو لادجلا  ًالصاوم  هبجاح  نامیلس 
ءاش نإ  داعیملا  يف  نوكاھ  انأو   ، اشاب متاح  اي  نیف  ناكملا  يل  لوقت  ام  بیط  ـ 

ـه! للا
ّررك هنإ  ذإ   ، ةلباقملا كلت  لثمل  هینذأ  رضحي  مل  فراع » متاح  ـ« لا اذھ  عبطلاب 

: قباسلا هلاؤس 
؟ مدنفا اي  نیف  كتدایس  ىنتست  ةیبرعلا  ـ 

ىقبتي . ال  نیشام رسنألا  نم  ثيدحلا  لیجلا  وھ  دب  اذھ ال  متاح  نأ  نامیلس  ّركف 
هب لصتیس  هنأ  هربخأ   . ةسیئرلا ةمئاقلا  ىلإ  دوعتل  هنذأ  ىلع  طغضت  نأ  ىوس  هل 

ةنماثلا يف  نوكیس  نيأ  فرعیل  ورتسياملا  لباقي  نأ  دعب  ةلاسر  هل  لسریس  وأ 
يتلا ةشرولا  ىلإ  دوعیس  دب  هنأ ال  نامیلس  كردأ  دقو   . اًرداغم هسأرب  أموأ   . ءاسم

. سورتلا میحشت  وأ  تيزلا  ديدجتل  ىرخأ  ّةرم  اھنم  ءاج 
يف اھكولي  يتلا  اياقبلا  نیب  نم  مغمغف   ، اًعم ءاسحلا  ابرش  دق  هصیمقو  لالج  ناك 

: همف
ةلفحلا يف  رعاش  نيزياع  اونوكي   .. يبحاص اي  يد  ةلیللا  يف  ةدعاسم  زياع  شم  ـ 

. انتعاتب ةتحلا  مھلمعن  ّالو   .. ةجاح الو 
؟ هيإ ّةتح  ـ 

. سمش نیع  ةلفح  يف  اھانلمع  يللا  ـ 
. دجي ملف   ، تافر نع  اًثحاب  هقيدص  مامأ  نم  ءاسحلا  قبط  نامیلس  بذج 

. هّملكأ امل  اناعم  ناك  يللا  اد  رجنزام  مع  لأساھ  ـ 
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يھتنیس  ، هناكم لحي  نأ  نامیلس  ىلع  نوكیسو   ، ةلیللا هذھ  فزاع  ّبیغتیس 
هبیج نم  كیشلا  جرخأ   . ةنماثلا ةعاسلا  متاح  عم  هدعومو  ةرشاعلا  يف  لفحلا 
راذتعالا نأ  فرعي  هنكلو   . ورتسياملل رذتعي  نأ  ركفف   . ریبكلا غلبملل  ىرخأ  ةرم  رظنو 

نأل  . ریخأت ةقباس  هيدل  نأ  اًصوصخ   ، ریخألاو لوألا  نوكي  ام  ةداع  ورتسياملل 
هدوار دقف   ، ةرسح يف  ىرخأ  ّةرم  كیشلا  ىلإ  رظن   ، كلذ دعب  هبلطي  نل  ورتسياملا 

. هفرصي نل  هنأ  رطاخ 
اربوألاب ةلفح  يف  هبلط  ورتسياملا  نأ  هربخأو  رجنزام  بـ لصتا  طابحإلا  ىھتنمب 

هنأ هربخأ   . ءاسم ةرشاعلا  لبق  يھتني  نل  هنأو  ضفري  نأ  هنكمي  ال  وھو  ةلیللا 
.. لكاشم شیف  ام   .. كوأ  » ةلاسر هل  لسرأ  نیتقیقد  دعبو   . هیلع دريو  لأسیس 

نامیلس ريراسأ  تّللھت  طبظلاب ..» ةرشع  ةعاسلا  اربوألا  دنع  كانتستھ  ةیبرعلا 
بلج ةیناكمإ  نع  ًالئاستم  لسرأف  اًئیش  ّركذت   . هدي يف  كیشلاو  اًحرف  صقري  داكو 
ىرخأ ةرم  درلا  ءاج  ةقیقد  دعبو   . دريو لأسیس  هنأ  ةیناث  هربخأ   . رعاشلا هقيدص 
اربوألا دنع  مكانتستھ  ةیبرعلا   .. لكاشم شیف  ام   .. كوأ  » ةلاسر لكش  ىلع 

«. طبظلاب ةرشع  ةعاسلا 
. نكمم لكش  ىصقأب  اھلغتسي  نأ  هیلعو  ةیتاوم  ةجوم  ةّمق  ىلع  نآلا  ّهنأ  ودبي 
مویلا هرود  نأ  اًصوصخ   ، اًزاتمم ةقرفلا  عم  هؤادأ  ءاج  قئارلا  جازملا  اذھ  عم  عبطلاب 

نم ةصاخ  ةیحتب  باشلا  هفزاعل  بلطي  نأب  ورتسياملاب  ادح  امم  ّلوأ » نامك   » ناك
ةرم لوصولا  ىلع  كشوم  هنأ  ّسحأ  فزعي  ام  عم  هقاّستاو  هماجسنا  عم   . روھمجلا

. ةیضاملا ةلیللا  نحل  ِرُّكََذتو  ىرخأ 
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د ــ نھ ـو  لوص . ٤

. بجي ام  لك  اھتایح  لاوط  دنھ  تسرام 
. عقوتمو داتعم  وھ  ام  لك 

. بولطمو  ، مزالو  ، ٍسیئرو  ، يھيدب وھ  ام  لك 
. ةیلعف ثادحأ  الب  تناك  اھتایح  نأك 

سملت ةظحل   . ةظحل اھّریغت  انتاویح  نم  ریثكو   ، موي تاذ  اھتایح  تّریغت  نأ  ىلإ 
. تامدقم وأ  دھاوش  الب  اًءوبخم  رمعلا  لاوط  ناك  اًئیش   ، ام اًئیش  انحاورأ  لخاد 
ةاتف نع  كوبسیف  ـ لا ىلع  اھل  ةقيدص  هتكراش  بویتوي  ـ لا ىلع  ریصق  ويدیڤ  درجم 
ةفزاع  » ناونع تحت  جنلریتس  يیسدنیل  اھمسا  نامكلا  فزعت  يھو  صقرت 

«. ةصقارلا نامكلا 
فزعتو صقارتت  يتلا  ةروطسألا  هاجت  ًاّيدسجو  ًاّیحور  ةذوخأم  اھسفن  دنھ  تدجو 

. ةلیلو ةلیل  فلأ  تاحفص  نیب  نم  تزرب  حابصم  ّةینج  اھنأك  اھمامأ 
نھفزع ناكو  دنوب »  » همسا تاجنمكلل  يئاسن  قيرف  ةدھاشم  اھل  قبس  دق  ناك 

دّھم امبر   ، اھحور يف  رثألا  اذھ  سفن  اوثدحُي  مل  مھنكلو   . ةياغلل اًعيدب  نھمغانتو 
سمل امبر   ، نيرخآلا نامكلا  يفزاع  عباتت  تأدب  نیحو   . ام اًرتو  سَمل   ، قيرطلا
لقع داھج  همسا  ناك  ثلاثلا  رتولاو   ، رخآ اًرتو  يرقبعلا  هعادبإب  ناینیفراي  لیئومص 

. ةصاخلا اھنامك  ةلآ  يف  عبارلا  رتولا  ةباثمب  جنلریتس  يیسدنیل  يتأتل 
سّملت يف  دنھ  تأدبف   ، اًّقح هلعف  يف  بغرت  ام  ىلوألا  ةرملل  تكردأ  اذكھ 

. ةعيدبلا ةلآلا  هذھ  وحن  اھقيرط 
ةلھولل كنإف  اذل   ، كش الب  اًّصاخ  اًنجش  هلخاد  يوحي  نامكلا  ّملعتي  نم  نإ  نولوقي 
ةقباسلا دنھ  ةایح  تناك  لھو   . ملأ نم  اًضعب  هیفزاع  هوجو  ىلع  ىرت  ىلوألا 

؟ ملأ نم  تاطحم  عضب  ىوس 
ةصاخ تاّزیمم  اھل  نكت  مل  يتلا   ، ماوقلا ةلدتعملا   ، لامجلا ةطسوتملا  ةاتفلا 
ةطسوتم ةلئاع  يف  تأشن   ، ءاطعلا يف  دودحماللا  اھئاخسو  ةغلابلا  اھتبیط  ىوس 

اوناك مھنأ  ول  اًمود  نّونمتيو  ةیمویلا  ةایحلا  فورظب  نوقیضي  نيذلا  نم  لاحلا 
يھ ةطسوتم  ةلئاع  فنك  يف  رخآلا  وھ  أشن  فظوم  اھدلاو   . نيرخآ اًصاخشأ 
ول اًّقح  بجعتت  نلو   ، ةطسوتملا تالئاعلا  نم  قيرع  لاسلسل  ةیلاحلا  ةخسنلا 
، مارھألا ءانب  يف  اوكراش  نيذلا  لامعلا  نم  اوناك  لئاوألا  مھفالسأ  نأ  تدجو 
ةانق نورفحي  مھو  مھبحن  اوضق  نيذلا  نم  اوناك  ًاّیخيرات  برقألا  مھفالسأو 

ةقراحلا ةيوامیكلا  داوملا  ببسب  اھنم  مظعلا  رھظیل  تباذ  ىتح  مھيديأب  سيوسلا 
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. تایناكمإ الو  تاودأ  الب  يمطلا  اھيوتحي  ناك  يتلا 
هؤارش متو  لزنم  يأ  يف  دوجوملا  نم  يداع  ءيش  لك  اھيدل  يتلا  ةلئاعلا  سفن 
ىتح اھئافیتسا  نم  دیھج  دھجب  اونكمت  يتلا  تایعمجلا  وأ  ةمكارتملا  طاسقألاب 
مل هنأل  اھلئاع  نجسُي  مل  يتلا  ةجردلل  نیظوظحم  اوناك  مھنكلو   . اھتّدم ةياھن 
لاجر قّدشتي  نيذلا  نیمراغلا  نم  راصو  ام  اًموي  ًالثم  هطاسقأ  ديدست  نم  نكمتي 
لثم نأ  الول   . مھتدعاسمب رجألا  ةعوفدملا  ةینويزفیلتلا  مھتانالعإ  يف  لامعألا 
لاوط ةفاحلا  ىلع  اًقلق  ًاّیبصع  ودغیف  لئاعلا  اذھ  ةبیكرت  نم  ّریغت  ةایحلا  كلت 
ةياكحلا أدبتل   . اھلوطب دیلا  تاذ  رصق  لدبتسیف  ًاّیجيردت  ةبیكرتلا  ّلوحتت   . تقولا

مل ةعیطملا  ةئداھلا  ةعداولا  يھ  ىتحو   . اھتوخإ ةیقب  مث   ، موي تاذ  مألا  برضب 
. ًالصأ بابسأ  الب  ًانایحأو   ، بابسألا هفتألو  مھب  شطبت  يتلا  دیلا  كلت  نم  ملست 

ىوعدب هلاطت  نأ  نكمي  امل  دتمتل  لمعلا  يف  لیطتست  يتلا  دیلا  سفن  يھ 
. ةبوقع نم  نمأ  وأ  ةجاح 

، ةشارف تسیلو  ضرأ  ةدود  ىلإ  لوحتت  ةقریك  دلاولا  ّروطت  ةرئاد  تلمتكا 
راشتنالا تاذ  ةرّدخملا  داوملا  ضعب  يطاعت  يف  أدبو  هرئاجس  ددع  تفعاضتف 

. طاسوألا كلت  لثم  يف  ةداتعم  هبش  ىلإ  تّلوحت  يتلا  عساولا 
. نیمدق ىلع  يشمي  ًاّیح  اًسوباك  ّهوشملا  خسملا  راصو 

اھمأ ىلع  تیبرتلاب  ةیفتكملا  رعاشملاو  لاحلا  ةقیقرلا  ةاتفلاب  لاحلا  رمتسي  مل 
ةيزاوتم ةعبرأ  طوطخ  هھجو  حمالمل  فاضت  نیح  اھیخأ  ناضتحا  وأ   ، يكبت نیح 
ةملاح ةشارفل  اھتقري  تّلوحتو  ىرخألا  يھ  تّروطت  لب   . دلاولا نم  ةيدایتعا 
ضعب يف  تدھتجا   . اھتاینمأ هیف  قّقحت  ًايزاوم  ًاّیضارتفا  اًملاع  اھسفنل  تقلخف 
ًالذتبم اھل  ادب  ام  وھو  نازحألا » ةریمأ   » اھتمس ةّنودم  اھسفنل  تعنطصاف  نایحألا 
عباصأ ددع  زواجتت  تّارم ال  هیلع  ةباتكلاب  تفتكاف   . للملا دح  ىلإ  اًداتعمو   ، ةياغلل

. ةباتكلاب ریبعتلا  ىلع  ةردقلا  اھسفن  يف  دجت  مل  اھنأل  تفقوت  مث   ، ةدحاولا دیلا 
نم ّنوكملا  يزاوملا  اھملاع  هنُك  تكردأو   ، ةقرافلا ةیخيراتلا  اھتظحل  تءاج  ىتح 
ملاعلا وھو   ، ّةیجش ناحلأ  نم  جوامتم  ملس  ىلع  ةصقار  لوصو  يرو  ود  تامغن 

ًابعص اًقيرط  اھسفنل  تراتخا  اھنأ  الول   ، هیلإ اھقيرط  سّملتت  ًاّیجيردت  تأدب  يذلا 
. ةياغلل

ةركبم نس  يف  ىلوألا  مھتاوطخ  اوؤدب   ، هیف نوعربيو  نامكلا  نوفزعي  نم  لك 
ًالمأو  ، اًدیحو اًفدھ  هسفنل  ءرملا  عضي  نأ  نكل   . اھل اًّقوعم  اذھ  ناك  اذل   ، ةياغلل
بعصلا نم  لعجي   ، ةسّدقملا اھضرأ  ىلإ  جولولل  هنم  صانم  ال  اًقيرطو   ، اًذقنم
ذیفنتلا ّزیح  نم  ةياغلل  ًابيرقو  ًالوبقم  ىرخأ  نایحأ  يف  لیحتسملا  نم  لب   ، اًنكمم

. قّقحتلاو
ةمخض ةكرشل  ریبكلا  ةيراتركسلا  مقاط  نمض  عضاوتملا  اھلمع  نم  تعطقتسا 

، اھلخد ةیبلغأب  اھتلئاع  ًةكِراشم   ، روھشلاو مايألا  ربع  اھتّرفو  تاھینج  ةعضب 
ءزجلا اذھ  نم   . تايولوألا نم  ىضم  امیف  اھل  ودبت  تناك  اًرومأ  اھسفن  ًةمِراحو 
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سورد ىلع  قفنت  نأ  تعاطتسا   ، رغصألا خألاو  مألا  نم  ةكرابمب  عطتقملا  ّيرسلا 
هتقبأ  ، ًالمعتسم اًریغص  ًانامك  اھسفنل  يرتشت  نأ  دیھج  دھجب  تّنكمت  لب   ، نامكلا
حاورلا يف  اھیلع  رمتف   ، اھنع دیعب  ریغ  نكست  يتلا  اھتلاخ  ةنبا  ىدل  اًءوبخم 

ةنس نویلم  دعب  ولو  مّھفتي  نل  يذلا  اھدلاو  اھاري  الأ  صرحلا  لك  ةصيرح   ، ّودغلاو
بضاغلا خسملا  دجیس  لھو   . اھیلع هبضغ  ماج  بصیسو   ، ىربكلا هتنبا  تابغر 

ول امك   ، هلخاد ةتوبكملا  تانحشلا  ضعب  غرفیل  كلت  نم  لضفأ  ةصرف  تقولا  لاوط 
رّسحتت ؟ ! هتعاضبل ًانزخم  هدسج  نم  ذختا  دق  لوقعماللا  بضغلل  اًمخض  اًعنصم  نأ 

ةایح نم  ةفطاخ  ةیملیف  ةدامك  ًانایحأ  ّبرستت  ةميدق  تاظحل  عضب  ىلع  يھ 
. لاوحألا هیلإ  تلآ  ام  ریغ  ىلع  هتنباو  بأك  امھتقالع  اھیف  تناك  ةقباس 

. ظوحلم مّدقت  نود  اھسورد  يف  دنھ  ّترمتساو 
. ةرملا هذھ  سأیلاب  اھسفنل  حمستل  نكت  مل  اّھنكل 

، لعفي ام  ىلع  هتبظاومو  هداھتجا  مغر  ةليوط  ةرتفل  يھ  امك  هلاح  ءرملا  دجو  اذإ 
اھیف ّىقرتي  نأل  ءرملا  جاتحي   ، ويدیڤلا باعلأك  اًمامت   . لءاستي نأ  ءرملل  دب  الف 
اذكھو  ، هیلي يذلاف   ، رخآلا مث   ، ديدجلا لڤیل ) ـ( لا ىلإ  لصيو  ىلعألا  ىوتسملل 

مل اًّرس  ةبعللا  يف  نأ  ملعاف  ةليوط  ةرتفل  ىوتسملا  سفن  يف  تللظ  نإ  كنإف 
مل يھف  اذل   . فزعلا سورد  نم  ةرتف  دعب  دنھ  هتكردأ  ام  اذھ   . دعب كل  فّشكتي 

ةنیفسلا نم  ازفقي  يك  ةماسأ  اھلیمز  اھل  زعوأ  امنیح  ریكفت  نم  ریثك  ىلإ  ْجتحت 
(. سروك ـ( لا نم  ىقبت  ام  لامكتسا  نع  اعطقناو  اّدرمتف   ، قرغلا ىلع  ةكشوملا 

. نامكلا فزع  ناقتإل  كرتشملا  امھملح  نع  امھّیلخت  اذھ  ِنعي  مل 
ّةصاخ اًسورد  يطعي  يذلا  يرقبعلا  باشلا  فزاعلا  كلذ  نع  ةماسأ  اھربخأ  ذإ 
َءارمأو َكولم  اھل  نوّلثمي  نيذلا  نامكلا  ریطاسأ  لكب  اھل  هّھبشو   ، ةدیھز راعسأب 

. ةلیلو موي  لك  اھیف  شیعلا  ّىنمتت  يتلا  ملحلا  ِةكلمم 
اذھ نم  دیحولا  ةماسأ  ملح  ةیلاتلا  تايوتسملل  ءاقترالاو  ديوجتلا  نكي  مل  عبطلاب 
ّللقي نأ  ناكمإلا  ردقب  لواحي   ، ام ةاتفب  بجعي  نیح  لوجخلا  لجرلاف   ، رارقلا
لاحلا ةعیبطب  دّھمت  يتلا   ، ةیئانثتسالا ةیئانثلا  فورظلا  قلتخيو   ، هلوح ةسفانملا 
ودبي  . هباجعإب هتاتف  ةحراصم  ّمث  نمو  هتعاجش  عامجتسال  لوجخلا  اذھ  تالواحمل 

. نيدرف نم  صاخ  سرد  يف  ةياغلل  نكمم  هنكلو   ، ةعومجم طسو  ًابعص  اذھ 
هنأ سحأ  يذلا  اھلیمز  ةطخل  ةیتاومو  ةقفاوم   ، يردت نأ  نودو   ، اھسفن دنھ  تدجو 

ةیفیكلا هذھبو   ، وحنلا اذھ  ىلع  ـه  للا هل  بیجتسیل  ام  ٍةالص  يف  ءاعدلا  صلخأ  دق 
. ةلھسلا

يف قرطلا  تھباشتو  جئاتنلا  تقباطت  نإ  ىتح   ، لاعفألا ضعبل  انتاّرربم  فلتخت 
. ةياھنلا

هسفن ةماسأ  دجو   ، ًابالغ ایندلا  ذخؤت  نكلو   ، ّينمتلاب لانُت  ال  بلاطملا  نألو 
ال لوجخلا  لجرلا  نأ  اًتبثم   ، نایحألا بلغأ  يف  اًمثعلتم   ، لعفلا در  اًفئاخ   ، اًددرتم
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هدارمو هدصق  ناك  ول  ىتح   ، نیجرفتملا دعاقم  يف  الإ  مارغلا  ایند  يف  هل  ناكم 
«. دنھ دیلا كـ« لوانتم  يفو  اًنكمم  ًالھس 

يرقبعلا كلذ  عم  صاخلا  سردلا  كلذ  هعم  ذخأت  نأ  اھايإ  هعانقإب  هنأ  اًضيأ  كردي  مل 
يف ّيح  ریمأ  عم  ةرشابم  ةھجاوم  يف  يردي  نأ  نود  دنھ  عضو  دق   ، باشلا

. تدارأ نإ  هتوص  عامسو  هیلإ  ثّدحتلا  اھنكمي  مدو  محل  نم  ریمأ   ، ةصاخلا اھتكلمم 
. صاخلا هحاتفمب  الإ  حتفلا  ىلع  ٍصعتسم  قلغم  جاتر  يأك  اًمامت 

نم هكلتمت  ام  ىلع  دنھ  دي  عضو  يذلا  حاتفملا  وھ  صاخلا  ّسردملا  اذھ  ناك 
فزع يف  هعم  تأدب  يذلا  دحلا  ىلإ  ًاّیجيردت  نّسحتت  تأدبف   ، ةنوفدم تاردق 
يف ًانایحأ  رھظت  لب   ، هباجعإ تراثأ  ناقتإ  ةجردبو   ، میظعلا وير  هيردنأل  تاعوطقم 

. ةباشلا ةاوھلا  بھاوم  ضارعتساب  ةصاخلا  تالفحلا  ضعب 
هّسردم حومط  يضري  نأ  الو   ، هتلیمز تاروطت  ةبكاوم  نم  اًدبأ  ةماسأ  نكمتي  مل 

لوجخلا ال لجرلا   . ةركفلا هذھب  اھیلإ  زعوأ  نم  وھ  هنأل  اًمدن  رعشتسي  أدبف   ، صاخلا
عم اًصوصخ   ، ةفاسملا دعابت  رعشتسي  أدب  طقف  وھ   ، هیلع هاثنأ  ّقوفت  نم  راغي 

. ذاتسألاو ةذیملتلا  نیب  ام  ديازتت  تأدب  يتلا  باجعإلا  ةجرد 
. ةكرعملا ضوخ  لبق  ىتح   ، باحسنالا اًریثك  داتعا  يذلا  ةماسأ 

«. كل اًموي  نكت  مل  اھنإ   » ةيرظنب ًالماع   ، ىرخأ ّةرم  بحسني  نأ  لّضف 
. ةياغلل صاخ  سرد  يلإ  دنھب  رمألا  ّلوحتيو 

. ىقیسوملا يف  درفنملا  فزعلا  نومسي  امك  ولوص »  » وأ درفنم  سرد 
. اھّقوفتو هتذیملت  ةباجتساب  ًابجعم  ذاتسألا  ناكو   ، اھذاتسأ نم  فرتغت  دنھ  تناك 
راص اھبلغأ  نكي  مل  نإ  اھضعب  نإ  ىتح   ، نمزلاو ددعلا  يف   ، دادزت سوردلا  تأدب 

. ًاّیناجم
تناك دقف   ، ةایحلا يف  لمأ  نم  اًضعب  رعشتست  تأدبو  ةسئابلا  ةدرولا  تقرشأ 
يھو ّةرم  نم  رثكأ  اھسفن  تطبض  اھنإ  لب   . رثكأ ًاتاقوأ  دیعسلا  اھملاع  يف  شیعت 
دقو  ، راكذتسالا يف  ىرغصلا  اھتخأ  دعاست  وأ   ، ماعطلا دادعإ  يف  اھّمأ  دعاست 
دیلا لكش  ىرسیلا  اھدي  ّدلقتو   ، اھانیع قلغنتف   ، فزعلا ةیعضو  اھلمانأ  تّذختا 
ةمكحم ةضبق  يف  ىنمیلا  اھدي  قلغنت  امنیب   ، ءاوھلا عم  اھلمانأ  بعالتتو  ةیبلخملا 

يف لفسأللو  ىلعألل  اھكيرحت  يف  أدبتل   ، ةیّلیخت سوقب  ةكسمم  اھنأ  ول  امك 
دنھ ِقترت  مل  يذلا  شحولا  هبتني  الیك  اھمأ  اھترّذحو   ، اھتخأ اھتّھبن   . يمھو فزع 

! هیف هلباقتس  يتلا  لڤیل ) ـ( لا ىلإ  اھتبعل  يف  دعب 
دب هنأو ال   ، اھذاتسأب اھعمجي  اًّصاخ  اًئیش  ةّمث  نأ  نیقیلا  دح  ىلإ  ةقثاو  دنھ  تناك 
تّركف يتلا  ةجردلل   ، اًرخؤم اھب  اھسفنل  فرتعت  تأدب  يتلا  اھتاذ  رعاشملا  اھلدابي 

«! مالحألا ةریمأ   » ىلإ ةّنودملا  ناونع  رییغت  عم   ، ةباتكلا فنأتست  نأ  اھیف 
. اھلایح اًّزیمم  اًئیش  فشتكا  دق  مھدحأ  امبر 
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. ام ةقيرطب  ةفلتخم  اھنأ 
اھرعش نوكي  نأ  وأ   ، اھسبالم يف  ناولألا  قسانتب  متھت  دنھ  تأدب  ىتم  ذنم 
ةصیخرلا ةخسنلا  ّدرجم  ناك  ول  ّىتح   ، ام اًرطع  عضت  نأ  وأ   ، قیلي وحن  ىلع  اًفّفصم 

؟! ةریھش ةیسيراب  ةكرامل  ةّدلقملا 
هبش ةاتف  ليوحتل  ةّدع  تارم  يف  ةیفاك  ودبت  ةفیفخلا  تاسمللا  هذھ  ّىتح  نكلو 
لامج نأ  ولف   ، ءایشألا نم  ٍریثك  عومجم  لامجلا   . ةنتاف هبش  ةاتف  ىلإ   ، ةيداع
راصل  ، مامتھالا ضعب  عم   ، يجراخلا لكشلا  يف  لوبقلا  ضعب  هعم  عمتجا  حورلا 

. اًئجافم جيزملا 
نم دكأتتو  اًرارم  هب  لّصتت  ّتلظ   ، هضرمل ذاتسألا  رذتعاف  ّةرملا  كلت  تءاج  ىتح 
دحلا ىلإ  تقولا  لصي  نیح  لب   ، ءاودلا تقو  اھیف  نیحي  ةرم  لك  يف  ءاودلل  هذخأ 
لصاوتلا لئاسو  لالخ  نم  لصاوتلا  فنأتست  اھنإف   ، هیف لاصتالا  نكمي  ال  يذلا 

. ىرخألا ةیعامتجالا 
. روھزلا نم  ةقاب  هل  ترضحأ   ، هیلي يذلا  عوبسألا  يف  ایقتلا  نیحو 

ةقاطبلا ىلع  ةزجوملا  ةلمجلا  ةءارق  دنع  ًالیلق  ّددرتو   ، ةیئاقلت يف  ذاتسألا  اھلوانت 
: ةقفرملا

«. كتمالس  .. كیلع ينتقلق  »
. هب قطني  ام  دجي  ملو   ، ًالیلق ذاتسألا  كبترا 

: يھ تقطنف   ، رتوتلاو جرحلا  ليزت  نأ  تلواحو   ، طیخلا يھ  تطقتلا 
. كنم ينمرحي  ـه ال  للا  ، َياعم كبعتل  اًركش  ـ 

. قفر يف  اھدي  ىلع  نامیلس  ّتبر 
، اھیتنجو ىلإ  دعاصتي  مدلا  تدجوو   ، ءابرھكلا اھدسج  يف  ّثب  يذلا  قفرلا  كلذ 

. هّقرعتف اھھجو  ىلإ  دعاصتت  ًالبق  اھرعشتست  مل  ةرارح  ترعشتساو 
... سردلا أدب 

ىركذ تأدب  دقو   ، درولا ةقابو  ةقاطبلا  تاملك  هینعت  امیف  اًّركفم  اًكبترم  لظ  وھ 
. هدوارت  .. ام ٍّدح  ىلإ  ةقرؤم  ةميدق 

ةثيدح ىركذ  تأدب  دقو   ، دیلا ةسمل  رثأ  نم  زیكرتلل  ةدقافو  ةكبترم  تلظ  يھو 
. اھحور لخاد  ّلكشتتو  ّنوكتت 

. امھیلكل اًذقنم  دحلا  اذھ  دنع  ةصحلا  يف  فقوتلاب  كرتشملا  رارقلا  ءاج  دقف  اذل 
ىلع نايوقت  نیقاس ال  نم  نیعیفر  نیطیخ  ىلع  يشمت  ًاّیلعف  يھو  دنھ  ترداغ 

. اھلمح
دنھ تدقف  ةرباعلا  ةسمللا  ةوشنو  زیكرتلا  مدعو  كابترالا  نم  كلت  اھتلاح  ىلع 
نم اًریثك  تبرتقاو  اھتلاخ  ةنبا  تیب  تزواجت  دقو  اھسفن  تدجو  اذكھ   ، اھرذح

عارسإلاو اھتّقش  ىلإ  نامكلاب  دعصت  نأ  نیب  تراتحاو   ، ىرخأ ةرم  ّتددرت   . اھلزنم
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ىرخأ ّةرم  دوعت  نأ  نیبو   ، يناثلا هلمع  نم  اھدلاو  ةدوع  لبق  اًعيرس  هئافخإ  يف 
اھنامك تكرت  نإ  ةفئاخ  يھف   ، داتعملا وھ  امك  اھدنع  نامكلا  كرتتل  اھتلاخ  ةنبال 

نأ نكمتت  ضورفلا ال  أوسأ  ىلع  وأ   ، ىرخأ وأ  ةقيرطب  اھدلاو  هیلع  رثعي  نأ  لزنملاب 
سرد سفنتلا : يتذفان  رسختف   ، يلاتلا سردلا  دعوم  دنع  هب  لزنملا  رداغت 

. نامیلس ءاقلو   ، نامكلا
. يناثلا قيرطلا  تراتخاو  اھرمأ  تمزح  اذكھو 

. ةرشابم اھتھجاوم  يف  اھدلاو  تعضو  ةدحاو  ةياھنو  ةفلتخم  قرط 
. اھقورع يف  مدلا  دّمجت 

اھنامك نضتحت  تأدب  دقو  اھیلع  ًاّیشغم  طقست  تداكو   ، تمثعلت  ، تدعترا  ، تفجترا
ىھتنمب اھردص  ءفد  نم  هعازتناب  نوّمھي  يذلا  اھدیلو  نضتحت  ٍّمأ  ةوق  يف  ریغصلا 

. فنعلاو ةوسقلا 
. قّقشتت نأ  تكشوأ  روب  ضرأك  اھقلحو   ، فاج اھقير   ، اھفنتكي دوسأ  راود 

ةوق نم  ریثك  ىلإ  ْجتحي  ملو  اھتحتل  اھقوف  نم  ةمراص  ةرظن  دلاولا  اھیلإ  رظن 
. موعزملا دیلولا  هنُك  فشتكیل  ةظحالم 

. ةوسق يف  اھسھدو   ، اًضرأ ةیھتنملا  ریغ  هتراجیس  ىقلأ 
. قطني مل 

. لءاستي مل 
. يناسنإلا لصاوتلا  ءانع  هسفن  ّفلكي  مل 

. اھنضح نم  هتبیقحب  اھدیلو  عزتناو  مسح  يف  هدي  ّدم  طقف 
اھینیع تالسوتو  ةّقلعتملا  اھحورو  ئفادلا  اھنضحو   ، ناتثبشتملا اھاعارذ 
ِةھجاوم يف  نامكلا  ةبیقحب  ظافتحالا  نم  اھعیمج  نكمتت  مل   ، عمدلاب نیتقرورغملا 

. ةدحاو ٍدي 
. اًرذق ًابابس  ةملكلا  تناك   .. ىلوألا ةرملل  قطن  نیحو 

. ىوصقلا هتاجرد  ىلإ  لصو  دق  اھدلاو  لالتخا  نأ  دنھ  تكردأ  اھدنع 
، هرئاجس ناخدك  نیَتیھاو  َنيدي  هوحن  تدم  نيديدش  بعرو  لجو  يف  اھنكل 

. ٍلاغو سیفن  وھ  ام  لكب  همحرتستو  هفطعتست 
؟ بيوصتلا دعب  اھتّھوف  ىلإ  ةصاصرلا  ةقلط  دیعي  نم  نكل 

؟ لذعلا قبسي  نأ  دعب  هدمغ  ىلإ  فیسلا  دیعي  نم 
. اًضرأ نامكلا  ةبیقحب  ّةوق  نم  يتوأ  ام  لكب  بألا  ىقلأ  اذكھ 

. مّشھتي هعمست  يھو  اھردص  نم  اھبلق  علخناو 
حور نأ  دكأتي  يك  ةّدع  تارم  هسھدب  داز  لب   ، دحلا اذھ  دنع  فقوتي  مل  بألا 

. ًّةیلك ّتتفت  هنأو   ، تقھزأ دق  نامكلا 
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. اھّنیبتت مل  ىرخأ  تابابسب  اًمغمغمو   ، ةديدجلا هتراجیس  ًالعشم  اھرداغ  اذكھو 
جشنتو يكبت   ، ّمطحتم نامكو   ، ةئرتھم ةبیقح  بناجب  ضرألا  دنھ  تشرتفا 

. ةلیح ةلق  يف  بحتنتو 
. رھقلاو ةلآضلاب  غلاب  ساسحإ 

. يرُعلاو راعلاو  يزخلاب  ساسحإ 
مدع فكأ  تاطبخ  ىوس  اھعامسأ  ىلإ  لصي  الف  هلمكأب  ملاعلا  نع  لصفنت 
نأ لبق  اھدلاو  هب  ضّخمت  ام  لك  امنیب   . ةقفشلا هافش  تاصمصمو  قيدصتلا 

. ایندلا هذھ  يف  دیحولا  بیبحلا  اھدیلو  ضھجي 
. رذق ٍبابس   .. بابس تاملك  يھ 
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هاااامیليإو ایینسوأ  . ٥

. نامیلس نضحب  ملحت  ةیلاتلا  مايألا  لاوط  ةینسح  تلظ 
راضحتسا ةیغب  اھیعارذب  اھدسج  طیحت  يھو  ًانایحأ  اھسفن  تطبض  اھنإ  لب 

فلت لظت  مث   ، اھسفن نضتحتو  ةآرملا  مامأ  فقت   ، ىرخأ ةرم  هسفن  ساسحإلا 
. قرزألا بونادلا  تاسلاڤ  نم  اًسلاڤ  يدؤت  اھنأك  اھروحم  لوح 

اذھ لك  نكلو   . ًالصأ اًئیش  ينعي  رمألا ال  نإ  لب   ، اًئیش هنم  دصقي  مل  هنأ  ملعت  يھ 
لاوط تنمآ   . نامألاب روعشلاو  ءاوتحالاو  ءفدلا  لكب   ، نضحلا كلذ  اھِسني  مل 
روعش ىقبأ  نإف  اذل   ، ةیناسنإلا رعاشملل  ریبعت  ىقرأ  وھ  نضحلا  نأب  اھرمع 
يتلا يھو  كلاب  امف   . ًالفط ناك  نأ  تقو  هل  هيوبأ  ناضحأ  وھ  ربكي  نأ  دعب  ءرملل 

وأ راذنإ  قباس  نود   ، يفكي ام  امھنضح  نم  ذخأت  نأ  ىتح  لبق  اھيَوبأ  تمرح 
ءاج يذلا  نامیلس  نضح  ناك  ىتح   . عیطتست الف   ، نضح رخآ  ركذتل  دھاجت   . ريذحت
، ةلیحلا ةلقو  فعضلاب   ، عایضلاو هیتلاب  اھروعش  ىھتنم  ثیح   ، اًمامت هتقو  يف 

يدسجلا سمالتلا  كلذ  وھ  سیل  نضحلا  نأ  تركذت   . ةایحلا ةوسقو  ایندلا  ملظب 
يحور جایتحا  هنكلو   ، يدسجلا جایتحالا  هبوشي  وأ  ةبغرلاب  ّثولتي  امبر  يذلا 

كلذ نم  ًةيدام  لقأ  لقألا  ىلع  وأ   ، ةيدام ریغ  ًالاكشأ  ّذختي  امبرو   ، لوألا ماقملاب 
، مالكلاب  ، ءاعدلاب ٍّيدام  ریغ  نوكي  امبر  نضحلاف   . لدابتملا يدسجلا  كابتشالا 

. فتك ىلع  ةتیبرت  وأ  دي  ةسمل  لثم  ًةيدام  لقأ  لكشب  وأ   ، تارظنلاب
ةروصب اًحطس  ضعبلا  اھیلع  قلطي  يتلا  هئایلع  يف  ةیناث  هل  دعصت  نأ  اًریثك  تّركف 

. أطخ
. حطسلا اذھ  نطقي  اًریمأ  نأ  نوكردي  مھ ال 

يف تاویحلا  عاجرتساو  ةتیملا  داسجألا  ءایحإ  ةداعإب  ةريدج  ًاناحلأ  فزعي  هنأو 
اھفزعي يتلا  ةيرقبعلا  تامغنلا  هذھ  اھنّمض  دق  ـه  للا نأ  دب  ال  ةیھلإ  ةزجعم 

. نامیلس
. ءالیللا ةلیللا  كلت  اھراوجب  هفوقو  ىلع  هركشت  نأ  تّركف 

؟ هیلع هركشت  نأ  دوت  ام  اًّقح  اذھ  لھ 
. بقع ىلع  اًسأر  اھبلقو  اھتایح  ّریغ  يذلا  رمألا  كلذ  وھ  مأ 

. لبق نم  هفرعت  نكت  مل  ام  اھسفن  نع  فرعت  ةینسح  لعج  يذلا  ءيشلا  كلذ  هنإ 
؟ رضنأ تراص  امبر  اھترشب  نأو   ، ًاناعمل رثكأ  نآلا  اھینیع  نأ  اًحیحص  نوكيأ 

يتلا ال ةتباثلا  ءادوسلا  اھسبالم  نأو   ، اًقاستا رثكأو  لمجأ  اھدسج  راص  اًّقح  لھ 
ةریبخلا نیعألا  نع  ىفخت  ال  يتلا  اھتنتفل  ةيدبمو  ةمئالم  رثكأ  تراص  دق  اھریغت 
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. ةبقارُملا
. ىلعأ اھتاوطخ  عقوو  اًمیقتسم  اھرھظ  راص 

.. اھرمأل متھي  نم  ةّمث  نإ  ةحارص  مھل  لوقت  اھنأك  مھنیعأ  يف  نيرخآلا  ىلإ  رظنت 
ّفخیس  ، لیللا تاقوأ  كلحأ  يف  ىتح  اھدعاسي  نأ  هنكمي  راوغملا  اھسراف  نإ 

. رارمتساب ئفادلا  ّيخسلا  هنضحب  نامألاو  نمألاب  اھرعشیسو   ، اھتدجنل اًعيرس 
اھتعد ةبقتنم  ةدیس  دجتل  بابلا  ىلع  ةفیفخ  تاقرط  توص  اھلاسرتسا  عطقي 

: رتوت يف  اھب  ًةبحرم  لوخدلل 
. يلضفتا  .. دايز مأ  ًالھأ  ًالھأ  ـ 

سفن فلخ  نمحرلا  دبع  مأ  اھّترض  عم  میقت  يتلا  ىلوألا  ردان  ةجوز  يھ  دايز  مأ 
فرعت مل  اھنكلو   . ثانإ نھلك   ، لاجنألا نم  ةسمخ  عم  اھبابل  لباقملا  بابلا 

! نیمسالا نيذھ  ىوس  نیتأرملل 
بستكا نيأ  نم  اًضيأ  فرعت  مل  يذلا  دايز  وبأ  اھروزي  يك  اھنذأتست  ةأرملا  تناك 

؟ مسالا اذھ 
: ةاعَّدُم ةجھل  يف  تلاقف  ضفرلا  رایخ  اھمامأ  نكي  مل 

مأ ةجاحلاو   ، ضعب عم  نییبرتمو  تاوخا  انحا  اد   ، هحرطمو هتیب  ؛  يتخا اي  لضفتي  ـ 
. اھیلع رونو  ةمحر  فلأ   ، ينایبرم يللا  يھ  اھمحري  ـه  للا ردان 

ىرخألا هتجوزو  ردان  لخدیل  ًابناج  دايز  مأ  تّحنت  ةقباسلا  اھترابع  متتخت  نأ  لبق 
: ةیحتلا ًایقلمو  اًحوتفم  لاز  ام  يذلا  بابلا  نم 

ـه. للا ةمحرو  مكیلع  مالسلا  ـ 
. نیلخادتم نیتوص  يف  مالسلا  ناتأرملا  ّتدر 

: ةرايزلا نم  ضرغلاب  دايز  مأ  اھردتبتل  ياشلا  باوكأ  ةلماح  دوعتل  ةینسح  امھترداغ 
شاھل ام  تسلاو   . شعفنت ام  ادك  كدحول  كتدعق   . ةینسح تس  اي  ىقب  ّيصب  ـ 

ـه للا ـ ِكوخأ  سورحملاو   ، لیقت لمح  ةلياش  كنإ  نیفراع  انحاو   ، زاوجلا ریغ 
، ينعي فياش  ناك  دايز  وبأ  جاحلاف   ، ةياعرو جالعو  ةرتاكد   .. ریتك هتابلط  ـ  هیفشي

... هنإ
: ىلوألا هتجوز  هتأدب  ام  ًالمكم   .. انھ نم  مالكلا  طیخ  ردان  طقتلا 

عرشلاو  ، لمحلا كنع  لیشأ  ينإ  ضرغ  يل  ناك  انأ   ، ةینسح تخأ  اي  ةحارصلا  ـ 
ام يزو   ، ًاّيدسجو ًاّيدام   ، ردتقم ـهـ  لل دمحلا  ـ دحاولاو   ، عابرو ثالثو  ىنثم  ّللح 
ام لجال  اياعم  نیياج  مھنإ  لیلدب  نیقفاومو  نییضار  ةجاحلاو  ةجاحلا   .. ةفياش ِتنا 

. يد اھیف  ِتنا  يللا  ةلدھبلا  نم  لالحلا  تنب  اي  كّحيرأو   ، لالحلا يف  كبُلطأ 
مأ يناثلا  هجاوز  لبق  جاوزلل  ردان  اھبلط  نأ  قبس  دقف   ، اھل اًئجافم  بلطلا  نكي  مل 
يف هتبغرو   ، اھیلإ ردان  ةرظن  ىثنألا  سحب  ةینسح  فرعت   . ًةرشابم نمحرلا  دبع 
ةبارغ نم  مغرلابو   .. دايز مأ  ىتح  جوزتي  نأ  لبق  ةيادبلا  ذنم  امبر   ، اھب نارتقالا 
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جئار ریغ  اھقوس  نأ  اًصوصخ   ، ةمیلس ىلوألا  ةلھولل  ودبت  امھتّجح  نأ  الإ  بلطلا 
ٍنآ يف  ضيرم  قاعم  ٍخأبو  اھب  نارتقالا  يف  بغري  يذلا  اذ  نمف   .. لاجملا اذھ  يف 

؟ اًعم
دومحم جالعو  كفيراصم  لك  سب   .. ِكوخأ عمو  كتیب  يف  ِكّیلخ   .. ةینسح اي  ّيصب  ـ 

، عوبسألا يف  نیموي  ِكاعم  تابھ   ، لدعلاب هيدخاتھ  يعرشلا  كّقح  اًعبطو   .. َّيلع
. سيوك عرشلا  فرعأ  ينإ  ةفراع  ِتنإو   ، انبر عرش  اد   ، ةعمج تلات  لكو 

: تفاضأو همالك  ىلع  دايز  مأ  تنّمأ 
يس ةياعر  يف  يتخا  اي  كدعاسنھو   ، كتاوخا نوكنھ  نمحرلا  دبع  مأو  انأو  ـ 
بابلا نإ  ةيافك  اد   .. ضعب ىلع  نیحوتفم  اونوكیھ  نیتیبلاو   . هیفشي ـه  للا دومحم 

. بابلا يف 
نم عون  وھ   .. نیتیبئذلا هینیعب  اھيوتحي  ردان  امنیب   ، ءاعدلا عضو  يف  اھیّفك  تعفر 

كمھتلت يھ  لب   ، نامألاب راعشإ  الو  ءاوتحا  الو  اھیف  ناضتحا  ال  يتلا  تارظنلا 
. نانئمطالا مدعو  جرحلاب  كرعشتو  كّيرعتو 

؟ كوربم فلأ  لوقنو   ، ةینسح اي  ىقب  ةحتافلا  ارقن  ـ 
ةحتافلا ةءارقل  اًدیھمت  عضولا  سفن  يف  هیَّفك  ردان  عفر   ، رخآلا وھ  هرودل  اًنقتم 

. امھوذح نمحرلا  دبع  مأ  تذح  نأ  تثبل  ام  مث   ، ةیعامجلا
. فقوملا اذھ  يف  كبترتس  تناك  ةميدقلا  ةینسح 

ال عمتجم  تارظنو   ، اھیف بغري  دیحو  صخش  حاحلإ  نم  اھسفنب  ةاجنلل  قفاوت 
. اھمحرت

. ملستستو عضختو  خضرتس  تناك  امبر 
. كلذك تسیل  ةیلاحلا  ةینسح 

. نیتعمال نینیعب  رھظلا  ةدورفم  ةقوشمم  تفقو  ةیلاحلا  ةینسح 
: زتھي قثاو ال  توصب  تّملكت  ةیلاحلا  ةینسح 

. ةّجاح اي  تقفاو  ول  اھارقن  ةحتافلا  ـ 
اھتاوطخ ذاختا  يف  تأدب   .. ةوقلا اھحنمي  يذلا  نمآلا  نامیلس  نضح  ًةیعدتسم 

: اًحوتفم لازي  ام  يذلا  بابلا  ةھج 
. مكّتلط نم  شانمرحي  ام  انبر   ، يوق ةركشتم   ، جاح اي  ةزيزع  ةوطخ  ـ 

أدب ٍةجھل  يف  لاقف   ، اًّدیج هتطخ  دعأ  دقف  قيدصت  مدع  يف  هیتجوز  ىلإ  ردان  رظن 
: بضغلا اھیلإ  ّبرستي 

.. يلایللا صاصن  يف  اھتیب  بيرغ  دح  لّخدت  ةدحاولا  نإ  نم  نسحأ  دیكأ  زاوجلا  ـ 
. ّلجو ّزع  ىلوملا  شرع  هل  ّزھتيو  مارح  ىقبي  ىتح  اد  ؟  ةینسح اي  هيإ  الو 

نأ الإ   .. رتتسم ديدھت  نم  هلمحت  امب  ًالیلق  اھّتزھ  ردان  تاملك  نأ  ةینسح  فرتعت 
. عجارتت اھلعجي  يذلا  دحلل  صقانت  دق  نكي  مل  اھيدل  ةعاجشلا  بوسنم 
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. عیمجلا يدھي  انبر   ، ةحیصنلا ىلع  جاح  اي  نيّركشتم  ـ 
: هتخأ ًايدانم  ّهوشملا  نھاولا  دومحم  توص  نآلا  يتأي 

. ایینسووووأ اي   ، ایینسووأ ـ 
: ةنذأتسم هرخآل  هحتفت  بابلل  ةینسح  مھمّدقتت 

ةجاح الو  هتيالم  ّقرغ  هیقالت   . َّيلع هدنیب  دومحم  داولا  ةعامج  اي  شلعم  ـ 
انوتّرون  ، ةشحو ةجاح  يف  شوكلیجن  ام   ، شینوذخآت ام   . هل اھّریغأ  ينزياعو 

. مكّیلخي انبر   ، لود نیتيوشلا 
، قيدصتلا مدعو  ةبیخلا  لايذأ  نارجرجي   ، هل دوجو  ال  يذلا  دايز  اََوبأ  بحسنا 

. اًضيأ وھ  هل  دوجو  يذلا ال  نمحرلا  دبع  مأ  امھعمو 
. انھ نم  ّترم  دق  ةفصاع  نأك 

يف هقلغتل  بابلا  ىلإ  اھرھظ  تدنسأو   ، ةوق يف  قفخي  اھبلقب  ةینسح  تّسحأ 
. قلغني مل  بابلا  نكلو   ، ثادحألل ةیفلخ  ةّرركتملا  دومحم  تاءادنو  ةریبك  ةدیھنت 
مھباب توص  مث   ، هیتجوزو ردان  نیب  ةلدابتملا  حایصلا  تاوصأ  نآلا  اھیلإ  لصي  ناك 

. مالسب اھیلع  ّرم  هنكلو   ، اًتیقم اًسوباك  ناك   . ّةوق يف  قفصي 
دومحم ةفرغ  هاجتاب  ًالیلق  ضرألا  قوف  قفر  يف  ریطت  تأدب  ةّمونملاك  ءودھ  يف 
ءاملاب هتألم  اًریبك  اًقبط  ترضحأ   ، ّففأت وأ  رجض  نودو   . هیف اّھنظ  قدص  يذلا 
ىقیسوم نم  ٍيْحوب   . نیمسایلا ةحئارب  مامحتسا  لئاس  نم  ٍلیلقو  ئفادلا 

عزنت تأدب   ، اھحراوج لكو  اھحور  لمشتل  دعاصتتو  ةینسح  لخاد  نم  ثعبنت 
نإ عقاولا  يف   . لجخلاب ساسحإ  وأ  ّففأت  نود   ، ةعطق ًةعطق  ةلتبملا  اھیخأ  سبالم 

. ربكي نل  يذلا  اھنبا  هنأ  ىلع  رمألا  عم  لماعتت  تاونسلا  كلت  لاوط  ّتلظ  ةینسح 
اًّصلقت ترعشتسا  يتلا  كلت  مأ  ّيأ  ؟  هسبالم اھریغصل  ّریغت  يھو  ّففأتت  مأ  ُّيأ 
اًموي نوكلا  َفَرَع  لھ  ؟  اھدبك ةذلف  خاسوأ  نیتيراعلا  اھيدیب  ليزت  يھو  اھتدعم  يف 

ضيرملا قاعملا  اھیخأو  ةینسح  نیب  ّدلوت  اذكھ  ؟  مألا َّبح  هتردق  يف  قوفي  ًاّبح 
ریصیس  ، هّمأ ىلع  ًالیقث  ًالمح  عیضرلا  لفطلا  ریصي  نیح  هنإف  اذل   . بحلا اذھ  سفن 

، ةیھاو اھل  ةبسنلاب  امھتّجح  نأ  هاتجوزو  ردان  فرعي  الأ   . كلذك اھل  ةبسنلاب  دومحم 
اًدبأ ال اھنكلو   ، ةبوغرم نوكت  نأ  اھبجعي  ةأرما  يأ  اًّقح  ؟  ةیقیقحلا هتبغر  فرعت  اھنأو 

نوكي نأ   . ىرتشتو عابت  ةعلس  ىلإ  ّلوحتت  نأ   . اًفرِص ًاّيدام  رمألا  نوكي  نأ  اھبجعي 
نكمملا نم   . كلمي ام  نمض  اھكالتماول  اھئانتقا  يف  رخآلا  ةبغر  نم  اًعبان  اھل  هُّبح 
ةیعبتلاب ينعي  ّهنكل ال   ، اًكنض هتشیعو   ، ةّقیض هتایحو   ، ةبعص ءرملا  فورظ  نوكت  نأ 

يف وھف   ، الغو داز  امھم   ، ام ٌرعس  ءرملل  نوكي  نأ   . نمث الب  وأ  اًصیخر  نوكي  نأ 
فئازلا نامألا  يرتشت  نل  يھو   . ةیقیقح ةمیق  الب   ، صیخر هنأ  ينعي  ةياھنلا 
. اھرئاود تاقلح  تمكحتسا  امھم   ، صیخر ّيدام  ءيش  ىلإ  اھسفن  ليوحتب 

اًنحل ندندت  يھو  هرعش  هل  طّشمت  تأدبو   ، اھیخأ میمحت  تھنأ  دق  ةینسح  تناك 
اھتئبعت متي  يتلا  نم  ةّدلقم  ةصیخر  رطع  ةجاجز  تبلج   . هظفحت اھنكلو   ، هفرعت ال 
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يف مستبي  وھو  نینیعلا  ةضمغم  همّمشتت  هتبقر  نم  تبرتقا  مث   . اھب هتّشرو  ًاّيودي 
اھداوس طلتخي  يتلا  ةّھوشملا  ةسوقملا  هنانسأ  نیبتف   ، ةیقیقح ةداعس 

: باجعإ يف  فتھت   . اھرافصب
! سنرب  ، ةدوح اي  ـه  للاو سنرب  ـ 

: لوقي وھو  عومسم  توصب  ءاوھلا  يف  دومحم  اھّلبق 
. ایینسوأ يوااأ  ّكبِح  ـ 

. يبیبح اي  كیف  توماب  انأو  ـ 
تعمس نیح   ، حوتفملا اھردص  ةحتف  يف  تلفت  مث   ، تدعتراو ةینسح  تلفجأ 

: تقھشف ةشھد  يف  هتھج  ترظن   . ةفرغلا باب  دنع  ًایلاتتم  اًفیفخ  اًقیفصت 
؟ يازا تیج  تنإ  ؟  نینم تلخد  تنإ  ؟  اد هيإ   .. ... آ .. آ ؟ آ نامیلس يس  ـ 

اًديدش اًقوت  رعشتست  تأدب   . هیلع اھانیع  تعقو  ذإ  اھدسج  يف  ةدعرلا  ترمتسا 
ّونرلا نم  عون  طقف  وھ  لب   .. اھتارظن يف  ةبغرلل  رثأ  يأ  دجوي  ال   . هتتیبرتو هنضحل 

. ةوھش الب  يناسنإلا  فیفعلا  قوشلا   .. يناحلا
: ةداعس يف  اًددرم  هآرمل  دومحم  جھتبا  امنیب  هھجوب  نامیلس  قرطأ 

. هیییییییییھ هیییییھ   ، هااامیليإ  ، هاامیليإ ـ 
هّلبقيو هیلع  ّملسي  دومحم  نم  برتقاف   ، ًایفاك ًابیحرت  ةجھبلا  كلت  نامیلس  ربتعا 

: اًعم ٍنآ  يف  اًرذتعمو  اًرّسفم   . هسأر يف 
بابلا تیقل  امل  تشوغوتا  انأ  سب   ، يدصق شناك  ام   ، ةینسح اي  ـه  للاو فسآ  ـ 

. ةجاح ّالو  ةلكشم  هیف  نوكي  نسحال  تلخدف   ، ربخ الو  سح  شیف  امو   . حوتفم
قرخأ هفرصتو   ، اًّدج ًایھاو  هقطنم  ناك  دقف   ، روثت نأ   ، بضغت نأ  ضرتفملا  نم  ناك 

. اًّدج
. ناذئتسا نود  اذكھ  امھیلع  هلوخدل  ّهبستو  هدرطت  نأ 

. هنضح يف  اھسفنب  يقلتل  ةديدش  ةعرس  يفو  هوحن  يرجت  نأ 
. ثدحي مل  وھف   ، ضرتفملا ناك  ًاّيأ 

ءاجف  ، عزاولاو ةقاطلا  دقتفم  فیعضلا  موللا  نم  اًعون  جتنأ  تاضرتفملا  عراصت  نكلو 
: عنقم ریغ  وحن  ىلع 

حصي ادك  وھ   ، نامیلس يس  اي  ةجاح  الو  حنحنتت  الو  ّطبخت  تنك  شم  بط  ـ 
؟ كضرب

. هعيرقتو هتبضغ  نم  لمحي  امم  رثكأ  هلالدو  هجنغ  نم  لمحي  عئاملا  ضارتعالا  ناك 
وحن ىلع  ئطخم  هنأ  اًكردم   ، ًالعف هفقوم  جرحب  نامیلس  رعشیل  ًایفاك  ناك  هنأ  الإ 
هھجوب قرطأ   ، اھلجخأ قدص  يف  رذتعاف   . هیجوتلا وأ  رظنلا  تفل  ىلإ  جاتحي  ، ال  ام

: جورخلل هقيرط  ذختي  وھو  مغمغو   ، اًضرأ
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محإ ریغ ال  نم  ادك  مكیلع  تلخد  ينإ  فسآو   . مكیلع تنّمطا  ينإ  ـه  لل دمحلا  ـ 
. روتسد الو 

قّدصيأ  . ةوعد الب  لزنم  ماحتقاو  اذكھ  لوخدلل  هعفد  يذلا  ام  اًّقح  نآلا  يردي  ال 
ام عون  نم  اًنینح  رعشتسا  هارت  مأ  ؟  اًرذع هسفنل  اھذختا  يتلا  ةدیلبلا  ةّجُحلا  ًالعف 
هنإ لب   ، اھدحو ةینسح  ّریغي  مل  نضحلا  نأ  ةقیقحلا   . هل اھجایتحاو  ةینسح  فعضل 

جایتحاب هراعشتسا  نم  رثكأ  ركذلا  ریثي  ال   . نامیلس لخاد  اًرثأ  كرت  ام  وحن  ىلع 
كلذ  .. يونعملا جایتحالا  لب   ، يدسجلا جایتحالا  نع  انھ  ثدحتن  ال   . هل ىثنألا 
ءالؤھ  ، ءاطشنلا فھكلا  تالاجر  نم  لئاوألا  هفالسأ  تايركذ  ركذلل  دیعي  يذلا 
راھنلا رخآ  نودوعي  مث   ، ةوسك وأ  ماعط  نع  اًثحب  اًثیثح  ضرألا  نوبوجي  اوناك  نيذلا 
دادعإ نم  ةیلیللا  مھتزئاج  ىلع  اولصحیل   ، مھتالئاعو مھتاجوز  فانكأل  نیكھنم 
كلت لایح  ام  ءيش   . نكسلاو ةجوزلا  عم  فیطل  تقو  ءاضقو  ذيذل  نخُس  ءاشع 
نوكي نأل  هوعدي  ءيش   .. مامتھالاو ةیلوؤسملاب  هرعشي  ةيرطفلا  ركبلا  ىثنألا 

. جایتحا يأل  ًابّسحت  اًرضاحو  اًدوجوم 
. اھعم قحلا  ناك  نإو   ، اذكھ هتجرحأ  اھنأل  اًديدش  اًمدن  ترعشتسا  اًضيأ  يھ 

؟ هركشتل هترايز  يف  تّارمو  تّارم   ، ركفت تناك  نم  يھ  تسیلأ 
؟ ًءاقل امھل  بتكي  نأ  ريدقلا  ّيلعلا  تجر  دق  ـ  اھملعت ةیفخ ال  ةقيرطب  يھ ـ تسیلأ 

؟ ةیفخلا انتاءادنل  بیجتست  كلذك  رادقألا  سیلأ 
كلاح نم  ریتكب  نسحأ  ِتنإ   ، ةریغص ةجاح  ةینسح  اي  كلوقأ  زواع  تنك  سب  انأ  ـ 
دحاو لمأ  ول  ىتح   ، لمألا ىلع  كتایح  يف  يّرودو  عقاولل  شیملستست  امف 

. ةاجنلل كقيرط  نوكیھ  اد  وھ  نأل  شوھیتلفت  ام  هیقالت  املو   ، ریغص
هقيرط يف  ةفرغلا  نامیلس  دسج  رداغ  امدنع  اھترعشتسا  ةدئاز  بلق  ةقفخ 

دعب ساعنلا  تايادبو  بؤاثتلا  هیلع  ادب  يذلا  دومحم  اھقیقش  ىلإ  ترظن   ، جورخلل
تناك  . ةفاظنلاو ةياعرلاب  هاتلمش  نیتللا  نیتیناحلا  نيدیلاو  ئفادلا  ماّمحلا  ریثأت 
هبش خألا  اھل  باجتسا   ، يردت نأ  نودو  اذكھ   ، ام وحن  ىلع  قطني  نأ  هيدجتست 

: ءادنلا فنأتسا  نیح   ، مئانلا
! هاااامیليإ هاامیليإ ! ـ 

اھتدجتسا يتلا  ةصرفلا  ناك  هنأ  الإ   ، نیبي داكي  ال  لب   ، اًنھاو اًفیعض  هتوص  ناك 
: تفتھف

! هيإ كنم  زياع  هفوش  ىلاعت  كیلع ! هدنیب  دومحم  داولا  نامیلس ! يس  اي  ـ 
: اًحاحلا رثكأ  توص  يف  تفنأتساف   . ّدر اً قلتت  مل 

! نااامیلس يس  اي  يدنفأ ! نامیلس  يس  اي  ـ 
تاوطخ عقوو   ، اھباب قالغنا  توص  اھیف  تعمس  يتلا  ةظحللا  يھ  كلت  تناك 

، اھسفن ىلع  موللا  ءاقلإ  يف  بغرت  تناك   . هحوطس ىلإ  اًدعاص  تفاخلا  نامیلس 
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دومحم هجو  ىلإ  اھنم  ةرظن  نكلو   ، نامیلس ىلع  ىرخأ  ةرظن  ءاقلإ  ىتح  وأ 
ءفدلاب ساسحالا  اھیلإ  داعأ  ئناھلا  مونلا  ةلبقتسم  فرفرت  ُهانفجو  يكئالملا 

. نامیلس نضح  هنأك  اًمامت   ، ةنینأمطلاو نامألاو 
. اھتارظنب هّعیشت  يھو  ةعادو  يف  تمستبا 

اًنضح  ، اھیخأ فتك  ىلع  ةتفاخلا  اھتتیبرتو  اھتارظنو   ، ىرخألا يھ  اھتماستبا  تناك 
. اًریبك

. مالحأ نم  ملاعل  ّرح  يرایتخا  طوقس  يف  اھینیع  ضمغت 
، لبق نم  هعمست  مل  ٌّيفخ  ٌنحل  ةمئاھلا  اھحورل  ّبرستي   ، ةكئالملا هتلمح  امنأك 
اًءزج ریصت   ، اھنيوكت قئاقد  يف  لخدتو  اھب  محتلت   ، اھمسج ايالخب  هتامغن  طلتخت 

، ءيضيو  ، طشني نآلا  أدب  هنكلو   ، اھايانح نیب  اًءوبخم  هب  تدلو  دق  اھنأك  اھنم 
. اھتّارذ عم  لعافتيو   ، ضبنيو  ، ضمويو
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اًمھو كسفنل  قلخت  نأ  . ٦

ةرشع ثالثلا  هتاونسب  ةقھارملا  وحن  ىلوألا  هتاوطخ  وطخي  يذلا  يبصلا  زفقي 
هتارطق سمالتو  ءاملا  رثانتي   ، ةریغص ةموتكم  ةلبنق  ریثأت  هتزفق  ثدحتف  ءاملا  ىلإ 
تاظحل عتمأ  نم  ةدحاو  يف  حبسملا  ةفاح  ىلع  هرظتنت  يتلا  مسابلا  همأ  هجو 

اھنم نیبي   ، نیتعطق يذ  هويامب  ةباش  ةاتف  ىري  وھو  ًالیلق  ىتفلا  رّمستي   . اھتایح
اًفیفخ ًاّبلصت  رعشتسي   . شعنملا ءاملا  يف  اھیمدق  فارطأ  ّللبت   ، رتسي امم  رثكأ 
وھو شجألا  هدلاو  توص  عم  اًمامت  يفتخي  ئجافم  موجو  هبیصیف   ، هيذخف نیب 
هسفن عضيو  مارحلا  ىلإ  رظني  نمل  اھریعسو  منھجو  روبثلاو  تاليولاب  هدعوتي 
فئازلا هابتنالا  امّھلحم  ّلحيو   ، موجولاو ّبلصتلا  يفتخي   . نتفلاو تاوھشلا  ةسيرف 

فلخ نم  عفاي  باش  يتأي  ةظحللا  سفن  يف   . لعفي مل  هنأب  ةبذاكلا  تاناميألاو 
يھو باشلا  دي  ریغصلا  قھارملا  ىري  هیفخ  نیعب   . حبسملا وحن  اھعفدي  ةاتفلا 

، ّفاج اً هقلح  سحیف   ، اًمامت يدثلا  تحت  اھرصخ  دنع  يراعلا  ةاتفلا  دلج  سمالت 
. ًالعف هدشر  ىلإ  هدیعتل  دلاولا  ةعفص  يتأت  ةرملا  هذھ   . ةیناث ّبلصتلا  هدواعيو 

: ّشجألا رداھلا  بألا  توص  يتأي 
فیصم الو  يدان  يل  يلوقت  . ال  يد اھیف  انیتبج  يللا  منھج  ةرؤب  نم  ّةیلو  اي  ّالي  ـ 

هنیع يّحتفتو  داولا  ةرطف  يل  يدسفت  ةزياع   . رانلا رفح  نم  ةرفح  يد   . نونزحي الو 
لك يف  نايرعلا  صیخرلا  محللا  كبجاع  ّالو  ةمرُح  اي  ّالي   . مارحلاو ةوھشلا  ىلع 

؟ اد ّةتح 
مل يذلا  ردان  دیحولا  اھنباب  اھعاتمتساو  اھتداعس  ةظحل  نم  اًعيرس  مألا  جرخت 

. دسفي داك  ىتح  لالدلا  تطرفأو  نانحلا  تقدغأف   ، هریغب ـه  للا اھقزري 
يراعلا هبش  حبسملا  ةاتف  دسج  ىوس  هدلخب  رودي  الو  ردان  مان  ةلیللا  هذھ  يف 

. اھسملت باشلا  ديو 
هسبالم ىلع  ةذافن  ةحئار  اھل  ءارفص  هبش  ةعقب  دجو  حابصلا  يف  ظقیتسا  نیحو 

ىلإ ماقف   ، همون ءانثأ  هسفن  ىلع  لاب  دق  هنأ  نظف   ، ةءالملا نم  ٍءزجو  ةیلخادلا 
. هّكلمتي مدنلاب  رھاق  ساسحإو  ماّمحلا 

نأ نود  هسبالم  عفرو  ناذئتسا  نود  ماّمحلا  همأ  هیلع  تلخد  امدنع  ردان  ضفتنا 
: ةلئاق كحضلا  يف  همأ  ترجفناف   . هّلوبت لمكي 

كل ّریغاب  تنك  يللا  انأ  اد  داو ! اي  كّمأ  انأ  اد  ؟  ةروّدن اي  كّمأ  نم  فسكتتب  تنإ  ـ 
؟ هيإ الو  امام  ىلع  ِتربك  ؟  اضیب اي  هيإ   . كیّمحأو

: همأ تعباتف   . ةموھفم ریغ  ءایشأ  ردان  مغمغ 
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كفّیلأ ناشلع  ضعب  عم  ىّمحتسن  ىلاعت   . يبیبح اي  ةروّدن  اي  كیّمحأ  يجیت  ام  ـ 
. تلخد ام  يز  نّفعم  علطتب  كدحول  ىّمحتستب  امل  تنا  نسحال   . سيوك

: اًمساح اًحضاو  ًایلاع  هتوص  ءاج  نآلا 
! ااااااأل ال  ينیّمحت ال ! ال ال ال ! ًدبأ ! نكمم  شم  امام ! اي  ال  يد ! ينیّمحت  ّالإ  ـ ال ال ال !

يھو اھرھظ  ىلع  يقلتست  نأ  هعم  تداك   ، ربكأ كحض  ةبون  يف  همأ  تقرغتسا 
: عباتت

؟ اااھ  .. كیلع فلحأ  شینّیلخت  ام  ـ 
يف  . هنضتحتل مألا  هنم  تبرتقاف   ، اھنیح ءاكبلا  ىلع  اًكشوم  فجتري  ردان  ناك 
اھكرتو ملستسا  اًعيرس  هنكلو   . هلوب ةعقب  ىرتس  اھنأ  هنم  اًّنظ  لفجأ  ةيادبلا 

ریبك ملاعك  هّمأ  نضح  نأ  رعشتسي  وھو  ًاّیجيردت  أدھیف   ، ديدش ءفد  يف  هنضتحت 
. ماني نأ  كشوي  ىتح  اًمامت  هدسج  يختريو  اًديور  اًديور  هرتوت  ّفخي   . هيوتحي
هسبالم اًعضاو   ، هسبالم علخو  سابرتلاب  ماّمحلا  باب  قلغأ   .. مألا ترداغ  نأ  َروف 

ناكم هيدیب  حسمو  مامحتسالا  نم  غرف  نأ  دعبو   ، تالمھملا ةلس  يف  ةیلخادلا 
دق ةذاّفنلا  ةحئارلل  رثأ  لك  نأ  دكأتلا  ًالواحم  اھمّمشتي  هفنأ  وحن  اھعفر   ، همراحم
راثآ ىلع  يوتحي  يذلا  ةلسلا  سیك  هجورخ  دنع  ذخأي  نأ  عبطلاب  هتفي  مل   . لاز
عضو لب  دحلا  اذھ  دنع  ىتفلا  فقوتي  مل   . تاطبر ةّدع  يف  هقالغإ  مكحيو   ، ةميرجلا
نكي مل  ریبكلا  سیكلا  نأ  مغرو   . خبطملاب ریبك  تالمھم  سیك  يف  ریغصلا  سیكلا 

تالمھملا قودنص  يف  هب  يقلیل  هذخأو  اًضيأ  وھ  هقالغإ  مكحأ  هنإف   ، اًئلتمم
. عراشلا رخآ  يف  ریبكلا  يندعملا 

: عومسم توص  يف  ناشخشخي  ناسیكلاو  همأ  توص  هءاج 
؟ ردان اي  نیف  حيار  ـ 

. میج ويدیڤلاب  هيوش  هاعم  بعلأ  ةدامح  ىلع  يدعأو  امام  اي  ةلابزلا  يمراھ  ـ 
. لوألا رطفا  بیط  ؟ ! میج ويدیڤ  يل  لوقتو  مونلا  نم  يحاص  اسل  تنإ  داو  اي  ـ 

. ةدامح عم  رطفاھ  ـ 
. كنم لعزت  امام  شّیلخت  ام   ، ةروّدن اي  سيوك  رطفت  ـ 

. امام اي  رضاح  ـ 
دقف  . ددرت يف  ضفر  هنأ  الإ   ، لوخدلل هوعدت  همامأ  ةینسح  مأ  دجیل  بابلا  حتفي 
ةيراع ةریصقلا  اھتمانمب  ةینسح  ىري  امبر  ًالیلق  لخدي  نأ  ةلھول  هرطاخ  يف  لاج 
يتلا ةبیصملا  كلت  ّركذت  هنأ  الول   ، نییمانلا اھیيدث  نم  ءزج  رھظي  ثیح  فاتكألا 

. هدي يف  اھلمحي 
ام ناك  يذلا  ةدامح  هتلاخ  نبا  ىلع  جرعيو  اًعيرس  تالمھملا  سیكب  ردان  يقلي 
ةكرات ًاّیھش  اًروطف  ةدامح  مأ  امھل  تدعأو  ّركعم  جازمب  ةدامح  ظقیتسا   . اًمئان لازي 

. اھتخال اھترايز  ءانثأ  تاقامح  ّيأ  ابكتري  الأ  امھیصوت  يھو   ، امھدحو نییبصلا 
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. هتلاخ روطف  اياقب  كولي  لاز  ام  ردان   . قلغي بابلا  توص  عامس  ىدل  ةدامح  زّفحت 
: دایتعا يف  هیلع  ّدر   . نآلا هلعف  يف  بغري  اّمع  هايإ  ًالئاس  هتلاخ  نبا  ىلإ  رظنف 

؟ لاتروم الو  افیف  الو  لادیم  ـ 
: لوقي وھو   ، ةنسب هتلاخ  نبا  ربكي  يذلا   ، ةدامح ٍثبخ  يف  مستبا 

نكاس يللا  لئاو  داولا  نم  اھتدخأ  ةياھيدیس   . لود لك  نم  نسحأ  يللا  يدنع  ـ 
. سماخلا رودلا  يف 
؟ هيإ ةياھيدیس  ـ 
. فوشن ِتقولد  ـ 

. ملیفلا أدب  دقو  رتویبموكلا  ةشاش  مامأ  بنج  ىلإ  ًابنج  ناقھارملا  قصتلا  اذكھو 
دي ىأر   ، ةّدشب نخسيو  ّقرعتي  هدسجو   ، ةرملا هذھ  اًديدش  ًابُّلصت  ردان  سحأ 
يف سفنتيو   ، دارطا يف  اھكيرحت  يف  أدبیل  ةیلخادلا  هسبالم  لخادل  دتمت  ةدامح 

لھجلاب هايإ  اًمھَّتم  هتلاخ  نبا  ّهبسف   ، هلعفي ّمع  ةجاذس  يف  ردان  لءاست   . ةّدش
. هسفن حيریل  هلعفي  ام  راصتخاب  هل  حرش   ، ةحوحللا تالؤاستلا  عم  نكلو   ، ّفلختلاو

رعشتسا هملعي  ال  ببسلو  اًضيأ  هنكلو   ، ةرباعلا ةذللاب  هساسحإ  ردان  ركني  ال 
حوضفم هنأ  سحأف  هدلاو  لباق  لزنملل  هتدوع  قيرط  يفو   ، بنذلاب اًضباق  اًساسحإ 

. ةلاحم ثدح ال  ام  فرعیس  هنأو  همامأ 
. ردان اي  عماجلا  يف  رصعلا  يلصن  َياعم  ىلاعت  ـ 

هل زوجي  الو  ةراھط  ىلع  سیل  نآلا  هنأ  دكأتم  هنإف   ، اًریغص ناك  اًردان  نأ  نم  مغرلاب 
هیبأل اھلوقي  نأ  نكمملا  نم  يتلا  ةبسانملا  ةجحلا  ام  ىرُت  نكلو   . عماجلا لوخد 
بھذف هدلاو  ىلع  هب  دري  ام  دجي  مل  ةرشع  ةثلاثلا  ىتف  عبطلاب   . كلذ ىدافتي  يك 

نع ينغتسیس  كلذب  هنأك  نیترم  أضوتي  نأ  لواحو   . اًمغرم دجسملا  هعم 
ال هطخسیسو   ، هاري ـه  للا نأ  فرعي   ، ىرخأ رخؤيو  اًقاس  مّدقي  لخد   . هلاستغا

. اًريزنخ وأ  اًدرق  ةلاحم 
................................................

... رداااان خیش  اي   ... ردان خیش  ـ 
. حوحل توصب  هيداني  لیعامسإ  خیشلا  توص  ىلع  هدورش  نم  قافأ 

ةریبكلا ةلیطتسملا  ةلواطلا  كلت  لوح  نیعمتجملا  هوجو  ًالّمأتم  هلوح  ردان  تّفلت 
. ةوخإلا دحأ  اھكلمي  ةكرشب 

 ......... ـ
ىلع ةحفص  ماك  هیف   ، مھیلع ـه  للا ءاش  ام  سيوك  نیلاغش  تنلا  عوتب  لایعلا 
نم ةمعنو  لضف  اھیف  كياللاو  ریشلا  بسنو   ، يوق دماج  لغش  نیلماع  كوبسیفلا 
ىلع هضرب  مھلغش  نیلماع  مالعإلاو  ةموكحلاو  ةیلخادلا  يف  انناوخإو  ـه.  للا دنع 

ـه! للا ءاش  ام  يوق  يوق  انیلع  نییضار  رابكلا  اندایسأو   . يوق لیقت 
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. ادك لبق  هیلع  انقفتا  انك  يللا  دض  اد  مالكلا  سب  ـ 
. تّریغتا تامیلعتلا  ـ 

ةتح لك  يف  انوّھوشيو  ةیعرشلا  ىلع  اوبلقنيو  ّسيرلا  اولیشي  َّمھ  ينعي  ـ 
خیش اي  ال  ؟ ! ةطخ يد  نإو   ، نیقفتم انحإ  نإ  يل  لوقتو   .. ارتفالاو بذكلاب 
مھنع شفرعن  ام  يللا  رابكلا  اندایسأ  ةياكحو  موك  ّهلكو  يوق ! ریتك  اد  لیعامسا !

. ينات موك  يد  ةجاح 
: مدمديو دعري  وھو  ًابیھم  اًقالمع  ادبف  ةمارص  يف  لیعامسإ  خیشلا  فقو 

يد ؟  يد ةلئسألا  لأستب  ىتمإ  نم  ؟  هيإ الو  ردان  خیش  اي  كسفن  تیسن  تنإ  ـ 
ام فسألل  اد  نكل   ، ينلعلا روھظلا  ادك  لبق  ةطخلا  تناك   . ةلحرملا تابلطتم 
ام دحل  ليوط  تقول  راظتنالا  عفني  شناك  امو   ، هنيزياع اندایسأ  يللا  ققحیب  شناك 
لكو يد ! ةلحرملا  تابلطتم  اد  بالقنالا   ، يطارقوميدو يملس  رییغتلا  يجیي 

، هرود يشذّفني  ام  يللا  نأل  هذّفني ! مزالو  رود  هیل  ةریبكلا  ةرودلا  يف  دحاو 
. هریغ يجییھ 

، اھب وھلي  ناك  يتلا  لومحملا  ةشاشو   ، هكولي يذلا  كاوسلا  نمؤم  خیشلا  كرت 
: لءاستي وھو 

نیلامع يللا  اھتمزال  هيإ  لاّمأ   .. لیعامسا خیش  اي  مھاف  شم  نامك  انأ  ةحارصلا  ـ 
نیيراحتناو تاریجفتل  انلصو  ام  دحل   .. يد ةیحانلا  نمو  يد  ةیحانلا  نم  اوعقي 

تابغرو ةلحرملا  تابلطتم  يد  يل  لوقتب  ماد  ام  ؟ ! انیلع ةديدج  اھلك  تاجاحو 
لك اھتمزال  هيإ   .. موسرمو ّططختم  هلك  نإو   .. انیلع نییضار  اوقبي  ناشلع  اندایسأ 

؟ يد اياحضلا 
: باجأ هنكلو  لیعامسإ  خیشلا  ىلع  ربصلا  غارف  ادب 

مزال  ، ةقیقحلا يز  نوكي  مھولا  ناشلع  ًایناث   . ةجاح الو  ةديدج  شم  يھ  ًالوأ  ـ 
يرجت اھلك  سانلا  امل   ، ةقیقحلا وھ  ىقبي  مزال   ، ةقیقحلا يز  اوقبي  هتحيرو  همعط 
انبرو يمارح ! وھ  نإ  قدصي  نكمم  هسفن  وھ  ةيوش  دعب   ، يمارح اولوقيو  دحاو  ارو 
انناوخإو يد ! ةیحانلاو  يد  ةیحانلا  ةعاتب  ةیئاضفلا  تاونقلاو  تنرتنإلا  انل  يلخي 

ىلع اھمادختسا  مت  وأ   ، تقرحتاو تورك  درجم  اوناك  لود  اوحوریبو  اوحار  يللا 
يف كسمن  اي   ، قرحتا يللا  يز  قرحتن  اي   ، انیلع رودلا  تقولدو   . هجو لمكأ 
اوتیسن وتنا  نیلجرلا ! يف  شحورنم  ناشلع  اننانسو  انيديإب  انل  تاج  يللا  ةصرفلا 

نم ـه  للاب ذوعأ  ؟  ةعامج اي  هيإ  الو  ةعاطلاو ! عمسلا  ةعاطلاو ! عمسلا  ؟  هيإ الو 
! میجرلا ناطیشلا 

. ةقفاوملا سأرلا  تاءاميإب  ةبوحصم   ، ةذاعتسالا تامھمھ  تدعاصت 
................................................

. ةجودزملا ةایحلا  كلت  ردان  داتعا  تقولا  عم 
لك عماجلل  ودغيو  حوري  يذلا  مزتلملا  ىتفلا  كلذ  وھ  سانلا  لكو  همأو  هدلاو  مامأ 
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. لاؤسلاو ىوتفلل  ناریجلا  هدصقيو   ، ةوالتلا يف  هب  ّىنغتيو  نآرقلا  ظفحي   . ةالص
شیشحلا نیخدتو  سنجلا  مالفأ  ةدھاشم  نع  فقوتي  هسفنب ال  يلتخي  امدنعو 

. موي لك  ّةرم  نم  رثكأ  ةيرسلا  ةداعلا  ةسراممو 
لقتناو  ، ةباش ةبقتنم  جوزتف  هقزر  دادزاو   ، هيدي ةعینصب  ةياغلل  اًدیعس  بألا  ناك 

ردان اھنبا  ربكت  يتلا  اھّترض  عم  هیلإ  لقتنت  نأ  تضفر  ردان  مأ  نأ  الإ   ، ریبكلا تیبلل 
كلذ ناكو   ، اھنوؤش يعاریل  ردان  اھعم  ىقبي  نأ  ًایھيدب  ناكو   . ریغ طقف ال  نیماعب 
اًضيأ بألا  ناك  امبر   . فوخ نود  هتایح  ةیجاودزا  ىلع  ةظفاحملل  رسيأو  هل  لضفأ 
فقس تحت  ةباشلا  هتجوزو  باشلا  هنبا  عمتجي  نأ  حصي  ذإ ال   ، رارقلا اذھب  اًدیعس 
ردان لءاست   . دحاو صفق  يف  لمحلاو  بئذلا  عضو  نع  ىنغ  يف  وھف   ، دحاو تیب 
هعم شیعلل  لاقتنالا  تضفر  دق  تناك  اذإ   ، هیبأ نم  قالطلا  هّمأ  بلطت  َمل  ِمل  اًمود 
هبجت مل  اھنأ  الإ  هقیطت ! نكت  مل  ام  لمحتت  نأ  اھیلع  ناك  َِمل   ، ریبكلا تیبلا  يف 

. اّھرسو اھترسحب  تتام  ىتح 
مل هنإف   ، ةینسح ةلوفطلا  ةقيدصو  هتراجب  بجعأ  املاط  هنأ  نم  مغرلا  ىلعو 

اھسبل ةقيرطو  اھكولس  يف  ّهكشل   ، عطاقلا هدلاو  ضفرل  يضاملا  يف  اھب  نرتقي 
، رشع سماخلا  اھماع  دعب  متت  مل  يتلا  هقيدص  ةنباب  اھنع  هّضوعو   ، رظنلل ةتفاللا 

امھنیب ةراجتلا  يف  هل  لیمز  تخأ  اھراوج  ىلإ  ّمضو   ، ةلیلق تاونس  دعب  ـ  ّهلم يتلا 
امبر تافالتخا  وأ  تافالخ  يأل  ًاّيرحس  ًّالح  جاوزلا  اذھ  نم  لعجي  ام  تالماعتلا  نم 

. اھدھم يف  ةرھاصملا  كلت  اھدئتف   ، ومنلا يف  اھترذب  أدبت 
ضعب تبلج  يتلا  ثادحألا  ّروطتو  دالبلاب  تثدح  يتلا  تاّبلقتلا  نم  مغرلا  ىلعو 

موسرملا امھرود  نكي  مل  هابأو  اًردان  نإف   ، رارقلا ذاختاو  مكحلا  ةّدس  ىلإ  تائفلا 
ىتح  ، تناك تاءامتنا  ّيأ  ءافخإ  ىلع  ةیضاملا  ةّدملا  لاوط  اظفاحف   . دعب ناح  دق 

. امھب يشي  نأ  هنكمي  رھظم  وأ  لكش  يأو  امھیتیحل  نع  ةيادبلا  ذنم  ایلخت  امھنإ 
هنع فرعي  الو   . ةيرسلا تاعامتجالا  كلت  لثم  ردان  روضح  عیمجلا  لھجي  نآلا  ىتحو 
هیلع وھ  ام  مغرو   . لاح يأب  هبیعيال  ام  وھو  لدتعملا  هنيدتو  همازتلا  ىوس  سانلا 
هراودأو تاعامتجالا  كلت  نأ  امك   ، هدلاو عم  ةراجتلاب  لمعي  وھف  شیعلا  يف  دغر  نم 

نم هنكمي  ًاّیفاضإ  اًّدیج  ًالخد  هیلع  ّردت  هجو  لمكأ  ىلع  اھيدؤي  يتلا  ةيرسلا 
ىركذل امبر   ، ةميدقلا هيدلاو  ةقشب  ظفتحي  نأ  لّضف  ّهنإف   ، لضفأ ناكم  يف  شیعلا 

نأ ًالواحم  ةینسح  لـ اًرواجم  ءاقبلا  يف  هتبغرل  امبر  وأ   ، ةلحارلا همأل  ةیسفن 
، نآلا جاوزلا  اذھ  ضفري  نل  هدلاو  نأ  نیقي  ىلع  وھو   ، اھجاوزل ةصرفلا  ّنیحتي 
، هیف يھ  اّمم  اھلشتنیسو   ، سمألا ةینسح  نع  اًریثك  فلتخت  مویلا  ةینسح  فـ
نم ّعتمتت  مل  امك  اھّعتمیس   . يھ بعتت  نأ  نود  اًدومحم  اھاخأ  ىعري  نم  دجتو 
ةیكزلا اھتحئارو  معانلا  اھدلج   ، اھسيراضتو اھلیصافت  لكب  اًدیج  اھركذي  هنإ   ، لبق

... ون صیمقب  ّةرملا  كلت  ركذي   ، مامحتسالا دعب 
................................................

كلغاش يللا  هيإ  ؟  خیش اي  كلام  ادراھنلا ! صلاخ  اناعم  شم  تنا  ردان ! خیش  اي  ـ 
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؟ ادك
اًریثك هّركذ  هيذخف  نیب  ًابُّلصت  سحأ  دقو  هتسلج  يف  لدتعاف  مثعلتو  ردان  كبترا 

. حبسملا ةاتف  موي  هب  سحأ  يذلا  ّبلصتلا  كلذب 
. ةیلاتلا ةّمھملا  يف  مھراودأ  مھیلع  ّعزوي  لیعامسإ  خیشلا  ناك 

، هب رداغي  الو  نآلا  هأرقي  نأ  هیلع  ّمتحتي  يذلا  هب  صاخلا  فلملا  هلصو  ىتح  رظتناف 
. عیمجلا مامأ  تافلملا  كلت  مادعإ  متیس  ثیح 

هیلإ دنسي  نأ  ّروصتي  مل  وھف   ، ًةشھد هاتقدح  تعستاو  ةيانعب  صاخلا  هّفلم  أرق 
. اذھك رود 

. تناح دق  هتعاس  نأ  ودبي 
. برتقا ثادحألا  حرسم  ىلع  هرودو 

اًسأر هتایح  بلقنتسف   ، هتایح يف  نآلا  هب  موقیل  رییغتلا  نم  ریثكلا  هیلع  هنأ  ودبي 
. هجو عرسأ  ىلع  كلذب  مایقلا  نم  هل  دب  الو  بقع  ىلع 

ةعوضوملا مزمز  ءام  باوكأ  نم  تاعرج  ثالث  برشو  ةحتافلا  ةءارق  عیمجلا  تفي  مل 
. فارصنالا لبق  مھمامأ 
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... ـي ْحَو ـه  نأكو . ٧

. ةرشع ةیناثلا  ةعاسلا  ّتقد  نیح  ثدح  ام  لك  نامیلس  عجرتسي 
امبرو  .. ءامدلا يصّاصمو  نیبوؤذملا  ةظحل   .. ةمھلملا ةیلایخلا  ةظحللا  كلت 
هقيرط اًسّملتم   ، هلاصوأ يف  طاشنلا  بد  اھدنع   . اًضيأ نامكلا  يفزاعو  نیمرجملا 

. ةداعلاك هدحو  نوجملا  وأ  نونجلا  ةسرامم  يف  أدبیل   ، ةیئادبلا تانئاكلا  ّساوحب 
رشبلا راوغأ  ةرباس   ، أدب ذنم  نوكلا  رارسأ  عم  لصاوتتل   ، اھلاقع نم  هحور  تقلطنا 

. نیفدلا رحسلاو  حاورألاو 
يف برتقا   ، دھاشملاو روصلا  ةیلاتتم  ةیئانث  داعبأ  ىلإ  هلك  فقوملا  ّلوحت  ءطب  يف 
يذلا ( Montagnana انایناتنوم  ) عون نم  ریثألا  هنامك  ةبیقح  نم  لجوو  لالجإ 

ریغ ةّذفلا  هتبھومب  هنم  ًاناميإو  هفزعب  اًراھبنا  ریھش  يلاطيإ  ذاتسأ  هیلإ  هادھأ 
نم ّلوأ  يحلیصم  ذاتسأ  ركذي  ًالیل  درفنملا  فزعلا  يف  اھب  ّمھ  ّةرم  لك   . ّةرركتملا
لمعي  ، كاذنآ اًدیعم  يحلیصم  ناك   . راوتڤرسنوكلا يف  نامكلا  ىلع  فزعلا  هّملع 

نأ لجأ  نم  يلیل  ىھلم  يف  عاقيإ  فزاعك  ًالیلو  ةسردم  يف  تقولا  فصن  اًحابص 
، هتكرتف هنم  تسئي  يتلا   ، بحي نّمم  جاوزلل  زُّھجتلاو  ةایحلا  فيراصم  ىلع  ردقي 

. راوتڤرسنوكلا كرت  امبر  نكلو   ، ىھلملا الو  ةسردملا  كرت  ام  هنكلو 
. هیلإ هبسن  نع  نامیلس  ّفكي  نلو   ، لوألا لضفلا  دوعي  هیلإ 

فارطأ طقف   ، هدي نطاب  هّسمت  ال   ، ةبیقحلا لخاد  نم  نامكلا  نامیلس  لوانت 
. هل نایك  ءام ال  راخب  وأ  قیقد  وأ  ركس  نم  ّشھ  قولخم  ّهنأك  هعباصأ 

. اھنازود لمكتسا  مث  نامكلا  راتوأ  رابتخا  يف  أدب  ةّبردم  عباصأب 
اھحیتافمو اھتسرف  ىلع  ّرام  اً هینیع  تارظنب  هتقوشعم  ّسمي  داكو  سوقلا  كسمأ 

.(S  ) فرحلا لكش  ىلع  نیتینابعثلا  اھتوص  يَتحتفو 
. يھلإ رون  نم  ضیفك  تامغنلا  تقلطنا  مث 
. ةيرایتخا ةبوبیغ  يف  لخدو  هینیع  ضمغأ 

. نوكلا يف  رخآ  نئاك  يأ  لبق  هسفنل  فزع 
لكو  ، هحراوج تقرغتسا   ، هسأر ينحنا   ، هدسج ليامتف   ، هفزعي امب  عتمتسا 

. هنایك
بورحلا تفقوت   . ّةقاشلا ةایحلا  يسآم  لك  اھدنع  تھتنا  يتلا  ةطقنلا  كلت  انھ 

نأ تكشوأ  ىتح   ، ءامسلا نانع  قشتل  تامغنلا  تدعاصت   . ضرملاو تاعاجملاو 
، ءایعإلا لك  هدسج  رداغ   ، ءاملا حطس  جوامتو  ّرتوت   ، ءاسملا تامجن  اھعم  صقارتت 
الو مالآ  ، ال  ءاقدصأ ىلإ  ایندلا  يف  ام  ّلوحتو   ، ءابعألا لك  هلھاك  قوف  نم  تطقس 
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. ءادعأ
ةیباحسنالا ضارعألا  نم  يفاعتلل  اًریثك  دھاجي  يذلا  سحلا  فھرملا   .. نامیلس

يھ ةرتفل  هب  تّقلعت  يتلا  ىرخألا  ةقبطلا  ةاتف   ، اًرخؤم الُع  نادقفل  ةبحاصملا 
قرافو عقاولا  هناكم  ىّقبتو  لاز  دق  ناتتفالا  وھ  اھو   . بحلا ىلإ  هنم  ناتتفالل  برقأ 

، عیقوتلا تالفح  يف  فزعلا  ضورعو   ، ةصاخلا سوردلا  حلفت  ال  ثیح   . تایناكمإلا
اًتباث ًالخد  میقت  نأ  يف   ، نامك فزاع  ّبیغتي  نیح  ًانایحأ  ارتسكروألا  ةبحاصمو 

. ةسفانملل اًّدعتسم  نوكي  نأ  نم  هّنكمي 
ىدحإ يف  اھل  ةصاخ  ةیقیسوم  ةعوطقم  ّفلأ  يتلا  لامجلا  ةنتافلا  الع 

نآلا تدّسجت  يھ  اھو   .. هیجشت اّمم  رثكأ  هملؤت  نآلا  تراص  اھنكلو   ، تابسانملا
يف اًغراف  اًفيوجت  اھنود  ةكرات  اھترداغو  ًالبق  هتایح  تمحتقا  امك  هیعو  محتقتل 

. هردص فصتنم 
................................................

ىلع رقنلاب  تقولا  ّعیضت  يھو  هرظتنت   ، ةفراولا ةرجشلا  لظ  تحتو   ، نكرلا يف 
. لومحملل سلمألا  حطسلا 
. ةّبالخ ةماستباو  اھدي  دمت 

. ٍّلدتم ٍروغفم  ٍرغث  يف  ةّلثمتم  هتھالبو  ةرھزلاو  هدي  دمي 
. هبلق صقري   ، كحضت

. اھتالتب فطقب  ّمھت  اھدي  دمت   ، ةدرولا مشت 
. هبلق ضبقني   ، هفتك نع  طقست  نامكلا  ةبیقح  داكت   ، ّةصغ هقنخت 

. هبعادت تناك  دقل   ، ةیناث كحضت 
................................................

هالمح عادبإلا  زكارم  نافوطو  ينھذلا  فصعلا   ، فزعلا رمتساو  اھَضفن  ٍرابغ  ِتّارذك 
. ىرخأ تايركذ  ىلإ  لاقتنالا  ىلع 

................................................
.. نامیلس ـ 

هالياش تلضفو  نامز  نم  حار  كوبأ  ام  دعب  وھأ  تربكو  يبیبح  اي  تیبلا  لجار  تنإ 
تنك كرمع  لوط  كنإ  ةفراع  انأ  يبیبح  اي  سب   . ةفراع انأ  كیلع  لیقت  ّمھلا   . يدحول
لوط  . هيإ شلمعت  امو  هيإ  لمعا  كل  انلق  ام  انرمع   . كدحول كتجاح  لك  لمعتب 
دنع تھت  ام  موي  نینس  عبرأ  كدنع  تناو  نم   . نامیلس اي  ریبك  لجار  كرمع 

، كیلع ّرودت  تدعق  اھلك  ةلاجرلاو  دلبلا  رخآ  ينبتتب  تناك  يللا  ةديدجلا  ةرامعلا 
. كوقالي ام  ریغ  نم  كانھ  كیلع  اوّرود  ّىتح 

: ديرفلا اھنبا  ىلع  اھتاملك  عقو  ةبقارم  ةلھول  مألا  تتمص 
تّضوف تنك  صالخ  انأو   . كانھ الو  انھ  ّتیم  كیقالنھ  انلقو  عجرت  كنإ  انسئي  انلك  ـ 
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. ءودھلا ىھتنمب  انیلع  لخاد  كانیقل   . يل عجار  شمو  ّينم  تعض  كنإ  ـه  لل يرمأ 
اي كلأسأ   . يناھيدتبو ةدرو  كديإ  يف  كسام   . كسفن لدھبم  شم   . ّطیعتب شم 

ينيدتب  ، شینبواجت ام  ؟  كل ىرج  يللا  هيإ  ؟  نیف تھُت  ؟  لصح يللا  هيإ  نامیلس 
. تكاسو ةدرو 

: فنأتست يھو  نھاو  توصب  هّمأ  كحضت 
كشطلأ ةزياع  تنك  ام  دق  ىلع  نامیلس  اي  ةحارصلا  ةدرو ! ؟  نامیلس اي  ةدرو  ـ 

ىلع  .. كیلع ّرودنب  انحاو  كلاوخاو  انأ  يل  هتیقس  يللا  رارملا  ىلع  ملأ ! نيد  ّةتح 
. نامیلس اي  ّكيز  يوق  ةولحو   .. يوق ةلیمج  تناك  يناھتيدا  يللا  ةدرولا  ام  دق 

: فدرت يھو  هرعش  نم  اھنبا  تكسمأ 
كرعش سب  الول  ؟  نامیلس اي  هیل  ادك  كلكش  يف  تلمع  تربك  امل  شفرعا  ام  ـ 

! نیمدآ ينبلا  يز  كلكش  ىقبي   . رمقلا يز  ىقبت  ينب  اي  اد  شكعنملا 
: مالستسا يف  لوقت  يھو  ةرارح  يف  تدّھنت 

اولّسني نيزياع  اوناك  يللا  كلاوخا  نم  كیمحأو  نضحلاب  كدخاب  ينتیقل   .. هرصُق ـ 
يل تلقو   ، يدخ يف  يوق  ةولح  ةسوب  ينتْسُب   .. اھتعاس  . تتح تتح  كتتج 

. ِكّبحاب
: لوقت يھو  تاظحل  ذنم  هرعش  ّدشت  تناك  يتلا  هسأر  تّلبق 
»؟! ِكّبحاب  » .. يل اھلاق  ام  هرمع  كوبأ  نإ   .. نامیلس اي  فرعت  ـ 

: ّعرضتب اھیلع  دري 
يبنلاو  . كبیبح  .. كنبا انأ  اد  ؛  تّجرختا ام  دعب  َياعم  يدعقت  يجیتل  هّما  اي  يبنلاو  ـ 

. ينیبیست ام  هّماي 
: جّجحتت يھو  ةیسألا » ةلاّمح   » هّمأ ينیع  نم  طقست  ةعمد  داكت 

مھبیجأ ينزياع  الو  ؟  كیضري اد   . نامیلس اي  مھدحول  تانبلا  كتاوخا  بیسأو  ـ 
؟ يد كدحول  اھیف  دعاق  تنا  يللا  ةضوألا  يف  َياعم 

هكراشتو هتشحو  سنؤت  همأل  جاتحي  ـ  اًریغص ناك  ذنم  لجرلا ـ نأ  كردت  طقف ال  يھ 
. مدع نم  هسفن  عنصي  نأ  لواحي  وھو  ةروطسألا 

هنئمطي فولأم  يروكذ  هجو  ثیح  ةعبارلا  نبا  نع  ىرخأ  ةیبابض  ىركذ  قثبنت 
ملح درجم  وھ  وأ  ةيؤرلا  بجحي  فثاكتم  بابض  وأ  باحسلا  قوف  ةلحر  يف  هبحصيو 

. ةروجھم ةيانب  دنع  هات  ءامسلا  ةباحر  نم  عسوأ  لایخ  هل  لفطل 
................................................

. ةلھول فزعلا  نع  ّفقوت  رطاخلا  اذھ  دنع 
. فنع يف  طبھيو  ولعي  هردص 

. هینیع حتف 
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ىركذلا هذھ  ماحتقا  ببسو  ةروجھملا  ةيانبلا  كلت  دنع  هل  ثدح  امع  ًالئاستم 
ركذي ىتح ال  وھ   ، اھاوس ركذي  هنأك ال  ؟  ءاعدتسا نود  هابصو  هتلوفط  نم  ةیبابضلا 
بابضلاو يبابضلا  هجولا  طقف   ، ّةرم تاذ  همأ  هتكح  يذلا  اذھ  لكو  ءافتخالاو  ةدرولا 

. فثاكتملا
. يوتش تابس  اھنأك  ةليوط  ةرتفل  ّفك  دق  ناك  هنأ  ركني  ال 

هتايركذ نوزخم  يف  ّطبخي  هنأ  ودبي   ، اھدقف دعب  الُع  تايركذب  مرطضملا  هلقع  نكل 
. ملؤملاب بيرغلاب  ثيدحلاب  ميدقلا  طلخیف  ىدھ  ریغ  ىلع  يذھي  روعأ  نونجمك 

...))
.. ةیناث لبقت  يھ  اھ 

... اًحرف شعتري  فوھلملا  هبلق 
.. هَرت مل  نأ  ّلثمت 

.. يداني
.. هّییحت اھدي  نم  ةراشإب   .. هوحن تفتلت 

.. ّلوألا اھلھاجت  ىسني 
.. اھیلإ هجتي 

.. هلمشت ءابرھكلاب  ّسحي  اھحفاصي  نیحو 
.. سحي ام  سفنب  سحت  لھ  ىرُت 

؟! بحي طقف  وھ  هارُت  مأ 
((...

هتروص ىریل  اھرسكي  هدي  ةضبقب  اھبرضي  داك   . ديدش ظیغ  يف  ةآرملا  ىلإ  رظني 
ىدل هبلق  رصتعي  ضمم  رھاق  ملأ   . كلذك هحور  تكرت  امك  ةّھوشم  اھتحفص  ىلع 
حرجك اًجزاط   ، ىلوألا ّةرملا  ملأ   ، هملؤي رمألا  لاز  ام   . ثدح وأ  ىركذ  لك  ءاعدتسا 
اًفْقو نوكلا  نوكي  فیك   . مدعلاو سأیلاو  رھقلاب  بیھر  ٍساسحإك   . هل لامدنا  ال 
ریغ ةلئسألا  ّمك  وھ   ، كلت كرتلا  ةیلمع  يف  اًّدج  ملؤملا  ؟  ةدحاو ةأرما  ىلع 
زفاقتت اھلك   .. ماھفتسالا تاودأ  لك  ؟ .. ىتم ؟  ىرُت ؟  فیك ؟  اذام ؟  َِمل  . ةباجُملا

ٍّبُج يف  ىواھتت  وأ  يوھتف   ، اًضعب اھضعب  عرصي   ، بیھر فغش  يف  عراصتتو 
. مدنو ريربتو  لذاخت  نم  هل  رارق  قیحس ال 

؟ اھمساب ةیقیسوم  ةعوطقم  ّفلأ  ٍلجر  كرتل  ةأرما  عفدي  نونج  ّيأ 
اًفنأتسم  ، هدسج يف  نايرسلا  يف  ةبيرغلا  تالاعفنالاو  رعاشملا  كلت  تأدب  اذكھ 

. فزعلا
. ةینسح تاثاغتسا  هیحو  عطق  ىتح  اھدعب  ءيش  لك  ثدحیل 
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فغشو  .. ةروص افِْصن  . ٨

. هیف داقتعالا  هل  بیطي  ناك  ام  وھو   ، هالُع ىلإ  ونري  هنأك   ، الُع ىلإ  ٌرساي  انر 
. دقتفي هنأ  نظي  ام  كلت  نیثالثلا  ةنبا  يف  دجو  حجانلا  باشلا  بیبطلا 

ّقوفتملا وھو   ، ةسردملا يف  ّلوألا  وھف   . قوفتلاو ةیلاثملا  سیبح  لظ  هرمع  لاوط 
نم اًثیثح  برتقيو   . هاروتكدلاو ریتسجاملا  نم  غرف  دق  نآلا  وھ  اھو   ، ةیلكلا يف 
نأ هنكمي  لب   ، تالاسرلا هیلع  ّلزنتتو  هّدشأ  لجرلا  هیف  غلبي  يذلا  رمعلا   ، هنیعبرأ
هيردي امو  ىلوألا  هتبغر  امبر  لب   ، ةیلاحلا هتبغر  الع  تناك  دقو   . بغري ام  ریصي 

ام اًمود  لعفت  اھنأ   .. اھحومجو اھحومط  طیلخ  الع  يف  هبجعي   . ةدیحولا نوكت  اّھلعل 
ّةوقب مھلخاد  لّغوتتو  نيرخآلل  ذفنت  ةیصخش  ةبحاصو  ةلقتسم  اّھنأ   .. اھل ولحي 

عم ةلشافلا  اّھبح  ةقالعو  ةقباسلا  اھتایح  نع  ءيش  لك  كردي   . ةرھاق ةيوطلس 
يذلا حجانلا  بیبطلا  وھ  ؟  امھنیب ةنراقملا  ُهجو  ام  نكلو   . نونجملا نامكلا  فزاع 
برّستي  ، قيرطلا هب  ریسي  نيأ  ىلإ  كردي  ٍهال ال  درجم  رخآلا  امنیب   ، نانبلاب هل  راشي 

. يعو نود  هرھظ  ىلع  اھلمحي  ةبوقثم  ءام  ةبرقك  هنم  رمعلا 
ریبك حدق  اھمامأ   ، قبش يف  رخافلا  زركلا  ةھكنب  اھتلیجران  ناخد  ثفنت  الع  تناك 

هفذاقتت اریلیجأ  انیتسيرك  توص   . لیماركلاب ونیشتوباكلا  نم  ءاسح  قبطب  هبشأ 
هتارظن ىنعم  يھ  كردت   . ةیطاطم ةركك  هیف  ناسلجي  يذلا  يقارلا  هیفاكلا  ناردج 
يَنیع يف  باجعإلاو  هلولا  تارظن  رعشتست  ال  يتلا  ىثنألا  دعب  قلخُت  مل  ؛  اھل

. نآلا رساي  يَنیع  يف  اھارت  يھ  اھو  نامیلس  يَنیع  يف  اھارت  تناك   . قشاع
اًنحل نأ  امك   ، نامیلس ىركذ  ءاعدتسا  ىدل  اھبلقل  ةدئازلا  ةقفخلا  كلت  تّسحأ 

. ةّزیمملا اھنوفیلت  ّةنر  ةليوط  ةدملو  لظ   ، اھمسا لمحي  اًّصاخ 
دق ناك   . نوكلل اًروحم  اھلعجي  اّمع  اًمود  ثحبت  يتلاو  ةدیحولا  نیمّعنملا  اھيوبأ  ةاتف 

. ةديدجلا اھّتصق  أدبت  نأ  اھل  حمسي  ام  تقولا  نم  اھیلع  ّرم 
رساي ينیعب  يقتلتل  اھنوفیلت  ةشاش  نع  ةظحللا  كلت  يف  اھینیع  تعفر 

ءادجتسالاو لؤاستلا  نم  لمحت  اھنیح  تارظنلا  تناك   . رھد ذنم  اھیلع  نیتّتبثملا 
ىثنألا سحب  كردت  ةیناثلا  ةرملل   . باجعإو ٍهلو  نم  اًقباس  لمحت  تناك  امم  رثكأ 

ول امك  رمألا  ّفوست  تلاز  ام  يھو   ، اھب نارتقالا  دیحولا  هبلط  ّرركي   . رییغتلا اذھ 
يھو  . لماكلا ماتلا  لابقإلاو  فارجنالا  نم  اھعنمي  هلایح  ام  ءيش   . هب ثبعت  تناك 
ءرملا كردي  نأ  لیمج   . هلسع ةّذل  نم  تفشتراو  لبق  نم  بحلا  معط  تقاذ  يتلا 
هبشأ رمألا   . اًضيأ تنأ  هل  ّكبحب  رعشت  مل  نإ  اًدبأ  لمتكي  ال  هنكلو   ، هل رخآلا  بح 
تراصل نیحیحصلا  ةروصلا  يأزج  تعمج  كنأ  ول   ، ةروص نم  نیتّقزمم  نیتعطقب 
ّهوشم خسم  ةجیتنلاف   ، نیئطاخ نيأزج  تعمج  اذإ  امأ   ، ةحضاوو ةلیمج  ةروصلا 
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اًمُدُق يضملا  نع  فكن  اننأ  وأ   ، فقوتت ةایحلا  نأ  ينعي  ال  اذھ   . قسانتم ریغ 
شیعت اھنأ  امك   ، اھتایح اھل  ةّھوشملا  خوسملا  ّىتح   . نیئطاخلا ةروصلا  يفصنب 
عئابط يھ  كلت  نأ  تقولا  بلغأ  دقتعتو  رثاكتتو  دلاوتتو  حكانتت  يھ  رمتستو !
نایحألا نم  ریثك  يف  كردن  ال  امبر  اننأ  رثكأو  رثكأ  ریثملا   . ةایحلا نديدو  رومألا 

اناك نامیلسو  اھنأب  ءاّعدالا  ًالثم  اھنكمي  ال  يھف   ، نیحیحصلا ةروصلا  يفصن 
امھّقزمت  ، تقولا لاوط  نارجاشتي  يئانث  يف  كلت  ةحص  يأ   ، نیحیحص نیفصن 

ّنھو تایتفلا  نویع  يف  باجعإلا  تارظن  ىرت   ، ةلدابتملا ةقثلا  مدعو  ةریغلا  نارین 
وحن ریطت  ةشارفلاك   . نھباجعإب هباجعإ  هینیع  يف  ىرتو   ، فزعلا ءانثأ  هنقمري 

اھئاقدصأ ةمئاق  وھ  عجاري   . يھ اھقرحت  تناك  بھللا  ران  نكل   ، اًثیثح هبلطت  بھللا 
لوقت  . عوجلا ةيدابلا  روكذلا  نم  هب  سأب  ٍددعل ال  اًضاعتما  يدبیف   ، كوبسیفلا ىلع 
هذھل ّجورت  ام  عون  نم  ّةيرس  ةمظنم  نإ  امبر  وأ   ، بحلا ةمالع  ةریغلا  نإ  ةروطسألا 
ضرألا ةرشق  تحت  ةءوبخم  عناصم  يف  هعنصت  يذلا  ةریغلا  جتنم  قيوستل  ةيرظنلا 
نوكت امبر   ، ةریغلا نأ  رمألا  عقاو  اڤاللا !  .. اًعویش لقألا   ، رخآلا اھجتنم  ّعنصت  ثیح 

ریغ ىتح  وأ  رشابملا  ديدھتلاب  ساسحإلا   ، ةقثلا مادعنا  ریخألاو  لوألا  اھساسأ 
لك سحأ  اذكھ   . رخآلاب ةقثلا  سیلو   ، اًریخأو ًالوأ  كسفنب  ةقثلا  مدع   . رشابملا

. رخآلا فرطلا  يف  تسیلو   ، هیف نوكت  امبر  ةلكشملا  نأب  امھنم 
؟ رایتخالاو مكُحلا  آطخأ  امھارتأ 

نيأف  ، ةروصلل نیحیحصلا  نیفصنلا  ناّنوكي  رسايو  اّھنأ  دیكأت  اھنكمي  ال  اًضيأ  يھ 
غدغدت يتلا  فلألا  تاشارفلا  كلت  نيأ  ؟  ةدئازلا بلقلا  ةقفخ  نيأ  ؟  هایقُلل اھقوش 

؟ هدوجو دنعو  هترضح  يف  قلحلا  فافجو   ، اھنطب لفسأ 
اًرضاح نمضألا  هنأ  امك   ، ًةبسانم رثكأ   ، اًجضن رثكأ   ، هقباس نم  ةنازر  رثكأ  وھ  اًّقح 

. ًالبقتسمو
. دعب مھباجنإ  يف  ّركفت  مل  ءانبأل  اًدلاو  نوكي  نأ  يف  هل  بغرت  يذلا  لجرلا  وھ 
امھجولو ءانثأ  كنِملا  ءارف  وطلاب  يف  لفرت  يھو  هعارذ  طبأتت  نأ  اھنكمي  يذلا  وھ 

. اربوألاب يقیسوم  لفحل 
؟ اربوألا
! ةنعللا

؟ نآلا قمحألا  رطاخلا  اذھ  اھلابب  رطخ  َِمل 
يتلا ةھاتملا  زیلاھد  نم  جورخلا  ةیغاب  اھنم  برھتف   ، هب اھرطاوخ  أدبت  اذامل 
ةقلح اھنأك  ةيرئادلا  رطاوخلا  كلت  رخآ  يف  اًمستبم  اًرضاح  هدجتف   ، اھتعنص

؟ ةغرفم
لعف در  اھسیلج  نم  رظتنت   ، ّةرملا هذھ  ةیبصع  يف  ةلیجرانلا  ناخد  تثفن 

. اًمامت ةبسانم  ةملك  اھتأجاف   ، اھلخاد ةرعتسملا  رانلاو  بسانتي 
... الع اي  كبحاب  ـ 
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يأ يفو   ، ناكم يأ  يف   ، نس يأ  يف   ، ضرألا هجو  ىلع  ةأرما  دجوت  هنإ ال  نولوقي 
يذلا نامزلا  وأ   ، هناكم وأ   ، هنس وأ   ، اھلئاق ناك  امھم   ، ةملكلا هذھ  اھبجعت  ، ال  نامز

! ةیقیقح ةقداص  تماد  ام   ، هیف اھلوقي 
.. اھبجعت يھ 

كلامملا ّدیشُتو  تاقالعلا  ّنوكتتو  ناوكألا  ىنبُت  هدحو  باجعإلاب  سیل  نكلو 
! نیطالسلاو

دوت امل  ةآرم  درجم  سیلو  ًاّیقیقح  اھباجعإ  وأ   ، ًالصأ ةحیحص  ةرابعلا  تناك  نإ  اذھ 
. هارت نأ 

نالفكي  ، اھّتلق ىلع  هتربخو   ، هجضن نإف   ، ًاّیبسن ةلیلقلا  رساي  ةحلسأ  نم  مغرلابو 
. رمألا حاجنإل  اھب  سأب  ةصرف ال  هل 

. فيزملا وھ  نامیلس  نأو   ، ةقیقحلا وھ  هنأ   ، هتبیبح ربخي  ول  دوي  مك 
، ةیقیقح ةقالع  لبق  ام  ةوزن   ، ناتتفالا عاونأ  نم  عون  ىوس  نكي  مل  هب  اھّقلعت  نأ 
عزن هبشي  يذلا  كلذ   ، لوألا بحلا  هیلع  نوقلطي  امل  نوكي  ام  برقأ  ّبح  هبش 

. ايادھلا ىلغأ  اھلخاد  ىوحت  ةبلع  نع  ةّفللا  وأ  فاّفشلا  يكیتسالبلا  فالغلا 
لمحي يذلا  ّمیقلا  ءيشلا  كلذ  وھ   . ةبلعلا لخادب  يذلا  كلذ  وھ  يقیقحلا  بحلا 
عرعرتيو ومني  ىتح  هتيذغتو  هتایحل  مزاللا  دوقولاو   ، هرارمتسا رس  هتّایط  نیب 
فصعت الو   ، ناك ام  ٌّيأ  ّهزھي  الف  ضرألا  نطاب  قامعأ  قمعأ  هترجش  روذج  برضتو 

. ءامسلا يف  اھعرفو   ، تباث اھلصأ  لب   . حايرلا نم  تافصاعلاو  ءاونألا  هب 
ناك ول  عضولا  نأو   ، هّرربي ام  هل  سیل  اھّددرت  نأ  اھل  حرشي  نأ  يف  اًّقح  بغري  مك 
اًمود ددرتي  ءرملا   . اھقرافي يذلا ال  اھقيدصو  اھفیلح  ددرتلا  سفن  ناك  امل  اًسوكعم 
اذل  . لھجي ام  ودع  ناسنإلاف   . رخآ ءيش  يف  عرشيو  هعم  ءيشلا  دوعي  ال  نیح 
دجن نأ  ةصرف  انل  ّىنستي  امبرو ال   ، دوعي امبر ال  هرسخن  ام  نأ  تقولا  لاوط  نظن 

، لوألا بیبحلاو   ، ىلوألا ةفیظولاو   ، لوألا تیبلا  اًمود  يكبن   . اًدبأ هل  مئالملا  ليدبلا 
ىّمسُي ام  لك  ىشخن  اننأ  ىوس  ءيشل  . ال  ّلوأ ةملكب  همسا  نرتقي  ءيش  لكو 

. ًایلات وأ  َرخآ  وأ  اًديدج  وأ  ًایناث 
: فتھف اھب  سأب  ةقاطب ال  تنحش  دق  هتعاجش  ةيراطب  نأ  رساي  دجو  كلانھ 

.. ّكبحأ ناشلع  ّتك  ةلنافو  زنیچ  سبلأ  الو   .. ةجنامكب ّصقرتأ  مزال  شم  انأ  وھ  ام  ـ 
يرمع شیعیضت  ام  تير  ایف   .. كدعسأ لواحأ  يرمع  لوط  لضفاھو  الع  اي  ّكبحاب 
يللا  .. تتاف ةجاح  ِكیسنأ  لواحأ  دعقأ   .. كدعسأ لواحأ  ام  لدب  ينإ  يف  كرمعو 
قلخن اننإ   .. اھنيزياع شم  تايركذ  اھیب  ّتومن  يللا  ةدیحولا  ةقيرطلاو   .. تام تاف 

، اھاسنن وأ  شتومت  امو   ، اھنيزياع شم  يللا  تايركذلا   .. ةديدج تايركذ  اھلادب 
كل علطت  ام  لدب   .. كتايركذ بالود  يحتفت  ام  لك   .. حابشأل تقولا  عم  ّلوحتتب 

ينوكتب  .. ينالوألا حبشلا  يّتومت  ام  لاب  ىلعو   .. حبش كل  علطي   .. ةولح ىركذ 
ِتناو رمعلا  عیضي   .. هریغ حبش  ةیم  كل  علطي  حبشلا  لدبو   .. ينات بالودلا  ِتحتف 
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. ينات دح  دنع  شم   .. كدنع اھّایبخمو   .. .. ال كعنص نِم  حابشأ  يدراطتب 
. هلاق ام  اًریثك  اھبجعأ 

. نیّماتلا اھھابتناو  اھینیع  يف  كلذ  باجعإلا  ىّدبتو 
. هثيدح لاوط  اًسفن  اھنم  بحست  مل  يتلا  اھتلیجران  يف 

. امھنویع لاصتا  ةفطاخ  ةضمول  ولو  عطاقت  مل  يتلا  لومحملا  ةشاش  يف 
. ّعقوت ریغ  ىلع  هتءاج  ذإ   .. هتلفجأ ًةتیبرت   .. هدي ىلع  ّتبرت  اھسفنب  تئجوف 
كلسي قيرط  ّيأ   ، رابغ هل  ّقشي  يذلا ال  قثاولا  جضانلا  ئداھلا  نيزرلا  فرعي  مل 

. نآلا
قرط يف  رمتسيو  ةیتاوملا  هتجوم  رمثتسي  نأ  دومحملا  نم  ناك  نإ  فرعي  ال 
هءاج يذلا  يلاحلا  بسكملاب  ًایفتكم  ًاّیكیتكت  اًعجارت  عجارتي  مأ  نخُس  وھو  ديدحلا 

؟ قبسم طیطخت  ریغ  ىلع 
. اھنم دیلا  ةتیبرت  تالفناب  تئجوف  اًضيأ  يھ 

يمتنت دیلا ال  ةتیبرتف   ، راذتعالا ىتح  وأ   ، يفنلا وأ   ، عجارتلل لیبس  ةّمث  نكي  ملو 
. قبس امم  ٌّيأ  اھعم  حلصي  يتلا  تانئاكلا  هذھل 

كلذك  . اھتلعش أفطأ  دق  اھرخأت  نأ  تفشتكاف   ، يسنملا اھتلیجران  ناخدب  تمتحا 
ةلیجران نم  دشي  رساي  رمتسا  اذكھ   . ئفطنت امبرف   ، اھنع ترخأت  نإ   ، رعاشملا

. لضفأ هتھكن  رساي  رعاشم  جازم  نأ  تدجو  اذكھو   . ةدّقتم اھیقبت  اًسافنأ  هرعاشم 
: رثكأ سامح  يف  نكلو  ةقباسلا  هتلمج  ّررك 

كنإو  .. كنع لوؤسم  ينإ  سحاب  ينأل  كبحاب   .. كبحاب  .. الع اي  يوق  كبحاب  ـ 
. ِكیمحأو ّكنع  عفادأ  مزالو   .. انأ يتعاتب 

ددرتلل رثأ  لك  مدھي   . عراب حّارج  ةراھمب  اھتقنرش  تاقبط  ّقزمي  رھاملا  بیبطلا  ناك 
سحأف  . ءارغإو لالد  يف  تمستبا   . رذي الو  اھتمواقم  لولفل  ىقبي  الو   . اھدنع
هریثت امم  رثكأ  اھینیع  يف  اضرلا  ةرظن  هریثت   . هنیيارشو هتدروأ  يف  ّقفدتت  هرعاشم 

ةماستبا هریثت   . هدودخأ ىلعأ  نیبي  يذلا  مراعلا  اھردصو  ناتيراعلا  اھافتك 
وھ  . ةِركسُملا ةوشنلا  لدابتو  لیبقتلاب  ًايرغم  اًخافتنا  امھخافتنا  سیلو  نیتفشلا 

. اھیقرو اھلبن  لب  رعاشملا  ةیناوھش  هكرحت  صخش ال 
؟ الع ةّضورُملا  ریغ  ةحماجلا  ةرھُملا  هجاتحتو  هبغرت  ام  اًّقح  اذھ  لھ  نكلو 

نكمي ام ال  مدھت  امبر  ةيرغملا  ةجضانلا  هافشلا  كلتل  ةدحاو  ةلبُق  نأ  وھ  هيردي  ام 
امبر ّضبلا  ّيرطلا  دسجلا  اذھل  ةنخاس  ّةراح  ةّمض  نأ   . همدھت نأ  تاملكلا  فالآل 
حابشأ لكو  يضاملا  تايركذ  ىلع  ءاضقلل  اھیفكي  ام  تايركذلا  نم  اھيدل  قلخي 

. بالودلا
. ةّضورم ریغ  ٌلیخ  رعاشملا 

. ریبعتلل ىلثُم  ةیفیك  وأ  اًنیعم  اًفرصت  اھیلع  يلمت  نأ  كنكمي  ال 
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. هدي يف  حاتفملاو  يتأي  يذلا  ظوظحملا  كاذ  نوكي  نمف   ، صاخلا هحاتفم  انم  ٍّلكلو 
. دسجلاو حورلاو  بلقلا  شرع  ىلع  ّجوتملا  انسراف  وھ 

. دقع وأ  ّكص  نود  ةیكلملا  ُّمات  كلام  وھ 
. هدوجول رُطأي  ًانوناق  وأ  اًّصاخ  اًروتسد  جاتحي  ال 

.. وھ  .. طقف  .. وھ
.. قلطملا نئاكلا 

.. هئاھبو هتنونیكب  ّدرفتملا 
.. يغبني امك  ةایحلا  وأ   .. ةایحلا انحنمت  يتلا  يفاصلا  رونلا  ةقفد 

لكب رساي  تلصو  دق  ينونجلا  اھفغشو  اھّدرمت  لكب  ةیفخلا  الع  لئاسر  نأ  امبر 
. ّهیقرو هلبن 

. يھتشت ام  هتبیبح  حنمي  نأ  نم  هعنمي  اًریخأ  اًحالس  ءایحلا  فیس  مدختساف 
يف هعباصأ  ّكبشو   . ةوق يف  اھدي  ّفك  نضتحاف   . هزمرب رمألا  قیقحت  نم  ىفتكاو 

ةلیجرانلا ّيلب  ةكسمملا  ریغ  ّةرحلا  اھدي  لمانأ  فارطأ  مثلي  أدب  مث   . اھعباصأ
. رخآلا ولت  دحاولا 

، اھنطب لفسأ  اّدیج  اھفرعت  يتلا  فلألا  اھتاشارف  رعشتست  نأ  بيرغلا  نم  ناك 
كلتل تشھدنا   . ّةصاخ تاظحل  يف  اھناحاتجي  نيذللا  جھولاو  ةرارحلا  كلتو 
ديزي لب   ، اھّمضيو نامیلس  اھّلبقي  ناك  املثم  اًمامت  قلحلا  فافجو  ةدئازلا  ةقفخلا 

. تاسمللا كلت  لثمل  عئاجلا  اھدسج  يف  هلمانأ  ثبعت  نأب  رمألا 
. رخآ حاتفم  امبر  بابلل  نأ  فشتكت  يھ  اھ 

. ناكملا سفنل  اھب  نالصي  امبر  فالتخالا  مامت  نیفلتخم  نیقيرط  نأو 
.. ىنمیلا ّةرحلا  اھدي  لمانأ  نم  رساي  غرف  امدنعو 

.. اًدمع وأ  اًوھس  ةلیجرانلا  ّيل  الع  تطقسأ 
. ىنمیلا اھدي  عم  أدب  ام  لمكتسیل  ىرخألا  اھدي  هل  دمتل 

. اھلك اھعباصأ  برجت  نأ  الع  تدارأ  اذل   ، اھضعبك تسیل  كدي  عباصأ  نإ  نولوقي 
. قبشلا ىلإ  لوصولا  نیبو  هنیب  وأ   ، ةیناوھشلاو فغشلا  نیب  طبر  نم  ئطخم 
. ةیناویحلاب اھنارتقا  ءاج  اذل   ، ةبترملا يف  ّطحأو  اًریثك  ىندأ  ةجرد  ةیناوھشلاف 
ضعبلاو  ، ّةيرس ةداعب  هیلإ  لصي  مھضعب   ، ریسيو ٌلھس  هیلإ  لوصولاف  قبشلا  امأ 

لذلاو ملألا  ىھتنم  رعشتسي  نأ  دعب  بخاص  ّيدلج  طوس  فارطأ  ىلع  هیلإ  لصي 
. ةناھملاو

.. فغشلا هنإ 
. اًنكمم لیحتسملا  لعجي  يذلا  ّيرسلا  ّنوكملا  كلذ 

. ناقتإلل يلاثملاو  دیحولا  كقيرط  هنإ 
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. طقف بحلا  سیلو  ءيش  لكو  ءيش  يأ  يف 
. ًانایحأ ثدحي  هنكلو  ًابخاص  نوكت  نأ  اًمود  ينعي  امبر ال  اًفوغش  نوكت  نأ 

قشاع هنكلو   . نوكلا سیماونل  اًقرخ  هتافرصت  رثكأب  موقي  هنأ  رساي  كردأ  اذكھ 
رسخي الیك  هنیح  يف  هب  مایقلا  بجي  امب  مایقلا  نع  ةلھول  ّعروتي  الو  ناھلو 
ةئبتخملا هحابشأ  لب   . هتايركذو يضاملا  دض  ةيراضلا  هتكرعم  يف  مزھنيو  هتبیبح 

. ّيرسلا هتبیبح  بالود  تّایط  نیب 
. رثكأف رثكأ  اھلمانأ  فارطأ  بھلأ  ّراح  اً اًقیمع  اًسفن  رفزي  نآلا 

. اًديور اًديور  فعضت  اھسفن  الع  تدجو  اذكھو 
اھسرافل ةصرفلا  حنمت  نأ  ةيدانملا  تاوصألا  كلت  اھلخاد  تلاعت  نيأ  نم  يردت  ال 

هترایس يف  لب   ، ّةرملا هذھ  بھشأ  داوج  ةوھص  ىلع  اِھتأي  مل  امبر  يذلا  ديدجلا 
. ةديدجلا ينص  ناسینلا 

. براحم ةحارتسا  وأ  ًاّیكیتكت  اًعجارت  يھ  اھل  ادب  امیفو 
. جنغو لالد  يف  اھسأرب  قرطت  يھو  اھسفن  تفلأ 

. ةيانع يف  نیسوردم  اًردخو  ًءایح   ، اھنطب لفسأ  تاشارفك  اھنافجأ  صقارتت 
نوكت نأ  تكشوأ  يتلا  هتلمح  رساي  أدب  ذنم  ىلوألا  اھتلمج  قطنت  ءودھ  يفو 

: ةرّفظم
.. يكوأ  .. رساي اي  يشام  ـ 

. لوبقو باجيإ  يف  اھسأرب  تأموأو 
ةحیص هنع  ّدنت  نأ  كشوأ  رابغ  هل  ّقشي  ال  يذلا  قثاولا  جضانلا  ئداھلا  نيزرلا 

. هینیع يف  ةيداب  ةمراعلا  ةحرفلاو  ةلجلجم  ةدورغز  وأ   ، ةیلاع
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مقر ١ نایتسير  ڤيالك كـ . ٩

هصیمقو ةبلصلا  ةيدیعصلا  هتنحسو  قوشمملا  يضايرلا  هدسجب  لالج  ناك 
نیيذاحتم اراسف   ، روضحلا يقابك  اًقیفصت  هیَّفك  بھلأ  دقو  هراظتناب   ، ردصلا حوتفملا 

كلذ نم  اربوألل  سیئرلا  بابلا  مامأ  امھرظتنت  ءادوس  ویلبد  مإ  يب  ةرایس  ادجیل 
يفلخلا دعقملا  باكرو  اھقئاس  نیب  ام  نوللا  نكاد  كیمس  جاجز  لصفي  يذلا  عونلا 
يكلسال نوفیلتو  ةریبك  نويزفیلت  ةشاش  نم  ةیھافرلا  لئاسو  لكب  زّھجملاو 

رخآلا ىلإ  امھنم  لك  ناباشلا  رظن   . بكار لكل  ةصاخ  سأر  تاعاّمسو  راب  ينیمو 
جاجزلا نأ  الول  ةینایبص  يف  ءایشألا  كلتب  وھللا  يف  ناّركفي  امھو  ثباخت  يف 

يف متاح  امھوعدیل  يكیناكیم  ءطب  يف  حازني  أدب  قئاسلا  نیبو  امھنیب  لصافلا 
هذھ تناك  ول  الإ   ، ّرركتتس اھنّانظي  ال  يتلا  ةلحرلا  تایھافرب  عاتمتسالل  ةینیتور 

. ةدوعلا يف  امھتلیسو  سفن  نوكتس 
. هابسحي مل  تقو  دعب  سماخلا  عّمجتلا  يف  مادملا  رصق  الصو 

كمامأ اًرضاح  هدجت   ، ِهتشا مث  ّلیخت  طقف   ، امھتاعقوت لفحلا  فلاخي  مل  عبطلابو 
. ّوتلا يف 

تاروكيد نم  تازیھجتلاو  تایناكمإلاب  ةنراقم  نيوعدملا  ددع  ّةلق  امھرظن  تفل 
سبالمب ةمدخلا  ىلع  نیمئاقلا  لب  نيوعدملا  ادجو  دقف  لفحلل  ةمیتو  ةصاخ 
تافیفصت ىتح   ، يبروألا رشع  نماثلا  نرقلا  ةضومل  ةقباطملاو  ةیمسرلا  ةرھسلا 

. كلذك تادیسلا  رعش 
طسو تریش  يتلاو  زنیج  ولبلا  يف  نارصاعم  ناباش   ، رخآلا ىلإ  امھنم  لك  ارظن 

! رياشكروي يف  يزیلجنا  ٌلیبن  هّمظني  يطارقوطسرأ  لفح 
امھنم ةيرخسلا  ةباثمب  لفحلل  امھبلج  نوكي  نأ  نم  سّجوت  يف  امھباعل  ادردزا 
ةقلح  ، متاح ضماغلا  امھتّفیضم  بودنم  ءافتخا  ّةلب  نیطلا  داز  امو   ، هامدقي اّممو 

هب لاصتالا  الواح  امدنعو   ، بيرغلا لفحلا  اذھ  يف  اھنافرعي  يتلا  ةدیحولا  لصولا 
. ةمدخلا قاطن  جراخ  وأ  اًقلغم  هنوفیلت  ادجو 

ّةزكرم ءوض  ةرؤب  نم  الإ  عیمجلا  عّمجت  ثیح  ةسیئرلا  ةعاقلا  ملظتل  ةءاضإلا  لّدبتت 
طسو  . ناكملا نم  رخآلا  فرطلا  يف  ًالیلق  ضرألا  نع  ةعفترم  ةریغص  ّةصنم  ىلع 

نوفوركیم مامأ  اًفقاو  لفح  تارقفل  عيذم  هنأ  هیلع  ودبي  ام  رھظي  ءوضلا  ةرئاد 
بیحرتلا اًنلعم  توصلا  ةیقنتل  ریبك  يرئاد  رتلف  هیلإ  فاضم  ميدق  يندعم 

ةرؤب عضو  لّدبتیل  ةیحرسم  ةكرح  يف  بحسني   . مادملا روھظب  ًانذؤمو  نيدوجوملاب 
ةرملل اھناّزیمي  ةنكاد  ءارمح  ةیلمخم  ةراتس  هاجتاب  ًالیلق  ضرألا  نع  عفترتو  ءوضلا 

. ىلوألا
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نيرشعلا نرقلل  ىلوألا  نینسلا  نابساني  رئاتسلا  كلتو  نوفوركیملا  اذھ  عبطلاب 
! نآلا ةمولعملا  هذھ  ةفرعم  يف  نابغري  امھنكلو ال   ، لفحلا ةمیت  سیلو 
فوكاسروك يكسمير  نحل  ةفزاع  ةیفخ  ىقیسوم  أدبت  مث  ةضماغ  ءاضیب  ةرخبأ 

تسیل ةرخبألا  امبر   . بيرم لكشب  باصعألل  ةرّدخم  ءاوجألا   . دازرھش دلاخلا 
بكاوملا ءزجلا  سفن  يھو  ىقیسوملا  دعاصت  دنعو   . اھیلع نیبت  يتلا  ةءاربلاب 

سفن لمحي  يذلا  ریھشلا  هیلابلا  يف  يلاعلا  جوملا  ببسب  ةنیفسلا  مطحتل 
ةموعن يف  لسرتسملا  ليوطلا  رمحألا  رعشلا  تاذ  نسحلا  ةعراب  هيدؤتو  مسالا 
لّدبتت  ، ةبضاغ ةیقيرغا  ةرحاس  ةروث  يف  جرعتملا  ّيرجغلاو   ، ءام لالش  ةیبایسناو 
يزاوتتو عطاقتت  يتلا  ةصقارتملا  ءوضلا  رؤب  نم  ةعومجم  ىلإ  ّلوحتتل  ءوضلا  ةرؤب 
رمحألا يلمخملا  راتسلا  حادنیل  ةریبك  ةيزكرم  ةرؤب  يف  اًریخأ  ةیقتلم  براقتتو 
. مدقلا ةرك  سارتلأ  خيرامش  وأ  دالیملا  دایعأب  ةھیبش  ةيران  تارارشب  ًابوحصم 

. ّهلك كلذ  طسو  نمو 
. روھظلا يف  تأدب 

. سنإلا ثانإ  لك  نم  ةثونأ  رثكألا  ىثنألا 
. رشب نیع  هتأر  ام  لك  نم  اًقاّستا  رثكألا  دسجلا 

، نیفتكلاو ردصلا  يراع   ، ليوط رمحأ  ّيلمخم  ناتسفب  اھلیصافت  لك  يف  ةعئار 
بعكلا يلاع  فاّفشلا  لاتسيركلا  نم  ءاذحو   ، ذخفلا ىلعأل  ةیبناجلا  هتحتف  دتمت 
شامقو نول  سفن  نم  عوكلا  ىلعأل  نالصي  نیليوط  نییلمخم  نيزافقو   ، نونجب

. ناتسفلا
. اھروص لكب  ةبغرلاو  ءارغإلاو  لالدلاو  ةنتفلل  ةھلإ  تناك 

ةموتكم تاقھشو  ةرغاف  هاوفأ  نیب  ام  لاعفألا  دودر  نيابتت  نأ  ًاّیعیبط  ناكو 
. روضحلا عیمج  نم  داح  قیفصت  اًعیمج  اھبقعأ   ، ناسحتسا تاراّفصو 

لك يف  نیكراشملا  نم  امھیسفن  نّاباشلا  دجو   ، ةیعمج ةیجولوكیس  نم  ریثأتبو 
. ءانثتسا الب  ةقباسلا  لاعفألا  دودر 

. مادملا يھ  هذھ  تناك 
. َكلَم مادم 

! نادھو فیس  فورعملا  لامعألا  لجر  نم  اھقالط  ةلفح  هذھ  تناكو 
٭ ٭ ٭
...))

.. ينِتقناع ول  سانلا  لوقي  اذام 
؟ هنونج نيزحلا  حبصلل  ِتدعأو 

.. يرعش ِتمثل 
.. يِنترمغ ةایحلاب 
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.. هنوجش راھنلا  هجو  نع  ِتعزنو 
((...

................................................
يف لغلغتت  نامیلس  تامغن  هقفارت  ةبوذع  رطقي  اًنجش  ءولمملا  لالج  توص 
لكشب مھیف  ریثأتلا  يف  ىقیسوملا  أدبت   . مھرعاشم غدغدتو  مھلخاود 
مھھابتناو مھزیكرت  لماكب  اوھبتنیل   ، هنولعفي ام  لك  اوكرتف   ، بيرغ ّيقيزیفاتیم 

نكر نم   . ریغصلا باشلا  نامك  نم  ةدعاصتملا  ةضماغلا  ةيرحسلا  تامغنلا  ةھج 
الإ اھیلإ  لصت  يتلا ال  اھّیلجت  تالاح  نم  ةلاح  يف  َكلَم  انیع  امھبقارت  فخأ  هتءاضإ 
ةنس جاتنإ  يتنوك  هینامور  عون  نم  يسنرفلا  رمحألا  ذیبنلاو  شیشحلا  ریثأتب 
نم مغرلابو   ، كلتك ةلفح  يف   . ةصاخلا اھتاظحلل  هنم  تاجاجز  ةدعب  ظفتحت  يذلا   ١٩٤٤
رّاوفلا هینودراشلا  كـ صیخر  يبعش  عون  ميدقتب  يفتكت  اھنإف   ، نيوعدملا ةیمھأ 

نم ایلُع  قافآ  يف  مھب  ّقلحيو  هیبراش  رعاشم  غدغدي  يذلا  يدراكوز  عون  نم 
. هفزعو نامیلس  نامكك  اًمامت  ةاّروف  سیساحأ 

.. تاملكلاو نحللا  رحس  رمتسي 
...))

.. هعانق بیھملا  يقوش  نع  ِتفشك 
.. هنینح فیعضلا  يبلق  نع  ِتفّفخ 

.. ًةلیمخ رافقلا  طسو  ينِتمسر 
.. هنیفس فافجلا  مغر  ينِتلعجو 

((...
................................................

لك تحادنا   . ةعئاج ةیبئذ  ىلإ  اھانیع  ّلوحتتو  ّریغتت  اھدسج  ءایمیكب  َكلَم  رعشت 
ىلع نوكلا  امبر  لب   ، رصقلا لب   ، اھلك ةعاقلا  ریصتل  اھيرظان  مامأ  نم  تایئرملا 
ةنویللا سوقط  سرامت  ةیبشخ  اًسوق  ّنوكت  رعش  تالتف  نیب  نمو   ، لمانأ فارطأ 

رمع لحارمك   ، ةنسلا لوصفك   ، نوكلا تاھجك  ةعبرأ   . ةعبرأ راتوأ  ىلع  بحلاو 
يف  ، بویتویلا ىلع  ةفداصم  نامیلس  فزع  تأر  دق  تناك   . تانئاكلا فارطأك   ، ءرملا
ًابلاغو  ، لوألا سیل  عبطلاب  وھ  يذلا   ، يلاحلا اھقالط  لحارم  نم  ةروطتم  ةلحرم 

. سوھلا هبشي  ام  ىلإ  اھل  ةبسنلاب  باشلا  فزاعلا  ّلوحت  اذكھ   . ریخألا نوكي  نل 
ظقیتست ام  ّلوأ  ظقیتست   ، هنامك تامغنب  اھتفرغ  ءاحنأ  حدصتو   ، ًالیل هب  ملحت  يھف 

ظفتحت اھنإ  لب   . هتافوزعم نم  تراص  اھلومحم  تّانر   . هناحلأ دحأ  ىلع  ًةداع ) اًرھظ  )
. تاعماجلا ىدحإب  ةریخألا  هتلفح  يف  هفزع  ءانثأ  اًّرس  اھتطقتلا  هل  روص  عضبب 
نكي مل  يذلا   ، ریخألا اھدالیم  دیع  يف  اًدرفنم  اھل  فزعلل  هرضحتست  نأ  تّركف 
يھو  ، نانِیَبیَس قشعلاو  هلولا  نأ  تكردأ  اّھنكلو   . اھدالیم مویل  اًقفاوم  ةرورضلاب 
دقو  ، ةیفطاع تارماغم  نم  ـ  نآلا قباسلا  ـ اھجوز  هب  موقي  ام  لكب  ملعت  تناك 
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اھتقفص نم  جرخت  نأ  ّدوت  الو   ، ءيش لك  لبق  لامعأ  ةدیس  اّھنكل   ، اًریثك هتلمتحا 
أدب امكو   . تدقتعا امم  رسيأ  ناك  رمألا   . ةنكمملا بساكملا  رثكأب  الإ  ةیلاحلا 
يھو اھنیح  اھدسج  يف  رعتست  رانلا  تناك   . ةوزنب اًضيأ  ىھتنا   ، ةوزنب امھجاوز 
نیمئاقلا دحأل  تراشأف   ، اھناسلو اھسورض  نیب  ةریغصلا  شیشحلا  ةعطق  كولت 

ةلالد هسأرب  أموأف  اًّدیج  اھھنك  فرع  ةمالع  يف  اھنیعب  تزمغ   ، لفحلا ةمدخ  ىلع 
سأكلا كلتب  داع  دق  نیمألا  مداخلا  ناك  ىتح   ، ٍناوث رمت  ملو   . باجيإلاو مھفلا 

ةّمق ىلع  نآلا  يھ   . ریثألا صاخلا  اھبورشمب  اھفصتنم  ىتح  ةءولمملا  ةليوطلا 
. ًةلماك ةلاحلا  راضحتسا  نم  اھل  دب  الو  ةیلاع 

.. هیف لوقي  يذلا  ءزجلل  هتدیصق  يف  لالج  لصي 
...))

.. يِنتّلبق ول  سانلا  لوقي  اذام 
.. ينِتبعاد
.. ينِتّللد

.. راغصلا لثم  يِنتدھدھ 
؟! ةنونجم قشعي   .. ٌثاتلُم

................................................
اًديور اًديور  نيوعدملا  صقانت  أدب 

يرمرم دسج  تاذ  ةأرما  ىلإ  اًریشم  لالج  نذأ  ىلع  لام  يذلا  متاح  رھظ  اًریخأو 
: سَمھو  ، فاّفش دوسأ  ءادرب  ّفلغم 

، يوق كرعِش  اھبجع   . اھسفنب كلصوت  اّھنإ  كترضح  ىلع  ضرعتب  نیمِرن  مادم  ـ 
امف  ، كب نامیلس  رتسم  اّمأ   . ّةكسلا يف  نیتيوش  كاعم  ملكتت  ةزياع  تناكو 
باب دحل  هلصونھ  يللا  انحإو   ، يصوصخلا َكلَم  مادم  فیض  اد   . كلاب شلغشت 

. هیلع شقلقت  ام   ، تیبلا
. رخآلا ىلإ  امھنم  لك  ناقيدصلا  رظن 

ةرظن ىأر  نأ  الول   . هقفاویس هقيدص  نأ  ّنظو   ، ضارتعالا ضعب  نامیلس  ىدبأ 
لاطأو  ، ّقوشت يف  هباعل  لالج  دردزا   . رارقلا هل  كرتف   . هنیع يف  كلت  باجعإلا 
ءارغإلاب ةءولمم  ةماستبا  هتحنمو  اھعباصأب  هل  تراشأ  يتلا  نیمرن  مادمل  رظنلا 
دقافلا رعاشلا  لمتحي  امم  رثكأ  اذھ  ناك   . ریثألا ربع  ًَةلبُق  هل  تلسرأ  مث   . ةنتفلاو
نیمرن هل  تراشأف   . هتھبج ىلإ  ًةییحم  اًدي  عفرو  ًاباجيإ  هسأرب  أموأف   . نآلا نازتالل 

. اًمامت ّمونملاك  لعفف  اھعبتي  نأ 
هعضي معانلا  هحالس  ًالماح  نامیلس  ماقف   ، بيرم ءودھ  يف  ىھتنا  دق  لفحلا  ناك 

، هفتك فلخ  نم  ةرارحو  اًئفد  رعشتسا  نیح   ، ةقرلا ىھتنمب  ّةصاخلا  هتبیقح  يف 
عقو عمسي  مل  ذإ  نامیلس  لفجأ   . طیسب شاعترا  يف  هفتك  سملت  ةیناح  اًدي  مث 
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دھج يأل  جتحي  مل  يتلا  ةمعانلا  دیلا  ةھج  ًاّیلك  تفتلاو   . ةتفاخلا تاوطخلا 
. هتبحاص جاتنتسال 

. اھینیع يف  ةججأتملا  ةبغرلا  كلت  ظحالو  امھانیع  تقالت 
. امھنم الإ  ًایلاخ  ناكملا  دجوف  هلوح  رظن 

. صاخ عون  نم  رخآ  ولوص  هنإ 
مقر نایتسيرك  ڤيالك  عون  نم  يوغملا  اھرطع  همحتقاف  ةياغلل  هنم  ةبيرق  تناك 

لعف ال درب   . رخآلا ولت  دحاولا  طقاستت  هتاعافد  نأ  رعشیف   ، ملاعلا يف  رطع  ىلغأ   ،١
ةحاسملا نم  قثوتسیف  عجارتي  نأ  ددصب  هنأك  هفلخ  غارفلل  هيدي  دم  لقأ  الو  رثكأ 

ذخأب هايإ  ًابلاطم  قطني  داكي  موكنال  عون  نم  اھھافش  رمحأ   . اھیلإ عجارتیس  يتلا 
. هقوذت يف  ءدبلاو  ةردابملا 

... ا ن ـــ مـ  ـــ يـ  ــ لـ  ــ اي سـ  لياھ  تنك  ـ 
. همسا ٌلیمج  وھ  مك  كردي  ىلوألا  ةرمللو   . اذكھ اًّعطقم  همسا  تقطن 

؟ قطُني نأ  بجي  اذكھأ 
... ا ن ـــــــــــــ ـــ  م ـــ ـــ  ي ـــ ــ  ل ــ ـــ  س

. هسأر ىلإ  عفدنت  ءامدلاو  ّهلك  هدسج  حفلت  ةرارح  رعشتسا  دقو  مثعلتو  كبترا 
يسایق مقر  قیقحتل  قابس  يف  اھنأك  هبلق  تاضبن  تعراستو  هقلح  ّفجو  مغمغ 

وحن ةوق  الو  اھل  لوح  ال  ةبذجنم  ةشارف  هنأ  كرديو  ّقرعتي  هدسج  أدب   . ديدج
ًءارغإو ًةنتف  مواقي  نأ  نم  فعضأ  هنأ  كردأ   . ىثنألا كلت  لخاد  رعتسملا  بیھللا 

. اذھك
: حضاو كابترا  يف  قطن  اًّدج  اًریخأو 

.. اًّدج ركشتم   .. مدنفا اي  اًركش   .. كركشأ ـ .. كشأ شـ .. .. ـ شأ ـ 
: اًفیفخ اًضاعتما  يدبت  يھو  مامألل  اھیتفش  تّدم 

يأ لوقت  كل  حومسم  تاذلاب  تنإ   . ّهبحت ينات  علد  يأ  وأ   . اكول وأ   . َكلَم اي  يلوق  ـ 
. ةیناتلا ارو  ةرملا   . ةلیقتلا يتبیخب  ينركفتب  نسحل  يد  مادم  شالب  سب   . ةجاح

: تفدرأ مث 
؟ يكوأ ـ 

: اًنّمؤم ةعاط  يف  هسأر  ّزھ 
. مناھ َكلَم  اي  يكوأ  ـ 

. كبترم وھ  امم  رثكأ  اًكابترا  سحأف  ةیلاع  اھتھقھق  تلجلج 
؟! مناھ اي  يلوقت   .. مادم شالب  كل  لوقاب  ؛  تنا نامیلس  اي  داو  اي  ةبیصم  كلكش  ـ 
ةعاجش نم  اًضعب  رعشتسي  أدبو   ، ةرملا هذھ  ماستبالا  نم  هسفن  كلامتي  مل 

: لاقف اھدقتفي 
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؟ َكلَم ةذاتسأ  الو  ـ 
يف يھو   . فخأ راص  هكابترا  نأ  ينعي  هحازم  نأ  تكردأ  يھو   ، اًحازم اھلوقي  ناك 
نأ ديرت  الو  اھتلیل  هذھ   . اًمودعم هكابتراو   ، اًقئار هجازم  نوكي  نأ  هل  بغرت  كلتك  ةلیل 

اسلاجتف  ، سولجلل ةریثو  ةبنك  وحن  هل  تراشأف   ، اكحاضت  . لاجعتسالاب اھدسفت 
ةوعد يف  اھناتسفل  ةیبناجلا  ةحتفلا  نم  يھشلا  ضیبألا  اھمحل  نیبي   ، نيرواجتم
ةلیللا هذھ  نم  جرخي  نأ  ًالواحم  اھتوعد  لھاجت  قراخ  ٍدھجب   . ةحضاوو ةحيرص 

. ناكمإلا ردق  اًملاس 
. اھیلإ لصي  نأ  بغري  الو   ، ةلحرملا هذھل  طق  لصي  مل  هبراجت  قباسب  نامیلس 

نأ هل  دب  الف  رمألا  متي  نیحو   . ةديدش ةیصوصخ  رمألا  يف  ىري  هنأل  الإ  ءيشل  ال 
ةقالعلا يف  نامیلس  ىري   . هدسج سیلو  هبلق  اھراتخي  يتلا  ةناسنإلا  عم  متي 

، بحلا لعف  وأ  بحلا  ةسرامم  ةيزیلجنإلا  يف  هنوّمسي   . روعشلل اًجيوتت  ةیمیمحلا 
ذیفنتلا هاري  وھف   ، سنجلا يف  ةصاخ  ةيرظن  هل   . ةزیكر هل  نوكي  نأ  بحلل  دب  الف  اذل 
ّررقملاب هبشأ  اھاري  نأ  هل  ولحي  لحارم  ةدعب  ّرمي  بحلاف   . بحلل ّجوتملا  يلمعلا 

يذلا يلمعلا  ّررقملا  يتأي   ، حاجنب لحارملا  كلت  نابیبحلا  زاتجي  نیحو   ، يرظنلا
. يمیمحلا يدسجلا  لعفلا  اذھ  نمضتي 

. ةصاخلا هنیناوق  اھل  عضو  طقف  وھ   ، هتزيرغل دقتفي  وھ ال 
ركذ يأل  دب  الف   ، اذكھ هیلع  اھسفن  ضرعت  ذإ  اھنأ  نظتو  اذھ  لھجت  امبر  َكلَم  نكل 
لھجت  ، فرعت ال  طقف  اھنكلو   ، ةّقحم يھ  ًاّیعقاو   . بیجتسي نأ  ناك  نم  اًنئاك 

. هنیناوقو هسوقط 
نامراعلا اھايدث  داكف  رثكأف  رثكأ  اھیف  برتقت  تأدب  يتلا  ةظحللا  يھ  كلت  تناك 

. هیلع اطقسیل  حوتفملا  اھناتسف  ةمق  رسأ  نم  ناتلفي 
: تسمھ حیحفلاك  توص  يف 

. كازياع ـ 
: ًةّرركم  .. شعترت يھو  رثكأ  اھتاملك  فورح  تطغض 
. كوجرأ  .. كازياع  .. نامیلس اي  كازياع   .. كااااازياااع ـ 

رثكأ عجارت   . هرظن ةھجو  اھل  حرشیل  ةصرفلا  هل  حیتت  اھتیل   ، نظي امم  دقعأ  رمألا 
: ًالئاق جارحإ  يف  مثعلت   . اھجراخ رثكأ  امبر  وأ  هفصن  راصف  امھّمضت  يتلا  ةبنكلا  يف 

؟ اھیبحتب ينوكت  ةجاح  ؟  ةجاح كل  فزعأ  ّيبحت   ، هيا كل  لوقاب   ، اكول  ، اكول ـ 
تايادب يف  تّمكھتف  اھلخاد  نم  ةسرشلا  دھفلا  ىثنأ  تجرخأ  دق  ةوھشلا  نأ  الإ 

: بضغ
؟ مھاف شم  ؟  هيإ نامیلس ! اي  كازياع  كل  لوقاب  ؟ ! يل فزعت  ـ 

: اًفتاھ مسح  يف  فقو   ، بضغلا رداوبو  ةضاضغلا  ىلإ  لصي  رمألا  أدب  نیح 
. ِكوجرأ  . كل حرشأ  ةدحاو  ةیناث   ، زیلب سب  ينیعمسا   .. هيا كل  لوقاب   ، اكول  ، َكلَم ـ 
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ىتح ّقزمتي  اھدسجو  ةمراع  ةبغر  يف  هل  رظنت  يھو  ةلھول  َكلَم  تلفجأ 
. وھ اھعزني  نأ  هل  دوت  اھنأ  الول   ، اھّدیقت يتلا  كلت  اھسبالم  اھنع  عزنت  نأ  كشوتل 

ةمواقملا هذھ  دتعي  مل  يذلا  اھءايربك  حرجي  دصلا  أدب  دقو  ءادجتسا  يف  هل  َتنَر 
هبلق تّاقد  عراستو  هقلح  فافجو  هّبلصتو  هتبغر  نامیلس  لھاجت   . لبق نم 

: ًالمكم ةنونجملا 
لمجأ ًابلاغ   . يّلیختت ام  قوف   . يوق يوق  يوق   ، يوق ةلیمج  ةناسنا  ِتنإ   ، َكلَم ـ 
يملح يف  كنإ  سساح  ينإ  ةجردل  سیف » وت  سیف   » يتایح يف  اھتفش  تس 

. ةقیقح شم 
نكت مل  اھنكلو   ، تناك امھم  ةأرما  يأ  نذأل  اھقيرط  دجت  كلت  ءارطإلا  تاملك 
همسا رھاق  يذالوف  رادجب  مدطصتس  اًمتح  اھنألو   ، اًدیج اھفرعت  اھنأل   ، اھجاتحت

«! نكل »
: كابترا يف  نامیلس  فنأتسا 

ينیبیجت ِكیلخت  يللا  ةجردلل  كبجع  يفزع  نإ  يوق  طوسبمو   ، اًدج كمرتحاب  انأ  ـ 
ةرقفو فرش  فیض  ينالماع  ِكیقالأو   ، كتعاتب ةلفحلا  يف  فزعأ  ناشلع  صوصخم 
ينيّدت نامكو  َياعم  يبحاص  يبیجتو  يطورش  لك  ىلع  يقفاوتو  ةیسیئر 

. نيولح نیشرق 
ام وھو   ، نآلا هبلطت  ام  نیبو  هنیب  طبارلا  تكردأ  دقف   . لاملا ركذ  نیح  اھتفش  تّضع 

ایندلا نم  بلطت  داكت ال  لب   ، ًالعف هبغرتو  ّهبحت  يھ  سكعلاب   . ظق اھدلخب  رُدي  مل 
ةرداق اھنأ  نظت  نكت  ملو   ، اھسفن يف  هفرعت  مل  لكشب  هقشعت  اھنإ   . هاضر ىوس 
حبرلا روظنمب  رومألا  لك  سیقت   ، اھلثم لامعأ  ةدیس  رودقمب  لاز  ام   . هیلع
لذبت لب   .. مارغلا لعفب  ّللذتتو  قشعت  نأ   ، ةیناسنإلا تاقالعلا  ىتح   ، ةراسخلاو

. بحت نَم  مادقأ  تحت  لباقم  نود  اھسفن 
. طقف اھدسج  مّدقت  نأ  اھنكمیف   ، لاملل جاتحت  نیح  ةأرملا 

. هعم اھسفن  مّدقت  يھف   ، تقشع اذإ  امأ 
: ران نم  طایسب  اھدلج  يف  نامیلس  رمتسا 

شیفرعت ام   . شینیفرعت ام  ِتنإ   . باحصا انّیلخ   . شّحصي ام  َكلَم  اي  ينیقدص  ـ 
. ةجنمك فزعیب  يللا  نامیلس  بـ ةبجعُم  سب  ِتنإ   . صخشلا نامیلس   . نامیلس
شم سب   ، نامیلس جامدناو   ، نامیلس ساسحإو   ، نامیلس ةكّيزم  يبحتب  ِتنإ 

! نامیلس شیفرعت  ام  ّكنأل   ، نامیلس ّيبحتب  ينوكت  نكمم 
لكل ّبرستي  قراحلا  ملألا  رعشتستف  اھیلع  لاھنت  ةيديدح  قراطم  هتاملك 

، اھفرعت يتلا  َكلَم  تناك   ، ةيداعلا لاوحألا  يف   . هیبنت وأ  راذنإ  قباس  نود  اھايانح 
.. هھجو يف  خرصتس  تناك   ، ماقتنالا يف  ةمراع  ةبغرو  اًھركو  اًدقح  ئلتمتس 

.. ةدرط ّرش  هدرطتو  ةفئاز  ةمھت  يأب  هّمھتت   .. هعفصت
.. اًمیحج هتایح  لیحتس  تناك 
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... تناكو  .. تناكو  .. تناك
. هفرعت ديدج ال  عون   ، رخآ عون  نم  َكلَم  هذھ  نكل 

طیحملاك ةعساو  ةماستبا  اھل  مستباو  يقیقح  صالخإ  يف  اھفتك  ىلع  ّتبر 
نأ الإ  ىبأت  عومد  نم  ةفافش  ةقبطب  ةقرورغم  نویعب  هل  ترظن   . اھیف تھاتف 
، ءابرھكلا لعف  هل  ناك  اھفتكل  هلمانأ  ّسم   . ران نم  نيدودخأ  ربع  ةطقاس  جرحدتت 
، هتبیقح نم  هنامك  ّلتساو   ، اھفتك ىلع  هتیبرت  نم  داز   . ةّدش يف  دعترت  تأدبف 

. ةراھمو ةعرس  يف  هدمغ  نم  هفیس  ّلتسي  سراف  هنأك 
. فزعلا ةیعضو  ذختا  دق  ناك  ةديدش  ةعرسب 

ّيفوص لاشب  ّرثدتت  ةیناح  لزنم  ةبر  ةّدلقم  اھتحت  امھتّمضو  اھیقاس  َكلَم  تعفر 
ةأفدم مامأ  اھيدي  يف  لالدلاو  ةعویملاب  جومت  ةیمایس  ةطق  حّسمتت  امنیب   ، معان

. ةدراب ءاتش  ةلیل  يف  رعاشملا  ةدّقتم 
. يقیقحلا اھقشع  عم  تدحوتو   ، امھلوح نوكلا  َّضفنا 

. نامیلس ىقیسوم 
يبور مث   . عبطلاب تربوش  مث   . دریب وردنأو  زجيرب  نيراك  تاعوطقم لـ فزع  يف  أدب 

. تدراھنياتش
. ىرخأ ةرم  ةیصخشلا  هتافوزعم  نم  ضعب  مث 

ةّذل قوفت  اھمف  يف  ةّذل  رعشتستو  ًاّیجيردت  أدھي  اھدسج  أدبي  ةمغن  لك  عم 
اھیتأت  . سوملم ّيدام  ءيش  لك  قوفت  لب  جاتنإ ١٩٤٤،  يتنوك  هینامور  ـ لا

، اھنم مغانتتو  اھبلحتست   . صاخ عون  نم  ةّذل   .. رخآ ملاع  نم  اھنأك  ءوض  تاشالف 
. قبش يف 
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ةدان ــ ير ـ يس . ١٠

. ةلیللا هذھ  مونلا  نم  دنھ  نكمتت  مل 
ةراسخلا تناك  لب   ، ةدیحولا اھتراسخ  يھ  نامكلل  ةيداملا  اھتراسخ  نكت  مل 

ةنعطلا ملأ  نم  داز  ام   . تیمدأ يتلا  اھتیمدآ   ، تردھأ يتلا  اھتمارك  يھ  ربكألا 
تعمس  . اھیلع سانلا  صرحأ  نوكي  نأ  ضورفملا  نم  ناك  نّمم  تءاج  اھنأ  اھرثأو 
ءاوعش ًابرح  نّونشي  نيذلا  ءابآلا  نعو   ، اھیبأ نیع  ّةرق  يھ  يتلا  ةنبالا  نع  اًریثك 

نم ديدعلا  يف  هتأرقو   ، مالفألا نم  ریثكلا  يف  كلذ  تأر   . مھتانب لجأ  نم  ةداوھ  الب 
ةقالع نع  ةرثؤملا  صصقلا  كلتب  ىلبح  خيراتلا  بتك  نإ  لب   ، تاياورلاو صصقلا 

مھ دحلا  اذھ  ىلإأ   . اھیبأ تنب  ةاتفلاو  همأ  نبا  دلولا  نولوقي   . اھیبأب ةنبالا 
؟! نومھاو

تبلا  ، موزللا نع  ةدايز  لبحلا  خرخرم  تنك  ينإ  حضاو  ناسحإ ! اي  ترَجَف  ِكتنب  ـ 
فراع نیمو  نسحأ ! ّقِرو  ةلبطب  رودت  ام  بیط  ؟  ةجنمك اھاعم  عراشلا  يف  ةرياد 

! لودلا ةعماج  عراش  يف  اھرعش  ّلح  ىلع  رودت  الو  ةصّاقر  لغتشت  ةركب  زياج  ام 
ىلع اھسار  بياج  نوكال  اد  تیبلا  باب  ّارب  تّبتع  ول  يد  تبلا  اًَمظَع  اًمسق 

اد رّسكتا  اد  يمالك  ول  ةمھاف  ِتنإ  ؟ ! ّلوألا نم  دیعأ  الو  ناسحإ  اي  ةمھاف  اھردص !
الو أل؟ ةمھاف  ؟  كل ةبسنلاب  هيإ  هانعم 

أدبي  . ةشقانم وأ  ماھفتسا  اھولتي  ال  يتلا  ةریصقلا  هترضاحم  بألا  ىھنأ  اذكھ 
ةریغص ةبلع  نم  ةرفب  ةقرو  اًجرختسم   ، ةراھمب فللا  هتراجیس  دادعإ  يف  كامھناب 

. ریغص ضیبأ  رتلف  اھقبسي  ریثألا  ّينبلا  هبشع  نم  ةیناوطسأ  ةقبط  اھیلع  درفیل 
ىلع ناتأفطملا  ناوارمحلا  هانیع  عمتلتو  بيرغ  قبش  يف  ةرفبلا  ةقرو  فرط  قعلي 
تأدب مث   ، ماوقلا ةمظتنم  ریغ  ةراجیسلا  فرط  لعتشي   . ةفطاخ ةلھول  ماودلا 
اھلمشي اًردخ  رعشتستف  اھیلإ  لصتل  لزنملا  ءاجرأل  ّبرستت  بيرغلا  ناخدلا  ةحئار 

ذيذللا اھردخ  نم  اھجرخأ   . اھتاناعمو اھمالآ  ةأطو  نم  فّفخي  ًاّببحم  اًفیفخ  اًراودو 
. ةیكابلا اھّمأ  ةھنھن  توص  هبقعیل   . فنع يف  قفصي  ةّقشلا  باب  توص  ملؤملا 

. ًالیلق ءارولل  لیقثلا  اھسأر  تخرأ 
فایطأ يف  ةّقلحم  دسجلا  رداغت  حورلاب  لیمجلا  ساسحإلا  كلذل  ةملستسم 

ىلع ةفوزعملا  تربوش  زنارف  ةدانيریسلا لـ ىقیسوم  اھنھذ  يف  عجرتست   . ىرخأ
ينھذلا ءافصلا  تالاح  نم  ةلاح  ىلإ  اھلاخدإ  يف  اًمود  حجنت  يتلا  ونایبلاو  نامكلا 

هرمعو ةّركبم  نس  يف  هتافوو  ةيواسأملا  يرقبعلا  ةایح  اًضيأ  عجرتست   . ءودھلاو
لمع ةئم  ِّتس  نم  برقي  ام  ّفلأ  دق  ناك  ّهنكلو  طقف ! ةنس  نوثالثو  دحاو 
يف كلذ  لك   . المتكت مل  ناتینوفمیسو  ةلماك  تاینوفمیس  عبس  اھنم  ىقیسوم 
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سیل  ، هتدايز وأ  تقولا  ةلق  يف  سیل  اًّقح  ةلكشملا  نأ  تكردأ   . اًماع نیثالثو  ٍدحاو 
ّةرم  . هدعب نمل  ءرملا  هكرتي  يذلا  رثألا  يف  ةربعلا  لب   ، اھرصق وأ  رامعألا  لوط  يف 
نیب ةرثعبملا  اھتاذ  نم  اًضعب  عمجتست   . اھتلیح ّةلقو  اھتایح  ةیمدع  كردت  ىرخأ 
نأ سؤبلا  نم  هنأ   .. مزھنت وأ  رسكنت  نأ  اًّدج  فیعضلا  نم  هنأ  كردتل  نوكلا  تّارذ 

. لوبقملاو نكمملاو  حاتملا  ىلع  لولوتو  يكبت  كلت  اھلاح  ىلع  ّلظت 
ريرسلا ىلع  ةسلاج  يھو  ّونح  يف  اھفتك  ىلع  اًّتبرُم  ّيلع  اھوخأ  اھیلع  لخد 
اھفزعت تناك  يتلا  ىقیسوملا  نم  تقافأ   . ةفیلأ فوص  ةركك  اھسفن  ىلع  ةّروكتم 

: هب اھیساوي  هنأ  نظي  امل  تتفتلاو  ًاّیلخاد 
ةركب  . يتبیبح اي  كسفن  شیلّعزت  ام   . يرتفملاو ملاظلا  انبر ع   .. دنھ اي  كمھي  الو  ـ 

. ّةرم ةیم  اھنم  ىلحأ  ةجنمك  كل  بیجأ 
: درطتسي وھو  هینج  يتئمب  هدي  تزرب  مث 

ةیقب كل  ّربدأل  يناميأو  ينيدو  سب   . ریتكب ادك  نم  ىلغأب  ةجنمكلا  نإ  فراع  انأ  ـ 
ىطسأ دنع  دھعملا  دعب  ادك  ةنالغش  لغتشاب  تیقب  انأ   . تقو برقأ  يف  سولفلا 

يفو  . يتشیع ّنیطي  ال  َيوبأل  لياق  شم  اًعبط  سب   . ةطشق ایندلاو  يكیناكیم 
. ةمیقلا ةلقو  ةلدھبلا  ریغ  هنم  ينبونیھ  شمو  يقرع  لُكایھ  رخآلا 

جضني أدب  هنأ  تكردأو  ّيركبلا  اھنبا  هنأ  هعم  تلماعت  املاطل  يذلا  اھیخأل  ترظن 
يف ضفر  هنأ  الإ  هینج  يتئملاب  ّهدرتو  ّعنمتت  نأ  تلواح   . لاجرلا ملاع  محتقيو 

لاحلا ال ةعیبطب  يتلا  دوقنلا  هنم  تلوانتف  هقياضت  نأ  يف  بغرت  مل   . ديدش رارصإ 
. ًالبقتسم دعاسي  دق  هنكلو   ، ًالمعتسم ناك  ولو  اًديدج  ًانامك  يرتشت  نأ  اھنكمي 

ریثأتلا ًةیشاحتم  ةلئاعللو  اھل  هتیمھأ  كردي  نأ  اھیخأل  بغرت  تناك  اًضيأ  اھنأ  امك 
نم نوناعي  نّمم  رخآ  اًركذ  نوكي  نأ  بغرت  ال  يھو   ، هیلع اھیبأ  نایغطل  يبلسلا 
سانلا برقأل  لالذإلاو  رھقلا  ةسرامم  يف  نوؤدبیف  ةلیحلا  ةلقو  صقنلا  تاّبكرم 

. مھیلإ
يف اھسفن  ّروكت  مث   ، ىرخألا يھ  اھیلع  ّتبرت   ، ةریغصلا اھتخأ  لخدتل  اھوخأ  جرخ 
نأ اھنكمي  هنأ ال  كردتو   ، ًاّببحم اًذيذل  اًئفد  دنھ  رعشتست  نآلا   . مھمأ اھتلت   ، اھنضح

. نیبحملاب اذكھ  ةطاحم  تماد  ام  مزھنتو  ملستست 
. بئاونلا هیف  تأدھو  رساوكلا  هیف  تعجھ  ثیح  يفاكلا  تقولا  كلذ  لیللا  نم  ّرم 

. رذحب اھّتررحف   ، اھعارذ ىلع  تمان  دق  ىنبل  ةریغصلا  اھتخأ  تناك 
.. ةجنمكلا يل  رسك  َيوبأ   » لوقت تناك  يتلا  ةریصقلا  ةلاسرلا  نامیلس  لـ تبتك 
يذلا تقولا  يفو  اھریغ ..» يرتشأ  ردقأ  ام  دحل  سورد  دخآ  ردقأھ  شم   .. ةفسآ
لسري نأ  ًالبق  دتعي  مل  يذلا  وھو  ةماسأ  نم  ةلاسر  اھتءاج  درلا  هیف  رظتنت  تناك 

«. ينیتشحو ِتنإ  سب   .. هلوقاھ يللا  ىلع  دنھ  اي  فسآ   » لئاسر يأ  اھل 
هذھ لثمب  هل  حمست  ةماسأ  اھتقالع بـ نأ  ملعت  نكت  مل  يھو  ًالیلق  دنھ  تكبترا 
ةكردم ریغ   ، لعفتس تناك  اھناكم  ىثنأ  ّيأ   ، هب اھباجعإ  ِفخت  مل  يھ   . ةلاسرلا
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. ةلیلقلا تاملكلا  هذھ  لثم  ةباتكل  هتعاجش  عمجتسا  ىتح  نّيرمألا  ىناع  مك 
، لبق نم  هدتعت  مل  ام  وھو  دارطضاب  ديازتي  دنھ  هرعشتست  يذلا  ءفدلا  ناك 

. ةفیخ هنم  تّسجوتف 
ام ىنعم  نع  اھسفن  ةرارق  يف  تلءاست  اھنكلو  ةماسأ  ةلاسر  ىلع  درت  نأ  تّركف 
امبر ریخ  ّيأ  يردت  ال  ًاباب  قلغتسف  ةفاج  ةلاسر  تناك  ول   . ناك ًاّيأ  هلسرتس 
مل اھنأو  متھت  اھنأ  اًعابطنا  رخآلا  فرطلا  يطعیس  درلا  ّدرجم  نأ  امك   ، هءارو ئبتخي 
اًّفاج ناك  ول  ىتح  درلا  ينعیس  امبر   . لسرأ ام  ىلع  درتل  راظتنالا  نم  نكمتت 
اذھ ينعیس   ، ًابّذھم اًقیقر  اّھدر  ءاج  ول  كلاب  امف   . هدّمعتت وأ  هدصقت  مل  ىًنعم 

ةلاسرلا كلت  لثم  رظتنت  تناك  اھنأو   ، صاخ عون  نم  رعاشم  هل  ّنكت  اھنأ  ةیعبتلاب 
. ربص غارفو  قوشب 

. ةلاسرلا لھاجتت  نأ  ّتررق 
ِدبت ملف   ، ةقباسلا ةلاسرلا  نع  اًرذتعم  هنم  ىرخأ  ةلاسر  تدجو   ، حابصلا يف 

. ًالاعفنا
اھفلخ نم  ءودھب  ناسحإ  اھتءاجف   ، لمعلا ىلإ  باھذلا  لجأ  نم  اھتادادعتسا  تأدب 

: ةلئاستم
؟ دنھ اي  هيا  يلمعتب  ـ 

. لغشلا حورأ  ناشلع  امام  اي  سبلاب  ـ 
ِكیلع ّجرح  ِكوبأ  شم  ؟  هيإ الو  حرابما  ِكوبأ  شیتعمس  ام  ِتنإ  ؟  يتنب اي  هيإ  لغش  ـ 

؟ تیبلا نم  جورخلا 
ىلع دكؤت  نأ  دّمعتت  يھو  اھمالك  تدعاصتو  ةالابم  ال  يف  اھیتفش  دنھ  ّتطم 

: اھظافلأ جراخم 
. اھرسك اّھبحاب  تنك  يللا  ةدیحولا  ةجاحلا  ؟  هلمع يللا  نم  رتكأ  هيإ  لمعیھ  ـ 
ِتنا الو   . رھش ّلوأ  لك  هل  مھبیجاب  يللا  شوطلم  ماكلا  جاتحم  يللا  وھ  نيدعبو 

ام  .. عوجن  .. شیشمي ام  اد  تیبلا   .. يلغش ریغ  نم  ؟  راوحلا ىلع  ةیسار  شم 
. فيراصم لمكن  شفرعن 

ِتنإ  .. يتبیبح اي  كّمأل  ةلدھبلا  شیكصلخي  ام  سب   .. ةفراع  .. يتنب اي  ةفراع  ـ 
. ةجاح يأ  لمعيو  ينّارش   .. ِكوبأ ةفراع 

شم نيدعبو  عبعبيو  عجعجي  بحي  ادك  سب  وھ   . امام اي  ينات  ةجاح  لمعیھ  شم  ـ 
. لغشلا دصقي  شناك  ام  هیقالت  هسفن  وھ   . ةینات ةجاح  لمعیھ 

. هنذأتسنو يتنب  اي  لوألا  هّملكن  بیط  ـ 
ّييز يللا  اد   . ةنس نيرشعو  ةسمخ  ىلع  ةلخاد  انأ  اد  ؟  امام اي  هيإ  نذأتسن  ـ 

. لایعو تیب  اھدنع 
؟ ِتیسن الو  هعوط  تحت  اّسل  ِتنإ   . دنھ اي  لایع  الو  تیب  شیكدنع ال  ام  ِتنإ  سب  ـ 
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. ةجاح الو  ةضراع  ةدراھنلا  يدخ  الو   . لوألا هملكن  انّیلخ   . يتنب اي  ادك  يدھتسا 
. امام اي  ةلزان  انأ   . هریغ الو  ةضراع  الو  ـ 

. لوألا هّملكن   . يتنب اي  يرطاخ  ناشلع  ـ 
. ينع دیعب  سب   . امام اي  هازياع  ِتنإ  يللا  يلمعا  ـ 

ام دحل  ةتح  يف  شیحورت  ام  يبنلاو   . وھأ هّملكأ  ةحيار  انأ  يتبیبح  اي  بیط  ـ 
. كدنع يتایحو  دنھ  اي  كّمأ  ىلع  شیبرخت  ام   . هيإ لوقیھ  فوشن 

دنھ لوزنل  عقوتملا  ضفرلا  لمحت  ةمھجتم  نیتقیقد  دعب  ناسحإ  تداع  امدنعو 
تأر دقو  تلقوحو  مألا  تلمسب   . ةطحملا راطقلا  رداغ  دقل   . اھدجت مل   ، اھدلاو نم 
ىلع اًكشوم  ودبي  يذلا  اھتیب  ءامس  يف  فثاكتت  ءادوسلا  مویغلا  اھنیع  ّمأب 

. ةرّمدم ةھجاوم 
٭ ٭ ٭

مزتلتو ةتقؤملا  ةندھلا  لبقت  نأ   . عجارتت نأ  اھلزنت  ملس  ةجرد  لك  عم  دنھ  تّركف 
. دبألا ىلإ  امبر  اھتّریغ  دق  ةثداحلا  كلت  نأ  رعشتست  اھنكل   . ةمراصلا اھدلاو  رماوأب 

تكسمأ  ، اھلمع رقم  ىلإ  بھاذلا  صابوركیملا  يفو   . اھدھعت مل  ةديدج  دنھ  هذھ 
.. ةفسآ نامك  انأو   » ىرخأ ةلاسرب  ةماسأ  ةلاسر  ىلع  ّتدرو  ةیبصع  يف  اھنوفیلت 
عم  .. يل اھتعب  يللا  يز  ةلاسرب  كترضحل  حمسي  اننیب  يللا  نإ  ةفياش  شم  نكل 

ىتفلا ىلع  ةلھول  تقفشأ  اھنإ  ىتح   ، ّرم اً ًایساق  اًّفاج  اّھدر  ناك  ةمالسلا .»
. اھتءارق دنع  هتيؤر  يف  بغرت  ملو   ، نیكسملا

. ِتأت مل  يتلا  ةلاسرلل  اًراظتنا  ىرخأ  ّةرم  اھلئاسر  يف  تّبلق 
. اًدبأ يتأت  نل  امبرو 

تاجرد اھب  تدعص  يتلا  ةیبصعلا  سفن   . ةیبصع يف  اھنوفیلت  ةشاش  تقلغأ 
ىلع اھب  اھعبصإ  تعضو  يتلا  ةیبصعلا  سفن   ، ةكرشلا ةھجاوب  ةلیلقلا  ملسلا 
نم اھب  تبلط  يتلا  ةیبصعلا  سفن  اًضيأ  يھو   ، لوخدلا لیجستل  ةمصبلا  زاھج 

. اھتایح يف  ىلوألا  ةرملل  امبر  ونام  ةوھق  ناجنف  ايریتیفاكلا  لماع 
تاحفص ىلع  اھتقو  مظعم  تضقف   . هل موزل  ال  امبرو  اًھفات  اھلمع  ناك  ًةقیقح 

، تاقالعلا دعاوق  نع  ةحفص  دنع  ةھربل  تفقوت   . ةفیخسلا يعامتجالا  لصاوتلا 
يف أدبتل   ، هسفن رتویبموكلا  تقلغأو   ، اھتقلغأ  ، اھّتلم امدنعو   ، اھضعب تأرق 

. لومحملا اھنوفیلت  ىلع  باعلألا  ضعب  ةسرامم 
دق لامك  رتسم  نأ  اھربخت  ىقرألا  تاریتركسلا  نم  ةریتركس  ایڤلیس  اھتءاج 

. اھبلط يف  لسرأ 
ریغ  ، ببسلا ةلوھجملا  ةلباقملا  كلت  لثمل  ةدعتسم  الو   ، دیج جازم  يف  نكت  مل 
يتلا ةیقیسوملا  تاعوطقملا  نم  ةدحاو  دیعتست  نأ  تلواح   . بقاوعلا ةنومضملا 

. اھنم ٍّيأ  عاجرتسا  نم  ّنكمتت  مل  اّھنكل   ، ءاخرتسالاو ءودھلا  ىلع  اھدعاست 
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ةلیسوك نامیلس  دي  ةتیبرت  ركذيو  اھغاوري  اھنھذب  تئجوف  كلذ  نع  اًضوع 
. ءودھلا ةداعتسال 

. حجن هنأ  رمألا  يف  بيرغلا 
. اھنم رثكأ  اھفرعي  اھنھذ  نأ  امبر 

درلا لمھأ  امل  ىنعم  تاذ  تناك  ول  ؟  اھل ىنعم  دي ال  ةتیبرت  هلمحت  ىنعم  ّيأ  نكلو 
. اھتلاسر ىلع 

ول تمسقأ  دقو  اھلسرم  هنُكل  ترظن   . ةلاسر لوصول  حضاولا  توصلا  عمست  نآلا 
ةلاسرلا نم  ةوسق  رثكأو  اًعدار  نوكیس  اّھدر  نإف  ةماسأ  نم  ىرخأ  ةلاسر  تناك 

رثأ لك  لازو   ، ةأجف اھريراسأ  تّللھت  ىتح  لسرملا  مسا  تأر  نإ  ام  نكل   . ةقباسلا
كمھي الو   » .. لامك رتسم  بتكمل  اھقيرط  يف  يھو  اھتأرق   . رتوتلا وأ  كابترالل 
ةعاس كل  اھفلسأ  نكمم   .. يطایتحا ةجنمك  اياعم   .. اھریغ فلأ  وأ   .. ةجنمك

«. ِكانتسھ  .. بيردتلا
سردلا نم  باحسنالل  ةصرفلا  ّنیحتي  ناك  يذلا   ، نامیلس دري  نأ  بيرغلا  نم  ناك 

الو كلذ  لھجت  دنھ   . اھدصقي ال  ٍناعم  وأ  تاینحنم  يأ  هسفن  بینجتو   ، درفنملا
امبر  . دحلا اذھ  ىلإ  ًایناح  ّهدر  ءاج  َِمل  كردي  ال  نامیلس  ىتح   . اًئیش هنع  فرعت 
ةینسح فورظ  نیب  اًھباشت  رعشتساف   . رخآلا وھ  هتّریغ  دق  ةریخألا  هتبرجت  تناك 

ةأطو تحت  ةحزارلاو  ملحلا  يف  ةبغارلا  دنھ  نیبو   ، قاعملا اھاخأ  ىعرت  ىتلا 
. تاجنمكلا رسكيو  محري  بأ ال  نایغط 

. هجاتحت ىثنأ  جرحي  نأ  نم  فعضأ  نامیلس  نأ  وأ 
. ذّفني نأ  اًمغرم  رطضیف  ىثنألا  روطس  نیب  ام  أرقي  يذلا  عونلا  كلذ  نم  وھ  امبر 

. لاعفألا دودر  رایتخا  وأ  ریكفتلا  نسحي  الف  هل  الع  كرت  دعب  كبترم  طقف  هنأ  وأ 
. دنھ ةسنآ  اي  يلضفتا  ـ 

. مدنفأ اي  شّحصي  ام  ـ 
. كل لوقاب  يلضفتا  ـ 

كلت اًمستبم  هھجوو  بضغ  نود  نكل  اًمراص  هتوص  ءاج  قینألا  ينیسمخلا 
ةميدع هتانيوعو   ، ةقّاربلا هدي  ةعاس   . ریسفتلا ةلوھجم  ةیسامولبدلا  ةماستبالا 

نأ يف  ًاببس  تناك  اھضعب  وأ  اھلك   ، محتقملا حّاوفلا  ّيروكذلا  هرطعو   ، راطإلا
ةداع تالماعتلا  نوكت  لب   ، هعم رشابملا  لماعتلا  ىلع  دتعت  مل  يھ   . رتوتلا اھدواعي 

. تارشابملا لامك  رتسم  تاریتركس  نم  ىرخأ  ةریتركس  يأ  وأ  ایڤلیس  عم 
؟ سيوك يزیلجنإ  يفرعتب  ِتنإ   . دنھ ةسنآ  ـ 
. مدنفأ اي  نیلّاطب  شم  يواسنرف  نیتيوشو  ـ 

سیفوألا ةعاتب  تاجاحلا   ، تنيوبرواب  ، دروو  ، لیسكإ  .. سيوك رتویبموك  يفرعتبو  ـ 
؟ يد
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. نامك شالفو  بوشوتوف  ةيوشو  ـ 
... ممما  ، سيوك  ، سيوك ـ 

؟ مدنفا اي  ریخ  ـ 
ةكرشلا يف  اندنع  كلاقب  ِتنإ  يتقولد   .. يتس اي  ّيصب   .. ـه للا ءاش  نإ  ریخ  ـ 

دخات ةرطضم  يزوس  مادم  نيدعبو   .. يوق ِكیف  ركشتب  سانلاو   . صنو نیتنس 
. يضاف نوكیھ  اھناكمو   .. نومضم شم  ادك  دعب  اھعوجرو   .. ادك نیتيوش  ةزاجأ 

. ةیتآلا ةلمجلا  عقوتت  يھو  اھبلق  تابرض  تديازت 
ةيادبلا يف  ةتقؤم  ةفصب  اد  اًعبط   . اّھلحم ّيلحت  ناشلع  كتحشر  ایڤلیس  مادمف  ـ 

. لّھسي اّنبر  اھدعبو   .. حضتي يزوس  مادم  فقومو  كتءافك  يتبثت  ام  دحل 
ةنوخسلا سفن  ترعشتساو  اھاتنجو  تّدروت  دقو  اھیلع  ّملسیل  هدي  ّدمو  فقو 

ىلع ّملست  ةكبترملا  ةّقرعتملا  اھدي  تّدم   . نامیلس دي  ةتیبرت  دنع  تّسحأ  يتلا 
: مغمغت يھو  لامك  رتسم 

. ًاليزج اًركش   ، كركشأ  ، مدنفأ اي  كركشأ  ـ 
... سب  ... سب  . رتكأ نوكتھ  تازیمملاو  ديزیھ  بترملا  دنھ  اي  اًعبط  ـ 

لامك اھكرتي  ملف  سب ) ـ( لا هذھ  هنُك  نع  لءاستت  يھو  ةأجف  اھبلق  ضبقنا 
: فنأتسي وھو  اًریثك  اھتریحل 

كمھفتھ يھو  ایڤلیس  مادمل  يحور   .. ّيصب  ... ينعي زياع   ... ينعي  ... رھظملا ـ 
. بولطملا

ىلع ةضيرع  ةماستباو  بابلا  راوجب  ةفقاو  ایڤلیس  مادم  تناك   ، تجرخ نیحو 
: لوقت يھو  نيّدخلا  ىلع  اھتّلبقو  اھتنضتحا   ، ةقاّیلل رقتفت  ةكرح  يفو   . اھیتفش
؟ انأ ىنعمشإ  سب   ، يوق ةركشتم   ، ِكّیلخي انبر   ، ایڤلیس مادم  اي  يوق  ةركشتم  ـ 
لوقت يھو  لؤاستلا  ةلھاجتم  تحنحنتو  ةیفارتحاب  اھسبالم  نم  ایڤلیس  تلّدع 

: مزحب
كل رمأ  لامك  رتسم   . يشمت ام  لبق  ةنزخلا  ىلع  يّدعت  شیسنت  ام   .. دنھ ـ 
نیمقط كل  يرتشا  يحور   . يد تاجاحلاو  رھظملا  دنب  رطاخ  ناشلع  ادك  ةأفاكمب 

مھأ ةریتركسلا  رھظم   . ةسيوك ةكرام  نوكي  سب  بأ  كیم  ةيوشو  نیسيوك  ةتالت 
ءالمعلا عم  رشابم  لماعت  ِكیل  ىقب  ِتقولد  كنإ  اًصوصخ   . اھلغش يف  ةجاح 

. تايرفسلاو تاعامتجالاو  نيريدملاو 
: لئاستم تفاخ  توصب  تمغمغف   ، اًئجافم اھل  ةبسنلاب  ةریخألا  ةملكلا  عقو  ءاج 

؟ هيإ تايرفس  ؟  تايرفس ـ 
: درت يھو  اھھجو  نع  ةماستبالا  تشالتو  رسيألا  اھبجاح  ایڤلیس  تعفر 

تنب يأل  ملح  يد  ةیقرتلا  ؟  هيإ ةركاف  ِتنك  لاّمأ  دنھ ! تس  اي  تايرفس  اًعبط  هآ  ـ 
يتبثت تير  ايو   . اّنبر يدمحا   . اد ریصقلا  تقولا  دعب  هل  لصو  شدح  امو  ّكنس  يف 
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؟ هيإ الو   . حص يرظن  ةھجو  نإ 
. ةمزال شیل  ام  انأ  اد  ؟  ایڤلیس مادم  اي  سب  هيإ  رظن  ةھجو  ـ 

َياوج ةجاح   . اسل كتاردق  ةفراع  شینوكت  ام  نكمم  يللا  ِتنإ  دنھ ! اي  سكعلاب  ـ 
. اد نظلا  نسح  دنع  ينوكتھ  كنإ  يل  لوقتب 

؟! ِكاوج ةجاح  ـ 
ّبیخ ام  هرمع  اد  يساسحإ  سب  ةجاح ! يأ  هیّمس   ، ءادن هیّمس   ، فتاھ هیّمس  ـ 

. كتأفاكم يفرصت  ناشلع  ةنزخلا  يحورو  ةعرسب  يلّھش  ّالي   . َياعم
. فوخو قلق  يف  اًضرأ  تقرطأ 

بضاغ دلاو  ةھجاوم   ، ةیقرتلل دادعتسالا  متأ  ىلع  تناك   ، ةیناث ةدیلولا  دنھ 
امأ  . ديدجلا عضولل  قئاللا  لكشلاب  اھرھظم  نیسحت  يف   ، لمعلا يف  رارمتسالاو 
ىلإ لیبسلا  فیك  نكلو   . ًالیحتسم اھل  ةبسنلاب  ناك  دقف  اذھ  رفسلا  عوضوم 

؟ نآلا عجارتلا 
. ةكلھتلا وھ  موتحملا  اھریصمف   . ةلمتكملا ریغ  تاعاجشلا  كلتل  اًقحس 

. ىرخأ ّةرم  نامیلس  دي  ةتیبرت  ركذتت  نأ  تلواح 
. حلفت مل   .. ّةرملا هذھ 

٭ ٭ ٭
شم هنإ  ـه  لل دمحلا   . طیسبلا عونلا  نم  اد  رسكلا  ؛  دنھ ةسنآ  اي  شیقلقت  ام  ـ 

ـه. لل دمحلا   . لصفملا نع  دیعب  نامك  رسكلاو   . ةمیلس ةیناتلا  ةمضعلاو  فعاضم 
. اھدلاو اھب  هلبقتسا  يذلا  ّحربملا  برضلا  ةّركذتم  عيرم  لكشب  ملأتت  دنھ  تناك 

: بیبطلا فنأتسیل 
تحت ةمدك  هیف  ينعي  لصأ  ؟  ّملسلا ع  نم  ةعقو  اد  لك  نإ  ةدكأتم  كترضح  ـ 

، رھضلا ىلع  ةیحطس  حورج  ةيوشو   ، ةیناتلا ةیحانلا  عولضلا  يف  نیتمدكو   ، كنیع
! ادك دلج  ةجاح  وأ  مازحب  برض  نوكي  ام  يز  لماع  اھلكش   .. .. إ .. إ ينعي  ، مممإ
نیب كوليو  ًانایحأ  نّخدي  جراخلا  يف  دلاولا  امنیب   ، رعذ يف  ناسحإ  اتقدح  تعستا 
تاباصإ حوضو  ةحضاو  بیبطلا  تاملك  تناك   . ىرخأ ًانایحأ  ًالوھجم  اًئیش  هنانسأ 

: تمغمغ اھنأ  الإ   ، دنھ
؟ ىنعمشإ  ، روتكد اي  ةدكأتم  ةويأ  ـ 

ةبلاغم اھنانسأ  ىلع  ّزجت  يتلا  دنھ  رظنمو  ةروعذملا  مألا  رظنمل  بیبطلا  رظن 
اھنقحي وھو  فنأتسي  نأ  لبق   ، موتكم ظیغ  يف  هیتفش  ضعي  يذلا  ّيلعو   ، اھمالآ

: فاّفش رفصأ  لئاسب 
وأ  ، دھعت ىلع  هیّضمنو  رضحم  لمعن  نكمم   ، ادك ّالو  ادك  كل  ّضرعتیب  دح  ول  ينعي  ـ 

نیمویلا اھفوشنب  اماي  يد  تالاحلاو  كدعاسأ  زياع  انأ  ينیقدص  هنجسن ! ىتح 
! لود
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رفصألا لئاسلا  رعشتست  يھو  كسامتت   ، اھيدخ ىلع  ناتتماص  ناتعمد  طقست 
: ةقباسلا اھتياور  ةدكؤم   ، اھقورع يف  يرسي  ذيذللا 

ةركشتم  ، ةجاح بیجأ  ةلزان  انأو  ملسلا  ىلع  نم  تعقو   ، ةدكأتم  ، روتكد اي  هويأ  ـ 
. يوق نيركشتم   ، كمامتھال يوق 

ةتشور ةباتك  نم  ًایھتنمو  اھدي  يف  سبجلا  عضو  ىلع  ةریخألا  ةرملل  اًنئمطم 
ىنمُي هسأر  زھي  وھو  مھل  اھّملس   ، ًاّيویح اًّداضمو  ًاّيوق  اًنكسم  اھنّمض  جالعلاب 

: اًمغمغم ىرسُيو 
ةداع ادك  يز  يللا  تالاحلا  نأل   ، دنھ ةسنآ  اي  ينات  شیكفوشا  ام  ينإ  وجرأ  ـ 
نأل  ، لوط ىلع  ادك  دعب  ّرركتیب   ، يدتبیب ام  لوأ  عوضوملا   ، ةرم اذك  اھفوشنب 

! رسكتا نوكیب  ينالوألا  زجاحلا 
: لوقت يھو  نھو  يف  هل  ترظن 

ـه. للا ءاش  نإ  ةعقو  رخآ  نوكتھ   ، روتكد اي  نّمطا  ـ 
بیبطلا دنع  نم  نوجرخي  مھو  اھعارذب  اھمأ  اھتطاحأو  اھیخأ  فتك  ىلع  تدنتسا 

. ریبكلا يناجملا  ىفشتسملاب  لابقتسالا  ةفرغ  يف 
: ىلوألا ةرملل  ّيلع  ملكتیل   ، جورخلا دنع  مھراظتنا  يف  دلاولا  نكي  مل 

نمو هنم  حيرتسن  ناشلع  ةجاح  لك  ىلع  شیتلُق  ام  هیل  ِتنإ  مھفأ  نكمم  ـ 
؟ ّهرش

: حضاو دادتحا  يف  ناسحإ  تلّخدت 
نم تعقو  اھنإ  وھأ  كل  تلاق  دنھ  ام  كوبأ ! نع  ّملكتتب  تناو  ّبدأتا  ؟  داو اي  هيإ  ّرش  ـ 

. ملسلا ىلع 
دح  ، نيابو حضاو  روتكدلا  مالك  ؟  ریفاصع ققاد  يناركاف  ِتنإ  ؟ ! هّما اي  هيإ  ملس  ـ 

! صلخنو ىقب  هنم  انحّيري  انبر   ، هریغ شیف  ام  اًعبطو   . اھبراض
! تكسا يلع ! اي  سب  ـ 

تارظنلا ىوس  هعطقي  ال  ءودھ  معیل  دنھ  نم  ةمساحلا  ةلمجلا  هذھ  تءاج 
: لیبق نم  تارظن  اھلباقت  ؟  ِكل لقأ  ملأ  لیبق : نم  تارظن   . اھتنباو مألا  نیب  ةلدابتملا 

جّجأتي باش  امھنیب   ، نیتتماص اّتلظ  امھنكل  ؟  دحلا اذھ  ىلإ  رمألا  هب  لصيأ   ، نكلو
. هلخاد جذاسلا  بضغلا  روميو 

. دلاولا مھلباقي  نآلا 
ملألاو  ، بیبطلا هب  اھنقح  يذلا  يوقلا  نكسملا  ریثأت  نم  ًاّیبابض  دنھ  يعو  ناك 
اھدلاو نقذ  ىرت  ةیبابضلا  تالالغلا  فلخ  نم   . اھلبق هب  رعشت  تناك  يذلا  ّحربملا 
هافتك  ، فصتنملا يف  عساولا  غارفلا  كلذب  ثعشملا  هرعشو  ةقولحملا  ریغ 
ّلبقي وھو  ةزتھملا  هلمانأ   . حجرأتملا مخضلا  هشركو  كلاھتملا  هدسجو  ناتلدھتملا 
هتنعل نم  صتمي  هنأك  هاّدخ  طفشنيو  هاتفش  دتمت   . مومحم قبش  يف  هتراجیس 
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دنھ هل  ترظن   . فوخلا ضعب  لمحت  امبرو  ةزتھم  ةقلق  هنویع   . ةایحلا قیحر  ةيدبألا 
يعدتست  . هھاجت ةدئازلا  ةقفشلا  كلتب  ترعش  نيأ  نم  فرعت  الو  نیتغئاز  نینیعب 

ضیبأ اًصیمق  ًايدترم  قسانتم  يضاير  دسجب  اھیبأ  ىركذ  ةقیحسلا  اھتركاذ  يف 
، عمال دوسأ  معان  هرعش   ، ةيداب ةلوحف  يف  ريزغلا  هردص  رعش  نیبي   ، ردصلا حوتفم 

ةنيرتاڤ يف  شیناركب  يرھز  ناتسف  ىلإ  اًریشم  ّةوق  يف  هفتك  ىلع  اھلمحي 
لكلا ناكو   ، ةدیحو ةنبا  تناك   . دایعألا دحأ  ةبسانمب  اھل  هئارشل  اًدیھمت  ةیجاجز 

. ءادعس
. طوقسلا كشو  ىلع  نھاولا  اھدسج 

. بجي امك  اھدسج  عفرل  بضاغلا  خألا  الو  نھاولا  مألا  نضح  يفكي  ال 
تحت نم  اھرصخب  طیحت   . ةمساح ةيوق  دي  اھلشتنت  بابضلا  بھایغ  نیب  نم 
ّبج يف  طقست  يھو  اھنافجأ  فرفرت   . ةعباسلا ءامسلا  يف  اھب  ّقلحتف  نیعارذلا 

ضیبألا هصیمق  نم  ريزغلا  هردص  رعش  نیبي  اًمستبم  اھدلاو  ىرت   . قیحس
: ةبوذع يف  سمھي  وھو  غلاب  ّونح  يف  اھلمحي   . حوتفملا

اي ينیحماس   ، ينات ادك  لمعاھ  شم   ، يدصق شناك  ام   ، دنھ اي  ينیحماس  ـ 
! يتبیبح

نأ فرعي  نكي  مل   . سمھي هدلاو  ٌّيلع  اھیف  ىري  يتلا  ىلوألا  ةرملا  هذھ  تناك  امبر 
نأ هدلاو  ناكمإب  نأ  ًالبق  فرعي  مل  هنأ  امك   . اًقیقر نوكي  نأ   .. سمھي نأ  هرودقمب 

اھعومدو هلك  عضولل  ناسحإ  ترظن   . ةدحاو دیب   ، لیئضلا ریغ  هتخأ  دسج  لمحي 
ٌّيلع تَمَص  امنیب   . امھتنبا يوتحت  يتلا  دلاولا  دي  ىلع  تّتبر   . ةرازغ يف  رمھنت 

تاصاھرإو هدلاو  هجو  تالاعفنا  ىري  عبطلاب  وھ   . هتباھمو فقوملا  ةلالجب  اًذوخأم 
. هتّمرب رمألا  مھفي  هنكل ال   ، هیتلقم يف  لزنت  عومدلا ال 

. لزنملل اولصو  نیح  دعب  تمان  دق  دنھ  نكت  مل 
يأ مھفت  الو   ، اھینیع نم  عمدلا  رجفتي  ىنبلو  اھريرس  ىلع  اھدلاو  اھاجسأ 

: ةمساح ةجھلب  مألا  اھیف  تقعز  امنیب   . رّمنت يف  اھدلاول  ترظن   . ثدح امم  ءيش 
! ةيوش حيرتست  كتخأ  يبیس  تب ! اي  ّالي  ـ 

. رثكأف رثكأ  ىربكلا  اھتخأب  تكّسمت  لب   ، ةمساحلا اھمأ  ةجھلل  ىنبل  عمتست  مل 
اھدلاو دي   ، ةمیلسلا اھدیب  دنھ  تكسمأ  يعواللاو  يعولا  نیب  ام  خزربلا  كلذ  يف 

: هل تدّھم   ، دحاو لاؤسب  اًعیمج  اھنم  تفتكا   . ةلئسأ اھانیعو 
تیقب ينإ  يل  لاق  نامیلس   . يوق ولح  فزعاب  تیقب  تنك  ينإ  اباب  اي  فراع  تنإ  ـ 

. اھترسك تنإ  يللا  ریغ  ةینات  ةجنمك  هاعم  بیجیھ  يل  لاق  نامیلس   . ةلياھ
... ينإ  .. ينإ  .. ينإ يل  لاق  نامیلس 

لمتعي لاعفنا  ّيأ  يردي  هنأ ال  امك   ، نامیلس نَم  ديدحتلا  هجو  ىلع  بألا  فرعي  ال 
راص دق  نآلا  وھ  اھ   ، ىلوألا هتحرف  نع  ًاّيرابجإ  هسفن  ّبرغ  يذلا  بألا   ، هلخادب
نم ناك   . ةدومحم ریغ  نوكت  نأ  اھبقاوع  تداك  ةميرج  باكترا  ةجردل  ًایساق 
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هنأ اھربخي  نأ   . ةیناث هتنبا  برضي  نأ  نكمملا  نم  ناك   . هتداعك لعفني  نأ  ضورفملا 
، ةمحر نم  ةیقب  بلقلا  يف  لاز  ام  امبر  نكل   . اھادي هّسمت  نامك  لك  رسكیس 

هلخاد لغلغتي   ، اھلھجي ةھج  نم  مدن  هیلإ  برستي   . تمت مل  ةوبأ  راثآ  هسفن  يفو 
: قدص يف  لوقي  هسفن  دجوف   ، هیلإ لآ  امو  هسفن  خسمتسیف 

اي ينیحماس   . ةلياھ ىقبتب  اھیلمعتب  ةجاح  يأو   . دنھ اي  ةرطاش  كرمع  لوط  ـ 
! شلعم  .. يتنب

يذلا اھلاؤس  لأستل   . اھیعو تاظحل  رخآ  سرامت  يھو  نھو  يف  دنھ  تمستبا 
: ةغئازلا اھتارظن  يف  هرداوب  تصقارت 

؟ ركتفت ؟  اباب اي  ينات  فزعأ  فرعأھ  انأ  وھ  ـ 
ضرألا اھوخأ  ّبدو   . يوقلا نكسملا  مغرب  اھتملآ  ةوق  يف  ىنبلو  مألا  اھتنضتحا 

: هناكم نم  مایقلاب  ّمھي  وھو  ةریخأ  ةتیبرتب  ىفتكا  دقف  بألا  اما   . حضاو لاعفنا  يف 
. اھلھسي ّكبر  اھيدعبو  ةمالسلاب  ِتنإ  يموق   . دنھ اي  لھسي  انبر  ـ 

. بسنألا ةباجإلا  يھ  كلت  نأ  دجو  هنكلو   ، هسفن ةرارق  يف  لاؤسلا  ركنتسا 
ةظفل نإف  اذل   ، نوكلا اذھ  يف  دحأ  ّيأل  ءيش  ّيأ  لّھسي  ـه ال  للا نأ  هرظن  ةھجو 

وھ  . بدؤملا ضفرلل  اًفدارم  نوكیل  اھانعم  ّلوحتو  تقولا  عم  تّروحت  لھسي  ـه  للا
، ثدحت ال  يتلا  فورظلاو  يتأي  ال  يذلا  نمزلل  ءایشألا  فيوست  نم  رخآ  عون 

بیصنلاو ةمسقلاو  رادقألا  ىلع  موللا  ءاقلإ  نم  عون  وھ   . ّریغتت ال  يتلا  سوفنلاو 
ةطاسبلا ىھتنمب  ال »  » ّدرجم يھ   . هرصانع لكب  يجراخلا  طیحملاو  نيرخآلاو 

. مھفلا ءوسو  ةّمھلا  ّةلقو  لكاوتلا  ىھتنمب   ، مسحلاو ةأرجلاو 
ةمّاود لكش  ىلع  اًقفن  هبشي  امیف  دنھ  يعو  علتبت  يتلا  ةیبابضلا  ةرخبألا  فثاكتت 
اھنأب عابطنالا  كیطعت  يتلا  ةبیھرلا  ةعرسلا  كلت   ، ةبیھر ةعرس  يف  ةكرحتم 
ملع يف  ةفورعم  ةیئايزیف  ةعدخ  يف  هاجتالا  سكع  ديدش  ءطب  يف  كرحتت 

ناتسفلا ليذ  رياطتي   ، فاتكأ الب  فیفخ  ضیبأ  ءادر  يف  اھسفن  دجت   . تايرصبلا
، اھیقاس فصن  ىلإ  فثاكتملا  بابضلا  لصي   . ءارغإ ال  ةءارب  يف  اھیقاس  اًفشاك 

سحت  . امھّكرحت نأ  نود  اًمُدُق  يضمت  يتلا   ، اھیمدق هب  ّيطغي  يذلا  يفاكلا  ردقلاب 
. ةمّاودلا قفنلا  ًةلمأتم  ًاّيرئاد  اھرصب  ّبلقتو  اھلوح  ءيش  لكب  دنھ 

. هل باسح  نمز ال  دعب 
ةریبك تاعاطقب  جومي  عاستالا  عساش  رضخأ  جرم  ثیح  رخآلا  فرطلا  دنھ  تلصو 
تناك  ، قفألاب جرملا  ءاقتلا  دنع   . هكاوفلاب ةرمثملا  راجشألاو  ةّنولملا  روھزلا  نم 
يف يشحولا  رامحلاو  فارزلا  نم  ناعطقو  نالزغلا  اھنم  برشت  ةریبك  ءام  ةریحب 

ةيرھزلاو ءاضیبلا  ةریغصلا  روھزلاو  ّيربلا  توتلاب  ىلبح  ةریصق  لاغدأ   . ءودھ
ًالوأ اھناسل  فرط  ىلع  اھتّقوذت   ، ةیناوجرأ توت  ةرمث  تفطتقا  ددرت  يف   . ءارفصلاو
ةمضق اھنم  تمضق  اًذيذل  اھمعط  تدجو  نیحو   . فرصتلا اذھل  ریسفت  يأ  نود 

. لبق نم  اھلثم  قذت  مل  يتلا  توتلا  ةرمثل  يھشلا  معطلاب  ذّذلتت  تذخأو  ةریغص 
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اھدنع اھسفن  تدجو  اھنإف  اًّدج  ةدیعب  ةيادبلا  يف  اھل  تدب  ةریحبلا  نأ  نم  مغرلابو 
يناسنإلا روضحلا  كلذ  نم  تاناویحلا  لفجت  مل  اھتشھدل   . ركذُي دھج  يأ  نود 

مّدقتت يك  اھنیب  اًقيرط  اھل  تحسفأ  اھنإ  لب   . اھتایصوصخو اھملاعل  محتقملا 
اھھجو ساكعنا  ىرتل  ةریحبلا  ءام  ىلع  تنحناف   . شطعلاب سحت  تناك   . ةریحبلل

... امبرو  .. اًقئار ءاملا  ىلع 
! ًالیمج

رمحأ زرك  َيترمث  تراص  اھاتفش   . معنأو لوطأ  راص  اھرعشو   ، رضنأ تراص  اھترشب 
هظحلت ًاّیفاضإ  ًالامج  اھلامج  ىلإ  تفضأ  يتلا  ةداعسلاب  ةبوشم  تراص  اھحمالمو 

نم ىلعألا  ءزجلاو  اھتبقر  ّنيزت  يتلا  ةدالقلا  كلت  اًریثك  اھتبجعأو   . ىلوألا ّةرملل 
. اھنم ةیلدتملا  ةیفاصلا  ءارمحلا  قیقعلا  ةعطقب  اھردص 

. اّھیفك يف  اًعّمجتم  هسفن  ءاقلت  نم  ءاملا  عفدناف  ءاملل  اھيدي  تدم 
مل امك  اًقئار  اًدراب  اھمف  ىلإ  دعصي  ةیبذاجلا  هاجتا  سكع  ءاملا  أدبف  اھیفك  تعفر 

. لبق نم  هقوذتت 
. اّھیفك نیب  ًاّیئاقلت  دّدجتي  ءاملا  نأ  ول  امك  ادبو   ، توترا ىتح  برشت  تذخأ 

. ناولألا فلتخم  توتلا  رمثب  اتألتما  امھتدجوف  ىرخأ  ّةرم  اّھیفكل  ترظن 
. ىرخألا نع  فلتخي  اًقاذمو  ةھكن  ةرمث  لكل 

. بعرم رطاخ  اھباصأ 
؟ تتام لھ 

؟ تعمس نذأ  الو  تأر  نیع  امب ال  ةعتمتسم  ةنجلا  يف  نآلا  يھ  لھ 
. ىرخأ ّةرم  تّركف 

؟ كلذ يف  ریضلا  امف   ، ةنجلا يف  يھو  تتام  اھنأ  ول 
؟ اًذإ ملح  وھ  لھ 

هیف اھناكمإب  ناك  اًملح  ركذت  ال  يھ  مث   . حوضولا اذھ  لثمب  ملحت  مل  اًدبأ  اھنكلو 
ةداع اھمالحأ  نأ  امك   . وحنلا اذھ  ىلعو  ةیفیكلا  هذھب  ثدحي  ام  باعیتساو  ّقوذتلا 
ةنيزملا طوطخلا  ىرت  اھنإ   . اذكھ ملاعملا  ةحضاو  تسیل  ةمھبم  ةیبابض  نوكت  ام 

، ةعداولا نالزغلا  ناذآ  يف  ةقیقدلا  تاریعشلا  ىرت   ، يشحولا ریمحلا  داسجأل 
ةدوربب اھیف  رعشت  مالحألا ال   . لماك لكشب  تافارزلا  ةبقر  ىلع  ةینبلا  عقبلا  ىرت 

ام لك  كل  قّقحي  مالحألا  ریغ  رخآ  ناكم  يأ  نكلو   . اھیف عبشت  وأ  عوجت  الو   ، ءاملا
رمث ّتركذت   ، اھایقسل ءاملا  قباستف  ءاملا  تبلط  ؟  هیف ركفت  نأ  تقو  هیف  ركفت 
دیحولا ناكملا  يھ  ءرملا  مالحأ   . اّھیفك نیب  مدعلا  نم  قثبناف   ، يھشلا توتلا 

. بغري ام  ذیفنتب  اھیف  هل  حومسملا 
... ـــــــــ .. ف اذكھ رمألا  ناك  نإ 

؟ نامیلس اي  تنأ  نيأ 

This PDF document was edited with Icecream PDF Editor.
Upgrade to PRO to remove watermark.

https://icecreamapps.com/PDF-Editor/upgrade.html?v=2.21&t=9


؟ نامیلس َِمل  نكل 
يذلا صخشلا  نَم  ؟  اذھك تقو  يف  كنھذل  ردابتي  صخشل  بسانملا  فیصوتلا  ام 

، كیعو رداغت  تنأو  هركذت  يذلا  صخشلا  نَم  ؟  ملحلا ىتح  هكراشت  نأ  يف  بغرت 
، ةدئازلا ةقفخلا  كلت  رس  ام  ؟  قالطإلا ىلع  يعو  ال  وأ   ، رخآ يعو  ىلإ  لقتنتف 

هحمالم ركذت  يذلا  صخشلا  نَم  ؟  قرعلا اذھ  ءاج  نيأ  نم  لب  ؟  مثعلتلاو  ، كابترالاو
، ىرسیلا هدي  رھظب  هفنأ  ةبنرأ  حسمي  يتلا  ةرركتملا  ةكرحلا  كلت  ركذت   ، هلیصافتو

يتلا ةكرحلا  كلت   ، فزعلا يف  جمدني  نیح  ریغص  لفط  ةضبقك  هینیع  ةضیمغت 
ىدل فنألا  دادسناب  ضراعلا  هروعشو   ، شاھدنالا نیح  ایلعلا  هتفشب  اھلعفي 

. ديدشلا لاعفنالا 
؟ ّهبحت يھأ 
؟ بحلا وھأ 

. انمالحأو انراكفأو  انتّايوھب  بعالتيو  انرذح  اندقفيو  انّریغي  ام  بحلا  وھ 
. نامیلس اھقيدصو  اھّملعمو  اھذاتسأ  وحن  دنھ  هّسحت  ام  بحلا  وھ 

دنع باوبأ  يأ  قرطي  الو  ةیقابتسا  تامالع  يدبي  الو  نذأتسي  ال  يذلا  بحلا  هنإ 
. روضحلا

؟ نآلا نامیلس  نيأ  نكل 
؟ هل جایتحالا  دشأ  يف  يھو  اھتأي  مل  َِمل 

؟ ملح  ، نآلا هیف  يھ  ام  ناك  نإ   ، هتبلط نیح  اھملح  يف  رھظي  مل  َِمل 
؟ اھل ثدح  َِمب  فرع  هارتأ 

؟ يداملا اھدوجو  نود  ىتح   ، يھ هب  رعشت  امك   ، نآلا اھب  رعشي  الأ 
. ةديدج تاقالع  يف  ضوخلا  نم  هّددرت  لب   ، هدقف ملأو  هتدحوب  رعشت 

يف قحلا  هسفنل  يطعي  نأ  نود  نيرخآلا  لجأ  نم  هحورو  هسفن  لذبي  هنأ  فرعت 
رارتجا ىلع  ّرصم   . ةديدج ةصرف  هسفن  حنم  ديري  ال  هنإ   . عاتمتسالاو ةایحلا 
ءيش ال  وأ  بارس  وأ  ءاوھ  نم  ةعاقف  يف  شیعلا  ىلع  مزاع   . همالآو يضاملا 
نكل  . هتيامح ىلع  ةرداق  اھنأ  هنم  اًّنظ  اھقلتخاو   ، هسفن لوح  اھّنوك  قالطإلا  ىلع 
امھم هسیساحأ  لك  ةرھظم   . هيوتحت امل  ةّنیبم  ةفافش   . ةعاّقف  ، ةعاقفلا ّلظت 

. اھءافخإ لواح 
. فرعت اھنأ  فرعي  طقف ال  وھ 

. هب رعشت  اھنأ   ، دعب كردي  مل  طقف  وھ 
. هناسل اھب  قطني  مل  نإو  هتثاغتسا  عمست  اھنأ 

. ءطب يف  هترفزو  اًقیمع  اًسفن  تذخأ 
فزعت ةینوك  تامغنو   ، لبق نم  اھارت  نكت  مل   ، قفألا يف  ةديدج  ةطقن  ىلإ  ًةرظان 

. بیجع مغانت  يف  اھنیيارشو  اھتدروأ  لخاد 
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يناثلا رتولا 
ير ـ رتو  ـ 

«. اھلك اھنیب  اًریبعت  رثكألا  يھو   ، سوقلا تاذ  ةيرتولا  تالآلا  لبنأو  ىقرأ  نامكلا  »
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رصقلا ةناحير  . ١١

. ةرشع ةیناثلا  ةعاسلا  تءاج 
هنأ بيرغلا  لب   ، ةیشخ وأ  اًفوخ  سیل   . براضتم ساسحإب  هؤلمت  ةرم  رخآ  تاّسجوت 
لب لئالدلاو  دھاوشلا  لك  نأ  مغر  ًایعاو  ًاظقي  ناك  هنأ  نیقي  ىلع  وھ   . ةبغر
ریثكك دعب  هلقع  دقفي  مل  هنأ  غمادلا  لیلدلا  كلذ  جاتحي   . كلذ سكع  دكؤت  قطنملا 

. نفلا ةرقابع  نم 
يتلا اھیلع  ةیقیسوملا  لوص  ةمغن  شقنب   ، ءاقرزلا ةیلمخملا  ُةبلعلا  ًالیلد  هیفكتأ 
ةدام نم  اًعونصم  اًديدج  اًرتو  يوحي   ، اًّفوجم ًاّیكیتسالب  ًابوبنأ  اھلخادب  دجیل  اھحتف 

؟ قرزألا نوللاب  ةغوبصم  ةقّارب  ةعمال 
. هیلإ اھدھأ  دق  ٌدحأ  ناك  نإ  ركذي  الو   ، رتولا اذھ  ىرتشا  هنأ  ركذي  وھ ال 

. اھتّمرب ةبرجتلا  ضوخ  ةداعإل  امبر  وأ   ، رخآ لیلد  ىلإ  جاتحي  وھ 
ىدترا هنإ  ىتح   . ةتئافلا ةرملا  تاسبالمو  فورظ  سفن  يعدتسي  نأ  لواح  اذكھ 
ىلع ةینسح  عم  قفتي  نأ  كشوأو   ، ةلیللا كلت  اھادترا  يتلا  اھسفن  هسبالم 
نم رثكأ   ، مول ردصم  وھ  كلذ  اھروھظ  دھشم  نأ  الول   ، دھشملا يف  اھروھظ  دعوم 

هتعوطقم لمكتسا  دق  ناكل  اھماحتقا  الولف   . ةھباشتم فورظل  ًءاعدتسا  هنوك 
. اھلایخ سیلو  ةبرجتلا  قدص  ىلع  رثكأ  نیقیب  هملح  نم  داعلو 

ةعوطقم لبق  هفزعي  ناك  ام  ءاعدتساب  ةلاحلا  سفن  يف  لوخدلل  هسفن  دعاسي 
. اھامسأ امك  يحولا 

. هیقاس نیب  اًدعابم  ةفقولا  سفن  ذختا 
هنأ الول   ، ةداعلا ریغ  ىلع  نیتحوتفم  هینیع  يقبي  نأ  ناكمإلا  ردق  لواح  هنإ  لب 

. ةقباسلا ةبرجتلاب  ماق  نیح  ثدح 
! ةینسح نم  ةفطاخ  ةثاغتسا  ىتح  الو   ، ثدحي مل  ًابيرغ  اًئیش  نكل 

نأ هسفن  ةرارق  يف  لصو  ىتح  هتّمرب  رمألا  ةاكاحم  نامیلس  لواح  ةّدع  ٍلایلل 
ضماغلا يبابضلا  هجولا  اھیف  هراز  يتلا  ةلیللا  كلت  الول   . لایخ ضحم  ناك  ثدحلا 

نأ ثبلي  ال  مث   ، ًابعرم ىلوألا  ةلھولل  ودبي   ، نایسنلا يط  راص  دق  هنأ  نظ  يذلا 
هلخاد يف  ةقثلا  ثبي  نأ  لواحي   ، ةنِئَْمطُم ةنمآ  هحمالم  رھظتل  بابضلا  فثاكتي 
دجو ظقیتسا  امنیحو   ، داتعملاك ءيش  يأ  اھنم  ركذي  نأ  يف  حلفي  ال  تاملكب 

. ءاملا راخب  فثاكتو  نخاسلا  مامحلا  دعب  ترھظ  هتآرم  ىلع  ىرخأ  ةلاسر 
(( كراظتنا يف  كتیعر  ))

لب  ، اھحسمیل ةآرملا  ىلع  بوتكملا  نم  دكأتلا  ةلواحمب  ةرملا  هذھ  ئطخي  مل 
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. طلخ الو  هیف  سبل  اًحيرص ال  اًحضاو  بوتكملا  ودبیل  تارم  ةّدع  اھريوصتب  ىفتكا 
. ةّدشب هبلق  قفخ 

جلي هریغ ال  اًدحأ  نأ  امك   . هبعالي هنأ  نظل  ناكملا  سفن  يف  هعم  ایحي  اًدحأ  نأ  ول 
؟ ام عون  نم  ّسم  وھ  لھ  ؟  ّناج وھ  لھ   . ساسألا نم  ةفرغلا 

. ًابعر رثكألا  رطاخلا  هلاب  ىلع  رطخ  مث 
؟ تارابعلا هذھ  هسفنل  بتكي  نَم  وھ  ناك  ول  اذام 

نطابلا هلقع  قفشأ  يذلا  دحلا  ىلإ   ، ثدحلا هعم  ّرركتیل  ٍلایل  ةّدع  رظتنا  دقل  لجأ 
، ظقي وھو  امبر  وأ   ، مئان وھو  امبر   ، هسفنل ةرابعلا  هذھ  بتكي  نأ  هل  زعوأف   ، هیلع

ةبوتكملا ةرابعلا  دجیف  يلاتلا  مویلا  وحصیل   ، لعف ام  هیسني  نطابلا  هلقع  نكل 
؟ هل ثدح  ام  قدصيو   ، ةآرملا ىلع 

. مكحُملا يسفنلا  ءاثرلا  نم  عون  وھ 
؟ الع اي  يب  هتلعف  يذلا  ام 
؟ يلقع يندقفأ   ، يل ككرتأ 

؟ اًمیحج يتایح  لیحتو  ينكبرت  ءایشأ  يل  ّروص 
... الع اي  ِكل  اًقحُس 

...))
.. امھّمضي ناك  يذلا  نمآلا  ناكملا  يف 

.. اھذخف ىلع  هسأر  حارأ 
.. هرعش بعادت  تذخأ 

.. هسفنل اھذختا  يتلا  كلت  رعشلا  ةفیفصت  عون  نع  هلأست 
«.. اتسير  » اھمسا اتسير ..» : » اھل لاق 

.. اھتاذ نانحلا  ةرظن  هل  ترظن 
.. ریطاسألاو بتكلا  لوقت  امك  قشعلا  ةرظن 

.. هدھدھت اھشومر  سحأ 
.. نیحايرلاو روطعلاب  ةّقبعم  تامسن  هلوح  رياطتي  اھُسََفن 

«.. اتسير ـ« لا َلُّلخت  بحت  مك  هربخت 
.. اھینیع يف  دوعولا  لك  ىري 

.. بحلا ىري 
.. ّةقر يف  هنذأ  يف  سمھت 

.. ّهبحت مَك  هربخت 
.. هقوف ينحنت 
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.. هّلبقت اھتاذ  روھزلا  ةقر  يفو 
((...

ةيادب ذنم  الُع  هتعمج بـ يتلا  تايركذلاو  فقاوملا  عراصي  هموي  لاوط  نامیلس  لظ 
. تّارم ةدع  أیقت   . فقوتي نأ  هبلق  داك  يتلا  ةجردلل  يئانغ  لفح  يف  امھفراعت 

اًكھنم هتیب  لصو  ةياھنلا  يفو   . نكسم يأ  هعم  حلفي  مل  فصاع  عادص  هباصأو 
يتلا ةینسح  ىلع  ةیلابم  ال  ةیحت  ىقلي  اًدعاص   . همّايأ أوسأك  اًفیعض  اًموزھم 
وھو ردان  ينیع  نم  رياطتملا  ررشلا  لھاجتو  بابلا  مامأ  تالمھم  سیكب  يقلت 
ىفتكا دقف   ، مویلا لاوط  اًماعط  لكأي  مل   . ام رمأل  جردلا  ًالزان  طخس  يف  هقمري 

اھیلع ةنیعللا  ةلمُجلا  راثآ  تلاز  امو  ةآرملا  ىلإ  رظن   . ءيقلاب يمضھلا  هزاھج 
قرزألا رتولا  ةبلعب  كسمي   ، هنايذھو هنونج  لیلد  علاطي  وھو  ةرارم  يف  مستباف 

. هلتاخي هلقع  نأ  كردیف 
ةبیقح كسمأ  اذل   ، اھتايركذو الع  رسأ  نم  كاكفلا  هنكمي  نلف  نآلا  مان  ول  هنأ  كردأ 
تاظحل شیعي  نأ  دوي  نیح  رّیكسلا  هلعفي  يذلا  ام   . ديدش لذاخت  يف  هنامك 
؟ بئاصملا هیلع  مكارتتو  ءاونألا  هعرصت  نیح  ُّلوألا  نمدملا  ذالم  ام  ؟  ةفئاز
تايركذلا نافوط  نم  بورھلل  دیحولا  هئجلم  ىلإ  نامیلس  برھ  نمدملا  رّیكسلاك 

. هیلع يضقي  داكيو  هقرغي  يذلا 
. مول هبش  يف  انایناتنوم  ـ لا ىلإ  رظن  ددرتب 

؟ ةقیقحلا تابثإل  هجایتحا  ةظحل  هنع  ّيلختلاب  اھّمھتي 
. ةدعاسملاو نوعلا  اھلأسي 

. نارفغلاو حفصلا  اھنم  بلطي 
! نایسنلا  .. اھنم بلطي  لب 

تربوش فـ ترازتوم   . ماغنألاو نحللا  عم  جمدنیف  فزعلا  أدبي  هنم  يعو  نود 
زفاقتي ذخأ   . وير هيردنأ  مث  تاسراس  يد  ولباب  ناینیفراي فـ لیئومص  ينیناجاب فـ فـ

. ىرخأو ةرھز  نیب  لقتنت  ةشارفك  ناحلألا  نیب 
. رخآ ىًنحنم  ذختت  ناحلألا  أدبت 

. ديدش ءودھب  امھتیلالقتسا  ىلع  هادي  لصحت 
. اًعم لمعلا  يف  نآدبيو  هدسج  نع  نالصفني 

. حاضتالا يف  رمألا  أدبي  ذإ  هینیع  حتفي 
يذلاف  ، يناثلاف  ، لوألا طئاحلا  رياطت  ىري   ، هیعو لماكل  اًكلامتمو  ديدش  ءودھ  يف 

. هیلي
اھاري ال  يتلا  ةطقنلا  كلتل  بذجنت  يھو  هتفرغ  تاّنوكم  لكو  هبتكو  هريرس  ىري 

. يھانتملا قفألا  يف 
يذلا ءایضلا  رحب  يف  ةحابسلا  يف  أدبیل  ةبیھرلا  يفاصلا  رونلا  ةقفد  هلمشت  مث 
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. نینیعلا حوتفم  شافخ  ىلإ  هلیحي 
. لبق نم  هآر  يذلا  رصقلا  هل  ىّدبتي  يئوضلا  ءانفلا  يف 

. اًديور اًديور  حضتي  مث  اًتھاب  أدبي 
. سوملم عقاو  ةعرس  يف  برتقيو  ربكیل   ، ملح هنأك  اًدیعب  اًریغص  نوكي 

ةروص ّنوكت  ةعرس  يف  اھلاكشأو  اھماوقو  اھتلتك  ّریغتت  ةفثاكتم  بحس  نم  طئاح 
ىلع رصقلا   . ریبك ينوزلح  طورخم  لكش  ىلع  اًمخض  ودبي  يذلا  رصقلا  ةیفلخل 
رصقلاب طیحملا  ينوزلحلا  قيرطلاو   . اھالعأ  ، اھلوطأو اھمخضأ   ، تايوتسم ةثالث 

يف  . نولو فنص  لك  نم  نیحايرلاو  روھزلا  هّللختت  يذلا  رارضخالاب  شورفم 
يذلا يولعلا  اھفرط  نیبي  الف  ءامسلا  قشت  ةّببدم  ةّمق  هل  جرب  اًمامت  فصتنملا 
ةنادزم اھل  رصح  ال  كیبابش   . ةیفلخلل ّنوكملا  بحسلا  طئاح  عم  اًرھصنم  ودبي 
اًزكترم ودبي  ال  رصقلا   . ةقئار ءامس  ةحفص  ىلع  ةرثانتم  موجنك  نولملا  جاجزلاب 

. غارف نم  ةداسو  ىلإ  دنتسم  هنأك   ، ًالیلق ضرألا  نع  عفتري  وھف   ، هتدعاق ىلع 
ّقیض طيرش  لكش  ىلع  دیحو  قيرط  نم  الإ   ، بناج لك  نم  رصقلاب  ءاملا  طیحي 

. ةسبایلاو ةسیئرلا  رصقلا  ةبّاوب  نیب  ام  لصي 
. هلوح نم  رّخبتو  ّينارونلا  ءاضفلا  ىشالت  املك   ، هبرقو رصقلا  لیصافت  تدادزا  املك 

طیحملا ءاملا  لبق  ام  ةسبایلا  نم  ءزجلا  كلذ  يف  ةبلص  اًضرأ  هامدق  تئطو  اًریخأو 
. رصقلاب

. جنفسإ نم  ةبترم  أطي  هنأك   ، ًاّیلمخم هیمدق  تحت  ضرألا  سملم  ناك 
. ءطولا لعفب  حزحزتي  وأ  رّخبتي  ضیبأ ال  ناخد  نم  ةقیقر  ةقبط  ضرألا  ىلعو 

اھیلإ لصو  دق  نكي  مل  طاقن  ىلإ  هنحلب  لصو  دقو  اًّرمتسم  نامكلاب  هفزع  لاز  ام 
. ةیضاملا ةرملا  يف 

يدؤملا قيرطلا  ربع  هیمدق  ىلع  اًریس  رارمتسالاب  هتعفد  ةحيرص  ریغ  ةوعد 
يف لیصافتلا  لكب  ظفتحي  نأ  ًالواحم  هلوح  ناكملا  نابوجت  هانیع   . ةسیئرلا ةباوبلل 

هفاشكتسا تالواحم  عم  هنأ  برغألاو   . ًالبقتسم اھئاعدتسا  نم  ّنكمتیل  هتركاذ 
فزعلا يف  اًّرمتسم  لاز  ام   ، راذنإ قباس  نود  اھضوخي  يتلا  ةریثملا  هتبرجتو   ، كلت

. هب ةطیحملا  لیصافتلا  يف  هزیكرتو  هریس  مغر 
. ةلیلو ةلیل  فلأ  ءارمأب  هبشأ  تراصو  تلّدبت  دق  هسبالم  نأ  دجیف  هسفنل  رظني 
ةضفلاو بھذلا  طویخب  اًّزرطم  نیعارذلا  خوفنم  اًضافضف  ًاّيريرح  ضیبأ  اًصیمق  يدتري 

. ّةلھألاك ةّسوقملاو  ةیمجنلاو  ةيرئادلا  لاكشألاو  فراخزلاب  ىًّشومو  هرواسأك 
هلاطنب يقاس  ّكرحتو   ، ةيوق ءاوھ  تامسنب  ةّزرطملا  ءارمحلا  هتلمرح  رياطتت 
يمامألا فرطلا  نم  ّببدم  هؤاذح   . قرزألا ريرحلا  نم  عونصملا  عساولا  ضافضفلا 
رھاوجلا هّعصرت  ضيرع  يدلج  مازح  هطسو  لوحو   ، ةميركلا راجحألا  هّنيزتو 

ةيانع يف  ةفوفلم  ةمامع  هقوف  راص  دقف  هسأر  اّمأ   . ديدش قلأ  يف  ةئلألتملا 
تاشير عضبب  ةنادزم  ةمخض  ءارمح  ةتوقاي  هتھبج  ىلعو   ، ةیبھذلا طویخلاب  ةاّشوم 
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. ةیبھذ
؟ ملحي هنأ  ينعي  اذھ  لھ 

نیحايرلاو روھزلا  ریبع  قشنتست  نأ  ةلوھسب  كنكمي  يذلا  اذھ  ملح  ّيأ  نكلو 
؟ كلوح

؟ ةقیقدلا لیصافتلا  كلت  لثمل  ًابعوتسم  ًایعاو  كسفن  دجت  يذلا  اذھ  ملح  ّيأ 
تایضرفلا ّللحُت  لب  اذكھ  ةیقطنمب  ّركفت  نأ  هیف  تنأو  عیطتست  يذلا  اذھ  ملح  ّيأ 

؟ تایطعملاو
ةرتفلا لاوط  ةظحل  فزعلا  نع  فقوتي  مل  يذلا  وھو   ، ریسلا فنأتسي  نأ  ّررق  اذكھ 

. ةیضاملا
برتقي رصقلا  نأ  ول  امك   ، اھتاذ ءاقلت  نم  صقانتت  اھنأ  ول  امك  هل  ودبت  ةفاسملا 

، ریسملل اًّدج  ةليوط  ةفاسملا  نأ  نظ  ةيادبلا  يف   . هوحن ٍضام  وھ  ام  رادقمب 
. نآلا كلذك  ودبت  اھنكلو ال 

ودبي يذلا  رصقلا  باحصأ  هلبقتسي  فیك  لب   . لصي نیح  فرصتلا  ةیفیك  نع  لءاست 
ةریصق ةرتف  ذنم  هراز  يذلا  َكلَم  مادم  رصق  نإ   . ریبك نأش  ووذ  مھنأ  هتماخف  نم 

رصق لثم  روصقب  طقف  نراقي  وھ   . فینملا حرصلا  اذھب  هنراق  ام  اذإ  اًریقح  اًخوك  ودبي 
نياتش نافشيون  ةعلق   ، تبیتلا يف  الاتوب  رصق   ، اسنرف يف  لیشیم  سيدقلا  لبج 

. ةملاحلا ةیلایخلا  روصقلا  كلت  نم  رخآ  رصق  يأ  وأ   ، ایناملأ يف  جروبنفول  وأ 
مھل هتقاس  ًابيرغ  نامك  َفزاع  داتعملا  يف  رصقلا  اذھ  باحصأ  لبقتسي  فیك  ىرُت 

؟ میسج يسفن  للخ  ىتح  وأ   ، ةعیبطلا ءارو  ام  ىوق  نم  ةوق   ، مالحألا
. ةّدش يف  برتقا  دق  ناك 

. ةسیئرلا ةبّاوبلا  ىلع  نّازفحتم  نامخض  ناسراح  هل  ىّدبتیل 
؟ هب امھردتبیس  يذلا  قرخألا  ءيشلا  ام 

فوقولا ددصب  وھو  نآلا  فزعلا  نع  فقوتي  نأ  بسانملا  نم  نوكيأ  هسفن  لأس 
نأ درجمب  ناسراحلاف   . فقوتت مل  ةرمتسملا  ةشھدلا  نأ  الإ  ؟ ! رصقلا اذھ  بابب 
وأ هراظتنا  يف  اناك  امّھنأك  نیليوط  نّییساحن  نیقوب  يف  اخفن  هیلع  امھنویع  تعقو 
عاقيإ عم  ناليامتيو   ، اًمیظع اًرمأ  نانلعي  امھنأ  ول  امك  ودبيو   ، ام هجو  ىلع  هنافرعي 

. عاتمتسا يف  هفزع 
يروطسألا ثدحلل  ةيريوصت  ىقیسوم  اعنصیل  امغانت  ةیساحنلا  قاوبألاو   ، نامكلا

. نامیلس هشیعي  يذلا 
. عجارتي نأ  ّركفو   ، ةفیخ سجوأ 

؟ ًالثم لتاق  وأ  قراس   ، ةلادعلل بولطم  صخشك  مھل  ودبي  ّهنأ  ول  اذام 
؟ لصي نأ  درجمب  هراظتنا  يف  راضحإو  طبض  رمأ  ّنأ  ول  اذام 

رخآ دحأ  ّيأ  نوكي  نأ  نكمملا  نمف  كلت  ةبيرغلا  ةديدجلا  هتئیھ  ىلعو  ةقیقح 
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دلو دق  هنأ  ول  امك  ودبي  ىتح  زنیچولبلاو  تریشیتلا  قرافي  ال  يذلا  وھو   ، هاوس
فلأ تيداوح  نم  ریمأ  وأ  يدنھ  اچارھم  ىلإ  نوكي  ام  برقأ  نآلا  وھو  هلاب  ام   . امھب

؟! ةلیلو ةلیل 
. لجوو ةبوعص  يف  هباعل  دردزا 

لبق نم  اھعمس  يتلا  كلت   ، تاملكلا ىدص  هلخاد  وأ  هلوح  ددرتي  ءيشاللا  نم 
. ًاّیلج اًحضاو   ، اھھنك كردي  ملو 

................................................
.. ِلبقأ ناطلسلا  كلملا  اھيأ 
.. ِلبقأ ناطلسلا  كلملا  اھيأ 

.. كراظتنا يف  كّتیعر 
.. دعسلا انراز  دق  اھ 
.. ءانھلا ءاج  دق  اھ 

.. ِلبقأ ناطلسلا  كلملا  اھيأ 

.. ِلبقأ ناطلسلا  كلملا  اھيأ 
.. كراظتنا يف  كتیّعر 

.. اًخيرات انل  بتكا 
.. ءانَف نم  هل  سیل 

................................................
نأ دعب  ىتح   ، اًّددرتم هلاح  ىلع  لاز  ام  وھو   ، تارم ةدع  ةقباسلا  تاءادنلا  ّرركتت 

. لوخدلل اًقيرط  ناسراحلا  هل  حسفأ 
.. نآلا

. لیمجلا نامكلا  فزع  عم  ضقانتي  جعزم  ريرص  يف  مخضلا  يبشخلا  بابلا  حتفني 
. ىرخأ ّةرم  نییساحنلا  نیقوبلا  ىلع  ناسراحلا  فزعي 

. ةرذح ةئیطب  تاوطخ  يف  مدقتلا  نم  اًصانم  نامیلس  دجي  الف 
رمحم ضیبأ  هھجو   ، نسلا يف  ریبك  بیھم  لجر  هلبقتسا   ، ةرشابم لخادلا  يف 
ةيانعب ةموسرم  ءاضیب  ةقیقد  نقذو  رحبلا  نول  يف  ناواقرز  نانیع  هل   ، ءالتمالل لئام 

نأ امك   ، ةنازر رثكأو   ، ةماخف لقأ  اھنكلو   ، هسبالم هبشت  سبالم  يدتريو  ةقئاف 
. يدامرلاو دوسألاو  ّينبلاك  ةنكادلا  ناولألا  تاجرد  نیب  ام  حاورتت  اھناولأ 

نم هتغل  مھفیس  هنأ  اًدكأتم  نكي  مل   . هوعدي َِمب  وأ   ، هیلع مالسلا  ةیفیك  يف  ّددرت 
. ساسألا

. هقلق نم  اًضعب  تلازأ  ةبّحرملا  هھجو  تامسق  نكلو 
. اًّدیج اھحمالم  ّنیبتي  . ال  تاریمألا سبالم  يف  ّةباش  ةاتف  ّهلظ  يف  فقت 
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: همودق نع  ةنلعم  تاوصألا  ىلاعتت  رصقلا  لخاد  نم 
.. ءاااااااج ناطلسلا  كلملا   .. ءااااج ناطلسلا  كلملا  ـ 

: راوحلا أدب  تابقع  هیلع  اًّرفوم  ًالوأ  بیھملا  ریبكلا  لجرلا  قطن 
ـه. لل اًدمح   ، كفيرشتل انراظتنا  لاط  دقل   . كب ًالھأ   ، ناطلسلا كلملا  يالوم  ـ 

. لّضفت  . لّضفت
، ىطسولا روصعلا  ناھبشي  ناذللا  ناسراحلا   ، رصقلا اذھ   ، تّریغت يتلا  هسبالم 
نأ نكمملا  نم  ناك  اذھ  لك   ، هبناج لك  نم  هب  طیحي  يذلا  ةلیلو  ةلیل  فلأ  وج 
يف تّلثمت  يتلا  ریعبلا  رھظ  تمصق  يتلا  ةشقلا  تناك  ىتح   ، هقّدصي وأ  هلبقي 

ىحصفلاب هثّدحيو  ناطلسلا  كلملاب  هتعني  يذلا  بیھملا  زوجعلا  اذھ 
! اًذإ ملحي  وھ   . ةجلبدملا تالسلسملاك 

اھانرظتنا يتلا  انتءوبن   . ةءوبنلا تقّقحت  دق  اھ   ، نامیلس ناطلسلا  كلملا  يدیس  ـ 
! كب ًالھأف   . هیف نحن  اّمم  انذقنتل  كناحلأ  انیلإ  لمحت   . اًفزاع انتئج  دقو   ، ًاليوط

نمف  ، لبق نم  هدھعي  مل  ًابيرغ  اًملح  نآلا  ایحي  هنأ  نامیلس  ىدل  يأرلا  رقتسي  نأ 
ةءوبنلا نع  ءارھلا  اذھ  ام  نكلو   ، همسا بیھملا  زوجعلا  فرعي  نأ  يقطنملا 

؟ ذاقنإلاو
زوجعلا هوعدي  ذإ   ، هتالؤاست يف  كلذ  نم  رثكأ  لاسرتسالا  نم  نامیلس  ّنكمتي  مل 
يتلا ةباشلا  ةریمألا  نع  فشكي  ذإ   ، لوخدلل ًابھأت  كرحتي  ذإو   ، رصقلا لوخدل 

: ًالئاق هل  اھّمدقیف   ، هفلخ ةیفتخم  تناك 
لمتكتل رمجلا  نم  ّرحأ  ىلع  كرظتنت  تناك  اًضيأ  يھ   ، يدیس اي  ةناحير  ةریمألا  ـ 

. صالخلا انل  قّقحتيو  ةءوبنلا  ناكرأ 
ةماستبا اھبحصت  روقو  ةءانحناب  هییحت  ذإ  اًھودشم  ةناحير  ةریمألل  نامیلس  رظني 

. ةبّالخ
. قيدصت مدع  يف  متمتي  أدبف  هناسل  ةأجافملا  تدقع 

؟! دنھ ـ 
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ديدجلا مویلا  يتأي  نأ  . ١٢

دق ةديدجلا  هتمھمب  ّقلعتت  ّةداج  تاوطخ  نأ  عامتجالا  ناكم  رییغت  نم  ردان  كردأ 
اھلوح يساركلا  تعضو   ، ةدئام سأر  ىلع  سولجلا  نم  هعقوم  ناك   . لعفلاب تأدب 
هراسي نعو  لیعامسإ  خیشلا  هنیمي  نع   ، علضلا صوقنم  لیطتسم  لكش  ىلع 

هذھ روضح  نيداتعملا  ةوخألا  ضعب   . ریصقلا يقفألا  علضلا  الكشُیل  نمؤم  خیشلا 
يف  . نیليوطلا نییسأرلا  نیعلضلا  دادتماب  نیبناجلا  ىلع  نوصارتم  تاعامتجالا 
قيرط نع  مھتفرغب  ةلصتم  ةمتعم  ةیجاجز  ةفرغ  صقانلا  علضلا  لباقم 
ةّدع لالظ  اھلخاد  ىأر   . مھھوجو ىلع  ةّطلسم  ويدیف  تاریماكو  تانوفوركیملا 

. اھّزیمي مل  سوؤر 
تایصخش رتس  دّمعتت  يتلا  ةینويزفیلتلا  جماربلا  دحأب  ةياغلل  اًھیبش  رمألا  ناك 

. دحأ مھّفرعتي  ىتح ال  اوقطن  نإ  مھتوص  تاربن  ّریغت  نأب  رمألا  ديزت  لب   ، اھفویض
ىلع نآلا ) هیلع  نوقلطي  امك   ) ةمألا سلجم  لوخد  يھ  ةديدجلا  هتمھم  تناك 

. نّیلقتسملا دعاقم 
. حبارلا مھناھر  سرف  نوكیس 

هنأ  ، كلذ ىلع  هلیلدو   ، ناك امھم  ماظن  يأ  ىلع  بوسحم  ریغ  وھ   ، ةھج نمف 
ول امك  اونوكي  نأ  كاذنآ  مھرود  ناك  وأ   ، مكحلا ةّدس  يف  لئاوألا  هتوخإ  ناك  نیح 
هنأ امك   . بيرق نم  وأ  دیعب  نم  ةقالع  يأ  مھب  هل  نكي  مل   ، مكحلا ةّدس  يف  مھنأ 

. ءيش ّيأ  دض  وأ  عم  اًموي  نكي  مل   . تاءامتنالا سوریڤ  وأ  ّبزحتلا  بوركیم  هّثولي  مل 
، هسفن ماجل  مكحیل  اًریثك  هتدعاس   ، رغصلا ذنم  اھیلع  ّىبرت  ىتلا  ةجودزملا  هتایح 

. ةياغلل عراب  وحن  ىلع  ةيانعب  هل  موسرملا  هرود  نقتيو 
. اًديدش ًالیم  هل  نولیمیسف  سانلا  امأ 

نم مھل  سیلو   ، لاملا نومواقي  ال  سانلاو   . يرھاظ نيدو  لام  بحاص  وھو  ال  َِمل 
. هرھاظ الإ  نيدلا 

. ةّعنصملا موحللا  تّالحمو  عناصم  نم  ةديدج  ةلسلس  ردان  حتتفیس 
قلطي وأ  ًالثم  بابلجلا  يدتري  نلو  مل  وھف  اًراتس  ينيد  رھظم  يأ  نم  ذختي  نلو 

. ةفئازلا ةبیطلا  هتعمس  نيدتلا  نم  هیفكي   ، هتیحل
. ًابوبحم ًاّيرصع  نوكیسو   ، تالدبلا عاونأ  رخفأ  يدتریس 

قرطلا لك  ىلع  ةئیضم  ةمخض  تاحول  ةعّسوملا : ةینالعإلا  هتلمح  نّولومیس 
لب  ، ةیئاضفلا تاونقلا  ةفاك  يف  ةینويزفیلت  تانالعإ   ، تنرتنإ عقاوم   ، يرابكلاو

. ًایعوبسأ نیترم  هیف  رھظي  ًاّيرصح  اًّصاخ  اًجمانرب 
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ةقورسم مالفألاو   ، ةّزیمتملا خبطلا  جمارب  عيذت  ةیئاضف  ةانق  ردان  كلتمیس  مث 
تانالعا لك  نإ  لب   . ةیكالھتسالا تاجتنملل  جيورتلل  ةینالعإ  جماربو   ، قوقحلا

. لعفلاب ةّعقوم  اھدوقعو   ، ةزھاج ةموعزملا  ةانقلا 
. تاھاجتالا لك  يف  ءاخسب  ردان  قفنیس 

ًاّيریخ اًعّمجمو   ، تایتفلا لیغشتل  اًریغص  اًعنصم  حتتفيو   ، ةرداق ریغ  تالئاع  لفكیس 
سبالملا عمجو   ، تاصصختلا لك  نم  تادایع  هب   ، ةدّدشتم ریغ  ةینيد  ةغبص  اذ 

ىلع قدغیسو  اًریثك  اًریخ  لزجیس   . نیجاتحملاو ءارقفلا  ىلع  اھعيزوتو  تاعربتلاو 
داوملاو ةيداملاو  ةینیعلا  تادعاسملا  لصتس   . هل تسیل  ةحوتفم  ةینازیمب  عیمجلا 

. ةیباختنالا هترئاد  يف  تیب  لكل  همساب  ةینيومتلا 
. مھنم برتقي  وأ   ، ةطلسلا مھدیب  نم  عم  ةبولطملا  تاقفصلا  لك  دقعیسو 

. هتقیقح نیبو  هنیب  ةلص  يأ  نولھجیس 
. جاودزالا اذھ  يف  هنم  رھمأ  دحأ  ال 

. ةسفانم نود  حستكيو  ردان  لخدیسو 
. اھزواجتي ماظنلا ال  نیبو  هنیب  ةرعشلا  كلت  ىلع  ردان  صرحیسو 

! هریغ هب  لدبُتسا  الإو   ، هب موقیسو   ، هرود وھ  اذھ 
. لاملاو ةطلسلا  نیب  عمجلاب  ملحي  وھو   ، هتقھارم نینس  لاوط 

لك ءالتعاب  ملحي  وھو  ّةيرسلا  ةداعلا  اًسرامم  ةیسنجلا  همالفأب  هئالتخا  تّارم  يف 
نأ الإ   . كلذ نم  هّنكمي  ام  تاودألا  نم  هيدل  نوكي  نأ  ّىنمت   . همامأ ًةيراع  اھآر  ةأرما 

ةیقیقحلا هتیصخش  ّفلغي  نأ  هاتربجأ  ةدّدشتملا  ةینيدلا  هتیبرتو  هیبأ  ةوسق 
هتءاج دق  اھ   . يرھاظلا نيدتلا  نم  ةفیفخلا  ةءابعلا  كلت  تحت  ةقِبشلا  ةیناوھشلا 

. لامو ةوطس  نیب  عمجیسو   ، ةصرفلا
. ىلوألا ّةرملل  هعمسي  ةیجاجزلا  ةفرغلا  نم  توص  هءاج 

: نذألا اھئطخت  ةلالجو ال  ةباھم  توصلاب 
انلمأ قّقحتو  ةیلوؤسملا  دق  ىلع  نوكت  تير  اي  كانیفطصا ! دقل   ، ينبا اي  ردان  ـ 
اوحضیب كتاوخإ   . اھلك ةموظنملا  يف  ءزج  مھأ   ، ةديدجلا ةيادبلا  كنأل   . كیف
رافنتسا ةلاح  يف  تقولا  لوط  اھولخيو  ةطلسلا  اوكھني  ناشلع  موي  لك  مھسفنب 
لكشب نیینات  ةوخإ  نیجاتحم   . بضنت ال  اندراومو  ةدودحم  مھدراوم   . كالھتساو

! اد لیجلا  ةروكاب  تناو   ، اوحار يللا  لدب  ةموظنملا  يف  اوشخي  ديدج 
هنذأ رداغت  مل  اھتاذ  ةملكلا  امنیب   ، ىدصلا عجر  هنأك  ودبي  توصلاو  ردان  قلح  ّفج 

: دعب
.. كانیفطصا دقل 

٭ ٭ ٭
. ةلفحلا ةلیل  نایسن  نم  َكلَم  نكمتت  مل 

This PDF document was edited with Icecream PDF Editor.
Upgrade to PRO to remove watermark.

https://icecreamapps.com/PDF-Editor/upgrade.html?v=2.21&t=9


لالغتسا نع  لیبنلا  هّعفرتو  نامیلس  يف  يناوھشلا  يقبشلا  اھریكفت  ركذت 
هنأ َكلَم  تكردأ  دقو   ، لجرلا تارظن  ریسفت  يف  ةأرملا  ئطخت  . ال  فقوملاو ةصرفلا 

مارتحالا ىھتنمب  اھلماعي  نأ  رثآ  كلذ  نم  مغرلا  ىلع  هنكل   . ةّدشبو اھبغري 
. سفنلا يف  قلطملا  مكحتلاو 

. هلثم ًالجر  تأر  نأ  اھل  قبسي  مل 
؟ دحلا اذھ  ىلإ  ًةّجف  تناك  اھارتأ 

؟ نیللاو ةقرلا  هحاتفم  نوكيأ 
يتلا لامجلا  ةشحوتملا  ىثنألا  كلت  مھریثت  الو   ، اذھ مھریثي  لاجرلا  ضعب 
مّھنكمي يذلا  قايرتلا  مھلخاد  قلخت  اًضيأ  اھنكلو   ، مھریثت يھ  امبر  وأ   . مھمحتقت

. اھتمواقمو اھّدص  نم 
. لجخلا اھعنم  نكلو   ، ًاّیصخش هب  لصتت  نأ  تّركف 

؟ لجخلا
؟ بيرغلا روعشلا  كلذ  ام 

! لجخلا
. بیجعلا ساسحإلا  كلذب  اھیف  رعشت  يتلا  ىلوألا  اھّترم  هذھ  نوكتأ 

قمعأ يف  لبق  نم  دحأ  هّسمي  مل  يذلا  رتولا  ّسم  دق  بيرغلا  فزاعلا  كلذ  هارت  مأ 
. اھقامعأ

! كبجع يفزع  نا  يوق  طوسبمو   .. اًّدج كمرتحاب  انأ 
................................................

! نامیلس شیفرعت  ام  ّكنأل   .. نامیلس ّيبحتب  ينوكت  نكمم  شم 
................................................

اھلخاد ةبغرلاو  باجعالا  ةرذب  نأو  اًّدیج  هفرعت  اھنأ  نامیلس  ـ لا اذھ  هفرعي  يذلا ال 
. يردت ثیح ال  نم  اھبرضيو   ، اًقمع رثكأ  رخآ  روعشل  ةيادب  نوكتل  تمن  دق 

نویعلا لك  نم  اھبلقل  بحأو  ىلوأ  لجر  ينیع  ةضفخ  لعج  يذلا  روعشلا  كلذ 
. اھمھتلت يتلا 

اھمادقأب نیحسمتملا  لك  نم  بحأو  ىلوأ  هّعنمتو  لجر  ضفر  لعج  يذلا 
. لصولاو اضرلا  اھنم  نّینمتملاو 

لخدي مل   ، اھسبل يف  ةمشتحم   ، اھّجربت يف  ةطیسب  مویلا  اھلعج  يذلا  كلذ 
. رّدخم اھمد  طلاخي  ملو   ، رمخ اھفوج 

تأدبو هناحلأ  الإ  فزعت  ال  يتلا  نذألا  تاعامس  تعضو   ، اًقینأ ًایضاير  ًاّيز  تدترا 
تاجرد ىلإ  ماغنألا  اھب  ّقلحت   . ةیئابرھكلا ةياّشملا  ىلع  ةیمویلا  اھتضاير  سرامت 

نم عون  هنأك   ، اھدسج ءایمیك  يف  اًّریغت  رعشتست  تأدبو   . اھقرطت مل  ةوشنلا  نم 
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هبشأ ةیلمع   . اھدسجو اھمد  نم  بئاوشلاو  مومسلا  ةلازإ  وأ   ، ءافصتسالا
. حورلا لیسغ  وأ   Catharsis سیسراثاك ـ لاب

تلصتاو ًاّیھش  ًاّیحص  اًروطف  تلوانتو  ةیحابصلا  اھتضاير  نم  َكلَم  تھتنا  اذكھ 
دادعتسالاو روضحلا  هنم  بلطت  متاح  اھلامعأ  لكب  مئاقلاو  اھدعاسمو  اھقئاسب 

. ةماھ ريواشم  ةّدعب  موقت  نأ  دوت  يھف  ةعرسلا  هجو  ىلع 
عّمجتلا يف  ةئداھلا  اھتلیف  نم  ةبرقم  ىلع  عقي  يذلا  ماتيألا  رادب  اھؤدبَتس 

. سماخلا
. كلذب هملع  روف  نونجلاب  اھمھتیس  نیمألا  اھدعاسم  نأ  َكلَم  كردت  عبطلاب 

يف اھناسناؤیس  هفزعو  نامیلس  تامغن  تماد  ام  مھي  اھل ال  ةبسنلاب  رمألا  نكل 
. كلت اھنونج  ةلحر 

٭ ٭ ٭
ّزكرم شمو  نابعت  كلكش   ، ىقب ّحور   ، نّایع رخآ  ناك  اد   ، رساي روتكد  اي  صالخ  ـ 

! كدياوع شم  يدو  ّةرم ! اذك  ادراھنلا  نینایعلا  يف  تطبخل  تنإ   ، ادراھنلا
؟ هھ ـ 

. ىلیل مادم  ةدایعلا  يف  هتدعاسم  هجاویل  هنیع  عفرف   . هدورش ىلع  ًالیلد  ّهدر  ناك 
تناك ذنم  هدوعصو  هحافك  ةقیفر  يھو  َِمل ال   . غلاب ّيمومأ  نانح  يف  هل  رظنت  تناك 
لماعتي ناك  رساي  نأ  رمألا  ةقیقح   . ریقف يح  يف  ةعضاوتم  ةفرغ  ّدرجم  هتدایع 
اھتبرجت مكحبو   . هيدل لمعت  ةفظوم  اھنوك  نم  رثكأ  هتبيرق  وأ  هتخأ  اھنأ  ىلع  اھعم 

نكي ملف  اذل   ، ةيرطف ةمكح  تاذ  تراص  دقف   ، ةفلتخملا رشبلا  فونصب  اھطالتخاو 
ناك ام  اًریثك  هنإ  لب   ، اھنع اًّرس  هتایح  رومأ  نم  يقبیل  ـ  اًضيأ ةرشعلا  مكحب  رساي ـ
هیبأ نع  اًضيوعتو   ، هئاقدصأ نم  ٍدحأ  وأ  هتدلاو  يأرب  سنتأي  امم  رثكأ   ، اھيأرب سنتأي 

. ریغص ٌلفط  وھو  تام  يذلا 
: هلأست  ، هب حمستل  امھنیب  ةقالعلا  تناك  ام  وھو   ، هفتك ىلع  تّتبر 

. كیلع اھبلق  يللا  كتبحاص  كتخأ ! انأ  اد  ؟  رساي روتكد  اي  يلیكحتھ  شم  ـ 
: اھلأسو ّةراح  ةرفز  رساي  رفز 

؟ يناھ مأ  اي  ّارب  دح  ـ 
: عباتف  . ًةیفان اھسأر  ّتزھ 

. كل يكحأ  يلاعتو  كديإ  نم  نيولح  ادك  عانعنلاب  ياش  نیتيابوك  انل  يلمعا  بط  ـ 
: لوقت يھو  ىلیل  مادم  تكحض 

ةیناث  ، يلغت ّةیملا  تّیطح  تنك  كل  شخأ  ام  لبقو   ، میظعلا ـه  للاو ةدكأتم  تنك  ـ 
! كل عجرأو 

غلاب مامتھا  يف  ةریغصلا  تالاتسيركلا  نابوذ  ًالمأتم  هبوك  يف  ّركسلا  ّبلقي  ذخأ 
الع عم  هّتصق  درسي  أدب  مث   . قافشإ يف  هلّمأتت  ةتماص  ةّكنحملا  ةأرملاو   ، تماص
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عقو مث   ، اھیلع وھ  ّفرعت  مث   ، هتكرت مث   ، نامیلس بحت  الع  تناك  ذنم   . ةيادبلا ذنم 
اًئیطب درسلا  أدب   . اھتبطخل مّدقتي  نأ  اھیف  هتربخأ  يتلا  ةظحللا  ىتح   ، اھاوھ يف 
ديازتت رساي  تالعافناو  عراستي  درسلا  قسن  أدب  مث   ، فیفخ رطم  تايادبك  اًّددرتم 
هفواخم لك   . نيزرلا ينیعبرألا  لخاد  ةسوبحم  رعاشم  نم  ًالیس  رطملا  راص  ىتح 

. ةریبك ةلكشم  هل  ّلثمي  رخآ  رمأ  وھو   ، اھب حاب  هتبیبحل  اھب  حوبیل  نكي  مل  يتلا 
فواخمو تالؤاست  نم  هلخاد  لمتعي  ام  لكب  حوبلا  نم  ءرملا  ّنكمتي  ال  فیك 

كاذنآ بحلا  نوكي  لھو  ؟  ةقث ةمزأ  مأ   ، بحلا يف  صقن  وھأ  ؟  ّهبحي صخشل 
؟ ىفاعم اًمیلس  اًحیحص 

: تالؤاستلا هعرصت  هجوب  اھل  رظن 
طوسبم شم  هیل  ؟  هيإ يتياكح  ّالو  ؟  يناھ مأ  اي  ًالعف  اّھبحاب  ىقبأ  ادك  انأ  ّهوھ  ـ 

؟ موي لوأ  نم  هانمتاب  تنك  يللا  اد  نإ  عم  ؟  اھلھأ نم  اھبلطأ  ينإ  اھتقفاومب  يوق 
يوق ددرتمو   ، ادك يوق  فياخ  ىقبي  لصحت  امل  نيدعبو  يوق  ةجاح  زوعي  دح  يازإ 

؟ يازإ ؟  يناھ مأ  اي  يازإ  ؟  ادك يوق  قثاو  شمو   ، ادك
: ةياردو ةكنح  يف  لوقت  يھو  اھنقذ  لفسأ  ىلیل  ّتكح 

! كّفوخم يللا  هدو   ، ّكبحتب اھنا  دكأتم  شم  كنا  كتلكشم  سب   ، اّھبحتب تنا  ّوھ  ـ 
؟ هناكم يسفن  طحأو   ، يضاملا اھیّسنأ  ردقأھ  شم  انأ  ينعي  ـ 

دح نم  قرفیبو  هنزو  هیلو  يضام  لك   ، روتكد اي  ةدحاو  ةجاح  شم  اد  يضاملا  ـ 
. شوبیسیب امو  هنع  شّالختیب  ام  دح  بحیب  يللا  سب   ، دحل

: قلق يف  هھجوب  قرطأ 
. ينبیستو ينع  ّىلختت  يللا  يھ  فياخ  انأ  ـ 

نوكي نكمم  اد  ببسلا   . ببس نودب  وأ  ببسب  دح  يأ  بیسي  نكمم  دح  يأ  ـ 
. روتكد اي  بوتكمو  بیصن  ادو  ادو  اد   . انبر دنع  نم  نوكي  نكمم  اد  ببسلاو   . هنم

: سّجوتو ءاجر  يف  ىرخأ  ةرم  هسأر  عفر 
. فياخ  ... سب ـ 

. ریخلا هیف  نوكیھ  يللا  وھ   ، هراتخیھ ىلاعتو  هناحبس  انبر  يللا  دیكأ  ـ 
« داعیم هنم  دخو  هملك   ، اباب ةرمن  يد   » هنیعب اھأرق   ، لومحملا ىلع  ةلاسر  هتلصو 

. ءامسلا نم  ةراشإ  ةلاسرلا  كلت  رساي  ربتعا 
ةیناث هفتك  ىلع  تّتبر   ، ةلاسرلا ىوحفب  اھربخأو  ةبیطلا  هتدعاسمل  رظن 

: ةداعس يف  تمستباو 
شیع قحلا   ، ىقب ـه  للا ىلع  لكوتا   ، كوربم نویلم  فلأ   ، روتكد اي  ریخ  هلعل  ـ 

. كوربم فلأ   . ّكزع يف  مھّیبرتو  مھیب  حرفت  نینتا  ّالو  ّلیع  كل  ّفلخو  كتایح 
. فرصنت مل  هتلئسأ  نكل  ىلیل  تفرصنا 

. دحاو هاجتا  يف  اًّریسُمو  اًّریصُم  هسفن  رساي  دجو  اذكھ 
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! ةینانأ بحلاو   ... اھبحي وھ 
حیحص  . لؤاست وأ  كش  لجأ  نم  ّهبح  كرتي  نأ  هنكمي  يذلا  قشاعلا  دعب  قلخي  مل 

، ةایحلا ةذلو  بحلا  قاذمب  عاتمتسالا  نم  هناعنميو  اًمیحج  هتایح  نالیحي  امھنأ 
دقفلا میحج  نم  ًالاح  نوھأو  ةمیق  رثكأ  لظي  كلذ  عم  بیبحلا  لصو  نكلو 

. نارجھلاو
. اھكرت هنأ  ول  هل  ثدحیس  ام  اھدنع  رساي  ىشخي 

. اھّجوزتو دیحولا  هملح  قّقح  هنأ  ول  اھمیعنو  ّةنجلا  يف  رساي  لمأيو 
. ةیفیكلاو ردقلا  سفنب  بحلا  هتلدابم  نم  الع  ّنكمتت  مل  ول  رساي  فاخي 

قودنص يف  ةءوبخملا  زونكلا  لك  جارختساو  اھئاوتحا  نم  ّنكمتي  ول  رساي  ّىنمتيو 
. ّيرسلا اھتیصخش 

جنوب جنب  ةركك  هنافذاقتيو  هب  نابعالتي  امھو  نینیعللا  نیفرحلا  نيذھ  ىري  اذكھ 
. ةفیفخ

. ریھشلا بماج  تسيروف  ملیف  يف  ةشيرلا  ساسحإ  نآلا  رساي  رعشي 
. ءاعد وأ  ةالصب  ّهبر  ءرملا  ریختسي  اذكھو 

. اًدبأ ةجیتنلا  نمضي  نأ  نود  ام  رمأب  موقي  مث 
! ثدح امھم 
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ـر خآ ـم  لاع . ١٣

! صلاخ ةجاح  يأ  مھاف  شم  انأ  ـ 
هايإ اًھجوم  همالك  نامیلس  اھب  أدبي  كلت  نم  ةبسانم  رثكأ  ةرابع  كانھ  نكت  مل 

. ةناحير اھمسا  نأ  الول  اًریثك  دنھ  هبشت  يتلا  ةریمألاو  بیھملا  زوجعلل 
. ةدارإ الب  اھفلخ  رئاس  وھو  امھدحأ  هبجي  مل 

ةضبقم ةسئاب  صوخشل  تاحول  اھناربعي  يتلا  ةقرطلاو  لخدملا  يبناجب  نأ  ظحال 
قاوذأ ال هلأسم  يھف   ، اًّدج ًاّيداع  دعي  ام  وھو  ناولألا  ةنكاد   ، ةنيزح ةیعیبط  رظانمو 

صوخشلا مستبتف   ، هرورم درجمب  ریغتت  تناك  ةتباثلا  روصلا  نأ  الول   ، لقأ الو  رثكأ 
كلت يف  ةرئاثلا  راحبلا  أدھتو  سومشلا  قرشتو  تاتابنلا  رھزتو  ناولألا  لدبتتو 

. روصلا
. اھربع هنأ  درجمب  ىلوألا  اھتریس  تداعتسا  دق  اھدجیف  اھب  رمي  نأ  دعب  هفلخ  رظني 
مث  ، فقوتو  ، امھفلخ ریسي  يذلا  هيداتقم  كرت   ، فاشكتسالا ىوھي  ریغص  لفطك 
ةرم اھدجوف   ، روص نم  هب  ّرم  ام  ضعبل  اًدئاع  ءارولل  تاوطخ  ةدع  داع  نأ  ثبل  ام 

تبحشف  ، هیقیفرب قحلیل  تاوطخ  ةدع  مدقت   . ةجھبم ةدیعس  لّدبتت  ىرخأ 
! نَزَحلاو مغلا  روصلا  ّمعو  تبأتكاو 

نم ددع  اھب  رظتني  رصقلا  يف  ةعاق  وأ  ریبك  وھب  ىلإ  هاقیفرو  نامیلس  لصو  اًریخأ 
ةعومجم لك  يدترتو   ، ةعاقلا يبناج  ىلع  ةمظتنم  فوفص  يف  نّیصارتملا  سانلا 

اھنوك يف  الإ  هیقیفر  سبالمو  هسبالم  عباط  نع  اًریثك  فلتخي  اًدحوم ال  ًءادر  مھنم 
. ةجرھب لقأو  طسبأ 

. ناطلسلا كلملا  ءيجم  نع  رركتملا  فاتھلاو   ، قاوبألا تاوصأ  ولعت  ىرخأ  ّةرم 
جھتبيو  . هفزع ةیفلخ  ّلثمت  اھنأك  ةعاقلا  تابنج  نم  ثعبنت  ةیلارتسكروأ  ىقیسوم 

ءادأ يف  مھيديأ  عفترتو  مھسوؤر  میقتستو  مھداسجأ  نوّدشيو  ةعاقلاب  نَم  لك 
. يمسر لابقتساب  هبشأ  ّهلك  رمألا   . ةیمسرلا تایحتلا 

يتلا  ، ةیبھذلا طویخلاب  ةاّشوملا  ةيانع  يف  ةفوفلملا  ةمامعلا  نأ  ظحالي  نآلا 
دق  ، ةیبھذ تاشير  عضبب  ةنادزملا  ةمخضلا  ءارمحلا  اھتتوقایب  هسأر  ىلع  تناك 

. نول فلأ  يف  هرھاوج  نع  ةعاقلا  ءاوضأ  سكعنت  عمال  يبھذ  جات  اھالتعا 
كلذ يلتعي  يك  نامیلس  ةراشإلاب لـ ةعاقلا  يف  نم  لك  أدبي  بیجع  قسانت  يف 

. ّيصقلا ةعاقلا  فرط  يف  ةأجف  ثعبنا  دق  هنأك   ، ىلوألا ةرملل  هظحلي  يذلا  شرعلا 
، هملح اذھ  ماد  ام  نكلو   ، ضفرلا يف  ركفيو  ةبوعص  يف  هقير  نامیلس  دردزي 

ناطلس كلم  نم  بولطملا  ءطبلا  سفنب  هنإف  اذل   . اًكلم هیف  نوكي  نأ  ًابيرغ  سیلف 
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ةكلاملا ةلئاعلا  نم  ناك  هنأك   ، ءاھبلاو ةقاشرلا  سفنبو   ، َمَّدقت  .. هشرع وحن  مّدقتي 
. دالیملا ذنم 

عونصملا شرعلا  يسرك  ثیح  ىلإ  هتلمح  رمحألا  لمخملاب  ةاطغم  تاجرد  ثالث 
هبشت ةیكلم  موسرب  ّزرطم  رمحأ  لمخم  هیطغيو  صلاخلا  بھذلا  نم  ودبي  امیف 
ناردجلا نم  يلفسلا  ءزجلاو  ةعاقلا  فقس  شینروك  ّنيزت  يتلا  شوقنلا  اًریثك 
رطیسملا هنأ  ودبي  رمحأ  لمخم  نم  ةلظمب  ىطغم  شرعلا   . ةیضرألا نم  ءازجأو 

. صلاخلا رمرملا  نم  ةعونصملا  نادمعلا  نم  جاوزأ  ةینامثب  نادزت  يتلا  ةعاقلا  ىلع 
راسيو نیمي  نع  نيریغص  نیباب  ىلإ  ةفاضإلاب   ، باوبأ ةینامث  ةعاقلا  يبناج  ىلع 

نم ةعونصم  فقسلا  نم  ةالدم  ةمخضلا  تّايرثلا  نم  جاوزأ  ةینامث   . شرعلا يسرك 
ریفسلاو توقایلا  عطقو  ةميركلا  راجحألاب  ّىلحملاو  صلاخلا  لاتسيركلا 
ةنيابتم ًاناولأ  اھلك  ةعاقلا  ىلع  ىفضأ  امم  دجربزلاو  قیقعلاو  تياناجروملاو 
تناكو  ، رصقلا يف  هب  ّرم  ءزج  لكل  ةلثامم  حولب  تّنيزت  دقف  ناردجلا  امأ   . ةرياغتمو
تناك ام  ریغ  ىلع  ةّریغتم  ةدیعس  ةجھتبم   ، لاحلا وھ  امك   ، نآلا لاحلا  ةعیبطب 

. ةعاقلا جولو  تقو  هیلع 
نم عونصم  هنأك  هلخاد  سطغي  هسفنب  سحأف  يسركلا  ىلع  نامیلس  سلج 

تاجردلا دعص  دق  زوجعلا  دجو  ىتح  رقتسا  نأ  درجمبو   . وللیمشراملا ىولح 
زوجعلا عفري  نآلا   . هراسي نع  تفقوو  ةناحير  ةریمألا  هتلت   ، هنیمي نع  فقوو  ثالثلا 

ىلع هوعاطأف  اوفرصني  نأ  روضحللو   ، فكت نأ  ةیلافتحالا  ىقیسوملل  اًریشم  هدي 
. روفلا

: لؤاستلا اًفنأتسم  زوجعلا  وحن  لیميو  هعذجب  تفتليو  فزعلا  نع  فقوتي  نآلا 
؟ هيإ كترضحو  ؟  هيإ انأ  ؟  مھاف شم  ينأل  ةجاح  يأ  ينمّھفت  كترضح  نكمم  ؟  هھ ـ 
ينأل ينعي  ةجاح  لك  ةجاح ! لك  ؟  رصقلاو ؟  ةریمألاو ؟  يازاو ؟  هیلو ؟  نیف انحإو 

! ةجاح يأ  مھاف  شم 
هبیجي أدب  دقف  اذل  نامیلس  ةلئسأ  نم  يأل  شھدني  ملو  راقو  يف  زوجعلا  كحض 

: نامیلس ىلإ  ةرشابم  رظني  الو  مامألل  هتيؤر  لاجمب  ظفتحم  وھو 
كماّدخف انأ  امأ   ، ةءوبنلا بسح  ترضح  دقو   ، ناطلسلا كلملا  كتماخف   ، يالوم ـ 
ةجاحلا دشأ  يف  اننأل  اندعاستل  تئج  تنأو   ، كرصق اذھو   ، میحر كتكلمم  ريزوو 

مكح يفو  كّمع  ةنباو  ىلوألا  ةكلمملا  ةریمأ  يھف  ةناحير  ةریمألا  امأ   ، كل
. ام وحن  ىلع  كتدعاسم  نم  اھل  دب  ةءوبنلا ال  لمتكت  يكلو   ، كتبیطخ

: ةلئسأ نم  أدب  ام  فنأتساف  ةياھنلا  ىتح  هملحب  عتمتسي  نأ  نامیلس  ّررق 
اد ةقالع  هيإو  ؟  اّھلحأ ينم  بولطم  يللا  ةلكشملا  هيإو  ؟  يد ةءوبنلا  ىقب  هيإ  ـ 

؟ هفزعاب تنك  يللا  نحللاب 
ةلئسألا لك  ىلع  درلا  نم  نكمتأ  نلو  ریبك  لجر  انأ   . يالوم اي  ينسبو  يب  ّقفرت  ـ 

. يّدیس اي  لّھمت   . ةدحاو ةعفد 
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قمرلا ىتح  هملح  صوخش  مرتحا  هنأ  الإ   ، ةرباع ةھقھق  نامیلس  نم  دنت  تداك 
: لاقف ریخألا 

؟ میحر مع  اي  يازا  تیج  انأ   ، اد لك  شالب  بط  ـ 
نحن  ، كتمظع لاؤس  ىلع  ةباجالا  لھجأ  يننأ  ةقیقحلاو  يالوم ! اي  طقف  میحر  ـ 
انيدل دلوت  دقو  قباسلا  كلملا  انالوم  انَرداغ  امدعب  ةنس  نيرشع  ذنم  كب  ثیغتسن 
أوسأ ىلإ  ئیس  نم  ّریغتت  رومألا  تناك   . ةءوبنلا لوقت  امبسح  كروضح  يف  نیقیلا 

كیعدتسن انك  انیلع  هسمش  تقرشأ  حابص  لك   . كّیلجت دعوم  اندحأ  فرعي  الو 
اذ تنأ  اھو   ، انقحلتل كلاسرإب  عراسي  نأ  ريدقلا  يلعلا  ـه  للا وجرنو  كثیغتسنو 
اي كنوع  يف  ـه  للا ناك  ءيش ! لك  يھتني  نأ  لبق  انتّفرشو  تئج  دق  يالوم 

. يالوم
؟ كلم نودبو  ؟  ةنس نيرشع  ـ 

. يالوم اي  رثكأ  امبرو  ـ 
؟ مكدعاسأ نكمم  ينإ  ادك  نيدكأتم  نینم  متناو  ـ 

. يالوم اي  ةءوبنلا  ـ 
ةءوبنلا ةياكح  ىقب  هيإ  ةءوبنلا ! ةءوبنلا ! ةءوبنلا ! لوقت  لامع  تنإ  ؟  ىقب هيإ  ةءوبن  ـ 

؟ يد
! اًعيرس اندعاست  نأ  دب  الو  ّقیض ! تقولاو   ، يالوم اي  هحرش  لوطي  ءيش  اذھ  ـ 
وھ كؤیجمو   ، اھنم ىقبت  ام  وأ   ، ةكلمملا ذاقنإل  نآلا  ةيولوألاو   ، هتقو ءيش  لكل 

. ةءوبنلل قیقحت 
؟ لصح يللا  هيإ  ؟  هیل ؟  اھنم ىقبت  يللا  ـ 

: ةنيزح ةجھل  يف  لوقي  وھو  ىسأ  يف  هسأرب  زوجعلا  قرطأ 
يأ ىلإ  ىذألاب  انيديأ  اًدبأ  دتمت  ال  ةملاسم  ةكلمم  اننأل  يالوم ! اي  تومن  نحن  ـ 
يأ فرعن  نكن  ملو   . لزألا ميدق  ذنم   ، مائوو مالس  يف  انلك  ایحن   . دح يأ  وأ  ءيش 

. ىذألاو رشلا  انل  رمضت  تناك  يتلا  ىرخألا  بوعشلا  كلت  نع  ءيش 
هيَّدخ ديداخأ  قوف  قلزنتو  زوجعلا  ينیع  نم  باسنت  ةنخاس  عومد  عضب  تأدب 
ةنيزحلا هتايركذ  نأ  ودبي  ذإ  هھجو  ةحفص  ىلع  ىّدبتت  ملأ  تاجالتخاو  نینّضغتملا 

: میحر درطتسا  قنتخم  توصب   . دوعي نأ  دوي  ناك ال  امل  هدیعتو  هسأر  لخاد  فثاكتت 
! بارخلاو رقفلاو  ضرملاو  توملا  أدب  انھ  نمو  ـ 

: درطتسي وھو  جشني  أدب 
فالآلاب ةئيرب  حاورأو  اھل  جالع  ال  ةكاتف  ةنیعل  ضارمأو  تاعاجمو  ریمدتو  بورح  ـ 

! موي لكو  ةعاس  لك  قھزتو  تحار 
هنأ كردي  وھو  ضبقني  هبلقو  میحر  نم  هیلإ  نالقتني  نزحلاو  ملألاب  نامیلس  سحأ 
ةایحلا نم  فرعي  هنأ ال  هربخي  نأ  دارأ   . ناكم لك  يف  لاحلا  هیلإ  لآ  ام  الإ  فصو  ام 
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بارخلاو لھجلاو  ضرملاو  رقفلا  ىوس  ایندلا  يف  دجوي  ال  هنأو   . ركذ ام  ىوس 
لامجلاو ریخلاو  قحلا  نأ  زوجعلا  ربخي  نأ  دارأ  هلخاد  ام  ءيش   . توملاو داسفلاو 

ضعب لباقت  نأ  اًّقح  ردانلا  نم  هنأو   ، ةینويزفیلت وأ  ةیئامنیس  اًعلس  تراص 
. نیحلاصلا

ةصاخلا اھملاوعو  َكلَمو  بضنت  يتلا ال  اھتایح  يسآمو  ةینسح  نع  هربخي  هنأ  دارأ 
هربخي نأ  دارأ   . ةثیبخلا سوفنلاو  تاّذلملا  نم  عقنتسم  يف  سامغناو  داسف  نم 
ىلع مھ  نمو  ردان  بيرملا  هراج  نع   ، ةفلتخم ةایح  يف  اھمالحأو  دنھ  دلاو  نع 
هدلب نع   ، هدعب نم  ءيش  لك  يناعت  يتلا  هّمأو  ىفوتملا  هدلاو  نع   ، هتلكاش

. رخآلا وھ  رضتحيو  يوذي  يذلا  هملاعو  هسانو  هلھأو 
زوجعلا ىواكش  عم  فطاعتلاب  سحأ  اًمسا  هل  دجي  الو  هب  رعشي  ام  ءيشلو  هنأ  الإ 
: اًقدصو ةقر  رثكأ  ودبي  توصب  ىرخأ  ّةرم  لأسف   . هتاھنھنو هعومدو  هلاحل  ّقرو 

؟ ّيب اد  ةقالع  هيإ  ـ 
: لھجلا ةمالع  هسأر  زھي  يھو  هعومد  میحر  بلاغ 

فیك فرعي  دحأ  ال   . تنأ كدنع  لحلاو   . تنأ كدنع  ةقیقحلا   . يالوم اي  فرعأ  ال  ـ 
. يالوم اي  طقف  تنأ  كدنع  لحلا   ، كلالخ نم  انتالكشم  لح  ةیفیك  ىتح  الو  تئج 

: لوقي وھو  مستباف  رخآ  اًئیش  ّركذت  نأ  ثبل  ام  مث 
اي ينوعدت  نأ  كنكمي  وأ   . میحر معلاب  ينوعدت  نأ  حصي  ، ال  يالوم اي  طقف  میحر  ـ 

! ريزو اي  وأ   ، میحر اي   . ريزو
رمرملا نم  لاثمتك  اھتفقو  تابثو  اھتمص  يف  تدب  يتلا  ةناحير  تحنحنت  انھ 
تفتلا  . ساسألا نم  اھدوجو  ىسني  نأ  داك  هنإ  ىتح  ةعاقلا  نادمع  عم  قفاوتملا 

: توفخ يف  لوقت  يھو  امھوحن  میحرو  نامیلس 
. ريزولا ةدایسو  يالوم  نذإ  دعب  ـ 

. ةناحير ةریمأ  اي  يدصق   .. .. آ .. آ دنھ اي  يلضفتا  ـ 
ةنجل روضح  يف  يالوم  ىلع  رمألا  ريزولا  ةدایس  ضرعي  نأ  بسانملا  نم  هنأ  ىرأ  ـ 
ركفيو اًدیج  انتلكشم  فرعي  نأ  هل  ىنستي  ىتح   ، هيراشتسمو هئارزوو  هئامكح 

. ةءوبنلا لوقت  امك  اّھلح  ةیفیك  يف 
: هلوقب هتقفاوم  عبتأو  باجيالاب  میحر  أموأ 

كلملا يالوم  ءيجم  ترعشتسا  امل  يننإف  اذل   ، ةيادبلا ذنم  اذھ  تعقوت  دقل  ـ 
يف نآلا  مھو   . نوراشسملاو ءارزولاو  ءامكحلا  هرضحي  عامتجال  توعد   ، ناطلسلا

. يالوم اي  كفيرشت  راظتناب  تاعامتجالا  ةعاق 
نامیلس هدیب لـ راشأ  مث  هنضتحیس  هنأك  هرھظ  فلخ  هدي  عضوو  هفتك  ىلع  ّتبر 
راوجب نميألا  بابلا  نمو   . عامتجالا ثیح  ىلإ  هقفاريو  يسركلا  نع  لّجرتي  يك 
شوقنلا سفن  تأدبو  مھجولو  روف  ءيضأ  ریغص  زیلھد  يف  مھتثالث  لخد  شرعلا 
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نم اھسفن  مسر  يف  شرعلا  يسركو  ةعاقلا  فقسو  ناردجو  ةیضرأ  تنيز  يتلا 
ءاقرز ةعاق  ىلإ  مھب  ىضفأ  ىتح   ، هفقسو هتیضرأو  زیلھدلا  يبناج  ىلع  مدعلا 
ىغطي ةفرخزم  تاعامتجا  ةلواطب  نكلو  شرعلا  ةعاقل  رّغصملا  جذومنلا  ربتعت 

، ءيش لك  شوقن  سفن  لمحت  عفترم  رھظ  تاذ  يساركو  قرزألا  نوللا  اھیلع 
، نوللا ءاقرزلا  لابوألاو  دروزاللاو  توقایلاو  ریفسلا  راجحأب  مّعطم  اھیف  ءيش  لكو 
نم اھنكلو  اًضيأ  لمخملاب  ةاطغم  طئاوحلاو  ةلواطلا  نم  ءازجأو  رھظلاو  نادیلا 
فصنب اھعیمج  يھنتنت  رغصأو  رصقأو  طسبأ  تناكف  تّايرثلا  اّمأ   ، قرزألا لمخملا 
ءاقرز ةميركلا  راجحألا  سفن  اھتالاتسيرك  ّنيزتو  عماللا  قرزألا  رّولبلا  نم  ةرك 

. لبق نم  اھدجو  يتلا  ءاقرزلا  لمخملا  ةبلعب  نآلا  هتركذ  مل  يردي  ، ال  نوللا
تادیسلاو لاجرلا  نم  ةعومجم  سلج  نیليوطلا  ةلیطتسملا  ةلواطلا  يبناج  ىلع 

الب امھدحأ  ناك  ناریصقلا  نابناجلاو   ، عیمجلا سبالم  هبشت  ةرخاف  ةیھاز  سبالمب 
نامیلس نم  رمألا  جتحي  مل  طئاحلا  نم  غراف  ءزج  ىلإ  يدؤي  هنإ  ثیح  يسارك 
ریصقلا بناجلاو   ، ام عون  نم  ضرع  ةشاشك  مدختسي  ّهنأ  جتنتسیل  اًریبك  اًدھج 

ىلع يساركلا  ةیقب  ناھبشي  نيریغص  نییسرك  طسوتي  اًریبك  ًاّیسرك  لمح  رخآللا 
مھتسلج نم  اّوبھ  نامیلس  مدقم  مھنویع  تحمل  نأ  درجمب   . ةلواطلا يبناج 
هسلجم نامیلس  ذختاف   . ءالولاو ةعاطلاو  لیجبتلاو  بیحرتلا  ضورف  نودؤي  اوفقوو 

يف رقتسا  املف   . ةناحير هراسي  نعو  میحر  هنیمي  نعو  ریبكلا  يسركلا  ىلع 
أدبتل  . ّبقرت يف  ةتفاخلا  مھباعل  داردزا  تاوصأ  تلاعتو  عیمجلا  سلج   ، هتسلج
هكیلمل هتّمرب  فقوملا  حرش  يف  میحر  ءدب  عم  نمازتلاب  ًاّیئاقلت  ضرعلا  ةشاش 

. بقترملا هناطلسو 
يضارألا نم  تاحاسمل  اًروص  ةرغاشلا  طئاحلا  ةحاسم  ىلع  تّلكشت  ةأجف 

نم ةطیسبلا  خاوكألا  نم  ةعومجمو  ينبلاو  رفصألاو  رضخألا  اھیف  طلتخي  ةعساولا 
يف نولمعي  ةطیسب  ةریقف  سبالمب  ءاسنلاو  لاجرلا  نم  ةعومجمو  بشخلا 

: میحر لاقف   . مانغألا يعرو  ةعارزلاو  باشخألا  عیطقت 
روصعلو انب  ةصاخلا  ضرألا  يف  اًّدج  ةطیسب  لئاوألا  اندادجأو  انفالسأ  ةایح  تأدب  ـ 

ةایح اوؤدب  دقف  مكتمظع  ىرت  امكو   . خيراتلاو ةراضحلا  لبق  ام  روصع  نم  ةریثك 
مھتشیعم نم  نونّسحي  اوؤدبو  اوّركفو  اودھتجا  تقولا  عمو   ، ةياغلل ةطیسب 

. نوعرتخيو نوركتبيو  مھفورظو 
ىرقلاو ينابملاو  تالآلا  روھظو  دادجألا  روطت  لحارم  رھظت  ةعيرس  روص  نآلا  رمت 
رمثلاو روھزلاو  راجشألاو  ناكم  لك  يطغت  تراص  ءارضخلا  تاحاسملا   . ندملاو
ةفیظن ةیھاز  سبالمب  ءاسنلاو  لاجرلا   . كانھو انھ  فنصو  عون  لك  نم  تاناویحلاو 

. ةياغلل دیعسو  مستبم  لكلاو 
ّةنِجل اھولوحو  ضرألا  اورّمع  نینسلا  لوط  مھقرعو  مھركفو  مھدھج  ةجیتنو  ـ 
ديدج لك  عرتختو  ينبتو  لغتشت   . ةناحرفو ةدیعس  اھلك  سانلا  تناكف   ، ةیقیقح

، قالخألاو میِقلا  ىلع  نوظفاحي   . اًضعب مھضعب  دعاسيو  بحلا  مھنیب  دوي 
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سانلا لك  اھیلع  قفتا  دونب  ةثالث  ىوس  هب  سیل  بوتكم  ریغ  روتسدب  نولماعتيو 
! لامجلاو  ، ریخلاو  ، قحلا يھ 

. تاّھرتلا هذھ  عمسي  وھو  اًكحاض  راجفنالا  نع  هسفن  نامیلس  كسمي  ىرخأ  ّةرم 
لك رّسفي  اذھ   . دنال ينزيد  مالفأ  نم  اًجذاس  اًفیخس  اًملیف  هبشي  هلك  رمألا 
لّمأتي نیح  هنإ  ىتح   ، ريزولا  ، رصقلا  ، ةكلمملا  ، بيرغلا ملحلا  اذھ  ءاوجأ   . اًذإ ءيش 

هنأك ةياغلل  ةفولأم  هیلإ  ودبت  نيراشسملاو  ءارزولاو  ءامكحلا  ةنجل  ءاضعأ  هوجو 
. لبق نم  مھفرعي 
! فیخس ملح  ّهنإ 

! اًدج فیخس 
حمالملا يظیلغلا  صاخشألا  نم  ةعومجم  نآلا  رھظت  تأدب  يتلا  روصلا  تلّدبت 

مدعلا نم  نورھظي  مھو  ةبقرلا  ةیلاعلا  مھتيذحأو  ءادوسلا  ةيدلجلا  مھسبالمب 
، ًانایحأ مھتانبو  مھراغص  نوفطخیف  سانلا  نم  ءاطسبلا  ةمجاھم  يف  نوؤدبيو 

ىرخأ يفو   ، مھعاتمو مھدوقن  ىلع  نولوتسيو  مھنولتقي  ىرخأ  روص  يفو 
مھتابّابدو ةمخضلا  مھتارئاط  رھظتف  روصلا  روطتتل   ، مھلزانمو مھتویب  نوقرحي 
بارخلا عیشتو  رّمدتو  فصقت  يھو  ةبيرغلا  لاكشألا  تاذ  مھخيراوصو  ةبیجعلا 
مھرئاصم نم  ًابرھ  كانھو  انھ  نورجي  ءاطسبلاو   ، ناكم لك  يف  توملاو 

مھو ةیلاقتربلاو  ءارضخلا  سبالملا  يوذ  دونجلا  نم  ةعومجم  رھظتو   ، ةموتحملا
: میحر توص  مھیتأي   . رركتم لكشب  مھداتعو  مھتحلسأ  رَّمَدُتو  نومزھنيو  نوتومي 
معز نوفتخي ! نيأ  الو  اوؤاج  نيأ  نم  فرعن  ال  رخآلا ! ملاعلا  ناكس  رھظ  ىتح  ـ 

رش نم  ةرذ  مھبولق  يف  ناك  املو   ، لئاوألا اندادجأ  نم  اًساسأ  اوناك  مھنأ  سانأ 
انضرأ اوكرتو  نیبیطلا  نيّریخلا  اندادجأ  عم  شیعلا  ىلع  اوردقي  مل   ، داوسو ثبخو 
مھنإ نورخآ  لوقي   . انتایح انیلع  نوصّغنيو  انوبھنیل  ةرتف  لك  نوعجري  اوراصو   ، اولحرو
ىرت امكو   . براجت لقح  وأ   ، عمطم مھل  ةبسنلاب  نحنو   ، اًساسأ انضرأل  نومتني  ال 

نورھظي نيأ  نم  فرعن  اننأ ال  تلق  امك  ةلكشملا  انیلاھأبو ! انب  هنولعفي  ام  يالوم  اي 
! مھفرعن الو  اننیب  شیعي  راص  مھضعب  نأ  نیقي  ىلع  اننأ  رمألاو  ىھدألاو   ، فیك الو 

بانذألا كلت  تراص  دقل  كلت ! ةرركتملا  قارتخالا  تایلمع  نولھسي  نم  مھ  امبرو 
اھءاقب ددھيو  ةكلمملا  ساسأ  رخني  سوسو  ةلودلا  لخاد  ةلودلاب  هبشأ  نوعباتلاو 

. اھرارمتساو
نم نولكأيو  نولوستي  ءارقف  نینطاوم  روص  ودبتف  طئاحلا  ىلع  نآلا  روصلا  لّدبتت 
سان ةطخاسو ! ةرئاثو  ةبضاغ  سان  نوتوميو ! نووذيو  نورضتحي  ىضرمو  تالضفلا 

تارجاشم مھنود ! تقلغأ  ٍنابم  يف  نوقرتحي  وأ  رحبلا  يف  فالآلاب  نوقرغي 
دقو فنأتسي  میحرو  باصتغاو ! ریجفتو  بھنو  قرحو  تاقرسو  ءاضیبلا  ةحلسألاب 

: ةملؤملا روصلا  هذھ  ىأرمل  رثأتلا  هیلع  ادب 
راصو  ، لھجلاو ضرملاو  رقفلا  ىّشفت   ، انتایح يف  رخآلا  ملاعلا  سانأ  روھظ  ذنم  ـ 
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! نيروھقم  ، نیسعت  ، نیبضاغ  ، نیفئاخ سانلا 
روص رھظتف   ، ةھوبشملا تاقفصلا  نودقعي  اًسانأ  رھظتل  ةیبایسنا  يف  روصلا  لّدبتت 
قیقرو تانھارمو  رامقو  تاردخمو  حالسو  ءاضعأ  عیب  لدابتل  تایلمع  ّنیبت  ةیلیخت 
بھذلا حئافصو  رھاوجلا  عطقب  ةاّشوملاو  ةشكرزملا  مھتيدرأب  لامعأ  لاجر   . ضیبأ
ةریبكلا ةيدقنلا  غلابملا  نولدابتي  مھو  لكشلا  ةبيرغ  ةمخفلا  مھتابكرمب   ، ةضفلاو

: میحر فنأتسا   . عشجو ةداعس  يف 
لاوحأ تلّدبتو  اًمامت  رمألا  لحفتسا  ةریخألا  نیعبسلا  وأ  نیتسلا  تاونسلا  لالخ  ـ 

، انئاقب رس  هتّایط  نیب  ام  لمحي  يذلاو  رصقلا  اذھل  انأجل  اذل   . عزفم لكشب  ةكلمملا 
نم انّصلختل  كروھظ  رظتنن  انأدبو  انئاخرو  اّنزع  رصع  اياقب  ىلع  ظافحلل  ةلواحم  يف 
اولشف انلبق  نيراشتسملاو  ءامكحلا  ناجلو  تارازولاو  تاموكحلا  لك  نأل   ، انتاسأم

نإو اًّقح  حالصإلا  ِغبي  مل  مھضعب  نأ  امك  ةءوبنلا ! طقف  تنأ  كنألو  اذھ ! يف 
مھنیب حلاصم  وأ   ، رخآلا ملاعلا  سانأ  عم  حلاصملا  باحصأ  نم  اوناك  امبرو   . عاطتسا

! رصقلل ىتح  لصو  داسفلا  نأ  ركنن  . ال  ضعبلا مھضعب  نیبو 
اًماھتا هتّایط  نیب  لمحي  میحر  مالكو  نيراشتسملاو  ءامكحلا  نیب  ةمھمھ  تراس 

: لوقي وھو  اًریثأت  هتاملك  يطعیل  ةلھول  تمص   . مھضعبل اًحيرص 
ریخلا انل  عجريو   ، دارملا ققحیس  نم  تنأ   ، ةءوبنلا تنأ   ، يالوم اي  ترھظ  ىتح  ـ 

! نسحأ امبرو   ، انك امك  انعجريو  انرّھطيو  انذقنیس  نم  تنأ   . ديدج نم 
. ناكملا تابنج  نیب  ددرتت  تاوصأ  ىلاعتت 

................................................
.. ِلبقأ ناطلسلا  كلملا  اھيأ 
.. ِلبقأ ناطلسلا  كلملا  اھيأ 

.. كراظتنا يف  كّتیعر 
.. دعسلا انراز  دق  اھ 
.. ءانھلا ءاج  دق  اھ 

.. ِلبقأ ناطلسلا  كلملا  اھيأ 

.. ِلبقأ ناطلسلا  كلملا  اھيأ 
.. كراظتنا يف  كتیّعر 

.. اًخيرات انل  بتكا 
.. ءانَف نم  هل  سیل 

................................................
تاملكلا هذھ  ددرت  يتلا  ةیسامحلا  تاوصألا  عمسي  وھو  نامیلس  ندب  ّرعشقا 
اًمارتحا هعم  نورخآلا  فقیل   ، فقوف ةبوعص  يف  هقير  دردزا   . ىرخألا ولت  ّةرملا 

وھو هملاعو  هتایح  نع  ءيش  يأ  فلتخي  نكي  مل  نامیلس  هعمس  ام  لك   . هفوقول
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اًملاع ذقني  نأ  هل  نيأ  نمف   ، ةيراضلا ةباغلا  هذھ  يف  هئاقب  ىلع  ظفاحي  داكلاب 
؟! اھتاذ تالكشملا  هيدل  هلمكأب 

. ملحلا اذھ  ةجاذسو  ةفاخس  ىدم  كردي  ىرخأ  ّةرم 
: ىرخأ ةرم  سلجي  نأ  هرطضا  امم   ، تسمھو هنذأ  ىلع  ةناحير  تلام 

كنیعي دق  ام  كسفنب  ىرتل  يالوم  اي  عامتجالا  دعب  ةيدقفت  ةلوج  يف  كبحصأس  ـ 
ّرش نمأت  وأ  دحأب  قثت  نأ  بجي  هنأ ال  اًدبأ  َسنت  الو   . ًایفختم ةكلمملا  ذاقنإ  ىلع 

! كتداعس  .. وأ  .. كتيامح كلذ  يف  ناك  نإ  يحور  لذبأسو   . دحأ
. دیعب دح  ىلإ  اھناخ  دق  ریبعتلا  نأ  تكردأ  دقو  ةریخألا  اھتملك  دعب  ًالجخ  تقرطأ 

ءامكحلا بقاري  وھو  سمھب  اھسمھ  ىلع  درو   ، اًشوھدم نامیلس  اھل  رظن 
هضرأ يراشتسمو  ءارزوو  ءامكح  هبشي  يذلا  مھلادج  يف  نيراشتسملاو  ءارزولاو 

: اھنم ءاج  يتلا 
ةجاح رخآو  اًّدج  اًّدج  سیعت  صخش  ينإ  شوھیفرعت  ام  ِتنإ  يللا  ؟  يتداعس ـ 

. يد ةداعسلا  عوضوم  يھ  اھیف  ركفأ  نكمم 
! يردت نأ  نود  كتداعسل  رخآلا  هجولا  يھ  اھیعدت  يتلا  ةساعتلا  امبر  ـ 

وھو ثبخ  يف  نامیلس  مستباف   ، ةقرطم تلاز  ام  يھو  ءایحو  ردخ  يف  تمستبا 
: نخاس وھو  ديدحلا  قرط  لصاوي 

ًاّیلاح انأ  ًابلاغو  ًالصأ ! انھ  نم  شم  اناو  يازا  يتبیطخو  يتبيرق  ِتنا  مھفأ  نكمم  ـ 
! ّفرخاب وأ  ملحاب 

امھجدحف میحر  رظن  تفلي  أدب  يذلا  سمھلا  لصاوت  يھو  مول  هبش  يف  هل  ترظن 
: ةیناح مول  ةرظنب 

، دحاو بعكمل  حطسأ  درجم  مھولاو  داقتعالاو  ةقیقحلاو  عقاولاو  فرخلاو  ملحلا  ـ 
! ةیعقاوو ةیقیقح  يننأ  نم  دكأتتل  اًذإ  ينصرقا  كراشتت ! وأ  عطاقتت  وأ  لخادتت  دق 

هنكلو كل ! كورتم  رمألا  كتبیطخ ! ينعي   .. ضورفملا آ نم   .. .. و .. و كتبيرق ًالعف  انأو 
ام لعفت  نأ  كلو  ناطلسلا  تنأ   .. آ  ... و  .. ةءوبنلا تلاق  اذكھ  اًضيأو   .. فرعلا ىرج 

! ءاشت
اندعاسیھ يللا  فوشن  حورن  ناشلع  ىقب  اد  عامتجالا  ّصلخن  شم  وھ  بیط  ـ 

؟! ةكلمملا ذاقنإ  ىلع 
! يالوم اي  هیھنت  نأ  كدیب  ـ 

هتعبتأو هروف  نم  میحر  ضفتناف  ىرخأ  ةرم  اًفقاو  هیسرك  نم  نامیلس  ّبھ  انھ 
رمألا نأو   ، فرعي نأ  هل  بجي  ام  نآلا  فرع  دق  ناطلسلا  نأ  ىلع  ةمالع  يف  ةناحير 
ةكلمملا ةدعاسم  ةیفیك  ةفرعمل  صیحمتلاو  ةساردلا  ضعبل  هنم  جاتحیس 

. ءانفلا نم  اھذاقنإو 
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ايرو ـ فويو  .. هیكوأ . ١٤

. ةركاذلا يف  نینر  يضاملل 
تّایط نیب  ثحبت   ، تاونس ةّدع  ذنم  ىلوألا  ةرملل  اھسفن  الُع  تدجو  اذكھ 
فارطأ تشعترا   . الع وھ  اًّزیمم  اًمسا  لمحي  صاخ  يتوص  فلم  ىلع  اھنوفیلت 
اھلمانأ تفقوتف   ، تلفجأ مث   ، اھنوفیلت ةشاش  حطس  بوص  دتمت  يھو  اھلمانأ 

. تاظحل تددرتو   ، ءاسلملا ةیجاجزلا  ةشاشلا  نم  ةلیلق  تارتمیتنس  دعب  ىلع 
نم يتوصلا  فلملا  يفتخيو   ، ةشاشلا ةءاضإ  ئفطنتل  ةیفاك  تاظحللا  كلت  تناك 
حطس تّسم   ، ةلھس ةفطاخ  ةسمل  يف   . ام عون  نم  ةراشإ  هنأك   ، اھمامأ

، يددرتت لوقي ال  هنأك   ، يتوصلا فلملا  مسا  اھل  ىّدبتو  ىرخأ  ّةرم  ءاضأف  ةشاشلا 
اھتدعم لفسأ  ّصلقتو  اھاتفش  تشعترا   . ينیعمساو لیغشتلا  رز  ىلع  يطغضا 
اھتلاق ةرابع  رخآ  اھلخاد  ددرتت   . ةغلاب ةبوعص  يف  اھباعل  تدردزاف  اھقير  ّفجو 

(. هیكوأ  .. رساي اي  يشام  )
(. هیكوأ  .. رساي اي  يشام  )

(. هییییییكوأ (.. ) هییییییكوأ (.. ) هییكوأ )
لعفلابو  ، ةدشب اھتبّابس  تبرتقاف   ، اھرمأ تمسح  دق  اھنأ  ول  امك  ودبي  نآلا 

عامس يف  أدبت  نأ  نیبو  اھنیب  لصفت  تناك  ةیناث  نم  ءازجأ   ، لیغشتلا رز  تطغض 
هزواجتت نأ  دوت  تناك  ام  لك  قفدتل  هیعارصم  ىلع  سيوھلا  ةحتاف  يتوصلا  فلملا 
تاظحللا يھ  تناك  ام  ٍناوث  نم  ءازجألا  كلت  لثم  نإ  امبر   . تايركذ نم  هاسنتو 

. راسيو نیمي  وأ  راھنو  لیل  نیب  فیسلا  ّدح  تناك   ، ةّدع سانأ  تاویح  يف  ةقرافلا 
ةناكملا سفن  زوحتو  ةیمھألا  سفن  الُع  لـ ّلثمت  ةیناثلا  نم  ءازجألا  كلت  نإ  امبر 

داك ىتح  الع  تكبترا   . ةیتوص ةملاكم  دورو  لیغشتلا  عطق  نأ  الول   . مامتھالاو
نآلا ةشاشلا  ءيضي  يذلا  مسالا  ةھج  لجو  يف  ترظن   . اھنوفیلت اھنم  طقسي 

... عومسم هنكلو   ، تفاخ توص  يف  هتأرقو 
. كب لصتي   .. رساي ـ 

؟ بنذلاب اھرعشتل  ىرخأ  ةمالع  يھأ 
اًراركتو اًرارم  كسفن  ترّذح  دقو  روجھم  تیب  يف  ةیسنم  ةفرغب  هبشأ  ّهلك  رمألا 
دناعت بیجع  رارصإبو  كنأ  الإ   . ةفرغلا باب  حتف  لواحت  نأ  وأ   ، تیبلاب ّرمت  نأ  نم 
باب امأ  فقتو  تیبلا  روزت  نأب  بنذلاب  ساسحالا  كسفنل  بلجتستو  كسفن 
ّمھت ّكنأك  قالغإو  حتف  نیب  ام  هب  بعالتتو  ضبقملاب  اًكسمم  ةیسنملا  كتفرغ 

. ةایحلا كریس  يف  ةریثم  ةيرحس  ةرقف  ميدقتب 
. ةدش يف  كّخبويو  كّعرقيو  كبیبالتب  كسمي  نم  دجت  ةبسانملا  ةظحللا  يفو 
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! تنأ وھ  صخشلا  اذھ  نأل   ، شھدنت كنكلو ال 
ةرابعو ةدراو  ةینوفیلت  ةملاكم  لب   ، تنأ وھ  صخشلا  اذھ  نكي  مل  ةرملا  هذھ 

! كب لصتي   .. رساي لوقت  ةیجاجز  ةشاش  ءيضت 
. ىرخأ ةقيرطب  اھتّسحأ  الع  نأ  ةقیقحلا 

يضاملا ةفرغ  جولو  نم  تنأ  كعنمي   ، تنأ كطواحي   ، تنأ كبقاري   .. رساي نأ 
! نآلا  .. تنأ ككلمي   ، ةقلغملا

ىلع ةملاكملا  تكشوأ  نأ  دعبو   ، ةریصقلاب تسیل  ةرتف  دعبو   ، ةعوسلملاك
حتفب ًانذؤم  ًاّیضرع  ةشاشلا  حطس  حسم  يذلا  اھماھبإ  فرط  تّكرح   ، قالغنالا
نوكلل ىرخألا  ةھجلا  نم  لعفنملا  جھتبملا  رساي  توص  يتأي   . ةملاكملا ءدبو  طخلا 

: ًالئاق قیحسلا 
انأو يزھجا  يدتبا   ، مكدنع نوكنو  ّةكسلا  ةفاسم   ، صالخ انلزن  انحإ  يتبیبح  ـ 

. يبلق حور  اي  لوألا  ِتنإ  كّملكأ  تلق  اًعبط  سب   ، هل لوقأ  هضرب  لكنوأ  ّملكاھ 
يذلا ساسحإلا  كلذ  لقث  نم  ديزت  ةداعسو  ًاّبح  رطقت  يتلا  ةقداصلا  هتاملك  تناك 
يف ةغلاب  ةبوعص  دجي  اًكیمس  اًجزل  اًفیض  ءاوھلا  ریصیف  اھردص  ىلع  اًحزار  فثاكتي 

. اھیتئر ىلإ  جولولا 
؟ اذھ باذع  يأ 

ةفیعض ةّددرتم   ، اذكھ نَزَحلاو  مھلاب  ةلقثُم   ، اذكھ ةسعت  نوكتس  اھنأ  تفرع  ول 
؟! اًذإ رساي  طابترالا بـ ىلع  اھتقفاوم  تناك  َمِلف   ، اذكھ

بعاصملا هذھ  لك  كقيرط  نع  حيزي  نم  دجت  نأ  َوَُھل  هتایحل  اًكيرش  ءرملا  دجي  نأ 
. تایبلسلاو

، ديدجلا هدالیم  وھ  مویلا  نأ  فیكو  همالحأو  هرعاشم  درس  يف  رساي  رمتسا 
. اھل ّهلك  لضفلاو 

. عافدنالاو ّروھتلا  سوریف  هباصأ  دق  نيزرلا  سرافلا  نأ  ودبيو   ، اًفراج اھل  ّهبح  ناك 
. كلذ هبجعي  الع  لخاد  ام  اًءزج  نأ  رمألا  ةقیقح 

. رمألا اذھ  هریثيو  هّكرحي 
. تاملكلا كلت  لثم  عامسل  برطي 
.. الع اي  كقشعاب   .. الع اي  ّكبحاب  ـ 

. اھیلع ریثأتلا  يف  اھلمع  أدبتو  هتاملك  ءفد  ًاّیجيردت  اھل  ّبرستي 
هیسفنتتب يللا  اوھلا  نم  ریغابو   ، ِكیلجرب هیلع  يسودتب  يللا  بارتلا  بحاب  ـ 

. كردص اوج  شخیب  ناشلع 
. اھتالؤاست ةّدح  ّفختو  ًالیلق  الع  تالاعفنا  أدھت 

دربلا يفو   ، كمسج ىلع  ّبطرأ  ّرحلا  يف  ناشلع   ، كدلج تحت  طحتأ  يسفن  ـ 
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. ِكیفدأ
؟ ریثأتلا ىلع  ةردقلاو  قفدتلا  اذھ  لثمب  نيزرلا  ينیعبرألا  بیبطلا  ىتأ  نيأ  نم 
لخاد لغلغتيو  الع  دلج  ماسم  نیب  نم  ّبرستي  نأ  عاطتسا  ّيفخ  قيرط  يأ  نم 

؟ اذكھ اھحراوجو  اھسفن 
رساي اذھ   . ةیضاملا ةرتفلا  لاوط  الع  هتفرع  يذلا  صخشلا  سفنب  اذھ  سیل 
مكلا اذھ  رّجف  يذلا  لیتفلاك  تناكف  اھیتفش  نیب  نم  تجرخ  ةملك  هتّریغ  ديدج 
كلذ لك  هلخاد  سبح  دق  ركبلا  لجرلا  اذھ  نأ  ودبي   . سیساحألاو رعاشملا  نم 
بتك تّایط  نیب  نم  ةمداقلا  ةریمألا  كلت  راظتنا  يف   . ةبسانملا ةظحللا  راظتنا  يف 

. ةراغملا باب  حتفتس  يتلا  ةيرحسلا  ةملكلا  هل  لوقتس  يتلا  ریطاسألا 
تارّدقم يف  مكحتتو   ، ءایشألا نیب  لصفت   ، اًمامت ةیناثلا  ءزجك  يتلا   ، ةملكلا يھ 

! اھتاویحو سانلا 
. اًمامت ةطیسب  رساي  ةملك  تناك 

. ةياغلل ةلھس 
(! هیكوأ  ) درجم

ةذيوعت وأ  يرحس  راقعك  هّالوحف  ةیئایمیكلا  ام  صخش  ةبیكرت  اّریغ  نیفرح  ّدرجم 
. ديدج صخش  ىلإ  ةضماغ 

، يتوصلا فلملا  نع  ءيش  لك  تیسن  دقو  الع  تمستبا  ىراذعلا  ردخ  يف 
. ةقلغملا ةیسنملا  تايركذلا  ةفرغو  روجھملا  لزنملاو 

: ةبوذع تّرطق  جنغ  يفو 
. كاینتسم  ، رساي اي  كاینتسم   ، كّتلط ةجھب  نم  ينمرحي  يبر ال  ـ 

( كاینتسم  ، رساي اي  كاینتسم  )
وھو  ، هتایح يف  اھعمس  بح  تاملك  ىلحأ  ةباثمب  نيزرلا  سرافلل  ةبسنلاب  تناك 
نكت مل  ول  ىتح   ، ةياغلل ةیفاك  تناك   . لبق نم  بح  تاملك  عمسي  مل  امبر  يذلا 

هرعاشم سفن  ةرظتنملا  ةاتفلا  هلدابت  نأ  ىدجألا  نم  ناك  امبر   . رخآ لجرل  ةیفاك 
لالدلا نم   ، رثكأ اًردق  ةفھللا  نم   ، ربكأ ةلالد  بحلا  نم  لمحت  تايرخأ  تاملكب  درتف 

نیب ام  ّلوحت  يذلا   ، دھتجملا نيزرلا  سرافلا  نكلو   . نئمطي ام  ةداعسلاو  جنغلاو 
: ةحرفلاو هلولا  ىھتنمب  درف   . اًدبأ اًعماط  نكي  مل  ناھلو  بحم  ىلإ  اھاحضو  ةلیل 
. ایندلا يف  ام  ىلحأ  اي  كل  ياج   ، يرمقو يلیل  اي  كل  ياج   ، يرمع اي  كل  ياج  ـ 
تداك ىتح  ةقیقرلا  تاملكلا  اھتبرطأ  دقو  مستبت  اھسفن  الع  تدجو  اذكھو 

. اھنازتا اھدقفت 
يتوصلا فلملا  لمحت  ىلوألا  اھتریسل  اھنوفیلت  ةشاش  تداعو   ، ةملاكملا تھتنا 

. راظتنالا ةیعضو  ىلع  وھو  ءدبلا  ىلع  كشوأ  دق  ناك  يذلا 
اھدیعي يذلا  رزلا  طغضتو  ةیسنملا  اھتفرغ  باب  ضبقم  كرتت  اھسفن  تدجو  اذكھو 
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حتف نع  كاردإلاو  يعولا  ىھتنمب  ةینغتسم  ةسیئرلا  نوفیلتلا  ةشاش  ىلإ 
. منھج نم  اًممح  اھیلع  ّبصي  نأ  داك  يتلا  ارودنب  قودنص 

يقتنت تأدبو   ، اھحابشأ بالود  نع  اًضوع  اھسبالم  بالود  تحتف  اًضيأ  اذكھو 
نم ًالاش  تقتنا  مث   ، ةقیقرلا روھزلا  هّنيزُتو  فاتكألاو  ردصلا  فوشكم  اًنتاف  ًاناتسف 
هافش ءالط  عضو  يف  ةربخو  ةراھم  يف  تأدب   . اھیفتك هب  يطغت  دوسألا  نوفیشلا 

، ةنتف اھتنتف  تدادزا   . ناتسفلا روھز  نول  سفن  نم   ، يناقلا رمحألا  نوللا  نم 
. فطقلل ةزھاج  ةرھاب  ةعناي  ةرمث  تراصو 

اھشومر ىلع  اراكساملا  عضوب  ةریخألا  اھتاسمل  عضو  نم  اًریخأ  تھتنا  نیحو 
تقولا ناح  دق  هنأ  تكردأف   ، نري بابلا  سرج  توص  اھعامسأ  ىلإ  ىھانت   ، ةليوطلا

. رمع نم  ىقبت  امیف  امبر  اھل  اًقیفر  نوكیل  هتراتخا  يذلا  لجرلا  لباقتل 
رسايو اھيدلاو  نویع  يف  ةحرفلا  ىرت  يھو  ةداعسلاب  اھسفنل  الع  فرتعت 

. ملحلاك اّھلك  ةلیللا  سوقط  ّترمو   . هيدلاوو
يف رقتسیل  الإ  ةطحملا  رداغي  ال  راطقلاك  ةایحلا  نأ  ةنتافلا  ةّضبلا  ةاتفلا  تكردأ 

. ةیلات ةطحم 
. اھیلإ لصو  يتلا  ةطحملاب  اًدیعس  اًئناھ  اھراطق  ریصي  نأ  ًالعف  ّتنمتو 

٭ ٭ ٭
. نمثلا ةظھاب  اھروطع  تاجاجز  ءامسأ  لمأت  تأدب  ديدش  للم  يف 

يد يوچ   » كلتو  ، ٍفاص لسع  نم  ةعمد  هبشت  يتلا  اینيدراچ » راچ   » ةجاجز هذھ 
« ينیلاش  » كلتو  ، ءارمح ةداّدس  هیطغت  ًابولقم  دوسأ  ًابلق  هبشت  يتلا  وتاب » نیچ 

ّلثمت يتلا  نايرداھ » يد  وأ   » كلتو  ، ةّحطسم ةعلضم  ةیجاجز  ةبلعك  ودبت  يتلا 
ةیبھذ ةشارف  اھولعتو  ةّنولملا  تاشارفلاو  ةكباشتملا  تاتابنلاب  ةفرخزم  ةضیب 

... كلتو  ، كلتو  ، كلتو  ، ةریبك
. اھرضحأ لجر  لك  ةصقو   ، كلت نم  ةجاجز  لك  ةصق  فرعت 

عون نم  نھنیب  اًنمث  ىلغألا   ، نادھو فیس  ریخألا  اھقیلط  ةجاجزل  تلصو  ىتح 
. يفكت اھدحو  مسالا  ةماخف   ،« يتسیچام لايریبما  نایتسيرك ـ  فيالك  »

. اھسبالم ليدبت  ةفرغ   .. اھتيذحأ بالود   .. اھسبالم بالود  تحتف 
. صاخلا اھحانج  اھتفرغ / ءاجرأ  ربع  قزن  يف  ّلوجتت  تذخأ 

. لبق نم  هارت  تنك  ام  ریغ  ىلع  كلذ  لك  ىَرت 
راجحألاب ةعصرم  ةیبھذ  ةبلع  نم  ڤود  يڤاد  عون  نم  ةعیفر  ةراجیس  تلوانت 

. رمحألا توقایلاب  ( M  ) فرح نميألا  يولعلا  اھنكر  ىلع  شوقنم  ةميركلا 
، ةراجیسلا فصتنم  ىلإ  اھب  لصت  مل  ةلیلق  سافنأ  دعبو   ، ةیبصع يف  ناخدلا  تثفن 

صلاخلا بھذلا  نم  ةعونصملا  رئاجسلا  ةضفنم  يف  اھنفدت  اھنأك  ّلغ  يف  اھتأفطأ 
. ريرسلل رواجملا  ونيدوموكلا  ىلع  ةعوضوملاو 
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. ًالبق اھتّبرج  يتلا  باحسنالا  ضارعأ  اًمامت  هبشي  نآلا  هب  رعشت  ام  نأ  تّركف 
. هیقنیل اھدسج  نم  ًاّیجيردت  بحسني  ام  رّدخم 

فنعلا ىھتنمب  نآلا  اھرّمدي   ، رّمدم رھاق  وھ  لب   ، ًاّیملس ًاباحسنا  سیل  هنكلو 
. اھل ثدحي  امل  ةلھاج  اھلعجيو   ، اھتاذ نع  اھّبرغي   ، ةوسقلاو

؟ ءامسلا ّقحب  اھل  ثدحي  يذلا  ام 
؟ اھلوح نم  ملاعلاو  ایندلا  اھب  ىرت  تأدب  يتلا  ءاقرخلا  ةديدجلا  ةقيرطلا  كلت  ام 
تومير ىلإ  اھدي  تدتما   ، يلخادلا اھمالسو  يسفنلا  اھئودھ  ةداعتسا  ةلواحم 

نكي مل  رخآ  اًدعُب  تامغنلل  يطعي  مّسجم  يتوص  ماظنب  لصوملاو   DVDـ لا زاھج 
. دحاو صخش  اھفزعي  ةیقیسوم  تاعوطقم  ىوس   DVDـ لاب نكي  مل  عبطلابو   ، اھل

. نامیلس همسا 
نامكلا تامغن  عم  قیلحتلا  ةلواحمو  توكلملا  يف  ةحباس  اھینیع  كلم  تضمغأ 

. ًالبق اھل  لصت  مل  ملاوع  ىلإ  ةیجشلا 
أرطي اًديدج  ام  اًئیش  نأ  رعشتست  ةيرحسلا  تامغنلا  هذھ  اھیف  عمست  ةرم  لك 

. اھلخاد
. اھملؤي ناك  ةرملا  هذھ  نامیلس  فزع  تامغن  يف  ام  ءيش 

. راسكنالاب اھّركذي 
نأو  ، اھتاذل اھمارتحاب  اھرعشي  ناك  تامغنلاو  فزعلا  سفن  يف  رخآ  ام  اًئیش  نكلو 
فرص ّيردق  وھ  لب   ، ّيدام ءيش  يأل  عضخي  ال  يذلا  صاخلا  اھقسن  ءایشألل 

، صاخ عون  نم  مغانت  وھ  وأ   ، ةصاخ تارفش  اھل  فطاوعلا  نأ   . ىلوألا ةجردلاب 
ٌفزع وھ   . نامكلا ىلع  هفزع  يف  نامیلس  ةبحاصملا لـ تالآلا  مغانتت  امك  اًمامت 

. هرّدقيو رخآلا  مرتحي  امھنم  لك   . نیفرط نیب  هنكلو  اًذإ 
. نامیلس بحي  امك  اًمامت   .. نامكو  .. ًالثم ونایب 

. لمألا ضعبل  لاجملا  حسفیل  امبر   ، ملألا لاوز  أدب  نآلا 
. دحاو نآ  يف   ، اًعم ءاودلاو  ءادلا  نوكيأ 

: ةلئاق هبحاص  تردتبا   ، ام اًمقر  ةبلاط  لومحملا  اھنوفیلتب  كسمت  نآلا 
. اربوألا يل  زجحت  كازياع  انأ   ، متاح اي  هويأ  ـ 

 ............... ـ
. اربوألا  ، هويأ  ، هويأ ـ 

 ............... ـ
ةریبك ةلفح   ، ةریبك ةلفح  لمعأ  ةزياع   ، سولفلا مھم  شم   ، فیلاكتلا مھم  شم  ـ 

. يوق
 ............... ـ
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. نامیلس اھیف  بیجأ  ةزياعو   ، هويأ  ، هويأ ـ 
 ............... ـ

، ةجاح لك   ، ةجاح لك   ، تنو تانويزفیلتو  ديارج   ، ةریبك ةياعد  ةزياعو   ، هويأ  ، هويأ ـ 
. مھاف تنإ 

 ............... ـ
! ادك كل  لوقاب  ام  يز  مالكلا  عمسا   ، متاح اي  هويأ  ـ 

. ةیلاتلا ةوطخلا  نع  اھسفن  لأست  يھو  اھريرس  ىلع  دورش  يف  اھنوفیلت  تقلأ 
، اًمامت اھلقع  تدقف  دق  هتمودخم  نأ  موي  دعب  اًموي  اًعانتقا  دادزي  نیكسملا  متاحو 

تاردخملاو رمخلا  لوعفم  وھ  امبر   ، كلذ لعفي  ةأرما  ةایح  يف  لاجرلا  نم  ریثك  امبر 
يئاللا اھتاقيدص  ىدحإ  اھل  هرّضح  دق  ام  رحس  لعف  وھ  امبر  وأ   ، ةریبك ةینمز  ةرتفل 

. هیف يھ  ام  ىلع  اھندسحيو  اھنم  نرغي 
: اھمالك فنأتستو   ، ةیناث هسفن  مقرلا  بلطتل   ، ىرخأ ّةرم  اھنوفیلت  تطقتلا 

مودھ  ، مودھ ةزياعو   ، ریتك نیطاطب   ، نیطاطب يرتشت  كازياع   ، متاح اي  هويأ  ـ 
، متاح اي  ریتك  بعل  يرتشا   ، بعلو  ، سرادم طنشو   ، مزِجو  ، تاساقملا لك   ، ةديدج

! سولفلا مھم  شم 
 .................. ـ

. ادك لبق  هانرز  انحإ  يللا  أجلملا  مھیب  حورتھ   ، هآ  ، هآ ـ 
 ............... ـ

ىفشتسملل ّةیم  مھیلخ   ، كل لوقأ  الو   ، فلأ نیسمخب  عربتت  كازياعو   ، هآ  ، هويأ ـ 
. يد ةديدجلا  دبكلا  ةعاتب 

 ............... ـ
. نويزفیلتلا يف  تانالعإ  اھلولمعیب  يللا   ، هويأ ـ 

 ............... ـ
. كوألا هل  ّيدأ  ناشلع  كنبلا  نم  ينملكي  نمؤم  يلخو   ، يد هويأ  ـ 

مل اھنكلو  اھتلعشأ   ، ةديدج ةراجیس  تطقتلاو   ، ةیناث هناكم  نوفیلتلا  تقلأ 
، يھ امك  رئاجسلا  ةأفطم  يف  اھتعضو  مث   ، لوألا سفنلا  ىوس  اھنم  بحست 

ثبلت ةیمھو ال  ًالاكشأ  ّلكشيو   ، روخب دوع  هنأك  ةفرغلا  ءامس  ىلإ  اھناخد  دعاصتي 
ّركف دقو  ّفكب  اًّفك  برضي  يذلا  نآلا  متاح  ىرت  يھ ال  عبطلاب   . راكفألاك ىشالتت  نأ 

ةملاكمب كلذ  لك  لدبتسيو   ، طئاحلا ضرُع  هتمودخم  مالكب  رسكي  نأ  ةلھول 
. يسفنلا اھبیبطل  ةینوفیلت 

. زازئمشا يف  اھمّمشتت  تأدبو  اینيدراچ » راچ  ـ« لا ةجاجزل  َكلَم  ترظن 
تعدتساف  ، تالمھملا ّةلس  يف  اھب  يقلت  نأ  تّمھ  دقو  ةجاجزلاب  تكسمأ 

: ةلئاق اھتردتباو  اھتمودخم 
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؟ حص ؟  بيرق ِتزوجتا  ِتنإ   .. ةیحتف ـ 
عاطقنا يف  اھجاوز  ّببستي  نأ  ةفیخ  سّجوتو  قلق  يف  ةباشلا  ةینيرشعلا  ئموت 

امنیح ّةیلك  ءارمسلا  ةحیلملا  فواخم  تدّدبت   . ام وحن  ىلع  اھتبقاعم  وأ  اھشیع 
: لوقت يھو  ةیلسعلا  ةجاجزلاب  اھتمودخم  دي  اھل  تدتما 

شم بابسأل  نامك  انأ  َّيلع  ةیلاغو   ، يوق ةیلاغ  يد  ةزازإلا   ، ةیحتف اي  يدخ  ـ 
اھنم ّيطح  اھيدخ   ، اھيدخ  ، ةیحتف اي  ِكیلع  شالغت  ام  سب   ، كل اھلوقأ  مھم 

... هھھھھھھھ  .. ىقب يل  يعدت  يقبت  شیسنت  امو   ، يوق ّكبحیھ   ، كزوجل
اھلقعو  ، صیخر رطعك  اھركش  تاملك  ةبكاس  مغمغت  يھو  ةیحتف  تبحسنا 

. اًدوقن اھحنمت  نأ  اھل  ىدجألا  نم  ناك  يتلا  ةبوذجملا  مناھلا  كلت  نعليو  بسي 
: ةلئاق َكلَم  اھتفقوتسا   ، اًمامت رداغت  نأ  لبقو 
. ةیحتف اي  ِتحمس  ول  نيرباص  يل  يھدنا  ـ 

، ىرخألا ولت  ةدحاولا   ، نمثلا ةیلاغلا  اھرطع  تاجاجز  عيزوت  يف  َكلَم  تأدب   ... اذكھو
ةنراقملاب ةیلاغ  نكت  مل  اھنأ  بیجعلاو   ، اھسفنل ةریخأ  ةدحاو  ةجاجزب  ةظفتحم 

نم ايروفوي »  » عون نم  ةجاجزلا  تناك   . اھرصقب تالماعلل  اھتبھو  يتلا  تاجاجزلاب 
. نيالك نڤلاك  جاتنإ 

. اھتحئار يف  ةیمیمحو  اًئفد  رعشتست  اھنأل  امبر 
. اھب نامیلس  ىقیسوم  هلعفت  ام  سفن  يھ  ايروفوي  ـ لا نأل  امبر 

. ةداعسلاو ةوشنلا  نم  بحر  ءاضف  يف  حبست  ثیح 
! ذيذل هنكلو  رمتسم  نونجلا 
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د ــ يلق ـ تو  .. يلصأ . ١٥

ناونعلا نم  ةدكأتمو  ىرخأ  ةرم  بابلا  سرج  نر  دیعت  ةقنأتملا  ةینیعبرألا  تفقو 
تالصخ عضب  عضو  تداعأ   . ةكرشلاب ةيرشبلا  دراوملا  تافلم  يف  بوتكم  وھ  امك 
اھبواجتل نوفیلتلا  مقر  بلط  تداعأ   . تناك امك  ىرسیلا  اھنیع  ّتطغ  اھرعش  نم 

غورف يف  تّففأت  «. ... جراخ وأ  اًقلغم  نوكي  دق  مقرلا  اذھ   » اھسفن ةیتوصلا  ةلاسرلا 
ّفلغم سّجوت  يف  بابلا  باشلا  كلذ  حتف  نیح  فارصنالل  ةّدعلا  دعت  تأدبو  ربص 

. ةیئاضفلا تاونقلا  تاعيذمب  نوكي  ام  هبشأ  ةدیسلا  كلت  هل  تدب  دقو  لؤاستلاب 
: اھلوقب ةدیسلا  هتردتبا 

؟ ةدوجوم يھ  ىرت  اي   ، لغشلا يف  دنھ  ةسنآلا  ةسیئر   ، ایڤلیس مادم  ـ 
نم ةھجاوملا  يف  ةأرما  يَتبكر  َري  مل  وھف  ةھالب  يف  ُّيلفسلا  ٍّيلع  ُّكف  ّىلدت 
يف دلاولا   . ةحیحصلا فرصتلا  ةیفیك  يف  راح  دقو  رتوت  يف  هباعل  دردزاو   ، لبق

يداملا رسكلا  راثآ  نم  ىفاعتت  اھتفرغ  يف  تلاز  ام  دنھو  لخادلا  يف  مألاو  لمعلا 
هنأ هل  ادب  اذل   ، ةشرولاب هلمعل  لوزنلل  هقيرط  يف  ناكف  وھ  امأ   ، ءطب يف  يونعملاو 
نأ امب  هسفن  ةرارق  يف  لءاستو   ، ةبیجعلا ایڤلیس  ـ لا هذھ  لابقتسا  نم  ریض  ال 

؟ ةیحیسم يھ  لھ   ، ایڤلیس اھمسا 
عباطلا ةیسنرف  اھسبالمو  رفصألا  غوبصملا  اھرعشب  ةأرملا  نأ  رمألا  يف  بیجعلا 

دنھ لزنم  ءاجرأ  ربع  ّلوجتت  يھو  بارغتسالا  نم  عون  يأ  ِدبت  مل  حّاوفلا  اھرطعو 
يف ةدقارلا  ةاتفلا  ةھج  ءودھ  يف  رطخت  مث  ةقانأ  يف  اھمأ  ىلع  ّملستو  عضاوتملا 

. ءيش ىلع  يولت  اھريرس ال 
: بّجعت يف  تفتھو  نیعقوتملا  ریغ  اھرّاوز  توص  ىلع  دنھ  تھبتنا 

. كترضح يلضفتا   ، ًالھسو ًالھأ  ایڤلیس ! مادم  ـ 
: تلاقو اھمأ  ىلإ  ترظن  مث 

. ایڤلیس مادمل  شيرف  ریصع  الو  ةدانومیل  ىلمعا  يحور  امام  ـ 
ةمراص نكل   ، ةدودو ةجھل  يف  لوقت  يھو  ضفرلا  ةمالع  اھيدیب  ایڤلیس  تحاشأ 

: ام دح  ىلإ 
دنھ عم  ملكتاھ  كنذإ  دعب   ، ةدعاق شم  انأ   ، يوق ةركشتم   ، مادم اي  اًركش  ـ 

. لوط ىلع  ةیشامو  نیتملك 
ًابورشم مھتفیضل  ّدعت  ءودھ  يف  تبحسناف   ، ةقفاوملا ةمالع  اھمأل  دنھ  تأموأ 
تامیلعتلا رظتني  امنأك  اًفقاو  يلدتملا  ّهكفو  رغافلا  هرغثب  ٌّيلع  يقب  امنیب   ، ام

ّرجف  ، اھدي نم  ةحيوشتب  فارصنالاب  هترمأ  نأب  دنھ  تفتكاف   . رخآلا وھ  هب  ةصاخلا 

This PDF document was edited with Icecream PDF Editor.
Upgrade to PRO to remove watermark.

https://icecreamapps.com/PDF-Editor/upgrade.html?v=2.21&t=9


. موتكم ضاعتما  يف  بحسناو  هيذخف  نیب  هليذ 
: ةلئاق اھتردتباو  دنھ  ريرس  ةفاح  ىلع  اھسلجم  ایڤلیس  تذختا 

شيدرتب امو  كليابوم ! ةلفاقو  ؟  موي ماك  كل  ىقب  ةبياغ  دنھ  تس  اي  كنیف  ؟  هيإ ـ 
. ریتك ِكاعم  تقرف  دیكأ  لامك  رتسم  عم  كتدعق  نا  تلق  ينإ  عم  تالیميإلا ! ىلع 

: راذتعالا هبشي  امب  مغمغت  تأدبو   ، لجخ يف  اًضرأ  دنھ  تقرطأ 
.. سب  ... سب ایڤلیس  مادم  اي  ـه  للاو ةفسآ  انأ  ـ 

؟ هيإ سب  ـ 
! ينعي  .. .. و .. و تبأتكاو  ، تسبجتاو  ، ترسكتا يديإ   ، هفياش كترضح  ام  يز  ـ 
ةایحلاو نامیلسو  نامكلاو  لمعلا  نم  اھیبأ  فقوم  نع  اھربخت  نأ  تكشوأ 
يتلا  ، ةّسرمتملا اھتسیئرل  اھدایق  ةملسم   ، تمصلا ترثآ  اھنأ  الإ   ، اھرسأب

: ةفنأتسم  ، ةیئاقلت يف  رومألا  مامز  تملتسا 
، ةیمسر ةزاجأ  ِتدخأ   ، ِكانجلاع انك  ؟  هضرب لغشلا  غلبي  شم  رسكتي  يللا  وھو  ـ 

لامك رتسم  ةفراع  شم  ِتنإ   . جالع نسحأ  ِتدخأو   ، ةرتاكد نسحأ  ِكیلع  فشك 
ةيراتركسلا نم  ِتیقبو  ِتیقرتا  شیتنك  ام  ول  لاّمُأ   . يازا هنیفظومب  متھیب 

؟ ةیسیئرلا
. سب دحاو  لاؤس  ّيل  سب   ، ةفسآ ًالعف  انأ  ـ 

. يلضفتا ـ 
؟ انأ ىنعمشإ  ـ 

؟ هيا ِتنإ  ىنعمشإ  ـ 
؟ ادك يوق  ينيدعاستبو  ؟  ادك يوق  ایب  ةمتھم  كترضح  يللا  انأ  ىنعمشإ  ـ 

ينعي  ، ةتالت نیموي  ریغ  شتبغ  ام  ينإ  عم  ةرايز  كسفن  ةّفلكمو   ، ينيدناستبو
ينودفرت مكنإ  اًّدج  يداع  ينعي  مھم ! دح  شم  انأ  رخآلا  يفو   ، ةمھم ةجاح  شم 

ةدحاو نيرشع  اوبیجتو   ، ينعي لمعلا  نع  تعطقنا   ، رذع نودب  تبغ  ناشلع 
. متیبح ول  ةركب  نم  يلادب 

عون نم  ءارمحلا  اھرئاجس  ةبلع  اھنم  تجرخأو  ءودھ  يف  اھتبیقح  ایڤلیس  تحتف 
: اھنذأتست دنھ  ترظن لـ مث  ّوبيز  عون  نم  ةیبھذ  ةعّالوو  ةعیفرلا  رووم 

؟ انھ نخدأ  نكمم  انأ  وھ  ـ 
. ةیجاجز ةأفطم  اھتفیضل  ترضحأو  تماق  نأب  ًاّیلمع  دنھ  تدر 

اھفنأ يتحتف  نم  هثفنت  تأدب  اًقیمع  اًسفن  تلوانتو  اھتراجیس  ایڤلیس  تلعشأ 
: درلا تأدبو  ةأفطملا  قوف  اھفرط  تضفن  ّةقانأ  يفو   . عاتمتسا يف 

! رزھنب شم  انحإ   ، دنھ اي  اوج  يللا  فوشن  فرعنب  انحإ  ناشلع  ـ 
: درطتست يھو  بسانملا  ریثأتلا  اھتاملك  ثدحت  يك  ةلھول  تتمص 
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نوكأ زياج  انأ   .. سكعلاب  ، ادك يرمع  لوط  ينإ  يركتفت  يعوا  دحاو ! ِتنإو  انأ  ـ 
، ؤت يرمع ! لوط  يداعملا  يف  ةنكاس  ينإ  ةركاف  ِتنإ   ، نامك كنم  لقأ  نم  تيدتبا 
ران ران ! اياوج  ناك  سب  ةرم ! ةیم  مكتیب  نم  شحوأ  ناك  يتیبو  دنھ ! اي  اربش  نم  انأ 

! يفطنت عفني  شناك  امو  ةللعشم 
: راھبناب اھینیع  يف  ةعمللا  كلت  دنھ  تلمأت 

دحل ىقرتاب  تیقب  ةوطخ  ةوطخو  يتقولد  اھاركاف  شم  تانالغش  ةیمك  تلغتشا  ـ 
يدنع نامك  انأ  سكعلاب !  ، يحومط رخآ  شم  ادو   ، يتقولد انأ  ام  يز  تیقب  ام 

، هيز يللاو  لامك  رتسم  عم  يلغش  نم  ریتك  تدفتساو  يعاتب  ریغص  سنزیب 
رانلا ِكاوج  نامك  ِتنإ   ، هازياع انأ  يللا  ىقبأ  ناشلع  بسانملا  تقولا  ةینتسمو 

. اھازياع ِتنإ  ةجاح  يقبت  ةزياعو   . يد
! ةزیمم ةجاح  شایف  ام  انأ   .. ایڤلیس مادم  اي  ادك  تانبلا  لك  ام  بیط  ـ 

؟) نآلا نامیلس  دي  ةتیبرت  تركذت  فیك  يردت  (ال 
: لوقت يھو  راصتنا  يف  اھیعبصإ  ایڤلیس  مادم  تعقرف 

لوط ادك  ناشلعو  ةزیمتم ! شم  كنإ  ةّساح  كنإ   ، ِكیف ةزیم  ربكأ  اد  وھ  وھأ  ـ 
ردقيو كمرتحي  دح  سب  ةجاتحم  رتكأ ! يفرعت  ةزياع  نسحأ ! يقبت  ةزياع  تقولا 
يللا ةقاطلا  لك  يجرختھ   ، يعدبتھ ِتنإو  ِكیلع  صبي  دح  ةجاتحم   ، كدھج

. ِكاوج
اذھ امبر   ، قح ىلع  يھ  مك  تّركفو  دنھ  يف  اھرثأ  ثدحت  ایڤلیس  تاملك  تأدب 

. اذكھ اھفزع  يف  مّدقتتل  هلغتساو  اھیف  نامیلس  هآر  يذلا  ءيشلا  سفن  وھ 
اًرطع عضتو  يلحلاب  اًعصرم  ًایلاغ  ًاناتسف  سبلت  اھسفن  ىرت  تأدب  ةملاح  نیعبو 
يف بابلا  قئاسلا  اھل  حتفي  امنیب  ةھرافلا  ةثيدحلا  اھترایس  نم  لزنتو  ًایلاغ  ًاّیلصأ 
يدترت ثیح  رخآ  رطاخ  هلحم  ّلحیل  رطاخلا  اذھ  ریطي   . اھلوزنل اًدیھمت  مارتحاو  بدأ 

نم ّهلك  روھمجلا  ثیح  ریبك  حرسم  ةبشخ  يلتعتو  نوللا  دوسأ  ًاّیكیسالك  ًاناتسف 
اًریخأ مث   ، داحلا قیفصتلاب  يدايألا  ّجضتل  هیلع  فزعتو  اھنامك  كسمت   ، موقلا ةیلع 

، تاراطإ الب  هقینأ  ةيدرو  ةراظنو   ، عطق ِثالث  نم  اًرويات  يدترت  اھسفن  ىرت  اًّدج 
قاروألا ضعب  ّعقوتل  صاخلا  ریتركسلا  اھدنع  لخدي   ، مخض بتكم  فلخ  سلجت 
ىرخألا نذألا  ىلعو  لومحملا  ىلع  ةیفتاھ  ةملاكم  ىلع  درت  امنیب   ، ءاضمإلاب

. نیصلا نم  ةیلود  ةملاكم  ةلبقتسم  يضرألا  نوفیلتلا  ةعاّمس  عضت 
: ةرصتنم ةماستبا  يف  فتھت  ایڤلیس  مادم  توص  ىلع  اھدورش  نم  دنھ  تقافأ 

؟ هيإ ِتلق  ؟  رابخألا هيإ  ؟  هيإ  .. انھ انأ  ؟ .. دنھ اي  نیف  انحُر   .. هییییھ ـ 
؟ هيإ يف  هيإ  تلق  ـ 

دخآ ينتعابو   ، هاعم كزياع  ناكو  رھش  دعب  اسنرف  رفاسم  لامك  رتسم  كل  لوقاب  ـ 
. مزاللا لكو  كتعاتب  ةریشأتلا  ّصلخن  ناشلع  كعاتب  روبسابلا 

: لوقت يھو  فافختسا  يف  اھتفیضل  ترظنو   ، ةقلق ةیبصع  ةكحض  دنھ  نع  تّدن 
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. هساسأ نم  روبساب  شيدنع  ام  انأ   ، ایڤلیس مادم  ـ 
عاتب قاوسلا  كل  تعباھ  انأ  مومعلا  ىلع   ، دنھ اي  ةعياض  ِتنإ  رااااااااااااااااااااھن ! اي  ـ 
. مزاللاب موقنھ  انحإو  هل ! هیملستو  يروف  روبساب  يعلطت  كدخاي  ةركب  ةكرشلا 

: لوقت يھو  اھذخف  تحت  هتّسد  ضیبأ  اًفورظم  اھبیج  نم  تجرخأ  مث 
كل تلق  يللا  قئاللا  رھظملا  مزاولو  جالعلا  فيراصم  ناشلع  ينات  غلبم  ادو  ـ 
الو نیتجاح  يبیجت  كنإ  يوق ! مھم  أدبم  ىلع  كل  لوقاھ  دنھ  اي  ةركف  ىلع   ، هیلع
ّيطح دیلقت ! تاجاح  رشع  نم  كیشأو  ةرم  نویلم  كربأ   ، ةفیضن تاكرام  ةتالت 

! هیف هنمت  يلصألا   ، كنادو يف  ةقلح  يد  ةملكلا 
يتلا ةظحللا  سفن  يھ  تناكو   ، فارصنالا ةمالع  تفقوو  اھتراجیس  بقُع  تنفد 
اًضاعتما تدبأف  ةفیضلا  رئاجس  ةحئار  اھتأجافو   ، ةدانومیللا بوكب  مألا  اھیف  تلخد 

ایڤلیس نأ  الإ   ، هقوف ةدانومیللا  بوكو  ةیندعملا  ةینیصلا  اھل  مّدقت  يھو  اًفیفخ 
يف دنھ  لابقتسال  تدعتساو  مألا  فتك  ىلع  دو  يف  تّتبرو  اھدي  ةبیقح  تقلغأ 

ةدانومیللا برش  اھتردق  مدع  نع  رذتعت  يھو  نیتنجولا  ىلع  اھلبقتل  اھنضح 
. ماھ دعومب  اھطابترال 

: لوقت يھو  دنھ  ىلع  ةریخأ  ةرظنب  يقلت  نأ  ایڤلیس  سنت  مل 
ةتالت الو  ادك  نیموي  كل  يّحيرو  شیسنت ! ام   ، قاوسلا كل  تعباھ   ، دنھ اي  ةركب  ـ 
يركتفاو  . اد مّھفتیھ  دیكأ  وھو   ، كتلاحب لامك  رتسم  غلباھ  انأ   ، لغشلا يلاعتو 

، دیلقتلا سبلي  يللاو  يلصأ ! ىقبي  ةركب   ، يلصألا سبلي  يللا   ، سيوك يمالك 
! دیلقت هرمع  لوط  لضفیھ 

٭ ٭ ٭
. كنذإ دعب  يد  ةزياع  رساي  اي  ةويأ  ـ 
. يوق ةفوشكم  يد  سب  يتبیبح  ـ 

زیلب  . يعاتب لياتسلا  ادو   ، ينحيرتب يللا  ةجاحلا  سبلأ  بحاب  انأ   ، يبیبح رساي  ـ 
. ادك شبحب  ام  رساي  اي 

يناعم نم  برتقت  ال  اھنكلو   ، ةدحاو ةلمج  يف  بحلا  نم  ةقتشم  تاملك  ثالث 
. ةلمنأ دیق  بحلا 

! شبحب ام  بحاب ! يبیبح !
. الُع كلف  يف  رودي  ّهلك  نوكلا  نأك 

ةدیسلا تابغرل  اًمود  خضري  نأ   ، حامسلاو اضرلا  لاني  نأ  لجأ  نم  هیلع  امنأك 
. ةرمآلا

ضراعتي يذلا  ناتسفلا  اذھ  لثمل  هضفر  نأو   ، حیحصلا وھ  ام  لاحلا  ةعیبطب  كردُي 
لخاد ام  اًئیش  نكل   . اًّدج يھيدب  رمأ  وھل   ، ءایشألل هلوبق  سیماوقو  هئدابم  عم 

. ىرخأ تايوتسم  ىلإ  هضارتعا  ىوتسمب  عفتري  نأ  نم  هعنم  قشاعلا  بیبطلا 
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كلت لثم   ، رومألا تایطعم  عم  تابغرلا  عم  هلقع  يف  تایھيدبلا  مدطصت 
: لاق ام  لثم  ٌلوق  هنع  ضخمتي  ام  وھ  تامادطصالا 

؟ لاش هیلع  يسبلت  يقبت  سب  يتبیبح  اي  نكمم  بیط  ـ 
، ّلبقت مدع  يف  اھیتفش  تبلق   ، دساف ماعط  دعب  ؤیقتلا  هبشي  امیف  الع  هل  ترظن 

: نم هبشلا  بيرق  ناك  هنأ  رساي  دقتعي   ، مالكلا هبشي  اًمالك  تغمغ  مث 
! يشام اباب ! مع  اي  يشام  ـ 

أدبي  ، هسفن ءرملا  اھب  عنقي  يتلا  تاراصتنالا  كلت  نم  ًاّیمھو  اًراصتنا  رساي  سحأ 
وأ  ، مامكأ الب  ةزولب   ، ةریصق بوج   ، فوشكم ناتسف   ، كلتك ةھفات  ءایشأب  اًمود  رمألا 

مّھبحن نمل  اًّقح  بغرن  ال  اًسانأو  ًالاعفأ  ریصیف  رمألا  روطتي   . مدق عبصإ  متاخ  امبر 
نیبو اننیب  قدصن  امنیح  يلاتلا  ىوتسملا  ىلإ  لصن  مث   . اھوفرعي وأ  اھولعفي  نأ 
يف رومألا  عضن  اننأو   ، رخآلا ولت  راصتنالا  قّقحن  اننأ  اًعم  انتالماعت  يفو  انسفنأ 
اھانینب ءارآو   ، انسفنأ الإ  اھب  عنقن  ال  رومأل  قسن  يأو  باصن  يأ   . حیحصلا اھباصن 

؟ انلوقع ناردج  لخاد 
؟ شاك الو   .. تيديرك ـ 

ناك يذلا  ناتسفلا  هدیب  كسمي  وھو  ریشاكلا  مامأ  هتالؤاست  نم  رساي  قافأ 
تاراظنلا ضعب  للم  يف  ّبلقت  الع  هنع  تفرصنا  امنیب   ، لیلق ذنم  هیلع  ضرتعي 

نم شھدني  ملو   ، هنامتئا ةقاطبب  رساي  عفد   . رّاود يسأر  لماح  ىلع  ةیسمشلا 
ةداعسلا ضعب  ناتسفلا  لخدي  نأ  ًالمآ  هبلق  ةبیبحو  هتبیطخل  رظن   ، ناتسفلا رعس 
ةلوغشم يھف   ، تقولا ضعب  ةداعسلاب  اھساسحإ  لجؤت  تناك  اھنكلو   . اھبلق ىلإ 

. اًئیش اھنم  يرتشت  نل  ةیسمش  تاراظن  يف  ثبعلاب 
. اسلج اھل  ّهبح  نع  رساي  نلعأ  نیح  امھعمج  يذلا  ىھقملا  سفن  يف 

. قاذملاو ةھكنلا  سفنو   ، ةلیجرانلا سفن 
بیطخلاو  ، هسفن نوكلا  يھ  لومحملا  اھنوفیلت  ةشاشل  درابلا  سلمألا  حطسلا 

نم نانطأو  نانطأ  امھنیب  لصفي   ، نوكلل رخآلا  فرطلا  دنع  سلجي  ناھلولا  بحملا 
. ةقالمعلا ايالمیھلا  لابجل  يحلا  جذومنلا  ّلثمت   ، ةیكیتسالب سایكأ 

أدبي ةقسانتم  لمج  نع  هتادرفم  نیب  رساي  ثحبي   ، همحلو همحشب  يضاملا  هنأك 
يزاوملا نوكلا  كلذ  نم  تاظحل  عضبل  ولو  هتبیطخ  دیعتسي  نأ  ًالواحمو  راوحلا  اھب 
ةیندعملا ةقلحلا  كلت  ىلإ  رظن   . جاجزلا ىلع  اھعباصأ  رقنب  هیف  لغاشتت  يذلا 
ةیبھذلا اھتلیثم  ىلإ  اھنع  ّلوحت  مث   ، ىنمیلا هرصنب  ّنيزت  يتلا  ةضفلا  نم  ةعماللا 

رساي ناك  اذإ  ام  نادّدحت   ، ناتعمال ناتیندعم  ناتقلح   . ىنمُیلا هتبیبح  رصنب  يف 
طابترالا نأ  نوكردي  ال  ىقمح  سانأ   . ةنالفب طبترم  ًانالف  نأ  وأ  الع  بـ ًاطبترم 

. بحت نَم  مسا  ّددرت  يتلا  سافنألا  يفو   ، بولقلا يفو   ، نویعلا يف  يلعفلا 
يقیقحلا ال طابترالا   . ةیناح ةسمل  يف   ، نضح يف   ، ةملك يف  يقیقحلا  طابترالا 

: قوش يف  ًالئاستم  اھوحن  هرظنب  عفترا  اھدنع   . ةیندعم تاقلح  يف  نوكي 
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؟ الع اي  ينیبحتب  ـ 
: قیض نم  ضعبب  طلتخي   ، ءاجر ىلإ  هقوش  ّلوحتف   ، ىلوألا ةرملا  يف  هل  تفتلت  مل 

؟ ينیبحتب  .. الع  .. الع ـ 
: قدص يف  تلاقف   ، هلاؤس تعمس  نكت  مل  اھنكلو   ، تھبتنا اًّدج  اًریخأ 

؟ ةجاح لوقتب  تنك  ؟  ریخ  .. ةفسآ  ، رساي اي  هويأ  ـ 
يف اًقرطمو   ، ىرخألا هدیب  هعبصإ  روحم  لوح  ةلبدلا  ةرادإ  يف  رساي  أدب  ةرملا  هذھ 

: طابحإ
؟ الع اي  ينیبحتب   ، لوقاب تنك  ـ 

تلدبأ  ، ةقر يف  ةرحلا  اھدیب  هيدي  تلوانتو   ، اھتلیجران نم  اًسفن  الع  تبحس 
: ةبوذع رطقي  توصب  تلاق  مث   ، ةیناح ىرخأب  ةلئاستملا  اھتارظن 

. يل صب   ، رساي اي  يل  صب  ـ 
اًنیع  ، ثوغلا رظتنت  اًنیع   ، تقولا اھكھنأ  دق  اًنیع   ، تمصلا اھقھرأ  دق  اًنیع  رساي  عفر 

: الع تفنأتساف   . عمد نم  ئلآل  اھیف  قرقرتت 
يف حوراھ  شمو   ، كاعمو  ، كترتخا انأ  عقاو ! اد   ، ضعب عم  تناو  انأ   ، يبیبح رساي  ـ 

؟ ينمھاف  .. ينزياع شم  تنك  يللا  تنإ  اذإ  الإ  ةتح  يأ 
: هسفن لاؤسلا  ّرركي  وھو  ءايربك  يف  هتفش  تشعترا 

؟ الع اي  ينیبحتب  ـ 
هبش توص  يف  هلمانأ  فارطأ  تّلبق  مث   ، ةأرج يف  اھیتفش  وحن  رساي  دي  الع  تعفر 
: اھكيرش حور  يف  ةنینأمطلا  ثبل  ةلواحم  يف  مستبت  يھو  تلاق  مث   ، عومسم

؟ انأ يدیس  اي  كتبواج  ادك  ؟  هھ  .. كیل ينم   .. يد ـ 
: ةموتكم ةرارم  يف  لوقي  وھو  هطابحإ  ًایفخم  مستبي  نأ  رساي  لواح 

! ينیتبواج  ، هويأ ـ 
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ـة نعللا ضرأ  . ١٦

يف تاناویحلا  اھنم  برشت  قفألاب  اھئاقتلا  ةطقن  دنع  ةقئار  ةریحبو  ءارضخ  جورم 
. ةنجلا اھنأك  اھرامث  راجشأو  ةریصق  لاغدأو  ةریثم  ةعادو 

، نوكلا عاستاب  هاتقدح   ، اًھودشم يروطسألا  دھشملا  مامأ  نامیلس  فقو  اذكھ 
ةریحبلا نم  مّدقتي  نأ  هل  ریشتل  غلاب  ونح  يف  هبقارت  ةناحيرو   ، هدي يف  نامكلا 

. رثكأ
ملو اھتءاربو  اھرھط  ىلع  تلاز  ام  ةكلمملا  يف  ةعقب  رخآ  يھ  هذھ  تناك  امبر  ـ 

. ءازجألا يقاب  باصأ  يذلا  رامدلاو  بارخلا  دي  اھّثولت 
. ةنجلا اھنأك  يد  ـ 

لكلا شیعي  نامأ  ةحاو   ، اھینكاسل ةنج   ، كلذك اھلك  ةكلمملا  تناكو   ، كلذك يھ  ـ 
. بحو جزامتو  مغانت  يف  اھیف 

: ةلئاق تاناویحلا  ناعطق  ىلإ  تراشأ 
. رظنا ـ 

ىلع ّتبرت  تأدب  ةقر  يف   . فغش يف  اھناعباتت  نامیلس  انیعو  اھنم  برتقت  تأدب 
. نانئمطا يف  مستبت  اھنأ  ول  امك  هل  ادبو  اھل  تنرف  ةریغص  ةلازغ  رھظ 

ىلع ّتبریل  ةددرتم  اًدي  ّدمف  رثكأ  ةناحير  هتعّجش   ، برتقاف اھرودب  نامیلس  عّجشت 
. رخآلا وھ  ةلازغلا  رھظ 

؟ اد لامجلاب  ءزج  هیف  اسل  نوكي  ةاناعملاو  رامدلاو  لتقلا  طسو  نإ  يوق  ةبيرغ  ـ 
وأ لامج  ةعقب  هعم  دجتس   ، ّهوشم وأ  نئاش  وأ  ثیبخ  يأ   ، ةمكح هل  ءيش  لك  ـ 

ةلیمجلا ءایشألا  هذھ  لثم  يقبُت  نأ  يف  اًمود  حجنت  ةئیسلا  ءایشألا   . ءایض وأ  لمأ 
. انرظتنت ةءوبخملا 

. لماك لكشب  لامجلل  رثأ  لك  حسمیھ  شم  داز  امھم  حبق  يأ   .. يقیقح ـ 
اھردابو جرحلاب  ةناحير  تّسحأ   . اسمالتي نأ  اداكف  اھيدي  تحت  نم  ةلازغلا  تتلفأ 

: ًالئاستم ىرخأ  ةرم  هھجو  مھجتي  نأ  لبق  ماستبالاب  نامیلس 
؟ يازا اد  ناكملا  ِتفرعو  ـ 

سانلا رئاصم  يف  ةفدصلا  مكحتت  دق   ، نایحألا نم  ریثك  يف  اھرود  بعلت  ةفدصلا  ـ 
يتلا ءایشألا  هب  يمسن  ام  يھ  ةفدصلا   . رادقألا تءاش  ّىنأ  اھّریستف  ًالصأ 
ىلعأ دي  كانھف   ، ةفدصلا همسا  ءيش  ال  هنأ  ةقیقحلا  نكل   ، اھریسفت لھجن 
ةفدص اھتدجو  انأ   ، يل ةبسنلاب   . حیحصلا اھقسنب  رومألا  يرجتو  ءيش  لك  ّریست 
يشي ال  ریغص  فيوجت  نم  انّللستو  ریمدتلا  لك  ةرمدم  قيرطب  انررم  فیك  تيأرو 
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. يریغ اھناكم  فرعي  يتلا ال  ةيرسلا  ةعقبلا  هذھ  لصنل  هدعب  ءيش  يأ  دوجوب 
. ةلداجملا فنأتساف  عانتقالا  هیلع  ُدبي  مل 

تاناویح هیف  نوكي  مزال  شم  ؟  ادك ةنمطتمو  ةفیلأو  ةيداھ  يازإ  يد  تاناویحلا  ـ 
لكآ ادك  ایندلا  لك  شم  ؟  رومألل يعیبطلا  نزاوتلا  وھ  اد  شم  ؟  اھاعم ةسرتفم 

.. سرتفمو فیلأ   .. لوكأمو
: مول هبش  يف  ةناحير  هل  ترظن 

نیلوكأم ىوس  نحن  ام   ، انل ةبسنلاب  رخآلا  ملاعلا  ناكس  قطنم  وھ  اذھ  نأ  امبر  ـ 
! نیسرتفملا نیلكآلا  مھل  ةبسنلاب  نیفیلأ 

نع اًعفادمو  اھقطنم  اًضفار  هسأر  ضفن  نأ  ثبل  ام  مث  ًالجخ  نامیلس  قرطأ 
: هقطنم

شعفني ام  ملاع ! ادو   .. ملاع اد  تاناویح ! لودو  نیمدآ  ينب  لود   .. ادك شتلق  ام  انأ  ـ 
! انھو انھ  همدختسن  قطنملا  سفن 

َِملو ال؟ ـ 
انبر يللا  يعیبطلا  نزاوتلا  نیب  ام  يازا  يواست  ةزواع  ِتنإ  وھ  ؟  ينعي يازإ  ـ 
هيدعب نم  يجیيو  شیعي  يللا  وھ  يوقلا  ناشلع  فیعضلا  لكایب  يوقلا  نإ  هقلخ 
فیلألا ام  يز  شیعي  ناشلع  فیلألا  ىلع  ىذغتي  سرتفملا  نإ   .. ءايوقألا نم  لایجأ 

ءاذغ ىقبي  تومي  هلك  املو  شیعي  ناشلع  تاتابنلاو  باشعألا  ىلع  ىذغتیب 
؟ ةایحلا ةرود  يد  يھ  شم   .. ينعي ةایح  ةرود   .. يد باشعألاو  تاتابنلل 

، ًانزاوتم نوكي  نأ  دب  ال  تركذ  امك  رمألا  نإ  مث   .. ءایشألل نحن  انریسفت  وھ  اذھ  ـ 
. ریمدتللو رامدللو  داسفللو  ءاوھألل  عضخت  ، ال  ایلع دي  اھّمظنت  ریياعمب  اًموكحم 

؟ ةسرتفم تاناویح  شیف  ام  ينعي  ـ 
؟ مسالا اذھ  مھیلع  قلطأ  يذلا  اذ  نَم   ، ءایشألل انتیمست  هذھ   ، ىرخأ ةرم  ـ 

؟ هيإ همسا  ىقبي   ، اھلكايو ةلازغ  داطصي  رمن  امل  وھ  ؟  ةناحير اي  ينیننجتھ  ِتنإ  ـ 
وأ ةدابإلا  ضرغب  ةدئاز  ىرخأ  ةلازغ  داطصا  رمن  نع  تعمس  لھ  عئاج ! همسا  ـ 

؟ ناكملا وأ  قرعلا  وأ  نوللا  فالتخا  وأ  ةیلستلا 
. ةنسلألا نع  اًضوع  تارظنلا  تقطنو  امھنیب  تمصلا  نار 

امب ددرتم  ناك  امبر   ، هنھذ حربت  داكت  ال  اھنكلو  جّجأتتو  هلخاد  مرطضت  ةلئسألا 
اذكھ  . ثيدحلا ردتبت  نأ  ىلع  اھعّجشي  امم  رثكأ  ةبقرتم  يھو   ، تمصي نأ  يفكي 
يف هسوقو  دي  يف  نامكلا  ةسرف   ، هنكمي ام  لضفأب  ثدحتي  هسفن  نامیلس  دجو 

. قشع يف  ةصلخملا  انایناتنوملا  ةحفصب  قصتلم  هدخ  بناجو  ىرخألا 
يولت تأدب  دق  ةدوجوملا  تاناویحلا  نأ  ظحلي  ملف  هینیع  ضمغأ  دقو  فزعلا  أدب 
ةعاطلا ىوس  هلایح  كلمت  ال  ًاّیفخ  ءادن  هتامغن  تناك  ول  امك  هھاجت  اھقانعأ 

زتھي أدب  دقف  ةریحبلا  ءام  حطس  امأ   . يانلا فزاع  ةروطسأك  اًمامت   ، عمسلاو
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اھنأ ول  امك  ةریحبلا  تدبف  نامیلس  تامغن  هفزعت  امل  لثامم  عاقيإ  يف  جوامتيو 
ثدحي ام  لك  ةناحير  تبقار   . داعبألا ةیثالث  ةیجوم  ةروصب  تامغنلا  عم  صقارتت 

هعم اًمغانتمو  نامیلس  تامغن  عوط  هلك  نوكلا  ىرت  يھو  لوھذ  يف  اھلوح 
. ةّدع لحارمب  لایخلا  زواجي  لكشب 

ىلع ذوحتسيو  اھلخاد  لغلغتي  ًابيرغ  اًئیش  رعشتست  تأدب  دق  اھسفن  ةناحير 
نیلت  ، ام وحن  ىلع  صقارتت  تأدب  دق  هسفن  اھدسج  ايالخ  نأ  امبر   ، اھرومأ دیلاقم 

يقیسوم مَّلُس  ربع  هُرُطأيو  نامیلس  هّرطسي  قسنب  ّلكشتتو  ددمتتو  لیطتستو 
. مھنمض نم  يھو  تادوجوملا  لك  يف  دعب  نع  مكحتلل  زاھج  ةباثمب  وھ 

لمرلا تّابح  زازتھا  لب  باشعألا  ليامتو  میسنلا  ةكرحو  راجشألا  ناصغأ  ىتح 
. ضرألا يف 

امنأك فقوتم  دماج  هلك  دھشملا  اذإ  هینیع  حتفو  هفزع  نم  نامیلس  غرف  نیحو 
ةینوكلا تامغنلا  ةقاط  نم  ةكرحلا  ىلع  هتردقو  هتيویحو  هتقاط  دمتسي  ناك 

. نامكلا نع  ةرداصلا 
: اھناسل داقعنا  ىلع  ةناحير  تّبلغت   ، اًرھد هتنظ  ام  دعبو 

؟ هلوح امیف  اًّدج  اًّدج  اًّدج  سیعتلا  لعفي  ام  اذھأ  ـ 
: اھؤارطإ هكبرأ  دقو  مثعلتو  نامیلس  كبترا 

؟ لصح يللا  هيإ  وھ  ؟  هيإ ـ 
: عنطصم قنح  يف  فتھت  يھو  ةھودشم  اھھاف  ةناحير  ترغف 

! نامیلس اي  كرمأب  رمتأي  ناك  ّهلك  نوكلا  نأكل  ؟ ! ثدح اذام  ـ 
شمو فزعاب  امل  ّدوعتم  انا  ام  يز  َّينیع  ضّمغم  تنك  يلصأ  انأ  ؟  ينعي يازإ  ـ 
ّحتفم تنك  يللا  ةدیحولا  ةرملا  نإ  عوضوملا  يف  ىقب  ةبيرغلا   .. ةجاح يأ  فياش 

. انھ ينتباج  يللا  ةعوطقملا  فزعاب  انأو  يھ  فزعاب  انأو  َّينیع  اھیف 
امھحتفن نأ  ّانم  جاتحي  امبر  ةعورلا  ریثك   ، نینیعلا ضامغإل  جاتحي  ةعورلا  ضعب  ـ 

. امھيرجحم ءلم 
: توفخ يف  لاق  نأ  ثبل  ام  مث  ىرخأ  ةرم  نامیلس  مثعلت 

. ةناحير ـ 
. يالوم رمأ  ـ 

؟ ادك كمالك  لك  يازا  ِتنا  ّوھ  ـ 
؟ كدصق ام  ـ 

... ينعي ـ 
. كمھفأ ـ ال 

... ينعي ـ 
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: ةھقھقلا تالجلج  نیب  نم  تمغمغو  ةجھبلل  ةریثم  ةجھب  يف  تكحض 
دعب هینعت  ام  كردأ  نأ  ضورفملا  نم  لھ  ؟  ةیناثلا نع  فلتخت  ىلوألا  ينعي  لھ  ـ 
دحلا اذھ  ىلإ  دعب  لصت  مل  ةصلخملا  كتریمأ  نكلو  يالوم  اي  ينحماس  ؟  راركتلا

! ءاكذلاو ةیفافشلا  نم 
! يوق ةلیمج  ِتنإ  ـ 

هنامك نامیلس  ىّحنف  ًاّیئاقلت  تدعتبا  دقو  تضفتناو  كابترا  يف  ةناحير  تلعس 
. ةتماص تقرطأ  دقو  اھنم  برتقاو  ًابناج 

. ةقیقح شم  اد  لك  نإو  ملحب  ينإ  لیلد  ربكأ  ِتنإ  ةركف  ىلع  ـ 
: مول يف  هجدحت  يھو  اھسأر  تعفر 

؟ كلذ فیك  ـ 
! ملح ریغ  نوكي  شعفني  ام  كيز  يللا  ـ 

: ةيدجلا تعنطصا  دقو  اھسبالم  نع  باشعألا  اياقبو  رابغلا  ةناحير  تضفن 
! ةیقب ةلوجلا  يف  لاز  ام   .. ةرداغملا نم  انل  دب  ـ ال 

٭ ٭ ٭
ّةيرس قوقش  نیب  نم  دعاصتت  ءادوس  ةرخبأ   ، ةمكارتم ضاقنأ   ، ةمّدھتم ةینبأ  اياقب 
مویغلاب ةّدبلم  ءامس   ، كانھو انھ  ةئدص  ةیندعم  اياقب   ، ءادوسلا ضرألا  ميدأ  نم 

نم ةلحض  كَِرب  عضب  دھشملا  ّللختي   ، نطعو رابغو  ةنخدأو  تويز  حئاورو  ءادوسلا 
نیب ةّللحتمو  ةلكآتم  ةیمظع  لكایھ  اياقبب  دھشملا  لمتكي   . رذق دوسأ  نیط 

. ماكرلا
. ریمدتلا ةديدش  ةلبنق  وأ   ، انھ نم  ّترم  ةفصاع  نأك 

. قباسلا دھشملا  عم  ةوسق  يف  اًضقانتم  رظنملا  ناك 
يف ةبغر  عم  اًديدش  ًانایثغو   ، هتدعم يف  اًّصلقتو   ، ةقلح يف  ّةصغ  نامیلس  سحأ 

. بائتكاو ّذأتو  ٍ ّززقت  نم  هفوج  يف  ام  لك  غارفإو  ءيقلا 
هبشي وھف  مالك  يأل  جاتحي  نكي  مل  دھشملا  نأ  مغر   ، لؤاست يف  هتقفارمل  رظن 
ةیملیفلا ةداملا  يف  وأ  ءاج  ثیح  هملاع  يف  ءاوس  هانیع  هتداتعا  ام  لك  اًریثك 

ریثم بيرغ  لكشب  فلتخم  رمألا  نكل   . عامتجالا ءانثأ  میحر  مھیلع  اھضرع  يتلا 
دایتعا هنكلو   ، راركتلا دایتعا  نكي  مل  هرعشتسي  نامیلس  ناك  يذلا  دایتعالاف 

هذھ تسیل   ، انھ شاع   ، لبق نم  انھ  ناك  هنأ  هربخي  ّيلخاد  ساسحإ   . ةرشاعملا
. اجزامتو الخادتو  اًءزج  رخآلا  نم  امھنم  لك  بستكا  ناكم  اذھ   . ىلوألا هّترم 

نم رثكأ  ةدھاشملا  ةلصاوم  نم  هعنمت  تناك  ةساّسحلا  ةفھرملا  نامیلس  ةعیبط 
ةرارق يف  رعشیف  يمظع  لكیھ  وأ  ّةثج  اياقبب  هانیع  مدطصت  امدنع  اًصوصخ  كلذ 
ءانثأ مھروص  يف  لكایھلاو  ثثجلا  هذھ  باحصأ  ىري   . اھفرعي وأ  هفرعي  هنأ  هسفن 
يحانج ةفرفرك  عراست  يف  نآلا  اھیلع  مھ  يتلا  مھروص  عم  لّدبتت  يھو  ةایحلا 
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. ریغص روفصع 
ةھیبش ةیفیكب  اّورمي  نأ  مزلتسا  ةقطنملا  هذھل  مھلوصو  نأ  رمألا  يف  بيرغلا 
فلتخا نإ  ىتح  هيدل  فورعم  قيرطلا  نأ  رعشتسي  ناك  هنكلو  قباسلا  مھرورمب 

. نیبو نیب  ام  دھشملا 
. هراز املاطل  يذلا  زوجعلا  لجرلل  يبابضلا  هجولا  ىأر  ةفطاخ  ةلھول 

. رمألا ّنیبتي  نأ  نامیلس  ِفكت  مل  ةلھو 
ىرسم هنیيارشو  هتدروأ  نم  يرسيو  هحور  ىلإ  ّبرستي  نيزح  ضباق  ءيش 

. ءامدلا
تاماودو ةمظاعتملا  ءيقلا  ةبغر  مواقي  وھو  هافتك  تلّدھتو  هینیع  نامیلس  ضمغأ 

ىلع تالاعفنالا  كلت  بقارت  ةناحير  تناك   . نآلا هسأرب  فصعت  ٍنضم  عادص  نم 
اھالومل ملألا  اذھ  لك  يف  تّببست  دق  اّھنأ  ًاّیفخ  اًمدن  رعشتستو  هھجو 

ىلع ودبي  دق  ام  ةرّسفمو  رذعلا  ةسمتلم  مالكلا  يھ  تردتباف   ، اھناطلسو
. اًسبتلم ًایفاخ  نامیلس 

. لامجلا ةلمعل  رخآلا  هجولا  وھ  حبقلا  ـ 
أدبو  ، صغملا ةّدح  تديازت  دقو  درلا  ىلع  ةردقلا  هسفن  يف  نامیلس  دجي  مل 

. لعفلاب ءيقي 
! اذكھ كیلع  ًایساق  رمألا  نوكیس  مك  فرعأ  مل   .. ةفسآ انأ  ـ 

: نامیلس َّحف  نیبي  داكي  حوحبم ال  توصب 
؟ انھ هیل  ؟  هیل ـ 

ملاعلا ناكس  هیف  رھظ  ناكم  لوأ  وھ  اذھ   . ءيش لك  أدب  تاذلاب  ناكملا  اذھ  نم  ـ 
. ءيش لكو  باصتغاو  ریمدتو  بھنو  لتق  نم  مھتاسرامم  لك  تأدب  انھ  نم   . رخآلا

؟ هیل وضرب  ـ 
: فنع يف  هّتزھو  ةمارص  يف  هنم  تبرتقا 

انلوح ام  لك  ةقیقح ! هذھ  كنالذخو ! كفعض  مواق  نامیلس ! اي  كینیع  حتفا  ـ 
ةفیلأ تاناویح   ، ءادوس ضاقنأ  وأ  ءارضخ  جورم   ، رامع  ، رامد  ، لامج  ، حبق ةقیقح !

! ةّللحتم ةرودغم  ثثج  وأ  ةدیعس 
.. ررردددداااااق ششش  ـــ .. م ررداااا ــ ... ـــ .. ق شش ... ـ مـ

يتلا كتیعر  نحنو  ناطلسلا  كلملا  تنأ  ةءوبنلا ! تنأ  نامیلس ! اي  كدي  يف  رمألا  ـ 
ام طقف  ةعورلا  تسیل  كینیع ! حتفا  كیلع ! ـه  للاب قفأ   .. كل اھراظتنا  لاط 
اي كینیع  حتفا   . رامدلاو ملألاو  فوخلا  اًضيأ  نكلو   ، اھل اننیعأ  حتفن  نأ  قحتست 

! كوووووجرأ  ... اًعیمج ىرنل  كینیع  حتفا  ىرتل ! نامیلس 
وھو طبھيو  ولعي  هردص   . هسفنت قسن  ديازت  عم  ًالیلق  نامیلس  سفن  تأدھ 
ةميدق ةباوب  امھنأك  امھحتفل  عراصي  وھو  هینفج  يف  ديدشلا  ملألا  رعشتسي 
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. تیقم ريرص  امھحتفل  عمسُي  داكیل  ىتح  ىلوألا  ةرملل  حتفت  ةبِرخ  ةئدص 
اھضعب هنانسأ  كطصتو  ةّدش  يف  فجتري  وھو  هینیع  نامیلس  حتف  اًّدج  اًریخأو 

وھو هفنتكي  دوسألا  راودلا   . يعولا نع  بیغیس  هنأك  ّرفصمو  عقتمم  هھجو   ، ضعبب
. ّززقتو ملأو  علھو  فوخ  نم  ةعراستم  ةماود  بھایغ  يف  طقسي 
.. يییسسسفففنننن دددخخخخاااااآ  رددداااق  ششششممم  ـ 

تأدبو اھنضح  طیحم  يف  ةیعاوط  هتلخدأو  اھيدیب  هتّطوح  دقو  ةناحير  هنم  تبرتقا 
: سمھت

ا ن ــ ــ  م ــ ـــ  ي ـــ ـــ  ل ـــ ـ سـ 
نّاتش نكلو   ، لبق نم  اذكھ  همسا  قطن  نم  ركذي  وھو  همھرخآ  ىلع  هینیع  حتف 
اًریثم ناك  هرظنم  نألو   . ءاكبلا ىلع  كشوم  وھو  ملأ  يف  اھل  رظن   . نیبو نیب  ام 
يف اھنضح  يف  هتّمض  دقو  الإ  اھسفنب  ةناحير  ِردت  مل   ، اھل اًّقزممو  ةقفشلل 

. هتباھمو فقوملا  لالجب  قیلي  لامتكا 
. عِبشُم ٌِنئَْمطُم  ٌئفاد  ٌنضح 

. لاجملا هل  اًحسفم  نمزلا  ّفقوتيو  ءيش  لك  لوقي  يذلا  نضحلا  وھ  اذھ 
ةبون ىلع  كشوم  هنأك  ضفتني  ىرحألاب  وأ  فجتري  نامیلس  ناك  نضحلا  أدب  نیح 
هنأ ةجردل  ةنینأمطلاو  ءودھلا  نآلاو   ، راودلا ناك  ءدبلا  يف   . أدھ نآلا  ّهنكلو   ، عرص
تراصو تلّدبت  لاوحألا  لك   . هبعادي مونلا  نأكل   ، اًحيرتسم ًایخترم  هدسج  سحأ 

نم امھضعبل  برقأ  امبر  نوكلا  يفرط  نأ  اًعیمج  انل  تبثي  يذلا  ديدجلا  اھلآم  ىلإ 
. هتياھنو نضحلا  ةيادب  يتفد 

. اھھجول رظنیل  هنقذ  نم  نامیلس  سأر  عفرت  ةناحير  تأدب  بیھم  ءطب  يف 
. اھینیع يف  هانیع 

. نابراقتم ناھجولاو 
. ثدحي مل  هنأ  الول   ، رثكأ وھ  امب  ةيرغم  شعترت  هافشلا 

. قفر يف  اھیلع  تّتبرو  ّةرحلا  هدي  تلوانت  مث  ًالیلق  ةناحير  تدعتبا 
. ةنعللا ضرأ  اھمسا  ـ 

. ةياغلل ًابسانم  ناكملا  مسا  هل  ادب  دقو  ةناحير  دي  نم  هدي  نامیلس  تلفي  مل 
اًضرأ ریصتو  ىنفت  نأ  امإو  ّةنج  تناك  امك  انتكلمم  دوعت  نأ  امإ   . نآلا كدیب  رمألا  ـ 

! ةنّعلل
ىلع اھاري  يتلا  ةھئاشلا  ةروصلا  خوسم  نیب  ثحبي  امنأك  هيرظانب  نامیلس  لاج 
مث  . رایتخا وأ  ریسفت  قباس  نود  اھیف  اًمحقم  هسفن  دجو  يتلا  ةمھملل  لولح 
يف ةناحير  هتبقار   . فزعلل اًعضوم  ذختاو  هنامك  عفرف   ، ةبيرغ ةركف  هرطاخب  تلاج 
يف أدبو  هینیع  ضمغأ  نإ  امو   . ام عون  نم  اًریثأت  هتامغن  ثدحت  نأ  ةیجار  هابتنا 
ميزھ امھناذآ  تّمص  نأ  ثبل  ام  مث   ، قربلا نم  تابونب  ءامسلا  تعمتلا  ىتح  فزعلا 
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نم ةریغص  ةماود  تأدبو  لازلز  ىلع  ةكشوم  تناك  ول  امك  ضرألا  تجترا   ، دعرلا
تأدبو مھنع  دیعب  ریغ  زكرم  يف  ّنوكتلا  يف  تاروذاقلاو  خسولاو  ةبرتألاو  رابغلا 

، برتقتو مظاعتت  نأ  ثبلت  ال  راصعإل  اًدیھمت  ةجوامتملا  ةيدودلا  اھتكرح  يف 
. برتقت  ، برتقت

ضرألا نع  عافترالا  يف  ضاقنألا  نم  ةلماك  لتُك  تأدب  دقو  ةناحير  هیف  تخرص 
: ةدیلولا راصعإلا  ةماود  لخاد  طارخنالاو 

ى. ـــــــ ف ــــ ـ ك
فكف ةرملا  ولت  ةرملا  درتت  ةملكلا  تناك  ول  امك  تدبف  غارفلا  ربع  اھتوص  ىدص  ددرت 
ةریغص ءام  ةماود  اھنأك  راصعإلا  ةماود  يوذتو  ّثولملا  رطملا  لطھیل  فزعلا  نع 
ةديدش يود  يف  اًضرأ  ضاقنألا  لتُك  طقستو  ةعولاب  اھعلتبت  مامحتسا  ضوح  يف 

. اھدھم يف  رطملا  اھدأو  ام  ناعرس  رابغلا  نم  ةموتكم  ةفصاع  ةریثم 
! نآلا رصقلا  ىلإ  دعنل  ـ 

. اًریخأ ةناحير  اھب  تفتھ 
تنبب امھنم  ّيأ  سبني  مل  امھتلحر  آدب  دق  ثیح  ىلإ  نَیِلفآ  امھقيرط  ناذختي  ذإو 

. ةفش
نكت ملو   ، لبق نم  اھرت  مل  ءایشأ  مویلا  تأر  ةناحيرف   ، امھیلھاك لقثت  ّىتش  راكفأ 
ناك امك  ًاّیلزھ  سیلو  اًّقح  داج  رمألا  نأ  كردأ  دقف  نامیلس  امأ   ، اًدبأ اھارتل  نظت 

. نظي
. ةفرعملا نم  أدبت  ةیلوؤسملا 

. ناصخش اھلمحل  يفكي  امبر ال  يذلا  دحلا  ىلإ  ةلیقث  ةفرعملاو 
لخاد ىلإ  ّاللست  امدعب  هب  صاخلا  هريرس  ىلع  هدسج  امھنم  لك  عضو  اذكھ 

. بلق رھظ  نع  ةناحير  اھظفحت  يتلا  ةيرسلا  جراخملا  دحأ  نم  ةسلخ  رصقلا 
نول لب  ةیلمخم  رئاتسو  شرف  نم  هيوحت  ام  لكب  رمحأ  اھنول  نامیلس  ةفرغ 

. رمحألا تاجرد  نم  تاعيونت  درجم   ، ريرسلاو تاءالملاو  طئاوحلا 
ناك اذل   ، ٍناعم نم  ةملكلا  هلمحت  ام  لكب  نامیلس  ىلع  ةیسوباك  ةلیل  تناك 

هحوطسو هتفرغو  هعقاو  ىلإ  داع  دقو  هسفن  دجیل  حابصلا  يف  ظقیتسي  نأ  ًالیمج 
. هل رخآلا  ملاعلا  تالاسر  اًمود  هل  لمحت  يتلا  هماّمح  ةآرمو 

ال هريرس  ىلع  اًسلاج  تقولا  ضعب  قرغتسا  دقف  اذل  اًّدج  ًالیقث  هدسج  ناك 
، نشخلا هريرس  اذھو   ، هبتك هذھ   ، هتفرغ يف  هنأ  نم  دكأتیل  طقف  لب   ، حيرتسیل

هعذجب دوعیل  تارم  ةّدع  امھحتفو  هینیع  ضمغأ   . هريرسل رواجملا  ونيدوموكلا  اذھو 
ءارمحلا ةیناثلا  ةیلمخملا  ةبلعلا  كلت  ظحلي  ملو   ، دوقرلا اًفنأتسم  ىرخأ  ةرم  ءارولل 

! ةیقیسوملا ير  ةمغن  شقن  ةلماح  اھتخأل  تمضنا  يتلا 
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ثلاثلا رتولا 
رتو ال ـ ـ 

ذنم اھیلع  ةدایسلا  مھل  تحبصأو   ، ةيرتولا تالآلا  رئاس  هترسأو  نامكلا  محاز  دقو  »
«. ونایبلا ىوس  ىرخأ  ةلآ  ةدایسلا  كلت  يف  هسفانت  الو   ، نینرق نم  رثكأ 
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ةدوقفملا ةمغنلا  . ١٧

ّيھ فراع  شمو   ، يوق ةبيرغ  تاجاح  يل  لصحتب  انأ  ؟  لالج مع  اي  نیف  تنإ  ـ 
ةجاح رخآ  ؟  لصحیب يللا  هيإ  الو  تننجتا  الو  ملحاب  تنك  اذإ  فراع  شم  انأ  ؟  هيإ
تناو اًّدج  فياخ  انأ   .. لالج  . اھنم يلاب  دخآ  ام  ریغ  نم  يدعتب  مايألا  نإ  سساح 

! ننجتاب انأ  ىقبي   ، ًالعف نونجم  شتنك  ام  ول  انأ  ينقحلا ! كوجرأ   ، دیحولا يبحاص 
يوثنأ توصو   ، هیلع ةيداب  مونلا  راثآو  بءاثتي   ، لقاثت يف  ًابحرم  لالج  توص  هءاج 

: لوضف يف  نامیلس  هلأس   . لصتملا هنُك  نع  هلأسي  لالدلاو  جنغلاب  ءولمم 
؟ هيا لمعتبو  ؟  نیف تنإ   .. لالج ـ 

: اًتفاخ هلعجي  نأ  لواح  توصب  لالج  هبواج 
. اھیلع كل  يكحأ  ىقباھ  ادك  ةتودح  ـ 

؟ لالج اي  نیف  تنإ  ـ 
. نيدعب  ، يبحاص اي  نيدعب  ـ 

! ةعرسب صلخا  كیلع ! يقح  اد  لالج ! اي  ننجتاب  انأ  لاااالج ! ـ 
ةدوعلاو ةملاكملا  ءاھنإب  هقيدص  بلاطيو  اًضاعتما  يدبي  هتاذ  يوثنألا  توصلا  هءاج 
توصلا نأ  نامیلس  سحأ   . اھلوق دح  ىلع  ةنادرب »  » اھنأل ةعرسب  اھناضحأ  ىلإ 
دحلل هراكفأ  عامجتسا  نم  نكمتي  مل  ّتتشملا  هلقع  نكلو   . ام دح  ىلإ  هل  فولأم 
طخلا ءاقبب  اًثبشتم  لازي  ام  وھو  هريرس  يف  اًسلاج  يوتسي   . ركذتلل يفاكلا 

: اًرذتعم لاصتالا  ةياھن  نلعأ  نأب  كلت  هتالواحم  دأو  لالج  نأ  الإ   . ركذتي ّهلع  اًحوتفم 
... ــــــ ّلخأ ام  لوأ  كملكاھ   .. كملكاھ  .. يبحاص اي  شلعم  ـ 

عامسأل لصو  ام  رخآ  يھ   ، ةجاتھم  ، ةقبش  ، ةحوحل ااااااقب » اااّالي   » تناك
. لاصتالا عطقني  نأ  لبق  نامیلس 

اًذختم ىرخأ  ًةرم  اًفلخ  هدسجب  يقليو   ، رتوت يف  هراوج  نوفیلتلا  نامیلس  عضي 
. دوقرلا عضو 

. ةفطاخ ةظحل  تناك 
. ةحمل درجم 

. عوسلملاك اًسلاج  ىرخأ  ّةرم  نامیلس  ىوتساف 
كرف  . قینأ خسن  طخب  ةبوتكم  ةلئام  ةباتك  دجو  ةرشابم  همامأ  يذلا  طئاحلا  ىلعف 

. ىري اّمم  قّقحتیل  ىرخأ  ّةرم  هینیع 
ىبزلا لیسلا  غلبيو  ةملظلا  دتشت  امنیح  »
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همسا وھ  كلذكو  ناطلسلا  كلملا  مكیتأي 
«. ةدوقفملا ةمغنلاو  ّهلك  ریخلا  هدیب 

. مسالا ناك  ًاّيأ  هتّالیخت  ةقباسلا / ةلیللا  ملحلا / ثادحأ  لك  هلقع  عجرتسا 
. نآلا هعم  ةناحير  نأ  ول  دوي  مك 

. كانھ نم  دعي  مل  هنأ  ول  دوي  مك 
. بھذي فیك  اًدكأتم  راص  نإو  داع  فیك  لھجي  وھ 

هّمأ فتاھي  نأ  ّركف   . اًقلغم هنوفیلت  دجو  هنأ  الإ  ىرخأ  ةرم  لالج  لصتي بـ نأ  لواح 
ثدحي ام  الو  هتالایخ  الو  همالحأ  الو   ، ةبيرغلا هتعوطقم  نع  اًئیش  فرعت  اھنكلو ال 
ةبغربو رتوتلاو  قلقلاب  سحأ   . ةناحيرو میحرو  ةكلمملا  نع  ءيش  ّيأ  فرعت  . ال  هل
تدادزا ىتح  لعفي  داك  امو   . ىرخأ ءایشأ  امبرو   ، هتناثم غرفي  نأ  يف  ةیتاع 
تارابعلا دجو  مامحلل  ةيدؤملا  ةقرطلل  ریغصلا  طئاحلا  ىلعف  ىرخأ  ةرم  هتشھد 
ةبوتكم اھسفن  تارابعلا  تناك   ، مامحلا يفو   . ةعقرلا طخب  نكلو  ةبوتكم  اھسفن 

رطاخ هدوار   . يفوكلا طخلاب  نكلو   ، ماّمحلا ةآرم   ، ةسیئرلا ضرعلا  ةشاش  ىلع 
اھتاذ تاملكلا  دجیل   ، حطسلا وحن   ، ةفرغلا ةقشلا / نم  اًجراخ  عفدناف   ، بيرغ

. سلدنألا طخب  جراخلا  نم  طئاحلا  ىلع  ةبوتكم 
. ةفلتخم طوطخ  ةعبرأ   ، طئاوح ةعبرأ   ، تارم عبرأ   ، تاملكلا سفن 

؟ كلذ هینعي  نأ  بجي  يذلا  ام  ىرُت 
؟ ةرملا هذھ  عونتلا  اذھ  اذاملو 

هقيرط لضي  نایحألا  ضعب  يف  هنكلو  ءرملا  ةایح  يف  تامالعلاو  تاراشإلا  ّعونتت 
باوبألا كلت  ذختت   . ةقلغملا باوبألاو  حیتافملاب  ةئیلم  ةایحلا   . ىزغملا هاجتاب 

، بلغألا ّمعألا  لكشلا  وھو   ، ةلئسأ لكش  ىلع  نوكي  ام  اھنمف   ، ةدّدعتم ًالاكشأ 
تغلب اذإ  الإ  اھحیتافم  ىّدبتت  ال  يتلا  ةيرومأملا  وأ  ةمھملا  لكش  ذختي  ام  اھنمو 

ّهلك هرمع  يضمُي  مث   ، ةلئسألا كلت  ًانایحأ  هسفنل  ءرملا  عضي   . ةدوشنملا ةورذلا 
ةدارإ نود  اًعوفدم  ىرخأ  نیياحأ  يف  هسفن  ءرملا  دجي  امبرو   ، ةبوجألا نع  اًثحاب 
ّهلك ریخلا  هدیب   » لثم تاملك   . ةسدقملا ةمھملا  كلت  ىحر  يف  هنم  ةیصخش 
ةیفیك لھجت  يذلا  قيرطلا  يف  رارمتسالا  ةیبوجوب  كرعشُت  ةدوقفملا » ةمغنلاو 

. هیف ریسلاو  رارمتسالا 
؟ كانھ مأ  انھ   ، هتایح يف  ةیقیقحلا  ةمھملا  امھيأ  نآلا  نامیلس  لءاستي 

؟ ةضماغلا تارابعلا  اھنع  تثدحت  يتلا   .. ءيش يأل  ةدوقفملا  ةمغنلا  نيأ  ىرُت 
؟ ةناحير ؟  دنھ ؟  كلم ؟  ةدوقفملا ةینسح  ةمغن  نيأ 

؟ تانبلا هتاوخأو   .. همأ لب 
؟ ةدوقفملا لالج  ةمغن  نيأ 

؟ الع نیبو  هنیب  ةدوقفملا  ةمغنلا  تناك  نيأ  لب 
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ملاعلا كلذو   ، فزعلا ىلع  ةلھذملا  هتردق  نیب  ةقالع  ةّمث  نأ  دقتعي  وأ  نآلا  كردي 
ةمغن درجم  ّانم  لكل  نأ  دقتعي  وأ  نآلا  كردي  ؟  هّلیخت وأ   ، هیلإ بھذ  يذلا  بيرغلا 
نوكت وأ   ، ةنیل ةبذبذلا  كلت  نوكت  دق   ، صاخلا اھعاقيإو  اھتبذبذ  اھل  ةیقیسوم 
بسح كاذو  اذھ  نیب  ام  ریغتت  امبرو   ، ةموتكم وأ  ةنّانر   ، ةضفخنم وأ  ةیلاع   ، ةنشخ
اًمامت  ، انّزیمي ام  يھ  ةصاخلا  انتامغن  امبر   . ةیسفنلاو ةيروعشلا  ةلاحلاو  جازملا 
ماسملا عيزوت  لب   ، نیعلا ةیحزق  ةطيرخو  نذألا  ناوص  لكشو   ، عباصألا تامصبك 

قلطي ام  يھ  اھتابذبذب  انم  لكب  ةصاخلا  ةمغنلا  كلت  نوكتأ   . دلجلا يف  ةیقرعلا 
نآلا وھ  امبر  ؟  تقولا لاوط  اھنع  نوثدحتي  يتلا  « aura « » اروأ ـ« لا وأ  ةلاھلا  هیلع 

. امبر  ... امبر  ... هلھجي هنكلو  ریطخ  فاشتكا  ددصب 
ءيش لك  لكش  دّدحت  يتلا  يھو   . ةیقیسوم تامغن  ىلع  مئاق  هلك  نوكلا   ... امبر
مغانتو ةحیحصلا  ةدوقفملا  هتمغن  ىلإ  ّلصوت  نم  وھ  ّانم  حلاصلا  نوكیف   ، هریصمو
. اًمرجم وأ  اًسئاب  وأ  اًرّيرش  وأ  ًاّیقش  ةمغنلا  كلتل  دقتفملا  ءرملا  نوكيو   ، اھعم

«. كب لصتي  دنھ   » هتشاشل رظنیف   ، نآلا هنوفیلت  نري 
؟ ةمغنلا هذھ  ام 

؟ نَم لب   ، اھّریغ ام   ، ةیلصألا هنوفیلت  ةمغن  تسیل  هذھ 
كلتو هنوفیلت  ّةنر  نیب  اًریبك  اًھباشت  دجي  ذإ  ةغلاب  ةشھد  يف  هانیع  تعستا 
ّنكلو  . ىرخألا ةكلمملاو  ةناحير  ىلإ  لوصولل  اھفزع  يتلا  ةیقیسوملا  ةعوطقملا 

ةدعاصتم ةحوحل  لصاوتت  ّةنرلا   . ىرخأ ةعوطقم  هذھ  دیكأتلاب   ، فلتخي ام  اًئیش 
هجوأ ديدحتو   ، ةیقیسوملا ةعوطقملا  ةیقب  عامسل  هلوضف  نیب  ام   . ةثاغتسا اھنأك 
يتلا دنھ  ىلع  درلا  بوجو  نیبو   ، وھ هتعوطقم  نیبو  اھنیب  فالتخالاو  هبشلا 

. نآلا هب  لصتت 
. ًالیلق راظتنالا  دنھ  رودقمب  نأ  ّررق  ةياھنلا  يف 

. نوفیلتلا تانر  ةمئاق  نمض  كلت  ةديدجلا  هتنر  ىلإ  ِدتھي  مل  وھو   ، ةنرلا تفقوت 
. ىرخأ ّةرم  نوفیلتلا  نري 

«. كب لصتي  دنھ   » ... ... و ةيداعلا ةنرلاب   .. ةرملا هذھ 
ةباجإ أطخأ  نم   ، هنودب ةرئاطلا  تعلقأ  نم   ، هلوصو ةطحم  هتتاف  نَم  ِظیغ  يف  رجمز 

! ءيش لك  رسخف  ةمخض  ةیلام  زئاوج  تاذ  ةقباسم  يف  ریخألا  لاؤسلا 
ناك نإ  قثاو  ریغ  وھو  اھدجي  ملو  دُعت  ملو  اھرظتني  ناك  يتلا  ةنرلا  تبھذ  دقل 

. قسنلا سفنب  اھراركت  هرادقمب 
مأ ؟  ةیقیقح ىلوألا  ةنرلا  تناك  لھ   . ةقیقحلاو مھولا  ةیعضو  نع  ةیناث  ركفي  نآلا 
نأ ّركف   . يرجي ام  لك  يف  ةقیقحلاو  مھولا  دودح  نيأ  ؟  ىرخألا يھ  اًمھو  تناك 
كلت نم  ٍببسل  َّدَرف  اھیلع  قفشأ  هنأ  الإ  ةیناثلا  ةرملل  دنھ  لاصتا  لھاجتي 

ام ىلإ  هّریصتو  هرومأ  دیلاقم  يف  مكحتت  اًدبأ  لظت  اھنكلو   ، اھلھجي يتلا  بابسألا 
. نظي اذكھ  وأ  لوھجملا  وحن  اًعفد  هعفدتو  وبصت 
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جراخ اًمياد   ، نوفیلتلا ىلع  شدرتب  ام  موي  اذك  كل  ىقب  ؟  نامیلس اي  نیف  تنإ  ـ 
بلغأ ينوفیلت  ةلفاق  وضرب  تنك  انأ  تتاف  يللا  ةرتفلا  ؟  سيوك تنإ   ، ةمدخلا قاطن 
كيأر دخآ  ةجاتحم   ، كاعم ملكتأ  ةجاتحم  تنك   ، ةناقلقو ةبئتكمو  ةقياضتم   .. تقولا

. تاجاح يف 
امم رثكأ  اھتّایط  نیب  لمحت  ةمحتقملا  ةیحاتتفالا  كلت   ، كبتراو نامیلس  مثعلت 
رتوتلاو قلقلاب  سحأ  اًدیج  نيرخآلاب  رعشي  يذلا  نامیلس   . اھسفن تاملكلا  هلمحت 

دنھ نیبو  هنیب  كرتشملا  ءيشلا  ام   . لاعفنا يف  ةقفدتملا  تاملكلا  كلت  نم 
روذب يھ  ءایشألا  كلت  نأ  كردي  ؟  ءایشألا يف  هيأر  ذخأ  لب   ، هعم ثيدحلا  جاتحتل 
تأدب امنأك  ضرألا  قامعأ  اھروذج  برضتف  ةعرس  يف  ومنت   ، اًّدج ةریبك  ةرجش 
كلت  . ةعباسلا ءامسلا  سمالت  ىتح  اھعورف  دتمتو   ، اھتاذ ضرألا  قلخ  لبق 

. اھتاذ ةظحللا  يف  امبر  لكشلا  اذھ  ىلإ  ّلوحتت  اھنإف  اھروذب  ىورت  نیح  ةرجشلا 
ریخلا  . ومنلل ةرجشلا  هذھل  اًمتح  ةصرفلا  حیتیس  روذبلا  هذھل  هكرت  نأ  اًضيأ  كردي 
ثدحي نأ  لبق  دولوملا  دئي  نأ   .. ًاّیقابتسا حیحصلا  اھباصن  يف  رومألا  عضو  يف  ّهلك 

... ــــــ نأ ي  .. هسفن لمحلا 
؟ ترسكتا يديإ  نإ  فرعت  ـ 

. اًئیش وجرت  نیح  ىثنألا  توصك  اًمامت   ، ةياغلل اًنھاو  اھتوص  ءاج 
يتلا ةكّاتفلا  ةحلسألا  رثكأ  وھ  اًعم  ٍنآ  يف  ریطخلاو  عئارلا  يوثنألا  نھولا  كلذ 
يمتحلا نم  ناكو   . اًكبترم نامیلس  مثعلتي  ىرخأ  ةرم   . اھومواقم لاجرلا  نم  ردني 

. كتمالس ةقداص : ةجھل  يف  فتھف  يمتح  وھ  امب  قطني  نأ 
نأ هل  بغري  مل  يذلا  وحنلا  ىلع  تءاج  اھنكل   ، ةياغلل ةیقطنمو   ، ةدحاو ةملك 

. كملسي ـه  للا ةنتمم : ةجھل  يف  تلاق   . نوكي
نملو هعمسي  نمل  جاتحي  اًضيأ  وھف   ، هل يرجي  ام  دنھ  يكحي لـ نأ  هلاب  ىلع  رطخ 
ضعب ًانایحأ  كقيرط  يف  عضت  نیح  رادقألا  يھ  ةبيرغ   . ءایشألا يف  هيأر  ذخأي 
يذلا دیحولا  قيرطلا  هنم  لعجتل  فورظلا  رمآتت  لب   . مھعقوتت مل  نيذلا  صاخشألا 
ءافخإ دّمعت  نإو  هل  يرجي  امب  هبحاصل  امھنم  ٌّلك  ىضفأ  اذكھو   . هیف ریسلا  نكمي 

. ثدحي الأ  داك  نأ  دعب  امھنیب  ثيدحلا  لاط  اذكھ   ، اذامل يردي  ال  لیصافتلا  ضعب 

. تمص لكش  ىلع  ءاج  امبر  يذلا   ، يأرلا تقو  ءاج  يكحلا  امھنم  غرف  نأ  دعبو 
هجاتنتسا نكمي  مالكلا ال  نم  اًریثك  نكلو   ، مالكلا نم  ریثكلا  ًانایحأ  تمصلا  لمحي 

حطس يطغت  يتلا  جلثلا  نم  ةقیقرلا  ةرشقلا  كلتك  تمصلا   . حیحصلا هجولا  ىلع 
. ًاّیعقاو اھل  نزو  اصح ال  وأ   ، مدق ةأطوب  ولو   ، هرسكي نمل  طقف  جاتحي   ، ةيدیلج ةریحب 

؟ دكأتم َتنا  سب   .. ةفسآ  ، ينعي  ، َتنا بط  ـ 
. ةجاح نم  دكأتم  شم  انأ   .. لامتحا اًعبط  وھ  ؟  ينعي ّفرخاب  كِدصق  ـ 

؟ ًالثم روتكد  ؟  هيإل جاتحم  اد  عوضوملاو  بط  ـ 
! تّننجتا ينإ  كدصق  ىقبي  ادك   .. هھھھھ ـ 
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نوكي زياج  سب   .. ایندلا يف  دحاو  لقعأ  تنإ  نامیلس ! اي  كیلع  صخإ   .. ال  .. ال ـ 
. ةيوق مالحأ   ، ریكفت رتك   ، قاھرإ

 ...... ـ
. ةیناث تمصلا  ّمع 

: راذتعالا هبشي  امیف  دنھ  تدرطتساف 
؟ تلعز تنإ   .. نامیلس ـ 

ـ أل!
؟ هیل ّتِكس  ؟  هيا لامأ  ـ 

! ّركفاب ـ 
؟ هيإ يف  ـ 
! كمالك ـ 

؟ ریكفتلا قحتسي  هيإ  هیف  يمالك  وھو  ـ 
! ریكفتلا قحتسي  هرخآل  هلوأ  نم  ّهلك  عوضوملا  ـ 

الو أل؟ رفاسأ  ؟  هيإ كيأر  تنإ  بط  ـ 
: لاقو ةقلق  ةكحض  نامیلس  بصتغا 

؟ ينیتقياض كنإ  ةّساح  ناشلع  عوضوملا  يریغتب   .. هھھھ ـ 
. كيأر ةجاتحم  ًالعف  انأ   .. سب  ... ينعي ـ 

مھملا نكلو   ، ةجاح يرسختھ  شم   ، يبرجت كنإ  فياش  انأ   .. يتس اي  يشام  ـ 
؟ ِكوبأ عم  هيإ  يلمعتھ 

هیف ّریغ  اننیب  لصح  يللا  عوضوملا  نإ  بيرغ  ساسحإب  ةّساح  سب   ، شفرعا ام  ـ 
يللا ّوھ  نا  لوقأ  شتیضر  امو  ىفشتسملا  انحر  امل  ّتزھتا  هاوج  ةجاح   ، ةجاح
يسَفن انأ   ، يوق نینح  ناك  اباب  ةركف  ىلع   . نامیلس اي  شفرعا  ام   ، يديإ رسك 
لواحاھ  ، ادك لبق  اھیلع  ردقأ  شتنك  ام  تاجاح  ىلع  ةرداقو  ةّریغتم  يناّساح 

. َّيل ةدیفم  ةجاح  اد  رفسلا  نإ  كيأر  تنإ  ماد  ام  فوشأو 
هيإ يد  يتعاتب  ةكلمملا  عوضوم  فوشأو  لواحأ  مزال  يلكش  ادك  وضرب  انأ   .. مامت ـ 

. تننجتا ينإ  دكأتم  شم  اسل  ماد  ام 
ةھقھقلا دح  ىلإ  اًریثك  اكحض   . اھنم كحضلا  ىودع  نامیلس  تباصأف  دنھ  تكحض 

ةنحش ُغرفي  نمك  اناك  امھنأ  الإ   . ماستبالا ىتح  قحتسي  نكي  مل  لیق  ام  نأ  مغر 
. كحضلاب امھلخاد  رتوتلاو  قلقلا 

. نامیلس ـ 
.. معن ـ 

؟ لاؤس كلأسأ  نكمم  ـ 
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.. دیكأ ـ 
؟ يوق يھبش  ةیناتلا  ةكلمملا  ةعاتب  يد  ةناحير  يھ  ـ 

! يروصتت امم  رتكأ  اًّدج ! ـ 
؟ ةولحو ـ 
؟ مدنفأ ـ 

؟ ةولح تناك   .. ادكو ةریمأ  ةسبال  يھو  ينعي  يدصق  ـ 
 ...... ـ

تاباجإلا قدصأ  نأ  ءرملا  كردي  اذكھ   . نایحألا نم  ریثك  يف  تمصلا  ٍساق  وھ  مك 
يف تدرطتسا   ، ریخألا قمرلا  ىتح  مواقي  قيرغك   . تمص لكش  ىلع  ًانایحأ  يتأت 

: قلق
؟ مھل يدصق   .. اھل عجرتھ  ـ 

ردق هنإ  ادك  سساح   ، يديإب شم  اد  عوضوملا  نإ  سساح  سب   .. شفرعا ام  ـ 
. هیلع ةرطیس  شیل  ام  ينإو   ، َّيلع بوتكمو 

ةبيرغلا ةعوطقملا  فزعت  كنإ  هلمعتھ  يللا  لك  يتقولد  حورت  تیبح  ول  ينعي  ـ 
؟ يد

. ضورفملا ـ 
؟ يد يز  ةجاح  لمعتب  تناو  ةرم  كاعم  نوكأ  نكمم  انأ  وھ   .. نامیلس ـ 

. ًالصأ ةقیقح  هنإ  ضارتفا  ىلع  هد  ـ 
ةركف ىلع   ، نامیلس اي  ةقیقح  نوكي  ام  يز  كانھ  لصح  يللا  نع  كمالك  ـ 
ادك ناشلع   ، اھقدصمو يوق  اھیب  نمؤم  نوكیب  دحاولا  يللا  ةجاحلا  يھ  ةقیقحلا 

. ةدحاو ةجاح  تناك  ام  ةقیقحلا  رمع 
يللا يھ  ةيؤرلا  وأ  رظنلا  ةھجو  ةدحاو ! ةجاح  نوكتب  اًمياد  ةقیقحلا   .. اًعبط أل  ـ 

. يناتلل دح  نم  فلتخت  نكمم 
؟ حص  ، ةقیقح كل  ةبسنلاب  اد  ىرج  يللا  سب  ـ 

. حص ـ 
. يل ةبسنلاب  ةقیقح  نامك  وھ  ىقبي  ـ 

 ... ـ
ىلع درلا  اًفنأتسم  ةرملا  هذھ  نامیلس  هعطق   ، درلا يف  رخآ  لشفو  ديدج  تمص 

. قباس لاؤس 
اد ناك  اذإ  شفرعا  امو   . نكمم اد  ناك  اذإ  شفرعا  ام   .. دنھ اي  شفرعا  ام   .. مممما ـ 
ىلع ادك  قفن  يز  نوكیب   ، يقیقح شنوكیب  ام  اد  حتفتیب  يللا  قيرطلا   . حومسم

ام يز   ، ةكلمملا نم  ّبرقابو  كرحتاب  انأ  ام  يزو   ، رھبمو يفاص  رون  نم  ةماود  لكش 
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. هیف كرحتأو  اد  مالكلا  فوشاب  يللا  سب  انأ   . ينم ّبرقتب  ةكلمملا  نإ  سحاب 
تمغمغف  ، يعقاولا اھملاع  ىلإ  ىرخأ  ّةرم  اھداعأو  ءيشلا  ضعب  ًاّبیخم  هدر  ءاج 

: ىسأب
. ادك كمحتقأ  ينإ  يدصق  شناك  ام   .. ةفسآ ـ 

. كقياض وأ  قوذلا  لیلق  يدر  ناك  اذإ  دنھ  اي  فسآ  يللا  انأ  ـ 
قاطن جراخ  هیف  كنوفیلت  نوكیب  يللا  وھ  اد  هیف  حورتب  يللا  تقولا  نإ  ىقب  حضاو  ـ 

امل كنإ  لیلدب  ریتكب  انھ  نم  أطبأ  يشمیب  كانھ  تقولا  نإ  نامك  حضاوو   . ةمدخلا
امل كنإو  كانھ ! دحاو  موي  نوكیب  هنإ  مغر  انھ  موي  اذك  ىّدع  هنإ  يقالتب  عجرتب 

! ةمونب عجرتو  ةعوطقمب  حورتب  ينعي   ، انھ تعجر  كسفن  تیقل  تیحص  تمن 
دخاي دحاولا  مزال  هنإ  ًالعف  حضاو  ادك ! اھیف  ّركفأ  ّةرم  ّلوأ  ِكیلع ! وڤارب  اًّدج ! حص  ـ 

. هاعم ّركفي  ناشلع  هریغ  دح  يأر 
ةدایس اي  هيإ  اھیف  لصحیب  كتكلمم  فوش  تنإ  حورو   .. ریكفتلل انأ  ينیلخ  صالخ ! ـ 

! ناطلسلا
يھأ  ، ةجاح فراع  انأ  ام  ـه  للاو ؟  يد ناطلسلا  ةياكح  ِتقدص  ِتنإ   .. هھھھھھھ ـ 
! تاؤیھت هلك  عوضوملا  نوكیل  فياخ  ينایلخم  ةجاح  رتكأ  يد  ناطلسلا  ةياكح 
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ةمغن اًضيأ  زاشنلل  . ١٨

ریصیس  ، لجأ ؟  ةجیتنلا ام   ، رفصألا كلذ  ىلع  قرزألا  لئاسلا  كلذ  نم  ةطقن  عض 
، زیكرتلا ةديدش  قرزألا  لئاسلا  كلذ  نم  ةدحاو  ةطقن   ، لجأ  . رضخأ لئاسلا  نول 

. ةیلك ديدج  نول  ىلإ  رخآ  ًالئاس  تّلوح   ، ریثأتلا ةغلاب 
تابلطتم ریبدتل  اھیلع  لمعت  يتلا  ةلفرس  ـ لا ةنیكام  ىلإ  ةینسح  ترظن  اذكھ 
ةرجشلا  . ةایح اذكھل  ملستست  نأ  بجي  اھنأ ال  تّررقو   ، دومحم اھیخأو  اھتشیعم 

نآلا تراص   . قوبسم ریغ  فغشب  رمثلا  رظتنت  تراصو  ترھزأو  تقروأ  ةبدجملا 
تّركذت  . هاجتا يأ  يفو  تناك  ةقيرط  يأب  هلبس  نع  ةثحابو  ةایحلا  يف  ةبغار 
جاتحت اھنأ  ناریجلا  نم  ديدعلا  اھربخأ  اھنیح   ، جحلا ةلحر  يف  اھيدلاول  اھنادقف 

نأ نكمملا  نم  هنأو   ، میظنتلا نع  ةلوؤسملا  ةكرشلا  ىلع  ضيوعت  ةیضق  عفرل 
يأ اسیلو   ، نینثا لب  اًدحاو  اًصخش  دقفت  مل  يھف  ّيخس  ضيوعت  ىلع  لصحت 
ٍضاق يأ   . قاعملا اھیخألو  اھل  نيدیحولا  نَیلئاعلاو  اھيدلاو  لب   ، نیصخش
ةینسح تحاشأ   . بسانملا ضيوعتلاب  اھل  مكحیسو  اھتلاح  عم  ةدشب  فطاعتیس 

ردص كرحتي  ثیح  ةیلخادلا  ةفرغلا  بوص  تھجتاو  ةلفرس  ـ لا ةنیكام  نع  اھرظنب 
عضب هللختت  نأ  ثبلي  ال  يذلا  همون  ءانثأ  ًاطوبھو  اًدوعص  ديدش  ءطب  يف  دومحم 

. رمتسملا يلاعلا  هریخش  عطقي  سفنت  ماظتنا  مدع  تاوصأ  وأ  ةيدارإ  ال  تاكرح 
اًمُدُق يضملا  نم  اّھنكمي  مل  يذلا  فعضلاب  تناك  تقولا  اذھ  يف  هنأ  ةینسح  رُكْذت 

... نآلا امأ   ، نيرخآلا حئاصنب  ةعوفدم 
باھذلل اھعفدت  يتلا  ةیفخلا  ةوقلا  كلت  اھسفن  يف  رعشتست  يھف  ریغتم  رمألا 

. هیغتبت فدھل  لوصولا  وأ  ام  ًابرأم  قّقحتل  نوكلا  رخآ  ىتح 
ال  . موؤشملا مویلا  ذنم  اھب  ظفتحت  يتلا  ةریغصلا  ءارفصلا  ةقاطبلا  كلت  نآلا  ركذت 
امبر وأ   ، لزنملاب ةدیحولا  ةحيرستلا  جاردأ  دحأ  يف  امبر   ، اھتعضو نيأ  اًدیج  ركذت 

... وأ  ، ونيدوموكلا جرد 
يف أرقت  تأدبو  اًریخأ  اھیلع  ترثع  ىتح  ئجافم  مامتھا  يف  اھنع  ثحبت  تذخأ 
ةياعر انفدھ  ـ  ةینوناقلا  تاراشتسالاو  ةاماحملل  دیعسلا  بتكم   » سماھ توص 

ـ ةیصخش  لاوحأ  ـ  تالیكوت  ـ  دوقع  ـ  تاضيوعت   » اھتحت عیفر  طخبو  مكحلاصم »
تارم ةدع  ةقاطبلا  أرقت  تذخأ   . لومحم نوفیلت  مقر  اًّدج  اًریخأو  كونبو » تاكرش 
هلعفت مل  ام  لعفت  نأ  ةكشوم   ، لومحملا اھنوفیلت  رارزأ  ىلع  اھلمانأ  تددرتو 
اھلعج يذلا  كلذ   . نآلا هیلع  يھ  ام  ىلإ  اھّلوح  يذلا  نامیلس  الول   ، تاونسل

ریغ جاردألا  دحأ  يف  قیحس  نمز  ذنم  ةءوبخم  تناك  ءارفص  ةقاطب  نع  ثحبت 
ام اًدحأ  اھتایحب  نأ  ول  اًمود  دوت  تناك   . ةعضاوتملا ةریغصلا  ةقشلاب  ةقورطملا 
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نم راص  يذلا  دیحولا  صخشلا  يف  ركفت  ةیناث  اھسفن  تدجو  اذكھو   . هتراشتسال
ّریغ يذلا  زیكرتلا  ديدش  قرزألا  لئاسلا  كلذ   . هریشتستو هیف  ركفت  نأ  نكمملا 
ذنم هرت  مل  اھنأ  نآلا  ركذت  ذإ  اًئجافم  اًقلق  ترعشتسا   . ةيداع ریغ  ةظحل  يف  اھتایح 
مل اھنأو   ، نامكلا ىلع  هفزع  عمست  تداع  ام  اھنأو   ، ًاطباھ الو  اًدعاص  ، ال  مايأ ةدع 
نأ لقعُيأ  ؟  هیلإ دعصت  نأ  لوبقملا  نم  نوكيأ   . ةّدملا كلت  لاوط  اًرثأ  هل  دھاشت 
نم عون  وھأ  ؟  دیلاقتلاو فرُعلاو  لوصألاو  اھبدأ  امبرو   ، اھلجخو اھرذح  نع  ّىلختت 

اھبارطضاو اھقلق  دادزا  ؟  اًوغل ولو  هعم  ثيدحلل  ؟  هتوص عامسل  ؟  هتيؤرل قایتشالا 
. راكفألاو رعاشملا  ریسفتو   ، ءایشألا ةیمست  يف  ىرخألا  ولت  ّةرملا  لشفت  يھو 

تّسحأ دقو  ةبوعص  يف  اھباعل  دردزتل   ، اًضرأ طقستل  اھدي  يف  ةقاطبلا  ّتزتھا 
. اًّفاج اھقلح 
؟ وھ نيأ 

؟ نامیلس اي  تنأ  نيأ 
؟ نامیلس اي  لعفأ  اذام 

تطقس يتلا  ةقاطبلا  تداعتساف   ، هیلإ دوعصلاب  اھرمأ  تمسح  دق  اھنأ  ودبي  نآلا 
بابلا ةكرات   ، ةلھول تفقوت  اھنأ  الإ   . هتحتفف بابلا  وحن  تھجوتو   ، اًضرأ اھنم 
رظنتل ةحيرستلا  قوف  ةریبكلا  ةآرملا  كلت  ىلإ  ىرخأ  ةرم  تداعو   ، اًحوتفم

. ناتلباذ اھیَنیعو   ، بحاش قھرم  اھھجوو   ، ةخستم اھسبالم  نأ  تدجو   . اھسفنل
مون ةفرغل  ىرخأ  ةرم  اھقيرط  تذختا  اذكھ   . ديدش فرق  يف  اھسفن  تّممشت 
بالود حتفتل  اھتفرغ  ىلإ  ىرخأ  ةرم  دوعت  مث   ، همون قسن  ىلع  نئمطت  دومحم 
ناتاسلا نم  ةجھبم  ناولأ  تاذ  ةفیظن  ةیبالجو  اًديدج  اًرایغ  هنم  يقتنتو  اھسبالم 

يف همسا  لھجت  يذلا  نحللا  سفن  ددرت  يھو  ّمحتست  تناك  ناوث  يفو   ، عماللا
. عومسم توص 

، اھتأرج نم  اًضعب  تداعتسا  دق  اھنأ  اھساسحإو   ، ضبلا اھدسج  غدغد  درابلا  ءاملا 
وأ باسح  مھل  داع  ام  راصتخاب  نيرخآلا  نأل   ، نورخآلا هلوقیس  امب  أبعت  ال  اھنأو 

... امبرو  ، ةرباعلا ةوشنلاب  اھألم  اذھ  لك   ، رطاخ
... امبر

! ةداعس نم  ضعب 
؟! ةداعس

... ةینسح اي  هآ 
؟ ءاقشلا اذھ  لك  دعب  ةداعس  نم  ًابیصن  كل  ـه  للا بَتَكأ 

ىتح ةاناعملا  ـه  للا قلخ  دقل   » اھلاق نم  لھجت  ةلوقم  نآلا  تركذت  فیك  يردت  ال 
لقعل فیك  اھدادضأ .» لالخ  نم  رھظت  ءایشألاف   . اھضیقن لالخ  نم  ةداعسلا  رھظت 

؟ كلتك ةدّقعم  ةرابع  ركذتي  نأ  طیسبلا  ةینسح 
نوباصلا يواغرو  تضفتناو  ةأجف  تفقوت  اھنأ  الإ   ، ّزیمملا اھنحل  ةندند  يف  رمتست 
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تّركذت  . جراخلاب ةبيرغ  ةكرح  ترعشتسا  ذإ   ، اھتيؤر ّشوشتو  اھھجو  ىلع  تلاز  ام 
نأ نكمملا  نم  لھ  تلءاست   . بیھر مدنب  تسحأف  اًحوتفم  بابلا  تكرت  اھنأ 
نأ ملعت  يھف   ، ةرشابم رطاخلا  اذھ  تدعبتسا  اھنكلو  ؟  ظقیتسا دق  اًدومحم 
مل ام  وھو   ، اھيداني نأ  وھ  اًمتح  هلعفیس  ام  لوأ  نإف  ظقیتسا  ام  اذإ  اًدومحم 
كیھان  ، رسیلاو ةنویللا  هذھب  ةكرحلا  ىلع  ةردقلا  كلمي  اًدومحم ال  نأ  امك  ؟  ثدحي

. ةفرغلا نم  جورخلاو  ةكرحلل  هسفن  ىلع  ًاّیتاذ  دامتعالاب 
؟ خرصت لھ 

رمھني شدلا  ءام  تكرتو   ، اھھجو نع  نوباصلا  يواغر  اياقب  تحسم  قلقو  ةیبصعب 
يف جراخلل  تعفدناو  اھسفن  اھب  تطغ  ةریبك  ةفشنم  تدترا   . هتحت دسج  نود 
نأ لقعيأ   . لجولاو فوخلاب  تسحأو  اھبلق  تاضبن  تعراست  دقو  ةديدش  ةعرس 

... مأ ؟  ًالثم اًقراس  جراخلاب  نَم  نوكي 
. ةیلاع ةخرص  اھنم  تدن  كلانھ 

. اھلك ةرامعلا  ءاجرأ  يف  تددرت  ةخرص 
اھدسج نم  رطقي  ءاملاو   ، ةدعترم اھصئارف   ، فجتري هلك  اھدسجو  كاذ  ذإ  تفقو 

ةضبق تّروك   . امھنم ًءازجأ  يطغت  نوباصلا  يواغر  اياقب  تلاز  ام  نيذللا  اھرعشو 
اھسفن لوح  اھّفل  مكحتل  ةفشنملا  فرطب  ىرخألا  تّثبشت  امنیب   ، ةیلآ يف  اھدي 

وھ امم  رثكأ  هنم  ةفشاك  اھدسج  نع  طقستف  ةفشنملا  اھلتاخت  نأ  نود  لوحتلو 
. نآلا فوشكم 

رظنت يھو  ةّدش  يف  ّةزفحتمو  ةمساحلا  اھتخرص  دعب  اھسفن  ةینسح  تكلامت 
. رياغم وحن  ىلع  نكلو   ، اًضيأ ةأجافملا  هترّمس  يذلا  رخآلا  صخشلا  كلذل 
تصلقتو  ، هقلح ّفجو   ، ريزغلا قرعلا  هازغ  دقو  نآلا  اھمامأ  فقي  رخآلا  وھ  اھف 

. اًملؤم ًاباصتنا  هيذخف  نیب  ام  بصتناو   ، هتدعم
نم حوفت  يتلا  ةجزاطلا  نوباصلا  ةحئارو   ، يرمرملا ةینسح  دسج  نم  نیبي  ام  ناك 

. لمتحي امم  رثكأ  ةاھتشملا  ةيوامسلا  ةرمثلا  كلت 
؟ همالحأ يف  اذكھ  اھاري  هنأ  اھحراصيأ 

؟ ةیفیكلا هذھ  سفنبو  عضولا  اذھ  سفن  ىلع 
هشارف ّللبي  ىتح  اًضيأ  ملتحيو  اھب  ملحي   ، هیتجوز نم  مغرلاب   ، هنإ اھل  لوقيأ 

؟ هسبالمو
وھو لاز  ام  يئاللا   ، هتقھارم مالفأ  تالطبب  نوكت  ام  هبشأ  نآلا  اھنإ  اھل  لوقيأ 

؟ اھنم ديزم  ةيؤرل  ةحاسملا  ضعب  دجي  نيذھ  هنسو  هعضو  ىلع 
، ّهوتل هنم  مدق  يذلا  عامتجالا  ًایسان   ، رذح يف  اھنم  برتقي  وھو  الإ  هسفنب  ِردي  مل 
عنقي نأ  ديري  يتلا  هتروصو   ، ةعمسلاو  ، يعامتجالا زكرملاو   ، دوعصلاو  ، ةطخلاو

. دجاسملا يف  ءاطسبلل  هتمامإو  هتاولصو  هاواتف  يسن   . هبرأم قّقحیل  اھب  نيرخآلا 
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ةبسنلاب ًءارغإو  ةنتف  ضرألا  ثانإ  رثكأ  نم  نیّمونملاك  برتقي  وھو  ءيش  لك  يسن 
نم لاح  يأب  هل  عضخت  ال  ةیتاذ  ةدارإ  يھ   ، ءيش ّيأ  هسفن  لایح  كلمي  ال   . هل

ّةددرتملا ةشعترملا  عباصألاو   ، ّةیح اھنامھتلي  امھنأك  ناتعستم  نانیعلا   . لاوحألا
هباعل دردزيو  فاجلا  هناسل  فرطب  هتفش  ّللبي   . مھن يف  عئاجلا  دسجلا  قبست 

: اًعم فئاخلاو   ، مساحلا ةینسح  توص  هیتأي   . ةغلاب ةبوعص  يف 
ِملأو ينات  ّتوصأ  نسحال  ّارب  جرخأ  ؟ ! تلبھتا تنإ  ؟ ! داو اي  هيإ  الو  تننجتا  تنإ  ـ 
هيإ الو  كسفن  تیسن  تنا  سجرن ! نبا  اي  لجالجب  كتحیضف  ىقبتو  سانلا  كیلع 

؟! سجن اي 
ىتم ذنم  نكلو   ، ةزّفحتم ةنشخ  اھتارظنو  ةداح  اھظافلأو  اًفینع  اھموجھ  ناك 

؟ بضغت وأ  قعزت  ةسيرفلا  نأل  هتسيرف  نم  بارتقالا  نع  بئذ  فقوت 
ىلعأ يراعلا  اھدلج  ّسمي  داك  ىتح  ةینسح  نم  بارتقالا  نع  ردان  فقوتي  مل 

. هلمانأ فارطأب  ردصلا 
اذھ ىلع  ماحتقالاو  ةلصاوملا  ىلع  هتردق  اھتمجلأ  دقو  رثكأ  نآلا  ةینسح  دعترت 

. وحنلا
ةرم ددھت  يھو  اًدعترم  ءاج  اھتوص  نأ  الإ   ، ةثاغتسالاو خارصلا  ةدواعم  يف  ّتركف 

: ةیناث
ّارب جرخا  ردان ! اي  ّتوصاھ  میظعلا  ـه  للاو نونجم ! اي  ّارب  جرخا  ردان ! اي  ّتوصاھ  ـ 

! ... اااااااّارب جرخا  كئیسي ! ـه ال  للا
ةجردل اًملؤم  هباصتنا  راص  دقو   ، عرضتلا هبشي  امیف  عئاجلا  بئذلا  قطني  اًّدج  اًریخأ 

: ةلمتحم ریغ 
.. ّكبحاب يرمعععع  لوط  ـــ طـط  .. ةینسح اي  ّكبحاب   .. ّكبحاب ــــــ ... ب بـ ... بـ .. ـ 

! ... كززززياع يوق ! كزياع  ةینسح ! اي  كزياع  انأ 
ةتبثم هتارظنو  ىرخأ  ةرم  هناسلب  هیتفش  قعليو  ةيراعلا  اھفتك  ىلع  هدي  نآلا  عضي 

نم ىلعألا  دحلا  اًزواجتم  امھالعأ  نیبي  نيذللا  نیتجضانلا  ةركلا  يفصن  ىلع 
. ةفوفلملا ةفشنملا 

نأ كشو  ىلع  ناك  ذإ   ، عقي نأ  ردان  كشوأ  ىتح   ، ةعوسلملاك ةینسح  عجارتت 
. ةمراعلا ةوھشلا  ریثأت  تحت  نآلا  يعادتملا  هدسجب  اھیلع  ئكتي 

نأ اھنكمي  قطنم  الو   ، هبطاخت كانھ  لقع  ال  هنأ  تكردأ  دقو  ةینسح  خرصت  نآلا 
: هب هعم  مھافتت 

مأ اي   .. ناااامیلس اي   ... ينووووتیغ  .. ينوووووقحلا  ... ووووووھ اي   ... قلللخ اي  ـ 
مأ اي   .. ينوووقحلا  .. ينوووتیغ  ... نااااعدج اي   .. ةّجاااااح اي   ... نااااااامحرلادبع

. ااااوووووقحلا  .. داااااايز
. فنعو ةوسق  يف  اھنضتحيو   ، اھمف مّمكي  ردان  اھیلع  ضقنا   ، ةديدش ةیبصعب 
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ةوقب ةقبطم  تناك  ةرتوتملا  ةقرعتملا  هّفك  نكل   ، ةیناث خرصت  نأ  لواحت   ، هنم ّصلمتت 
. ًاّیصخش يھ  اھنذأ  ىلإ  لصت  تامھمھ ال  عضب  ىوس  اھنم  دني  الف  اھمف  ىلع 
ِتنإ هيإ  ينعي  ةمھاف  ةینسح ! اي  يتعاتب  ِتنإ  ّكبحاب ! يرمع  لوطو  ّكبحاب ! ـ 

؟ يتعاتب
اًفشاك  ، اھنم ءزج  رسحني   ، ةءالملا نع  اھتضبق  فعضت   ، رثكأ ةوق  يف  نآلا  اھنضتحي 
هیقدش نیب  لیسي  يذلا  هباعلو  هھجوب  برتقي   . اھئطو ىلإ  قوتي  ةديدج  ضرأ  نع 

. ءيقلا يف  ةمراع  ةبغرو  ًابیھر  اًّززقت  رعشتستف   ، اھھجو ةھج  ةثھاللا  هسافنأو 
حیشت نأ  ةلیح  ّةلق  يف  لواحت  يھو  نميألا  اھّدخ  يف  ةیبصع  ةلبُق  اھّلبقي 
أدبيو اھلفسأب  هلفسأ  قصلي   . رثكأ هنم  اھّبرقي   ، اھب هعذجب  قصتلي   . اًدیعب اھھجوب 
كلذ رعشتست  ذإ  علھ  يف  اھانیع  عستت   . نونج يف  اھب  كاكتحالاو  طغضلاب 

. ناذئتسا الو  ةیعرش  الب  اھيذخف  نیب  ام  ىلع  طغضي  وھو  بیھرلا  ّبلصتلا 
. هلتق يف  اًقح  نآلا  بغرت 

. اًكاكف هنم  كلمت  الو  اھدسج  ىلع  ضباقلا  هراصتعا  نم  ّصلمتلاو  بورھلا  يف 
. اھب هسفن  ّكح  يف  رمتسم  جئاھلا  روثلاو  اھیتلقم  يف  عومدلا  رّجحتت 

اھمف ىلع  دي   . هیتفشو هناسلو  هباعلل  اًعترم  اھھجو  نم  ذختا  دقو  رثكأف  رثكأ  ّززقتت 
، اًّقح هل  كلمي  ام ال  رصتعتو  اھرصھت  اھدسج  يف  سوجت  ىرخألاو   ، قلغلا مكحت 

. ًالیبس هیلإ  لبق  نم  عطتسي  ملو 
لمشت تأدب  يتلا  ةمظاعتملا  ةفاجترالا  كلتل  ةبكاوم  ةّدش  يف  اھدسج  فجتري 
ىلعأ هب  رعشت  يذلا  ئفادلا  لئاسلا  كلذ  نم  ةقفدلا  كلتب  ةبوحصم  هدسج 

. اھيذخف
. هوجري ناك  يذلا  هقبش  لانو   ، ةورذلا هتوھش  تلصو  دقو  اھتلفي  طقف  نآلا 

. اھدسج نعو  اھنع  عجارتيو  لقع  نم  اًضعب  دیعتسي  طقف  نآلا 
ئفادلا ضیبألا  هلئاس  هّثولي  اھلفسأو   ، هناسلو هھافش  اياقبو  هباعل  هّثولي  اھالعأ 

. جزللا
. منھج نم  بوقث  اھنأك  اًران  حضني  راص  دقف  اھدسج  ىلع  هلمانأل  عضوم  لك  امأ 
ةرتفلا لوط  اھسفن  اھب  تطاحأ  يتلا  ةفشنملا  ىلع  ةرطیسلا  اھدي  دقفت  نآلا 

. ًالماك نميألا  اھيدث  فشكب  حمسي  ام  اھنم  طقسیف   ، ةیضاملا
هسبالم ّللبت  يتلا  ةئفادلا  ةعقبلا  كلت  ىلإ  رظني  وھو  علھ  يف  ردان  اھنع  حیشي 

هیلایل يف  هب  ملح  املاطل  يذلا  يراعلا  اھيدث  ىلإ  رظني  ال   . هيذخف نیب  ام  وھ 
ةعمدلا نآلا  تحجن  ثیح   ، اھھجو ىلإ  ةرشابم  رظني   ، هرظن عفري  نیحو   . ةدھسملا

ىلع هباعل  اياقبب  ةطلتخمو  اھّدخ  ربع  ةطباھ   ، اھرسأ نم  تالفإلا  يف  ةرجحتملا 
. ّضبلا معانلا  اھدلج 

؟ اذام مأ   ، نزح مأ   ، بضغ مأ   ، مول وھأ   . اًدیج هل  اھتارظن  ریسفت  نم  ّنكمتي  ال 
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: ءاكبلا ىلع  كشوم  وھو  اًرذتعم  مغمغي  نأ  لواحي  ذإ  هناسل  دقعنيو  مثعلتي 
.. يوق ةولح   .. ةولح كلصأ  ـ ... صأ ــ ... صأ  ... ةینسح اي  فسآ  انأ  ــ ... نأ  .. انأ  .. انأ ـ 

ةدیحولا ةجاحلا  ِتنإ   .. يوق فیعض   .. فیعض كمادق  انأو   .. ایندلا يف  ةجاح  ىلحأ 
يسفن كسمأ  شردقاب  ام  يللا  ةدیحولا  ِتنإ   .. ةینسح اي  فیعض  ينیلختب  يللا 

.. ّكبحابو  .. كزززياع انأ   .. ِكووجرأ  .. ينيزوجتا ِكوجرأ   .. ّكبحاب انأ   .. كزياع انأ   .. اھمادق
. يوق ّكبحاب 

ةمظاعتملا ةبغرلا  كلتو   ، ةّدش يف  فجتري  يذلا  اھدسج  نم  مغرلا  ىلع 
نم صلختلل  اھدلج  خلست  نأ  يف  ةبغرلاو  فرقلاو  ةساجنلاب  اھساسحإو   ، ءيقلل
ام لكو  اھزازئمشاو  اھفرقو  اھتبضغ  تّلوحو  تكسامت  اھنإف   ، هیلع هل  رثأ  يأ 

! ةقصب ىلإ  اھلخاد  لمتعي 
بئذلا لایح  اھب  رعشت  يتلا  رعاشملا  لكب  ةلّمحم   ، ّةيوق  ، ةلئاھ  ، ةریبك ةقصب 

. ةھرب ذنم  اھتمرح  كھتناو  اھكھتنا  يذلا  سیسخلا 
هھجو ىلع  ةصوقنم  ریغ  ةلماك  رقتستل  هنیبو  اھنیب  ةفاسملا  تقرتخا  ةقصب 

. هبراش نم  ءزجو  هنقذو 
. هلعفت وأ   ، هلوقت نأ  نكمي  ام  لك  تصّخل  ةقصب 

اھرواجي يذلا  خبطملا  نم  ةمخض  اًنیكس  رضحتست  نأ  يف  نآلا  تّركف  اھنأ  ركنت  ال 
نم  ، هرھظ نم  هجرخت  ىتح  اًمامت  بلقلا  عضوم   ، هردص يف  هلصن  قشرتل  نآلا 
نم اّھلك  ةيرشبلا  تّصلخ  دق  اھنأ  نم  دكأتت  نأ  دعب  الإ  هكرتت  الو   ، ىرخألا ةھجلا 

. راعلاو يزخلاب  ءولمملا  سجنلا  قفانملا  اذھ 

. اھل ةبسنلاب  ةیفاك  تناك  ةقصبلا  هذھ  نأ  الإ 
. هّلیختت دحل ال  ةیفاش 

. اھقيدصت نكمي  ةقيرطب ال  ةلماك 
. ةقفشلاب هوحن  رعشت  نآلا  يھ 

. فرقلاب
. راقتحالاب

. فثكم جالع  ىلإ  جاتحي  اًضيرم  هارت 
! ينات كتقلخ  شفوشا  امو  انھ  نم  ردان  اي  يشما  ـ 

ةمالع ایلعلا  اھتفش  تعفر  دقو  ةوسق  يف  هل  ترظن  مث   ، ةلھول تَتكس 
: زازئمشالا

كلایخ تفش  الو  ينات ! يناسل  بطاخ  اد  كناسل  ول  يبر  ةمعن  نم  مارحلا  َّيلع  ـ 
خبطملا ةنیكسب  كاحباد  نوكأل  طلغلاب  كتوص  تعمس  ىتح  الو  ةفدص ! ولو 

؟ كّمأو يّمأ  دنع  تناك  يللا  ةریبكلا  خبطملا  ةنیكس  ردان ! اي  اھفراع  ةریبكلا !
الإ كابياس  الو  كاقتاع  انام  ـه  للاب مسقأ   .. ـه للاب مسقأو  ردان ! اي  يد  يھ  ؟  اھفراع
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! ةراحلا سار  ىلع  حوبدم 
ىرخأ ةرم  اھدسج  ىلع  ةفشنملا  تمكحأو   ، اھسفن تاتش  ةینسح  تململ 

: نیّظلغملا اھدیعوو  اھديدھت  فنأتستل   ، قبس امیف  اھنم  رھظ  ام  ةرتاس 
؟ هيإ الو  يتقولد  دجب  اھلمعأ  ينزياع  هيا  تنإ  ؟  بالكلا نبا  اي  انھ  كاّسل  تنإ  ـ 
. اااااارررررب  ... بلكلا نبا  اي  بلك  اي  ارب  جرخا   ... كتباج يللا  ىلعو  كیلع  سخوفسأ 
يزخ يف  عجارتي  أدبو  ردان  فجتراف   ، ةمراص ةديدش  اھتجھلو   ، اًمساح اھتوص  ناك 
رجرجي ضرألا  يف  قرطم  وھو  عجارت   . هنآلمي مدنلاو  بنذلاب  ديدش  ساسحإو 

. علدنتف هلتاخت  عومد  نم  ضعبو  ةميزھلاو  ةبیخلا  لايذأ 
. هتوھش غرفأو  هقبش  لان  دق  هنأ  حیحص 

. هتایح يف  سرد  ىوقأو  ىسقأ  لان  دق  هنأ  الإ 
. ئطخي نیح  ریغص  وھو  هل  هدلاو  تاعفص  نآلا  ركذي 

. اھتقصب راثآو  ةینسح  باعل  اھناكم  نآلا  دجیف   ، هدلاو تاعفص  عضوم  سّسحتي 
. اًضرأ هنم  طقستل  بارطضا  يف  ةحیتافم  ةلسلس  جرخي 

رخآ هئجافي  ىتح   ، ضرألا نم  ةلسلسلا  طاقتلال  ينحني  وھو  هدسج  شعتري 
نادعصي مث   ، ةلسلسلل هقبسيو  ينحني  وھو  نآلا  هاري  نأ  دوي  ناك  صخش 

. حیتافملا ةلسلسب  هیلإ  رخآلا  دي  دتمتو  هجوألا  ىقالتتل  اًعم  امھیعذجب 
يف همسا  ىوس  قطنت  مل  ةینسح  نأ  اًّركذتم  ملأو  رھق  يف  ردان  هل  رظني 

. هیتجوز ءامسأل  ةبحاصم  اھتثاغتسا 
هميرغ ينیع  يف  نامیلس  رعشتسیف  ةفطاخ  ةظحل  يف  امھنویع  ىقالتت 

: هلأسي قدص  يف   . ملألاو ةميزھلا 
؟ ردان جاح  اي  سيوك  تنإ  ـ 

مغمغي وھو  حیتافملا  ةلسلس  طقتلي   ، درلا ىلع  رداق  ریغ  وھو  ردان  دي  تبلصت 
هنأ الول  بابلا  حتف  ًالواحم  نامیلس  نع  هھجوب  حیشيو   ، ةموھفم ریغ  ةمغمغ 

. أطخلا حاتفملاب  لواح 
لخادلل اًّرج  هدسج  ّرجیل  حیحصلا  حاتفملا  ىلإ  لصو  ىتح   .. رخآ مث   .. حاتفم
ِهثِّدحم تارظن  الو   ، هموھفملا ریغ  هتامغمغب  ٍلابم  ریغ   ، هتبیخ لايذأ  اًململم 

. قوذ ّةلق  يف  هفلخ  بابلا  قفصي  فنعبو   . هلاح نع  ةلئاستملا 
باب نم  برتقت  يتلا  نامیلس  تاوطخ  توصل  عمتسي   ، قلغملا بابلا  فلخ  نم 
نامیلس بـ ثیغتست  يكابلا  اھتوص  هیتأي   . اًحوتفم لازي  ام  يذلا  ةینسح  ةقش 
كردي  . هناضحأ يف  تمترا  دق  نآلا  اھنأ  كردي  وھو  اھئاكب  توص  هیتأي   . هب دجنتستو 

. همّدقي نأ  وھ  ردقي  مل  ّونح  يف  اھّمضي  نامیلس  نأ  نآلا 
. ةصاخلا مھتامغن  سانلل  نأ  نآلا  كردي 

. اھنع ثحبت  تلظ  يتلا  ةینسح  هتبیبح  ةمغن  وھ  باشلا  فزاعلا  امبرو 
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. اھتدجوو
. اھبسانت الو  اھعم  قفاوتت  زاشن ال  همغن  درجم   ، اھل ةبسنلاب  وھ  امبر 

؟ زاشن الب  هعمسن  ام  لك  ناك  ىتم  ذنم  نكلو 
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ددر ـ تو ـق  لق . ١٩

صخش نم  فلتخي  اھفینصتو  اھفيرعت  نأل  امبر   ، غوارم ءيش  ةایحلا  يف  صرفلا 
ةصرف  . ِلبقتسمُلاو مّدقُملا  فالتخاو  ّریغتب  فلتختو  ّریغتت  صرفلا  نأل  امبر   ، رخآل

اًریخ ضعبلا  هدجي  ام   . لصألا نم  اھاري  امبر ال  لب   ، نّالعل ةبسانم  نوكت  دق ال  نالف 
، ةاجنلا اھبسحي  ةنیفسل  ءرملا  زفقي   . اًریطتسم اًّرش  نورخآلا  هاري   ، اًضیفتسم
ال فورظو   ، هباشتت ال  تاباسح   . ةقرغُملا اھنأ  نیقي  ىلع  وھو  اھنم  رخآلا  زفقیف 

. ایندلا تایطعم  نم  ریثكك  لتاخم  ّهلك  رمألاو   ، ىواستت صوخشو ال   ، لثامتت
. ةیتاوم ةصرف  ةینیعبرألا  هتّفیضم  يف  باشلا  رعاشلا  ىأر  اذكھ 

. ةّدكؤم ریغ  ىتح  وأ   ، ةتقؤم ولو   ، ةاجن ةنیفس  اھدجو 
ام امھيدلو   ، ناحنمي ام  امھيدل  هلأسملا  يف  نافرطلاف   ، ةقفصلاك ادب  رمألا 

. هیلع نالصحي 
، اًثیثح لالج  اھبلطي  تاقالع  نم  هب  سأب  ردقو ال   ، ذوفنلا امبرو   ، لاملا اھيدل  يھ 
لمع ةصرف  هل  نمؤت  دقو   ، اياطعلا نم  هیلع  قدغت  دق   ، سبالم هل  يرتشت  دقف 

. لقأ وھ  ام  لب   ، فافكلا ىلع  شیعي   ، برتغم سبالم  عئاب  نم  لضفأ 
نیمرن سفن  نم  ىًوھ  سمالت  ةبھوم  نم  ةحيرقو   ، ّةوتفلاو  ، بابشلا هيدل  وھو 

نم ریثأتب  نیعبرألا  تزواج  دق  يھو  دعب  اھلامج  ِوذي  مل  يتلا  ةنتافلا  ةّقلطملا 
نسب ةثبشتم  اھلعجت  يتلا  ةفرتحملا  ةیجراخلا  تالُّخدتلا  ضعبو  مامتھاو  ةعیبط 

. اھیف نكي  مل  ام  يعّدتو   ، اھل سیل 
مدع ىدجألا  نم  ناك   ، كلت امھتلاح  يفو   ، اھنع نالعإلا  نود  متت  تاقفصلا  ضعب 
لالج ّلوحت   ، اًديور اًديورو   . نیفرطلا نیب  لدابتملا  باجيإلاو  لوبقلا  مغر   ، حاصفإلا
كرتب رمألا  هب  رقتسا  ىتح   ، اًمامل الإ  اھرداغي  الف   ، نیمرن مادم  ّالیف  تاینتقم  دحأل 
. اھفراعم دحأ  ةكرش  يف  اھب  هتدعو  يتلا  لمعلا  ةصرفل  اًراظتنا  سبالملا  لحم 

، هقالخأ وأ  هئدابم  عم  ضراعت  وأ  ةضاضغ  هلعفي  امیف  دجي  ملف   ، باشلا رعاشلا  امأ 
، تایھافر اھنأ  لالج  ىري   . لصألا نم  هيدل  امھدوجو  يف  ّككشتي  هنأل  امبر 

امھفقوم دّضعي  ام  ةایحلا  نم  دجي  مل  هلثم  صخشل  اھل  موزل  ال  ءایشأ   ، تایلامك
رعاشلا لالج  امبرو   . ةّدع نیياحأ  يف  ةجاحلا  اھُتیمُت  قالخألاو  ئدابملا   . هدنع

اًّقح قالخألاو  ئدابملا  ىودج  ام   . ةلثمألا هذھ  دحأ  وھ  لاحلا  طیسبلا  بوھوملا 
ملعي ةوخإو ال   ، ٍفتخم دودكم  بأ  ؟  طقف مسالاب  الإ  اھب  طبتري  ةریقف ال  ةلئاع  نبال 
هذھ يف  ةدوجوم  تراصو  َتلِقثأو  تلھرت  لاحلا  ةعیبطب  مأو   ، اًئیش مھلاوحأ  نع 

. ریغ ماعطلا ال  دادعإو  ءاعدلل  ایندلا 
؟ ءایشألا لك  دقتفمل  ءایشألا  ضعب  ىودج  ام 
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هكاكفل يردي  ال   ، لالج هب  طبتري  يِّرُس  لبح  ىلإ  تقولا  رورمب  نیمرن  تّلوحت 
عفدي هنأل  فیخم  رمأ  ةديدجلا  ءایشألا  دایتعا   . اذھك كاكف  نم  فئاخ  وھو   ، اًتیقوت
داتعا ام  لاوز  يشخيو   ، يلاحلل هنم  برھ  يذلا  يضاملل  ةدوعلا  ةیشخل  ءرملا 
. لاكشألا نم  لكش  يأب  ًاّیلج  وأ  اًحضاو  ودبي  يذلا ال  لبقتسملا  فاخيو   ، هیلع
ينعي هنكلو  صوكنلا  دایتعا  ددرتلا  ينعي  الو  ناقرتفي  ال  ناونص  ددرتلاو  قلقلا 
ذاختا دعب  لؤاستلا  راثكإ  امبر  لب  ريرقتلاو  رومألا  مسح  لبق  تالؤاستلا  عارطصا 
ىشخي  ، هسفن يھ  ةفھرم  ةلآل  ساسحلا  رتولا  ىلع  فزعي  نمك  اًمامت   ، رارقلا
ةیھافر كلمي  ال  هنكل   ، هساسأ نم  نحللا  كلذ  مدھي  نأ  اًزاشن  هتمغن  تءاج  نإ 

تءاج نإ  هّمھي  ال  دق  ٍذئدنع  هنأل  امبر   . ةیتاوم ةصرفلا  نوكت  امدنع  فزعلا  مدع 
، صرح اّميأ  هیلع  صرحي  ناك  يذلا  ساسحلا  هرتو  عطقنا  ىتح  وأ   ، اًزاشن هتمغن 

. يفكي اذھو   ، تءاج ةصرفلاف 
؟ لالج

؟ لالج ام 
؟ ةبوجأ الب  تالؤاست  رمألاب  ناك  نإ  اًّقح  انھ  ىلإ  هب  ءاج  يذلا  ام 

هبرشي امو   ، ًاّیھش اًراطفإ  دجي   ، ریثو ريرس  ىلع  حابصلا  يف  ءرملا  ظقیتسي  اًنسح !
دعب ءرملا  لعسي  ال  يتلا  كلت  ةفیظنلا  رئاجسلا  نم  بضني  ال  ًانوزخمو   ، ناك ًاّيأ 

امھبلطي يتلا  ةرارحلا  ةجردو  ةوقلاب  هدسج  ىلع  ءاملا  لزني  ّةلع ! نود  اھنیخدت 
ىلع حوتفم  ملاعلاو  هدي  يف  توميرلا »  » ، ناك ضرغ  يأل  كلذ  هل  ّنع  ام  اذإ 
ةریثم ةحئارو  ةديدج  ًاناصمق  دجیل  سبالملا  بالود  حتفي   ، هینیع مامأ  هیعارصم 

نافولوسلاب ةّفلغم  براوج   ، نآلا لبق  دحأ  اھِدتري  مل  تالذب   ، تّایطلا نیب  نم  حوفت 
رارزأل مقطأ   ، نولو لكش  لك  ىلع  قنع  تاطبار   ، يعیبطلا ريرحلا  نم  صوصخملا 

، قلقلا اھبحاصي  لاز  ام  ءایشألا  هذھ  لك  نكل   . قنعلا تاطبار  سیبابدو  مامكألا 
نوك ىلع  ّدرمت  ةظحل  هنوك  الإ   ، همعط ّرم  نامأ  الب  میعنلا   . رعذلاو فوخلا  اھّفلغيو 

ّيِّرُسلا لبحلا  كلذ  نینجلا  باھي  ذإ   . عبش الب  كھجو  يف  تاتُفلا  فذق  داتعا 
. نیعملا ّفجيو  بضني  نأ   . عاطقنالاب ةظحل  يأ  يف  هددھي  هنأل  ةایحلاب  لوصوملا 

ةیبلت نم  موي  تاذ  نكمتي  مل  هنأ  ول  اذام  ؟  هرعش هنع  ّفكو  هیحو  ّفقوت  ول  اذام 
؟ ىرخأ بقاوع  ةّمث  لھو  ؟  ریصملا ام  ؟  ةيونعم مأ  تناك  ةيدسج  مادملا  تابغر 
تاذ نم  قدنف  ىلإ  ةیناجم  ةلحر  حبرب  هبشأ  تناك  لالج  باشل كـ كلتك  تاظحل 
وھ ملح  مك   .. لماكلاب ةاطغم  هفیلاكت   .. ةلماشلا ةماقإلا  ماظنب  سمخلا  موجنلا 
مك يئانثتساو ! ّزیمم  وھ  مك  ينعي  يذلا  همصعم  ىلع  يطّاطملا  راوسلا  كلذب 
ةقبط نمو   ، اًدوجوم راوسلا  اذھ  ماد  ام  ّرفوتمو  حوتفمو  حابم  ءيش  لك  نأ 

... ةدحاو ةطیسب  ةلیصفت  الول  ! VIPـ لا
! كلت ةعتمملا  ةیناجملا  هتلحرل  ةینمزلا  ةدملا  لھجي  وھ 

يف كریكفتب  اھلتقت  نأ  وأ   ، اھیف ام  لكب  ةظحللا  شیعت  نأ  نیب  رایتخالا  نمكي  نيأ 
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؟ اھئاضقنا ةظحل 
. اذكھ همنتغا  موكحم  كَرَش  نم  كاكف  ةّمث  نكي  مل  نكلو   .. لالج اي  تنأ  نیكسم 

٭ ٭ ٭
هعفدت ام  ةیجراخلا  تارثؤملا  نم  هیتأتف   ، ام ریس  طخ  اًمود  هتایحل  ءرملا  مسري 

يف مئاق  رایتخالا  نأ  ةیضرفب  مھتیلاثم  نع  اًمود  نویلاثملا  عفادي   . دیحي نأ  اًعفد 
ضعبلا ؟  اًرایتخا اًمود  تارایتخالا  تناك  ىتم  ذنم  نكل   ، تاینحنملاو لحارملا  لك 
امھالك  ) ةیعون نم  هل  ةبسنلاب  تارایتخالا  ودبت  وأ   ، تارایتخالا هل  حاتت  ال  دق  انم 

وبق تابنج  يف  ةءوبخم  ّةيرس  باوبأك  ةملظم  ةمھبم  تارایتخالا  ودبت  وأ   ،( ّرم
ام نأو   ، اذك هنأو   ، اذك امھنأو   ، ةنالفو نالف  نبا  هنأ  دجیف  هتایح  ءرملا  أدبي   . ملظم

( تاوذك  ) ىلع ًاّیلخاد  ّدرمتت  نأ   . اذكو اذكو  اذك  نولعفي  اًعیمج  مھنأو   ، اذك هلوح 
الو ةيروت  الو  هیلع  فالخ  لكشب ال  اًعیمج  هكلمن  لب   ، ّنیھو ریسي  ٌرمأ  وَھل  كتایح 
، هّتیلكب رخآ  ٌرمأ  وَھل  ّرثؤملا  يجراخلا  هروط  ىلإ  ّدرمتلا  اذھ  ّلوحتي  نأ   . هیف ءارم 

لیلذلا عجارتلاب  عوفشملا  لؤاستلاو  رتوتلاو  قلقلا  نیب  ام  هتبوعص  ةجرد  حوارتت 
ىبأ مأ  ءاش  هسفن  ردان  دجو  اذكھو   . لیحتسملا وأ  يلایخلا  ةجرد  ىلإ  لصي  ىتح 

. نيرخآ ةعینص 
، ةلیلقلا هتاونسب  ءيربلا  لفطلا  كلذ  هسفن  ىریل  قیحسلا  يضاملل  هتركاذب  دوعي 

هتلیمز عم  يديألا  اًّكبشم  ّملسلا  دعصي  يذلا  كلذ   ، تاونس عبس  وأ  تس  امبر 
هفورصم نم  اھّرفو  شورق  ةعضبب  ّهوتل  اھل  عاتبا  دقو  ةینسح  ةّضبلا  ةلیمجلا 

نم نارخسيو  ةیلسح »  » كاذنآ اھنایّمسُي  اناك  يتلا   ، ةیلسعلا نم  اًسیك  يمویلا 
. نیغلاب لذجو  حرمب  اھتاذ  عبصإلا  قعل  نالدابتي  ةیلسحلا .»  » بحتب ةینسح  نوك 
نأ ثبلي  ال  يذلا   ، ديدشلا هدلاو  امھدوعص  ةلحر  يف  نالباقي  ذإ  هناكم  رّمستي 

: اًّخبومو هايإ  اًرجاز   ، اًموي اھقحتسي  نكي  ملو   ، اھقحتسي ةیساق ال  ةرظنب  هنبا  قمري 
اي سجن  اي  هآ   .. ةوالحلا يف  ضعب  عم  اوسحلتب  نامكو  ؟  سجن اي  تنب  ديإ  كسام  ـ 

كفوشأ كنیع  كّسح  كّايإ   .. دلو اي  نیطایش  تانب  نیطایش  تانبلا   ... ةسجنلا نبا 
؟ دلو اي  مھاف  شم  الو  مھاف   .. اھملكتب ىتح  الو  ينات  تنب  سمالم 

كشو ىلع  اھنأ  هتأبنأ  هدي  يف  اھدي  ةشاعترا   . رعذ يف  هیبأل  ةینسح  ترظن 
ثبي نأ  ًالواحم  اھداز  لب   ، ةوق يف  ةضباقلا  هلمانأ  نیب  جلتخي  ریغص  روفصع   ، ءاكبلا
نھاولا توصلا   . ةتفاخلا اھتھنھن  توص  هیتأي  نآلا   . ةفئاز ولو  ةنینأمط  هتقیفر  يف 
اًراصعإ ناك  ول  امك  ودبیف  ریغصلا  نذأ  ةلبط  سمالي  نیبي  داكي  ال  يذلا  فیعضلا 

هنذأ ربع  ریغصلا  سفن  ىلإ  ّللست  دق  امبر  راصعإلا  اذھ   . هینذأ يف  ّدلوت  اًرداھ 
هتوصب اًقعاز  هیبأ  هجو  يف  رجفنا  اًریغص  ًاناكرب  هلخاد  راصعإلا  ریصیل   ، ةفھرملا

: عیفرلا يلوفطلا 
.. ةلیمج ةینسح   .. نیطایش شم  ةینسح   ... ةولح تنب  ةینسح   .. اباب اي  ال  ـ 

. اھل اھتبج  انأ  ادك  ناشلع  ةیلسح » ـ« لا بحتب  ةینسح 
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نع دزي  مل  ام  رمألو  هنأ  الإ  هینیع  نم  رياطتي  ررشلاو  ةيران  ةرظنب  بألا  هجدح 
: ًالئاق ةمعمغلا 

! ِتقولد يد  تنبلا  بیسو  امامل  شخ   ... ينبا اي  الاي   .. ردان اي  مالكلا  عمسا  ـ 
نم ؤلؤل  ْيَتبحك  ناتیفاص  ناتعمد  تطقس  نإو  فاجترالا  نع  ةینسح  دسج  فقوت 
ةرظن َّيلع ..» يللا  تلمع  انأ   » لیبق نم  ةرظن  ردان  اھل  رظن   . نیتریغصلا اھیتلقم 
ةلفطلا تحسم   . ءاوتحالاو نانحلاو  ءفدلا  اھؤلم  ًةرظن   . راذتعا وأ  ةبطبط  اھنأك 

. ءاذيإلا نم  ردقلا  اذھب  ًایفتكم  هلوزن  بألا  لصاو  امنیب   ، رھق يف  اھیتعمد  ةریغصلا 
هبتكم جاجز  ةحفص  نع  هھجو  ساكعنا  ىریف  ةینآلا  ةظّحلل  هتايركذ  نم  ردان  دوعي 
اتقلطنا مث   ، هبادھأ زجاوح  ربع  اتّللست  نیتدرمتم  نیتعمد  طبضي  علھ  يف   . عماللا

نمز ّرم   . قنعلا تايادب  ىتحو  نیتنجولا  نم  قیلحلا  هھجو  سيراضت  ربع  ةدوع  نود 
هنأ نمؤي  هنكلو   ، لاجرلا ءاكب  دض  سیل  وھ   . ىكب ةرم  رخآ  ركذي  دعي  مل  ىتح  ریبك 
ام نأ  فرعي  . ال  هسفن تانونكمل  كردم  ریغ  هنأ  امبر   . ةریبكلا بئاصملا  ىلع  ركح 

. ةریبك بئاصم  هیمسي  ام  عم  ًاّیفینصت  قفتي  امبر  نآلا  هھجاوي 
توصب اھیلع  دریف  سجرن   ، رامخلا تاذ  هتریتركس  نم  هفیفخ  تاقرط  عمسي 

: جّدھتم
. لوغشم  ، سجرن اي  ِتقولد  شم  ـ 

: قلقلاب اًّعبشتم  ةریتركسلا  توص  هیتأي 
؟ جاح اي  ّسيوك  كترضح  ـ 

: مساحلا هتوص  اھیتأي 
! ةيوش سجرن ! اي  ةيوش  ـ 

: تفتھ كبترم  مالستسا  يف 
عبر دعب  ةیئاضفلا  ةانقلا  عاتب  يلع  رتسم  عم  كداعیم  شاسنت  ام  كترضح  ـ 

. ةعاس
: رجمز ربص  غورفب 

. يسان شم   .. سجرن اي  يسان  شم  ـ 
عجاري  ، مدن يف  هیتفش  ّضعي   ، بیھر عادص  نم  يناعي  نمك  هیّفك  نیب  هسأر  ّمضي 
هدنع مدنلا  فعاضتیف  ةینسح  هرمع  ةبیبحو  هتراج  ىلع  هئادتعا  ثادحأ  هلقع 
فرتعي  . حور الب  ءاوخ  ّهنأك   ، اًمامت بلقلا  ناكم  هردص  يف  ةبیھر  ةوجفب  رعشي   . رثكأ

اھل دجي  ال  هنكلو   ، همايأو هتلوفطو  هرمع  ةقیفر  ىوس  بحي  نلو  مل  هنأ  هسفنل 
؟! يقالتلل لیبس  ةّمث  ناكأ   ، ةایحلا دیق  ىلع  اتلاز  ام  امھیتدلاو  نأ  ول  ىرُتأ   . ًالیبس
اھنأ الإ   ، ءاونألاو فورظلا  اھرھقت  اًحاتم  ًالھس  هل  ودبي  يذلا  دیحولا  هرمع  رایتخا 
طبھي  . ةلیحتسملا ةناخ  ىلإ  نآلا  تلقتنا  امبرو   ، ريربت وأ  قطنم  الب  ةیصعتسم 
هسفنل اًمغمغم  ةرسيو  ةنمي  اّھزھي  وھو  بتكملا  جاجزب  قفرب  اھطبخیل  هسأرب 
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: ةرارملا اھؤلم  ةجھل  يف 
! يبغ  .. يبغ  .. يبغ ـ 

نیفكلا نیب  سأرلا  لاز  امو  جاجزلا  ىلع  هنقذب  اًدنتسم  لظیل  ًالیلق  هسأر  عفر 
تلعج هینیعب  عومدلا  اياقب   . ریغص ّشع  يف  ةدقار  ةدیحو  ةریبك  ّخر  ةضیبك  رقتسم 

ةخوسمم وأ  ةكسامتم  ریغ  اھنأك  ءایشألا  ودبتف  ةصقارتم  ّةزتھم  ةيؤر  هتيؤر  نم 
ىلع يتلا  تایئرملا  كلت  نیبو   ، نآلا هحور  نیب  ام  هباشتلا  ىدمب  رعشي   . ّةزتھم

هب رعشي  يذلا  ىذألا  ةیمكو  ةینسح  بحب  حيرصلاو  حضاولا  هفارتعا   . اھلاح ریغ 
سیل  . نآلا دعب  اھتھجاوم  ىلع  ردقي  نل  هنأ  ّركفي  هلعج  اھّقح  يف  فرتقا  امم  نآلا 

نل طقف  وھ   . وھ ببسلا  نكلو   ، عبطلاب هحبذتس  اھنأ  فیخسلا  اھديدھت  ببسلا 
. اھیلع لوصحلا  هنكمي  هنأ ال  امك   ، اھنع هسفن  عنمي  نأ  ردقي  نل  وھ   . عیطتسي

، هبتكم ىلع  ةديدعلا  ةلومحملا  تانوفیلتلا  دحأ  لوانتو  هسأر  عفر  مسح  يف 
بناجلا ىلع  عیطملا  يوثنألا  توصلا  هیتأي  مقر ٤،  ةعيرسلا  ةملاكملا  رز  طغضیل 

: قیض يف  فتھ  تامدقم  نودو   ، رخآلا
. اھتانبو اھطنش  زھجت  هضرب  نمحرلا  دبع  مأ  يّغلبو  تانبلاو  طنشلا  يزّھج  ـ 

 ... ـ
انحإ يللا  عّمجتلا  ّالیفل  ّلزعن  اننإ  تیقلو  تركف  صالخ  انأ  تیبلا ! بیسنھ  هويأ  ـ 

! يد يضافلا  اھنیلفاق ع 
 ... ـ

شیلمحت ام   .. صلاخ شیقلقت  ام   .. نیلاّغشلاو نیقّاوسلا  ّملكاھ  ّيتس  اي  هويأ  ـ 
ـه. للا ءاش  نإ  ریخ  ىقبیھ  هلك   .. ّمھ

نإ ریخ  ىقبیھ  هلك   » .. هریخألا هتلمج  هسفنل  مغمغي  لاز  ام  وھو   ، ةملاكملا قلغأ 
«. ـه للا ءاش 

. بابلا ىلع  اھقرط  سجرن  دواعت  نآلا 
ىلع اھسفن  ءاقلت  نم  تّفج  دق  تناك  عومد  اياقب  حسميو  اًقیمع  اًسفن  ذخأي 

. هيّدخ
. لوخدلاب اھل  اًحماس  اًریغص  اًسرج  طغضي 

: تفتھ اھتارظنب  ةقرطم 
. تاعامتجالا ةضوأ  يف  كترضح  نیینتسمو   ، جاح اي  لصو  يلع  رتسم  ـ 

مداق وھو  هقبست  سجرن  تكرحت   ، اًفقاو ّبھي  وھو  اھتاتش  عمجتساو  هسفن  ّدش 
. ةریثألا ةریخألا  هتلمج  ًالئاق  اھرثأ  يف 

.. ریخ ىقبیھ  هلك  »
«. ـه للا ءاش  نإ  ریخ  ىقبیھ  هلك 
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ة ــ بوب ــ يغ . ٢٠

دجوي ، ال  سیساحأو رعاشم  نم  بضنت  ةروطسأ ال  نكامألل  ةدوعلا  ساسحإ  لظي 
.. كرغص يف  كيوبأل  ناك  تیب   .. قباس ناكمل  ىركذ  نودب  ضرألا  هجو  ىلع  ناسنإ 
يف نایبص  عم  ةركلا  اھب  تبعل  ةحاس   ، ایندلا عم  كّتصق  تايادب  يف  اَھتْدترا  ةناضح 
نم زنكل  اًئبخم  اھربتعت  نأ  تدتعا  لزنم  حوطس  نم  ّيرس  ءزج  وأ   ، ّكنس لثم 
اھاركذ طبترت  نیح  ىلعأ  ةمیق  نكامألا  لمحت  امبر   . ةيزاغلا هایملا  تاجاجز  ةیطغأ 

وأ دجك  زيزع  بيرق  وأ  ًالثم  قباس  بوبحمك   ، بلقلا يف  مھنكامأ  اورفح  صاخشأب 
طقف  ، دالیملا وأ  ةماقإلاب  ًاناطوأ  هتثادحل  ءرملا  اھبسحي  ةنكمألا  ضعب   . ةّدج

، ربكت وأ  ناطوألا  كلت  رغصت   . ةبرغ ناطوألا  كلت  نأو  بيرغ  هنأ  دعب  امیف  فشتكیل 
، ةدودحم نكامأ  نم  ةعومجم  ّدرجم   ، هنطو نمآلا  هقاطن  ربتعي  سانلا  ضعبف 
وأ ةقث  وأ  فورظ  نم  ىوعدب  قاطنلا  كلذ  لخاد  مھدوجو  اوبستكا  صاخشأو 
ّةرم داع  يذلا  نامیلس  لخاد  تجلتخاو  سیساحألا  تعرطصا  اذكھ   . دایتعا

، همامعأو  ، هلاوخأو  ، ةعضاوتملا هتدلب  لھأ  ىلإ   ، ةلئاعلاو ةلوفطلا  لزنم  ىلإ  ىرخأ 
. هتاوخأو  ، هّمأو

. تنسب ةقلطملا  ىربكلا  هتخأل  سيرع   ، هتموميدو هتيدیلقتب  هتاذ  رمألا  هنإ 
لصألاو مدلا  سفن  ىوس  هیف  بوني  ال  امیف  اًرضاح  اًدوجوم  نوكي  نأ  خألا  ىلعو 

. تبنملاو
هتافص لك  تمّستا  اذكھو   ، بیط تیب  نم   ، لمرأ  ، ّملعتم  ، مزتلم  ، حلاص ناسنإ 
سنجلل حجنألا  جذومنلا   . تابغرو  ، مالحأو  ، تافرصتو  ، قالخأ نم   ، ىرخألا

دق  . لایجألا فالآو  نینسلا  نیيالم  ربع  راركتلاب  لّدبتي  الو  ّریغتي  ال  يذلا  يرشبلا 
سنجلا رارمتسا  رس  لظي  ّهنكل   ، تایلكشلا ضعب  لّدبتت  دقو   ، تایطعم ّریغتت 

. تاراضحلا لك  مایقل  ةمزاللا  ةنبللاو   ، لایجألا دادتماو   ، يرشبلا
اھو  ، ةياغلل لھس  لاسنألاو  باسنألا  رارمتسا  ةیلمع  يف  اًقبسم  موسرملا  هرود 
ظفحيو تامیلعتلا  مھنم  ىّقلتیل  هلاوخأ  ربكأو  همأو  تنسب  عم  سلجي  نآلا  وھ 

ةباغ ّئبخي  نأ  ةیبوجو  نع  مھتثالث  تاقیلعت  نم  ملسي  مل  عبطلاب   . اًّدیج هرود 
، ةقالحلا نولّضفي  مُھ  اًعطق   . ام لكشب  هسأر  قوف  اھّیبري  يتلا  ّةراضلا  شئاشحلا 
ام اًّدیج  فرعي  يذلا  قّالحلا  دومحم  جاحلا  ةرايزب  عرسي  نأ  ةحارص  هنم  اوبلطو  لب 
ـ مھل ةبسنلاب  ـ فیخسلا  هحارتقال  اوخضر  ةياھنلا  يف  مھنكل   . لعفي نأ  هیلع 

يدیلقتلا يزلا  ءادتراب  كلذ  عفشیس   ، اًقئال هلكش  نوكیلو   ، سأرلل ءاطغ  ءادتراب 
نم ُلخي  مل  هنونكم  يف  حارتقالا  نأ  مغر   ، عیمجلا ناسحتسا  ىقال  ام  وھو   ، ًالماك

. ةيرخس ةحسم 
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نأ رمألا  ةقیقح   . سيرعلا مودق  اًعیمج  نورظتنیسو   ، ءاذغلل لاخلا  ثكمیس 
امبرو  ، ةیعامتجالا ةیلیثمتلا  هذھ  لبق  ةحارلا  نم  ًاطسق  لان  ول  دوي  ناك  نامیلس 
هسفنل حمسیل  امبر  وأ   ، هرتوت نم  فّفخیل  تقولا  ضعب  هنامك  ىلع  فزع 

نكي مل   . لاخلا مدقمب  ًاّیئاقلت  اھرّایت  عطقنا  يتلا  تايركذلا  نم  ديزملا  راضحتساب 
نل  ، علاطلا نسح  نم  نكل   ، نیلَّوألا نیلامتحالا  نم  يأ  لعف  دیكأتلاب  هل  اًحومسم 
ّزیمتت  . ناحرسلاو نھذلا  دورش  نم  تاظحل  عضبل  ىوس  تايركذلا  لّالش  جاتحي 
نوكت نأ   ، طقف ّيداملا  كرصنعل  اھجایتحاب  ةیعامتجالا  مزاوللاو  ةيرسألا  تابجاولا 
نوكي نأ   . نورخآلا هاري  يذلا  غارفلا  نم  ّزیحلا  كلذ  هب  لغشت  يذلا  كدسجب  اًرضاح 

نسحتسُملا نم  نوكیسو   ، ىرخأو ةنیف  لك  ةكرح  كنع  ّدنت  نأو   ، توص كسافنأل 
جاتحتو كمف  ةحتف  نم  ناجلي  ٍلكأ  وأ  برشك  ىرخألا  سوقطلا  ضعب  سرامت  نأ 
كموعلب يف  علبلا  تالضعو  كناسلو  كنانسأ  نیب  سوردملا  نواعتلا  ضعبل 

. كئّيرمو
! رخآ صخشل  تثدح  اھنأكل  وأ   .. ثدحت مل  اھنأكو   ، ریبك دح  ىلإ  ةیبابض  تايركذلا 
فرطلا يف  ءاشنإلا  تحت  تناك  يتلا  ةيانبلا  دنع  لزنملا  نع  هبایغ  موي  نآلا  ركذتي 

نبا وھو  اًّقح  هاعد  يذلا  ام   . همأل اھب  داع  يتلا  ةرھزلا  ركذتو   ، ةدلبلا نم  ّيصقلا 
ةرطیسم تناك  يتلا  ةركفلا  ديدحت  عیطتسي  ال   . اذكھ اًدیعب  يضمي  نأل  ةعبارلا 

ذنم هتمھم  ءایشألا  نع  ثحبلا  ناك  َِملو  ؟  هنع ثحبي  ناك  يذلا  ام   . كاذنآ هیلع 
؟ نآلا ىتحو  ةيادبلا 

.. ةیناث مویلا  دوعي 
هأطت مل  ناكم  ىلإ  بھذيو  اذكھ  هھجو  ىلع  میھي  نأ  لبق  هلعفي  ناك  ام  رخآ  ركذي 
لافطألا نم  ةعومجم  عم  بعلي  ناك   . كلذك هیلإ  دحأ  هبحصي  ملو   ، لبق نم  هامدق 

دیس مع  مھراج  نباو  نسح  هلاخ  تنب  سجرن  مھنم   ، ةسداسلاو ةثلاثلا  نیب  ام 
هبحسي ًاّیفخ  ًءادن  سحأ  ةأجف  مث  ؟  نم نبا   .. ركذي ال   ... نبا  ... نبا  .. نبا قوزرمو 

مل هنأ  رمألا  يف  بیجعلاو   . عورزلا نیب  نم  هل  تزرب  ةفرتحم  ةھادنك   ، مھنیب نم 
مل  . ةيانبلا لصو  دقو  هسفن  دجو  ىتح  تقو  ءاضقنا  وأ  ةفاسم  لوطب  اًدبأ  رعشي 
ةيانبلا كلت  دنع  فقو  طقف   . بائذ الو  ٍعافأ  هلكأت  ملو   ، نیطایش الو  نالیغ  هل  رھظت 
تقولا ضعبل  كانھ  ّلظ  دقل   .. لجأ  .. ثدح هركذي  ال  ام  اًئیش   .. و  .. و  .. و  .. اھلمأتي

دعب هلزنم  ىلإ  هسفن  ءاقلت  نم  داع  نیحو   ، اًراھن لاز  ام  تقولا  ناك  لصو  نیح  هنأل 
. ءيش لك  ىلع  اًّمیخم  ناك  مالظلا  نأل  ًالیل  تقولا  ناك   ، هدي يف  ةدرولاو  كلذ 

؟ كانھ ثدح  ام  ركذي  الو  اذكھ  ءيش  لك  ركذي  فیك 
؟ مان لھ 

اھدنعو ضرألا  ىلع  ماني  نأ  ىوس  هل  ناكم  الف   ، مان دق  ناك  ول  هنأل  كلذ  نظي  ال 
لدھبم شناك  ام  هنإ   » اھلوق دح  ىلع  همأ  هتربخأ  دقو   . خستتس هسبالم  تناك 

. ةفیظن دب  الو  تناك  هسبالم  نأ  ينعي  امب  هسفن »
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................................................
. بابلا حتفا  موق   .. نامیلس اي  مُج  سانلا  ـ 

. رداھ لالش  ةوق  يف  يعادتملا  يعولا  رایت  نم  ةلمجلا  هتعزتنا  اذكھ 
. رابكلا هّايإ  ّهنقل  ام  لك  اًدیعتسمو   ، ينآلا تقولا  ةسراممل  ةیعاوط  دوعي  نآلا 

ملیف ءطبب  ریسي   ، داعبألا يئانث  ادبف  كیمس  جاجز  فلخ  نم  ءيش  لك  ىرج 
ةینیص  ، عیمجلا تاماستبا  ىري   ، ىلوألا امنیسلا  تاصاھرإ  مالفأ  نم  تماص 
هّادأ يذلا  هرودو   ، ةدودولا تارظنلاو   ، ةيدولا تاراوحلا   ، ةحتافلا ةءارق   ، تابرشلا

. هجو لمكأ  ىلع  ةیلآب 
. مقُي مل  هنأك  رماسلا  ضفناو  رمألا  ىھتنا  ءيش  لكك  مث 

. ةسّدقملا ةرشع  ةیناثلا  ةعاسلا  تءاج  مث 
دنع سانلا  عّمجتیسف  نآلا  فزعلا  يف  قلطنا  هنأ  ولو   ، ناكملا ریغ  ناكملا  نكلو 
دق ّنجلا  تيرافع  نم  ةتيرفع  نأ  وأ   ، مھّسم دق  ًاّیناطیش  اًّسم  نأ  مھنم  اًّنظ  مھباب 
بایغ دعب  مھروزي  ءاج  يذلا  نمحرلا  دبع  موحرملل  ركذلا  نبالا  صنتقتل  تءاج 
نآلا  . ةنوعلملا اھتمھم  يف  اھبحاصت  يتلا  ةفيرشتلا  دب  تاوصألا ال  كلت  نأو   ، ليوط

وأ اًراھن  هیلع  فزعلا  هل  ىنستي  مل  ذإ  هعم  هنامك  راضحإ  ىودج  نع  هسفن  لئاسي 
لثملا اًمود  عمسي  ناك   . دیعب دمأ  ذنم  اھعون  نم  ىلوألا  يھ  ةقباس  يف  امبر  ًالیل 

. اھتاذ ناطیحلا  يھ  ناذآلا  كلت  ةریغصلا  مھتدلب  يف  نادو ..» اھل  ناطیحلا   » لئاقلا
نآلا هھباجي  ام  صوصخب  هتلئاع  يریبك  الو  هتدلاو  حتافي  َمل  َِمل  بیجع  رطاخ  هدوار 
يف اًفینصت  اھل  دجي  يتلا ال  دنھ  ؟  دنھ عم  هیف  ثّدحت  ام  هیفكيأ  ؟  طغلو كابترا  نم 
هدصقو هیعو  رمتسي  لب   ، ءاقدصألا ةناخ  يف  اھعضي  نأ  اًدصاقو  ًایعاو  راتخاف   ، هتایح

وھ مأ   . ةرياغم تافینصتو  ةفلتخم  رعاشم  نم  هوحن  اھنم  ّبرستي  ام  لھاجت  يف 
نم هسفن  يمحيو  هلاب  ةحار  يرتشیف  ددصلا  اذھب  هنولوقیس  ام  كردي  اًّقح 
اّمأ  ، خویشلا دحأ  ةرايز  هنم  بلطیس  هّمع   . تاحارتقالا ءيمقو  تاضارتفالا  فیخس 
يف هتبرغ  كرتي  نأ  هنم  بلطتسف  هّمأ  امأ   ، ءابطألا دحأ  ةرايزب  هرمأیسف  هلاخ 
ةبيرقلا ةسردملا  يف  ًالثم  اًّسردم  لمعیل  هتاوخأ  نیبو  اھناضحأ  ىلإ  دوعیل  ةنيدملا 

. لزنملا نم 
؟ تانبلا فنكو  مألا  نضح  يف  ثوكملاو  بیبطو  خیش  ةرايزل  اًّقح  جاتحيأ 

؟ ةناحير ةریمألاو  میحر  زوجعلاو  هناطلسو  هتكلممل  ىرخأ  ةرايز  ىلإ  جاتحي  مأ 
. يھتنت يتلا ال  هتلئسأل  ةبوجألا  اھنم  سمتلي  هنأك  هنامك  نضتحا  ةیئاقلت  يف 

. ةبیبح وأ  ةقیشع  اھنأك  غلاب  ّونح  يف  ةعبرألا  اھراتوأ  ىلع  هلمانأب  ّسلمي 
. يم ير ـ ال ـ  لوص ـ 
. يم ير ـ ال ـ  لوص ـ 

. ةریغصلا ةفرغلا  تابنج  نم  ةفیثك  ةرخبأ  دعاصتت   ، هیلإ للستي  أدب  دق  ساعنلا  هنأك 

This PDF document was edited with Icecream PDF Editor.
Upgrade to PRO to remove watermark.

https://icecreamapps.com/PDF-Editor/upgrade.html?v=2.21&t=9


هنویع تناك  نإ  دكأتم  ریغ  وھ  نآلا   . ةمتعم ةیبابض  ةيؤرلا  ریصتف  ةرخبألا  فثاكتت 
مالحألا بابض  اذھو  مونلل  ملستسا  دق  هنأ  مأ   ، ًایعاو لاز  ام  هنأو   ، هحوتفم

. ضماغلا
. وھ الإ  هبایغو  مھیعو  نیب  نوّزیمي  سانلا  لك 
؟ رخآلا وھ  مھو  مأ   ، رخآلا وھ  يقیقح  اذھ  لھ 

ديدحتلا هجو  ىلع  ركذي  . ال  فولأم هجو  زربي  ةقثاكتملا  ةیبابضلا  ةرخبألا  طسو  يف 
هجو مأ  ىرخألا  ةكلمملا  هوجو  نم  هجو  وھأ   . ةفرعملا مامت  هفرعي  هنكل   ، هآر نيأ 

؟ انھ هتایح  هوجو  نم 
. هتایح يف  اھدقتفي  ةیمیمحب  هرعُشيو  دودوو  فولأم  هجولا 

اًقیمع اًحضاو  هیتأي  توصلا  نأ  الإ   ، هركذت نم  ّنكمتي  مل  يذلا  هجولا  رغث  رتفي  ال 
: قیحس ٍّبج  نم  ّهنأك 

؟! نامیلس اي  ىسنت  تقحل   .. هيإ ـ 
نم هلأسي  لب   ، هیسن يذلا  ءيشلا  هنك  نع  لءاستي  نأ   ، ّدري نأ   ، ّملكتي نأ  دارأ 

؟ تنأ
وأ سرخلا  هباصأ  امنأك   ، توص هنع  ردصي  مل  لب   ، همف حتف  نم  ّنكمتي  مل  هنكل 

. هتوص سبتحا 
: قیمعلا توصلا  دواع 

؟ يدعب نم  ةياكحلا  لّمكت  مزال  كنإ  ریغص  تناو  كتلباق  امل  كل  تلق  شم  انأ  وھ  ـ 
؟ ادك دعب  ةرم  نم  رتكأ  اد  كل  تلقو 

رواحتلا ىلع  رداق  ریغ  وھو  ءاكبلا  يف  ةمراعلا  ةبغرلاو  زجعلاو  رھقلاب  سحأ 
. تالؤاستلا نع  حاصفإلا  وأ  ةباجتسالاو 

 ... ـ
لصحیھ كتيروو  كتدخأ  ينإ  عم   ... كیلع صخإ   .. نامیلس اي  تیسن  تنا  ىقبي  ـ 

. هيإ
 ... ـ

اي كببس  ذّفن   .. سيوك اد  فراع  تناو   .. ينبا اي  ببسل  قولخم  دحاو  لك  ـ 
. نامیلس

 ... ـ
كبیسأ نكمم  انأ  وھ   .. ينفوشتب شم  ول  ىتح  لوط  ىلع  كاعم  انأ  ؛  شقلقت ام  ـ 

؟ اًدبأ
 ... ـ

... ــــ نم كلااااااب  دخ   .. كسفن نم  كلاب  دخ   ... يبیبح اي  كسفن  نم  كلاب  دخ  ـ 
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هنع ّدني  ىتح  وأ  ةدحاو  ةملكب  قطني  نأ  عطتسي  مل  وھو  اًریخأ  هجولا  ىفتخا 
يذلا ءيشلا  ام  ؟  نم ؟  لجرلا اذھ  نم   . ةباجتسالا عاونأ  نم  عون  يأ  وأ  توص 

؟ هات امدنع  ةديدجلا  ةيانبلا  دنع  هلباق  نَم  وھ  نوكيأ  ؟  ریغص وھو  هلباق  نيأو  ؟  هیسن
يھأ ؟  هذافنإو هقلخ  ببسب  صاخلا  عوضوملا  كلذ  ام  مث  ؟  هيدل هلك  ّرسلا  نوكيأ 
هجولا نوكيأ  ؟  هقتاع ىلع  يتلا  ةبیجعلا  ةمھملاب  ِفتكي  مل  هنأك   ، ةديدج ةمھم 
نكلو ؟  ةدوعلا لاجعتساو  ءاعدتسالا  نم  عون  اذھو   ، رخآلا ملاعلا  ةكلمم  نم  ًاثوعبم 
ذنم هب  نوثیغتسي  اوناك  مھنأ  میحر  تاملك  ركذي  هنإ  ؟  ریغص وھو  هتلباقم  نع  اذام 
همولي اذل   ، ةیلبقتسملا هتّمھمب  هربخأ  يذلا  لجرلا  وھ  اذھ  نوكيأ  ؟  ةديدع تاونس 
هنكل  ، ةّكلمتم ةرھاق  ءيق  ةبغر  هیتأتف  هيرتعي  بیھر  نایثغ  ؟  نایسنلا ىلع  نآلا 
عادصلاو  ، ماكحإب طوبرم  هنأك  دودشم  هدسج   . هريرس نم  مایقلا  عیطتسي  ال 

راص دق  هدلج  نأك  هحضني  ريزغ  قرع   ، ترجفناو ةلبنق  اھنأك  هسأرب  حیطي  بیھرلا 
اي تنأ  نم  ؟  ةقناخلا ةرارحلا  هذھ  تءاج  نيأ  نم  لب   . قرعلل ةّبرسم  َّماسَم  ّهلك 
نم فالآ  ىلإ  ّلوحتت  هلخاد  دلاوتتو  جوازتت  يتلا  تالؤاستلا  ؟  تنأ نم  ؟  لجر
يف اھنم  أبتخا  املك   .. رعذ يف  اھنم  يرجي  وھو   ، هفلخ يرجت  ماھفتسا  تامالع 
يرجيو يرجي  ذخأ   . ناكملا لتحتل  مدعلا  نم  تّدلوتو  ترھظ  املك   ، نمآ ناكم 

هلك نوكلا   . بیجع رارصإ  يف  هءارو  يرجت  ةنونجملا  ماھفتسالا  تامالعو   . يرجيو
لاخدإ ىلع  رداق  ریغ  وھو  ةّدش  يف  ثھلي   . ةياھن ام ال  ىلإ  اًدتمم  اًّحطسم  راص 

. ةمومحم ةعرس  يف  طبھيو  ولعي  يذلا  هردص  ىلإ  ةونع  ءاوھلا 
. ةحوضفم ةرماؤم  يف 

. كانھو انھ  هتایح  هوجو  لك   ، بناج لك  نم  هب  طیحي  راص  يذلا  مدعلا  نم  قثبنت 
، هزواجتي ىتح  هھجو  نم  برتقا  املك  مظاعتيو  ربكي  مث  اًریغص  هجولا  روھظ  أدبي 

تارارش فذقت  ةمیظع  رانك  ةرياطتملا  هوجولا  ًايدافتم  ىرسيو  ىنمي  ىنحني  وھو 
. هوحن ةیئاھن  ال 

اھنأ الإ   ، ةيرحسلا هتعوطقم  هبشت  اھلك  ةیئاھن  ال  تامغن  دعاصتت  تمصلا  نم 
لكشب ةرملا  ولت  ةرملا  اھحیتافمو  اھتایحاتتفا  لّدبتت  لب   ، نمازتتو ضراعتتو  عطاقتت 

. جیجضلاب هبشأ  هلعجي  يوضوف  يئاوشع 
. هلك هدسج  اھل  ّجترا  ةمظاعتم  ةخرص  خرصیف  هتوص  ىلع  هترطیس  دیعتسي  نآلا 

ةنونجملا ماھفتسالا  تامالعو   ، ةجعزملا تامغنلاو   ، ةرياطتملا هوجولا  نیب  نمو 
. اذھ لك  نم  هلشتنت  اھنأك  هب  فتھت  يھو  همأ  هجو  زرب 

؟ َيانض اي  كلام   .. نااااامیلس  ... نااااااااااااااامیلس ـ 
. هیتخأ هجو  ّزیمي  أدب  اھفلخ  نم 

: ةیناث همأ  فتھت 
. نامیلس اي  كّمأ  دبك  اي  ّعلوم  نخس  داولا  اد   .. راااااھن اي  ـ 

: هتخأل ریشت 
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ّةتح ماكو  لخو  ّةیمب  تادامك  ةيوش  ِكوخأل  يتاھ  ءالآ  اي  تب  اي  ةعرسب  يرجا  ـ 
. ةعرسب تب  اي  يرجا  رزیلف ..» ـ« لا نم  جلت 

سحنلاب سيرعلا  ةمھَّتم  يكبتو  هنھنت  هراوج  ريرسلا  ةفاح  ىلع  تنسب  تسلج 
. علاطلا ءوسو 

: جّدھتم توص  يف  فنأتست  همأ  امنیب 
اي دوسحم   .. َيانض اي  كرمع  لوط  دوسحم   .. نامیلس اي  كرمع  لوط  دوسحم  ـ 
؟ ياااااازإ كیمحأ   .. يرمع اي  سانلا  نویع  نم  يازإ  كّیبخأ   ... بيرغلا نبا  اي  بيرغ 

طقسيو  ، يعولا نع  نیقیلا  هجو  ىلع  بیغیل  ةبسانملا  ةظحللا  يھ  كلت  تناك 
. ّةتبلا هیف  ءيش  ، ال  مات داوس  بھایغ  يف 

. تَمَصو  ... ءيش لك  ىفتخا  دقف 
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ترو ــ ـو ب يڤ . ٢١

لب  ، كابترالاو قلقلا  نم  اًریبك  اًردق  اھتّایط  نیب  ءيش  يأل  ىلوألا  ةبرجتلا  لمحت 
اذھ انحنم  يف   ، لشفت نلو   ، ایندلا لشفت  الو   . ءایشألل ةغلابملا  ةرظنلا  ًانایحأ 

ضعبلاو  ، فوخلاب رعشي  ضعبلا   . رخآو ناسنإ  ةبرجت  نیب  ام  فلتخي  ردقب  روعشلا 
نم خسار  نیقیب  نیَفلغملا  سأیلاو  طونقلاب  رعشي  ضعبلاو   ، ةرماغملا حورب  رعشي 
لكب اًقصتلم  لظي  اًدحاو  اًروعش  نكل   . اًمومع ةئیسلا  ءایشألا  وأ  لشفلا  راظتنا 

. ةشھدلا  ... ىلوأ ةبرجت 
اسنرفل ازیفلا  متاخب  ةشوھدم   ، اھدي يف  روبسابلا  ساسحإب  ةشوھدم  دنھ 
لكشو راطملل  يلخادلا  ءادنلاب  ةشوھدم   ، ةنولم ةيديرب  ةقاطب  هنأك  اھل  ادب  يذلا 

. عالقإلا ةقاطبو  تازاوجلا  ةفظوم 
اھتسیئرب تئجوف  هنع  اًضوع  نكلو   ، نآلا لامك  رتسم  لباقت  نأ  ضورفملا  نم  ناك 
اھتردتباف ديازتت  نأب  اھل  حمست  مل   ، اھناسل ةشھدلا  تدقعف  ایڤلیس  ةرشابملا 

: ةلئاق
ينمّھفو هلادب  انتعبو  ةئجافم  ةینات  ةيرفس  هل  تاج  لامك  رتسم  ؟  ِتقياضتا ؟  هيإ ـ 

يللا يف  ملكتن  نيزياع  ناشلع  ّالي   . عامتجالا يف  هناكم  اھلوقنھ  ةجاح  لك 
. ةرایطلا بكرن  ام  لبق  ةيوش  اسنرف  يف  هلمعنھ 

ةباشلا ةریتركسلا  نإف  اذل   ، رابتخالا نم  ٍعونك  هذھ  اھتيرفس  يف  اھنأ  دنھ  كردت 
. اھعاّستا يف  رصنلا  سوق  سفانُت  اًسوق  عنصت  ةماستبالاو  اھسأرب  تأموأ 

رتسم نع  اًضوع  ایڤلیس  دوجوو   ، نآلا اھلمع  سرامت  اھنأو   ، ةيدجلاب اھروعش 
اھتردق تعفد  لب   ، اھكابترا ىلع  بلغتلا  يف  اًریثك  اھتدعاس  لماوع  اھلك   ، لامك

نم عون  يأ  دیلولا  اھروبساب  يف  دجوي  ال  ىرخأ  دالب  ىلإ  شاھدنالا  ىلع 
. اھب ةصاخلا  ازیڤ » ـ« لا

اھرظنم ناك   . اميرب عون  نم  ًاّیلمع  اًملقو  دوسأ  تون  كولب  اھدي  ةبیقح  نم  تجرخأ 
ءيش لك  لعفت  نأ  لواحت  ىرخألابو  دي  ىلع  ةریبجلا  كلتو  ام  دح  ىلإ  اًكحضم 
اھرعش ةمّدقمو  اھتھبج  ىلع  راطإ  الب  يتلا  اھتراظن  ایڤلیس  تعفر   . دحاو نآ  يف 

: ةيرخس يف  مغمغت  يھو  معانلا  رقشألا 
هيإ ناشلع  لودو  ؟  دنھ اي  ماكلا  نرقلا  نم  ِتنإ  ؟ ! كیتسالب ملق  »؟ ! تون كولب   » ـ

ـه؟ للا ءاش  نإ 
: مغمغت يھو  تمثعلتو  دنھ  تكبترا 

. ِكتدایس تامیلعت  اھیف  لّجسأ  ناشلع  ـ 
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ةطیحملا تالواطلا  ىلع  نيرفاسملا  ضعب  هابتنا  راثأ  ٍلاع  توصب  اھتھقھق  تلع 
اھدي ىلع  تّتبر   . راطملا يف  ةرحلا  ةقطنملاب  فورعملا  ىھقملا  كلذ  يف  امھب 

: لوقت وھو   ، ةیئاقلت يف 
اھمسا داب !» يآ   » اھمسا نوف !» ترامس   » اھمسا ةجاح  هیف  يتنب  اي  ِتقولد  ـ 

لكو تالیميإ  يتعبتو  تنلا  ىلع  يشختو  ةجاح  لك  اھیب  يلمعت  تلبات !» »
بتكابو بتاكشابلا  ماظن  ناشلع   ، يرورض دحاو  كل  بیجأ  ينيّركف   .. ةجاح

. صلاخ لغشلا  يف  عفنتھ  شم  يد  كتدایس  تامیلعت 
. دعب اھفلأت  مل  رومأ  اھنكلو   ، اھل ةبسنلاب  ًالوھجم  الو  ًابيرغ  اھمالك  نكي  مل 

ةمداقلا امھتمھم  حرش  يف  أدبتل  ةرباع  تمص  ةظحل  يف  ةعيرس  ةرظن  اھل  ترظن 
اھنأ رعشتو  اًمامت  ةھبتنم  دنھ  تناك   . ةذاّخألا روطعلاو  ةيرحلاو  ةروثلا  يضارأ  يف 
نولصي امل  نولصي  سانلا ال  نأ  تكردأ  نآلا   . ةديرفلا ةبرجتلا  هذھ  نم  اًریثك  ملعتت 
ركذتت نآلا   . ام ءيش  ىلإ  لصي  يذلا  صخشلا  ّزیمي  ام  ءيش  كانھ   . ةلوھسب هیلإ 

عم اھتقلتخا  يتلا  ةبذكلا  كلتب  اھیبأ  نثارب  نم  ةبوجعأب  تلفت  نأ  تعاطتسا  فیك 
تظحال دق  اھنأ  نم  مغرلاب   . قوسد يف  ةضيرملا  اھتلاخ  ةرايزل  اھرفس  نع  اھمأ 

اھّمأ نم  تملعو   ، اھیلع قانخلا  قییضت  ىلع  اًصرح  لقأ  راص  دق  اھدلاو  نأ  اًرخؤم 
هذھ هزیكرت  لك  ىلع  ذوحتسي  اّمم  هلمع  يف  ةریبك  ةینوناق  ةلكشم  هجاوي  هنأ 
هل ركذتو  ءيش  لك  مغر  اھدلاو  ىلع  اًغلاب  اًقلق  رعشتسي  ناك  اھنم  ءزج   . ةرتفلا
اًءزج نأ  ركنت  الو   . ریخ ىلع  هرومأ  متت  نأ  هل  ّىنمتتو   ، اھعم هئافصو  ّهونح  تاقوأ 

فعاضتیس دب  ناك ال  هنأو   ، اھب ترداغ  يتلا  ةبذكلا  لایح  بنذلاب  رعشي  ناك  رخآ 
اھدلاو لخد  نإ  لعفتس  اذام  ةلھول  تّركف   . اھقفارم لامك  رتسم  تدجو  نإ 
هسفنل ءرملا  اھلأسي  يتلا  ةلئسألا  نم  فیخس  عون  اذھ  هوركم ! هباصأ  وأ  نجسلا 

ىثري وأ  هسفن  ءرملا  هركي  نأب  رمألا  يھتنیف  ةبراضتملا  رعاشملا  اھیف  طلتخت  ثیح 
. اھل

... دنھ ـ 
. ةینآلا ةظحللاب  اھّركذتل  اھیعو  رایت  نم  ایڤلیس  اھتلشتنا 

، امھنالباقیس نيذلا  ءالمعلا  ءامسأو  امھتالباقم  دیعاوم  تّنودو  دنھ  تھبتنا 
ةصاخلا ةيراتركسلا  ماقرأو  ءامسأ   ، لاقتنالا لئاسو   ، قدانفلا  ، نكامألا ءامسأ 

... ... و ، و ءالمعلا ءالؤھب 
لراش ىلإ  ةھجوتملا  ةلحرلاب  ةصاخلا  ةباوبلا  حتف  اھیف  تنلعأ  يتلا  ةظحللا  تناك 
مادم تناك  ىتح  قئاقد  الإ  يھ  نإو   . ایلیسرم ىلإ  باھذلا  لبق  تيزنارتك  لوجيد 
مون يف  طغت  تحار  مث  نینیعلا  يقاو  تدتراو  نذألا  تاعاّمس  تعضو  دق  ایڤلیس 
هذھ سفن   ، تيزنارتلل الإ  ظقیتست  ملو  ةلماك  عبرألا  تاعاسلا  لاوط  قیمع 
لقألا ىلع  وأ   ، مونلا نم  طسق  يأ  لانت  نأ  دنھ  اھلالخ  تلواح  يتلا  تاعاسلا 
نآلا اھنیيارشو  اھتدروأ  لالخ  جومت  تناك  يتلا  نیلانيردألا  ةیمك  نأ  الإ   ، ءاخرتسالا
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ذفنق رھظك  ةظقي  لظت  نأب  ةلیفك  تناك  ىلوألا  ةرملل  ةرئاطلا  اھبوكر  ةبرجت  عم 
. مايأ ةدعل  راثتسم 

تاظحالمو تاعامتجا  نیب  ام   ، ریخ ىلع  ایلیسرم  يف  نالوألا  اھاموي  ىھتنا 
اًدادعتسا اًِرّكبم  اھشارف  ىلإ  ایڤلیس  مادم  توأ  اھتداعكو   . تالباقمو تامیلعتو 

، نآلا تاطابترالا  نم  ةررحتملا  دنھ  تّللست  امنیب   ، ثلاثلا مویلا  تالباقمل 
تھجتاو اًفیفخ  ًاّیضاير  اًسابل  تدتراف   ، مادقألا ىلع  اًریس  ديزملا  فشكتستل 
توخیلاو دیصلا  بكارم  نم  تائملا  ثیح  ميدقلا  ءانیملا  وأ  تروب » ویڤ  ـ« لا بوص 
ةيدؤملا ةسیئرلا  عراوشلا  لخادم  لب   ، يھاقملاو ماعطلا  تالحمو   ، ةیسارلا
هكاوفلاو كمسلا  يعئابب  ّجعي  ناكملا  ناك  حابصلا  يف   . اھریغو قوستلا  تالحمل 

كلذ ناك  دعبلا  ىلع   . قاّشعلاو حایسلاب  ءيلم  ناكملاف  نآلا  امأ   ، ىرخألا ةيرحبلا 
ىتفلا توص  ناك   . روسكملا اھنامك  نآلا  تّركذت   ، راتیجلا ىلع  هتاتفل  ّينغي  يتفلا 
قالغإ تمكحأف  ةئجافم  ةدورب  اھترتعا   . ةاتفلا ىلع  ةيداب  قشعلا  تارظنو   ، اًقئار
يھف  ، عوجلاب تّسحأ   . ریسلا تفنأتساو   ، هيدترت يذلا  فیفخلا  تیكاجلا  ةتسوس 
يف ةلیلقلا  تاھورویلا  ىلإ  ترظن   . لمعلا ءاشع  يف  ًاّیلعف  ماعطلا  لوانتت  مل 
ّابُروأ لك  يفو  انھ  اھنومسي  يتلا  امرواشلا  نم  ةریطش  لوانتت  نأ  تّررقف  اھبویج 
نم مھبلغأ  معطملا  دّاورو  اطنط  نم  رجاھم  يرصم  معطملا  بحاص  رنود .»  » ًابيرقت
لدانلا ّتیحو  ةغلاب  ةیھشب  رنود » ـ« لا تلكأ   . نیيرئازجو ةسناوتو  ةبراغم   ، برعلا

اھتیسنرفب تعاطتسا  اھنأ  الإ   ، نآلا ةقلغم  لاحملا  بلغأ  تناك   . ةقیقر ةماستباب 
رحس  » . نآلا همامأ  فقت  يذلا  لحملل  ریثملا  مسالا  أرقت  نأ  اھب  سأب  ال  يتلا 
جاجز فلخ  ةریبك  ءارمح  ةتفال  مث   . نیتملكلا طسوتت  ءارضخ  ةمجنو  برغملا »
ةءارق فادصأو –  عدو  ةءارق  لاحلا –  يف  كظح  كل  أرقن   » اھیلع بوتكم  لحملا 
دحلا اذھ  دنع  تفقوت  ـ »... درنلا  ةءارق  فكلا –  ةءارق  توراتلا –  قاروأ  ناجنف – 

رارمتسالا يف  اھیف  ركفت  تأدب  يتلا  ةظحللا  يفو   ، ةفیفخ ةماستبا  تمستباو 
اھلأس يبرغم  هنأ  هتامسق  نم  ودبي  باش  لحملا  لخاد  نم  اھل  زرب   ، ریسلاب

: بدأ يف  ةیسنرفلاب 
. كلذ يف  اًّدج  ةرھام  ةرّاون  ؟  ةسنآلا اھتيأ  كظح  ةفرعم  يف  نیبغرت  الأ  ـ 

؟ ةرّاون ـ 
ينیعد ّالك ! ّالك ! ؟  ِتنأ نيأ  نم   . رمألا يّبرج   . لضفألا اھنإ   . برغملا نم  اھنإ  لجأ ! ـ 

؟ حص ؟  رصم نم  تنأ   . مممممما  . نّمخأ
. ًاباجيإ اھسأرب  تأموأ  نأب  تفتكاف   ، اھنم تلفت  ةكحض  تداكو  دنھ  تمستبا 
يف ام  اًئیش  نأ  الإ   . ًابيرم ودبي  ناكملاو   ، رخأتم تقولاو   ، ةفئاخ اھنأ  رمألا  ةقیقح 
اھعم دجوي  اھنأ ال  امك   ، فئاز لكشب  ولو  اھانأمط  هتقيرطو  يبرغملا  باشلا  ةجھل 
نود نآلا  اھبلط  باشلا  اذھ  نأ  ولو  وروي  نيرشعلا  ىدعتي  اھتزوحب ال  ام   . هاشخت ام 
فتھ ةیسنرفلاب  ثيدحلاب  اًرمتسم   . رطاخ بیط  نع  هايإ  مھتطعأل  ديدھت  يأ 

: اًعّجشم
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؟ نآلا كيأر  ام   ، رصم نم  انتخأل  مصخ  لمعب  موقنس  اًنسح ! ـ 
نأ اھبلاطي  طقف  دحاو  توصو   ، ةوعدلا هذھ  لوبق  نم  اھعنمي  اھلخاد  توص  فلأ 
لتق دق  لوضفلا  نإ  نولوقي   . اًمئاد زوفي  يذلا  توصلا  وھ  اذھ   . ةبرجتلا ضوخت 

. ةفعاضم اًفاعضأ  رشبلا  نم  لتق  دق  لوضفلا  نأ  نوفرعي  ، ال  ةطقلا
يف اھسفن  ةایحلا  يف  ةديدج  ةربخ  موي  لك  بستكت  يتلا  ةباشلا  تدجو  اذكھ 
وأ ةّمونملاك  تناك   . اذكھ اھتقث  بستكا  نيأ  نم  فرعت  يذلا ال  باشلا  يبرغملا  رثإ 

ءودھو ةبيرغ  ةنینأمط   . ءادوس رطاوخ  يأ  اھتّالیخت  ةيرحاس  مدھي  ملو   ، ةروحسملا
ّقبعت يتلا  ةیقرشلا  روخبلا  حئاورو  ةتفاخلا  ءاوضألا  هیلع  دعاس  ديدش  يسفن 
راجحألا نم  ةعونصملا  لسالسلاو  ةنولملا  ةفیفشلا  تالالغلا  كلت  عم  ناكملا 

اًّوج ناكملا  ىلع  يفضت  يتلا  ءایشألا  كلت   ، ةھدرلا فقسو  طئاوحلا  ىلع  ةميركلا 
، ةياغلل ةكیمس  دیجاجسلا  تناك   . ةلیلو ةلیل  فلأ  تيداوحب  هبشأ  اًذاّخأ  ًاّيروطسأ 
وأ يمطخلا  ىولح  نم  اًضرأ  أطت  كمادقأ  نأ  رعشت  كلعجي  يذلا  دحلل 

عومشب ةنولم  ةیجاجز  باوكأو  ةریبك  ةيراّخف  يناوأ   . اھنوّمسي امك  ّولیمشرام  ـ لا
. رايرھش طالب  تاصقار  نھنأك  صقارتت  ًالالظ  يفضتل  اھبھل  صقارتي  اھلخاد  ءاضیب 

ةحارلاب الإ  رعشت  الف  ناكملا  اذھ  حور  رعشتست  يھو   ، اھب ةصاخ  حاورأ  نكامألل 
راظتنالاو سولجلل  اھوعدي  وھو  باشلا  يبرغملا  توص  ىلع  تقافأ   . ءاخرتسالاو
شوقنلا سفن   ، ناولألاو شوقنلاب  ةنادزملا  ةریثولا  ةیبرغملا  كئارآلا  دحأ  ىلع 

طئاوح نم  ءيش  لك  وسكت  يتلا  ةیھازلا  ةیبرغملا  ءاسفیسفلاو  ناولألاو 
تاذ ةكيرألا  كلت  يف  سطغت  اھنأك  اھسفن  دنھ  تّسحأ   . ثاثأو ٍناوأو  تالواطو 
هتلأس ول  ّتدو  يذلا  يبرغملا  باشلا  وحن  تتفتلاف   ، معانلا يلمخملا  سململا 
تأدب يتلا  ةظحللا  يفو   ، ةأجف ىفتخا   ، ةأجف رھظ  امك  هنأ  الإ   . نآلا همسا  نع 
ةعماللا ةضفلا  نم  ةیبرغم  ةینیصب  اھیلع  لبقي  هب  اذإ   ، هنع ةثحاب  اھیف  تفتلت 

فافش يناوجرأ  يجاجز  بوكو  ةنخاسلا  ةرخبألا  هنم  دعاصتت  ریغص  دّارب  اھیلع 
بص يف  باشلا  أدب  ةغلاب  ةراھم  يف   . ةيرئاد ةعبرمو  ةثلثم  شوقنب  ّنيزم  ریغص 
راسم ىلع  ظفاحي  هنأ  الإ  ًایلاع  دّاربلا  عفريو  عانعنلاب  رضخألا  يبرغملا  ياشلا 
هرظنم اھّركذ  اذامل  دنھ  يردت  ، ال  داربلا ةھوف  نم  قفدتملا  ریغصلا  ياشلا  لالش 
ّةبحرُملا باشلا  ةماستباو  ياشلا  ّبص  توص  ناك   . رصم يف  سوسقرعلا  يعئابب 

ال ردصم  نم  نآلا  اھناذآ  غدغدت  تأدب  يتلا  ةتفاخلا  يقیسوملا  كلتو  حئاورلاو 
اھساسحإل ةاعدم  اھلك  ةئفادلا  ةرخبألا  كلتو  بوكلاو  دّاربلاو  ةینیصلا  كلت   ، هفرعت

يھو ذّذلت  يف  ياشلا  فشرت  يھو  اھینیع  تضمغأ  اھنإ  ىتح   . ةغلاب ةداعسب 
ياش بوك  ّذلأ  دب  ال  هنأو   ، لبق نم  ياشلا  اذھ  لثم  قذت  مل  اھنإ  اھسفنل  لوقت 

. اھتایح يف  هتبرش 
. فوخ وأ  ّككشت  نود  رومألا  نايرج  قسنل  ةملستسم  تناك  اھنأ  اًّدج  بيرغ 
يدترت ةباش  ًةنتاف  تدجو   ، ةرّاون ةلباقمل  اًمامت  ةّدعتسم  تناك  يتلا  ةظحللا  يفو 
رصحي ضيرع  مازح  هلو  ةضفلاو  بھذلا  طویخب  ّزرطم  لمخملا  نم  رمحأ  ًاناطفق 
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ةیغيزامألا ةضفلا  وأ  ةرقنلا »  » نم ةعونصملا  ّيلحلاب  ةنادزم   ، ةقانأ يف  اھرصخ 
لوحو سأرلا  قوفو  ةبقرلا  لوح   ، ةميركلا راجحألا  نم  ّىتش  ٍفونصب  ةّعصرملاو 
بلغأ يف  میمصتلاو  لكشلا  ةبيرغ  ةریبك  متاوخ  لكش  ىلعو  نیمصعملا 
تناك راصتخاب   . نیتیفاحلا اھیمدقو  اھيدي  ىلع  ءّانحلا  شقن  اًضيأ  اھتفي  مل   . اھعباصا

. اھینیع لخاد  هارت  ام  لك  يوتحت  ول  هیف  دوت  يذلا  ردقلاب  نیتعستم  دنھ  اتقدح 
: ةیبرغملا ةیبرعلا  ةغللابو  قیقر  توص  يف 

. فّازب انیتّرون   . ِكیب ابحرم  ـ 
: لوقت يھو  جرح  يف  ةاتفلا  تكحض 

؟ كاي  ، شینیتمھف ام  كیف  ةنياب  ىسنأ ! اميد  ـ 
مل اھنأب  نایشت  ناتللا  اھانیعو   ، رغافلا دنھ  رغث  اھلباق  نأ  دعب  ةیناث  اھسأر  تضفن 

: مالسلاب اھدي  ّدمت  يھو  ةیبرغملا  ةنتافلا  تمستبا   . ءيش يأ  اھنم  مھفت 
. ةرّاون  .. كتخأ ـ 

دمت يھو  اھعاستا  اھتماستبا  تدادزا  دقو  ةریثولا  اھتكيرأ  نم  ةبوعصب  دنھ  ّتبھ 
دجتس اھنأ  تنظ  اھنأ  امك   ، ًاّیصخش اھتاقالمل  جرختس  ةرّاون  نأ  ةقّدصم  ریغ  اھدي 
يف ءيش  لكل   . رّیكس لجرك  نشخ  توصبو   ، ةدحاو نیعب  امبر   ، زوجع ةأرما 
هذھ أطخ  فشتكن  اًمئاد  اننأ  نم  مغرلاب   ، انلوقع يف  ةقبسم  ةینھذ  ةروص  ةایحلا 

. ةروصلا
؟ ّحصلاب  ، ةكيرت وبأ   ، موثلك مأ   ، مامإ لداع   ، ةيرصملاب ریغ  كاعم  رضھن  اغم  ـ 

يأ نع  فلتخي  مل  يذلا   ، لخادلل اھعبتت  نأ  دنھل  ریشت  يھو  كحضلا  تفنأتساو 
ةفاضإلاب  ، ةبعرم ةیغيزامأ  سوؤرل  تاتوحنملا  كلت  هیلع  تداز  نإو   ، جراخلاب ءيش 
. اًریثك ىوقأ  انھ  روخبلا  ةحئار  نأ  امك   ، ةشكرزم عوردو  فویسو  بارح  ىلإ 

. ةرّدخم هبش  يھو  ةرّاون  ةرحاسلا  ةنتافلا  مامأ  دنھ  تسلج 
؟ كلاح فیك   .. .. آ ريِدك ـ 

. ریخب اھنأ  ةمالع  اھسأرب  دنھ  تأموأ 
ُنْشأ  ، ةولح  .. آ  .. ةنیيوزو  ، ةباش ِتنإ  ؟  كظح يفرعت  ةزياع  هیل   .. آ  .. شالع ـ 

؟ كمھي يللا  هيإ  ووووووي ! ؟  كمھیك
زياع شم  ؟  لبقتسملا فرعي  زياع  شم  دح  هیف  ّوھ  سب  شفرعا ! ام  ةقیقحلا  ـ 

؟ هيإ هیف  ةركب  فرعي 
. كدي ينیطعا  ـ 

. زیكرتو نّعمتب  هطوطخ  يف  رظنت  علاطلا  ةئراق  تأدبف  ةمیلسلا  اھدي  دنھ  تّدم 
مث  ، ءطب يف  ىلفسلا  اھتفش  ضعت  مث   ، ةيانعب نیجوجزملا  اھیبجاح  نیب  ام  ّقیضت 

كحضلا نم  اھسفن  عنمت  دنھو   ، ىرخأ ًانایحأ  ءارولل  اھسأرب  دوعتو   ، ًانایحأ ضمغت 
نیب رقتسم  اھّفك  امنیب   ، اھمامأ سوقطلا  كلتب  موقت  ةرّاون  ىرت  يھو  ةبوعصب 
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. نیتئفادلا اھیتحار 
. ِتنُك ام  ْنِیف  يناعتك  اميد  ِتنإ  ـ 

: ةلئاق ديدش  بارغتساب  اھل  ترظن  يتلا  ةرّاون  يدي  نم  اھدي  دنھ  تبحس 
؟ شالع ـ 

: تلاقف ًاّیفرح  هِعت  مل  ول  ىتح  مالكلا  ىنعم  مھفت  تأدب  دق  دنھ  تناك 
ّبرجأ ةزياع   ، رصم يف  ةدوجوم  شنوكت  ام  ةجاح   ، ةینات ةجاح  ّبرجأ  ةزياع  ـ 

. اھّبرجأ ةزياعو  نامز  اھنع  تيرق   ، توراتلا
. نیغبت شافیك  ـ 

اھنكل ةنیشتوكلا  قاروأب  ةھیبش  قاروألا  نم  ةعومجم  تبلج  اھتلواط  ايانث  نیب  نم 
نیتعستملا دنھ  يَتقدحب  رثكأ  اھرظن  زكرت  ةرّاون  تأدب   . ةشكرز رثكأو  اًمجح  ربكأ 

. ًالصأ
؟ كوأ  .. يرصملاب  .. ؟ آ اّخاو  .. يرصملاب ـ 

. كوأ ـ 
ىنعم اھیل  ةقرو  لك   . ةقرو كماّدق ٧٨   . ملاعلاب ورات  رھشأ  اداھ  ایلیسرم  ورات  ـ 

؟ ّيلع ةمھاف   . سناریفيد
. باجيإلا ةمالع  دنھ  ّتزھ 

نع ةدحاو  ةحمل  كل  لوقن  بحنب  سب  يداھو  ةيرجغلا  ةقيرطلا   . قرط عبرأ  ِكیف  ـ 
ثالث يبحستب  اميد  فّازب  ةعيرس  يداھ   . لبقتسم نع   ، رضاح نع   ، يضام
كطیحم يف  ددحم  لاؤس  ةباجإ  وأ  نیعم  عضول  يداھ  ةلداعلا  ةقيرطلا   . تاقرو
يبحستب يداھ   ، نیغبت شافیك  يفطاعلا  وأ   ، ينھملا كطیحم   ، يعامتجالا

، ةنیعم ةلاحل  ةبسنلاب  لبقتسملل  نامیلس  كلملا  ةقيرط   . تاقرو سمخ 
ةقيرط ریخألا  يفو   . صنلاب ةقروو  دواد  ةمجن  فیك  تاقرو  عبس  يبحستبو 

، تالاجملا شّالكو  اًّدج  نیحضاو  ةقرو  شاطعبر  يبحست  اميدو  شاطعبرلا 
. هاجتالا كنوطعي  طسولاب  نیتقاطبلا   . حورلاو سنجلاو  ةفطاعلا   ، لمعلا  ، ةرسألا

: ةنوتفملا هبشي  امیف  تفتھف   ، ًاّیئاقلتو ًالھس  دنھ  رایتخالا لـ ناك 
. نامیلس ناطلسلا  كلملا  يدصق  نامیلس ! ةزياع  ـ 

. فّازب ةنیيوز  ـ 
دمت يھو  ةتفاخ  ةدعر  دنھ  ترتعا   . ةقئاف ةراھم  يف  تاقاطبلا  اھمامأ  تدرف  اذكھ 
يولعلا نكرلاب  ةرّاون  اھتعضوف   . ىلوألا ةقاطبلا  طاقتلال  ةشعترملا  ةمیلسلا  اھدي 
نكرلل ةثلاثلاف   ، يلفسلا ثلثملا  سأرل  ةیناثلاف   ، ةیسادسلا ةمجنلا  نم  نميألا 
ثلثملا سأرل  ةسماخلاف   ، نميألا يلفسلا  نكرلل  ةعبارلاف   ، رسيألا يولعلا 

. فصتنملا يف  ةعباسلا  اًریخأ  مث   ، رسيألا يلفسلا  نكرلل  ةسداسلاو   ، يولعلا
. ةمظتنم ةليوط  تارفز  اھبقعي   ، ةقیمعلا سافنألا  نم  ةعومجم  ذخأ  يف  ةرّاون  تأدب 
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نكمتت مل   ، اھیتفشب اًتفاخ  اًئیش  مدمدت  تأدب  مث   ، رثكأ وأ  ةقیقدل  اھینیع  تضمغأ 
. لاحلا ةعیبطب  هعامس  نم  دنھ 

ضومغو  ، لمعلاب رتوتو  قلق   ، تیبلا يف  لكاشم  اميد   ، ضومغلا ىلوألا  ةقاطبلا  ـ 
، ال ساّسح نازیم   ، نازیملاب شّالك   . رثكأ طابحإ   ، ریثك لمأ   ، بجاو رذحلا   ، ةفطاعلاب

. طارفإ ، ال  طيرفت
يف كسفن  يرمثتسا   ، ةمیكح  ، ةمیلس تارارق  يذخ   ، ةنھكلا ةیناثلا  ةقاطبلا  ـ 

. كنم تحار  ول  فّازب  يمدنتَغ   ، يحور  ، يریس  ، ةصرف شاقوف  اذإ   ، ةحجان عيراشم 
، عقوتم ریغ  حاجن   ، ءاكذ  ، ةعاجش  ، میمصت  ، فّازب ةدارإ   ، دّالجلا ةثلاثلا  ةقاطبلا  ـ 

. بوسحم نوكي  لزانت   ، ةزيرغلا ىلع  ةرطیس 
يلواح  ، ةطرو يف  ِكیب  يراد  شم  يللا  بوبحملا   ، ةلواحملا ةعبارلا  ةقاطبلا  ـ 

. فّازب رطخ   ، رطخ يف  وھ   ، هيدعاست
، سومش  ، بكاوك  ، رمق  ، موجن  ، ءامسلا يف  رسلا   ، رمقلا ةسماخلا  ةقاطبلا  ـ 

. ينات ملاع 
، نحللا يف  رسلاو   ، دوجوملاو دوشنملا  نیب  طیسو   ، ابابلا ةسداسلا  ةقاطبلا  ـ 

. سانلاو سانلا  نیب  مالسلاو 
اقب  . ةلادعلا  ، دنھ اي  ةلادعلا   ، وھ هنم   ، كنم شم  سب   ، ةلادعلا ةریخألا  ةقاطبلا  ـ 

. ةلادعلا  ، َياعم
اھرغث ّرتفا  نیحو   ، اھتاملك ضومغو   ، اھمسا ةفرعم  ةیفیك  نم  دنھ  تكبترا 
تّایط نیب  نم  تجرخأ  مث   ، دنھ مف  ىلع  اھتبّابس  ةرّاون  تعضو   ، لاؤسلل
عورأ ىرت  مل  ةیفاص  ءارمح  قیقع  ةرجح  اھنم  ىلدتت  ةعیفر  ةیضف  ةدالق  اھسبالم 
دنھ عباصأ  تّمض  مث  دنھ  دي  يف  اھتنفدو  اھدي  يف  اھتّروك   . اھتایح يف  اھنم 

. اَھیطغتل
! سناشت نوب  شیقلقت ! ام  وداك ! ـ 

تقو اھیلع  ّرم  نیحو   ، اھناسل ةأجافملا  تمجلأف   ، اھمامأ نم  ةأجف  تفتخا  مث 
مدعلا نم  قثبنا  هنأك  اھمامأ  باشلا  تدجوف   ، اھسفن ءاقلت  نم  ّللستت  تأدب   ، ٍفاك
ةذوخأمو ةمثعلتم  دنھ  تناك   . جراخلل اھداتقي  أدبو   ، هھجو ىلع  ةماستبالا  سفنب 

، باسحلا نع  باشلا  يبرغملا  تلأس  نیحو   ، ةرّاون هتلاق  يذلا  مالكلابو  ةبرجتلاب 
: ةیناث دوقنلا  اھل  داعأ 

. رصم نم  يتخأ  سناشت  نوب   . وداك ىقبي   ، وداك تلاق  ةرّاون  ـ 
نع تأفطنا  دق  راونألا  تناك  ةیناث  يفو   ، هءارو بابلا  قلغأ  مث  قيرطلل  اھّملس 
يف عراشلا  يقابك  لحملا  قرغیل   ، ةیمامألا ةھجاولاو   ، ةتفاللاو  ، لحملا مسا 
ةبلصلا ضرألا  ىلع  ةبرطضملا  دنھ  تاوطخ  عقو  ىوس  هعطقي  ال  تمصو  مالظ 

. قدنفلل ةدوعلا  قيرطل 
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عیمج ـ لل ىّم  حـ . ٢٢

. فولأم هجو  هنم  زربي  فیثك  بابض 
. ءامس الو  هیف  ضرأ  ءاضف ال  يف  حباس  قيرغ  هنأك  رعشي 

هنم برتقي  يذلا  فولأملا  هجولا  هابتنا  بذج  ًالواحم   ، اھاري ال  يتلا   ، هيدي دمي 
ودبي  . ام دح  ىلإ  ةبضاغ  ةمئال  هجولا  تامسق  ودبت   . رثكأف رثكأ  هحمالم  حضتتف 

بطاختلا عاونأ  نم  عونب  هبطاخت  اھنأك   ، كرحتت مل  هھافش  نأ  مغر  هبطاخي  هجولا 
: ةفش تنبب  سبنت  نأ  نود   ، هلوقت ام  مھفیف   ، يریثألا

؟ انھ رضتحن  اننأ  ملعت  الأ  ؟  نامیلس اي  ریخأتلا  اذھ  لك  اذامل  ـ 
؟ دنھ ـ 

؟ ناطلسلا اھيأ  ةناحير  لب  ـ 
. توماب نوكأ  ام  يزو   .. يوق نّایع  انأ  ـ 

. كراظتنا يف  كّتیعر   . كلذ نم  رثكأ  كوجرأ  رّخأتت  ـ ال 
! ناااااااااّایع ـ 

. رخأتت ـ ال 
. هنم قثبنا  يذلا  يبابضلا  مدعلا  يف  هجولا  ىفتخا  مث 

ام ةضماغلا  ىّمحلا  كلتب  هضرم  ىلع  ّرم  دقف   . ةياغلل ةئیس  نامیلس  ةلاح  تناك 
وأ هلاخ  امبرو  هتاوخأو  هّمأ  ىریف  ًالیلق  اھنم  قیفي   . ديزي وأ  نیعوبسأ  نم  برقي 
ةرم عقي  نأ  ثبلي  ام  مث   ، نآرقلا نم  رسیت  امم  هل  نوؤرقيو  هنوّضرمي  هراوجب  همع 
طئارش عجرتسيو   ، فایطألاو هوجولا  هروزت   . اھھبشي ام  وأ  ةبوبیغلا  نثارب  نیب  ىرخأ 

. ناك امك  ءيش  لك  دوعیف   ، ةیناث قیفي  مث   . نيرضتحملاك  ، ثادحألاو تايركذلا 
ضفري ناك  هنكلو   ، ةربخ رثكألا  ءابطألا  ثیح  ةرھاقلل  هلاسرإ  يف  اوّركف  مھنإ  ىتح 
تلاطو هدسج  نھو   . ةلیلق تاعاسل  الإ  مودي  ال  يذلا   ، نّسحتلاب ًّاللعتم  كلذ 

وھ ام  ّيركبلا  اھنبا  هب  ام  نأ  ةنقوم  هّمأو   . بيذاجملاك راصف  هرعش  ثّعشتو   ، هنقذ
مھنأل اھرثأ  نم  تومیل  لبق  نم  هدلاو  عم  ثدح  امك  اًمامت   ، دسح وأ  ّسم  لعف  الإ 

نأ اًضيأ  نامیلس  كردأ   . هتاذ ریصملا  اھنبال  بغرت  ال  يھو  هذاقنإ  نم  اوّنكمتي  مل 
ةلھولا ذنم  هّفرعتي  مل  فیك  بّجعتو   . هدلاول ناك  ىّمحلا  لبق  هراز  يذلا  هجولا 

لفط وھو  ةدیعبلا  ةيانبلا  راز  امنیح  هآر  يذلا  هجولا  سفن  هنأ  ركذي  نآلا   . ىلوألا
هسفن دھجأ   ، كاذنآ ثادحأو  راوح  نم  امھنیب  راد  ام  دعب  ركذي  مل  هنكلو   ، ریغص

. ىّمحلا رثأ  نم  اًّشوشم  ناك  هنھذ  نكل  ثدح  ام  ركذتیل 
. تومي وھ  امبر  وأ   ، ام وحن  ىلع  نوعلم  هنأ  اًكردم  هّكلمتي  فوخلاب  نامیلس  سحأ 
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بیعالأ الإ  يھ  ام   ، هل ثدحي  ام  لكو   ، هلقع يف  هّتلع  نأ  هقطنمل  برقألا 
. هلقع يف  بیعملا  ءزجلا  كلذ  اھسرامي 

. اھباعیتسا ىلع  انتردق  نم  رثكأ  نوكت  ًانایحأ  ةقیقحلا 
هب ءوني  ام  قئاقحلا  نم  هتّایط  نیب  لمحي  ًاّیقیقح  هل  ثدحي  ام  لك  نوكي  نأف  اذل 

. لاجرلا ىتعأ 
؟ ًاّیبن وأ  ّّصلخم  اً نوكي  نأ  هل  ّىنأ 

لّمحتي تاوَخأو  ةنھاو  مأب  ّلبكملا   ، بألا میتیلا   ، ةطیسبلا ةدلبلا  نبال  فیك 
ّهنف تبثیل  ةیساقلا  ةنيدملا  يف  فافكلا  حفاكي  يذلا   ، دعُب نع  نھتیلوؤسم 

؟ ًاّیبن وأ  اًّصلخم  نوكي  نأ   .. هعادبإو
. ةصاخلا هتروطسأ  ذفني  نأ  ديريو  ةیتاذلا  هتقیقح  نع  ثحبي  طقف  وھ 

. هلوح نَم  تاویحل  اًحلصم  نوكي  وأ  ةیفخ  ملاوع  ذقني  نأ  ديري  ال 
. هنوكي نأ  عیطتسي  ام  ىوس  ديري  ال 

؟ هنوكي نأ  عیطتسي  ام  ّانم  ٌّيأ  كردأ  ىتم  ذنم  نكلو 
مايألا لالخ  بیبط  وأ  جالع  امنود  ًاّیئاقلت  نّسحتي  هسفن  نامیلس  دجو  اذكھ 

. ةسّدقملا هتمھم  يف  رمتسي  نأ  يف  هل  بغرت  رادقألا  نأكل   ، ةیلاتلا ةلیلقلا 
ةرجحلا كلت  يف  لیئضلا  هرحج  ىلإ  دوعي  نأ  وھ  هلعفي  ام  لضفأ  نأ  دجو  اذكھو 

امبرو  .. ىرخأ ةرم  ةكلمملا  روزي  نأ  نم  هل  دب  ال  هنأو   . حوطسلا ىلع  ةریغصلا 
. ةریخأ

. اًضيأ يھ  ةنعللا  ةباثمب  ّانع  ةبئاغلا  ةقیقحلا 
. اھفشكب الإ   .. اھنم ّصلختلل  لیبس  الو 

٭ ٭ ٭
ىرخأ اًروصو   ، اھتبوطخ لفح  روص  ّبلقت  الع  تذخأ  اھب  صاخلا  بوتباللا  ىلع 

. هدوجوب ةعنتقم  ریغ  اھنكلو   ، ام ءيش  نع  ثحبت  تناك   . رساي اھبیطخب  اھعمجت 
، رثكأف رثكأ  روصلا  ّربكت   . اھتایحل ِسیئرلا  ِّكرحملا  كلذ   ، اھفغش نع  ثحبت  تناك 
، ىلوألا روصلا  ةعومجم  يف  رثكأ  امبر   ، رساي ينیع  يف  ةقیقح  ةداعس  ىرتل 

قسانت  ، روصلا يف  ةّدیج  عاضوأ  ذاختا  ىلع  اھتردق   ، ةیكذلا اھتاماستبا  ىرت  امنیب 
اھنكل  . ًءاسم مأ  تناك  اًراھن   ، ريوصتلا تاقوأ  عم  اھّجربت  قاّستا   ، اھسبالم ناولأ 
اھارت تناك  يتلا  ةوذجلا  كلت   ، اھینیع يف  ةعمللا  كلت  ىلع  روثعلا  يف  تلشف 

نأ تراتخا   ، ءوبخم فلم  وحن  ةقیقدلا  اھلمانأب  تلقتنا   ، اھنم يعو  نودو   . اًمود
اھتعمج يتلا  يضاملا  روص  ىوس  نكت  مل  عبطلاب   . تافلملا تارایتخا  نم  هرھظت 

اھنأ رمألا  سیل   . روصلا يتعومجم  نیب  ةیلج  ةحضاو  قورفلا  ودبت  نآلا   . نامیلس بـ
لخاد ةدقتملا  ةوذجلا  كلت  رعشتست  تناك  اھنأل   ، دعسأ تناك  اھنكلو   ، رغصأ تناك 

. بيرغلاو ریثملاو  ديدجلل  اًمود  ةقّاوتلا  ةرماغملا  حورلا  كلت   . اھحور
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غارفلاب اھساسحإو   ، ًایفاك اًدبأ  نكي  مل  اھنأشبو  اھب  دعابتملا  اھيدلاو  مامتھا 
ةھكنلا كلت  نع  اًمود  ثحبت  تناك   . اھرمع لاوط  اھاقشأ  ةلوھس  لكبو  مئادلا 
ظافتحالا نم  نكمتت  مل   ، اھتدجو دق  اھنأ  ّتنظ  نیحو   ، اھمّايأو اھتایحل  ةدوقفملا 

. ىرخأ ةرم  ةيواخ  تراصو  قاذملا  لاز   . لوطأ ةرتف  ةھكنلا  هذھب 
رارصإلا اھیلع  ودبيو   ، تباث لكشب  ةیسنملا  ةفرغلا  باب  ضبقمب  كسمت  يھ  نآلا 

اذھ ةجیتن  ثدحي  دق  امل  تارابتعا  وأ  تاباسح  يأ  نود  هحتفل  اًمُدُق  يضملا  يف 
. نعرألا ّفرصتلا 

. رطخألا فلملا  نم  اًثیثح  برتقتل   ، روصلا فلم  نم  جرخت 
. ّرركتم ریغ  ديرف  مساك  اھمسا  لمحي  يذلا  يتوصلا  فلملا  كلذ 

. روصلاك ةءوبخم   ، هنم ةخسن  اًضيأ  انھ 
توصلا جرخمب  اھتلصوأو   ، هعمستس ام  عم  اھّتیلكب  دّحوتتل  نذألا  تاعامس  تعضو 

. ةفیفخ ةشاعترا  يف  ةزفحتملا  اھتبابسب  تبرتقاو   . اھزاھج يف 
. ةلھول تددرت 

رداغ دق  مھسلاف   ، ددرتلل لاجم  ةّمث  دعي  ملو   ، اھرمأ تمسح  دق  تناك  اھنكلو 
. عجارتلل لاجم  ةمث  سیلو   ، هسوق

ربع ّللستي  رحسلا  ةكرات   ، اھینیع تضمغأو   ، قایتشالا ىھتنمب  رزلا  تطغض 
. اھحور لك  ىلإ  هنمو   ، اھلقعف  ، اھینذأف  ، كالسألا

لفسأ فلأ  تاشارفو   ، اھھافش يف  ةشاعتراو   ، اھقلح يف  اًفافج  ترعشتسا 
. اھتدعم

. ةدشب تّھوأت 
. اھنع ًابصغ  باسنت  اھعومد  تأدبو 

مرمرعلا لیسلا  هفرجو   ، ّدسلا ّدھنا  مث   ، ّدرمتم عومد  ةعضب  لكش  ىلع  رمألا  أدب 
. رھن بصمك  عومد  نم 

، اھران تكذأ  دق  يھ  اھ  اًموي  ئفطنت  مل  ران  ةوذجو   ، اھلخاد رعتست  ةدقتم  ران 
. ًالاعتشا اھتدازو 

. قمحلاو ءابغلاو  ّعرستلاو  مدنلاب  رعشت  نآلا 
؟ ةیقیسوم ةعوطقم  هل  ّفلأ  صّخش  نم  للملاب  اًّقح  ءرملا  باصيأ 

؟ جضنلا مدعو  ةجاذسلاو  ةنوعرلا  نم  ردقلا  اذھب  تناك  فیك 
؟ نآلا يھ  نيأ 

لك لب   ، اھیف ءيش  لك   ، ةيداع ةایح  يف   ، يداع ناسنإ  عم   ، ةيداع ةقالع  ةسیبح 
؟ يداع ٌّيداع  ٌّيداع  اھنم  هرظتنت  ام 
. ةرم فلأ  امبر  نحللا  عامس  تداعأ 
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. اھیقآم تّفج  ىتح  تكبو 
. اھسفنب اھبلق  طاین  ّقزمت  تداك  ىتح  تبحتناو 

. اھیلع بجت  ملو  اھتدرو  تاملاكم  رْشعل  تفتلت  ملو 
. رساي اھبیطخ  مسا  تلمح  اھنم  ٌعبس 

٭ ٭ ٭
ةاماحملل دیعسلا  بتكمب  ریتركسلا  كلذ  مامأ  ساّمحلا  ىھتنمب  ةینسح  تسلج 

، عیمجلا راظنأ  طحم  اھنأ  رعشتو  ةكبترم  تناك   . ذاتسألا ةلباقم  راظتنا  يف 
ّنخدي تایقار  تادیسو   ، ةظیلغ تابنشو  بیبالجب  لاجرو   ، ةیمسر لذبب  صاخشأ 

. ةھارش يف  رئاجسلا 
؟ تاذلا تابثإو  ّدرمتلا  ىوس  ناكملا  اذھ  يف  يھ  هلعفت  يذلا  ام 

أرقتل ةئرتھملا  هبش  ءارفصلا  ةقاطبلا  كلت  تجرخأ  ةریغصلا  ةيدلجلا  اھتظفحم  نم 
، طقف ةیصخشلا  اھتحلصم  نع  ثحبت  نآلا ال  يھ  مكحلاصم .» ةياعر  انفدھ   » ةیناث
يف ناكم  هنأ ال  تكردأ  دقل   . اًضيأ دومحم  نیكسملا  نھاولا  اھیخأ  ةحلصم  نكلو 
ةوقلا جرختست  نأ  يھ  اھیلع   ، ًاّيردق اھیخأ  فعض  ناك  ام  اذإف   . اًعم نیفیعضل  ةایحلا 

. اھئاشحأ نیب  نم  ولو 
نم ًاناجنف  وأ  ياشلا  نم  بوك  برش  دوت  تناك  نإ  اھلأسي  يعاسلا  اھءاج 
اھنأك اھلخاد  ةرعتسملا  رانلا  ئفطتل  ءاملا  نم  ًابوك  ةبلاط  هیلإ  ترذتعاف   ، ةوھقلا

. ىّمح
امب ةنراقم  يئادبلا  اھنوفیلت  ىلع  ةلجسملا  ةلیلقلا  تانوفیلتلا  ماقرأ  نیب  تّبلق 
هلوقتس اّمع  تلءاست  اھنكلو   ، نامیلس لصتت بـ نأ  تّركفو   . نآلا سانلا  يدي  نیب 
يعاسلا اھءاج   ، اًئیش لعفت  نأ  نود  اًغلاب  اًجرح  ترعشتسا  لب   ، دجت ملف   ، هل

. قلقلا ةمالع  عومسم  توصب  هتدردزاف   ، ءاملاب
يذلا يبلش  يبصلا  نمضت  ال  يھف  ةرداغملا  ىلع  تكشوأ  نأ  دعبو   ، اًّدج اًریخأ 

دق اھنأ  حیحص   . اھبایغ ةرتف  دومحم  لـ هتياعر  يف  لاقبلا  يلدع  معلا  دنع  لمعي 
ریغ اھنكل   ، حابصلا يف  الإ  ظقیتسي  نل  ًابلاغ  هنأو   ، لوزنلا لبق  مانیل  ًائدھم  هتطعأ 

. اذكھ َجورخلاو  هَكرت  ٍةداتعم 
. ًاببس اھل  يردت  ةنایخ ال  نم  ضعب  رمألاب 

ةلباقمل لوخدلاب  ریتركسلا  اھل  أموأ  دقو   ، اھیلإ للستي  مدن  نم  ٌضعب  أدب  دق  امبر 
. ذاتسألا

نأ تلواحو  امھب  ذاتسألا  اھلبقتسا  يتلا  ةشاشبلاو  بیحرتلا  اًعيرس  تزواجت 
ذنم اھركذي  لاز  ام  هنأ  اھربخأو  ریخأتلا  ىلع  اھمالف   ، اًعيرس رمألا  هل  حرشت 

. ةقاطبلا اھاطعأ 
ًاباصم سیل   ، للجلا اھباصم  عم  بسانتي  امب  اھضيوعتل  اًعسو  رّخدي  نل  هنأ  اھنأمط 
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. نینثا لب   ، اًدحاو
. نكمم لالغتسا  لضفأ  قاعملا  اھیخأ  فورظو   ، اھفورظ لغتسیس 

لب  ، ةیفیكلل هریتركس  اھدشریسو   ، هل يمسر  لیكوت  لمعب  موقت  نأ  اھیلع  ام  لك 
. ةتبلا قلقت  نأ  اھیلع  سیلو   ، يش لك  هل  كرتت  اھدعبو   ، اًضيأ اھدعاسیس 

؟ قلقت نأ  اھیلع  سیل   .. اھسفنل ترخس 
؟ قلقلا ىوس   .. ایندلا نم  بیصن  اھلثمل  لھو 
٭ ٭ ٭

. حجني ملف  اًراركتو  اًرارم  هب  لاصتالا  لواح  دق  هنأ  اھدعاسم  اھربخأ 
. دكأتتل اھسفنب  لواحت  نأ  اھربخأف   ، ریقحلاب امبرو   ، بذاكلاب هتتعن 

ترفز  ، رسكنيو اًضرأ  طقسي  داكف  ريرسلا  وحن  لومحملا  اھنوفیلتب  تقلأ  رھق  يف 
ءيمقلا ينورتكیلإلا  توصلا  ناك   . طونق يف  اھیفك  نیب  اھھجو  تنفدو   ، قنح يف 

قاطن جراخ  وأ  اًقلغم  نوكي  دق  مقرلا  اذھ  نأ  اًنلعم  رخآلا  فرطلا  نم  اھبواجي  يذلا 
يف بغري  نامیلس ال  نأ  تّركف  ةلھول   . اھینذأ يف  رذقلا  بابسلا  ةباثمب   ، ةمدخلا
دقف دوجوم  ریغ  هنأ  ةقثاو  اھنأ  الإ   ، نوفیلتلا مقر  ّریغ  دق  امبر  هنأو  اھتاملاكم 
نأ عاطتسا  ام  ةقيرطبو   ، اربوألا يف  هنع  لأسي  ّةرم  نم  رثكأ  اھبودنم  تلسرأ 
ضعب هنع  لأسو   ، ةّدع تّارم  هبقارو   ، ةقرفلاب هل  ءالمز  نم  هنكس  ناكم  فرعي 

: عومسم توصب  اھسفنل  تفتھ   . دوجوم ریغ  هنكلو   ، ناریجلاو ةعابلا 
ةدحاو ينم  تلمع  هیل  ؟  ينتّریغ هیل  ؟  يتایح يف  ترھظ  هیل  تنإ  مھفأ  نكمم  ـ 
ةّدوعتم تنك  يللا  يتعاتب  ةشیعلا  لمكأ  ةرداق  شم  هیل  ؟  شاھفرعا ام  انأ  ةینات 

؟ نامیلس اي  ادك  لمعت  هیل  ؟  ةطوسبمو اھیلع 
ةلباقملا ةریبكلا  ةآرملا  يف  قیحاسملا  حوسمم  اھھجو  لمأتتل  ةلھول  تتمص 
يلفسلا رسيألا  اھنفج  تّدش   ، ّهوشم خسم  نآلا  اھنأ  ول  امك  تّسحأف   ، ريرسلل

يتلا ءادوسلا  تالاھلا  لمأتتل  اھیتنجو  تّدش   ، رثكأ ةآرملا  نم  تبرتقاو   ، لفسأل
. اھتایح يف  ىلوألا  ةرملل  امبر  اھینیع  تحت  اھناكم  تذخأ 

. ةلھول تلءاست 
؟ ةقئارلا اھترشب  ةحفص  وحن  اھقيرط  ّقشت  تأدب  دق  دیعاجتلا  ضعب  نأ  لقعيأ 

يف اذكھ  ءرملا  ّریغتي  نأ  لقعيأ   ، طقف روھش  ةّدع  يھ   ، ریثكلاب سیل  اھیلع  رم  ام 
؟ اًئیش هنع  فرعي  رخآ ال  اًنئاك  ریصيو  لّدبتيو  لّدھتيو  مرھيو  خیشي  نأ  ؟  روھش ةدع 

ةرطیسملاو  ، ملاعلا اذھ  ةكلام  اھنأ  رعشت  تناك  ىضم  امیف  ؟ ! روھش ةدع  يف 
ٍلاغ لك  نوضرعيو  اھمادقأ  تحت  مھسفنأب  نوقلي  لاجرلا  ناك   . اھرومأ دیلاقم  ىلع 
نمضي يذلا  قسنلاب  اھكابش  يف  ةسيرفلا  عاقيإ  نقتت  نأ  اھرود  ناكو   ، سیفنو

أدبت يتلا  طقف  يھو   ، ءدبلاب نذإلا  يطعت  نم  طقف  يھ   . ةلماكلا ةرطیسلا  اھل 
اھیف ّمكحتلا  حاتفم  نأ  ول  امك  ودبي  نآلا   . ءاكذلاو ةیفرحلا  ىھتنمب  ةياھنلا  ةیلمع 
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. ًاّبح اھفغشو   ، اّھبل بلخ  يذلا  باشلا  نامكلا  فزاع  ِدي  يف   ، رخآ ِدي  يف  راص  دق 

. اھماّدخو  ، اھتاقالعو اھذوفن  لكب   ، هیلإ لوصولا  نم  نكمتت  الو   ، هدجت ال  اھنكلو 
ىلإ  ، هوفصو هاضر  ىلإ   ، هبلق ىلإ  لوصولا  كلذ  ينعي  الف   ، هیلإ تلصو  نإ  ىتحو 

قولخمل كلذ  يف  ناطلس  ذإ ال   .. ءيش يأ  ينعي  ال  هنضحو ! ّهونحو  هفطعو  هلصو 
. رخآ ىلع 

؟ رثكأف رثكأ  اھبيذيو  اھلتقي  مداصلا  فارتعالا 
؟ بحلا هنأ  لقعيأ  ؟  كلذ هارت  ام  ؟  كلذ
؟ َكلَم اي  هنیبحتأ  ؟  َكلَم اي  كلذ  لقعيأ 

. محري نَم ال  ةیحض  تطقس  اھنأ  ةكردم   ، ديدش نزح  يف  اھھجوب  تقرطأ 
يتلا كسفن  فرعت  ىلع  كتردق  اھیف  دقفت  يتلا  ةجردلل  كّریغي  ام  وھ  طقف  بحلا 

. اھیلإ تلآ  يتلا  كسفن  قيدصت  مدعو  ةشھدلاب  سحت  لب   ، تناك
كنإ عفني  شناك  ام   . ّكبحأ ينإ  عفني  شناك  ام  نأل  كھركاب   .. نامیلس اي  كھركاب  ـ 

. ادك يوق  فیخسو   . ادك فلتخمو   . ادك بيرغ  نوكت 
يوحت يتلا  بلعلاو  تاجاجزلا  تزتھاف  اھتحيرست  ةحفص  ةمومضملا  اھفكب  تبرض 

، اًضرأ مھضعب  طقسأ  يذلا  لكشلاب  اھروطع  نم  ىقبت  امو  اھلیمجت  تارضحتسم 
. يئاوشع لكشب  ةحيرستلا  حطس  ىلع  وأ 

كلونأ ةفراع  شم  ينأل  كھركاب   . ينتضفرو  ، ينتيّدص كنأل  نامیلس  اي  كھركاب  ـ 
يز كیلع  ّرودابو   ، ةروھقمو  ، ةفیعض ينتّیلخ  كنأل  كھركاب   . يازإ ينبحت  كیلخأ  الو 

. نیناجملا
، اھب لحك  نم  اياقب  ّلیستل  اھنوفج  نیب  نم  ّللستت  تأدب  دق  نآلا  اھعومد  تناك 

ةیئاوشع طئارخب  اھیتنجوو  اھینیع  تحت  ام  غبصي  دوسأ  ًاّیبابھ  ًالئاس  جيزملا  عنصي 
. ةنيزح

ةرم اھؤلمت  نامیلس  ىقیسوم  تأدب  اھدسج  يف  ةيرس  ةرؤب  يأ  نم  يردت  ال 
. ىرخأ

. صاخ لاھتبا  يف  اھيدي  تعفرو  فقسلا  وحن  اھھجو  تعفر 
انأ سب   ، يوق ةّرصقمو   ، يوق كالعزم  ينإ  ةفراع  انأ   ، لاحلاب ملاع  اي   .. بر اي  ـ 

. يوق كلاجاتحمو   ، يوق يّنبحتب  كنإ  ةفراع 
. ةعول يف  ءاعدلا  فنأتست  يھو  اھنایك  جري  اًجیشن  ءاكبلا  راص 

انأ  . يبلق نم  هُّبح  لیشت  اي   ، يلوھبیجت اي   . بر اي  ادك  ىلع  ةرداق  شم  انأ  بر ! اي  ـ 
. بر اي  يندعاس   . بر اي  َّيب  ضاف 

فوطيو دوجوم  هنأك   ، لزنملا تابنج  لك  ألمت  اھنأك  نآلا  نامیلس  تامغن  تناك 
تبلطو  ، ريرسلا ىلع  هتقلأ  يذلا  اھنوفیلت  تلوانت   . اًدوجوم اًنئاك  ًاّیح  اًفزاع  هءاحنأ 

. ةعيرسلا تاملاكملا  نم  اًمقر 
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. متاح اي  ةرمُع  علطأ  ةزياع  انأ   .. متاح ـ 
 ... ـ

.. تقو عرسأ  يف  زیلب  ةرمُع  يل  زجحا   .. متاح اي  هويأ  ـ 
 ... ـ

. اھاجاتحمو ةنابعت   .. متاح اي  هويأ  ـ 
 ... ـ

! كّیلخي انبر   .. متاح اي  يوق  ةركشتم  ـ 
تایماركإ عفدي   ، ةیجطلب رجأتسي   ، قدانف  ، ةیحایس تالحر  زجحي  نأ  داتعم  متاح 

لك  . مھب ءافتحالل  مھقفاريو  اًفویض  بلجي   ، تالفح ریتاوف  عفدي   ، ام رمأ  لیھستل 
هنم اھبلطت  يتلا  ةبيرغلا  ةديدجلا  ءایشألا  هذھ  امأ   ، هنقتيو متاح  هلعفي  كلذ 

نیطاطب يرتشي  فراع  متاح  ؟ ! ةرمُع  ، هل ةديدج  ةفرعم  ةباثمب  يھف   ، مادملا
؟! ةرمُع ةلحر  زجحيو 

. ةیناثلا ةنرلا  هیتأت   .. نآلا
! فرصتأ فرعاھ  انأ  ةجاح ! شزجحت  ام  متاح ! اي  هويأ  ـ 

: يدحتلاو رارصإلاب  ءولمم  تفاخ  توص  يف  اھسفنل  لوقتل   ، ةملاكملا تقلغأ 
نینم كحاتفم  فرعاھ  كبیجأ ! ام  دحل  كارو  لضفاھ  نامیلس ! اي  كبیجأ  فرعاھ  ـ 

! كیلع ادك  رھقتاھ  شمو  فعضاھ ! شمو  كبیجاھو !
ةمھم يف  أدبتف   ، ةآرملا يف  ةخوسمملا  اھتروصل  رظنت  يھو  اًقیمع  اًسفن  تذخأ 
ةعئار ةيوغملا  ةنتافلا  َكلَم  تداع  ىتح  قئاقد  ةدع  ىوس  رمي  ملو   . اًّدیج اھنقتت 

: ديدش قنحب  لوقتل  ىرخأ  ةرم  لامجلا 
! فوشتل ـه  للاو يلوس ! اي  فوشتھ  ـ 
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ءادو ــ سلا تّاو  ـ قلا . ٢٣

. ةماودلا يبابضلا  قفنلا  رھظیل   ، عبارلاف  ، ثلاثلاف  ، يناثلاف  ، لوألا طئاحلا  ىفتخي 
نأ فرعف   ، ریثألاب طلتخم  قلقلاو   ، ةسباع هوجولا  دجیل   ، فزاعلا نامیلس  لصي 

تمّدھت دق  هسفن  رصقلا  نم  ًءازجأ  نإ  لب   ، ديدج موجھل  تّضرعت  دق  ةكلمملا 
اھنول راص  يتلا  تاعامتجالا  ةفرغ  يفو   . ةرم لوأل  ثدحي  ام  وھو  موجھلا  ةجیتن 
ىلتقلا تائمو  ریجفتلاو  فصقلا  دھاشم  ةشاشلا  تضرع  اھتانوكم  لكب  رضخأ 

. ىحرجلاو
: اًحراش ةشاشلا  راوجب  برحلا  راشتسم  فقو 
. يالوم اي  ةیناثلا  ةعطاقملا  يف  ثدح  ام  اذھ  ـ 

: درطتسیل رصقلا  ىلع  موجھلا  تالواحمل  رخآ  ويدیڤ 
. ةسماخلا ةعطاقملاو  رصقلل  ثدح  ام  اذھو  ـ 

نأ هربخت  هراسي  ىلع  ةسلاجلا  ةناحير  تلامف  نامیلس  هجو  ىلع  ةشھدلا  تدب 
ثیح نم  اھنّاكسو  اھضرأ  صئاصخ  بسح  تاعطاقم  سمخ  نم  ةنوكم  ةكلمملا 
عبرأ مھ  ةقیقحلا  يف   ، ةیلاملا مھتاردقو  مّھیقر  ىدم  لب  مھتاطاشنو  مھفئاظو 
رصق اھیف  عقي  يتلا  كلتو  ةيزكرم  ةسماخ  ةعطاقم  ىلإ  ةفاضإلاب   ، تاعطاقم

. مكحلا
: ىرخألا روصلا  ضعب  اًضراع  برحلا  راشتسم  فنأتسا 

، مھتارئاط ضعب  طاقسإ  يف  انحجنو   ، ةریغملا تّاوقلا  كلتل  انتاوق  تّدصت  عبطلاب  ـ 
. ءایحأ مھدونج  نم  دحأ  يأ  رسأ  يف  حجنن  مل  اننكلو 

؟ ةنلعمو ةرياد  برح  هیف  ينعي  ؟  ًالعف برح  ةلاح  يف  انحإ  ينعي  ـ 
: ةدعاسملا ضعب  سمتلي  هنأ  هیلع  ادبو   ، اًضرأ برحلا  راشتسم  قرطأ 

عون وھ  لب   ، يرجي ام  ىلع  برح  ةظفل  قلطن  نأ  اننكمي  اننأ ال  يالوم  اي  ةقیقحلا  ـ 
ىلع اھردصم  ةفرعم  الو  اھقابتسا  نم  نكمتن  ال  يتلاو  ةئجافملا  تامجھلا  نم 

. ديدحتلا هجو 
؟ دودحلا اھیب  بقارن  ردقن  ةجاح  يأ  وأ  ؟  ًالثم تارادار  هیف  ضورفملا  شم  ؟  هیل ـ 

؟ نیم ةعاتبو   .. نینم يجیتب  يد  تارایطلا  فورعم  شم 
دودحف موھفملا  لكشلاب  انل  دودح  ال  نحنف   . يالوم اي  كلذ  نم  دقعأ  رمألا  ـ 

نع ءيش  يأ  ديدحتلا  هجو  ىلع  ملعن  اننأ ال  امك   . انب طیحملا  ملاعلا  يھ  انتكلمم 
ةبسن  ، ءادوسلا تاوقلا  مھتیمست  اندتعا  اننإ  ىتح   . نیمجاھملا ءالؤھ  ةعیبط 

نیح الإ  مھل  دوجو  الو   ، اًضرأ مھل  فرعن  ال  نحن   . مھتارئاط نولو  مھسبالمل 
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. اننومجاھي
؟ ادك اھمسا  ةجاح  هیف  وھ  ؟  ينعي يازإ  ـ 

... ... آ ... آ ـ آ
هنم میحر  طقتلاف   ، فزاعلا هناطلس  هب  بیجي  ام  دجي  ملو  برحلا  راشتسم  مثعلت 

: اًفنأتسم طیخلا 
. ديدحتلا هجو  ىلع  مھ  نم  فرعن  ال  اننأ  ناطلسلا  يدیس  ًالبق  مكتربخأ  امك  ـ 

رامدلاو رشلا  روذب  مھبولق  تلمح  نمم  لئاوألا  انفالسأ  ضعب  مھنإ  لوقي  ضعبلا 
اًساسأ انملاعل  نومتني  مھنإ ال  لوقي  ضعبلاو   . اولحرو انضرأ  اوكرت  نيذلا  بيرختلاو 

ةیناث كلذ  دعب  ءافتخالاو  مھتامجھ  ذیفنتل  رخآلا  مھملاع  نم  انیلع  نوریغي  مھنإو 
امبرو  ، دصر نود  انیلإ  لوصولا  نم  مھّنكمي  ّيرس  رمم  وأ  ةیئاضف  ةوجف  ربع 

نم هثودح  رعشتسن  ال  ثیحب  اھلھجن  ةینقتب  اندصر  ةزھجأ  ىلع  نوّشوشي 
. لصألا

يز  .. يجاب انأ  ام  يز  اوجییب  شونوكي  ام  هیلو  ؟  هيإ مھفدھ  ؟  ادك اولمعیب  هیل  ؟  هیل ـ 
ىلع اھفزعاب  انأ  يللا  ةعوطقملا  يھو  اھیب  مكل  يجأ  فرعاب  انأ  ةقيرط  يف  ام 
نامك َّمھ  ءادوسلا  تاوقلا  عوتب  ةعامجلا  شونوكي  ام  هیل   .. يتعاتب ةجنمكلا 

؟ مكل اورھظیب  ةأجفو  ييز  اھیب  اوجییب  ةقيرط  مھدنع 
... ... آ .. آ ـ آ

: يملعلا راشتسملا  ثّدحتف   .. ًاباوج دجي  ملو  میحر  مثعلت 
ةدع وأ  ينوك  قفن  ربع  انملاع  ىلإ  نوللستي  مھنأ  يالوم  اي  نظلا  ربكأ  وھ  اذھ  ـ 

تضرتفا امك  ةیقیسوم  نوكت  نأ  نكمملا  نمو  ةصاخ  ةبذبذ  اھحتفت  اًمامت  قافنأ 
دعوم اًمود  لھجن  ثیحب   ، اھیف نوّمكحتي  نم  طقف  مھنأ  ةلكشملا   . مكتدایس
مھنود قلغنت  مث   ، نودوعي اھیلإو   ، نوللستي اھنم   . قافنألا هذھ  لثم  حاتفنا  ناكمو 

هذھ انتزھجأ  تدصر  دقلو   . بسانملا ردقلاب  انسفنأ  نع  عافدلا  نم  ّنكمتن  نأ  لبق 
تاروث دصر  وأ  لزالزلا  مسر  طوطخب  هبشأ  لكشب  ثدحت  ةّریغتملا  تابذبذلا 
ّنكميو انرّذحي  ام  طقف  اذھو   . ةلیلق قئاقدب  قافنألا  هذھ  حتفنت  نأ  لبق  نیكاربلا 
ةثراكلاو ًالماش  رامدلا  نوكي  نأ  لبق  ام  وحن  ىلع  اھل  يّدصتلاو  اھتلباقم  نم  انتاوق 

. ةریبك
نيزياع  .. ةجاح اوبلط   .. ةجاح اولاق  دیكأ  ؟  ادك نم  ضرغ  مھیل  دیكأ  ؟  هیل وضرب  ـ 

.. ةجاح
... ... آ ... آ ـ آ

: لوقي وھو  اًحنحنتم  ءامكحلا  ربكأ  لعس 
نحنو  ، اًرایتخا انل  نكت  ملو   ، ةءوبنلل اًقيدصت  انھ  كنأ  فرعأ   ، ناطلسلا يالوم  ـ 

نأ مايألا  انْتَّملع  دقلو   ، كيدي ىلع  يتأیس  يذلا  لحلاب  نمؤن  نأ  ىلع  نولومحم 
انفالسأ مالك   . داز امھم  ًالیلق  لظیس  هفرعن  ام  دودح  نأل   ، هفرعن ال  امب  نمؤن 
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. تنأ هنأ  بسحن  ام  وأ  كب  انتربخأ  اھلك  ةسّدقملا  ةفرغلا  يف  ةدوجوملا  موسرلاو 
ال هنأل  امبر   ، انملاع نع  كتبرغو  ّكنس  رغص  نم  مغرلا  ىلع  كب  قثن  نحنف  اذل 

. ىرخأ تارایتخا  ةّمث  دجوي 
يازإ شفرعا  امو   .. هیل انھ  انأ  شفرعا  ام  نامك  انأ  ينقدص   .. میكحلا ةدایس  اي  ـ 
ةضوألا يف  ينومسري  يازإ  ّلیختم  شمو   .. يجاھ ينإ  اوؤبنتا  كفالسأ 
ملاعلا ببسب  اد  لكو   .. میحج تقب  يعاتب  ملاعلا  يف  يتایح  انأ  سب   .. ةسّدقملا

ـه للا ًاّیصخش  َيوبأ  نإ  ةجردل   .. هیف ناطلسلا  انأ  نإ  اولوقتب  اوتنا  يللا  مكعاتب 
ينم بلطو   ، فراع شم  انأو  َّيل  دّسجتا  زياج  وأ   ، ملح هنإ  ودبي  امیف  ينراز  همحري 
ىتح  .. مكعاتب ملاعلا  نم  لياسر  هیف  يقالاب  يتیب   .. يتعاتب ةمھملا  لمعأ  ينإ 
لك  .. مكیلع ترخأتا  ينإ  ينمولت  ضرملا  ةبوبیغ  يف  انأو  ينتراز  ةناحير  ةریمألا 
ریتك مھفأ  جاتحم  ًالعف  انأو   .. مكعاتب ملاعلا  ىلع  يّنقزتب  يعاتب  ملاعلا  يف  ةجاح 
مھأو  .. مكلالخ نم  الإ  ةجاح  فرعاھ  شمو   .. ةجاح شفرعا  امو  لھاج  ينأل 

؟ هيإ مكنم  ةزياع  يد  سانلا   .. يھ اھمھفأو  اھفرعأ  مزال  ةجاح 
. اھب فارتعالا  ىشخنو  اھضفرن  اننكلو  يالوم  اي  ةحضاو  نوكت  ءایشألا  ضعب  ـ 

؟ هيإ ينعي  ـ 
برقأ ةیفاصلا  سفنلاف  ةباجإلا  كسفن  نم  رظتناو  يالوم  اي  كسفن  لأسا  ـ 

. نيرخآلا مالك  نم  ةقیقحلل 
؟ هيإ ينعي  ؟  هيإ ينعي  ـ 

: ماھتالاب نیسلاجلل  هيدیب  ریشي  وھو  هیسرك  نم  ةیناثلا  ةعطاقملا  مكاح  ّبھ  انھ 
. نيأ نم  ملعن  ال  انتئج  يذلا  ناطلسلا  اھيأ  میكحلا  لوقي  امك  حضاو  مالكلا  ـ 
. كلذب فارتعالا  نوضفري  انھ  موقلا  ةوفص  نكلو   . انھ نم  ةنایخلاو   ، انھ ةلكشملا 

يداعلا بعشلا  ّلثمن  نحنف   ، خيراتلا ربع  انمد  رودھم   ، ءادفلا شبك  ةداعلاك  اننأل 
ةراجتلا طویخو  عناصملا  كلتمن  ةثلاثلا  ةعطاقملا  بعشك  انسل  ًالثم  نحن   . نابلغلا
اشاحو  ، ءابطألاو نوسدنھملاو  ءاملعلا  اھب  يتلا  ةعبارلا  ةعطاقملا  الو   ، لاملاو
ءارزولاو ةساسلا  اھنم  يتلا  ىلوألا  ةعطاقملا  بعش  راوجب  اًئیش  يواسن  ال  ـه ! لل

امب هوربخأ   . مھل نمث  ال  نيذلا  ضرألا  حلم  ناطلسلا  يدیس  اي  نحن   . شیجلاو
؟ ریطلا مكسوؤر  ىلع  نأك  نوتماص  متنأ  اذامل  ؟  هوربخأ  .. ّایھ ؟  هنولعفت

: اًقعاز ىلوألا  ةعطاقملا  مكاح  ّبھ  انھ 
َلواح نم  لوأ  يھ  كتعطاقم  تسیلأ  ؟  كسفن تیسن  مأ  لیضف  اي  تننج  لھ  ـ 

مكتاجتنم ضعب  مھل  متعب  نم  متسلأ  ؟  ءادوسلا تاوقلا  بعش  عم  لصاوتلا 
زوعلا ىوعدب  لیصاحملا  نیجھتو  ضرألا  بیصخت  يف  مھب  متنعتساو  مكلیصاحمو 

لب  ، مھوفصي نأ  مھل  نكمي  نيذلا  نودیحولاو  مھعم  لماعت  نم  ّلوأ  متنأ  ؟  ةجاحلاو
مكتءاج دق  ءادوسلا  تاوقلا  ملاع  نم  ةریبك  تامّاوح  نإ  لاقي  مكئانبأ  ضعب  نإ 

اھب مھتت  يتلا  ةنایخلا  ؟ ! لیضف اي  كلذ  تیسنأ  ؟  مھملاع يف  لمعلل  مھتذخأف 
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انیلع متحتف  نم  متنأو  نونئاخلا ! متنأ   .. اھب ماق  نم  لوأ  متنأ  متنك  انھ  كءالمز 
. كلذ نود  اًعیمج  كلھن  وأ   ، قلغنتس ىتم  وأ  فیك  فرعن  ال  يتلا  منھج  تاباوب 
، انیلع نومجھي  ةرم  لك  يف  تائملا  لب  تارشعلا  يلاجر  نم  دقفأ  انأ  لقألا  ىلع 

انبعشو انتكلمم  ءادف  انحاورأ  لذبن  نأ  انیلعو   ، انبجاو وھ  اذھ  نأ  نمؤن  اننكلو 
. انیضارأ ةدحوو 

: عذاللا ّرملا  هموجھ  لصاوو  حضاو  ّمكھت  يف  لیضف  قّفص 
! مكقدصیف هلبألا  بعشلا  هب  نوبطاخت  مالكو  ءافوج  تاراعش  ـ 

! كسفن َسنت  الو  لیضف  اي  ّبدأت  ـ 
لّجبملا دئاقلا  ةدایس  اي  لوقأو  ّبدأتأ  مأ   .. مثكأ اي  ُهسفن  َيسن  يذلا  تنأ  لب  ـ 

عضوو ةحلسألا  ءارشل  ءادوسلا  تاوقلا  بعش  عم  اًضيأ  متنأ  نونواعتت  الأ  مثكأ !
متنأ نّوبھتف  فوخلا  رین  تحت  سانلا  حزریل  قلقلاو  ىضوفلا  نم  ةلاح  يف  ةكلمملا 
يف نوكي  نل  اھدنعو  مكحلا  دیلاقمب  نوبلاطت  اھنیحو  سراحلا  كالملاك  مھتدجنل 

ةيامحلا هیف  مسوتي  نم  تابغر  نم  ةبغر  يأ  ّيبلي  فئاخلاف  ؟  ضارتعالا دحأ  عسو 
، هتارارقو رصقلا  ىلع  ریثأتلا  ّةرمتسملا  مكتالواحم  نوركنتأ  لوھجملا ! رطخلا  نم 
ٍرارق ةّحص  ىدم  نع  رمتسملا  مكزاعيإب  نيراشتسملاو  ءارزولاو  ءامكحلا  ةنجل  لب 

؟ هریغ نود   ، ام
: ةثلاثلا ةعطاقملا  مكاح  هّخبو 

! بغشلل ةراثإ  كافكو  سلجا  ایھ  لیضف ! اي  كدودح  تزواجت  دقل  ـ 
! بغش لك  ببس  ةثلاثلا  ةعطاقملا  بعش  متنأ  ؟ ! بغشلا ریثن  نم  نحن  ؟  بغش ـ 

ةيداصتقالا تاقالعلا  نومیقتو  ةعانصلاو  ةراجتلاو  لاملا  ىلع  نوذوحتسم  متنأف 
ةمدخل هتاذ  ناطیشلا  عم  نوفلاحتت  لب  ءادوسلا  تاوقلا  بعش  عم  ةيراجتلاو 

نم نوغوصتو  شیجلاو  نییسایسلاو  ةداقلا  نولومتو  نوّذغت  نم  متنأ   . مكحلاصم
سئارعك ءيش  لك  نوّكرحت  نم  متنأ   . طقف مكحلاصم  مدخيو  مكمدخي  ام  نیناوقلا 
تالكشم يأ  يف  مكسفنأب  اوّجزت  نأ  نود  راتسألا  فلخ  نم  ةیبشخلا  تینويراملا 

اًدھمم اًقيرط  نودجتسف  انتكلمم  ءادوسلا  تاوقلا  تلتحا  ول  ىتحو   . تاھجاوم وأ 
! صالخلاو ّفیكتلاو  نواعتلل 

عوجلا نم  ّمتمل  انالولو   ، مكتعطاقم نم  انیفظومو  انلامع  بلغأ  نأ  تیسن  لھ  ـ 
ةعفرو مكتیھافر  ىلع  لمعنو  ميركلا  شیعلا  لبس  مكل  ّرفون  نم  نحن  ؟ ! شطعلاو

! اونوكت نل  اننود  نمو   ، متنك ام  انالولو   .. مكنأش
: دشأ ّمكھت  يف  لوقي  وھو  ةيرخس  يف  رثكأف  رثكأ  هيدیب  لیضف  قّفص 

! كش الب  انتمعن  ءایلوأ  متنأف   ، ريدق اي  ذاتسأ  اي  اًریثك  كركشن  ـ 
.. ثارتكا مدع  يف  هیتفش  ريدق  ّبلق 

: عضعضتم توص  يف  مھب  میحر  فتھ  انھ 
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؟ دئادشلا تقو  ةدحاولا  ةكلمملا  ءانبأ  نوكي  اذكھأ  ؟ ! ءاسعتلا اھيأ  نولعفت  اذام  ـ 
ىتم يبر ! اي  كامحر  ؟  انتدعاسمل الإ  ءاج  ام  يذلا  انناطلس  هب  لبقتسن  ام  اذھأ 
نم مدنن  كلذ  دعبأ  ؟  اذكھ انقامعأ  يف  مھروذج  ءاضغبلاو  هركلاو  داسفلا  برض 
نود انسفنأ  ىلع  انیضقل  اندحو  انوكرت  ول  ـه  للاو ؟  انیلع ءادوسلا  تاوقلا  تامجھ 
اوماقأ نيذلا  ءالؤھ  ؟  انیف فالسألاو  دادجألا  هلمأي  ناك  ام  اذھأ  مھنم ! ةدعاسم  يأ 

! ةینایبصلا مكتافالخلو  مكل  اًقحس  ًابيرقت ! ءيش  نم ال  ةكلمملا  اوؤشنأو  ةراضحلا 
هنأ ال نقيأ  دقو  قنح  يف  كلذ  لك  بقاري  نامیلسو  اًضرأ  مھھوجوب  عیمجلا  قرطأ 
نیب قرافلا  ام   . ةكلمملا هذھ  نأش  نم  حلصي  نأ  لاوحألا  نم  لاح  يأب  هل  نكمي 

. ةتبلا ءيش  .. ال  ءيش ؟ ال  هملاعو انھ 
ال وھو  ءالؤھ  لك  نأش  حلصي  نأ  نھاولا  فیعضلا  صخشلا  وھ  هنكمي  فیك 

خورشلا كلت  عم  حجني  فیك  ؟  ةیصخشلا هتایح  تالكشم  لحي  نأ  عیطتسي 
؟ وھ هلخادب  يذلا  خرشلا  بأر  ىلع  رداق  ریغ  وھو   ، قامعألا قمع  يف  ةبراضلا 

: هنذأ يف  سمھتل  ةیناثلا  ةرملل  ةناحير  هیلع  تلام 
. تقولا ناح  ـ 
؟ هيإ تقو  ـ 

. ةلوجلا لامكتسا  ـ 
مكتلكشمو يازإ  مكدعاساھ  انأ  فراع  شم  انأ  ؟  يازإ يد  ةقانخلا  يھنأو  بیط  ـ 

؟ ادك ةریبك 
؟! تیسنأ  . تدرأ ىتم  ءيش  يأ  يھنت  نأ  كنكمي  نامیلس ! اي  ناطلسلا  تنأ  ـ 
ذاّخألا اھرطع  ىلإ  ةفاضإلاب  ةبذعلا  اھتوص  ةربنو  تفاخلا  ةناحير  توص  نأ  ةقیقحلا 
تايركذ هتدواع  دقو  ةفئاخلا  ةبرطضملا  نامیلس  سفن  يف  ءودھلا  ضعب  اوثعب  دق 

يف لاقف   . اًریقوتو اًمارتحا  عیمجلا  موقیل  هیسرك  نم  ّبھف   . ةقباسلا امھتلوج  نم 
: ةقثاو اھلعجي  نأ  لواح  ةجھل 

اھیف ّركفأ  جاتحم  انأو  ریتك  تالكشم  اندنع  نإ  حضاو   .. ةعامج اي  اًّدج  ركشتم  ـ 
.. ِتقولد اولضفتا   .. يازإ اھلحنھ  ضعب  عم  فوشنو  ةيوش 

، ةبضاغلا تامغمغلاو  تاھمھلا  مھنیب  مرطضت  ناذئتسالاو  ءانحنالا  يف  عیمجلا  أدب 
. نونظي اوناك  امم  رثكأ  هیف  ءوبخملا  حیقلاو   ، ّهوتل حتُف  دق  اًریبك  اًجّارخ  نأ  ودبي  ذإ 
مھفلا ةمالع  هسأرب  أموأف   ، ًالیلق ةناحير  عم  بھاذ  هنأ  هربخأو  میحر  نذأ  ىلع  لام 

. طونقلاو سأیلاب  ءولمم  دوسأ  نيزح  هھجوو 
: ًالئاستم اھردابف  ةناحيرو  هالإ  اھیف  َقبي  ملو  ٍناوث  يف  ةعاقلا  تلخ  اذكھ 

؟ يد ةرملا  نیف  حورنھ  ـ 
. فخت الو  نامیلس  اي  طقف  ينعبتا  ـ 

.. انھ اھل  نّمطتاب  يللا  ةدیحولا  ِتنإ  اد  ؟  ةناحير اي  ِتنإ  كنم  ؟  هھ ؟  فاخأ ـ 
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ضعب هتاملك  يف  ترعشتسا  دقف  اھادخ  دروتو  لجخ  يف  ةناحير  تمستبا 
ةعقب يفو   . تَمْصُم لوقصم  طئاحل  هتارممو  رصقلا  زیلاھد  ربع  هتبحطصاو   . ءارطإلا

، قرزألا نوللاب  اھّفك  رثأ  عبطنیل   ، طئاحلاب اھقصلتل  ةدورفملا  اھدي  ةحار  تدم  ةّنیعم 
طئاحلا حادنیل   ، ضیبألا اًریخأو   ، رفصألاف  ، رضخألاف  ، رمحألل ّلوحت  ام  ناعرس  يذلا 
قورعلاب ىّشوملا  ماخرلا  نم  ضرأو  ةيرمرم  ناردج  تاذ  ةفرغ  نع  اًفشاك 

وأ شوقن  هنأ  ودبي  ام  اھناردج  ىلع  ّزیم  هنكل  ةءاضإلا  ةتفاخ  ةفرغلا  تناك   . ةیبھذلا
، ةینوعرفلا دباعملا  تاحولب  هھیبش  ةميدق  تاحول  مث   ، اھفرعي ال  ةغلب  تاباتك 
يف ةحتف  ىرخأ  يفو   ، ءاطسب سانأ  ىلع  نومجھي  دوس  لاجر  اھیلع  موسرم 
ًانامك لمحي  ةیكلم  سبالمب  باش  ةثلاث  يفو   ، دوسلا لاجرلا  اھنم  طبھي  ءامسلا 

. ةسداسو  ، ةسماخو  ، ةعبارف  ، دوسلا لاجرلا  هسوقب  مجاھيو 
: لجو يف  سمھف  اًعيرس  ةفرغلا  هذھ  هنك  كردأ 

؟! ةسدقملا ةضوألا  ـ 
ةدعرلا كلت  هیلع  َفخي  ملو  ةناحير  ينیع  يف  رثأتلا  عومد  نم  فیطل  ءاشغ 
فوطت يھو  سيدقتلاو  لجولاب  اھروعش  الو  اھدسج  يف  يرست  يتلا  ةفیفخلا 
اھلأسف  . ةقفاوملا ةمالع  سأرلا  ةءاميإب  تفتكا  اھنإ  ىتح   ، ناردجلا نیب  اھینیعب 

: نامیلس
؟ هیل انھ  ينابياجو  ـ 

ٍفاص رون  نم  يئوض  عاعش  طقسي  ثیح  اًمامت  ةفرغلا  فصتنمل  اھيدیب  تراشأف 
. هجولو روف  حيرض  وأ  لكیھ  هنأ  ودبي  ام  ىلع  ةفرغلا  فقس  يف  ام  ةحتف  نم 

. يالوم اي  رظنا  ـ 
لوقصم ماخر  نم  ةدمعأ  ةعبرأ  دجوف  هیلإ  تراشأ  ام  ّنیبتیل  ًالیلق  نامیلس  برتقا 

مث  ، قرزأ يرّولب  نيوكت  اذھ   . عالضألا تائم  هل  ًاّيرّولب  اًنيوكت  اھنم  لك  قوف  لمحت 
ةّسام هقوف  ًالیلق  رصقأ  دومع  اًمامت  طسولا  يفو   . رفصأ مث   ، رضخأ مث   ، رمحأ
نولو نول  فلأ  عنصتف  اھحطس  نع  ةعبرألا  ةيرّولبلا  تانيوكتلا  ناولأ  سكعنت  ةمخض 
ىلع صقارتت  ةنولملا  ةعماللا  تاساكعنالا  دجوف   ، فقسلل نامیلس  رظن   . ئلألتم

. يھتنت قیفاوتو ال  ليدابتو  تالامتحاب  ةّریغتم  ةیسدنھ  لاكشأ  يف  حطسلا 
: اًھودشم لاقف   ، اًرھاب رظنملا  ناك 

؟ ةناحير اي  اد  هيإ  ؟  اد هيإ  ـ 
ساكعنا يریل  طقف   ، ىولحلا نم  ةعطق  همأ  لأس  يذلا  لفطلا  ّبقرت  يف  اھل  رظن 

ًالامج تدادزا  دق  اھنأ  نظیف   ، نیتیلسعلا اھینیعو  ةقئارلا  اھھجو  ةحفص  نع  ناولألا 
: اًرخفو ةبوذع  رطقي  توصب  لوقت  يھو   ، ةدئاز بلق  ةضبنب  سحأو   ، اھلامج ىلع 
بعش هنع  ثحبي  ام  اذھ  ضبانلا ! ةكلمملا  بلق  يالوم ! اي  ةكلمملا  بلق  وھ  اذھ  ـ 
سكعنت  ، عبرألا ةكلمملا  تاعطاقمل  زمرت  عبرألا  تارّولبلا  هذھ  ءادوسلا ! تاوقلا 
رصقلا وأ  ىطسولا  ةعطاقملل  زمرت  يتلا  فصتنملا  ةسام  نع  اھناولأو  اھؤاوضأ 
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ةساملا لظتل   ، ءامسلا نم  رونلا  اھیلع  طبھي   ، تاعطاقملا لك  لمش  عمجي  يذلا 
. ىرت امك  اھجازتماو  ءاوضألاو  ناولألا  لخادتو  ءایضلا  نم  ةلاح  يف  عبرألا  تارّولبلاو 

. عئاااااااااار ـ 
: هظحلي مل  ٍَهلو  يف  امبر  نامیلس  ةناحير لـ ترظن 

اھتارّولبب انتسام  ظفتحتل  ءامسلا  نم  انیلع  طبھ  يذلا  رونلا  اذھ  نامیلس  اي  تنأ  ـ 
. انلذخت الف  رونلا  اذھ  نامیلس  اي  تنأ  اھئایضو ! اھتراضنب  ةعبرألا 

؟ هيإ لصحي  نكمم  ءادوسلا  تّاوقلا  عوتب  اھودخ  وأ  تقرستا  ول  يد  ينعي  ـ 
؟ ءایضلاو رونلا  تقرس  اذإ  ثدحي  يذلا  ام  ـ 

. ةملض ىقبیھ  ملاعلا  ـ 
ةأشن ذنم  تاقولخملا  لكل  اًعمطم  رونلا  ناك  املاطل  ىنفیس !  ، ًالصأ نوكي  نل  لب  ـ 

. الُعلاو يقرلاو  ءاھبلاو  لامجلا  وھ   ، حورلا وھ   ، ةایحلا وھ  رونلا   . هراثدنا ىتحو  نوكلا 
؟! ةكئالملا هنم  تعنص  اّمع  تاقولخملا  لك  ثحبت  الأ   ، رون نم  ةكئالملا 

ةسامل هرصبب  دوعي  مث   ، ىرخأ ّةرم  تاحوللاو  شوقنلا  لمأتي  ذخأو  نامیلس  تكس 
. ةكلمملا بلق  تارولبو 

. لمأ يف  هلمأتي  يذلا  ةناحير  هجول  رظني 
. اھّتلط نم  ءاھبلاو   ، اھھجو يف  ءایضلاو   ، اھینیع يف  رونلا  ىري 

. يھ هنأك  ّهلك  نوكلا  ىري 
وأ سند  وأ  ثبخ  نم  ّةرذ  هبوشت  ال  يذلا  دولخلاو  ءاقنلاو  ءافصلاو  ةموميدلا  ىري 

. ةینود
حوطس ىلع  هسفن  دجيو   ، ناك امك  ءيش  لك  دوعیف   ، مانیف  ، بعتلا هكردي  نآلا 
رواجملا ونيدوموكلا  ىلعو   . هینیع يف  عملت  تلاز  ام  ةكلمملا  بلق  تآلألتو  هترامع 

. يقیسوملا فرح ال  اھیلع  شوقنم  ءارضخ  ةیلمخم  ةبلع  ّترقتسا 

This PDF document was edited with Icecream PDF Editor.
Upgrade to PRO to remove watermark.

https://icecreamapps.com/PDF-Editor/upgrade.html?v=2.21&t=9


عبارلا رتولا 
يِم ـ رتو  ـ 

نم لانت  نأ  وأ  نامكلا  ةلآ  زكرم  نم  فعضت  نأ  عطتست  مل  ةریخألا  كلت  نأ  الإ  »
امھنم لكلف   ، ناقناعتت لب   ، نابراضتت ناتلآ ال  نامكلاو  ونایبلا  نأ  كلذ   ، اھتدایس

«. نالماكتي امھنأكل  ىتح  اھتیصوصخ 
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رثكأ ملؤت  ةریثك  تاعفص  . ٢٤

. ألملا ىلع  هدئاصق  ءاقلإ  هدایتعا  مغر  ًالیلق  باشلا  رعاشلا  كبترا 
ًاناكم َري  مل  امبر   . نآلا هروھمج  نیبو   ، هداتعا يذلا  روھمجلا  نیب  قرَف  ةّمث  ناك  امبر 

، نیفلتخم نيرودب  دھشملا  يف  رھظي  هنوك  نم  شھدنم  هنأل  امبرو   . لبق نم  اذھك 
نم نھتیبلغأ  نأ  رثكأ  ةشھدلل  ریثملاو   ، نئابزلا ةمدخب  موقي  ناكملا  يف  لدان  وھف 
ىلع هروھظ  عم  اذھ  قستي  فیك  ذإ   ، ةنیعم ةيرمع  تائف  ديدحتلابو   ، ءاسنلا
ناكملا ؟ ! هدئاصق ضعب  نّمضتي  ًاّیلاجترا  اًضرع  يدؤیل  ریغصلا  حرسملا  ةبشخ 

ةنبا تناك  اھسفن  ةناحلا  امبرو  ىھقمب  ةناح  نارتقا  رثأ  نم  نّجھم  جيدخ  هسفن 
نم ءيشلا  ضعب  ةربخلا  لیلق  باشلا  كبتري  الأ   . اھروطت لحارم  دحأ  يف  روخام 

اھئادترال رطضي  يتلا  ةّقیضلا  سبالملا  كلت  ىتح   . ناكملا كلذ  لثم  يف  هدوجو 
روعشلا هيدل  ریثت   ، هیلابلا يصقار  ّيز  اًریثك  هبشت  يتلا   ، ناكملل يمسر  ءادرك 
تانيرتاڤلا يف  اھنوضرعي  يتلا  ةیكیتسالبلا  ناكیناملا  كلت  روعش  ام   . يرعلاب

ىدل نكي  مل  عبطلاب   . نآلا لالج  هب  رعشي  ام  سفن  وھ  ىرخأ  وأ  ةقيرطب  ؟  ةیجاجزلا
نم عون  ُّيأ   .. نیمرن اھمسا  ةنیفسب  لوھجم  طیحم  يف  رحبملا  باشلا  رعاشلا 
ءاقتراو  ، بترملا ةدايز   . هبلطم لان  دق  اھو   ، لمعي نأ  دارأ   . ضارتعالا ةیھافر 

، هتالمع ةیعونو   ، شیشقبلا ةیمك  لب   ، ناكملا يداترمل  يعامتجالا  ىوتسملا 
لحم يف  ًالماع  هنوك  نع  ةجرد  حومطلا  ملس  هئاقترا  ىلع  لدت  رومأ  اھلك 

؟ كلذك سیلأ   . سبالملل
ىتح  ، اًنیقي ودغیف   ، نیقي هبش  حبصیل   ، ّروطتي مث   ، دادزیل كشلا  أدبي   ، اًديور اًديور 
يتلا ةقيرطلا  نإف  اذل   . ام اًموي  ًةدود  ةشارفلا  نكت  مل  امنأك   ، ًالماك اًنیقي  يسمي 

مث  ، ثيدحلا ءانثأ  مھداسجأ  ةغلو   ، نئابزلا عم  نوثدحتي  مھو  هؤالمز  اھب  ىري  ناك 
ءاھتنا دعب  رخآلا  ضعبلا  ةيؤرو   ، يمسرلا ماودلا  ةرتف  ءاھتنا  لبق  رداغي  مھضعب  ةيؤر 
ةسماھلا ثيداحألا  كلت   ، ةصاخلا نھتارایس  يف  نئابزلا  ضعب  ةبحصب  مھو  ماودلا 

وأ نالف  هلعف  امو  سمألا  تارھس  نع  سبالملا  علخ  ةفرغ  يف  ةكحاضلا  ًانایحأو 
ةرمللو  . هتّمرب ناكملا  هنُك  نع  هنونظ  تّدكأ   ، اھلك  ، اھلك  ، ةنالع وأ  ةنالف  عم  نالع 

نم اًضعب  رعشتسي   ، ةصرفلا قيربل  بذجني  نأ  هسفنل  لالج  راتخا  ذنم  ىلوألا 
ئدابم نم  صیصب  نود  هسفنل  ءرملا  اھبلجي  يتلا ال  ءایشألا  كلت   . مدنلاو يزخلا 

هل موزل  اًئیش ال  وأ   ، ةیلامك وأ   ، ةیھافرك هسفنل  امھّفنص  نيذللا  نيرمألا   ، قالخأ وأ 
امم اًریثك  نأو   ، يبسن ءيش  هسفن  توملا  نأ  فشتكي  نآلا   . امھتیمت ةجاحلا  نأل 
دامرلا نأ  وأ   ، دامرلا تحت  رانلا  ةباثمب  الإ  وھ  ام   ، ًاتوم هانعبشأو  هانفدو  هانتمأ  اننظن 
ةوذجلا دجت  امنیح  ديدج  نم  اھثعب  رظتنت  ءاقنع  دامر  ىوس  نكي  مل  هسفن 
ةلواحم وأ   ، هتیلإل ةئيربلا  ریغ  ةینیسمخلا  كلت  ةسمل  امبر   . اھثاعبنال ةبسانملا 

This PDF document was edited with Icecream PDF Editor.
Upgrade to PRO to remove watermark.

https://icecreamapps.com/PDF-Editor/upgrade.html?v=2.21&t=9


نم تارشعلا  كلت  وأ   ، هردص ىلع  اھسفن  ءاقلإل  ىركسلا  هبش  ةینیعبرألا  كلت 
قابطألاو باوكألا  عجرتسي  وھو  ناكملا  ليدانم  ىلع  اھدجو  يتلا  نوفیلتلا  ماقرأ 

هیلع دودح  هل  امبر   ، رادحنالا ىتح  هنأ  هرعشأ  ام  وھ  كاذو  اذھ  لك  امبر   ، ةغرافلا
يتلا ةطقنلا  كلت  ىلإ  لصي  ىتح  موي  دعب  اًموي  هسأك  ءرملا  ألمي   . اھنع فرجني  الأ 
سأكلل ةردق  يأ  دوعي  يتلا ال  ةطقنلا  سفن  يھ   . ةھجاوملا ثدحت  نأ  اھیف  راتخي 
دّدحيو ّيرُسلا  هلبح  هجاوي  نأ  هل  نآ  هنإ  هسفنل  لوقیف  ديزملا  ةفاضإ  ىلع 

. كاكفلا ةظحل  هسفنل 
تحازأو ةیئابرھكلا  ةياشملا  ىلع  اھيرج  ةعرس  نم  ةریبخلا  ةأرملا  تفّفخ  اذل 
ةجاجز تلوانت  مث  اًريزغ  حضني  يذلا  اھقرع  ففجت  تأدبو  اھینذأ  نع  تاعامسلا 

. ديزي وأ  نیتفشر  لھم  ىلع  اھنم  فشرتل  لاقتربلا  ریصع 
للملا ترعشتسا  دق  اھنإ  ذإ   ، ىرخألا يھ  ةظحللا  هذھ  رظتنت  نیمرن  مادم  تناك 
ليدبلا ىلع  لعفلاب  يأرلا  اھب  رقتسا  دق  اھنإ  لب   ، لالج بـ اھتقالع  يف  اًریخأ 

يف ليدنق  ـد  محمب اًریثك  هتوص  اھركذي  يذلا  باشلا  برطملا  كلذ  تأر  امدعب 
، لالج نم  ریثكب  لضفأ  ينامسجلا  هنيوكت  نأ  امك   . ةصاخ ةیقیسوم  ةلفح 

. ةنكادلا تارشبلل  اھباذجنا  ركنت  يھو ال   ، رثكأ ةنكاد  هترشبو 
الف  ، ةدیصق راص  دق  نآلا  هب  رعشي  ام  نأ  ول  ىتح  لالج  لخاد  ّقزمي  لاعفنالا  ناك 
رعش ةفیفصتل  عضخت  امنأك  ةئداھ  تناكف  نیمرن  امأ   . عورألا نوكتس  اھنأ  دب 

. ةديدج
لضفنھو  . نيولح نیموي  انیّضق  انحإ   . يبیب اي  میلبورب  ون   . لجلج اي  كّمھي  الو  ـ 

. باحص انيدتبا  ام  يز  باحص 
الإ  . ةناھإ نم  هب  رعشي  ام  ئفطي  ىتح  اھبضغل  جاتحي  ناك  دقف  ةبوعصب  هباعل  دردزا 

: ةریخألا هتاشوانم  شواني  وھو  ًائداھ  ودبي  نأ  لواح  هنأ 
. نیمرن اي  اد  يز  ناكم  ينيدوت  كنإ  لیختأ  شتنك  ام  انأ  سب  ـ 

ةضوأ يف  شم  انحإو   . رڤوأ صالخ  عوضوملا   . شاسنت ام   . لجلج اي  نیمرن  مادم  ـ 
. انھ مونلا 

امل ينإ  مھاف  تنكو   . نیمرن مادم  اي  كل  ةبسنلاب  ةجاح  ينإ  مھاف  تنك  انأ  ـ 
... ـ كنم بلطأ 

(. ىرخأ ةرم  ریصعلا  نم  تفشر  مث   ) . كترضح نم  ـ 
شم  ، مرتحم لغش  نوكي  هنإ   ، لغش كترضح  نم  بلطأ  امل  ينإ  مھاف  تنك  ـ 

. تاتس ةيوشل  ةبعلو  ةخیشخش  نوكأ 
كسفن ركاف  تنك  لاّمأ   . سيوك هلمعتب  كتیقلو  هیف  كتّبرج  يللا  يف  كتلّغش  انأ  ـ 

لود  . يبیب اي  ةمیق  مھیل  لود  مھلوقتب  يللا  نییضافلا  نیتملكلا  ركتفت  ىعوإ  ؟  هيإ
؟ كبابش ریغ  ينات  هيإ  كتلیح  تنا  امنإ   . ّزیمتلا موزل  ادك  ةمزال   ، هّیفإ ّدرجم 

؟ يازإ كبجعیب  ناك  لاّمأ  ؟  ةمیق شولام  رعشلا  ـ 
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ّدرجم  ، ةلماكلا ةروصلا  نم  ءزج  يل  ةبسنلاب  وھ  سب   ، ينبجعیب هنإ  شركنا  ام  ـ 
. اھتضفر تنا  سب  ةصرفلا  كّيدأ  تلقف  ةيوش  ينتبجع   . نییقابلا نع  كّزیمتب  ةزیم 

صالخ  . ىھتنا يل  ةبسنلاب  كرودو   ، تقھز نامك  انأ  نإ  ةقیقحلا  سب   ، اًعبط كّقح 
. تّحور سانلاو   ، تصلخ ةلفحلا   . يبیب اي 

؟ سب ؟  ةلفح ؟  يرود ـ 
: بھل نم  طایسب  هدلج  لصاوت  يھو  ٍلاع  توصب  تھقھق 

نم رتكأ  مھافو   ، ادك نم  جضنأ  كاركاف  تنك  ةحارصبو   ، لالج اي  يوق  ةبرغتسم  انأ  ـ 
؟! سانلا يف  شیمھفتب  ام  ِتیقبو  ِتبخ  يد  ةجردلل   ، نیمرن اي  ِكیلع  صخإ   . ادك
عنصت يھو  هوحن  اھتعفد  ةیلاملا  قاروألا  نم  ةمزر  جرختل  اھدي  ةبیقح  تلوانت 

: ثادحألا نم  يحرسملا  هجورخ 
انأ  . ينحماس  . قفاومو يضارو  فراعو  مھاف  كاركاف  تنك  انأ  لالج  اي  يروس  ـ 
ایندلا يف  دحاو  لك  نإ  لالج  اي  فرعت  مزال  سب   . كعاتب شم  رود  يف  كتّیطح  يللا 
ىلع فزعت  شعفني  ام  ينعي   ، هنم اھعمست  ةینتسم  سانلا  ةنیعم  ةمغن  هیل  يد 
نوكت مزال   ، لالج اي  شاسنت  ام   . مطامطلاو ضیبلاب  كفّدحتھ  سانلا  الإو  كجازم 
ضیب  .. اااااھ  ... ادك ریغ   ، كوزوعي سانلا  زياع  ًالعف  تنك  ول   .. كازياع سانلا  ام  يز 

. ياااااااب  ... شاسنت ام   . مطامطو
٭ ٭ ٭

. ناكملا سفنل  اھب  نالصي  امبر  نیفلتخم  نیقيرط  نأ  اًمود  تَنمآ 
ةناصر رثكأ  اًرياغم  وأ  ًايزاوم  اًراسم  ذختیل  اھفغش  تّعوطو  اھبلق  هببسب  ّقر  ام  وھو 
ةریغصلا تالادجلاو  تاشقانملاو  تاشوانملا  فقوتت  امنیحو   . اًءودھو ةنازرو 
ةقطنملل امھلوصو  اًدبأ  ينعي  ال  اذھ  نإف  ءابحألا  نم  نْیَفِلَتخم  نیب  ةّببحملا 

تّفقوت اھنأ  يف  نامألاو  ةمالسلا  نظي  نَم  لك  ئطخم   . ةنمآلا ةئفادلا  ةيدامرلا 
، ثدح نإو   ، ًةداع اھبیطخ  اھیلع  ضرتعي  يتلا  تارارقلاو  قاوذألا  رایتخاو  ءاقتنا  نع 
ام ةداعو   ، تمصلا ةمدقم  روتفلا   . ضارتعالاو رظنلا  تفل  نع  ّفك  دق  اًضيأ  وھ  هنإف 

رعاشم تاومألا  تناك  ول  ىتح   ، مھنفد تاومألا  ماركإو   ، تاوملاب تمصلا  نرتقي 
. سیساحأو

لاصتالا ةدواعمو  اھّددرت  ىلع  بلغتلل  الع  نم  ةديدع  تالواحم  دعبف  اذل 
يف اھسفن  تدجو   ، تّارملا فالآ  ةیقیسوملا  هتعوطقمل  اھعامسو   ، نامیلس بـ

ةلیجرانلا ّيلو   ، رساي ـ  نآلا ىتح  ـ اھبیطخب  اھعمجي  ام  ةداع  يذلا  ناكملا  سفن 
ریغ نآلا  هحطس  ّسمت  يتلا  ةرارحلا  امبر   ، رجحلا ةرخبأ  دعاصتت  مل  نإو   ، اھدي يف 

صّمقت يذلا  رساي  ّىتح   . همعطو هتھكن  هنم  حوفت  وأ  ناخد  هنع  ردصي  نأل  ةیفاك 
ىلع ةعمللا  تفاخ  يندعملا  قوطلا  كلذ  عضول  ةیفاك  تناك  ةرتفل  سرافلا  رود 
توص  . ناك امك  اًمامت  ًاّيداع  اًمجاو  راص   ، هلخاد شقني  يذلا  اھمساب  نميألا  هرصنب 

امھتقياضم داتعا  يذلا  لدانلاو   ، ةيريوصتلا ىقیسوملا  عنصي   Adele ليدأ
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. رذع نود  مویلا  ّبیغت  دق  ًالبق  امھتعطاقمو 
امنیح نكل   ، ةنسلألا نع  اًضوع  نویعلا  ثّدحتت  امدنع  اًغیلب  تمصلا  نوكي  ام  ًانایحأ 
ةیمالھلا لاكشألا  مسرو   ، حیسفلا نوكلا  تاغارف  لمأتب  نویعلا  لغاشتت 

. هلوق دوصقملا  مالكلا  وھ  اھدنع  تمصلا  ریصي   ، نيرخآلا ةنخدأ  نم  ةعونصملا 
. بیھملا تمصلا  راتسأ  كتھي  داكي  توص  يف  رقرقت  لیجارأ  راكفألا 

. اھلاقع نم  تلفت  نأ  نم  نھوأ  اھنكل  تاملك  نع  ّرتفت  هافشلا  داكت 
. هبحاص ةھج  امھنم  لك  ريدتسیف  ناصقن  الب  ةلماك  فلألا  تاونسلا  رمت 

: هتاذ تقولا  يف  امھل  ىلوألا  ةملكلاب  ناسبني 
! ةجاح كل  لوقأ  ةزياع   .. رساي ةجاح / كل  لوقأ  زياع   .. الع ـ 

ةلیجرانلا ّيل  تكرت  امنیح  الع  نإف  اذل   ، انھاھ ایقتلا  امھنكل  نافلتخم  ناقيرط 
رخآ لدانل  ریشي  رساي  امنیب   ، اھدي ةبیقح  يف  اھتایجاح  ململت  تأدبو  تماصلا 
هبیج نم  هتظفحم  اًرضحم  ىرخألا  هدي  اًّساد  ةروتافلا  راضحإل  ـ  داتعملا امھلدان  ریغ  ـ

. هلوق نّادوي  ام  لك  الاق  دق  ًاّیلعف  اناك   ، ّيفلخلا
زیبخك اًجزاط  اًقئار  اًموي  امھنیب  ثيدحلا  ناكو  سولجلا  اداتعا  ثیح  ةلواطلا  ىلع 

اھل نأ  اًمود  سانلا  ضعب  نظي  يتلا  ناتدرابلا  ناتیندعملا  ناتقلحلا  ّترقتسا   ، نرفلا
. ىنعم

٭ ٭ ٭
ادراھنلا اندعسيو   .. اًّدج  .. اًّدج  .. اًّدج انوتشحو   .. يتداس  .. يتاسنآ  .. يتادیس ـ 

.. يوق قّارحلاو   .. يوق نخاسلا  مكجمانرب  نم  ةزیمتمو  ةديدج  ةقلح  مكل  مدقن 
مھاعم اولصاوتتو  هتوفصو  عمتجملا  موجنب  اوقتلت  مكنإ  هلالخ  نم  اوردقتب  يللاو 
فیضو  .. ةمكحملا يف  مجن  جماااااااانرب   .. ةجاح يأو  ةجاح  لك  يف  مھولأستو 
هلامعأو هتاحومطو  هعيراشمب  اًرخؤم  رھظ  زیمتم  لامعأ  لجر  ادراھنلا  انتقلح 

ّررق مویلا  انمجن   .. ةعونتم ةیئاضف  تاونق  ةدعل  هكالتمال  ةفاضإلاب  اد   .. ةيریخلا
حئارش هتاحومطو  هراكفأب  عفني  ردقي  ناشلع  ةسایسلا  كرتعم  ضوخي  هنإ  اًرخؤم 
لاجملا يف  اًصوصخ  ةديدج  ططخ  هدنعو   .. هلوق دح  ىلع  نینطاوملا  نم  ربكأ 
لامعألا لجر   .. مویلا مكمجنو  يمجن   .. يسایسلا نامكو  يراجتلاو  يداصتقالا 

! نااااااامحرلادبع رداااااان   .. فووورعملا
نم لقتنت  تاریماكلاو  ءاوضألا  تأدبو   ، نيروجأملا روضحلا  قیفصتب  ويدوتسالا  ّجض 
لدابي وھو  ةعساو  ةماستبا  مسر  يذلا  مھملا  فیضلل  روھمجلل  ءارقشلا  ةعيذملا 
ماقملا اھب  رقتسا  اًریخأ  مث   ، كلھتسم يحرسم  بولسأ  يف  تّایحتلا  ریھامجلا 
راعشل اًمخض  اًمّسجم  لمحي  يذلا  نيرواحتملا  ةیفلخ  يف  طئاحلا  كلذ  ىلع 

. نابضقلا فلخ  ةریبك  ةیبھذ  ةمجنو  ةمكحم  لكش  ىلع  جمانربلا 
................................................
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نیب داتعم  راجش  نع   ، ويدوتسالا ءاوضأك  ةفطاخ  ةیبابض  ىركذ  هتركاذ  دیعتست 
دحأ يف  ةیبھذ  ةمجن  ىلع  هلوصحل  ام  ةيدھ  هل  ترتشا  دق  مألا   . هيدلاو
هلیلدتب ریغصلا  داسفإب  اھايإ  اًمھتم  اھعم  رجاشتي  بألا   . ةیسردملا تاناحتمالا 

، هتوسقب ریغصلا  داسفإب  بألا  مھتت  مألا   . اًریغص ناك  امھم  هلعفي  ام  نأش  میظعتو 
نيدلاب هلھجب  هیلع  درتف   ، نيدلا هیلع  ثحي  امم  روكذلا  عم  ةدشلا  نأ  بألا  دریف 

، دوت تناك  امك  اًتنب  هنم  عنصتس  اھنأب  اھمھتاف   ، رھاظملا ىوس  هنم  فرعي  هنأو ال 
لعف در  هنكلو   ، اھلیلدت أطخب  امبر  مألا  فرتعت   ، هداسفإ يف  ببسلا  نوكتس  اھنأو 

ةّيودملا ةعفصلا  كلتب  رمألا  يھتني   . ةوسقلاو باقعلا  ديدشت  يف  وھ  هئطخ  ىلع 
الو  . اھیقآم ةسیبح  عومدلا  ىري   . لازلز اھباصأ  امنأك  جترت  اھاریف  همأ  دخ  ىلع 

اھركذیف ىرخأ  ّةرم  ةعفصلا  ّيودت   . اھینیع يف  ةرّسحتملا  ةرظنلا  كلت  اًدبأ  ىسني 
، هھجو يف  ةینسح  ةقصب  ناكم  اًقراح  اًملأ  رعشتسیف   ، نآلا ثدحت  اھنأك  ةجزاط 

... ةقصبلا  ، ةعفصلا  ، ةینسح ةقصبو   ، هّمأ ةعفص 
................................................

؟ بّاونلا سلجم  تاباختنا  يف  حجنت  امل  ادك  لمعت  ردقتھ  كترضح  ًالعف  ىرت  اي  ـ ... 
ةكنحلاو ةردقلا  ىھتنمبو   ، ةملؤملا هتايركذ  نم  ءارقشلا  ةعيذملا  لؤاست  هعزتنا 

: ةقئاف ةيانعب  ةّبردملا  هتباجإ  اھیلع  بیجیل  هسفن  ءودھو  هنھذ  ءافص  داعتسا 
ارب نم  سانلا  مدخاب  يرمع  لوطو   ، سانلا نم  انأ   ، ةایحلا يز  هيز  باونلا  سلجم  ـ 
بح  .. هّاوج انأو  رتكأ  مھتمدخ  ىلع  يتردقب  نمؤمو  دكأتمو  فراع  انأو   ، سلجملا

. مدنفا اي  بح  هداصق  نوكي  مزال  بحلا   .. يحور ىلع  ةبطبط   .. َّيف مھتقثو  سانلا 
تّارم دھشملا  رركتي   . رثكأ ةینسح  ةقصب  هملؤتو   ، همأ ةعفص  يودت  ىرخأ  ّةرم 

... هلایخ نم  يئرملا  ریغ  دعبلا  كلذ  يف  ةّدع 
نیبو كترضح  نیب  اوطبر  سانلا  ضعب   ، هریغ ةینات  تاجاحو  اد  ريرقتلا  ناشلع  ـ ... 

؟ يد سانلا  ىلع  كترضح  در  هيإف   ، يد تاعامجلا 
ام دینفتب  اھعبتيو  ةلجلجم  ةكحض  بصتغیل  هتاناعمو  هملأ  ردان  لھاجتي  ىرخأ  ةرم 

: عانقإلاو ةیفرحلا  ىھتنمب  تاماھتا  نم  لاؤسلا  يف  ءاج 
يف اھیتضرعو  يد  اھیتركذ  كترضح  يللا  تاجاحلا  لكو   .. دحاو لیلد  الو  شیف  ام  ـ 
يف ككش  شدح  امو  اھنم  رتكأ  تلمعو  اھتلمع  يریغ  ریتك  سان  هیف  ريرقتلا 
دح لك  لوقعم  شم   .. كترضحل تلق  ام  يز   .. ماظنللو دلبلل  مھئالو  وأ  مھتینطو 
شیل امو  اًّدج  حيرص  انأ   ... اد هیف  غلابملا  لكشلاب  همھتنو  هیف  نعطن  سانلا  مدخي 
ةداسلا مادقو  يتقولد  كترضح  مادق  يللا  نمحرلا  دبع  ردان   .. شو نم  رتكأ 

(.. ةینالعإ ةیمكھت  ةجھلب  فدرأ  مث   ) .. دیحولا نمحرلا  دبع  ردان  وھ  نیجرفتملا 
... هھھھھھھھھ  .. هھھھھھھھھ  .. ىرخأ عووورف  انل  سیل 

داوملا ضعبب  نیعتستو   ، رخآلا ولت  دحاولا  تاماھتالا  هل  لیكت  ةعيذملا  ترمتسا 
اھیلع دري  امنیب   ، تاتیشناملاو دئارجلا  نيوانعو  ةلجسملا  ثيداحألاو   ، ةیملیفلا
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. هقرافت ةماستبالاو ال  ةقثلاو  ءودھلا  سفنب  ردان 
نم لاصتالا  هلصي  نیح  عمجتلا  الیڤل  اًھجتم  هترایس  يف  سلجيو   ، ءاقللا يھتني 

مھرایتخا نسحب  اًّئنھمو  هتاباجإ  اًنسحتسمو  هئادأ  ىلع  ًاینثم  لیعامسإ  خیشلا 
. رثكأف رثكأ  ًالبقتسم  هنأش  ولعب  اًّئبنتمو  هل 

نع هسفن  ةرارق  يف  ًالئاستم  ديدشلا  ءایعإلاب  سحأ  دقو  ةرارم  يف  مستبا 
بعللا نسحي  نأ  طقف  هیلعو   ، هدي يف  توركلا  لك  ؟  نآلا هیلإ  لیمي  يذلا  بناجلا 
. نيرساخلا لمتحت  بعللا ال  تالواطف   ، ةلواطلا ىلع  بساكملا  ىلعأ  دصحیل 

؟ بعللا تالواط  لمتحت  اًزئاف  مك   ، ةعامج مأ  درف 
هنأ  ، هدسفیس همأ  لیلدت  نأو  حلصي  نل  هنأب  همھتا  يذلا  لجرلا  كلذل  تبثي  هارت  مأ 

؟ دسفي مل 
؟ دیناسألاو تایطعملاو  سیياقملا  لكب  حجان  هنأو 

قحتسيأ ةینسح ! لشفو ! ًالعف  هكالتما  يف  بغر  ءيش  عم  دیحو  قافخإ  طقف 
... ـــــ فیلت ةملاكم  رادقمب  ىوس  هنع  دعبي  رمألا ال  ؟ ! هتماركل اًرأث  اھنم  اًماقتنا  اذھ 

. قلقو سجوت  يف  لصتملا  هنُكل  رظني   ، ةديدجلا ةینوفیلتلا  ةملاكملا  هدرت  نآلا 
: بحتنيو يكبي  يوثنأ  ينیثالث  توص  هیتأیل   ، دري ددرت  يف 

! تنإ شیعت   .. جاحلا  .. ردان خیش  اي  ـ 
تاملك ثالث  لوأ  نھنأك  نھعقو   ، ةباشلا هیبأ  ةجوز  نھب  تقطن  طقف  ثالث  تاملك 

. رشب نھعمسي 
. ریثكلا هل  نینعي  ّنك  ثالث  تاملك 

اًمدن رعشتسیف   ، همأ ةعفصو  هدلاو  ةوسق  ىركذ   ، هتدوار ىركذ  رخآ  ركذي  نآلا 
عبطلاب  . هدلاو وحن  هیف  ّركف  ام  رخآ  تناك  ىركذلا  هذھ  نأل  دساف  حالس  هنأك  اًتفاخ 

هنیب لصفي  يذلا  نكادلا  يجاجزلا  لصافلا  كلذو  ةنكادلا  ةیسمشلا  هتراظن  فلخ 
تمص يف  نیترقرتملا  نیتعمدلا  كلت  ىري  نأ  دحأ  رودقمب  نكي  مل   ، قئاسلا نیبو 
هدلاو عم  هتايركذ  لك  ّترم  دقو  ةرارح  يف  دّھنت   . نیتمعانلا هیتنجو  ىلع  بیھم 
يعي نأ  نود  نیتللستملا  نیتعمدلا  كلت  رعشتسي  ملو   ، ةقئاف ةعرس  يف 

. امھل بسانملا  ریسفتلا 
. هوبأ تام  نآلاو   .. تتام همأ 

هبيذشتو هبيذھتو  هبيذعت  يف  هناّجس  ّننفت  يذلا  نوجسملا  روعش  نآلا  كردأ 
مث  ، هنع هداعتبا  دعب  ىتح  ناجسلا  اذھ  لظ  سیبح  ّلظ  ىتح   ، هل ىأترا  امقفو 

. هتافو ربخ  نآلا  هدري 
؟ ناّجسلا اذھ  دقتفیس  هنم  اًءزج  نأ  حیحصأ 

؟ هنعلیس ّهلك  نأ  مأ 
؟ هتوم دعب  هب  هلك  رمعلا  طبترا  يذلا  نوجسملا  اذھ  جھتبيأ 
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؟ هیلع هلخاد  نوعلملا  ءزجلا  كلذ  يكبیس  مأ 
. ةلئسألا تائمو   .. ناتعمد  .. ةقصبو ةعفص   .. تاملك ثالث 
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مھرعاشم متك  نم  نوّنكمتي  نيذلا ال  . ٢٥

؟ يازإ ةلماع  تقب  دنھ  تسلا  ةفياش  ـ 
: مغمغت يھو  اھیتفش  ىرخألا  تصمصم 

.. ّاربل تعلطو  ّةرج  يف  تناك  ـ 
! ضعب ریغ  نیتدرف  ةمزجلا  سبلتب  تناك   .. ةكرشلا تج  ام  موي  اھفوشي  شدح  ام  ـ 

. ةجیتن تباج  اسنرف  ةيرفس  نإ  حضاو  اھسبل ! الو  ـ 
انلوقتب ایفلیس  مادم  تعمس  انأ  اد   ، يوق اھیلع  يضار  رتسملا  نإ  نامك  حضاوو  ـ 

يد نإو   .. لوألا دنھ  ىلع  يّدعت  امل  الإ  رتسملل  حورت  ةجاح  شیف  ام  نإ  تامیلعت 
. حيارو انھ  نم  هرماوأ 

... يھأ ةياج  اھلكش  نسحال   .. سب  .. سب ـ 
قوف مھب  ولعتف   ، ضعبلا نأش  عفرت  جاومألاف   ، دسح يَتلیمز  نیب  يداع  راوح 
سانلا لشفي  مل  ذإ   ، ایندلا يف  سانلا  لك  بیصن  نم  نیتاتف  ّدرجم   . نيرخآ تاماھ 
امنأك  ، ةایحلا يف  نيرخآلا  ةبصنأ  نم  ىوكشلل  ةصاخلا  مھبابسأ  داجيإ  يف  اًمود 
دنھ امھیلع  تلخد  اذكھ   . همكحيو هّریسي  نم  دجي  ال  لمھم  ٌّمك  نوكلا  اذھ 
قینأ طیسب  سابلب   ، ةيانع يف  رعشلا  ةففصم   ، نینیعلا ةعمال   ، رھظلا ةدورفم 
ةیحت امھیلع  تقلأ   . هیلع ام  ءيش  نم  ّدكأتت  اھدي  يف  دابيآلاو  قوذلا  عیفر 

راص يذلا   ، ةرشابم لامك  رتسم  بتكمل  رواجملا  اھبتكم  لوخدل  اًدیھمت  دایتعالا 
. نآلا ایڤلیس  مادم  بتكمل  اًھجاوم 

بأ كیملاو   ، اد مقطلا  يوق  كیش   .. ةركف ىلع   .. حص تناك  يرظن  ةھجو  نإ  حضاو  ـ 
. هوباش  .. يداھو يقار  نامك  كعاتب 

ناسلو ریبك  دح  ىلإ  اھیلع  لضفلا  ةبحاصو  ةرشابملا  اھتسیئرل  دنھ  تمستبا 
تفنأتسا  ، حضاولا لاحلا  ناسلو   ، ةماستبالاب ةیفتكم   . ءانثلاو ركشلاب  جھلي  اھلاح 

: ایڤلیس
ءانمأ سلجم  عم  عبرو  ةثالث  ةعاسلا  ادراھنلا  جنیتیم  يّدوزت  دنھ  اي  شیسنت  ام  ـ 

. يس  . رآ  . يچ ةكرش 
. ایڤلیس مادم  اي  رضاح  ـ 

. ریتك نيرخأتم  نسحال  ينیصلا  بورجلا  ىلع  لیملاب  يدكأت  مزالو  ـ 
. ایڤلیس مادم  اي  رضاح  ـ 

بحاص يطایمدلا  دومحم  رتسمل  لامك  رتسم  مساب  ادك  ولح  درو  هیكوب  يتعبتو  ـ 
. داؤفلا راد  يف  بلقلا  وي  يس  يآ  يف  زجحتا  هنأل  بورج  يطایمدلا 
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. ایڤلیس مادم  اي  رضاح  ـ 
... ... و ـ و

الإ  . ةیناق ةرمحب  نیتبضخملا  ةینیعبرألا  يتفش  نابقرت  اھانیعو  ةلھو  دنھ  ترظتنا 
ةقربو  ، فغش يف  دنھ  ةبقر  وحن  ةقر  يف  اھدي  تدتماو  ةلھول  تفقوت  ایڤلیس  نأ 
ةعیفر ةلسلسب  ةقلعتملا  رمحألا  قیقعلا  ةيّالدب  اھلمانأ  نیب  تكسمأ  ةیھانتم 

يف دنھ  تراح  ةعمل  اھانیع  تعمتلا   . ًالیلق عسوأ  وأ  ةرشابم  اھدیج  لوح  ةریصق 
. اًشھن اھشھني  ّبقرتلا  أدب  دقو  اھریسفت 

اد ءافصلاب  قیقع  شیف  ام  ؟  نینم اھیتبج   .. دنھ اي  يوق  ةردان  يد   .. ةعوووور ـ 
. صلاخ

دجت ملو   ، تمثعلتو  ، تحنحنتو  ، تابثب حاجنلا  دعصم  يقترت  يتلا  ةباشلا  تكبترا 
. ةرّاون نیبو  اھنیب  راد  ام  يكحت  نأ  نم  اھعنم  اھلخاد  ام  ءيش   . ةبسانم ةباجإ 

اّھصخت ةصقلا  هذھ  نأو   ، ام عون  نم  ضومغو  رحس  رمألاب  نأ  اھربخأ  ام  ءيش 
طقف دحاو  صخش  مسا  اھدلخب  راد  نآلا   . ةكراشملل صصقلا  لك  تسیلف   ، اھدحو
تلمح اھسفن  توراتلا  قاروأ  ةقيرط  تناك  نإ  َِمل ال   ، راد ام  لك  هل  يكحت  نأب  ريدج 

؟ ... همسا
. نامیلس

ّةصغ اھترتعاف   ، ةكلمملل ةرايز  يف  هنأ  تكردأف   . تداع ذنم  اًقلغم  هنوفیلت  ناك 
طیسب كابترا   . لقألا ىلع  ةليوط  ةرتف  هبایغ  وأ   ، هتدوع مدع  نم  اًفوخ  ةعيرس 

! ةناحير اھمسا   ... اھل ةھیبش  هببس   ، اھتدعم لفسأ 
لب اًریثك  ةباجإلا  رظتنت  مل  ایڤلیس  نأ  اّھظح  نمو  اًعيرس  اھدورش  نم  تقافأ 

: تلصاو
نوكلا ةقاط  عّمجیب  قیقعلا   .. ِكاعم قرفتھ  يد   .. دنھ اي  سيوك  اھنم  كلاب  يدخ  ـ 

. نینتالا ىلع  يظفاحت  مزال  ادك  ناشلع   .. بلقلا لالخ  نم  اناوج  اھلّخدیبو 
رظنتف اھدي  ةریبجو  ایڤلیس  لھاجتت   . ةلاسر دورو  ةلالد  اھفتاھ  نینر  دعاصتي 
حاتم مقرلا   » لوقت نامیلس  مساب  ةلاسر  دجتل  ةیناولھب  هبش  ةكرح  يف  ةشاشلل 

. ةیئاعدلا ةلاسرلا  يقاب  تلھاجت  ماظنل حـ »... ّلوح   . هب لاصتالا  كنكمي  نآلا 
دق ةرّاون ) ریبعت  دح  ىلع  اھیب  يراد  شم  يللا   ) بوبحملا نأ  تكردأ  دق  اھنأ  اھیفكي 

. داع
٭ ٭ ٭

؟ اياعم لّضفتت  نكمم   .. نامیلس رتسم  ـ 
ًابرغتسم فراع  متاح  مساب  ًابلاغ  سانلا  هفرعي  يذلا  يلآلا  لجرلل  نامیلس  رظن 

: ًالئاق فنأتساف   . ةرشابم هترامع  مامأ  هل  هراظتنا 
. يرورض كترضح  ةزياع  َكلَم  مادم  ـ 
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اًنھاو هّریصف  هدسج  مھتلا  بیجع  ضرم  ةھاقن  يناعي  يذلا  كھنملا  فزاعلا  كبترا 
ةدوعلا تناكو   ، ةبیجعلا هتكلممل  هتالحر  ىدحإ  نم  ّهوتل  دئاع  هنأ  امك   ، اًفیعض

. ًالیبس لیبسلل  فرعي  هتیل  ايو   ، لابجلا ىتعأ  هلمحب  ءوني  ام  هفلخ  كرت  دقف  ةملؤم 
ةرتتسملا ديدھتلا  ةربن  لھاجتي  نأ  لواحيو   ، بيرغلا هبلط  نم  ّصلمتي  نأ  لواحف 

: همالك يف 
تنكو  ، ةطبخلم يلاوحأو   ، ایع نم  علاطو   ، رفس نم  ياج  اسل  انأ   .. كب متاح  ـ 
يتایحت مادملا  ّغلبت  كنذأتسأ   .. اھلمعأ ةجاح  فلأ  َياروو   ، ةرتف يل  ىقب  بياغ 

. ةصرف برقأ  يف  اھّملكاھ  ـه  للا نذإب  ينإو 
تاینمت وأ   ، ةيراوح ةلمج  وأ   ، راذتعال ةمّدقم  نامیلس  هلاق  ام  نأ  ضورفملا  نم 
هتلمج ّررك   .. ًالعف هعمسي  مل  امبر  يذلا  متاح  نأ  الإ   .. ءافشلا مامتإو  ةمالسلاب 

: ةمارصب
! يرورض كترضح  ةزياع  َكلَم  مادم  ؟  َياعم لّضفتت  نكمم   .. نامیلس رتسم  ـ 

ةقيدح نم  براھلا  كلذ  عم  راجش  لاعتفا  ّةبغم  نع  باشلا  فزاعلا  لءاست 
مث  . رسخیس  ، ةنكمملا ریغو  ةنكمملا  تاھويرانیسلا  لكب  هنأ  دجوف   ، تاناویحلا

نیتكلمم يف  نیتفلتخم  نیبرح  دوقي  نأ  باش  ناطلسل  لوقعملا  نم  سیل  هنإ 
هنم ةلواحمو   ، مساحلا لجرلا  اذھ  نثاربل  هسفن  اًكرات  هرمأل  ملستساف   ، نیتدیعب

ءادوسلا ةرایسلا  جلي  وھو  نامیلس  ّنكمتي  ملو   . دبألا ىلإ  بيرملا  بابلا  اذھ  قلغل 
ةفرش نم  ةثیغتسملا  هبشو  ةلِذجلا  ةینسح  تاءادن  عامس  وأ  ةيؤر  نم  ناعذإب 
سفن يھ  هذھ  تناك   . ةرامعلا ملس  ىلع  همادقأ  عقو  ترعشتسا  نأ  دعب  اھتقش 
روھظ رظتنت  يتلا  هتمودخمل  ةنأمط  ةلاسرب  متاح  اھیف  لسرأ  يتلا  ةظحللا 

. رمجلا نم  ّرحأ  ىلع  ثادحألا  حرسم  ىلع  نامیلس 
، فالتخالا لك  ةفلتخم  ةرملا  هذھ  رعاشملا  نكلو  رصقلا  اذھ  جلي  ةیناثلا  ةرمللو 

ىلعو  . ةقث وأ   ، زّفحت وأ   ، للم نم  ضعب  امبر   ، ةشھد وأ   ، راھبنا وأ   ، ةبھر ةّمث  سیل 
، نّزتم يراھن  ّيزب  ةرظتنم   ، هكسامت الول  ًالبق  هءاوغإ  تدھش  يتلا  ةبنكلا  سفن 

هفشرت اھدي  يف  جزاطلا  ناّمرلا  ریصع  نم  بوكو  فیفخ  يرھز  رطعو   ، نيزر ّجربتو 
هرظنب هتقمر   ، اھیتفش نم  اًریثك  برتقي  يذلا  بوكلا  جاجز  فلخ  نم   . لھم ىلع 
تناك  ، يلغيو رومي  ناكربب  هبشأ  يتلا  ةیلخادلا  اھتالاعفنا  يف  مكحتت  يھو  ةقثاو 

وأ ؟  ينلھاجتتل انأ  نم  فرعت  الأ   .. وأ ؟  كرضحأس ينإ  كل  لقأ  ملأ  لیبق  نم  اھترظن 
: تلاق تاربنلا  ئداھ  تباث  توصب  اھنأ  الإ   ، كاذ وأ  اذھ  نم  ءيش  يأ 

؟ باحصأ انیقب  شم  انحإ  ؟  هیل اننم  يفتخم  ؟  هضرب ادك  عفني  ؟  نانف اي  هيإ  ـ 
اھبلطل لوصولاو  راصتخالا  اھلأسي  هلاح  ناسلو   ، مھفُي امب ال  مغمغي  نامیلس  ذخأ 

: تفنأتساف  ، ةرشابم
بیجاھو  .. ریتك سان  اھیف  مزعاھو   .. اربوألا يف  ةریبك  ةلفحل  زھجاب  نأ  ِتقولد  ـ 

تلق ؟  هھ ؟  يد ةلفحلا  مجن  ىقبت  تنا  كازياع  تنكو   .. ولح قيوست  لمعنھو  ةاعر 
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؟ هيإ
نل نامیلسك  ًالجر  نأ  تمسوت  دق  لاجرلا  مولعب  ةریبخلا  ةّسرمتملا  ىثنألا  تناك 
نم ةدكأتم  تناك   . هتبھومو هنف  راھظإل  كلتك  ةصرف  لوبق  يف  ةظحل  ددرتي 
هبش توصلا  ةربنب  تمزتلاو  ةطیسبلا  ةئیھلا  هذھ  اھسفنل  تراتخا  اذل  ةقفاوملا 
كلت هعقوتت  مل  يذلا   . يداع ءيش  يف  هيأر  ذخأت  وأ  ام  ةقفص  ضرعت  اھنأك  ةداجلا 
ىلع وأ  نامیلس  اھّریغ  دقو  لاح  ىلإ  لاح  نم  ةروحسملاك  تّلوحت  يتلا  ةأرملا 

الو اھھنُك  ملعي  ال  سورض  ةكرعم  ضوخي  نآلا  اھاتف  نأ   ، هاقیسوم ةقدلا  هجو 
طخ يف  ةبوتكملا  تّاطحملا  كلت  لك  هب  ودبت  يذلا  رمألا   . اھنم كاكفلل  لیبسلا 
لیفك اذھك  اًربخ  ناك  ىضم  امیف   . اناوس رخآ  صخشل  ثدحت  اھنأك  انتاویح  ریس 
لفحل اًمجن  نوكیس  هنأ  هربخت  هتّفیضُمو  َِمل ال   ، حرفلا نم  باشلا  فزاعلا  ریطي  نأب 

ام يطایتحا  فزاعك  اھحرسم  ةبشخ  ىلع  هروھظ  ربتعي  يتلا  كلت   ، اربوألاب لماك 
مومھملا نامیلس  ناطلسلا  كلملا / نكل   . مَعِنلا تايربُك  نم  ةنیفلاو  ةنیفلا  نیب 

: لاقو سامح  ةلق  يف  اھل  رظن   . رضتحي  ، ریقف  ، ضيرم بعشب 
. َكلَم مادم  اي  ضفرتي  شعفني  ام  ضرع  ـ 

: اًدّدجم فنأتسا  هنأل  اھظحلي  هنكلو ال  اھینیع  يف  ودبت  ةفطاخ  راصتنا  ةعمل 
يد ةكبردلا  شفرعا  امو   .. يد ةرتفلا  يوق  ةكبردم  يتایح  نإ  ةقیقحلا  سب  ـ 
يف ریتك  مالحأ  يز   .. لجؤم ملح  اد  فیطللا  كضرع  ربتعن  تير  ایف   .. ىتما صلختھ 

. حمست يفورظ  ام  لوأ  كملكاھ  ينإ  كدعوأ  انأو   .. انتایح
اھیلع ةقعاصلا  عقو  ناك  دقف  كلذ  نم  رثكأ  اھسفن  يف  مكحتلا  نم  َكلَم  ّنكمتت  مل 
اھباصعأ كلامتت  نأ  ةّكنحملا  ةریبخلا  يھو  اھیلع  يصعتسي  يذلا  دحلل  ًالزلزم 

ةرملل نیترم  اھضفر  يذلا  لجرلا  هجو  يف  رجفنت  داكتو  يلغتو  رومت  تناك   . ّةیلك
، اًّدج ةظاتغمو   ، اًّدج ةموزھم  ةأرما  نآلا  تناك   . اھتایح يف  ةدیحولاو  ىلوألا 

ءاقللا ةيادب  ذنم  هعضت  تناك  يذلا  عانقلا  راھنا   . اًّدج ةروسكمو  لب   ، اًّدج ةبضاغو 
تدرمت دق  رثكأ  وأ  نیتطقن  نإ  لب   ، طقسي داك  ىتح  اھدي  يف  ریصعلا  بوك  زتھاو 

ىلإ اھترظن  تبلقنا   . نوللا حتافلا  اھئادر  ىلع  ًایناق  اًرثأ  تكرتو  بوكلا  حطس  ىلع 
اذھ فلخ  نماكلا  ّرسلا  فرعت  نأ  دوت   ، مھفت نأ  اًّقح  دوت  يھف   ، ءاجرلا هبشي  ام 
اھتوص شعترا  نیتنثا ! لب   ، ةدحاو ةرم  سیلو   ، اھدجم لكب  فصع  يذلا  فزاعلا 

: لأست يھو 
لوط ىلع  هیل  تنا  وھ  ؟  يد ةجردلل  يوق  ةشحو  انأ  وھ  ؟  ادك نامیلس  اي  هیل  ـ 

؟ ةسيوك شم  تاجاح  سحأ  ينّیلختبو  ادك  ينضفار 
رمنلا ىثنأ  ةمواقم  ىلع  ةردقلا  بستكا  دق  وھف   ، همدصت اھتحارص  تناك 

. َكلَم ةمزھنملا  ةروسكملا  ةروفصعلا  لباقي  ىلوألا  ةرملل  هنكلو   ، َكلَم ةشحوتملا 
امبر  ، اھیتفش شاعترا  يف   ، اھدسج زازتھا  يف   ، اھتوص يف   ، اھترظن يف  ام  اًئیش 
هنأك اھنم  برتقا   . بنذلاو مدنلا  نم  ةیتاع  ةجومك  اًفراج  اًساسحإ  هاثروأ   ، اًعم اّھلك 
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: ةیناحلا ةقداصلا  ةجھللا  يف  نآلا  هرود  ناكو   ، اھنضح ىلع  كشوم 
.. لود نیمویلا  طلغ  ةجاح  َّيف  يللا  انأ   .. َكلَم ااااااي   .. َكلَم مادم  اي  میظعلا  ـه  للاو ـ 
ول بيرق  اد  عئارلا  كضرع  لبقاھ  ينإ   .. كدعوأ میظعلا  ـه  للاو  .. كدعوأو  .. ينیقّدص

. ةمالسلاب تعجر 
: ةشھدنم تلءاست 

؟ ينات دلبلا  رفاستھ  تنا  وھ  ؟  هیل ؟  ةمالسلاب تعجر  ـ 
؟ نینم ِتفرع  ِتنإو  ؟  دلبلا رفاسأ  ـ 

اًغوبصم اھقارطإ  ادبف   ، راكنإلا نم  ىودج  ةّمث  نكي  مل  ذإ   ، ًالجخ َكلَم  تقرطأ 
هلؤاست لھاجت  يذلا  نامیلس  لخاد  دَّلوتت  تداك  ةروث  دأو  امم   ، راذتعالاب

: لوألا اھلاؤس  ًابیجمو   ، قباسلا يراكنتسالا 
. ریخ ىلع  اھنم  عجرأ  سب  يل  يعدا   .. ةبعص ةنالغش  يھ   .. دلبلا شم  َكلَم  اي  ـ أل 

ةحاسم ةّمث  نكي  مل  هنأ  الإ   ، قلقلا همالك  نم  ترعشتسا  يھو   ، اًقداص ناك 
تّدمو اھمامأ  ةلواطلا  ىلع  ریصعلا  بوك  تعضو   . ديدج ءيشب  مالكلا  فانئتسال 

: لوقت يھو  ةقادصلا  هبشي  امیف  هحفاصت  اھدي 
زیلب سب   .. ةمالسلاب عجرت  ام  لوأ  َّيل  كتملاكم  رظتناھو  اد  دعولا  ينیفكي  انأو  ـ 
ةزياع شم  انأ  فنأتست ) يھو  ةلعتفم  ةكحض  تبصتغا   ) كسفن نم  كلاب  دخ 

. نّانف اي  ظوبت  يتلفح 
. فارصنالا ةمالع  سامح  يف  اھّايإ  اًحفاصمو  نوبركلاب  اھتكحض  نامیلس  خسنتسا 

. قلقلاب رعشي  ناك  نآلا  امھیلك  نأ  اًّدج  بيرغ 
ًالھاجتم  ، تماصلا عضولا  نم  هنوفیلت  ةیعضو  رییغت  نع  ًایھاس  هلعج  يذلا  قلقلا 

! نیتلاسرو دنھ  نم  تاملاكم  ثالث  كلذب 
٭ ٭ ٭

. ایقتلا  ، ةیضاملا ةرتفلا  امھتھجاو  يتلا  فورظلا  لك  نم  مغرلاب 
اھلكش يف  لماش  رییغتو   ، سفنلاب ةقثو   ، ةدقتملا رعاشملاب  ةلّمحم  يھ 

. اھتیصخشو
ةضاضغ دجي  الو  هھجاوي  ام  هنُك  ملعيو  هيأرب  رینتسيو  هعمسي  قيدصل  جاتحم  وھ 

. هیف
. ةدحاو امھتفھل  تدب  نإ  ىتح   ، رعاشملا فالتخا  مغرب  فادھألا  تقفتا  اذكھو 

فاعض ىوس  ءيش  يأل  ةنيرق  اھذخأي  الو  بابسألاو  ءابآلا  ةددعتم  ةفھللا 
ةاّرون نع  دنھ  هتربخأ  ذإ   ، هبحاصل امھنم  ٌّلك  ىضفأ  لیصافتلا  لكبو  سوفنلا !

نع نامیلس  اھربخأو   ، لیصافتلا ضعب  لافغإ  تدّمعت  نإو   ، اھتورات تاقاطبو 
نإو ةعبرألا  اھتالاتسيركو  ةئلألتملا  اھتسامب  ةسدقملا  ةفرغلاو  ةكلمملا  تاعارص 

. لیصافتلا ضعب  ءافخإ  دّمعت 
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تیكح ام  انأو  شكفرعت  ام  ةاّرون  نإ  نم  مغرلاب  نإ  بيرغلا  وھ  نامیلس  اي  صب  ـ 
هنإ ریغ  شعفني  ام  ةریخألا  تورك  تالتلا  نع  اھمالك  نإ  ةّساح  انأ  سب  كنع  شاھل 

سومشو ينات  ملاع  نع  ملكتیب  سماخلا  ًالثم  ينعي   . َّيلع شم  كیلع  ىقبي 
عاتب سداسلاو   ، هحورتب تنا  يللا  ملاعلاب  هریسفت  نكمم  ادو   ، موجنو رمقو 

، مھدنع كيدویب  يللا  وھ  كفزع  نأل   ، نحللا يف  رسلاو   ، تنإ هنإ  حضاو  طیسولا 
يللا سانلا  نع  اد  نوكي  نكمم   ، سانلا نیب  مالسلاو   ، ةمكح هیل  اد  هضرب  دیكأو 
ةدحاو رخآو   ، مھنع يل  تیكح  تنا  يللا  تاعطاقملا  مّاكح  ةعاتب  تافالخلاو  كانھ 
شم وھ  هنم  يل  تلاق  اھنإ  ةجردل   . لحلا وھ  لدعلا  نإو   ، لدعلا نع  ملكتتب  تناك 

. نامیلس اي  كیلع  اھدصق  ينعي   ، كنم
؟ دنھ اي  نيذوعشمو  نیلاّجد  مالك  قدصنھ  انحإ  وھ  ـ 

رصقو ةباوبو  نحل  ؟  قّدصتت نكمم  يد  كاعم  لصحتب  يللا  تاجاحلا  ينعي  وھ  ـ 
؟! ةناحير  ... .. و مثكأو و میحرو  ءادوس  تّاوقو 

. ةقیقح شمو  مھو  نوكي  نكمم  هضرب  اد  ىتحو  ؟  ةناحير اھل  ام  ـ 
ىلع يللا  تاباتكلاو  كیل  كدلاو  لياسرو   .. ىقب يازإ  ؟  مھو هیلع  لوقتب  اسل  ـ 

... ةيارملاو و ةطیحلا 
ّفك نطاب  يف  ىلوألا  ةرملل  هارت  اًشقن  لمأتت  يھو  امھرخآل  اھانیع  تعستا 

: تفدرأف  ، فراخزلاب طاحم  رمحأ  يواضیب  لكش  ىلع  نامیلس 
! ادو ـ 

: مسحب فتھف   ، هاتأ فیكو  ىتم  فراع  ریغ  لوھذ  يف  شقنلل  رظن 
. دنھ اي  ينات  عجرأ  مزال  ينإ  نظأ  ـ 

؟ اھل عجرت  ـ 
.. دنھ اي  مھل  عجرأ   .. مھل عجرأ  ـ 

؟ ةدوجوم نوكأ  ينزواع  شم  كنإ  دكأتم  ـ 
يد يز  ةباوب  نإ  نظأو   .. انتیب حوطس  نم  ریغ  حورأ  شتبرج  ام  انأ   .. يازإ سب  ـ 

. نحلب ةطبترم  يھ  ام  يز   ، ناكمب ةطبترم  نوكت  نكمم 
. ةجیتنلا فوشنو  هیف  ّبرجنو  يضاف  ناكم  حورن  ؟  هيإ رسخنھ  ّبرجن  ام  بیط  ـ 

؟ ةطخلاو ـ 
: ةلئاق دنھ  هتعطق   .. تمصلا امھیلع  نار 

موي لك  كنإ  اھنم   . ریتك تاجاح  تملعتا  تتاف  يللا  ةرتفلا  نامیلس  اي  صب  ـ 
. ديدج ملاعو  ةديدج  ةبرجت  موي  لك   . هلبق يللا  مویلا  نم  رتكأ  كسفن  فشتكتھ 

رسلاو  ، كدنع دوجوم  اّھلح  نإ  هانعم  ادف   ، يد يز  ةجاحل  كراتخا  انبر  ماد  امف 
. دیكأ  .. ةباجإلا يقالتھ  دیكأ  نامیلس  اي  كّاوج  ّرود   . كیف نماك 

، تقولا لاوط  انلخادب  اھتاباجأو  رارسألا  نمكت   . قح ىلع  اھنأ  اًنقوم  هسأرب  قرطأ 
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ةيّالدلا دنھ  تكسمأ   . ةیھلإ تامالع  وأ  ةیجراخ  تاراشإل  اًراظتنا  تقولا  عیضن  اننكل 
نم ناك   ، بارغتسا يف  نامیلس  اھل  رظن   . رتوتلاو ددرتلا  اھیلع  ادب  دقو  اھلمانأ  نیب 

: تمغمغو لجخ  يف  تقرطأ   . هفیضت نأ  يف  دنھ  بغرت  ديزم  ةّمث  نأ  اًّدج  حضاولا 
... نامیلس ـ 

: فنأتست يھو  ّبقرت  يف  تكس 
! كبحاب  ... انأ ـ 

تامدقم نود  هنم  بكسني  ذإ  هلئاق  مدصيو   ، هعمسي نم  مدصي  يذلا  فارتعالا  هنإ 
. هسفن روعشلا  اھلدابي  نامیلس  ناك  نإ  اھسفن  لأست  مل  ىتح  يھ   . ریضحت وأ 
مل دنھ  نأ  ودبي  نكل   . نورعشي امب  مھثانإل  روكذلا  ةحراصم  ىلع  نحن  نوداتعم 

. فولأملا قرخ  وأ  زواجتلا  وأ  بنذلاب  روعش  يأ  اھیلع  ُدبي  مل   . اھفرعت يتلا  دنھ  دعت 
هفینصت تراتخا  يتلا  لجرلا  نم  ةباجإ  يأ  رظتنتو   ، لجخلاب رعشت  تناك  طقف 

نع اًمامت  فلتخي  ءيشلاب  رعشت  نأف   ، لتقم يف  نامیلس  تبرض  ةقعاصلا   . اًریخأ
ریبك طغض   . نآلا اًّقح  اھب  رعشي  يتلا  رعاشملا   .. فورظلا  .. تیقوتلا  .. هب حيرصتلا 
تراص يتلا  دنھ  ىلع  ًايداب  درلا  نع  لؤاستلا  ىري  وھو  نامیلس  هب  رعشي  رھاقو 
يتلا ةناخلا  سفن  يف  اھّفنصي  نأ  هنكمي  اًدبأ ال  هنكل   ... ودبي امیف  ةّبرقملا  هتقيدص 
ایڤلیس بلطو   ، اھتفطاعب عافدنالا  نم  اھل  ةرّاون  ريذحت  دنھ  ركذت  نآلا   . اھیف هتعضو 

. اھبلق ىلع  ظفاحت  نأب 
ىلع اھفطاوعو  اھحورو  اھبلق  تمّدقو  طئاحلا  ضرُع  امھتاملكب  تفصع  دق  يھ  اھ 

رعاشملا سفنب  اھوحن  رعشي  ال  امبر  هنأ  اًمامت  كردت  لجرل  ةّضف  نم  قبط 
. سیساحألاو

؟ تلعف ام  اھسفنب  دنھ  تلعف  فیك 
! اًضيأ هب  قطني  ام  دجي  مل  نامیلس  نأ  امك   .. فرعي دحأ  هنأ ال  ةقیقحلا 

لصتي  My Angel  » هتشاش ىلع  دجي   ، لصتملا هنُكل  رظنیف  نامیلس  نوفیلت  نري 
«. ... كب

يتلا ةزیمملا  اھتنر  ّریغ  نإو  هنوفیلت  ىلع  اھبقلو   ، الع مقرب  ظفتحي  لاز  ام  هنأ  ّركذت 
. اھل اھّفلأ  يتلا  ةیقیسوملا  ةعطقلا  ىوس  نكت  مل 

. دري نأ  نود  نینرلا  ءاغلإ  رز  طغضو  مثعلتو  نامیلس  كبترا 
. دري مل  هنكلو   ، لاصتالا الع  تدواع 

. لصتملا هنُك  كردت  وأ  هنوفیلت  ةشاش  ىرت  نأ  نود  ةریح  يف  دنھ  هل  ترظن 
! روھظلا دواعت  نیح  يضاملا  حابشأ  يھ  ةبيرغ 

.. ًاليوط مھرعاشم  متك  نم  نونكمتي  نيذلا ال  ءالؤھ  نیكاسم 
! ًاليوط اھنومتكي  نم  رثكأ  نیكاسم 

This PDF document was edited with Icecream PDF Editor.
Upgrade to PRO to remove watermark.

https://icecreamapps.com/PDF-Editor/upgrade.html?v=2.21&t=9


توم ـ لل ةددعتم  لاكشأ  . ٢٦

ناك اًمايأ  اھتابنج  نیب  شاع  يتلا  ّالیڤلا  لخاد  ىلإ  ّللستي  نأ  يف  حجن  رھام  رأفك 
رعشتسیف ریخألا  راوحلا  هنھذ  عجرتسي   . لعفلا دومحمو  ةملكلا  عومسم  اھیف 

دقفي نأب  ريدج  وھف   ، ةمعنلا ّقوذت  وھ  ریطخ   . اھزواجت يف  حجني  ال  ةملؤم  ّةصغ 
باشلا رعاشلا  ّفیكتي  مل   . ئجافملا اھلاوز  نیح  اًصوصخ   ، مھلوقع سانلا  ضعب 

يأك هنم  ّصلختلاو  ءانغتسالل  ةلباق  ةيدام  ةادأ  ىلإ  هليوحتو  هئییشت  ةركف  عم 
نولوقي  . هل حالصإ  بِرخ ال  قباس  ينورتكیلإ  زاھج  وأ   ، ةّقزمم ةميدق  سبالم  ةعطق 

، اًریثك ةرابعلا  هذھب  وھ  نمؤي  ال   ، ةدراب الإ  اھلكأت  ال  ةبجو  ماقتنالا  نإ  اًمود 
ّدعأو  ، مزعلا لالج  دقع  اذكھ   . ةنخاس اھماھتلا  ةركف  هل  اتّنيز  هتیئاقلتو  هتطاسبف 

ةسئابلا هتایحل  ىرخأ  ّةرم  هب  تقلأو  هتناھأ  يتلا  هتقیشع  نیمرن  ةقرسل  هسفن 
هوبشملا ناكملاب  هتناھإ  يف  تدازو   ، اًعم امھتقالع  ةرتف  اھیسن  دق  ناك  يتلا 

رسكنا  ، هھنك يردي  ال  هلخاد  رسكنا  ام  ءيش   ، لمعلا ةّجحب  هیلإ  هتلسرأ  يذلا 
. ًاباسح هل  نیمرن  بسحت  مل  ءيش 

مسجلا لوتفم  رمسألا  برطملا  كلذب  هتلدبتسا  دق  اھنأ  كردأو  ةرتفل  ناكملا  بقار 
امھ  . ةلئازلا اھمعن  نم  هیلع  قدغت  يھ  اھو   ، ًالبق هنع  هتربخأ  يذلا  تالضعلاو 

ةینیعبرألا نأل  ةلطع  يف  مدخلاو   ، ةرخافلا معاطملا  دحأ  يف  ءاشعلا  نالوانتي  نآلا 
دق  ، رخآ رھز  قیحر  صتمت  نآلا  يھ  اھو  اًموي  هقیحر  ّتصتما  يتلا   ، ةیباصتملا
، نوجم يف  ديدجلا  سرافلاب  اھب  يفتحت  ةّرركتم  ةیئانثتسا  ةلیلل  ةّدعلا  تّدعأ 
يف نیلماعلا  هاجت  نامألا  نم  ّةرذ  يأب  رعشت  ال  ءيش  لك  نم  مغرلاب  اھنألو 
هب اّھزتبي  نأ  هنكمي  ام  كلتمي  نأب  مھنم  يأل  حمست  نأ  يف  بغرت  الو   ، اھتمدخ
ال  ، يلایللا كلت  لثم  يف  ةزاجإ  عیمجلا  حنمت  نأ  اھتداع  تناك  دقف  اذل   ، كلذ دعب 
مل عبطلابو   ، هلفاغ لاحلا  ةعیبطب  يذلا   ، زوجعلا ّالیفلا  سراح  ىوس  مھنم  ىقبي 

. ةقباسلا هتماقإ  لوط  نم  هتحئار  تداتعا  دق  يھف   ، ةسارحلا بالك  حبنت 
، ةنكاد سبالم   ، ریغص رون  فاّشك   ، يطاطم زاّفق   ، ةياغلل ةلماكتم  هّتطخ  تناك 

؟ نآلا هل  ثدحي  نأ  نكمي  يذلا  أطخلا  عون  ام   . ةیتاوم فورظو  تیقوتو   ، ماثلو
.. اًذّذلتم ًائداھ  اًعتمتسم  اًنئمطم 

، ةریغص ةیشامق  ةبیقح  يف  نمثلا  ةیلاغلا  مجحلا  ةریغصلا  تارھوجملا  عطق  عضي 
ظفتحت انھو   ، ریخألا اھجاوز  نم  هیلع  تلصح  يذلا  ریتیلوسلا  متاخلاب  ظفتحت  انھ 

! ةبیقحلا فوج  ىلإ  ءيش  لك   . ئراوطلا موزل  ةینیلرتسإلا  تاھینجلاو  تارالودلاب 
؟ نمثلا ةظھابلا  ةدروتسملا  اھمون  ناصمق  نم  اًضعب  اھل  ّقزم  ول  اذام 

مأ  ، رمنلا دلج  لكش  ىلع  يذلا  كلذ  مأ   ، ءادوسلا هشیناركب  خراصلا  رمحألا  كاذ 
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؟ ةریغصلا تاساملاو  ةیضفلا  طویخلاب  ىّشوملا  فاّفشلا  دوسألا  رخآلا 
ًاناصمق تبلج  دق  اھنأ  دب  ال   ، مھنم صیمق  لك  عم  ةقباسلا  هتايركذ  رضحتسا 

تاذ ةاوطم  هسبالم  نیب  نم  َّلتساف  ةركفلا  نسحتسا   . ديدجلا قیشعلل  ةديدج 
ةنیمثلا اھروطعل  ةریثملا  ةيرغملا  حئاورلا  همھدتل  اھسبالم  بالود  حتف   ، داح لصن 

، فاّفشلا دوسألا  صیمقلا  شامقب  كسمأ   . سبالملا تّایط  نیب  نم  ةیلاغلا 
ّتلو يتلا  ةذيذللا  تاظحللا  اًدیعتسم  هینیع  ضمغأ   . اھعم ىلوألا  هتلیل  صیمق 
نھولا ناك   ، نيأ نم  فرعي  ال  هتدروأ  ىلإ  ّبرستي  نھو  ضعبب  سحأ   . ةعجر ریغب 
اًساسحإ ثبي   ، لیمجلا ماقتنالا  رطاخ  هدواعیل   ، اًعوزفم هنیع  حتفي   ، جلث هنأك  اًدراب 

! ةرعتسم رانب  هلدبتسيو  درابلا  نھولا  حزحزي  ًالعتشم  اًنخاس 
ةیشامق عطق  ىلإ  اھّايإ  ًّالوحم  مونلا  ناصمق  يف  هتاوطم  لمعُي  أدب  ٍّفشت  يف 

. ةقزمم ةلھلھم 
. ديدش لاعفنا  يف  طبھيو  ولعي  هردص  ناك  غرف  امنیحو 

! نآلا لعفي  اّمع  ًالئاستم   ، رھقلاو زجعلاب  قناخ  ساسحإ 
وأ ةودن  رضحي  نیح  هوحن  قانعألا  ُّبئرشت  يذلا  دعاولا  باشلا  رعاشلا  لالج 

سبالم قيزمتب  ذلتسي  اّھوشم  اًخسم  راص   ، ام ةقباسم  وأ  ًاّیقیسوم  اًضرع 
. اًّمطحم اًموزھم  هايإ  ةكرات  تقولا  ضعبل  هتلغتسا  ةسیسخ  ةینیعبرأ 

؟! هیلإ ردحنا  دوسأ  كرد  ّيأ 
. هدي نم  ةاوطملا  طقستل   ، همامأ ةيؤرلا  تماغو   ، مدعلا نم  هینیع  عومد  تقثبنا 
ريرس قوف  اھعضوو  هنمث  الغو  هلمح  ّفخ  ام  اھب  يتلا  ةیشامقلا  ةبیقحلا  كسمأ 

، رونلا ةءاضإ  ةظحل  اًرھاظ  اھلخادب  ام  ودبیل  اھحتف  لب   ، اًمامت طسولا  يف   ، نیمرن
... الول  ، كلذ لك  اھنامرح  ىلع  اًرداق  ناك  هنإ  لوقي  هنأكل 

وأ عقوت  ریغ  ىلع  هامھاد  نيّذللا  راعلاو  يزخلاب  رھاقلا  ساسحإلا  كلذ   ... الول
. رایتخا

تقّمعت دقو  ًابحسنم   ، هءارو هتقرس  ىلع  اًرداق  ناك  ام  اًكرات   ، هتبیخ لايذأ  اًململم 
. ةحداف ةراسخ  اھرسخ  ةكرعم  ةحاس  نم  دئاع  يدنجك  رثكأف  رثكأ  هتميزھ 
ةباوبلا هیف  حتفت  يتلا  تیقوتلا  سفن  يف  ّالیفلا  روس  يف  ةرغثلا  كلت  نم  ّللستي 
تاوصأ ىمانتت  ديدجلا  رمسألا  اھقیشعو  نیمرن  اھنم  جلتل  ةمخضلا  ةیندعملا 

، امھنویع يقتلت  ةفطاخ  ةلھول   . رثكأف رثكأ  مزھنیل  هینذأ  ىلإ  ةنجاملا  امھتاھقھق 
الو ةقثلا  ةطرفم  ةماستبا  يھ  هحنمت  امنیب   ، تمص يف  هرھق  عومد  ّبرستتف 

. ةیلالابم
. تبحر امب  ایندلا  هیلع  تقاض  دقو  قحسني 

لكشب هعم  لماعتت  وأ  هّسمت  مل  اھنأ  نم  مغرلاب  هلالذإ  يف  نیمرن  تنعمأ  دقل 
نيرخآل هیف  ّببستي  نأ  نكمملا  نم  ىًذأ  ّيأ  ءرملا  فرعي  ال   ، ةرملا هذھ  رشابم 
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سفنتي ًاّیح  لاز  هنأ ال  مغر   ، هلخاد نم  ءرملا  تومي  فیك   . لصألا نم  مھاري  وھو ال 
! ءاوھ ّهنظي  ام 

! مون ناصمق  ةعضب  ترسخ  دق  امبر  يھو   ، دبألل امبر  هسفن  رسخ  دق  وھ 
٭ ٭ ٭

ةنذآ ةفرغلا  رئاتس  اھمأ  حتفت  ذإ  اھتمجمج  رّجفي  داكي  بیھرلا  عادصلاب  تّسحأ 
ىوس تمان  دق  الع  نكت  مل   . ةفرغلا ىلإ  جولولا  يف  راھنلا  فصتنم  سمش  ءوضل 
هنكل  ، ةليوط ةدم  ذنم  رھظو  حال  دق  ناك  سمشلا  ءوض  نإ  ذإ   ، ةلیلق تاعاس  عضب 
ًاّیعانص اًمالظ  رضحتستل  ةلدسم  ةلیقث  رئاتس  نم  بُجُح  فلخ  اًءوبخم  ّلظ 
لصاوتلا تاحفص  نیب  ّعكستت  ّهلك  لیللا  ترھس  امدعب  مانت  نأ  نم  اّھنكمي 

. اھتاقيدص نم  ةعومجم  عم  بآ  ستاولا  ربع  ثدحتتو   ، ةیعامتجالا
. يفاكلا حرملا  اھیف  دجت  الو   ، ةياغلل ةلمم  ةایحلا 

ةرعتسم ران   . لبق نم  اھسفن  يف  هدھعت  مل  لكشب  داح  اھجازمو  ةقزن  تناك 
راسكنالا ىلع  اذكھ  ةداتعم  الع  نكت  مل   . اھئافطإ نم  اھل  دب  الو  اھلخاد  لعتشت 

. لشفلا لب  نالذخلاو 
. ةیلك قرخأ  صخش  ىلإ  ءرملا  اھیف  ّلوحتي  يتلا  تاقوألا  يھ  هذھ 

. هلعفي نأ  اًموي  نظي  مل  امب  موقي 
همسا میسو  يضاير  باش  ىلع  مزعلا  اھب  رقتسیل  كوبسیفلا  تاحفص  ربع  تّبلق 

ىلع حلطصا  يتلا  ةیضايرلا  تالاصلا  ىدحإ  يف  ةیندبلا  ةقایلل  ًابردم  لمعي  زمار 
ةریثم تناك  ةزرابلا  هردص  تالضعب  ديدحلا  عفري  وھو  هروص  میچ .» ـ« لاب اھتیمست 
ءيش لك  فرعتل  هب  صاخلا  نيال » ميات  ـ« لا ربع  هقحالت  يھو  اھقير  ّفج   ، ةياغلل

، صاخلا هطئاح  ىلع  هتاروشنم   ، لبق نم  نھقفار  يئاللا  تایتفلا   ، هنع
يف هیلإ  تعمتسا  امك   ، اھب باجعإلا  ءادبإ  وأ  اھتكراشمب  ماق  يتلا  تاروشنملا 

. خیشلا مرشب  ةيرحب  ةلحر  يف  امھلّجس  ڤيال »  » ويدیڤ يعطقم 
لامھإو  ، رسایب اھتبوطخ  خسف  نم  جورخلل  بسانملا  صخشلا  زمار  اھل  ادب 

. ةلیلذ ةمدان  ةعئاط  هیلإ  ةدوعلا  تلواح  نأ  دعب  اھیلع  درلا  نامیلس 
ّفرعتلل ةصرف  اذكھ  ّتوفیل  زمار  نكي  ملو   ، صاخلا ىلع  ةلاسر  هل  تلسرأ  اذكھ 

لك نأ  اًصوصخ   ، مايألا هذھ  نولوقي  امك  نھذلا  ةّحتفتمو  ةقلطنم  ةاتف  ىلع 
. غلاب قوذو  ةقاشرو  ةقرو  لامجب  يشت  ةیصخشلا  اھتحفص  ىلع  ةصاخلا  اھروص 

. يسفن وأ  يفاقث  وأ  ينھذ  قفاوتل  جاتحي  الو   ، مالك نم  اًریثك  رمألا  قرغتسي  ال 
دق اھنأ  تّررق  الع   . لقأ الو  رثكأ  فیطل ال  تقو  ةیضقتو  حرملا  نع  ناثحبي  طقف  امھ 
َنآلا َنآ  تلشفو ! نیترم !  ، ءيش ىلإ  ةيدؤملا  ّةداجلا  تاقالعلا  يف  اّھظح  تّبرج 

! رثكأ ةحجانو  ةرمثمو  ةقّارب  ودبت  يھف   ، ءيشّالل بھذت  يتلا  تاقالعلا  ُناوأ 
فلألا اھايارمب  ةمخضلا  ةرّاودلا  ةركلا  نع  ةسكعنملا  ءاوضألا  اھلوح  تعمتلا  اذكھ 
عفرت  ، ةلخادتملا ةرھابلا  ناولألا  نم  لّالش  يف  حبسي  نمك  تراصف   ، ةریغصلا
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ةيرح يف  جوامتملا  يرجغلا  اھرعش  ّزھتو   ، ءامسلا نانع  ىلإ  نیيراعلا  اھیعارذ 
اھیناغأ نم  ةینغأ  يف  اریلیجأ » انیتسيرك   » ماغنأ ىلع  ةرسيو  ةنمي  ّدوأتت  يھو 

؟! لعفلاب اھرارق  كلذ  سیلأ  ّةرح ...» ينوك  طقف   » ناونعب ةميدقلا 
: لوقت ذإ  بيرغ  لكشب  اھبسانت  ةینغألا  تاملك 

Just be free
ّةرح ينوك  طقف 

Never stop moving, no way
ةتبلا ّالك   ، ةكرحلا نع  يفقوتت  ال 

On your feet
كیمدق ىلع  يفق 

Move it to the rhythm
عاقيإلا عم  يكرحت 

Just be free
ّةرح ينوك  طقف 

Never stop moving, no way
ةتبلا ّالك   ، ةكرحلا نع  يفقوتت  ال 

On your feet
كیمدق ىلع  يفق 

Move it to the rhythm
عاقيإلا عم  يّكرحت 

.. عاقيإلا عم  ةكرحلا  نع  فقوتت  الو   ، اھیمدق ىلع  ةفقاو   ، ّةرح نآلا  يھ 
ةديدش ةیفارتحا  يف  اھصقاري  اھقیفرو   ، بخاصلا نحللا  عم  ةیلاع  تاخرص  خرصت 

، اھلامجو هتالضع  ّةوقو  هتيویحو  هبابش  ضیف  رعشتستف  مغانت  يف  هوحن  اھبذجيو 
. ذاّفنلا يلاجرلا  هرطعو  ةعئارلا  هرعش  ةفیفصتو  هتماسو  كلذ  لك  ىلع  اًفاضم 

: زمار اھردابف   ، ناثھلي افقوف  ةینغألا  تھتنا 
؟ ةناشطع ـ 

. اھآ ـ 
. اھبرشن ةجاح  بلطاھ  بیط  ـ 

. مامت ـ 
؟ كوأ  ، سيآ نوأ  اكدوڤ  ـ 

، زمار اھل  هبلطیس  يذلا  بورشملا  مسا  نم  دكأتت  ةفطاخ  ةھربل  الع  تمثعلت 
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دھاجت يھو  ریبك  دح  ىلإ  نھذلا  ةّحتفتم  ودبتو  اھكابترا  ململت  نأ  تلواحف 
: ثاھللا

. نسحأ سووچ  چناروأ  اھیلخ   .. ردقھ شم   .. .. ال ـ ال
يبرشت مزال   . يدحول برشاھ  شم  انا  ام   . اد مالكلا  اياعم  لكایھ  شم   .. .. ال ـ ال
اولوقیبو  .. يوق فیفخ  اد  ؟  يشام كاینوك   . ةفیفخ ةجاح  كل  بلطأ  نكمم   . َياعم

شم لصاوي ..) وھو  ةلجلجم  ةھقھقب  اھبقعأ   ) ... ةبّذھملا ةاتفلا  بورشم  هیلع 
؟ هيإ الو  ةبّذھم  ةاتف  كترضح 

اھنكلو  ، لبق نم  اًرمخ  برشت  مل  يھو   ، اًفیخس هحیملتو   ، اھقياضت هتجھل  تناك 
ةلاحلا الو  ناكملا  الو  تقولا  نكي  ملو   . اھحرمو اھتلیل  داسفإب  ءيشل  حمست  نل 

. ةطقنلا هذھ  يف  ریكفتلا  يف  دارطتسالاب  اھل  حمست  ةیجازملا 
؟! ةدحاو كاینوك  سأك  هثدحُت  نأ  نكمملا  نم  ىًذأ  ّيأ   ، ءاخترا يف  تلءاست 

٭ ٭ ٭
ام ّةبغم  اوكردأ  اذإ  الإ   ، مھسفنأ عم  تایصخشلا  ددعت  لالتخا  ىضرم  يناعي  ال 

مھتایصخش ىلإ  مھدادترا  مث   ، ةرياغم ةیصخشب  ةایحلا  ةسرامم  ءانثأ  اولعف 
لاوط نوناعي  ةددعتملا  وأ  ةجودزملا  تاویحلا  باحصأ  نأ  دیب   ، كلذ دعب  ةیساسألا 
مھیطعي امم   ، ددعتلا وأ  ةیجاودزالا  كلتل  نوكردم  مھنأ  نورعشي  طقف  مھ   . تقولا

، نوكي نأ  بجي  امك  هبیبالتب  نوكسمم   ، رمألا يف  نوّمكحتم  مھنأب  فئازلا  روعشلا 
، اًعم نآ  يف  لكلا  عادخ  ىلع  ةّذفلا  مھتاردقب  عانتقالل  ًانایحأ  رورغلا  مھب  لصیف 
مھ  . للخ وأ  زازتھا  امنود   ، اھلك لابحلا  ىلع  ةقاشرلاو  ةكنحلا  ىھتنمب  ریسلاو 

. ةرم لك  ةمدختسملا  تاملكلا  مجعم  لب   ، توصلا تاربنو   ، ةعنقألا نوّریغي  طقف 
يوذ نم  هئاقدصأ  عم  نآلا  هیمسن  نأ  انب  قیلي  امك  كب »  » ردان سلج  اذكھ 

. طویخلا لك  اًمود  مھدیب  نيذلا  ءالؤھ   ، روسنلاو روقصلاو  موجنلاب  ةنادزملا  فاتكألا 
اضرلا تاعاس  يف  مھل  ّنع  ام  اذإ  اھوحنامو   ، لصألا يف  اھوعناص  مھو  ال؟  َِمل 

. كاذل وأ  اذھل 
ظفحب اًدّھعتم   ، ةماھلا ةقفصلا  كلت  دقعي  وھو  هھجو  ةحفص  ألمت  ةیضارلا  هتماستبا 

ال دونبو   ، قاروألا اھلّجست  ال  دوقع  هذھ   . فاطقلا ناوأ  نیح  معِنلا  يلوأ  بسن 
. ظفح تادنتسم  وأ  تابثإ  دوھش  ىلإ  جاتحت 

ةماستباو ةنخاسلا  تابورشملاب  سجرن  ةباشلا  هتریتركس  مھیلع  لخدت 
. ةفاّفشلا اھحمالم  نع  هئافخإ  يف  حجنت  مل  رتوتو  ةظفحتم 

. ددجلا هئاقدصأو  هئافلح  ةظیفح  اھدوجو  ریثي  نأ  ىشخي  هنأك  اًعيرس  ردان  اھفرصي 
لّھأ دقف  اذل   ، ةیفخلا تازایتمالاب  اًمود  يتأت  ةفحجملا  طورشلا  نأ  ایندلا  نم  ّملعت 

. نمث يأبو  ءيش  يأو  ءيش  لك  لوبقل  هسفن 
يمتني يتلا  ةعومجملا  اًصوصخ   ، دحأ ىلع  ًایفاخ  نوكي  نل  نآلا  هلعفي  ام  نأ  كردي 

هنأ مھربخیس   ، درلاب اًزھاج  ناك  هنكلو   . رياصملاو قرطلا  ليدبت  عم  هتلحر  ذنم  اھل 
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نوكیس  ، مھتیضقل حاجن  لضفأ  اذھ  نأو   ، مھتقادصو مھبرقو  مھدو  بستكي 
. برقأو قصلأو  رثكأ  لخادلا  يف  نوكیس  هنكلو   ، نّودوي اوناك  امك  لخادلاب  مھلجر 

مھتاقافتا يف  نولصي  مھو  ةياغلل  ةیقطنم  تدب  اھنإ  لب   ، ةماستبا فصن  مستبا 
. ةوخإلاو خویشلا  ناسحتسا  يّقلتب  هسفن  ّينمي  وھو   ، ةریخألا دونبلل 

الو ادك  ةجاح  يأ  ينعي   .. سيوك كنیبقارمو  كنیفياش  اننإ  ردان  اي  شاسنت  ام  ـ 
.. كل لوقن  نیجاتحم  شم   .. ىقب فراع  تنإ   .. اھ  .. ادك

نیبي ال   ، شأجلا طبار   ، ًائداھ لظ  هنكلو   ، هیف ءارم  ال  اًحضاوو  اًحيرص  ديدھتلا  ناك 
: مالكلا ىلع  نّمؤي  وھو  فرتحم  ركوب »  » بعالك ءيش  هیلع 

.. يل ياجو  ریخ   .. هیلجرب ةمعنلا  صفري  وضرب  دح   .. اشاب ماسح  اي  يجیت  يدو  ـ 
هل أل؟ لوقاھ 

نم هنكمي  يتلا  ةدیحولا  ةیفیكلا  يھ  هذھف   ، دح ىصقأ  ىلإ  اًعشج  ودبي  نأ  لواح 
. هتیحان نم  ةقثلاو  ةنینأمطلا  مھحاورأ  يف  ثبي  نأ  اھلالخ 

: همالك ىلع  اشاب »  » يماس بّقعیل   .. تاكحضلا عیمجلا  لدابت 
ًالعف ىقبت  ادكب  كنإو  ةمعن  يد  نإ  مھاف  ىقبت  مزال   .. هیب ردان  اي  يوق  وڤارب  ـ 

. اھتحلصم ىلعو  اھیلع  فياخو  دجب  هدلب  بحیبو  ينطو  ناسنإ 
. يتبیبح يد   .. اشاب يماس  اي  دلبلا  ادف  انأ  ـ 

، قافتالا مامتإو  اضرلا  مامت  اًنلعم  فقوو  ةریخألا  هتراجیس  اشاب »  » ماسح أفطأ 
ةریخألا ةفشرلا  اًفشارو  رخآلا  وھ  هتراجیس  ءافطإب  اشاب »  » يماس هعبتأ  اذكھ 

. درب يذلا  هتوھق  ناجنف  نم 
ءاھلب ةماستباب  سجرن  ّتبھو   ، بابلا ىدل  ةیمیمح  يف  امھروھظ  ىلع  ردان  ّتبر 
يف ةباشلا  تفجتراف   ، ردان نم  ةدّدھملا  ةداحلا  ةرظنلا  كلت  اھتفي  مل   ، مھّعدوت
. ةعاط يف  اھسأرب  ئموتو  ةفطاخ  ةینوفیلت  ةملاكمب  موقت  نأ  لبق   ، تقؤم لجو 

. اًّدیج هعقوتي  ناك  مقرب  هنوفیلت  نر  ىتح  هبتكم  يف  ردان  رقتسا  نإ  امو 
«. ... كب لصتي   .. لیعامسإ  » ةشاشلل رظن 

: ةرارم يف  هسفنل  مغمغو   ، عومسم توص  يف  هقھق 
. ةكرشلا تحت  نم  شوكرحتا  ام  اسل  سانلا  اد   .. سجرن اي  ِتقحل  ـ 

نأ لبق  اھب  مھربخي  مل  يتلا  ةوطخلا  هذھ  ببس  نع  لیعامسإ  خیشلا  لءاست 
. ثدح ام  ريربتو  عامتجالل  ءيجملا  هنم  بلطو   ، اھیلع مدقي 

نأ هل  ِنَمآلا  نم  هنأ  فرعيو   ، ةعنقملا تاّرربملاو  دودرلا  لك  زّھجي  ردانو  ةيادبلا  ذنم 
عانقإ ىلع  هتردق  نم  اًّدكأتم  نكي  مل  هنأل  مھربخي  مل  وھ  عبطلاب   . اذكھ رمألا  نوكي 

نإ موجھلاب  وھ  ردابیس   . وھ هبتكم  يف  لب   ، هعم عامتجالاب  يماسو  ماسح 
هتسمل رمألل  فاضأ  دق  هنأو   ، نآلا رومألا  يرجت  اذكھ  هنأ  مھربخیسو  هومجاھ 

! عیمجلا حلاصمو  هحلاصم  ةمدخلو  هتربخ  عقاو  نم  ةیصخشلا 
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. ءامسلا دودح  ىلإ  اًقثاوو   ، ةياغلل اًنئمطم  ءرملا  نوكي  اذكھ 
. ةیغاطلا هتبھوم  وھ  لابحلا  لك  ىلع  صقرلاو   ، هيدي نیب  اّھلك  نوكلا  طویخ 

.. نمؤم خیشلاو  يجان  خیشلاو  لیعامسا  خیشلا  نأ   .. اًئیش رمألا  نم  ّریغي  ال 
. هب مھعامتجا  دعب  ةدراب  ةماستباب  ّفلغملا  فئازلا  مھعانتقا  اورھظأ 

لجرتي وھو  ردان  بلق  تقرتخا  يتلا  ةقیقدلا  ةصاصرلا  كلت   .. اًئیش رمألا  نم  ّریغي  ال 
صّانق اھقلطأ  يتلا   ، سماخلا عّمجتلا  يف  ديدجلا  هتیب  مامأ  ةھرافلا  هترایس  نم 

. ثيدح لكشب  ةلّدعملا  نوتجنیميرلا  هتیقدنب  ةّھوف  نم   ، اًدبأ هفرعن  نل  رھام 
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بابضلا عشقني  نیح  . ٢٧

؟ هبلق يف  اًقلاع  الع  بح  لاز  امأ 
هلك رمألا  ّبلقي   ، دورش يف  هتفرغ  فقس  لّمأتي  وھو  هسفن  نامیلس  لأس  اذكھ 
ةبدن اذھك  حرج  كرتي   . هل اھرجھ  نم  هقحل  يذلا  غلابلا  ىذألا  ركني  . ال  هھجوأ ىلع 
نإف  ، ىرخأ ةرم  بلقلا  قفخ  نإ  ىتح   ، لمدنت اھتاذ ال  هحور  امبرو  ءرملا  بلق  يف 
زواجتت يتلا   ، تانراقملا دقع  ىلع  طقف  فقوتي  رمألا ال   . نیبي فوس  هیف  ةبدنلا  رثأ 

نأ ءرملل  فیك  ؛  رعاشملاو سیساحألا  ةنراقم  لمشتل   ، صاخشألا ةنراقم  قاطن 
اذھ نإ  ذإ   ، ریثكب كلذ  نم  دقعأ  رمألا  ؟ ! لصألا نم  اھل  سیياقم  ال  ءایشأ  نراقي 
حورلا كلتو   ، يعیبطلل رياغم  وأ  بوطعم  لكشب  قفخیس  بودنملا  بلقلا 
ریسفتلا وھ  اذھ   . هتّمرب رمألاب  ةقثلا  اھدقفي  ام  اھیف  ّریغتیس   ، ةحورجملا
ریسفت يف  ریبكلا  ددرتلا  كلذ  لب   ، رعاشملا سفن  دنھ  هتلدابم  مدعل  يقطنملا 

. ةناحير رخآلا  ملاعلا  ةریمأ  هاجت  ةبرطضملا  هرعاشم 
.. ىسنت ةداع ال  ىلوألا  ةرملا 

يھ هذھ   . ةراجتلا ةیلك  يف  رسألا  نم  ةرسأ  همظنت  يرعش  يئانغ  ينف  ناجرھم 
، ىلوألا ةرارشلا  كلت  ركذي   . الع ىأرو   ، لالج ىلإ  اھیف  ّفرعت  يتلا  ةرملا  سفن 

ةيرانلا حورلا  كلتو  اھلخاد  ةّدقتملا  رانلا  كلن   ، فغش يف  نیتعماللا  اھینیع 
هبلق ًالسرم  رياطتي  اھرعشو   ، تامغنلا عم  ليامتي  يذلا  اھسأر   ، ةيویحلاب ةرجفتملا 

ام اھنم  اًءزج  نأ  ودبيو   ، نیحلا كلذ  ذنم  هترسأو  هتمحتقا   . اھل طئارخ  ال  رزج  ىلإ 
. ئفطني مل  هلخاد  لاز 

ام أوسأف   . هیعارصم ىلع  حتفني  نأ  لبق  ملؤملا  تايركذلا  سيوھ  قلغي  نأ  لواح 
يف كتقاط  نم  اًءزج  فزنتست  طقف  يھ   ، ىسنُت الو  تومت  ال  اھنأ  تايركذلا  يف 

، انتاركاذ نم  ملظملا  بناجلا  كلذ  ىلإ  ةوق  نم  كلمت  ام  ىصقأب   ، اًدیعب اھعفد 
ىدل بقع  ىلع  اًسأر  كنایك  ةلزلز  ىلع  رداقو  رھاق  ءيش  لك  عبقي  ثیح 

. لوألا ءاعدتسالا 
يف ریخألا  رامسملا  ناك  ىتح  اھّقوطت  يتلا  اھتلاھ  مامأ  اذكھ  اًفیعض  ناك  فیك 

؟! هدیب هلمح  يذلا  هشعن 
ةروطسأ يسيدربلا  ماصع  ورتسيام  دي  ىلع  بيردتلا  نم  ّهوتل  ىھتنا  دق  ناك 
ةبسانم دعوم  برتقاو   ، هرمأ لك  الع  بح  كلم  دقو  راوتڤرسنوكلا  يف  نامكلا 

يف شیعي  لاز  ام  هنإ  لب   ، لاملا كلمي  وھ ال   . لعفلاب ةنس  ّترم  دقل   ، لوألا امھئاقل 
ًانایحأو  ، داكلاب هبیصن  ربّديو  ةكراشملا  ماظنب  راوتڤرسنوكلا  نم  ةبيرق  ةقشب  ةفرغ 
رقتسا ذنم  عبارلا  وأ  ثلاثلا  هنكس  مومعلا  ىلع  يھ   ، هئاقدصأ دحأ  نم  ةذاحشلاب 
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يتلا هتبیبحل  اھمّدقي  هتبھوم  ىوس  كلمي  نكي  مل   . ةنيدم نطاومك  ماقملا  هب 
الإ لكأي  ال   ، لصاوتم لكشب  ٍلایل  ثالث  رھسف   ، ركسلا ةعطقك  اھنایك  يف  بوذي 
نم ةنِس  يف  قئاقد  ةدعل  طقس  اذإ  الإ  ماني  ال   ، ةرورضلل الإ  برشي  ال   ، تاتفلا
... الع  ... اھمساب اھاّمس  يتلا  هتعوطقم  فزعو  دعوملا  يف  اھلباق  نیحو   . مونلا

. ّةراح  ، ةدرمتم  ، ةرئاث  ، ةليوط ةلبُقب  اھتبقعأ   ، ىربكلا هتزئاج  اھرثأت  عومد  تناك 
. ىلوألا امھتلبُق  كلت  تناك 

. ىرخأ ةرم  اھھافش  قاذم  هدواع  دقو  هلھول  دعترا 
ةفیخس عومد  نع  ًالضف   ، ةمراعلا ءيقلا  ةبغرو  راودلاو  عادصلاو  صغملا  همجاھ 

. نآلا اھل  موزل  ةسیبح ال 
؟! هلخادب هلمحي  يذلا  ءارھلا  اذھ  لك  ام 

يذلا  ، نعرألا نونجملا   ، ءاسنلا لئاع   ، لقأ وأ  ةعبارلا  يف  ناك  ذنم  بألا  میتي 
يردي ال  يتلا  تامغنلا  قشاع   ، اھّضوریل اًموي  نكي  مل  ةرھمل  هرمأ  دایق  ملسأ 

يھ  ، برقأ لایخلل  يھ  يتلا  هتبرجت  ضوخیل  رادقألا  هتلمح  يذلاو   ، اًقيرط اھریغ 
اھتاءارغإ لكب  ةینسح   . برقأ ّلیختلاو  نايذھلل  يھ   ، برقأ مالحألاو  نونجلل 

. ام وحن  ىلع  دیفم  هنأ  هرعشي  يذلا  هدوجول  مئادلا  اھجایتحاو  اھفعضو  ةیئادبلا 
دق اھنإ  لب   ، هتایح يف  سیئر  رود  اھل  نوكي  نأ  يف  اھتبغرو  اھتاحومط  لكب  دنھ 
نأ ىلع  رداق  ریغ  هنكلو  هیمدق  ةبتع  دنع  ةیعاوط  هتبكسو  اھئایح  مد  تقارأ 

هطواحتو هرصاحت  يتلا  ةيوغملا  ةّسرمتملا  ةریبخلا  َكلَمو   ، هتاذ روعشلا  اھلدابي 
. اھلئابح يف  عوقولا  ةصرف  اھیلع  ًاّتوفم  ةرملا  ولت  ةرملا  تلفي  وھو  اھكابشب 

... ةناحيرو
؟! ةناحير نع  لوقي  نأ  ءرملل  نكمي  ءيش  يأو 

عتمتسم طقف  وھ  لب   ، هتقیقح ةفرعم  يف  بغري  نايذھو ال   ، دّسجتم ملح  يھ 
. يفاصلا ةثونألاو  يقرلاو  لامجلاو  ةمكحلا  عبنم  نم  لھنلاب 

... ةنوعلم  ... الع اي  ِتنأ  ةنوعلم 
... الع اي  ةنوعلم 

هبشي امیف  طقسیف  بعتلا  هكھني  ىتح  ةدشب  ءيقیف  موقي   ، هراودو هملأ  دادزي 
. يعولا نادقف 

. فثاكتلا يف  اًّدیج  هفرعي  يذلا  ضیبألا  بابضلا  أدبي 
. سّجوت وأ  رتوت  وأ  قلق  نم  ةرذ  ، ال  ةفلألاب الإ  نآلا  هوحن  رعشي  ال 

. هایقل ىلإ  قاتشا  دق  ناك  ّببحم  صخش  راظتنا  لب 
. بابض نم  قثبني  مل  هنأك   ، ًاّیلج  ، اًقئار  ، اًحضاو  ، هجولا دّسجت  اًریخأو 

.. يبیبح اي  ينتشحو   .. نامیلس اي  ينتشحو  ـ 
: لؤاستلل برقأ  ودبت  ةجھل  يف   ، هناسل كرحتي  نأ  نود   ، قطن ددرت  يف 
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؟ اباب ـ 
. ينفراع شم  تناو  كترز  يد  تارملا  لك   .. ينتفرع اًریخأ  ـ 

هبش وھو  بابض  هنأ  الولو   ، ةقیقحلا يف  هدلاو  لباقي  هنأك  يقیقح  لذج  يف  ّللھ 
: ةداعس يف  ظفللا  اًّرركم  فتھي  وھو   ، يلوفط حرف  يف  هيدیب  قّفصل  يعولل  دقاف 

؟ كیب شینیتّفرع  ام  سب  هیل  بیط   .. ـه للاو ككاش  تنك  انأ   .. ابااااب  .. اباب ـ 
؟ هردج نع  هوتیب  ةرجشلا  عرف  ىتما  نم  وھ  ـ 

. فراع شتنك  ام  انا  ام  ـ 
. فرعت شیعت  ام  لكو   .. ریتك تاجاح  يز  ـ 

. تحسمتا يغامد  نوكت  ام  يز   .. صلاخ ركاف  شم  انأ  سب  ـ 
.. ركتفت زواع  شم  اھمسا  ؟ ال  ركاف شم  ـ 

؟ ىقب يازإ  ـ 
. كتبِس يرمع  انأ  وھ  ـ 

. ينبیستبو  .. ينبياسو  .. ينتبِس هويأ  ـ 
َياعم كتدخآو  دلبلا  رخآ  يف  يللا  ةرامعلا  دنع  كل  تیج  ام  موي  تیسن  ينعي  ـ 
نيدعبو كانھ  سانلا  ىلع  كتّفرعو  ةلیمجو  ةولح  تناك  ام  مايأ  ةكلمملل  ةلحر 

تناك كمأو  ةیئادتبالا  تدخأ  ام  لوأ  كل  تیج  امل  ةعاس  تیسن  ؟  ينات انعجر 
لجار تیقب  ًالعف  كنإ  كل  تلقو  كل  تیجو  لجار  كیلع  لوقتبو  يوق  كیب  ةناحرف 
يف تناو  كعاتب  سردملا  عم  تقناختا  ام  موي  ركاف  ؟  ةیلوؤسملا لّمحتت  مزالو 
رذتعت كنإ  كتعنقأو  تیج  امل  كدفري  ّرِصُم  يللا  ريدملل  كیكتشم  ناكو  يوناث 
ةعاس ركافو  ؟  شكدفر ام  ريدملاو  كحماس  سردملاف  ناطلغ  كنإ  فرتعتو 
مالك شعمست  امو  ـه  للا ىلع  ّلكوتا  كل  تلق  امل  راوتڤرسنوكلاو  قیسنتلا 
لّمكت ونایبلاو  ةجنمكلا  نیب  ددرتم  تنك  امل  ركاف  ؟  كملح قّقحت  ناشلع  كتدلاو 
نامك تناو  ةجنمك  بعلاب  تنك  نامك  انأ  ينإ  كل  تلقو   ، مھیف ةدحاو  ىلع 

ام لبق  دلبلا  يف  نّایع  تنك  املو  ؟  ةرم ةیم  ينم  نسحأ  ىقبتھو  ةجنمك  بعلتھ 
؟ تیسنو لود  لك  ؟  ةكلمملا حورت 

شتنك امو   .. يسان تنكو  يد  تّارملا  لك   .. هااااي  .. تركتفا  .. تركتفا  .. هويأ  .. هويأ ـ 
.. فسآ انأ   .. اباب اي  ينحماس   .. تنا هنإ  فراع 

بیسي دح   .. ينم ةتح  تنإ   .. ادك ریغص  تناو  كبیسأ  زواع  تنك  ينإ  ركتفت  ىعوا  ـ 
؟ هجازمب هنم  ةتح 

.. ينحماس  .. ينحماس  .. يبیبح اي  فراع  انأ  ـ 
؟ هیل يدارملا  كل  ياج  انأ  فراع  شم  تنا  اًعبط  ـ 

؟ هیل  .. ـ أل
... ةریخألا ةرملا  يد  ناشلع  ـ 
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تناو ينات  ينبیست  لوقعم   .. كتیقل ينإ  تقدص  ام  انأ  اد  ه؟ ! ـــــــــ يل ؟ ! هيإ ـ 
؟ دسج تناو  نامز  ينتبِس  ام  دعب   ، حور

فراع كنإ  نّمطتم  تیقب  انأ  ِتقولد   .. نامیلس اي  صالخ  يل  جاتحم  شتیقب  ام  ـ 
. هذّفنتھو كنم  بولطملا 

؟ يتاوخاو يمأ  ؟  طبظلاب هيإ  وھ  يللا   .. هذّفناھو ينم  بولطملا  ـ 
. كتكلمم  .. نامیلس اي  ـ أل 

ينإ ددرتمو  عوضوملا  يف  هيإ  لمعأ  نكمم  شفرعا  ام  انأ   .. اباب اي  نامك  تنا  ـ 
َّيلع ریبك  عوضوملا   .. ةجاح لمعأ  فرعاھ  ينإ  سساح  شم  ينأل  ينات  عجرأ 

. يوق
... ــــــ عتھ  .. فرعتھ  .. نامیلس اي  فرعتھ   .. شاسنت ام   .. فرعیھ  .. شیعي يللا  ـ 

مث  ، بابضلا تّایط  نیب  ءافتخالا  دواع  ىتح  ةعرس  يف  تھبي  أدبو  توصلا  عطقنا 
... هریغ ءيش  الو  غارفلا  داوس  اًّفلخم  هسفن  بابضلا  عشقنا 

٭ ٭ ٭
ةفیطقلا نم  بلع  ثالثو  ًاّیلم  هلمأتي  ذخأ  هّفك  نطاب  يف  رمحأ  يواضیب  شقن 
تامغن ثالث  شوقن  لمحت  رضخألاو  رمحألاو  قرزألا  اھناولأب  اًعیمج  اھدجو 

. ونيدوموكلا ىلع  تناك  ةیقیسوم 
. ةنولم طئاوح  ةعبرأ  اھلحم  لحیل  جراخلابو  هتآرمو  هتفرغ  نم  شوقنلا  لك  تلاز 

. رفصأو رضخأو  رمحأو  قرزأ 
يعسلا ةلصاومب  هّايإ  ًابلاطمو  يریثألا  ملاعلا  ربع  ةریخألا  هتلاسر  هل  كرت  دلاوو 

. اًفلس هل  رّدقملا  هریصمل 
كردیل ةرملا  هذھ  يبیغ  ملاع  نم  ةلاسر  وأ  ةناحير  نم  يفخ  ءادنل  جاتحي  نكي  مل 
يتلا ةنعللاب  هبشأ  ءيش  نآلا  هیلع  رطیسي  ام  نأو  هترطیس  نع  جرخ  دق  رمألا  نأ 

. مالستسا لكب  اھدیلاقم  ذّفني 
ةینسح الو   ، هتایح نم  اًمامت  ىفتخا  يذلا  لالج  الو   ، هتاوخأ الو  همأ  دعت  مل 
اھبحب دنھ  الو   ، اھیضامب الع  الو   ، اھقياضي يذلا  ردان  الو   ، هب ةثاغتسالا  ةمئادلا 

ةشیعملا رومأو  نامكلا  سيردتو  ورتسياملاو  راوتڤرسنوكلا  الو  هب  تفرتعا  يذلا 
. ام وحن  ىلع  هدعوم  نع  رخأتم  هنأب  رعشي  طقف  وھ   . هلاب لغشي  ةایحلاو 

. دوعي نل  هنم  عیضي  امو   ، رّاتب فیس  تقولاف   ، ةرشع ةیناثلا  ةعاسلا  رظتني  نل  وھ 
ةیناثلا ةقطنملا  قاوسأ  نم  قوس  بلق  يف  اًدیحو  هسفن  نامیلس  دجو  اذكھ 

. نظي ام  بسح  ةكلمملاب 
. ةھبأ الو  ناطلس  هیلع  نیبي  الو   ، ةماعلا سبالم  هسبالم 

، كش الب  ةبيرلا  ریثیس  هدي  يف  نامكو  اذھك  ناكم  يف  هدوجو  نأ  اًعيرس  ّركف 
اذھف  ، رذح يف  ریسلا  ًالصاوم   ، هرھظ فلخ  اھّقلع  ةیشامق  ةبیقح  يف  هّأبخف 
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. اھنع ءانغتسالا  نكمي  يتلا ال  هبوكر  ةركذت  وھ  نامكلا 
. ةّدح يف  نّاباستيو  نارجاشتي  يرتشمو  عئاب  لوح  ریبك  رھمجت 

اًّرربم عئابلا  هیف  قعزي   ، هیف ٍغلابم  لكشب  رعسلا  ةدايزب  عئابلا  مھتي  يرتشملا 
سلجمو مثكأ  دئاقلا  اھعمجي  يتلا  ةيابجلاو  بئارضلا  يف  ةدايزلاب  ديدجلا  رعسلا 

دروم يأل  جاتحتو  برح  ةلاح  يف  ةكلمملا  نأ  ىوعدب  نوراشتسملاو  ءارزولا 
نم نيدتعملاو  نیّبرخملل  يّدصتلل  ةمزاللا  تازیھجتلاو  تادادعتسالل  يفاضإ 
رارق يأل  زھاجلا  ّرربملاو   ، ةریخألا تاونسلا  سوباك  تراص  يتلا  ءادوسلا  تّاوقلا 

. ةیناثلا ةقطنملا  لھأ  اًصوصخو   ، بعشلا ىلع  ءادوسلا  هلالظب  يقلي  بيرغ 
. نامیلسل رِذحلا  بارتقالا  عم  يديألاب  كباشت  ىلإ  بابسلا  ّروطت 

ٍيأل ّنعي  نأ  نود   ، ةبرقم ىلع  نمألا  ظفح  دارفأ  ىري  نأ  هنكمي  ناك  هنیع  فرطب 
. مھینعي هنأك ال   ، ثدحي امیف  لخدتلا  مھنم 

نشخ توصو  هفتك  ىلع  ةلیقث  دي  عقتل   ، عمجلا طیحم  نم  هسفن  تلفي  ءودھ  يف 
: هلأسي

؟ لجر اي  كرھظ  ىلع  لمحت  اذام  ـ 
يف ّقرعتي   . عایترا يف  دعوم  ریغ  ىلع  همحتقا  يذلا  نمألا  ظفح  لجرل  رظن 
نم اًموي  نامیلس  نكي  مل   . ةعرسلا هذھب  هرتس  فشكي  نأ  يف  بغري  ذإ ال   ، فوخ
الب هتاملك  جرختل  مغمغيو  مثعلتي  أدبف   . ةنطفلاب نيّزیمملا  وأ  ةھيدبلا  يعيرس 

. ىنعم
ءاطغب اھھجو  نم  اًریبك  اًءزج  يرادت  ةاتف  اھیف  ترھظ  يتلا  ةظحللا  يھ  كلت  تناك 
ىرخألا نامیلس  فتك  ىلع  اھدي  تعضو   . ىربك ةنیفس  ةعرشأك  فرفري  سأر 

: فتھت يھو 
ةیصو كلتأ  ؟  راجشلا طسو  اذكھ  اھدحو  كتخأ  كرتتأ  ؟  ةحامس اي  َتبھذ  نيأ  ـ 

. دوعن نیح  اھمول  نم  كیفعي  نل  مصأو  مكبأ  كنوك  ؟  كل يمأ 
ّعنصتو اھتجح  يف  اھاراجف  روفلا  ىلع  اھّفرعت  دقو  لوھذ  يف  نامیلس  اھل  رظن 

هب ةدعتبم  ةناحير  هتبذجو   ، هتضبق نمألا  ظفح  لجر  ىخرأ   . ةدالبلاو مھفلا  مدع 
. رطخلا ةرؤب  نع 

؟ انذقنت نأ  لبق  كبحن  يضقت  نأ  دوتأ  ؟  نامیلس اي  انھ  كب  ءاج  يذلا  ام  ـ 
اھنإ رھاظلا   . رصقلا لدب  اھسفن  نم  انھ  ينتباج  ةبّاوبلا   . شفرعا ام  ةقیقحلا  ـ 
لدب سانلا  ةعاتب  ةیناتلا  رظنلا  ةھجو  نم  لكاشملا  فرعأ  زواع  ينإ  ةمھاف  تناك 

. نيراشتسملاو ءامكحلاو  ءارزولا  فيراختو  مالك 
تحبصأ اھنأو   . موي نع  اًموي  ءوست  رومألا  نأ  هل  ةفرتعمو  هتاملك  ىلع  ةناحير  تنّمأ 

تحت نوحزريو  نوّجضي  سانلا   . عبطلاب میحر  زوجعلا  ادع  ام   ، عیمجلا يف  كشت 
تاوقلل ةرّمدملا  تامجھلا  ةمحر  تحت  عیمجلاو   ، ضرملاو عوجلاو  رقفلا  ةأطو 
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. ءادوسلا
هتباجأف  ، ناكملا اذھ  هنُك  نع  ًالئاستم  قوسلا  ةياھن  يف  ریبك  ىنبم  ىلإ  راشأ 

. روتفلا اھیلع  ادب  دقو  هل  تباجتساف   ، لوخدلاب اھل  راشأ   . ةدابعلل راد  اھنأب 
روفلا ىلع  فرع  اًّزیمم  ًاّيز  يدتري  بیھم  لجر  مھیف  قعزي  ءاطسبلا  نم  ریبك  عمج 

نع مھداعتبا  ىلع  سانلا  مولي   ، ةدّدشتم لجرلا  ةغل   . انھ نيدلا  تالاجر  يز  هنأ 
ىلع مئادلا  مھضارتعاو  ردقلاو  ءاضقلاب  مھمیلست  مدعو  مھقالخأ  داسفو  نيدلا 
يھ ءادوسلا  تاوقلا  نأ  فرع  اذإ  شھدني  نل   . رمألا يلوأ  نم  ةيرخسلاو  بوتكملا 
يتلا مھبونذو  ةعینشلا  مھلاعف  ىلع  مھتبقاعمل  مھیلع  طبھت  ةيوامس  دونج 

. ًالوط لابجلا  تزواج 
يف فزعیل  هتبعج  نم  هنامك  جرخأ  ول  دوو  اًديدش  اًقانتخا  نامیلس  رعشتسا 
مزح يف  هعارذ  نم  ةناحير  هتبحس   . ةيرستلاو ةجھبلا  لیبس  ىلع  ولو  سانلا 

. ةقناح ةيران  ةرظنب  اھمجدحت  نيدلا  لجر  نویعو 
ةنطعلا هتحئار  مكزت  رعشلا  ثعشم  رذق  لوبخم  هعارذب  ّقلعتي  ةدابعلا  راد  مامأ 

: نونجملاك امھیف  خرصي   . ةقزألاو عراوشلا  يف  ریثكلا  لثم  هلثم   ، امھیفنأ
.. اااانلللللك توووووومنس   ... دحأ وووووووووجني  نل   .. عیییییییییمجلل توملا  ـ 
هسوباك نع  اًدعتبم  ىطخلا  ّثحي  أدبو  ديدش  فرق  يف  هعارذ  نامیلس  تلفأ 
ةناحير تأدبف   . ديدش لقث  يف  سفنتي  ناك   . ةیعیبط ریغ  ةفاثك  يف  دّسجتملا 

: هتنأمطو هتئدھتل  ةلواحم  يف  هفتك  ىلع  اھدي  نطابب  حسمت 
انناكمب كيأر  ام   . رخآ ناكمل  بھذنل   . ضیف نم  ضیغ  اذھ   . نامیلس اي  كیلع  ّنوھ  ـ 

. بحت يتلا  ءارضخلا  جورملا  نم  ىقبت  ام  ثیح  ّيرسلا 
: ةملستسم ةجھل  يف  لوقي  وھو  ةلیح  ّةلق  يف  نامیلس  اھل  رظن 

ریغ ایندلا  يف  ةجاح  لمعأ  شفرعاب  ام  انأ  ؟  انأ هلمعأ  يللا  ضورفملا  هيإ  ؟  انأ هیل  ـ 
؟ يازإ لحي  نكمم  اد  ؟  ةجنمكلا ىلع  فزعأو  سانلا  بحأ  ينإ 

؟ رخآ ءيشل  جاتحت  ایندلا  نأ  نظتأ  ـ 
؟ هيإ كدصق  اًفتاھ : غودلملاك  اھل  تفتلا 

ّرش يأل  ناكم  ىقبي  نلف  ىقیسوملا  مھنیب  تعشأو   ، كلوح نم  تببحأ  كنأ  ول  ـ 
. مالظ وأ  ثبخ  وأ 

. يدحولو  .. فیعض انأ  سب  ـ 
تنأ  . ام وحن  ىلع  كلذ  عیطتست  كنأ  دب  الف   ، دوشنملا ىفطصملا  تنأو   ، كعم انأ  ـ 

. كلذك انلك  لب   .. هیلع ردقت  ام  لھجت  طقف 
: لوقي وھو  اًّشاب  اھل  رظنف  هنھذ  يف  ةركفلا  تعمتلا 

ةلئسألا ىلع  اودري  اوردقیھ  يللا  سب  ّمھ   .. ءاملعلا لباقأ  زواع  انأ  ةناحير  ـ 
يملعلا راشتسملا  سب   . نيراشتسم الو  ءارزو  الو  ءامكح  زواع  شم   . يتعاتب
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. اندنع يللا  ءاملعلا  لضفأو 
: هیلع حرتقت  يھو  ةقث  يف  هل  تمستبا 

نمآلا ناكملا  دعي  مل  رصقلا   . ةرايزلاب نحن  مھردابن  نأ  بسانملا  نم  هنأ  نظأ  ـ 
ةسّدقملا ةفرغلا  نأ  َسنت  الف   ، ةروطخ هیف  نآلا  كانھ  كدوجو  نأ  امك   ، ءيش يأل 

. كب نوھرم  هیمحن  يذلا  زنكلاو  انرارسأ  لكو   ، كب ةّقلعتم 
: لصاوت يھو  لاجرلا  ىتعأ  رھصي  ونح  يف  هل  ترظن 

. كدعاسأو كیمحأ  ينعد   . ریخألا لمألا  تنأ   . نامیلس اي  اًدیعب  َقبا  ـ 
. يقیقح ّدو  ِ يف  نامیلس  اھنم  برتقا 

. امھؤبؤب كلف  يف  حبسي  وھو  راودلاب  رعشي  أدبف   ، اھانیع تعستا 
حلم ّةرَذك  نامیلس  امھیف  بوذيو  يوذي  نیتریغص  نیتماودك  امھاتیحزق  رودت 

. ّةوق الو  اھل  لوح  ةفیعض ال 
. بارتقالاو لصولا  تھتشا  دقو  دعترت  هھافشو  ذيذل  ردخ  هیف  يرسي  هدسج 

. ًالبق هفرعت  مل  وحن  ىلع  ةبذجنم  اھسفنب  رعشت  يھو  ةناحير  عباصأ  رتوتت 
. نمزلا امھب  فقوت 

. صاخلا امھنحلب  نآلا  ناعتمتسيو  ناعمسي  امھنأ  ول  امك  ادبو 
. امھل نوكلا  هفزعيو   ، امھاوس هعمسي  نحل ال 
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تاياھ ـ نو تاياد  بـ . ٢٨

، كحرفي ءيشو  كقياضي  ءيش 
، هسفن ناكملا  يف  امھالك 

، ىفتخا امھالكو 
؟ اًذإ كروعش  ام 
؟ حرف مأ  قیض 

نییمھولا هئانبأ  تاھمأو  ردان  كرت  امدعب  قرف  يأب  ةینسح  رعشت  مل  اذكھ 
بیبحلا نأل  امبر   ، هیلإ لآ  ام  لصألا  نم  ملعت  اھنإ ال  ىتح   ، اھھجاوت يتلا  مھتقش 

اًمامل الإ  دجوي  ، ال  ةریخألا ةرتفلا  يف  هدھعك   ، رخآلا وھ  ّبیغتم  ایندلا  نم  وجرملا 
. عیباسألاو مايألاب  يفتخيو 

.. اھایند ىلع  اًربص  هتضترا  يذلا  دیحولا  اھنحل 
. رياغم ٍءيشب  يتأي  امبر  ٍدغ  يف  ًالمأو 

. نفسلا يھتشت  امب ال  حايرلا  تءاج  نإو  اھراظتنا  يف  ةّقحم  يھ  مك  ِردت  مل 
ىلع اًسأر  ایندلا  بلقنت  ىتح  ةدحاو  ةریتوو  دحاو  قسن  ىلع  رومألا  ریست  ذإ 
جوملا روثي  الأ   ، أدھ دقو  جوم  ّدرجم  وھف   ، نئمطت ال   ، جوملا أدھي  امنیحف   ، بقع
مظاعتت دق  جاومألا  ضعب  نإ  لب   ، هقيرط يف  ءيش  لك  حسكي  اًرداغ  ًالوغ  ریصیف 

. ةرّمدم ةلتاق  ةرھاق  يمانوست  ةجوم  ریصتل 
رضخألا علتقت  يتلا  كلت  ةمیظعلا  يمانوستلا  ةجوم  ىلإ  اھایند  تّلوحت  اذكھ 

. اھقيرط يف  سبایلاو 
، بئاغ يروطسألا  ذقنملاو   ، ةلیللا هذھ  دومحم  جنشت  ةبون  لكش  ىلع  تءاج 
لاز ام  هنأ  ول  اھذقنیل  ردانب  ةناعتسالا  ىلع  اھتردق  ىدم  نع  لءاستت  ةيرخس  يف 

؟! اًدوجوم
؟! راطخإ وأ  ريذحت  قباس  نود  تیبلا  كرت  هنأ  ول  اذام 

. اھدحو يمانوست  ةجومل  ىّدصتت  نأ  ةكلاھتملا  ةفیعضلا  ةینسحل  ّىنأ 
اذكھ  ، لیللا فصتنم  تزواجت  دق  ةعاسلا  نأ  مغر  ناریجلا  ةيدانم  تخرص 

ةجنرسلا تعضو   ، اھتاثاغتسال ةباجتسا  ّتبھ  اھباب  وحن  ةّدع  تاوطخ  تعراست 
هتطعأو هعطقیف  هناسل  ّضعي  الیك  میظع  دھج  دعب  دومحم  مف  يف  ةیكیتسالبلا 
نھاولا لحانلا  دومحم  دسج  راتخا  يذلا  لازلزلا  فاقيإ  يف  حلفت  مل  ئدھم  ةنقح 

. اًماقُمو ّرقَتسُم  اً
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تناك يحلا  نم  ةبيرقلا  يموكحلا  ىفشتسملا  لابقتسال  عیمجلا  لصو  امنیحو 
طقسُأ دقو  نّابشلا  ءابطألا  نم  ةعومجم  هلوح  تّقلحت   ، ةياغلل ةجرح  دومحم  ةلاح 
ءاقرزلا تایلمعلا  سبالمب  نيرخآ  ءابطأ  عفادتو   ، تاضرمملا كابترا   . مھيديأ يف 

اًدبز هُلاور  راص  دقو  دومحم  هیلع  دقري  يذلا  ّيلورتلا  ىلإ  ءارضخلاو  ةیناوجرألاو 
تاعقرق  ، هباعلب طلتخت  يتلا  ءامدلا  نول   ، رمحأ هنول  نأ  دیب  نوباصلا  يواغرك 
ةحفصب اھدي  ّفك  برضتف  جشنتو  يكبت  تأدب  يتلا  ةینسح  اھعمست  ةفیخم 
اھتفحتلا يتلا  ءادوسلا  ةءابعلا  تّایط  نیب  نم  ةرھاظلا  ةعماللا  ءاضیبلا  اھردص 
نودھاجي  ، ماقرأو ةّجرعتم  طوطخ  اھیلع  ةشاشب  هنولصوي  مھارت   . لجع ىلع 

مخض ّيفع  ضرمم   ، هل لولحملا  قیلعت  مھل  ىنستیل  هتدروأ  يف  الویناكلا  تیبثتل 
طاین اًّقزمم  هخارص  دعاصتي  يذلا  جنشتملا  دومحم  دسج  تیبثت  لواح  ّةثجلا 

. ماري ام  ىلع  سیل  رمألا  نأ  ةینسح  تنقيأ   ، بولقلا
.. ًالاح ةياعرلا  لخدي  مزال  ـ 

.. ةيودألل بیجتسي  يضار  شم  ـ 
.. ةمظتنم شم  بلقلا  تابرض  ـ 

... ةياعر اھیف  ّةتح  ىلع  ةعرسب  هيدخ  ـ 
... تووووووووومیب داولا  ـ 
... ةعرسب هیب  اوكرحتا  ـ 

... ااااايوووووخا اي  شششییینبیست  ام   .. دووووووومحم اي  شیییینبیست  ام  ـ 
ًابلاطم ناریجلا  دحأ  نم  تاداشم   ، فرصتلا ةیفیك  نوفرعي  الو  عیمجلا  كبتري 
قوقحو ةیبوسحملاو  داسفلا  نع  ًاثّدحتم  انھ  ىفشتسملا  يف  ةياعرلا  هلاخدإب 
ةغبصلا تاذ  تاثوروملاو  حئاصنلا  ضعبب  اًنیعتسم  هتئدھت  لواح  رخآ  راج   ، ةبالغلا

... ... و ... و ، و مھیلع ماعلا  يأرلا  بیلأتو  مھحضفب  دّعوتت  ةراج   ، ةینيدلا
! ... هاااااااااااااایییییینسسسووووأ ـ 

. ریفصلاك توص  اھّللختي  ةملستسم  ةفیعض  ةجرشحتم  اھمساب  هتخرص  تءاج 
. ةریخأ ةشاعترا  هدسج  شعتراف 

. دمخ مث 
. بیھملا توملا  لالج  هنإ   ، تتمص ةینسح  ىتح   ، عیمجلا تمص 

. سفنتلا نع  ّفكو  ناكتسا  يذلا  لحانلا  اھیخأ  دسج  نم  تبرتقا 
: بیبط خرص 

... اااًالااااااح  ... ّالي  .. رااااآ يب  يسلا  اوؤدبا  ـ 
ءارجإل هتنواعم  يف  نوؤدبي  مھو  هئالمز  يف  ىرخأ  ةرم  طاشنلا  بد  هتخرص  عم 
يف أدب  رخآو  دومحم  هجو  ىلع  جاب » ـ وبمألا  » ّتبث مھدحأ   ، يعانصلا سفنتلا 

. ةملستسملا ةثجلا  عولض  تمّشھ  ةوق  يف  يردصلا  هصفق  ىلع  طغضلا 
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نم اھیف  ام  لكب  ةخراص  دومحم  ةثج  نع  اًدیعب  مھبذجت  ةینسح  تأدب  عایترا  يف 
: ةوق

اي هوووووبیس   ... حاااااتري هوووّولخ   .. هوووووبیییس  .. صااااااااالخ  .. هووووووبیس ـ 
... هوووووووبیس  .. بلكلا دالو 

ةریبك ةجنرس  زیھجت  يف  ةباش  ةبیبط  تأدبو  هنولعفي  اوناك  ام  ءابطألا  لصاو 
يف  . اًمامت بلقلا  ةقطنم  دنع  دومحم  ردص  وحن  اھتھجوو  نیلانيردألا  ةدامب  ةلّمحم 

، عیمجلا برض  يف  تأدبو  اھلعن  تعلخ  دقو  خارصلا  ةینسح  تلصاو  ايریتسھ 
. مھِلكرو مھِّضع  لب   ، مھِّدشو

تام امدعب  اھلقع  تدقف  دق  يحلا  ةرّاون  نأ  اونقيأ  دقو  ةینسح  نم  ناریجلا  برتقا 
ناریجلا نم  ةأرما   . سیفنلاو يلاغلاب  ّةیحضم  هتمدخل  اھسفن  تبھو  يذلا  اھوخأ 

راج نم  تاوعدو  ةینآرق  تايآ   ، اھنضحتل اًدیعب  اھبذجت  يھو  اھرھظ  ىلع  بطبطت 
لك نم  نآلا  حاترا  دق  هنأو  ردقلاو  بیصنلا  نع  اھثّدحي  ثلاثلا  أدب  امنیب   ، رخآ

. هتاباذع
اّھوشم اھباعلب  طلتخم  اھفنأ  طاخم   ، رزش يف  رظنت  ّةرمحم  ةیكاب  اًنیع  تعفر 

. راجلا هلاق  ام  قدص  تكردأ  دقو   ، اھحمالمو اھھجو  لكش 
! نایحألا نم  ریثك  يف  اًمیحر  توملا  نوكي  مك 

.. اًضيأ هدعب  امبر  لب   ، هنیح يف  وأ   ، هلبق كلذ  كردن  طقف ال  نحن 
.. رومألا نطاوبب  ملاعلا  ريدقلا  هب  موقي  ام  لك  ةيریخ  يف  ًانایحأ  نیّككشتم 

.. تانئاكلا رئاس  نع  ًانود  تاذلاب  مھرایتخا  هنُك  نع  نیلئاستم 
... ةلئسألا

... اھل تاباجإ  يتلا ال  ةلئسألا 

.. خيراتلا رادم  ىلع  لتاق  ربكأ 
.. اھتاذ قح  يف  اھبكترت  ةميرج  ربكأو 

. تاباجإ الب  اًمود  ةلئسألا  لظتو 
. ماودلا ىلع  نیفئاخو  نيروعذمو  نیلھاج  رشبلا  ـه  للا قلخ  دقل 

! كلذك نآلا  ةینسح 
٭ ٭ ٭

« راكتبا ةقانألا   ، ةقینأ نيدلوت  تنأ ال  »
سسؤمو شتیڤوروتكاف  نایلیمسكام  رھشألا  يدنلوبلا  لیمجتلا  ریبخ  ةلمج 

عرتخا نیح  روتكاف » سكام   » مساب دعب  امیف  تفرُع  يتلا  ةریھشلا  چایكملا  ةكرام 
دعب هلك  ملاعلا  اھفرع  يتلا  نیچ  امرون  ةلثمملل  ةديدج  رعش  ّةصقو  اًفلتخم  اًچایكم 

. ورنوم نیلرام   ، ملاعلا يف  ىلوألا  ةثونألاو  ءارغإلا  ةمجنك  كلذ 
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مل ةعيرس  رڤوأ » كیم   » ةیلمع يف  اھرعش  ّةصقو  اھچایكم  نم  َكلَم  تّریغ  اذكھ 
ةایحل ةدعتسم  اھنم  تءاج   ، توریب ةینانبللا  ةمصاعلاب  عوبسأ  ىوس  قرغتست 

. ديدج لجرو   ، ةديدج
. ديدج جاوزو   ، ةديدج ةقفصو   ، ديدج لامعأ  لجر  ةرملا  هذھ 

. بيرق اّمع  امھامسا  طبتریسو  ينادلاو  يصاقلا  هفرعي  مسا  يورسلا  ماشھ 
هدیجت ام  فنأتستو  ةمراعلا  اھتبغر  ئفطتو  اھبلق  ىلع  سودت  نأل  ةدعتسم  تناك 
اًریثك هدنع  فقوتت  نل  يذلا  ریخألا  اھلشفب  ةئباع  ریغ  رخآ  ءيش  يأ  نم  لضفأ 

. لاحلا ةعیبطب 
لزنملا ناردجب  تطلتخا  امبر  يتلا  نامیلس  تامغن  اًديور  اًديور  ترسحنا  اذكھ 

. هنيوكت يف  تلّغوتو 
نم ةقفص  يأ  يف  اًموي  ةراسخلا  دتعت  مل  يتلا  َكلَم  ظفتحت  نأ  لیمجلا  نم 
كیتأت ال  ةیناجملا  سوردلا  هذھف   ، اھحور تّایط  نیب  اذھك  نیفد  رسب  اھتاقفص 

. ةلوھسب
. اھناِكّلدت ناتّبرَدُم  ناديو  ةيانع  يف  جاوزلا  دقع  دونب  أرقت 

... اھبجعي وھف ال  دنبلا  اذھ  ّریغتس   .. كانھ اًقیلعتو   ، انھ ةمالع  عضت 
. نادیفتسيو ناغیصيو  ناّریغيو  نالّدعیف  ناسلاجتي  نایماحم 

نم ملقب  دوقعلا  ىلع  ةعيرسلا  ةریغصلا  نیِماحملا  رڤوأ » كیم   » ةیلمع دعب  ّعقوتل 
. صلاخلا بھذلا 

ةصاخلا ةرئاطلاو  اجاج  يدیل  تامغنب  ةعتمتسم  نذألا  تاعامس  تعضو  اذكھو 
ثیح  ، دحأ اھمسا  عمسي  مل  يتلا  ةيدنالياتلا  رزجلا  نم  ةرجؤم  ةريزج  ىلإ  امّھلقت 

. نیّصصلتملاو ءابرغلا  نیعأ  نع  اًدیعب  امھلسع  يَعوبسأ  نایضقیس 
. ةديدجلا تايادبلا  نوكت  اذكھ 

. ةدّدجتملا تاویحلاو 
. ةّدیجلا تاقفصلاو 

. ديدجلا اھقالط  يف  ىرخأ  ةرم  ةصرفلا  اھتتاو  امبرل   ، يردي نمو 
؟! بيرقب  ، دیعبلا دغلا  سیلأ 

٭ ٭ ٭
وأ ةحابطصالا »  » نع اًثحب  اًركاب  ةیمویلا  مھتلحر  نوؤدبي  بابشلا  نم  تائم 

. نایحألا ضعب  يف  ًالیل  ةلحرلا  كلت  أدبت  دق   . شیشحلا ةراجیس 
تقو يأ  يف   ، هعم لماعتي  يذلا  رليدلا  عم  ةعيرس  ةملاكم  يرجي  نأ  زمار  داتعا 
ةلیللا أجافي   . تقو عرسأ  يفو  ديري  امنيأ  موي  لك  هبلط  هل  رضحیف   ، مویلا نم 

، ال شوشغم رفوتملا  عونلاو   ، شیشحلا يف  اًديدش  اًصقن  كانھ  نأ  هربخي  رليدلاب 
نم رخآ  اًعون  هیلع  ضرعیف   ، هتریحل ًاليوط  هنوبز  رليدلا  كرتي  ال  عبطلاب   . هب حصني 
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نیب رشتنملا  يبعشلا  همسا   ، فظنأو  ، ىوقأ هلوعفم  نكل  ًالیلق  ىلغأ   ، تاردخملا
نم نیعون  ةّمث  نأ  رليدلا  هربخي  سكورتسا .»  » وھ هیطاعتمو  هیجورم 

ةلاعفلا ةداملا  هیلإ  فاضت  شوقدربلا  تابن  نع  ةرابع  وھو  رضخألا   ، سكورتسالا
ةقيرطلاب ردخملا  هیلإ  فاضُي   ، اینیچریف ندلوج  غبت  يناثلا  عونلاو   . هشر قيرط  نع 

امنإ  ، شیشحلاك بوچ »  » ةملكب سكورتسالا  ةراجیس  ىمست  الو   . اھسفن
. ةدحاولا ةراجیسلل  سافنأ  ةینامث  لداعي  ام  وھو   ،« فلبسا  » ىمست

هنأمط دقو   ، صاخ عون  نم  ةديدج  ةبرجت  ةلیللا  هذھل  هتقیفرو  هتكيرشل  زمار  بغري 
ال تنأ   ، اًرفوتم نوكي  ال  امدنع  ردخملا  اذھ  نع  عطقني  نأ  لھسلا  نم  هنأ  رليدلا 
وأ لوب  لیلحت  يف  رھظي  هنأ ال  امك   . هیلإ لصت  نأ  ةیناكمإ  كل  حاتت  نیح  الإ  هنمدت 

. مد
فشرت يھو  اھیتفش  نیب  فلبسالا »  » رقتسا اذكھو   ، الُعل اًعّجشم  رمألا  ادب 

. ةمومحم ةلبقك  قبش  يف  هقیحر 
. لوألا سَفنلا  ّرم 

تأدب  ، ًابيرقت اھزیكرت  مدعناو   ، ةجودزم حبصتل  اھتيؤر  لقت  تأدب  يناثلا  سفنلا  دعبو 
يأ لمع  يف  ةحلملا  ةبغرلا  اھيدل  ّدلوتت   ، سوباكلا وأ   ، ملحلا هبشي  امیف  لخدت 

، فنعب اھدراطي  اھلخاد  يف  لاؤس  هنكل   ، هديدحت عیطتست  ءيش ال   . ديدج ءيش 
امیف لءاستتف  نامیلس  اھلاب  ىلع  رطخ  ىتح   ، تقولا رم  املك  ديزي  لاؤسلاو 
نئمطت ءيش  يأ  نع  اًثحب  نآلا  هترضحتسا  امبر   ، يتأیس ىتم  نايذھلا  هبشي 

. نامألاب هعم  رعشتل  هتثداحملو  هل  راظتنا  ةلاح  يف  تراصف   ، هیلإ
. ريرم ءاكب  يف  طرخنتل  رمألا  دادزا  تقولا  عم 

هئاقدصأ برقأ  ىأرو  ًابيرق  ًاتوم  رعشتسا  دقو  نینیع  ةضیمغتب  ىفتكا  دقف  زمار  امأ 
هلیسغت فنأتسي  وھو  هنم  اھذخأي   ، هبیج يف  شیشح  ةراجیس  فشتكیل  هلّسغي 

. دورب يف 
. تارظنلا الدابتو  امھالوانت  نيذللا  نیَفلبسالا  رثأ  لاز  ًابيرقت  ةعاس  دعب 

. ةياغلل ةيرزم  ةلاح  يف  اناك 
. صقنلاو ةدحولاب  رھاق  ساسحإو   ، عیظف سؤبب  رعشي  امھالك 

. رمألا يف  ةضاضغ  دجت  يھو ال   ، اھسبالم لفسأ  ّسرمت  يف  هدي  دتمت 
. دوعي نل  ءيش  دقَف  نم  ةرارم  يف  ىلفسلا  اھتفش  ضعت 

. ةتامش يف  اھلقع  ءاجرأ  ّكدت  نامیلس  ةعوطقم 
. اھدیب رومألا  تھنأ  نم  يھ  اھنأ  اھركذت 

. فزعلا ءانثأ  همھتلت  نویعلا  ىرت  يھو  هعم  راجشلا  تارم  لك  تلعتفا  يتلا  يھ 
هلك رمألا  تّحوطف  اھتاذب  اھتقث  تدقفو  ةسفانملا  اھسفن  ىلع  تفاخ  يتلا  يھ 

. اھنع اًدیعب 
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. دبألل هتدقفف  هب  اھتقالع  يف  ربكأ  اًدھج  لذبت  نأ  اھسفن  ىلع  لبقت  مل  يتلا  يھ 
. ةیمیمح رثكأو  قصلأو  قمعأ  قطانم  ىلإ  لصت  ةللستملا  دیلا 
. اھدسج سیلو  ىرخأ  ُدَسج  هنأكو   ، اھرّفني الو   ، رمألا اھریثي  ال 

. اھب رعشت  اھدلج ال  ىلع  ةثھاللا  هسافنأ 
. داّرطا يف  اھنم  نیبت  تأدب  يتلا  ءازجألا  ىلع  ةرمھنملا  هتالبقو 

يتلا لاعفألا  نم  يھتنت  ال  ةلسلسل  ةيادبلا  يھ  تاظحللا  هذھ  نوكت  ام  ةداع 
. دعب امیف  ءرملا  اھیلع  مدني 

. دوعت اھدقفن ال  يتلا  ءایشألا 
. اھل دودح  ءرملل ال  ثدحت  يتلا  ةئیسلا  ءایشألا 

. عبطلاب اھأوسأ  سكورتسالا  سیل 
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كّات ـ فلا حالسلا  . ٢٩

اذكھ  . صاخ عون  نم  تابذبذ  لب   ، ةصاخلا مھرون  تالاھ   ، ةزیمملا مھحئاور  سانلل 
اذكھ  . روفنلا وأ  لوبقلا  ّررقنف  لوألا  يأرلاو  عابطنالا  ّدلوتیل   ، اًضعب انضعب  لباقي 

امھّدصرتت الیك  ةیفخ  زیلاھدو  قرط  ربع  هدوقت  ةناحيرو  نامألاب  نامیلس  سحأ 
لك رّخسو  ةكلمملا  قامعأ  يف  هيدیب  لّغوت  دق  هنأ  ودبي  يذلا  مثكأ  تالاجر  نویع 
نأ يف  بغرت  نكت  مل   . هتراشإ كلمو  هترمإ  تحت  اونوكیل  اھتارارق  يعناصو  اھتادایق 
انتایح يف   . رخآلا وھ  هنوبقاري  مھنأب  ةنقوم  اھنأل  ةرشابم  میحر  عم  لصاوتت 

لب  ، انل نورمضي  اذام  ىرُت   ، تقولا لاوط  انھاجت  نيرخآلا  تّاین  نع  اًمود  لءاستن 
اھنكمي  . ةنھادمو ةغوارم  تاملكلا  نأل   ، نوكلا تاعارتخا  ُأوسأ  مالكلا   . عیمجلل

دقو  . لامجلاو نامألاو  قدصلاو  ریخلاو  قحلاو  فرشلا  تايار  فلخ  ءابتخالاو  ءاعدالا 
ةعراب تدب  دقو  اھلمأتي  نامیلس  ذخأ   . ءارھ ضحم  اذھ  نأ  براجتلا  لك  تتبثأ 
میحرل ةلاسرب  ثعبت  نأ  ةلواحم  اھینیع  تضمغأ  دقو  لامجلا  يف  ةقئافو  نسحلا 
اھینیع تحتف  ةریصقلاب  تسیل  ةھرب  دعبو   . ةروشملا هنم  ةبلاطو  يلاحلا  مھناكمب 

. هیلإ اھجوتیل  بسانملا  ناكملاب  اھربخأ  دق  میحر  نأ  مھفف   .. اھريراسأ تجرفناو 
: لوقي وھو  نیتلئاستملا  هینیع  اھل  هجو  قيرطلا  يف 

؟ قوسلا يف  دوجوم  ينإ  يتفرع  يازإ  ِتنإ  كلأسأ  نكمم  ـ 
. ينتربخأ تنأ  ـ 

؟! ينعي يازإ  ؟ ! معن ـ 
ملأ  . نامیلس اي  هفرعن  وحن ال  ىلع  ةلصتم  اھلك  حاورألا   . كناكمب ينتربخأ  كحور  ـ 

. ةكلمملا كئیجم  نیح  كحور  هتلعف  ام  اًضيأ  اذھ  ؟  كب ثیغتسأل  كضرأ  يف  انأ  كرزأ 
. كناكمب ينتربخأ  يھ 

. میحر مع  اھیب  ِتملك  يللا  اًعبط  يھو  ـ 
يف لأسو  نامیلس  رعذف   . ئجافملا زّفحتلا  اھیلع  ادب  دقو  ًاباجيإ  اھسأرب  تأموأ 

: ديدش توفخ 
؟ انفاش دح  ؟  انفشكتا ؟  هيإ لصح  ـ 

. راوجلاب مھنكلو   .. دعب سیل  ةباجإلاف : كنئمطأل  نكلو   .. طقف نیعلاب  نوكت  ةيؤرلا ال  ـ 
. نآلا كرحتت  الو  لّھمت  طقف 

يف ةتبثم  ةوسنلق  نامیلس  عفرو  اھھجو  ىلع  سأرلا  ءاطغ  ةناحير  تداعأ  اذكھ 
كلسم يف  ةناحير  هتبذج   . هیفخیل هھجوب  قرطأو  هسأر  اھب  ًایطغم  هسبالم 
نمآلا تیبلل  فاطملا  ةياھن  يف  الصو  ىتح   . ىلوألا ةلھولل  ًايداب  نكي  مل  يبناج 
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ةلحر تناك   . ةیناثلا ةقطنملا  دودحل  ةمخاتملا  لابجلا  نیب  زیلاھدو  ةرعو  بورد  ربع 
باحرتو ةدوم  يف  میحر  زوجعلا  امھلبقتسا  ىتح   ، ةياغلل ةقھرم  امھلوصو 

مھن يف  ابرشو  الكأ   . تابورشملا ضعبو  اًنخاس  اًماعط  امھل  دعأ  دقو  نيديدش 
مھتضبق اومكحأ  دق  نيرخآلاو  مثكأ  نأ  امھربخأ   . اًديدش اًغلبم  ءایعإلا  امھب  غلب  دقف 

ام ال لصحل  هل  نذأت  نمل  الإ  ةسدقملا  ةفرغلا  حتف  نكمي  هنأ ال  الولو   ، رصقلا ىلع 
نم رثكأ  يفو  ةیموي  تراص  ءادوسلا  تاوقلا  تامجھ  نأ  اًضيأ  هربخأ   . هابقع دمحت 

ةریخألا اھتمجھ  مجھت  نأ  لبق  لوطي  نل  رمألا  نأو  ربكأ  ةیشحوو  ةسارشبو  ناكم 
وھو  ، هنولعفي ام  مھدي  يف  سیل  نكلو  نوّجضي  سانلا   . ءيش لك  ىلع  يلوتستل 
ثحبلاو طویخلا  فشك  ًالواحم  هینطاقو  رصقلا  طیحم  يف  ءاقبلاو  مھتاراجمل  رطضم 

يف هتبغرب  نامیلس  هربخأ   . هنوھجاوي ام  ةمواقم  نم  مھنكمتس  يتلا  ةرغثلا  نع 
اذھ ةھجاومل  حیحصلا  قيرطلا  مھ  ءاملعلا  نأ  نیقي  ىلع  وھف  ءاملعلا  ةلباقم 
اناك  . هل اًموھفم  نكي  مل  نامیلس  هلوقي  امف  تارظنلا  ةناحيرو  میحر  لدابت   . رطخلا
لك ىلع  ةرطیسلا  اھب  دیعتسي  ةصاخ  ةيرحس  ىًوق  هيدل  نامیلس  نأ  نّالیختي 
ىرخأ ةرم  مھنیب  ام  ّفلؤيو  سانلا  حلصي   . نيدسافلا لدبتسيو  مثكأ  درطیف   ، ءيش

وأ مھتيرح  اھب  نولاني  ىربك  ةكرعم  يف  ةعاجشب  ودعلا  اوبراحيو  اوفتاكتيو  اولمعیل 
ّككشتي مل  اذل   . ناسرفلا راكفأب  نمؤيو   ، قحب اًسراف  میحر  ناك   . كلذ نود  اوتومي 

ملاع نم  باش  درجم  دوشنملا  ناطسلا  نأ  دجو  نیح  ضعتما  الو  ةءوبنلا  يف  اًموي 
تاونس لاوط  شاع  يذلا  هسفن  میحر   . ةیقیسوم ةلآ  ىوس  هيدل  حالس  ال  رخآ 
نوحزار مھ  امم  مھقتعیس  يذلا  ّصلخملا  روھظ  اًرظتنمو  ةكلمملل  اًمداخ  هرمع 
اًھیجو وأ  ًاّیقطنم  ًاببس  فرعي  الو   . عارص نم  ثدحي  ام  هنُك  فرعي  مل  هتأطو  تحت 
ًالھاج لاز  ام  وھف   ، اًموي شعي  مل  هنأ  ودبي  زوجعلا  میحر   . ملاعلا يف  رشلا  دوجول 

. لمألا ىلع  هتایح  لاوط  شاع   . جّذُسلا لافطألا  نیقي  هنیقيو   ، لھجلا مامت 
مل هنأ  الول  هئانبأل  هثروي  نأ  ضورفملا  نم  ناكو   ، ميدقلا هتیب  وھ  اذھ  نأ  مھربخأ 

هتطاسب ءادر  ّریغ  نأ  دعب  اذكھ  نیعألا  نع  ًاّیفخم  لزنملا  اذھ  يقبف   . طق ّجوزتي 
میحر نأ  دحأ  هفرعي  مل  ام   . رصقلا ناكس  نم  راصو  ريزولا  ةءابع  ىدتراو  هتءاربو 

هنأ مغر  هملعي  ال  رمأل  هراتخا  قباسلا  كلملا  نأو  ةیناثلا  ةقطنملا  لھأ  نم  ًالصأ 
: هلأسف ةئراط  ةركف  نامیلس  رطاخب  تلاج   . رصقلا لاّمع  نم  لماع  درجم  ناك 

. لاؤس كترضح  لاسأ  نكمم  میحر  مع  ـ 
. يالوم رمأ  ـ 

؟ هفرعت تنك  ؟  انھ رود  هیل  ناك  ؟  انھ ةكلمملا  يجییب  ناك  َيوبأ  وھ  ـ 
ىلع وفطت  تأدب  دق  ةیصخشلا  اھتلئسأ  نأ  تدجو  دقو  ةباجإلا  ةناحير  تّبقرت 

. حطسلا
: لوقي وھو  میحر  حنحنت 

. اھنم لئاط  ال  اًمومع  يضاملا  ةلئسأ   . يالوم اي  ىودج  الب  ودبت  ةلئسألا  ضعب  ـ 
؟ نآلا هیف  نحن  امیف  اندیفیس  اھنم  يأف   . ةلمتحملا تاباجإلا  لك  يھ  هذھ 
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. ةصاخلا اھتلئسأ  ةناحير  اھب  تدأو  يذلا  دحلل  ةطبحم  میحر  ةباجإ  تناك 
« دیجم  » ملاعلا ةلباقمل  اوبھذي  نأ  اًنمآ  دعي  ملو   ، ةكلمملا ىلع  ّمیخ  دق  لیللا  ناك 

رھاوظلا كلتو  ءادوسلا  تاوقلا  تاباوبب  ّقلعتي  امیف  هریغ  نم  رثكأ  ملعي  يذلا 
عیطتسي نل  وھف  لمألا  ةبیخب  نامیلس  سحأ   . مھئافتخاو مھئیجمب  ةقلعتملا 
وجرملا مدقتلا  زرحي  نأ  نود  ىرخأ  ةرم  هضرأ  ىلإ  دوعیسف  لعف  نإ  هنأل   ، مونلا

دجو  ، هیعو نع  باغ  وأ  اھیف  مان  ةرم  لك  يف   . ةازغلا ةبراحم  ةقيرطل  لصوتيو 
ىدم نع  نامیلس  لءاست   . ةرملا هذھ  رطاخي  نأ  يف  بغري  وھو ال   ، داع دق  هسفن 
نوكي نلو  رغصلا  ذنم  ءاقدصأ  امھنأو  ةقثلل  لھأ  هنأ  هربخأف   ، اذھ دیجمب  میحر  ةقث 

. هلثم ةدعاسملا  دي  دمي  نأ  دحأ  رودقم  يف 
عم اًصوصخ  ماني  الأ  ًالواحم  هتفرغ  لخدي  نأ  اًرطضم  هسفن  نامیلس  دجو  اذكھ 

لستغي نأ  ّركف   . بارشلاو ماعطلا  دعب  همسج  لقث  دقو   ، هب رعشي  يذلا  ءایعإلا 
، كلذ يف  حجن  لعفلابو   . هتفرغ ىلإ  دوعي  مث  ءایعإلا  راثآ  هدسج  نع  ضفنیل  ًالوأ 

ساعنلا ماجحإ  يف  ًاببس  ًالبق  نامیلس  امھدھعي  مل  يتلا  ةراثإلاو  زّفحتلا  امبرو 
. هتبغر عم  ًایشامتم  هترايز  نع 

. هتایحو هبرد  ةقیفر  عم  لصاوتي  نأ  ىوس  اھب  موقي  ةیلست  يأ  همامأ  نكي  مل 
ةقطنم يف  میحر  تیب  نأل  ةياغلل  اًدیعس  ناكو  هتبعج  نم  نامكلا  جرخأ  ءودھ  يف 

. انھ شیعي  اًدحأ ال  نأكل  ةياغلل  ةیئان 
ديدج نحل   . اھبلطي نأ  نود  هیتأت  تامغنلا  نأ  نامیلس  سحأ  ىلوألا  ةرملا  اھنأك 
عمسیل فزعلا  لصاو   . ىبأ هنكلو   ، ةناحيرو میحر  ظقوي  نأ  دارأ   . رخآ يحو  هنأك 

ال  . كاذ وأ  كلذل  ًاببس  يردي  ال  وھو  فزعلا  نع  ّفكف   . فاخو دعتراف  ةفینع  ةعقرق 
. ةلصاوملا نم  نآلا  فئاخ  وھ  اذاملو   ، فزعلا ىلع  هلمح  يذلا  ام  ملعي 

. غزب دق  راھنلا  ءوض  نأ  دجو  هتشھدل 
مھتياغل اولصو  ىتح   ، سانلا ماحزب  مھتثالث  ىمتحا  تانئاكلا  رئاس  ةكرح  ةيادب  عم 
ةحارلاب نامیلس  هوحن  سحأ   . نیغلاب باحرتو  دو  يف  دیجم  ملاعلا  مھلبقتساف 
ةيرظن اھنم   ، ثدحي ام  ریسفتل  تايرظن  ةّمث  نأ  دیجم  مھربخأ   . ىلوألا ةلھولا  ذنم 

ةّمث نأو  ةقباطتم  وأ  ةيزاوم  ناوكأ  ةدع  دوجو  ىلع  دمتعت  يتلا  ةددعتملا  ناوكألا 
ةّفوجملا ضرألا  ةيرظن  يھ  ىرخألا  ةيرظنلا   . اھنیب لصوت  ةیفخ  بورد  وأ  قرط 

ءامس هنأك  ضرأ  لك  فالغ  ودبیف  ةیلاتتملا  تاقبطلاك  ودبت  ملاوعلا  لك  نأ  يھو 
نیب ةباوب  الإ  يھ  ام  ةباوبلاو   ، ةيرظنلا هذھل  اًریثك  لیمي  هنكلو ال   ، اذكھو ىرخألا 
داوم مھیلع  ضرعي  أدب  مث   . دحاولا تیبلا  لخاد  فرغلا  باوبأك  اًمامت  تاقبطلا 
تناك ام  ةداع  دصرلا  ةزھجأ  نأو  اھقلغو  تاباوبلا  حاتفنا  تادھاشمل  ةمیلیف 
دعبو لبق  ةكلمملا  ءامسل  ةيوجلا  ةفلغألا  يف  تاّریغتو  ةلئاھ  تابذبذ  رعشتست 
ةرملا نیب  ام  ّریغتي  لب   ، تباث دحاو  ناكم  ةمث  نكي  مل  هنأ  ةلكشملا   . قارتخا لك 
نایحألا ضعب  يفو   ، مظتنم قسنب  سیل  نكلو  تّرركت  نكامألا  ضعب   . ىرخألاو
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يتلا  ، وھ هتباوب  نع  نامیلس  لءاست   . اًعم ٍنآ  يف  ةباوب  نم  رثكأ  حتفنت  تناك 
. ةسوكعم وأ  ةرياغم  ةروصب  نكلو  تابذبذلا  سفن  لجست  اھنأ  هربخأف   ، اھنم ءيجي 
وھ نوك  لك  نإ  يأ  ةسوكعملا  ناوكألا  ةيرظن  يھو  ةثلاث  ةيرظنل  مھدوقي  ام  وھو 
ام ّزیحلا  يف  فعض  طاقن  وأ  سامتلا  نكامأ  يھ  تاباوبلا  كلتو   ، رخآ نوك  ساكعنا 

كرتشملا َمساقلا  ُةكلمملا  لثمت  ةثالث  ملاوع  ةّمث  نأ  ينعي  اذھ   . نیملاعلا نیب 
ىلع طبخ  انھو   . اھیلإ يدؤت  ال  اھتاباوب  نكلو  ىرخأ  َملاوع  كانھ  نأ  امبرو   ، اھنیب
دقف  . اھعون نم  ةديرف  ةرھاظ  دھش  سمألا  نأ  مھربخي  وھو  مدن  يف  هتھبج 
ءيش ثدح  لیللا  نم  رخأتم  تقو  يفو  ةریھظلا  تقو  نامیلس  ةباوب  تحتفنا 
دیجم ةزھجأ  لجست  نأف   . قلق يف  ضعب  ىلإ  مھضعب  مھتثالث  رظن   . ةياغلل بیجع 
اونوكي نأ  نكمملا  نم  نيرخآ  نأ  ينعي  ةطاسبلاو  ةلوھسلا  هذھب  نامیلس  روضح 
ةدام ضرعي  وھو  دیجم  مھیف  فتھ  اذكھ   . ةكلمملا يف  نآلا  هدوجوب  ملع  ىلع 

، ةئیضم ءاقرز  ةعقب  لكش  ىلع  ةباوب  حاتفنا  تايادب  اھیف  رھظي   ، ةديدج ةمیلیف 
انھو  ، رضخألاف  ، رمحلل اھنول  ّریغت  عم  ةوجف  وأ  ةرئاد  حبصتل  ًاّیجيردت  عستت  تأدب 

. رمحألل اھنول  ةدوع  عم   ، راسحنالا يف  ةرئادلا  تأدب   ، ةياغلل بیجعلا  ءيشلا  ثدح 
ءادوسلا طاقنلا  ضعب  نیبتو  رضخألل  ّلوحتتل  ةیناث  عاستالا  يف  ةوجفلا  أدبت 

اھقيرط يف  اھنأ  ول  امك  ادب  يتلا  ةرئادلا  اھعنصت  يتلا  ءوضلا  ةلاھ  نمض  ةریغصلا 
مث  ، يسكع لكشب  نوللا  ریغتو  راسحنالا  تدواع  اھنأ  الول   . رفصألا نّولل  ّلوحتلل 
هانیع تقلأتو  ةغلاب  ةشھد  يف  نامیلس  انیع  تعستاف  ةفیخم  ةعقرق  توص  ردص 

. ءيش لك  امبر  نآلا  فرعي  لب   . اًّدیج ةعقرقلا  كلت  فرعي  وھ   . ةّدش يف 
نامیلسو  ، لافطألاك ةداعس  يف  قفصي  میحر  داكو   ، لذج يف  ةناحير  هل  ترظن 

ام  ، تامغنلاو ةبذبذلاب  قلعتم  هلك  رمألا  نأو   .. ءيش لك  كردأ  دق  نآلا  هنأ  امھربخي 
ءوضلا  ، رشلاو ریخلا   .. هضیقن هلو  ایندلا  يف  ءيش  لك   ، تابذبذ وأ  تاجوم  الإ  وھ 

نأك  ، سمألا يحو  رس  اذھ   . تابذبذلاو ناحلألا  اذكو   ، لامجلاو حبقلا   ، مالظلاو
، ردقلا فيراصتب  نوھرم  هلك  رمألا   . رخآ ٍيْحوف  ٍيْحوف  ةءوبن  ىلع  دمتعم  هلك  رمألا 

ةبيرغ دالب  يف  بيرغ  صخش  درجم  نآلا  وھ  اھو   . تءاش ّىنأ  رومألا  ّریست  يھو 
فزاعلا ةكلمملا  ناطلس  نامیلس   . هسفنل هرَتخي  ملو  هب  هل  لخد  ال  ٍمسا  تحت 

. موتحملا كالھلا  نم  اھذقنیل  ءاج  يذلا 
. نحللا يف  رسلاو 

. عقاو ىلإ  اھتمجرتو  ناحلألا  يحو  لابقتسا  ىلع  هتردق  يف  رسلاو 
سوقك وھ   ، تامغنلا ردصتل  اھب  بعالتُي  يتلا  نامكلا  سوقك  اًمامت   ، ةادأ درجم  وھ 
ّبیخي مل  وھف  ةرارح  يف  اًدیجم  ركش   . بیصنلاو ةفدصلاو  ردقلا  يدي  يف  نامك 

. هئاقدصأل هرایتخا  نسح  اًدكؤم  میحر  هقھق   . هیف ّهنظ 
. ةعرسب ءيش  لك  ثدح  مث 

. ةلماكلا ءادوسلا  مھسبالمب  لاجر  ةّدع  ناكملا  محتقا 
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. ءيش يأ  اولعفي  نأ  اولواحي  ملو  اوقطني  مل 
. عیمجلا ىلع  ضبقلا  نولواحي  اوناك  ةعرس  يف 

. نامیلس فوخ  قدص  دقل 
هیقیفر نع  عفادي  نأ  لواح   ، نیمثلملا تابرض  دصل  ةجذاس  ةمواقم  يف  اوؤدب 
تاخرص  . ةیلاتتملا تابرضلا  لمحتي  نأ  نم  فعضأ  ناك  هنأ  الإ   ، موجھلا امھنع  دصيو 

ناك هنأ  مغر  ديدشلا  نھولاب  رعشي  ناك   . هسأرب كتفت  داكتف  هینذأ  قرتخت  ةناحير 
نم هب  سأب  ال  ردق  ىلع  اناك  دیجمو  میحر  نم  ًّالك  نأ  بيرغلاو   ، ةوارضب لتاقي 

. نيدتعملا عم  كابتشالل  ةقاشرلاو  ّةوقلا 
عمتلي حالسلا  كلذ  حمل  امدنع   ، ّهكف يف  ةيوق  ةبرضب  مھدحأ  عقوي  نأ  عاطتسا 
يفو  . اًضيأ میحر  ناك  لب   ، هآر نم  هدحو  نكي  مل   . هیمجاھم برقأ  ةضبق  يف 

همجاھمو نامیلس  نیب  نئاكلا  غارفلا  يف  هسفن  میحر  عفد  ةریخألا  ةظحللا 
. ةرداغلا ةنعطلا  هنع  ىّقلتیل 

. ءيش لك  تمص 
يذلا دیجم  ربتخم  ةیضرأ  ىلع  اًمد  فزني  زوجعلا  ريزولاو  لعفي  امع  عیمجلا  فقوتو 

. هتزھجأ نم  ضعب  تمطحت 
. ريرم ءاكب  يف  ةناحير  تطرخنا 

. نآلا هرمع  قيدص  دقف  دقو  ةسئاب  ةخرص  دیجم  خرص 
: ةرمآ ةجھل  يف  لوقي  وھو  هھجو  نع  ماثللا  مھدحأ  حازأو  نومجاھملا  فقوت 

ءودھ يف  انبحاصت  نأ  كوجرن  كتمالسل   . ءيش لك  ىھتنا  دقل  ناطلسلا  اھيأ  ـ 
. كعم كنامك  بلجتو 

يف املستسا  نيذللا  دیجمو  ةناحير  قاثو  ماكحإ  نم  اّنكمت  دق  نارخآ  نالجر  ناك 
. ديدش بضغ  يف  امھل  مالستسالا  نم  اًّدب  نامیلس  دجي  ملف   . نیَغلاب زجعو  رھق 

ناكملا جراخ  مھباحطصا  يف  اوؤدبو   . هینیع ىلع  ةمامغ  عضوو  مھدحأ  هقثوأف 
. ةيادبلا ذنم  اھاشخي  ناك  يتلا  ةياھنلا  اھنأ  نامیلس  كردأ  دقو 

. ةداعلاك لشف  دقل 
. ثبعلا اذھ  نم  ٍّيأل  ًابسانم  اًموي  نكي  مل 

ىلإ مھورسآ  مھب  لصو  ىتح  ةرارم  يف  ةمامغلا  تحت  نم  برستت  هعومد  تناك 
. لاحلا ةعیبطب  مھنع  ًابيرغ  نكي  مل  يذلا  مھدئاق 

سلاج وھو  ديدش  فرق  يف  مثكأ  هل  رظنف   ، هنیع نم  ةمامغلا  مھدحأ  حازأ  اذكھ 
هیف فتھي  وھو  ةعاجشلا  ضعب  نامیلس  عمجتسا   . هناكم شرعلا  يسرك  ىلع 

: ةرمآ ةجھلب 
.. ةكلمملا ريزو  ّتومتو  كعاتب  ناطلسلا  ىلع  ضبقتب   . مثكأ دئاق  اي  تننجتا  تنا  ـ 

. نامك قنشتتو  نجستتو  مكاحتت  مزال  تنإ 
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: ّمكھت يف  لوقي  وھو  ةلجلجم  ةكحض  مثكأ  كحض 
هبحن ىضق  ّفرخم  زوجعو  ةملاح  ةصلخم  ةریمأو  ٌفزاعو  ٌملاع  ىحرم ! ىحرم ! ـ 

يھتنملا ناطلسلا  اھيأ  ءيش  لك  ىھتنا  دقل   . ةرساخلا ةیضقلا  نع  اًعفادم 
كلت لاوط  انشع  دقل   . نآلا دعب  ّبرخت  نأ  كرودقم  يف  نوكي  نلو   . ةیحالصلا
ىفتخا كلم  لاجر  اياقبو  ءاطسبلا  نايذھو  ةفِرخلا  كتءوبن  رین  تحت  حزرن  تاونسلا 

ناكم ال   . ناطلسلا يزيزع  اي  رومألا  رادت  اذكھ  تسیل   . اھل رصح  ال  تاونس  ذنم 
لاجرلل  .. لاجرلل ملاعلا  اذھ   . تافارخلاو ریطاسألاب  نینمؤملاو  نیملاحلاو  ةاوھلل 

الو  ، هل نوعسيو  مھاغتبم  ىلع  نولصحي  فیك  نوفرعي  نيذلا  لاجرلا   .. طقف
. تاّدجلا اياكحو  ءامسلا  ايادھ  نورظتني 

: هّمكھت مثكأ  لصاوف   .. نامیلس نامك  هلوانف  هيدعاسم  دحأل  هدیب  راشأ 
؟ ریطخلا ّيرسلا  كحالس  وھ  اذھأ  ـ 

هنول ّریغ  يذلا  شرعلا  يسرك  ضبقم  ىلع  هب  لاھنا  ةفطاخ  ةدحاو  ةكرح  يفو 
، هنامكو نامیلس  نیب  لصي  ناك  ام  اًئیش  نأكل   . ةریغص عطق  ىلإ  مشھتف  رفصألل 
ىلإ لوخدلا  نم  ءاوھلا  عنمي  بیھر  قانتخاف   ، هقلح يف  ةديدش  ّةصغب  سحأ 
باغ ةعيرس  تاظحل  يفو   ، هفنتكي ديدش  دوسأ  راود  هبقعأ  فینع  عادصو   ، هردص

. ديدش لوھذ  يف  مھايإ  اًكرات  عیمجلا  راظنأ  نع  ىفتخاو  يعولا  نع 
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بيرغلا نبا  بيرغلا  . ٣٠

ىدصلا عجرب  ءاضفلا  يف  لجلجت  ئرقم  تاوصأو  يحلا  لخدم  يف  بوصنم  ناوص 
مامعألا ودبي  امك  اًمامت  نودبي  ةبیھم  تالاجر   ، ةخورشم ةئیطب  ةناوطسأب  هیبشلا 

كلذ عبطلاب  مھطّسوتي   ، رحلا مھرایتخاب  انتاویح  يف  مھل  ناكم  نيذلا ال  لاوخألاو 
يذلا صیخرلا  بشبشلا  تاحتف  نم  هیمدق  عباصأ  نیبت  يذلا  عفایلا  يبصلا 

. ثيدحلا الو  ثدحلا  بساني  لكشب ال  هيدتري 
، نیفورعم هابشأ  ىلإ  ًالوصو   ، نیلوھجم ىلع  ّملسیل  نامیلس  مھوحن  مّدقت  اذكھ 
دق وھ  اھ   . تام دق  اًدومحم  نأ  كردیف  اھدحأ  ىلع  لیمي   ، ةفولأم هوجوف   ، ناریجف
هنظت تنك  ام  ةینسح  تدقف  اذكھو   ، ةئفاد ةریخأ  هامیليإ »  » عمسیل ةصرفلا  دقف 
نورخآلا ّهنظي  امبسح  اھفییكتو  اھفیصوتل  هب  سأب  ال  اًّغوسمو   ، اھتایحل اًفدھ 

. اًحیحصو ًابئاصو  ًابجاو 
تدب يتلا  ةینسح  نم  بارتقالا  يف  هتصرف  نامیلس  دجیل   ، ءازعلا دلوم  ضفنا 
مل اھنكل   ، ةمئال اًنیع  هوحن  تعفر  نھو  يف   . ةيویح الو  اھب  ةراضن  ، ال  ةیفطم اًزوجع 
اھنع هیلخت  رس  مھفتتل  هلك  رمألاب  اھحراص  ول  دوو  اًضرأ  نامیلس  قرطأ   . قطنت
اننأ نظن  وأ   ، هفرعن ام  لك  لوقن  نأ  اًمود  عیطتسن  ال  فسألا  عم   . جایتحالا نیح 

! هفرعن
. رثكأف رثكأ  امھل  لاجملا  نحسفي  نھنأك  اھنع  ةوسنلا  ضفنت  اًديور  اًديور 

. ةغل تمصلاو   ، تاملك نویعلا 
؟! ديدج نضحب  فقوملا  حمسيأ 

نإو اذھ   ، ةنكمم ةبجاولا  ناضحألا  لك  تسیل   ، ةقیقحلاك نضحلا   ، فسألا عم 
! ةبجاو اھنأ  اننظ 

. دھز يف  نینرلا  لھاجتتف   ، ةینسح نوفیلت  نري 
. درلل نامیلس  نویع  اّھثحتستف   ، ةیناث نري 

يف ثدحتي  يروكذ  توص  هلصیف  لوھجملا  لصتملا  ىلع  ّتدر  ثارتكا  مدع  يف 
. تائنھتلاب ةھیبش  ظافلأ  هعامسأ  ىلإ  تھانت  دق  لب   ، ةديدش ةسامح 

. سفانم الب  لاجملا  اذھ  كلم  نامیلسو   ، ةلئسأ نویعلا 
ةوھقلا برشل  ةینسح  نم  ةوعد  هتبقعأ   ، بضتقم ركشب  ةملاكملا  تھتنا  اذكھ 

. بحأ نإ  تمصلا  لامكتسا  ّمث  نمو  ةقشلاب 
ثدح ام  هتربخأ   . ىلوألا هتفشر  فشر  ّيجشلا  دمصلادبع  نآرق  نم  ةیفلخ  ىلع 

. لیلق ذنم  اھفتاھي  ناك  نم  وھو  يماحملل  اھترايزو   ، هتبیغ يف 
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. بسانملا ریغ  كتقو  يف  ةصرفلا  كیتأت  امدنع  ایندلا  يھ  ةبيرغ 
اياحضلا يوذ  نم  ديدعلا  نأل  ةیضق  عفرل  جاتحت  ال  ةینسح  نأ  ةطاسبب  رمألا 
ةكرشلا ىلع  اياضقلا  ترثاكت   ، ةرشابم ثداحلا  دعب  اياضق  اوعفر  دق  نيرخآلا 
اياحضلا لكب  ةحئال  تّدعأف   ، مھل ةریبك  تاضيوعت  فرصو  ةحلاصملا  ضرعل  ترطضاف 
يلاھألا لزانتب  ةعوفشم  ةحئاللا  هذھ  عاديإ  متو  ضيوعتك  ًالوقعم  اًغلبم  تّصصخو 
اھيدلاو ةافو  اتداھشو  ةیصخشلا  اھتقاطب  وھ  هیلإ  جاتحت  ام  لك   ، ةمكحملا ىدل 

اھجارختسا يف  لعفلاب  عرش  يتلا  ةطیسبلا  تادنتسملا  ضعبل  ةفاضإلاب 
اًغلبم ال كلمت  تراص   . نأشلا اذھ  يف  فرصتلاب  اھنم  هيدل  يذلا  لیكوتلاب  اھدادعإو 
ردان تاقياضم  نم  تّصلختو   ، ضيرملا اھیخأ  رسأ  نم  تّررحتو   ، لاملا نم  هب  سأب 

. هرسأب يحلا  اھل  اًكرات  هتبیخ  لايذأ  ململ  يذلا 
: ةنازر يف  لوقي  وھو  نامیلس  هجو  ىلع  ةماستبا  هبش  تحال 

.. ةولح ایندلا   .. ةینسح اي  انبر  يدمحا   .. بلاغ ـه  للا ـ 
: ةلئاق نئت  يھو  ةرارم  يف  هل  ترظن 

تأدب مث   ) .. تام هل  ةشياع  تنك  يللا   ، نامیلس يس  اي  ةزاع  اھیل  شاقبم  ـ 
(... ىرخأ ةرم  ءاكبلا  يف  طرخنتل  هنھنتو  جشنت 

: قدص يف  ًایساوم 
ِتیقشو ِتبعت  ِتنإو  ةمكح  اھیل  ایندلا  يف  ةجاح  لك   . ةینسح اي  ادك  شیلوقت  ام  ـ 

.. نامرحلا نینس  نع  كّضوعت  ناشلع  اھتقو  يف  تج  يد  سولفلاو   .. ریتك
ام اّسل  ةایحلا   .. ةینات ةرم  كلجر  ىلع  يفقت  ِكیلختو  كدیفت  ةجاح  اھیب  يلمعتو 

.. يدتبتب اّسل  ةایحلا   .. شتصلخ
ةكلمملا تالكشمب  اھتيادبو  ةایحلا  ةياھن  لثم  تاملك  هتركذ  اذامل  فرعي  ال 

ءاكبلاو ةھنھنلا  نع  تفقوت  يھو   ، ءاجر يف  اھوحن  انر   . میحر لتقمو  ةناحيرو 
تلقتنا اذكھ   . ًالیلق ولو  سوفنلا  أدھتو   ، نیعألا يقتلتل  ةیفاك  تناك  ةھینھل 
بلطت  ، لوقي ناك  ام  فنأتسي  نأ  ّهثحتست  اھنأكو   ، اھیلإ هنم  ةلئاستملا  تارظنلا 
ةقوطنم اھیتفش  رداغت  مل  اھنكلو  ةرم  فلأ  اھنھذ  يف  اھتدوار  يتلا  ةروشملا  هنم 

. بلطلاو لاؤسلا  حرط  ةمھم  اھینیعل  ةكرات   ، ةداعلا لصاوت  نآلا  يھ  اھو   ، اًدبأ
: ًالئاق درطتسیل   ، اھدلخ يف  رودي  ام  نامیلس  بعوتسا  اھتشھدلو 

يلمعت ام   .. بیط ًاباجيإ ..) تأموأ   ) ؟ سيوك ةنكملا  ىلع  يلغتشتب  ِتنإ  شم  ـ 
تانب يبیجتو   .. ةجاح الو  لغشم  الو  ًالثم  عورشم   ، يد سولفلاب  ةجاح 
ةسرامم ةشیعلا  ةركف  ىلع   .. ةشیعلاو ةایحلا  يسرامتو  يبسكتو   .. كدعاست

! تومن  .. اھسرامن لطبن  املو 
رعشتساف  ، توملا ةظفل  ركذ  ىدل  ءاكبلا  يف  ىرخأ  ةرم  ةینسح  تطرخنا 

ام حیضوت  ًالواحمو   ، اًرذتعم مغمغیل  هناخ  دق  ریبعتلا  نأ  كردأو  ًابیھر  اًمدن  نامیلس 
. لصألا نم  ةینسح  اھعمست  ملو  حضتت  مل  تاملك  يف  دصقي  ناك 
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. ةديدج ىرخأ  ةرم  ًايزعمو  دو  يف  اھفتك  ىلع  اًّتبرم  ءودھ  يف  نامیلس  بحسنا 
امك اًمامت   ، ةینسح ىلع  رحسلا  عقو  اھل  نوكیس  هتاملك  نأ  نآلا  كردي  ال  وھ 

ّلوحتتسو  ، اھریفاذحب اھذّفنتو  ةيدجب  هتركف  ذخأتس  يتلا   ، لبق نم  هتامغن  تناك 
يحلا تایتف  نم  ديدعلا  هتابنج  نیب  مضي  ریغص  عنصم  ىلإ  كلت  اھتقش 

. تاسّمحتملا
ملس ءاقترالاو  ومنلا  يف  ةینسح  أدبتل  رثكأف  رثكأ  روطتیس  رمألا  نأ  فرعي  ال 

سبالمل جاتنإ  طخ  كانھ  نوكیس  اًّدج  اًعيرس  هنأو   ، ىرخألا ولت  ةجرد  لامعألا 
... اھمسا لمحي  بعشلا  نم  تائفلا  كلت  قاوذأ  بسانت  ةیئاسن  ةیبعش 

«. ةینسح »
٭ ٭ ٭

نأكل وأ  نحللا  يسن  هنأكل   ، ىودج نود  ةدوعلا  نامیلس  َلواح  ةدع  اًمّايأو  َيلایل 
. هلایتغا ةلواحم  تمتو  ةقیقحلا  نم  اند  ام  دعب  ةدوعلا  نم  هعنمت  رادقألا 

. ةدوعلا ىلع  هتردق  مدعب  ًالخد  كانھ  هنامكل  هتراسخ  نأ  اًكردم  ناك 
لبق داع  هنكلو  مھذاقنإل  ىلثملا  ةقيرطلل  ّلصوتي  نأ  لذلاو  فعضلاو  رھقلا  نم  ناك 
نأ امبرو   . ةدوعلا ىلع  رداق  ریغ  نآلا  وھ  اھو   . ةمساحلا ةھجاوملل  ةّدعلا  ّدعي  نأ 

. ىرخألا يھ  تعطقنا  دق  ةكلمملا  لھأ  نیبو  هنیب  ةیحورلا  ةلصلا 
راعتسا هنإ  لب   ، رخآف  ، رخآ نامك  ىلع  للم  وأ  للك  نود  لواحي  وھو  تقولا  لاط 

. ىودج نود   ، اًمامت روسكملا  هنامك  هبشي  انایناتنوملا  عون  نم  ًانامك 
. ةباجإ الب  هلثم  تناك  اھنكلو   ، دنھ نم  رمألا  رسفتسي  نأ  لواح 

. ةدوعلا ىلع  هتردق  مدعل  اًدیعس  ناك  اھنم  ءزج 
. انھو دعس  اھراوج  يف  وھ  موي  لك 

. ديدج نم  ةدوعلا  ةباوب  فاشتكا  ىلع  هتردق  نم  اًّدج  ةفئاخ  يھ 
. اھدي تیفش  نأ  دعب  هعم  نيرمتلا  تدواع 

. ةئناھلا تاظحللا  امھنیب  عمجت  تراص 
. ةكلمملاو مثكأو  میحرو  ةناحير  ركذي  أتفي  وھو ال 

ةلواحم يف  اًمھو  ناك  ىرج  ام  لك  نأب  ةذاشلا  ةركفلا  بطقتست  تأدب  اھنإ  لب 
. مزعلا نع  هداعبإل  اھنم  ةجذاس 

، ةيانعب ةاقتنملا  اھسبالم   ، ةديدجلا اھحور   ، فزعلا يف  ديدشلا  اھنّسحتب  هترھب 
. اھتیصخش يف  لماشلا  رییغتلا  لب   ، ةذاّخألا اھروطعو 

. ةصاخلا اھتكلمم  نع  عفادت  ةریمأ  تناك 
ةفدص رادقألا  هتعضو  نأ  دعب  اھسفنل  هتراتخا  يذلا  اھحور  قیفرو  اھبلق  كیلم  نع 

. اھقيرط يف 
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هتبغر نم  هیلع  قفشت  لب   ، هھاجت بنذلاب  رعشي  لازي  ال  ناك  اھلخاد  ام  ءيش 
هرییغت يف   ، هتوص ةربن  يف   ، هینیع ةرظن  يف  ام  ءيش   . ةدوعلا يف  ةمومحملا 

. هّزیمت تناك  يتلا  هرعش  ةفیفصتل 
هتدلاو نم  ةملاكم  هتءاج  تفخت  نأ  ةبغرلاو  ئفطنت  نأ  ةوذجلا  تكشوأ  نیحو 

. ءارفص ةبلعلا  نإ  ذإ   ، ةياغلل بيرغ  اھنول  ةفیطقلا  نم  ةبلع  تدجو  دق  اھنأ  هربخت 
ناك نیح  هریخألا  هترم  اھیف  ماقأ  ذنم  هتفرغ  يف  اھتدجو  دقف  تبعتراو  مألا  تلفجأ 

. اًضيرم
. هيوتحت ام  اًضيأ  فرع  لب   ، ةبلعلا هنك  نامیلس  كردأ 

اًضوع ةدلبلاب  هتفرغ  يف  عبارلا  رتولا  روھظ  ىودج  نع  هسفن  ةرارق  يف  لءاست 
اًراتوأ لمحت  ةثالث  ناولأب  تارايز  ثالث  نم  ةیلمخم  بلع  ثالث   . داتعملا اھناكم  نع 
هتفرغ يف  هريرسل  رواجملا  ونيدوموكلا  ىلع  نھدجي   .. لبق نم  اھلثم  َري  مل  ةّنولم 
. رخآ ناكم  يف  ةعبارلا  ةبلعلا  رھظت  نآلاو   . هلك نونجلا  أدب  ثیح  حطسلا  ىلع 

. تومت نل  ةكلمملا  ةریس  نأ  تكردأف   ، ديدجلا روطتلاب  دنھ  ربخأ  ةفھل  يف 
. ديدجلا ناكملا  اذھ  فلخ  ام  ةمكح  نأب  هيدل  دَّلوت  دق  روعشلا  ناك 

ةرامعلا دنع  نم  ةكلمملل  هباحطصا  نع  ریخألا  هّیلجت  يف  هیبأ  مالك  ركذت 
بھذي نأ  هنكمي  كانھ  ىرخأ  ةبّاوب  ةّمث  نأ  ينعي  اذھ   . ةدلبلا رخآ  يف  ةروجھملا 
تارم تذفنتسا  دق  انھ  هترامع  حطس  قوف  يتلا  ةباوبلا  نأ  دب  ال   . اھلالخ نم 

وأ ءادوسلا  تاوقلا  نأ  وأ   ، هنحل ةبذبذل  بیجتست  ال  تراص  وأ   ، ًالثم اھنم  رورملا 
حاتفنا ىلع  هفزع  تابذبذ  تّرثأ  امك  اًمامت  اھقلغ  يف  اوحجن  دق  هیلع  نيرمآتملا 

. ةكلمملاب ةریخألا  هترايز  يف  ءادوسلا  تاوقلا  ةباوب 
. هعم هدلاول  ةلیلقلا  تاونسلا  دھش  يذلاو  هتلوفط  نطوم  يف  كانھ  رسلا 

هتلحر يف  هبحصت  نأ  الإ  تبأف  اًمراع  اًقلق  ترعشتسا  دقو  دنھب  فوخلا  دبتسا 
. كلت

نكت ملو   ، ًاّيرذج تّریغت  نأ  دعب  اھتارارق  ةبحاص  تراصو  نآلا  دنھ  تّررحت  دقل 
! ةریخأ امبرو   ، ىرخأ ةرم  اًدیحو  ةبرجتلا  كلت  ضوخي  نأ  اھبلق  بیبحل  حمستل 
لوضف يف  ةاتفلا  لمأتت  تلظ  يتلا  همأ  اسلاجیل  قرطلاو  فورظلا  امھتلمح  اذكھ 
ةفیض هاجت  باحرتلاو  دولا  رھظت  يھ  عبطلاب   . ةصاخلا هسیياقمب  رمألا  سیقي  نم 
هلأست ًابناج  اھنباب  تحتناف  اھدبك  لكأي  لوضفلاو  اھشھنت  تالؤاستلا  نكلو   ، اھنبا

: نآلا جراخلا  يف  هتاوخأ  نأ  اًصوصخ  ةفیضلل  ياشلا  ّدعت  اھنأ  ّلثمت  يھو 
؟ نامیلس اي  يد  نیم  ـ 

. يمأ اي  دنھ  ـ 
؟ نیم دنھ   ، ينعي هويأ  ـ 

. ةزيزع ةقيدصو  يدنع  ةبلاط  ـ 
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؟ يدنع هتیسن  يللا  متاخلا  اھل  بياج  تنك  يللا  ىقب  يد  ـ 
؟ هيإ متاخ  ؟ ! متاخ ـ 

. ارفصلا ةبلعلا  يف  يللا  ـ 
. متاخ شم  اد  يمأ  اي  ال  ارفصلا ! ةبلعلا   .. هاااااآ ـ 

؟ هيإ لاّمأ  ـ 
. رتو اد  ـ 
؟ رتو ـ 

. تتاف يللا  ةرملا  هتیسنو  ةجنمك  رتو  يمأ  اي  هويأ  ـ 
؟! رتوب لود  نیمویلا  اوبطختب  وتیقب  وتنا  وھ  ؟ ! رتو ـ 

تلملمت  . اھیلع هب  دري  ام  دجي  ملو   .. همأ ةبیط  طرف  نم  ةلجلجم  هتكحض  تلاعت 
ةقفارم نم  هتلعف  ام  ةحص  ىدم  نع  لءاستت  تأدب  دقو  اھتسلج  يف  دنھ 
هلأست لھ  ىرُت   . نآلا همأ  نیبو  هنیب  رئادلا  راوحلا  هنكو   ، كلت هتلحر  يف  نامیلس 
هرعاشم ةقیقح  نع  اًئیش  لاق  لھ  ؟  هبحت اھنأ  اھربخأ  لھ  ؟  امھتقالع نع 

. ىرخألا ولت  ةرم  اھتسلج  ليدعتو  اھرفاظأ  مضق  يف  تأدب  ةیبصع  يف  ؟  اھوحن
. تأطخأ دق  اھنأ  كردت  نآلا 

اد تبلط  اھنأل  َياعم  دنھو   ، يد ةبلعلا  ناشلع  ياج  انأ   ، امام اي  ةبوطخ  شم  ـ ال 
. يد ةطاسبلاب   . تقفاو انأو 

. بيرغ نبا  بيرغ  حیحص   .. كوبأ يز  بيرغ  ـ 
؟ هيإ ينعي  ؟ ! بيرغ نبا  بيرغ   .. يد ةملكلا  كنم  عمسأ  ةرم  لوأ  ـ 

. جورخلل اًدیھمت  ياشلا  باوكأ  يف  ةجزاطلا  عانعنلا  قاروأ  فیضت  همأ  تناك 
. قنح يف  نامیلس  اھعبت 

ءفد نكلو   ، اھل نخاسلا  ياشلا  بوك  نامیلس  مأ  تمّدق  نیح  دنھ  تلفجأ 
رومأ اھلك   ، ةبیطلا مألا  ةماستباو  اھنم  حوفت  يتلا  ةجزاطلا  عانعنلا  ةحئارو   ، بوكلا

. ةفئازلا ةنینأمطلا  ضعب  اھلخاد  ّتثبو  اھتعّجش 
دنھ عم  تلماعت  دقف   ، اھلثم ةطیسب  تناك  ةبیطلا  مألا  دنع  تایمستلا  نألو 
نأ يف  ةضاضغ  دجت  مل  اذل   ، لبقتسملا يف  ةلمتحم  ةبیطخك  وأ  اھنبا  ةبیطخك 

: فنأتستل تاونسلا  كلت  لاوط  هلھج  رس  نع  اھمامأ  ثدحتت 
ياج ناك   . اندنع فظوتسم  ياج  اسل  ناك   . اندلب نم  شناك  ام  نامیلس  اي  كوبأ  ـ 

. دلبلا يف  ادك  لبق  اھنع  انعمس  ام  انرمعو  يوق  ةبيرغ  ةجاح  لغتشي 
. بولطملا رثألا  اھتاملك  كرتتل  تتكس 

اھیف انل  اوبیجي  يد  ةنابلغلا  اندلب  يز  دلب   . میظعلا ـه  للاو هآ   .. اكيزم سردم  ـ 
سيوك ناك   . اكيزم سردم  اھمسا  ةجاح  اندنع  ناك  ام  رمع  انحإو   .. اكيزم سردم 
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ةيوش  .. هيإ هتياكح  الو  نینم  ياج  فرعن  انك  الو  لھأ  شول  ام  سب  مرتحم  ناكو 
يف يبرع  سردم  ناك  رخار  هنإ  فراع  تنا  ام   .. هبحاص ىقب  نسح  كلاخ  ةيوشب 
اھتعاس انك   .. شاعم علطو  رظان  ىقب  ام  دحل  اھیف  لضفو  ةسردملا  سفن 

. لھأ الو  دلب  هل ال  نیفراع  شم  انك  ناشلع  بيرغلا  هنییمسم 
. هب حوبت  نأ  كشو  ىلع  اًملؤم  اًئیش  ركذتت  اھنأك  ًانزح  ضرألا  يف  تقرطأ 

هطیغ يف  حالف   .. ریخلا لمعي  يشام  وھ  ام  لوط   . ةكيالملا يز  لماع  ناك  كوبأ  ـ 
راد موقت ف  ةقيرح   ، اھولّقعي ةلاجرلا  دعاسي  نرحت  اھترقب  تس   ، هدعاسي قونزم 

. ریخ نيديإ  هيديإ  تناكو  بحتي  ناك   . هّفلسي سولف  زواع  دح   ، دحاو لوأ  اھیّفطي 
. يراد شدح  امو  توم  نباو  ضرم  بحاص  ناك  يبلق  اي  سب 

دنھ  . ةعومسم نوكت  داكت  ةعراستملا  نامیلس  بلق  تابرضو  مألا  تتمص 
: فنأتست مألاو  ةریخألا  ةلمجلا  نم  اھبلق  يف  اًضابقنا  رعشتست 

. حورلاب حورلا  كلاخ  بحاص  ىقبو  بوبحمو  يوق  مھم  دح  ىقب  ةيوشب  ةيوش  ـ 
الو موي  بیغي  باسح  سردم   ، هلادب سردي  ةسردملل  شیجیي  ام  ایفارغج  سردم 
صصح هنم  اودخاي  اوقبو  ةقیقحلا  وھ  ىقب  لدبلا  ةيوشب  ةيوش   . هلادب يدي  نیموي 
هتعاتب تالآلا   . شتصلخ ام  تاجاحلا  اسل  ناشلع  ةیناتلا  تاجاحلل  اھوّدي  اكيزملا 

وھ شفرعم  يللا  ةیصخشلا  هتجنامك  ریغ  شولضف  امو  ةیناتلا  ارو  ةدحاو  تدخّاتا 
ىقبي كلاخو  اھیلع  فزعي  هدحول  دعقي  ناكو  يازا  الو  ىتما  الو  نیف  اھیلع  ملعتا 
شدح ام  هل  اولاق   . اھیلع بعلت  يد  ةعاتبلا  ریغ  شتیقل  ام  هل : لوقيو  هبرغتسم 

. كیف ركشتب  سانلاو  ایفارغجلاو  باسحلا  يف  يوق  سيوك  تیقب  تناو  اكيزم  زواع 
ةبرتم نامك  ةبیقح  ةلماح  دوعتل  اھتفرغ  يف  تباغ  مث  ةلھول  مألا  تنذأتسا 

: ةلئاق نامیلسل  همّدقتل  هتاقبط  ترّشقتو  اھدلج  كتھت  دق  ةقیتعو 
يھ ناشلع  تام  ام  ةعاس  نم  اھانياع  تنك   .. كوبأ ةجنامك   .. نامیلس اي  يھأ  ـ 
ناك تقولا  لوط  وھ   . فطختا ام  ةعاس  نم  هنم  ةیقاب  يللا  ةدیحولا  ةجاحلا 
ةرم يف  ام  دحل   .. تاجنشت  .. ءامغإ  .. ةخود  .. عیجرت  .. عادص  . نایع ناكو  يكتشي 
تنك امل  كل  اج  يللا  رودلا  يز  ادك  رشلا  دعب   .. هببس شانفرع  ام  ةرارح  رود  ةلاج 
ينم حورتھ  كنإ  ةساحو  كیلع  ةفوھلم  تنك  ادك  ناشلع   . تتاف يللا  ةرملا  انھ 

. هيز
ّتبرت دنھ  تأدبو  ةقر  يف  اھنضتحي  نامیلس  اھنم  برتقاف  اھبلاغت  عومد  عضب  تأدب 

. ّونح يف  اھرھظ  ىلع 
. يل هزِّوج  ماق  همركي  بح  كلاخو   ، اوقرتفي شوقب  ام  نسح  كلاخو  وھ  تقولا  عم  ـ 

تنسب كتخأ  انبج  لوط  ىلعف  ریصق  ضعب  عم  انرمع  نإ  فراع  انبر  نوكي  ام  يزو 
نینس عبرألا  شتبج  ام  اسل  تناو  هركتفا  انبر  ام  دحل  ءالآ  نيدعبو  تنإ  نيدعبو 
نم اكيزملا  سورد  اوغل  صالخ  اوناك   . يفتك ىلع  ارمح  ةمحل  اھاّسل  ءالآو 

يشمي زواعو  ةمزال  شاھل  ام  يللا  ةیناتلا  تاجاحلا  سردي  كوبأ  ىقبو  ةسردملا 
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بیغیب ناك   .. ارب رفاسي   .. ةینات دلب  حوري   .. رصم عجري  زواع  تومیھ   . دلبلا بیسيو 
ةجنامكلاب لخاد  هیقالأو  شملكتي  ام  عجريو  نیف  وھ  شفرعا  امو  تاعاسلاب  ينع 

زياج  .. قياضتم سب  زياج  لوقاب  تنك   . ريرسلا تحت  اھعجريو  ةطنشلا  يف  اّھطحي 
.. ملكتي زواع  شم  سب  نامدن  زياج   .. هسفن عم  ضفضفیب  سب 
: تدرطتساف اھتلاق  ام  ةملك  ىلع  تمدن  اھنأكو  اھنبال  ترظن 

هیقالت تلق  انأ  سب   .. هیف تیكش  تنك  ادك  الولو  لفلا  يز  هقالخأ  تناك  كوبأ  ـ 
ام  . يل لاق  ناك  ةجاح  هیف  ناك  ولو  هسفن  نع  كفيو  فزعي  هدحول  دعقیبو  ناقھز 
فياخ ناك   . لھأ شودنع  ام  هنأل  يلھأبو  مكیب  طوبرم  ناك  هنإ  ةفراع  شتنك 
اوطبري مھمأو  لایع  ثالت   . اكيزم ةزواع  شم  هضرب  ةینات  ةتح  يف  يشميو  اندخاي 

ول يوق  ةلیقت  ةلیش  مھمأو  لایع  تالت   . ریتك مالحأ  نع  ىنغتسي  هولخيو  لجار  يأ 
. رتكأ وكبحیبو   ، يوق ينبحیب  ناك   . امسلا يف  كتاحانج  درفتو  ریطت  بباح  تنك 

قلعتت كازواع  شتنك  ام  ادك  ناشلع   . تفطنا هاوج  ةجاح  نإ  ةفراع  تنك  انأ  سب 
.. ال اھبحتو اھیب  ّقلعتت  كّالخ  يللا  هيإ  الو  يازا  شفرعا  ام  يتقولد  دحلو  اكيزملاب 

نوكت ام  يز   .. هداصق فقأ  شتردق  امو  ردق  نوكي  ام  يز  ناك   .. تاذلاب ةجنامكلاو 
تناك ریغص  تناو  اھلمعتب  تنك  ةجاح  لك   . كوبأ تھدن  ام  يز  كتھدنو  ةھاّدن 

. بيرغلا نبا  بيرغلا  كیلع  لوقتو  كھدنتب  تناك  سانلا  ادك  ناشلع   . ةبيرغ
: ءاجرلا هبشي  امیف  لوقت  يھو  ةوق  يف  نامیلس  تنضتحا 

.. نامیلس اي  ينبیست  ىعوا   .. كوبأ يز  حورت  ىعوا  ـ 
نیب اھتطقتلاف  اھعسلت  نأ  تداك  ةرارح  ّتثبو  دنھ  ةبقر  يف  قیقعلا  ةدالق  تعمل 

. اھدلج نیبو  اھنیب  ةدعابم  نیعبصإ 
. ديدشلا مدنلاب  روعشلا  هیلإ  ّبرست  دقو  ةقلقلا  تارظنلا  دنھو  نامیلس  لدابت 
لاوط هتفخأ  ام  اھتايركذ  قودنص  نم  ترضحتسا  دقو  نآلا  ّقزمتت  همأ  يھ  اھف 
نأ تاذلاب  نآلا  تراتخا  اھنكلو   ، اھدحو هترارمو  هملأ  تّعرجتو  ةیضاملا  تاونسلا 

. رارسألا هذھ  هبحت  اھنأ  ضرتفملا  نم  يتلا  ةأرملاو  دیحولا  اھنبا  كرشت 
. اھنم ةدوعلا  نمضي  ةلحر ال  يف  باھذلا  نامیلس  يوني  ثیح  تقولا  اذھ  تراتخا 
راص نأ  دعب  ةكلمملل  ةدوعلا  ةلیسو  يردت  نأ  نود  هتدھأ  دقو  تقولا  اذھ  تراتخا 

. ًاّیلجو اًحضاو  ءيش  لك 
يذلا ناكملا  سفن  نم  ًابلاغو   ، انھ نم  الإ  ةرملا  هذھ  ةدوعلا  نم  نكمتي  نل  وھ 

. ةدلبلا فرطب  ةميدقلا  ةرامعلا  حطس   ، ةعبارلا نبا  وھو  هنم  رداغ 
. روجھملا هیبأ  نامك  وھ  ةریخألا  ةلحرلا  نامك 

. اھبیترت بسحب  ةعبرألا  ةديدجلا  ةنولملا  راتوألا  يھ  هراتوأو 
.. لوص

... ال
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... ير
... يم

... قرزأ
... رمحأ
... رضخأ
... رفصأ
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ةر ــ يخألا . ٣١

. ةدراب تامسن  هبرضت  روجھملا  حطسلا 
نامیلس ةيرظن  لشفت  نأ  اھسفن  ةرارق  يف  ّىنمتتو  ءاكبلا  ىلع  ةكشوم  دنھ 
ةديدجلاب ةميدقلا  راتوألا  ليدبتب  موقي  وھو  هیبأ  نامك  ىلع  ًاینحنم  ناك  يذلا 

. ةبردملا ةفھرملا  هنذأب  تاوصألا  ربتخيو   ، نازودلاب موقي   ، ةّنولملا
. كل رخآلا  بحب  رعشت  نأ  لیمج   ، فجترملا دنھ  دسج  بقري  ناك  ةیفخ  نیع  نم 

. اًدیحو نوكي  ّالأ  ةریخألا  ةرماغملا  هذھ  ىلع  لبقم  وھو  اًّدج  بسانملا  نمو 
: هب موقي  اّمع  هرظن  عفري  نأ  نودو  ثیبخ  توص  يف 

هل تلصو  يلل  لصواھ  شتنك  ام  كریغ  نمو  ؟  يوق ينیتدعاس  ّكنا  ةفراع  ِتنإ  ـ 
. اد

. اًّدیج هتعمس  اھنأ  الإ   ، نیبي داكي  اًتفاخ ال  هتوص  ناك 
يف لوقت  يھو  ةدئاز  ّةقد  اھبلق  ّقدو   ، اھردص ىلع  قیقعلا  رجح  ناعمل  دتشا 

: جنغ
؟ دجب ـ 
. دجب ـ 

. اھردص لخاد  ىلإ  ذفني  داكي  سفنلاو ال  ةبوعص  يف  اھباعل  تدردزا 
: مغمغت يھو  اھیتفش  ىلع  اضر  ةماستبا  تبرّست 

.. يسریم ـ 
. ٍضرُم لكشب  اھرابتخاو  هتلآ  دادعإ  نم  غرف  نأ  دعب  هسأر  عفر 

ام  .. قحلاب ؟  شعجر ام  زياج  شم   .. يشمأ ام  لبق  كل  اھلوقأ  سب  تیبح   .. وفعلا ـ 
! شتعجر ام  ول  ىتح  فزع  شیلطبت 

. قطنت ملو  اھتوص  سبتحاو  تقنتخاو  ردصلا  فصتنم  يف  ةنعطب  ةلمجلا  اھتباصأ 
اھب اھدي  دمت   . ءودھ يف  هنم  برتقتل  اھتبقر  نع  اھعزنت  اھتدالقل  اھدي  تدتما 

. اھذخأي نأ  ّهثحتست  ةیناث  اھدي  دمت   . ًالئاستم اھل  رظنیف   ، هوحن
. اھنم اھطقتلي  هدي  دمو  اھب  هتمحر  تّبلغتف   ، رایھنالا ىلع  ةكشوم  تناك 

: جرشحتم توصب  تلاق 
. شاھعلقت امو  اھسبلا   .. نامیلس اي  اھسبلا  ـ 

: تفدرأ مث 
. يل عجرتو  كظفحي  ناشلع  كاعم  هاتعاب  نامیلس  اي  يبلق  اد  ـ 
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٭ ٭ ٭
، ةياغلل ةعيرس  تناك  اھنأ  يف  ةرملا  هذھ  هتلحر  ةبارغ  نكت  مل 

، رصقأ انھ  نم  قفنلا  نأ  ول  امك 
، عرسأ ةماودلاو 
. اًَقَلأ رثكأ  ءوضلاو 

كردأ نآلا   . ةنعللا ضرأ  لب   ، ةرملا هذھ  رصقلا  لصي  مل  هنأ  رمألا  يف  بيرغلا  نكلو 
ناك ةلوفطلا  نم  هجولا   . هتالؤاست تاباجإ  نم  ریثكلا  هل  َفَّشكتو  ةقالعلا  هنُك 
كردي نأ  لبق  تام  هنأل  هّنیبتي  نأ  نود  ةیبابضلا  هتروص  يف  هراز  املاطل  يذلا  هدلاول 
ةلثامم ىّمحب  بیصأ  دق  هنأ  هّمأ  هتربخأ   ، اًّدیج هحمالم  ریغصلا  لفطلا  نامیلس 

ىلإ باھذلاب  هل  زعوأ  يذلا  هدلاو  ناك  دقل   . اھنثارب نم  ُجني  مل  هنكلو   ، هتباصأ امل 
اًمامت عقوت  امكو   . ةینكس ةرامع  نآلا  راص  يذلا  ةدلبلا  رخآ  يف  روجھملا  ىنبملا 
ةيانبلا حوطس  ىلع  كانھ  تلاز  ام  اھنأ  دب  الو  هتبحاصم  نم  نكمتت  مل  دنھ  نإف 

اھب ظفتحي  يتلا  اھنم  يلدتملا  قیقعلا  رجحب  اھتدالق  سّسحت   . قلق يف  هرظتنت 
ةديدجلا ةعبرألا  ةّنولملا  هنامك  راتوأ  لّمأت   . حوحللا اھبلط  ىلع  ءانب  هتبقر  لوح 

هذھ دجوو  ةميدقلا  هنامك  راتوأ  تعطقنا  ام  دعب  ىلوألا  ةرملل  اھمدختسي  يتلا 
، ةكلمملل ةلحر  يف  اھیف  بھذ  ةرم  لك  دعب  هئیجت  تناك  يتلاو  اھنع  اًضوع  راتوألا 

لتقم لاز  ام   . ةمساحلا امبرو   ، ةریخألا ةرملا  هذھل  اًدادعتسا  عّمجتت  تناك  امنأك 
. هحورب هادف  نأ  دعب   ، قلحلا يف  ةملؤم  ةصغب  هبیصي  ةقباسلا  هترايز  يف  میحر 

هتایح يف  اھآر  يتلا  هوجولاو   ، ىلوألا ةرملا  يف  ةفلألاب  هساسحإ  رس  اًضيأ  كردأ 
ًالعف لبق  نم  مھآر  نيذلا  ناكملا  ناكس  هوجو  تناك  اھنأل  ًالبق  اھفرع  هنأ  نظو 
ریصیل داحتالاو  عّمجتلا  لصاوت  ةصقانلا  عطقلا   . ايؤرلا وأ  ّرصبتلا  هبشي  امیف  مھّفرعتف 

روف فزعلا  نع  فقوت  هنأ  نم  مغرلابو   . نآلا ًاّیلج  اًموھفم   ، قبس امیف  مھبملا 
يھ امنأك  بضغ  يف  دعرتو  قربت  تناك  ءامسلا  نإف   ، ةیناث فزعي  ملو  لوصولا 
نأ هیلع  نأب  هأبنأ  ّيفخ  ساسحإ   . ةھجاوملا موي  وھ  مویلا  نأب  ءيش  لكك  هئبنت 
ةناحير ىلإ  لصي  نأ  بجيو  نآلا  دحأب  قثي  وھف ال  ةرملا  هذھ  ًایفختم  رصقلا  لصي 
میحر اھیف  دقف  يتلا  ةقباسلا  لایتغالا  ةلواحم  هیفكي   ، دحأ هّنیبتي  نأ  نود 

، ةكلمملا دض  ءافخلا  يف  كاحت  يتلا  ةرماؤملا  طویخ  نم  هرّذحي  نأ  لبق  نیكسملا 
وأ ةداضملا  ةبذبذلا  هبشي  امیف  ّببست  هفزع  نأب  يملعلا  راشتسملا  هربخأ  نإو 
ذفنت نأ  ءادوسلا  تاوقلا  تداتعا  يتلا  ةیئاضفلا  ةباوبلا  حاتفنا  ةبذبذل  ةلداعملا 
هسأر بناج  يف  ةبرضلا  تلاز  ام   . تقؤم لكشب  همجھلا  هذھ  ّلطع  امم   ، اھنم
اھرثأ ىلع  دقف  ةبوبیغب  هتباصأ  ام  يھف  لاح  يأ  ىلع  اھركشي  هنكلو   ، هملؤت
مدن ضعبب  سحأ   . هابقع دمحي  امم ال  ًایجان  يلصألا  هملاع  يف  هتفرغل  داعو  هیعو 

. ءيش لك  مغر  هتیحض  حار  يذلا  نیكسملا  میحر  نع  عافدلا  عطتسي  مل  هنأل 
اوذآ دق  نيرمآتملا  نأ  لمتحملا  نم  نوكيأ   ، ةبعرم ةركف  هرطاخب  تلاج  نآلا 
نأ كردي  هنأ  دب  ةقباسلا ال  ةرملا  يف  هلتق  ىلعو  هیلع  رمآت  نم  َِملو ال؟  ؟  ةناحير
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هتبيرق تسیلأ   .. ام ٍوحن  ىلع  هل  ةّبرقم  اھنأو   ، ةناحير نیبو  هنیب  ام  ًةقالع  ةّمث 
... لب  .. هتبیطخو

؟ ... هتبیبح
ءاسن لك  نسح  تعمج  يتلا  كلت   ، ةناحير بحي  هنأ  نامیلس  كردي  نآلا   .. ىلب

يف هیھتشي  ام  لك  عضو  هنأ  ول   . اھلاوحأ لك  يف  ةعئار   ، ةدیمحلا نھلاصخو  ملاعلا 
هاري يذلا  ملحلا  ةناحير   . هیلع يھ  امم  لقأ  هتابلط  تناكل   ، هل ةیلاثم  نوكتل  ةأرما 
يذلا هملاع  سیبح  وھف   ، هقیقحتل لاجم  ةمث  ناك  نإ  كردي  هنكلو ال  هینیع  بصن 
عیطتست اھملاع ال  ةسیبح  يھو   ، ام ةقيرطب  هیعو  نع  باغ  وأ  مان  املك  هیلإ  دوعي 
اھباحطصال ةلیسو  دجي  ّىنأف   ، ملاعلا اذھ  رداغي  فیك  ًالصأ  لھجي  وھ   ، هكرتت نأ 

نم ریثك  يف  بحلا  ؟ ! هل اھبلجیس  سعت  ملاع  يأف  لعف  نإ  ىتحو   ، هملاعل
لایح هلعفي  نأ  نكمي  يذلا  ام   ، نیبحملا قرحت  قيرح  وأ  ةنعل  ىلإ  ّلوحتي  نایحألا 
يئاضف قفن  وأ  يناكم  وأ  ينمز  قرخ  امھنیب  ام  لصفي  نیفلتخم  نیملاع  نیب  بح 
حلصيأ  ، هیف مكحتلا  هرودقمب  سیلو  هیلع  هل  ناطلس  بیجع ال  يرحس  ءيش  وأ 

؟! اًّقح ًاّبح  ریصیل  اذھ 
نم نكمتي  الف  هدلج  سمالي  يذلا  قیقعلا  رجح  نم  ةثعبنم  ةرارح  رعشتسي 
ًاببس كلذل  يردي  نأ  نود  زّفحت  دقف  اذل   ، اًفیطل اًروعش  نكي  مل  هنأ  الإ   ، هریسفت

، مویغلاب ةّدبلم  ءامسلاف   ، لبق نم  هفلأي  مل  وحن  ىلع  ضبقم  هسفن  وجلا   . اًحضاو
تّایط نیب  هنامك  ئبخي  نأ  ّررق  هلھجي  ببسل   . توملاب ةّقبعم  ءاوھلا  ةحئارو 

تاراشإلا تنواعتو  هنع  يفخ  دق  ام  كردأ  رصقلا  نم  برتقا  نیحو   . هسبالم
امھسبالمو امھلكش  نم  ودبي  نیلجرب  الدبتسا  دق  ناداتعملا  ناسراحلاف   ، هھیبنتل

اًرّخأتم رضح  دق  ناك  نإ  هسفن  ةرارق  يف  لءاست   ، ءادوسلا تاوقلل  نایمتني  امھنأ 
متي مل  رمألا  نأ  هأبنأ  هلخاد  ام  اًئیش   . ةكلمملا ةسام  ىلع  اولصح  امبرو  لعفلاب 
ًابيرق ًاناكم  غلبیل  ةناحير  اھیلإ  تراشأ  يتلا  ذفانملا  دحأ  ربع  ّللست  دقف  اذل   . دعب
نأ نامیلس  عاطتسا  وھبلاب  ةریبكلا  لیثامتلا  دحأ  فلخ  اًئبتخم   ، رصقلا طالب  نم 

. ءادوسلا تاوقلا  نم  لاجر  هراوجبو  هشرع  ىلع  اًسلاج  مثكأ  دئاقلا  ىري 
. أجافُي ملف   ، اًمامت ةحضاو  ةرماؤملا  طویخ  تناك 

. هدعاسي رشؤم  يأ  هتركاذ  يف  ثعبي  وأ   ، هفرعي دحأ  يأ  نع  هوجولا  نیب  ثحب 
. اھعم لصاوتلا  ةیفیك  لھجي  فسألل  وھو   .. نآلا رطخ  يف  ةناحير  نأ  دب  ال 

ةدیحولا اھنإ  هیقفارمل  ًالئاق  ةناحير  نع  ثحبي  مثكأ  نأ  كردیل  رثكأ  نامیلس  برتقا 
مھتصرف اھنإو   ، ناطلسلا دوجو  مدع  يف  ةسدقملا  ةفرغلا  حتف  اھنكمي  يتلا 
يھتنیل تقو  عرسأ  يفو  نامیلس  لصي  نأ  لبق  اھداجيإ  مھیلع  بجيو   ، ةدیحولا

. مھحلاصل ءيش  لك 
نيزح رخآ  ءزجو   ، اًضيأ ةناحير  الو   ، نآلا ىتح  ةساملل  اولصي  مل  مھنأل  حرف  هنم  ءزج 
روھظلاب رطاخي  نأ  عیطتسي  ال  هنإ  لب   ، عیمجلا ةھجاوم  يف  اًدیحو  نآلا  راص  هنأل 
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. ينیقيو دكؤم  لكشبو   ، ًالعف ءيش  لك  ىھتنا  الإو   ، نآلا
. حتفتو كطصت  ءامسلا  باوبأ  امنأك  ةبیھر  ةعقرق  توص  عمس 

. اًعيرس اوبحسناو  هوقفارمو  مثكأ  بھأت 
دق رطخلا  ةعاس  نأ  نامیلس  كردأف   ، ران نم  ةرمج  اھنأك  قیقعلا  ةعطق  تراص 

. تناح
. ةریخألا ةكرعملا  ضرأ  نوكتس   ، ةنعللا ضرأ 
. ةّنولم راتوأ  عبرأ  هل  نامك   .. دیحولا هحالسو 

... يم ال –  ير –  لوص – 
... يیییییم اااااال –  يییير –  لووووص – 

٭ ٭ ٭
.. ةسیعت ةيواكفاك  ءاوجأ 

، اھرسأب ةكلمملا  قوف  لب   ، بسحف ةنعللا  ضرأ  قوف  تسیل   ، ءادوس ءامسلا 
دعب مھتلیس  يح  سوباك  يف  ةقدحملا  ةياھنلاب  نادّعوتيو  نامدمدي  دعرو  قرب 

ةحاسلا زكرم  يفو   . اھمساك ةنوعلملا  ضرألا  هذھ  قوف  نم  ةایحلل  رثأ  لك  ةھرب 
يتلا ةینیسامخلا  حايرلا  بعالتت   ، هیقاس نیب  ام  اًدعابم  اًدرفنم  نامیلس  فقو 

دنع لفجيو   ، دعرلل ٍميزھ  لك  عم  هدسج  دعتري   . ءارمحلا ِهِتلمرحب  نآلا  بھت  تأدب 
هعلتقت حايرلا  ةدش  داكت  ذإ  هئاشحأ  ىلإ  ةريرعشقلا  يرستو   ، قرب ةعامتلا  لك 

. هناكم نم 
وھف داعیم  ریغ  ىلع  مویلا  رداغ  يذلا  سمشلا  صرق  نع  ًاليدبو  ءامسلا  دبك  يف 
مث  ، ةئیضم ءاقرز  ةرئاد  رھظت  تأدب   ، يثراكلا ةياھنلا  دھشمل  اًرضاح  نوكي  نأ  دوي  ال 
عافترا عم  ناولألا  لدابت  عاقيإ  عراستیل   ، رفصألاو رضخألا  وحن  جوامتي  نوللا  أدب 
منھج تابّاوب  اھنأك  اھتقباس  نم  دشأ  ةعقرقو  ليوعلا  اھنأك  ةنيزح  قاوبأ  تاوصأ 

، ءامسلا يف  قتر  اھنأك  رثكأو  رثكأ  عستتل  ةئیضملا  ةرئادلا  ددمتت  ذإ   ، نآلا حتفت 
هبرتأو ضاقنأ   ، كباشتتو عطاقتت  ةریغص  ریصاعأ  تاماود  هبشي  امیف  حايرلا  دتشتو 

عم مخضتتو  ومنتل  ةریغصلا  ریصاعألا  تامّاود  ىلإ  مضنتل  رياطتت  ىتوم  تافلخمو 
. ءامسلا يف  ةوجفلا  عاستا 

الو ءادوسلا  تاوقلا  تامّاوح  ةیلج  هل  رھظت  ذإ  فوخلا  ضعبب  نامیلس  رعشي  نآلا 
نيرمآتملا لوأ  وھ  ًاّیصخش  مثكأ  دئاقلاو  ال  َِمل   ، ةكلمملا تّاوق  نم  ةمواقملل  رثأ 

. عیمجلا هعم  امبرو 
نمآ ام  لك  نع  اًعفادمو  ساوحلا  ذوحشم  نینیعلا  حوتفم  فزعلل  نامیلس  ُّرقتسي 
يتلا ةمھملا  نع  عفادیس   ، ةیصخشلا هتایحو  هایند  هذھ  نكت  مل  ول  ىتح  هب 
ةناحير نع  عفادیس   ، هسفنب هادف  يذلا  میحر  نع  عفادیس   ، هدلاو هیلإ  اھلكوأ 
اياقبو توتلا  رجشو  نالزغلا  نع  عفادیس   ، بحأ يتلا  ةأرملا  اھنأل  اھمالحأو  اھلامآو 
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لكشلاب مھتفرعم  هل  َّنستي  مل  نيذلا  هتكلمم  لھأ  نع  عفادیس   ، ءارضخلا جورملا 
. لثمألا

. فزعلا نامیلس  أدبي 
. ریثأت يأ  نود  نكلو  ةيوامسلا  ةوجفلا  ءایض  زتھیف  اًتفاخ  فزعلا  جرخي 

اھنأ ول  امك  تدبف   ، رثكأ هعاقيإ  داز   ، عمتلت نامكلا  راتوأ  تأدبف   ، فزعلا عاقيإ  داز 
ضعب تأدب  هفزع  قسن  عافتراو  فزعلا  يف  هسامح  دايدزا  عم   . ًاّیئاقلت ءيضت 
ىلع تّشوش  دق  هفزع  تاجوم  نأ  ول  امك  زازتھالا  يف  ءادوسلا  تّاوقلا  تامّاوح 
نم نیبي  داكي  ذإ ال  ةيزاغلا  تّاوقلا  نویع  هظحلت  ةياغلل ال  ًالیئض  وھ  لاز  ام   . اھناریط
ضرأ ىلإ  دفاوتلا  يف  ةكلمملا  بعش  أدب  هفزع  نم  ىًدھ  ىلعو  نآلا   . ضرألا
نكي مل  ةبارغو  ةفارط  نأ  رمألا  ةقیقح   . ةیبعشلا ةمواقملا  هبشي  امیف  ةكرعملا 
ةيزاغلا ءادوسلا  تاوقلا  تامّاوح  نم  تائم   ، ءامسلا يفف   . فقوملا امھنم  ولخي 

وأ اھقالغإ  يف  نامیلس  فزع  حجني  مل  ةوجف  ربع  ةكلمملا  ءامس  ىلإ  ّبرستت 
، اًفزاع  ، اًزّفحتم نامیلس  فقو  ضرألا  ىلعو   ، ةرملا هذھ  اھیلع  شيوشتلا 

هتدھاشم امبر  وأ  هترزاؤمل  دفاوتلا  يف  لزعألا  بعشلا  دارفأ  أدب  دقو   ، اًسّمحتم
. ةاجنلا يف  ریخألا  مھلمأ  ىلع  ًایضاق  هبحن  يضقي  وھو 

مھل رظنف   ، بعشلا دارفأ  ضعب  دي  يف  ةیئادب  ةیقیسوم  تالآ  ةمث  نأ  ظحالي  أدب 
ىلع تاماوحلا  ّتطح  نأ  دعب  ةرملاب  ةئفاكتم  ریغ  ةكرعملا  ودبت  ذإ   ، سأي يف 
اًریثك هبشت  تایلآ  تأدب  اھفوج  نمو   ، مھنع ةدیعب  ریغ  ةفاسم  ىلع  ضرألا 

تاعردملاو ةاشملا  تّاوقو  يعابرلا  عفدلا  تارایسو  فئاذقلا  تالماحو  تابّابدلا 
دارفأو نونجم  نامك  فزاع  ةھجاوم  يف  ةیموجھ  تانيوكت  ذاختا  يف  ةیعفدملاو 

... فالآلاب نورھمجتيو  نودفاوتي  ءانفلا  وحن  ةریخألا  هتاوطخ  وطخي  بعش 
ماكح هب  طیحي   ، ءادوسلا تاوقلا  لفاحج  نیب  نم  مثكأ  دئاقلا  توص  عفترا 

: ىرخألا تاعطاقملا 
ام  .. عیمجلا وجنیل  ةساملا  انّملس   .. ءامدلل اًنقح  نآلا  ملستسا  ناطلسلا  اھيأ  ـ 

... اًّدج يلزھ  نآلا  هنولعفت 
اھعرتخا يتلا  ةعازفلا  ىوس  نكت  مل  ةداعلاك  ءادوسلا  تاوقلا  نأ  نامیلس  كردأ 

رمألا  .. ءيش لك  مھیلإ  لوؤيو  مكحلا  دیلاقم  ىلع  اورطیسیل  هعم  نمو  مثكأ 
ناك ول  امك  طيرشلا  اذھ  ةداعإ  نم  لمي  خيراتلاف ال  فیخسو  جوجمم  لكشب  ّرركتم 

ةعطاقملا ماكح  اھلاك  يتلا  تاماھتالا  لك  نأ  اًضيأ  كردي   . تايركذلل ًاطيرش 
ىلع ةیطغتلل  ةفیخس  ةیلیثمت  ىوس  نكت  مل  ضعبل  مھضعب  نوراشسملاو 
تاوقلا دارفأ  مھ  ةیناثلا  ةعطاقملا  نم  نوفطتخملا  دارفألا   . نيرمآتم اًعیمج  مھنوك 

الو  ، ىلوألا ةعطاقملا  تامّاوح  نم  دب  تامّاوحلا ال  هذھ  نأ  امك   . كش الو  ءادوسلا 
.. ءيش لك   .. ءيش لك   .. ءيش لكو  زیھجتلاو  طیطختلاو  میمصتلاو  ليومتلا  نأ  دب 

! ةعبارلاو ةثلاثلا  نیتعطاقملا  ماكح  ةفرعمب  ناك 
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.. بعشلا نم  تامھمھلا  ضعب  عمسي  نآلا 
.. ةتفاخ أدبت 

دايدزاو ةدفاوتملا  دادعألا  ديازت  عم  عقولا  ةوقو  ریثأتلا  يمانتو  عافترالا  يف  ذخأت  مث 
نابضقلاو ةیساحنلا  يناوألاو  يصعلاب  نوبرضيو  نوعرقي  اوعرش  ذإ   ، مھسامح

توص يف  نوفتھي  مھو  عاقيإلا  هبشي  امیف  ةیئادبلا  ةیقیسوملا  مھتالآو  ةیندعملا 
: ةكرعملا ةحاس  جري 

.. ناطلس اي  فزعا   .. فزعا
.. نامیلس اي  فزعا   .. فزعا

.. فزعا
... فزعا  ... فزعا  ... فزعا

.. ناطلس اي  فزعا   .. فزعا
.. نامیلس اي  فزعا   .. فزعا

.. فزعا
... فزعا  ... فزعا  ... فزعا

بعشلا دارفأ  ىلع  نارینلا  قالطإ  يف  ءادوسلا  تاوقلا  تأدب  امیف  ةیناث  فزعلا  أدبي 
. ءادوسلا تاوقلا  نارینو  فئاذق  تابرض  نم  هیمحي  ًالزاع  اًرادج  نوّنوكي  اوراص  نيذلا 

تبرض املكو   .. عفدم ّتتفت  وأ  ةعردم  تراط  وأ  ةبّابد  ترجفنا  نامیلس  فزع  املك 
.. ءالشأ اوّقزمتو  سانلا  ضعب  رياطت   ، ءادوسلا تاوقلا 

تاراّفصو  .. كانھ اًحاورأ  دصحت  ةعيرس  تاقلط  تاوصأ   .. انھ طقست  ةلبنق  يود 
... ليوع وأ  تاثاغتسا  وأ  خارص  اھبقعي  كانھو  انھ  برضت  ةیئاوشع  خيراوص 

لعتشت  .. هینیع نم  رفطت  داكت  عومدلاو   ، رثكأ ةعرس  يف   ، ربكأ سامح  يف  فزعي 
ىلع يضقي  نأ  ًالواحم  نونج  يف  فزعلاب  ذخآ  وھو  نارینلاب  ًاّیلعف  نامكلا  راتوأ 

. ودعلا تاوق 
فزعو برحلا  تاوصأ  نیب  نم  ةكلمملا  ءاجرأ  ّجرتو  ردھت  بعشلل  ةيرشبلا  تاوصألا 

. نيَرِحانتملا نیَعِراقتملا  نامیلس 
.. ناطلس اي  فزعا   .. فزعا
.. نامیلس اي  فزعا   .. فزعا

.. فزعا
... فزعا  ... فزعا  ... فزعا

... نوكلا ءاكب  هنأك  ةرازغب  لوطھلا  يف  ءادوسلا  راطمألا  أدبتو  ریصاعألا  دتشت 
نم بعشلا  دارفأ  صقانتيو   ، ىضم تقو  يأ  نم  رثكأ  نامیلس  فزع  عاقيإ  ديازتي 

. فزعلا ةلصاومب  هل  ينونجلا  مھخارص  مغر  هلوح 
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. ثیغتستو خرصت  هنامك  تامغن 
نم فالآو  روھظلا  يف  رون  نم  ةيرّولب  ةيورك  ةلاھ  تأدب  اًمامت  طسولا  يفو  اذكھ 
ضیف اھنم  قثبني   . ةسدقملا ةفرغلا  تآلألك  اًمامت   ، اھلخاد صقارتتو  جوامتت  تآلأللا 
اًديدش ناك  ءایضلا  نألو   ، اًمامت ةوجفلا  زكرم  ىلإ  ءامسلا  وحن  دومَعك  دتمي  رون  نم 
يف ّنوكتي  يذلا  نایكلا  هنك  ّنیبتي  مل  وھو   ، ةلھول عیمجلا  فقوت  اًرھاب  ناعمللاو 
رثكأ دسجتلا  يف  نایكلا  أدبي   ، اًمامت هراوجب  رھظ  يذلا  ءایضلا  ضیف  لالش  بلق 

... وھ امك  ءایضلاو 
! اًذإ ةبوبحملا  يھ 

.. رھظت نأ  اھل  بجي  امك  اًمامت  ترھظ 
.. بابلألا ذخأي  يروطسأ  لكشب  الإ  دّسجتتو  ّىلجتت  ریطاسألاف ال 

اًمامت هراوجب   ، هیف نوكت  نأ  اھیلع  بجو  يذلا  ناكملا  يف  ةناحير  ترھظ  اذكھ 
ةعونصم اھعباصأ   ، ضایبلا ةديدش  ونایب  ةلآ  مامأ  بھذلا  نم  يسرك  ىلع  ةسلاج 

... ناولألا نيابتم  يفاصلا  رّولبلا  نم 
برقأ تراصف  تلّدبت  دق  بعشلا  دارفأ  سبالمو  ةئیھ  نأ  دجوف  هفلخ  نامیلس  رظن 
نیب تراص  ةیقیقحلا  ةیقیسوملا  تالآلا  نم  ديدعلا  نإ  لب   ، ارتسكروألا سبالمل 

. بیجع يرحس  لكشب  مھيديأ 
يف فزعلا  آدبیل  هیلإ  ناجاتحي  ةناحيرو  نامیلس  ناك  ام  لك  يھ  ةدحاو  ةرظن 

. اًعم ّهلك  رمعلا  نافزعي  اناك  امنأك  عيدب  مغانت 
. اھّفك ةمصبب  ةسدقملا  ةفرغلا  حتقت  نأ  ةناحير  رودقم  يف  ناك  َِمل  كردأ  نآلا 

. ىلوألا ةظحللا  ذنم  امھنیب  مغانتلاو  مھافتلا  اذھ  ناك  َِمل 
ىرخألا يھ  اھقنع  ّنيزت  قیقع  نم  رجحب  ةدالق  ةمث  نأ  ظحلي  اًضيأ  ىلوألا  ةرمللو 
ةناحير نأ  غمادلا  لیلدلا  يھ  هضرأ  ىلع  هل  اھتبھو  يتلا  دنھ  ةدالق  تناك  امنأك 

. يناثلا ملاعلا  يف  رخآلا  هفصن  يھ 
. ديدش جھو  يف  ناعمتلي  نارجحلا 

. ناولألا فالآب  ألألتت  ونایبلا  عباصأو   ، رھاب لكشب  ءيضت  ةنولملا  نامكلا  راتوأ 
. ةجھبم ناولأو  ٍفاص  ءایض  يف  حبسي  لكلا 

تاوقلا لفاحج  أدبتل  فزعلا  يف  هلك  بعشلا  أدب   ، هتقیفرو نامیلس  فزعل  اًدناسم 
رظني  . اھنمض مھعلتبتل  ریصاعألا  تامّاود  مھنم  تبرتقا  نأ  دعب  رياطتلا  يف  ءادوسلا 
يف يكبت  الُعو   ، ةینسح عم  نواعتلاب  ىحرجلا  ّضرمُت  َكلَم  دجیف  هفلخ  نامیلس 

. نانحلاو فوخلاو  موللاو  بحلا  نیب  ام  ىریح  ةرظن  يف  هل  رظنت  دنھو  ديدش  مدن 
نوعديو نّیلصي  ةكئالملا  نھنأك  ءاضیب  سبالم  يف  هتاوخأو  همأ  رخآلا  بناجلا  ىلع 

ّهنأكل نآلا  اًّدیج  هفرعي  تاب  اًھجو  دجي  اًّدج  اًریخأو   . نيديدش صالخإو  ّلتبت  يف 
. عومجلا نیب  هدلاو  هجو 
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. نامیلس عم  نحللا  هلك  نوكلا  فزعي 
دق ءادوسلا  تاوقلا  نإ  ذإ   ، ةدوقفملا هتمغن  يھ  تناك  ةناحير  ونایب  تامغن  نأ  ودبي 

. اًديور اًديور  ةوجفلا  لؤاضت  عم  رياطتت  ءالشأ  ىلإ  ّلوحتت  تأدب 
. تامّاوحلاو دونجلاو  يعابرلا  عفدلا  تارایسو  تابّابدلا 

. حايرلا هورذت  دامر  ىلإ  ّلوحتي  ءيش  ّلك 
. عفدملاو صاصرلا  يوتحت  نحللاو  ىقیسوملا  تأدب  اذكھ 

. ءاضیبلا بحسلا  ضعب  عم   ، ًاّیجيردت فحزلا  يف  ةقرزلاا  أدبت  قفألا  فارطأ  نم 
يضقي وھو  ةّدش  يف  دادزي  مث  اًفیفخ  أدبي   ، فاجترالا يف  نامیلس  دسج  أدبي 

.. ةریغص ءارفص  ةرئاد  درجم  ةوجفلا  تراص  دقو  ءادوسلا  تاوقلا  لولف  رخآ  ىلع 
هقمر ىتح  دھاجي  وھو  فزعلا  برطضي   ، ديدش جنشت  ىلإ  نآلا  ةفجرلا  ّلوحتت 
دعاصتتو راتوألا  قرتحتو   ، سوقلا لعتشي   ، عاقيإلاو نحللا  ىلع  ظفاحي  نأ  ریخألا 
مومحم هدسج   ، امھيردص ىلع  نیلعتشملا  قیقعلا  يرجح  نم  نارینلا 

... اًّزھ هنایك  ّزھت  ةفینع  تاجنشتو 
.. ءادوسلا تاوقلل  رثأ  يأ  ىقبي  الو  ةوجفلا  رحدنتل  ةریخأ  ةمیظع  ةعقرق 

ءامسو  ، ءارضخ اًجورم  نآلا  تراص  دق  ضرأ  ىلع  هیلع  ًاّیشغم  نامیلس  طقسي 
هھبشأ ام  دیعس  يبابض  هجو  اھنم  لطي  ءاضیب  اھبحس   ، ةقرزلا ةیفاص  تراص 
ةمظاعتم ةخرص  عم   ، ةداعس يف  تائنھتلاو  تالبقلا  لدابتي  هلك  بعشلاو   ، هدلاوب

... ةناحير نم 
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ةم ـ تاخ ـ لا دعب  ام 

امم يردي  ىجسم ال  دسجو  میحر  ریغ  يجاجز  زجاح  هطسوتي  دراب  يدامر  طئاح 
تاوعدلاب ةجھاللا  نسلألا  هقحالتو  ةعمادلا  نیعألا  هعباتت   ، اًئیش هلوح  رودي 

. ةنيزحلا تاینمألاو  ةصلخملا 
قّقحو هریصم  ذفنأ  ىتح  هتنعل  هتقحال  يذلا  نامكلا  فزاعب  ماقملا  رقتسا  اذكھ 
انیلع ذوحستست   ، رایتخا نود  اھیشمن  قرط  رئاصملا   . ةيادبلا ذنم  هل  وبصي  ناك  ام 
ریغ نيرخآ  اًصوخش  انّریصي  ام  انتاوذ  يف  فشتكنف  مالحألاو  ينامألاو  تابغرلا 

، فورظو  ، رظن تاھجو   ، كانھ ریغص  رایتخا   ، انھ ریغص  ثدح   . مھّانك نيذلا 
نیب ام  ةبئاد  ةكرح   ، صاخشألاو نامزلاو  ناكملا  بسحب  فلتخت  ءارآو   ، تاسبالمو

. رومألا نم  ریثكك   ، ًالداع ُدبي  مل  انھ  رمألا   . كلتو اذھ 
. نامیلس خمل  ةیعطقملا  ةعشألا  يف  ةيدامرلا  ةجسنألا  ّثولت  ةعصان  ءاضیب  ةعقب 
فرعي ال  ةقیمع  ةبوبیغو   ، نونجملا فزاعلا  خمل  يمامألا  صفلا  يف  مرو  ّدرجم 

مأ ال. اھنم  وجنیس  باشلا  فزاعلا  ناك  نإ  ءابطألا 
دسجلا ىلإو  نم  ةدتمم  كالسأو  میطارخ   ، طغضو ضبنو  سفنت  ةبقارم  تاشاش 
تاقفد توصو  ةزھجألا  تّانط   . ةمخض توبكنع  طویخك  تیقم  نوكس  يف  دقارلا 

هافش تامتمتو  ةتفاخلا  ةطقاستملا  لولحملا  تارطق  تاقرطو  نیجسكألا 
. هتاوخأو نامیلس  مأو  دنھل  ةشعترم 

. دیحولا اھنبا  يف  اھبیصنو  اھجوز  يف  اھظح  ىعنت  مألا 
. اًئیش نلقي  امم  نیبي  الف  نیكبيو  نجشني  تانبلاو 

جاجز ىلع  ةینھد  تامصب  ناعبطت  اھاديو  عومدلاب  نیتقرورغملا  اھینیعب  دنھ  ترظن 
. نامیلس اھذاتسأو  اھرمع  بیبح  وحن  مقر ٤،  ةزكرملا  ةياعرلا  ةفرغ 

مشولا ىرتو   ، ضبن هنأك  ئفطني  مث  جھوتي  هردص  ىلع  قیقعلا  رجح  ىرت 
. ءيضي هنأك  هدي  ىلع  هل  هباشملا 

. دوعي طقف   .. ءيش لكب   ، اھسفنب  ، اھرمعب هيدفت  ول  دوت 
. ریخألا ناك  ول  ىتح   ، اًديدج اًنحل  اھل  فزعي 

... دوعي  ... طقف
٭ ٭ ٭

ةّھبألاو ءاھبلاو  ءایضلا  نم  رحب  يف  حبسأ  ينأ  مغر  ّينیعب  ءيش  لك  ىرأ  »...
الو يل  اًّمھم  دعي  مل  رمألا  نأ  دیب   ، انأ نيأ  ديدحتلا  هجو  ىلع  فرعأ  ال   ، ةصلاخلا
يأ فرعأ  ال  اًضيأ  نآلا  انأ  امبرو   ، ءيش يأ  فرعن  ال  اننأ  نآلا  كردأ   . دحأل الو  مكل 
اھیف نینوجسم  نیمھاو  انشعو  اھفرعن  يتلا  داسجألا  انسل  اننأ  نظأ   . ءيش
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امبر وأ   ، هاجتا لك  نم  نآلا  ينرمغت  يتلا  كلت  لثم  ءوض  تّارذ  نحن  امبر   . اھبو
نم نوّدرجم  نحن  امبر   . نوكلا نحل  اًعم  عنصنل  كراشتنو  محالتن  ةددعتم  تامغن 
امبرو  ، هدوجو رعشتسن  الو  هارن  ال  اننكلو  بیط  رھاط  ءيش  انؤلميو   ، ةبئاش يأ 
يأل ةرياغم  ةردق  وأ  اًفرش  نآلا  يعدأ  ال   . هنع ثحبن  الف  لصألا  نم  هدوجو  ركنن 
لك تناك  نيذلا  نیفزاعلا  نم  ةعومجم  ةلالس  نم  يننإ  لوقأ  الو   ، مكنم دحأ 
ناك امبر   . ءيش يأ  يفو  ءيش  لكل  ةحیحصلا  ةمغنلا  نع  ثحبلا  يھ  مھتمھم 
ربع ةياغلل  نوریثك  نحن  امبر   . اًئیش هنع  ملعأ  مل  يننكلو  يدج  امبرو   ، كلذك يبأ 
كلذ نوفرعت  مكنكلو ال  نوفزاع  اًضيأ  متنأ  امبر   . ناوكألاو يضارألاو  لایجألاو  روصعلا 

ال وحن  ىلع  لھذمو   ، يقطنمو  ، عئارو  ، لیمج ءيش  لك  امبر   . مكسفنأ نع 
، مكتامغن اولتقت  ال  مكوجرأ   . لثمألا وحنلا  ىلع  هنوّروصتت  مكلعجأ  نأ  يننكمي 

يذلا مویلا  نوملعت  ال  متنأف   ، ةایحلا ةسراممب  مكنیب  نیفزاعلل  اوحمساو 
.. اوفزعا  .. اًعیمج اوفزعا   . هیف مكنوذقنیس 

... ةدیحولا يتینمأ  لقنل  وأ   ، يئاجر لب   ، يبلط اذھ 
.. دوعأ ىتح  مكنیب  ينوركذاو   .. اوفقوتت الو   ... اوفزعا

«. دوعأسو
ىلاعت ـه  للا دمحب  تمت 

ـه للا دبع  بیجن  دمحم 
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صاخ ركش 

: نحللا اذھ  يف  اًریثك  ينودعاس  نيذلا  نیفزاعلل 
، میلعلا دبع  يسرم  ، د.  ديز وبأ  فسوي  ىدھ   ، يدھز ريدھ   ، يدمح فرشأ  يم 

ءالع ، د.  يوالمرقلا دمحأ   ، يسيدربلا دمحأ  مير  ، د.  يفیفع ءامیش   ، رمع انر 
، يحلیصم يوقلا  دبع  دمحم   ، تباث دمحم  فيرش  ، د.  دیجملا دبع  دمحأ   ، رمع
، مدآ ميرك   ، كلام وبأ  مالس  دومحم   ، يفيو مزاح   ، تمصع دمحم   ، لصیف سانيإ 

! يفيو نابعش  ـه  للا دبع  روتكدلا  ذاتسألا  يبأو   .. ةیماسلا يمأ 
. ءانثتسا نود  يفاقثلا  بیجن  نولاص  ءاضعأ  لكو 

! مھریغو
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ـف لؤم ـ لا نع 

ـه للا دبع  بیجن  دمحم  أ.د. 
بطلا ةیلكب   ، دبكلاو يمضھلا  زاھجلاو  ةنطابلا  ضارمألا  ذاتسأ  ـ  يرشب  بیبط  •

. ةرھاقلا ةعماج 
. يعماج ذاتسأو  يرصم  ركفمو  بیبطو  بيدأ  •

ـ دیصلا  يدانب  ةصقلا  يدان  وضع  ةصقلا –  يدان  وضع  رصم –  باتك  داحتا  وضع  •
. ربوتكأ يدانب ٦  يبدألا  طاشنلا  يف  وضع 

تمدقو  ، ةیسنرفلاو ةیلاطيإلل   ) كلم ةافو  لبق  ام   ) هتعومجم صصق  تمجرت  •
ةیمیلقإلا ةیبدألا  تارمتؤملا  نم  ديدعلا  يف  هلامعأ  نع  ةيدقن  ةیملع  قاروأ 

هلامعأ شقانو  ةریصقلا  ةصقلا  لاجم  يف  زئاوجلا  ضعب  ىلع  لصح  امك   . ةیبرعلاو
داحتا ربوتكأ –  يدان ٦  دیصلا –  يدان  ئناھ –  نبا  ةمرك  يف  داقنلا  رابك  نم  ٌددع 

. رصم ةبتكم  ةصقلا –  يدان  باتكلا – 
: ةیصصق تاعومجم  هل ٥  •

ط٢: ٢٠١٢). ط١: ٢٠٠٥  –  ) . كلم ةافو  لبق  ام  ـ 
ط٢: ٢٠١١). ط١: ٢٠٠٧  –  ) . ططقلا تومت  امدنع  ـ 

.(٢٠٠٨  ) . ةيرشب راتوأ  ىلع  فزعلا  ـ 
.(٢٠١٥  ) . لاتسيرك ـ 

.(٢٠١٦  ) . رباعلا ـ 
: تاياور هل ٣  •

ط٣: ٢٠١٦). ط٢: ٢٠١٢  – ط١: ٢٠١١  –  ) . اًقشع بوذت  نأ   .. ایسكفسأ ـ 
ط٣: ٢٠١٦). ط٢: ٢٠١٥  – ط١: ٢٠١٢  –  ) اوبرتقي يكل  نودعتبملا  ـ 

ط٥: ٢٠١٧). ط٤: ٢٠١٦  – ط٣: ٢٠١٥  – ط٢: ٢٠١٤  – ط١: ٢٠١٤  –  ) ایبوفوریش ـ 
: نییعامج نیباتك  يف  كراش  •

ةقباسمب ةزئافلا  صصقلا  نمض  مویلا –  رابخأ  تاعوبطم   ) يبكارملا يدیس  نمز  ـ 
ةریصقلا ٢٠٠٦). ةصقلا 

ةصقلل باتكلا  داحتا  ةقباسمب  ةزئافلا  صصقلا  نمض  رصم –  باتك  داحتا   ) ةبعللا ـ 
(. يبلش معنملا  دبع  ذاتسألا  ةرود  ةریصقلا ٢٠١٤  –

بعاتم  ) ناونعب يبطلا  مویلا  باتك  ةلسلس  تاعوبطم  نمض  يبط  باتك  هل  •
ناضمر ـ ٢٠١٤). يف  يمضھلا  زاھجلا 
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ناونعب فوشلا »  » ناونعب يعامج  باتك  يف  نیعدبملا  نم  ةعومجم  عم  كراش  •
راد نع  تردص  ةديرف  ةیفوص  ةبرجت  يف  اوأرف ) لبجلا  ىلإ  اوبھذ  نيذلا   ) يبناج

رباع ـ ٢٠١٧
عئاقو نینح –  ةبون  : ) اھنم ةعجارملاو  ليدعتلا  دیق  ةیصصق  تاعومجم  ةدع  هل  •

(. ىرج ام  ضعب 
ىتح نم ٢٠١٦  ينیعلا  رصقلا  بط  ةیلكب  يفاقثلا  طاشنلا  ىلع  اًفرشم  حبصأ  •
نم اًءدب  ينیعلا  رصقلا  بط  ةیلكب  يبالطلا  طاشنلل  اًّماع  اًقسنم  راص  مث   ، نآلا

يعماجلا ٢٠١٧/ ٢٠١٨. يساردلا  ماعلا 
هتدایعب يناثلا  سیمخلا  يف  ًاّيرھش  ماقي  همساب  يبدأ  نولاص  هل  •

: طبارلا ةزیجلاب 
/https://www.facebook.com/NaguibCultureSalon

. ينیعلا رصقلا  بط  ةیلكب  ةيرود  ةفصب  ماقي  ًاّیبدأ  ًانولاص  سسأ  امك 
يف ىلوألا  اھترود  تأدب  يفاقثلا  بیجن  نولاص  مساب  ةیبدأ  ةيونس  ةزئاج  أشنأ  •

.٢٠١٦
: فلؤملا عم  لصاوتلل  •

: ينورتكیلإ ديرب 
mnwifi@gmail.com

: كوبسیفلا ىلع  ةیمسرلا  ةحفصلا 
: طبارلا  Mohamed Naguib Abdalla هللادبع ـ بیجن  دمحم 

http://www.facebook.com/Dr.M.Naguib
: رتيوت ىلع 
mnwifi@

: مارجتسنا ىلع 
(mnwifi(MohamedNaguibWifi
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