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قیفوت دلاخ  دمحأ  د. 

ایبوتوي



ایبوتوي

اھیف شیعت  يتلا  تایصخشلا  كلذكو   ، يلیخت عضوم  انھ  ةروكذملا 

اذھ نأ  اًنیقي  كردي  فلؤملا  ناك  نإو   ، اھلوح نمو 

تایصخشلاو ناكملل  هباشت  يأ   . بيرق امع  اًدوجوم  نوكیس  ناكملا 

ریغ ةفداصم  ضحم  وھ  يلاحلا ) عقاولا  يف   ) تایصخشو نكامأ  عم 
. ةدوصقم



.. دوسأ نمز  يف  شیعأ  يننإ  اقح 
.. اھعمسي نم  دجت  ةبیطلا ال  ةملكلا 

.. ةنایخلا حضفت  ةیفاصلا  ةھبجلا 

.. كحضي لاز  ام  يذلاو 

.. بیھرلا أبنلاب  دعب  عمسي  مل 

؟ اذھ نمز  يأ 

تخيرب تلوترب 



لوألا ءزجلا 

دا ــــــ يصلا



-١-

.. اھتقو ينھذب  لاج  ام  اذھ   .. ةلیصفلا ملیفل  ميدقلا  ریھشلا  قصلملا  هنأك 

.. يشارف قوف  ةروصلا  هذھ  قلعأ  يننأ  وھ  ببسلا 

هیعارذ اًعفار  ءيش -  اھنع  هلصفي  دعي  مل  يتلا  ءامسلل –  رظني  وفاد  مایلو 
ریصي امدنع   .. تاصاصرلا هتقزم  امدعب  هیتبكر  ىلع  اثج  دقو   ، ةریخأ ةالص  يف  هنأك 

.. ينفلا لامجلا  نم  ًابرض  توملا  ریصي  امدنع   .. اھتاذ ةایحلا  نم  ربكأ  توملا 

* * *

ءيش لك   .. نويزفلتلا ةشاش  ىلع  سیل  هنأ  ةصاخ  ًابیھم  ناك  دھشملا 
.. .. و ٍساق عورم  يقیقح 

.. نتافو

.. كلضف نم  اذھ  نركنت  ال 

ال هب  ناكتفي  نيذللا  عوجلاو  مدلا  رقفب   .. بعتلا هكھنأ  دقو  فقوتي  وھو  هتيأر 
ًابلط هیتبكرب  هیفك  قصلیل  ينحني  هتيأر   .. ةياھنلل ةدراطملا  هذھ  ضوخي  نأ  هنكمي 
نإ  .. قلق نودو  ةدؤت  يف  هلوح  رودت  رتبوكیلھلا  امنیب  ىلعأل  رظني  هتيأر  مث   ، ءاوھلل
لامر طسو  حالسلا  نم  درجم  لجر  نم  حضوأ  فدھ  دجوي  ال   .. تقولا لك  اھعم 

.... طونقلا هكھنأ  لجر   .. عوجلا هكھنأ  لجر  ... ضكرلا هكھنأ  لجر   .. ءارحصلا

عم شیعلا  نم  ىرخأ  تاظحل  هايإ  كحنمت  يذلا  ام  قمحأ ...! اي  مواقت  ال 
ول هققحت  نأ  يونتو  ةقباسلا  نيرشعلا  كتاونس  يف  هققحت  مل  يذلا  ام  ؟ .. رایغألا
ابیمأ وأ   ، خبطم رادج  ىلع  روصرصلا  رارف  نع  فلتخي  ال  اذھ  كرارف  ؟ ... ایح تللظ 
يذلا يشاحتلا  لعافت  هنإ   .. رثكأ ال  ةزيرغ  ةخرص   ... رھجم ةسدع  تحت  قلزنت 

... اھتققحتسا ةحارب  رفظت  يك  هلمھت  فیك  ملعتت  نأ  كیلعو   ، كیف ةعیبطلا  هتعرز 

.. تنأ كلجأ  نم  تاقلطلا  هذھ   .. معن  .. ىلعأل رظنف  تاشاشرلا  تقلطنا 

... تنأ كب  رمي  يذلا  طخلا   .. لامرلا ىلع  ليوطلا  طخلا  كلذ  مسرت 

... ةلیصفلا قصلم  يف  وفاد  مایلو 



صاصرلاب باصملا  نورھظي  امدنع  ىقمح  امنیسلا  يجرخم  نأ  يلابب  رطخ 
مث اًئیش  لوقي  نأ  ديري  هنأك  ادبو  ىلعأل  رظن  دقل   .. الك  .. اًروف ضرألا  ىلع  طقسي 

.. لامرلا يف  هھجوو  ضرألا  ىلع  طقس 

ال ةراثإ  قيرب   .. قيربلا كلذ  اھینیع  يف  تحمل  ينكل   ، ًابعر لانیمرج  تقھش 
كلسلا فلخ  كانھ  انفقو  ثیح  انعباصأ  تسمالتو   .. طبھيو ولعي  اھردص   .. اھیف كش 
يكيرمألا سراحلا  مث   ، اھلوح نم  لامرلا  بحس  ةرثعبم  ضفخنت  رتبوكیلھلا  قمرن 
نايرشلا سسحتیل  ينحني  مث  هئاذح  فرطب  اھلكري   .. ةثجلا صحفتیل  اھنم  بثي 

.«!Lovely حیصيو «-: ىلعأل  هتبابس  عفري   .. يتابسلا

ةمھم ىھنأ  امدعب  يروطسألا  شحولا  عفتري  ٍناوث  يفو  ةرئاطلا  وحن  ضكري  مث 
، كلذ ببس  فرعأ  الو  نيدعاقتملا  زنيراملا )  ) لاجر نم  سارحلا  ءالؤھ  لك   ... دیصلا

.. ةیندبلا ةقایللا  ىلإ  نورقتفي  دیكأتلاب ال  مھنكل 

.. ًابعر لانیمرج  تقھش 

... ةوشن لانیمرج  تقھش 

..... دعب اھبرجن  مل  يتلا  ىمظعلا  ةبعللا   .. توملا

* * *

.. ةآرملا مامأ  فقأ 

ىلع علصأ   .. ةریھشلا ناكیھوملا  دونھ  ةقيرطب  قیلح  يرعش  نأ  نم  دكأتأ 
.. رئاث يرب  كيد  لثم  فصتنملا  يف  ةیلاعلا  ةیجسفنبلا  ةلصخلاو  سأرلا  يبناج 
.. وودوفلا رحس  نم  تانوقيأو  مجامج  كانھ  .. ةقالمع دئالق  ةدع  نم  الإ  ٍراع  ردصلا 
هذھ نكل   ، قالطإلا ىلع  ءيش  دوجو  قدصأ  انأ ال  عقاولا  يف   .. ناطیش دباع  تسل 

... يردص ىلع  ةریثم  ودبت  ءایشألا 

ثیحب ةيانعب  ممصملا  لاورسلا   .. انھ تایتفلل  قوري  هنإ   .. بيرغ كلذك  مشولا 
سرامأ ًانایحأ   .. نیقاسلا يتلبر  رھظي  ریصق  وھو   ، ةلوحف رثكأ  رھظم  يف  كرھظي 

يف رخآلا  طرقلاو  يفنأ  فورضغ  يف  ديدجلا  طرقلا  قلعأ   .. مویلا سیل  نكل  ءافحلا 
نوللا  .. ينانسأ نيولتب  موقأ  ربصب  مث   .. مویلا ناسللا  ةیلح  عضأ  نل   .. يبجاح
لوزت الو  ةزاتمم  ةغبصلا  هذھ   .. سورضلل قرزألا   .. عطاوقلل رفصألاو  نیبانلل  رمحألا 

.. ةماس تناك  اھتیل  ؟ .. اذھب يلابي  نم   .. ةماس ریغ  اھنإ  نولوقي   .. ةلوھسب

ریثم ریثأت   .. ضیبأ نینیعلا  نول  لعجت  يتلا  ةديدجلا  ةقصتلملا  تاسدعلا  عضأ 



... ًالعف نھرھقي  اذھ   .. توملا كنأك  ةضیبم  نویعب  نھقمرت  نأ  تایتفلل 

نإ  .. ًایماد ودبیل  ةيانعب  هتفاح  جلاعأ   .. حوتفم ينیبج  ىلع  حرجلا  نأ  نم  دكأتأ 
.. نوصصختم اھل  راصو  نیماع  ذنم  ةضوملا  هذھ  ترھظ   .. كش الب  ةریثم  حورجلا 
نم زئمشي  ال  ىتح  كلذك  ایعانص  ودبيو  ناكمإلا  ردق  اًعشب  حرجلا  ودبي  نأ  مھملا 

.. يقیقح نف  اذھ   .. هاري

هنإ لوقي   .. نفلا اذھ  يف  صصختم  يلیئارسإ  بیبط  يل  هارجأ  حرحلا  اذھ 
بیصأ هابأ  نإ  يل  لاق   .. اًفيرظ اباش  ناكو   ،( يليإ  ) همسا ناك   .. كرويوین يف  هسرد 

نع اًئیش  ركذأ  تنك  نإ  ينلأسو   ، نیيرصملا عم  ماع ١٩٧٣  برح  يف  لثامم  حرجب 
... لیصافتلا فرعأ  ينكل ال   ، برحلا هذھ  يف  يفوت  امع  يل  نإ  هل  تلق   .. عوضوملا

نويرصملا ناك  ام –  ةبقح  يف  اذامل –  فرعأ  ... ال  اًماع نوسمخ  اھیلع  رم  رومأ  هذھ 
ول برحلل  تبھذ  امبر   .. رومألا هذھ  مھفب  متھأ  ال  ينكل   ، نییلیئارسإلا نوھركي 

تاقلط طسو  يشمت  نأ   .. ةایحلا نیتور  رسك  وھ  دحاو  ببسل  اذھ  ينم  بلط 
.. عئار اذھ  نأ  مك  ىتوملا ...! ثثج  اھیف  رثانتت  ءارحص  يف  صاصرلا 

* * *

(.... ایبوتوي  ) يف

اھب ملحي  ةبعل  الإ  ریصي  الف   ، ةكئاشلا كالسألا  فلخ  توملا  ىراوتي  ثیح 
... نوقھارملا

(... ایبوتوي )

نطاوم تنأ   .. ایبوتوي ىلإ  الإ  يمتنت  ال  تنأو  كرمع  نم  اًماع  رشع  ةتس 
نم يكيرمألا  فرعت  ال  ترصف   ، للملا كبوذو  ةفرتملا  ةایحلا  كتبوذ  يوابوتوي ) )

ةوھشلا اياقب  الول   .. نيرخآلا نم  كسفن  فرعت  ترص ال   ... يلیئارسإلا نم  يرصملا 
... ىثنألا نم  ركذلا  تفرع  امل  كقورع  يف 

دحاو يأ  نع  فلتخت  امدنع ال  ءامسألا  ةمیق  ام   .. ءامسألا نم  انعد  ؟ .. انأ نم 
؟ رخآ

: هیب ملاس  يل  لاق 

«. .. نونجم تنأ   .. اًریثك أرقت  تنأ   » ـ

اًئیش اھب  لعفأال   . تاردخملا نم  صیخر  عون  يل  ةبسنلاب  ةءارقلا  نإ  هل  تلق 
لجأ نم  نوءرقي  اوناك  اذھ -  روصت  يضاملا –  يف   . يعولا نع  بایغلا  ىوس 



. يعولا باستكا 

يف عقو  باتك  لك  تأرق   .. ةرشع ةسداسلا  تزواجت  دقل   ... ًالفط دعأ  مل  انأ 
دنع اھنم  اًزنك  تدجو  ينكل   ، انھ ةردان  ةعلس  بتكلا  نإ   .. تیفتكا ىتح  يدي 

. يتیب نم  رتم  يتئام  دعب  ىلع  شیعي  يذلا  ةديرجلا  كلت  ريرحت  سیئر  هیب  ملاس ) )
أرقي ال  دارم )  ) نأل يدحتلا  لیبس  ىلع  ةءارقلا  تأدب  دقو   ، ادج ةریثك  بتك  هيدل 

.. هناقیطي اًئیش ال  لعفت  نأ  لیمجلا  نم  نيرال .)  ) اذكو

املك اھیلإ  ذفنأ  ةيرحس  ملاوع  اھیف  تدجوو  ةقيرطلا  هذھ  تقشع  ام  ببسل 
: لوقيو هتبتكم  ترز  املك  ةشھد  يف  ينقمري  هیب  ملاس  ناكو   ، تدرأ

لعجت اھنأل  اھینتقأ  انأ   .. مھي بتكلا  هذھ  يف  ءيش  ال   .. ينب اي  ينقدص   » ـ
«. كل دیحولا  ملعملا  يھ  ةایحلا  نكل   ، اًقینأ بتكملا  رظنم 

طئارش ضعب  هلوانأو   ، ةرملا يف  بتك  ةرشع  هنم  ذخآ  تنك  طقف   .. درأ نكأ  مل 
نأ يننكمي  اذكھ   .. ةیناث جوزتي  مل  لمرأ  ملاس   . يبأ نم  اھتقرس  يتلا  ورفادیبیللا ) )
مظعم ةرشع  ةسداسلا  نس  لبق  تأرق  اذھبو   . ورفادیبیللاب هلمع  يوني  ام  نمخأ 
متھأ ملو  ةسایسلا  ةءارق  طق  بحأ  مل   .. تاياورو نيدو  ةفسلف  بتك  نم  هتدجو  ام 
تأرق يننأ  ودبيو   ، تنرتنإلا ةكبش  ىلع  كلذك  ریثكلا  تأرق   .. خيراتلا كلذكو   ، اھب
نم ةفاقث  رثكأ  انأ  ببسلا  اذھل   .. رخآ باتك  ةيؤر  قیطأ  دعأ  مل  يننأل  مزاللا  نم  رثكأ 

.. كش الب  ينارقأ 

ديدج ال  هنأ  يھ  اھب  سأب  ال  ةعانق  تنوك  هذھ  ایبسن  ةریغصلا  ينس  يف 
يعامتجا للخ  كانھ   .. اذھ دعب  هملعت  نكمي  دحاو  ءيش  دجوي  الو   ، سمشلا تحت 

فزاجي حالصإلا  لواحي  نم  لك   .. رمتسي نأ  بجي  للخ  هنكل   ، هیف نحن  ام  ىلإ  ىدأ 
امدنع  ، ةدحتملا تايالولا  يف  ةیثراكملاب  هیبش  عضو  اذھ   . ءيش لك  دقفن  نأب 
اھنأل ةيراسي  ةعزن  لك  اورھقي  نأ  مھیلع  نأ  يضاملا  نرقلا  يف  ناكيرمألا  رعش 

.. هیب ملاس  يل  هاكح  ام  اذھ   .. هتاذ مھنایك  ددھت 

( نیتسجولفلا  ) ىتح تاردخملا  عاونأ  لك  تبرجو   ، يل تقار  ةاتف  لك  ترشاع 
نكل  ، نمثلا ظھاب  هنإ  نولوقي   .. نومیللا ةحئار  هل  يذلا   ، كرمنادلا نم  دراولا  ديدجلا 
هفرعأ ام   .. اھانعم فرعن  نأ  نود  انمفب  اھكولن  ةملكلا  هذھ  ؟ .. نمثلا ظھاب  ىنعم  ام 
ىرت اھدنعو   ، كدعاس دلج  ىلع  هنم  ةرطق  عضت  نأ  درجمب  اًدیعب  ينذخأي  هنأ  وھ 
ةجاحب كنأ  كردتل  تاعاس  دعب  قیفت   .. همسا اھنم  دمتسا  يتلا  ةنتافلا  نارینلا  كلت 

.. ديزملل

( يزاتسكإ  ) راقع تبرج   .. اھب سأب  ال   ... اناوجيراملاب يبراجت  تأدب  دق  تنك 
ىتح ایح  لظت  نأ  نمضت  ال  لعفلاب  كنأ  يھ  ریخألا  اذھ  ةلكشم  .. LSD تبرجو



نوقلطيو  ، نيرخآلا بقاري  يك  هاطاعتي  ال  دحاو  نم  دبال  ةعومجم  لك  نم   .. قیفت
نم بثولا  نوكي  مھلوقع  ىلإ  ايروفويألا  للستت  امدنع  ةلحرلا ..) سراح   ) مسا هیلع 

ىمعلا ىتح  سمشلا  صرق  يف  قيدحتلا  وأ  سفنلا  يف  رانلا  لاعشإ  وأ  ةفرشلا 
... رمع نم  يل  ىقبت  ام  اًفیفك  ریصأ  نأ  بحأ  ينكل ال  ریثم  اذھ   ... ادج ةیقطنم  اًرومأ 

ةلكشم نكلو   ، نییكيرمألا سارحلا  نم  اھعاتبن   .. ادج ةریثك  ریقاقع  تبرج 
وھ ةبعللا  نم  مھم  ءزج  ةمث   .. ةحاتم تماد  ام  اھتراثإ  دقفت  اھنأ  يھ  تاردخملا 
امدنع  .. ةیلاتلا ةعرجلا  ددصب  اًقلق  اھاطاعتت   .. اًفئاخ اھاطاعتت  نأ   .. ةردنلاو ميرحتلا 

.. ةیقوس ةلمم  ریصت   ... اھل ةذل  يأ  دقفت  تقو  لك  يف  تاردخملا  حاتت 

لك ىلع  يتایح  يف  لخدتي  دحأ  ال   ... ددصلا اذھب  يتبقارم  ياوبأ  دتعي  مل 
امھیلع ناك  امف  الإو   ، نمث يأبو  ةیمك  يأب  ءيش  يأ  ىطاعتأ  نأ  يقح  نم   .. لاح

... ينابجني نأ 

ول نبا  فلأل  ا  ـً بأ نوكأ  نأ  يعسوب   .. دحلا اذھل  اًمیظع  ًالمع  ةوبألا  تسیل 
... اًركاش كل  ننوكألو   ، ةأرما فلأ  ينتیطعأ 

... ىلبح نازوس )  ) نأ نيرال )  ) تربخأ مویلا 

اھب ينتقزر  يتلا  ةبوصخلا  ببس  فرعأ  ال   .. انتایح يف  اًنیتور  اذھ  راص  دقل 
ينكل  ، نيرخآ باجنإ  ىلع  ردقي  ناك  هنأ  دقتعأ  الو  ياوس  بجني  مل  يبأ   .. ةعیبطلا
ضارعألا نإ  لوقتل  رھش  دعب  ينیتأتف  ةاتفلا  سملأ   .. ةیقیقح ةثراك  نوكلا  تئج 

.. اھفلأتو ضارعألا  هذھ  برجت  مل  انھ  ةرشع  ةیناثلا  قوف  ةاتف  نم  ام   .. اھتراز
ةاتفلاو  .. ةاتفلل هیطعأو  اًكیش  نيرال  نم  ذخآ  فوس   .. لاح لك  ىلع  ةدحاو  ةجیتنلاو 
يھتنت دحاو  موي  ةحارج   ... سوباكلا اذھ  نم  صلختتل  يبطلا  زكرملا  دصقت  فوس 

... قحب لمم  اذھو  نيرھش  ةدمل  سنج  الب  ةایحلل  ةاتفلا  رطضت  طقف   . اًعيرس

ال ببسل  ةریخألا  لضفأ  ينكل  لانیمرج ...) (... ) ايام (... ) يتاك (.. ) نازوس )
تناك نإ  فرعأ  دعأ  مل  ينكل   .. امبر ؟ .. ایسنج ةریثم   .. اًعبط بحلا  سیل   .. هيردأ

.. ءيش لك  يف  نھباشتي  نھنأل  مأ ال؛  ةریثم  ةاتفلا 

: قیض يف  نيرال  يل  تلاق 

اذھ راص  دقل  ؟ .. تایتفلا عم  مونلا  ىوس  كتایحب  رخآ  اًئیش  لعفت  الأ   » ـ
«. ... المم

: يمامأ ةدضنملا  ىلع  يقاس  درفأ  انأو  تلق 



«. تانومرھلا اھنإ   .. يبنذ سیل  اذھ   .. ريزانخلاك ایناوھش  تنك  امبر   » ـ

تنأ  .. ةبغر وأ  ءاھتشاب  رعشت  كروصتأ  ال  لعفلاب  ينكل   ، كلذك رمألا  تیل   » ـ
«. .. رثكأ للملا ال  يعادب  اذھ  لعفت 

: ةجھللا تاذب  تلق 

«. كلذك يبنذ  سیل  اذھ   .. ًالولم تنك  امبر   » ـ

ىطاعتت  .. مانت ؟ .. ةیعانصلا ةنجلا  هذھ  يف  لعفت  نأ  كعسوب  اذامو 
ةذل ةدواعم  نم  نكمتت  ىتح  ءيقت   .. كسافنأ ماعطلا  قھزي  ىتح  لكأت   .. تاردخملا
ككولس للملا  لعجي  فیك  ظحالت  نأ  فيرطلا  نم   ) سنجلا سرامت   ... لكألا

، هتایح ءرملا  اھب  سرامي  ىرخأ  ةقيرط  فرعت  تنك  ول  ايداس ..) ایناودع  يسنجلا 
.. اھلوقت نأ  يندعسي  فوسلف 

..... ةقيرط تدجو  انأ 

ریثكلا قاذ  اھعمو  دیصلا  ةبرجت  ضاخ  يمار )  ) .. كل تلق  امك  ًالفط  دعأ  مل  انأ 
دقل  .. انع اًئیش  يفخي  نأ  عطتسي  ملو  اھبرج  لمكأ )  ) .. اھلعف يداش )  ) .. حرملا نم 
كلذ ؛  وجنابلا ریثأت  تحت  ناك  هنأ  ودبيو   ، كانھ نم  هبلج  يذلا  راكذتلا  انیلع  ضرع 
راص ماعلا ٢٠٢٠  يف  اًعبط   .. نرقلا لئاوأ  يف  هنوطاعتي  اوناك  يذلا  ءيدرلا  ردخملا 

.. ةبعللا مسا  وھ  نیتسجولفلا 

.. يسفنب برجأ  نأ  تررق 

نم ةقیقد  لك  اھب  يجزت  ةقيرط  نع  ثحبلا  كینضي  ثیح  ایبوتوي ...)  ) اھنإ
.... كتایح



-٢-

(... مسار  ) اھلعف اذامل  فرعأ  انأ 

.. ةمكارتملا تاربخلا  نم  نورقو   .. اًماع رشع  ةتس 

نم كانھ  سیل   .. ءيش لك  ُتفرعو   ، ءيش لك  ُتبرج  دق  نامورلا  ةرطابأ  لثم 
اننأ يل  لیخي  ًانایحأ   .. ریغتي ءيش  ال  ایبوتوي ..)  ) يف كسامح  وأ  كلوضف  ریثي  ديدج 
ةيزانلا لاقتعالا  تاركسعمب  رمألا  كركذي   .. رارحألا مھ  جراخلاب  نيذلا  نأو   ، نولقتعم

.. برحلا مالفأ  يف  اھارت  يتلا 

يلامشلا لحاسلا  ىلع  ءايرثألا  اھنوك  يتلا  ةلزعنملا  ةرمعتسملا  ایبوتوي ...) )
ءيش لك  يوحت  تراص  يتلاو   ، جراخلاب بضاغلا  رقفلا  رحب  نم  مھسفنأ  اومحیل 

.. هنوديري

تايرود  .. برھكملا كلسلا   .. ةقالمعلا تاباوبلا   .. اھملاعم يعم  ىرت  نأ  كنكمي 
نم اھیف  نیلماعلا  رثكأ  نوكتي  يتلا  وكفیس )  ) ةكرش اھب  موقت  يتلا  ةسارحلا 

، حيرصت نود  نم  لخادلل  للستلا  ءارقفلا  دحأ  لواحي  ًانایحأ   .. نيدعاقتم زنيرام ) )
قرافي ال  يذلا  دھشملا  كلذ  يف  ثدح  امك  هلتقتو  رتبوكیلھلا  ةرئاط  هقحالتف 

.. يلایخ

ام مھنأ  ءابآلا  عانقإل  ةصصخملا  سرادملا  ةقطنم   .. قئادحلا ةقطنم  اذھ  دعب 
.. يدوھي دبعمو  ةسینكو  دجسم  نم  رثكأ  اھب  يتلا  ةدابعلا  رود  ةقطنم   .. كلذك اولاز 
دق بابشلا  لیج  نكلو   ، اھاري ایلع ال  ًاتاذ  بطاخي  نأ  ىلع  ارصم  لاز  ام  انھ  ضعبلا 
وھ كلذب  رابكلا  ثبشت  ببس  نأ  دقتعأ   .. لاح لك  ىلع  ةداعلا  هذھ  نم  صلخت 
اودجي نأ   .. زیمتلا عیضي  نأ   .. ةظحل يف  ءيش  لك  اودقفي  نأ  نم  مھتیشخ 

لیج امنیب   ، هیف مھ  ام  نوقحتسي  مھنأب  دعب  اورعشي  مل  مھنإ   . جراخلا يف  مھسفنأ 
نع اوفك  دق  لاح ـ  لك  ىلع  رابكلا ـ   . هقح نم  ءيش  لك  نأ  اًربتعم  ایندلا  ءاج  ءانبألا 

. مھوذح اوذحي  نأب  مھئانبأ  حصن 

ءارثلا يعباط  نیب  اوعمجي  نأب  رابكلا  علو  وھ   ، ييأر يف  مھم  رخآ  ببس  كانھ 
ذنم نیيرصملا  ءابآلا  لیج  لوقع  يف  ودبي ـ  امك  روفحم ـ  يئانث  عرولاو  ءارثلا   .. عرولاو

ةءابعلاو  ، زاجحلا نم  ةدئاعلا  ةرئاطلا  نم  لزانلا  عیمسلا ) دبع   ) جاحلا ةروص   . روھد
هھجو ىلعو   ، لامشلاو نیمیلاب  لاملا  عزوي  وھو  هیفتك  ىلع  نمثلا  ةیلاغ  ةعساولا 

نأ ودبي   .. ةیبھذلا هتحبسمو  مغافلا  نیمثلا  هرطع  ةحئار   . ةدئتم روقو  ةماستبا 
تطبتراو  ، ًالیلق نايدألا  يف  تأرق  انأ   . ًالعف انئابآ  ناھذأ  يف  ةروفحم  ةروصلا  هذھ 



نل عرولا  اذھ  لك   .. انضعب فرعن  اننأ  نم  كعد   ، ينھذ يف  عرولاب  دھزلا  ةركف 
.. تقولا ةلیط  مھلاجرو  رایغألا  ءاسن  نوبصتغيو  رومخلا  نورقاعي  ال  مھنأب  ينعنقي 
اذھل ؛  مھتحصو مھئايربكو  مھلامآو  مھمالحأو  رایغألا  محل  نم  مھتاورث  اوعنص  دقل 

. لاح لك  ىلع  مھنأش  هنكل  ًابيرغ  هب  نوموقي  ام  يل  ودبي 

نم يمسر  ریغ  لكشب  نیتسجولفلا  عاتبت  نأ  كنكمي  انھ   .. تالوملا ةقطنم 
( ناندع  ) رصق  .. ديدحلا كلم  كب  يولع )  ) رصق  .. روصقلا ىرت  مث   .. نمألا لاجر  ضعب 
اًعبط راطم  كانھ   .. يلخادلا راطملا  مث   .. ءاودلا كلم  يبأ  رصق   .. موحللا كلم  كب 
برھلا سجاھ  يموق  ىلع  رطیسي  ناك  يضاملا  يف   .. جورخلل رطضت  ال  ىتح 

.. ةرطخو ةعيرمو  ةقاش  نوكتس  راطملا  ةلحر   .. اوراث جراخلاب  نيرخآلا  نأ  ول  راطملل 
رومألا هذھ  فرعأ  انأ   .. اھیف نم  نوقزميو  تارایسلا  قيرط  رایغألا  ضرتعي  فوس 
عراوش عاعرلا  باج  امنیح  ةیسنرفلا  ةروثلاب  اًءدب  ةریثك  صصقلا   .. اًریثك أرقأ  يننأل 
ةروثلاب ءاھتناو   ، نیحمر ىلع  لابمال ) يد   ) ةریمألا ييدث  نوقلعي  مھو  سيراب 

ام ىلع  كافاسلا – )  ) ريدم دجو  امدنع  ؛  نيرشعلا نرقلا  تاینیعبس  يف  ةیناريإلا 
سدي نأ  الإ  الح  دجي  مل  مث  نم   ، اھیف وھو  قانعألا  قوف  ةلومحم  هترایس  ركذأ - 
ترعش تاملكلا  هذھ  بتكأ  انأو  ىتح  هابر ...!  .. دانزلا طغضيو  همف  يف  سدسملا 

!.. ءيش لك  يھنت  ةطغضو   .. دراب ندعم   .. كمف يف  سدسم  ةذل ...! ةريرعشقب 

لخاد ةصاخلا  مھتاراطم  اونبي  نأ  يموق  ررق   ، هذھ راطملا  ةلحر  نم  ةیشخ 
يف تلظ  تاراطملا  نكل   ، ةروثلا نم  رطخ  كانھ  دعي  مل  تقولا  عم   .. مھتاعمتجم

.. فرتلا لیبس  ىلع  اھناكم 

* * *

هسفنل مضیل  ددمتي  لقعتلا  نأب  رعشت   ، لقعتلا دودح  رخآ  قرتخت  امدنع 
ضوح يف  كتناثم  غارفإ  ىتح   .. ةباترلاو للملاو  دایتعالا  اھیلع  رطیسي  ىرخأ  اًدودح 

... المم ًالقعتم  ودبي  خبطملا 

ةرظنو  ، داحتالا ةيانب  يف  قالمعلا  بتكملا   .. دقعني غبتلا  ناخد   .. سلجملا
دعت مل  ىتح  اھتعمس   .. تاملك  .. تاملك  .. ةعاسلا تاقد   ... رابكلا نویع  يف  ةمكحلا 

.. ىنعم تاذ 

 «. .... خلإ  ... رایغألا لثم  انسل   ... خلإ  .. ةدحاو ةرسأ  نحن   » ـ

... فلألا ةرملل 

دجت نأ  ىدحتأ   .. مدنلاو لجخلاب  اھجزمي   .. ةالابملاب رھاظتي  مسار )  ) اذ وھ 
كناركذت ناتتیم  نانیع   .. بلصتملا تیملا  هجولا  اذھ  ىلإ  اھلیبس  ةدحاو  ةفطاع 



لجر  .. اریماكلا تاسدع  مھصنتقت  امدنع  يجراخلا  ملاعلا  كلذ  يف  ةلتقلا  نویعب 
طرق لجأ  نم  ةلفط  لتقت  ةأرما   .. ىھقملا ىلع  سلجي  مث  اھقیشعو  هتجوز  لتقي 
اھدنع  .. ثداوحلا تاحفص  يف  ةروصلا  رھظت  مث   .. هینج ةئام  نم  رثكأ  يواسي  ال 

.. نینیعلا نیتاھ  ىرت  فوس 

: ملكتي قمحألا   .. ملكتي مسار -  كلذك ـ  هنكل 

«. ...... يك يناھد  ام  فرعأ  اقح ال   » ـ

.... نویلملا ةرملل 

: كش نود  نم  ایصخش  هل  قوري  نانر  توصب  ربكألا  میكحلا  لوقي 

نمث عفدب  كب ) مازع   ) دھعتي فوس   .. انلكاشم يف  فرط  يأ  محقن  نحن ال   » ـ
«. .... خلإ  .. سكعلاو ينبا  وھ  كنبا   .. خلإ .... ـ لا

هتحبسم تابیبح  بعادي  وھو  ـ ...... لا نمث  عفدب  راقو  يف  دھعتي  كب ) مازع  و(
... ةیبھذلا

هنیناوق زرفأ  دق  عمتجملا  اذھف   ، ایبوتوي يف  موقلا  ةیلع  مضت  ةیلئاع  ةسلج 
.. هیلع رابكلا  قنح  بجوي  ام  لعف  وأ  أطخأ  دق  باش  كانھ   . همكاحمو ةصاخلا 
.. اھیلع وطست  وأ  ایبوتوي  نم  رخآل  ةيدرفلا  ةیكلملا  رمدت  نأ  يھ  انھ  ءاطخألا 
.. كب ىفطصمب  صاخلا  تیلإ )  ) لوم نم  اًءزج  رمدف  بارشلا  يف  طرفأ  دق  مسار ) )
مثإو رتوتو  ةراثإ  ىلإ  ةجاحب  كنكل   ، ةقرسلل ةجاحب  دحأ  ال   .. اًئیش قرس  امبر 
يقابلاو  ، انھ مئارجلا  رثكأ  ببس  وھ  ةقرسلاب  علولا  ءاد  وأ  ایناموتبلكلا   .. ةقرسلا

.. نونج ةظحل   ... كلذك اودوعي  مل  ءاقدصأ  نیب  ركس  ةظحل  يف  ثدحي 

مھافتلا نوكي  ةماعو   .. ةھباشم سلاجم  يف  اھتيوست  متت  تاعازنلا  هذھ 
.. ایبوتوي نم  جرخت  نأ  تافالخلل  ديري  دحأ  .. ال  اًرفاوتم ةیضرتلل  دادعتسالاو   ، اًرضاح

.. ةراثإلا

.. مثإلا

.. يدعتلا

.. دعاوقلا قرخ 

.. يدحتلا



... وباتلا رسك 

.. ةبغاشملا

.. ةفلاخملا

.. مدھلا

.. رتوتلا

.. نیلانيردألا

.. رییغتلا

.. درمتلا

.. لالحنالا

.. ةمدصلا

.. زیمتلا

.. ةشھدلا

.. ةبعللا مسا  وھ  اذھ 

نم ةثالثل  كرتو  اًملستسم  مسار )  ) مان  ، هذھك ةلیل  يفو  هذھك  بابسأل 
.. نوءاشي ام  هب  اولعفي  نأ  هقافر 

.. ىقمح اي  اًحاورأ  تسیل  يھ   .. فقوت الب  حاورألا  نورضحتسي   ، هذھك بابسأل 
اذھل . ideomotor effect ـ لاب ىعدي  ام  قيرط  نع  مكب  ثبعي  نطابلا  مكلقع  هنإ 

.. اذھ نوديرت  مكنأل  اجيولا  حول  كرحتي 

وأ ایلیفوركنلا  نع  ثدحت  لمكأ )  ) .. ًالیل رباقملا  يف  نوثبعي   ، هذھك بابسألو 
.. ينقفاوت كنأ  دقتعأو  ًايرغم  يل  ُدبي  مل  رمألا  نكل   ، ىتوملا ةعجاضم 

امدنعو .... مايأ ةثالث  نم  رثكأ  انھ  كیلع  ةاتف  يأ  يصعتست  ، ال  هذھك بابسأل 
اذھ نكل   .. مأسلا ببسب  هلوبقل  دادعتسا  ىلع  يھ  ام  ىدم  قدصت  نل   ، كل عضخت 

... كراھبنا ریثي  ال 



هسفنل مضیل  ددمتي  لقعتلا  نأب  رعشت   ، لقعتلا دودح  رخآ  قرتخت  امدنع 
..... ةباترلاو للملاو  دایتعالا  اھیلع  رطیسي  ىرخأ  اًدودح 

... ىمظعلا ةربخلا  برجأ  نأ  ديرأ  هذھك  بابسأل 

* * *

رھق عیطتسأ  يننأ  فرعأ   .. راكفألاو تالامتحالا  مالظ   ... ءارحصلاو لیللا  مالظ 
ةضايرلاو ءارثلا  ىلع  ةيذغتلا  ءوسو  بوحشلاو  رقفلا  رصتني  نل   .. انمجاھ ول  رباج ) )

.. رغصلا ذنم 

فتلي  .. رابصلا اياقبو  ةیكوشلا  تاتابنلا  نیب  ءارحصلا  طسو  يشمي  رباج )  ) نكل
نْیعقوتم كانھ  ىلإ  لانیمرجو  تعرھف   ، هب قاحللا  انم  بلطيو  ریغص  لت  ءارو 

.. أوسألا

* * *

جلاعأ  .. ينقذ قلحأ   .. ةوھقلا برشأ   .. نخدأ  .. يتناثم غرفأ  .. مونلا نم  وحصأ 
بصأ  ... راطفإلا لوانتأ   .. ةیقيرفإلا ةمداخلا  عجاضأ   .. اًعيرم ودبیل  يتھبج  يف  حرجلا 

... ةمامقلا يف  ززقملا  طیلخلاب  يقلأ  .. ةكوشلاب اذھ  لك  قزمأو  ضیبلا  ىلع  نبللا 
لخدأ  .. يقلح يف  يعبصإ  سدأ   .. رمحملا محللا  مھتلأ   ... قصبأ  .. كحضأ  .. بءاثتأ

يف يعبصإ  سدأ   .. كحضأ  .. طاسبلا ىلع  يتدعمب  ام  غرفأل  نيرال  مون  ةفرغ 
.. ةكيرأ قوف  فقأ   .. حنرتأ  .. صقرأ  .. اھنم عرجأو  رابلا  نم  يكسيو  ةجاجز  ذخآ   .. ينذأ
لك  ... ایبوتوي تایعامتجا  ىلع  ديزت  ال  يتلا  ةديرجلا  أرقأ   .. طاسبلا ىلع  بلقتأ 
نم اھتءارق  عیطتست  ال  ةماع  دئارج  كانھ  نكل   ، ةصاخلا اھتديرج  اھل  ةرمعتسم 

.. يدلج ىلع  تارطق  بصأ   .. نیتسجولفلا بوبنأ  جرخأ  .. فخس نم  اھیف  ام  طرف 

.. يبایث سبلأ   .. ةھدرلا يف  ًايراع  يشمأ   ... كحضأ  ... رضخلا نارینلا  ىرأ   .. يشتنأ
اذھ ىنعم  فرعأ  .. ال  ضیبلا اولتقا  لوقت : تاراعش  محفلا  ملقب  رادجلا  ىلع  مسرأ 

ىقیسوم ضعب  لغشأ   .. امنیسلا يف  نولعفي  اذكھ  مھنكل   ، ضیبلا مھ  نم  الو 
خارص درجم  هنأ  نورعشي  رابكلا   .. ماع ذنم  رھظ  يذلا  ديدجلا  عاقيإلا   .. مزاجروألا
نيذللا نییقارلا  لاتیم  ثيدلاو  لاتیم  يفیھلا  يعاقيإ  ىلع  نومحرتيو  نونجم 

.. ديدج نم  لكآ   .. ءيقأ  .. صقرأ  .. ارثدنا

وأ ينمھي  ةایحلا  يف  ءيش  َقبي  ملو   ، ءيش لك  اھیف  تلعف  ةدحاو  ةعاس 
! هديرأ

.. اھنم صلختلا  كنكمي  .. ال  مألا يھ  مألا  تلاز  ام  ایبوتوي  يف 



لكؤت ءایشأ   .. هل جاتحن  ام  يوحت  سایكأ  ةدع  ةلماح  لوملا  نم  ةدئاع  نيرال ) )
ام رثكأ  نأ  فرعأ   .. رافظألا اھب  ىلطتو  طبإلا  تحت  نھدتو  مشتو  نھدتو  برشتو 
ال  .. طابحإلا هنإ   .. للملا هنإ   .. هرثكأ نم  صلختن  نأ  ىوس   .. هب انل  ةجاح  ال  هتعاتبا 
.. نورق ذنم  اھعم  مني  مل  دارم )  ) نأ دقتعأ  ينكل   ، ةیسنجلا اھتایح  نع  ریثكلا  فرعأ 

كعجاضي امدنع ال   .. اھعم ًايدجم  دعي  مل  هتاذ  ورفادیبیللا  نأ  ةجرد  ىلإ  اھلم  هنأ  دبال 
ىطاعتت تنأف   ، دحأ كعجاضي  ال  امدنع   .. اھل ةجاحب  تسل  ءایشأ  عاتبت  تنأف   ، دحأ
لخدتت تنأف   ، دحأ كعجاضي  امدنع ال   .. رمخلا نم  ریثكلا  برشتو  ةسلخ  تاردخملا 

نأ ةمداخلا  نم  تبلطو  طاسبلا  ىلع  ءيقلا  نع  اًئیش  تلاق   .. نيرخآلا رومأ  يف 
. تلاق  .. ياوق ددبأ  يننإ  تلاق   .. ينلتقي فوس  نیتسجولفلا  نإ  تلاق   .. هفظنت

.... تلاق

: اھل تلق  تامدقم  الب 

«. .. دیصلا ةبرجت  يف  بغار  انأ   » ـ

...... ْتقھش

: اھانیع تعستا  دقو  رعذ  يف  تلاق 

«. .. اھلك ایبوتوي  يرتشتل  يفكي  ام  لاملا  نم  كعم  ؟ .. ءيش كصقني  لھ   » ـ

«. .. اھلوح امو   » ـ

ةلیل فلأ  نیطالس  نم  لحف  ناطلس  تاوھش  عبشي  ام  تایتفلا  نم  كيدل   » ـ
«. .. ةلیلو

«. .. اًضيأ نایتفلاو   » ـ

«. نیكابلا ىماتیلا  نم  شیج  نع  يرسي  ام  ةیلستلا  لئاسو  نم  كيدل   » ـ

«. .. كلذك مھدافحأو   » ـ

«. ؟ ةلكشملا ام  نذإ   » ـ

يذلا دیحولا  ءيشلا  تقو  ناح   .. ءيش لك  َّيدل   .. هلك اذھ  يھ  ةلكشملا   » ـ
«. .. هب رفظأ  ملو  هبرجأ  مل 

: ايریتسھ يف  تلاق 



!«. كابأ ربخأسف  عوضوملا  اذھ  يف  مالكلل  تدع  ول   » ـ

دومحم طاشن  اذھ   .. هتاباسح ماقرأ  عجاري  ارسيوس  يف  هنإ   .. انھ سیل  دارم ) )
ًانایحأ  .. نیتسجولفلا ىلع  هقفنأ  ام  فعاضیس  هنأ  ينعي  اذھ  نأل  ؛  لاح لك  ىلع 

.. جراخلا نم  دوقنلا  انل  لسريو  هتقو  عیضي  الأ  ىنمتأ 

: ٍّدحت يف  اھل  تلق 

«. .. اذھ نم  ىكذأ  وھ   .. ينوئش يف  لخدتي  ال  دارم )  ») ـ

: يھجو يف  اھعبصإب  حولت  يھو  تلاق 

نأب كل  حمسأ  انأ  دارم ..)  ) سیلو اباب )  ) كل ةبسنلاب  همسا   .. فلألا ةرملل   » ـ
اًدودح كانھ  نكل   ، كتقادصب ظفتحأ  يكل  امام )  ) ةملك نم  ًالدب  يمساب  ينيدانت 

«. .. اذھب كل  حمسأ  نل  انأو   ... اھزواجتت الأ  بجي 

... ةداج تسیل  اھنأ  روفلا  ىلع  كردت  كنكل 

اھنأ درجمل  ةظحل  يف  اذھ  ریغت  نأ  نكمي  ال  دارم ..)  ) همساو ماوعألا  هذھ  لك 
... ةمزاحلا مألا  رود  بعلت  نأ  تررق 

.. لبقت اھنأب ال  رھاظتلا  ديرت  اھنأل  لبقت  نل  نيرال 

... لبقي الأ  بجي  هنأل  لبقي  نل  دارم 

؟ ... نذإ



-٣-

.. نیطایشلا جرختو  رباقملا  حتفنت  امدنع  »

.. لوھسلا يف  لافطألا  مجامج  رثانتت  امدنع 

.. ءاغبلا الليردنس  سرامتو   ، مدلاب ةكئالملا  ةحنجأ  ثولتت  امدنع 

.. ناح دق  نیحلا  نأ  لوبزلعب  نلعي  امدنع 

... اًحيرتسم ينیع  ضمغأ  نأ  يننكمي  طقف  اھدنع 

«. ..... تومأو

مزاجروألا يناغأ  نم 

* * *

.. ةینونج ةعرسب  يرير ) و( يداش ) و( مسار )  ) لمحت يتلا  ةرایسلا  عفدنت 
.. اھسفن لوح  ةلحنلاك  رودت  اھلعجت  ةئجافم  ةلمرفب  فقوتت  مث  ةعرسب  عفدنت 

اھب تمدطصا  ول   .. يھام صخت  يتلا  يراریفلا  ةرایسلا  اھوحن  عفدنت  انھ 
لوح رودتل  ةظحل  رخآ  يف  دیلا  ةلمرف  بذجت  يھام  نكل   ... نیفصن اھترطشل 
كرحم مسار  ريدي  !... يھام اي  تنب  اي  .. اھلك ایبوتوي  هعمست  ليوع  عم  اھسفن 
قمحألا نكل   ، انھ نیلماعلا  رایغألا  نم  دحاو  مھد  ىلع  كشویف  عفدنيو  هترایس 

.. عفترملا فیصرلا  ىلع  بثو 

ول  . غلابأ وأ  انھ  حزمأ  ًالعف ال   .. اوشیعي نأ  ىلع  ءالؤھ  رصي  همھفأ  ام ال  ببسل 
. يئاشحأ قوف  رمت  ةرایسلا  تالجع  تكرتل  رایغألا  نم  تنك 

ىلع  .. مسار ةرایس  قحالت  تقلطناف  اھترود  نم  تغرف  دق  يھام  تناك 
اننأ ينعأ  ال   .. تومن ال  اننأ  يھ  ةلكشملا  نكل   .. مویلا ناترایسلا  رمدُتس  حجرألا 
جالعلل نوبھذيو  نوضرمي  رایغألا   .. ثداوحلاو ضرملا  نم  ربكأ  انرص  اننكل   ، نودلاخ

يف نیسوریكلاب  لمعت  تلاز  ام  يتلا  ةرایسلا  مھب  بلقنتف   ، ىفشتسملا يف 
تناكل نذإ  انھ ..! ةلوھسلا  هذھب  حاتم  توملا  تیل   .. ةرجشب مدطصت  وأ  ةعرتلا 
لتقت ال  عقت  امدنعو  اندنع  ةردان  ثداوحلا  نكل  ببسلا  فرعأ  ال   ... ىمظع ةراثإلا 

.. اًدحأ



بلقنت ام  ًابلاغ   .. بابشلا تارایس  نیب  ةفینع  ةدراطم  ىرت   ، رخآل نیح  نم 
ال فسألل  كنكل   ، ةایحلا ىلع  ةيداع  ریغ  ةراثإ  يفضي  اذھو  ناتنثا  وأ  ةرایس 

... مویلا يف  ةعاس  لك  ةرایس  بلق  عیطتست 

اذھ لكب  كركذي   .. ادج يدلب ) ایقوس و( ودبي  راحتنالا   .. فرعأ ال  ؟ .. رحتنن اذامل ال 
!.. .. ةیقوسلل اي   .. هسفن قرحي  هبح  يف  لشافلا  ىتفلا   .. رایغألا نع  فخسلا 
لعجي اذھ  لك  جاجدلا ..! تاذلاب   .. جاجدو يبعش  يحو  تفاخ  ءوضو  نیسوریك 

.. نيربسألا علتبت  يتلا  ةاتفلا   .. هلافطأ ماعطإ  يف  لشف  يذلا  بألا  .. صلقتت يتدعم 
.. ایحرسم اًقینأ  توملا  نوكي  نأ  دبال   .. ءارھلا اذھ  نم  ىقرأو  ربكأ  نحن 

كنكمي  ، لقألا ىلع   .. نورخآلا تمیلف  نذإ   .. نايواستم نيرخآلا  تومو  كتوم 
.. مھ كوري  نأ  نم  ًالدب  نوتومي  مھو  مھارت  نأ 

* * *

فیطل  ، يروسیم نم  يكيرمأ  لجر   .. نمألا لاجر  دئاق  زرجدور ) كيام   ) كل مدقأ 
فرطو ةزرابلا  تالضعلاو  ةزیمملا  مقاطلا )  ) ةصُق  .. عیفر رقشأ  براش  هل   ، رشعملا
ةیكيرمألا ةیماعلاب  مالكلاب  عتمتسأ  هعم   . ةرتسلا نم  زرابلا  ةیتيزلا  ءارضخلا  ةلنافلا 

عم  ، جرم يف  ىعرت  لوسك  ةرقب  راوخ  هنأك  ةطوطمملا  ةیفيرلا  ةنكللا  تاذ 
. هكحضت يتلا  ةئيذبلا  مئاتشلا  نم  ریثكلا  لامعتسا 

.. ال  .. نرقلا اذھ  لئاوأ  يف  مانتیف  يف  براح  دقو   ، زنيراملا نم  ناك  كيام ) )
نادیعب نادلب  امھف  ؛  اًریثك مانتیفو  قارعلا  نیب  طلخأ   .. قارعلا يف  براح   .. فسآ
ىطاعتن نحنو  ةرم  تاذ  يل  لاق   .. امھیف ةیساق  براجت  ناكيرمألل  تناك  نایصق 

: نیتسجولفلا

ناعرس  .. مزاللا نم  رثكأ  سانلا  طسو  اندجاوت  اننأ  قارعلا  يف  انتطلغ  تناك   » ـ
ةقلغم دعاوق  يف  اندوجو  فثكنل  ندملا  نم  انبحسناو  أطخلا  اذھ  انححص  ام 

«. .. طفنلا عبانم  لوح  ةنصحم 

«. .. قارعلا يف  متمزھ  مكنأ  يتامولعم   » ـ

: لاقو هسافنأ  عمجتسا  مث  اًریثك  كحض 

ةرطیسلاو ةیغاطلاب  ةحاطإلل  برحلا  انأدب   .. نییبوروألا لثم  ملكتت  تنأ   » ـ
، ایفرح هلك  اذھ  انلعف   .. نسح  .. ءالشأ ىلإ  ينغلا  دلبلا  كلذ  ليوحتو  طفنلا  ىلع 

«. ؟ رصنلل رخآ  مسا  دجوي  لھف 



«. ؟ ةیمھألا هذھب  طفنلا  ناك  لھ   » ـ

* * *

ءامس نم  ةأجف  لوريابلا  رھظ  مث  !.. .. هببسب اھانضخ  بورح  نم  مك   .. ناك  » ـ
انھ  .. لبون ةزئاج  لان  ماع ٢٠١٠  هل  لصوت  يذلا  يكيرمألا  يئایمیكلا  كلذ  .. ةیفاص

لورتبلا خویشل  انتنسلأ  جرخن  نأو  طسوألا  قرشلا  ىسنن  نأ  اننكمأ  طقف 
نكل  ، اودارأ ول  مھلورتب  اوبرشي  نأ  مھنكمي   .. مھیف يقیقحلا  انيأرب  مھربخنو 

!«. .. نمث هل  لوريابلا  ىلع  لوصحلا 

«. ؟ ةيرصملا راثآلا  لك  متعتبا  امدنع  اذھ  ناك   » ـ

انعفدو  ، هانيرتشا دقو  يضاملا  ىوس  عابُي  ام  نیيرصملا  ىدل  نكي  مل   .. معن  » ـ
نیسمخ ةدمل  دقع   .. ةلثامملا تاعمتجملاو  ایبوتوي  هتركتحا  يذلا  لوريابلاب  هنمث 

هذھ مكتارئاطو  مكتارایس  بسحت  فیك   .. ةایحلل مزاللا  لوريابلا  مكل  لفكي  ةنس 
تارایسلا  .. ماوعأ ةرشع  ذنم  لوريابلاب  كرحتت  تارئاطلاو  تارایسلا  لك  ؟ ... كرحتت

اًصیخر لورتبلا  راص  دقل   .. داك وأ  اھدھع  ىھتنا  دق  لورتبلاب  كرحتت  يتلا  تاكرحملاو 
!«. هب لمعت  يتلا  تالآلا  ةردن  يھ  ةلكشملا  نكل   ، ءاملاك

تناك فیك  ينمھي  ال   ... ءيش يف  ينینعي  يخيراتلا  سردلا  اذھ  نكي  مل 
... نوكنس امو  نآلا  نحن  ام  وھ  ينینعي  ام   .. هیلع نحن  ام  انرص  فیك  الو  رومألا 

.... يل اھمدقیس  يتلا  مھألا  ةمدخلا  ددصب  نآلا  نحن 

يتلا يبابسأ  هل  تمدق   .. دیصلا برجأ  نأ  يعسوب  ناك  اذإ  امع  هتلأس 
.. للملا مث  للملا  مث  للملا  طاقن : ثالث  يف  صخلتت 

: مزح يف  لاقو  اننیب  يمسرلا  يجاجزلا  ةفلكلا  زجاح  عضوو  هبولسأ  ریغت 

ةرماغملاو مايألا  هذھ  ةریطخ  فورظلا  نإ   .. كتعنمل تلواح  ولو   .. لیحتسم  » ـ
«. ةنومأم ریغ 

: قیض يف  تلق 

ءالؤھ  .. ثدحي ءيش  .. ال  مايألا هذھ  ةریطخ  فورظلا  نإ  نولوقت  تدلو  ذنم   » ـ
«. ينقدص  .. رثكأ فارخ ال  راوسألا  جراخ  نيذلا 

: غبت ةفافل  لعشي  وھو  لاق 



«. .. اھمادقأ تحت  هتقزمل  لفط  ىلع  ةبضاغلا  فارخلا  تعمتجا  ول   » ـ

..«. ؟ ةبضاغ فارخ  نع  لبق  نم  تعمس  لھ   » ـ

ببس الب  ًانایحأ  نوجاتھي  فارخلاك  مھنكل   ، بضغلا ىلع  ةردقلا  اودقف  مھ   » ـ
«. .. تاظحللا هذھ  ىدحإ  شیعن  نحنو   .. حضاو رربم  الو 

: للم يف  لاقو  غبتلا  ناخد  ثفن  مث 

(«. دارم  ) رتسم نم  اًحيرص  اًرمأ  َقلتأ  مل  ام  كل  حمسأ  نل   .. عمسا  » ـ

هثيروب ةفزاجملا  يف  بغري  ال  وھ   .. قفاوي نل  دارم )  ) رتسم نأ  فرعأ  تنكو 
... دیحولا

* * *

.. نیتسجولفلا ىطاعتن  ةلشلا  يقاب  عم  ةلیل  تاذ  تسلج  اذكھ 

... ناكملا ألمت  ةنھاولا  نومیللا  ةحئار 

ةراطق هیف   .. فافشلا يجاجزلا  بوبنألا  مھدحأ  ررمي   .. ضرألا ىلع  سلجن 
نمل اھلوان   .. كدعاس دلج  ىلع  تارطق  عبرأ  وأ  ثالث  بكست  مث  اھؤلمت  ةریغص 

... رظتنا مث   ... كراوجب

... صقارتي رضخألا  جھولا  ىرت  ىتح  رظتنا 

تطخ يتلا  تاعقنتسملا  يف  سخارسلا  قبع  ّرطق   .. نوكلا حئاور  لك  ّرطق 
سویلوي ءامدو  ارتابویلك  قرع  ةحئار  ّرطق   .. نینسلا نیيالم  ذنم  تاروصانيدلا  اھیف 

ّرطق  .. ةیمطافلا ةرھاقلا  يلایل  يف  شيواردلا  هلعشأ  يذلا  روخبلا  ّرطق   .. رصیق
تاصقار سيراب  تایناغ  لك  قبع  ّرطقو   ، انل اوكح  امیف  ةرھاقلا  تمھتلا  يتلا  نارینلا 
للستت يتلا  ةيویسآلا  رومنلا  سافنأ  لكو  ربنعلا  ناتیح  حئاور  لك  ّرطق   .. ناك ناكلا 
كالیللاو سجرنلاو  هیسنابلا  حئاور  ّرطق   .. اھتاذ شارحألا  ّرطق   .. شارحألا مالظ  يف 

.......... تیسن ؟ .. اذام مث   ... مث اًعم  حئاورلا  هذھ  لك  ّرطق   .. قبانزلاو

ام لك  نآلا  .. هتاذ نوكلاو  نامزلاو  ناكملا  دیس  تنأ  نآلا   ... انھ دعت  مل  تنأ  نآلا 
رمخلا بصتو   ، سوئك يف  راكفألا  برشت  نأ  كنكمي   ... كعم انھ  دوجوم  هب  تملح 

ام لك   .. ءوضلا مشت  نأ  كنكمي   .. اھارتو حئاورلا  مھتلت  نأ  كنكمي   .. كلقع زیلاھد  يف 
نعمتت امدنع  اھاسنت  كنكل  كل  رطخت  ةيرقبع  راكفأ   .. ةعجر ریغ  ىلإ  لحر  هتیشخ 
مھنأ ردقت  كنكل   .. كمف نم  جرخت  نأ  لبق  رخبتت  ادج  ةفيرظ  حازم  تارابع   .. اھیف



.. كانیع صخشتو  لوھذلا  يتأي  لیلق  دعب   ... نوكحضي اذھل   .. كحضت اذھل   .. اھوعمس
... تاعاس دعب  الإ  هنم  جرخت  نل  يذلا  قفنلا )  ) هنإ  .. ةظحللا يھ  هذھ 

تحكلا ةحارج  دعب  ًالیلق  ةبحاش  تناك   .. ينم برتقت  يك  لانیمرج  ــ  ترشأ ل
، يل ديدج  نبا  نم  صالخلل  ةثلاثلا  ةرملل  يضاملا  عوبسألا  اھترجأ  يتلا  غيرفتلاو 
تلق  .. نآلا رضخلا  نارینلا  طسو  صوغت  اھنأ  دبالف  ةمات  ماجسنا  ةلاح  يف  تناكو 

: اھل

«. .. اًراكذت رضحأ  نأ  ديرأ   .. ةبرجتلا ضوخأ  نأ  تررق  دقل   » ـ

: تفضأف اقح  ةروعذم  اھنأ  ُدبي  مل  نإو  عزج  يف  ْتقھش 

نم دعي  مل   .. الوجیلاكو نورین  هب  رم  ام  سفن   .. عتملا لك  انقذ  انھ  نحن   » ـ
«. .. نيذھ بیلاسأ  لثم  ةایحلا  ىلع  ةراثإلا  يفضي  ءيش 

: ةسماھ تلاق 

مھنیب انوأر  ولو  نونجب  اننوھركي  كانھ   .. اذھ فرعت  تنأ   .. رطخ اذھ  نكل   » ـ
«. ..... فوسف

 «. توملا  .. رطخلا  .. هديرأ ام  وھ  اذھ   » ـ

تاملك  .. ةراثإلا  .. رطخلا  .. ةملكلا هذھ  عامسل  ةوشنلا  نم  صلقتي  اھھجو  أدب 
.. انسوماق يف  دعت  مل 

لھ  .. اًریثك عوضوملا  نع  تأرق  انأ   .. دحلا اذھ  ىلإ  ًابيرغ  رشبلا  دیص  سیل 
نرقلا يف  هب  اًحومسم  ایضاير  ًاطاشن  ناك  نمشوبلا  لئابق  دیص  نأ  ملعت 
ةرثكل ةجیتن  بیكلا )  ) نم نمشوبلا  رخآ  ضرقنا  ماع ١٨٧٠،  يفو  ؟ .. يضاملا

..... دیصلا

انمد ال ام  هنولھاجتي  اوناك  رابكلا  نإف   ، ایبوتوي يف  ينوناق  ریغ  دیصلا  نأ  مغرب 
لام ىلع  ْدتعت  مل  املاط  ديرت  ام  لعفا  ماعلا : ایبوتوي  راعش  وھو   .. اًنلع هنع  فشكن 
انقتاع ىلع  عضت  ىتح ال  ارس  هقبأ  نكل  ديرت  ام  لعفا  مھألاو   .. ایبوتوي ناكس  يقاب 

.. ةقفشلاب رھاظتن  نأ  ءبع  انرئامض  ىلع  عضت  الو   ، نیمزاح ودبن  نأ  ءبع 

( مسار  ) .. ةلوجرلا تارابتخا  نم  اًعون  دیصلا  ربتعن  انرص  بابشلا ـ  نحن  اننكل ـ 
. اھیف نوشیعي  يتلا  ةفیخملا  قطانملا  كلت  نم  ةقطنم  ىلإ  ًالیل  للست   .. اھلعف
.. لیبقلا اذھ  نم  اًئیش  وأ  ةيرعشلا ) باب   ) ناك اًماع  نيرشع  ذنم  اھمسا  نأ  دقتعأ 

هقافرو ىضقو   ،( ایبوتوي  ) ىلإ هب  داعو  نیلطاعلا  رایغألا  ءالؤھ  نم  اًدحاو  فطتخا 



هدیب مسار )  ) ظفتحاو هولتق  مث   ، تارایسلاب فوطخملا  اذھ  ةقحالم  نم  ةعتمم  اًمايأ 
: ةضايرلا هذھب  ام  اًموي  ماق  يئاقدصأ  نم  دحاو  لك   .. اھطینحتب ماق  ام  دعب  ةروتبملا 

.. يلاثمأل هيري  نیمث  راكذتب  اھنم  داعو   ، رایغألا دیص  ةضاير 

: لانیمرج تلق لـ 

«. .. يعم نیتأت  فوسلو   .. مھنم دحاوب  يتأنل  جراخلا  ىلإ  قلطنن  ةلیللا   » ـ

غدغديو رھقلاب  اھرعشي  اذھ   .. رماوألا ردصأ  امدنع  ينبحت  تناك 
.. اھتیشوسام

امدنع  .. عیمجلا كللدي  امدنع   .. كتایح ةلیط  كل  اًرمأ  مھدحأ  ردصي  ال  امدنع 
ةبعللا كلت  بعلن  انك   .. ءيش ىلع  كمغري  نم  قشعت  كنإف   ، كمالحأ هفتأ  ققحتت 

.. ءيش يأ   .. ناك امھم  اھل  لاقُي  ام  ذفنت  نأ  ةاتفلا  ىلعو  تایتفلا  رمأن   .. اًریثك

.. ةسامح اھانیع  تعمل 

ملاعل للستت  نأ  لھسلا  نم  سیل   .. ةبسانم ةطخ  يف  ركفأ  تنك  ينكل 
ةسارحلا ةباوب  نم  رورملا  عیطتست  نأ  رسعلا  لك  رسعلا   .. جراخلاب ءارقفلا 

مھارت امدنع  نیھباشتم  نودبي  رباكألا  ءانبأو  ءارقفلا  نإ  ایبوتوي ..)  ) لوح ةمكحملا 
فوس  .. اًفسؤم ًاثداحو  ةدماھ  اًثثج   .. مالظلا يف  تاقلط   .. ةرئاط نم  مالظلا  يف 
ىلع نیيالم  ةدع  يبأ  لانيو   ، رابكلا تاسلج  نم  ةسلج  يف  ةلكشملا  لح  متي 
لك اذھ  .... يل قوري  ال  هنكل   ، هل قوري  لحلا  اذھ  نأ  دقتعأ   ... ضيوعتلا لیبس 

...... ءيش

؟ لعفأ اذام 



-٤-

(.. نیتسجولفلا  ) راقعل ةزیمم  ةمالع  تراص  يتلا  رضخلا  نارینلا  طسو  اًقراغ 
، ديزملا ًابلاط  كسأر  جرخت  مث  يشتنتو  اھیف  حبست  يتلا  ةدرابلا  ءارضخلا  رانلا  كلت 

: لانیمرج تلق لـ 

.. ؟ .. لانیمرجو نيرال  ءامسأ  نولمعتسي  ال  كانھ  مھنأ  نیفرعت  لھ   » ـ
(..«. تایطع و( ةیكز ) و( ةعتاب )  ) لثم ءامسأ  نولمعتسي 

.. اًریثك يل  قار  رمألا  نكل   ، طبضلاب ببسلا  فرعأ  .. ال  اًكحض ترجفناو 

: ةسماخلا ةوشحملا  غبتلا  ةفافل  نخدت  يھو  لانیمرج  تلاق 

«. ةقیتعلا تایلیثمتلا  كلت  يف  نويزفلتلا  يف  ًانایحأ  هارن   .. اذھ فرعأ   » ـ

لباكلا ماظن   .. تنأ هديرت  ام  طقف  ضرعي  يذلا  صاخلا  اننويزفلت  انل  نأ  ةقیقحلا 
نم  .. ةميرجلاو فنعلاو  سنجلا  مالفأ  ىلع  ٍلاع  لابقإ  كانھ   .. لزنملا امنیسو 
نكل  ، ةصیخرلا مھتانويزفلت  يف  مالفألا  تاذ  ىلع  نولبقي  رایغألا  نأ  بيرغلا 
رقفلا هببس  كانھ  فنعلا  بح  .. للملا هببس  انھ  فنعلا  بح   .. فلتخت بابسأل 
دیبعلا ةدھاشم  نوبحي  بعشلا  ةماع  و  امور  ةرطابأ  ناك  اذامل   .... توبكملا لغلاو 
ءاملع دحأ  تیل  ؟ .. ةمحر ءارقفلا  رقفلا  بِسْكُي  مل  اذامل  ؟ .. مھضعب نوقزميو 
جازم نع  اًمامت  ةرطابألا  جازم  فلتخي   ، يملع ردق  ىلع   .. اذھ يل  رسفي  عامتجالا 

.. ؟ ةوسقلا وھ  دحاو  ءيش  يف  ناجازملا  قفتي  اذاملف   ، بعشلا ةماع 

* * *

يف  .. ةيانعب ةطخلا  تمسر  دقل   .. كرحتلا تقو  ناح  دقو  ءاسم  ةرشاعلا  تناك 
، معن  .. ةیئاوشعلا مھقطانمل  لامعلا  لقنت  يتلا  ةرایسلا  لصت  ةرشع  ةيداحلا 

اًحابص نوتأي   .. اھب مایقلا  عیطتسن  ال  ًالامعأ  كانھ  نأل  ایبوتوي  يف  لامع  كانھ 
نوملكتي .. ال  فورظلا لك  يف  ةبقارملا  تحت  مھو   ، ًالیل اھب  نودوعيو  ةصاخ  ةلفاحب 
قلمتلاو ثبخلاو  تقملا  نم  اًجعزم  ًاطیلخ  مھنم  مشت  كنكل   ، مھنویع نوعفري  الو 

ىلإ برقأ  مھتلعج  رھقلا  نم  تاونس   .. ةھيركلا ةحئارلاو  توبكملا  بضغلاو 
... قحب ةعيرم  تانئاك  اوراص  ىتح  مھتیمدآ  نم  اًءزج  نودقفي  مویب  اًموي   ... شوحولا

ىلع ينیع  تعقو   .. مھعمجت ناكم  برق  مالظلا  يف  لانیمرج  عم  ترظتنا 
تناك  .. مجحلا يف  اھبراقت  ةأرما  ىلع  اھانیع  تعقوو   ، مجحلا يف  ينبراقي  لجر 



.. خيراتلا يف  ةلیح  مدقأ  يھ  لب   ، ةطیسب ةلیحلا 

.. ذذلت يف  رجروبماھلا  نم  ةریطش  مضقأ  لجرلا  نم  تاوطخ  دعب  ىلع  تفقو 

عم مدآ  ةحافت  تكرحت   .. ةریطشلا قمري  وھو  ناعستت  لجرلا  ينیع  تيأر 
.. هقير عالتبا 

: بیغرت يف  هل  تلق 

«. ؟ ةمضق ديرت  لھ   » ـ

.. دري ملو   ، محل ةعطقل  مھدحأ  هوعدي  بئذك  رذح  يف  يل  رظن 

: اًسمھ تلق  مث  يلوح  ترظن 

سارحلا دحأ  انآر  ول   ... رادجلا اذھ  فلخ  َلاعت   .. انھ اھكیطعأ  نأ  عیطتسأ  ال   » ـ
«. كل ةلكشم  تناكل 

.. تفقوو بيرقلا  رادجلا  فلخ  تعرسأ   .. ریكفتلل ةصرف  هل  كرتأ  ملو 

ىلع ناتبلصتم  هانیعو  لیسي  هباعلو  تعقوت  امك  يل  رھظ  ةقیقد  دعب 
: ةریطشلا

!«. .. اھتاھ  » ـ

ملو  ، يدي يف  يتلا  ةریطشلا  هذھ  يف  صخلت  هملاع  لك  هرظنم ..! حبقأ  ام 
.. هلوح رودي  امع  ءيش  يأ  فرعي  دعي 

دیمرق ةعطقب  هسأر  ىلع  توھ  مث   ، رادجلا لوح  اھرودب  لانیمرج  تراد  انھ 
نأ ىلإ  ترطضا  دقو   ، هدتعت مل  اھنأل  ًالھس  اذھ  نكي  مل   .. اھتبیقح يف  اھتفخأ 
روفلا ىلعو   .. ةمزاج ةمساح  نكت  مل  ىلوألا  ةبرضلا  نأل  ؛  نیترم هسأر  ىلع  يوھت 
ةقاطب كانھ  نأ  بایثلا  هذھ  ةيزم  .. انأ اھتيدتراو  هبایث  عزن  ىلع  مالظلا  يف  اَّنواعت 
يفخي اذھ   .. سأب ال   ... سأرلا ىلع  تیكساك )  ) كانھ  .. اھنم لك  بیج  يف  ةيوھ 

.. هجولا ملاعم  مظعم 

ةأرملا برق  تفقو  مث   ، فجترت يھو  ينم  ةریطشلا  لانیمرج  تلوانت 
.. ةراتخملا

ىلع تيوھ  دقل   ... رادجلا  .. جاردتسالا  ... ًابيرقت تاوطخلا  تاذب  ويرانیسلا  رركت 



انبایث انیفخأ   .. لانیمرج اھسبلتل  اھبایث  نم  اھتدرج  مث   ، دیمرقلا ةعطقب  ةأرملا  سأر 
.... رومألا لھسي  ديدج  نم  اذھو  براشيإب  اھسأر  فلت  ةأرملا   .... رجح تحت  ةیلصألا 

! ةرماغم نم  اھل  اي 

! ةوشنلا  .... يقورع يف  قفدتي  نیلانيردألاب  رعشأ  طقف  نآلا 

الف ًالیلق  يبلق  أدھیل  ةریبك  تاعرج  يف  ءاوھلا  بعأ  تحرو  ءامسلل  ترظن 
! فقوت كیلع  اب  فقوت ..!  .. يردص نم  بثي 

.. نیبیئك نيریقف   .. مھنم ةأرماو  لجر  ىلإ  انلوحت  دقو  ةلفاحلا  ىلإ  دعصن  نآلا 
.. ؟ ةحيرم تارماغملا  نإ  لاق  نم  نكل   ، ةنشخ ةحئارلا   ، ةھيرك بایثلا 

يكيرمأ يدنج   .. شیتفت طاقن   .. ةیجراخلا تاباوبلا  وحن  ءطبب  كرحتت  ةلفاحلا 
عضت كنكل   .. ىرت الو  نوري  امدنع  فعضلا  ةظحل   .. انھوجو ىلع  تافاشكلا  طلسي 

... سأرلا ءاطغ  يفو  بایثلا  ةراذق  يف  كتقث 

نمو نوتأي  نم  نوفرعي  اودوعي  مل  موقلا  ءالؤھ  نأل  ةلفاحلا  يف  انفرعي  دحأ  ال 
ًابلاط يبأب  لصتأس  يننأل  ؛  لھسأ اذھ  نوكیس  ةدوعلا  يف  بغرن  امدنع   .. نولحري

(.. ایبوتوي  ) ىلإ اندیعي  نم  انل  لسري  نأ 

نع اًزجاع   ،( ةبتعلا  ) يف اًرصاحم  هسفن  دجو  امدنع  يداش )  ) عم اذھ  ثدح 
ةرئاط هل  لسرأ  مث   ، بابسلا ضعب  قلطأ  يذلا  تالاصتالا  كلم  هیبأب  لصتا   .. ةدوعلا
قلحت ةرئاطلا  تحار  امدنع  اًعورم  ایمارد  دھشملا  ناكو   ، زنيراملاب ةصاخ  رتبوكویلھ 
ذاقنإلا لاجر  ىلدت  امنیب   ، سوءرلا قوف  اھصاصر  ةقلطم  ةبتعلا )  ) قوف ايدومع 

... هدیصو يداش )  ) اولمحیل لابحلاب 

يأ واو ..!  .. كتزإلا ةھلآ  نم  ينثو  هلإ  اھنأك  سوءرلا  قوف  ةرئاطلا  تعفتراو 
! ةراثإ

: ينذأ يف  لانیمرج  تسمھ 

«. .. محتست نكت  مل  ةأرملا  هذھ   .. ةھيرك بایثلا  ةحئار   » ـ

نم انجرخ  نأ  دعب  انفرصت  نسح  الإ  نآلا  انیمحي  دعي  مل   .. تمصلاب اھترمأ 
ال مھنإ   .. انھوجول اورظني  نأ  نود  انتايوھ  زنيراملا  لاجر  صحفت  نأ  دعبو   ، ةباوبلا

دیكأت نم  عون  وھ  هب  نوموقي  ام  نكل   .. لخدي نم  مھملا   .. جرخي نمیف  ًالعف  نوققدي 
.. عاعرلا اھيأ  دئاقلا  وھ  نم  اوفرعتلف   .. رثكأ روضحلا ال 



* * *

.. رمحألا بكوكلا  مادقأ  اھؤطت  ذإ  سمشلا  قحسنت  »

.. اًفوخ ةكئالملا  خرصت 

.. يل تنأ   .. يتسيرف تنأ 

.. سارتفالا دعب  يايالخ  نم  اًءزج  ریصت  امدنع  طقف 

«. .. ةيدبألا ىنعم  فرعت  اھدنع 

مزاجروألا يناغأ  نم 

* * *

.. تقولا ضعبل  توفغ  يننأ  دقتعأ   ... ءارحصلاو  .. ةرماغملا ةراثإو  تمصلاو  لیللا 

تفلت مف  نم  رخبلاو  ةھيركلا  ةحئارلا   .. لانیمرج نم  وندت  ةھيركلا  ةحئارلا 
لجر اذھ  اھتالیثم :  مسار  فصي  امك  وأ   ... كلذك يھ  ایحيرشت   .. ةأرما  .. هنانسأ

! رثكأ بوقثم ال 

: سمھت  .. يفلخلا دعقملا  نم  لطي  نینت  اھنأك  لانیمرج  نم  اھسأر  برقت 

«. ؟ ةباش اي  ةراجیس  كعم   » ـ

ًابلك نأ  ول  كتاساكعنا ...! ةجاذسل  اي   .. ال نأ  اھسأر  لانیمرج  زھت  ةروعذم 
... لكشلا اذھب  تفرصت  امل  كممشتي  اًروعسم 

«. ؟ لكؤي ءيش  يأ  كعم   » ـ

... حوتفم هیفوب  فلخ  سلجت  اھنأ  ةأرملا  هذھ  دقتعت  ام  ببسل 

ةریطش اياقب  اھلوانت  ايروعش  الو  هلمحت  يذلا  سیكلا  يف  اھدي  لانیمرج  دمت 
... رجروبماھلا

لوقت  .. يسنج هبش  ذذلت  يف  اھكولت   .. عشج يف  ةریطشلا  نم  مضقت  ةأرملا 
... عورأ ةایحلا  تراصل  ةراجیس  تدجو  ول  اھنإ 



«. ؟ كب يوازمحلا  دنع  نیلمعت  لھ   » ـ

دغو هنإ  ةأرملا  لوقت   .. معن نأ  اھسأر  زھت   ... اھل هلوقت  ام  لانیمرج  فرعت  ال 
تدصتقا دقل   .. فرح لك  ىلع  قفاوأ  ينكل  يبأ  قيدص  لجرلا   .. بلك نباو  صلو 

... فاصوألا نم  ریثكلا 

: ةیبرعلا يتغل  لقث  نم  صلختلا  ًالواحم  ةنوشخ  يف  لوقأو  اھل  تفتلأ 

«. ؟ هدنع لمعت  اھنأ  تنمخ  فیك   » ـ

 «. .. ةریطشلا هذھ  لمحت  اھنألو  ؛  ةحیلم ةباش  اھنأل   » ـ

ةمث  .. لانیمرج نقذ  ىلع  اھلمانأ  فارطأب  ضبقتو  عمق  لكش  ىلع  اھدي  دمت 
لفجت اذھل   ... يعیبطلا كولسلا  زواجتت  ةكرحلا  هذھ  يف  ةحيرم  ریغ  ةسمل 
.... معانلا اھدلج  شدخت  ةليوطلا  رافظألا  نأ  دبال   .. ًانابعث تسمال  اھنأك  لانیمرج 

: ةأرملا فدرت 

عجاضي ةینازلا  نبا   .. يراوجلا نم  شیج  هيدل   .. تاحیلملا تاباشلا  بحي   » ـ
نإ  .. هنولكأي ام  هنكل  نیتسلا  زواجت  هنأ  عم   .. ًانایحأ دحاو  شارف  يف  تایتف  ثالث 

«. .. اسنرف نم  نیجزاط  ایموي  هنایتأي  ديدجلا  ءاودلا  كلذو  ازوكاتسإلا 

نأ لیحتسم  ورفادیبیل ..)  ) .. هدروتسي يبأ  نأل  ديدجلا  ءاودلا  مسا  فرعأ  تنك 
نایتإ ىلع  رداقلا  راقعلا  اذھ  ءاج  مث  ارجایفلا  تناك  ماوعأ  ذنم   .. ةأرملا هقطنت 

مھتوھشو  ، نومرھي الو  نوخیشي  ال   .. اًدبأ ایبوتوي  لاجر  بوتي  ال  اذھل   .. تازجعملا
ىلع رایغألا  عم  الإ  مھتصرف  نودجي  ال  رابكلا  نكل   ، قيرغإلا ةھلآك  ةيدبأ  ءاسنلل 

وأ كذوفن  وأ  كلام  وأ  كتوتف  قيرط  نع  ةأرملاب  رفظت  تنأ   .. بابشلا سكع 
يتلا ةیعیبطلا  ةوتفلا  نوكلمي  الو   ، لاملاو ذوفنلاو  ةوطسلا  رابكلا  كلمي   ... كتوطس

.. ریقاقعلا اھعنصت  ال 

: ةأرملا لوقت 

ةرشع ذنم  هتأرما  سملي  مل  هنكل   ، موي لك  تایتف  ثالث  عم  ماني  ةینازلا  نبا   » ـ
رودي ام   .. يتبیبح اي  انھ  رارسأ  دجوت  ال   .. هلك اذھ  فرعأ  فیك  يننیلأست   .. ماوعأ

.. كعم اھلعف  هنأ  فرعأ   .. يلجخت .. ال  نیملعت امك  ةدیحولا  انتیلست  وھ  ناردجلا  نیب 
كب يوازمحلا  ربصي  نل   .. تقدص امل  لعفي  مل  هنأ  فحصملا  ىلع  يل  تمسقأ  ول 

«. .. ةمعانلا ةرشبلا  هذھ  ىلع  عوبسأ  نم  رثكأ 

: تلاقو اھمف  تحسمو  ةوقب  تأشجتف  ةریطشلا  نم  تغرف  مث 



ةحیبق انأ   .. يندارأو هدنع  لمعأ  تنك  مرمریب ...)  ) .. اًضيأ قوذلا  طحنم  هنإ   » ـ
مغلبلا نأك   ، ينبلط دقو  ًالمث  ناك  هنكل   .. لجر يأ  بذجي  ام  َّيف  سیلو  درقلاك 

نع عنتمت  نأ  انم  ةأرملا  عیطتست  ال   .. ةقصبم ىلإ  جاتحاو  هقلح  يف  دشتحا 
ةذيذل ةركف   .. هتوطس يھ  امبر   .. فوخلا وھ  امبر   .. ببسلا فرعأ  .. ال  كب يوازمحلا 

نإ ةباش  اي  يلوقت  .. ال  اًمئاد نیلبقت  كنأ  مھملا   .. تنأ كديري  يرثلا  قالمعلا  اذھ  نأ 
.. اھدعب ىواھتي  دودح  فرشلل   .. كتایحو ال   .. تقولا ةلیط  تامغرم  اذھ  نلعفي  نم 
مك كردأف  هتوھش  تلاز  دقو  يل  هرھظ  رادأ  مث   ، تاظحل يب  درفنا  ريزنخلا  نأ  مھملا 
قوف نم  يب  ىقلأ  ىتح  ةیلاتتم  تالكر  همدقب  ينلكرو  أیقت  اذكھ   .. ةرفنم انأ 
ًابابس ينبسي  حار   .. يبھو كب  فسوي  مالفأ   .. ةميدقلا مالفألا  كلت  لثم  ملسلا 
اوءاج مھلك   .. ءامسلا نم  اوتأي  مل  ءالؤھ   .. لجرلا اذھ  لصفو  لصأ  فرعأ  انأ   ... اًعذقم
فیك اوفرع  مھ  امنیب  مئاھبلاك  ءایبغأ  انك  انلھأو  اننكل   ، تاقبطلا لفسأ  لفسأ  نم 

 «. .... اًنھد طلزلا  نم  نورصعي 

 : تلاقو يوحن  ترظن  ةبرعلا  مالظ  يف  مث 

«. ؟ كلذك كب  يوازمحلا  دنع  لمعت  لھ  ؟ .. .. عدجلا اي  تنأو   » ـ

: نشخلا توصلا  تاذبو  رذح  يف  اھل  تلق 

«. .. كب دارم   » ـ

.. يبأ  .. دارم نع  ديدج  ءيش  ةفرعم  تقو  ناح 

: تلاقو ةبرعلا  مالظو  تمص  تقزم  ةلولھص  تقلطأ 

روفلا ىلع  اذھ  تفرع  ئھ ....! ئھ  ةلاجرلا ...! دیس  اي  مھنم  تنأ  نذإ   » ـ
كب يوازمحلا  دنع  لمعت  يھ  قفوو ...! الإ  عمج  ام   .. معانلا كتوص  تعمس  امدنع 

اھبرضیس كب  دارم  ناك   .. ةبیصم تناكل  سكعلا  ثدح  ول   . كب دارم  دنع  تنأو 
رخآ امتنأ  اذكھ  ئھ ....! ئھ   .. طایسلاب كقزمیس  كب  يوازمحلا  ناكو   ، ةمزجلاب

!«. امكنع نوضار  رباكألا   .. ماجسنا

ماھفتسا تامالع  دجأو  دارم  كولس  ركذتأ  تأدب  دقو   . ةبیجع تامولعم  تناك 
.. كانھو انھ  اھظحلأ  مل 

.. ؟ ًالعف كلذك  رمألا  نإ  مأ   ، ةحصلا نم  اھل  بیصن  تاعاشإ ال  قلطت  ةأرملا  لھ 

.. لاملا ينیطعيو  اھضفرأل  رماوألا  يل  ردصي  يذلا  لجرلا  وھ  دارم  ؟ .. مھي اذامو 
هبسانأ نل   .. يبأ قالخأ  نع  ًالوئسم  تسل  انأ  ؟ ... يقالخألا هكولس  ةیمھأ  ام 



.... لاح لك  ىلع 

: مالظلا يف  تلاقو  ةأرملا  توص  ضفخنا  انھ 

هنيديرت ال  يذلا  لفطلا  ىوس  ملاعلا  يتأي  ال   .. هنم تبجنأ  اذھ  مغرب   » ـ
تعطق  .. ةدالولا ةعاس  يدحو  تنك   .. ًالعف مارح  نبا   .. هسافنأ قھزت  نأ  نیعدتو هللا 
هیمدق نم  عیضرلا  تعفر  مث   ، شارفلا راوج  اھتدجو  ةئدص  نیكسب  يرسلا  لبحلا 

نبا  . ةایحلا يف  هقحب  بلاطي  مارحلا  نبا   .. رثختملا مدلاب  ةثولم  محل  ةلتك   .. هتلمأتو
«. .. هل هلعفأ  ام  كانھ  نكي  مل   ... نانحلاو ءفدلاو  ءاوھلاو  ءاذغلاب  بلاطي  مارحلا 

: قلق يف  لأست  لانیمرج  توص  الع  طقف  انھ 

«. ؟ تلعف اذام   » ـ

.. لعست  .. جرشحتي اھردص   .. هیف امب  جرجرتي  اھردص   .. كحضت  .. ةأرملا كحضت 
... قصبت

.... اھریخش دعاصتيو  فلخلا  ىلإ  اھسأرب  يقلت  مث 

.. ةروعو ةرارملا  اھتداز  يتلا  ةحیبقلا  اھحمالم  ىلع  ضكرت  قيرطلا  لالظ 
... اھتامسق ىلع  روفحم  رخآ  يرجح  قيرط 

... يلغي يمد   .. يمد يف  ةوشنلا  دعاصتت 

.... لتقلا  .. توملا  .. ءاقشلا اذھ  لك   .. ملألا اذھ  لك   .. يلایخ تبھلأ  اھتاملك 

اذھ  ... ةوشنلا ملأ  نم  يناسل  تضضعو   ، لانیمرج دي  ترصتعاو  يدي  تددم 
..... نآلا هلمع  عیطتسأ  ام  لك 



-٥-

...... رایغألا ضرأ  لخدن  نحن  نآلا 

(.. ایبوتوي  ) راوسأ فلخ  انيراوت  موي   ، نمز ذنم  هانكرت  يذلا  رخآلا  ملاعلا 

.. اربش

... اھیلع نوقلطي  اذكھ 

يف ٍساق  بيرغ  نینر  مسالل   .. امنیسلا مالفأ  يف  الإ  اھرأ  مل  يتلا  اربش 
.. نییكيرمألا عماسم  يف  يدنارج  وير  وأ  يردام  ارییس  نینر  هل  نأ  دبال   .. يعمسم
يك لانیمرج  لـ  ریشأف   ، نیبكارلا ضعب  لجرتيو  ماحزلا  طسو  ةلفاحلا  فقوتت 

.. اھب سأب  ةيادب ال  انھ   .. يعم لجرتت 

يف اھل  مسا  يتلا ال  هوجولا  بوذت  اذكھ   .. فرعأ ال  ؟ .. ةأرملا كلت  تبھذ  نيأ 
... ماحزلاو مالظلا 

ةسیئرلاو ىلوألا  ةحئارلا   .. دھاشملاو تاوصألاو  حئاورلا  نم  بیجع  طیلخ 
لحولاو تالوكأملا  نم  ةبيرغ  حئاور  تباذ  ةحئارلا  هذھ  يف   .. قرعلا ةحئار  يھ 

.. ءامدلا امبرو  ةيرشبلا  تالضفلاو 

زرأ ةموك  كانھ   .. ةمعطألا نم  طئالخ   .. ةمعطأ اھقوف  تسدكت  تابرع  كانھ 
( يسكسك  ) مسا اھیلع  نوقلطي  مھنأ  دقتعأ  ءاضیب  ةینیجع  ةدام  نم  ةموكو 

ةعاب كانھ  راص  نمز  ذنم   .. يھ ام  فرعت  ةنخاس ال  تابورشمو  يفسويو  لاقتربو 
اًھینج نوسمخ  اھنمث  فكلا  مجحب  ةجاجز  ؟ .. هذھ رمخ  يأ  نكلو   ، رومخلل نولئاج 
رطع تاجاجز   .. كلذ نم  رثكأ  هرعس  ناكل  ًالوب  اذھ  ناك  ول  مخضتلا ..! اذھ  لك  عم 
كرتشم لماع  رمحألا  لوحكلا  نأ  دقتعأ   .. هھنك ةفرعم  نكمي  امب ال  تألتما  ةميدق 

ال ًالمع  ناك  عراشلا -  يف  رمخلا  عیب  اذھ –  نإ  دارم  لاق   .. لئاوسلا هذھ  لك  نیب 
ندعملا لكآتي  امك  رقفلا  يف  لكآتت  قالخألا  نكل   ، اًماع نيرشع  ذنم  هروصت  نكمي 

موقلا ءالؤھ  بیصي  ال  يلیثیملا  لوحكلا  نأ  برغألاو   .... ءاملا هقوف  رطقي  يذلا 
ذالوف نم  مھدبكف   ، رجح نم  مھتدعم  تناك  ول   .. هلك ملاعلا  يف  لعفي  امك  ىمعلاب 

.. ءابرھك لباك  يرصبلا  مھبصعو 

هنأ نومعزي  امب  ةئیلم  ةریطش   .. رئاطشلا نم  ةموك   ... ىرخأ ةلكشم  رئاطشلا 
اذھب اھعیب  نكمأ  امل  نارئف  دابكأ  هذھ  تناك  ول  اًھینج ...! نورشع  اھنمثو  ةدبك 



... رعسلا

موقلا ءالؤھ  نأ  وھ  ملاعلا  اذھ  يف  ةقیقد  دعب  اھل  تلصوت  يتلا  ةصالخلا 
نوبرشي مھنأب  نورھاظتيو  اًمحل  نولكأي  مھنأب  نورھاظتي   .. ءایحأ مھنأب  نورھاظتي 

مھل نأب  نورھاظتي   ... مھلكاشم اوسن  مھنأو  اولمث  مھنأب  نورھاظتي  عبطلابو   ، اًرمخ
.. للزلاو ةئیطخلا  يف  قحلا 

... رشب مھنأب  نورھاظتي 

* * *

الإ ملاعلا  اذھ  يف  دعي  مل  ایبوتوي ..)  ) يف انسفنأ  انلزع  اذامل  مھفأ  طقف  نآلا 
ذنم  .. ةشحوتم ىعوج  ةظحاج  نویع  اھنم  لطت  يتلا  ةبحاشلا  هوجولا  الإو  رقفلا 
ىتح  .. اًمامت نویسنم  مھف  مویلا  امأ   ، قوقحلا ضعب  نولاني  ءالؤھ  ناك  اًماع  نیثالث 

وأ دلوم  ىلع  لصحي  نأ  عاطتسا  نم   .. مھنم لكل  ةيدرف  ةلكشم  ءاملاو  ءابرھكلا 
.. لمحتي نأ  هیلعف  الإو   ، تمعنو اھبف  اًرئب  رفحي 

ایبوتوي يف  اندنع  ةبوصخلا  لدعم   .. قدصت ال  ةعرسب  اورثاكت  مھنأ  بيرغلا 
ةرشع لجرلا  بجني   .. ديازتم عافترا  يف  مھتالدعم  امنیب   ، اًرفص ریصي  نأ  كشوي 
ةدايزلا نكل   ، عون يأ  نم  ةیبط  ةيانع  دجوت  ال  هنأل  ةسمخ  مھنم  تومي  لافطأ 
تافصولاو باشعألا  ىلع  نودمتعي  مھنأ  ودبي   .. ءيش لك  مغرب  ةرمتسم 

نكل  ، ةیلایخ هراعسأو  قوسلا  يف  ءاودلا  لك  ركتحي  يبأ   .. اًقلطم اًدامتعا  ةیبعشلا 
تقو لك  يف  يرتشي  نم  كانھ  نأ  وھ  دلبلا  اذھ  زغل   .. يرتشي نم  اًمئاد  كانھ 
نأ روصت  امدنع  حجرألا  ىلع  قمحأ  سكرام )  ) نأ كل  تبثي  ام  وھو  ؛  رعس يأبو 

.. ءارشلا ىلع  نيرداق  ءارقفلا  اھیف  دوعي  ةظحل ال  يف  يتأیس  نزاوتلا 

لضفأ ةایح  يف  مھل  دیحولا  لمألا  وھ  نيدلا  نأل  ؛  نيدتم موقلا  ءالؤھ  ضعب 
الب نوبرك  ىلإ  لوحتیف  تومي  مث   ، هتایح ةلیط  ءرملا  بذعتي  نأ  نكمي  .. ال  توملا دعب 
ال ةرمعلل  ةبھاذلا  تارئاطلاو  نوریثك  نونيدتم  ایبوتوي  يف  اندنع   .. باقع الو  باوث 
لك اودقفي  نأ  نم  ایبوتوي  ةداس  فوخ  وھ  دقتعأ -  امك  ببسلا –  نكل   ، فقوتت
رئاطش نوعاتبي  ماحزلا  اذھ  طسو  مھسفنأ  اودجیل  اوحصي  نأ   . ةظحل يف  ءيش 

نم ریبك  ددع  ىلإ  جاتحي  رمألا  نإ   .. رمحألا لوحكلا  نوبرشيو  نارئفلا  دبك  نم 
مویلا ریسعلا  نم  هنأ  ةصالخلا   .. دوسألا ریصملا  اذھ  بنجتت  يك  ةیعدألاو  تارمعلا 

... هتاذ دح  يف  نيدتلا  ضرغب  اًنيدتم  دجت  نأ 

* * *



لخاد مظنملا  يعامجلا  بورھلا  تایلمع  نويرصملا  نورمتعملا  لصاو  »
وبودنمو ةمركملا  ةكم  ةنيدم  قدانف  دحأب  نولماعلا  ئجوفو   ، ةيدوعسلا يضارألا 
نيرمتعملا عیمج  بورھب  يضاملا  سیمخلا  موي  ةلحرلل  ةمظنملا  ةكرشلا 

وأ دحأ  مھب  رعشي  نأ  نود  ًالیل  اًرمتعم  مھددع ٧٢  غلابلا   ، قدنفلاب نیمیقملا 
ةرازو لیكو  يرشعلا  ةماسأ  لاق   . ةصاخلا مھتاقلعتم  جورخ  ءانثأ  مھدھاشي 
رفسلا ركاذتو  مھتازاوج  اوكرت  نيرمتعملا  نأ  ةیناثلا  ةعقاولا  يف  بيرغلا  ةحایسلا :
سیبوتألا قئاس  ىلع  ءادتعالاب  نورمتعملا  اھیف  ماق  يتلا  ىلوألا  ةعقاولا  سكع 

«. .. رفسلا تازاوج  ىلع  لوصحلل  ؛  ةلحرلل ةمظنملا  ةكرشلا  بودنمو 

خيراتب ٢٦-٨-٢٠٠٧ يوارصم  عقوم 

* * *

ترعش ينكل   ، انل راظنألا  تفلن  الأ  انیلع   .. نیلھاذ عومجلا  طسو  يشمن  انك 
.. اھیف انیسفنب  انیقلأ  يتلا  ةرماغملا  هذھ  ةماخضب 

يبشخ صفق  كانھ   .. ریشت ثیح  ىلإ  رظنأف  ةیبصع  يف  يدي  لانیمرج  دشت 
هذھ نوعاتبي  سانلا  نأ  ةبیصملا   .. رظنملا ةعشب  جاجدلا  دولج  نم  ماوكأ  هیلع 

انحضفت فوس   .. اًدیعب اھرجأو  يقلح  ىلإ  تعفترا  يتلا  ةراصعلا  مواقأ   .. ءایشألا
مل اننأ  ىأرل  انھجو  يف  مھدحأ  ققد  ول   .. هذھ ةيریتسھلا  ةیلاعفنالا  اھتقيرطب 

.. اًموي عوجلا  فرعن 

: انيداني عئابلا 

يدؤت دولجلا  هذھ  )؟ .. رفز  ) ىلع راضخلا  ُهطت  مل  ىتم  نم   .. خأ اي  َلاعت   » ـ
«. .. اًمامت ضرغلا 

.... بیغرتلا لیبس  ىلع  اھب  حوليو  دلجلا  نم  ةخلس  عفري 

جاجدلا نيأ  نكل   .. ةحنجألا  .. سوءرلا  .. كلذك ةجئار  جاجدلا  لجرأ  نأ  ودبي 
ال  .. طقف دلجلا  اھوسكي  ماظع  ىلإ  ودبي  امیف  لوحت  مھجاجد  ىتح  ؟ .. هسفن

.. ءاشحأ الو  تالضع 

تانعللا هقحالتف  ؛  هب رفيو  عیب  ةصنم  ىلع  نم  اًئیش  طقتلي  برجأ  لاض  لفط 
.. هفلخ بشابشلا  رياطتتو 

نم كانھ   .. ةعطقلل هینج  ةئامب  عابت  ةلمعتسملا  ةخستملا  بایثلا  نم  ماوكأ 



رالودلا راص  دقو  اذھ  قدصأ  .. ال  ام اًموي  رالودلا  نم  اًرعس  ىلعأ  ناك  هینجلا  نإ  لوقي 
نل صیمقلا  اذھ  نمث  نأل  ؛  مخضتلل فیخم  جذومن  اذھ   .. اًھینج نیثالث  يواسي 

. تاھینجلا تائمب  ددحُت  ءایشألا  راعسأ  نأ  دجت   ، اذھك ببسل   . لاحب رالود  عبر  زواجتي 
. ةقیقحلل برقأ  اھرابتعاب  لاح  لك  ىلع  ةضياقملا  نولضفي  مھنأ  دقتعأو 

ششعلا نم  ةعومجم  نیب  لغوتن  يك  هذھ  قوسلا  ةقطنم  نم  جرخن  نآلا 
اھیف صوغت  ةلتبم  ضرألا   .. باشخألا اياقبو  وبمابلا  نم  ةعونصملا  وأ   ، حیفصلا
نأل رذح  يف  يشمأ   .. ةحفاطلا يراجملاو  لیسغلا  اياقبو  لحولا  نم  جيزم   .. كامدق

.. راحتنالا نم  عون  انھ  رثعتلا 

يف يل  نكحضي  رظنملا  تاعشب  تارذق  ءاسن  فقت  ششعلا  باوبأ  ىلع 
سرامت ال  اھنكل   ، نمز ذنم  نیثالثلاو  ةسمخلا  تزواجت  نھرغصأ  نأ  دقتعأ   .. ءارغإ

.. لاملا لجأ  نم  لب  ؛  جاوزلا يف  اھرخأت  ببسب  اھتنھم 

.. ةیقیقح ةرھاظ  راص  هنكل   ، ءاغبلا ةحابإب  نوناق  يأ  ردصي  مل  يملع  ردق  ىلع 
... فرعلا نم  ىوقأ   .. نوناقلا نم  ىوقأ  راص 

نس كانھ  دعت  ملو  ةاتفلل  اًماع  نیعبرأ  تراص  دق  تناك  جاوزلا  نس  نأ  فرعأ 
جاوزلا طورش  تراصف  اھايإ  ةيداصتقالا  تابالقنالا  دحأ  ثدح  مث   ، لجرلل جاوز 
فوس  .. بتارلا الو  نكسلل  يعاد  اھدنعو ال  ؛  كب لبقت  نم  دجت  نأ  يفكي   .. لھسأ

تضفخنا اذكھ   .. ام لكشب  مھقزر  نودجي  فوس  لافطألاو  هسفنب  دحاو  لك  ىنْعُي 
.. ديدج نم  جاوزلا  نس 

* * *

.. مزاللا نم  حبقأ  هلك  اذھ  ناك 

.. مزاللا نم  عشبأ 

... بجي امم  ةیعقاو  رثكأ 

فتلت  .. لایخلا اھدلوي  يتلا  ةراثإلا  لك  ىلع  نطعلاو  حبقلا  فحزي  امدنع 
... ئلآللا نیب  براقعلا  فحزتو   ، رامثلا لوح  ةیلیفطلا  ةكئاشلا  نوصغلا 

، ةرشع ةثلاثلا  نس  يف   .. اھتفرع ةاتف  لوأ   .. يھ ةیكيرمأ   .. يتاك اھمسا  ناك 
ترفظ مث   ، عقاولا نمو  ةایحلا  نم  ربكأ  تناك   .. يدبألا يسنامورلا  ملحلا  يھ  تناك 

، تيأر اذامو   ، تفرع اذام  اھدنع   .. ةلتبملا ئطاشلا  لامر  قوف  ةلیللا  كلت  يف  اھب 
عقاولا نأ  تفرعو   ، لحولا يف  فحزأل  بمیلوألا  ممق  نم  تيوھ  ؟ .. تممش اذامو 



... روصتت امم  حبقأ 

... رفنو هفطتخن  نم  فطتخنلف   .. لحرنو انتمھم  نم  يھتنن  نأ  بجي 

.. يراوج يشمت  يتلا  لانیمرجب  ةیلابم  ریغ  اھنیعب  زمغتو  يل  رظنت  ةاتف 

.. ةركف يل  ترطخ  انھ 

دیكأتلاب مھ   .. نيرطخ اونوكي  نأ  نكمي  روكذلا  امنیب   ، شھ لھس  دیص  انھ 
.. نورطخ

اًدیحو تیشم  اذكھ   .. ينع تدعتباف  ىرخألا  يھ  اھتمھف  لانیمرج  نأ  ودبي 
ةدحاو ينیعب  تیقتناف   ، ةوھش بلاط  نع  نثحبي  تافقاولا  تایتفلا  ثیح  ىلإ 
لمحتت نأ  اھیلع  نوكیس   .. ةيدسجلا اھتوق  ساسأ  ىلع  الإ  اھرتخأ  مل   .. نھنم

.. ةيامرلل اًفدھ  ریصت  امبر  .. ءارحصلا طسو  تارایسلاب  ةفینع  ةدراطم 

ةضيرع  .. ٍهاو يحيرشت  قراف  الإ  ركذلا  نع  اھزیمي  ال  رظنملا  ةعشب  ةاتف 
يھ دیكأتلاب  دارم ..)  ) هبشت تراصل  ًابراش  ْتقصلأ  ول   .. ماظعلا ةمخض   ، نیبكنملا

.. حلصت

لدت ةنوشخ  هیفو  بسانم  همجح   .. معن  .. فغش يف  اھدعاس  ىلإ  ترظنو 
سیكلا حتفأ  امدنع  جازملا  تاسلج  يف  دحأ  ينبذكي  نل   .. هردصم ىلع 

هنأب هومھتاو  يمار  نم  اورخس  دقل   .. دعاسلا اذھ  مھیلع  ضرعأل  يكیتسالبلا 
.. ةقمنم ءاسلم  تناك  اھنأ  ببسلاو   ، رباقم سراح  نم  دیلا  عاتبا 

لسغت مل  رفص  نانسأ  نع  ةفشاك  تكحضو  اھتفقو  يف  تلدتعاف  اھنم  توند 
: ریبخلا ةجھلب  اھل  تلقف   .. ماوعأ ذنم 

«. ؟ مك  » ـ

ةزھجألا فلغي  يذلا  موفلا )  ) كاكتحاب كركذي  باصعألل  قزمم  حوحبم  توصب 
: ةیبرھكلا

«. .. هینج يتئامب  اھلك  ةلیللا   .. اًنیسمخ ذخآ  انأ   » ـ

«. ؟ نيأ  » ـ

: تلاقو انلوح  نم  ةمدھملا  ينابملا  ىلإ  تراشأ  مث  ةعاقر  يف  تكحض 



 «. .. ناكم يأ   .. كمأ نیع  اي  يعاتب  رصقلا  يف  ـ « 

: ةالابمالب تلاق  اھنكل   ، يبیج يف  يدي  تددم 

«. .. وھ لب   .. انأ سیل   » ـ

.. اھلام ىلع  يلوتسيو  اھیمحي  داوق  نم  اھل  دبال  اًعبط   .. بئارخلا ىلإ  تراشأو 

«. .. يمع هنإ   » ـ

ةاتفلا تبذج  اذكھ   .. دیعب نم  فقوملا  بقارت  لانیمرج  تدجوف  ءارولل  ترظن 
ضعب لباقت   ، رخآل نیح  نم   .. ةملظملا بئارخلا  طسو  لغوتن  انیضمو  اھمصعم  نم 

ال ةبلعب  نوكسمي  وأ   .. ةحئارلا هيرك  وجنابلا  نونخدي  ءاصفرقلا  نیسلاج  ةیتفلا 
: مھدحأ انيداني  رخآل  نیح  نمو   .. اھب ام  نومشي  اھاوتحم  فرعأ 

!«. لضفتا  » ـ

ماھم سرامت  ةلماع  ةأرما  اھنإ  .. انل اوضرعتي  ملف  ةاتفلا  نوفرعي  مھنأ  ودبي 
... دحأ اھقياضي  نأ  بدألا  نسح  نم  سیلف  ؛  اھتفیظو

«. .. كمامأ اذ  وھ  اھ   » ـ

يف  .. لئام رون  دومع  راوج  فقي  رعشلا  بیشأ  ةثجلا  مخض  لجرب  اذإف  ترظنو 
دقتعأ  .. ةرایس ةتسوس )  ) نم هعنطصا  فیس  هتضبق  يفو  ةقالمع  ةيدم  همازح 
كانھو  ، ءاضیب ةباحس  اھیطغت  ةفلات  نیع  هل  ةجنس ..)  ) مسا هیلع  نوقلطي  مھنأ 
امدنع نكل   ، داوقلا ىلإ  هنم  يجطلبلا  ىلإ  برقأ  ودبي   .. لوطلاب هھجو  عطقي  حرج 

.... رخآو ليدوم ) ) نیب قراف  الف  رشبلا  ةلاثح  نع  ملكتن 

: ةنوشخ يف  تلقو   ، ةاتفلا مصعمب  كسمأ  انأو  هنم  توند 

«. .. ةدحاو ةرم   » ـ

.. اًھینج نیسمخ  يبیج  نم  تجرخأو 

قصب مث   ، ةدحتملا تايالولا  ةنازخ  تايوتحم  درجي  وھ  امنأك  تارم  ةدع  اھَّدَع 
... ًالصأ اناري  هنأ  ُدبي  مل  ديدج  نمو   .. همازح يف  لاملا  سدو  ًابناج 

: اھترونت كفت  يھو  ةاتفلا  ينتلأس 



«. ؟ انھ  » ـ

«. .. لوجخ انأف  داعتبالا  لِّضفأ   » ـ

... يعم تضمو  ةعیقر  ةیلاع  ةلولھص  ْتقلطأ 

ةفئاخ انب  قاحللا  لواحت  لانیمرج  ىرأف  فلخلل  رظنأ  تنك   ، ينیع فرطب  طقف 
.... اھتایح تاظحل  أوسأ  شیعت  اھنأ  دبال  نارئفلاو  بئارخلا  هذھ  طسو   .. ةرثعتم

: ملكتتل اھمف  ةاتفلا  تحتف   . ًابيرقت اندحو  انرص  اًریخأو 

«. ....... آلا ِهتنا  ملھ   » ـ

اھتملعت دي  فیس  ةبرضب  اھقنع  روذج  ىلع  تلھنا  ةیلاتلا  ةظحللا  يف  ينكل 
... ناتصخاش اھانیع  طقف   .. كارح الب  ضرألا  ىلع  تطقسف  )؛  ايدوبمك  ) ترز امدنع 

بئارخلا تقرتخا  ام  ةزجعمب   .. ينيدانت لانیمرج  تعمس  ةیلاتلا  ةظحللا  يفو 
.. اھیف نیعمجتملا  نیطاعتملا  لكب 

: اًثھال اھل  تلق 

«. .. انھ نم  انجرخي  نم  لسرت  يك  يمأ  بلطأس   .. رمألا ىھتنا   » ـ

... يتمھم اھب  زجنأس  يتلا  ةيدملا  جرخأل  يبیج  يف  يدي  تددمو 

ءالؤھ نم  ةرشع  تيأرف  ينیع  تعفر   .. ةكرح انعمس  ةظحللا  هذھ  يف 
: لوقي نم  تعمسو   .. انب نوطیحي  بابشلا 

!«. ایبوتوي نم  ناذھ  انم ...! اسیل  امھنإ   » ـ



يناثلا ءزجلا 

ة ـــــ سيرفلا



-١-

... سنجلا دعب  ام  ملحو   .. ةبیبحلا يتینرق 

الإو ءارھلا  اذھ  رركت  ال   .. سكعلا لقت  الف  نیموي  دعب  تومأس  يننأ  فرعأ 
يتینرق  .. نمز ذنم  اذھ  لعفأ  مل  انأ   .. ةریخأ ةرم  ملحأ  ينعد   . يتاوطمب كتنعط 

... سنجلا دعب  امو   .. ةبیبحلا

؟ ءيش لك  عاض  ىتم  ذنم 

.. فرعأ ال 

ىھتنا ىتم  اًدبأ  فرعت  ال   .. بورغلا ةعاس  سمشلل  كتبقارم  رمألا  هبشي 
قفشلا مد  برست  ىتمو   ، ءایشألا تدربو  ءوضلا  تھب  ىتم   .. لیللا أدبو  راھنلا 

نأ كنكمي  ال   .. ءيش لك  يناوجرألا  نوللا  داس  ىتم  الو   ، قفألا ثولي  رمحألا 
... لیللا ءاج  انھو   ، راھنلا ناك  انھ  لوقت : نأ  كعسوب  سیل   .... اھنیعب ةظحل  كسمت 

نیب قرافلا  ناك  ةرم  لك  يفو   .. عاطقنا الب  ءوست  تناك  رومألا  نأ  ركذأ  طقف 
يھأ مغمغي : وھو  ةلیل  لك  هنیع  ءرملا  ضمغي  اذل  ؛  اًفیفط مویلاو  سمأ  عضولا 
ضعبو ىوأملاو  ماعطلا  دجت  نأ  كعسوب  لاز  ام   .. ةنكمم ةایحلا  تلاز  ام  .. ةشیع

.. دغ نكیلف  نذإ   .. جالعلا

توقب رفظلا  نع  زجاع  كنأو   ، ةلیحتسم ةایحلا  نأ  كردتل  موي  تاذ  وحصت  مث 
.. هاوأم وأ  دغ 

.... ةباجإب رفظت  الف  كسفن  لأست  ؟ .. اذھ ثدح  ىتم 

* * *

.. لیللا فصتنم  ناك  دعوملا 

عراش لكشت  ىضم  امیف  تناك  يتلا  ةقیتعلا  ششعلا  نیب  يقيرط  قشأ 
ىلع تارایسلا  هیف  يشمت  عساو  عراش  انھ  ناك  هنأ  ركذأ   .. معن اربش .) )

ال بلكلا  نبا   . ام اًموي  امنیس  انھ  تناك  هنأ  ىلع  مھنيز )  ) عم تنھارت   .. نیبناجلا
. لطابلاب لداجي  هنكل   ، ًالصأ امنیس  ىنعم  فرعي 

ام ركذأ  لقألا  ىلع  ينكل   .. مأ ال امنیس  انھ  تناك  نإ  ركذأ  اًضيأ ال  انأ   ، ةحارصب



هیف كنكمي  مالظ  كانھ  ناكو   ، كرحتت ادج  ةقالمع  روص  كانھ  تناك   .. امنیسلا يھ 
ال ينكل  اھیف  ناتنثا  وأ  ةبرجت  يل  تناك  هنأ  ودبي   .. ةلوھسب شیشحلا  نخدت  نأ 

.. نم عم  ركذأ 

.. لیللا فصتنم  ناك  دعوملا 

يف رامسملا  سأر  سدأ  طقف   .. هحتفأ فیك  فرعأ  انأ   .. قلغملا ورتملا  باب 
هفرعي لخدملا  اذھ   . ريزنجلاف لفقلا  حتفنیف  رجحب  قدأو   ، ئدصلا يموكحلا  لفقلا 
نكمتي نأ  ديرن  . ال  جورخلا دنع  هقلغن  نأ  ىلع  صرحن  اننكل   . يلثم لیللا  دالوأ  لك 

.. ضرألا تحت  يرسلا  انملاع  لوخد  نم  دحأ 

ةنطع ةیلاخلا  ةملظملا  تارمملا   .. لخادلا ىلإ  لسنأو  ديدحلا  راتسلا  حيزأ 
.. ةحئارلا

.. رونلا ةرئاد  عستتل  يدي  عفرأو  ًالعشم  لعشأ 

َّفَك ذنم  اھرمأ  ىھتنا  دقل   .. ةدماھ شوحوك  ةبرخلا  ورتملا  تابرع  فقت  كانھ 
كانھ دعت  مل   ... اھاوسو ایبوتوي   .. مھتارمعتسم ىلإ  اولحرو  اھلامعتسا  نع  ةداسلا 
ةمئانلا ةئدصلا  شوحولا  هذھ  تفقو  ةياھنلا  يف   .. ءابرھك كانھ  دعت  مل   .. ةنایص
ةدوجوم اھنأ  نوفرعي  ال  بابشلا  ضعب   .. ةیناث كرحتت  نل  اھنأ  حضاولا  نمو   ، دبألل

.. ًالصأ

زاجنإ مظعأ  اذھ  ناكو   ، ةرھشلا ةقئاف  تابرعلا  هذھ  تناك  ام  نمز  يف 
ایبوتوي دالیم  عم  نمازت  هنكل   . راھناو ىعادت  ىتم  فرعأ  ال   . روھد ذنم  ةموكحلل 
هدعب  .. لقأ وأ  اًماع  نیسمخ  عورشملا  اذھب  اومعن  سانلا  نأ  دقتعأ   . حجرألا ىلع 

.. ةلاضلا بالكلل  ىوأم  راص 

. ةلاض بالك  كانھ  دعت  مل  مث 

.. اناوس دعي  مل 

!.... هاوأ  ... سنجلا دعب  ام  ملحو   .. ةبیبحلا يتینرق 

(... انیم و( سورحم ) و( يلوتم ) و( رھاظلا ) دبع   ) .. نوفقي اوناك  كانھ 

(: انیم  ) فتھف ؛  يتماق نمو  ءاجرعلا  يتیشم  نم  ينوفرع 

 «. اًریثك كانرظتنا  يحلا  حیسملاو  رباج ..)  ) اي مالس   » ـ



حیسملا  ) عون نم  مسقب  قطني  مل  ام  انھ  دحاو  يأ  نيد  فرعت  نأ  كنكمي  ال 
لدت ال  ةدياحم  ةيداع  تراص  ءامسألا  ىتحف  هللا،  لوسر  ىلع  ِّلصي  وأ   ،( يحلا

انعمتجمل ةدیحو  ةيزم  كانھ  تناك  ول   . خلإ دامع ..) (.. ) ضوع (.. ) ديرف  ) .. ءيش ىلع 
ةاواسملا ةنج  تققحت  دقل   . ةینيدلا ةقرفتلا  همسا  اًئیش  فرعي  ال  هنأ  يھف  اذھ 

ىھتنا ذنم   .. اًحومج ةفسالفلا  رثكأ  نھذب  ردي  مل  بیجع  لكشب  نكلو   ، ةیفئاطلا
ىواس ذنمو   ، جیلخلا نم  نیيرصملا  لك  داع  ذنمو   ، لوريابلا رصع  أدبو  لورتبلا  رصع 

نإ فرعي  دحأ  دعي  ملو   ، يرصملا ركفلا  ىلع  طفنلا  ریثأت  ىھتنا   ، عیمجلا نیب  رقفلا 
كدعاس فشكني  وأ   ، ةرمعل بھاذ  كنأ  نلعت  امدنع  الإ  ایحیسم  وأ  اًملسم  تنك 
اًحشرم ناك  يذلا  عضولا  لعتشال  لورتبلا  رصع  ءاھتنا  الول   .. بیلصلا مشو  رھظیل 

... نيرشعلاو دحاولا  نرقلا  لئاوأ  يف  راجفنالل 

: يھجو يف  رھاظلا ) دبع   ) فتھ

«. )؟ كولف  ) كعم لھ   » ـ

ءاھلبلا ال ءالؤھ  ؟ .. انأ يعم  نیتسجولف )  ) .. يمیشایخ نم  ًایبان  ًاتوص  تقلطأ 
(... كولف  ) هنأ اوررق  اذل  ؛  ةلماك ةظفللا  قطن  نوعیطتسي 

«. ؟ ... ـ لا نب  اي  نيأ  نم   » ـ

: هل اھتفذقو  ةموغلم  ةراجیس  تجرخأو  يبیج  يف  يدي  تسسد  مث 

«. .. يعم هذھ   » ـ

: فتھو رخآ  ًایبان  ًاتوص  قلطأ 

 «. .. ةضورلا مايأل  اندع   .. لیمج  » ـ

دعي مل   .. ناخدلا نم  ةفیثك  ةباحس  قلطأو  ءيش  لك  مغرب  اھلعشأ  هنكل 
نط ىلإ  ةجاحب  هنأ  كش  الف   ، يبصعلا زاھجلا  اذھ  يف  ریثأتلا  ىلع  رداقب  ءيش 
دیس وھ  نیتسجولفلا   .. نیتسجولفلا  . يتقو طاسبناب  رعشي  يك  شیشحلا  نم 
مھنإ  .. نیتسجولفلا راھنأ  لیست  ایبوتوي  يف  كانھ  ؟  هب انل  نيأ  نم  نكل   ، تاردخملا

ءاملا ال ریبانص   .. لاجرلا لوبو  ءاسنلا  ثمط  هنإ   .. هنوقرعي مھنإ   .. هنوبرشيو هنولكأي 
نوقسي  .. نیتسجولفلا يف  مھمادقأ  نولسغي   .. نیتسجولف لب   ، ءام اھنم  لزني 

نم لب  ؛  ةاواسملا لجأ  نم  نوكت  نلف  ام  اًموي  ةروث  تثدح  ول   .. نیتسجولف مھبالك 
.. نیتسجولفلا يف  يعیبطلا  مھقحب  نیمورحملا  ةبلاطم  لجأ 

امدنع ال ةصاخ   . هب قثأو  هبحأ  يننأ  فرتعأ   .. عدج هنكل  يجطلب  رھاظلا ) دبع  )



انأ  .. ایبوتويو لوريابلا  ددصب  هتطخ  انل  يكحي  حوريو   ، يضرملا سجاھلا  كلذ  هرواسي 
اًئیش لعفي  نل   .. اًئیش لعفي  مل  وھ   . يركفلا ءانمتسالا  نم  اًعون  رطاوخلا  هذھ  ربتعأ 
ذفن ول  هرظتنت  يتلا  ةیمنھجلا  عتملا  فصو  يف  تقولا  يضقي  اذل   .. قالطإلا ىلع 

.. كلت لوريابلا  ةطخ 

: هعبصإب هنذأ  ِكّلسي  وھو  يلوتم )  ) لاق

(..«. زيرت تناس   ) ةحتف دنع   .. كانھ انرظتني  نامیلس   » ـ

اننكل  .. قالطإلا ىلع  ءيش  يأ  لوقت  ال  ةخستملا  ةئدصلا  تاتفاللا  تناك 
. صقارتملا بھللا  ءوض  يف  انتاھاجتا  ديدحت  ىلع  نيرداق  انرص 

جاجز حول  الو  دحاو  دعقم  اھیف  دعي  مل  يتلا  ورتملا  تابرع  ىلإ  انبثو  اذكھ 
مالظلا يف  ضكرن  انحرو   ، ىرخألا ةھجلا  ىلإ  مث  بیضقلا  ىلإ  انبثو  اھنمو   ، دحاو

.. ةحتفلا كلت  نيدصاق 

.. مھانيأر انھ 

. هتلشو يمویب )  ) مھنأ روفلا  ىلع  انكردأ  دقو  كانھ  نوفقي  ةسمخ  اوناك 

لیسي مدلاو  اًروعذم  بایثلا  قزمم  اًدحاو  انيأر   ، لعاشملا ءوض  ىلع  مھطسو 
.. هفنأ نم 

.. نامیلس ىلع  اوضبق  دقل 

* * *

.. ىوأم الب  ةایحلا  ءرملا  لمحتي  نأ  نكمي 

.. لكأم الب 

(.. مايأ ةعضب  امبر   ) برشم الب 

.. بایث الب 

.. فقس الب 

.. ةبیبح الب 



.. ةمارك الب 

(.. ةیفص ءانثتساب   ) ةرسأ الب 

.. ةجالث الب 

.. فتاھ زاھج  الب 

.. نويزفلت زاھج  الب 

.. قنع ةطبر  الب 

.. ءاقدصأ الب 

.. ءاذح الب 

.. ليوارس الب 

.. نیتسجولف الب 

.. يركذ ٍقاو  الب 

... عادصلل صارقأ  الب 

.. رزیل رشؤم  الب 

.. مالحأ الب  ةایحلا  لمحتي  هنكل ال 

.. مالحأ الب  شیعلا  برجأ  مل  يتلوفط  ذنم 

يف لمأت  تنأو  ًالیل  كینیع  قلغت  نأ   .. ءيش نم  مرحُت  نأ   .. اًئیش رظتنت  نأ 
.. ءيشب اًدعو  ىقلتت  نأ   .. ءيش

الب ایحأ  نأ  َّيلع  نأ  يھو   ، ةیساقلا ةقیقحلا  تكردأ  نيرشعلا  نس  يف  طقف 
.. مالحأ

.. موي دعب  الو  اًدغ  الو  مویلا  .. ال  يبحاص اي  ءيش  كانھ  نوكي  نل 

لیي ــــــ ءيش ) ال   ) ـــــ يیییي ـ ؟ ) رظتنت اذام   ) ـــ يیییییییییيوط رضاح  كتایح 



.. ٍساق

لفطلا كلذ  عم  ةريرم  ًابرح  ضوخأ  نأ  َّيلع  نأ  تكردأ  تاظحللا  هذھ  يف  طقف 
.. ؟ مالحأ ال  : » هیمدقب ضرألا  لكريو  خرصي  جعزملا  لفطلا   .. يلخاد يف  جعزملا 

«. ؟ فیك

هعفصأ ةلیل  لك  يف  ينكل   ، ينضعيو ينبرضيو  ءيذب  بابس  يف  قلطني  مث 
كنم هوذخأ  دغلا   .. دغ كانھ  نوكي  نل  ـ ...)...(  لا نبا  اي  مالحأ  ال   .. سرخي نأ  هرمآو 

وأ فقس  وأ  بایث  وأ  برشم  وأ  لكأم  كدنع  نوكي  الأ  تلبق  امك  لبقت  نأ  كیلعو 
وأ ءاقدصأ  وأ  قنع  ةطبر  وأ  نويزفلت  وأ  فتاھ  وأ  ةجالث  وأ  ةرسأ  وأ  ةمارك  وأ  ةبیبح 

.. رزیل رشؤم  وأ  عادصلل  صارقأ  وأ  يركذ  ٍقاو  وأ  نیتسجولف  وأ  ليوارس  وأ  ءاذح 

.............

... ماني مث  ءيذبلا  بابسلا  نم  ديزملا  قلطي 

.. ٍساق لیي  ــــــ ءيش ) ال   ) ـــــ يیییي ـ ؟ ) رظتنت اذام   ) ـــ يیییییییییيوط رضاح 

* * *

ةجنسلاب حولي  وھو  مھنم  رھاظلا ) دبع   ) مدقت اذل   .. ىوقألا الو  عجشألا  نكأ  مل 
: اًجرشحتم اًرتوتم  جرخف  ايوق  نوكي  نأ  دارأ  توصب  لاقو  اھلمحي ،  يتلا 

ناكرحتي  .. نیبیضق ىلع  نيراطقك  نحن  نمز  ذنم  )؟ .. يمویب  ) اي ديرت  اذام   » ـ
«. .. نایقتلي امھنكل ال  امھضعب  سكع 

: لاقو قصب   .. اًكحاض رجفناو   ، ةبس يمویب  قلطأ 

رثكأ اھتبكرو  اًدیج  اھركذأ  انأ  ؟ .. تارھاعلا دالوأ  اي  تاراطقلا  ةفرعمب  مكل  نم   » ـ
ثثجلا تناك  اھدنع   ، ةثداح عقت  امدنع  الإ  يقتلت  ال  تاراطقلا  تناك   .. ةرم نم 

!«. لوقحلا يطغت  ءامدلاو  ةقزمملا 

.. حیملتلا دح  زواجت  دقل   .. اًحضاو همالك  ناك 

هعفر  .. قالمعلا بلكلا  ةثج  جرخأو  نامیلس )  ) هلمحي يذلا  لاوجلا  يف  هدي  دم 
قرعلاب ةللبم  روكتت  نیسأرلا  تاذ  ةلضعلا  تيأرو   ، لیقثلا هنزو  مغرب  هقنع  نم 

: بھللا ءوض  يف  ةعمال 

 «. .. انمزلي اذھ   .. انل ةملاكملا  هذھ   » ـ



اذھ لك  دعب   .. نونجم عئاجلاو  ةيواخ  ةدعملا   .. اًضيأ اذھ  لمحتنل  نكن  مل 
.. ؟ مايأ ةثالث  نئامكلا  هل  بصنن  انللظ  يذلا  بلكلا  انم  عیضي   ، دھجلا

ىلع عراوشلا  يف  بالك  كانھ  دعت  مل  ؟ .. رخآ ًابلك  دجت  نأ  نكمي  ىتم 
سافنأ عم  حازملاو  بئارخلا  يف  ءاوشلا  ةوشن   .. نارئف ال   .. ططق ال   .. قالطإلا
انرظتني ناك  اذھ  لك   ... رھش ذنم  ةمرتحم  ةلكأ  قذت  مل  يتلا  ةیفص ) .. و( شیشحلا

.. اذھ ـ ).....( لا نبا  َرن  مل  ول 

: ورتملا تارمم  هل  تجترا  توصب  خرصو  هباصعأ  رھاظلا ) دبع   ) دقف انھ 

ىلع تومنسو  اندحو  انل   .. انل بلكلا  اذھ  ـ ..!)...(  لا دالوأ  اي  نورتس   » ـ
!«. هتثج

... داغوألا ءالؤھب  محتلنل  اًعیمج  انبثو   ، روفلا ىلعو 



-٢-

.. ةثالث وأ  نیموي  لالخ  تومأس 

تدلو انأ   .. يمامأ ةاجنلل  ةصرف  ال  هنإ  كل  لوقأ  ؟ .. اذھ تفرع  فیك  ينلأست 
.. ةلاحم ال  ایبوتوي )  ) نم مداقلا  ىتفلا  يب  رفظي  فوسلو  اًرساخ 

ذیبنلا قاذم  ءرملا  ررمي  امك  يناسل  ىلع  يتایح  قاذم  ررمأ  اذھل   .. ركذتأ اذھل 
.. ةجاجزلا تغرف  امدعب  رملا 

يف ينكل   ، حئاورو ًابتكو  رعش  تایبأو  تاملكو  اًھوجوو  نكامأو  ءایشأ  ركذتأ 
... ءاسن ركذتأ  لاوحألا  بلغأ 

* * *

(... ةزع  ) ناك اھمسا 

؟ نآلا اھركذتأ  اذامل 

.. انتراح ةیصان  ىلع  زبخلا  عیبت  تناك  ةزع ) )

( ةزع  ) .. يشتنت ةزع )  ) .. زمغت ةزع )  ) .. بطقت ةزع )  ) .. زتھت ةزع )  ) .. كحضت ةزع ) )
.. ركفت ةزع )  ) .. مستبت ةزع )  ) ... سمھت ةزع )  ) .. ىولتت ةزع )  ) .. رجاشتت

.. زبخلا عیبت  ةزع ) )

: اًرارم يل  تلاق 

«. .. نونجم تنأ   .. اًریثك أرقت  تنأ   » ـ

اًئیش اھب  لعفأ  . ال  تاردخملا نم  صیخر  عون  يل  ةبسنلاب  ةءارقلا  نإ  اھل  تلق 
لجأ نم  نوءرقي  اوناك  اذھ -  روصت  يضاملا –  يف   . يعولا نع  بایغلا  ىوس 

: يل تلاقف  ةزع  ریثك  نع  اھل  تیكح   . يعولا باستكا 

 «. لینتإ  » ـ

.. تلینتف



نأ هنكمي  لازغ  نرق  ةاوطم  لمحي  هنإ   .. اھیلع راغي  هنإ   .. سرتفم هنإ  يل  تلاق 
نأ دعب   . هل اھنأ  دقتعي   .. اھیھتشي مخضلا  يناجرسلا )  ) . يتراظن جاجز  يف  اھقشري 

.. ةیمس ىلإ  اھمضي  دق  اھلاني 

تدارأ يھ   .. فرعأ نأ  تدرأ  انأ   .. بعر يف  هانرظتنا  يذلا  موتحملا  مویلا  ءاجو 
.. فرعي نأ  دارأ  يناجرسلا   .. فرعت نأ 

قزمي ناك  هنأ  ىوس  ركذأ  .. ال  روثلاك هيرخنم  نم  خفني  ناك  هنأ  ىوس  ركذأ  ال 
فاخي ال  هنأ  ينيریل  طقف   ، حضاو ببس  الب  هتاوطم  لصنب  هردصو  هيدعاس  محل 

... اًئیش

ىلإ لقتنيو  ةینرقلاب  رميو  يولعلا  نفجلا  نم  أدبي  قش   .. ةنعطلا ىوس  ركذأ  ال 
.. يلفسلا نفجلا 

يھ ام  نوفرعي  ال  مھنأل  )؛  تظاب هنیع  : ) نولوقي ءاھلبلا   .. يتینرق تدقف  دقل 
قرافلا كردأ  تنك   ، ينیع قزمي  لصنلاو  ىتح   .. ةریثك ءایشأ  فرعأ  انأ   .. ةینرقلا

. اھلك نیعلاو  ةینرقلا  نیب  يحيرشتلا 

موزھملا تبسح  ول   .. حارجلا نم  ریثكلا  هسفن  حرج  هنأ  فرتعأ  اذھ  مغرب 
.. هسفنب هسفن  حرج  نم  هنأ  حیحص   . مزھ دق  وھف  هنم  تلاس  يتلا  مدلا  ةیمكب 
يايإ اًدعوتم  ناریثلاك  روخي  وھو  هودعبیل  هقافر  هلمح   .. رثكأ فزني  نمب  ةربعلا  نكل 

.. ادج هسأرب  تبعل  رمخلا  نأ  دبال   .. ديزملاب

.. ةلبق يھتشأ  يننإ  ةفزانلا  ينیع  دمضت  يھو  اھل  تلق 

: يل تلاق 

«. تظاب كنیع   .. لینتإ  » ـ

دقارلا يعضو  يف  يمف  ألمیل  لاس  يذلا  مدلا  مغرب   .. ملألا مغرب  تكحض 
: تلقو

«. طقف يتینرق   .. ينیع تسیل   » ـ

* * *

(.. ةاجن  ) ناك اھمسا 

.. يلثم ةفلات  ىنمي  نیع  اھل 



. ةعابلا نم  ءایشأ  قرست  نأ  ىوس  لمع  الب  تناك 

يف تضفر  اھنكل   ،( اھخم حتفت   ) نأب اھعنقي  نأ  اًرارم  لواح  هنأل  اھكرت  اھجوز 
.. عابي نأ  ضفري  زنكلا  نكل   ، ةبیط ةایح  هل  لفكي  نأ  نكمي  رادلا  يف  زنك  كانھ   .. ءابإ

جرخو اھعم  ةشعلا  يف  مھكرت  مث   ، هقافر نم  ةثالث  هعمو  ًالمث  ةلیل  تاذ  اھءاج 
تألمو جراخلا  نم  مھیلع  ةشعلا  تقلغأو  هءارو  تجرخ  اھنكل   .. حضاو ببس  الب 
هسفن يف  ناریجلا  نم  دحاو  لك  فشتكا  ام  ناعرسو   ، ًاليوعو اًخارص  ةراحلا 

نع زجاع  لمث  يرشب  محل  ةشعلا  يف  كانھ   .. قالخألا نع  اًمومحم  اًعفادم 
يف اذھ  ناریجلا  لعف  دقو   . هیلع قصبيو  هلكريو  هعفصي  نم  رظتني  ةمواقملا 

.. سامح

.. اھمامأ ةیصخشلاو  دسجلا  فیعض  هنأل  ؛  ةدوعلا ىلع  اھجوز  ؤرجي  مل 

.. يشتنت ةاجن )  ) .. زمغت ةاجن )  ) .. بطقت ةاجن )  ) .. زتھت ةاجن )  ) .. كحضت ةاجن ) )
.. ركفت ةاجن )  ) .. مستبت ةاجن )  ) ... سمھت ةاجن )  ) .. ىولتت ةاجن )  ) .. رجاشتت ةاجن ) )

نأ لبق  اذھ  ناك   .. ةصاخلا اھتراجت  نِّوكتو  ةعابلا  نم  كامسألا  قرست  ةاجن ) )
(.. نیشردبلا  ) نم دغو  اھكمس  قرسي 

: يل لوقت  ةاجن ) )

«. كیمدق تحت  ةمداخ  نوكأس   .. رباج اي  ينجوزت   » ـ

لفط  .. لضفأ وھ  نمب  ملاعلل  يتأت  يكل  الإ  جوزتت  الأ  بجي  سانلا  نإ  اھل  تلق 
.. كنم ىوقأ   .. كنم ىنغأ   .. كنم لمجأ 

.. ؟ نیطلا نم  بابھلا  ؟ .. ةساعتلا نم  ءاقشلا  جوزتي  نأ  ىودج  ام 

؟ سؤبلا نم  ديزملا  ىوس  ملاعلل  همدقنس  يذلا  ديدجلا  ام 

نودساف مھنإ  تلاق :  .. باجنإلاو جاوزلا  نوقحتسي  ایبوتوي  يف  مھنإ  اھل : تلق 
بلكلا دالوأ  مھ  نمو  نيدسافلا  ىنعم  ددحي  نم  مھ  مھنإ  اھل : تلق   .. بلك دالوأو 

.. اوبجنيو اوجوزتي  نأ  مھقح  نم  اذھل  ؛  اقح

«. بجنيو جوزتي  نأ  قحتسي  ؛  نآلا نم  نیماع  دعب  ام  ءاشع  كلمي  نم  لك   » ـ

(.. ةاجن  ) ناك اھمسا 



.. يلثم ةفلات  ىنمي  نیع  اھل 

.. نآلا اھل  جاتحأ  يننأ  فرعأ  طقف   .. ركذأ ال  ؟ .. ام ةعتم  اھعم  تدجو  لھ 

* * *

(... فطاوع  ) ناك اھمسا 

؟ نآلا اھركذتأ  اذامل 

نم ىودج  هنأ ال  ندجي  نأ  لبقو  نھبتاور  فقوتت  نأ  لبق  ةضرمم  تناك  فطاوع 
وھ هب  نجلاعي  نك  ام   . دیھز لام  لباقم  نجلاعي  تابیبط  نلمع  نھرثكأ   .. لمعلا

اھجوري يتلا  ةيودألا  ضعب  ًانایحأو   ، ةيدلبلا تافصولاو  لسعلاو  باشعألا  نم  طیلخ 
يتلا كلت   ، ًالعف  ةمھملا  ةيودألا  ضعب  ًانایحأ   .. اًدبأ اھنولمعتسي  الو  ایبوتوي  ناكس 
ةيویحلا تاداضملا  اھنمو   ، ظھاب  نمثب  عابتو  انل  اھنوقرسي  كانھ  نولماعلا  ناك 

. تانكسملاو

.. زمغت فطاوع )  ) .. بطقت فطاوع )  ) .. زتھت فطاوع )  ) .. كحضت فطاوع ) )
... سمھت فطاوع )  ) .. ىولتت فطاوع )  ) .. رجاشتت فطاوع )  ) .. يشتنت فطاوع ) )

.. ركفت فطاوع )  ) .. مستبت فطاوع ) )

.. ينیع جلاعت  فطاوع ) )

.. ةأرما لجأ  نم  هنیع  دقفيو  رجاشتي  يذلا  لجرلا  بحت  اھنإ  لوقت  فطاوع ) )

اھب ةیحضتلل  دادعتسا  ىلع  اوناك  لاجر  نم  مھتلباق  نم  نإ  لوقت  فطاوع ) )
.. ةراجیس بقع  لباقم 

.. اھلجر يننإ  لوقت  فطاوع ) )

تامو نیفروملا  نمدأ  مث   ، اًموي هتبحأ  بیبطب  اھركذأ  يننإ  لوقت  فطاوع ) )
.. ةدئاز ةعرجب 

ةعیبطلا تنتعا  يتلا  ةرھوجلا   .. ةلیمج تناك   .. ةلیمج ءارمس  فطاوع ) )
برجأ بلك  اھطقتلا   .. لحولا يف  تطقسف   ، تاریمألا اھسبلتل  اھلیمجتو  اھلقصب 

.. يرجيو  .. يرجي حارو  هباینأ  نیب 

.. ةرھوجلا لجأ  نم  سیل  بلكلا  دراطأ  انأو 



.. عئاج میظعلا  هللاو   .. عئاج يننأل  لب 
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.. بوص لك  يف  رياطتت  تابرضلا 

.. قرع  .. لاصن  .. تاضبق  .. مئاتش  .. تاقصب  .. تالكر  .. تانعط  .. تابرض

رھاظتأ طقف   .. اذھك فقوم  ةھجاوم  نم  يننكمي  ام  كلمأ  انأ ال   .. ادج فیعض  انأ 
اذھل يننأ  فرعأو  يدودح  فرعأ  ينكل   ،( ةفزلا بادك   ) ةقيرط ىلع  لتاقأ  يننأب 

ام نوذخأي  نيذلا  ءايوقألاب  قصتلت   .. تاباصعلاب قصتلت  نأ  بجي   .. ایح تیقب  ببسلا 
مھب قصتلت  نكل ال   ، مھل يرورض  كنأ  مھعنقتو  مھتدوم  بسكت  نأ  بجي   .. نوديري

.. اھنودقفي امدنع  كتایح  دقفتف  مزاللا  نم  رثكأ 

ةایح يف  ءرملا  يفكي  اذھ   . يتینرق تدقفو  شطبلا  عم  يظح  تبرج  انأ 
.. اًعارذو ةینرق  وأ  اًفنأو  ةینرق  يتراسخ  نوكت  نل   . ةدحاو

.. قرع  .. لاصن  .. تاضبق  .. مئاتش  .. تاقصب  .. تالكر  .. تانعط  .. تابرض

.. رارفلا ررقأ  ىلفسلا  يھ  انتفك  نأ  كردأ  امدنع 

ورتملا بیضق  ىلإ  بثأ   .. يوشملا بلكلا  محل  نع  ءيش  لك  ىسنأو  ريدتسأ 
. مالظلا يف  ضكرأو 

. جراخلا ىلإ  يندوقي  يذلا  رمملا  تدجول  ظحلا  ينفلاح  ول 

: يفلخ نم  خرصي  نم  كانھ 

!«. رظتنا  » ـ

نأ ديري  يئادعأ  نم  وھ  مأ   ، يتلاذن ىلع  ينمولي  يقافر  نم  وھ  لھ  فرعأ  ال 
.. فلخلا ىلإ  رظنأ  الو  ضكرأ  انأ  طقف   .. نایس  . يقنع عزتنیل  يب  قحلي 

.. ةسارحللو لیلدتلل  اھنوبري   .. بالكلا نولكأي  ایبوتوي ال  يف 

اًموي ةروثلا  تثدح  ول   . نیتوربلل صیخر  ردصم  اھنأ  انملعت  مث   ، ام اًموي  مھلثم  انك 
. اھلك ةنیمسلا  ةللدملا  مھبالك  ماھتلاب  أدبن  فوسلف  ام 

يقيرط ظفحأ  ينكل   ، لعشملا تدقف  دقل   . رثعتأو هیف  ضكرأ   .. رمملا وھ  اذھ 



. لاح لك  ىلع 

ناك  .. ام ةكرش  نم  صاخ  ضرع   .. لومحملا ةزھجأ  دحأل  ميدق  قصلم  كانھ 
روصنم  ) اًعیمج اھیلع  يلوتسي  نأ  لبق  لومحم  تاكرش  كانھ  تناك  امدنع  اذھ 
ىلع ةزھجألا  هذھ  لمعتسن  نأب  متھي  دحأ  دعي  مل  عبطلابو   ، تالاصتالا كلم  هیب )

.. لاح لك  ىلع  رصم  نم  ءزجلا  اذھ  يطغت  ةكبشلا  نكل   ، قالطإلا

.. نمسلا نع  رخآ  قصلم  كانھ 

اھحمالم هيوشتب  مھدحأ  ماق   ، ةيراع هبش  ءانسح  ةاتف  هیلع  قصلم  كانھ 
ىلع ظافحلا  لجأ  نم  هلعف  هنأ  معزو   ، اذھ مھدحأ  لعف  ام  اًموي   .. اھديوستو
مل يسنجلا  نامرحلا  نكل   ، ءانسحلا كلتل  يزمر  باصتغا  هنأ  ةقیقحلا   . قالخألا
راصو  ، قالخألا زجاح  راھنا  رقفلا  اذھ  لك  عم  بيرغ ..) اذھو   ) مویلا انلكاشم  نم  دعي 
نكي مل  نإف   ، هفات رجأ  لباقم  سنجلا   .. هیلع لوصحلا  كنكمي  ءيش  لھسأ  سنجلا 

.. باصتغالا وھف 

ءيشلا  .. سنجلا دعب  امل  وبصأ   .. رخآ ءيشل  وبصأ  تللظ  اذھ  مغرب  يننكل 
ىلع تبرت  امبرو   ، يغصت اھراوج  اًسلاج  لظت  كتوھش  غارفإ  دعب  كلعجي  يذلا 

. كلمانأب لیسألا  اھدخ 

.. ةیئانغلاو ةجاذسلا  هذھب  تسل   . بحلا مسا  اھیلع  قلطأ  نل  ةضماغ  ةفطاع 
(... سنجلا دعب  ام   ) مسا اھیلع  قلطأ  فوس 

(.. ةاجن (.. ) فطاوع (.. ) ةزع )

.. مالظلاو قلطلا  ءاوھلا  ىلإ  جرخأ   . يديدحلا بابلا  حتفأ 

مھنكمي ورتملا  قافنأ  يف  ءالؤھ   . رخآ دحاو  للستي  يك ال  ةيانعب  لفقلا  قلغأ 
.. نوجرخي فیك  نوفرعيو   ، مھسفنأب ةيانعلا 

.. ةبوجعأب توجن  دقل 

.. عئاج ينكل 

نأ يظح  نسح  نم  ناك  نإ  فرعأ  فوس   ، يسافنأ طقتلأ  امدنع  دعب  امیف 
. ملظملا ورتملا  قفن  يف  تومأ  نأ  يل  لضفألا  نم  ناك  مأ   ، اًعئاج ایح  تیقب 

.. اھل ثدح  امھم  ةایحلا  ىلع  ةمغرم  ايرتكب  انأ   .. توملا ىلع  ردقأ  .. ال  فرعأ ال 



... يتخأ ةیفص .)  ) كانھ لقألا  ىلع 

تيأر  .. كلذك هلعجأ  نأ  يف  تحجن  وأ   ، اًفیظن لظ  يتایح  يف  دحاو  ءيش  ةمث 
ىریف ةأرما  عم  يشمي  ًالیبن  اًسراف  ةوھقلا  نويزفلت  يف  يبرغ  ملیف  يف  ةرم  تاذ 
خستي الف  هیلع  يشمتل  ضرألا  ىلع  هاقلأو  هفطعم  عزن  اھدنع   .. لحو ةكرب 

.. اھؤاذح

.. هتاذ فطعملا  رود  تبعل   .. سرافلا رود  بعلأ  مل  ةیفص )  ) عم

ةعلسلا ًةعئاب  اھیفدر  زھت  وأ  قرست  ةیفص )  ) كرتأو تومأ  نل   .. يح انأ  اذھل 
اھیلع نقلطيو  اھھجو  نشمخي  ءاسنلل  اھكرتأو  تومأ  نل   .. اھكلمت يتلا  ةدیحولا 

.. عوجت اھكرتأو  تومأ  نل   .. ةرذق ًاتوعن 

.. ةایح الب  ایحت  اھكرتأو  تومأ  نل 

* * *

نع ناسنإلا  قوقحو  ةیمنتلل  راوحلا  ىقتلمب  يفحصلا  دصرملا  فشك 
ىتح ٢٥ ةینوي  نم ٣٠  ةرتفلا  لالخ  كلذو  ءاسنلا  دض  فنع  ةميرج  ( ١٧٢  ) باكترا

: ىتآلا هدصر  مت  ام  عقاو  نم  ةساردلا  تفشك  دقو  ربمسيد ٢٠٠٥ ، 

قرحب تنرتقا  مئارج   ٣ ، حبذلاب تنرتقا  مئارج  مھنیب ٦  لتق  ةميرج   ١٥٠ -
ىلع اياحضلا  تربجأ  ةميرج  ددعو ٢  ثثجلا  قيزمتب  تنرتقا  مئارج   ٣ ، ثثجلا

ددع ٤ اریخأو   . ةعرتلا هایم  يف  اھقارغإب  اھلتق  مت  ةدحاو  ةميرجو   ، مسلا برش 
عورش ةميرج   ١٣ ، يرانلا هحالس  يف  ثبعلاب  جوزلا  مایقل  دمعتم  ریغ  لتق  مئارج 

. برضلاب تاءادتعا  مئارج  لتق و٩  يف 

ةنایخ ةجوزلا -  بورھ  فرشلا -  ببسب  مئارجلا :  كلت  باكترال  عفادلا  ءاج 
: ةيداصتقالا عاضوألا  ىدرت   ، ةميرج ( ٧٠  ) ةریغلا اھكولس -  يف  كشلا  ةجوزلا - 
(٣٩  ) ثاریم ىلع  عازنلا  ةرایس -  ةیكلم  لقن  ناضمر -  شیماي  لزنملا -  فورصم 

تافالخ  ، ةميرج

ةجوزلا نیب  تافالخ  ماعطلا -  دادعإ  يف  رخأتلا  جاوز -  وأ  ةبطخ  ضفر  ةيرسأ : 
(٤٤  ) قالطلاب جوزلا  ةبلاطم  ثانإ -  باجنإ  هعفص -  وأ  جوزلا  ةناھإ  جوزلا -  ةرسأو 

دسج نم  تيرافعو  ناج  جارخإ  ةذوعشلاو : لجدلا  ببسب  فنعلا  ناكو   ، ةميرج 
باصتغا ةلواحم  يف  لشفلا  ببسب  مئارجلا  ددع  ءاجو  ، مئارج  ( ٣  ) ةجوزلا



(٧  ) ةیحضلا لاومأ  ىلع  ءالیتسالا  ببسب  لتقلا  ناك  امیف   ، مئارج  ( ٦  ) ةیحضلا
ةرجاشملا ءانثأ  ةیحضلا  عفد   ، يران حالسب  ثبع  دمعتم : ریغ  لتق  اًریخأو  مئارج ، 

. مئارج ( ٩)

براقألاو ءاقشألاو   ،(١٤٦  ) ددع جاوزألا  بكترا  ةميرجلاب : مئاقلا  ثیح  نم 
. يناجلاو ةیحضلا  نیب  ةلص  كانھ  نكت  مل  مئارج  ( ٩  ) ددعو  ،(١٧)

ةرھاقلا ةظفاحم  ىتآلاك : مئارجلا  عوقو  ناكمل  يفارغجلا  قاطنلا  عزوت 
روب  ،(٥  ) اینملا  ،(١٦  ) جاھوس  ،(١١  ) انق  ،(٢٣  ) ةزیجلا ةميرج ،  ( ٤٨  ) ددع تدھش 

،(٣  ) طایمد  ،(٣  ) ةریحبلا  ،(٦  ) ةیبرغلا  ،(٣  ) خیشلا رفك   ،(٥  ) سيوسلا  ،(٤  ) دیعس
(٤  ) اینملا  ،(٥  ) ةیلیعامسإلا  ،(١٣  ) ةيردنكسإلا  ،(٨  ) ةیبویلقلا  ،(٩  ) ةیفونملا

. مئارج ( ٦  ) عوقو ناكم  ربخلا  وررحم  ركذي  مل  امیف  مئارج ، 

ءاضیب ةحلسأ  يف : مئارجلا  كلت  باكترا  يف  ةمدختسملا  ةادألا  تلثمت 
 - سوئف  ، ران ءام  ةیقدنب ) سدسم -   ) ةيران ةحلسأ   ،( ةاوطم روطاس - نیكس -  )
حاتفم رانلاب -  يك  قصال -  طيرش   ، بشخ عطق  لابح -  يصع -   - موش شوكاش - 

. قنخلاب لتقلا  ةيديدح ،  ةروسام  يزیلجنإ - 

ایلعلا تالھؤملا  ةلمح  نم  كانھ ١١  ناك  يمیلعتلا : ىوتسملا  ساسأ  ىلع 
ةميرج ( ١١٦  ) كانھ تناك  امیف  نیملعتم ٣٢،  ریغ  ةعماجلاو ، يوناثلاب  ًابلاط  ( ١٣)،
. هركذ ربخلا  ررحم  لافغإل  اھیبكترمل  يمیلعتلا  ىوتسملل  ةساردلا  لصوتت  مل 

.... بذكت ماقرألا ال 

.. ةأرما لتقت ٨٥   ، ءاسنلا دض  فنع  ةميرج  ةئام  لك  نیب  نم 

.. ناقرحت ناتنثاو  هایشلاك  نحبذي  عبرأ  كانھ   ، ةلیتق ةأرما  ةئام  لك  نیب  نم 

* * *

... سنجلا دعب  ام  ملحو   .. ةبیبحلا يتینرق 

.. مدھتي ءيش  لك  تيأر  انأ 

.. اولابي ملو  اوقدص  وأ  اوقدصي  مل  مھنكل   ، ةرم فلأ  مھترذنأ 

دقاف عونخ  بعش   . هل ثدحي  ام  قحتسي  بعش  نیيرصملا  نأ  رعشأ  ًانایحأ 



. ءاوھلا يف  عقرفي  طوس  لوأل  ينحني  ةمھلا 

: يئاقدصأ دحأل  تلق  ؛  فسلفتأ تنك  امدنع  يضاملا  يف 

ملاعلا حارأ  اذھبو  ؛  هب مھدعو  دحاو  نطو  يف  دوھیلا  روفلب )  ) عمج دقل   » ـ
«. .. مھنم

: تلقف  ،( روفلب  ) وھ نمع  ءابغ  يف  ينلأس 

ملاعلا حارأ  اذھبو  ؛  هب مھدعو  دحاو  نطو  يف  دوھیلا  عمج  لجر  وھ   » ـ
«. .. مھنم

: فتھو ةشھدلا  هیلع  تدب 

«. ؟ دحاو نطو  يف  دوھیلا  عمج  لجر  !... .. مالس اي   » ـ

: يمالك تلصاو 

نیلماخلاو داغوألا  عمج  صخش  ةمث   .. رخآ اًدعو  كانھ  نأ  يداقتعا   » ـ
اذھل ال  .. رصم وھ  دحاو  يموق  نطو  يف  ضرألا  ءاجرأ  نم  ةمھلا  يدقافو  نیقافألاو 
يف دجت  ال  اذھل   .. اًدغو ایناملأ  يف  دجت  ال  اذھل   .. ةمھ دقاف  نابایلا  يف  دجت 

!«. يبحاص اي  انھ  مھلك   .. اًقافأ نیتنجرألا 

: شیشحلا ةرخبأ  قلطي  وھو  ةشھد  يف  فتھ 

....«. ـ لا دعو  نم  كانھ   .. مالس اي   » ـ

لیسي باعل  طیخ   .. مانو هردص  ىلع  لام  هسأر  نأل  ؛  ةرابعلا لمكتسي  مل  مث 
.. هنقذ ىلع 

: مھل لوقأ  تنك 

دقل بالكلا ..! نولكأت  مترص  ىتح  لاحلا  مكب  ردحنا  دق  بالك  اي  ءالوأ  متنأھ   » ـ
تاءوبنو نادمح ) لامج  و( سوتلام )  ) تايرظن مكل  تیكح   .. ةرم فلأ  مكترذنأ 
ةصیخرلا رمخلاو  شیشحلاب  نوشتنت  ةرم  لك  يف  مكنكل  زليو ..) و(هـ.ج.  ليوروأ ) )
ةتامشلا نیبو   ، يلاح وھ  يذلا  مكلاح  ىلع  نزحلا  نیب  حجرأتأ  انأ  نآلا   ... نومانتو

ىلع ميدقلا  دھعلا  ءایبنأ  ةبضغك  مكیلع  يتبضغ   .. نوفرعت طقف  نآلا  مكنأل  مكیف 
نأب رعش  دقل   .. هتنيدم نویلبابلا  رصاح  امدنع  ينغيو  للھي  حار  نم  مھنمف  ؛  مھموق
اي مكنعلأ  يننإ   .. هل ةوشن  رخآ  هذھ  تناك  ول  ىتح  اًریخأ  هدادرتسا  مت  دق  هرابتعا 



!«. مكنعلأ  .. ءاھلب

.. قالطإلا ىلع  نولابي  مھنأ ال  يبعر  راثأ  ام  نكل 

.. ةتبلا نومتھي  ال 

الو  ، ةیلاتلا ةبجولاو  ةیلاتلا  غبتلا  ةفافلو  ةیلاتلا  ةأرملا  نع  نوثحبي  مھنإ 
.. هیلإ اولصو  امب  نورعشي 

! مكنعلأ  .. ءاھلب اي  مكنعلأ  يننإ 



-٤-

.. ایبوتوي يف  لمعي  توفص ) )

كانھ يراجملا  ةكبش  نأ  مغرب   ، اھكیلستب موقیل  يراجملا  يف  سطغي  هنإ 
اھل ةقلغملا  تاعمتجملا  كلت  نإ  لوقأ  نأ  بجي   . ةيانعب اھتنایصب  نوموقيو  ةدیج 
نحن  .. ٍراجم ىعدي  ام  كانھ  دعي  مل   ، انل ةبسنلاب   . ةلقتسملا ةصاخلا  اھتامدخ 

مث هذھ  حسكت  ةبرع  كانھو   ،( تاشنرتلا  ) ىلع تویبلا  مظعم  دمتعت   .. فرصتن
هل لكشت  ال  اذل  ؛  ًالصأ تیب  الب  سانلا  ضعب   . دیعب ریغ  عضوم  يف  اھنم  صلختت 

. ةلكشم يراجملا 

، ءدبلا يف   .. ءرملا تاجایتحا  تشمكنا  دح  يأ  ىلإ  ظحالت  نأ  يلسملا  نم 
سانلا ناك  اذھل   .. تامامحو نويزفلتو  تاجالثو  فتاھ  ةزھجأ  اھب  ققش  كانھ  تناك 
جمارب ةدھاشم  ىلع  اھیف  نومغري  يتلا  بالكلا  ةایح  نم  ىوكشلا  يمئاد 

.. هایملا عاطقناو  فتاھلا ،  لاصتا  عاطقناو   ، ءابرھكلا عاطقنا  عم   ، ةفیخس ةینويزفلت 
امراكلا نم  صاخ  عون  اذھ   .. ىوكشلل ردصم  كانھ  دوعي  ال   ، هلك اذھ  دقفت  امدنع 

. اًدبأ عطقنت  يھف ال  ءابرھك  كانھ  نوكت  امدنع ال   . ىرت امك 

... ةفصاعلا رأزتلف   .. ةفصاعلا رأزتلف 

.. ایبوتوي يف  لمعي  توفص ) )

.. ایبوتوي يف  ٍراجم  صاوغ  توفص ) )

: يل لوقيو  ةديرجلا  أرقي  توفص ) )

«. .. يبوروألا داحتالا  نم  ةدروتسملا  باشخألا  ىلع  كرامجلا  نوغلي  فوس   » ـ

: ينلأسيو ةریح  يف  يل  رظني  مث 

«. ؟ نملو ؟ .. دیفم اذھ  لھ   » ـ

: نینسلا هذھ  ةلیط  اھتنوك  يتلا  يتفسلف  ةصالخ  هل  لوقأ 

وھ تقو  يأ  يف  ذختي  رارق  يأ   .. صالخو انل  ٍذؤم  هنكل   ، اذھ ىنعم  مھفأ  ال   » ـ
«. .. اندض



.. مھفلا تامالع  يدبي  توفص ) )

هذھو  . ماكز وأ  مشلا  نادقفب  ةباصم  اھنأ  ودبي   . ةمداخب ةقالع  ىلع  توفص ) )
نیمثلا لئاسلا  اذھب  يلابي  ال  اھمودخم   . نیتسجولفلا هل  بلجت  تناك  ةمداخلا 

،( توفص  ) اھبلجت لـ ةجاجزلا  نم  تارطق  قرست  يھ  تناكو   .. ناكم يأ  يف  هعضيو 
.. اھب ينیتأي  ناك  توفص ) و(

، ةحئارلا كلت  هیطعتل  لئاسلا  ىلع  نومیللا  تارطق  ضعب  فیضأ  دعب  امیف 
ةسمخ ىلإ  رتمیتنسلا  لوحتي   .. كدلج ىلع  هعضت  امدنع  ةدرابلا  ةزخولا  كلتو 

نوري ال  مھنأ  نم  نوكشي  امدنعو   . انبابشل ظھاب  رعسب  اھعیبأ  هذھو   ، تارتمیتنس
: بضغ يف  مھل  لوقأ   ، رضخلا نارینلا 

ىلع رداق  ءيش  نم  دعي  مل  ـ ..)...(  لا دالوأ  اي  مكباصعأب  نامدإلا  كتف  دقل   » ـ
 «. .. اھتاذ توملا  تاركس  ىوس  مكلطسي  نأ 

.. ةحص نم  ولخي  يمالكف ال   .. نوسرخي اذكھ 

اذھ  .. تاردخملا شغي  نم  وھ  ارط  نیشاشغلا  لضفأ  ؟ .. كلذ يف  امو  ؟ .. شغ
! لاملاب معني  يعامتجا  حلصم  هنإ   .. ييأر يف  سانلا  ةحلصمل  لمعي  سيدق  لجر 

.. ایبوتوي يف  لمعي  توفص ) )

.. كانھ نم  ةدوعلا  ىدل  هراظتنا  يف  تنك  دقو 

* * *

.. نابيرغ امھنأب  ترعشف  ناذھ  لجرت   ، ىلوألا ةظحللا  ذنم 

امدنع ءاقشلاو  سؤبلا  فرعأ  دیكأتلاب  ينكل   ، ةقطنملا يف  دحاو  لك  فرعأ  ال 
نم مھفرعأ  ترص  ىتح  ادج  اًریثك  مھتلباق   .. نھولا فرعأ   .. عوجلا فرعأ   .. امھارأ

.. اوركنت امھمو  ةمات  ةلوھسب  دیعب 

.. لیصأ ریغ  اًعوجو  ءاقشو  اًسؤب  تيأر  انھ 

نم عون  وھ  امنإ   ، اًریثك فوخلا  ىرت  انملاع ال  يف   .. داتعم ریغ  اذھو  اًفوخ  تيأر 
.. طونقو ریصملل  مالستسا 

.. امھبقارأ دیعب  نم  تفقو 



.. سجوتلا تيأر   .. ززقتلا تيأر   .. زازئمشالا تيأر   .. ةشھدلا تيأر 

دحأ ال   .. اندنع زئمشي  دحأ  ال   .. يملاع ىلع  ةلیخد  فطاوع  اًعیمج  هذھ 
دق ًابلاغو   ، ادج اًریثك  عاجو  ءيش  لك  ىأر  ةعساتلا  يف  لفط  يأ   .. شھدني
هنأك ءيش  لك  ىأر  نم  تامالع  هھجو  ىلع  ىرت  اذھل  ؛  تارم عبرأ  وأ  ثالث  بصتغا 

.. ةبرجم زوجع  ةرھاع 

.. رایغألا نم  اسیل   .. انھ نم  اسیل  نيذھ  نإ  يسفنل : تلق 

.. ایبوتوي نم  انوكت  مل  نإ  ياعارذ  عطقتلف 

.. قرعلا ةرخبأو  ماحزلا  طسو  ةاتفلا  عم  يشمي  ىتفلا  تيأر 

(.. ةیمس  ) دنع  .. دنع فقوت 

.. اھعم ضوافتي  هنإ 

لمتكم ركذ  ىلإ  برقأ  يھو  انھ  تایتفلا  حبقأ  ةیمس )  ) .. ادج ءيدر  هقوذ 
راطأ يذلا  يناجرسلا  هتاذ ..! يناجرسلا )  ) وھ اھمع  نأ  نم  كعد   ، ةلوجرلا

.. يتینرق

ةرجاشم يف  ةینرق –  وأ  اًنیع –  دقف  يناجرسلا  نأ  تافداصملا  بئاجع  نمو 
ىشاحتن اننكل   ، تناك امك  ادج  ةئیس  انتقالع  دعت  مل   . ادج ةدیعبلاب  تسیل 

.. انضعب ىرن  امدنع  ديدج  نم  حابنلا  لدابتن  طقف   .. ةھجاوملا

نكل  ، ىلوألا ةنھملاب  يحوي  هدسج  نأ  حیحص   .. داوق هنإ   .. ایجطلب نكي  مل 
هتعاضب  . هءاسن عیبي  نكلو  هشطبو  هدسج  ةوق  عیبي  ال   .. داوق هنأ  كل  دكؤأ  ينعد 

.. ادج ةجئار  نكت  مل  عبطلابو   ،( ةیمس  ) يھ ةدیحولا 

.. يناجرسلا ةمحر  تحت  راص  اذھبو  )؛  ةیمس  ) راتخا قمحألا  ىتفلا  اذھ 
همھتي وأ   ، هعم ءيش  لك  ذخأيو  ةجنسلاب  هددھي   .. ءيش يأ  لمعي  نأ  هنكمي 
مالفألا يف  يتسور ) نافیتس   ) ةقيرط ىلع  ةرسألا –  فرش  ىلع  ءادتعالاب 

.. فحجم طرش  يأ  لوبق  ىلع  همغريو  ةميدقلا - 

يھ لھ  ؟ .. اھب يفتكي  اذاملو ال   ، هعم يتلا  ةاتفلا  رود  ام  انھ : مھألا  لاؤسلا 
ةعئاب عم  قفتي  يذلا  نم  لب  ؟ .. هتخأ مامأ  ىوھ  ةعئاب  عم  قفتي  يذلا  نم  ؟ .. هتخأ

؟ ىرخأ ىثنأ  يأ  مامأ  ىوھ 

.. بئارخلا ىلإ  اھب  لخدو   ،( ةیمس  ) ىتفلا ذخأ  دق   ، لاح لك  ىلع 



هوركم اھباصأ  وأ  تثاغتسا  وأ  تخرص  ول  طقف   .. هیمحت يھ   . دحأ هب  شرحتي  نل 
بئارخلا يف  نودوجوملا  ةیتفلا  هقزمي  فوس   ... طئارش ىلإ  لوحتي  فوسلف 

.. خلسلا ةیلمع  يھنیل  اھمع  لصي  نأ  ىلإ   ، ةَّلُكلا نوطاعتي 

( توفص  ) نع ءيش  لك  تیسن  اذل  ؛  رثكأ فرعأ  يك  يب  دبتسي  لوضفلا  ناك 
.. اھنوبزو ةیمس )  ) نع اًثحب  بئارخلا  طسو  يقيرط  قشأ  تحرو   ، هلمحي امو 

ىرأ نأ  قیطأ  ال  انأ   .. لكاشملا هعم  يتلا  ةاتفلا  هجاوت  فوس  حجرألا  ىلع 
(... ةیفص  ) ينركذي بـ اذھ  نأل  ؛  قزأم يف  ةاتف 

.. ءيش ثدح  ول  اھذقنأ  نأ  يعسوب  نأ  دقتعأ 

ضرفي وھو  رھاظلا ) دبع   ) ةلش نم  يننأ  امك   ، ةیبعش وذ  يننكل  ايوق  تسل 
.. اًنیھ اًرمأ  سیل  اذھو   ، ریخألا ىلع  ءادتعا  وھ  َّيلع  ءادتعا  يأ   . هتيامح َّيلع 

ىلع يوھي  ىتفلا   .. بيرغ رظنمب  تئجوف  امدنع   ، مالظلا يف  كانھ  فقأ  تنك 
اھديري نكي  مل   . ضرألا ىلع  لیقث  لاوجك  يوھتف  ؛  دي فیسب  ةیمس )  ) قنع

.. هفرعأ ببسل ال  اھءاذيإ  ديري  ناك   .. ةأرماك

! هفرعأ امبر  وأ 

دبال يلاتلابو   ، هینیع نع  بیغت  ةیمس  كرتي  يناجرسلا ال   ... ًالعف يبغ  هنكل 
نم لاملا  نم  ديزملا  ذخأت  وأ  برھت  نل  اھنأ  نمضیل  دیعب  نم  اھبقاري  دحاو  نم 

.. قربلا ةعرسب  يناجرسلا  ىلإ  لصو  أبنلا  نأ  تفرع  اذكھ   .. نوبزلا

ةمدھتملا ناردجلا  اياقب  قوف  نوبثي   .. مالظلا يف  نوضكري  انبابش  نم  ةرشع 
... ةظحللا قوف  نوبثي   .. روخصلا قوف  نوبثي   .. ةمامقلا ماوكأو  دیمرقلاو 

ام فرعت  ضرألا ال  ىلع  ةیمس )  ) تموكت امنیب   ، هتاتفو ىتفلاب  نوطیحي  مھنإ 
.. كانھ رودي 

: ظیلغلا يقلحلا  هتوصب  ةكوس )  ) حاصو

!«. ایبوتوي نم  ناذھ  انم ...! اسیل  امھنإ   » ـ



ثلاثلا ءزجلا 

دا ــــــــ يصلا



-١-

مھنویع يف  ترھظ  يتلا  ةرظنلا  تاذ   .. ایلج اًحضاو  ناك  نویعلا  يف  دقحلا 
امھم نيدحوم  ًالكشو  اًسنج  عاعرلل  نإ   .. مھتاذ مھ  لیتسابلا ..)  ) نومدھي مھو 
يھ امنإ   ، ىدملل يمتنت  ال  لاصن  تعمتلا  يديألا  يفو   .. مھتاغلو مھنادلب  تنيابت 
ناتنثا وأ  هایم  ةروسام  كانھ  .. لتق تاودأل  اھليوحت  مت  تارایس  لكایھ  نم  ءازجأ 

(.. كرويوین  ) تاباصع ةقيرط  ىلع 

.. اذھ نم  تلفن  نل   .. يب تقصتلاو  لانیمرج  تفجترا 

.. ليابوملا ةلماح  تجرخ  مث   ، ةظلغ يف  يبیج  شتفت  دیب  ترعشو 

دقو اًمامت  ةحضاو  ةلاسرلا   .. ضرألا ىلع  دقارلا  دسجلا  ىلع  دشتحت  مھنویع 
: اھومھف

مھنإ مث   ، مھدنع هب  اولستیل  هنودجي  انم  دحاو  يأ  نوفطخي  مھنإ   » ـ
!«. هنولتقي

.. تابرضلا لاھنت  اھدعب  دسلا  رجفتس  يتلا  يھ  ىلوألا  ةبرضلا  نأ  تكردأ 
ناك امبر   .. ءيش لك  مغرب  ةلمم  ةایح  تناك   .. لانیمرج اًعادو  ؟ .. اھب أدبي  نم  طقف 

.. رییغتلا نم  اًعون  اھنم  صالخلا 

اھسملي ملو  طقست  ةاتفلا  تيأر  انأ   .. نائيرب امھنإ   .. بابش اي  امھوذؤت  ال   » ـ
«. .. دحأ

رظنت تناك  ينیع  نأل  هحمالم  نیبتأ  مل   .. مزح يف  ملكتي  مھدحأ  اذھ  ناك 
.. صاخشألا فقوملا ال  ىلإ 

: مھدحأ لاق 

«. اھبرضي هتيأر  انأ   » ـ

: ضماغلا يذقنم  لاق 

«. كتمعأو كلقع  ةَّلُكلا  تراطأ  دقل  ـ ..)...(  لا نب  اي  اًئیش  ىرت  تنأ ال   » ـ

: ينذأ يف  سمھ  مث 



«. ؟ نیتسجولف كعم  لھ   » ـ

: سمھف تددرت 

!«. ةظحل دعب  ضرألا  ىلع  كینذأ  ىرت  نأ  امإو  اذھ  امإ   » ـ

متي ًالوبمأ  هبشت  يتلا  ةریغصلا  ةجاجزلا  تجرخأو  يبروج  ىلإ  يدي  تددم 
: نویعلا مامأ  اھب  حولو  ينم  اھفطتخاف   ، طيرشب لحاكلا  ىلإ  هقصل 

ءيش هنأ  فرعیلف   ، دعب هبرجي  مل  نم  نیتسجولف ..!) .. ) ؟ اذھ نوفرعت  لھ   » ـ
ىلع ةدحاو  ةطقن   .. اوبرجو هوذخ   .. ریصارصلاو وجنابلاو  ةَّلُكلا )  ) نع ةیلك  فلتخي 
عضو هنأل  ٍناوث  يف  تومي  نم  تيأر  دقف  ؛  ءاھلبلا دالوأ  اي  هنم  اورثكت  ال  .. دعاسلا

«. نیتطقن

.. هنع ملكتي  ام  نوفرعي  اًعیمج  اوناك  مھنأ  ودبي 

اوحارو لوبمألا  ىلع  اوضقناو   ، ماقتنالا نع  ءيش  لك  اوسن  روفلا  ىلع 
.. دوجو انل  دعي  مل  ةأجف   .. ةئيذبلا مئاتشلا  نولدابتي 

.. طقسف هقيرط  يف  هقاس  رخآ  عضوف   ، لوبمألاب ضكري  نأ  لواح  مھدحأ 
ضقنا انھ   .. هینیع يف  هیعبصإ  مھدحأ  سرغیل  طقف  هعزنو  لوبمألا  ىلع  ضقنا 

طقس يذلا  ناك   ، تقولا اذھ  يف   .. هیعبصإ سرغ  يذلا  اذھ  ةرخؤم  ضعي  مھدحأ 
الف عراصتت  داسجأ  ةلتك   .. هھجو يف  ةرخؤملا  ضعي  نم  لكرو  هیمدق  ىلع  بھ  دق 

. بلاغلا نمو  بولغملا  نم   .. كاذ يھتنيو  اذھ  أدبي  نيأ  نم  اًدبأ  فرعت 

يطاعتلا نم  دبال   .. ةیمكلا هذھ  ىلع  يلوصح  ةیفیك  نع  مھدحأ  لأسي  مل 
نیتسجولفلا مامأ  نوفقوتي  نم  مھ  ىقمحلا  طقف   .. اھدعب مھفلا  مث   ، ًالوأ

.. هردصم نع  اولءاستیل 

.. ةمھتلا دكؤي  يعم  نیتسجولفلا  دوجو  نأ  اوكردأل  ةظحل  اوفقوت  ول 

: ىري الو  عمسي  دعي  مل  يذلا  عمجلا  يف  رباج  حاص 

!«. ایبوتوي بالك  نم  نیتسجولفلا  اذھ  اقرس  دقل  ناصل ...! امھنإ   » ـ

! نارفغ كص  اذھب  انحنمي  هنأك 

ًاباقر اًریطم  هفیسب  حولي  وھو  دیعب  نم  اًمداق  داوقلا  قالمعلا  كلذ  تيأر  انھ 
.. انھ اھل  حیملتلا  نكمي  مئاتش ال   .. مئاتشلا نم  فئاذق  هنم  قلطنت  امنیب   ، ةیمھو



: اًحئاص ىتفلا  هردتبا  انھ   ، دبزيو يغري  وھو  انوحن  اًمداق  ناك 

!«. كولف كولف ...! يناجرس ...! اي  نیتسجولف   » ـ

ةرشابم اًھجتم  ناك  ام  دعب  هراسم  رَّیغ  امنإ  هتعرس  نم  لجرلا  ففخي  مل 
ىوھ هنأ  نم  دكأتم  ينكل  ثدح  ام  مھفأ  مل   .. نیلتاقتملا وحن  عفدنیل   ، يوحن
رقصلا  . مودعم مھددرتو   ، ادج عيرس  موقلا  ءالؤھ  باعیتسا  نأ  ودبي   .. مھیلع هفیسب 

.. مھفي مث  ضقني  هنكلو   ، انھ رودي  ام  مھفیل  اًتقو  دجي  يذلا ال 

.. هءارو انيرجف  دعتبنل  يفخ  فرط  نم  انذقنم  ىتفلا  انل  راشأ 

؟ قثن نمبف   ، هب قثن  مل  ول 

* * *

رصم يف  كانھ  نأ  نع  تارمتؤملا  دحأ  يف  ةشاكع  دمحأ  روتكدلا  فشك 
تاردخم نوطاعتي  ًانویلمو  نيوریھلا  نوطاعتي  اًفلأ  و١٢   ، نمدم ينویلم  نم  رثكأ 
ردصتي  .. اًماع ىلإ ١٩  نم ١٢  ةيرمعلا  ةلحرملا  يف  ةبیلص  يبأو  وجنابلاك  ىرخأ 
ديازت ءارو  تاردخملا  نأ  اًدیج  نوثحابلا  فرعي   .. شیشحلا هیليو   ، ةمئاقلا وجنابلا 
اھنأو  ، ءابآلا لتقو  تادیسلا  باصتغاو  فطخ  نم  رصم  يف  ةميرجلا  تالدعم 

. بيرھتلاو ةحفاكملا  ةفلكت  نم  هینج  رایلم  نع  لقي  ام ال  ايونس  فزنتست 

* * *

نم نوكم  ریغص  خوك  ةمث   .. بئارخلا هذھ  نم  ام  ناكم  يف  انك  ام  ناعرسو 
حازأ  .. ادج ةبيرغ  ءایشأو  فحصو  ةرایس  لكیھ  نم  ةككفم  ءازجأو  بشخ  عطق 

.. نيربجم اذھ  انلعفف  لخدنل  عمشملا  نم  ةعطق 

، نيدعقمك نالمعتسي  ةرایس  اراطإ  كانھ   .. أوسأ لخادلا  نم  خوكلا  ةلاح  تناك 
.. يتایح يف  اھلثم  َرأ  مل  بتكلا  نم  ماوكأ  كانھو  ریغص  نیسوریك  دقوم  كانھو 

ةيراطبب لصتي  نھاو  حابصم  نم  يتأي   ، ءابرھك دوجو  ىلع  دیحولا  لیلدلا 
ةءاضإ  .. بشخلا نم  زربت  اصع  ىلع  حابصملا  كلس  قیلعت  مت  دقو   . ةقیتع ةرایس 
قطنت يك  تقلخ  ةءاضإ   .. ةمیقس ةءاضإ   .. ةجھب رثكأو  اھنم  لضفأ  مالظلا  لعل 

.. تومتو كمف  نم  ءاضیبلا  ةوغرلا  جرخت  نأ  لبق  اھیف  ةریخألا  كتاملك 



نم نیثالثلا  يف  ناك   .. ذقنملا اذھ  حمالم  صحفت  نم  نكمتأ   ، ىلوألا ةرملل 
يوق هنكل   ، ةيذغتلا ءوس  تامس  حوضوب  هیلع  ودبت   ، رعشلا شوكنم  ًالیحن  هرمع 
ألتما هجو  اھتحت  نمو   ، ةرم فلأ  رانلاب  اھماحل  مت  ةراظن  هفنأ  ىلعو   . بائذلاك ناینبلا 
ةینرق هل  نأ  كلذك  تظحال  نياتشنكنارف ..)  ) مالفأ يف  خسملا  هجو  هنأك  ةطایخلاب 

: هل تلق   .. ءاضیب ةنیجع  ىلإ  تلوحتو  تباذ 

«. .. انذاقنإ ىلع  اًركش   » ـ

: سولجلاب انل  حمسیل  تالمھملا  ضعب  حيزي  وھو  لاق 

مغرب  ، نیبناجلا ىلع  لتقلا  هركأ  .. بجاو ىلع  ركش  ال  رباج ..)  ) يمسا  » ـ
!«. اًعبط ایبوتوي  نم  امتنأ  ديرف ..! راكذتب  زوفلل  اًعبط  امتئج  امكنأ 

«. .. نم انسل   .. ال  » ـ

: لاقو نیجع  ىلإ  تلوحت  يتلا  هنیعب  ةدح  يف  يل  رظن 

.. انل نوللستي  امدنع  صوصللا  هلعفي  ام  فرعي  انلك   .. يعادخ لواحت  ال   » ـ
لوقي اذام   .. مھدیص عم  مھذقنتل  زنيراملا  تارئاط  تءاج  مھتمھم  نم  اوغرف  ىتمو 

!«. ةوسقلل اي  ؟ .. بیع )؟ .. خك .. ) ؟ انم دحاوب  هل  دوعت  امدنع  كوبأ  كل 

.. يل ْترظنف  لانیمرج  ىلإ  ترظن 

يف اننوقزمیس  اوناك  نورخآلا   . اًدحأ عدخن  مل  نحن   .. انرمغي ةحارلا  مدعب  روعش 
وھ ام  لكو   ، ءيطب  .. ءيطب هنكل   ، وھ ام  فرعأ  اًریصم ال  انل  رخدیف  اذھ  امأ   ، لاحلا

... ٍساق ءيطب 

«. ؟ كمسا ام   » ـ

: ثارتكا الب  تلق 

«. ءالع  » ـ

: لاقو ثبخ  يف  مستبا 

يف ىرت  تنأف  ءالع  كنأ  ةدحاو  ةظحل  قدصأس  يننأ  تبسح  ول   ، اًعبط  » ـ
كل هجوأ  يننأ  فرعت  كلعج  يف  الإ  ءامسألل  ةمیق  ال   .. مھي ال  نكل   ، ءابغ يھجو 
امتنأ لھ   .. لیمج  .. اھمو ءالع   .. اھم يھ  نكتلو  ءالع  كنأ  ضرتفنس   .. مالكلا
حمسأ نل  يننأ  املعتلف  نيوخأ  انوكت  مل  ول  نكل   .. كلذك اذھ  ضرتفأس  ؟ .. ناوخأ



اذھل امكب  ِتآ  مل  يننأل  ؛  يتشع شامق  تحت  وأ  يتیب  فقس  تحت  ءيش  يأب 
«. يدحو شیعأ  الو   ، ضرغلا

اھنأ ودبي   .. رمعلا نم  يناثلا  دقعلا  يف  ةاتف  خوكلا  تلخدو  ةكرح  انعمس 
ال ًابلص  اھبوث  تلعج  ةراذقلا   .. نسح يأ  يفخت  اھلامسأ  ةراذق  تناك  نإو  ةحیلم 
يف يراوتملا  لجولا  لوجخلا  ناویحلا  ةرظن   .. غوبدم دلج  نم  هنأك  زتھي  الو  فري 
لكب ناقطنت  نینیعلا  نیتاھ  نأ  تفرع  دعب  امیف   .. انتأر امدنع  اھنیع  يف  تدبت  لغدلا 

... ةرشابم حورلاب  ناتلصتم  امھنأك  ءيش 

: اًمساب اھل  لاق 

ءايرثألا ءالؤھ  رظنم  نع  نیلأست  تنك  ةیفص ..)  ) اي يلاعت   .. يتخأ هذھ   » ـ
!...«. امھنم ناذھ   .. ةصاخلا مھتارمعتسم  يف  نومیقي  نيذلا 

: ىتفلا لاق   .. اھنم أوسأ  ةلاح  يف  ودبن  نحن   .. مھف مدع  يف  انل  ترظن 

.. مھھوجو ىلع  نولثمملا  هعضي  يذلا  محشلا  نم  عون   .. ركنتلا موزل  اذھ   » ـ
«. .. هب نولستي  انم  دحاوب  اورفظیل  اوءاج  دقل 

: هحور قوف  مكارتي  يذلا  دقحلا  قصبي  هنأك  اًديور  اًديور  ديازتي  هلاعفنا  أدبو 

.. لبقتسملاو رضاحلاو  يضاملا  انم  متقرس  ؟ .. اننأشو اننوكرتت  ال  اذامل   » ـ
«. .. شیعن انوكرتت  نأ  نوھركت  مكنكل 

.. ينقذ تحت  قالمع  فیس  لصن  ُتدجو   ، ىتم الو  ءاج  نيأ  نم  مھفأ  نأ  لبقو 
: لاق رفصلا  هنانسأ  نیب  نمو 

نوكتس ةاتف  نذأ  نإ  ؟ ... انعم نولعفت  امك  اًراكذت  كنم  ذخآ  نأ  ىرت  لھ   » ـ
امبرو اھیلع  عیمجلا  يندسحي  فوس   .. ةفیظن ءارمح  ةقیقد  ًانذأ   .. اًزاتمم اًراكذت 

«. .. ينم اھوضرتقا 

.. يشحو  .. يشحو كحض   .. يشحو كحض  يف  رجفنا  مث 

راھظإ وأ   ، رثكأ هتيداس  لعشأف  فوخلا  راھظإ  نیب  اًرئاح  تنك   .. نیتماص انللظ 
رخصلاك هجوب  هھجو  بقرأ  تللظ  يننأ  ةجیتنلا   .. هنونجو هظیغ  ریثأف  ةالابماللا 
حجرألا ىلع  اھنأ  تدجوف  ينیع  فرطب  لانیمرجل  ترظنو   . ریبعت يأ  هیلع  سیل 

.. هتاذ ءيشلا  تررق 

: ةاتفلل لاقف   .. أدھ ةياھنلا  يف 



«. .. لكؤي اًئیش  انل  يدعأ   » ـ

* * *

(.. زوزع  ) هبحاص مسا  ناك 

.. دلو ذنم  مؤشلا  عقوتي  هنأك   . تقولا ةلیط  ّفرت  ىرسي  نیع  هل  ةثجلا  مخض 

نم ةثالث  هب  رفظ  امدنع  ةلیللا  كلت  يف  هتجاح  يضقیل  بئارخلا  لخد  زوزع 
يف  ، ةینبلا ءايوقأ  ةیتف  ةثالث   . هفطخ نم  اونكمتي  مل  امدنع  هلتقل  اورطضا   .. ایبوتوي

.. ٍلاعتو دوربو  ةوسق  مھنویع 

، بئارخلا قوف  قلحت  زنيراملا  ةرئاط  اوأر  امدنع  الإ  هب  لح  ام  انھ  اوفرعي  مل 
.. طقس مھدحأ  نأ  اوفرع  اھدنع   . ناكملا حسمت  ةعطاسلا  اھتافاشكو 

يذلا سدسملا  يسرم )  ) جرخأو  ، ةراجحلاب رتبوكیلھلا  نوفذقي  سانلا  حار 
.. ةرئاطلا ىلع  نیتقلط  قلطأو   ، ةطارخ ةشرو  يف  هسفنب  هعنصب  ماق 

، ًالیلق طبھ  مث   ، هاجتا لك  يف  هتافاشك  بوصي  وھو  رجمزملا  شحولا  عفترا 
عضو دقو  حوتفملا  ةرئاطلا  باب  ىلع  سلاجلا  زنيراملا  يدنج  اوري  نأ  مھنكمأو 

.. نیبضاغلا عومج  ىلع  زییمت  الب  صاصرلا  قلطي  حارو   ، هيذخف نیب  ةیلآلا  ةیقدنبلا 

.. هتاذ يسرم )  ) طقس  .. نوریثك طقس 

قلستي  .. لابحلا نم  ملس  اھنم  ىلدتي  مث   ، بئارخلا ىلإ  لخدت  ةرئاطلاو 
دالوأ .. ةرئاطلا عفترت  مث   ، ةیشحو تاخرص  نوخرصي  مھو  ملسلا  ةثالثلا  ةیتفلا 
لخاد اوراص  ةیتفلا   .. مانتیف برح  نع  ایكيرمأ  اًملیف  نولثمي  مھنأ  اوبسح  بلكلا 
يف ماد  ءيشب  حول  مھدحأ   .. ةبضاغلا عومجلا  ىلإ  ىلعأ  نم  نورظني  مھو  ةرئاطلا 

.. ةئيذب ةبس  قلطأو  هدي 

هدي تبث   .. سدسملا طقتلاو  يسرم  ةثج  تناك  ثیح  ىلإ  رباج )  ) عرھ
طقف  . اًدحأ حرجت  مل  تود  يتلا  ةقلطلا  نكل   ، بيوصتلا مكحأو  ىرسیلاب  ىنمیلا 

.. روھد ىدم  ىلع  اھادص  ددرتو  ةدشب ،  هعارذ  تملآ 

.. ةرئاطلا تدعتباو 

اودجو رادج  راوج  كانھو   .. لعاشملا ءوض  ىلع  بئارخلا  ىلإ  عیمجلا  عرھ 
اًریثك ایبوتوي  ةیتف  بعت  دقل   .. دعاس هل  نكي  مل  طقف   . تانعطلا اھتقزم  دقو  زوزع  ةثج 
مل ول  نكل   . حيرشتلا يف  رازجلا  ةربخ  نوكلمي  مھنأ ال  حضاولا  نمو   ، هوعزتنا ىتح 



.. نودوعي امدنع  ایبوتوي  يف  دحأ  مھقدص  امل  اًراكذت  اوذخأي 

... ةرئاطلا تدعتبا 

لیسیل ةانق  دجي  ال  يذلا  دوسألا  ىمعألا  دقحلا  نم  ديزملا  تكرت  اھنكل 
... اھیف

يأ دعاس  نعطقیل   ، يح وھو  هاخأ  قیطي  نكي  مل  يذلا  زوزع )  ) وخأ مسقأ 
اذھ لعفیس  هنأ  وھ  عوضوملا  يف  ديدجلا   .. هدي يف  طقس  ول  ایبوتوي  موق  نم  دحاو 

.. نیكسلاب سیلو  هنانسأب 

... اذھ ثدحي  فیك  ىریل  فغش  يف  رظتني  عیمجلا  لظ  نإو   ، ِتأت مل  ةصرفلا 

عقي رایغألا  نم  سعت  دحاو  يأ  عم  نكلو   ، ایفرح هماقتنا  ذفنیس  هنأ  نوفرعي 
( زوزع  ) سفان هنأل  هدعاس  دقفیس  نم  كانھ   . ةمداقلا ةرجاشملا  يف  هدي  تحت 

.. دكؤم اذھ   .. فیغر اياقب  ىلع 

.. حیحص هنأ  فرعأ  رخآ  دحاو  يأ  لبق  انأو   ، رباج انل  هاكح  ام  اذھ 



-٢-

.. ةریخألا كتالص  يلتاو   ، يل يرظنا  يتریغص  اي  نآلاو  »

.. اھتاذ كحور  رصتعأ  فوس   .. كعولض مشھي  فوس  بوبشملا  يقانع  نإ 

.. نيزاكع ىلإ  دنتست  ةمشھم  ءامسلا  ىلإ  دعصت  امدنع 

.. اھب لح  امع  ةكئالملا  اھلأست  فوس 

.. هتاذ ناطیشلا  عم  تمن  دقل  لوقتس :

«. .. حبذلا لبق  ىراذعلا  تاخرص  هتلمثأ  يذلا  ناطیشلا 

مزاجروألا يناغأ  نم 

* * *

ماعط ؛  ةیمعطلاو لوفلا  نم  ًاطیلخ  ناك   ، هذھ ةیفص )  ) انل هتدعأ  يذلا  ماعطلا 
سیل نكل   ، رییغتلا لیبس  ىلع  اًعبط  ءایشألا  هذھ  لكأن  ًانایحأ   .. سدقملا رایغألا 
اھطلخب تماق  ةقباس  تابجو  ةدع  نم  داسفلا  ىلع  تكشوأ  اياقب  ةقيرطلا ..! هذھب 
اھترثنو لباوتلاب  اھتضبق  تألمو  اًتيز  طیلخلا  ىلع  تبص  مث   ، دقوملا ىلع  اھنیخستو 

.. ةرجنطلا ىلع 

: اًرسفم رباج )  ) لاق

جاجدلا معط  يفخت   .. ءيش يأ  معط  يفخت  اھنأل  لباوتلا  نم  رثكن  نحن   » ـ
يتلا ةدیحولا  ةعلسلا  يھ  لباوتلا  ... ششمملا ضیبلاو  ضماحلا  لوفلاو  دسافلا 

«. .. ءایحأ ىقبن  يك  ةيرورض  اھنأل  اھرعس  ددزي  مل 

دوسم زبخ  نم  ةعطق  ةاتفلا  هتلوان  مث   .. لانیمرج لـ  رخآو  اًقبط  ينلوانو 
.. هسفنل اھب  ظفتحاف 

امدنع رییغتلا  ىلع  كدعاسي  هنإ   .. تلق امك  لبق  نم  لوفلا  تلكأ  دق  تنك 
نع تمجحأ  اذھل   .. هلمحتي دعي  مل  يمضھلا  انزاھج  نكل   ، داتعملا كراطفإ  لمت 

.. فرعأ يننأ ال  ينعأ  . ال  مھدنع ةجاحلا  ءاضق  نوكیس  فیك  فرعأ  ينأل ال  ؛  لكألا
.. ديرأ لب ال 



: هقبط يف  ةقعلملا  بلقي  وھو  لاق 

الأ هركأ  ينكل   .. هیلإ انرص  يذلا  عضولا  نع  اًئیش  نامھفت  ال   ، عبطلاب  » ـ
لكشب نكل  ةيادبلا  ذنم  ةدوجوم  تناك  اھنايرت  يتلا  ةروصلا   .. ءيش لكب  امكربخأ 

يتأت مث   ، رقفأ ءارقفلاو  ىنغأ  ءاینغألا  ریصي   ... اًئیشف اًئیش  تمخضت  مث   ، حضاو ریغ 
ىلوألا تاونسلا  رشعلا  يف  ثدح  اذھ  نأ  يل  ودبيو   .. رایھنالا اھیف  ثدحي  ةظحل 

هذھ ماعطإ  ىلع  ةرداق  ةحایسلا  دعت  مل   .. دسلا راھنا  ةأجف   .. نرقلا اذھ  نم 
لودلا  .. سيوسلا ةانقل  اًزھاج  ًاليدب  تراص  يتلا  اھتانق  تحتتفا  لیئارسإ   .. هاوفألا
ةلامعلا تدرطو   ،( لوريابلا  ) روھظ دعب  هنع  ءانغتسالا  مت  وأ  اھلورتب  بضن  ةیجیلخلا 

نأل ءارقفلل  تامدخلا  تمدعناو   ، اًمصاق اًئبع  هیلع  داصتقالا  دجو  اذكھ   .. ةدفاولا
كانھ دعت  مل   .. ءيش لك  تصخصخو   ، مھتیلوئسم نم  اًمامت  اھسفن  تفعأ  ةلودلا 
تفقوتو بتاورلا  تفقوت  تقولا  عم   .. انب أبعت  ةموكح  كانھ  دعت  مل  وأ   ، ةموكح

ةقبط نم  مكؤابآ  ناك   ... بئارض انیلع  دعت  مل  يلاتلابو  ؛  ةطرشلا تباذو  تامدخلا 
نم ضورق   .. جراخلا يف  ةیفرصم  تاباسح   .. ءارثإلل اھذوفن  مدختست  نأ  تعاطتسا 

.. طخلا لوط  ىلع  اندضو  مكئابآ  ةحلصم  يف  ناك  ءيش  لك   .. راكتحا  .. فراصملا
ىلإ نحن  انيوھ  امنیب   ، ءارث دادزتو  كسامتت  نأ  ةقبطلا  هذھ  تعاطتسا  اذكھ 
نأ ىلإ  تاقبطلا  هذھ  ترطضا   ... ًالیحتسم اًرمأ  تراص  انعم  ةایحلا  نكل   .. ضیضحلا
دقو  ، يلامشلا لحاسلا  ىلع  تارمعتسملا  كلت  يف  نامألل  ًابلط  اھسفن  لزعت 
دراج يدوبلا  ءالو  نونمضي  امنیب ال  مھءالو  نونمضي  مھنأل  زنيراملا  لاجر  اولمعتسا 
تاروثلا لك   .. مھقرؤت تناك  اذھ  رقفلا  طیحم  روثي  نأ  ةركف  نإ   .. هرودب نوحطملا 

لك كلمي  امھدحأ  ناعمتجم  نوكت  اذكھ   .. ءايرثألا حبذب  تأدب  خيراتلا  يف  ةیبعشلا 
اًقوس هنوك  ىلع  ديزت  ال  يناثلا  عمتجملا  ةیمھأ   .. اًئیش كلمي  ال  رخآلاو   ، ءيش
حمست ةیناكسلا  هتفاثك  نإف  رقفلا  يناعي  ناك  ول  ىتح   .. اھب سأب  ال  ةیكالھتسا 

«. ... اًرینویلم نوتيزلا  عئاب  ریصي  فوسلف  ةنوتيز  انم  لك  عاتبا  ول   .. ءيش لكب 

: ينلأسو لكألا  نع  فقوت  مث 

«. ؟ ایبوتوي يف  نویلیئارسإ  مكيدل  لھ   » ـ

: ةشھد يف  تلق 

«. .. مھنم يئاقدصأ  زعأ   .. نوریثك  » ـ

: غضملا دواعي  وھو  لاق 

طسوألا قرشلا  يف  مھعضوم  اوذختا  دقل   .. كموق ىدل  ةمھم  ةمس  هذھ   » ـ
لام  .. اًریثك لیئارسإ  هب  تملح  يذلا  ثلثملا   .. هنع نوثدحتي  اوناك  يذلا  ديدجلا 
ءارقفلا نحن   .. ةصیخر ةيرصم  ةلماع  ٍديأ   .. يلیئارسإ ءاكذ  بضني ..) نأ  لبق   ) يجیلخ



«. اودع لیئارسإ  رابتعا  نع  فكن  مل 

: ةرضاحملا هذھ  لك  نم  ظیغ  يف  تلق 

«. ؟ كل قوري  اذھ  نأ  درجمل  لھ  ؟ .. اودع لیئارسإ  ربتعأ  اذاملو   » ـ

: لاقو ةكھنم  ةماستبا  لدابتو  ةاتفلل  رظن 

.. هفرعت نأ  كمھي  رخآلا ال  فصنلاو   .. هفرعت هفرعأ ال  ام  فصن  نإ   .. من .. نآلا من   » ـ
«. .. امكینذأب نیظفتحم  انھ  نم  ناجرخت  فیك  ىرن  حابصلا  يفو  من 

: لاقو يدي  يف  ةقعلملا  زھ  مث 

لوعفم لوزي  امدنع  انھ  نودوعي  فوسو  يناكم  نوفرعي  مھنإ   .. بیعالأ ال   » ـ
«. ......... الإو امكیمحأل  اًدوجوم  نوكأ  نأ  بجي  اھدنع   .. نیتسجولفلا

.. ىنعم تاذ  ةكرحب  هقنعل  راشأو 

* * *

نیقھرم انك  اننأ  نم  كعد   ، اًحورطم اذھ  نكي  مل   .. رارفلا عطتسن  مل  اذكھ 
ةحئارلا ال هيرك  خوكلا  اذھ  يف  نیقصالتم  سلجن  نحنو  انتایح  يف  ةلیل  نعلأ   .. ًالعف
ىتح ىقبن  فوس  اذكھ   ... رادجلا نم  ءزج  يأ  سملن  وأ   ، ددمتن نأ  ىلع  ؤرجن 

... ىتفلا اذھ  ةطخ  ىلع  فقوتي  ءيش  لك  ؟ .. اھدعبو حابصلا 

فورخلا  .. هطسو سیل  طسو  يف  فقثملا  زارطلا  نم  هنأ  دقتعأ   .. همھفأ انأ ال 
نم انأ   .. ایبوتوي يف  اًفقثم  ربتعأ  انأ   . نيرخآلاو هسفن  ىلع  اًرطخ  ریصي  ركفي  يذلا 
هعم فطاعتأ  ينلعجي  اذھ ال  نكل   ، مھيديأ تحت  عقو  ءيش  لك  اوءرق  نيذلا  لئالقلا 

؛ اھقرفت حجرألا  ىلع  يھ  لب   ، اھفلؤيو بولقلا  نیب  دحوي  اًنيد  ةفاقثلا  تسیل   .. ةرذ
ىلع نیظوظحملا  علطتو   ، هنوناعي نيذلا  ملظلا  لوھ  ىلع  نیمولظملا  علطت  اھنأل 
ةیفاقثلا كتاعانق  لوحت  نم  كعد   .. اًرذح ایبصع  كلعجت  اھنإ   .. هودقفي نأ  نكمي  ام 
هنوقنتعي ال  نمم  نيرخآلا  ربتعتو   ، هلجأ نم  تومت  نأ  قحتسي  ديدج  نيد  ىلإ 

.. اًرافك

.. هسفن ىلع  اًشمكنم  نكرلا  يف  دقار  وھو  ىلاعتي  أدب  دق  رباج )  ) ریخش ناك 

؟ ایح لظي  اذامل  ؟ .. ةایحلا نم  ديري  اذام 

... ؟ اذامل  .. يدي لكرلو  خرصل  نیكسب  هتددھ  ول 



.. ةمئان هبش  يھو  اھل  رظنت  لانیمرج  راوج  هتخأ  تسلج   ، تفاخلا ءوضلا  يف 

.. ىلیل ةبذعم : حور  نم  سمھت   .. اھاتفش كرحتت   .. لفطك ةمئان  لانیمرج 
(.. اباب وأ  امام  ةظفل  لمعتسي  ایبوتوي  يف  دحأ  الف   ) اًعبط اھمأ  يھ  ىلیل   ... ىلیل
الإ لانیمرج  َرأ  مل   . اھمأ ىلإ  ةدوعلا  ديرت  ةبذعم  ةلفط  درجم  اھارأ  ىلوألا  ةرملل 

.. اھتقیقح يل  رھظت  يك  ضرألا  ىلع  مونلا  نم  دبال   . ةیلاعتم ًالولم  ةرئاث 

لانیمرج رعش  ىلإ  رذح  يف  اھدي  تدم  مث   ، رظنت قئاقد  عضب  ةیفص )  ) تلظ
اھرأ مل  ةسمللا  كلت  يف  بيرغ  يناویح  ءيش  ةمث   .. هنم ةلصخ  سملتت  تحارو 
امدنع لوضفو  لجو  يف  يلمانأ  سسحتي  ةرم  تاذ  هدي  دم  درق  عم  الإ  لبق  نم 
تصاغ مث   ، ًالیلق اھسأر  تدعبأو  ةضفتنم  لانیمرج  تبھ   . انناویح ةقيدح  يف  تنك 
ةقيرطب اًرتم  فلخلل  تبثو   .. هتعقوت ام  طبضلاب  تلعف  ةاتفلا  نكل   .. ةیناث ساعنلا  يف 

تمت تاكرح  هذھ   .. ةيرشب ریغ  تاكرح  هذھ   .. كلت درقلا  ةيرظنب  اًعانتقا  ينتداز 
.. اھیف لقعلل  لخد  الو  ةثراوتم  ةیناویح  تاساكعنال  ةلصب 

: حوحبم توصب  ةاتفلا  تلاق 

.. انوعدخت نأ  متروصت  فیك  فرعأ  ال   .. فیظنو ادج  لیمج   .. لیمج اھرعش   » ـ
!«. اذھك رعشب  سیل 

: تلاقو قفرب  يلمانأب  ْتكسمأف   ، يدي ىلإ  اھدي  تدم  مث 

«. ؟ قرافلا ىرت  لھ   » ـ

ةفصقم ةخستم  ةنشخ  ديو  ةقمنم  ةفیظن  ةمعان  دي   .. قرافلا ىرأ   ، معن
.. ىثنألا دي  ةیناثلاو   ، لجرلا دي  يھ  ىلوألا  نأ  بيرغلا   .. رافظألا

: ةالابمالب تلق 

دوعنس انكو   ، مالظلا يف  دحاو  يأ  يعدخت  نأ  كنكمي   .. مالظلا يف  انك   » ـ
«. .. ةعرسب

: تلقو مئانلا  اھیخأل  ترشأ  مث 

«. ؟ هلك اذھ  فرعي  نيأ  نم   » ـ

دعت مل  ءایشأ  يھف  ميدق  باتك  لك  نع  ةمامقلا  يف  ثحبي   .. أرقي نأ  ممصي   » ـ
.. نورخآلا كقرسي  نل  لقألا  ىلع   .. اًدحأ مھت  دعت  مل  رومأب  متھت  نأ  ةيزم  هذھ   .. عابت
نأ نود  نم  باقث  دوع  كرتت  نأ  نكمي  ال  امنیب   ، نینس ذنم  انھ  ةاقلم  بتكلا  هذھ 



«. ... هنإ  .. دحأ هذخأي 

.. اًجراخ اھیتئر  قصبتس  اھنأ  تعقوت  ىتح  قمع  يف  لعست  تحار  مث 
: رخفلا نم  ءيش  يف  تلاقف  ةشھد  يف  اھل  رظنأ  انأو  تغرف  ىتح  ترظتناف 

وھو  ، جالع انيدل  سیل   .. يضاملا نرقلا  تاینیعست  ذنم  دوعي  هنإ   .. نرد اذھ   » ـ
«. لاح لك  ىلع  يدجي  ال 

: تلاقو مئانلا  اھیخأل  تراشأ  مث 

ذنم تاعماج  وأ  تایلك  اولخد  نيذلا  ءالؤھ  مھنإ  ةذمالتلا ..)  ) ةقبط نم  وھ   » ـ
نكل  .. هوملعت امب  اًئیش  اوعنصي  نأ  اوعیطتسي  ملو   ، ًالمع اودجي  مل  مث  تاونس  رشع 
ىلع ةصرف  دحأل  دعت  مل   ، ةنس نيرشع  ذنم   .. يھتنت ال  بتكلاب  مھتقالع 
الف  ، هتراجت كثروي  اًرجات  وأ  لامعأ  لجر  وأ  ةطرش  طباض  كوبأ  نكي  ول  مل  .. قالطإلا
يف ةَّلُكلا )  ) نومشي نيذلا  ءالؤھل  مضنت  فوسو  قالطإلا  ىلع  كل  ةصرف 

«. .. بئارخلا

، كش الب  ةحیلم   .. سلاج انأو  اھبقرأ  تحر   .. اھنیع تضمغأو  روثك  ْتبءاثت  مث 
ليزت نأ  ؟ .. ةراذقلاو ةنوشخلا  هذھ  لك  تحت  ةحالملا  هذھ  دجت  نأ  نكمي  فیك  نكل 
جوزتتس ةاتفلا  هذھ   .. لیحتسم ؟ .. عوجلاو رقفلاو  ةاناعملا  نم  ماوعألا  هذھ  لك 
اھمامأ ودبي  ال   .. هبضغ تابون  ىدحإ  يف  تومت  مث  ًابرض  اھعسوي   ، ءالؤھ نم  اًدحاو 

.. رخآ لبقتسم 

.. تمن يننأ  دقتعأ  ال 

.. منأ مل  يننإ  كل  تلقل  ينتلأس  ول 

يعولا  .. ةفخلاو ةفاثكلا  نیب  حجرأتيو  كب  طیحي  يذلا  بابضلا  كلذ  كانھ  نكل 
.. يمون ناك  اذك   .. هنم جرخيو  عقنتسم  يف  سمغني 



-٣-

يف نيدھاز  انك  اننأ  نم  كعد   .. ءرملا يفكت  ةدحاو  ةبجو  نأل  راطفإ  .. ال  حابصلا
. دھزلا لك  ماعطلا 

.. رادلا جراخ  رباج ) حابصلا و(

.. اھعون نم  ةبيرغ  لامعأب  موقت  ةیفصو  حابصلا 

.. ةميدقلا سرادملا  تاسارك  نم  ةعومجم  نم  قاروألا  قزمت 

.. ةليوط حئارش  ىلإ  ىوقملا  قرولا  نم  بلعلا  ضعب  عطقت 

.. ءانإ يف  دوسأ  ًالئاس  بكست 

.. سیك يف  ةفلات  باقث  داوعأ  عمجت 

.. كیتسالبلا نم  اًعطق  محلت 

.. ةيواكلا اساتوبلا  ضعب  اھیلع  عضتو  نوباص  اياقب  يربت 

.. ةيراطبلا يف  ءاملا  ضعب  بكست 

.. ءالشأ ىلإ  فیللا  نم  ةعطق  قزمت 

هنإ رباج )  ) لاق  . موقلا ءالؤھ  ءاسن  ىدل  ةیلزنملا  لامعألا  لودج  وھ  اقح  بيرغ 
تاذ ریصارصلا  تاطاشن  ةعباتم  تسیل   . ييأر اذھو   ، ءيش لك  فرعأ  نأ  ينمھي  ال 

.. تارشحلا ءاملعل  الإ  ةیمھأ 

الو  ، ةميدقلا سرادملا  تاسارك  قيزمت  نع  اھلأسأ  نل   .. ءيش نع  اھلأسأ  نل 
نع الو  دوسألا  لئاسلا  نع  اھلأسأ  نل   .. ىوقملا قرولا  بلع  عیطقت  ببس  نع 
عطق يرب  الو  كیتسالبلا  ماحل  نع  اھلأسأ  نل   .. ةفلاتلا باقثلا  داوعأ  عمج  ببس 

.. فیللا قيزمت  الو  ةيراطبلا  يف  ءاملا  نع  لأسأ  نل   .. نوباصلا

.. ریصارص

: ينذأ يف  لانیمرج  سمھت   .. لوضف يف  ةیفص )  ) بقارأ ينارت  لانیمرج 



«. .. اھديرت كنإ  لقت  ال   » ـ

يتاللا تایتفلا  قاذم  نع  فلتخي  ديرف  صاخ  قاذم  اھل   .. عنامأ ال  يننإ  تلق 
وأ فنألا  يف  طرقلاو  مشولاو  يريرحلا  رعشلاو  رطعلا  سفن  نھل  يتاللا   . نھتدتعا

ةجاجد دجوت  ال   .. جاجدلا تنأ  ظفحت  امك  نھظفحأو  نھفرعأ   .. ىلفسلا ةفشلا 
هذھ امأ   ، لبق نم  ةجاجدلا  هذھ  تلكأ  كنأب  رعشت  نأ  كنكميو  ىرخألا  نع  فلتخت 

(.. رباج  ) ةمحر تحت  نحنو  اھتلزاغمب  فزاجأ  نل  ينكل   .. فلتخت ةبرجت  اھنأ  دبالف 

.. اھحور فلغت  امبرو   ، اھفلغت ةراذقلا  تاقبطو  اھتلزاغمب  فزاجأ  نل 

.. قئاقد سمخ  لك  اًمد  لعست  يھو  اھتلزاغمب  فزاجأ  نل 

لاق انب  هلمع  يوني  امع  هتلأس  امل   .. راھنلا اذھ  ةلیط  اًئیش  رباج )  ) لعفي مل 
: ضومغ يف 

«. .. بسانملا تقولا  ىتح  ارظتنا   » ـ

«. ؟ انم صلختت  مل  اذاملو   » ـ

ام الإ  العفت  مل   .. رثكأ نالھاج ال  امكنألو   ، نیفرطلا نم  فنعلا  تقمأ  يننأل   » ـ
هتزيرغ هذھ   .. رخآ اًئیش  فرعي  ال  هنأل  ؛  زبخلا ضعب  ةقرس  لواحي  يذلا  رأفلا  هلعفي 

«. .. هب امكربخأ  نأ  لواحأ  ام  اذھ   .. نيرأف امتسل  امكنكل   . هترطف كلتو 

راوج هدي  عضي  وھو  لاق  مث  هلمانأ  ثولو   ، محشلا ضعب  اھب  ةبلع  جرخأ  مث 
: يدخ

!«. كنذإ دعب   » ـ

«. .. لضفت  » ـ

ثيولتب ماق   .. ةرملا هذھ  ةقدو  ةيانعب   .. لانیمرج هجوو  يھجو  ثول  اذكھ 
اھیف كش  ةيذاتسأ ال  كانھ  تناك  ةرملا  هذھ   .. ةراذق رثكأ  ًابایث  انل  بختنا  مث   ، انيديأ
مث  .. أوسأ ةروصب  ودبأ  يننأ  دقتعاو  نیلوستملاك  لانیمرج  تدب  ىتح   ، هتاسمل يف 

.. ملكتن فیكو  يشمن  فیك  يل  حرش 

.. ًابيرقت نوملكتي  ال  مھ  اذل  ؛  ءيش لك  اوفرعو  ءيش  لك  اوأر  موق  ءالؤھ   » ـ
نمثلا نع  لأست  الف   ، كل قار  ءيش  ءارش  تدرأ  ول  ًالثم   .. ناكمإلا ردق  امكمالك  اللق 

ال  .. ًالئاستم عئابلا  ينیع  يف  رظناو  ةظلغب  ءيشلا  كسمأ   .. سرادملا ذیمالتك 
.. ديزي الو   ، ًالثم ةئام ) : ) كل لوقيو  ةسارشب  كینیع  يف  رظني  فوس   .. اًئیش لقت 



ِقلأ مث   .. كقلح نم  اًریصق  ًاتوص  قلطت  امبرو  كعبصإ  نم  ةئيذب  ةكرحب  يتأت  اھدنع 
 «. .. ملكتت الو  نیسمخب  هل 

: فاضأو اًنیح  ركف  مث 

.. رخآل نیح  نم  ضرألا  ىلع  قصبت  نأ  نم  دبال   .. انھ لتقت  ةدیمحلا  تاداعلا   » ـ
شرھت نأ  دبال  يھ   .. رخآل تقو  نم  بایثلا  قوف  نم  يلسانتلا  كوضع  سسحت 
تاسمل هذھ   .. لمقلاب يناثلاو  ثیغاربلاب  جعي  لوألا  نأ  ضورفملا   .. اھسأرو اھردص 

«. امكل ةیلوضفلا  تارظنلا  نم  للقتو  ةمھم 

.. هنع ءيش  لك  لھجأ  يذلا  ملاعلا  كلذ  اھیف  ينيري  ةلوج  ددصب  اننإ  يل  لاق 
... اذھ دعب  ىرخأ  ةظحل  انیتایح  نمضي  هنكل ال   ، رارفلا اندرأ  ول  نارح  اننإ  لاق 

ةظحللا يف  امكنوقزمي  فوسلو   ، ءاطخألا نم  ةلمج  نابكترت  فوس   » ـ
«. .. اھتاذ

.. رقفلاو ماحدزالا  ةياغ  يف  عراوش  ىلإ  جرخنل  ریقحلا  خوكلا  انرداغ  اذكھ 
لك نع  اًمامت  تلخت  مث   ، اًموي ةموكح  كانھ  تناك  هنأ  ىلع  لدت  تاسمل  كانھ 
نود نمو  ببس  يأل  تانحاشملا  ثدحت  ةیبناجلا  عراوشلاو  ةقزألا  يف   .. ءيش

.. رربم

مك بقارو   ، ةقیض ةشع  يف  تاجاجد  تس  عض   .. ماحزلا تایقالخأ  اھنإ   » ـ
انأف اھءاشحأ  مھتلت  وأ  اھتراج  نیع  أقفت  مل  ةدحاو  ةجاجد  نأ  ول   .. ةبذھم ریصت 

«. .. ئطخم

: اًرعذ ةعقتمملا  لانیمرج  دیب  كسمأ  انأو  هتلأس 

«. ؟ نذإ رثاكتلا  يف  نورمتست  اذامل   » ـ

نأ نودقتعي  ءالؤھ  لك  نأ  نم  كعد   .. ةدیحولا ءارقفلا  ةیھافر  وھ  رثاكتلا  نأل   » ـ
يبصلاو  ، نورثاكتي لوھجملا  اذھ  راظتنا  يف   .. ءيش لك  ریغیس  مھئانبأ  نم  اًدحاو 

يف  .. مان وأ  لكأ  وأ  تام  دق  ناك  نإ  فرعي  دحأ  .. ال  ةجاجدك هقزر  نع  اًثحب  ىعسي 
ةميرجلا باكترال  رطضي  اذھ  دعبو   ،( ةَّلُكلا  ) قاشنتسا ملعتي   ، ةرشع ةيداحلا  نس 

نأ عیطتسي  دحأ  ال  هنأل  ؛  هلثم ریقف  هقرسي  نم  اًعبط   .. لضفأ وھ  ام  ىطاعتي  يك 
«. .. ىرت امك  قرشم  لبقتسم   .. مكنم قرسي 

: مستباو هسأر  كح  مث 

ًاثولم اًماعط  الكأ  نالماك  نالیج   .. اًریثك انتبوصخ  لدعم  ضفخنا  اذھ  مغرب   » ـ



ةلصحملا نكل   ، نوجوزتملا بجني  الأ  داتعملا  نم  راص  اذكھ   .. تانومرھلاب جعيو 
مث  ، ءاصخإ قرف  كانھ  تناك   .. لاح لك  ىلع  فقوت  الب  ديازتن  اننأ  يھ  ةیئاھنلا 

«. .. اھل ةجاحلا  تفتنا 

: لوھذ يف  لانیمرج  تفتھ 

«. ؟ ءاصخإ قرف   » ـ

نیمثلملا ةطرشلا  لاجر  نم  تاعومجم  ؟ .. اھنع يعمست  ملأ   .. معن  » ـ
، يونملا هلبح  نوعطقيو  ىتفلا  نوردخي  ةیحارج  ةقدبو  ةعرسب   .. نایتفلا نومجاھي 
، طسوتملا يف   .. دبألل باجنإلا  نع  اًزجاع  ریصي  اذھب   .. نورفيو حرجلا  نوطیخي  مث 

 «. ةدحاولا ةلیللا  يف  ةیتف  ةثالث  میقعت  متي  ناك 

«. ؟ اھدعب ثدح  اذامو   » ـ

ماعطلا ىلع  دمتعنلف   .. مارح اذھ  نإ  اولاق : ایبوتوي  يف  نوریثك  نونيدتم   » ـ
طاشن ديازت  اذكھو  رزولا ..! نحن  لمحتن  نأ  نم  ًالدب  هسفنب  میقعتلاب  موقیل  ثولملا 
اھاطاعتن يتلا  تويزلا  يف  لوبیسوجلا  ةدام  ةعرج  ةدايز  تمت  دقو   ، ماعطلا ثيولت 
تاناویحلا لتق  يف  ةیلاعفلا  ةديدش  ةداملا  هذھو   ، اھل نكمم  لدعم  ىلعأ  ىلإ 

ةقيرط دجوت  ال   .. ايرتكبلاك رثاكتن  نحن  اذھ  مغرب   .. ةیصخلا جیسن  ریمدتو  ةيونملا 
اھنإ  .. ةلاعف ةيویح  تاداضم  نم  تلمعتسا  امھم  ملاعلا  يف  ايرتكبلا  ىلع  ءاضقلل 

 «. .. اًمئاد اًقيرط  دجت 

: ًالیل َّيلع  حلي  ناك  يذلا  لاؤسلا  هتلأس 

«. ؟ نوروثت اذاملو ال   » ـ

: لاقو هعمد  لاس  ىتح  كحضي  رجفنا 

ققحت يتلا  نيرشعلا  نرقلا  تاروث  نكل   .. نیحل نیح  نم  رركتي  ءيش  اذھ   » ـ
.. نيرخآلا ءاطخأ  نم  قوف  مھ  نم  ملعت  دقل   .. اًدئاب اًخيرات  تراص  دق  عومجلا  ضرغ 
ىرت نلو   ، هيوؤي دلب  نع  اًثحب  هترئاطب  قلحي  يذلا  ناريإ )  ) هاش ةیناث  دحأ  ىري  نل 
ينمألا ماظنلا  نإ   .. ماع نادیم  يف  ةقلعم  ينیلوسوم )  ) وأ وكسیشواش )  ) ةثج
ةيامح اھنم  لك  ةمھمو   ، اھضعب بقارت  ةینمأ  ةزھجأ  ةتس  كانھ   .. مویلا روطتم  دقعم 

رتبوكیلھلا تارئاط  قلحت  مث   ،( ةجوھ  ) ىلإ برقأ  يھ  مویلا  تاروث  نإ   .. ماكحلا
«. .. عیمجلا قرفتیف  تاقلط  ةدع  قلطتو  لبانق  ةدع  يقلتل 

تناك نإو   ، ةقیلح ریغ  ةیحل  هل  ةئیھلا  ثر  لجر  انم  برتقا   ، ةظحللا هذھ  يف 



: انل هدي  دمو   .. هب ىنتعم  ریغ  يمسر  يز  اھنأب  يحوت  هبایث 

«. ؟ لكؤي ءيش  امكعم  لھ   » ـ

: لاق مث   .. يشملا لصاوو  هسأر  رباج )  ) زھ

مكتارمعتسم يف  ًالمع  دجي  مل  ام   .. لامعأ دجوت  ... ال  ناكم لك  يف  مھنإ   » ـ
اياقب نع  ثحبي  هتایح  يضقي  فوس   .. اًئیش هنم  ديري  دحأ  الف   ، يلامشلا لحاسلاب 

.. رادج راوج  هنودجیف  موي  تاذ  نردلاب  تومي  مث   ، ةمامقلا ماوكأ  يف  ةاقلملا  ماعطلا 
«. .. هتایح يھ  هذھ 

يتیبو ایبوتوي )  ) ركذتأ  .. لوھذلاو ززقتلا  ةمق  تغلب  دق  ةظحللا  هذھ  يف  تنك 
ركذتأ  . هل اًقوش  قرحتأ  يذلا  نیتسجولفلاو  ةلشلا  ركذتأ   .. اھرثعبأ يتلا  تارالودلاو 
ةظحل ادعتسم  تسل   ... ایموي ءالؤھ  نم  ةسمخ  عبشي  ام  مھتلي  يذلا  يبلك 

طقف نآلا   .. رقفلا اذھ  لك  دوجو  ةركف  علتبأ  ال  كلذك  ينكل   ، هلك اذھ  نع  يلختلل 
اذھ لك  انكرت  ول   .. يلخادلا راطملاو  زنيراملا  لاجرو  ةیلاعلا  راوسألا  هذھ  مھفأ 
دبال نكل   ، دحلا اذھل  رمألا  لصو  فیك  فرعأ  .. ال  انلتقيو انقرغیل  نافوطلا  اذھ  لاسل 

.. رمتسي نأ  نم 

: اھیتفش نیب  نم  مغمغت  تحارو   .. فجترتو يلغت  تحار  لانیمرج 

!«. دوعأ نأ  ديرأ  دوعأ ..! نأ  ديرأ  اي هللا ..!  » ـ

... سرخت يك  اھدي  ىلع  تطغض 

؛ نولم لئاس  اھب  تاجاجز  عیبيو   ، هلوح ماحز  طسو  فقي  لجر  كانھ  ناك 
اھعنص باشعألا  نم  ةطلخ  اھنإ   .. ناطرسلاو نردلا  نم  يفاشلا  جالعلا  اھنأ  ًایعدم 
ءارھ يف  مھلام  نوقفني  مھنإ   .. لاق امك  ایبوتوي )  ) يف صوصللا  اھرس  فرعي  الو  وھ 

.. انھ هلك  ملعلا  امنیب  راعسألا  ىلغأب  هنوعاتبي 

.. هلك ملعلا  اندنع 

.. هلك ملعلا  اندنع 

.. هلك ملعلا  اندنع 

ىطاعتت نأ  ةيزم  كیطعت  اھنإ  يأ  ةصیخر ..! اھنأ  الإ  اھل  ةمیق  ال  ةيودأ  هذھ 
.. اًزجاع توملا  رظتنت  الو  اًئیش 



لوقي  .. ةریغص ةزھجأ  اھیلع  ةبولقم  ةیبشخ  ةدضنم  مامأ  فقي  لجر  كانھ 
: اًحئاص

!... «. نآلا َلاعت  ایبوتوي ..)  ) نم اھانقرس  ةزھجأ  لضفأ   » ـ

ءيشلا تاذل  رظنت  اھتدجوف  لانیمرج  ترظنو لـ  ءيش  ىلع  يانیع  تفقوتو 
.. مھن يف 

! انم دحاو  رتم  دعب  ىلعو   ، ةدضنملا كلت  ىلع  ریغص  لومحم  زاھج  كانھ  ناك 

* * *

.. ٍلومحم َزاھج  اذھ  نكي  مل 

رمخ سوئكو  نیتسجولفو  اًسنجو  اًمامحو  ةنخاس  ةبجوو  اًفیظن  اًشارف  ناك 
... ءاقدصأو اًتیبو 

... ينھذ قرافت  مل  ةنتافلا  زاھجلا  ةروص 

يف ةبغار  اھنإ  تلاقو   ، ةقزألا دحأ  راوج  ًالیلق  لانیمرج  ترخأتف  ماحزلا  انرداغ 
تامدخلا  .. حلصي ناكم  لك  .. اھعسوب اذھ  نإ  ةالابمالب  رباج )  ) لاق  . اھتجاح ءاضق 

تناك يضاملا  يف   .. اًخيرات تراص  يراجملا  ةكبش  نأل  ؛  اھل دوجو  ال  ةیحصلا 
كانھ تراص  امدنع  اھتلمھأ  اھنكل   ، يراجملا ةكبش  ديدجتب  قدشتت  ةموكحلا 
يلابن نحن ال  ةحضاو : ةبعللا  تراص  ام  دعبو   ، لاملا ىلع  ءالیتسالل  ىرخأ  لئاسو 

.. ةبیصم مكذخأتلف   .. قالطإلا ىلع  مكب 

: حیصت يھو  ةفجار  تداع  مث   ، ةیناث عبرل  قاقزلا  يف  لانیمرج  تباغ 

!«. مئانلا بابشلاب  ءيلم  هنإ   » ـ

: اًكحاض رباج )  ) لاق

لامج ةكلم  نأ  ول   .. يفاخت .. ال  ریصارصلا قوحسمو  ةَّلُكلا )  ) ریثأت تحت  مھنإ   » ـ
امبر  .. نمز نم  لاجرك  مھرمأ  ىھتنا  ءالؤھ   .. اًنكاس اوكرح  امل  مھمامأ  ترعت  نوكلا 

!«. اًضيأ نیمدآ  ينبك  مھرمأ  ىھتنا 

..... ًالاجر اودوعي  مل  بابشب  ءيلملا  قاقزلا  ىلإ  تداع  اذكھ 

.. ءاضوض تعمس  ةأجف 



ةرشع يلاوح   .. لیتسابلا اومجاھ  امدنع  ءاغوغلا  هبشي  اًرظنم  تيأر  ةأجف 
: انل ریشي  وھو  مھدحأ  فتھو   .. انوحن نوعرھيو  يصعلاو  فویسلا  نولمحي  لاجر 

!«. اھبیج يف  هسدت  ةاتفلا  تيأر  انأ  لومحملا ..! اوقرس  ءالؤھ   » ـ
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!.. اھتلعف يھ  نذإ 

... طق اذھ  ظحلأ  مل  ؟ .. فیكو ىتم 

ىلإ دنتست  لانیمرج  دجأل   ، مھب قحلأ  تعرھف  قاقزلا  ىلع  مھضعب  ضقنا 
يف اھمأ  مقر   .. مقر بلط  لواحت  تناك  اھنأك  لومحملاب  كسمت  يھو   ، رادج
ططق  .. يتایح يف  هتيأر  بعر  فنعأ  اھھجو  ىلعو  فجترت  تناك   ... اًعبط ایبوتوي ) )

.. قاقز نكر  يف  ةرصاحم  يھو  علھلا  اذھ  ترھظأ  ةلیلق 

ةكرحبو ةظاظف  يف  اھرعشو  اھردص  شرھت  تحار   ، لاعفنالا طرف  نم 
! اورظنا ثیغاربلاب ..! ةرماع  انأ   .. نونظت نم  تسل  انأ  مھل : لوقت  اھنأك   ، ةكحضم

: ينذأ يف  رباج )  ) سمھ

!«. هرثأ ءافتقا  لھسي  اذھ  ؟ ... طخ هبو  لومحملا  عیبي  يذلا  نم  ناقمحأ ...!  » ـ

بجي اھنأ  مھدحأ  مسقأو   .. لانیمرجب نوكسمي  مھو  قاقزلا  نم  لاجرلا  جرخ 
عم لاجرلا  اھدیجي  يتلا  ةنیھملا  ءاذيإلا  ةقيرطبو  نآلاو  انھ  اھباقع  ىقلت  نأ 
ةرشق  .. رشبلا نع  نوكت  ام  دعبأ  تاقولخم  ىلإ  موقلا  ءالؤھ  لوحت  دقل   .. ءاسنلا

باصتغالا  .. فنعلا وأ  سنجلل  نوكرحتي  طقف   .. مھعم رود  يأ  يدؤت  دعت  مل  خملا 
.. اًعم نیئیشلا  حنمي 

: نيروعسملا ءالؤھ  طسو  فقي  وھو  رباج )  ) لاق

ببسب اًموي  قرس  مكلك   .. انم اًعوج  رثكأ   .. ةعئاج ةاتفلا  هذھ   .. اوعمسا  » ـ
 «. .. اھوكرتاف مكل  ام  متذخأ  دقل   .. عوجلا

: ءارولا ىلإ  نيرتم  اھب  تقلأ  ةعفصب  اھدخ  ىلع  ىوھ  مث 

يذلا اھیخأب  لاصتالاب  ملحت  ءاقمحلا  تناك  ًالوستم ..! قرسي  لوستم   » ـ
(!«. ایبوتوي  ) يف هوفطخ 

اي عمجتلا  ىھتنا   ) هانعم امب  هدي  عفري  وھو  مھدحأ  لاقو   ، عیمجلا أدھ  طقف  انھ 
(: لاجر



مث  ، ءارحصلا يف  هب  نوقليو  هدي  نوعطقي  مث  هیلع  نولستي  فوس   .. دوعي نل   » ـ
«. .. مھل رفغي  نأ  نیلئاس هللا  ةرمعلا  ءادأل  نوبھذي 

تقولا يف  تءاج  هذھ   .. ةقرح اھؤاكب  دادزاف   ، ًالعف يكبت  لانیمرج  تناك 
.. فكب افك  نوبرضي  مھو  اوقرفت  مھنأل  بسانملا 

اھتطقسأ اھرصخ  يف  ةلكر  اھل  هجوو  رباج )  ) اھنم اند   ، عیمجلا دعتبا  امدنع 
: لاقو  ، اًضرأ

امكل تلق   .. امكتيامح لواحأ  ةرم  رخآ  هذھ  نأ  اب  مسقأ  ـ ...)..(  لا تنب  اي   » ـ
«. .. يرماوأ اذفنت  مل  ول  ةصاخلا  امكتیلوئسم  ىلع  افرصتت  نأ 

* * *

ةباوب  .. هنع نوبقني  اوناك  يذلا  ءيشلا  رھظ  امنیب   ، اًملاح نیلجرلا  دحأ  ظملت 
انيأرف )؛  ةرابح  ) وعدملا اھحازأ  دقو   ، لمرلا نم  تاقبط  تحت  ةنوفدم  ةریغص  ةيديدح 

.. يسأر رادج  يف  ةتبثم  ةیبشخ  تاجرد 

: رئبلا هذھ  لخاد  ىلإ  فاشكلا  بوصي  وھو  رباج )  ) لاق

(..«. ةسیفن تنأ و( يفنح )  ) اي لزنا   » ـ

* * *

تءاج دقل   .. ةیمھو لايذأب  صبصبن  نحنو  لجخ  يف  رباج )  ) ءارو انیشمو  انضھن 
يك ال كلذ  لعف  هنأ  حیحص   .. ءالؤھ نم  دحاو  اھیف  انلكريو  انعفصي  يتلا  ةظحللا  نذإ 
دقل نيرال ..) و( دارم )  ) ىتح  .. َّيلع هدي  دحأ  دمي  نأ  لبقأ  ال  ينكل   ، نورخآ انقزمي 
تددم يننأل  ةيریتسھ  ةبونب  نيرال )  ) تبیصأ  .. ةرم تاذ  دارم )  ) لـ ةعفصلا  تددر 
هیلعف  ، ملاعلل يب  ءاج  دقو  امأ   .. هنم ًالضفت  سیل  اذھ  نإ  اھل  تلقف   ، يبأ ىلع  يدي 

.. ةعاجش يف  هتایلوئسم  لمحتي  نأ 

: زازئمشا يف  رباجل  تلق 

«. ئطخم تنأف  دبألل  انھ  ىقبنس  اننأ  تننظ  ول   » ـ

: يل رظني  نأ  نود  لاق 

ام فرعأ  ينكل   ، ارفت وأ  افرصتت  نأ  يف  نارح  امتنأ  تلق : امك   .. اذھ عقوتأ  مل   » ـ
انأ  .. لوقأ ام  لكل  ماتلا  لاثتمالا  امكیلعف  يعم  ءاقبلا  امتدرأ  ول   .. ةقیقد دعب  ثدحیس 



«. .. ةبسانملا ةظحللا  راتخيو  ططخلا  عضي  نم 

.. خامصلاب ناتئیلم  هانذأ 

.. ریقح لدنص  نم  لطت  ةحرقتم  همدق  عباصأ 

.. رانلاب ةموحلم  هتراظن 

.. ةفلات هنیع 

.. دوسأ هدغ 

.. رودصم ناویح  هتخأ 

.. دساف هماعط 

.. ةیلاب هبتك 

.. ةدوءوم همالحأ 

.. ةقیتع هراكفأ 

.. ةدوسم هرافظأ 

.. بارتلاب نوجعم  دعجم  هرعش 

(... رباج  ) همسا

.. عاعر هموق 

.. ةلاثح هؤاقدصأ 

.. رشبلاك ملكتيو  رشبلاك  يشمي   ، هلك اذھ  مغرب 

.. هعارذ عطقأ  يك  يل  ًالسوتم  يمدق  دنع  متري  مل   ، هلك اذھ  مغرب 

.. انددھيو لانیمرج  عفصي   ، هلك اذھ  مغرب 

! مھتجاذس دشأ  امو   ، موقلا ءالؤھ  قمحأ  ام 



.. ةءورقم ریغ  ةديدج  فحص   .. فحصلا نم  ةموك  عضت  زوجع  ةعئاب  كانھ  تناك 
.. تلاق امك  ةضیب  تامارجولیكلا  ةسمخ  نمثو   .. ولیكلاب اھعیبت  اھنأ  ودبي 

كلت حفصتي  وھو  انل  داع  مث   ، باقث ةبلع  لباقم  فحصلا  ضعب  اھنم  عاتبا 
: لاقو اھنم  ةدحاو  انلوان   .. ءایشألا

نم ضيرم  بیجع  طیلخ   .. مویلا ةجئارلا  ةدیحولا  ةفاحصلا  يھ  هذھ   » ـ
تارابع نم  ولخي  ال  ةديرجلا  فالغ   .. ةرماؤملا تايرظنو  تافارخلاو  نيدلاو  سنجلا 
حیملت عم   .. خلإ باصتغالا ..) و( نجلا ) و( ةقلغملا ) فرغلا  يف  و( روتسملا ) فشك  )
ةيراع روص  ةدع  نم  دبال   .. نوداوق لاجرلا  لكو   ، تارھاع ءاسنلا  لك  نأب  يحوي  ماع 
نوديري ال  مھنأك   ، نینیعلا ىلع  ءادوس  ةمالع  عضو  عم   ، ةیبنجألا تالجملا  نم 

نإف ماعلا  يسنجلا  تالفنالا  وج  مغربو   .. روصلا هذھ  تابحاص  تائيربلا  حضف 
نع اًثحب  دئارجلا  هذھ  بابشلا  عاتبي  اذھل  ؛  ةسلابألاك تاحیبق  تاریقفلا  تارھاعلا 

«. .. ةفاحصلا نم  رخآلا  عونلا  امأ   .. اًمد نقصبي  تافیظن ال  تاوانسح  تایتف 

: فدرأو ىرخأ  ةديرج  حتفو 

ایبوتوي نم  موق  اھردصي  هذھ   .. ماكحلل ةھجوم  بح  لئاسر  نع  ةرابع  وھف  ـ ..« 
نافرعب نیمعفم   ، كانھ اوشیعي  نأب  ماكحلا  مھل  حمس  مث  انم  اوناك  اھاوسو 

عضو بلك  رعاشم  قوفت  رعاشم  هذھ   .. ةدابعلا ةجرد  غلبي  بیھتو  نانتماو  لیمجلاب 
فرط يأ  ينعي  ال  اًمالك  نوبتكي  اذھل   .. نھدلا هنم  زني  ايوشم  اًفورخ  همامأ  هدیس 
هذھ  . هل نونئمطم  مھنأل  ماكحلا  هؤرقي  ال  عقاولاب   .. ماكحلا الإ  هؤرقي  دحأ  الو 
اوناكو ةضراعم  كانھ  تناك  ىضم  امیف   . يركف ليذب  ةصبصب  نم  عون  تالاقملا 

ةلق هذھ  بحلا  لئاسر  يف  مھلخدت  نأ  اومھف  مث   ، باتكلا ءالؤھ  ةمجاھمب  نومتھي 
!«. كل ةھجوم  ریغ  تاباطخ  أرقت  كنأك   .. قوذ

: ةديرجلاب حوطي  وھو  فاضأ  مث 

بایغ لكاشم  تلح  اھنأ  امك   ... ءایشألا فلل  ةزاتمم  ةعلس  فحصلا  هذھ   » ـ
!.. «. هایملا

: هل تلقف   ، حازملل جازم  اذ  نكأ  مل 

«. ؟ انعم هلمع  يونت  اذام   » ـ

«. .. امكلتق يف  يل  ةین  .. ال  اًعبط ایبوتوي )  ) ىلإ امكعجرأس   » ـ

«. ؟ فیكو  » ـ



.. ملكتي ملو  ضومغ  يف  يل  رظن 



عبارلا ءزجلا 

ة ـــــ سيرفلا
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... سنجلا دعب  ام  ملحو   .. ةبیبحلا يتینرق 

ءارھلا اذھ  رركت  .. ال  سكعلا لقت  الف   ، رثكأ دحاو ال  موي  دعب  تومأس  يننأ  فرعأ 
.. ةریخأ ةرم  ملحأ  ينعد   . يتاوطمب كتنعط  الإو 

مل روھد  ذنم   . ةرارحو قدصب  هركت  نأ  لیمجلا  نم   . ریصارصلاك امھھركأ  تنك 
. ةیھارك نكل ال  ةقیمع  زازئمشا  ةفطاعب  هاقلأ  ءيش  لك   .. قدصلا اذھب  اًئیش  هركأ 

.. هنم زئمشت  طقف   .. قاصبلا هركت  تنأ ال 

... هركت نأ  لیمجلا  نم 

.. امھلتق يونأ  ال  اھلجأ -  نم  امبرو  كلت –  يتیھارك  مغرب 

امھارأ نأ  لبق  رمألا  لوطي  نلف  يمف  تحتف  ولو   ، اًمامت يتمحر  تحت  امھ 
. بالك كانھ  تناك  ول  بالكلا  اھلكأت  مورفملا  محللا  نم  اًعطق 

.. ىلتق ديرأ  .. ال  اًمد ديرأ  لعفلاب ال  ينكل 

يننأ ينربخي  يذلا  دیحولا  لیلدلا   .. ءيش لك  ددحت  يتلا  ةطقنلا  يھ  هذھ 
ىلع قوفتأ   .. امھیلع قوفتأ  اذھ  يف  يننأ   ، عبض ىلإ  لوحتأ  ملو  ایمدآ  تلز  ام 

.. سمأ هتنك  ام  ىلع  قوفتأ   .. يناریجو يلھأ 

.. ىلتق ديرأ  .. ال  اًمد ديرأ  ال 

.. ادج ةيوق  اننیب  هباشتلا  هوجو  نأب  ينرعشت  ةظحل  لك  نأ  مھألا 

.. فنعلا قشعن  كانھو  انھ  انالك 

.. تاردخملا بحن  كانھو  انھ  انالك 

.. مھن يف  باصتغالا  مالفأ  ىرن  كانھو  انھ  انالك 

.. تقولا ةلیط  نيدلا  نع  ملكتن  كانھو  انھ  انالك 

.. للملا نم  اورفیل  تاردخملا  نوطاعتي  كانھ 



اذامل نوفرعي  مھو ال   ، هلك اذھ  عیضي  نأ  نوشخي  مھنأل  نيدلا  نوفرتحي  كانھ 
... هوقحتسا فیك  الو 

.. ةظحللا باذع  ىسننل  تاردخملا  ىطاعتن  انھ 

لقعلا  .. نمث الب  ءابھ  انتاناعم  نوكت  نأ  قیطن  ال  اننأل  ؛  نيدلا فرتحن  انھ 
... َّنُج الإو  هذھك  ةعورم  ةركف  لمحتي  يرشبلا ال 

... ىلتق ديرأ  .. ال  اًمد ديرأ  اذھل ال 

؟ بضاغ عبضك  موزت  ةیمس )  ) امنیب  ، اذھ لعفأ  فیك  نكلو 

* * *

ةریخألا ماعلا  ةئاملا  يف  ةطمرملا  نم  ریثكلا  تقال  دق  ةيرصملا  ةیصخشلا 
اھتاذ يھ  تحبصأ  مث  نم  ؛  ماوعأ ةدع  شحوتب  اھجوز  اھلماع  ةجوزك  تراص  ىتح 
ىلع خملا  ةرشق  ةرطیس  تلق  لھجلا  داز  املكو   . ةسارشلاو ةیشحولا  ىلإ  برقأ 

ىنعملاب ةیناویح  ایندلا  تاقبطلا  اھبكترت  يتلا  مئارجلا  لعجي  اذھو   ، كولسلا
نینیعب ةمھنلا  ةفاحصلا  تاسدعل  اًرظان  لتاقلا  فقي   ، ةياھنلا يفو  .. ةملكلل يفرحلا 

(.. يّنزو ناطیشلا  لصأ  : ) ديدرتب يفتكيو  نیتغئاز  نیتیبغ 

.. يخوك ىلإ  اًرصع  ةسماخلا  يف  تءاج  ةیمس ) )

تسلج  . لیقثلا اھناسلو  ةحنرتملا  اھتیشم  نم  هتردق  ام  اذھ  وأ  ةلمث  تناك 
تحارو  ، كانھ ةریغص  نسآ  ءام  ةكرب  ىدافتتل  اھیقاس  ةدعابم  بابلا  ىلع  ءاصفرقلا 

... فنعب اھرعش  شرھت 

: نیتریغصلا نیتیساقلا  اھینیعب  يل  رظنت  يھو  تلاق 

«. .. بذاك نبا  بذاك  تنأ   » ـ

: تلاقف  ، كلانھ امع  اھتلأسو  ءابغلاب  ترھاظت  ينكل   ، هلوق ديرت  ام  فرعأ  تنك 

.. ءيشب رعشأ  مل  اھدعب   .. يقنع ىلع  ينبرض  ىتفلا  نأ  فرعت  تنأ   » ـ
نأ نود  تطقس  يننإ  تلق   .. باذك نبا  باذك  تنأ   ... ينبرض هنأ  اًدیج  فرعأ  يننكل 

«. .. لاجرلا هقزمل  كالولو   ، ينسملي

: اھبرقب ءاصفرقلا  سلجأ  انأو  تلق 



«. نیلوقت امك  كبرض  هنأ  َرأ  ملو   ، نیطقست كتيأر  انأ   » ـ

... يھ ثیح  ةسلاج  يھو  اھتجاح  تضق  ول  شھدنأ  نل   .. ةیناویح ةیبغ  تناك 
.. فقوت الب  هسأر  شرھيو  يراد  ةبتع  ىلع  كانھ  سلجي  دیلب  ناویح 

يلقع نم  راطأ  هنأك  رعشأ  ًانایحأ   .. نیلماك نیموي  لمعأ  نأ  عطتسأ  مل   » ـ
 «. .. عاطقنا الب  ينبرضي  يمع   .. نیجرب

: صلقتي حیبقلا  اھھجوو  مزح  يف  تلاق  مث 

ةنبا رأثب  ذخأي  فوس  يناجرسلا   .. ينبرض لجرلا  نأ  يمع  ربخأ  فوس   » ـ
 «. .. هیخأ

ةدع الإ  هلك   .. اذھ فرعأ  انأ   .. هتعاضب فلتي  نم  محري  ال  يناجرسلا   .. معن
اھقشري نأ  هنكمي  لازغ  نرق  ةاوطم  لمحي  ةزع ..)  ) ىلع راغي  يناجرسلا   .. لغشلا
يتینرق ذخأ  يناجرسلا  ةزع ..)  ) يھتشي مخضلا  يناجرسلا )  ) . يتراظن جاجز  يف 

.. ينم

: اًسمھ تلقو  ةیمس  ىلع  تلم 

كانھ  .. صاخ جازم  بحاص  وھ  كنیبو  ينیب   .. ىتفلا اذھ  فرعأ  انأ   .. ةیمس  » ـ
«. .. ىثنألا برضب  الإ  مھتذل  لمتكت  لاجر ال 

: ةشھد يف  تلاق 

دالوأو ساجنأ  مھنأ  ببسلاو   ، ىثنألا برضب  الإ  مھتذل  لمتكت  لاجرلا ال  لك   » ـ
.«(...)

كلت نع  فلتخي  نئابزلا  نم  هنیقلتت  يذلا  برضلا   .. ءاوس برضلا  لك  سیل   » ـ
ىتح ةاتفلا  برضي  نأ  بحي  جازم  بحاص  ىتفلا   .. قنعلا روذج  ىلع  ةيوقلا  ةبرضلا 
نأ دعتسم  وھو   ، اذھب ينحراص  دقو   .. هيدي نیب  ةنیل  ةنیجع  ریصتو  اھیعو  دقفت 

 «. هتیقاطب طقني  يواغلاو   .. عفدي

: يعباصأ ىلع  ةریغص  ةبسح  تيرجأو 

ةئامعبرأ  .. نینثا يف  ناتئام  هانعم  اذھ  نإ  لقنل   .. نیموي يلمعت  مل  تنأ   » ـ
يھ نذإ   .. هب نيرعشت  يذلا  ملألا  لجأ  نم  ةئام  فیضن  فوس   .. ةلماك هینج 

«. .. اًئیش ذخأي  نلف  اًئیش  فرعي  نل  كمع  نأ  امب   .. كدحو كل  هینج  ةئامسمخ 



: تلاقو  .. ةشحوتم ةعیقر  ةكحض  تكحض 

«. ؟ يدحو يل  هینج  ةئامسمخ  ـ « 

 «. ... معن  » ـ

«. ؟ تنأو  » ـ

ماد ام  هجازم  هل  رفوأ  نأ  يبجاو  نم   .. هنع عفادأ  اذھل   .. اًعبط دیفتسم  انأ   » ـ
هعمو ریثك  لام  هعم  اذھل   . ایبوتوي ناكس  قرسي  كنیبو -  ينیب  هنإ –   .. عفدي

 «. .. نیتسجولف

«. ؟ كولف  » ـ

.. يئایمیكلا لمأتلا  تاومس  يف  حبست  ةملاح  ةرظنب  اھتلاق 

«. . اذھ يروصت   .. كولف  .. معن  » ـ

«. ... ئھ ئھ  ئھ   » ـ

. خوكلا لخاد  ىلإ  تعرھو  يھ  ثیح  اھتكرت 

ةاتفلا امنیب   ، نھذلا دراش  فقسلا  ىلإ  رظني  ضرألا  ىلع  اًسلاج  ىتفلا  ناك 
: ةیبصع يف  هل  تلق   . هفتك ىلع  اھسأر  تحارأ  دقو  هراوج  سلجت 

«. ؟ نیتسجولف كعم  لھ   .. عمسا  » ـ

«. .. يعم ناك  ام  لك  تذخأ  كنأ  فرعت  تنأ   » ـ

«. ؟ دوقن كعم  لھ   » ـ

: اھئاذح يف  ثبعت  يھو  ةاتفلا  تلاق 

«. ؟ ديرت مك   .. يعم  » ـ

!«. ةعرسب  .. هینج ةئامسمخ  يتاھ   » ـ

ثیح ىلإ  تجرخو  يدي  يف  اھتموكف   ، ةئامسمخ ةئف  دقن  ةقرو  ينتلوان 
راوح يأ  كانھ  نكي  مل  هنأك  فقوت  الب  ددرت  ءاصفرقلا  كانھ  ةسلاج  ةیمس  تناك 



: اذھ لبق 

«. يناجرسلا هقزمل  كالول   .. تبذك تنأو   .. ينبرض  .. ينبرض وھ   » ـ

: تلقو اھدي  يف  ةقرولا  تسسد 

يمحقت ال  طقف   .. جازم بحاص  ىتفلا  نإ  كل  تلق   .. كدحو كل  يھ   » ـ
، اًدغ وأ  مویلا  ىرخأ  ةمدخ  كنم  بلطي  دق  ىتفلا   . عوضوملا يف  يناجرسلا 

«. نيديرت ام  عفدیسو 

!«. يتبقر  » ـ

، اھل تقار  ةیحطسلا  ةفیخسلا  ةباعدلا  هذھ  نأ  ادبو   ، اھقنع تسسحتو 
.... تدعتباو ضرألا  ىلع  اھفنأ  تغرفأ  مث   ، عاطقنا الب  كحضت  تحارف 

نأل ديزملا  بلطتل  دوعت  فوس   ... ةبعصلا رومألا  ةجلاعم  دیجأ  يننأ  ركنت  ال 
امھملاعل اداع  دق  هتاتفو  ىتفلا  نوكي  نأ  لمآ  ينكل   ، هحور تنفعت  نم  ةبعل  زازتبالا 

.. كلذ لبق 



-٢-

كانھ ناك   ، هلمع نكمأ  ءاصحإ  رخآ  يفو   ، نيرشعلاو يداحلا  نرقلا  لئاوأ  يف 
ىلإ تلصو  يتلا  ةلاطبلا  تناك  اذكو   ، رقفلا طخ  تحت  نوشیعي  يرصم  نویلم   ٣٥

باصتغالا يبكترم  نم  نأ ٧٨٪  ظحال  لطاع ..) نیيالم   ١٠  ) ةیملاعلا اھتالدعم  ىلعأ 
كعد  . عمتجملل باصتغا  ـ  ةقیقحلا  يف  ـ  يھ  باصتغالا  ةميرج  نإ  يأ   .. نولطاع
نابضق رود  عمتجم  يأ  يف  بعلت  يتلا  ىطسولا  ةقبطلا  نابوذ  نم  عبطلاب 

.. لعافملا رجفنال  اھالولو   ، لعافتلا ئطبت  اھنإ   .. ةيرذلا تالعافملا  يف  تیفارجلا 
.. راجفنالل لھؤم  عمتجم  وھ  ىطسو  ةقبط  الب  عمتجم 

دقل  .. ةيرثلا ةقبطلا  ىلع  ِضقي  مل  راجفنالا  نكل   ، طبضلاب ثدح  ام  وھ  اذھو 
.. نیبعشو نیبطق  ىلإ  عمتجملا  لوحتو   ، ىطسولا ةقبطلا  نم  ىقبت  ام  فسن 

سفنبو  ، لماكلاب لزعنت  مل  ام  اھل  ةایح  ال  هنأ  ةيرثلا  ةقبطلا  تكردأ  طقف 
امنیب ةنجاملا  تالفحلا  نومیقي  ماكحلا  ناك  امدنع  ىطسولا  نورقلا  عالق  قطنم 
لمحت ةصق  تأرق  نيأ  رمحألا ..) توملا  عانق   ) . يجراخلا رقفلا  طیحمب  كتفي  نوعاطلا 

.. ركذأ ال  ؟ .. اھبتاك ناك  نمو  ؟  ىتمو  ، ناونعلا اذھ 

ترص ىتحو   ... اھضعب فورحلا  تباذأ  ىتح   .. ءيش لك  تأرق   .. ادج اًریثك  تأرق 
، قمحأ ذاش  فلتخم  بيرغ  انأ  عضوم  لك  يف   .. ایبوتویل يمتنأ  الو  رایغألل  يمتنأ  ال 

... جمدنم ریغ  فیكتم  ریغ 

* * *

؟ اذھ عنم  مھدحأ  عسو  يف  ناك  لھ 

اًمیلعت َقلتأ  مل  يننأ  نم  كعد   .. ایسایس الو  ايداصتقا  تسل  انأ   .. فرعأ ال 
.. ةیناجملا ةعماجلا  تلخد  ذنم  اًمظتنم 

امدنع  .. اھل اوھبنتي  نأ  عیمجلا  ىلع  ناكو  ةفیخم  تارشؤم  كانھ  تناك   ، طقف
لاعشإ يف  تمھاس  ام  لكشب  تنأف   ، كلوح نم  رذنت  الو  ناخدلا  ةحئار  مشت 

.. قيرحلا

نم ادج  ریثكلا  مشأ   ، نرقلا نم  ىلوألا  تاونسلا  رشعلا  فحص  صحفأ  امدنع 
؟ اًئیش دحأ  لعفي  مل  اذاملف   .. ناخدلا ةحئارب  حوفت  فحصلا  قاروأ   .. ناخدلا

.. انیلع أطاوت  عیمجلا  نأل 



.. ىوأم الب  شیعأ  يك  ؛  انأ َّيلع  أطاوت  عیمجلا 

.. لكأم الب 

.. برشم الب 

.. بایث الب 

.. فقس الب 

.. ةبیبح الب 

.. ةمارك الب 

(.. ةیفص ءانثتساب   ) ةرسأ الب 

.. ةجالث الب 

.. فتاھ زاھج  الب 

.. نويزفلت زاھج  الب 

.. قنع ةطبر  الب 

.. ءاقدصأ الب 

.. ءاذح الب 

.. ليوارس الب 

.. نیتسجولف الب 

.. يركذ ٍقاو  الب 

... عادصلل صارقأ  الب 

.. رزیل رشؤم  الب 

.. مالحأ الب  اًریخأو 



فوسلو  ، حبش وأ  تيرفع  ةروص  يف  مھل  دوعأ  فوسلو  تومأس   ، ام اًموي 
.. ينع اًدیعب  ىراوت  امھم  نمأم  يف  مھدحأ  نوكي  نل   .. اًمیحج مھتایح  لعجأ 

... نيذھ لتقأ  نل  ينكل 

* * *

.. اًئیش لمعي  اًسلاج ال  ناك  ىتفلا 

: ةرمآ ةجھلب  هل  تلق 

دجت نأ  برجت  نأ  نم  دبالف   ، يفقس تحت  مانتو  يماعط  نم  لكأت  انھ  تنأ   » ـ
«. .. كموي توق 

اذھل ؛  لماكلاب يتمحر  تحت  هنكل  ينقزمي  نأ  ىنمتي   . ٍّدحت يف  يل  رظن 
: يل لاق   . ءاكذلا وھف  اًمرتحم  اًدحاو  اًئیش  كلمي  ناك  ول   .. تمصي

«. ؟ ديرت ام  اذھ  لھف   .. لاملا ضعب  انعم   » ـ

: زازئمشا يف  تلق 

«. .. يندعاست نأ  ديرأ   .. كلام نم  اًئیش  ديرأ  ال   » ـ

ىلع هعلطأ  نل  ينكل   ، قافنألا ورتم  ةكبش  يف  لمعلا  نم  ریثكلا  كانھ  ناك 
ةكبش دسب  موقت  تاطلُّسلا  دجأ  نأ  ديرأ  الف   ، امھملاعل ناذھ  داع  ول   . اھنم ءيش 

... قنتخن نأ  اذھ  ىنعم  نوكیس   .. ةناسرخلاب لماكلاب  ورتملا 

... اًكلم ریصأو  هنم  ربش  لك  فرعأ  يذلا  صاخلا  يملاع  يھ  ةكبشلا  كلت 

: ةنینقلا اھلوانأ  انأو  اًسمھ  ةیفص )  ) تلق لـ

«. هیبرجت الو  هنم  يرثكت  .. ال  كل تلق  امك   » ـ

، يراجملا اياقبو  تافلخملا  نانطأ  طسو  نْییشام  ىتفلا  عم  خوكلا  ترداغو 
... تافلخملاب مھضعب  نوفذقيو  نورجاشتي  نيذلا  ةیبصلا  طسو 

ملعملا ةحاسل  انلصو  اًریخأو   ، هذھ ةنيدملا  اياقب  طسو  ةعاس  عبر  وحن  انیشم 
هرود فرعأ  يذلا ال  يجطلبلا  كلذ  كاقلي  بابلا  ىلع   . جایسلا اھب  طیحي  يتلا  هط ) )
لخادلا يف   . ةيدم انم  لكل  مدقي   . رثكأ ال  نیمداقلا  بھري  ًابلاغ  وھو   ، طبضلاب



نم نیسمخ  وحن  كانھو   ، ریغص نادیم  ةحاسم  نم  برقت  ضرألا  نم  ةحاسم 
. فقوت الب  نولمعي  انلاثمأ 

راتمأ ةسمخ  اھعافترا  ةموك   . ةقفانلا نجاودلا  نم  نكرلا  يف  ةموك  كانھ 
. ةرھاقلا جراخ  ام  ةعرزم  يف  طقف  مویلا  تقفن  اھنأل  ةحئار  .. ال  ًابيرقت

كانھ  .. شيرلا ةلازإب  نمقي  ةوسنلا  نم  ةعومجم  فقت   ، ةیناثلا ةموكلا  ىلع 
ببسب تاذلاب  ءزجلا  اذھ  يف  رذحلا  بجي   . راخبلا اھنم  دعاصتي  نخاس  ءام  تانازیق 

. قورحلا

ناك ول   .. ةظحل لك  يف  عفترت   .. ةيراعلا جاجدلا  ثثج  نم  ةثلاثلا  ةموكلا  عفترت 
... ةیعامج ةربقم  ناكملا  اذھ  ناكل  اًجاجد  رشبلا 

: يتيدم جرخأ  انأو  ىتفلل  تلق 

«. ؟ يِّفَشُت مأ  ّظنت  فِ  » ـ

: اًرسفم تلقف  اًزازئمشا  هھجو  صلقت  دقو  ةریح  يف  يل  رظن 

«. ؟ محللا نم  ماظعلا  ديرجتب  موقت  مأ   ، ءاشحألا جرختو  نطبلا  قشت  يأ   » ـ

 «. كاذ الو  اذھب  موقأ  نأ  عیطتسأ  نل   » ـ

: ينعمسي نل  اًدحأ  نأ  نم  دكأتأل  يلوح  ترظن 

ریغ لمع   .. مارح لمع   .. رذق لمع   .. لمع نود  نم  انھ  شیعي  دحأ  ال   » ـ
«. .. ةظحللا دعب  اًمیلم  كیلع  فرصأ  نل   .. لمعت نأ  مھملا   .. نوكي ام  نكیل   .. ينوناق

: راجفنالا ىلع  كشوأ  دقو  ظیغ  يف  لاق 

لكأنو درولا  ءامب  محتسنو  رصق  يف  مانن  اننأك  َّيلع  قافنإلا  نع  ثدحتت   » ـ
«. ؟ جاجد ةشع  يف  انمونو  ضماحلا  لوفلا  اذھ  كفلكي  مك   .. اًماعن

: اًرذنم يتفش  ىلإ  يعبصإ  تعفر  ٍهَص ...!

.. جاجدلا نم  ًالدب  كوخلسل  كفورح  جراخمو  هذھ  ةللدملا  كتجھل  اوعمس  ول   » ـ
!«. ةظحل لك  يف  كسفن  حضفت  تنأ 

اھیلع لمعي  يتلا  ةرواجملا  ةموكلا  ىلإ  هجتا  مث   ، لاغبلا دانع  يف  هسأر  زھ 



ةجاجدلا عضي  وھو  ماظعلا  نع  محللا  عزني  ةيدملاب   .. جاجدلا ةیفشت )  ) ةموك  .. ةعبرأ
ةموك ىلع  ماظعلابو   ، ةرواجم ةموك  ىلع  محللاب  يقلي   .. سلمأ رجح  ىلع  ةلماك 

.. ىرخأ

نع مالكلاب  انوعدص  يذلا  دروف )  ) ةجاوخلل قوریس  ناك  هنأ  دبال  عیمجت  طخ 
.. يضاملا نرقلا  يف  تارایسلا  عیمجت  طوطخ  راكتبا  يف  هتيرقبع 

: اھنطب قشأو  ىلوألا  ةجاجدلاب  كسمأ  انأو  هل  تلق 

.. انبیصن ذخأن  فوسو  ةیفلخلا  ةباوبلا  نم  جرخن  فوس  يھتنن  امدنع   ... كاھ  » ـ
ال لفحلا  اذھ  ؟ .. محللا ىلع  لصحن  انبسحت  نيأ  نم   .. انم دحاو  لكل  ةجاجد  وحن 

«. ًالصأ لمعلاب  انل  حمسي  الف  اھیف  نوفتكي  مايأ  كانھ   .. ایموي ماقي 

: زازئمشا يف  لاق 

«. ؟ تیم جاجد   » ـ

: تلقو يقلح  نم  اًحیبق  ًاتوص  تقلطأ 

«. ؟ باصنلا اھيأ  لالحلا  حبذلاب  كموق  يلابي  اقح  لھ   » ـ

، جاجدلا حبذ  يف  ادج  نوققدي   .. نولابي حجرألا  ىلع  مھنإ  يسفنل : تلق  مث 
. ديرولا عطق  نونسحي  الو  انیلع  نوّمسي  .. ال  انحبذ ددصب  نوققدي  مھنكل ال 

.. ًاظاتغم اًقناح  لابلا  فساك  اًسعت  اًزئمشم  ًابذعم  هلمع  يدؤي  حار 

ةعتمم يھ  اذھ  مغربو   ، لتقلا نمضتت  ال  ماقتنالا  عاونأ  ضعب   .. سأب ال 
.. ةیھش

جاجدلا مد  نم  ًاطیلخ  هدي  يطغي  يذلا  مدلا  راصو   ، ةرم  فلأ  هسفن  حرج 
... ملأتي هعد   .. ملعتي هعد   .. برجي هعد   . همدو

تنك نإ  يردأ  الو  هفرعأ  انأ   .. نلباش يلراش  همسا  يملاع  نانف  كانھ  ناك 
ىلع رصتني  فیعضلا  ریقفلا  هلطب  راھظإ  نم  هترھش  عنص  نانفلا  كلذ  مأ ال.  يلثم 
يمالفأ يف  ءايرثألا  ىقلي  ةرم : تاذ  نانفلا  كلذ  لاق   . ةطرشلا لاجر  ىلعو  ءايرثألا 

اوري نأ  نوبحي  سانلا  بلغأ  نأل  ؛  زوملا روشق  قوف  نوقلزنيو  نورثعتي   .. ریصم رش 
ةقیقحلا ـ يف  سانلا ـ  مظعم  نأ  ببسلا   . مھتمارك نودقفي  نیسرطغتملا  ءاینغألا 

.. ءارقف



: اًرذحم تلقف  ةرم  نم  رثكأ  ىتفلا  أطابت 

 «. .. اًئیش ذخأت  نلو  ةدرط  رش  كودرطل  لساكتت  كوأر  ول   .. نوبقاري مھنإ   » ـ

هلك مویلا  ءاضقل  ادعتسم  نكأ  مل  ينكل   .. ةعاسلا وحن  لمعن  انللظ  اذكھو 
.. انھ
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.. ىتفلا ىرأ  دعأ  مل   ، هوجولا ترثكو  ماحزلا  دادزا  امدنع 

.. ءيش هنم  ودبي  الف  قرعلاو  مدلا  يف  قراغ  هنكل   ، يراوج كانھ  ناك  امبر 

فقي لیلخ )  ) ناكو  ، ةحاسلل يفلخلا  بابلا  ىلإ  عرھأ  نأ  يننكمأ  طقف  انھ 
: لاقو ةشھد  يف  يل  رظن   .. ةداعلاك اھیلع 

«. .. دبألل كیمحأ  نل  ؟ .. ىرخأ ةرم   » ـ

(: كرادل اھب  دوعت  نأ  عونمملا  نم  هنأل   ) ةیمادلا ةيدملا  هلوانأ  انأو  تلق 

 «. .. ةعاس فصن  الإ  يھ  نإ   .. لعفت لب   » ـ

 «. كولف  » ـ

«. .. يدوعوب يفأ  انأ   .. اذھ كل   » ـ

، هتاذ قيرطلا  نم  دوعأس  يننأ  فرعي  وھ   . رمأ يك  قيرطلا  يل  حسفأ  اذكھ 
هنإ  . ًالماك يرجأ  ىضاقتأ  نأ  لبق  تقولا  ضعب  لمعلاو  لوخدلاب  يل  حمسي  فوسلو 

... تاذلاب ءيشلا  اذھ  عنمل  انھ  فقي 

ىلإ الإ  جاتحأ  نل   .. ةعاس عبر  لالخ  يراد  تغلب  اذل  ؛  ةرملا هذھ  اًضكر  ضكرأ 
.. رخآ ةعاس  عبر  يف  دوعأ  مث  قئاقد  رشع 

.. يراظتناب لخادلاب  ةیفص  تناك 

ينكل ال ةراذقلا  لمحتأ  دق   . جاجدلا مد  راثآ  نم  ةعرسب  يديو  يھجو  تلسغ 
. اًدبأ مدلا  لمحتأ 

عم  ، ةبیلص يبأ  عم  لاعسلا  ءاود  جيزم  ببسب  اًعبط  اھیعو  تدقف  ایبوتوي  ةاتف 
دق نكي  مل  ام  نیعللا  جيزملا  اذھ  لمحتي  دحأ  . ال  ةیفص دي  نم  هتبرش  يذلا  نویفألا 
، ةثج ةعجاضم  يف  بغرأ  انأف ال  ةدماھ  ةثج  نكت  مل   . لبق نم  تارم  سمخ  هبرج 

. سعانلا ماتلا  مالستسالا  نم  ةلاح  يف  تناك  اھنكل 

خستملا ةاتفلا  هجو  تلسغ   .. اھترمأ امك  تلعف  دق  ةیفولا  ةیفص  تناك 



.. انئاسن مادقأ  ناھبشت  اتراص  نیتللا  نیترذقلا  اھیمدقو 

: يضكر دعب  ثھلأ  انأو  اھل  تلق 

«. قئاقد رشع  نم  رثكأ  قرغتسأ  نل   .. يفرصنا نآلاو   .. ةیفص اي  اًركش   » ـ

: تلاقو معانلا  ةاتفلا  رعش  ىلع  اھلمانأب  ْتحسم 

.. ةحارلا قحتست  تنأ   .. لافطألا دلجك  سلمأ  اھدلج  نإ   .. كتحار ذخ   » ـ
ناردأ اھلامج  لسغیلف   ... كتحار ذخ   .. سلمأ دلجو  فیظن  رعش  ىلإ  جاتحت   .. نایقش

«. كحور

نانح ىلإ  برقأ  اھكلسمو   ، نینیعلا ةبطر   ، يلجأ نم  ةرثأتم  تناك  اھنأ  بيرغلا 
يننأ ىلع  نئمطتلو  هلعفأس  ام  ىرتل  راظتنالا  يف  بغرت  اھنأك  يل  ادب   .. تاھمألا
اھنكل فرعت   .. ةفیظن لظت  فوس  ةیفص   .. اذھك ءيشب  ًاتاتب  حمسأ  ينكل ال   ، دیعس

.. سملت اھنكل ال  ىرت   .. ىرت اھنكل ال  عمست   .. عمست ال 

.. ایبوتوي ةاتفب  يدحو  تدرفناف  ناكملا  ةیفص )  ) ترداغ

.. ءيش لمع  ىلع  ردقت  .. ال  يعولا نع  ةبئاغ   .. ةزجاع

!.. رصنلا هنإ 

رھق سیل  ةاتفلا  هذھ  رھق   .. هقیقحت عیطتسأ  يذلا  دیحولا  رصنلا  وھ  اذھ 
... فورظ رھق   . اھلمكأب ةقبط  رھق  وھ  لب   ، ىثنأ

نھل تایتف  ایبوتوي  نایتف  سیلأ   . لبق نم  هرت  مل  ام  يدي  ىلع  ىرت  فوس 
.. ؟ انل ءاھتشاو  ّانم  اًفوخ  مھؤاسن  فجترت  نيذلا  ـ  لوحفلا  نحن  ـ  انسلأ  ؟ .. براوش

انسلأ ؟ .. اندحأ اھبصتغي  نأ  اھقیشع  وأ  اھجوز  يعارذ  نیب  نھنم  ةدحاولا  ىنمتت  الأ 
يف جضني  اًحمق  ةلوجرلا  تسیلأ  ؟ .. میقملا مھمھو  ایبوتوي  لاجر  سوباك  نحن 

؟ ةیمویلا ةاناعملا  سمش 

تحت انھ  هاثنأو   ، جاجدلا طسو  هط  ملعملا  ةحاس  يف  ءامدلاب  خطلم  ىتفلا 
.. يتمحر

ام ملح  ىراوت  ةاجن ..) (.. ) فطاوع (.. ) ةزع  ) تراوت  . ةركفلا لوھ  نم  فجترأ  تنك 
.. سنجلا دعب 

.. اًماقتنا نوكي  نأب  اًريدج  نوكیس  يماقتنا   .. اًعيرم نوكي  فوس  يماقتنا 



...... فوس

... فوس

؟ يل ثدحي  اذام 

، ةللدملا ایبوتوي  ةاتف  تشالت   . رمسألا ةیفص  هجو  الإ  َرأ  مل  اھھجول  ترظن  املك 
.. اذھ مغرب  سؤبلاب  معفملا  میسقلا  ةیفص  هجو  الإ  ىرأ  دعأ  ملف 

. جلثلا نم  ةعطق  يدسج  راصو   ، اًمامت يتبغر  تشمكنا  دقل 

نم اھزھأ   . اھینیع حتفت  الو  نئت  يھو  ةظلغ  يف  اھيدخ  برضأ  تحر  طقف 
... َّيدل ام  لك  اذھ   .. ءيش مث ال  انھو  انھ  رعش  ةلصخ  بذجأ   .. فنع يف  اھیفتك 

.... بغرأ الو  عیطتسأ  ال 

تراص لھ  ؟ .. دحلا اذھ  ىلإ  ةقلطم  كیلع  ایبوتوي  ةطلس  لھ  ؟ ... كاھد اذام 
كجیسنو ةيرظكلا  كتدغو  ةیماخنلا  كتدغو  كتانومرھ  ىلع  رطیست  ایبوتوي 

؟ كیف تلغلغت  دحلا  اذھ  ىلإ  لھ  ؟ ... يواثبمسلا كزاھجو  يفھكلا 

ةاتف لك  ىرت  كلعجت  ةحساك  ریمض  ةطلس  يھ  مأ   ، ایبوتوي ةرطیس  يھأ 
؟ ىرخأ ةیفص  اھنأك  ةلیحلا  ةمودعم  ةشھ 

.. اًدبأ فرعت  نل   .. فرعت نل 

تنأ دعتلو   ، مالس يف  ةاتفلا  هذھ  منتلف  دحاو : ءيش  نم  نقوم  تنأ  طقف 
... جاجدلا ءاشحأ  عازتنا  لصاوتل  حبذملا  ىلإ 

* * *

.. ىتفلا نع  ثحبأ  مل  هط  ملعملا  ةحاس  ىلإ  تدع  امدنع 

، جاجدلا ءاشحأ  فیظنت  يف  قھرملا  يلمع  لصاوأ  تحر   .. میحجلل بھذیلف 
ىوس كانھ  دعت  ملو  ةعبارلاو  ةثلاثلاو  ةیناثلاو  ىلوألا  ةموكلا  تشالت  تاعاس  دعبو 

.. قاوسألا ىلإ  اھلقن  متي  ماوكأ  عضب 

(. لیلخ  ) فقي ثیح  ةحاسلل  يفلخلا  بابلل  هجتت  كتموك  يھتنت  نأ  درجمب 
لمعل يفكت  اھنأ  دقتعأ  ءالشأ  ةعومجم   .. جاجدلا نم  هبیصن  جرخي  نم  لك  لواني 

. ةلماك ةجاجد 



. هبیصن هدي  يفو  ينرظتني  فقي  ىتفلا  تدجوف  تاوطخ  ضعب  تیشم 

هدي يف  ام  ينلوان   .. وھ همد  ناك  مدلا  ضعب   .. قرعلاو مدلا  يف  اًقراغ  ناك 
(.. سرخاو هذخف   .. هتدرأ ام  اذ  وھ  اھ  : ) لوقت ةقيرطب 

: اًحازم يتوص  جرخي  نأ  ًالواحم  هل  تلق 

«. ىلوألا ةرملل  كدي  لمع  نم  لكأت  مویلا   » ـ

: هنانسأ نیب  نم  لاق 

نل انأ  ًایناث   .. ينیفكي ام  اھنم  تعمس  دقف  ةیقالخألا  سوردلا  نع  فك  ًالوأ   » ـ
«. دبألل جاجدلا  يسفن  تفاع  دقل   .. ءيشلا اذھ  قوذأ 

.. يتیب ىلإ  نیتماص  اندع  اذكھو 

يأ نأ  دقتعت  فوسلو   ،( ةلوطسم  ) نوكتس ةاتفلا  نأل  ؛  ثدح ام  فرعي  نل 
.. مالحأ ثاغضأ  هب  ترعش  وأ  هتأر  ءيش 

نع تزجع  يننأ  فرعي  نأ  ىشخأ  لب   .. هاشخأ يننأل  سیل   .. فرعي نأ  هديرأ  ال 
.. يعسو يف  اذھ  ناك  امدنع  هئاذيإ 

.. كلذك امھلتق  نع  زجاع  يننأ  ودبي 

انأ لاقو : هردص  حتفو  هیلع  ضبقلل  اوءاج  نيذلا  دونجلا  مامأ  اًموي  فقو  تربانوب 
نوثجي مھتلعج  روطاربمإلا  ةبیھ   .. اولعفي مل  دنجلا  نكل  ينولتقاف ..! مكروطاربمإ  وھ 

. نوكبي مھو  همامأ  مھبكر  ىلع 

ال ایبوتوي  نم  يناوھش  ناویح  درجم  هنإ  ابت ...!  .. تربانوب سیل  ىتفلا  نكل 
ةيدوبعلا نم  ایسفن  اًزجاح  قلخ  دق  نوكي  نأ  ةلكشملا   .. ةبیھلا نم  ردق  يأ  كلمي 
.. ىقتأ امبرو  لمكأو  عورأو  لضفأ  هنأب  يسفن  انأ  عنتقأ  نأ  ةلكشملا   .. يلخاد

.. امھلتق نع  زجاع  انأ 

؟ ينم ىوقأ  يننأل  مأ   ، ينم ىوقأ  ایبوتوي  نأل  اذھ  لھ  وھ :  دیحولا  لاؤسلا 
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ن ــ يبعش .. ـن يبعش .. ـن يبعش انحإ  »
؟ نیف يناتلاو  نیف  لوألا  فوش 
توفیب نینتالا  نیب  ام  طخلا  يدآو 
اھسانب .. اھسافب ضرألا  اوتعب  متنإ 
اھسابل اوتیكف  ایندلا  نادیم  يف 

... ر ـــــــ هضو شو  ت  ـــــ ناب

.. رد ــــــــــــ صو ن  ــــــــ طب
اھسافنأ ةعلط  تقبس  هحيرلاو 

بعشلا بلكلا  دالو  انحاو 
بعصلا  هقيرطو  لمجألا  عوتب  انحإ 

بعكلا  نسبو  ةمزجلا  زوبب  برضلاو 
«. .. بر ــــ حلا ي  ــــ تو ف ـــ ملاو

يدونبألا نمحرلا  دبع 

* * *

. رمألا يف  ينحتاف  نم  لوأ  وھ  يناجرسلا 

ترمتسا ةایحلا  نأ  حیحص   . يتینرق ينفلك  نم  وھف  يناجرسلا  بحأ  ال  انأ 
.. هلتق ىلع  ردقأ  نل  انأو   .. رخآلاب اندحأ  كتفي  نأ  يھ  ةیلاتلا  ةوطخلا  نأل  ؛  كلذ دعب 

.. دحلا اذھ  دنع  رومألا  تفقوت  اذھل   .. انأ يتوم  يھ  ةیلاتلا  ةوطخلا  نذإ 

امھم كتینرق  فلتأ  نم  بحت  نأ  عیطتست  ال  كنكل   ، حیحص اذھ  لك   .. حیحص
. يل لیمت  تناك  ةزع )  ) نأل ينبحي  كلذك ال  وھ   . تلواح

، وجنابلا نخدأ  رادلا  جراخ  اًسلاج  تنك  ثیح  يل  ءاج  نم  وھ  يناجرسلا 
. ركفأ ءاصفرقلا  اًسلاج 

وھو لاقو  يراوج  سلجو   ، فاجلا نیطلا  يف  اھلمحي  يتلا  ةجنسلا  سرغ 
: ثارتكا الب  يدي  نم  ةفافللا  لوانتي 

«. رباج وبأ  اي  ةماعطلا  حابص   » ـ

عمق لكش  يف  قلعملا  دامرلا  لمأتي  حارو   ، ناخدلا نم  ةفیثك  ةباحس  ثفنو 



: رومألا مئاظعب  مومھم  لجر  هنأك  لاقو   . ليوط

ىلع ةیفص   .. اًعبط ةیفص  نع  ملكتأ  .. ال  كتیب يف  شیعت  يتلا  ةاتفلا  هذھ   » ـ
«. .. قوف نم  انسأر 

«. ؟ اھلام  » ـ

.. ایفرح لوقیس  ام  فرعأ  انأو  زازئمشا  يف  اھتلق 

: دامرلا طقسي  نأ  اًرذاحم  ةفافللا  يل  دیعي  وھو  لاق 

«. ؟ كمزلت  » ـ

«. ؟ نكت مل  ولو   » ـ

 «. ةسجن ةلاطبلا  دیلا   » ـ

«. يناجرس اي  حوضوب  ملكت   » ـ

رشع ذنم  اھلمعتسن  يتلا  ةیفارغلتلا  ةغللا  هذھل  لاجم  الف  مھم  عوضوملا 
حرشلا لاجم  نآلا   .. ءيش هشھدي  دعي  ملو  ءيش  لك  ىأر  نم  ةغل   .. تاونس

.. ليوطتلاو

: ءودھب يل  لاق 

اًئبع نوكت  نأ  نم  ًالدب  لاملا  نم  ریثكلا  كل  بلجت  نأ  ةاتفلا  هذھل  نكمي   » ـ
يذلا عشبلا  ةیمس  هجو  ىرت  تنأ   .. ءيدر دوجوملاو  لیلقو  حیحش  فنصلا   . كیلع

«. .. اًعم انل  ًابسكم  نوكتس  ةاتفلا  هذھ   .. ةسلابألاب كركذي 

: قیض يف  تلق 

«. ؟ كیفكت الأ   .. ةزع تذخأ  تنأ   » ـ

دبال  .. اًمامت اھدسجو  ىثنألا  حمالم  يلبت  ةرذق  ةنھم   .. ةقاش ةنھم  هذھ   » ـ
«. ديدجتلا نم 

ةاتف ؟ .. اذھ نم  عشبأ  ماقتنا  يأف  اًماقتنا  تدرأ  ول   .. يرس يف  تمستبا 
اًراصتنا همس   .. كلذ ديرأ  ال  ينكل   . ءالؤھ نیب  طسولا  اذھ  يف  اھسفن  دجت  ایبوتوي 

امو ایح  تمد  ام  امھیمحأس  يننأ  فرعأ  طقف   .. َّيلع ایبوتوي  راصتنا  وأ  يسفن  ىلع 



.. اننیب اماد 

: غبتلا ةفافل  هلوانأ  انأو  تلق 

«. .. يخأ اي  ةرح  يھ   .. راكلا اذھ  بحت  يھ ال   » ـ

«. .. بحت امك   » ـ

: ةلاحم ٍتآ ال  هنأ  تفرع  يذلا  ديدھتلا  فاضأو  ًالیلق  ركف  مث 

انل تیقلأو  اًمالك  تلق  تنأ   .. اقح ناذھ  ْنَم  فرعن  ال  نحن   .. كنیبو ينیب   » ـ
ودبي ناذھ   .. ةفلتخم ةصق  يكحت  ةیمس   . بالكلاك هیلع  رجاشتنل  كولفلا  ضعبب 

.. امھمودق لبق  عوجلا  نم  اًدحاو  اًموي  اشاع  اناك  نإ  يعارذ  عطقتلو  ءارثلا  امھیلع 
ال  .. ایبوتوي نم  نيذھ  نأ  فرعأ  امك  فرعت  تنأ  ؟ … كولفلا اذھ  لكب  اءاج  نيأ  نم 
كانھ تناك  مايأ   .. رادلا باحصأ  نم  امھ  لب   ، كانھ نالمعي  اناك  امھنإ  يل  لقت 
نكل  ، يراد فقس  تحت  مانيو  يماعط  نم  لكأيو  ينسرحي  بلك  يدنع  ناك   ، بالك
نبا يبغلا   .. ًابلك تامو  ًابلك  شاع  ةظحل ..! يأ  يف  يلثم  ُدبي  مل  هنأ  كل  دكؤأ  ينعد 
ناكلمي ناذھ   .. نیبلك اسیل  ناذھ   . هبحاصو بلكلا  نیب  طلخي  نم  وھ  يبغلا 

!.. «. لیختن نأ  اننكمي  ؟ .. انھ اءاج  اذاملف   .. بالكلا

: هل رظنأ  نأ  نود  تلق 

!«. ّْرصق  » ـ

ایبوتوي نم  نینثا  نأ  فرع  ول  رھاظلا ..) دبع   ) عم لمعت  تنأ   .. رصقأس  » ـ
لكلا ؟ .. هلاجرو يمویب )  ) نع اذامو  ؟ .. لعفیس اذامف   ، كتیب فقس  تحت  ناشیعي 

اي ينقدص   .. اھقوقح ذخأل  كراد  ىلإ  اھلك  ةقطنملا  يتأت  فوسو  ًابرط  صقري  فوس 
ةیفص  .. ةیفص نم  ةرعش  سمت  نأ  لبقي  دحأ  الو   ، ىذألا كل  ديري  دحأ  ال   ، يبحاص

«. .. يخأ موحرملا  ةنبا  ةیمس  اھنأك   .. اھنأك َّيلع  ةزيزع 

: رخاس ظیغ  يف  تلق 

«. اذھ فرعي  انلك   .. ًالعف اًدیج  اھاعرتو  ةیمس  سرحت  تنأ   .. معن  » ـ

.. ةفافللا يل  دیعي  نأ  نود  فرصناو   ، ملكتي ملو  يل  رظن 

* * *

(.. رھاظلا دبع   ) َّمَھ لمحأ  تنك  يمویب ..)  ) َّمَھ لمحأ  نكأ  مل 



دبع  ) امنیب  ، نمز لكو  تقو  لك  يف  رطخ  مھو   ، ءادعألا نولثمي  هتلشو  يمویب 
.. عئاض انأف  َّيلع  اوبلقنا  ولو   ، يذوفنو يتيامح  ردصم  مھ  هتلشو  رھاظلا )

.. فلألا ةرملل  لوريابلا  ةطخ  شقاني  ورتملا  قافنأ  يف  كانھ  ناك  رھاظلا  دبع 
.. نونجم هنإ  هل  لوقأ  انأو   ، ةركفلا هذھ  ةشقانم  نع  فكي  وھو ال  ماوعأ  ذنم 

«. لوريابلا يف  حازم  نكل ال   ، ءيش لك  يف  نوحزمي  دق  سانلا  ءالؤھ   » ـ

«. يقیقح يوق  فقوم  يف  انعضتو   ، ةزاتمم ةطخلا  لعجي  ام  اذھ   » ـ

: اًرخاس هل  تلق 

يف زیلجنإلا  حفاكت  كنأ  دقتعت  ـ ..).....(  لا نب  اي  كباوص  تراطأ  تاردخملا  نإ   » ـ
يف ركفو  ءارھلا  اذھ  نم  كعد   .. دوسألاو ضیبألا  ةميدقلا  مالفألا  كلت  نم  دحاو 

«. ديدج بلك  ىلع  روثعلا  ةیفیك 

هریثت عبض  درجم  سیل   .. ءامدلا راح  عدج )  ) هنكل  ، ایجطلب ناك  رھاظلا  دبع 
.. ةيادبلا نم  هعم  نوكأ  نأ  تلضف  اذھل   .. يمویب لثم  مدلا  ةحئار 

نكر يف  سلاج  ضعبلاو   ،( ةتوغربلا  ) بعلي ورتم  ةبرع  قوف  سلجي  انضعب  ناك 
اذھل امبر   .. يدبأ مئاد  لیل  ورتملا  قافنأ  نكل  ةریھظلا  اھنإ   .. ةَّلُكلا مشي  ةطحملا  نم 

. ةفلألاب انرعشت 

تضرعت ول  كترصنل  اوبھي  نأ  مھنكمي   .. كعم ءالؤھ  لك  نأ  فرعت  نأ  لیمج 
ةایحلل اھل  لیبس  ال   . ءالؤھ نم  اًدحاو  جوزتت  فوس  ةیفص  نأ  فرعأ  اذھل   .. رطخلل

.... اذھ ریغ 

.. كیلع اوبلقني  نأ  فصولا  قوفي  امب  فیخم 

نیتیلسعلا نیتعساولا  هینیعب  يھجو  يف  ققدي  وھو  رھاظلا ) دبع   ) يل لاق 
: نونجلاب نایحوت  نیتللا 

 «. .. ةریخألا ةنوآلا  يف  يبحاص  اي  كنع  ریثك  مالك  كانھ   » ـ

.. لعاشملا ءوض  يف  قرقرتملا  هھجول  ترظنو   ، رتوت يف  يھجو  تعفر 

.. ؟ اذام

: تابث يف  لاق 



«. .. يمویب عم  ةریخألا  انترجاشم  نم  تررف  تنأ  ًالوأ   » ـ

نومزھنت متنك   .. ءالؤھ ىلع  راصتنالاب  يل  ََلِبق  الو  فیعض  يننأ  فرعت  تنأ   » ـ
لھ  .. ةنعدجلا دیھش  يرابتعاب  نآلا  ينیثرتس  تنك  كنكل   ، ىقبأ نأ  يعسوب  ناكو 
نأ َسنت  .. ال  كنم موللا  ىقلتأو  قزرأ  يح  انھ  انأ   ، لقألا ىلع  ؟ .. اذھ لضفت  تنك 

 «. .. هنع عافدلا  اوعیطتست  ملف  تام  نامیلس 

؟ رمألاب متھي  اذاملف   ، ةریخألا نوكت  نلو  اھیف  رفأ  ةرم  لوأ  يھ  نكت  مل 

: ديدج نم  لاق 

، ایبوتوي نم  امھنإ  نولوقي   .. امھنع ریثك  مالكلا  ؟ .. كراد يف  ناذللا  ناذھو   » ـ
«. ؟ هربدت يذلا  ام   .. رارصإ يف  اذھ  ركنت  كنإو 

.. حضاو اذھ   ... ةقطنملا هذھ  يف  رارسأ  دجوت  ال 

.. نآلا ثدحي  هاشخأ  ام  ىشخأ 

: مسقأ تحرو  يعباصأو  يفك  تحتف 

اوناك طقف   .. ناذھ ءاج  نيأ  نم  فرعأ  ال  انأ   .. میظعلا هللاو   .. میظعلا هللاو   » ـ
«. ........ مل انأو  امھب  نوكتفیس 

: اًعطاقم لاق 

.. امھديرن نحن   .. عمسا  .. تقولا ةلیط  مسقت  سانلا  لك   .. مسقلا نع  فك   » ـ
ًابعل امھب  بعلن  فوسلف  ایبوتوي  نم  امھنأ  حضتا  ول   .. امھلصفو امھلصأ  فرعن  فوس 
انلثم نینیكسم  اناك  ول   .. امھیلع انمواس  امبرلو   ، قرزألا بابذلا  امھدجي  نل   .. اًزاتمم

«. .. ةایحو ًالمع  امھل  اندجول 

: مزح يف  لاقف  اًددرتم  ينآر 

امھتیمھأ فرعأ  .. ال  نیبلك لجأ  نم  ءيش  لك  رسخت  .. ال  اًدیج ركف   .. رباج  » ـ
!«. ةیفص نم  ةمیق  رثكأ  اسیل  دیكأتلاب  امھنكل   ، كل

: ةطحملا يف  نیقرفتملا  لاجرلا  يف  حاص   ، يروھجلا هتوصبو  ضھن  مث 

يف انھ  يمویب  لاجر  دحأ   .. دحاو ناكم  يف  لعاشملا  هذھ  ديرأ  اوملھ ..!  » ـ
«. ؟ هعم ام  فصنب  رفظيو  هب  ينیتأي  مكنم  نم   .. وجناب هعمو  قافنألا 



* * *

.. ةلیللا فرصتأ  نأ  بجي  يننأ  اًنیقي  فرعأ  تنك  ةطحملا  ترداغ  امدنع 

هيوآ ام  ناك  ول  لسعلا  لوح  بابذلا  عمجتو   ، ةحئارلا ةریثك  فونأ  تمتشا  دقل 
. ًالسع يراد  يف 

.. ةلیللا ارفیلف  ةایحلا  امھل  تدرأ  ول 

.. ءابغلاو ةلفغلا  مول  ىوس  مول  َّيلع  عقي  الف  ارفیلف 

.. رخآ ءيش  ثدحي  نأ  لبق  ةلیللا 

نم ریثكلا  كانھ   .. يرمأ ربدأ  تجرخو   ، ةلیللا نالحریس  امھنإ  امھل  تلق 
. امھتحصن امك  نيدعتسم  اناكو   ، نیتعاس دعب  مھل  تدع   . متت نأ  بجي  تابیترتلا 
تدب يتخأ  ةیفص  نأ  بيرغلا   .. رذقأ تراص  امھبایثو  ةراذقلاب  امھیھجو  حسم  امكحأ 
لیمت امبر  اھنأ  يل  رطخ  ىتح   ، ادج ةرورسم  ُدبت  مل  نإو  ةقارب  ةعمال  ةفیظن 

.. ىتفلل

دقفت فوس   .. ًابيرقت اھتاذ  نسلا  نم  امھرابتعاب  ةاتفلل  لیمت  يھ  امبر   .. ال
.. اھتایح يف  اھب  ترفظ  يتلا  ةدیحولا  ةقيدصلا 

... سنجلا دعب  ام  ملحو   .. ةبیبحلا يتینرق 

.. كلضف نم  ينقياضت  الف  ةلیللا  تومأس  يننأ  فرعأ 

.. ةایحلا يف  يل  تاظحل  رخآ  سرامأ  ينعد 

... ملحأ نأ  برجأ  ينعد 



سماخلا ءزجلا 

دا ــــــــ يصلا



-١-

.. ةلیللا هذھ  لحرن  فوس 

ماھفتسالا تامالعو  موحي  بابذلاو  رثاكتت  كوكشلا  نإ  لاق   .. اذھب انربخأ  رباج ) )
.. ءارھلا اذھ  رخآ  ىلإ   ..... .. و دادزت و ليواقألاو  فثاكتت 

.. ةلیللا هذھ  لحرن  فوسو 

؟ لحرن

.. ایبوتوي ىلإ  امبر   .. لفسأ ىلإ  امبر   .. ىلعأ ىلإ  امبر 

.. ءایحأ لظن  نأ  يف  لمأ  كانھف   ، يدومع هاجتا  يف  كرحتن  مل  ول 

* * *

.. ةلیللا هذھ  لحرن  فوس 

بیغتي فوس   . ءيش لك  دعن  نأ  انیلع  نإ  انل  لاق  ىلوألا  ءاسملا  تاعاس  دنع 
؟. هدعن ءيش  انعم  دجوي  لھ  ؟ .. ءيش لك  دعن   . نیبھأتم اندجیل  دوعي  مث   ، نیتعاس

عبطلاب ال.

ضعب ترضحأ   .. ةراذقلا نم  ديزملا  ينعي  انھ  دادعإلا  نإ  انل  تلاق  ةیفص )  ) نكل
انتطعأ  . انھوجو ىلع  ةراذقلا  فیضت  ةيذاتسأ  تاسملب  تحارو  دوسألا  محشلا 

.. انیلع ناك  امم  أوسأ  ًابایث 

: يھجو حسمت  يھو  اھل  تلق 

«. ؟ نردلا اذھ  ددصب  نیلعفتس  اذام   » ـ

: اھینعي رمألا ال  نأك  تلاق 

، يردص ئفدأو   ،( ریبع  ) مأ هدعت  يذلا  باشعألا  عوقنم  ىطاعتأ  فوس   » ـ
قدصي ال  رباج )  ) نكل  .. ءيش لك  وھ  اذھ   .. مد ةكرب  طسو  تومأس  ةياھنلا  يفو 

«. ىفشأس يننأ  دقتعي   .. اذھ



«. ... نردلل ةيودأ  كانھ   » ـ

«. ؟ لعفأ نأ  عقوتت  اذام   .. مكدنع اھلكو   .. معن  » ـ

.. يبأ نم  ءاودلا  ضعب  اھل  بلجأسو  دوعأس  يننإ  اھل  لوقأ   .. بذكأ نأ  تدرأ 
، هقيرط نع  الإ  رصم  نم  عضوم  يأ  يف  نيربسأ  صرق  يطاعت  نكمي  يذلا ال  يبأ 
نل هنكل   ، اًراكذت اھل  كرتأ  نأ  يننكمي   . ةنكمم ةبذك  فخسأ  هذھ  نأ  تدجو  ينكل 

. ءاود ةبلع  نوكي 

: اًسمھ لانیمرجل  تلق  انل  اھرھظ  ةیفص  ترادأ  امل 

«. .. قئاقد رشع  خوكلا  يرداغت  نأ  ديرأ   .. يعمسا  » ـ

: ةزئمشم تفتھو  اھھجو  صلقت  مث  ةریح  يف  يل  ترظن 

.. «. ؟ بسانملا تقولا  وھ  اذھ  لھ  ؟ ... حزمت لھ   » ـ

يف ةصرف  رخآ  هذھ   .. اًریثم اًفلتخم  اًقاذم  اھل  نإ  كل  تلق   . راكذت نم  يل  دبال   » ـ
«. .. رمألا ىھتنال  انلحر  ول   .. قاذملا اذھ  ةبرجتل  يتایح 

. ةسارشلاو زازئمشالاو  شحوتلا  نیب  عمجي   ، ةروص حبقأ  يف  نآلا  اھھجو  ناك 
 : يتایح يف  هتيأر  بضاغ  رمن  عشبأ 

!... «. فولح اي  مھتمحر  تحت  نحن   » ـ

!«. يجرخا نآلاو   .. تمصت اھلعجأ  فیك  فرعأ   » ـ

. دحلا اذھل  َّيلع  راغت  اھنأ  لبق  نم  فرعأ  مل   . ءایمع ةیھارك  يف  يل  ترظن 
عم يننأ  فرعت  ایبوتوي  يف   . ةریغلاب هنم  رثكأ  ىثنألا  ءايربكب  قلعتي  رمألا  نأ  دقتعأ 
مل يننأ  ةصاخ  اًنیھم  انھ  اھل  ادب  رمألا  نكل   ، ملكتت الف  ًابيرقت  نیموي  لك  ىرخأ  ةاتف 

. انئج ذنم  اھسملأ 

ديرأ ام  ْتفرع  ىلوألا  ةظحللا  ذنمو   ، لعشملا ءوض  ىلع  ةیفص )  ) تدرفنا بـ
.... و

.. ال

! ایقیقح سیل  اذھ 



.. لكرت  .. برضت  .. شمخت  .. جئاھ يرب  روثك  مواقت   .. فنعو ةسارشب  مواقت  اھنإ 
رمألا بسحأ  تنك   ... ضعت  .. نعلت  .. بست  .. يكبت  .. جنشتت  .. لولوت  .. خرصت  .. قصبت
رایغألا لاجر   . اھتیھتشا يننأ  ةركفل  بوذتس  اھنأ  ضرتفملا   . ریثكب اذھ  نم  لھسأ 

، مھتلوجر ىلع  لوبیسوجلاو  دسافلا  ماعطلاو  عوجلا  ىضق  دقل   . اقح ًالاجر  اوسیل 
مھلاجر يفتكي  امنیب   ، ایبوتوي يف  تقولا  ةلیط  ةلوھسب  مھئاسنب  رفظن  نحنو 

ةدیج ةيذغت  ىلإ  جاتحي  ًاناویح  ةلوجرلا  تسیلأ   .. توربجلاو ةلوحفلا  عانطصاب 
.... ءيش .. ال  ءيش مھ ال  نذإ  ؟ .. ةعطاس سمشو  ةضايرو 

اذل ؛  لاح لك  ىلع  فنعلا  ىلع  اًداتعم  انأ  تنكو   ، ةلاسبو فنعب  تمواق  اھنكل 
اھمف تممك   . هتعزن يذلا  ميدقلا  يصیمق  نم  اھتقزم  طئارشب  اًدییقت  اھتدیق 

لك ىلع  اھسافنأ  نم  ثعبنملا  نردلا  ايرتكب  ضیف  نم  اذھ  ينحارأو   ، تسرخف
.. لاح

اًرارم اھیكحأ  امبر   . خيراتلا ةعقاولا  هذھ  لخدت  فوس  لس ..! ةضيرم  باصتغا 
. اًملاس تدع  ول  نیتسجولفلا  تاسلج  يف  ءاقدصألل 

للبأ تحرو   ، يھ هتألم  ءاملا  نم  لطس  ىلإ  شامق  ةعطقب  يدي  تددم 
اًءزج سمأ  مل  عقاولاب   ... اًعون ةيرشب  ودبتل  اھیمدقو  اھھجو  فظنأو  شامقلا  ةعطق 

... ةيانعب هفظنأ  نأ  لبق  اھنم 

: يھتنأ انأو  ةیھاركو  ةوشن  نم  جيزم  يف  ددرأ  تحر 

!«. هھ هھ  كتراذقل ..! اي  كتراذقل ...! اي   » ـ

(. ... قیھش  .. موتكم خارص  )

مكتقامح نمث  نوعفدت  مكنأ  ُدعب  نیمھفت  الأ   ... هھ هھ   .. انبنذ مكرقف  سیل   » ـ
 «. ... هھ هھ  ؟ .. مكعونخو مكئابغو 

(. .. ءاكب  .. نینأ )

بتاورلا ریباوط  مامأ  نوفقي  مكؤابآ  ناك   ، صرفلا نوصنتقي  انؤابآ  ناك  امدنع  - »
.. بتاور كانھ  دعت  مل   .. ةیموكح حلاصم  كانھ  دعت  مل  مث   . ةیموكحلا حلاصملا  يف 

 «. ... هھ هھ 

(. .. ةجرشح  .. قیھش )

دجوي ال  ثیح  ىلإ  ىلعأ  نم  متيوھ  اذھل  ؛  اًركبم ةبعللا  اومھفت  مل  متنأ  ـ « 
«. ؟ نحن انبنذ  ام   ... هھ هھ   .. عاق



(. .. ةھنھن  .. عومد )

مكسوءر متنأ  متززھ   ، ضرألا يف  رطق  لك  يف  نيرئاث  عیمجلا  بھ  امدنع   » ـ
هب نورربت  فئاز  مكنيدت   ... هھ هھ   .. مكل مسق  امب  اضرلاو  ناميإلاب  متعرذتو 

 «. ... هھ هھ   .. مكفعض

(. .. ةرغرغ  .. ءاوع )

دعي مل   .. اھولبقت نأ  بجي   .. ةایحلا ةنس  هذھ   .. ءيش لك  يف  انم  لقأ  متنأ   » ـ
.. هھ  .. ءيش  .. ءيش  .. ءيش  .... ءيش  .. ءيش  .. ءيش يأ  رییغت  ىلع  اًرداق  دحأ 

!«. .. ءيش  .. هھ  .. هھ  .. ءيش  .. هھ

(. ... ايریتسھ  .. موتكم لسوت  )

ةظحللا هذھ  يفو   ، ءاوھلا نم  ٍواخ  نولابك  يدسج  راص   .. تیھتنا دق  تنك 
: يرھظ ءارو  نم  لوقت  لانیمرج  تعمس  تاذلاب 

«. .. ةظحل يأ  يف  دوعیس  اھوخأ  ؟ .. ريزنخلا اھيأ  دعب  ِهتنت  ملأ   » ـ

: اًثھال تلقو   ، ةراھنملا ةاتفلا  راوج  ضرألا  ىلع  اًكھنم  تیمترا 

«. .. اھوخأ  .. حیحص  » ـ

انك امدنع  حبذملا  نم  اھتقرس  يتلا  ةيدملا   .. ةيدملا تجرخأ  يبیج  نمو 
: نیتظحاجلا اھینیعل  تلقو  اھقنع  تحت  اھتعضو   . جاجدلا فظنن 

«. ..... فوسلف لیق  اًفرح  نأ  ول   .. انھ ثدح  امع  فرح  الو   .. يعمسا  » ـ

: لانیمرج تفتھ 

!«. ةلفط درجم  يھ   .. اھلتقت نل  تنأ   » ـ

قزمت ةيدملا  نيرتس   .. ةریغص اي  رباج )  ) لتقأس ؟ .. اھلتق نع  ثدحت  نمو   » ـ
ریصت فوسلو  دبألل  ةدیحو  نیشیعتس   .. كمالك ىنعم  مھفي  نأ  لبق  هءاشحأ 

.. مویلا دعب  ماعطلا  كل  رضحي  نل  رباج )  ) نأل ؛  نآلا ثدح  امل  المم  اًراركت  اھلك  كتایح 
 «. .. كیمحي نل  رباج ) )

: لاؤسلا رركأ  تدعف  ةتماص  تلظ 



«. ؟ تمھف لھ   » ـ

اھب ىَنْعُت  نأب  لانیمرج  ترمأ   . اھدویق تككفو   .. اھمف نع  ماثللا  تحزأ  ءودھبو 
.. ةيرشب ودبتل  ناكمإلا  ردق 

: ضرألا ىلع  قصبت  يھو  لانیمرج  تلاق 

«. ؟  )...( ـ لا نبا  اي  تحرتسا  لھ   » ـ

: دورب يف  تلق 

امك انل  دیفم  اذھ   . موي دعب  اًموي  مھتاداعو  مھتغل  نیبستكت  تنأ   .. يرمتسا  » ـ
«. نیفرعت
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.. تمصلاو نزحلا  الإ 

.. نایقبي تمصلاو  نزحلا  نكل   ، كتميرج ملاعم  ریغت  نأ  كنكمي 

ةاتفلا نكل   . رارفلا تایجاح  دعي  وھو  هتخأل  ٍلوضف  يف  رظني  رباج )  ) لظ اذكھ 
َرأ مل  انأو  يل  اھتمواقم  يف  ةقداص  تناك  اھنأ  نم  كعد   .. ًالعف ةلساب  اھنإ   . ملكتت مل 
تناك ةاتفلا  هذھ   . ءاعداو عنصت  ةسمل  اًمود  كانھ   . اھتمواقم يف  ةقداص  ةاتف  طق 

.. ناكيرمألا لوقي  امك  يئاشحأ  هركت   .. ًالعف ينھركت 

 : ةيدجلا تامالع  هھجو  ىلعو  لیلق  دعب  رباج )  ) لاق

.. ةیمدآلا ىوتسم  تحت  اننأك  انعم  نولماعتت  مكنأل  مكمسقب  قثأ  ال  انأ   » ـ
ةرمل برجأس  ينكل   ، فورخ ىلع  ءرملا  اھب  بذكي  يتلا  ةلوھسلاب  انیلع  نوبذكتو 

«. .. ارس ىقبیس  هنايرتس  ام   .. ةدحاو

 : ضھني وھو  فدرأ  مث 

«. .. ًالام اذھ  ينفلك   .. ةریثك تاقفص  ءارجإل  تررطضا  دقل   » ـ

: قیض يف  تلق 

«. .... يبأ نإ   » ـ

: لاقو ءايربك  يف  هدي  عفر 

«. . انب ایھ  نآلاو  .. كیبأ ةایحو  كیبأ  نع  ةملك  عامس  ديرأ  ال   » ـ

.. بیلص امھنأك  نيدماعتم  بشخ  يبیضق  نع  ةرابع  ةبيرغ  ةادأ  لوانتو 

لعشم الإ  اھریني  يتلا ال  ةخستملا  ةقزألاو  تاراحلا  يف  انیشم  مالظلا  طسو 
.. كانھ وأ  انھ 

.. دسافلا كمسلا  ةعاب  طسو 

.. ةصیخرلا تاردخملا  ةعاب  طسو 



.. داسجألا ةعاب  طسو 

.. يھتنت تارجاشم ال  يف  مھضعب  نوقزمي  نيذلا  بابشلا  طسو 

.. باشعألا ةعابو  نیباصنلاو  نیقافألا  طسو 

.. نیسوریكلا عقبو  نسآلا  ءاملا  كرب  طسو 

.. نيرھش ذنم  حسكت  مل  يتلا  تاشنرتلا  طسو 

.. محللا نم  اھديرجت  مت  يتلا  بالكلا  ثثج  طسو 

.. ةقورسملا ةزھجألا  ةعاب  طسو 

.. بولقم جاجد  صفق  ىلع  رامقلا  نوبعلي  نیسلاجلا  ةیبصلا  طسو 

.. دعتبن اذھ  لك  طسو 

.. هب رعشت  لب  بعرلا  بلجت  اھنكل ال  حابشأ  ةثالث 

انأ  .. ةاجنلا ةمالع  يھ  هذھ  نأك  اھردصو  اھسأر  شرھ  نع  فكت  لانیمرج ال 
! مكنم يننأ  اب  مسقأ   .. مكنم

.. انسلج مدھم  رادج  ىلع  كانھ 

: غبت ةفافل  لعشي  وھو  رباج  يل  لاق 

رودت فوس   .. يلي امك  رمألا  متیس  اذل   .. انبقارت ةریثك  ًانویع  كانھ  نأ  دقتعأ   » ـ
ودع فرعت  لھ   .. ًاینحنم ةبارخلا  ربع  ضكرت  مث   ، كتجاح ءاضق  ديرت  كنأك  رادجلا  لوح 

ةبارخلا نم  ىرخألا  ةیحانلا  غلبت  امدنع   .. هفرعت يك  ةصرف  هذھ   .. ال ؟ .. میلظلا
 «. .. ةقيرطلا تاذب  كب  قحلنس  نحن   .. انرظتنا

ةخستملا يترتس  عزني  رباج )  ) تيأرف  ، كل تلق  امك  مالظلا  يف  نیسلاج  انك 
ىلع اھسبلي  نم  كانھ  نأك  ودبتف  بشخلا  يتعطق  ىلع  اھعضیف  يفتك  نع 
اذكھ  . ةثالث انلز  ام  اننأ  انبقاري  نم  رعشي  ةفاسملاو  مالظلا  عم   .. تمھف  . هیفتك

. ةفرفرم ةبيرغلا  هتيار  اھیف  عفر  يتلا  ةظحللا  يف  رادجلا  لوح  رودأل  تبثو 

ىلع  . ةعطقتم يسافنأو  يتحت  نم  يوتلت  يمدقو  بئارخلا  ربع  ضكرأ  تحر 
فرعأ مالظلا ال  يف  ضكرأ   .. اھل دوجو  هنأل ال  ةروعسملا  بالكلا  يندراطت  نل   ، لقألا



.. رابغ درجم  مأ   ، ةنفعتم اًثثج  مأ   ، ةيرشب تالضف  مأ   ، اًروخص هیف  سودأ  ام  ناك  نإ 

... ثھلأ هراوج  تفقو   .. اًمدھم رخآ  اًرادج  تدجوف  ةياھنلا  ىلإ  تلصو 

ةینحنم يھو  ضكرت  لانیمرج  تيأرو   .. رخآ ثاھل  توص  تعمس  لیلق  دعب 
.. يب قحلتل 

.. سفنتلا نع  ةزجاع  يھو  يراوج  تفقو 

.. كانھ ةقلعم  ةدحاو  ةرتس  كرت  دقل   . هرودب ضكري  وھو  رباج )  ) رھظ ام  ناعرس 
.. امھرظتني ثلاثلا  امنیب  امھتجاح  نایضقي  نینثا  نأ  ينعت  يھو 

يفو  .. ةمطحم تاجرد  ىلع  نيردحنم  هیلإ  طبھن  رذق  ركو  ىلإ  هجتي  اذ  وھ 
الب ردھتو  نیسوریكلاو  تيزلا  اھنم  لیسي  ةقیتع  تالفاح  ىرت   ، ةحاسلا ةياھن 

.. عاطقنا

!«. ایبوتوي هويأ  يلامشلا ..! لحاسلا  هويأ   » ـ

.. يقلح يف  رشحني  يبلق  تلعج  تاملكلا  هذھ 

صاخشأ الو  ناكمل  يمتنأ  ال  يذلا  انأ   ... نطولا وھ  ءيش  لك  مغرب   .. نطولا
.. أدبم الو 

نع اذام  نكل   .. ةدوعلل ًالیبس  كانھ  نأ  اذھ  ىنعم   .. ينطب يف  يبلق  طقس 
!.. هابر ؟ .. ایبوتوي ىلإ  لوصولاو  زنيراملا  نع  اذام  ؟ .. سارحلا

زنيراملا كیف  غرفي  فوس   .. حيرصت نود  نم  ایبوتوي  نم  برتقت  نأ  ریسعلا  نم 
.. مھقدانب تاقلط 

.. ءارھلا اذھ  لكو  ةلوجرلا  ةبرجت  نع  ةدقعم  اًصصق  يكحت  تنأو  كل  اوغصي  نل 

... ىودج الف  يبأ  عم  ةملاكم  متت  مل  ول 

ءيش لك   .. يمامأ مالظلا  يف  اًتماص  سلاجلا  رباج )  ) بقرأ انأو  قلطنت  ةلحرلا 
ىلإ رظنلا  سلتخأ   . سافنألا مكزت  نیسوریكلا  ةحئار   .. زتھيو رصيو  نئي  ةلفاحلا  يف 

تارمعتسم يف  لمعلل  نیبھاذلا  لامعلل  ةسعتلا  هوجولا  لك  مث  لانیمرج 
ةيذغتلا ئیس  مھلك   ... نارئفلا يدئاصو  ةمامقلا  يعماجو  نینارفلا   .. لحاسلا

.. مھلك  .. نھاو مھلك   .. موزھم مھلك   .. هجولا عقتمم 



مث ةلصاوتم  تاعاس  رشع  نولمعیس   .. لیللا تايدرو  يف  مھلمع  أدبي  فوس 
.. تاعاس عبس  نم  لقأ  مھینارھظ  نیب  نوضقي  مھنأ  اذھ  ىنعم   . نودوعي

. نآلاو انھ  اوتومي  نأ  مھل  ریخلا  نم 

ىنمتأ امك  رومألا  تراس  ول  هل ..! اًقوش  قرحتأ  مك  نیتسجولف ..! هابر ..!
.. لقأ وأ  تاعاس  ثالث  لالخ  ديدج  نم  هقوذتأ  فوسلف 

تيربكلا ةبلعب  ىتح   .. ةيردنكسإلا ىلإ  هجتن  نحنو  قيرطلا  ملاعم  بقرأ 
... مامألل كرحتن  نحن   ، هذھ ةیندعملا 

قيرطلا ملاعم  ىلع  مستري  بلصلا  رباج )  ) هجو  .. يلامشلا لحاسلا  ملاعم 
.. رخآل نیح  نم  قيرطلا  ءاوضأ  هیلع  عمتلت  طقف   .. ملظملا

.. ؟ هتطخ ام 

نع اًدیعب  انم  صلختلا  ديري  امبر   .. ام ًابلقم  انل  بتري  هنأ  رطخألا  لامتحالا 
نأ الإ  لح  َّيدل  سیل  فسألل   .. اھلعف نم  دحأ  فرعي  الو  ءارحصلا  يف  ناتثج   .. هضرأ

.. ةقلطم ةقث  هب  قثأ 

؟ قئاسلا عم  تاسمھلا  لدابتي  اذامل  ؟ ... انھ ضھني  اذامل 

.. اًئیش رظتني  هنأ  ادب  نإو   ، انراوج سلجیل  دوعي  هنإ 

: مالظلا يف  انل  لوقي  هتعمسو  ةلفاحلا  تفقوت  ةأجف 

!«. انب ایھ   » ـ

؟ دصقت اذام 

.. ةملكلل يفرحلا  ىنعملاب  ناكماللا  بلق  يف  نحن 
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ةنیفس  .. مالظلا يف  بحشت  ءوض  ةعقب   .. اھیف نمب  ةدعتبم  قلطنت  ةلفاحلا 
... اھیلع تومت  ةلحاق  ةريزج  يف  ككرتتل  ةدعتبم  رخمت  لمأ 

رھق عیطتسأ  يننأ  فرعأ   .. راكفألاو تالامتحالا  مالظ   ... ءارحصلاو لیللا  مالظ 
ةضايرلاو ءارثلا  ىلع  ةيذغتلا  ءوسو  بوحشلاو  رقفلا  رصتني  نل   .. انمجاھ ول  رباج ) )

.. رغصلا ذنم 

... ضرألا فرعيو  ةأجافملاو  ةأدابملا  رصنع  كلمي  هنكل 

.. انتصرف تعضأ  دق  نوكأو   ، ءيرب هنأ  حضتا  امبرلف  هب  كتفلاب  تعرست  ول 

ءارو فتلي   .. رابصلا اياقبو  ةیكوشلا  تاتابنلا  نیب  ءارحصلا  طسو  يشمي  رباج ) )
.. أوسألا نیعقوتم  كانھ  ىلإ  لانیمرجو  تعرھف   ، هب قاحللا  انم  بلطيو  ریغص  لت 

ةوقلاو ةسارشلا  امھیلع  ودبت  نالجر  وھو  لعفلاب  كانھ  ناك  أوسألا 
؟ اًریخأ تقولا  ناح  لھ   .. تارظنلا لانیمرجو  تلدابت   .. ناحلسمو

ىدمو مھرافظأب  لامرلا  نوشبني  مھبكر  ىلع  نیعكار  اوناك  لاجرلا  ةثالث  نكل 
بلك لعفي  امك  ةسارش  يف  انل  رظن  مھدحأ   .. نھاو فاشك  ءوض  ىلع  ةریغص 

.. لمعلا دواع  مث   ، ةمظع نع  شبنلا  ءانثأ  هئجافت 

: انل رظني  نأ  نود  نیلجرلا  دحأ  لاق 

«. )؟ رباج  ) اي امھل  نماض  تنأ  لھ   » ـ

 : رفحلا لصاوي  وھو  رباج )  ) لاق

«. .. يسفن لثم   » ـ

ودبي ال  لاملاف  تاردخم  اھنأ  دقتعأ   .. لجرلا دي  يف  ءایشأ  سدو  هدي  دم  مث 
: يھجو يف  رباج )  ) خرصف ملكتأل  يمف  تحتف   .. اذك

.. نیتسجولفلا ضعب  انل  قرست  نأ  ْلواح  ُلخدت  امدنع  يفنح ..!)  ) اي سرخا   » ـ
«. .. طق هابرجي  مل  ةحیش ) و( ةرابح )  ) نإ



ةباوب  .. هنع نوبقني  اوناك  يذلا  ءيشلا  رھظ  امنیب  اًملاح  نیلجرلا  دحأ  ظملت 
انيأرف ةرابح )  ) وعدملا اھحازأ  دقو   ، لمرلا نم  تاقبط  تحت  ةنوفدم  ةریغص  ةيديدح 

.. يسأر رادج  يف  ةتبثم  ةیبشخ  تاجرد 

: رئبلا هذھ  لخاد  ىلإ  فاشكلا  بوصي  وھو  رباج )  ) لاق

(..«. ةسیفن تنأ و( يفنح )  ) اي لزنا   » ـ

وھ اذھ  نأ  دقتعأ  ال  نكل   ، نیمسالا بحأ  ال  )؟ .. ةسیفن  ) يھو يفنح )  ) انأ
تاجردلا طبھن  انحرو  ةحتفلا  يف  انسسدنا   ، لاح لك  ىلع   . مئالملا تقولا 

: نیلجرلل لوقي  رباج )  ) تعمسو  .. اندوقت َمالإ  نیملاع  ریغ  مالظلا  يف  ةیبشخلا 

 «. ينارظتنا  .. دوعأ مث  ةطقن  برقأل  امھلصوأس   » ـ

رئبلا عاق  يف  اننیب  راص  نإ  امف   .. انءارو لزني  هءوض  تيأرو  هدسج  تعمس  مث 
: تحص ىتح 

«. ؟ انھ ثدحي  اذام   » ـ

: ملظم رمم  ربع  انمدقتي  وھو  لاق 

( ایبوتوي  ) ىلإ لوخدلا  اھب  اننكمي  ةيرس  قافنأ  كانھ  ةيادبلا  ذنم  قافنأ ...!  » ـ
نم اھلخدت  نأ  لیحتسملا  نم  نكل   ،( ایبوتوي  ) رداغت نأ  لھسلا  نم   .. ديرن ام  ةقرسل 
نمل اھنورجؤي  مھو  قافنألا  هذھ  رفحب  ةیجطلبلا  ءالؤھ  ماق  ةيدوبع ..)  ) ةقاطب نود 
امكنأ نيذھ  تعنقأ  يننأ  حضاولا  نم  اًعبط   .. تاردخم وأ  ًالام  نوكي  نمثلا   .. عفدي

( ایبوتوي  ) لھأ نم  امكنإ  تلق  ول   .. ةقرسلا ةبرجت  ناديرت  امكنأو   ، انلثم ناریقف 
 «. .. اھتاذ ةظحللا  يف  امكاقزمل 

: لانیمرج تفتھ 

«. ... ىلإ دوقي  قفنلا  اذھ  نإ  يأ   » ـ

«. .. همسا تیسن  يذلا  ریبكلا  لوملا )  ) كلذ راوج  ایبوتوي ..)  ) بلق ىلإ   » ـ

«. لوم تیلإ   » ـ

كالھتسالا راعس   .. ةسيرف نع  اًثحب  عابضلاك  مكلاثمأ  رشتني  ثیح   .. معن  » ـ
اندنع نم  يراوجلاو  دیبعلا  امنیب   . ةقاربلا ةقلزلا  ةیضرألا  ىلع  طقاستي  باعللاو 
رایتخا يف  مكدعاست  ةيراج   .. ریصعلا مكل  بلجي  دبع   . مكتابلط ةیبلت  راظتناب  نوفقي 



دیبعلا ىتح  عیبللو  حاتم  ءيش  لك   . صقرملا باب  ىلع  فقي  يصخ   . بسانم بوث 
«. مھسفنأ

: دورب يف  تلق 

«. ةيرعاش كتاھیبشت   » ـ

: ًالئاق فدرأ 

لوصولا يف  ةبوعص  ادجت  نل  امكنأ  دقتعأو  كانھ  ناجرخت  فوس   » ـ
«. .. امكيرادل

: لاعفنا يف  تلق 

«. ؟ هلك اذھ  لعفت  اذامل   » ـ

... هلعفي يذلا  اذھ  يف  قحب  اًغلابم  يل  ادب  دقف 

زواجت هنكل   .. لھس اذھ  .. انع غلبي  الأ  وھ  ایبلس  اًءزج  فورعملا  نمضتي  امبر 
... خلإ  .. يلیل للستو  لام  عفدو  ةیجطلبو  قافنأ   .. يباجيإلا ءزجلا  ىلإ  دحلا  اذھ 

دق  .. ًابصنم نوكي  دق   .. ًالام نوكي  دق  نمثلا   .. نمث ریغ  نم  اًئیش  لعفي  دحأ  ال 
كئاقدصأل اھیكحت  ةصق  نوكي  دق   .. قوفتلاب اًساسحإ  نوكي  دق   .. اًدسج نوكي 

.. هقحتست تاذلل ال  اًريدقت  نوكي  دق   .. اًھیت ناعمتلت  كانیعو 

... اًمئاد نمث  كانھ 

... هنمث فرعأ  نأ  لبق  ءيشلا  لبقأ  انأو ال 

يننأل ال  ) وأ  ،( مكنم لضفأ  اننأل   ) رارغ ىلع  ًانانط  ایغالب  ادر  تعقوت   .. اًنیح ركف 
: لاقو هسأر  زھ  نأب  ىفتكا  هنكل   .. خلإ ءامدلا ..) بحأ 

 «. .. كلذ ديرأ  يننأل   » ـ

ىلعأ توصب  لاق   .. لوقي امع  هتلأسف   ، مالظلا يف  ءيشب  مغمغو  مستبا  مث 
: هقيرط لصاوي  وھو 

«. ؟ هنع امتعمس  لھ  يدونبألا ..) نمحرلا  دبع   ) همسا رعاش  اندنع  ناك   » ـ



«. .. ال  » ـ

انحإ لوقي : رعاشلا  اذھ  ناك   .. هنع اعمست  مل  عبطلاب   » ـ
نیب ام  طخلا  يدآو  ؟  نیف يناتلاو  نیف  لوألا  فوش   .. نیبعش .. نیبعش .. نیبعش

«. توفیب نینتالا 

لك وھ  اذھ   .. يعامتجالا دقحلا  نم  يلغي  هنأ  مھفأ  طقف   .. اًئیش مھفأ  مل 
.. ءيش

: مالظلا يف  هل  تلق 

 «. .. لیبن ناسنإ  تنأ   .. ءيش لك  مغرب   » ـ

.. قئاقد رشع  وحن  انیشم   .. انمدقت انلصاوو  دري  مل 

.. ديدج مالظ  طسو  بیغت  مث  اًمالظ  بيذت   .. قفنلا ربع  كرحتت  ءوض  ةعقب 

.. تاوطخلا توص 

.. ثاھللا توص 

.. رخصلا ىلع  طقاستت  قرعلا  تارطق  توص 

اندوقت ةدعاص  تاجرد  نأو  ىرخأ  رئب  عاق  يف  اننأ  تكردأ   ، ةياھنلا يفو 
ةبوعصب .. جردلا لفسأل  لوصولا  كل  لھست  ثیحب  ةموكم  روخص  كانھ   .. حطسلل

.. طبھيو ولعي  اھردص  حار  لانیمرجو   ، اًحرف خارصلا  نم  يسفن  تعنم 

: ىلعأل فاشكلاب  ریشي  وھو  رباج )  ) لاق

ادوعت طقف ال   .. اًعادو  .. نآلا نامأ  يف  امتنأ   .. امكب قحلأ  نل  ةحضاو  بابسأل   » ـ
«. .. ةمداقلا ةرملا  اًدوجوم  نوكأ  نلف   .. انم رخآ  دحاو  دیص  الواحت  الو 

: رثأت يف  لانیمرج  تلاق 

«. .. كل اًركش  رباج ..)  ) اي عئار  تنأ   » ـ

... ايؤر هنأك  هب  طیحي  فاشكلا  ءوضو  عجریل  رادتساو  دري  مل 

.. ةریخألا ةظحللا  ىتح  هرثأتب  ًاظفتحم  لظ  هنأ  دبال 



يف غرمتیل  يوھي  هھجو  امنیب   ، هیتفش قرافت  مل  ةتفاخلا  هتماستبا  نأ  دبال 
.. بارتلا

.. هیقدش نم  لاس  يذلا  مدلا  قذي  مل  هنأ  دبال 

ىوقأب هسأر  ةرخؤم  ىلع  تيوھو  رجحلا  كلذ  تطقتلا  يننأ  كردي  مل  هنأ  دبال 
.. تعطتسا ام 

يتلا ةیمادلا  ةوجفلا  نم  رھنلاك  مدلا  لاسف  ؛  هرھظ ىلع  هبلقأ  نأل  تررطضا 
.. ةیناث ذنم  اھتعنص 

... تاتف ىلإ  هتراظن  تلوحت  امنیب  تابث  يف  يل  رظنت  ةفلاتلا  هنیع 

ةيدم نأ  بيرغلا  نم   .. حبذملا نم  اھتقرس  يتلا  ةيدملا   .. ةيدملا تطقتلا 
نأ دارأو   ، هب هفاخن  انك  يذلا  ردقلاب  انفاخي  ناك  هنأ  دبال   .. همازح نم  لطت  ىرخأ 

... هسفن نمؤي 

: ايریتسھ يف  لانیمرج  تخرص 

!«. اندعاس دقل  ؟ .. كلذ تلعف  اذامل   » ـ

: هب موقأ  نأ  بجي  امب  موقأ  انأو  تلق 

موقأ نل  انأ   .. نمثلا عفدي  نأ  هیلعو  قمحأ  هنإ  دحلا ..! اذھ  دنع  هرود  ىھتناو   » ـ
«. .. راكذت نود  نم  دوعأو  ةرماغملا  هذھ  لكب 

ىلع تام  هنأ  امك   .. تاجردلا اًدعاص  هدسج  لمحأ  نأ  عیطتسأ  نل  فسألل 
اذھ ىوس  هرمأ  نم  ينمھي  دعي  مل   ، نذإ  .. ةیلستلل اًردصم  رفوي  نلف  حجرألا 

.. يل اھحنم  يتلا  ةخستملا  ةرتسلا  يف  هتففلو  هتذخأ  يذلا  ءيشلا 

.. بارغ كانھ  نكي  مل   .. بارغ كانھ  نكي  مل 

؟ نآلا اذھ  تركذت  اذامل 

.. انعدخ دق  ناك  ول  ةثراك  نوكتس   .. تاجردلا تدعصو  وھ  ثیح  هتكرت 
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كل ــ ملا د  ــ يس م  ــ كقلخ ـم  تنإ ن  ــ كل »
ك.. ــ ل ــــــــ ملل ن  ــــــ يز ــــ ها ـــــ ج
كلحلا انیلایل  لتفتب  ام  لوط  نم  تمعن  مكيديإ 

ط  ــــ با ــــــــــ ضلا م  ــــــــ ا ع ــــــــ ي
ين ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سبحإ

ين ـــــــ سعتاو ل  ـــــ ضنحلا ي  ــــــ نففس
 .. فال ــــــــ ف خ ــــــ لخ ا  ـــــــــ نيأر

ين ــــ سھداو ي  ــــــ نقلطا وأ  ي  ـــــ نسبحإ
«. فال ــــــ ف خ ـــــــــ لخ ا  ـــــــــــ نيأر

يدونبألا نمحرلا  دبع 

* * *

.. اھنع ثحبي  نم ال  اھاري  نأ  بعصي  باشعألا  نیب  ةحتف 

.. اھنیب ةيانعب  بشعلا  مھدحأ  َلَدَج  ةدماعتم  ٌنابضق  َةحتفلا  يطغت 

.. رحبلا ءاوھ  ةحئار  انممش   ، انیسأر انجرخأو  نابضقلا  انحزأ  امدنع  اننكل 
.. نیتسجولفلاو يرشبلا  محللاو  رطعلاب  طولخملا  لیللا  انممش 

.. ةظھابلا رومخلاو  نامتئالا  تاقاطبو  تارالودلا  ةحئار  انممش 

.. يدنع لضفملا  تیليإ )  ) لوم تاوطخ  دعب  ىلع   .. انب طیحت  ایبوتوي  ءاوضأ  انيأر 
ةیفلخلا ةقيدحلا  يف   ، نذإ  ، نحن  .. هلوح تارایسلا  ماحزو  ةنولملا  هتتفال  ىرأ 

انأو هتعجاضمب  تملح  املاط  يذلا  ةيراعلا  ةمحتسملا  لاثمت  ىرأ   .. معن  .. لوملل
.. يبص

.. انوجن دقل  اًدمح  ...!

بعصألا  .. نیللستملا ءارقفلا  نم  انسل  اننأ  اناري  نمل  رسفن  نأ  ًابعص  نوكیس 
وأ نیيرصم  لباقنس  اننكل   .. اھنم طقاستي  مدلا  أدب  يتلا  دیلا  هذھ  يفخأ  نأ 

زنيراملا عم  مھافتلا  نكمي  ال  امنیب   .. مھعم مھافتلا  نكمي  ءالؤھو   ، نییلیئارسإ
.. نوملكتي مث  صاصرلا  نوقلطي  نيذلا 



ءاوھ هثعبي  يذلا  دربلا  يف  كانھ  انفقوو  جورخلا  ىلع  لانیمرج  تدعاس 
.. انقناعتو ةنولملا  ءاسملا  ءاوضأ  طسو   ، رحبلا

! انوجنو ةرماغملا  تمت  دقل 

.. انجرخو حاسمتلا  يكف  نیب  انیسأر  انسسد   . هنم اندعو  میحجلا  انلخد  دقل 

: ةعاسلا هذھ  يف  ةیلاخلا  هبش  ایبوتوي )  ) عراوش قشن  نحنو  اھل  تلق 

«. .. ءيش يأ  دقفن  مل  اننإ  لوقلا  نكمي   » ـ

: لاعفنا يف  قھشت  يھو  تلاق 

«. ةیساق تاعاس  ىوس   » ـ

«. انیلع ایندلا  اوبلق  مھنأ  دبال   » ـ

«. نورفغيو نومھفي  فوس   » ـ

: تلاق  .. اھتوص عفرت  نأ  اھتلأسف  ؛  اھنیبتأ مل  تاملك  فجترت  يھو  تلاق 

يدآو ؟  نیف يناتلاو  نیف  لوألا  فوش   .. نیبعش .. نیبعش .. نیبعش انحإ   » ـ
«. ؟ اذھ لوقي  هرعاش  نكي  ملأ   .. توفیب نینتالا  نیب  ام  طخلا 

!«. طخلا لوط  ىلع  قداص  وھو   .. ىلب  » ـ

.. انتدوعب ةبخاص  تالافتحالا  تناك 

.. روفلا ىلع  تباذ  ةقبط   .. تیكبتلاو موللا  نم  ةنھاو  ةقبط  كانھ   ، ةيادبلا يف 

.. نيدئاعلا نیلطبلاب  يقیقحلا  لافتحالا  أدبي  مث 

ةرم لك  يفو   ، ةرم فلأ  انتصق  تیكح   .. ْتلاس نیتسجولفلاو  رمخلا  نم  راھنأ 
دیب ُتدعو  كانھ  ىلإ  تبھذ   .. ًالجر ترص  دقل   .. لایخلا ریثت  ةديدج  لیصافت  فیضأ 

.. مھدحأ

نأ عطتسي  مل  يذلا  جذاسلا  رباج )  ) .. قمحألا رباج )  ) نع مھل  يكحأ  تنك 
.. ةبعللا دعاوق  مھفي 



نأ بجي   . ارتابویلك ةكلملا  اھنأك  تمواق  يتلا  ةلولسملا  ةیفص  نع  مھل  تیكح 
نكي مل   ، اھتلاحل ةبسنلاب   .. هنع ءرملا  عفادي  ام  ةمیق  عم  ةمواقملا  مجح  بسانتي 

.. عون يأ  نم  ةمواقمل  ٍعاد  كانھ 

: ناخدلا ثفني  وھو  مسار  لاق 

لكشب سیلو  هل  ةبسنلاب  هنع  ءرملا  عفادي  ام  ةمیق  ىلع  رمألا  فقوتي   » ـ
دارأ امدنع  هیبرت  يذلا  فیلألا  ریغصلا  رأفلا  نع  عفادت  يھو  يمأ  تيأر  ول   .. قلطم

ةبسنلاب  .. ةسدقم ةنوقيأ  نع  عفادت  اھتبسحل   ، ةعولابلا يف  هب  يقلي  نأ  يبأ 
«. .. اھيدل ءيش  مھأ  نع  عفادت  تناك  ةاتفلل 

«. ؟ اھتراكب نع   » ـ

«. صاخلا اھرأف  وھ  اذھ   .. اھرایتخا ةيرح  نع   .. اھتدارإ نع  لب   » ـ

لعجت اھنإ   . كخم ايالخب  اناوجيراملا  ثبعت  امدنع  كل  ابت   .. ةئيذب ةبس  تقلطأ 
بلك نبا  كلعجت   .. فسلفتلل ًالیمو  اًقلذحت  رثكأ  كلعجت  اھنكل   ، اًفرظ رثكأ  سانلا 

نورخآلا هاري  امبر   . ملاعلا يف  ءيش  نمثأ  هربتعي  يذلا  هرأف  انم  دحاو  لكل   .. ایقیقح
للدملا يرأف  وھ  ام  ىرت   . دوجولا يف  ءيش  مھأ  كل  ةبسنلاب  هنكل   ، ریقح رأف  درجم 

؟ فیلألا

! فیلألا للدملا  يرأف  انأ 

: اھفیفجتو اھطینحتب  تمق  يتلا  عارذلاب  تحول 

«. رباج ةحص  يف   » ـ

«. ةیفصو  » ـ

«. .. يناجرسلاو  » ـ

«. .. سان عدجأ   » ـ

: مزاجروألا يناغأ  نم  ةديدج  ةینغأ  يودت  ياف  ياھلا  زاھج  نمو 

.. ةسدقملا ةرخصلا  ىلع  كقنع  يعض  »

.. ةسدقملا ةرخصلا  ىلع  كتایح  يعض 



يرثلا ديرولا  قوف  طبھي  وھو  نیكسلا  لصنل  يرظنا 

.. ةریغص اي  اذھ  بحأ  انأ  ؟ .. ةفئاخ

.. ديدج نم  يقورع  يف  ءامدلا  نیخضت  كنأل  ؛  اھتاذ ةعیبطلا  نم  ىوقأ  تنأ  اذك 

.. يشتنأ

.... ضیفأ

.. اقح كبحأ  كلتك  ةظحل  يف 

.. ةریغص اي  كقنع  يعض 

 «. ةسدقملا ةرخصلا  ىلع  كقنع  يعض 

اھنأك اھقنعب  لیمت   .. ةنونجم تاكرحب  يتأتو  اھيءاذحب  حوطتل  يھام  ضھنتو 
.. اًراسيو اًنیمي  اھرعش  حوطت   ... ةرخص ىلع  همینت 

.. حبذلل بھأتت  اھنأك  مالستسا  عضو  يف  ضرألا  ىلع  طقست 

. ءارقشلا ایبوتوي  ةنھاك 

... رضخلا نارینلا  طسو  بیغنو  مزاجروألا  ىقیسوم  عفترت 

.. ةریغص اي  كقنع  يعض  »

«. كقنع يعض 
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تطخ يتلا  تاعقنتسملا  يف  سخارسلا  قبع  ّرطق   .. نوكلا حئاور  لك  ّرطق 
سویلوي ءامدو  ارتابویلك  قرع  ةحئار  ّرطق   .. نینسلا نیيالم  ذنم  تاروصانيدلا  اھیف 

ّرطق  .. ةیمطافلا ةرھاقلا  يلایل  يف  شيواردلا  هلعشأ  يذلا  روخبلا  ّرطق   .. رصیق
تاصقار سيراب  تایناغ  لك  قبع  ّرطقو   ، انل اوكح  امیف  ةرھاقلا  تمھتلا  يتلا  نارینلا 
للستت يتلا  ةيویسآلا  رومنلا  سافنأ  لكو  ربنعلا  ناتیح  حئاور  لك  ّرطق   .. ناك ناكلا 
كالیللاو سجرنلاو  هیسنابلا  حئاور  ّرطق   .. اھتاذ شارحألا  ّرطق   .. شارحألا مالظ  يف 

.......... تیسن ؟ .. اذام  ، مث  ... مث اًعم  حئاورلا  هذھ  لك  ّرطق   .. قبانزلاو

جلاعأ  .. ينقذ قلحأ   .. ةوھقلا برشأ   .. نخدأ  .. يتناثم غرفأ  .. مونلا نم  وحصأ 
بصأ  ... راطفإلا لوانتأ   .. ةیقيرفإلا ةمداخلا  عجاضأ   .. اًعيرم ودبیل  يتھبج  يف  حرجلا 

... ةمامقلا يف  ززقملا  طیلخلاب  يقلأ  .. ةكوشلاب اذھ  لك  قزمأو  ضیبلا  ىلع  نبللا 
لخدأ  .. يقلح يف  يعبصإ  سدأ   .. رمحملا محللا  مھتلأ   ... قصبأ  .. كحضأ  .. بءاثتأ

يف يعبصإ  سدأ   .. كحضأ  .. طاسبلا ىلع  يتدعمب  ام  غرفأل  نيرال  مون  ةفرغ 
.. ةكيرأ قوف  فقأ   .. حنرتأ  .. صقرأ  .. اھنم عرجأو  رابلا  نم  يكسيو  ةجاجز  ذخآ   .. ينذأ
جرخأ ... ایبوتوي تایعامتجا  ىلع  ديزت  ال  يتلا  ةديرجلا  أرقأ   .. طاسبلا ىلع  بلقتأ 

... رضخلا نارینلا  ىرأ   .. يشتنأ  .. يدلج ىلع  تارطق  بصأ   .. نیتسجولفلا بوبنأ 
محفلا ملقب  رادجلا  ىلع  مسرأ   .. يبایث سبلأ   .. ةھدرلا يف  ًايراع  يشمأ   ... كحضأ

.. مزاجروألا ىقیسوم  ضعب  لغشأ   .. ضیبلا اولتقا  لوقت : تاراعش 

وأ ينمھي  ةایحلا  يف  ءيش  َقبي  ملو   ، ءيش لك  اھیف  تلعف  ةدحاو  ةعاس 
! هديرأ

.. قد فتاھلا  نكل 

: ةبيرغ رومأب  ينربخي  مسار )  ) اذھ ناك 

«. ؟ ةلطعم تارئاطلا  نأ  فرعت  لھ   » ـ

«. ؟ اذامل .. ؟ اھلك  » ـ

اومجاھ دقل   .. نیموي نم  رایغألا  اھب  ماق  ةرماغم  نع  ةبیجع  ةصق  يل  ىكح 
نم هلازنإب  نوموقي  مھنأ  فرعت  تنأ   .. ءارحصلا ربع  لوريابلا  لمحت  ةلئاھ  ةلفاق 
مل لمع  وھو   . اھیقئاس رسأ  متو  ةلفاقلا  تمجوھ  دقل   . ًابرغ لوريابلا  تالماح 
يف نوقئاسلا  لظ   . ماع كابترا  يھ  ةجیتنلا   . دحأ هل  بسحتي  ملو  لبق  نم  ثدحي 



.. ةنسح ةلماعم  اوقال  مھنإ  اولاقو  مھحارس  قالطإ  مت  مث   ، تاعاس عضب  رسألا 

. اھاودج الو  ةرماغملا  هذھ  ببس  دحأ  مھفي  مل 

ازنانوبلا هیب ) ىفطصم   ) ةرئاط تلواحو  تارئاطلا  تانازخ  ءلم  مت  امدنع  طقف 
سیل اھنازخ  يف  ام  نأ  حضتا   ، رمألا يف  قیقدتلاب   .. عطتست مل   ، قلحت نأ  ةیضايرلا 
لئاسب لوريابلا  تانازخ  ءلمب  مھدحأ  ماق  دقل   . اھیف لورياب  ةرطق  دجوت  ال   .. اًدوقو

! يراجملا

غارفإ مت  دقل   .. نوقئاسلا فطتخا  امدنع  ثدح  ام  اذھ  نإ  لاق  قیقحتلا 
تانازخلا ءلمب  تماقو  ةنیعللا  تاشنرتلا  حسك  تابرع  تءاج  مث   ، لماكلاب تانازخلا 

. هيركلا اھاوتحمب 

.. اھلك تفلت  تارئاطلا  تاكرحم  نأ  يھ  ةجیتنلا 

تانازخ ءلم  اوبرج  نم  هفشتكا  ام  اذھ   . اھلك تفلت  تارایسلا  تاكرحم 
. شوشغملا لوريابلا  اذھب  مھترایس 

: اًكحاض مسارل  تلق 

)…(..«. ـ لا نم  دوقوب  تارئاطلا  تقلح  ول  ادج  شھدنأس  تنك   » ـ

. ةركفلا هذھ  ىلع  ةتكن  فلأ  انلدابتو  نیكحاض …  انرجفناو 

: كحضلا ىلع  هتردق  دفنتسا  امدعب  مسار  لاق 

تارئاطلا حالصإ   .. قالطإلا ىلع  اًحيرم  سیل  عضولا  نكل   ، لیمج اذھ  لك   » ـ
!«. ًالعف نولوزعم  اننأ  هانعم  ؟ .. اذھ ىنعم  فرعت  لھ   .. اًتقو قرغتسي  تارایسلاو 

.. ًالعف نولوزعم 

.. اًنمز ينھذ  يف  ددرتت  ةملكلا  تلظ 

: نيرالل لاق   . ءاذغلا ةدئام  ىلع  دارم  انعم  سلج  امدنع  اًءوس  رمألا  دادزا 

. تاكرحملا لك  نم  دعاصتت  طئاغلا  ةحئار  نأ  بيرغلا   .. تالصاوم دجوت  ال   » ـ
باب دوجو  نم  دبال   .. سداسلا لوطسألا  تادحوب  اولصتا  دقو  نوقلق  زنيراملا  لاجر 
نأب مھودعو   .. تارئاطلا لطعتب  قلغأ  بابلا  اذھو   ، نیفرعت امك  رارفلل  يفلخ 
نم نوسرفیج )  ) ةلماحلا برتقت  نأ  درجمب  رتبوكیلھلا  تارئاط  ضعب  انل  اولسري 



 «. .. نیموي قرغتسي  اذھ   .. ةیمیلقإلا انھایم 

يسفن فلكأ  مل  نإو  اًكحضم  اذھ  يل  ادب  ؟ .. تاكرحملا لك  نم  طئاغلا  ةحئار 
: ةیبصع يف  هتلأس   . كحضلاب

«. .. روھد ذنم  انھ  نحن  ؟ … نیموي يف  ءيش  ثدحي  نأ  عقوتت  لھ   » ـ

: دارم لاق 

مھنإ  .. رایغألا ضرأ  يف  كرحتي  ءيش  ةمث  كانھو … انھ  رثانتي  مالك  كانھ   » ـ
 «. .. اندض نوكرحتي 

مھسامح وبخيو  ماعلا  يف  نیترم  اذھ  نولعفي  مھنإ  ؟ .. ديدجلا امو   » ـ
«. .. ةعرسب

دعاس مھدحأ  نإ  نولوقي   .. اًمیظنتو اًمیمصت  رثكأو  فنعأ  مھ  ةرملا  هذھ   » ـ
، هفقس تحت  ناشیعي  امھلعجو  رایغألا  ضرأ  نم  ةاجنلا  ىلع  ایبوتوي  نم  نینثا 
قفن يف  هتثج  اودجو  ءارذعلا ..! هتخأ  اوبصتغا  امدعب  هدي  اعطقو  هالتق  امھنكل 
كانھ قاقز  لكو  خوك  لك  ىلإ  تللست  ةصقلا   . انھ ىلإ  للستلل  مدختسي 
يتلا ةشقلا  تناك  هذھ  نأ  ودبي  نكل   ، ریثكلا اولمحت  دقل   .. سوفنلا تلعشأو 

 «. .. ریعبلا رھظ  تمصق 

يھجو ىلع  تمسر   .. يھجو ىلع  بيرم  ریبعت  ودبي  الأ  ًالواحم  لكآ  تحر 
. رایغألا نم  ٍدحاو  َدي  عطقي  مل  لجر  ریبعت 

: فافختسا يف  نيرال  تلاق 

نم دحاو  توم  هثدحي  اذامف   ، نیتماص اولظو  ءيش  لك  اوبلُس  دق  مھنإ  ـ « 
 «. .. هذھك بابسأل  موقت  تاروثلا  نظأ  ال  ؟ .. قراف

اھنكل  ، تابرضلا نم  ریثكلا  تلمحت  ةرخصلا   .. هذھك بابسأل  الإ  موقت  ال  لب   » ـ
نكل  ، كلذ لعف  ام  يھ  نوسمخلا  ةبرضلا  نكت  مل   .. نیسمخلا ةبرضلا  دنع  تتتفت 

 «. .. ةقباسلا تابرضلا  لك 

«. .. لافطأ صصق  هذھ   » ـ

«. ؟ لافطأ ىوس  ةبضاغلا  عومجلا  لھو   » ـ

* * *



ـا هسا ـ نب .. ـا هسا ـ فب ضرألا  او  ـ تعب ـم  تنإ »
اھسابل اوتیكف  ایندلا  نادیم  يف 

... ر ــــــ هضو شو  ت  ـــــــــ ناب

.. رد ــــــــــــــ صو ن  ـــــــــ طب
اھسافنأ ةعلط  تقبس  هحيرلاو 

ب ـــ عشلا ب  ــ لكلا دالو  ا  ـــ نحاو
بعصلا  هقيرطو  لمجألا  عوتب  انحإ 

بعكلا  نسبو  ةمزجلا  زوبب  برضلاو 
«. .. بر ـــــ حلا ي  ـــ تو ف ـــــ ملاو

يدونبألا نمحرلا  دبع 

* * *

... ءيش يأ  دعاوق  مھفي  مل  قمحأ  ناك  دقو   .. رباج همسا  ناك 

مھنإ  .. انئابآ نم  ءاكذ  لقأ  مھنإ   .. هیف مھ  ام  لك  ءارقفلا  قحتسي   ، ام لكشب 
اوكرحي نأ  نود  نم  نمزلا  اذھ  لك  نوقرسُي  مھسفنأ  اوكرت   .. نولماخ ةدارإلا  وفیعض 

ول كغدلي  لحنلا  ىتح   .. ناویحلا ةبترم  نم  لقأ  ةجرد  ىلإ  اوردحنا  اذھب  مھ   .. اًعبصإ
مھ امنیب   .. ضیبلا ةقرس  تلواح  ول  كرافظأ  رقني  جاجدلاو   ، هلسع ةقرس  تلواح 

.. نیتماص نیفئاخ  اولظ 

... نیتماص َقبنلف  ةنكمم  ةایحلا  تماد  ام 

.. نیتماص َقبنلف  اًدوجوم  ةلیللا  ءاشع  ماد  ام 

ىتح  .. مھل اًتقم  ةرماغملا  هذھ  ينتداز  دقو  مھوحن  فطاعت  يأ  لمحأ  اذھل ال 
يأ لعفي  الو  ةرثرثلا  نع  فكي  ال  قلذحتم  درجم  ناك  هللا –  همحري  اذھ –  رباج ) )

.. ءيش

هنأ تفرع   . حازملل ًابھأتم  نكي  ملو  انراد  ىلإ  ءاج  زنيراملا  لجر  زرجدور ) كيام  )
اھفلتت مل  ةيركسع  بیج  ةرایس  يف  لاجر  عم  انھ  روصقلا  لك  ىلع  ةلوجب  موقي 

لك  . قلقن الأ  انیلع  نإ  لاق   .. ةرورضلل الإ  انتویب  رداغن  الأ  انیلع  نإ  لاق   . يراجملا هایم 
.. ةرطیسلا تحت  ءيش 

قلقن نأ  ينعت   ،( ةرطیسلا تحت  ءيش  لكف  قلقن  ال   ) اھدحو ةرابعلا  هذھ 
.. ادج



يف نومدقتيو  نورئاث   .. نورئاث ءارقفلا  نإ  لاقف   .. كلانھ امع  دارم )  ) هلأس
.... ءارحصلا ربع  ةمظنم  عومج 

: ىنعم تاذ  ةجھل  يف  فاضأ  مث 

!«. ةظحل يأ  يف  رارفلا  مكنم  بلطن  امبر  نكل   ، دحأ رعذ  ریثأ  نأ  ديرأ  ال  ـ « 

«. ؟ ىتمو  » ـ

«. .. اھانبلط يتلا  رتبوكیلھلا  تارئاط  انلصت  امدنع   » ـ

: فجترت ىلفسلا  هتفش  تأدب  دقو  رتوت  يف  دارم  هل  لاق 

«. .. ةصاخ ةأفاكم  كل  عفدأ  فوس   .. ينومحت نأ  بجي   » ـ

: رقبلا ةاعر  خسنتست  يتلا  ةیكيرمألا  هتقيرطب  كيام  لاق 

«. قلقت .. ال  يل ٍفاك  وھو   ، اھلك ایبوتوي  ةيامح  نع  يبتار  ىضاقتأ  انأ   » ـ

؟ فجترت اذامل  دارم : يف  حیصأ  تدك 

؟ ءايربك رثكأ  نوكت  مل ال 

؟ اًراقو رثكأ  نوكت  مل ال 

الو رقتحي   .. فاخي الو  بضغي  نأ  وھ  يبأ –  اقح  ناك  ول  يبأ –  نم  هعقوتأ  ام 
.. مولي الو  متشي   .. قلقي الو  ظاتغي   .. فجتري

؟… لیحرلا

؟ تاتشلا

قرس دق  يبأ  ناك  ول   .. انھ تدلو   .. يملاع اذھو  يضرأ  هذھ   .. نوكي نل  اذھ 
لاثمأ لجأ  نم  اھنع  ىلختأ  نلو   ، ةثارولا مكحب  يل  تراص  دق  يھف  قوقحلا  هذھ 

.. ةقزألا تارھاعو  نیلوستملاو  رباج ) )

.. تاباوبلا ىلإ  تعرھ 

.. ينيدانت نيرال 



.. ينيدانت لانیمرج 

.. دعتبأ نأ  يل  لوقي  زرجدور 

اودعأو  ، لاتقلل ٍبھأت  َعاضوأ  اوذختا  نيذلا  دنجلا  نیب  يقيرط  قشأ  ينكل 
.. اكوزابلاو زاغلا  لبانق 

نولواحي مھنكل   ، انأ نم  نوفرعي  مھنأل  يل  ضرعتلا  ىلع  رسجي  مھنم  دحأ  ال 
.. سامح ریغ  يف  يعنم 

.. تاباوبلا جراخ  قمرأل  يسأر  عفرأ 

.. قھشأف

.. ًابضغ نوخرصيو  لعاشملا  نولمحي   .. نیمداق قفألا  ىدم  ىلع  كانھ  مھتيأر 

.. انھ نونوكیس  ةعاس  عبر  دعب 

.. اننیب نونوكیس 

انیمو ةزعو  فطاوعو  ةیفصو  يناجرسلاو  رھاظلا  دبعو  يلوتمو  يمویب 
....... ةطلزو و ناندعو  يسرمو  دبعو هللا  توفصو  سابعو  ةتاحشو  مھنيزو 

.... انھ مھلك 

: يل لوقي  كيام 

.. مھسامح ئفطت  فوس  تاقلطلا  ضعب  نإ  ؟ .. انقفتا  .. انھ نم  نآلا  دعتبا   » ـ
«. ... فلتخم لكشب  رومألل  نورظني  فوس  لیتق  ةئامسمخ  لوأ  دعب 

وحن اھتبوصو   ، يراوج فقاولا  زنيراملا  يدنج  دي  نم  ةیلآلا  ةیقدنبلا  تعزتنا 
ملو  ، لبق نم  اذھ  برجأ  مل  يننأ  ىلإ  نطفأ  مل   .. قفألا يف  ةمداقلا  رشبلا  ةلتك 

.. دادترالا ىدل  يدعاس  يف  اھتیقلت  يتلا  ةيوقلا  ةبرضلا  يتعاجش  نم  ّتفت 

.. رانلا قلطأ  تحر  اذكھ 

.. رانلا قلطأ 

.. رانلا قلطأ 



.. اقح كبحأ  كلتك  ةظحل  يف  »

.. ةریغص اي  كقنع  يعض 

 «. ةسدقملا ةرخصلا  ىلع  كقنع  يعض 

... رانلا قلطأ 

.. رانلا قلطأ 

ينسعتاو لضنحلا  ينففس  »

.. فالخ فلخ  انيأر 

ينسھداو ينقلطا  وأ  ينسبحإ 

«. فالخ فلخ  انيأر 

.. رانلا قلطأ 

تمت




