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 ي..تاخوأإلى أمي وأبي و 
عاكفًا على سبر إلى كل من يسكن هذا ال كوكب ولا يزال  

ا على أن يركض نحو الحافة ليعرف  أغواره.. والذي مازال مُصر ًّ
 ما وراءها..

ُ  يالتي إلى كل قصصى   ي.. فينلتقسعد ولا أعلم أين ب ب  كت  لم ت
 يحجرت يف .. أمنفاق.. على شاطئ البحرألامكان العمل.. مترو 

  !!حيث أكتب تلك الكلمات ..هنا
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 "ش عن القبو.. قبل كل شيء فتِّقدمًياا قصًس عندما تسكُن"
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 .. من قبل أحٌد قصة مل يسمعوا فأنا لدىَّ.. هرا الفساغ نقتُلدعونا 

 كانت لكم القدزة على فعل ذلك!أو .. ن تنصتوا إليوالو شئتم أ
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(1) 

 
 ..1691شتاء 

 بحيرةمحافظة ال-إيتاى البارود   إحدى قرى
م

م؟م«أصـديمسزت»ػؾمأحضرتماظرجؾمؼوم-

مج.اظشقخمسؾدماظؾطقػمبوًور..م«دؾقؿمبوذو»غعؿمؼوم-

مايول.ؼبممأدخؾف..مؼومظطقػمؼورب-

م

ماظؼصر مبوب معـ ماظؾطقػ مسؾد ماظشقخ مومؼدخؾ مشريمػق مبؽؾؿوت ؼؿؿؿؿ

مبعقـقف مؼؿفقل مثؿ مؼلؾخملؼبممعػفقعي مأن مضؾؾ ماظؼصر مدؾقؿمأسبوء مسؾك ؿ

م..بوذو

م

 م...أغؽأصـديممسزتأخربغلم-
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مدؾقؿ مضورعف ماظؾطقػتػضمب: مذقخمسؾد مدؿػفؿمطؾمذلء.وماجؾسم،ؾمؼو

م

م.مأنمضبضرمرعومماظعشوءأصـديممثؿمأذورمظعزت

م

ماٌصؾوح مضقء مسشوءم،سؾك مؼؿـووظقن ماظـالثي مأخذ ؼبممؼؿـوضشقنومػؿ

ماظؾطقػ مسؾد ماظشقخ ممبغوعرات ماًوصي مالاظيتممرواؼوتفومبعضماألعقر

ماظعػورؼً.ومفموراءماىوندعقومسـمسؿؾفتـؿفلم

م

ععماظشقخمسؾدمأصـديممتقجفمسزتم،نماغؿفكماىؿقعمعـمرعوعفؿبعدمأ

م.ن.اظصوظقإظبممقػاظؾط

م

مػقمضبؿؾمصقـقيماظشويوموبضعمدضوئؼمثؿمسودمإظقفؿمتغقمبىمدؾقؿ ػـوم..

م.مؼفرولمحؿكمضبؿؾمسـفأصـديممضوممإظقفمسزت

م

مصفقمالمؼرؼدماسؿذرمدؾقؿ ماًودعيمأنمتـصرفمعؾؽرـبا أحدـبامؼبممألغفمأعر

ماظؾقؾي ماظؼصر مزوج.. مصقؼقؿقنومؿفأعو ممأوالده ماظؼوػرةؼب م. أخذمبقـؿو

ماظشوي،اظـالث مؼرتشػقن مامي ماظؾطقػ مسؾد ماظشقخ مظؿؾؽمأبدى دؿففوغف

صؼدمطوغًمسؾورةمسـمم؛صبؾسمسؾقفواظيتمماظصقرةماٌـلقجيمسؾكماألرؼؽي
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م موصؿوة مدقؼهبصؿك مؼطريان ماهلقاءؼبمموسراؼو مغظر، أصـديممسزتإظبممثؿ

م.مػـوإظبممومسـمدؾىمذبقؽفعلؿػفؿـب

م

م.م.سماظشقخْػغؽبؼبممعومصبقلمظمدؾقؿمبوذوماظصوويالح

م

دلضقلم..مغًمػـومؼومذقخمسؾدماظؾطقػغًمترؼدمأنمتعرفمٌوذامأومأرؾعـب-

ورثًمػذاماظؼصرمم،يبـمذرؼػمبوذوماظصوومدؾقؿمًمتعؾؿمأغينأغم..مظؽ

وػلمضدمتقصًمأخيتمومؿدةمحقلماظؼصراٌؿمععمتؾؽماألرقونمسـمأبل

ماٌػوجكءم أنمؼدصـفوممصؼررمواظديصغريةمبلؾىمارتػوعمدرجيمحرارتفو

ممأعو..ماومذدؼدـبؼصرمألغفمطونمضبؾفومحؾـبجبقارماظ ػذاماظؼصرمؼبممصلضقؿأغو

موزوج مأؼومممأوالديوميتأغو ماًؿقسوماألدؾقعمػؿماألربعوءؼبممثالثي

ما.ومأضقؿمصقفموحقدـبأحقوغـبوماىؿعيو

م

ماألؼومؼبممبوظؼصرمتعؿينوماظؿـظقػوماًودعيمظؿؼقممبلسؿولماظطؾخمتلتل

م.موزارةماظعدلؼبممطؿلؿشورملحقٌمسؿؾماظؼوػرةمؼبممأطقنمصقفواظيتم

م

م

ماظشقخمسؾدماظؾطقػمعلؿغربـب مإظقف معـمتؾؽماظؿػوصقؾغظر المتفؿفماظيتممو

مضرؼى ممعـ مبعقدأو معـ مدؾو، مخبؾدهمقؿطلن مؼدور معو م..مسرف
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مدلوضحمظؽمط- طـًماظيتمماألؼومؼبمأحدم،مذلءمؾالمتؿعفؾماألعقر

معودتل،ط-رغبفماهلل-معؽؿؾيمواظديإظبممدخؾًم،اظؼصرؼبمماصقفوموحقدـب

مسـف مورثًمحىماظؼراءة ممًمأسؿؽػطـومصؼد سؾكمتؾؽماظؽؿىمدائؿـبو

مالمتـؿفلاظيتممررائػفوومسؾقعفوؼبممأشقصومؿيقِّاظؼ مطونمػـوكمرطـو..

مطؿؾـب مبف مألن مأضػمصقف مأحىمأن ماظؽؿىمال مومضدمييموعـ مالمجدهبا بوظقي

م مصقؿو مأزـطـًمتلؿقؼماظؼراءة مأضرتبمعـف.. مأبدـبامصؾؿ تؾؽمؼبممإال..

محقٌمطـًماظؾقؾ مبعدمأنؼبممادوػرـبي مصلخذغلماظؼصر مرحؾًماًودعي

معـمتؾؽماظؽؿىتصػحمواحدـباظػضقلمأنمأ ما طونمبالمسـقانمصوغؿزسؿفم..

أخذتمأتصػحمصقفموماٌصؾوحجؾلًمسؾكماٌؽؿىمجبقارمومعـماٌؽؿؾي

مػقمخراصوتوأضؾىمأ أدورريمسـمسقاملموموراضفماظصػراءماٌؿفوظؽيمصنذا

مسود مسـ موأخؾور مواظػراسـيومضدميي ماٌدصقغيوممثقد ومأؼضـبومطـقزػؿ

ماألرواح مذظؽمإظبممهضري ؼبممملمأصدضفواظيتممعـمتؾؽماألصؽورشري

م!حقوتل

م

مملمؼعفؾفمصوويدؾقؿمبوذوماظمطلنمرأيوماظشقخمسؾدماظؾطقػمضوضًمسقـو

م:صوبؿلؿمثؿمأطؿؾ،مععـكمتؾؽماظـظرةمأدركمدؾقؿو

إظبممسقدهأومػؿؿًمأنمأشؾؼفومؽؿوبمسؾكمعضضاظمحأخذتمأتصػ-

مأغين مإال مأضعفمعؽوغف مأن مأردت ممسـدعو معـمؼب مورضي مدؼطً عؽوغف

ماٌؽؿقبمصؾؿمأدؿطعم موحووظًمأنمأضرأ اظؽؿوبمسؾكماألرضمصوظؿؼطؿفو
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ماًطمعفؿزـب مطون مصؼد ماظضقءإظبممصعدتا بدأتمأضرأموماٌؽؿىمجبقار

م:ماٌؽؿقبمصنذامػق

م

ؼبمماإلدراعمسؾقـوومزمعدصقنمهًماظؼصراظؾقردمػوغزمأنماظؽـمظلمم)مأطد

عًموضاظذيممغػسماظؽؿوبؼبممعقجقدةمأعوماًرؼطيمصفل،ماظؿـؼقىمسـف

م.م(تؾؽ..مأغؿظرمردكممصقفمردوظيت

م

مأخرىضؿًموأحض معرة ماظؽؿوب مأتصػقفومرت ممبدأت ماٌصؾوحجبقار

بلؾىماهلقاءماٌـدصعمعـماظـوصذةماظغريممجبقاريمهؼرتاضصمضقؤاظذيم

ودطماظؽؿوبمػلمؼبممصنذابدأتمأصؿشمسـماًرؼطيم..مربؽؿيماإلشالق

وماظردوظيموجؾلًمسوطًػومأحضرتماًرؼطي..مظفمملمأحملفومأثـوءمتصػقل

ماًؿقس مؼقم ماظـقموماىؿعيومسؾقفؿو موال ماظطعوم مأتذوق مال مأغو عـم..

وإالممملمؼرؽبماظردوظيمواًرؼطيموملمؼػؿحماظؽؿوبمأصاًلماٌمطدمأنمواظدي

أرؼدمومؽينةماظؽـزمتؿؿؾصؽروموعـذمذظؽماظققم..مخؾلػؿوأوممونمأخربغوط

ماألعر مذظؽ معـ ماظؿقؼؼ مأضرأ.. ممبدأت ماظؽـقزمؼب مسـ ماظؽؿوب ػذا

م،أحدـبامثؿمأردتمأنمأخربمعقرظقفوموسؾؿًمبعضماألاظقصقلمإوماٌدصقغي

مصلخربتمسزتم،اوحقدـبؼبمصدريممصلغومملمأرؼمأنمأغبؾمػذهماألذقوء

م!غصقينمبودؿشورتؽأصـديماظذيم

م
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مصفؿً"- م."ممؿ مس. ماظشقخ مضوضًمحدضؿوهغطؼفو مأن ماظؾطقػمبعد مؾد

م:مثؿمضولبدأمؼفذِّبميقؿفماًػقػيمارتػعمحوجؾفماألؼلرموو

م؟؟مسؾكموجفماظؿقدؼدموعوذامترؼدمعِـّل-

ماظؽـز.إظبمماظقصقلؼبممأرؼدمعـؽمأنمتلوسدغو-

م.ظؾفـذبردمروردمموظؽـين-

م

م:مضولمسزتمأصـدي

مذقخمسؾدماظؾطقػ- ؾقؿماضرتحًمسؾكمدظذظؽموم،وسبـمغعؾؿمذظؽمؼو

مبوذومأنمتلوسده.

م

م:ماظشقخمسؾدماظؾطقػمضولمظفمدؾقؿمومضؾؾمأنمؼـطؼ

ماظؾطقػ- مسؾد مذقخ مؼو ماٌدصقن.. مألحدمماظؽـز مؼعقد ماظؼصر هً

م!اظػراسـي

م:ضطىمجؾقـفوماغدػشماظشقخمسؾدماظؾطقػ

ما؟ػذوطقػمسرصًم-
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امسفماظؾقردمػوغزمأحدـباممعضمأصدضوءمواظدىمإنمطوغقامؼعرصقندلظًمب-

مأغفشريممصلخربغل طؿوماظؼدؼؿماٌصريمماظؿورؼخؼبممادؿوذـبطونمأمواحد

م!اظػرسقغقيمقزظؽـومسـماطونموػذامػقماألػؿمبوحـب

ماظـوسمبنذنماهللمعـماٌسِّمأذػلومعـماٌـوزلموظؽـمأغومأرردماىـ-

سقذمأ..ممعـمبعقدمبلقرةمصرسقنسالضيمعـمضرؼىموالظلمموظقسماظؾؾسكبو

معـمذرػؿ.ومبوهللمعـفؿ

مذقخمسؾدماظؾ- مقاتعؾؿمأغفؿمظقلومذقخمطؾريومغًمرجؾمعمعـطقػمأؼو

ممبضورؼـ مبنأحدـبا ماهللإال مذن مسزتأ.. مؼو مطذظؽ مأصـدي؟؟مظقس

م:مضولمظفوماظشقخمسؾدماظؾطقػإظبممثؿماظؿػًمسزت..مغعؿمؼومدؾقؿمبوذو-

ًمدؿـظػماٌؽونموتطردماىونمظقسمأطـرموالمغأؼومذقخمسؾدماظؾطقػم-

مدؿؽقنمعؽوصلتؽمطؾرية.ومضؾأ

م

م- ماألعروظؽـ مػذا مخطقرة متعؾؿقن مال مطوغقامم،أغؿؿ ماظػراسـي ػمالء

مؿ.ظعـؿفمعـأحدمموملمؼلؾؿمعـماىونماظؼقيماسلبحبرمبمطـقزػؿضبردقنم

مذعرمبوًفؾمثؿمأدارمرأدفأصـديماظذيممسزتإظبممشضىؼبممغظرمدؾقؿ

م:مطقػموضولسؾدماظؾإظبم

غرؼدمعـؽمتـظقػم..مػلمغًمدؿؿورسمرؼقدؽمطؿوؼومذقكـوماىؾقؾمأ-

م.نماظؽـزـػؿحمعؽودتفقؽؿفموسبـمومؽوناٌ
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م:موضولمصؿًماظشقخمضؾقاًل

ؼغضىمدؾقؿمنموالمأحىمأأصـديممومظؽمؼومسزتأغومالمأحىمأنمأردمرؾؾـب-

خذمطؾمعـؿفكماًطقرةمإذامملمغلؼبممرعوظؽـمتذطروامأنماألم،بوذومعـو

مو.احؿقوروتـ

م

م:تفؾؾموجفمدؾقؿمبوذوػـوم

مغًمعقاصؼمؼومذقخ؟مإذنمأ-

مأوظؽـمدقؽقنمسؾقؽمم،غومعقاصؼأ- عـممرؾؾفمعـؽمبغوؼيماظدضيتـػقذمعو

مػؾمتعؾؿمعؽوغف؟.م..عؽونماظؽـزإظبممؼقممأنمغدخؾإظبممػـو

م.تعولمؼومسزت..مؼوهإرؼؽمأمتعولمععلم،اسؾؿمعؽوغفمجقدـبغعؿمأ-

م

خرماظؼصرموػـوكمصؿحمآإظبمماوثؿمدورماظؽؾريمن.اظصوظقخرجماظـالثيمعـم

مإظبممدخؾومظؾؼصرماظؾوبماًؾػلمدؾقؿ معؾقؼي ماظؾقؾمم.بفحفرة طون

م.ؼدمسزتؼبممؼرتاضصماٌصؾوحضقءممطونوموعظؾؿـب

م

مايفرةمدخؾقا مأمطوغًمضدميي.. معفؿؾيبفو ثوثمأومعالبسمبوظقيومذقوء

ذورمرطونمايفرةمأعـمأمرطـوؼبم..مطـريمعـمخققطماظعـؽؾقتومربطؿ
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م:مدؾقؿ

م.مػـومعؽونماظؽـز-

م

ماظؾطقػمغظر مػـوكإظبممسؾد مؼؽـ مصؾؿ مسؾكمأيماألرضم متدل مسالعي

طونم.مأزالمبعضماظرتابمصنذامخبشىمؼظفرمأنمدؾقؿممالعدصقنمإذلءم

م.معـمزعـمضدؼؿمدػؾمايفرةماظؼدمييمطونمضدمبؾبينؽبأمسؾورةمسـمبوبمظؼؾقلب

م

م:ماظشقخمسؾدماظؾطقػدللم

مبداخؾمػذاماظؼؾق؟موعوذا-

م

م:مأجوبفمدؾقؿ

مأجدادي- مبـوه ماظؼؾق ممػذا مصقف ممػؿأذقوءظققػظقا معؽباظؼدميي مرِّوسؾك

مؼعد مماظلـنيممل مؼػؽرواأحد مومل مصرتطقهمؼبممؼلؿكدعف مبوظرتاب ردعف

متؾبوم،ػؽذا مِشاظؽـز مهً معدصقن مأغف ماًرؼطي مبلري مأاظؼؾق معؿور.ؿي

موػؾمػقمطـزمأممعؼربة؟-

ػؿقيموظؽـمظقسمػـوكمأم،وحًؼمدريالمأ..مالمأسؾؿمؼومذقخمسؾدماظؾطقػ-

م!هلذاماظػرق
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م؟؟وعـمضولمػذا- مطوغًمعؼرب.. مظق مصنن مضقؼية مدؿؽقن مسؾقفو مايرادي

م!!اجدهبمرمخطريعػذامأو

م

م:مضولمسزت

صضؾمعـمومأغًمغعؿيوماهللمععـو..مؼومذقخمسؾدماظؾطقػمالمتعؼدماألعقر-

مصقف مسبـ مصقؿو متلوسدغو محؿك مبؽمسؾقـو مأغعؿ مربـو م..سـد م. مذقخ سؾدمؼو

ماظؾطقػماجعؾماألعقرمتلري.

ماظـالثي ممسود مأماظصوظقنإظب مجؾلقعرة مثؿ ماخرى م، ماظشقخ ومفـبعقجِّضول

طلغفمبدأمسؿؾفماىودمسؾكمومػؿؿوموضدمبدامسؾقفمععوملماالحدؼـفمظلؾقؿم

ماظػقر:

ماظرزقموالمذػوسيؼبممغفمالمحقؾيأوماهللؼبمموومأنمتؽقنمواثًؼسؾقؽمأوًظ-

مثورمادؿغرابمدؾقؿضوهلومبدونماظؾؼىمممومأ-ؼومدؾقؿمظلممضؾ..ماٌقتؼبم

م"؟ذعوئرماظدؼـملسؾكماظصالةموبوضمؾمهوصظػم–سزتو

م.ايؿدمهللم،غعؿ-

م:مثؿمادؿطردمشقخمرأدفمسالعيمسؾكماظرضواظمػزمب

مسؾكماظػؼراءأنمتؽقنمعؿصدًضمؼـؾغل- اٌلوطنيموأنمتؽقنمخؿؿًمومو

ماظعؿرمػؾمضؿًمبذظؽم؟ؼبمماظؼرآنماظؽرؼؿموظقمعرةمواحدة

مم.ايؿدمهللم-
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مشدـبإ- مأغو مصؾوحـبذنمدلضقم مبؿطفريماٌؽونموتؾكا مأو مأغريه ًمصعؾقؽمعو

م:بوألتل

ماأل موإزاظي ماٌؽون معـ معظؾؿـبغقار ماظصالة وترطف مأداء مسؾك مواسؿؾ

مظقولمثؿموؾسمبعدمصالةمعؽونماظؼؾقمٌدةمػبسؼبمموبوظذاتماظعشوء

سددمدؾعم سدقرةمؼؽبمؾؾيموتؼرأاووهماظِؼؼبممعـماظققمماًوعسماظعشوء

م.معراتموضؾؾماظؼراءةمالبدمعـمتؾكريماٌؽونمبوظعـرب

مرؾى مػـو ماظؾطقػمورضيمو مضؾؿوماظشقخمسؾد مبعضم.. طؿىمسؾكماظقرضي

م:موضولم،ظلؾقؿمبوذوسطوػومثؿمأماألذقوء

م- ماظدسوء ماحػظمػذا ماال، مبعد معـ مؼسغؿفوء مدقرة أغًمسؾكمومضراءة

 :دفودتؽمتؼقل

م( ماظلقرة مػذه مخدام مؼو مظدؼؽؿمماظشرؼػيتقطؾقا موروسؿفو مسؾقؽؿ حبؼفو

طـزمحبؼمأوممدصنيأوممخؾقؽيػذاماٌؽونمعـمؼبممعوظلمموبقـقا وازفروا

ماآل مسؾقؽؿػذه موخداعؽم ؼوت مأغً ماظعؿور معؾؽ مؼو مرورش مؼو تقطؾ

ممأزفروموأسقاغؽ ممعوظل ماٌؽونؼب موسؾقؽؿ ػذا مصقؽؿ ماهلل م.)بورك

م

م مػذا متؼرأ مسؾكماظؾكقرمؾمإحدىاظؿقطقسؾقؽمأن موسشرؼـمعرة وبعدم،

مالتؼاال معـوعؽغؿفوء مػق مدقؽقن مبؾ معؽوغؽ معـ ممؿ ماظؾقؾيؼب  !ػذه

ظقؼقممبؿؾكريمماظصؾوحماظؾوطرؼلتلمؼبممنرؾىماظشقخماًروجمسؾكمأمثؿ

م.اٌؽون
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..مثؿمأشؾؼمبوبماظؼصرمودعمسزتوماظشقخمسؾكمحضقرهمذؽرومغفضمدؾقؿ

ممتقجف مظقـومإظب ماظغدومشرصؿف معـ ماظشقخ مرؾؾف معو مبؿـػقذ م.مؼؼقم

مممممممممممممممممممممممممممممممممم

 

*  *  * 

    
 

 

م

 

 

 

 

 
م
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م

( 2 ) 

 
ماظصؾمؼب ماظشقخ محضر مايٍموماعؿلخرـبوح مأخوه مبلن مذظؽ مسـ اسؿذر

ضوممبؿـظقػماٌؽونمبؿالوةمثؿمم..أعرمعوؼبممادؿقضػفمظقؿـوضشمععفميعفد

ماظؼصروماألذطور مشودرأخريـبومتؾكري مثؿ ماظؼؾق محفرة م.ما

اظققمموؼبمم،وشقخمحرصقـببؿـػقذمعومرؾؾفماظمضوممدؾقؿخاللمأربعيمأؼومممؼب

مبوت مماًوعس مؼب ماظؼؾق ماظعشوءحفرة مصؾك مأن ماظؼراءةومبعد مأمت

م!األدسقيماٌطؾقبيمعـفو

م

ممبوممؼب ماظؼرؼي مأػؾ مؼعؾؿ مال محؿك معـؿصػماظؾقؾ ماظلودسمضؾؾ اظققم

ماظشقخمسؾدما ماظذيممظؾطقػضبدثمحضر مأثـوءأصر مدؾقؿمسؾكمحضقره

رؾىمومػرزامبلدواتمايضدموفمبومسزتومادؿؼؾوظفمدؾقؿؼبممظقفدايػرم

غقارماظؼصرمطؾفومإالمعصؾوحمواحدمأحضروهماظشقخمعـمسزتمأنمؼطػكءمأ

مرؾىمعـفؿومععفؿ ماظؾطقػمو مؼشعالأسؾد ماهللمسؾقفن مضقلمادؿ مبعد م.مه

اظـزولمعـمصؿقيمؼبممبدأوماٌصؾوحمأخذومبوبماظؼؾقأصـديممأزالمسزت

ظشقخمسؾدماظؼؾقماظضقؼيمثؿمػؿسمظؾشقخمسؾدماظؾطقػمأنمؼـزلمصـزلما

ؼبممهمصلودماظصؿًاظؼؾقموراءموضوممبنشالقمصؿقيمتؾعفمدؾقؿموماظؾطقػ
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مايفرة.

م

داخؾماظؼؾقمطونمػـوكمثالثيمرجولمؼلعقنموراءمومدػؾمايفرةظؽـمأو

اموإالمعوماغؿفؽقامحرعيموالمؼعرصقنمخطقرةمػذاماألعرمجقدـب.مطـزمصرسقغل

م!صرسقنمعقً

م

مضدميي مومطوغًمدالملماظؼؾق مصلخذمفؽبطَؾأجدهبا ماظلقسمصصورتمربطؿي و

طـرمعومأػلممملمتؽـمتؾؽماظرائقيماظعطـي..مدؼٍدذماظـالثيمؼـزظقنمحبذرلب

ماظصووي مدؾقؿ ماهلومأوجسمخقػي مػذا ماجملفقلال ؼداسىماظذيممقاء

دفماٌرسىمبلنمػـوكمعـمؼلريمحلوظؽـمإومسزتمؼدؼبممهلقىماٌصؾوح

م!خؾػف

ماإلحلوس ماٌقضػاظذيممػذا ماظؼؾقزؾؿومزؼػف ممي مدؾقؿمأو مطون ػؽذا

م!ؼظـ

طوغًممظطوٌو..مؼـظرمعومصقفومػذاماظؼؾقإظبممومعومأنمؼـزلغفمملمؼػؽرمؼقعـبإ

م..مظقفتؾؽماظؾؼعيمشوعضيمبوظـلؾيمإ

م:ميؽؿيملمؼدركمأنمطؾماظعؼالءماظذؼـمؼلؽـقنماظؼصقرمؼؾؿزعقنمبؿؾؽما

م

مضصرـب" متلؽـ مسـدعو مطؾضدميـبوا مضؾؾ مم.. ماظؼؾقصؿِّذلء مسـ م.م"ش

م
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عكمإغفمؼل..موػذهماظؾقؾيمظدؼفمدؾى..مدؾىرمبومأوممملمؼؽـمظدؼفموضً

صـكمأاظذيممعـمضؾؾموالماظؾقردمػوغزأحدممظقفطـزمملمؼصؾمإإظبممظؾقصقل

مصؼطمدقؽقنمػقموحدهمعـمؼصؾ..ماٌؼوبرماظػرسقغقيومحقوتفموراءماظؽـقز

..مػذهماظؿقػماظـؿقـيمجورةماظرتابمدؿؽقنمتؾؽمايؼؾيماظؿورطبقيإظبم

م..مبعدموضًمضؾقؾظقفمدقضؿفومإوجورتفمػقم

م

مػقمؼطؾىمعـفؿومأنمؼشرسوومدماظؾطقػخمسؾحالعفمطؾؿوتماظشقأمًضورع

م.مايػرؼبممععف

م

م..مومبدأمايػر

م

مزـوظؽـفم،ماألسؾكؼبمموولمضربيمععقلمأحسمدؾقؿمأنمػـوكمصقتـبسـدمأ

طبػقفمسـماظذيممصزسفومزؾؿيماظؼؾقمغفومػقاجسمخوصيمبفمأهلؿؿفمإؼوػوأ

ؼبمممسعفاظذيممبؽؾمأدػمملمؼدركمأنماظصقتومظؽـ..مفأسنيمصوحؾق

ماظشقخمماألسؾك ماظؾطقػضدممسعف مغػسماظقضًأصـديمؼبممسزتومسؾد

مظـػسمأدؾوبمدؾقؿو مأحدػؿومملمؼصرحمطؾمعـفؿو حممبومصرمبومظقمورأ

م!رمبو..ماألعرمتغريمسؾكماإلرالقمسعمظؽونم

ماًوغؼؼبممعرقمعـفؿأخذماظـالثيمضبػرونموضدمتصؾىماظ ماىق م..مػذا

م.".تؾؼكمظـومعرتمواحد."
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مدؾقؿ مضوهلو محصوذؿدماي.. موأطـر مأطـر موملمؼظفرػر معـمايػر مؿكماغؿفقا

م!ذلء

م

مسؾقفؿ ماظؼؾؼ مبويػرم..زفر مسزت مأذور ممسـدػو مآؼب مصؾعؾمعؽونلب خر

ملمومنماًرؼطيمدؾقؿيضولمإوموظؽـمدؾقؿمرصضامتضؾقؾـوماظػراسـيمأرادو

ماظػراسـيموإ رؾىموم،ػقمبوحٌمعؿكصصمؼعرفماٌؽونمبدضيممنوؼؽؿؾفو

م.خرآامامععفمعرتـبنمضبػرـبعـفؿومأ

صلحدثممارتطؿماٌعقلممبزالجمحدؼدينمؼؽؿؿؾمحػرمػذاماٌرتمضؾؾمأ

مزبقًػصقتـب مبعضفؿومو مضطعؿنيمحدؼد مارتطوم مسـ ماظـوتٍ ماظصقت مػذا و

ماظؾعض ماًشيبطؼبممبدأوا.. ماظغطوء موأزاظقا ماٌزالج مصنذاملر ماظعؿقؼ

مورائفػلم مزالممداعسصؿقي مو إالمأنماظشقخمسؾدمسزتمومابؿلؿمدؾقؿ..

م..مبداخؾماظػؿقيمأغزظفوماٌصؾوحماظؾطقػمأخذ

مخؾ..اظداإظبممبدأمؼـظروماظػؿقيؼبممخػضمرأدفأم

م.وضدمبوتمضرؼؾـباظؽـزم..مسالعوتماظػرحموؾقفؿسمسزتممتظفرومعـمورائفمدؾقؿ

ماظػؿقيبعدميظوتمأ معـ ماظؾطقػمرأدف ماظشقخمسؾد مؼعطلومخرج مػق

مسزتومدؾقؿإظبممزفره مط.. مبقـؿو معلؿقسي مبؽؾؿوتمشري مؼؿؿؿؿ مونصور

مم.ياظػؿقإظبممؼـظر

م
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مهمومحؿكمأنمدؾقؿمسـدعومرآضدماعؿألموجففمرسؾـبومدؾقؿإظبممصفلةمادؿدار

 !ذفؼمعـمصرطماًقف

م

مؼل موأخذا مدؾقؿ معـ مسزت مرآاضرتب مسؿو ماظشقخ ماظػؿقيلالن معـ م..مه

م

م مضقؼيغطؼ محشرجي مصوحؾؿفو مبؽؾؿوت ماظؾطقػ مسؾد مطـزـب"م: ..ماظقلً

 !إغفومعؼربة"..ماـزـبظقلًمط

م

ما دؾقؿممظؽـمضؾؾمأنمتـطػكءمبـوغقيمأحسمبوم،عرةمواحدةمٌصؾوحاغطػل

مثؿممسعماالأنمػـوكمؼدـب ماٌؼربة مخرجًمعـمصؿقي مضقؼا يمثـونمصرخي

 ..مخرجًمعـمحـفرةمسؾدماظؾطقػ

 نمبلرسيم"ومؼومدؾقؿمصؾـكرجماآلػقمب"م:مصرخمسزت

م

دؾؿمإظبممادؿػوقمعـمػقلماٌقضػممورطضواظذيممدؾقؿطؿػمسزتممذدمب

ممذاأخوماظؼؾق ماظلالملماظصعقدؼب ممسؾك مهؿفؿاظيت م.تؿؽلر

م مأن مإال مدؾقؿ مدرؼعـبشرزتمضدم م.وسزتمجذبف ماظػؿقيم. مسزتمعـ خرج

م:ممسعمصقتمسؾدماظؾطقػموػقمؼؼقلمطؾؿوتفماألخريةاظذيمموتؾعفمدؾقؿ

 

 ؿ.أشؾؼقامأبقابماىقق..ماظؼؾقمأشؾؼقا-
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ماألخرية مصرخمصرخؿف مدؾقؿاظيتممثؿ مبوبومتسزوممسعفو مؼغؾؼون مػؿو

 .م.ػؿووراءاظؼؾقم

م

 .مبلرسيوم..ورمضؾؿـبأحِضدؾقؿ:مؼبممصرخمسزت

 اظؼصر.ؼبمماظؼؾؿ..مضؾؿمػـومظقسمععل-

 !وواإلمصننماىققؿمدقـفولمسؾقـ..موحضرهمحوًظأ-

م

مدؾقؿ ممهلٌ مبؾعضماألثوثإظب مصورتطؿ مأرضـبوماظؼصر ممودؼط مزؾؿيؼب

مايوظؽي ماظؼصر مؼفرولمح.. مبدأ مثؿ مسؾكماظؼؾؿ مسـر معشؼي مبعد ؿكموظؽـف

ماىققؿإظبممؼعقد مأبقاب ماىوظسمسؾك مايفرةمم..سزت مدؾقؿ دخؾ

طؿىمسؾكماظؼػؾمومظقفدمسزتمميلؽمبؾوبماظؼؾقمصـزعمسزتماظؼؾؿمعـف

ماظؼؾق مصؿقي مسؾك ماٌقضقع مذرِّ": معـ ماظؿوعوت ماهلل مبؽؾؿوت عوممأسقذ

م."ؼخؾ

م

ػؽذامظـمؼلؿطقعم..موغونَّاظذيممايؿدمهلل":موشؿؿمضوئًؾومثؿمتـػسمبعؿؼ

مأنمطبرجمعـماظؼؾقمأسؿك ماىـم مدؾقؿظؼدمتلخر.. مؼو م،شؾؼماظؼؾقؼبممغو

 ."وظؽـماهللمظطػمبـو
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مبؼؾؼ مدؾقؿ مسؾكمحوئطماإظبممغظر مأنمومظؼؾقاٌالبسماٌعؾؼي مؼعؾؿ ػق

..مؾكماألرضموملمتؽـمععؾؼيمػؽذاػذهماٌالبسماظؾوظقيمطوغًمعؾؼوةمس

 !ايؿدمهللم"":مضولومثؿمشؿغؿ

م

ؼطرحمػذاموموػقمؼػؽر.م..شرصؿفإظبممدمدؾقؿبقؿفمبقـؿومصعإظبممسودمسزت

مأن مظق معوذا م" مغػلف مسؾك مماظلمال مبوبمأحد معـ مبوظػعؾ مهرر اىـ

م؟؟اظؼؾق"

 .مدأمؼطردمػذاماظقدقاسمسـمخوررهثؿمب

م

ماظؽقابقس مسدد مؼعرف ممل مغقعف معـ مادؿقؼظ مبفاظيتممسـدعو والممعرت

دقداءمممثيمضطيػـوكمامأغفمطوغًمؼؿذطرمجقدـبمفؼلؿطقعمأنمؼصػفومإالمأغ

 !عـماىققؿؼلتلممصراخمطلغفومحهلومصقق

م

مطوغًمتؾؽماظؼطيماظلقداءمتطورده..مذظؽماظؼصرؼبمماظؽقابقسمملمتـؿِف

ضررممظذظؽمصننمدؾقؿ..ماظعذابومبوظقؼؾموطوغًمتؿقسدهمدوعـبومأحالعفؼبم

 .اظؼوػرةمبصػيمدائؿيؼبممؼعقشومرأنمؼرتكماظؼص

م
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ماتػؼماألخريمععفوموذوؼقدعمدؾقؿمبأصـديممسـدمربطيماظؼطورمطونمسزت

مخربهمأغفمدقعقدمؼقمماظـالثوءماظؼودمأوموأعرهممتوعـبمطبػلومفؿؿمبوظؼصرأنمؼ

ماظؽؿوبمماٌؽؿؾيؼبممغلقفواظيتمماهلوعيمألخذمبعضماألوراق وعـمبقـفو

م.ماظؼدؼؿ

إظبممررؼؼفؼبممؿيومعـماحملؽخورجـبمبقـؿومدؾقؿومثـنيورمؼقمماالغفمؼب

ممبقؿف مؼب ممضوبؾفاظؼوػرة مأحد مأػؾ مبوظؿفورةماظؼرؼي مؼعؿؾقن اظذؼـ

أصـديممأػؾفومصلخربهماظرجؾمأنمسزتومدلظفمسـماظؼرؼيومصودؿقضػفمدؾقؿ

موماظرتسيؼبمموتقصكمشورًض مأخؿف مسوئدمعـمزؼورة م!ضؾؾمعـؿصػماظؾقؾػق

م

اغصرفمعـمومغػسماظقضًؼبمموزبقًػوموأظقؿـبمطونموضعماًربمسؾكمدؾقؿ

مأثورمادؿغراعومماظرجؾمبدونمأنمؼأ زـمأنمذظؽمومبماظرجؾقدسفمممو

م.مأصـديمومسؾكمسزتمنومحزغـبإ

م

مد ممؾقؿسود مذدؼدةومبقؿفإظب مغبك مأصوبؿف مؼؼقلومضد موصور مػؾقثي

م:مطؾؿوتمشريمعلؿقسيمظزوجؿفمإالمأغفومسـدعومأصغًمبلؿعفوممسعؿفمؼؼقل

م"!ـترطًماظؼصرمصؿوذامترؼدؼ"

م

موأوالدهمؼبممدؾقؿمبوذومتقؼب متؾؽمبنيمأحضونمزوجؿفماٌؽؾقعي ظقؾؿف
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أوم..مملمؼؽـمظؿؾؽمايؿكمدؾىمواضحومصقيمجقدةؼبممصؼدمطونمدؾقؿ

م!سؾكماألضؾمبوظـلؾيمإظقفؿ

م

 

*  *  * 
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م
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م
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م
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م

 (3 ) 

 
م

 ..1696صيف 
م

ممومأحدمماظؼصرمعففقرمالمؼلؽـفومعرتمتلعمدـقاتمسؾكمػذهمايودثي

مظإلصبور متعرضماظؼصر ماظزوجي متشوءمجعؾ مصؼد مبعد عًمأنممسعًمعـف

م.مطؾؿوتمزوجفوماألخريةمسـف

م

ملمؼؽـمومضرؼيمذبوورةؼبممطونمايظمعـمغصقىمرؾقىمذوبمجوءمسؿؾف

ماظضقؼي متؾؽمايفرة مؼلؽـ مأنمؼبممضبىمأن مصؼرر ماظصققي اظقحدة

مضرؼؾـببقؿـبمؼمجر أنمػذاماظؼصرمالمعـمبعضمأػؾماظؼرؼيمسؾؿمومومعـمسؿؾفو

ممؼلؽـف مؼلؿلجرهأحد مأن مصؼرر مأ.. ماظزوجي مظؽـ طقػممايريةصوبؿفو

م مأن ماظؿكرج محدؼٌ ماظشوب مػذا مضصرـبؼلؿطقع ماظـؿـماؼلؿلجر م،بفذا

ماًو ممػريظؽـ مأنمباظذي مأخربػو ماظؼصر مضبرس مثريمطون ؼعؿؾمم،أبوه

م..ماظغاللومامظؾقؾقبتوجرـب
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مو ماظزوجي مواصؼً ماظػقر ماظؼصرمأجمبرتسؾك ماظطؾقىموادؿؾ.. ماظشوب ؿ

م..عػوتقحماظؼصر

م.م(طونمػذاماظشوبمامسفم)راؼب

م

مم.ػذامػقماظؼصرمؼومحضرةماظطؾقىم""

م

إظبممسشرؼـمدـيوموتلعـبؼؾؾغمعـماظعؿرماظذيمماظطؾقىماظشوبمغظرمراؼب

مظفمحوجىمرصقع،محدمطؾريإظبممودقؿومأغفمعدظؾؼؾدومعـمػقؽؿفمم،اظؼصر

م.سنيمدقداءمالععيمبصقرةمعـريةو

م

مسـدعومجوءمسؿؾف،موؼؾفٌموراءهوموؼصـعمػدًصاظذيممغفمعـمذظؽماظـقعإ

مؼرتدداظرؼبم متـؼؾفومؼػممل موادطي مصبد مأن مضبوول اٌدؼـيمإظبمممل

مػذاماظؼصرظذامصنغفمضررمأنمؼلؿلجرم،ماظعقشؼبمماظرصوػقيومحقٌماظراحي

ماظؿوجرو مواظده مؼلوسده ماًمادؿؽفورهؼبممأن مضول ـفمسقمباظذيممػريطؿو

مضؾؾمأنمميقتمبلؼومسؾكمحرادأصـديممسزت ماظؼصر مأومي نمشودرهمبعد

مت.أصقوبفمعـمتلعمدـقا

م

طونماظيتممسؾكمحوصيماألصدغيومامسـماظؼرؼيبعقدـبمأعومسـماظؼصرمصنغفمؼؼؾع
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مظؽـمععظؿمتؾؽمايؼقلممتمتلجريػومظؾػالحنيوم،ميؿؾؽفومدؾقؿماظصووي

م مأو ماظزوجيبقعفو متؽـ ممصؾؿ مهلأترؼد مؼؽقن ممون مأيأو سالضيممألوالدػو

م.اظؼصرمتلجريخوصيمبعدمبوظؼرؼيم

أصـديممأبـوءمسزتأحدممـيمسـمررؼؼصبورماألرضمصنغفمؼصؾفومطؾمدأعومإ

محػوًزمواظذي ماألعر مؼؿقظبمػذا مبنيمأبقفطون ماظقرقدة ماظعالضي مسؾك مو

م.بنيماٌرحقممدؾقؿماظصوويو

م

مضدؼؿ مطؿووماظؼصر معؿفوظؽي مسؾكمبعضممبعضمذرصوتف متظفر ماظشروخ أن

ماظرتابم،اىدران مؼغطقفو مٌدةمتلعماظذيمماظـقاصذمرقؼؾي تراطؿمسؾقفو

م..مرقؾيمػذهماٌدةأبدـباممحػؿؽبملمتؾبمدـقاتمصفل

م

ومعـمسؾقفمظقغـبمتضػلواظيتممومبلذفورماظؽوصقرماٌؿشوبؽيطونماظؼصرمربوًر

رمأعومماظؼصو..مػـوكومطوغًمبعضمأذفورماظـكقؾمعؿـوثرةمػـووم،اظغؿقض

م.اظؾقصومغؾؿًمايشوئشماظربؼي

م

ؼرؼدممػريطونماًصؼدم،مـمخورجفومممبداخؾماظؼصرمأدعدمحًظمملمؼؽـمعو

مؼمأن مطلخبلتل ماظؼرؼي مأػؾ معـ ماظداخؾممودعي معـ ماظؼصر تـظػ

أنمؼبممػريمحوجيومملمصبدماًظؽـمسـدعومأػؿؾفمأصقوبفممتوعـبوم،وأدؾقسقـب
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مظؿـظػماظؼصر ماًودعي ماظوم..ضبضر مؼدخؾ ممل ممؼصرػؽذا رقالمأحد

م.اظؿلعمدـقات

م

مطونمراؼب..موامعفقؾـباظعؿقؼمصلحدثمصرؼرـبمػريمبوبماظؼصرماًشيبصؿحماً

م ماظؼصرؼشعر مبوألدكمسؾكمحولمػذا مطقػمم معـموؼػؽر مايقوة مصقف ؼعقد

م.مجدؼد

مراؼب ممدخؾ ماًاظؼصر مػريؼؿؼدعف مداعلـب.. ماظظالم معـموموطون تـؾعٌ

م!أرجوءماٌؽونمرائقيمخوغؼي

م

مـظػماظؼصراظؾـًمدعدؼيمدؿتلتلممصعـدعوم،المتؼؾؼمؼومحضرةماظطؾقى"

م."وامالععـبوعؾفمجدؼدـبو

م

ماً مؼػؿحمغومػريضوهلو ماظطوبؼماألػق ماآلواحدـبمرضلقاصذ متؾق محؿكما خر

ماألوظبمعـمتلعمػلممطوغًمػذهم،اٌؽونإظبممتدخؾماظشؿس اٌرة

م.مػذاماظؼصرإظبممتدخؾمصقفوماظشؿساظيتممدـقات

م

م.""ػذامػقماظصوظقنمؼومحضرةماظطؾقى
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عؼوسدهموظػًماغؿؾوػفمإظبممأخذمؼـظروماظصوظقنماظقادعإظبممدخؾمراؼب

ماأل ماألرؼؽي مسؾقفورمغقؼيتؾؽ ماٌرتاطؿ ماظرتاب مسـفوممشؿ مؼـػض صلخذ

اظرتابمظؿظفرموضدمغلفًمسؾقفومظقحيمصـقيمرائعيمسؾورةمسـمصؿكمودقؿمظفم

متلؽمبفمعـماًؾػمصؿوةمبورسيماىؿولمهلوموماهلقاءؼبممجـوحونمؼطري

دبقؾمأنمماهلقاءمحؿكمإنمراؼبؼبممطونمذعرػومؼؿطوؼروموجـوحونمأؼضـب

مؼفذع ماألرؼؽي مسؾك ماٌردقم ماظؿصقؼررػو مروسي معـ مبوظػعؾ م!ؿز

م

ماً مراؼبادؿلذن معـ مضؾقًؾمػري مأنمطبرج محؿكمؼضع مبؼرتفمموسؾًػو أعوم

م.اظصػراءمثؿمؼعقدمإظقف

معغؾؼيماظطوبؼماألرضلؼبممؼؿفقلراؼبممأخذ مصقجدمحفرة مؼدهمعدمب..

ممعؼؾضماظؾوبإظبم مأاظذي مثؿ ماظصدأ ماظؾوبمربِدؼعؾقه مصوغػؿح ومثـبداره

م.مبرػؾيمالمؼعؾؿمدؾؾفوماؼبأحسمر،موامزبقًػصرؼرـب

م

مومتؼدممبضعمخطقات ػـوكمومبعضماٌؼوسدماٌؿـوثرةمػـوؼبممؼؿعـرػق

ومظؿؽقنماظرؤؼيماًورجمظقسمطوصقـبؼبممصؼدمطونماظضقءماظؼودممعـماظـقاصذ

مم،واضقي مايفرةوظؽـ مبداخؾ معو مميقز مأن مادؿطوع ميظوت م.مبعد

م

مطوغًمعؽؿؾيمهؿقيمسؾكمعؽوتمعـماظؽؿى مأنمصبدمملمؼؿكقؾمراؼب.

م!بفذامايفؿذظؽماظؼصرمعؽؿؾيمؼبم
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م..ملعدهمودطمػذاماظرطومماٌؿـوثرؼذلءممطونمػذامأول

م

إظقفمايقوةممؼعقدوماظؼصرموسؾقفمأنمؼـفزمسؿؾفمذظؽؼبممنمعفؿؿفمذوضيإ

م!عـمجدؼد

ماظطوبؼماألرضل مومضبؿقىمسؾكمػوتنيمايفرتنيمطون معقوه ععمدورة

م.جوغىماظصوظيؼبمموػـوكمدؾؿصوظيمطؾريةم

م

نمعـمحقٌمؼؿؽقمبماظطوبؼماظـوغلإظبممصعدمسؾكمدرجوتماظلؾؿماًشيب

م.مدورةمعقوهمثوغقيومصوظيمصغريةومثالثمحفرات

م

مظألوالد محفرتون ماظصوويومطوغً مظلؾقؿ مزوجؿفوماألخرى مأنم.. ضرر

معدمب مثؿ مإظقفو متقجف مدؾقؿ محفرة ممؼدهمؼدخؾ ماظؾوب.إظب معؼؾض

م

مداخؾمايأغصًمبرػيمصؼدمأحسمبلغفممسعمصقتـب مسعماظصقتم،مفرةو

م..مقيمصؿلورسًمدضوتمضؾؾفعرةمثوغ

ماٌؼ مبوظداخؾأدار معو مظريى ماظؾوب موصؿح م.ؾض ماظؾوب. م.صؿح أحدثم.

م.م..غظرمبوظداخؾ.مومطؿومبوألدػؾزبقًػامصرؼرـب

م
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مغوصذةوم،وطونماظظالممداعلـب مضدمصؿقًمبعدمملمتؽـممثي مبؾطء.. متقجف

خذمضبرطفومؼدهموأؿدتمومعـفومصوعأصؾحمضرؼؾـب..محقٌمتؽقنماظـوصذةإظبم

م.محؿكماغػؿقً

ماٌـعش ماهلقاء ممدخؾ مأإظب مؼدؼف مبني مضبؿؾ ماًوغؼي ذعيمايفرة

ماظشؿسماظذػؾقيمصلضوءتماظغرصي.

م

مراؼب مبعضماظػؽرانحقٌمطونماظصقتمعلؿقسـبإظبممغظر مصقجد اظيتممو

مدونمأنم ماظؼصر .مؾعـمضؾأحدممؼـغصمحقوتفوسوذًمبنيمأحضونمػذا

م.مـماظؾوبًمػوربيمعوظَّمتمراؼبسـدعومرأ

م

مبوً..مصقتمأضداممتصعدمسؾكماظلؾؿمصفلةممسعمراؼب مػريمؼـوديصنذا

بعدمضؾقؾمحؿكمتلتلممرؾىمعـفومأنومدعدؼيإظبممطبربهمأغفمأردؾومسؾقف

متـظقػماظؼصر.ؼبممتؾدأمسؿؾفو

م

م؟اظؼصرمؼومراؼبمبقفإظبمموعؿكمدقفمتـؿؼؾ-

ماشدـبمطلمأحضرمأشراضلماألنمدقفمأرحؾو..مامدقفمأدؽـماظؼصرشدـب-

م.ماٌلوءؼبم

م
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مراؼب مجدؼدإظبمماغؿؼؾ معـ مإظقف مسودت مايقوة مصقجد ماظؼصر طوغًم..

ماًودعيمدعدؼيمضدمغظػًماظؼصرموضوعًممبلحماظرتابمعـمصققماألثوث

مأنمؼعقشماٌطؾخماظضرورؼيمحؿكمؼلؿطقعمراؼبمأحضرتمبعضمأدواتو

م.مأنمضبضرمعومضبؿوجفمبـػلفإظبممواظؼصرمعمضؿـبؼبم

م

ومرهمأغفمدقللهلحذمبومػريمحؿكمؼقصؾفمإظقفودعيمظؾكأجرماًومأسطكمراؼبم

ماظـؼقد مسدد مسـ مبعد مطبؿؾسماًأاظيتممصقؿو مال محؿك معـفمخذتفو ػري

م..موذقؽـب

م

مراؼب مسفد مآخر مػذا ممػريبوًمطون معاظذي مراؼباغؿفً مبؿلؾقؿ مفؿؿف

م.مبؼرتفماظصػراءإظبممػريسودماًوم،اظؼصر

م

مراؼب ممصعد ماظـوغلإظب موماظطوبؼ معـ محفرة اظـالثيممايفراتاخؿور

مأ مصوخؿور مإظقفو مؼلؽـ مدؾقؿومودعفوحؿك ماظصوويمطوغًمحفرة طونم.

مموعرػًؼ ماغغؿسجدهبا مثؿ مسؾقف ماظؾوب ممصلشؾؼ مسؿقؼؼب م.مغقم

مظقًؾوض مسـدماظلوسيماظعوذرةممعـمغقعف مطونماظظالممؼؾػماٌؽونومو ظؼدم..

موطبػضمضقءغلكمأنمؼشعؾم مضوممعـمغقعفم)عصؾوحماىوز( همحؿكمإذا

..محؿكموجدهماظطوبؼماألرضلؼبممصلخذمؼؾقٌمسـف..مأسالهومفسؿدمإظق

م.مرالعمسؾكمعومصقفومعـمطؿىاالإظبممواٌؽؿؾيمصؼدمطونمذغقًصإظبممفتقجمب
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مؼؿصػحأ ممخد موجبقارهموماٌؽؿؾيؼب ماٌؽؿى مذظؽ مسؾك مصبؾس ػق

م.ماظضقءموبقـؿومػقمطذظؽمأحسمبفقاءمؼصػعفمعـمخؾػف

م

أشؾؼفومثؿمسودمؼؽؿؾم..مشالضفوؽوممإحاظـوصذةمملمؼؿؿمإمورائفمصنذاإظبممغظر

م.مضراءتف

م

محقاظل مبوظأم،اظلوسيمبعد مبوبمحس مصلشؾؼ مجدؼد معـ مؼعووده ـعوس

م.محفرتفإظبممعدثؿمصماٌؽؿؾي

م

م

*  *  * 

م

م

م

م

م

م

م

م
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م

(4) 

 
ماظصؾوحممؼب مأولماظؾوطر مصؼدمطونمػذا مثؿمارتدىمعالبلف ضوممعـمغقعف

م.ماظقحدةماظصققيؼبممسؿؾفمططؾقىؼبممممظفؼق

م

ايؼقلمسؾكمجوغؾفممبنيماظؼصرمثؿمبدأمؼلريمسؾكمررؼؼمترابلخرجمعـم

مطؾرية ماظتػرتشماىوغىماآلومترسي معـمحؼقل معلوحوتمػوئؾي ذرةمخر

مسؾقفو ماظـدىمحنيمتؾؿع متداسىممضطرات ماظشؿسمايوغقي مؼد اعؿدت

م.مظؿلؿؼؾؾمؼقعفوماىدؼدأوراضفوم

م

اظؾؾدةمصؼدمضوعًمإظبمماىدؼدمرمهؿػؾمبؼدوممػذاماظضقػطلنماظطققو

م.ماظػضوءؼبممرصرصًومسشوذفوعـمأ

مراؼب محضقر مظعؾ معؾففـبمو ممايدإظبمموطون ضوعًمتؾؽماظطققرماظذي

صؼدم..ماظصؾوحماظؾوطرموػقمعوملمتػعؾفمعـمضؾؾػذامؼبمماظؾقؾقيمعـمزبؾؽفو

مطو معـماظؾقم مسؾكمؼبممصورتمتـعؼمنمػـوكمذبؿقسي مظطرؼؼااظلؿوء

م ماظذي مسؾقفمراؼبطون مصقضف!ومؼلري مضبقم مصؼر مػـوظؽ مطون
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م

مجدؼدـب ماظصققي ماظقحدة معؾـك ماظؿقتطون مأذفور مبعض مبف موهقط ما

مو ماظزؼـي ماٌؿلؾؼيغؾوتوت مظؾؽشػ.. محفرة مسـ مسؾورة حفرةمومطون

مدؼػومظإلدارؼني مبال ماغؿظور ماظَطؼبممصوظي خؾػماظقحدةمومؼِؾاهلقاء

ماظؾعضمطدورةمعقوهأوممؾػوتفوػـوكمعؽونموادعمؼؾؼقنمصقفمزب م!ؼلؿعؿؾفو

م

مضدمبومدخؾمراؼب ماىدد.. مأوردؾؿمسؾكمزعالئف مإظقفؿم اسؿؿدوػوموماضف

ماظققممتعرمبؼبمموػـوكسؾكماظػقر.م م!فمسؾكمصدؼؼفماىدؼدم)مروػر(ػذا

م

دبرجمصقفوماظيتممػسماظلـيغؼبممدبرجعـمأدرةمعؿقاضعيمرؾقىمذوبم

مراؼب ماظؾشرةطونمعرحـب، مأمسر مزرضوءمسؾكمسبقموـقؽمطوغًمسععمذظومو ه

مم!عؾػًمظؾـظر

ماألزرق معع ماألمسر مصبؿؿع ممالم؟طقػ مؼدريأحد معـورم.. مػذا وطون

م.ماعدؼدمممـمؼؿعرفمسؾكمروػرمجدؼدـبتلوؤالتماظ

م

صؼدمطونم..مذكصقيمروػرمملمؼؽـمػذامصؼطمػقمعومؼـريماظؿلوؤالتمحقل

مامعـماظـقعروػرمػذ..موؼضـبومأضـبطونمشوعمفظؽـوم،ؼـؽرمذظؽأحدممومالعرحـب

م ماظذي مصبؿع مأن ماٌؿـوضضوتؼلؿطقع ممطؾ مواحدةؼب م.مذكصقي
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ضبضرموماٌطؾخإظبممالمؼذػىمومطلغفمضدمميقتمجقسـبطلقلمظدرجيمأ

م.معقدؿماظؿزاوجؼبممطذطرماظذبوبمغشقطم،ماظطعوم

مأ متصػفتلؿطقع مذكصمعؿعلؼبممن مأغف ماألعر مثؿممأول مشرائزه تؼقده

كمصؼريمالمظقؼقممبوظؽشػمسؾجقفماظؾقؾمؼبممترتاجعمسـدعومتراهمؼذػى

م!اومواحدـبميؿؾؽمعؾقؿـب

م

ربوصظيماظؾقريةمتؾعدمؼبممضرؼيإظبممأتكمعـماظؼوػرةاظذيممػذاماظشوب

معؽوغـب مأنمصبد معؽوتماظؽقؾقعرتاتمطونممبؼدوره مضرؼؾـبسـف معـفو ظؽـفموم،و

م!ؼدريأحدممال..مٌوذا..مكمػـوأت

م

ماظلؿراءمالمتـودىمابـماٌدؼـي مومبشرتف ماظزرضوء المتـودىمبشرتفمسققغف

قؾيمشرؼؾيمؼـدرمأنمغفمترطإ..متفمالمتؿـودىمععمبعضفوماظؾعضصػووماظلؿراء

م.مودمعـؾفو

مراؼب مصضقل مذظؽ ماظقحقدمأثور مصدؼؼف مظقؽقن معـف مؼؿؼرب مأن م.مصؼرر

م

ماالثـونمصدؼؼني موادؿؿؿعموتؾودالماألحوموبوظػعؾمصور مبقـفؿو دؼٌمصقؿو

مسـمايقوةمراؼب ماىدؼد مصدؼؼف مأنمؼدسقهماظؾومبلصؽور مذفعف مممو شر

مو.دقؼهبوؼؿـوضشونمؼؿـووالنماظغداءمومظقزورماظؼصر
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وصقرم،مومطفذامبؾفػيطلغفمطونمؼـؿظرمذقؽـبومىمروػرمبوظػؽرةمسؾكماظػقررحمب

ماظؼصر.إظبممعـماظعؿؾمتقجفومواغؿفوئفؿ

عوعفمأومطونمصبؾسمراؼبماظلوسيماًوعليمحقاظلؼبممةماظغداءسؾكمعوئد

صـعؿفماًودعيمدعدؼيمعـماظذيممغلظؾطماظلقدااومروػرمؼؿـووالنماألرز

م.مجؾمزؼورةمصدؼؼفماىدؼدأ

م

ؾب" مدخؾ ماظؼصرمأحللًمطلغلمسـدعو مضؾؾمذظؽم"مػذا مسشًمصقفمزعـو

م

م:موثؿمأردفمضوئًؾػقمؼؾؿفؿمضطعيميؿمطؾريةمومضوهلومروػر

مؼلعدغل- مأغف مؼؽقنمطؿو ممأن مظل مأؼفومصدؼؼ ماظؼصقر مأصقوب عـ

مؿ.اظقدقماألردؿؼرارل

م

م:موضولمراؼبضقؽم

مو.امحؼًّػذامصققحمظقماسؿربغومأنمػذامضصرـب-

مغفمضصرموادعإ- مػقمضدؼؿمذقؽـب.. معورمبو مزالمرائعـبم،و مظؽـفمعو ؼؾدومأغؽمو

م.مدبوفمعـمايلدمؼومراؼب

م؟موػؾمدبوفمأغًمعـمايلد-
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ممال- مالمأؤعـمبويلدمسؾكأبدـبا ماإلرالقمأغو صورتماظيتممتؾؽماظؽؾؿي،

مم.دالومرضوؼبممصقفومخقؾوتـوعـؾمخزاغيماٌالبسمتؿؽقمم

مر.ؼومروػمذنصفؿًمغقسؽمإ-

معومػقمغقسل؟و-

ؾؿموالمؼؿؿلؽمبوظِعماألجدادمواظذيومبوءاظشكصماظـوئرمسؾكمتؼوظقدماآل-

مبدؼاًل مظف مؼرضك معـًؾ.. مخراصي..أدؿطقع ماىـ متعؿرب مأغؽ مأػبـ مأن مو

م

مراؼب معـمطالم مابؿلؿماغدػشمروػر مثؿ موضطىمجؾقـف م:مضولوماألخري

مؿ.عمعـمبقجقدػمظؽـينم،ػؿمعـمضؾؾملمأرؽبمراؼبمالمؼو-

م

م:مابؿلؿمراؼبممبدورهموضولمبشلءمعـماظؿقدي

ممػؿ؟أغًمملمترؽبومإذنمصؽقػمتمعـمبفؿ-

مسقـ- مالمتراه مكمشريمعقجقدوظقسمطؾمعو دراكمصفـوكمصرقمطؾريمبنيمإ..

مإالمبعدم..مبنيموجقدهومءوجقدماظشل صـقـمملمغدركموجقدماظؾؾفوردقو

م مم"بؾفورسمتققدور"اطؿشوف م مسوم مإم،1581هلو ومععرصؿـومدراطـوصعدم

مؼـػل مال معـمضؾؾمظقجقدػو موجقدػو م، مال مظؾفـ مرؤؼؿـو أنممؼـػلوسدم

ما.ؼؽقنمعقجقدـب



-48- 

 

عصرمطوغقامؼبممألنماظـوسم؛وظؽـماظؾؾفوردقومطوغًمعقجقدةمضؾؾمذظؽ-

المععرصيمدؾىمومإوملمؼؽـمعؿؾؼقـب،معوزاظقاومالفمبلؾؾفوومبوآلميقتقنمدـقؼـب

مر.ؼومروػمصوظػرقمػـومطؾري..مققدورمبؾفورستػقمعوماطؿشػفمومرضػذاماٌ

سوٌـومػذامظـمودمؼبممعـماألحداثمصؽـري..مظقسمػـوكمصرقمؼومراؼب-

متػلريـب معـطؼقـبهلو مدقىمأنمتؼقلمإا معـمأصعولماىـو مغفو مرأؼؽ.. ؼبممعو

عؽقنمم،ظػمرـأميموػبلؿوئنيعالؼميدؿػؾمتعؾؿمأنموزغفم..مػرممخقصق

اظيتممةايفورميتؾؾغمطؿقوم،وتؼرؼؾـبموسشرمرـبمطؾمعـفوماثـومحفورمتزنأعـم

مئبـوؼبممادؿكدعً ميحفرؼميضطعم0022222فمسبق مأنم..  ارتػوعطؿو

،مرضمواظشؿسبنيماألمعومياٌلوصميؼلووم،عؾقورؼبممواهلرممخقصقمعضروبـب

مإ مبؾ مصؼط مػذا مأظقس م ماألن ماهلرم ممتؿففميربعرطون ووػوتماالإظب

مؼضـبأوعـماظغرؼىم-ميعذػؾميضِدؼبمميربعاألميصؾقاأل اظذيممنماٌدارأو

مضؾ.م.وغصػنيمعؿلووؼنيممتوعـبإظبممميرمعـمعرطزماهلرممؼؼلؿمضوراتماظعومل

مطفذا؟ذلءممطقػمؼلؿطقعماظؾشرمصـعظلم

م

متؾؽمومعـمتؾؽماٌعؾقعوتمايوضرةمتعفىمراؼبم طقػمضبػظمروػر

مؼبمعـماٌػرتضمأغفمأصـكمدـقاتمدرادؿفاظذيممػقماظطؾقىوماألرضوم

م ماظطىطؾقي ممؼـصًمصؽون.. مبؼب مؼؿقدث موػق مظطوػر رباسيماػؿؿوم

م..مظقمطدموجفيمغظرهماًوصي



-49- 

 

مبؼقِظ- مروػر مصلغًمتـػلوظؽـمؼو ماظؼدؼؿاٌصريمماظعؾؼرؼيمسـمؽمػذا

م!ـشريػومعـماإلنوزاتمطوغًمعـمأصعولماىومأنمععفزةماهلرمماألطربو

م

م:مسـدئذمبودرهمروػرمبفذاماظلمال

م؟أملمتلؿعمسـفو..معوذامسـمظعـيماظػراسـي..مخرومآًظوأسطقؽمعـ-

م

م:مضولومحوجؾفمصعمراؼبر

مبؾكممسعًمسـفو- مسـماطؿشوفمعو.. معـمأدورري متردد معو ؼربةمخبوصي

ماظػرسقنماظشوبمتقتمسـخمأعقن.

مإالمصؽقػمعوتومملمتؽـمأدورري..مالمؼومصدؼؼلماظعزؼزمراؼب..م!!أدورري-

مواألو مواٌفـددني ماظعؿول مطؾ مشرؼؾي ماظذؼـمومثرؼنيبلذؽول األرؾوء

موفماٌؼربة.حػرمواطؿشؼبممسؿؾقا

ممرمبو- مصدصيػل م.. مشرؼؾـبأو معقتفؿ ماسؿربت مبؾعـيمأغؽ متمعـ مألغؽ و

م.ضدمؼرىمشريكمعقتفؿمضضوءموضدروماظػراسـي

مأتؽؾؿمسـمآ- مذظؽمبلغفمظعـيمعـمأغو اظػراسـيمالفماظعؾؿوءماظذؼـمصلروا

مقىمأغقاعماظلقر.ضأ..ماظذؼـماذؿفروامبوظلقر

م
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مراؼب مأنمؼـومداخؾفؼبممأعرهمحلؿ مواظـؼوشمحؿكمؼؿلمـبكمهلؿمفلضرر

م..محدؼؼيماظؼصرؼبمماىؾقس

مناآلو.م.اخؿالفموجفوتماظـظرمالمؼػلدمظؾقدمضضقيم،المسؾقؽمؼومروػر-

مضؾقًؾػقمب منؾس مبـو مموو مأعوعـوؼب مايؼقل مغؿلعؾ ماظؼصر سبـمومحدؼؼي

مـ.اظلوخمسبؿللماظشوي

مصدؼؼ- مؼو مذقؽو متلطؾ ممل مراصكظؽـؽ م.ك مػزؼؾي. ما.جدهبمأطؾؿؽ

م

معوومؼدهمسؾكمععدتفمملمؼؽؿؾمروػرمعبؾؿفمحؿكموضعمراؼب ؼبممتؼقل

ماألؼوم.ثؿماسؿذرمألنمععدتفمتمٌفمػذهم..مبطـف

م

مؼدؼف مروػر مخرجمشلؾ مراؼبمثؿ مصدؼؼف ممأنإظبممؼـؿظر بؽقبلقبمؼلتل

م.ماظشوي

م

امػقمظطوػرمععؿذرـبسؾقفومطقبمواحدمموبعدمضؾقؾمأتكمراؼبمبصقـقيماظشوي

ماظشوي؛ متـووؾبل مؾـبونبمسـ مأو ماٌؾؿفؾيأليمآالم متصقىمععدتف م.خرىمضد

م

ايؼقلمإظبممػؿومؼـظرانومذدؼدمطقبفمسؾكمعفؾلبمروػرمؼرتشػمجؾس

مايوغقيمظؿقؿضـماىؿقعمضؾؾموماظزراسقيمأعوعفؿو اظشؿسمتردؾمأذعؿفو

م.معشفدمبدؼعؼبممعغقؾفو
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مػؾمتؾقًمععلماظؾقؾيمؼومروػر؟-

م:مضولوموعيمشوعضيابؿلؿمروػرمابؿل

مطقنمضقًػومثؼقاًلمسؾقؽ.أخوفمأنمأ-

ػذاماظرؼػمؼبممواظلريمظقًؾومصوٌغربمضدمحونمعقسدهم،المتؼؾمذظؽأبدـبام-

مآعـ مشري م.. ماغؿظر مػـوحؿك مظقؾؿؽ ممغذػىومتؾقً ؼبمماظقحدةإظب

م.اظصؾوح

م

مروػر مراؼبومابؿلؿ ماظطقؾيمسؾكمذؽر مععوعؾؿف مشربًماظشؿسم، وسـدعو

مػؿو.وأشؾؼوماظؾوبموراءمدخؾماالثـونماظؼصر

م

مؼؿػ سقـوهمسؾكمحفرةمأنموضعًمإظبمماظؼصرمعـمحقظفمقصأخذمروػر

أغفمومذؿكماٌعورفؼبممسـفومصلخربهمأغفومتضؿمطؿىماٌؽؿؾيمصلللمراؼب

م.ماؼلؿؿؿعمبوىؾقسمصقفومطـريـب

م

م؟واظدخقلمإظقفموػؾمبنعؽوغل-

مروػر- م.تػضؾمؼو ماظؾقًمبقؿؽ. مأرتِّ.. ظيتمامىمظؽمحفرتؽدلصعدمأغو

مدؿؾقًمصقفو ماٌصؾوح.. مدلحبٌمسـماآلومخذمػذا ماٌطؾخ.ؼبممخرأغو

م
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لمبنيماظؽؿىمصودرتسكمععفماٌصؾوحموأخذمؼؿفقومدخؾمروػرماٌؽؿؾي

طلمنومومػومابؿلؿسـدعومرآومبفمبعضماظؽؿىماظغوعضيماغؿؾوػفمرطـمخوص

م!طونمؼؾقٌمسـفو

م

ـؿومػقموبقمدقـوممسؾقفمروػراظذيممؼرتىماظػراشمؼبماألسؾكمطونمراؼب

م!ومؼؼػمخؾػفطذظؽمأحسمأنمػـوكمذقؽـب

م

ونمظؽمظقفجوءمإومشيبعؽوغفمصؾقمأنمروػرمصعدمسؾكماظلؾؿماًؼبممتلؿر

م..موضعمضدعقفممسع

م

؟؟مػؽذامطونمضبدثمؼؼػمخؾػفاظذيممرمبوظؿلطقدمصؿـمػذاملمؼؽـمروػ

مثؿمضررمأنمؼؾؿػًاظيتممتؾؽماظـقاغلؼبممغػلف م.مؼـظرمخؾػفومتلؿرمصقفو

م

ومػذاماظؾعضمؼعؿؼدمأؼضـبومظـوسمأنماظػضقلمضدمؼؼؿؾمصوحؾفؼعؿؼدمبعضما

تؾؽمؼبممإالأبدـباممااظظالممظقسمخطريـبؼبممؼؼػمخؾػؽاظذيممءأنماظشل

مػقاظيتمماظؾقظي مأنمتؽؿشػمعو مصقفو متؼرر وحشمإظبممسـدئذمؼؿققل..

ؼػعؾمبؽمطؾمعومصبقدمبفمخقوظؽمأوممؼشربمدعؽأوممضبطؿمسـؼؽومطودر

م!اٌذسقر

م
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مأغًمصغريومتؼقلمظؽاظيتممئحظعؾؽممسعًماظـصو سنيمؼبممالمتـظرم:

مإربـبومؽموظـمؼرتطؽمإالمممزًضسقـفمدقفمؼالحؼؼبممظذئىمصؾقمغظرتا و

موربـبإ م.. مظؽمالمتلؿؿعأو شـوءماٌرأةمذاتماظشعرمإظبمممسعًمحنيمضوظقا

ماظـداػيمتغينماألدقدماظطقؼؾمسؾك ملقركظؽمصؿمذوركءماظرتسيمصنغفو

م.محقٌمتػؿؽمبؽإظبممتؿؾعفوو

م

مملمؼلؿعمطؾمػذامصؼدمادؿدارمخؾػفمحقٌممسعماظصقتمؾدومأنمراؼبؼ

م!حركماٌصؾوحمغوحقؿفو

م

عـماألسؾكمصؿقجفمإظقفمسؾكماظػقرموأخذمممسعمروػرمصقتمصراخمراؼب

اظغرصيمؼبممرطـإظبممؼـظرمظلالملمثؿماضؿقؿماظغرصيمصقجدمراؼبؼصعدما

مألسؾكاإظبممضطيمدقداءموضػًموضدمارتػعمذؼؾفوػلممنذاصوظؿػًمإظقفمص

ماغؿػشو م، مآأعو مذؼؾفو مخر مضوئؿيصنغف مزاوؼي مزرضوءومؼصـع م!طوغًمسقـوػو

م

م

 

* * * 

م

م
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م

( 5 ) 
م

 
م:مطيمموضولابؿلؿمروػرموػقمميقؾمغوحقيماظؼ

م!رائعيػلممأواهمطؿ..مدبوفمعـمتؾؽماظؼطيأ..معومظؽمؼومراؼب-

م

متؾؽماظرائعيػلمملؼـصعـمتصرفمصدؼؼفممادؿغربمراؼب مدقداءم.. إغفو

م..مصلغكمهلومأنمتؽقنمرائعيمزالمماظؾقؾؼبممتظفر

م

مؿؽوغًمظفرضؾؿفومحؿكمادومروػرمعـماظؼطيموأخذمؼؿقلسمزفرػوماضرتب

م.موموادؿلؾؿًمتوعـب

م

مععف متؾقً مأن موضرر مروػر مػذهؼبممغبؾفو ؼؿعفىمأذدممراؼبومظقؾؿف

ذػىمومفمععماظؼطيصراذإظبممصؿقجفماألخري..ماظعفىمعـمتصرفمروػر

مشرصؿف.ؼبممظقـوممراؼب
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مغػسماظؼصرؼبممسوذًمتؾؽماظؼطيمععمراؼباألؼومماظؿوظقيممؼب وطونم..

ماظطعوم مهلو ماوماظشرابومضبضر مشوؼي م.طرامإلؼؽرعفو مأنم. مالحظ مأغف إال

ؾؼيمثؿمتذػىمعـطومحيتؾدومصركب..مروػرؼلتلمماظؼطيمتؾدومحزؼـيمإالمسـدعو

م.مدالمؼبممرجؾقفظؿفؾسمسؾكم

م

مطونمؼصر.مصؼطوماظؼصرمحؿكمؼراػوؼلتلممظدرجيمأغفمطون..مفومروػرأحؾ

م!اظؾقًمجبقارماظؼطيماظلقداءؼبممسؾكماٌؽقث

م

مأعرمبوظؼططمػؿؿومالصوم،اظؾداؼيؼبمملمؼلؿغربم..مأثورمذظؽمحػقظيمراؼب

سـممازائدـبمطونمروػرمسـدمعرألامأنمإالمذكوصألظدىمطـريمعـماملرؾقع

م.وطونمزبقًػ..مايد

م

أصرمغفمإبؾممسقةمعـمراؼبدونمداظؼصرمإظبممروػرأتكمم،ؼومبعدمػذامبل

مراؼب مأن معـ ماظرشؿ مسؾك مؼؾقً مدقؼضمأن مأغف مخورجمملأخربه ظقؾؿف

ماظؼصر مؼلفرا.. مبلن مروػر مؼبممصلضـعف مراؼباظؼصر م.سؾكمعضضمصقاصؼ

م

مصؾوحـبمؼب ماظـوغقي مراؼبو ممادؿقؼظ مصؼرسؾك ماظـوصذةمؼمصقت مسؾك دق

م.نمطبرتقماظزجوجأؼرؼدموطلغفم
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مارص ماظـوصذة مدؿور مألع ماظوماظلؿقؽغبر مؼمصؼرذوػد ممبكوظؾفوػق مدق

م.معشفدمزبقػؼبممعـؼورهو

م

مطونمؼؿؽؾؿمبصقٍت،مايفرةماجملوورةؼبممػؿسمروػرمػـوممسعمراؼب

م.اعـكػضمجدهب

لؽممبؼؾضماظؾوبماًشؾكماظعؿقؼمأعوم،حفرةمروػرإظبممذػىمراؼب

م..مدػؾأإظبممأدارهمثؿ

م

معزسفـبصؿحماظؾوبمصلحدثمصرؼرـب مثؿا ريىمظمبػؿقيمصغريةماطؿػكمراؼبم،و

مروػر م..عـفو م. مإظقف ممصنذاغظر مشورقمراضدػق مصراذف ممسؾك م!غقعفؼب

م

ثؿمبدأم..معـؾمػذهماألصقاتمشريمايؼقؼقيؾمؿكقؼطقػمماغدػشمراؼب

م.مؼدذدمفرةمبؾطٍءؼغؾؼمبوبماي

م

بعدمبضعمخطقاتمأحسمبصقتمداخؾمومشرصؿفإظبممظقعقدمادؿدارمراؼب

مص مروػر ماظؾوبومعودشرصي ممصؿح مغوئؿـبمظقفدبلرسي مزال معو م.موروػر

م

معرألادؿغربما مداخؾ.. مطبطق ممبدأ مبؾطء ..ممؼؼؾؼمروػرحؿكمالاظغرصي
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مهًماظػراشوماألخريصراشمإظبممذػى محؿكمؼرىمعو م.مأخػضمرأدف

م.موموغظرمهؿفسوظقـبمشطوءماظػراشمرصع

م

معظؾؿي مايفرة ممطوغً ممصوضطرجدهبا مؼراؼب ماظغرصيمأن مدؿور رصع

إظبممسؾكمخفؾمظلقوبماًػقػاظؾدرماٌؿشحمبومغقرصؿلؾؾمملاغرجقألا

ماظغرصي ممسود.. مراؼب مبوإظب معو مظريى مواسبـك م.مدػؾألاظػراش

م

جقفماظظالممثؿمصفلةمؼبمموءضرزومعـماظعققنماظارتعىمسـدعومرأىمزوجـب

مؼـظرمطون..موسروضفموملمضبركمدوطـبؼبمماظدمأحسمحبرطيمخؾػفمصؿفؿدم

وضػمذعرمرأدفمحنيماعؿدتمؼدم..مطويفرماظعققنماظـوبؿؿنيمػوتنيإظبم

رصعمرأدفمبلرسيمصورتطؿمومعـمخؾػفمتالعسمزفرهمصصرخمصرخيمذدؼدة

م.ماظقسلمصؼدؽبمثؿمبفماظدغقومصدارتموعقجعـبمرتطومالوطونماملرؼرماظـقودلبوظ

 

مأصوق إظبمومحفرتفؼبمموجدمغػلفمسؾكمصراذفم،سـدماظػفرراؼبممسـدعو

رتطوممرأدفمعـمأثرماالراؼبممهلس،مجقارهمصبؾسمروػرمؼداسىماظؼطي

م:مبوظؽالممبدأاظذيممروػرإظبممثؿمغظر

م؟محضرمظؽماإلصطور..مػؾمأدالعؿؽمؼومراؼب-

مسؾكماظرصض مسالعي مراؼبمرأدف ماػزمب مسـمظقؾي مدلظف مثؿ مصلجوبم، ظؾورحي

مروػر:
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ؽب- مشرصيتؼبممجدكألملظؼدمادؿقؼظًمعـمغقع..مؼومراؼبجدهبامموشرؼؾـبمطـ

مترؼدمعوذامأدلظؽمأنمػؿؿًمسـدعووماظػراشمهًمعوذلءممسـمتؾقٌ

م مسـقػيجوماٌؿلخرةماظلوسيمتؾؽؼب مصعؾؽ مردة مغػلؽومءت م!آذؼً

م؟طوغًمهًمصراذؽاظيتمماظؼطي..مواظؼطي-

ماظؼطي- مذلن متؾقًم؟وعو ممإغفو مدوعـبمشرصيتؼب مسـدك مأبقً مسـدعو م.و

ما.مسعؿؽمتفؿسمبؽالممملمأمسعفمجقدـبمـينظؽ-

م؟أغومغوئؿومأهدثمتؼصدمأغين-

مأسرف- مال مأدرحًؼ.. مال مأغينميو م.دبقؾًمذظؽمػؾمطـًمتؿقدثمأم

م

مسزؼزمعدخقوظؽموامإن- مراؼبميؼو م.. رمصطوإلامأحضرمصدسينمناآلأعو

م!اظلؿراءملألعريت

م

م

 *  *  *مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

م

م

م

م
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م

 (6 ) 

 
 ..بعد مرور عشرة أيام

م

راؼبممدصرمحقٌمتعقمبومعـمبوبماظؼضرؼؾـبم،جوغىمايدؼؼيؼبممػـوكمعؽون

ماظرؼػأنمصبؾسمصقفموحدهمؼطوظعمطؿوبـب ماهلدوء مؼؼؿؾمبفمػذا ملو صؾقسم،

أوممأخؾورميظقلًمػـوكمأومػـوكمعؽونمؼلؿطقعماظذػوبمإظقفمبعدمسؿؾف

مأحداثممتألمػذاماظػراغ.

م

مراؼبمماغؿفك مطؿوبفعـ مامعطوظعي ماظطوبؼ مصعد محفرتفإظبممسؾكألثؿ

ممشسمسـمابعقدـبماظررىماظغرصيمبفقاءموعلؿؿؿعـبمصراذفمسؾكمادؿؾؼكو

مموتدرصبقـبمإظقفمؼؿلؾؾماظـقممبدأمايورضي،مأشلطس م.ومتوعـبمشػومأنإظب

 

مضقؾقظؿفراؼبممادؿقؼظم مغقعفمومعـ مطون مراضقي.ظؼد مابؿلوعي سؾكموجفف

مأنمىتلػمبومرضألأغزلمضدعفماظقؿـكمسؾكماومرصعماظغطوءما،ظذؼذـبوموسؿقًؼ

م!دعفضمؼالعسمعومبشلءمأحسمأغفمإالمخرىألامؼـزل
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خرماظػراشمثؿمبدأمآإظبممتراجعومحؿكمطودمؼصطدممبوظلؼػراؼبممضػز

ملمؼؽـمؼعرفمٌوذامضدمم،حذرلبؼبممؼؼرتبمعـمحوصيماظػراشمعرةمأخرى

معـمضطي، مصعؾمرؾقعقيوئػمصعًؾوػؾمػقمخمطبوفماٌرء مردة مأغفو مأم م.و

م

مأحـكمرأدفإظبمراؼبمموصؾ ماظػراشمثؿ مسؾكمومأدػؾإظبممحوصي غظر

مأطـرأحـمقؽو،ذمصبدمصؾؿمرضألا مرأدف مذه.ومك مال مظؽـ

ماظػراشمأدػؾمؼـظرمأنمضررومرضألاإظبممغزل معـمؼؿلؾؾماظضقءمطون،

مملمتؼػؾمبنحؽوماظيتممؾػماظلؿوئرخ مطوص، ماظضقء حؿكمؼرىمعوممقوطون

مبلدػؾماظػراش.

م

ماظػراشموغظرءرصعمعال موذقؽـبمصبدمصؾؿمدػؾألاؼبممة مأطـر، مأضقؿمرأدف

مء.لظقسمػـوكمذظؽـم،ماؼلورـبوموقـبأخذمؼـظرمميو

م

عقاءماظؼطيمعـمخؾػفمملمؼؽـممتؾؽماظؾقظيمبرضًمسقـوهمحنيممسعمؼب

مـظومصققحماظـعوبني،ومإمنومأذؾفمبصقتمزبؿؾطمبنيمعقاءماظؼططومعقاءـب

مو!عرأةمأؼضـباصقتمومومظقمضؾًأطقنمعؾوظغـب

م

مأخرى معرة مرأدف ماظؿمبيظخملومارتطؿ مِعف معؽونمغػسؼبممرتطوماالسمجوء
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ماطـريـبمغزفمأغفمؼؾدووماظؼدؼؿماىرحمصؿحؼبمملؾىتممموموظبألامإصوبؿف

م.ماظقسلمصؼدؽبمحؿك

م

ماظؾقؾيمضضوءمؼـقيمغفألجوءمظزؼورتفمضؾؾماٌغربماظذيممػؽذامضولمروػر

مخوظؿفمضررتمأنمبعدمسوئؾؿفمبقًمأصوباظذيمماظضفقٍمسـمابعقدـبمععف

مزؼورتفؿمواأوالدو ماًؿلي مأؼوممثالثيمظدؼفؿمضوعيإلػو مروػرم، مضرر سـدػو

ماظلؿونماظذؼـمؼلطؾقنماأنمؼؾ ماظقوبسومخضرألقذمبوظػرارمعـمخـوزؼرػو

م.اٌدةمتؾؽماظؼصرؼبمراؼبممععمؼؼقؿموأن

م

مػمادؿطعًمأنمتدخؾماظؼصرمؼومروػر؟وطق-

م

م..ضقؽمروػر

 .ظصمطؾريمٌومدلظًمػذاماظلمالمظقمطـًمتعؾؿمأغين-

م

م:مضولومرشؿماألملراؼبممضقؽ

مدورقمضؾقم،ال- ماظـلوءمؼو مزؼر مبماظعذارىملمأطـمأسؾؿمؼو مصؼطمعوم. ػذا

مسـؽ ماٌوضقيؼبممسؾؿؿف معغوعراتؽوماألؼوم م مسـ مسرصؿف م!اظؼرؼيؼبممعو

م
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م:مضولومضقؽمروػرمعرةمأخرى

مب- مأضقم مثؿ مأدؿعريػو مأغو مإمنو مضؾقبفـ، مأدرق مال جعؾفومومفدؼدػوؿأغو

م.أسقدػومعرةمأخرىبعدمذظؽم..متـؾضمططػؾموظقد

م..عؽلقرمؼومروػرمططػؾموظقدمأممطزجوجمعصؾوح-

م.ؼؽرػـمعـمؼؼقلمايؼقؼيومعـمؼؽذبمسؾقفـمنبقباظـلوءمضب-

م.ؼؽرهمايؼقؼيمأحدممال-

مدكقػي- مايؼقؼي مطوغً مطذبؽ!ومإذا مدؿعشؼ مأغفو مصؿلطد مممؾي

مو.ؼؾؼكماظؽذبمطذبـب-

م.عقشمسؾكماجملوعالتماظرضقؼيمطوئـمؼ..مأةمعرأةوتؾؼكماٌر-

م.وظؽـماجملوعؾيمدبؿؾػمسـماظؽذب-

مؼروِّ- معو ماػذا مظف مظؾعضج م.. موراء ماظـلوء مأن م!!اظرتوؼٍمػذاأسؿؼد

م

م:مأردفوراؼبممضقؽ

مطقػمدخؾًمظلموظؽـمملمتؼؾم،وتؾؽماظـؼطيمأؼضـبؼبممؼؾدومأغـومشبؿؾػ-

مر.اظؼصإظبم

م!!ورمعػؿقحـبوجدتمبوبماظؼصم..جدهبامبؾلوري-

م!!ظؽـمطقػومحؼو-



-65- 

 

مل.ؼؾدومأغؽمغلقًمإشالضفمؼومصدؼؼ-

مملمأغسؽبالمرؾعـب- مأغم،ظؽذمو مأتذطر مجقدـبملأغو مأشؾؼؿف ـمصؿحماظؾوبمعؽبا..

من.إذ

م

امصؾؿمحنيمدخؾًمعـمبوبماظؼصرمغودؼًمسؾقؽمعرارـبموظؽـين،مالمأسؾؿ-

مصصعدت ممترد معؾؼإظب مصقجدتؽ مامكأسؾك متـزفموأغًمرضألسؾك

ماظػراشمسؾكموضعؿؽمثؿمبؿـظقػفمضؿًمأنمعدبماىرحمصربطً مهأ..

م!اظلقداءماظؼطيمجبقاركموطوغً..مغلقً

م

مروػر مرحؾ مأن ممجؾسم،بعد مراؼب مؼػؽرؼب ماٌفؿؾي ؼبممايدؼؼي

مؼبممعرتمبفاظيتممحداثاأل م.اعمخرـبذظؽماظؼصر تؾؽماظؼطيمػلممعو.

اظػرتةمؼبمموٌوذامأصؾحمروػرمشرؼؾـبوماظؼصرإظبممطقػمدخؾًوماظلقداء

م.مٌوذامؼعشؼمتؾؽماظؼطيومريةاألخ

م

محريةم متـري مأدؽؾي مغظرغوراؼبممطوغً مصؾق ممبوظػعؾ مظقجدغوهمإظب روػر

مبوألعريةسوذًؼ مظؿؾؽماظؼطيماظلقداءمؼـودؼفو مامعـماألظؼوبطـريـبوماظػوتـيومو

مبعوذؼياظيتم متؾقؼمإال متؾغضماظؼطيوم،ال اظذيمماظقضًؼبمراؼبممٌوذا

م!تعشؼمصقفمروػر
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ؼلتلممإغفم،ضبودثفماظؼصرمطلؼبممإظقفؼلتلممومصنغفمملمؼعدرمصعًؾإنمروػرمتغقمب

مدؼؿمؼؾقٌرطـماٌؽؿؾيماظؼؼبممعـمأجؾمأنمؼؿصػحومعـمأجؾماظؼطي

م.متؾؽماظؽؿىماظصػراءؼبم

م

مأحسمب مشريمرؾقعلراؼبممظؼد مأعرـبا معـمحقظفمبلنمػـوك مؼدور عـمػقم..

مػذروػر مغػلف مؼللل ممل مإغف مضؾؾ؟ معـ ماظلمال مأتكوما مأؼـ م؟؟عـ

م

ؼعؿؾمومجمعـمطؾقيماظطىدبرمبم،ةالمؼعرفمسـفمدقىمأغفمعـماظؼوػرإغفم

مشرؼؾيوماظقحدةؼبممععف مبطرؼؼي مأغفمؼبممميؿوز ماٌؿـوضضوتمطؿو عبع

ؼبممصبقدماٌـوضشيمشريمأغفداخؾفمؼبمموالمؼؾقحممبوجدهباممذكصمشوعض

عقرهماًوصيمأأوممالمؼذطرمأغفمتؽؾؿمسـمسوئؾؿفراؼبممإالمأنم،األعقرماظعوعي

م!أرػوهلوماظلؿونومهلشمسـمخوظؿفامايدؼٌمادقىمػذ

م

موػل ماظطققر مصقت مخقارره معـ مؼقممإظبممتعقدماغؿزسف مبعد أسشوذفو

وػقمؼـقىممفشؾؼماظؾوبمعـمخؾػاظؼصرموأإظبممتقجفومؼومصم،حوصؾمبوظعؿؾ

معؽؿؾؿفماظشوئؼي.ؼبممضضوءمتؾؽماظؾقؾي

م

*  *  * 

م
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م

 (7 ) 

 
ماهلودئي مسؾكمضرؼؿـو ماظؾقؾ ماظػالحقنومحؾ مسؿؾمإظبممسود مبعد بققتفؿ

صؿفؾسماظعوئؾيم..مادؿؼؾؾؿفؿمغلوءماظؼرؼيمبطعومماظعشوءومايؼقلؼبممذوق

ماظطعوم معوئدة محقل مبدؼبممعبقعو مواغلفوم إظبمجقارػؿمومؼعترابط

 .مذاتماظرائقيماظعؿقؼيمعصوبقحماىوز
م

مظؿصـعمسؾقف ماظـور ماظزوجي اظشوىمصالمؼؾؾٌماىؿقعمحؿكمصبدوامموتقضد

إغؿفوءمػذامميذنماظعشوءمععؾـريةمتقضعمأعوعفؿمثؿمتمأضداحماظشوىماظصغ

مصال مماظققم مصقفذلء متؿقزع مصقػقي مدفرة مإال ماظؾفؿ ماظعوئؾي متػعؾف موأخر

ماظذطرؼوتوماظـؽوت مأغغوم مسؾك ماىؿقؾ.وماظضقؽوت مضصصماٌوضك

م

مم،ودطماظؼرؼيؼبممػـوك مايٍ ماظشوىمظمعفدياعؿدتمؼد ؿؿـوولمضدح

اٌؽقغيماظؿفؿفومععمسوئؾؿفماظيتممدمسيظمإثرموجؾؿفماظؾؿمبػقمؼؿوماظلوخـ

ومدـقاتمصؽونمابـبمعشرأعومػذاماظطػؾمذوماظ،مؿأبـوئفوميألربععـمإخقتفما
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اخؿػكمعـمتلعمدـقاتماظذيممروردماىـماظشقخمسؾدماظؾطقػمألخقف

م.موسـفمذقؽـبأحدمموملمؼعرف

م

بقًمسوئؾيمعـماظطرازمؼبممؼلؽـمععفؿوم،أطربمإخقتفميجمعفدوطونماي

م.ماٌصريماظرؼػمؼبماٌـؿشر

م

مرصعمحوجؾقفومثؿمربًمسؾكمبطـفميارتشػمثالثمرذػوتمعـمضدحماظشو

م.مضدمضوضًمسقـوهو

م

مإظقف ممسزؼزةمغظرت ماٌغؾلمضداحألامألمتوػل ماظـوغقيمبوظشوي مظؾؿرة

محقهلو ماظؿػقا ماظذؼـ ماظصغور ماؼبممظألوالد مأن مبعد مغصقؾفؿ مذربغؿظور

م.ماظؽؾور

م

مؼرؼدمأنمصؼدمأ..ماسزؼزةمتعرفمزوجفومجقدـب درطًمسؾكماظػقرمأنمزوجفو

مأنمؼللظفمأحدػؿمصقغريمجؾلؿفوم،وؼؼقلمذقؽـب ؼصؿًمحؿكمومظؽـمؼـؿظر

مأعوطـفؿ ماصطػقا مضد ماٌلرح مأنمعبفقر معـ مومؼؿلطد ذاغفؿمآادبذت

م ممذػؿقفمظقضؿمدؿعداداالوضعقي موػقمصقفؿمبصرهمىؼؼؾخملوماعؿعوضؼب

مم:مطـؾيمسوظقيمثؿمؼؼقلمسؾكمصبؾس

م!ذلءمال-
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ماظطر ممازػذا معرارـباظذي مظـػلف موتؽرارـبؼؼقل ماا مأغً مأنمظقالمصضؾألا

م.مبعدمؼؾؿلؿمملمايظ

م

،مفضدمؼلؿػقدهماٌرءمعـمصؼريمالمصبدمعومؼلطؾاظذيممالمضبىماظػؼراءمصؿو

م!صقفمؼعقشاظذيمماظزؼػمحفؿمؼدركمصبعؾقغفمغفؿألمشـقوءألوالمضبىما

م

ظرزاقمسؾدما،معصوئىمأػؾماظؼرؼيؼبمموؼعقشمأعبؾميظوتمحقوتفمعؿشػقـب

ومسـدعومعوتًمبؼرتفماظلؿقـيمتظوػرممبقادوتفمبقـؿومطونمضؾؾفمؼرضصمصرحـب

معغؿقعـب مطون مأن مرآبعد مطؾؿو متؽربو ممتلؿـومػو ماظػالحنيأو ػؿموممسع

متؾبدرقب مال ماظعفػوء مبؼرتف مبقـؿو ميؿـبظؾـبمميدحقغفو مهؿؾ موال م!وو

م

مومخوصيمطؾؿومغظرتزوجمعـماعرأةمعبقؾيمطونمضبلدهمأؼضـباظذيممغوصرو

مسزؼزةزومإظب ماظعورلاظيتممجؿف مسؾد مدؾقؿممػريخمتشؾف ماٌرحقم ضصر

اعرأةمعبقؾيمالمتـفىم،مامسـدعومسؾؿمأغفومالمتـفىومذدؼدـبصرحـبمحؽبصركبم،بوذو

مسقـقفم مبلحفور مؼرعقفو مأن مصؾقسمحبوجي مظذا متـؿر مال مسؿالضي عـؾمشبؾي

م!ايوضدتني

م

.م.جمعفديوسؼؾمايؼبممؼدوراظذيممعـمأػؾماظؾقًمعوأحدممملمؼعرف

مبو متعؾؿمأغف مزوجؿف مضقػمدقدققبملمتؽـمسزؼزة ؼبمماظؾوبمسؾقفؿمغؿظور
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أبـوئفمإظبمأحدممجمعفديواظؾوبمأذورمايمقؽبسـدعومدؾبو..متؾؽماظؾقظوت

ماظؾوب مؼػؿح ماظضقػومأن ممؼدخؾ مظف.إظب مؼؿففز محؿك ماٌـدرة

م

منمؼدخؾمسؾكماظضقػماىوظسضؾؾمأمرؾىمعـمسزؼزةمأنمهضرماظشوي

م.اظؾلقطياٌـدرةمؼبم

م

مـبمأػاًل" معرحؾوودفال ممؼو ماظطؾقىؼو ماظـيبمحضرة مسؾك مصؾ م."اظؾفؿ

م

مو مروػر ماظشكصابؿلؿ مػذا مغقع ماظػقر مسؾك مإأدرك مرخقصم، معـول غف

مواضعـباظذيممظؾػالح مظـقؿبؼعقشمحقوتف مظألدقود مخدؼف ممؾمعصؾقيو دصعمأو

مالمتلعـفمبدؼـور.واظذيممضرر

م

ؾعفومسؾكموجفميمضقؼيمثؿمؼطمتـكمظقمؼلؿطقعمأنمؼؽقرمؼدؼفمظؿصـعمضؾض

ضـوسوتفمعؿـوولمامسـموظؽـفمحوصظمسؾكمابؿلوعؿفمبعقدـبم،وقماظؾعنيصَّػذاماأل

م:موضولماظداخؾقي

ماظصالة- ماظلالمومسؾقف معـقمب.. محاظؾقً مؼو مبلصقوبف م.ور معفدي مج

ماظعشوءإ- ممواهللماظعظقؿمالبدمأنمغذبحمظؽمبؼرةم،ذنمسبضر مخروف.أو

مح- مؼو مآتلمإوال متعشقًمضؾؾمأن مظقؽجمعفديمظؼد ماظشويم، ضؾقؾمعـ

مؼؽػل.
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معفديوغودىماي ممج مثؿ ماظؾوب مصدضً مسزؼزة ماظشويسؾك معـفو متـوول

معوممروػر.وضعفمأو

م

عقضقعمؼبمماظقحدةمأغؽمترؼدغلؼبممعبعيماٌقزػمسـدغومبؾغينأ-

مالمضدرماهلل؟مػؾؽمدقءفبعـمأأحدـباممػؾمأصوبم،نمذوءماهللخريمإ..مػوم

عرلبمردتؽمأل،مإمنومأجؾفـمأامعومأردتؽمعالمؼومحضرةماظطؾقىمظقسمػذ-

مر.خآ

م؟وعومػق-

مراؼب.معرمخبصقصمصدؼؼؽغفمأإ-

م

ابؿؾعمرؼؼفمثؿم..معؽوغفإظبممعفمأعوممروػرمثؿمسودضدمبومطقبماظشويأعلؽم

م:معومظدؼفمبدأمؼروي

م- معضًاظؼصي مدـقات مظؿلع مأم،تعقد مرأؼً مسؾدممخلسـدعو اظشقخ

مذقؽـبسرفمسأدواتمأخرىمالمأومظؾطقػموػقمميلؽمبلسقادماظؾكقرا ومـفو

م!ؼطردماىـم-رغبفماهلل-صؼدمطونم

م

مضؾقاًلمتػوجل مضوضًمسقـوهمروػر مؼطؾىمعـمايٍمعومثؿ أنممفديطلغف

م..مؼشرحمأطـر



-72- 

 

ماٌقادومعؾؽرةمضبؿؾمأدواتفمدوسيؼبمماًروجمعـماظؾقًمرادمأخلأ-

ؼـمتذػىمؼومأإظبممدلظؿفوموضػؿفصلم،رؼقدفماًوصيؼبممؾفوؼلؿعؿاظيتم

مصلخربغل ماظؽؿؿونؼبممعراألمأنمذقكـو مشوؼي مذاػىمحدثين.. إظبممأغف

ثؿمأعرغلمأالمماظؾقؾؼبمماظؼصرإظبممغفمدريجعمظقعقدوأم،ضصرمدؾقؿمبوذو

م.درهمأصشل مذػىمأ. مظقاًلإظبممخلوػؽذا مثؿمسودمإظقف مضولماظؼصر مطؿو

م.مناآلإظبممملمؼرجعو

م

ماخؿػوئف مم،دؾقعبلمبعد مسـ مايؽقعي مأبؾغ ماظصوويمإالمضررتمأن دؾقؿ

مهلل.اإظبممصػقضًمأعريمبقصوةماألخريسؾؿًممأغين

م

مأضقلمظؽمؼومحوجمعفدي- م،دريجعمبعدمذظؽومصؾعؾفمدوصرمالمأدريمعو

م ممعووظؽـ مبوخؿػوئف؟مصبعؾاظذي مسالضي مظف مظؾؼصر مذػوبف مأن متظـ مؽ

م

ممجمعفديورتمععوملماألدػمسؾكموجفمايزف معؾوظغي ثؿمبرضًمبصقرة

م:مضولومسقـفمصفلة

أنمدؾقؿمبوذومرؾىمعـفمأنمظلممؿسػم،عـماظؾقًمضؾؾمأنمؼغودرمأخل-

م!ضؾقمداخؾماظؼصرؼبمموومعدصقغـبامصرسقغقـبؼػؿحمععفمطـزـب

م
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ومزؾمػودئـباظذيممصؿًمؼراضىمعالعحموجفمروػرم،بعدمأنمأغفكمعبؾؿف

م.تشقبفمابؿلوعيمشوعضيمظقسمهلومععـكمربدد

م

م!أغومبذظؽموعومذلغل..مػذاماظلمالؼبمماسذرغل-

مألغؽمصوحؾف.-

مـ؟صوحىمع-

مر.ؼلؽـماظؼصاظذيمميضرةماظطؾقىمغًمصدؼؼأ-

فماظؽـزمرمدؾقؿمبوذوماٌدصقنمهؿػقمغػسمضصراؼبممػؾمتؼصدمأنمضصر-

مػرسقغل؟اظ

م

مغعؿمػقمطذظؽ- أنمأسرفمعؽونمجـيمؼبمملأرؼدمعـؽمأنمتلوسدغو..

مأخل.

مأ- مأخقؽوعو ماظؼصرؼبممدراكمأنمجـي مػذا مؼؽقنمعوت؟؟ مأيؼبممضد

م.صاًلملمميًمأأوممخرآمعؽون

مسؾكمؼأ- ماظؼصرؼبممؾؽبِؿُضمخلأنمأعـمؼنيمغو مػذا إظبممذػىمأخل..

أغومأرؼدمأنمأسرفمعؽونمجـؿفموأنموم،كمؼومحضرةماظطؾقىاظؼصرمثؿماخؿػ

مجؾف.عوتمعـمأاظذيممرىمعوأ
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أغًمترؼدماظؾقٌمم،خقؽـمأنمتؾقٌمسأغًمالمترؼدمأ..مذنصفؿًمإ-

مدؿطقعمعلوسدتؽالمأمجمعفديودػمؼومحأغومآم؟!سـماظؽـزمأظقسمطذظؽ

مؼبمذلء.مصقدكأعومأغومصؾـمأم،ومارؾؾفمعـمصوحىماظؼصرردتمذقؽـبإنمأو

م

مػؾمػذامآخرمطالممؼومحضرةماظطؾقى؟-

م

مؼرعؼف مروػر مأومزؾ متضقؼون مأومطـرسقـوه مثؿ مػودئيطـر مابؿلوعي مابؿلؿ

م:مضولمظفو

أحدـباممخربظـمأمغوأو..مجمعفديمػذامآخرمطالممسـديوغعؿمؼومح..مغعؿ-

..مإظبمأحدمصدركموالمتؾقحمبفومؼبمألعقرعؾمأنمتؾؼكمتؾؽماسؾكمأو

مصدضين مأم ماظؿعوعؾمعع مطفذهصنن ماًطقرةشوؼؼبممعقر مي مزين.. مػذا

م.صؾؿـسماظؾقؾيمبلطؿؾفوم..مبؽ

مخل؟!نمأغلكمدعوءمأأظلممػؾمتؼقل-

م

مضقؽمروػرمبلكرؼي:

مإ- متلؿطقع مرجؾأغؽمال مؼو ماظؽـز متـلك مومن اظذيممخقؽأظقسمدعوء

م.ؼـؿومطوغًهؾؾًمجـؿفمأومتقصكمعـمتلعمدـقات
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ماي معفديادؿشوط مروػرشضؾـبموج مطالم معـ مؼؿومو مذظؽمصؼومممل قؿؾ

نمحؿكمؼلؿطقعمنمطبرجماآلسؾقفمأوم،اظقضًمتلخرموأخربمروػرمأنم،وواضًػ

م.ماظقحدةماظصققيؼبممعؾقؿفإظبممعقدةاظ

م

خريةماظؾقظيماألؼبممغفمعولالمأادؿعدمظؾكروجمعـماظؾقًمإومضوممروػر

معفديأسؾكم مدقومذن مأغف مطـريـبأخربه مأخربـدم مأغف مظق مما م!بوظؽـزأحدـبا

متركمعفد مؼطؾؼمصػريهومعضكومؼغؾكمعـماظغقظميثؿ ماهلقاء.ؼبممػق

ممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

م

م

 *  *  *م

م

مممممممممممممممممممممممممممممممممم

م

م

م

م



-76- 

 

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م



-77- 

 

م

 (8 ) 

 
ظؽؿىمؼؿصػحمعومذوءمعـماماٌؽؿؾيمؼـؿؼلؼبمراؼبممػذاماظقضًمطونمؼب

معلؿؿؿعـبومػذا مػذا مظذمبؼرتك ممبو مأروومو معـ ماٌعورفب اظعؾقممومغقاع

مماٌؿـوثرة ماٌؽؿؾيؼب ممأرجوء ماظـوأإظب ماغػؿقً مواحدةن معرة مصذة

مضقيو مػقاء مماغدصع مصلإظب ممعدرايفرة مضبؽؿمإظب محؿك اظـوصذة

م.مشالضفوإ

م

ومأوراًضمرطونماٌؽؿؾيمصلؼطمعـفومطؿوبمضدؼؿمؼضؿتعـرمبلحدمأأثـوءمعرورهم

 ..طـريةمعؿـوثرةمدؼطًمعـماظؽؿوب
م

متؾؽماألوراق مأخرىؼوماسبـكمظقفؿع معرة مأإظبممعقدػو مظقال نمعؽوغفو

م.مقفوعومصماظػضقلمجذبفمظقؼرأ

م

مأعوعفإظبممسود ماٌؽؿىمووضعفو مؼـظرأ، مظفماظؽؿوبمصإظبممخذ مصبد ؾؿ

مصنم،وسـقاغـب مؼؿصػقف مؼؿقصلخذ مطؿوب مػق ماألذا مسـ اظؽـقزمومرواحدث
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ممياٌدصقغ مواٌؼوبرمؼب ماظػراسـي مسـ ماظؽالم موبعض ماألرض بورـ

وراءممعوومشريمذظؽمعـماظغقؾقوتإظبمماظعؾقؼيوماظعقاملماظلػؾقيومقياظػرسقغ

م.ماظطؾقعي

م

هموظقالماظؼصرموملمؼرؽبإظبممنمضدمغفمػـومعـذمأطقػمأومجذبفماظؽؿوبمبشدة

معو معـماظـوصذة مسـمػذانمدقعرفمذقؽـبوطماغدصوعماهلقاء وماظؽؿوبمرمبمو

م.مبعدمصرتةمرقؼؾي

م

مؼـظرأ ممخذ مؼب مصنذا مؼؾلاألوراق معو ماظقد مخبط مسؾقفو معؽؿقب م:مورضي

م

اظشقخمسؾدماظؾطقػمبؿطفريمأصـديمومضؿًمععمسزت..ماظصوويمأغومدؾقؿم"

مث مظقؾيتاٌؽون مأبقً مأغو موػو ماظعشوء مصؾقً ممؿ ماظؽـزؼب ؼبممعؽون

دــزلمماظيتمصؿقيماظؼؾقمظبمجقارياظؼدمييماٌؾقؼيمبوظؼصرموإايفرةم

م.مػذاماٌقسدؼبمماعـفومشدـب

اظؿقطقؾمطؿوممضراءةؼبممودلبدأمجؾسموحديوموأغومأاٌؽونمعظؾؿممتوعـب

م.ماظشقخمأعرغل

سؾؿمملمأطؿىمتؾؽماظؽؾؿوتموالمأأنمأصضؾمعـممؼلؾخمللموضيتمملمأجدمعو

سؿؼدمنمأاآلإظبممصلغوم،عومغػعؾفضقؽمسؾكمومأذامضرأتفومؼقعـبطؿؾؿفومظعؾلمإ
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صؿوذامدقكلرمم..نمأجربماألعرحؾؾًمأأمعزحي،موظؽـينعرمبلطؿؾفمأنماأل

م؟!ومعـماٌكوررةػبليموػبلقنمسوعـبذكصمسـدهم

م.م".م..ضراءةماظؿقطقؾماٌكقػمبدأاوماظقرضيومنماظؼؾؿتركماآلا

م

مبقدمعفؿزة سدممومخطوءمطـريةكمأصفـوم،اظظالموؼبممطونماظؽالممعؽؿقبو

م.مرضياظقؼبممأنمؼؽؿؾمعوراؼبمماظؿزاممبوظلطرمصؾؿمؼلؿطع

م

..مضدماتلعًمسقـوهومصوشرماظػؿمادؿـدمسؾكماظؽردلومزفرهراؼبممرجعأ

نمأممأ..مطبقػمعـمميلؽمبفذاماظؽؿوبمرادمصوحؾفومأنػؾمتؾؽمعزحيمأ

محؼقؼل م.األعر معوذػإظبممضػزت. مصؽرة مـف موإ.. معـ مروػر متؾؽمغف ضع

مظعـوتفؿومامسـماظػراسـيغفمطونمضبدثفمطـريـبوخبوصيمأاظقرضيمحؿكمطبقػفم

م؟مدمذظؽأغفمتعؿمبأمممػؾمطونماألعرمصدصيمبرػؿعؼوو

م

عـمايؼمممتغينالاظيتممتؾؽماظؿؽفـوتمملؽب..متقضػمصفلةمثؿمحدمبثمغػلف

موذقؽـب مأغين.. مظق ماًؾػقيإظبممذػؾًمعوذا هؼؼًمعـمومتؾؽمايفرة

م.ماألعر

م

م!!وتؾـب

م
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ظدؼفمراؼبممنصؾؿمأطـمأسرفمأ..مظؽؿماظؼصيمومعـمؼرويغغعؿمأ..مضؾؿفومأغو

م!قؾبعدمعـؿصػماظؾمعؾفمؼؿقؼؼمعـموجقدمطـزمصرسقغلضقلمعومصبعـماظػ

خذمأ.مىوزعصؾوحماؽؿىمثؿمتـوولمترطفمسؾكماٌوماظؽؿوبراؼبممشؾؼأ

مغفوؼيماظؼصرإظبممؼلري اظيتممفرةماًؾػقيايصرأىممصؿحماظؾوبماًؾػل.

م.مأنمؼعرفمعومبداخؾفوؼبممؽرميظيملمؼػ

م

ماظصدأم،وطونماٌزالجمربطؿـب مصؼدمأطؾف مثؿمدخؾمراؼبممقفصؿ.. بلفقظي

مايفرة م.. مبفو مربطؿأايفرة ماألذقومثوث ماظؼدمييبعض اظـقوبموموء

م.ماظؾوظقي

م

..مخرىمصقجدمذطرامظػؿقيمضؾقمػـوضرأػومعرةمأوميمعـمجقؾفخرجماظقرضأ

أرطونمايفرةمأحدمماضرتبمأطـرمعـ..مخذمؼؾقٌمبعقـقفمصؾؿمصبدمذقؽوأ

م!األرضقيمبؼدعفمحؿكماصطدعًمبؼػؾموأخذمضبرك

م

ماظرتابمصنذا ماظؼؾقػلممغػضمسـمتؾؽماٌـطؼي مصؿقي طونماٌصؾوحم..

مالمؼقجدمأثرمظؾفقاء.ومىقمضومتؼرتاضصمرشؿمأنما

مؼعرفراؼبممبؾع مصؾؿ مثؿمحوولمأنمؼػؿحمبوبماظؼؾق مرؼؼف حبٌمحقظفم،

المأغفمملمؼـػؿحمصقجدمضطعيمحدؼدمضدمييمصقوولمأنمؼعوجلمبفوماٌزالجمإ

مطلرهأؼضـب مصؼرر مو مضطعي.. مومرصع ممػؿمبايدؼد مبفو مؼـزل ماظأن ؼػؾمسؾك



-81- 

 

م.مسروضفؼبممممعـمخؾػفمصؿفؿدماظدمنمؼلؿعمصقتمأضداضؾؾمأمظقؽلره

ظقمطـًمعؽوغؽم..مومبعدمعـؿصػماظؾقؾامصرسقغقـبطـزـبؼػؿحممالمؼقجدمسوضؾ"

مم."اظصؾوحإظبممالغؿظرت

م

مراؼبمماظؿػً مبطوػر مصنذا معلؿـدـببلرسي مسؾكمبوبمايفرةمؼؼػمخؾػف ا

م..ملوعيمشرؼؾيوسؾكموجففمابؿ

م

مدخؾً- ممطقػ مروػرإظب مؼو مػـو مادؿؽذان؟.. مبال مذظؽ متػعؾ مطقػ

مراؼب؟مصدضوءمؼوأظلـومأ..مػؾمأدؿلذنمعـمصدؼؼلو-

مضؾؾمذظؽ- مصعؾؿفو ومؾوبمطونمعػؿقحـبنماظأظلممطذبًمحنيمضؾًومظؼد

مأغين معؿلطد مخؾػلأموأغو مشؾؼؿف مبقيت.. مدخقل مسؾك متصر بغريممٌوذا

مؽ.ذظطقػمتؾقحمظـػلؽم..مادؿؽذان

مؽ.سؿذرمظأ..مظقمطـًمأسؾؿمانمػذامدقغضؾؽمعومصعؾؿف-

م

م..ماطـريـبراؼبممثورمشضىضوهلومبربودمممومأ

م

ومإمنومأؼضـبومملمتؿغريمهلفؿؽمصؼطومايدؼٌمؼومروػرؼبممهلفؿؽمتغريت-
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متصرصوتؽ مروػر.. متعد مممل مأسرصفاظذي ماىققؿ؟.. محبؼ مأغً معـ

مأغومروػر....مأالمتعرصين..مغوعـمأ-

م.ؼؼرتبمبؾطءمذدؼدمعـمراؼبػقمومضوهلو إظبممؼرتاجعراؼبممممومجعؾ.

م.اظقراء

مم

معؿعى- مصلغومإظبممأرؼدمعـؽمأنمتعقدومأرجقكمظقممسقًمأغو اظقحدة

من.دلصعدمظؾـقمماآل

مضضلماظؾقؾيمػـومععؽ.طـًمأرؼدمأنمأموظؽـين-

م

مراؼبممابؿؾع مأحسمأنرؼؼف مصؼد موجففمبصعقبي مؼؿغري مروػر مؼؽـم.. مل

ػؾمتؾؽم..مبالمعؾوظغيمخرذكصمآممأغفمؼؼػمأعوسمأح..مؼصدقمعومؼراه

ماظظالم مضرأهمعـموحلومػؾقدوتمعـمأثر مأممأنمروػرماٌؼبممعو ؽؿؾي

م..مؼؿققلمبوظػعؾ

م

م!!ؼؿققل

م

مغطؼمتؾؽماظؽؾؿيراؼبممملمؼصدق موأؼبممأغف مؼراهمداخؾف موصػمعو غف

م..مبؿؾؽماظؽؾؿي
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م..متعربمسؿومؼراهمأعوعفػلمموػؾمحًؼ

مراؼب؟- مبؽمؼو مشرؼؾـبذقؽـبمػؾمرأؼًمعو مصلغًمتـظرو طلغؽمومبغرابيظلممو

متراغلمألولمعرة.

م

مؼعرف مؼومبراؼبمممل ماآلذا مؼرؼده معو مصؽؾ مؼصؾرد مأن محفرتفإظبممن

عفمعـمؼؼػمأعواظذيممءماظغرؼىأنمطبرجمػذاماظشلومؼغؾؼفومسؾكمغػلفو

م.مخرىاظؼصرموالمؼعقدمإظقفمعرةمأ

م

مؼو- ممدلخرج مؼإراؼب مػذا مطون من مادؿداررضبؽ. مثؿ م.معضكومغطؼفو

م

بلقطيمحؿكمدخؾماظؼصرمصلؿعممخطقاتماظصعداءمثؿمدورراؼبممتـػس

نمروػرمومأحسمأعومسـدومسؿقًؼؼػؿحمثؿمؼـغؾؼمصلخذمغػلـباظؼصرمبوبمصقتم

م.مجمعـماظؼصرخر

مسؾكمأنمؼعقدمإظقفوشؾؼفأومايفرةإظبممسود ظقؽؿؾمعوممخروضًمآؼبممو

م.مابماظؼصرمظقطؿؽـمأغفمعغؾؼمجقدـبوبإظبممذػى.مدأهب

مترماظيتممطؾماألحداثؼبممػقمؼػؽرومشرصؿفموادؿؾؼكمسؾكمصراذفمصعد

م.مبف

م
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ماظؼصرمبفذهماظطرؼؼيإظبممطقػمدخؾومعؽوغفومطقػمسؾؿمروػرمبلعرماظؽـز

م!!ضداعفايفرةموطلغفمالمؼلريمسؾكمأإظبممفتقجو

ماظصؼر متذطر ماظلقداءومطونمؼدقمسؾكمغوصذتفاظذيممصفلة اظيتمماظؼطي

محدمطؾريإظبممتشؾفمروػر مؼعؾؿمجقدـبإغ.. مؼؼددقنمف مطوغقا مأنماظػراسـي ا

م.ماظصؼقروماظؼطط

م

م؟؟اٌدصقنمهًماظؼصرػؾمظألعرمسالضيمبوظؽـزم

م

متظفر مملمتعد ماظلقداء مأنماظؼطي محنيمتذطر ظؼدماخؿػًمم،برضًمسقـوه

صلؼـم،ماألؼومماٌوضقيؼبممػوامألغفمملمؼالحظماخؿػوءوموادؿغربمطـريـبمتوعـب

 ؟ذػؾً

م

مفماظـعوس.شؾؾؽبأنمإظبمممزؾًمتؾؽماألدؽؾيمتراوده

م

مادؿقؼظ مدورعراؼبممسـدعو مضؾؾمأنمؼذػىإظبممعـمغقعف إظبممعؽؿؾؿف

م.ذظؽماظؽؿوبماظؼدؼؿؼبممبدأمؼؼرأوماظعؿؾ

م.رامبوظؽـزماٌدصقنمهًماظؼصظؼدمصورمعلخقذـب



-85- 

 

ماظػراسـي م..مهلؿفؿآومسوداتفؿومطونماظؽؿوبمؼؿقدثمسـمطـريمعـمأخؾور

م

عـؾقهمسؾكمػقؽيمومعؾفماإلظفماألوحدجومسؾدهمأخـوتقناظذيممنأتقامفذص

بقدمأدعقيمتـؿفلممرأسمصؼرمثؿمبعدمذظؽمسؾكمػقؽيمضرصماظشؿسمبلذعي

م.م.ممتلؽممبػؿوحمايقوة

مم

مػذا مأعو ممو مواجفيماظذي ممتـؾ مضوسدة مسؾك مؼربض مطؾى مػقؽي سؾك

مطؾىأحقوغـبوماٌؼربة مرأس مؼؽقن مأغقبقسمحوعلومو مصفق مإغلون مجلد

م!قًػومسؾكمسبقمعوطونمعـظرهمزب..محورسماٌؼربةو

م

آهليمأحدممػقرجؾمبرأسمصؼرممميـؾمسؾكمػقؽياظذيممر"دقط"وماإلظفم

مضدعوءماٌصرؼني موطونمإظفماٌقت، اظػؿممطونمظفمدورمؼبمرؼقسمصؿح،

م!ظؾؿقتك

م

معـطؼي مؼب معصر مؼبممشول ماٌقت مطنظف مدقطر مسؾودة ،معـػماغؿشرت

معـذ ماٌؾقك مؼدصـقن ماظؼداعك ماٌصرؼقن مطون ماألومحقٌ ظبماألدرة

ػلماٌكصصيمظدصـمصراسـيمعصرمؼبمذظؽمدؼورةمموطوغًمعـطؼي،مػـوك

ماظعصرماألول أومم"دقطر"مؿ"معـمادومضبؿؾمادؿماٌـطؼيم"دؼورةورمب،

م.م"ردقض"
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ؼبممذتفطونمؼدقمسؾكمغوصاظذيمماظصؼرراؼبممتذطرم،تؾؽماظؾقظيمؼب

ماظـوصذةومتؾؽماظؾقؾي مطلر مجوػدـبا مضبوول ماظغرصيومطقػمطون م!!اضؿقوم

م

مادرت ماٌلؿكم"بودؿقً"سكماغؿؾوػف مايىمواًصقبي طونماظذيممإظف

مسؾ مِضك مرأس ماعرأةػقؽي موجلؿ مط معـم، مطؾ مؼعوضؾقن ماٌصرؼقن طون

مِض مبعؼقبيؼمذي ممتصؾمًطو، ماٌقتإظب مطوغقاممحد مضط مميقت وسـدعو

مايداد مسؾك مسالعي محقاجؾفؿ ماٌقؿيمضبؾؼقن ماظؼطط إظبمموضبقظقن

م.متقعقوواع

م

مبعلؿؿؿعـبراؼبممطون مصػقوتماظؽؿوبوو موادؿغرضؿف م مأغفممظؼراءة مؼشعر صؾؿ

ضؿقصفمومارتدىمبـطوظفماألزرقومرمسـمسؿؾفمبـققمغصػمدوسيمصؼومتلخمب

ماظقحدةماظصققي.إظبمماغطؾؼومبلرسي

م

*  *  * 

م

م

م

م

م
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م

 (9 ) 

 
م ماظطققرحني مأدراب مواغطؾؼً مبوظزوال ماٌغقى ممشس إظبممأذغً

مبوظدفء متـعؿ مُأومأسشوذفو مملؽبدِداظراحي ماهلودئياظلؿور مسؾكمتؾؽماظؼرؼي

ؼبممبعدمؼقممرقؼؾمعـماظعؿؾماظشوقمبدأماظػالحقنمؼعقدونمبوٌوذقيو

جؾليمومصبؿعفؿمسشوءمبلقطمايؼقلمظقـعؿقامجبؾليمػوغؽيمععمسوئالتفؿ

 .ممسرمصقػقي
م

ماظقضًمؼب مومذظؽ ماظعومل معـ مجوايمطونمخراآلضرصماظشؿسمؼدغق

متومؼبممؼراضؾفمعفدى مدؽقن مزفره، ماظؿقتماٌطؾيمذفإظبممؼلؿـد رة

م.سؾكمجرفماظرتسي

م

مام مدارهمم،بداخؾفمتؿصورعمصؽورألطوغً مصبؾسمأعوم مطقػمطون ؼؿذطر

م،دؾقؿمبوذوإظبمماظذػوبمياظشقخمسؾدماظؾطقػموػقمؼـقمحنيمصؿحماظؾوب

م!اظشدؼدمػؿؿوماالمطقػمطونمؼؾدومسؾقفو
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مدلظف مأغف مضولمظفؼبممأشؾظمسؾقفوموظقال موال مأجوبف أؼـمإظبمماظلمالمعو

م.موعوذامدقػعؾمؼذػى

م.ماٌدصقنمهًماظؼصرمأنمؼعؾؿمحؼقؼيماظؽـزميجمعفدووضؿفومعومطونمظؾق

م

ماظـؼطي مأبؾغ مظق مبقده موطون مأخقف مٌقت مؼؿلمل معـممأخذومإغف حبؼف

مأيمظؾؾالغمؼؽـمصؾؿمعوتمخريألامأنمظقالمدؾقؿماظؽرباءمابـمضطوسلإلا

مػؿقي.أ

م

عوتمأخقهماظذيممنمػذاماظؽـزإم..قلخذمبـلرمأخقفاآلنمصؼدمحونماظقضًمظ

ممعـ ماظـوسمبفأجؾف مأحؼ ماٌومػق ماٌلؿكملؿلجرظقسمػذا ماىدؼد

مروػرموالمحؿكمصدؼؼفراؼبم مضؾىماياظذيمماظلوخر جموملمؼرتحمإظقف

م.مزؼورتفموخبوصيمبعد..مررصيمسنيميعفد

م

مؼطؿع مظـػلفؼبممظؼدمأحسمبلغف مؼـقوماظؽـز معؿكمسؾقفمدؿقالءالاميأغف

مم.اظػرصيظفممحوغً

م

م.."ال"

م
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مايغ معفدوطؼفو مإرادةميج مسقـفومبال مبرضً معصؿؿـب.. مسؾكطون أنممو

م..مضبصؾموحدهمسؾكماظؽـز

ماظذػؾقي مصرصؿف م..إغفو مصرسقغ. مؼرؼدملطـز مذظؽمحؿكمأمصؿوذا معـ طـر

موؼ معطوععف ماظؼرؼيمصققمعؾقضبؼؼ معـممراضلألاميؼشرتومأػؾ وؼصري

طؾريةمعـممعزارعومامحبدؼؼيرمبومضصرـبأوممامطؾريةدارـبمؼؾينوماٌالكماظؽؾور

مبني ماظعؾقو ماظؽؾؿي موتصريمظف ماظقجوػيؼبمماٌـوصلنيمظفمأضراغفماٌوذقي

م.اٌولو

م

صفقم..مظؽـمطقػم،ققصؾمسؾكماظؽـزظاظؼصرمإظبممضررمبنيمغػلفمأنمؼؿلؾؾ

معؽوغفمال م.ؼعرف مصفق. معلوسدتف مؼلؿطقع مطون مظرمبو ماظطؾقىمروػر مإن

موطبرج ممؼدخؾ مؼلؿطقعإظب مصال مػق مأعو متوعي محبرؼي اظدخقلمماظؼصر

م..ماظؽـزمإالمعؿلؾاًلموععرصيمعؽون

م

متقصمب مصفؾ معدصقنمهًماظؼصر مطـز ممثي مأن مؼعؾؿف معو مطؾ ؾمروػرمإن

م؟؟راؼبمؾػؾمتقصمب..م؟؟ٌعرصيمعؽوغف

م

م!البدمعـمأنمصبدمودقؾيمتؼربفمعـمػدصفمبلضصكمدرسي

 *  *  *مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم
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م

مممممممممممممممممممممممممممممم

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

مممممممممممممممممممممممممممممم

م

م
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م

(10) 
 

مظقاًلمؼب ماظقاحدة ماظماظلوسي معـؿصػ ماظصققيمبعد ماظقحدة مطوغً ؾقؾ

مبك ماظضػودعربوصرة مغؼقؼ معـ ماٌكؿؾطي ماألصقات أصقاتمومالف

م.ماظصراصري

م

ماظقحدةأ محدؼؼيومعوم مػـوك مصقفمحقهلو ماظشفرياتتؿؾعـر مبعض مو

م.معـماظؾقصمطـريومايشوئشو

م

مادؿؼؾولماٌرضكمعـممؼب مصقفو مؼؿؿ موادعي مػـوكمررضي ماظقحدة عؼدعي

فوؼيماظطرضيمغوؼبمم،سؾكمؼلورماظطرضيمػـوكمحفرةمظؾؽشػ،مأػؾماظؼرؼي

محفر ماٌؼقؿنيود مظألرؾوء ممتني ممػؿوماظقحدةؼب مروػر.وراؼب

م

مؼبمإحدىمأعومروػرمصفقمؼلؽـ،مصؼدمادؿلجرماظؼصرموسوشمصقفراؼبممأعو

محنيمؼـووبمظقاًلراؼبممصقفوملرتؼحايفرةماألخرىمؼومػوتنيمايفرتني

م.ماظقحدةؼبم
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مطؾرية..مغرتبيمتؼقؿمػـومبصػيمدائؿيؼؿؾؼكماٌؿرضيم)سطقوت(ممممرضيمع

م متؿزوجوماظلـؼب معـػصؾيممل محفرة ممهلو ماظطرضي.ؼب مأول

م

ماٌقجقد م)اظؽؾقب( مضقء محقل مغقع مطؾ معـ مايشرات ؼبمماظؿػً

مصوغوماظطرضي مظؿضلبدمقسمزجوجلػق متؿقػٍ مبـقرة ماٌؽوناخؾف م.مء

م

مذظؽماظقضًؼبمماظؼرىإظبممملمتؽـماظؽفربوءموصؾً طوغًماظقحدةم.

م.مبؿؾؽم)اظؽؾقبوت(متفومظقاًلضوءؿؿمإت

م

تؾؽماظؾقؾيمملمؼزسففمػذامايصورمؼبممطوغًمعـووبؿفاظذيمراؼبممإالمأن

مأزسففمبشدةوم-أصقاتماظصراصريمومغؼقؼماظضػودعم–ضطم أضضمبمومإمنو

مبطـنيمرػقى معصققبي مظؾػؿؽمبعروضف متؾؽماألغقوبماىوػزة م.معضفعف

م

ؼبممدقىمأنمؼؼقممعـمسؾكمصراذفمظفمحاًلراؼبممػذاماظؾعقضمملمصبد

ماظؽشػمظقفؾسمسؾكمإظبممؼذػىوماٌلؽـماًوصمبوظقحدة حفرة

ممؼؼرأوماٌؽؿى ممطؿوبفؼب مععفاظذي مجؾؾف مبوظلقر.. ماًوص ماظؽؿوب

م.ماظػراسـيو

م

مػ مؼؽـ ممـوكمل مؼب مإالأحد مماظقحدة مسطقوتوراؼب اظيتمماٌؿرضي
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م.ماسؿودتمسؾقفاظذيممبؽيمبوظؾعقضغقممسؿقؼمشريمسوؼبممظؿغطمادؿلذغؿف

مم

اظؼوػرةمإظبممظؼدمشودر..ماظقحدةمتؾؽماظؾقؾيؼبمماملمؼؽـمروػرمعقجقدـب

مإوضوم،وصؾوحـب معػوجكءل ماظلؾى مؼعقدمن مأن ممسؾك مؼب م.ماظغدعلوء

م

ممطون معؽؿجوظلـبراؼب مسؾك ممؾفو معـفؿًؽؼب ماظؽشػ مموحفرة ضراءةمؼب

خؾورمسـمأمطوغًمهؽلواظيتمماظػصقلمعـفطؿؾمبعضمطونمضدمأ.م.طؿوبف

ماظلقرسومعؾقطفؿوماظػراسـي مبومـ مسوعياظروحوغقوت م.صقرة

م

ماظػصؾ ممظؽـ مصقفاظذي ممؼؼرأ ماظؽـقزمناآلراؼب مسـ طقػقيمومؼؿقدث

م مررؼؼ مسـ ماألرض معـ متقضادؿكراجفو موطقػقي مبوىـ ملاالدؿعوغي

م.موـىمظعـوتماظػراسـيومذرورػؿ

م

مضعقػ مبصقت مؼؼرأػو مصلخذ ماظؽؿوب معـ مصؼرة ماغؿؾوػف م..مادرتسك

م

ظذظؽمم،طوغقامأربوبماظلقرموأػؾفومذدؼدمبلسومطونماظػراسـيمأوظقمضقة"

والمؼـػعمحذرمعـم..مايذرمايذر..متـؾشمضؾقرػؿومؼومعـمتػؿشمخؾػفؿ

مضدر مو.. مأمبعقنماهللأغو موظؽـمسؾقؽمأواًلم،وحاظػؿمبسطقؽماٌػؿوحمبؼدرة

ماأل متغؾؼ مطقػ متعؾؿ متػؿقفوأن مطقػ متؿعؾؿ مأن مضؾؾ م..مبقاب
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هررتمسػورؼًموماظشقورنيوماألبوظليم،مخرجًًقؽبِؿإنماألبقابمإنمُص

موإنمعبعًمضقةظـمومااألرضمصلودـبؼبممدفنيموسوثً ..ماسؿودـبومتغؾؾفو

مبوظلفمب مصؿؽ ماىون مخرج ماألضرانومونصنذا محرر مربؾقدق.. نمصنغفؿ

ماظػراسـي ماظعوبـنيومًدعي مسؾٌ معـ مضبردقغفو طقدمومطـقزػؿ

إالمصؾـمؼفدأمحؿكمضبررمومأنمطبرجمأحدػؿمايذرمايذر..ماظؽوئدؼـ

ماٌ موؼلؽـقن مؼرتطقنومؽونأضراغف ممال معـفأحدـبا مبفمؼؼرتب مصؿؽقا ..مإال

دلتؾقػومسؾقؽمأنمتغؾؼفمبؼػؾماظيتممصعؾقؽمبعدمأنمدبرجماظؽـزمبوظطرؼؼي

..مأسقذمبؽؾؿوتماهللماظؿوعوتمعـمذرمعومخؾؼ()مذاماظذطرعـؼقشمسؾقفمػ

م."..خداعفؿضبؾسمومصنغفمؼؽػقؽمذرورػؿ

م

ممسعفمصقتإظبممسـماظؼراءةمسـدمتؾؽماظـؼطيمحنيموصؾراؼبممتقضػ

م.مأحسمبقضعمأضداممتلريمبؾطء،ماًورجؼبم

م

مؼؼقم مظومػؾ م)اظؽؾقب( مضراءتفؼلخذ مؼؽؿؾ مأم مبوًورج معو ؼبممريى

م!اظؽؿوب

م..مذلءمال..مصقتمعرةمأخرىحؿكمؼلؿعماظمأخذمؼـصً

م

مصالمداسل مأنمؼؽؿؾمضراءتف مأنمػذؼبممظؾكروجماخؿور ماظظالممروٌو ا

م.ماظصقتمتقضػ
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ممسود مماظصػقيإظب مسـدػواظيت مبصقتمومتقضػ مضراءتف مؼؽؿؾ بدأ

م:معـكػض

م

،مطرمسؾقفمعـؼقذـبوسؾقؽمأنمتؿلطدمعـمشؾؼماظؼػؾمجقدـباموأنمؼؽقنماظذِّ"

موري ماألعقر ماظعؾلومؼودؼرمبمصنن مإال مؼعؾؿفو ماظؼدؼرمال مالم، ماىـ صنن

ماظذِّعغؾًؼمؼػؿحمضػاًل مسؾقف مأو ماٌـصقصمصوطؿؾف ،مثوبؽماهللمشريمعـؼقصطر

مالمؼغؾؼقنماظؼػؾمو ماظعقاممسـدعو مؼؼعمصقف بنحؽوممصنغؽمإنمالمتؼعمصقؿو

ممأبطلت مؼؿقررؼب مأن متلعـ مال ممشؾؼف مظقققمأحد ماٌؽونؼبمماىون

مأضرو مؼػعؾمؼلعكمأنمضبرر مأن مؼلؿطقع ماٌـؼقشموال ماظؼػؾ موؼؽلر اغف

مذظؽ..".ؼبمماظؾشرمعـمأحدفبمإمنومؼلوسدهومطرمضبرضفذظؽمبذاتفمألنماظذِّ

م

صبؾسماظذيممػذهماٌرةمجبقارمغوصذةماٌؽؿى..مسودماظصقتمعـمجدؼد

مصقفمراؼب مأصقاتمأ.. عـمم..ضداممهقممحقلماٌؽونعـماظقاضحمأغفو

م؟اظلوسيماظـوغقيمصؾوحـبوؼبممضرتابمعـماظقحدةؼرؼدماال

م

عـمماضرتب..مطونمؼرؼدمايفرةمعظؾؿي..مأرػلهوماظؽؾقبإظبمراؼبممسؿد

مظقـصً مماظـوصذة مورائفوإظب معـ ماظؼودم ماظصقت مطلرفب.. مػـوك ؼبممطون

متؾؽماظؾقؾيماٌؼؿرةمسلوهمؼرىمأيؼبممأرادمأنمؼـظرمعـمخالظف..ماظـوصذة
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م ماًورجؼبممعرؼىذلء م.. ماٌؽلقر معـمموبدأاضرتبمعـماىزء ؼـظر

م..موخالظفمظقالمأغفمالحظمأعرـبامشرؼؾـب

م

م..مؼؾؿعمعـمخاللمذظؽماظؽلرذلءممػـوك

م

م!إغفؿومسقـونم

م

مبوٌؽؿىمصقضعمؼبمماظقراءإظبمراؼبممارتدمب مواصطدم سؾكمصزعمذدؼد

مثؿمسؿدم..األرض ماظؽؾقبمضبوولمإذعوظفإظبممغفضمبلرسي تؾؽمؼبم..

مصقتـب مربدثي مبؼقة ماظـوصذة ماغػؿقً صبرمراؼبممصلدرعم،وسـقًػمواظؾقظي

..معلؽمعؼؾضماظؾوباظؿصؼًمبوألرضمعـمصرطماظػزعموأاظيتممأضداعف

م..مصؿقفبصعقبيمبوظغيم

م

م.سطقوت"..مسطقوت"

م

مبعـػإظبمماوف ماظؾوب مودق مشرصؿفو متلؿعم.. مال مسطقوت مأن مؼعرف إغف

مبصقٍتجقدـب مغودى مأغف مإال م.سوللبما مبقده. ماظؾوب مضبطؿ م..مؼؽود

م
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م؟رعوذامحدثمؼومدطؿق-

م

تػرطفومبقدؼفومحؿكمتؽودمدبؾعفومعـموػلممضوظؿفومسطقوتمبعقـنيمغوسلؿني

م.وربفرػ

م

مو.درضؿفأوممػـوكمعـمضبوولماضؿقومماظقحدةمالمأدري-

م

مضوظً:وماتلعًمسقـومسطقوتمعـماظدػشي

مطقػمؼومدطؿقرمأغومملمأمسعمذقؽـبو؟،مؼومخربمأبقض-

إظبمماظـظرمقرتػقمؼلومظؼدمصؿحمغوصذةمحفرةماظؽشػمبعدمأنماطؿشػؿف-

مايفرة.

مقبمعـماظطرضي.يظوتمؼومدطؿقرمدلحضرماظؽؾ-

م

ماظؽشػإظبمراؼبممأحضرتماظؽؾقبمودورتمعع محفرة راؼبممأوضػفو..

مأغ معـ مؼؿلطد مالحؿك مؼبممف مايفرةأحد مبلي.. مؼشعر ؼبممحرطيمصؾؿ

ماظداخؾ معغؾًؼ.. مايفرة مبوب مصقجد مععف مبوظؿؼدم مإظقفو م.موأذور

م

م
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مبؾطء ماٌؼؾض مؼومأدار مبعـػضؾؾف ماظؾوبم..دق مصؿح ماظغرصيم.. طوغً

معظؾؿي ممدخؾ.. مراؼب مبوظؽؾقبإظب ماٌؿرضي متؿؾعف م..مايفرة

م

ماال مرػقؾيومايفرةإظبممثـونغظر م!طوغًمعػوجلة معغؾؼي! مطوغًماظـوصذة

م!ضؿقومماظغرصيؽـمػـوكمأيمأثرمالملمؼو

م..مراؼبإظبممغظرتمسطقوتم

م

مر.اظـوصذةمعغؾؼيمؼومدطؿق-

ممعوذاومغعؿ- مأشؾؼم..ذظؽؼب مأغف مخرجالبد مسـدعو ماظغرصي.مفو معـ

مأي- مأمسع مدطؿقرمظؽـينممل مؼو مشرؼى مصقت مأنم.. معؿلطد مأغً ػؾ

ماظـوصذةماغػؿقً؟

م

متشؽؽ مأن مؼؿقؿؾ مال موػق مبغضى مإظقفو ممغظر ماظعؼؾقيؼب م..مضدراتف

م

م!ػؾمأغومذبـقنو..مغعؿمأغومعؿلطدمؼومسطقوت-

مالمأضصدمؼومحضرةماظدطؿقر- صعؾقـوممإجراءـبموظؽـمظقمأحؾؾًمأنمغؿكذ..

ماظـؼطي.إظبممأنمغؾؾغماظعؿدةمحؿكمؼردؾ
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نموظؽـماآل..مأخربهممبومحدثوماظعؿدةإظبمماظصؾوحمدلذػىؼبمماشدـب-

معـمحقٌمأتك ماظؾصمسود مأن موأتلطد مدقفمأخرج مؼوممسقدي.. ظؾـقم

م.مسطقوت

م

مممممممممممممممممممممممممم

م

م

*  *  * 

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م
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مممممممممممممممممممممممممممممممممم

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م
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م

(11 ) 

 
 ..ماظعؿدةمبقًإظبمموظقحدةمعؿقجفـبعـماراؼبمماظصؾوحماظؾوطرمخرجمؼب
م

مم:ػرمبوظرتحوبادؿؼؾؾفمذقخماً

ماظدطؿقر- محضرة مؼو ماتػضؾ مأػاًل.. مودفاًلمؼو ماظربطي... محصؾً

ماًمأػاًل- مذقخ مػرؼو ماظعؿدة.. معؼوبؾي ممسقًمطـًمأرؼد أعرمؼبممظق

مسوجؾ.

م.اتػضؾ..ماتػضؾمؼومحضرةماظدطؿقر..مؿـوولمرعوعفؼماظدارؼبمماظعؿدة-

م

ماألوزومأعوعفمدوحيموادعيمميرحمصقفوماظؾط..معـمبوبماظؾقًراؼبممدخؾ

ماظؾقًو مصقـ مؼلؿك ماظدجوج ماظؾقًمشب، مصقـ مسؿالضيؼؿقدط ..مؾي

م..مصـعماًؾزومظطفقماظطعوممػـوكمبوىقارمصرنو

م

ممم مجوغػـوك مصقفميبر ممدخؾ ماًراؼب مذقخ محخؾػ مظقفد فرةمػر
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مسؾكماألرض ماظعؿدة ماظػطقرومعؿقدطيمصبؾسمصقفو موضعمرعوم م..مأعوعف

م..مدؾؿمسؾقفوموضوممواضًػراؼبممصؾؿومرأىماظعؿدة

مأػاًل- ماظدطؿقرمودفاًلمؼو محضرة ممؼو ماهللمومغقرتـوومذرصؿـوراؼب طؿوب

ماظعظقؿ.

م

تؽودمتؼعمضكؿيمرأدفمطؾريةموسقـفم..موماظلؿنيرجؾمؼؾؾغمعـماظعؿرمتؼرؼؾـب

ؼؿقزعمسؾكماظذيممأصؾعماظرأسمإالمعـمبعضماظشعرماًػقػ..موعـمعؽوغف

عـماألؼوممصؿؾؽممالمذؽمأنمبطـفمدؿـػفرمؼقعـبو..مجقاغىمرأدفمعـمأدػؾ

متؿؿودؽمرقؼاًلماظعضالت ممظـ ماٌؿؽقعيموػل ماظدػقن مأرـون هوصر

م!حقلمبطـف

م

محقاظؽ؟طقػمأ..مؼومحضرةماظعؿدةمأػاًل-

بـًم..متلطؾمععلوممبدمأنموؾسواهللمال..مسوصقيومغعؿيؼبممايؿدمهلل-

الم.م..خرمعـماظؼشدةمبلرسيأحضري)اظػطريماٌشؾؿً(مورؾًؼومآ..مؼومصورؿي

مسلاًلمهضري معقجقد.. ماظعلؾ م.. مدطؿقر مؼو ماألرضماغزل اجؾسمسؾك

م.مو.ػـمجبقاري

م

اظعلؾموماظؼشدةوماظطعوممأعوعفمسؾورةمسـمطؿقوتمطؾريةمعـماظػطريمطون
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عـماظؾقضماٌلؾققممسددمطؾريوماظؼرؼشاىنبمومضطعم)اٌش(وماألبقض

م.ماظطؿورؿومعؿـقسيمعـماًضرواتموذبؿقسي

م.مومعـماظعؿدةسـمتـوولماظطعوممثؿمجؾسمضرؼؾـبراؼبمماسؿذر

متـووظفأث ماظؼرؼياظػطقمـوء مؼؿقدثمسـ ماظعؿدة مأخذ ؼشؽقمومخؾورػوأومر

م.مضؾؾمتغريمايولمسـمذيوماظزعون

مضدميـب- ماظدطؿقرمضبرتممبعضـوطـو محضر مؼو طونماظصغريمالمصبرؤموم،وبعضـبمو

ماظؽؾري مسؾكماظؿقدثمحبضقر ماآل.. ..منمصنغؽمترىماظعفىماظعفوبأعو

موزغـب مؼؼقؿقن ماظؼرؼياظشؾوبمال مظقجفوء مؼـورققػؿومو مأن مؼرؼدون مطلمنو

م!سرقأوممعؽوغؿفؿمبغريمجفدإظبممؼصؾقاو

م

جوءمعـماظذيممبوألعرمؼلؿعمطالمماظعؿدةمإالمأغفمطونمعشغقاًلراؼبممطون

م:منماغؿفكماظعؿدةمعـمصطقرهمحؿكمضولمظفصؿومإمأجؾف

مألبؾغمسـماضؿقومماظقحدةماظصققي.مظقؽؼومحضرةماظعؿدةمظؼدمجؽًمإ-

م

م..مصغرماظعؿدةمصؿف

معؿكمحدثمػذا؟؟-

مظقاًل- مسؿدةماظؾورحي مؼو محوولمؼبمموطـًمجوظلـب.. ماظؽشػمسـدعو حفرة

مؿقوممشرصيت.أحدػؿماض
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ممضصمب مطوعراؼب ماظعؿدةؾاظؼصي معلوعع مسؾك ممي مبشدةاظذي م..مادؿغرب

م

أحدممال..مالبدمأغفمظصمعـمخورجماظؼرؼي..ماظؼرؼيؼبممطقػمضبدثمػذا-

ماظؾؾد.ؼبممصبرؤمأنمؼػعؾمػذا

مسؿدة- موزقػؿؽمأنمتؾؾغماظـؼطيم،المأسؾؿمؼو مؼؼقعقنمبوظؿقؼقؼومػذه

ماألعرؼبم مصلرؾىمعـؽمرؾؾـبأع.. مأغو موو مسؾكماظقحدةمػريـبأنمتردؾمخ.. ا

مؼراضؾفو مماظصققي ماٌغربومفريةاظظؼب ممبعد م.اظصؾوحإظب

مسؾقفمػذا- مدطؿقرمعؼدور مؼو ماظـؼطيمظؽـينو.. مأبؾغ مأن مأدؿطقع م!ال

مؼومسؿدة؟مٌوذا-

صؾرمبومطونمأحدػؿمؼعؾٌمأحدممملمؼؿلذمبومقلرؽبومملمؼؾبؼقلمأنمذقؽـبألغؽمت-

مغومالمأرؼدمأنمُأحِدثأومعـمصؿقًماظـوصذةػلممظرؼحمعـاًلأنماأوممععؽ

مبؾدتلمبالمداعلبؼبممضفي مأغل.. أدؿطقعمالممػؾمترؼدمأنمتعؾؿماظـؼطي

م؟وهؼقؼماألعونمصقفوسؾكماظؾؾدةمماظلقطرة

مرؾعـب- مسؿدةال مؼو مأنمذكصـبوم،و معؿلطد معـمحوولماضظؽـمأغو مػق ؿقوممو

م!خرىميؽـمأنمؼعقدمعرةمأوماظقحدة

مظقؼقماًأحدممدلردؾم،المظـمؼعقد- ماظقحدةمػراء تلطدمظـمومحبرادي

ممؼؼرتب مإأحد مأخرىمػذا ماظقحدةمعرة ماضؿقوم نمطونمػـوكمعـمؼرؼد

مبوظػعؾ مؼو.. مٌوذا مدطؿقر مؼو مأحدػؿظؽـ ممرشى محفرةمؼب اضؿقوم
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م؟اظؽشػ

معـمربؿقؼوتمايفرة.ذلءممالمأدري،مظعؾفمؼرؼدمأنممؼلرقمأي-

مو.ميؽـمأنمؼلرضفاظيتممربؿقؼوتمايفرةػلمموعو-

كمأنمػـوأغفمؼؿكقؾمأوممأدواتماظؽشػأوممأدوؼيمظعؾفمؼرؼدمدرضيمعـاًل-

مسؾؿمؼومسؿدةمهدؼدـبا.المأ..مايفرةؼبممأعقااًل

مظصـب- مطون مظق ماظدطؿقر محضرة ماٌقاذلؼو مظلرضي مدقلعك مصنغف أوممو

مػؾمهؿػظمأغًمبشلءممثني؟..موظؽـمٌوذامدقلرقماظقحدةمألراضل،ا

م

مأغو- مأبدـبامال.. مععكالمأحضرمذقؽـبوماظؼصرؼبمماًوصيمطؾفومممؿؾؽوتل.. مو

مم..اظقحدةؼبم

م

مم...ومعوعـمعؽوغفمحنيمتذطرمذقؽـبمراؼبمضػزمضؾى

م

م!!اظؽؿوااب-

مطؿوبمعوذا؟؟م..معوذامؼومحضرةماظدطؿقر-

م

م:عـمعؽوغفراؼبممضػز
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مدؿلذغؽمؼومسؿدةمالبدمأنمأشودرماآلن.أ-

مضؾؼؿـو؟..معوذامحدثمؼومدطؿقر-

م..مواظؾوبمعلرسـبإظبمراؼبمماوف

م

مععماظلالعي...مدلضقلمظؽ..مدلضقلمظؽمصقؿومبعدمؼومسؿدة-

م

اظقحدةمإالمأغفمحوصظمسؾكماتزاغفمإظبمماظطرؼؼؼبممأنمؼرطضراؼبممطود

ظؼدمغلكماظؾورحيمأنماظؽؿوبمعقضقعمسؾكماٌؽؿىمحنيمصؿقًم..مضؾقاًل

مؼؾؼكبوماظـوصذة مبواًلممل مذظمظف معشغقاًلبعد مطون مصؼد مظف.مؽ محدث ممبو

م

ماظقحدةراؼبممدخؾ دخؾمعـماظؾوبمثؿم..محفرةماظؽشػإظبمماوف..

م.موملمصبدمذقؽـب..ماٌؽؿىإظبممغظر

م

م".سطقوتمسطقوت.."

م..غعؿمؼومدطؿقر-

مأؼـماظؽؿوب؟-

مطؿوبمعوذام؟-
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ممنً.وماظػراشإظبممبعدمأنمذػؾًمترطؿفمسؾكمعؽؿيباظذيمماظؽؿوب-

اظيتممايفرةإظبممخذتفمععؽرمبومتؽقنمأ..مومؼومدطؿقرسـفمذقؽـبسؾؿمالمأ-

مو.منًمصقف

م

سـماظؽؿوبممؼؾقٌخذمحفرةماظلؽـمصؿقفوموأإظبممذػىوراؼبممترطفو

م.مثرصؾؿمؼعـرمظفمسؾكمأ

م

م!!بوظػعؾمقؽبركبدؾبضدمنمؼؽقنمأػؾمميؽـم؟؟مأؼـماظؽؿوب

م

موأراؼبممابؿؾع مرأدفرؼؼف مؼؿقلسمذعر م..ضقؼومسـػؼبممخذ تذطرم.

تعقدمظؽؾمعـمواظيتممؼؿضؿـفوماظؽؿوبمبنيمجـؾوتفاظيتمماظقرضوتماظؼدميي

ماظصوويدؾقؿمب مذرؼػماظصوويأوموذو مبقف مهؽلماظيتمتؾؽماظقرضوت..

ماٌدصقمواطؿشوصفؿ مسؾقفموربووالتفؿومنمهًماظؼصرظؾؽـز م..اظعـقر مطؿو.

متؾنيمعؽوغفموذظؽمسـدعومحؽكمدؾقؿمعومحدثمظفمععمصدؼؼفمسزتموأغف

م!!اظشقخمروردماىونمسؾدماظؾطقػأصـديمو

م

..مالمؼلؿطقعمتعقؼضفمؿوومضقِّغفمخلرمذقؽـبأحسمأومبقدهدفمضربمعؼدعيمرأ

مػذاو معـ ممظؽـ ماظذي مضدؼؿؼلعك مطؿوب موراء م.. مدرق معـ ػذامػؾ
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مصبدهذلءممطونمؼرؼدمدرضيمأيغفمممأدرضؿفمأمصعاًلماظؽؿوبمطونمؼـقي

م؟؟ررؼؼفمصلخذهؼبمموجدمػذاماظؽؿوبو

مدظقؾمضقيومخرآمورقمذقؽـبوظؽـمعـمحوولماضؿقوممايفرةمملمؼل مػذا

ذنمػقمذكصمؼعرفمضقؿؿف..مإ..مغفمطونمؼلعكمخؾػمػذاماظؽؿوبسؾكمأ

مضب مذكص مإغف مبالذؽوول ماظؽـز مسؾك م.اظعـقر م؟؟. مػق معـ موظؽـ

م

مأؼـمروػرم؟؟""

م

م..مبصقتمعـكػضراؼبممغطؼفو

م

مم."رأؼـمروػ"

م

مصفوء مسول مبصقت مطوغً ماٌرة مظفػذه موضوظً ماٌؿرضي م:متف

م

مر؟ؼومدطؿقذلءممػؾمتلللمسـ-

م؟روػرأدللمأؼـمم،غعؿ-

مأ- مدطؿقر ضولمومأعرمسوجؾؼبمماظؼوػرةإظبممغفمذػىأخربتؽمأعسمؼو

مم.علوءماظققمقلتلغفمدأ
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مبف؟أحدـباممػؾمأخرب..معوػذاماظلؾىماظعوجؾو-

إظبممنمتعقدؿطقعمأتل..معرمعوػؾمػـوكمأ..مأحدـبامالمؼومدطؿقرمملمطبرب-

روػرمصلغًماظدطؿقرمأغومدلضقممعؽوغؽمػـومحؿكمؼعقدموماظؼصرمؼومدطؿقر

معرػؼمعـماظؾورحي.

م.ثؿمأشودرماظقحدةمدلجؾسمضؾقاًل..مؼومسطقوتماذؽرـب-

م

معـماألحداثماٌوضقيعؿعؾـبراؼبممطون مأنمومو مصؼرر ماظؾورحي مظقؾي ملمؼـؿ

موصؾوحـبؼلتلمماظؼصرمحؿكمؼلرتؼحمتؾؽماظؾقؾيمسؾكمأنإظبممؼغودرماظقحدة

اظذيممػرياغؿظرمحؿكمأتكماً..مقفمؼلؿدسقغفدذلءممإنمحدثمأىو

ماظؼصر.إظبمماطؾػفماظعؿدةمحبراديماظقحدةمثؿمماغطؾؼمسوئدـب

م

عـمحفرتفمراؼبممغزل..مدقمبوبماظؼصرمظقاًلمايودؼيمسشرةمؼبمحقاظل

مأنمػـوكمحوالتمعرضقي مظقفدماًػريمأعوعفمطبربه مثؿمصؿحمبوبماظؼصر

ػؽذام..مسؾقفمأنمضبؾماظؾقؾيمعؽوغفومبعدمأنمروػرمملمؼلِتوماظقحدةؼبم

مسطقوتماٌؿرضي مأخربتف مسؾك.. مضؾقاًلاالراؼبممزفر مارتدىممغزسوج ثؿ

م!أشؾؼمبوبماظؼصرماغطؾؼمععماًػريمبعدمأنومعالبلف

م

 *  *  *ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم
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م

 (12 ) 

 
م..مدؾعمدوسوتمحقاظلضؾؾم

م

مػريمصبؾسمأعومماظقحدةماظصققيوجدماًماسصرـبسودمروػرمعـماظؼوػرةم

مذظؽمادؿغربمعـ معـم.. مػـوك مبلن مصلخربه مػـو موجقده مسـمدر صللظف

مظقاًل ماظقحدة مأنمراؼبممأنماظطؾقىوم،حوولماضؿقوم رؾىمعـماظعؿدة

مضبردفو.مامظؽلضبضرمخػريـب

م

محدث معو معـفو مؼعؾؿ محؿك مسطقوت مسـ مروػر مسطقوتمم،حبٌ أخربتف

منأسؿوضفومعـمأؼبممحًمظطوػرممبومطوغًمدبػقفبوظؼصيمطوعؾيمظؽـفومصرمب

ؾًمايفرةمبعدماضؿقوعفومملمودمأغفومسـدعومدخومونمؼؾدومشرؼؾـبطوراؼبم

ذلءممملمؼؽـمػـوكمأيوم،صوظـوصذةمطوغًمعغؾؼيم،ضؿقومأيمأثرمهلذاماال

مأحدػؿ مدخقل مسؾك مؼدل ماظغرصي مأرضقي مسؾك ممعؾؼ ماٌؽون.إظب

م

مضدممتًمدرضؿفمصلخربتفمبلن مروػرمإنمطونمذقؽـبو مسـمراؼبممدلهلو دلهلو
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مإنمطوغًمضدم مبذظؽماظؽؿوبفمطونمعفؿؿـبأغومرأتفطؿوبمعو غفمأمؼدسلومو

م!دؾبرق

م

،معـمأجؾفراؼبممضبزناظذيممامصفقمؼعؾؿمغقعماظؽؿوباغدػشمروػرمطـريـب

ؼبمموجدهاظذيممطـقزماظػراسـيومؼؿقدثمسـماظلقراظذيممالبدمأغفمذاك

م.مؾيماظؼصرمبقـؿومطونمؼؿصػحمصقفوعؽؿ

م

ؼبمموػؾمؼػؽرمحًؼم؟!بفذاماظؽؿوبماظؼدؼؿمعشغقاًلراؼبممظؽـمٌوذامؼؾدوو

م!درضيماظؽـزم؟ومصؿحماٌؼربة

م

متؾو مرػقىػـو ماحؿؿول مظذػـف مدر مأ، مظق ممنعوذا ماظؼصرمراؼب ادؿلجر

م!!ومظقؼقممبذظؽخصقصـب

م

مسـ مأطـر متػوصقؾ مٌعرصي مذدؼد مبػضقل مروػر ممأحس مسوئؾؿفوراؼب

عبعيماٌقزػمضؾؾمأنمإظبممضررمأنمؼذػىم..جوءمعـفاظذيمماٌؽونو

ماظقحدة معؾػؾؼطومؼغودر معـف ممى مراؼب مأاظذي مسؾك وراضفمضبؿقى

معـمثؿمضبصؾمسؾكماٌعؾقعوتمطوعؾيمسـف.وماظشكصقي

م

اظظؾمععماًػريمؼشربونم)اظشقشي(مؼبممحبٌمسـمعبعيمصقجدهمصبؾس
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األػؿقيمؼبممأعرمشوؼيؼبمراؼبممأخربهمأغفمؼرؼدمعؾػومغودىمسؾقفمروػر

ماظصقي معدؼرؼي مطبص مصبده.. مصؾؿ ماٌؾػ مسـ مؼؾقٌ معبعي م!أخذ

م

مامأغلموضعؿفمػوػـو.تذطرمجقدـب؟مأغومأأؼـماٌؾػ-

مإذن- مذػى مأم؟صلؼـ مأغؽ متؿذطر معـػؾ ممخذتف مصعاًل؟راؼب

نمالمأسرفمأؼـماآلمطقنمضدمأخذتفمعـفمظؽـينأنمأصالبدمم،أسؿؼدمذظؽ-

مطؾمعومأرؼدهمعـؽمأنوم،غفومعلؽقظقيمضوغقغقيمؼومحضرةماظطؾقىإ..مذػى

مقد.غفمعػؼأأحدـباممالمدبربومتـؿظرمحؿكمأجده

مالمتؼؾؼ...مالمتؼؾؼمؼومعبعي-

م

راؼبممػؾمتؼدممبفوم؟؟صلؼـمذػى،مإذنمالمؼقجدمعؾػمذكصلمظراؼب

م؟عـماألصؾ

م

ػقمذكصمراؼبمم..صؽورمخطريةتؾؽماظؾقظيمأؼبمماغفؿرتمسؾكمروػر

أومموئؾؿفومملمؼؿقدثمضطمسـمسسـفمذقؽـبمأحدفبمالمؼعرفوماٌدؼـيجوءمعـم

مغشلتف معؽون ممؼـشغؾ، مأؼب مبفذأشؾى ماظؼدؼؿوضوتف ماظؽؿوب ما ؼؼقمم،

ممدؽـماظقحدةماجملوغل..ؼبممالمؼـومومدؿؽفورماظؼصرمبؼقؿيمعوظقيمطؾريةبو

م!ٌوذام؟
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مأي متقجد متـؾًمذكصقؿفمال ممأوراق مرؾقؾـبأو مدقىمبعضمحؿكمطقغف و

محؾَّاظيتمماظؿشكقصوتماظطؾقي مبفوؼلؿطقع ماظؼقوم م..وقماظصقي مظقم. م عوذا

ماظػرسقغقياظؾصقصماظؾوحـنيمسـماظؽـقأحدمراؼبممطون مدرضيمومز ؼرؼد

ماظؼصراظشل مأدػؾ ماٌدصقن ممء مبواظذي مرؾقىضوم مأغف مسؾك م!دؿؽفوره

م

ماإلدرؼـوظني متؾؽماظػؽرؼبممتدصؼ مخطرت مسـدعو مبشدة مروػر ةمسروق

عـعفمضؾؾموراؼبممؼؼوفإؼبممأنمسؾقفمعلؽقظقيمخطريةمأحسمأغفم.برأدف

مبػؿحماٌؼربةأنم مسقفوبقابماىققؿمسؾكمعصراحؿكمالمتـػؿحمأم؛ؼؼقم

مؼلؿققؾمإشالضفومصقؿومبعد.و

م

م؟؟ظؽـمعـمدرقماظؽؿوبمإذن

م!!ؼلعكمخؾػفومعـمؼفؿفمػذاماظؽـز

مإ معـ مبد ماظعوبال مػذا مأؼضـبؼؼوف ماٌؼربة!ٌ مبػؿح مؼؼقم مال محؿك مو

م

مأ مطؾريةطوغً معفؿي مروػر مومعوم مسؾك مإمتوعفو معـ موجفأالبد مطؿؾ

ةمضؾؾمأنماًطقرؼبممامشوؼيعرـبأمظؽـمطونمسؾقفماآلنمأنمؼـفل،مسيبلرو

م.مدبرجماألعقرمسـماظلقطرة

*  *  * 
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م

 (13 ) 

 
محوظؽماظلقاد ماظظالم محنيمؼبممطون مودطمتؾؽماظؾقؾي جؾسمرجالن

 .اظؼصرمحؼقلماظذرةمؼراضؾون
م

ماي معفديوطون محقظفمج ممؼؿؾػً مبوظغؼب مؼراهمخقًصم؛ضؾؼ مأن معـ و

مؼـقي مصقظـمأغف ماظطؾمأحدػؿ مععمػذا ماظؼصر م،قىماظشوبمروػردرضي

بقؿفمؼبممإظقفمتكحنيمأظطؾىمروػرممغفمجوءمتؾؾقًيأػلممؼيظؽـمايؼقو

اظؽشػمسـمذكصقيمؼبممؼعرضمسؾقفمأنمؼلوسدهومظقكربهمبوظؼصيمطوعؾي

م.مراؼب

م

رؿؽـونماالإظبمموصؼطمبؾمطونمؼفدفمأؼضـبومملمؼؽـمػذامعومؼرؼدهمروػر

مضرؼؾـبم،ظـمؼػؿحماٌؼربةموجمعفديايمعـمأن مؼؾؼقف مأن مؼرؼد معـمصفق و

اظذيممػذاماظطوععمؼِدؼبممظقسومأعقـيمؼٍدؼبممقنماظؽؿوبنمؼؽأ،موسقـقف

مالمؼدركمخطقرةمصؿحماٌؼربة!
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ضررموراؼبممدرقماظؽؿوبمصؼدمطونمؼراضىاظذيممػقموجمعفديإنماي

ظؽؿوبيمظذاماومتؾؽماظؾقؾيمظؽـفمملمؼؽـمؼعرفماظؼراءةؼبمماضؿقومماظقحدة

..مونماظؽـزؼعؾؿمعؽومدؿعوغيمبلحدػؿمظقؼرأمعومصقفصنغفمطونمسؾكموذؽماال

مأدر أوضحمظفمخطقرةموميؼفمضؾؾمأنمؼػعؾمذظؽومعمإظقفإالمأنمروػر

مٌاأل ماظؽوعؾ مادؿعداده معفدى مايٍ مصلبدى مروػرعر م.ملوسدة

م

مأنمؼؼؿقؿمروػر مظقاًلمطوغًماًطي غقبؿفمؼبمراؼبممسـدماغشغولماظؼصر

تؾؽمؼبممسـماظقحدةومخؿػوءممتوعـباالمظذامضررمروػر..ماظقحدةؼبمميقاظؾقؾ

مادؿدسوءاظؾق محؿكمؼؿؿ ماضؿقوممومظققؾمعؽوغفراؼبممؾي مؼلؿطقع عـمثؿ

م.معـفراؼبمماظؼصرمسـدمخروج

م

مؼـقي مأيماظؿػؿقشمطون ممأثرمسـ مػقؼؿفأو متؽشػ مأوراق مأنم.. سؾك

معـماًورجمزبؿػقـبوؼراضىماي محؼؾماظذرةموؼبؼبمموجمعفدىماظؼصر

ءمؼشؾفمسقامنمؼطؾؼمسقاءـبسؾقفمأم،راؼبموصقلأوممضرتابمأحدػؿاحوظيم

معـ مبلرسي ماهلرب مروػر مؼلؿطقع محؿك مماظذئى ماظؼصرأحد م.معـوصذ

م

مصرخيمعؽؿقعيمحنيمرأىمذؾقـبومؼؼرتبمعـماظؼصرمأرؾؼمايوجمعفدي

منمػذامػقماًػريإمػدأهمضوئاًلمظؽـمروػر..محقاظبمايودؼيمسشرةؼبم

م.ماظقحدةإظبمراؼبممأغفمإمنومأتكمظقلخذو



-117- 

 

مبنحؽوم متلري ماًطي مطوغً مدقكرج.. مضؾقؾ مرمبعد إظبممؼـطؾؼواؼب

ماظعـقرمسؾكمأيؼبممؼـػذمعفؿؿفوماظقحدةمثؿمؼؼقممروػرمظقؼؿقؿماظؼصر

اًورجمظرياضىمؼبمموجمعفديبقـؿومؼـؿظرمايراؼبممدظقؾمؼقضحمحؼقؼي

م.ماٌؽون

م

ػـومضومم..موععماًػريمثؿمابؿعدامسـماظؼصرمحؿكماخؿػقوممتوعـبراؼبمماغطؾؼ

معؽوغف معـ مميقـبومروػر مؼلورـبومواظؿػً مصؾؿ ممصبدا إظبممصوغطؾؼأحدـبا

م..ماظؼصر

م

ؼـلكمإشالضفومراؼبممامأندـبطونمؼعؾؿمجقاظيتممغوصذةماٌطؾخاضرتبمعـم

م.مودوعـب

اىدارمثؿمصعدمسؾقفومظققشرمجلدهمؼبمموضعمأضداعفمسؾكمبعضماظربوز

م.معـمخاللماظـوصذةماظصغرية

م

معـؼبممنحمروػر مجرحاظعؾقر مأغف مإال مبوظغي مبصعقبي ممفو م..مأصوبعفأحد

م

..مسؾكمأرضقيماٌطؾخمثؿمحبٌمسـم)معصؾوحماىوز(محؿكموجدهؼرمادؿ

أخذمؼؾقٌمسـمضؿوذيم..مهلوذعوجمأسقادماظـؼوبمعـمجقؾفمثؿمضوممبنأخر

م.مبفومجرحفمصغريةمؼضؿد
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مسػـيم مرائقي متػقحمعـف مبؽفقفمايققاغوتماظضورؼي ماٌطؾخمأذؾف طون

م ممل مأغف مأليطؿو مأثرفب مػـوك ممرعوممؼؽـ مأو مأطقوسماظشوذراب ميحؿك

متؾؽماًـوصسو معـ مإال مطوغًمخوظقي ادبذتفوماظيتممصراصرياظوماظلؽر

م..مزبؾلمهلو

م

ماألواغل ممطوغً مروػرمأطؾؽباظيت ممصقفو مظراؼبؼب مسؾكممزؼوراتف عؾؼوة

ملمؼؿؿمومؼؾدومسؾقفومأنماٌوءمملمميلفومبؾمملمتقضعمسؾكماظـوروماألرض

مبفو ماظطعوم ممرفق مآأبدـبا معـذ مؼقم ممظطوػرخر ماظؾقًؼب م!ػذا

م

ماظؼصرمحنيمأسدتمدعدؼيماألرزإظبممصقفوؼلتلممأولمعرةمومتذطرمروػرػـ

ماظلقداغلو ماظطعومراؼبممجؾسمععوماظؾط مؼؿـووالن مأن.. مطقػ متذطر

لمسـمتـووؾباسؿذرمومعـماألرزمثؿمتؼقلهمبعدمذظؽمملمؼلطؾمإالمضؾقاًلراؼبم

م!عؾؿفؾيمألنمععدتفماظشوي

م

مكمؼشربماٌوءحؿذلءمأوممػقمؼلطؾمأيوراؼبممأنمؼؿذطرحوولمروػرم

مظقمعرةمواحدةومذظؽمػماظؼوتؾيمظؽـفمملمؼؿذطرمأغفمصعؾحرارةماظصقؼبم

فماماٌطؾخمؼدلمأغفمملمؼؿؿمصقذػ..ماظؼصرؼبممأثـوءمزؼورتفأومماظقحدةؼبم

اظغوعضمءمإذنمصؽقػمؼعقشمػذاماظشل..مذفرأسؿؾقيمرؾخمواحدةمعـذم

م!اٌلؿكمراؼب
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بدأمؼصعدمدرجوتم.م.غلاظطوبؼماظـوإظبممثؿمضررمأنمؼصعدمأخذماٌصؾوح

ادؿدارمخؾػفم..مومبوألدػؾسـدمعـؿصػماظلؾؿممسعمصقتـبوماظلؾؿماًشيب

م!وصؾؿمصبدمذقؽـب

م

مطونمؼؾدو،موطونمػذامشرؼؾـب..مؼرتاضصمداخؾماظزجوجمأخذمضقءماٌصؾوح

مرؼوحو مػـوك متؿلؾىمطلن ..متراضصماظؾفىمداخؾماٌصؾوحؼبممسوتقي

طونمسؾكم.م.ظطوبؼماظلػؾلاؼبمماظـقاصذمىحدإمؼشْؾمغللراؼبممؼؾدومأن

مشؾؼفو معـ مؼؿلطد مأن مروػر ممتقجف.. مأواًلإظب ماٌؽؿؾي م..محفرة

م

طلنمعدؼـيمبلطؿؾفومومومبداخؾمايفرةبقـؿومػقمؼػؿحماظؾوبممسعمضفقفـب

مداخؾفو متلؽـ مبفو.. ممتقج مزبؿؾطي مأصقات مطوظيتمطوغً مايفرة

مؼبممتلؿعفو مذقارع مبؾغوتمعزدغبيعدؼـي مأغوسمؼؿقدثقن مأصقات ..

م.موؾػيمملمؼػفؿمعـفومذقؽـبزبؿ

م

معرسؾـب محؿكمإطونماألعر منماٌصؾوحمطودمأنمؼؼعمعـمؼدهو إظبممتراجع.

أحسمأنمطؾمومسؾكموجففمأعوراتماظػزعمبقدمأغفممتودؽمضؾقاًلوماظقراء

م..مذظؽمإمنومػقمدبقالتمربضي

م

مِذ ماظؾوب معػؿقحطون مصدصعم،ؾف مبؾطءف ممتوعـب.. مػودئي مايفرة ومطوغً
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مواػؿـب مطون مأغف م..وصلحس مبطقؽي. مخبطقات ماظـوصذةإظبممهرك معقضع

أرجعماظلؿورمطؿومػقمثؿم.م.ورمسـفومصنذاماظـوصذةمعغؾؼيمبنحؽومأزاحماظلؿو

م.ماظؾوبإظبمماادؿدارمسوئدـب

مصوغػؿقً مظقػؿقف مميدمؼده مماضرتبمعـماظؾوبمثؿمبدأ اظـوصذةمعـمورائف

مواحدة ماغػفرتومعرة مطلغفو مؼؿؽلر.. ماظـوصذة مزجوج مصقت م..ممسع

م

ذػىم..معـماظـوصذةماٌؿؽلرةمؼفزماظلؿورمبعـػاظيتمتلتلمماظرؼحمطوغً

م!!أزاحماظلؿورمإالمأغفمتػوجلمأنماظـوصذةمعومزاظًمعغؾؼيومروػر

م

مضبدث"اظذيمم"عومػذا

م

مبنحؽوم ماٌغؾؼي ماظـوصذة مأعوم مطوظصـؿ مؼؼػ موػق مروػر م!غطؼفو

م

ؿمث..مخرجمعـماٌؽؿؾي..مػقمالمؼصدقمعومضبدثمأعوعفومأخذمؼػركمسقـقف

م..ماظصوظيمؼػؽرمصقؿومحدثؼبمماوضػمحوئرـب

م

مؼـؾعٌمعـمحفرةماظصوظقنمجبقارهصفلةماظؿؼطًمأذغوهمصقتـب مو اضرتبم..

مذفرزادم مطؿقدقؼك مؼؾدو ميـ مػق مصنذا مؼـصً مصلخذ مايفرة عـ

م..م"رميلؽلمطقردوطقف"ظؾؿمظػم
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مومطوغًماٌقدقؼكمػودئي مصؼدؽبخالبيمحؿكمإجدهبا مطؾماًقفمنمروػر

ثؿمضررمأنمعـماًورجمأخذمؼـصًمإظقفوم..مفرةماٌؽؿؾيدؾؾؿفمظفمحاظذيم

م..ماظغرصيماألخرىؼبممعـؾؿومحدثصفلةمذلءممدؽًمطؾ..مؼػؿحماظؾوب

م

ضؾؾموم،ظقؿلطدمعـمعصدرماظصقتاظـوصذةمإظبممأشؾؼماظؾوبمخؾػفمثؿمتقجف

ؾبم..مأنمؼزؼحماظلؿورماغطؾؼًماٌقدقؼكمعرةمأخرى ؼؾدومأغفومطوغًمتـؾع

مواحد معؽون معـ ماٌقدقؼكمومبلؿعفمؼؾؼلاؼبمرمأخذ.. معصدر ؼرتصد

طؾؿوماضرتبمعـفومومتقجفمإظقفو..معـماألرؼؽيؼلتلممصنذاماظصقت..ماظؾدؼعي

ماظصقت مارتػعومزاد مغعقعؿف.. موزادت ماألرؼؽيم.. مسبق مبوٌصؾوح تقجف

متفؿز مؼراه..مترضصمععمأصقاتماٌقدقؼكومصؽلغفو ..مملمؼؿلطدمروػرمممو

مصؿك موصؿوةمحًؼومػؾمػذا ؼؿؿوؼالنمومروسيمعـؼطعيماظـظريؼبممؼرضصون..

مسؾكماألرؼؽيمظؽـمروػرمعردقعنيطوغوم..ماٌلوءؼبممطلشصونموردماظربقع

ماألرؼؽي مدطح معـ مؼـؾعـون مأغفؿو مدقؼهبومأحس مموؼطريان مغعقعيؼب

مماغلقوبقيو مايفرةؼب مصضوء معوئاًل.. ماظػؿك ماظشعرمطون مأدقد مظؾلؿرة

مزوجيماألعريم)رعماظػؿوةمػبرؼيماظؾقنمأذؾفمبوألعريةماظػرسقو غقيم)غػرت(

ماٌضلح متوجمعـماظزػر مسؾكمذعرػو مءؿى( معضقؽني.. زؾؿيمؼبممطوغو

مايفرة معلققرـب.. مؼـظر مبفذاروػر مؼراهاظذيمما رضصوتفؿومؼبمموػوئؿـب..

ماظرائعي مالمطبوفطونمعلؿغربـب.. مٌوذا مو مطقػمطبوفمعـمتؾؽماظؾففيو..

مأعوعفاظيتم قاسبفموتـؾعٌمعـمتؿكؾؾمجاظيتمماٌقدقؼكماظعذبيومؼراػو

م!أرراصف
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رائعيمتؾؽماألجـقيمػلممطؿ..مطؿمػؿومرائعون..معومػذاماىؿول..مؼوماهلل

م!دؿقؼوزدماالظقمطونمػذامحؾؿمصلغومالمأرؼ..ماظرضقؼي

م

مصفلة ماظػؿك.. مرضص معذسقرؼـوماظػؿوةوماضطرب ممارتدا جدارمإظب

م!ومملمؼؽـطلنمذقؽـبوماألرؼؽي

م

وجماحدةمواغؾعٌمعـفومصقتماظزجاغػؿقًماظـوصذةمسؾكمعصراسقفومعرةمو

م.اٌؿؽلر مروػر. مأوصول مؼومارتعدت ماظلؿور مؼرى مذػىػق إظبممفؿز..

م..مخبطقاتمعضطربياظـوصذةم

م

موط م ماظلؿور مأصاًلأزاح متـػؿح ممل ماظـوصذة مأن مؼـؿظر مؼؿقطؿموملغف مل

ماظزجوج مأعرـب.. موجد مشرؼؾـبظؽـف موا مجدار.. مػـوك مطون ملمتؽـممثيمومظؼد

م!غوصذة

م

م ممروػرطود مصبـأن ممعوػذا.. ممضبدثاظذي ماظؼصرؼب ماظؾقًم.. ػذا

م!علؽقن

م

ماٌقدقؼكمومظقكرجمعـمايفرةمادؿدار ممسع مؼػؿحماظؾوبمسـدػو بدأ
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معـمجدؼد ماظػؿكوم،تـؾعٌمعـماألرؼؽي مميوردونمرضصوتومبدأ فؿوماظػؿوة

م!دقرمخالبومعرةمأخرىمبـعقعي

م

مؼػعؾ..مأحسمأغفمسؾكمحوصيماىـقن..مروػرمعـماًقفصرخم م؟؟عوذا

اظؽشػمسـمؼبمم؟؟مأممؼقاصؾمعفؿؿفؼفربمعـمػذاماظؼصرماٌلؽقنػؾم

مظفاظيتمراؼبممذكصقي مبدأتمتؿضحمعالربفو ما.. الماظذيممظشكصػذا

ػذاماظؼصرماٌلؽقنمعـماظلفؾمأنمتدركمعـمؼبممؼؼقؿومؼلطؾموالمؼشرب

م!ؼؽقن

م

ممؼب ممسع ماظؾقظي معفديتؾؽ ماًورجمسقاء معـ ماظعقاء.. ؼلتلممطون

ترددم..ماهلروبؼبممأرػلمروػرماٌصؾوحمثؿمبدأمؼػؽر..موعؿلورسـبوموعضطربـب

مؼؿقجف اٌطؾخمظقكرجمعـماظـوصذةمإظبمميظوتمعـماًقفمضؾؾمأن

ماظصغرية مأضرب.. ماظـوصذة ممطوغً ممفواألرضمعـإظب محبقٌمؼب اًورج

ممسعمصقتمبوبماظؼصرمؼـػؿحمعـماًورجمثؿمؼؼػؾ..مؼلفؾماظصعقدمإظقفو

م!صؿًؼبم

م

صوظيمؼبممتؿقركاظيتممأصقاتماألضدامإظبممؿعفمظقلؿقأرػػمروػرمأذغ

ماظؼصر ماظـوصذة.. مصؿح مؼرؼد مطونماًروجمعـفومطون مأغف مإال مسؾكماظػقر و

اظذيممقؽؿشػمأعرهمػذاماظشكصتـػؿحمصوػلممطبشكمعـمصرؼرماظـوصذة
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ادؿؼرم..مؼؿؿماتفوعفمبوظلرضيومؼؿعؼؾفمثؿمؼعرفمذكصقؿفوماظؼصرإظبممدخؾ

مؼصعدأوممرجمػذاماظغرؼىمعـماظؼصرأعرهمسؾكمأنمؼلؽـمعؽوغفمحؿكمطب

م!إنمطونمػقمراؼبظقـوممماظطوبؼماظـوغلإظبم

ماٌطؾخمعظؾؿـب موطون ماًوصًو.. مبعضماظضقء ممؼظفر ماظـوصذةجدهبا ،معـ

مؼؽػل مال مظؽشػمععوملماظغرصيمظؽـف مروػر.. مومعؽوغفؼبممتؽقمبم ؼؽؿؿمػق

مطونمحرؼصـب مسؾكمأأغػودف.. مبليو مصقصطدم مواحدة محرطي مؼؿقرك مال من

ممععدغلمذلء مصقتـبؼب مضبدث مواٌطؾخ مممؼصؾمل.. مأيإظب معلوععف

م!حرطيمالموجقدمأليوم..مدؽقنمتومصقتمعـماًورج

م

مأيعؽوغفمػبسمدضوئؼمؼراضىمؼبممزؾمروػر ممصقتمبلذغف حرطيمأو

إظبممؼعقدوموجوءمظقلخذمذقؽـبـبراؼبمماظغرؼى..مػؾمػقػذامتؾنيمذكصقيم

م!الممؼدري..مػريػؾمػقماً..ماظقحدة

م

م مسؾقف مؼـؿظرطون مؼؿعفؾومأن مال متؽؾػؽمؼبم.. ماظعفؾي ماظؾقظوت تؾؽ

م!رمبومحقوتؽ..ماظؽـري

م

مصفلة مخوصً.. مضقء ممتلؾؾ ماٌطؾخإظب مأضوءم.. مأحدػؿ مأن ؼؾدو

احؿؾلًمأغػوسم..مطونماظضقءمؼؼرتبمعـماٌطؾخ..ماظصوظيؼبمماٌصؾوح

طونمطبشكمأنمؼؽقنمضدمغلكم..متلورسًمدضوتمضؾؾفومروػرمعـماظرسى
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م.رجمؼدلمسؾكموجقدهاًوؼبمموذقؽـب مابؿعدمؼبممظؽـ. اظؾقظيماألخرية

ماٌطؾخمضدمتغري!ؼؾدومأنمرأؼفمبدخقلم.م.مابؿعدمحوعؾفومضقءماٌصؾوح

م

مت ماألضدام مصقت مروػر ماًشيبمسع ماظلؾؿ مدرجوت ..ماٌؿفوظؽمصعد

م!عرسؾيومطوغًماألضداممبطقؽي

م

ماظؾوب مؼـغؾؼايؼبممصقتمصرؼر مؼـػؿحمثؿ ماظعؾقؼي مفرة محفرةم.. إغفو

مر مبلفقظياؼب.. ممتققزه مأدؿطقع مب.. ماظؾوب مزبقػمػذا مصرؼر مظف وظذات

م..مأبقابماظؼصرمطبؿؾػمسـمبوضل

م

م."اعومػذ"

م

مإرادؼـب مال معـمعؽوغف مؼؼػز مضؾؾمأن مروػر مبؾعضماألواغلضوهلو مظقصطدم مو

مصداػو متردد مصؿقدثمرغي مجبقاره مأنمؼبمماٌعدغقي مضؾؾ مطؾف اٌؽون

م!صضوءماظؼصرؼبممؼـػرطمسؼدػو

م

..مبعـػماظطوبؼماظعؾقيؼبمراؼبمماغػؿقًمحفرة..مارتؾؽماظؼصر..مصفلة

طونمصبؾسمخؾػفماظذيممءاظشلؼبممبدأمؼـظرومؿعودمروػرمسؼؾفبقـؿوماد
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..مذامثؾًمسقـقفمبشدةمسؾقفمصنذامػقامظطونماظظالممذدؼدـب..مرقلماظقضً

م!اظؼطيماظلقداء..مضطي

م

مأتمؼب معرة ماغطؾؼمصقتماظعقاء ماًورجؼبممخرىؾؽماظؾقظي نمطو..

صقتماألضداممسؾكم..مومبصقرةمزبقػيعؿؼطعـبومضؾؾمومأطـرمعـمذيعؿلورسـب

م..ماًورجؼبممؼؿزاؼدمصقتماظعقاء..مـلػمدؽقنماظؼصرتماظلؾؿماًشيب

م

..موضًمعضكم..مظؼدمطوغًمزبقػيمأطـرمعـمأيصورتمصقرةماظؼطيمأوضح

مسؾكمعداسؾؿفواظيتممملمتؽـمتؾؽماظؼطي ماسؿودمروػر ملمتؽـمأغقوبفوم..

مػؽذاتؾؽمتظ مفر مروػر.. اظقراءمإظبممتراجعاظذيممطوغًمتؼرتبمسبق

محذرومخبقف ماظلؾؿ.. مغفوؼي معـ متؼرتب ماألضدام مطوغً مروػر مخؾػ

م.أعوعفماظؼطيمتؼرتبمعـفو مؼػعؾممتؾؽفماًقفماظشدؼدمصؾؿمؼدركب. ..معوذا

معفدي مسقاء موراء ماظلر مؼعرف مؼؽـ متشؿؿفاٌؿقاصممل معـ مزاد مممو مؾ

اظؼطيماظلقداءمتؼرتبمعـفمومرؼؾيمعـماٌطؾختؼرتبماألضدامماظغ..محريتفو

م!تلؿعدمظؾػؿؽمبفوموغفومشوضؾيممتوعـبؼؾدومأ..مومطوألصوسلتطؾؼمصقققـبموػل

م

متقضػًماألضدام..ماغطؾؼمصقتمعـمغوحقيمبوبماظؼصرتؾؽماظؾقظيممؼب

ماٌصؾوحم،ععدودةموبعدمثقانلبماظصوظيؼبم ماغطػل اٌطؾخمصؼدمؼبممأعو..

م!الذتماظؼطيمبوظػرار
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مأؼـمأغًم؟؟"م..رةماظطؾقىؼومحض"

م

مإغسفؾـب مصقتمعفديو مف مبوًروجمعـماٌطؾخمصوصطدم.. مأدرعمروػر

م..مضربمبوبماظؼصرمعفديإظبممصؾضؾؾمأنمؼماظظالمؼبممعضماألثوثبؾ

م

مػـو؟مإظبممطقػمدخؾً-

مؾًبرؾؼأوماظؼصرإظبممضدموصؾراؼبممامبعدمأنمرأؼًضؾؼًمسؾقؽمطـريـب-

مصؾؿمدبرج ماظعقاء مصوضرتبًمعـمبوبماظؼصرنمؼصقؾؽمعؽروخػًمأ.. مه

مو.عػؿقحـبمألجده

مخرى.وجمعرةمأراًمطونمؼـقيراؼبممنؼؾدومأ-

مؼـمػقمؼومحضرةماظطؾقى؟أظؽـمو-

م

أنممثيمذكصمذبفقلمومراظؼصؼبممػـوماغؿؾفمروػرمأغفؿومظقلوموحدػؿو

ممراؼبممامسف ماظؼصرماٌظؾؿؼبممناآلبصقؾؿفمضطيمدقداءمععفؿو م..مػذا

م

مو.ومسودؼـبظقسمزبؾقًضراؼبممنإ..معفدي-

م؟عوذامتؼصد-
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ممنإ- مؼلطؾراؼب مؼشربومال مرؾقؾـبومال ماىؿقعظقس مؼظـ مطؿو م..و

م!م!ذنعوذامؼؽقنمإو-

دؾقؿمومخقكحنيمصؿقفومأاٌؼربةممهررمعـماظذيمماىـك..مإغفمجـك-

مر.صوحىماظؼص

م

مبعـػ مخؾػفؿو معـ ماظؼصر مبوب ماغغؾؼ مػـو ماي.. معفديصرخ عـمموج

م..ماظػزع

م

م:مسالمصقتمروػر

مأنمشبرجمعـمػـومبلدرعموضً.البدم-

م

مايعـمورموماغطؾؼمروػر مبوبماظؼصرإظبمموجمعفديائف مروػرمأ.. خذ

خرىمعرةمأموجمعفديصرخماي..مملمؼـػؿحمؼػؿحمبوبماظؼصرمبؼقةمظؽـف

مبؼقة مروػر ممصضربف ماظصراخؼب معـ مظقؿـعف مأومطؿػف مؼصؿًأعره ..من

م..مؼلؿطعامصؾؿمحوولمصؿحمبوبماظؼصرمعرارـب

م

معفدي مجلد مضولمارتعد مثؿ مأسصوبف مؼؿؿوظؽ مؼعد مؼروػومصؾؿ م:مػق

م
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مظـمغـفقظـمغـفقم- معوتمأ.. معـؾؿو .م.عـمتلعمدـقاتمخلدلعقتمػـو

ماألبد.إظبممؼؽدلراصومسؾدماظؾطقػمظؼدمجؽًمإظقؽمأخل

م

ومظقمزؾمسؾكمػذهمايوظيم..مصقابفمصؼدؽبموجمعفدينمايأؼؼـمروػرمأ

خذمغوحقيماظصدرموأأعلؽممبالبلفمعـم..موعؼؿؾفؿومععـبؼبممصنغفمدقؿلؾى

م:مسـػؼبممؼفزه

م

ماظطوعع- ماظقشد مأؼفو مضرؼى.. مماظؽـز متلؿطقعوماذػىعـؽ مظق ..مخذه

مػقو مطـًمتؾقٌمسـفأ.. معو مظقسمػذا مػدصؽمصلؿؿقتمإنمط.. ونمػذا

معوتمأ مطؿو مإنمطـًمترؼدمأنمغؿعوون..مخقكػـو مغؼؿؾمػذاماىينومأعو

مو.فصرصؿـومدوضـوماظؼدرمإظقمػذه..مدــفقومػذاؼبممصلــفح

م

ؼبممؼـؿػضمطػلرممجبوورهمعفديوموظؾؿيممتوعـباظصوظيماٌؼبممروػرمؼؼػ

مضورص مذؿوء ماٌؽون.. مؼعؿ مأيوماهلدوء م.ماظؼصرؼبممحرطيمظقسمػـوك

م

معفديإظبممػؿس..مودقؾيمعومظقؼضلمبفومسؾكمراؼبؼبممطونمروػرمؼػؽر

مؼؿؾعف مأن مؼؿقلسمخطقاتف.. ماٌطؾخإظبممأنموصؾإظبممأخذ ػـوكم..

مدؽقـب مطوجد ماغؿزسفو مسؾقفومؾريـبا مضؾضؿف مأحؽؿ مؼؾؿع.. ؼبمماظلؽني
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إظبمموصال..م.محبذرمؼلريموراءهمعفديرجمروػرمعـماٌطؾخ.خ.م.اظظالم

م!بعدمذظؽمأؼـماٌضلإظبممالمؼعرصونومصوظيماظؼصر

مصفلة ماٌصؾوح.. ماظـوغلؼبمماذؿعؾ ماظطوبؼ مماظضقء.. مؼلتل غوحقيمعـ

م:ماسبـكمروػرمسؾكمعفدي..ماؼبشرصيمر

م

مغؼؿؾف.وماظطوبؼماظـوغلإظبممعدأنمغصسؾقـوم-

م

ومعـمأنمؼؿؾعمملمصبدمعفربـبمظؽـفم..عـمعؽوغفمهلقلماظػؽرةماغؿػضمعفدي

م!دوحيماظؼصرؼبمماحؿكمالمؼؾؼكموحقدـبـبروػرم

م

ماظلؾؿ معـ مروػر ماضرتب مجقدـب.. ماظؼصر متػوصقؾ مؼعرف م.اصفق مؼؽـم. مل

مسوئًؼ مأاظظالم معوعفو ماظخقفمذومبؾطء.. متطل ملالملدؼدمطوغًمأضداعفؿو

معـمايفرةؼلتلممؼماألسؾكمحقٌاظطوبإظبممتؿقجفو ماظضقء حفرةم..

م!راؼب

م

معفدي معـماًؾػؼبممميلؽمطون مطؾمػًموراءؼؾؿومعالبسمروػر ه

ومدرجيماظلؾؿماألخريةمحنيممسعومذقؽـبإظبممنمؼصؾأوذؽمروػرمأ..مثوغقي

مبوألدػؾؼبممؼؿقرك م..اظصوظي مأطـرمتعؾؼمعفدي. تعوظًمومأطـرومبطوػر

مأغػودف مموصال.. ماظـوغل..إظب مررضيماظطوبؼ مػـوك مطوغً ممينيم.. سؾك
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حفرةمغقممطوغًمزبصصيمظألوالدمومدورةمعقوةإظبمماظطرضيمممرمؼقصؾ

مؼعقشمػـ مطون ماظصوويسـدعو مدؾقؿ مو مممرمو.. ماظطرضي مؼلور مسؾك ػـوك

م!عـفوماظضقءاظيتمؼلتلممحفرةمدؾقؿماظصوويإظبممؼمدى

م

ماظ اًورجمظؿقدثمؼبممؽوصقراظرؼوحمذدؼدةمتؾؽماظؾقؾيمتعصػمبلذفور

ذلءممطؾ،مأصقاتماظؾقممتـؿشرمحقلماظؼصرمبصقرةمزبقػيوم،وومعفقؾـبصقتـب

م!حقلماظؼصرمؼـذرؾبمبوظقؼؾماظؼودم

م

،ماظضقءإظبممعفديمغوحقيماظقلورمحقٌماٌؿرماٌمديإظبممذورمروػرأ

طؾؿوماضرتبومعـمايفرةمزادماظضقءماهلوربمعـمومدورامخبطقاتمعؿؼطعي

م معـمخقفومفؿوقععوملموجفأدػؾماظؾوبمظؿظفر مسؾقفو مؼظفر ..مرسىومعو

أنمؼطؾؼمصرخيمظقالمأنمروػرمطؿؿممطودمعفدي..ماضرتبومأطـرمعـماظؾوب

م..مصؿفمبقده

م

م مروػر ممتوعـباضرتب ماظؾوب مسؾوموعـ مأذغف مقفوضع مالم.. مظؽـ مضقء ػـوك

مأحدمؼقجد مأي.. متقجد مبوظداخؾمال م..حرطي مسؾكم. مأعره مروػر سزم

..مهمسؾكمعؼؾضماظؾوبمثؿمأدارهمبؾطءمذدؼدوضعمؼد..ماضؿقوممايفرة

م!!صوغػؿحماظؾوب
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ػربم..مصورتمايفرةمعظؾؿيومسـدعوماغػؿحماظؾوبمتالذكماظضقءمصفلة

معـماٌؽونمعفدي مصقتمأضداعف.. مبوظػراروممسعمروػر مؼؾقذ إظبممػق

م.األدػؾ

م

ماذؿدتمضؾضؿفمسؾكماظلؽنيمأطـراظذيمماحؿؾلًماألغػوسمظدىمروػر

مبعضمومأطـرو مؼؿؾق معوم"م:األذطورػق مبؽؾؿوتماهللماظؿوعوتمعـمذر أسقذ

وهللماظلؿقعمسقذمب"أ..مء"المؼضرمععمامسفمذلاظذيممهللبودؿما"ؼ...مخؾ

م..م"اظعؾقؿمعـمذرمعومخؾؼ

م

معـمخؾػفأحسمبشل مؼؿقرك مء ماظؾوبمؼـغؾؼمبعـػ.. مصنذا م.ماظؿػًمإظقف

م

مورصعماظلؽنيمسوظقـبمأدـدمزفرهمإظقفمثؿومظؼرؼىمعـفايوئطماإظبممتراجع

م..مضؾىماِىينقبؼبممتلػىمظغردفوو

م

مصقققـب ممومسع ممعـؼلتل مايفرةأحد محقٌم،أرطون ماظـظر ؼلتلممدضؼ

م..مومبالمحراكومؼؼػمدوطـبصرأىمذؾقـباظصقتم

م

بعدمأضؾمعـمثوغقيماغؼضم..مؼدهؼبمماػؿزتماظلؽنيوماروػمضؾؾفمبعـػ
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صقضفمومسؾكماألرضػقمؼطؾؼمصقققفماٌكقػمصقضعمروػرمومسؾقفماظشؾح

م..حمضبوولمأنمؼػؿؽمبفاظشؾ

م

م..ماظشؾحمصدرؼبممػقمؼرصعماظلؽنيمظقغردفوومأرؾؼمروػرمصرخيمطؾرية

متؽقمب مثؿ مرػقؾي محشرجي ماظشؾح مػوعدةأرؾؼ مجـي ماألرض مسؾك م!م

م

م.مغفمراصكإ..متؾنيمروػرموجفماظشؾح..ماٌصؾوحمصلذعؾفإظبممأدرعمروػر

م

مأغػودف مروػر ممنارؿلومادؿعود مإظب ماىين مععقت مطبرج مأن ـمضؾؾ

م:مؼـوديمسؾكمعفديوماظغرصي

م

مظؼدمضضقًمسؾكماىين...مأؼـمأغً..معفدي-

م

معفدي مؼرد ممل م.. مثؿ ماٌصؾوح مروػر إظبممغزلوماظلؾؿإظبممدورأحضر

ماألرضك ماظطوبؼ مممزضي.. معفدى معالبس موجد مسؾكمومػـوك عؾؼوة

ماألرض ماظؼصرآإظبمماظطرؼؼؼبممعقزسيومطوغًماٌالبسمعؾؼوة.. م..خر

م!ػـوكمحقٌماظؼؾق

م

م
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معـمعالبسمعفديطعـبػقمؼرىمضومغفوؼيماظؼصرإظبممدورمروػر طؾمؼبممو

م..معؽون

واظيتممايفرةماٌؾقؼيمبوظؼصرإظبممؼؼقداظذيممحقٌماظؾوبإظبمموصؾ

ماظؼؾق مصقفو مأنمؼػؿحماظؾوبمإالمأغفمأحسماٌصؾوحمجوغؾـبموضع.. مثؿمػؿمب و

مذقؽـب مخؾػفبلن مؼؼػ معو مو ممتوعـب.. مدؽـ مثؿ مذدؼد مبعـػ مضؾؾف م!ودق

م

ومؿقًؾهمضأردااظذيممومطؾريةمتؿؼطرمعـفومدعوءمروػرميلؽمصلدـبمفديطونمع

مرأدفؼبممبضربي ؼلعكمخؾػفمرقلماظذيممؼؼفنمؼؽؿؾمررطونمسؾقفمأ..

ماظقضً.

م

مأ مبعد مصرصؿف مسؾكماِىإغفو مػـوكمأيومروػروميننممتماظؼضوء مملمؼعد

مدؿقالءمسؾكماظؽـزاالوماظؼؾقإظبممعوعفمميـعفمعـماظقصقلسوئؼمأ صؿحم..

ماظؼؾقماظؾوب مثؿمدخؾمحفرة مؼدهؼبممطونمميلؽماٌصؾوح.. طوغًم..

مضؾقاًل معرتعشي مصرحـبمؼده مؼرضص مضؾؾف مظؽـ معـ ماضرتب مطؾؿو اظؼػؾمو

م..ماٌقضقعمسؾكمبوبماظؼؾق

م

ومظقـزلمبفومسؾكماظؼػؾمإالموضعماٌصؾوحمسؾكماألرضمثؿمرصعماظػلسمسوظقـب

م:معـمخؾػفؼلتلممأغفمتقضػمحنيممسعمصقت
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ماظعوبٌمعفاًل- مأؼفو ماظقضً.. محون مظؼد ممأخوكمإنمب، م!غؿظوركاؼب

م

مث مخؾػف مغظر مهلو ماروً مسظقؿي مصرخي مأرؾؼ مسؾكمؿ ماظـوئؿي اظطققر

دؼطمجـيممثؿ..مايدؼؼيمضؾؾمأنمتؾقذمبوظػرارؼبمماظؽوصقرذفرممأشصون

م!ػوعدة

م

م

 

*  *  * 

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م
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م
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م
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م

 (14 ) 

 
ماظدرجيمهومهلذأنمأطقنمزبقًػمؿؼدملمأطـمأس مملمأطـمأسؾؿمأنمظؼوئل..

موظلًمبورسـبمؼؾدومأغينم..بفذاماظلكقػمدؿؽقنمغؿوئففمدقؽيمػؽذاماألول

مم!تركماغطؾوعمؼدومؼبممسؾكماظرشؿمعـمأػؿقؿفوماظؾؼوءاتماألوظبمصعاًلؼبم

م

م..موجمعفديحوظيمايؼبممطؾوعماألخريغومؼؾدومأنماالغطؾوعماألولمػقماال

م.مملمأصؼدمحسماظدسوبيمبعدأغوممسؾكماألضؾ..معفاًلظؽـم

م

سؾكمم..ػذاماظعؿؾمأغومالمأرقؼمصعاًل..مغظػماٌؽونأعضقًمرقؾيماظؾقؾيمأ

..مالمبلس..مضطرمأنمأغظػمضذارتفؿأومػـوإظبمماألوشودؼلتلممعرماظلـني

م.مدياٌؼدمبمعفؿيتومصفذامسؿؾل

م

البدم..م"دقطر"غومأ.م..أولماظؼصيؼبممصؽؿمسؾكمغػللسرِّغلقًمأنمأ..مهأ

الم..مظفماٌقتمسـدماظػراسـيغعؿمإغفمإ..مدؿمعـمضؾؾمسعؿؿمػذاماالمغؽؿأ

مأيظلممظقسومظؾؿقتكموهًلدؿمصلغومظلًمإـمأرؾؼمسؾلمبمػذاماالعؽبمدريأ
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ماظؾعقـيصؿحمأؼبممدور مصقاػفؿ مجين.. مأغو ألزؾمػـوممرييمتمتلكمإمنو

م.ماٌعؿقػنيومحردفومعـماٌؿطػؾنيومسؾكماٌؼربةمأواضًػ

م

مضوتًؾ متعؿؼدونظلٌ مطؿو مو مأغ.. متؿذطرون مأضؿؾمينظعؾؽؿ مممل عـمأحدـبا

م..مأصـديموالمسزتمضؿؾمدؾقؿماظصوويملمأوماظـالثي

م

مأ ماظؾطقػمصؾؿ ماظشقخمسؾد مبمطـمعلماًلأعو ممؾسـمضؿؾف ؼبمماىونأحد

م.مداخؾماٌؼربة

م

مسزتو ممأعو مدؼطأصـدي ممصؼد مبوظػعؾؼب معـموم،اظرتسي مأغو مظقس ظؽـ

مأدؼطف مذظؽإمن.. مصعؾ ممو مماظؾصقصأحد مررؼؼفاظذي أرادموماسرتض

ماظلورقمأ مسزتماضطر مػوعبف مصؾؿو م..ماظرتسيؼبممؼرعقفومنمطبـؼفدرضؿف

م

موملمميللفؾؿفمبغرقمسزتمبعدمِسبويؿكممصقىؽبُأمصؼدمأعومدؾقؿماظصووي

م..مبلقءأحدم

م

..مخرىعرةمأمعفديومروػروراؼبممؿمحؽوؼيأنمأضصمسؾقؽمسلومالمدارؾعـب

ماظطمراؼب مػذا ماٌلؽني مروػرؾقى مووه مبوظغؿقض مؼشعر معـومطون

ومحنيمطوغًمأؼضـب..مرةاضؿقوعفمظؾؼصرمأطـرمعـمعومسالضؿفمبوظؼطيماظلقداء
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مبشؽؾمعػزعمتؿغريمعالعحمروػر ماضؿقوممروػرمظؾؼصرأخريـبو.. ػذهمؼبمما

ربووظيمصرضبيمظلرضيماٌؼربةمممومجعؾفمؼداصعمسـمراؼبمماظؾقؾيماسؿربه

م.غفوؼيماألعرؼبممؼؿؾفعإظبممأدىومفيماظعوبـنيعقاجؼبممضصرهمبودؿؿوتي

م

وخبوصيم..معفـيماظطىإظبممظصمالمؼـؿؿلراؼبممأنمأعومروػرمصؼدماسؿؼد

معؾ مصبد ممل ممػفبعدعو ماظقحدةؼب مماٌؾػ.. مبوظطؾعمأخػقؿفاظذي م!أغو

م

..مضبرسماظؼصراظذيممػقماىينراؼبممأنروػرمغفوؼيماألعرمتقؼـمؼبممو

ماٌطؾخؼبممرؼفياظؽمبعدمأنمرأىماألواغل مؼعؿؿدراؼبممنملمؼعرفمأ..

إالمأنمذظؽماظققمم..ميمطؾمؼقمرعوعفمسؾكمعومتصـعفماًودعيمدعدؼؼبم

ماظقحدةمعـشغاًلراؼبممطون مؼلؿطعمإحضورمومبوضؿقوم ماظؽؿوبمصؾؿ درضي

م.ماظطعوم

م

ؽوغًمعـمصسؾكمروػرممطوغًمتؾدواظيتمماٌالعحماٌكقػيمتؾؽأعومسـم

مأغومتصؿقؿل مرأؼؽؿ.. م؟؟عو م؟؟ج""اٌؽقوصـمؼبممأعؿؾؽماٌقػؾيػؾم..

م

مومرضصوتماظػؿكحَؼمأسفؾؿين..ماظؼصرؼبممصـعؿفواظيتممؾعومرأؼؽؿمبويقؽب

ؼمسؾكمخشؾيمتؿلظوػلممعؾماٌمظػمضصؿفطـًمأتلعؾفومطؿومؼؿل..ماظػؿوةو

طوغًم..مؼؿفشؿاظذيمماظزجوجومحقؾيماظـقاصذماٌغؾؼيمأسفؾؿين..ماٌلرح

م!وربيمرائعيمبوظػعؾ
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مم..غعؿ.م.خرم؟؟ومآػؾمغلقًمذقؽـب

م

مػؽذامؼؽقنمسؿؾل..موفؿمبعضـبظؽـمأترطفؿمؼلطؾمبعضؾبوم،أحدـبامأغومالمأضؿؾ

موػودئـبغظقًػ موو مؼـؾغل.. مجقدـبمصؼط مأغظػماٌؽون مأليمأنوماأن مأدؿعد

م.مضقػمجدؼد

م

م ماألحداث متؾؽ مأتذطر مععؽؿ مناآلاظؼدميي م.. مظؽؿوػلغذا ..مأطؿؾفو

وظؽمعومأصـعفمةمصؾقسمػـممؾمرقالمتؾؽماظػرتماظؼصرمػذاؼبممصوٌؽقث

ماٌؼربة محرادي ماٌؿـقسيومدقى ماظؼراءات ممبعض ماظؼصرؼب م.معؽؿؾي

م

مضؾقاًل معومسعًمصقتـبمصنغينماغؿظروا م..عـمخورجماظؼصرؼلتلممو مدلصعد.

ماىدؼد.مألرىمعـماظزائرماظطوبؼماظـوغلإظبم

م

معـماظلقورةم«حؾؿل»ضبؿؾم مأنمأغزهلو مبفوومايؼوئىمبعد إظبممؼؿقجف

ومأسودمترعقؿفمربوصًظوماظؼوػرةؼبمماذرتاهمعـمأصقوبفاظذيممبوبماظؼصر

ػذاممحؾؿكم..دونمدؽـمسؾكمتراثفماألصقؾمبعدمأنمػفرهمأػؾفمرقؼاًل

ماظؼرؼي مظؿقِّطونمسوئدـبم،عـمأبـوء معـماًؾقٍمبعدمسؿؾمٌدةا إحدىممه

صقفمععممؼلؿؼروماظؼصرموععيموضررمأنمؼشرتياظؿدرؼسمبوىؼبممسشرةمدـي

م.مئفماظـالثيأبـوومزوجؿفمعـك
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ضررتموم،اامطؾريـبذبفقدـبمصالحفإؼبممأرجقمأنمؼعفؾؽؿماظؼصرمصؼدمبذظً"

..موصيمػذاماظصوظقنماظلوحروخب..معـمهػاحملوصظيمسؾكمعومبداخؾفم

مػذا"ؼبممذؽمؿؾيمؼومعـكمظقسمظدياٌؽمدؿعفؾِؽ

م

مبوبماظؼصرتػؿحمعـكم ماألوالدمصرحنيممبلؽـفؿم.. ثؿمؼدخؾمعـمورائفو

م.مؿماظطقؼؾياىدؼدمبعدمشربؿف

م

م:ماظطوبؼماظـوغلإظبممحنيمصعداألبـوءمأحدممصوح

م

م"..!ضطيمدقداء..مضطيمظؼدموجدتؾب..مأعلمأعل"

م

م*م*م*

ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

 اهلل ِدحبم تمتَّ                                 
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