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ماّرِهـارافب       
م

 لـضـف حمــد صـــالحــم       

 
 ّٕـصـصــٕ قـُعـمـحـم

م
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م

 إهداء

 
ا حان الوقت الذي خير  وأ.. اءتيقر دهداءات عنتخطى الإا ما أكنت دائم  

 ..يسيتخطى فيه أحدهم إهدائ
 وغادةأحمد  ي  و  وأخ  أمي و أبي إلى ..وللذلك أهدي كتابي الأ

 :تممت هذا العمللذين منحوني القوة وساندوني حتى أأصدقائي اإلى 
 

 ،خالد نيرة، يوسف ربيع، عصام عماد، محمد صابر، كمال عواد)
 (..ناصر مينةأ 

 ..المستقبل بيكاسو إلى
 هى الصيفين
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ابال ك  إلى   :الرائعين  ت َّ
 محمد عصمت

 حمد إبراهيم إسماعيلأ
 ع م ر عودة

ية: الصديقة ..أكتر حد تعب معاياوأخير ا.. إلى   والمراجعة اللغو
 ..«سارة صلاح»                                                             

 

* * * 
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 إهداء خاص

 

 ..خيى روح زوجة أإل

 ..ميختي التي لم تلدها أأ

 ..ناا بدعائسنتذكرك جميع  
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م

 مةمقدِّ

م

ا عن المتعة، وأن تقتصر جل متعتك على أن تطرق أبواب الخوف بحث  
ذلك وباقي متعتك تأتيك من أبواب الخوف التي تطرقها لك الصدفة.. هذه 

 هي متعة الحياة..
امي اللامتناهيين لكل ود أن أعبر عن كل امتناني واحتربادئ ذي بدء أ

يق القادم بقارئ اهتم  اقتناء كتابي الأول وساهم بذلك في إضاءة الطر
لكاتب شاب يحفر معالم بدايته، ويجهز أولى أنسجته ببعض الأحرف 

 والكلمات..
 ا من الل  ه أن تنال إعجابكم..راجي  

ح شيئ ا..  وبعد هذا وذاك أردت أن أوض ِّ
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عزيزي القارئ، إذا ظننت بأن قلبك لن يتأثر بأعراض "بارافرينا" 
وأنك ستفلت من ساحرة إندور وبذكائك لن تكون ضحية المستبصر القادمة 

 طلاسمهم.. فعليك بالقراءة..وأنك لن تخضع أبد ا لسيطرة ملوك الجان و
 سيطرته على نفسك.. فلا تقرأ. ستحوذ خوفك وفرض  اوإن 

 

* * * 
م

م

م

م

م

م

م

م



 
 

 بارافزٍنَا                                                                         
 

-11- 
 

م

م

م

م

م

 التحذٍز.. ها قد جتاًسَت

 قزاءة ممتعة.. لَك ىأمتن               
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 الـُمسـتبصـِـر
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 رستبِصُمـال

 

م م٧ّث٣ّمارمتاذؿّٓمأ٥ٌّ،ماردبوملمسسملالت٥ّ،موصعملّٓماظلؿملشملّٕةمسػمل٧ّمجلّٓه،

مط٢ّموذ١ّمسػمل٧ّماالغؾملؿملمملر..مغصملّٕمح٦ّظ٥ّمؼبأحمملئّٛمامزؾملّٕهمإظبممملمعلؽملّٓـبرضـبأ

هممملسؿملؽملممعمملأمملمصعملؿملـبأكمؼّٓهمعغملمملنمصػمل٣ّمؼلضملظمل٥ّماظصملالمماظّٓاعّٗمسػمل٧ّماظّٕؤؼهمل،محّٕمب

م ماسؿمملد مؼّٕطؼملممل مصعملّٓؽباصػمل٣ّ مظعملّٓ مزؽمل٥ّ مصؿفملطّٓ ماِّرضممػممل، مهلّٗ م!.. بزملّٕه

بّٓأمومػؿملؿ٥ّمحؿ٧ّمأشؼملّٚمسؿملؽملؿمل٥ّرهمصطملمملصوملمؼّٓهمؼبمدمملئ٢ّمملمؼضملػمل٣ّمعمملجب٦ّا

مث٣ّمذّٕعمؼبماظؾقىملمس٤ّمذكّٙم موؼلؿفؼملّٝمض٦ّاه.. ؼػملؼملػمل٣ّمذؿمملتمغظملل٥ّ،

مٌؾملؼملهمل..مضبؼملػمل٥ّما

**** 

دونمحّٕاك..مؼؽملؿصملّٕمم«دػملؿمل٣ّ»وضّٟحّٓاثمترملؿّٓمأطـّٕمصفملطـّٕ..مطمملغوملماِّ

مظؿمل٥ّ..مإعمملمتقملولمع٦ّرمإظبمتقملولماِّأنم
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مسػمل معؾملّٕوًظ٧ّ مذظ١ّماظرملمملب مصبّٕي مز٢ّ معؽملؾلشملهمل، مؼؽملصملّٕمأرضمتّٕابؿملهمل ممل،

!!..موضؾ٢ّمأنمؼظملغملّٕمخػملظمل٥ّمؽـبمملذؿملمىنمالمؼّٕوظغملؽمل٥ّماآلخػملظمل٥ّمط٢ّمحنيموحني..م

مم،ؼعملّٟؼبمأنم مأم"٣ّضك"ارتشمل٣ّموج٥ّمجبلّٓ ممل..مرضـبأدعملّٛماظرملمملبمعمملع٥ّ..

مرممل،موجلّٓهمؼّٕوّٟمصّٖسـبوسؿملؽملمملهمضّٓمصمملضوملمرسؾـب مطمملغوملمممل.. صّٝماىلّٓمصفملدممل

مبؾملمملمسػمل٧ّمرأسماظرملمملب..ممىؼبمؼّٓهمث٣ّمػ٦ّ

م«دػملؿمل٣ّ»مادؿؿملعملّٜ متّٖاؼّٓتمدضمملتمضػملؾ٥ّ، موضّٓ مأغظملمملد٥ّ،ممفملوتؾمملر.. اغؿصملمملم

وزػملوملمسؿملؽملمملهمشمملرضهملمؼبمصّٕاغمشّٕصؿ٥ّمدضمملئ٠ّمحؿ٧ّمادؿضملمملدماظلؿملشملّٕةمسػمل٧ّم

مجلّٓه..م

مه ماظل٦ّداء، مصفملعل١ّمبؽملصملمملرات٥ّ مصّٕاذ٥ّ مبضملزمللّٗماظغمل٦ّع٦ّدمجب٦ّار ضّٓمممملث٣ّ

ماظؽملصملمملرات-ماظؿعملشملؾملممل مخّٖم-عّٝ مإظب مرّٕؼعمل٥ّ مؼؿقلّٗ ماٌالبّٗمبّٓأ اغهمل

لمعالبل٥ّم..مث٣ّمبّٓمبحؾبالت٥ّيماخؿالفمس٤ّمعبؿملّٝمأالمدبؿػملّٟمحؾبػملهملمصفملخّٕجم

مغزملّٕف..ماو

ن،مةماآلطمملنمؼلمملب٠ّماظ٦ّضوملمطضملمملدت٥ّ..مصكملنماظ٦ّضوملمميـ٢ّمظرملكّٙمعمملمايؿملممل

مثمملغؿملهمل محؿملـبمط٢ّ ماظرملكّٙمؼبماظؾعملمملء مذظ١ّ مصّٕصهمل مع٤ّ متعملػمل٢ّ ممتّٕ عل١ّمأممل،

ا..مز٢ّمؼلؿؼملّٝمظؿمل٥ّمطـريـبإصكملغ٥ّمضبؿمملجما،مبؾملمملتظمل٥ّمث٣ّماتزمل٢ّمبّٕض٣ّمؼضملػملؼمل٥ّمجؿملّٓـب
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م مإظب مؼب ماهلمملتّٟ مأرغني محؿ٧ّ مذغ٥ّ مص٦ّت مض٦ّيأجمملءه م:جّ٘

 .ضمملهلمملماظزمل٦ّتماظعمل٦ّيم؟«دػملؿمل٣ّ»طؿملّٟمحمملظ١ّمؼمملم-

 ممل..مسـبمملمعّٕونمإظبمذظ١ّماٌغملمملن..مصػملعملّٓمطمملنمحػملؼملـبتؾضملينماآلأخبري،م-

 جّٕميهملمأخّٕىم!!-

إظبمردماظزمل٦ّت،مث٣ّماشػمل٠ّماهلمملتّٟ،موسمملدمإظبمتّٕطؿملّٖهمم«دػملؿمل٣ّ»ملمؼؽملؿؾ٥ّم

مع٤ّمجّٓؼّٓمسػمل٥ّمؼزمل٢ّمإظبمتظمللريمظؿػمل١ّماىّٕائ٣ّ..م

ماِّ ماظزمل٦ّت مصمملحنمل مووص٢ّ مواحّٓة ماِّرضمدمملسهمل متػمل١ّ مإظب جّ٘

م ماِّاظرتابؿملهمل.. مؼب مغصملّٕ محؿ٧ّ موػؽملمملك مػؽملممل ممىرأرجمملء ماظرملمملبمأأثمملر ضّٓام

 وجب٦ّارػمملمبضملّٚماظّٓعمملء..م

 .ؼبمحؽمل٠ّم«دػملؿمل٣ّ»ضمملهلممل!!..معؿفملخّٕامطمملظضملمملدة-

 م:جّ٘مؼعمل٦ّلوبزمل٦ّت٥ّماِّظؿملفّٓهمع٤ّمخػملظمل٥ّمؼّٕبوملمسػمل٧ّمطؿظمل٥ّ،م

 !!تؽملؿؾمل٨ّمتػمل١ّماىّٕائ٣ّم٧ّظعملّٓمحمملوظؽملممل.وظغمل٤ّمعؿ-

اىلّٓمميذظ١ّماجملّٕممذظ٤ّمتؽملؿؾمل٨ّ..مظ٤ّمتؽملؿؾمل٨ّمعمملمملمتعملؾّٚمسػمل٧ّم-

ماظسملك٣ّ..م
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م- مدائؼملـبأغضمل٣ّ، مغؿفملخّٕ موسب٤ّ مغظملضمل٢ّ.. مأن مظؽملممل مطؿملّٟ موظغمل٤ّ مػّٔا.. مممل..مسػمل٣ّ

 م:مملإظبمرأد٥ّمضمملئػمًلم«دػملؿمل٣ّ»أذمملرم

 دؽملظملغملّٕ..مدؽملظملغملّٕمؼمملمدؿملمملدةماظّٕائّٓ..م-

سػمل٧ّمرطؾؿؿمل٥ّموخػملّٝمغصملمملرات٥ّ..موصؿّّمسؿملؽملؿمل٥ّمظؿملكّٕجمممملث٣ّمجـم«دػملؿمل٣ّ»ضمملهلمملم

مؼلػملّٛمض٦ّءمسؿملؽملؿمل٥ّمسػمل٧ّمط٢ّمبعملضملهملم مبّٓأ مض٦ّءمطمملنمحؾؿملّٗماظؽملصملمملرات، عؽملؾملممل

م مم٧ّسػملدم، مأط٢ّمأثمملر مميغمل٤ّمأنمضبؼمل٢ّمم٧ّسػملضّٓام، مذ٨ّء ط٢ّمعغملمملنمأو

 ومأيمذ٨ّءمؼلمملسّٓهمؼبمح٢ّماظػملطملّٖ..مأبضملّٚماظؾزملؼملمملت..م

مأبّٓأتماظزمل٦ّرةمتؾ٦ّحمبغمل٢ّم مؼّٕدّٕارػممل.. محّٓثموطفملغ٥ّمطمملنممىبّٓأ عممل

ممتمملعـب مايػمل٣ّ مطؼملممل ماىّٕميهمل، موضومل مؼب مطمملغوملمم،مملػؽملممل مإٌّة متػمل١ّ وظغمل٤ّ

 !مِّولمعّٕة..موج٥ّمذبّٕع٥ّماظ٦ّحؿملّٓمىصػملعملّٓمرأطـّٕ..مأاظؿظملمملصؿمل٢ّم

مممل..مرضـبأدعملّٛمأغؾملغمل٥ّماِّعّٕمحؿ٧ّم

**** 
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مأاٌعملؿملّٓ"مجػملّٗمذظ١ّماظرملكّٙ مؼؿقّٕكمط٢ّمرضـب" معطملؼملّٚماظضملؿملؽملني، ممل،

مع٤ّم مؼؾملّٕب مأغ٥ّ مضبػمل٣ّ موطفملغ٥ّ مؼؾّٓو ماالغظملضملمملظؿملهمل.. مايّٕطمملت مبؾضملّٚ حني

مومؼّٕطّٚموراءمذكّٙمعممل..مأدظملمملح..م

**** 

م مظ٦ّزارةمم«دػملؿمل٣ّ»ادرتد ماظؿمملبضملهمل ماٌلؿرملظملؿملمملت مإحّٓى مؼب وسؿمل٥ّ

مطمملنماظّٕائّٓم مشمملرًضم«ذّٕؼّٟ»اظّٓاخػملؿملهمل.. موطفملغ٥ّمملمؼؽمل٣ّمجب٦ّاره مؼبمغ٦ّع٥ّ ممل

 عؽملّٔمسمملمم!

 :«دػملؿمل٣ّ»صّٕخم

 ين..مؼغ٥ّمؼؽملمملدإ..مغ٥ّمؼؽملمملدؼينإ-

م مم«ذّٕؼّٟ»ادؿؿملعملّٜ مؼعمل٦ّظ٥ّ معممل مإظب مضمملئػمًل«دػملؿمل٣ّ»واغؿؾ٥ّ مضمملرضمل٥ّ مم:مملث٣ّ

 ؟؟٤ّ؟؟مع٤ّماظّٔيمؼؽملمملدؼ١ّعؽب-

مدؿملؼمل٦ّت- م!! مإمدؿملؼمل٦ّت من مأمل مإذػنمل مؼممل مضمملهلمملم«ذّٕؼّٟ»ظؿمل٥ّ ..!!

م.«دػملؿمل٣ّ»

ظػملكّٕوجمصلؼملّّمهل٣ّماظشملؾؿملنملمممملذغـبإاظشملؾؿملنملمورػملنملمعؽمل٥ّم،«ذّٕؼّٟ»٧ّادؿّٓس
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مث٣ّمخّٕجمملمؼبما مذظ١ّماٌغملمملنماظيتمبّٔظ١ّ.. ومملهمتػمل١ّماِّرضماظرتابؿملهمل،

 وضضملوملمب٥ّماىّٕميهملمأومدؿعملّٝمب٥ّماىّٕميهمل..م

مإم- مبمملِّن معػمل٨ّء ماٌغملمملن مؼضملػملؼملؾملمملمػّٔا مأو مأحّٓ مؼضملػملؼملؾملممل ماظيتمال دّٕار

م مضمملهلممل ماظ«دػملؿمل٣ّ»اظعملػملؿملػمل٦ّن.. مبضملؿملؽملؿمل٥ّ مؼؽملصملّٕ مإظبمض٦ّءـبممملنترملضملمػملؿنيوػ٦ّ ا

 م:مملردفمضمملئػمًلأث٣ّم،«ذّٕؼّٟ»

مؼؾضملّٓمدؿفّٓمعؽملًّٖظم- ماالومملهمملغ١ّماآلعرتمس٤ّمعغملمأظّٟممل !..منمؼبمػّٔا

 ضمملهلمملموػ٦ّمؼرملريمإظبمأحّٓماالومملػمملت..م

ممملاالثؽملماو٥ّ ماظّٔيممإظبن مأاالوممله مسذمملر ماظؽملظملّٗمؿملمملميؽمل،«دػملؿمل٣ّ»ػملؿمل٥ّ ن

 أنمؼغمل٦ّنمػّٔاماٌؽملّٖلمبّٓاؼهملماي٢ّ..م

م مضبشملؼمل٥ّ مأن مضؾ٢ّ ماظؾمملب مسػمل٧ّ ماظشملّٕضمملت دخالم.. «ذّٕؼّٟ»بضملّٚ

ماٌؽملّٖل مإ، مسػمل٧ّ مخرمليب معؽملّٖل ماِّغ٥ّ ماظشملّٕاز مؼؾعريط٨ّ، محبمملظهملموظغملؽمل٥ّ ّٓو

،مؼؾّٓومأنمايؿملمملةمعلؿؼملّٕةمبّٔظ١ّماٌؽملّٖلمأومت٦ّضظملوملمعؽملّٔمصرتةمظؿمللوملمةجؿملّٓ

 بمملظؾضملؿملّٓةمعؽملّٔمصرتةمملمتؿضملّٓماظرملؾملّٕ..م

مإ- ماٌؽملّٖل.. مػّٔا مأسّٕف مأغين موطفملغين مأذضملّٕ مضمملهلممل م.«دػملؿمل٣ّ»سّٕص٥ّ..

 مملمطؾملّٔام!!وطؿملّٟمظ١ّمأنمتضملّٕفمعؽملًّٖظ-
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 وظغملؽمل٥ّمذبّٕدمذضمل٦ّرمؼّٕاودغ٨ّ..مم،دريأالم-

نمتفملت٨ّمجبّٓؼّٓمظؿملؽملؿؾمل٨ّمذظ١ّماظغملمملب٦ّس..ماخػملّٝمغصملمملرات١ّ،موحمملولمأ-

 مبػمل٢ّ..م«ذّٕؼّٟ»ضمملهلمملم

م مظ٥ّ ممهملبؾؽملوملمذظملمّٗوملمؼؽملؾ «دػملؿمل٣ّ»غصملّٕ رػمل٠ّمأوحؿ٧ّمخػملّٝمغصملمملرات٥ّ..

مسػملؾملمملمدبربهممبمملمملمذضملمملسمملتمظؿؿظملقّٙماٌغملمملنمجؿملّٓـبػّٔهماإلاظضملؽملمملنمإظبم ا

م٥ّ..مؿملهمبضملؿملؽملاؼلؿشملّٝمذظ١ّماظسملمملبّٛمأنمؼّٕ

**** 

ماٌعملؿملمب ماظرملمملب مثػّٓأ ماالغظملضملمملظؿملهمل.. محّٕطمملت٥ّ مس٤ّ ماالبؿلمملعهملمّٓ مبّٓأت ّ٣

معؽمل٥ّ..م متعملرتب مخشمل٦ّات مص٦ّت ممسّٝ محني مثطملّٕه.. مإظب متؿلػمل٢ّ

اضرتبمذظ١ّماىلّٓماظسملك٣ّمحؿ٧ّموضّٟمؼؿفملع٢ّمذظ١ّماظرملمملبماٌعملؿملّٓماظّٔيم

ماىلّٓم مؼؿقؼمل٢ّ ممل ماظزملمملخؾهمل.. ماظعملؾملعملؾملمملت مبضملّٚ مإظب مابؿلمملعؿ٥ّ تّٖاؼّٓت

ماظلك متػمل١ّ مِّسػملاظسملك٣ّ مورصضمل٥ّ ماظرملمملب مبضملؽمل٠ّ مصفملعل١ّ مبزمل٦ّتمم٧ّّٕؼهمل ث٣ّ

 م:مملعؿقرملّٕجمض٦ّيمصّٕخمضمملئػمًل
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م- مر٦ّؼػمًلأظ٤ّ مسػملؿمل١ّمػؽملممل مؼ٦ّعنيبعمل٨ّ مبضملّٓ مدفملس٦ّد مأنمإمممل.. متعملّٕر ممل ن

معؽملضملؾملمملمعـ٢ّمإٌّةماٌمملضؿملهمل..مأوظ٤ّمتلمملسّٓغ٨ّ..مدفملضؿػملّٝمرأد١ّمتػمل١ّمبظملفملد٨ّ،م

مم٧ّاغؿؾمل مث٣ّ مطالع٥ّ مم٧ّظعملأع٤ّ مرضـبأبمملظرملمملب مؼؿفململممل، مؼؿقلّٗم-موتّٕط٥ّ وػ٦ّ

 وذػنملم!!م-سؽملعمل٥ّ

نمؼؽملف٦ّمصعملّٛ..مإعمملمأممملنفؾملّٖمظػملؽملؾملمملؼهملماظيتمبعمل٨ّمسػملؿملؾملمملمؼ٦ّعبّٓأماظرملمملبمؼؿ

مملمؼسمل مدؿملضملؼمل٢ّمذظ١ّماظسملك٣ّماظظملفملسمؼبمسؽملعمل٥ّ، مطمملغوملمأو ّٝمؿملبفمليمرّٕؼعملهمل

مشؼملّٚمسؿملؽملؿمل٥ّمظؿملغملؼمل٢ّمعؾملؼملؿ٥ّ..مأمملمأطـّٕمع٤ّمػّٔامؼبماظؿظملغملري..موضؿـب

م****

مضمملهلممل"عمملماِّخشمل٦ّاتموادضملهملمإظبممػبّٗ" وضّٓمبّٓأمطبشمل٦ّم «دػملؿمل٣ّ»..

متؾمل٤ّ،مث٣ّمدقمبعملّٓع٥ّمبضملّٓماًشمل٦ّةماًمملعلهملمصغملمملنمأتػمل١ّماًشمل٦ّاتمحؿ٧ّم

مزبؿػملظمًل مساظزمل٦ّت مممل مآخّٕ مع٦ّضّٝ مأي م٤ّ ماٌأؼب م!!ؽملّٖلرضؿملهمل

مص٦ّجّٓهمبمملبـب«ذّٕؼّٟ»اضرتبم مأغ٥ّمضؾ٦ّظؿملؿظملقّٙمع٦ّضّٝماظّٓضهمل، مؼؾّٓو مممل م غ٥ّمإ..

مملموًظأؾملؾّٛماظّٓرجمملتماظؾمملبمث٣ّمبّٓأمؼ«ذّٕؼّٟ»دظمل٢ّماٌؽملّٖل..مصؿّّمؼعمل٦ّدكمِّ

 عضمل٥ّ..م«دػملؿمل٣ّ»صشملقمملبمظؿملؼملؾملّٓماظشملّٕؼ٠ّمال
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معمملمػّٔاماٌغملمملن- ممل..مطؿملّٟمادؿشملمملعمػّٔاماجملّٕممأنمغ٥ّموادّٝمحعمًلإ..

مض مطؾملّٔاؾ٦ّـبؼزملؽملّٝ ما مضمملهلممل موجؾمل٥ّ«ذّٕؼّٟ»!!.. مسػمل٧ّ مواضقهمل مبّٓت م.بّٓػرملهمل

 ..«دػملؿمل٣ّ»نمسؽملّٓمثالثهملمرّٕق..مصفمملءمدورمؽملمملوضظملمملماالث

م م «دػملؿمل٣ّ»ادؿؾزملّٕ ذمملرمأث٣ّمأيماظشملّٕقماظـالثهملمدؿعمل٦ّدهمإظبمرّٕؼّٓت٥ّ..

 ؼلّٕ..ماظشملّٕؼ٠ّماِّبؿملّٓهمإظبم

شّٕصهملمطؾريةمعػملؿملؽهملمبؾمل٣ّمإظبمم٧ّاغؿؾملدخالمذظ١ّماظشملّٕؼ٠ّماظسملؿمل٠ّمحؿ٧ّم

مابمملِّ موبضملّٚ ماغعملمملض موبضملسملؾملممل ماٌؾملّٓعهمل مأنمآلىّٓران مسػمل٧ّ مؼ٦ّذ١ّ خّٕ

 ص٦ّتمأغني..م«دػملؿمل٣ّ»مسّٝمم٧ّحؿؼؽملعملّٚ..م

 .«دػملؿمل٣ّ»؟؟..مضمملهلمملمؼ٤ّمؼفملت٨ّمذظ١ّماظزمل٦ّتأع٤ّم-

 يمص٦ّتم؟؟أ-

مغ٥ّمؼعملرتبإ..مػؽملمملكمص٦ّتمأغني- مضمملهلمملمؼبمذطملّٟمإ.. غ٥ّمؼبماومملػؽملممل..

 ٌضملّٕصهملمعزملّٓرماظزمل٦ّتم!!

مملبمذمممل؛عمملعؾملؼملأصؾّّمعزملّٓرماظزمل٦ّتمأادؿؼملّٕامؼبمتضملعملنملماظزمل٦ّتمحؿ٧ّم

م مسؼملّٕه، ماظـمملغ٨ّمع٤ّ مبؾضملّٚماِّؼبماظضملعملّٓ مجمملظلـبععملؿملّٓ مسػمل٧ّمرطؾؿؿمل٥ّمصظملمملد، ممل

 عطملؼملّٚماظضملؿملؽملني،موملمؼؿ٦ّضّٟمأغؿملؽمل٥ّ..م
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اغظملغملوملماظعملؿمل٦ّدمم٧ّحؿرػمل٠ّمبضملّٚماظشملػملعملمملت،مأعلّٓد٥ّمو«ذّٕؼّٟ»خّٕجمأ

ا..مث٣ّمزؾملّٕمذظ١ّماظسملك٣ّمظؿـ٦ّرمث٦ّرت٥ّممبفّٕدمرؤؼهملماظرملمملبمّٕـبوصمملرماظرملمملبمحؾب

رتشمل٣ّمب٥ّمودعملّٛممملصاىّٓار،ممب٥ّمغمملحؿملهملم٧ّظعملأو «ذّٕؼّٟ»ا..مصفملعل١ّمبضملؽمل٠ّمّٕـبحؾب

 إٌّوّٟ..م«دػملؿمل٣ّ»مملمؼؽملّٖف..مووضّٟمؼرتضنملمرضـبأ

 م:مملث٣ّماظؿظملوملمإظبمذظ١ّماظرملمملبمضمملئػمًل

ممملتؿملوملمبؾملؼملأأغوملمغ١ّمدؿلؿشملؿملّٝماهلّٕبمعؾملؼملمملمبػملطملوملمضّٓرات١ّ..مأتصمل٤ّمأ-

 .وأغوملمطّٔظ١ّم،مملظ٤ّمطبّٕجممملإظبمػؽملممل..موظغملؽملؾملؼمل

ابؿل٣ّمظ٥ّماظرملمملبمث٣ّمأذمملرمخػملّٟماظّٕج٢ّماظسملك٣ّ..ماظؿظملوملماظسملك٣ّمظؿملفّٓم

معلّٓدـبواضظمًل«دػملؿمل٣ّ» مضبؼمل٢ّ معبفؼملؿ٥ّ..مممل مرصمملصؿنيماخرتضؿممل مص٦ّت مث٣ّ ممل،

 جـهملمػمملعّٓة..ممصكّٕمب

أوم«دػملؿمل٣ّ»ػؽملمملمصؿّّماظرملمملبمسؿملؽملؿمل٥ّ،موظغملؽمل٥ّمصعملّٓمبزملّٕهمبمملظظملضمل٢ّ..مث٣ّموضّٟم

م؟ػؽملمملتؿملوملمإظبمأأغممل؟موطؿملّٟممؼ٤ّألمءؼؿلمملطؼملمملمؼصمل٤ّمغظملل٥ّ،م

مم:مملبؿلمملعؿ٥ّ..مضمملئػمًلاتلضملوملممملصدؽػملهملماظيتمطمملنمؼؽملؿصملّٕػمملماظرملمملب..موبضملّٚماِّ

م- مخؾب«ؿمل٣ّدػمل»امس٨ّ مشمِلوضّٓ مثالثهمل معؽملّٔ موزػملػملوملمربؿفّٕـبأظملومل مػؽملمملمدمملبؿملّٝ ا

معقملخّٕةمرأد٨ّ..ممم٧ّسػملما..موضّٓمصعملّٓتمبزملّٕيمبسملّٕبهملمتػملعملؿملؿؾملمملععملؿملّٓـب
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مممل..مضمملئػمًل،«دػملؿمل٣ّ»ضمملرضمل٥ّماظّٕج٢ّماظّٔيمؼصمل٤ّمغظملل٥ّم

موملممتماخؿشملمملص١ّ؟-

م- مؼصمل٤ّ ماجملؽمل٦ّن مػّٔا مأالن م!!أغين معـػمل٨ّ مأجضملػمل٥ّ مأن مدؿشملؿملّٝ

معـػمل١ّم؟؟مضمملهلمملماظّٕج٢ّمبظملسمل٦ّل..م-

موأؼسملـبلؿؾزملّٕـبغضمل٣ّمعـػمل٨ّمع- ما.. مطؼملمملمأدؿشملؿملّٝمأنمأممل هغمل٣ّمبفمليمذكّٙ،

مظؿؽملعملّٔغ٨ّم موتفملت٨ّمإظبمػؽملممل حّٓثمعضمل١ّمبمملظصملؾّٛمجضملػملؿ١ّمتصمل٤ّمغظملل١ّمأغممل

محّٓثمعّٝمصّٓؼعمل١ّم مزرسوملمظ٥ّم«ذّٕؼّٟ»وطؼملممل مؼزملّٓقمط٢ّمذظ١ّ، جضملػملؿ٥ّ

مبضملّٚماظّٔطّٕؼمملتمع٤ّمذاطّٕت٨ّمظؿمللمملسّٓكم!

م- ماظّٕائّٓ محّٓضؿممله..م«ذّٕؼّٟ»وظغمل٤ّ ماتلضملومل موضّٓ ماظّٕج٢ّ مضمملهلممل م؟؟..

مػمل٣ّأتضمل- مع٤ّ مط٢ّ مؼؿؼمل٤ّؽب؟ مؼضملّٕؼ٦ّعـبمسّٕصينممل مأن مِّغممل !!م٦ّنمي٦ّتمؾمل٣ّصين؟؟

مم.صمل١ّماظل٨ّءؼمملي!موأغوملمسّٕصؿين

اظرملمملبمؼبمحريةموخ٦ّف..م«دػملؿمل٣ّ»ٌػمل٣ّماظّٕج٢ّمذؿمملت٥ّ..مث٣ّمغصملّٕمإظبمم

مم:مملث٣ّمردمضمملئػمًل

مغعملّٔكم؟؟..مضمملهلمملماظّٕج٢ّمبؿ٦ّد٢ّ..مأمي٦ّت٦ّن!!مدؿعملؿػملينم؟؟مدؿعملؿ٢ّمع٤ّم-

مبمملظشملؾّٝ- مم،ال مأغممل مأال مب٢ّمدؿعملؿ٢ّأضؿ٢ّمأحّٓـبا متعملؿ٢ّممبّٓا.. مأن غظملل١ّمبضملّٓ
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مصّٓؼعمل١ّ..م

م ماومملهم«دػملؿمل٣ّ»شؼملّٚأث٣ّ مؼب موؼزمل٦ّب٥ّ معلّٓد٥ّ ماظّٕج٢ّ مظريصّٝ سؿملؽملؿمل٥ّ

وأخّٕجمرصمملصهملمادؿعملّٕتمؼبمضػملؾ٥ّ..مث٣ّمبّٓأمضبّٕكمعلّٓد٥ّمإظبم «ذّٕؼّٟ»

مخريةمسػمل٧ّماظّٖغمملد..مأرأد٥ّمث٣ّمضطملشملهملم

ع٤ّمضؾ٦ّمعؽملّٖظ٥ّ،مظؿمل٦ّصّٓماظؾمملبمخػملظمل٥ّمظؿملؼملؽملّٝمػّٔاماظسملك٣ّم«دػملؿمل٣ّ»خّٕجم

مممل..مئػمًلع٤ّمإًّوج..مث٣ّموضعملّٟمؼعملؾملعمل٥ّمضممل

اظّٔطّٕؼمملتمعؾملؼملمملمطمملغوملماظضمل٦ّاضنملممالمتطملمملدرمضؾ٦ّأمحّٓاثاِّبضملّٚمم٧ّسػمل-

مم.ثمملمواآل

م****

ممب مصؼملّٓ متؿفّٓد.. ماظسملك٣ّ ماىلّٓ معبفؼملهمل مبّٓأتمخالؼممل ؼّٓهمؼبماظعملؾ٦ّ

مظؿملكّٕجماظّٕصمملصؿني،موشمملصمؼبمػؿمللؿريؼمملمع٤ّماظعملؾملعملؾملهمل..م

 متَّت

* * * 
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 امـكــتــد االنـــأرِ
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 كامرِد االنتأ

 
ممؼب مؼبمط٢ّمإحّٓى مايمملل مػ٦ّ موطؼملممل ماظعملمملػّٕة سرمل٦ّائؿملمملتمربمملصصملهمل

مبمملظلغملمملنمطمملن ماٌؿغملّٓدهمل ضفؿمليملماظرملمملرعمالمؼؿ٦ّضّٟمع٤ّممسرمل٦ّائؿملمملتمعزملّٕ

ذضملػملؾملمملمؼبماظطملمملظنملمأرظملممللمث٣ّمعرملمملجّٕاتماظغملؾمملرمواظيتمؼغمل٦ّنمع٤ّمظضملنملماِّ

ممرظملمملهل٣ّأ مبمملئّٝمأو موؼؾّٓأ ماظظملفّٕ مصالة مبضملّٓ مع٤ّ ماىمملئػملني ماظؾمملسهمل ضفؿمليمل

مظؿملؽملمملدياظظمل٦ّلمآٌّعّٗمواظؾػملؿمل مصب٦ّبماظرمل٦ّارع ممرزض٥ّسػمل٧ّممػملهمل ؼؽملمملديمأو

مرزض٥ّ ماظصملم.سػملؿمل٥ّ مبؾملريوؼبموضومل ماحملؼملػملهمل ماظضملّٕبمملت متّٓخ٢ّ دشمل٦ّاغمملتمفملة

م.مػّٔاماٌؽمل٦ّالسػمل٧ّمماظطملمملزمظؿؾؿملضملؾملمملموتلؿؼملّٕمايؿملمملةمبرملغمل٢ّمدوريمط٢ّمؼ٦ّم

وػ٦ّمم«ربؼمل٦ّد»مطمملن..ماظلمملسهملمتعملرتبمع٤ّماًمملعلهملمعلمملءـبومؼ٦ّمماظـالثمملء

م مأذمملب مذبضملّٓ ماظؾرملّٕة موػ٦ّأمسّٕ ماآلخّٕىبمذضملّٕ مطػملؿملهمل ماظػملطملهملمؼيمل مضل٣ّ داب

ّٓخ٢ّمػّٔهماظغملػملؿملهملمؼلضمل٨ّمظؿقسملريمدبػمل٦ّعهملمؼوطضملمملدةمعضملصمل٣ّمع٤ّمم،نػملؿملّٖؼهملاإل

مؼب مبؾملممل مظؿملؿعملّٓم ماإلآٌّارسمظؿملزملؾّّمعّٓردـبإحّٓىممتّٕبؿملهمل مظػملطملهمل م.نػملؿملّٖؼهملممل
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ماظّٓورماظـمملغ٨ّمظضملؼملمملرةمتؿغمل٦ّنمع٤ّماظرملعملهملماظيتمؼلغمل٤ّمبؾملمملمؼبمذّٕصهملؼعملّٟمؼبم

مصمملِّرمدؿهمل مؼؿرملمملجّٕان مرظملالن مٌّّ محني م٦ّاب٠ّ ذومم«٨ّسػمل»مطمملنول

رظمل٢ّمع٤ّمإالمأغ٥ّممواظـمملغ٨ّمرظمل٢ّمالمؼغملمملدمميؿملّٖهمربؼمل٦ّدممملسمملعـبمحّٓىمسرملّٕاإل

ماظضملمملئػملهملسػمل٧ّممخمملهموؼ٦ّصّٕأغّٖلمربؼمل٦ّدمظؿملؽملفّٓمم.اظرملمملرعماجملمملورأومماظرملمملرع

م ماظزمليبأي مػّٔا مؼزملؿملنمل ممخّٓش ماٌرملغملػملهملحؿ٧ّ متؿظملمملض٣ّ وطضملمملدةمم،ال

م،قمبنيمطؾريموصطملريتظملّٕىبأنممظلؽملؿؾمل٣ّأرظملممللمؼبمتػمل١ّماٌؽملمملر٠ّمالمتضملّٕفماِّ

متػملم٧ّتػملعمل ماظشملظمل٢ّمحنيماغؿّٖعمربؼمل٦ّد مع٤ّمػّٔا مع٤ّمبنيمأ١ّماظلؾهمل خممله

سػمل٧ّممبزملظملضملهملمىػ٦ّأنممبضملّٓإالمموملمؼؿؼملمملظ١ّمغظملل٥ّم«ربؼمل٦ّد»ادؿّٓارمم،ؼّٓؼ٥ّ

م..معؽملّٖظ٥ّإظبمموج٥ّماظظمليتماظزملطملريمجضملػملؿ٥ّمؼّٕطّٚ

م٤ّسملمعمملمزادداخ٢ّماٌؽملّٖلمع٤ّماظسملّٕبمث٣ّمغمملمعمملمؼغملظملؿمل٥ّم«٨ّسػمل»مغمملل

مرممل مع٤ّ مواِّاِّمت٦ّبؿملّْضؿ٥ّ مواِّب مخم مؼ، مطالعؾمل٣ّمل مملؿ٦ّسنمل مغؾمل٣ّأإال

موضبمملصّٕ مبال محّٕؼؿ٥ّ مواضقأن مموذػنملمهمل،دؾمملب موإظب جؾملّ٘مأشّٕصؿ٥ّ

م..مبمملظؾغملمملء

ماِّ«ربؼمل٦ّد»مسّٝ متؿضملمملظببضملّٚ مع٤ّممص٦ّات مصؽملصملّٕ ماظرملمملرع داخ٢ّ

متمملممطؼملمملم"ملمؼبمغظملل٥ّصعملممل..مه٦ّبأرملّٕصهملمص٦ّجّٓماظشملظمل٢ّماظّٔيمصظملضمل٥ّموعضمل٥ّماظ
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سهملموظغملؽمل١ّمتفملخّٕتمغزملّٟمدممل"وغصملّٕمؼبمدمملسؿ٥ّمث٣ّمضممللمم"ت٦ّضضملوملمذبؿملؽ١ّ

موم.."ػملهملطمملع مغّٖل مأث٣ّ مؼب مؼظملغملّٕ ماظطملمملضنملمخّٔ ماظّٕج٢ّ مػّٔا مصضمل٢ّ ردة

موطؿملّٓمذػنملماظشملظمل٢ّمظػملؾؿملوملمبمملطؿملـبفملصؾمملظؿ موطفملغ٥ّمسػمل٧ّممخّٔمؼّٕذّٓأممل ع٤ّمضّٕب٥ّ

م..مدّٕائؿملػملؿملهملاظلف٦ّنماإلحّٓىمأمامؼبدريـبأطمملنم

مزؾملّٕ مأم،ظػملّٕج٢ّم«ربؼمل٦ّد»حؿملؽملؼملممل متظملؿملّٓإاالب٤ّمذمملر ممذمملرة مػ٦ّمأن ػّٔا

متػمل١ّماإلم،اظّٔيمصظملضملين نملمع٤ّمص٣ّمذمملرةمخّٕجوملمذبؼمل٦ّسهملمع٤ّماظلؾص٦ّر

معؽملّٓصضملـب ماغشملػمل٠ّ مث٣ّ ماظّٕج٢ّ مسب٦ّػّٔا مبّٓأتمبؿملؽملؾملؼملم«ربؼمل٦ّد»ممل عضملّٕطهملمممملث٣ّ

ممذ٦ّارع معشمل٦ّاةحؿ٧ّ مبسملّٕبهمل ممتؽملؿؾمل٨ّ ممذيملأو بسملّٕبهملمممملحّٓػؼملأرأس

ط٢ّمػّٔامؼؿ٦ّضّٟمس٤ّمآٌّةماظيتمدؿملؾعملؿملمملنمم..بضملّٚماظغملّٓعمملتأوممبممليفمملرة

م..مخّٕطبػملّٙماظؽملمملسمطالمعؽملؾملؼملمملمع٤ّماآلأنمماالثؽملمملنمعػملؿقؼملمملنمصؿملؾملمملمضؾ٢ّ

ثمط٢ّمصرتةمظؿمللوملمبمملظعملػملؿملػملهملمػمل١ّماٌرملمملجّٕةمضبّٓوظغمل٤ّمعمملمحّٓثمؼبمت

سريةمحّٓماِّاِّعّٕمإظبممعمملمذطّٕتمب٢ّمتسملك٣ّسػمل٧ّمماٌضملّٕطهملموتعملؿزملّٕمملمتؽملؿ٥ِّ

طمملنمس٣ّم..مثؽملمملءماٌرملمملجّٕةأظيتممسّٝمدوؼؾملمملمع٤ّمطمملنمؼبماحملؿملّٛماظؽملمملرؼهملما

مبّٔظ موجمملء محّٓث معممل مسػمل٣ّ مضّٓ مربػمل٨ّماظزمليب مإًّر٦ّش ماٌلّٓس ّ١

م مث٣ّ مأاظزملؽملّٝ مع٤ّ مصفملصمملبومل مسرمل٦ّائؿملهمل مرػملعملهمل مطمملنمصمملبأرػمل٠ّ موظغمل٤ّ م ومل

مغزملؿملنملماِّم«ربؼمل٦ّد»ظذملذمل موعؽملؾملممل موذػنملماظشملظمل٢ّ ماغظملسملوملمايظملػملهمل ب٦ّهمأدّٓ
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مضّٕبمعرملظمل٨ّأمظبإ«مربؼمل٦ّد”٢ّعمِلبؿملؿؾمل٣ّموغؾبإظبمموسؼمل٥ّ ملمؼغمل٤ّمؼضمل٨ّمػّٔام..

مجّٕ معممل ماظرملمملب مؼعملّٕبمع٤ّمى معممل مادؿؼملّٕت مشؿملؾ٦ّبهمل مبضملّٓ موسؿمل٥ّ حنيمادرتد

حّٓاثمتؿسملّّمظ٥ّماظّٕؤؼهملموترتتنملمظ٥ّماِّأنمموظغملؽمل٥ّمدّٕسمملنمعمملمبّٓأتم،ؼ٦ّعني

أنممح٦ّظ٥ّمؼّٕج٦ّنمع٤ّماهلل«مربؼمل٦ّد”ػ٢ّأطمملنم..مرملّٟمظ٥ّماظّٔطّٕؼمملتوتؽملغمل

ضّٓمادرتدمأغ٥ّممع٥ّأادؿفمملبماهللمدس٦ّاتؾمل٣ّموحنيمحملوملممظؿملؾمل٣ّموضّٓإؼّٕدهم

مطمملدت ماطؿظملوملمبؾضملّٚماظّٓعّٝماظّٔيمأنمموسؿمل٥ّ موظغملؽملؾملممل مع٤ّماظظملّٕحهمل تّٖشّٕد

م..ممملمبمملدرتدادمابؽملؾملمملمع٤ّمجّٓؼّٓصّٕحـبموجؽملؿؿملؾملمملسػمل٧ّممدمملل

ماِّ مدّٕؼضملـبعّٕت موخّٕجؼمملم مام«ربؼمل٦ّد»ممل ممّٓبضملم٧ٌّلؿرملظملع٤ّ اشػمل٠ّمأن

أحّٓـباممؼهملمؼبمغظملل٥ّمملمؼؿؾمل٣ّوظطملممل«مربؼمل٦ّد”نِّم؛ضّٓمذبؾمل٦ّلموضؿملّٓاحملسملّٕم

م..مؼبمتػمل١ّمايمملدثهمل

ؼعملسمل٨ّمح٦ّاظ٨ّمأغ٥ّممابؽمل٥ّمعلؿطملّٕقمؼبمأٌّاطّٕةمحؿملىملأنممبالحّٜماِّ

مع٤ّمؼ٦ّع٥ّمؼبمشّٕصؿ٥ّمعّٝمتػمل١ّماظغملؿنملماظغملؾريةماظيتأطـّٕممأومدمملسمملتمثمملغ٨ّم

م..مت٥ّتػمل١ّمايمملدثهملمضّٓمشريأنممؼؾّٓو..معغملؿؾ٥ّسػمل٧ّم

**** 
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ظ٥ّمعضملمململمع٤ّمذّٓةممىغّٕمنمؼبمعغملمملنمالمغضملّٕفمظ٥ّمرّٕؼ٠ّموالسب٤ّماآل

حؿملمملءمأك٦ّنملػمَلؾرملّٕماظّٔؼ٤ّمؼزملّٕخ٦ّنموطفملغؾمل٣ّمؼؾبمملكمبضملّٚماظظغمل٤ّمػؽملم،اظصملػملؼملهمل

أنممامؼلؿقؿمل٢ّػّٔاماظزمل٦ّتماظرملّٓؼّٓمجّٓـبمنإمممل،برملّٕؼـبممملوظغمل٤ّمػّٔامظؿملّٗمص٦ّتـب

مبرملّٕؼهمل مؼفملت٨ّمع٤ّمحؽملفّٕة مص٦ّتماظزملّٕاخمطبؿظمل٨ّ.. اغعملشملّٝمحؿ٧ّممظعملّٓمبّٓأ

مص موانّٓهمومسّٝ ماذػنمل محمملجمملت٥ّ مظعملسملمملء ماذػنمل م) مؼعمل٦ّل مواضّّ ٦ّت

م.مملمصػملعملّٓمادؿفمملبمصػملعملّٓمادؿفمملبمصػملعملّٓمادؿفمملبم(اذػنملموط٤ّمظ٥ّمعشملؿملضملـب

**** 

م ماظل٦ّداء ماهلمملالت متػمل١ّ متؿغمل٦ّن مسؿملينأبّٓأت اظّٔيم«ربؼمل٦ّد»دظمل٢ّ

ظغمل٤ّمم..مرػمملقمعؽمل٥ّمعمملمغمملظ٥ّوغممللماإلم،دمملسمملتمؼبمؼ٦ّع٥ّأربّٝمإالممطمملنمالمؼؽملمملم

مؼرملطمل٢ّ ماظّٔي ماظّٓراد٨ّ ماظغملؿمملب مؼؾّٓومػّٔا مطػمل٥ّ مموضؿ٥ّ موعّٖومبأغ٥ّ دمطؾري

مم..ممبضملػمل٦ّعمملتمطـريةموعّٕػعملهمل

مشػمل٠ّماظؾمملبأومهملاظطملّٕصمإضمملءةم«ربؼمل٦ّد»خظملّٟ ماِّم.. أنممبماهللغبّٓ

ؼّٕصّٝمم«ربؼمل٦ّد»..مخّٕاموذػنملمظؿمللرتؼّّمػ٦ّماآلخريـبأوظّٓهمدؿملكػملّٓمظػملؽمل٦ّمم

عل١ّمبمملظغملؿمملبماظّٔيمطمملنمأث٣ّممرضؿملهملماٌؽملّٖلأظ٥ّمموػملوملمحؿ٧ّمماظلفمملدة

مو مب٥ّ ممشضملأؼّٔاطّٕ موؼّٕد٣ّمث٣ّمهملضمملء مؼبماظغملؿمملب مؼؽملصملّٕ اِّرضممسػمل٧ّمبّٓأ
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متػمل١ّمإٌّبضملمملتم مؼزمل٢ّ مث٣ّ مطؾرية مدائّٕة مداخ٢ّ بضملّٚمإٌّبضملمملتماظزملطملرية

مث٣ّ م ماِّمبؾضملسملؾملممل مبضملّٚمايّٕوف معّٕبّٝ مط٢ّ مداخ٢ّ مواِّوضّٝ رضمملممجبّٓؼهمل

زؾملّٕماد٣ّماظغملؿمملبمؼمملظػملزملمملسعملهملمػ٢ّمم..وظغمل٤ّميصملهملم..مجؽملؾؿملهملوبضملّٚماظّٕع٦ّزماِّ

م معّٕجمملنمؼبمهسملري مرالد٣ّ م) مبمملظظملضمل٢ّ ماظغملؿمملب م(اد٣ّ ماىمملن أنممبضملّٓم..

صطملريمطمملنمضّٓممعل١ّمبلغملنيلبأزمرضمملمموايّٕوفمواظّٕع٦ّع٤ّمطؿمملبهملماِّم٧ّاغؿؾمل

تػمل١ّمسػمل٧ّممخّٔهمع٤ّماٌشملؾّْموجّٕحمغظملل٥ّمث٣ّمبّٓأمميّٕرمؼّٓهماظيتمتؽملّٖفأ

م..ممملموػ٦ّمؼّٕددمبضملّٚماظغملػملؼملمملتمبزمل٦ّتمخظملؿملّٚرضـبأاظّٕمسهملماظيتمرمسؾملمملم

م****

تخط هذا الطلسم وتغرقه من دمك أن  : وبعدمن الكتاب جزء
يأتي  هرع تلك القبيلة التي ناديتها بين الجان وتصرخ وكأنهات تعذب و

يأتيك لمساعدتك أن  بعضهمأو  حدهمصوت سيدهم بأن يأمر أ
 .. وقضاء حاجتك

مم«ربؼمل٦ّد»صمملقأ متلؿؼملّٕإع٤ّ ممل ممشؼملمملءة مإال ممدضمملئ٠ّبسملّٝ ص٦ّتمسػمل٧ّ

مسػملؿملؾمل٣ّم مغمملدؼومل مع٤ّ مط٢ّ محب٠ّ مظؽملفّٓت١ّ مجؽومل مبفملن مضبمملدث٥ّ جؾمل٦ّري
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ؼعملّٟمأنمممملدؾملػمًلاِّعّٕممملمؼغمل٤ّم..اظّٕػؾهمل«م٦ّدربؼمل”..مأخّٔتوادؿعمل٦ّؼوملمبؾمل٣ّ

م..ممملموظغملؽمل٥ّمادؿفؼملّٝمض٦ّاهموضممللظؿملقمملدثمجؽملؿملـب

م****

معّٝؼبمبؿملوملمذظ١ّماظشملظمل٢ّماظّٔيمطمملنمؼؿرملممل مسضمل٦ّامأنممبضملّٓم٨ّسػملمجّٕ

مصّٕاخـبأ ماٌؽملشملعملهمل مػ٢ّ ماظزملّٕاخم،صؼملؾمل٣ّأممل مػّٔا معممل مظريوا مذػؾ٦ّا طمملغوملم..

ظ٦ّػػملهملمإالممحّٓػ٣ّماظّٓخ٦ّلأذبؿؼملضملهملمؼبمعّٓخ٢ّماظرملعملهملمملمؼلؿشملّٝمماظؽملمملس

سػمل٧ّممنممل٢ّموسؼمل٥ّمصبػمللب٦ّماظشملظملأطمملنمم..مهآمملمع٤ّمػ٦ّلمعمملمرطبّٕجمعلّٕسـبمث٣ّ

ممممل.عمملعؾملؼملأاِّرضممسػمل٧ّمملمؼملغؾملإم..ػؼملمملمملؼ٤ّمرأدأبضملّٚمطّٕاد٨ّماظزملمملظهملموظغمل٤ّم

**** 

م..مرؼّٓماالغؿعملمملمم(أضممللم)مومادؿفؼملّٝمض٦ّاهظغملؽمل٥ّم

م

 تمتَّ

* * * 
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 الطلسم

 
ب٦ّاديماظؾضملػملؿمل٣ّمطمملغوملمذبؼمل٦ّسهملمم٧ّظيتمتلؼملبعملمملعماىمملنمواإحّٓىممؼب

م مؼؽملزملؿ٦ّنأع٤ّ مؼعملظمل٦ّن ماظّٕجمملل ممذؾممله مؼعملممللإظب ممذ٨ّء مذؿملؽـبأو ممملؼرتضؾ٦ّن

ممممللموظغملؽملؾمل٣ّمؼبمواضّٝعمَلؿملؾبد موضّٟمواحّٓفبإاِّعّٕ مأعمملمممعؽملؾمل٣ّمذا صلؿصمل٤ّمآخّٕ

مملمد٦ّدماظّٔيمتصملؽمل٥ّمصّٕاًشبػمل٦ّغؾمل٣ّماِّ..مبؿملؽملؾمل٣ّمعّٕآةمظرملّٓةماظرملؾ٥ّمبؿملؽملؾمل٣ّأنممغوملأ

ذغنيمظظمل٣ّماظغملؾريماظّٔيمؼزمل٢ّماِّػملّٗموذظ١ّماعظرملّٓةمد٦ّادهموجػملّٓػ٣ّماِّ

ماظؾ مواظضملؿمل٦ّن موتػمل١ّماِّبؾضملسملؾملؼملممل مضّٕغؿملهمل مه٦ّي ماظيتمال ماظشمل٦ّؼػملهملمذؿملسملمملء ن

ماِّ مبضملّٚ مصؿملؾملممل مسػملعملومل مرأدؾمل٣ّاظيت مععملّٓعهمل مع٤ّ مدبّٕج موضّٕون مضّٕاط

م..م٧ّس٦ّجمملجمِّسػملمملب

غمملض٦ّسمضك٣ّممدقمبحؿ٧ّمموبّٓأماٌغملمملنمؼّٖدح٣ّمبفملذؾمملهمتػمل١ّماظغملمملئؽملمملت

ماظؽملصملؼبماِّ موجؾملهمل موت٦ّحّٓت ماظغمل٢ّ مصمملغؿؾ٥ّ ممّٕرجمملء مبضملؿملّٓمحؿ٧ّ مع٤ّ زؾملّٕ

سصملؼملهملمبؿػمل١ّماظػملقؿملهملماظؾؿملسملمملءمأطـّٕممحّٓمعمملموظغملؽمل٥ّمؼؾّٓوإظبممذكّٙمؼرملؾؾملؾمل٣ّ
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معبؿملّٝم مع٤ّ ماظؽملعمل٦ّش مسػملؿمل٥ّ متّٕاصومل ماظّٔي ماظّٔػيب ماظؿمملج وذظ١ّ

م..مػّٔامدؿملّٓػ٣ّمودؿملّٓمػّٔاماظ٦ّاديمأنمؼؾّٓو..ماالومملػمملت

م ماِّإغصملّٕ مدبؿملّٟ مغصملّٕة ماظلؿملّٓ ماِّظؿملؾمل٣ّ موتشملؼملؽ٤ّ غصملّٕةمم،حؾمملبسّٓاء

مؼّٕػنملمم،ت٦ّح٨ّمبمملظعمل٦ّة مث٣ّمضممللمصػملؿمللؿضملّٓمغصملّٕة مع٤ّمطبّٕجمس٤ّمر٦ّس٥ّ هلممل

إالممغلمملنترملؾ٥ّمؼّٓماإلماظيتمذمملرمبؿملّٓهأععملّٕبهملمعؽملمملمث٣ّمسػمل٧ّمماىؼملؿملّٝمصممليّٕب

م مأغؾملممل مثالثهمل ماِّأه٦ّي موتػمل١ّ مصعملّٛ ماظيتمصمملبّٝ مادؿكّٓاعؾملمملمزمملصّٕ ميغمل٤ّ

م ممذمملرأطكؽملمملجّٕ موذػنملإظب ماظعمل٦ّم مع٤ّ ممدؿهمل موإظب مظػملؾمملض٨ّمأسّٕذ٥ّ ذن

م..اظلؿهملماٌكؿمملرؼ٤ّمإالمبمملظّٕحؿمل٢ّمضؾ٢ّماظّٔػمملبمصّٕطّٝماظغمل٢ّمواغزملّٕص٦ّا

م نمإمظغمل٢ّمعؽملغمل٣ّمعؾملؼملهمل"م:وضممللم٧ّسػملظؿملؾمل٣ّماظلؿملّٓمث٣ّمرصّٝمسزملمملهمِّإغصملّٕ

مك"..المصمملهلالإامماظشملػملل٣ّموّٓمبنّٖتمطؽملؿ٣ّمع٤ّمخؾبأ

ماظشملػملل٣ّم مخّٓعهمل مؼب مبشملؼملّٝ مزبؿػملّٛ مخ٦ّف مؼب ماظلؿهمل ماظّٕجمملل غصملّٕ

مأظظملنيؽملؾمل٣ّمّٕمظغمل٢ّمعخربػ٣ّماظلؿملّٓممبؾملمملعؾمل٣ّمودكمبأم٧ّحؿم.ؼرتضؾ٦ّنماٌؾملؼملهمل

م..عّٕتؾمل٣ّإمع٤ّماىؽمل٦ّدمظؿملغمل٦ّغ٦ّامهومل

مدظؿملػمًل ماظّٕجمملل مممملابؿل٣ّ موصّٕحـبسػمل٧ّ ماظيتمعؾباظرملفمملسهمل مبمملظـعملهمل وملمهل٣ّمقؽبؽمِلممل

م..ممملاىقؿمل٣ّمالمودّٛمبؿملؽملؾملؼملأومماظ٦ّاجنملماظّٔيمغؾملمملؼؿ٥ّماظؽملضملؿمل٣ّإظبممواغشملػملعمل٦ّا

م****
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مشريمسمملدؼهملمؼبمواديماظؾػملضملؿمل٣ّم،دؿملّٓي" م"غػملؼملّّمحّٕطهمل طمملغوملمتػمل١ّم..

م٤ّّٔؼظاظؽمل٦ّغ٨ّموػ٦ّمضمملئّٓماى٤ّماٌلػمل٣ّماامماٌػمل١ّمّٓمبخؾبمحّٓأماىؼملػملهملمع٤ّ

مػمَلطخملوؾب مغصملّٕـبإومل ماىمملن مربمملط٣ّ ماإلظؿملؾمل٣ّ مالغؿرملمملر ممدالما ماظّٓؼمملغمملتمأطـّٕ ع٤ّ

م..ؼسملمملمظعمل٦ّتؾمل٣ّماظيتمالمؼلؿؾملمملنمبؾملمملأومىخّٕاِّ

ظ٤ّمؼؾملّٓأمػّٔاماٌضملؿ٦ّهم"م:مملخمملدع٥ّمث٣ّمصّٕخمضمملئػمًلإظبممغصملّٕماٌػمل١ّمحبؽمل٠ّ

غظمللؾمل٣ّمأتؾمملس٥ّماظّٔؼ٤ّمؼصملؽمل٦ّنمأم٧ّغفملعّٕمبممليّٕبمسػملؿمل٥ّموسػملأنممبضملّٓإالممزاخري

م..م"ادؿّٓعمظ٨ّماظعملمملئّٓمربؼملّٓ"وملمبّٕػهملموضممللم"مث٣ّمدغملدمملدةمظػملضملمململ

ضمملئّٓماىؽملّٓمواب٤ّمغ٥ّمإم،«اظؽمل٦ّغ٨ّربؼملّٓاظعملمملئّٓ»دضمملئ٠ّمودخ٢ّإالممعمملمػ٨ّ

مظ٦ّالمسظمل٦ّكمؼممل"م:«ربؼملّٓ»ضممللمحؿ٧ّممملمؼؿقّٓثماٌػمل١ّمبغملػملؼملهملم..ماٌػمل١ّ

مم،عمملمحّٓثمػّٔاأب٨ّم صّٓارمحغمل٣ّمايّٕبمعؽملّٔمتػمل١ّمإطمملنمؼؿ٦ّجنملمسػملؿملؽملممل

غ١ّماطؿظملؿملوملمأإالممومتّٕدواماظيتمخّٕض٦ّامصؿملؾملمملمض٦ّاغنيمسمملٌؽملمملموظبإٌّةماِّ

مطؿملّٟ؟؟ مؼممل ؟؟طؿملّٟ بؿقّٔؼّٕػ٣ّ ماٌكمملدع مرأؼوملماظزملّٓقمؼبمسنيمػّٔا

مخمملظؿملـبأب٨ّ مسمملٌؽملممل مدؿملزملؾّّ مطمملن ماٌ؟؟ مع٤ّ متّٓخ٢ّمبّٓـبأمؿؼملّٕدؼ٤ّممل مطمملن مظ٦ّ ا

مسؽملؿملظمًل موممملاٌؼملػملغملهمل مذ٦ّطهمل مض٦ّؼومل مضمملئّٓـبأوم«زاخري»بضملظمل٦ّك مودؿملّٓـبصؾّّ اما

مع مبغمل٢ّ ماظؾػملضملؿمل٣ّ ممبضملّٓمؿؼملّٕدؼ٥ّظ٦ّادي مؼؿضملّٓأن مال مؼؿؾضمل٥ّ مع٤ّ مط٢ّ مىطمملن
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ظؿملّٗمػّٔام"م:«اٌػمل١ّماظؽمل٦ّغ٨ّ»ردم..م"ب٨ّأدمملرب١ّماهللمؼمملم..معمملردظظملنيماِّ

موضوملمسؿممل مؼغملظملؿمل١ّمع٤ّماىؽملّٓمظم،«ربؼملّٓ»بمؼممل ؽملضملػمل٣ّمعمملمصبّٕيمؼبمخّٔمعممل

م..منواديماظؾػملضملؿمل٣ّماآل

**** 

تضملػمل٤ّمس٤ّمػّٔامإٌّضماظطملّٕؼنملممؼبمط٢ّماظضملمململممسالبّٓأتمودمملئ٢ّماإل

مام،ع٤ّماظرملضمل٦ّبمواظؾػملّٓانماظغملـريصمملبمأاظّٔيم ص٢ّمإٌّٔضمملمؼغمل٤ّمهلّٔا

م..مؼؽملؿرملّٕمعؽمل٥ّمب٢ّماغؿعمل٢ّمظػملضملمململمبفملدّٕهمؼبموضوملمواحّٓ

مػإ من موال مجلّٓك مؼقملذي مال ماظّٔي مإٌّض مؼلؾنملمءسسملمملأّٔا موال ك

م موظؿملّٗمظ٥ّ مأاظ٦ّصمملة ممسّٕاضأؼهمل ماظيتمتزملؿملنملمصمملحؾ٥ّإال متػمل١ّماظؾالػهمل الم..

مؼفملط٢ّموؼرملّٕبمظ موظغملؽمل٥ّمالمؼؿغملػمل٣ّؼضمل٨ّم٤ٌّمح٦ّظ٥ّ .م.ؿملضملؿملّ٘موؼعملسمل٨ّمحمملجؿ٥ّ

مطمملإل ماآلؼؿقّٕك مظ٨ّغلمملن مصرملم.. ماظؽملظمل٢ّّٗ موسػملؼملمملء ماظغملؿملؼملؿملمملء مؼبمسػملؼملمملء

مإٌّضمؽمل٥ّهّٓؼّٓمط مػّٔا أغؾملمملممؼؾّٓوم..وإٌّضمؼؿلّٝموؼؽملؿرملّٕمط٢ّمثمملغؿملهمل..

م.غؾملمملؼهملماظضملعمل٢ّماظؾرملّٕيمبمملجملؾمل٦ّل..مغؾملمملؼهملماظؾرملّٕؼهمل

**** 
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٢ّمواديماظؾضملػملؿمل٣ّموػ٦ّما٦ٌّطَّإظبممرؼ٤ّاظّٕجممللماظلؿهملماٌكؿمملأحّٓممرجّٝ

ًشملهملمتلريمدؿملّٓيما..م«زاخري»دؿملّٓػ٣ّمإظبممخؾمملرماًؼمللهملماظؾمملضؿملهملأبؽملعمل٢ّم

ؼمملممصعملّٛمظؿلكريماظؾرملّٕمأدّٕعموبعمل٨ّمع٤ّماظّٖع٤ّمثالثهملمأب٢ّموم..معّٕتأطؼملمملم

م..مظ٨ّاظؿمملاِّعّٕممواغؿصملمملر

م"اظضمل٦ّدةمبضملّٓمط٢ّمتػمل١ّماظلؽملنيحمملنموضوملم"م:مملموضممللسمملظؿملـبم«زاخري»ضؾملعمل٥ّم

م..ممملوادؿؼملّٕمؼبمضؾملعملؾملؿ٥ّمر٦ّؼػمًل

**** 

ما٦ٌّطَّ ماظّٕجمملل مبضملّٚ ماظؾػملضملؿمل٣ّنيػملسمملد موادي إظبممممبّٕاضؾهمل

مخِبخأو«ربؼملّٓاظعملمملئّٓ» مربه ماظؾرملّٕمم«زاخري»شملهمل متلكري ..مؼب

مطـريـب«اظعملمملئّٓربؼملّٓ»صطملسملنمل محني مشسملؾ٥ّ موزاد ماًمملدمأا مػّٔا أنممخربه

مصعملؿػمل٥ّمهملهموػ٦ّمؼّٕاضؾؾمل٣ّمصّٓارتمبؿملؽملؾمل٣ّمعضملّٕطآجؽمل٦ّدمزاخريمرأحّٓم صّٕخمم..

مبفملنؿب«اظعملمملئّٓربؼملّٓ» ماىؿملّ٘مؼبممؼبماظّٕج٢ّ موضوملمضؾ٢ّأجؾملّٖ أنممدّٕع

م..مؼغملؿرملظمل٦ّامجـهملمػّٔاماٌمملرد

**** 
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ع٦ّزماٌؽملعمل٦ّذهملمسػملؿمل٥ّموتضملمملظوملمخّٔمؼعملّٕأمبضملّٚماظّٕأ٥ّموتمملجم«زاخري»خػملّٝم

م«زاخري»ص٦ّتمم٧ّاخؿظملحؿ٧ّممص٦ّاتمطمملظزملظملريبضملّٚماِّ ت٦ّضّٟماظزمل٦ّتم..

مضمملئػمًل ماظلؿملّٓ ماظشملػملل٣ّ"م:مملوابؿل٣ّ مب٦ّابمملت مصؿقومل مإ.. ماِّغ٥ّ ..مخرياظؿمل٦ّم

مممملناظضملمملٌمظملؿّّودؿملؾب ممملبضملسملؾملؼملسػمل٧ّ م.. موسمململ ماِّأسمملٌؽملممل موظؽ١ّ ؽ١ّموظأشؾؿملمملء

مم"..سمملااااشمزاااخؿملري..ماشمزاااخؿملرياسمملا"م..مص٦ّاتوتضملمملظوملماِّ..م"اظؾرملّٕ

**** 

ممبضملّٓ مأن مد٦ّ«ربؼملّٓاظعملمملئّٓ»سػمل٣ّ ماخؿؿملمملر مظ٥ّ مملمؼغمل٤ّ مطمملعػملهمل مىاًشملهمل

معؽمل٥ّمبفملنماظ٦ّضوملمزؽملـبم؛مملايّٕبموػ٨ّمتػمل١ّماحملمملوظهملماظيتمظ٤ّموّٓيمغظملضملـب ممل

مصمملت مضّٓ مُص.. موملماظؾ٦ّابمملتقؽبِؿظعملّٓ ماظؾرملّٕمّٕؽبكىبودؾب.. مم٧ّوؼؾعمل.. ..مخرياِّاِّعّٕ

اِّعّٕممهنيمدمملسهملحؿ٧ّمم٢ّماىؽمل٦ّدنمضمملت٢ّمدؿملسملق٨ّمزاخريمبغملإوم٧ّحؿ

م..موؼظملؿّّماظضملمملٌني

ظؿمللوملمايّٕبماي٢ّم"م:مملضمملئػمًل«اظعملمملئّٓربؼملّٓ»م:«اٌػمل١ّماظؽمل٦ّغ٨ّ»٢ّمداخؽب

مظؿمللوملمحػمًلِّ..ماظ٦ّحؿملّٓ ػّٔهم..مصعملّٓمذػنملموضوملماظعمل٦ّة..مدمملسمملمع٤ّماِّغؾملممل

مم"..اظضملعمل٢ّمصؾمل٦ّمدالحمط٢ّموضوملم٧ّإٌّةموؼؾعمل
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اظؾرملّٕممتلكريسػمل٧ّممؼلمملسّٓهم«زاخري»نمػّٔاماظشملػملل٣ّماظّٔيمؼلؿكّٓع٥ّمإ

ماِّ مم،وظنيبعمل٦ّة ممشظملػملوملأوظغملؽمل١ّ مصإأغ٥ّ ماظلؿهمل مإٌّدة مضؿ٢ّ مط٢ّمكملذا ن

متفملثرياتؾمل٣ّمدؿّٔػنملمعضملؾمل٣ّ ماظعملمملئّٓأ.. ؽ١ّمإٌّدةموظأصبمملدمكملاىؽملّٓمبمعّٕمبم،ؼؾملممل

اِّعّٕممضؾ٢ّمصّٓور..موانموضؿملمملعمايؿملمملةؿػملؾمل٣ّمؼبمايممللمضؾ٢ّمص٦ّاتماِّوض

م..مبؿّٓاخ٢ّماظضملمملٌني

م..معّٕمظػملفؽمل٦ّدبمملِّ«اظعملمملئّٓربؼملّٓ»دّٕعمأ

**** 

أيممملمؼؾ٠ّم..برملّٕمملمؼؾ٠ّؽبم؟ةماظؾرملّٕؼ٤ّمحؿملمملأم،اِّرضمسػمل٧ّمناآلسب٤ّم

مع٤ّماظؾرملّٕم..أحّٓ مخمملوؼهمل ماٌؽملمملزلمحمملظؿملـبأم،اظرمل٦ّارعم مملمصؾّّمط٢ّمع٤ّمميأل

 ..موماظؾرملّٕماظلمملبعمل٦ّنأ..ممملتػمل١ّماظغملمملئؽملمملتماظطملريمواسؿملهملممتمملعـب

**** 

ماظلؿملّٓأ ماىـهملم،ؼؾملممل متػمل١ّ مموجّٓت ماظ٦ّاديسػمل٧ّ محّٓود صسملق١ّمم..

وظهملمصمملذػملهملمع٤ّمذبّٕدمربمملغؾملمملمإ..موانمملتماِّالمؼؾمل٣ّمصعملّٓمص"م:وضممللم«زاخري»

م..معّٕصرملممللمخشملؿؽملمملموظغملؽمل٥ّمحمملنموضوملماِّإلم٥ّذظ١ّماظؽمل٦ّغ٨ّموخّٓع
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وطفملغ٥ّمصّٕاخمموجّٓمص٦ّتماظزملظملريمؼؿضملمملظبحؿ٧ّممملمؼغملؼمل٢ّمزاخريمطػملؼملؿ٥ّ

ممتػمل١ّمإٌّة معضملؾمل٣ّحؿ٧ّ مؼزملّٕخ مإم،ال"م:بّٓأ متؾبن مطؿملّٟمم،٠ّطملػمَلاظؾ٦ّابمملت ال

م"!!م..ّٕبمع٤ّماظؾ٦ّابمملت؟؟موظغمل٤ّمعمملمتػمل١ّماِّذؿملمملءمبمملظعمُلػّٔا

واديمم،«اظعملمملئّٓمربؼملّٓ»رأدؾمل٣ّمم٧ّوسػملم«اٌػمل١ّماظؽمل٦ّغ٨ّ»دخ٢ّمجؽمل٦ّدم

دةمؼبمبمملدةمإٌّإّٕدةماٌفملع٦ّرؼ٤ّمبؿلكريماظؾرملّٕمومتمبضملّٓمضؿ٢ّماٌم،اظؾػملضملؿمل٣ّ

مدؿبأذظ١ّماظ٦ّاديمومتم ماظّٔيمسػمل٧ّمممتماظؿقظملّٜأنممبضملّٓم«زاخري»ّٕ تمملج٥ّ

مضبؼمل٢ّماظشملػملل٣ّمؼبمغعمل٦ّذ٥ّ م.. مذظ١ّماظلف٤ّماظؾضملؿملّٓمؼبأث٣ّ مأحّٓمودس٦ّه

مضب موادي م٦ّفبّٕاطني م.. مع٤ّ معغمل٦ّغهمل مأِّفحبّٕادهمل مع٤ّممسرملّٕة جؽملّٓي

م..مصظمل٦ّةماىؽملّٓ

م..مقؿملوملدشمل٦ّرةمضّٓمعؾبأ«زاخري»أنمموز٤ّماىؼملؿملّٝ

مصّٕاخـب ماىؼملؿملّٝ ممسّٝ م مؼ٦ّم موذات ماذآغؾمل٣ّمص٣ّمبممل م.. مربؾل٥ّمم.. وطمملن

مم..!مملخمملظؿملـب

 متَّت

*** 
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 2الطلسم

 
وؼبمم٢ّؽبِؿعػملغملغمل٣ّمضّٓمُضنمإم،ػ٢ّماظّٓؼمملرأؼبماٌؼملػملغملهملمبفملنم"ؼمملممغمملديمعؽملمملٍد

صمملظ٦ّؼ٢ّمط٢ّماظ٦ّؼ٢ّم..مغهملصكملنمطمملغوملمخؿملممل..مرػملؿمل٠ّمبؿملؽملغمل٣ّمّٕوبواظعملمملت٢ّمحؾب..مسّٕذ٥ّ

مصضملػملؾملممل م٤ٌّ موّٕأ.. مضّٓ معمملرد مطمملن مموإن جؿملرملغمل٣ّمإظبممذظ١ّمصؾملػملؼمل٦ّاسػمل٧ّ

م"..مامػؽملمملموػؽملمملكصلمملدـباِّرضمموظؽ١ّمإٌّدةماظّٔؼ٤ّمؼضملؿملـ٦ّنمؼبأحملمملربهملم

**** 

ػنملماىؽمل٦ّدما٦ٌّطػمل٦ّنمذ..موملماآلذانبضملّٓمتػمل١ّماظزملّٕخمملتماظيتمأصؼملمب

مػّٔا مإٌّدة مطؾري ميّٕادهمل موظغمل٤ّ.. مصّٕاخمملم.. ماىؼملؿملّٝ ممسّٝ م مؼ٦ّم ذات

م..ماِّول(مءمملم!"م)اظشملػملل٣ّماىّٖوطمملنمربؾل٥ّمخمملظؿملـبم..مغؾمل٣ّاذآأص٣ّم

اِّعّٕمموػؽملمملمازداد..ممملمع٤ّمربؾل٥ّضّٕؼؾـبم«زاخري»وجّٓوامجـهملمأنممعمملمظؾـ٦ّا

ماتضملعملؿملّٓـب ممصؾضملّٓ.. مأن مضمملت٢ّ مػ٦ّ مزاخري ماظؽمل٦ّغ٨ّ»طمملن مربم«اٌػمل١ّ ..ممملظهملال
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مضؿملّٟفبأ مػؽملمملك مؼبممثمملظىملمصؾّّ مت٦ّاجّٓه مؼب معّٕش٦ّب مشري وبمملظؿفملطؿملّٓ

مسمملٌؾمل٣ّ مضؿ٢ّمطؾريماى٤ّموعػملغملؾمل٣ّ.. موضّٓ ب٢ّموطؾريمإٌّدةمموملمؼغملؿِّٟ..

موعػملغملؾمل٣ّ مسمململماى٤ّمطػمل٥ّموحّٓه.. مض٦ّيم٦ٌّاجؾملهمل مػ٢ّمػ٦ّ معضمل٥ّمع٤ّمأ.. م

مهّٓتمع٤ّمجّٓؼّٓاّٝمب٥ّمذبمملراةمض٦ّةممممملظ١ّماى٤ّمإذاموؼلؿشملؿمل..مضبؼملؿمل٥ّ

م..مسؾملّٓموعؿملـمملقسػمل٧ّم

**** 

م م«اٌػمل١ّمربؼملّٓؾب»أعّٕ مواديم.. ممبؿمملبضملهمل ماظ٦ّحؿملّٓ ماظضملّٕش مورؼىمل وػ٦ّ

مبضملّٓ مػؽملمملك مإٌّدة مهّٕطمملت موعؿمملبضملهمل مماظؾػملضملؿمل٣ّ ممبعملؿ٢ّمأن ماىؼملؿملّٝ سػمل٣ّ

ممؼّٓمذكّٙسػمل٧ّمماٌػمل١ّماظؽمل٦ّغ٨ّمواٌمملردمزاخري وبمملظؿفملطؿملّٓمػ٦ّمض٦ّيمآخّٕ

م..مصػملعملّٓمضؿ٢ّمعػملغملني..مظػملطملمملؼهمل

ما ماظ٦ّاديمدونمٌمملئهملذػنملمضّٕابهمل م..أحّٓؼّٕاػ٣ّمأنممجؽملّٓيمٌّٕاضؾهمل

سمملدمأحّٓػ٣ّموضّٓمشمملصمؼبمحبّٕموضّٓمإالمموظغملؽمل٥ّمملمميّٕماظعملػملؿمل٢ّمع٤ّماظ٦ّضومل

م٥ّئع٤ّمدعممل ماٌػمل١ّ.. مإم"أؼؾملممل مػ٦ّغ٥ّ مإ.. مػ٦ّغ٥ّ ممملضؿػملؾمل٣ّمعبؿملضملـب.. ث٣ّممممل"عبؿملضملـب..

م..مدعملّٛموضّٓمصمملرقمايؿملمملة

م****
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ماظلؿملّٓ"أ ماظ٦ّاديسػمل٧ّممتمتػمل١ّماىـهملّٓؽبِجوؾبم،ؼؾملممل م"حّٓود ق١ّمصسملم..

موانوضممللمالمؼؾمل٣ّمصعملّٓمصمملتماِّم«زاخري» مإ.. مع٤ّمذبّٕدمربمملغؾملممل مصمملذػملهمل وظهمل

م..معّٕصرملممللمخشملؿؽملمملموظغملؽمل٥ّمحمملنموضوملماِّذظ١ّماظؽمل٦ّغ٨ّموخّٓع٥ّمإل

م مؼغملؼمل٢ّ ممطػملؼملؿ٥ّ«زاخري»مل مؼؿضملمملظبحؿ٧ّ ماظزملظملري مص٦ّت وطفملغ٥ّمموجّٓ

المطؿملّٟمم،٠ّطملػمَلاظؾ٦ّابمملتمتؾبنمإم،ال"بّٓأمؼزملّٕخمعضملؾمل٣ّحؿ٧ّممصّٕاخمتػمل١ّمإٌّة

م"!!..مّٕبمع٤ّماظؾ٦ّابمملِتػّٔام؟؟موظغمل٤ّمعمملمتػمل١ّماِّذؿملمملءمبمملظعمُل

ماِّول(مء٣ّماىّٖ)اظشملػملل

**** 

متؽمللمملبمأحّٗمب مبؾضملّٚمطػملؼملمملتمواظّٓه مواٌػمل١ّمايمملظ٨ّ ماظعملّٓؼ٣ّ ماظعملمملئّٓ

معّٕارـبإظبم ماسعملػمل٥ّموطمملنمواظّٓهماظّٔيمعمملتمؼضملؿملّٓػممل مط٢ّمأنممؼؾّٓو.. وراءػممل

ػّٔامنمإظ٥ّمتػمل١ّماظغملػملؼملمملتمِّولمعّٕةم"موملضؿملػملم٧ّؼّٔطّٕمبمملظظملضمل٢ّمعؿغ٥ّمإ..مذ٨ّء

م مؼلؿكّٓع٥ّ ماظّٔي ممؼلمملسّٓهم«زاخري»اظشملػملل٣ّ مبعملسػمل٧ّ ماظؾرملّٕ ٦ّةمتلكري

م..موظني"اِّ

م..مول(اِّمء)اظشملػملل٣ّماىّٖ
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مذظمل مبؾؽملومل ماٌػمل١ّ مؼؽملؾّٗ ممهملومل مذظ١ّمحؿ٧ّ مؼب متّٕطؿملّٖه مع٤ّ اغؿرملػمل٥ّ

ممص٦ّتم،اظظملّٕاغ ماٌػمل١ّ"أم:داىؽمل٦ّأحّٓ مجؿملرملـبم،ؼؾملممل مؼغمل٦ّغ٦ّن مإٌّدة مملمإن

ظغملؽملؾمل٣ّمو..موظغمل٤ّمظؿملّٗمع٤ّماى٤ّمصقلنملمب٢ّممبلمملسّٓةماظؾرملّٕم،مملاموض٦ّؼـبطؾريـب

مم"..ذمملءنمإموأنمؼعملؿػمل١ّمؼّٕاكأنممنمؼلؿشملؿملّٝظؿملل٦ّامطؼملمملمطمملغ٦ّامصمملظؾرملّٕماآل

صّٕخمؼبموج٥ّمػّٔاماىؽملّٓيم..موؼبمحّٓةموشػملصملهمل..ممملاٌػمل١ّمواضظمًلمنملمبػ

مم؟"٤ّمضمملئّٓه٤ّمؼؿقغمل٣ّمؼبمػّٔاماىؿملّ٘م؟؟معؽبوعؽب"م:ودفملظ٥ّ

مضممللم،دغملوملماىؽملّٓيمبّٕػهمل م مغضملّٕفمط"م:ث٣ّ ممل مذ٨ّء وظغملؽمل٥ّممؽملؾمل٥ّػ٦ّ

ذمملرةمؼسملشملّٕمظػملؿّٓاخ٢ّمظؿملعملؿ٢ّمب٢ّمؼعملؿ٢ّمبمملإلممملموالنمجؽملمملحـب٦ّربضملأطبؿظمل٨ّموظ٥ّم

مم"..ع٤ّمبضملؿملّٓ

عػمل١ّمجؿملرملؾمل٣ّمأنممأإظ٥ّمػ٦ّم؟؟مػ٢ّمدبربغ٨ّ..مصّٕخماٌػمل١ّمع٤ّمجّٓؼّٓ

مم؟؟إظ٥ّ

المؼمملم:م"اٌػمل١ّموضممللمؼبمثعملهملإظبمم«حؿملّٓر»غصملّٕمضمملئّٓماىؿملّ٘ماىّٓؼّٓم

مم،مملظؿملّٗمإهًلم،دؿملّٓي مغؿكؿمل٢ّمىض٦ّأوظغملؽمل٥ّ مممممل ػ٢ّمتّٓريمظّٓيمحّٓسم..

م..م«زسغملمملن» ...مطبربغ٨ّمبفملنمػّٔاماظرملكّٙمػ٦ّ
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بؾمل٣ّممبمملمملمؼؿ٦ّضضمل٦ّغ٥ّمصمملأد٣ّموطفملنمػّٔاماال..مدماظزملؼملوملمبنيماىؼملّٝدممل

ممملؼ٦ّعـب مؼصملؽمل٥ّم.. ماظّٔي مايّٓس مػّٔا مؼرملّٕح مجّٓؼّٓ مع٤ّ محؿملّٓر مبّٓأ ث٣ّ

ممملصقؿملقـب رتضمصؾمل٣ّمؼبمع٦ّضّٟمالمؼلؼملّّمهل٣ّمؼضملأنمموملمؼغمل٤ّمِّحّٓػ٣ّ..

م..مابّٓـبأسرتاضمبمملال

**** 

ممدخ٢ّ ممايّٕاسأحّٓ موأخربهإظب مربؼملّٓ مماٌػمل١ّ مؼّٕؼّٓمإغلؿملـبأن ممل

مععملمملبػملؿ٥ّ مموأخربه.. مأن مواِّعّٕ مظؾينماظؾرملّٕ ماظؾعملمملء مبينماى٤ّبرملفملن سعملّٓم..

م..ماٌػمل١ّمحمملجؾؿمل٥ّموأذمملرمظ٥ّمبكملذمملرةمصؾملؼملؾملمملمبفملنمؼلؼملّّمظ٥ّمبمملظّٓخ٦ّل

ماٌكػمل٦ّقم :دخ٢ّماظّٕج٢ّمث٣ّمصمملحمبزمل٦ّتماظّٔيمؼلؿطملؿملىمل "إنمػّٔا

ط٢ّمذ٨ّءموأنمؼصمل٢ّمسػمل٧ّمم٨ّؼلؿ٦ّظأنممؼّٕؼّٓ..ماظّٔيمؼرتأسمجؿملّ٘مإٌّدة

م..ماظؾمملض٦ّنمهوملمإعّٕت٥ّ

ث٣ّم..م"؟أغؿ٣ّمؼبمجؿملرمل٥ّم٣ّؽبصػمِلم،وإنمطمملنمطّٔظ١ّ:م"ضمملرضمل٥ّماٌػمل١ّمبؿؾملغمل٣ّ

..موجؽملل٥ّماٌعملزمل٦ّدؼ٤ّأغ٥ّممصؾمل٣ّماظّٕج٢ّ..ممملم"أشؾؿملمملء"دغملوملمبّٕػهملموصمملحمضمملئػمًل

إنمػّٔام..موػّٔامعمملمجؽؿ١ّمِّجػمل٥ّ"م:ث٣ّمضممللمؼبمص٦ّتمضّٓمذمملب٥ّماظسملضملّٟ
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وأغ٥ّمػ٦ّمرعّٖماًريم..ماِّسّٓاءمطبربماىؼملؿملّٝمأغغمل٣ّأنممدؿشملمملعااٌكػمل٦ّقم

مم"..واي٠ّماظ٦ّحؿملّٓمػؽملممل

وظغملينمم،المأدري"م:ج٢ّاظّٕمصّٕدمبم"د٣ّمػّٔاماظعملمملئّٓم؟؟اعمملم"م:صمملحماٌػمل١ّ

م..«زسغملمملن»حّٓػ٣ّمؼؽملمملدؼ٥ّمأمسضملوملم

ماظّٓػرملهمل مسالعمملت مط٢ّ ممارتلؼملومل موسػمل٧ّ ماٌػمل١ّ ط٢ّمم٧ّدؿّٓساوج٥ّ

م.«زاخري»اىؽمل٦ّدماظّٔؼ٤ّمخمملض٦ّامعضمل٥ّمحّٕبماظؾػملضملؿمل٣ّموأدّٕم

**** 

مايؼملّٕاءم مواظضملؿمل٦ّن ماظغملـؿملّٟ ماظرملضملّٕ مذو ماِّد٦ّد وضّٟمذظ١ّماٌكػمل٦ّق

دؿضملّٓوامانم"وصّٕخمصؿملؾمل٣ّمبفملم،وظؽ١ّماظؾرملّٕأؼبمودّٛم..مواٌكمملظنملمايمملدة

مواي٠ّال ماٌػمل١ّ م"درتجمملع مضمملئػمًلاث٣ّ مظػملؼملّٕدة متّٕؼّٓونظؿظملومل م"أال أنممممل

م..م"«زاخري»تؽملؿعملؼمل٦ّامع٤ّمضمملتػمل٨ّمعػملغملغمل٣ّم

**** 

م
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أحّٓمماٌػمل١ّمؼلؿفملذغ٥ّمؼبمدخ٦ّلإظبممدخ٢ّمػّٔامايمملرسمع٤ّمجّٓؼّٓ

عمملم..مؼرتط٦ّهأنممأعّٕماٌػمل١ّمأنمبماِّعّٕمإظبمادؿؽملغملّٕمعبؿملّٝمايسمل٦ّر..مإٌّدة

دخ٢ّماٌمملردمؼػملؾملىملموطفملغ٥ّم..م٢ّماظسملؿملّٟدخحؿ٧ّممخّٕجأنممظؾىملمايمملرس

مدؽػملهملأؼهملمأت٦ّج٥ّمظ٥ّمأنمموظغمل٤ّماٌمملردمملمؼؽملؿصملّٕ..ماهلمملربمع٤ّمجؿملّ٘ماظؽمل٦ّغ٨ّ

وظؽ١ّمأسب٤ّمبزملّٓدمغؾملمملؼهملمسمملٌؽملمملمب٢ّموسمململموضممللم"..مادؿفؼملّٝمض٦ّاهحؿ٧ّم

مطؽملوملمؼبمرّٕؼعمل٨ّ..مذظ١ّماظؾرملّٕيمؼبماظعملزملّٕإظبممشؾؿملمملءمضمملهلمملموػ٦ّمؼرملرياِّ

م مإظب مربمملوم«زاخري»دف٤ّ مسػمل٧ّأمظؿكػملؿملزمل٥ّمهملظؼب ممو عّٕاضؾهملماِّض٢ّ

حّٓهمب٢ّمطمملنممملموظغملؽمل٥ّمملمؼغمل٤ّموخمملرجـبم«زاخري»حيتموجّٓتم..ما٦ٌّضّٟ

مذ ماظضملؼملالق مذظ١ّ مجؽملمملحـباِّميعّٝ ممملربضملني ممضػملؿملػملهملمث٦ّانلب.. وجّٓتمحؿ٧ّ

متضملؿزملّٕم«زسغملمملن» مزاخري مطمملغوملمرضؾهمل موعضملؾملممل مؼبماهل٦ّاء مضؾسملؿ٥ّ مؼسمل٣ّ مػّٔا

حؿ٧ّمموارتشمل٣ّمجبؾ٢ّ«زاخري»رصّٝمضؾسملؿ٥ّموظ٦ّحمبؾملمملمؼبماهل٦ّاءمصشملمملرمحؿ٧ّم

وٌمملمادؿؿنملم..مظؿملػملعمل٨ّمحؿظمل٥ّمؼبمصؼملوملم«زسغملمملن»صرتط٥ّم..مضّٝمدونمحّٕاكو

ممظ٨ّ مرح٢ّمذػؾوملاِّعّٕ م«زاخري»إظبممبفملغ٥ّ معمملػؿملهمل مم«زسغملمملن»وسػملؼملوملمعؽمل٥ّ

م"..مخريةغظملمملد٥ّماِّأوػ٦ّمؼػملظملّٜم..مػّٔا
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ماٌػمل١ّ مودفملل مظ٦ّػػملهمل ماٌمملرد مدغملومل متمملجم"م:ث٣ّ ممتػملغمل٦ّن ػ٢ّ

معلؿؽملغملّٕـبم؟؟"«زاخري» ماٌػمل١ّ ماظلّٔاجهمل"م:اصفملجمملب٥ّ متصملؽملينمبؿػمل١ّ موػ٢ّ

مم؟!"وؼّٕؼّٓماظؿمملجمؼبمغصملريمذظ١ّ..مجمملءمظؿمللمملسّٓغمملماعمملردـبأنممصّٓقأحؿ٧ّم

ماٌمملردمصّٕدمب مإظؿمل٥ّ"م:ػّٔا م،غوملمع٤ّمهؿمملج٥ّأوظغمل٤ّمم،ظلوملمؼبمحمملجهمل

م ممخربغ٨ّأ«زاخري»صكملن ماظضملمملٌنيمأن مظّٓعيمل ماًمملدم مػّٔا مخّٕوج رػملل٣ّ

مؼضملؼمل٢ّ مال موظغمل٤ّ مواحّٓ مس٦ّدت٥ّ ممورػملل٣ّ ماظؾػملضملؿمل٣ّإال مؼبموادي اظ٦ّاديم..

 ..مغزملّٕافدؿفملذنمظالاث٣ّم..م"نآلام«زسغملمملن»اظّٔيمميؿػملغمل٥ّم

م"مملاٌػمل١ّمضمملئػمًلإظبممظؿظملوملاث٣ّم دخ٢ّماظعملزملّٕمأنمموضّٓمضؿ٢ّمواظّٓكمبضملّٓ:

مم"..إؼعملمملص٥ّمبضملعملػمل٥ّموحغملؼملؿ٥ّسػمل٧ّمماظ٦ّحؿملّٓماظعملمملدرأغ٥ّممؼصمل٤ِّّغ٥ّمم؛خؿظملمملئ٥ّابعمل٦ّةم

م..ماٌػمل١ّسػمل٧ّممادؿضملّٓمحؿملّٓرمظلّٕدمخشملؿ٥ّ..موبضملّٓمخّٕوجماٌمملرد

**** 

ؼّٓونماضؿقمملع٥ّمظغمل٤ّماظؽمل٦ّغ٨ّمؼّٕ»ضزملّٕمأعمملممموضّٟمجؿملّ٘مإٌّدةمواظؾرملّٕ

ممملوظغملؽملؾملمملمملمتزملؼملّٓمر٦ّؼػمًل..م«امع٤ّمجؿملّ٘ماظؽمل٦ّغ٨ّاٌعملمملوعهملمطمملغوملمطؾريةمجّٓـب

م مأعمملم م«زسغملمملن»ذظ١ّماظلؿمل٢ّماظّٔيمؼعمل٦ّده مكملص.. مم«زسغملمملن»ن جؽمل٦ّدهمأعّٕ
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مظؿعملّٓمي مطؾرية مطؼملؿملهمل مدونمدؾنملبفملدّٕ مؼعملؿػمل٦ّػ٣ّ موأال مطعملّٕابنيمظ٥ّ مؾملممل ؼبم..

مُأ ماظيت ماظػملقصملهمل ممّٕؽبِدغظملّٗ مربؼملّٓ»صؿملؾملممل مؼؽملصملّٕم«اٌػمل١ّ إظبمموػ٦ّ

مدؿؽملف٦ّمأ«زسغملمملن» مبفملغ١ّ مشّٕورك مطبربك موػ٢ّ موؼعمل٦ّل ماظـعملهمل مبغمل٢ّ عمملع٥ّ

ماٌػمل١ّمواالسؿّٓاء مضؿ٢ّ ممبظملضملػملهمل موأدؿبسػمل٧ّ ماظضملؾملّٓاٌؼملػملغملهمل موظ٨ّ مّٕ مظ٥ّم.. غصملّٕ

دؿملظمل٥ّمأخّٕجممث٣ّم"..٤ّمدؿملؼملؽملضملين؟؟وعؽب"م:مملوأخّٔمؼزملّٕخمصؿمل٥ّمشمملضؾـبم«زسغملمملن»

م..مواو٥ّمسب٦ّه

مماوحؿملّٓـبم«حؿملّٓر»وضّٟ مبؿمملج موميل١ّ ماظؾػملضملؿمل٣ّ موادي م«زاخري»ؼب

م بّٓأتماظلؼملمملءمحؿ٧ّممسػملؿمل٥ّمهملد٣ّماٌغملؿ٦ّببضملّٚماظرتاتؿمل٢ّمواظشملالوأخّٔمؼعملّٕأ

مث٦ّبـب مؼّٕتّٓي مرج٢ّ مخّٕج مث٣ّ مع٤ّمجّٓؼّٓ ماظزملظملري موتضملمملظوملمأص٦ّات مملمتصملػمل٣ّ

مذمملئؾمبؿملّٚأ مترمل٦ّب٥ّ ممهملال مملمؼؿضملّٕفمسػملؿمل٥ّ ممععملّٕبهملسػمل٧ّمإال مأغ٥ّ اٌػمل١ّم»ػ٦ّ

م«اظؽمل٦ّغ٨ّ معّٕمب.. معؿفؾملـبموظغملؽمل٥ّ مطػملؼملهمل مدون مظػملعملزملّٕجب٦ّاره مممل م.. مظاث٣ّ ذملمظؿظملومل

م..معملمملءماظؿمملجمؼبماظؾ٦ّابهملامإظؿمل٥ّمبكملظعرملريـب«حؿملّٓرم»

..م«اٌػمل١ّمربؼملّٓ»ؼػملؿق٣ّمبضملؽمل٠ّمأنمموظغملؽمل٥ّمضؾ٢ّم،دؿملظمل٥ّم«زسغملمملن»رصّٝم

م مشّٕؼؾهمل معلمملرهأض٦ّة موضظملومل مأمتمم«ربؼملّٓ»صضملػمل٣ّ.. مضّٓ ماىؿملّ٘ مضمملئّٓ بفملن
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معؾملؼملؿ٥ّ مبوإذ.. غظملل٥ّمسػمل٧ّممصعملّٓماظلؿملشملّٕةحؿ٧ّممّٖسغملمملنمؼرتغّّمميؽملهملموؼلّٕةا

م..ممملرضـبأودعملّٛم

ماًمملدمماًمملئ٤ّؼأربؾل١ّمإظبم"م:مملضمملئػمًلم«اٌػمل١ّماظؽمل٦ّغ٨ّ»صقؼملػمل٥ّم م،ؾملممل

م ماىقؿمل٣ّإظب مضؿملضملمملن مؼب م"ربؾل١ّ مب٥ّ.. مموسمملد ماظؾ٦ّابهملإظب متػمل١ّ ث٣ّم..

ماظؾ٦ّابهملشػمِلُأ ماآلبّٓؼ٤ّأإظبممعملومل مبّٓ موخمملدعؾملمملم.. مضبّٕق مبّٓاخػملؾملممل صشملػمللؼملؾملممل

م..مامي٦ّتمأبّٓـبأنممإظبمؼضملّٔب

م

 تمتَّ 

* * * 
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 بارافرِهّا

 
مع٤ّماٌقملظظملمملتموخمملصهملمغملـرياظس٨ّمسػمل٧ّمع٤ّمواضّٝمسرملعمل٨ّمظػملعملّٕاءةموارال

اظّٕواؼمملتمواجملؼمل٦ّسمملتماظعملزملزملؿملهملموبلؾنملمعؿملػمل٨ّماظرملّٓؼّٓمِّدبماظّٕسنملمملم

بّٓاعمػّٔاماظغملمملتنملمرش٣ّمحّٓاثهملمدؽمل٥ّمصؾمل٦ّمإع٤ّمأطـّٕممبّٓاعإؼبمحؿملمملت٨ّممرؽبأ

م ماظضملؼملّٕ مع٤ّ مؼظمل٦ّضينمسؼملّٕـبإم،مملسمملعـبم27ؼؾػملّٞ مدؽملغ٥ّ مبؾسملّٝ صعملّٛمػّٔامم٦ّات..ا

اجّٝمرواؼمملت٥ّموضزملزمل٥ّمضؾ٢ّمؼؾّٓومأغ٥ّمؼّٕم«سالمأغبّٓم»م٧ّاظغملمملتنملماظّٔيمؼّٓس

اماظؽملعملّٓماظلػمليبمالماظؽملعملّٓمنمضّٕأتمضمملصّٓـبإم٧ّصّٓورػمملمعؽمملتمإٌّات..مصقؿ

ماالدؿؼملؿمملع مأو موطفملغؾملمملمم،احملمملؼّٓ محؿملمملة مضزملزمل٥ّ موطفملن متؽملؿعملّٓه معممل موّٓ ظ٤ّ

م٣ّمب٥ّ..مواضّٝمعلػملَّ

موأ مأطـّٕ مأسّٕف مأن مأردت ماظّٔي ماظغملمملتنمل مػّٔا مس٤ّ ذػػملؿينمأطـّٕ

امث٣ّم٤ّمعضملؿملّٓـبؿملىبممشّٗموضّٓمسؾبدابمجبمملعضملهملمسنيؼيملمطػملؿملهملماِّغ٥ّمخّٕىبإع٦ّػؾؿ٥ّ..م

ادؿعملممللمبضملّٓمسمملممواحّٓمع٤ّمسؼملػمل٥ّ..مدّٕتينمتػمل١ّماٌضملػمل٦ّعمملتموطفملغينمع٤ّم
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دؽمل٦ّاتمسػمل٧ّممسرملّٕامبؿػمل١ّماظغملػملؿملهملمعؽملّٔمدؿمملذـبأوجّٓمطؽملّٖمضمملرون..مصفملب٨ّمؼضملؼمل٢ّم

ماِّض٢ّ..م

مؼ٦ّعـبأحيبمظػملغملمملتنملمصػمل٣ّممىطمملنمؼضملػمل٣ّمأب٨ّمعّٓ مظ٥ّ م،مملتّٕكمحظمل٢ّمت٦ّضؿملّٝ

مع مؼؽملعملزملين مال موبمملظشملؾّٝ ماحملمملصصملمملت محظملالت معقملظظملمملت٥ّمحؿ٧ّ معبؿملّٝ ّ٤

ماظشملؾؿملضمل٨ّمحؿ٧ّمصمملجذ٨ّء..مطمملغوملماِّ غ٨ّمأب٨ّمبفملغ٥ّمفملع٦ّرمتلريمؼبمعلمملرػممل

غمل٦ّغ٨ّمبظؿعمل٨ّمبؾملّٔاماظغملمملتنملمظػملؿضملمملرفمظؿملّٗمأضّٓمأنّٖموسّٓهمظ٨ّمبفملنمصبضملػملينم

مأحّٓمعضملفؾؿمل٥ّمصعملّٛمب٢ّمظؿغمل٦ّؼ٤ّمصّٓاضهملمبؿملؽملؽملممل..م

ماِّ متلري موطمملظضملمملدة ماظّٔي معلمملرػممل مؼب مأع٦ّر مؼؾمل٣ّ مال مطمملنمإردت ن

مأومالصقؿملقـب مأومحمملدثمأغبّٓمػمملتظملؿملـبأعغملمملغ٨ّمأنمكملصؾّّمبأنموظغملينماآلم،ممل ممل

امطمملنمأب٨ّمع٤ّمأطـّٕمعضملؿملّٓـبم٤ّؽبؿملىبصمملجؽ٥ّمبّٖؼمملرةمؼبمأيموضومل..مصضملؽملّٓعمملمسؾبأحؿ٧ّم

مب٥ّمودمملتّٔةماػؿؼملمملعـباِّ مظ٥ّممبلؿعملؾ٢ّمؼبماظغملؿمملبهملمصمملظؾشملؾّٝمملمأممل ولمع٤ّمتؽملؾفمل

مسؼملمملرغممل..مأؼغمل٤ّماِّعّٕمبمملظزملضملنملمأنمغغمل٦ّنمأصّٓضمملءمخمملصهملمظؿعملمملربم

مبممل٦ًّ مظ٥ّ مأحؿملمملغـبمملاعؿّٖجمحيبماظرملّٓؼّٓ مم،فمعؽمل٥ّ مجؿملّٓـبأصفملغممل محنيمذطّٕ ا

(مطؿملّٟمادؿشملضملوملمع٤ّما٦ٌّتدفملظؿ٥ّمس٤ّمػّٔاماٌرملؾملّٓمع٤ّمرواؼؿ٥ّماظلمملبعملهملم)

صغملمملركموتلػمللػملوملمظؿؾينمأوصّٟمذظ١ّماٌرملؾملّٓمداخ٢ّماظعملربمطؿملّٟمتّٕاصوملم
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نمضزملّٓمصضمل٢ّمذظ١ّ..مإاءمػّٔاماٌرملؾملّٓماظّٔيمالمؼلؿشملؿملّٝمتغملّٔؼؾ٥ّمأحّٓموظػملعملّٕمب

مػؿملؽملـب ماِّعّٕ مأن مأز٤ّ مردـبال متؿ٦ّضّٝ محني مصؽملؿملـبممل مظؿؽملؼملؿملهملما مغزملؿملقهمل محؿ٧ّ مأو ممل

مظػملغملؿمب مواظعملّٕاءة ماظؿؽملؼملؿملمملتمع٦ّاػؾ١ّ معبؿملّٝ مطؿؾؾمل٣ّ مصظمل٨ّ ماظلمملبعملني مملب

مؼؿ٦ّجنملم مبفملنمؼغمل٦ّنمردهم"مأحؿملمملغـبممل واالدؿظملمملداتموظغمل٤ّمؼزملّٓع١ّماظ٦ّاضّٝم

مظ٤ّمتغملّٔىب مظؿكّٕجمبفملصّّماظؽملؿمملئيملمصمملظؾؿفملطؿملّٓ بمسػملؿمل١ّمأنمدب٦ّضماظؿفّٕبهمل

مصفملجؾؿ٥ّ"م،١ّؿملسؿملؽمل مأن مضرب""وطؿملّٟمدب٦ّضموّٕبهمل مداخ٢ّ مضػملؿؾملمملمهؿفّٖ

ممل..مملمتؿطملريمتضملمملبريموج٥ّمع٤ّماىّٓؼهملموظغملؽمل٥ّمغصملّٕمظ٨ّموسّٓلمع٤ّمجػمللؿ٥ّمعمملزحـب

مبمملظظملضمل٢ّمداخ٢ّم وضممللم"دب٦ّضموّٕبهملمأنمهؿفّٖمداخ٢ّمضربمبفملنمهؿفّٖ

م..مىخّٕأظظملّٜمظظملصملهملمأدؿشملّٝمأنمأضرب"..مملم

**** 

أمين »عاًما ًٍدعى  91إعالن يف جزٍدة )...( شاب ٍبلغ من العنز 

ٍنَا ًًهه التقنُّص( على من جيدي االتصال مزٍض نفسُ مبزض )البارافز «فونُ

على )...( ًصٌرة مزفقة لشاب أبَض البشزة تغلب على مالحمى 

 الٌسامة.. 
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**** 

مضمملئػمًل«أغبّٓ»م٧ّغؾملأم٧ّحؿ ماظزملؼملوملمبؿملؽملؽملممل م"ممل مأال مأسػمل٣ّ مذفمملسهمل ممأػ٨ّ

معمملمحّٓثم،ممػ٦ّمجؽمل٦ّنأم،سؼملمملظ٨ّأم١ِّربمملوظهملميؾؿب ث٣ّمم"ظغمل٤ّمبمملظظملضمل٢ّمػّٔا

م مغمملحؿملهمل مواو٥ّ ماإلأوضّٟ معظملمملتؿملّّ موحّٓ مظؿملفػملّٗ..مأضمملءة مسمملد مث٣ّ شػملعملؾملممل

م..م"تظملمملصؿمل٢ّماظّٕواؼهملمعضمل٨ّمىدفملحغمل٨ّمظ١ّمتػمل١ّماظػملؿملػملهملمظرت"

تلك الليلة حين توقفت في كتابة روايتي عند هذا المشهد، وحان وقت »
المغامرة كعادتي في كل أعمالي.. قمت واتجهت إلى تلك المدافن التي 

ا.. واتفقت مع اشتراها جدي وتوارثها أبي عنه ليدفن فيها أفراد عائلتن
حارس تلك المدافن أن يتركني أنزل القبر لأنام به ليلة واحدة وعليه 
إخراجي عند الشروق.. في بداية الأمر كان يمانع وكأنني أطلب منه أن 
يقتل أحد ا.. هو بالفعل يظن أن هذا سيقتلني أو ربما مانع لاعتقاده أنني 

كانت الكلمة العليا مخبول أو لأسباب في نفسه، ول كن في نهاية الأمر 
لبعض النقود التي أخرجتها ووضعتها في يده.. فبدا متأففا ول كن النقود 
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أودت بفكرة رفضه فقام ليفتح ذلك الباب الحديدي الموصد بقفل قد أكله 
 الصدأ.. 

نزلت إلى القبر ممسك ا ببعض الأقلام وهذا الدفتر الذي أدو ِّن فيه كل 
دامه كوسيلة اتصال بل لاستخدامه ملاحظات الرواية وهاتفي لا لاستخ

كأداة إنارة فقط.. نظر الحارس لي في ضيق ثم "ربنا يستر" ألقاها وأغلق 
م..م«الباب

مغظملل٨ّمطمملنما٦ًّفمؼطملػملؾينمع٤ّمأملم موظغمل٤ّمؼبمضّٕارة مأنمأضمملرضمل٥ّ رد

ماظصملالمموظغمل٤ّمتػمل١ّماٌطملمملعّٕةمضّٓمسرملوملمأحبىملمسؽملؾملمملم تػمل١ّمايغملمملؼهملموػّٔا

ممملمحؿ٧ّموجّٓتؾملممل..مر٦ّؼػمًل

حسست بالعجز أ ،غلاق البابإللحظات هي لحظة كانت أصعب ا»
ناس أو أنه قبر حولي هنا وهناك إ ،فأنا سجين، وليته سجن ..يئالكلي والجز

لات التي ناس وتلك الرائحة العطنة وبعض الحشرات وبعض التخي   أبقايا 
نشأها لي عقلي الباطن من هول ما حولي وجنون ما أفعل.. استعدت أ

 مة وسأفعل.. نجز مهأرشدي فقد جئت ل
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ية الأقمت بإنارة هاتفي حتى  كفان المتهتكة أصعق من جديد بسبب رؤ
وبقايا تحلل الجثث وبقايا العظام وتلك الرائحة التي عززت قوتها بأنفي 

ا لي من يات وتحسست مجلس  آراه.. أخذت أردد بعض الأبسبب ما 
كفان ألفي القبر والرائحة والجثث وا حساسي كحي   إن دو ِّ أالأرض وجلست 

 حتى الظلام..  ..المتهتكة والحشرات وكل شيء

نت ميت وتعلم أنها أكانت ليلة من المستحيل نسيانها فدخولك القبر و
نت حي وتنتظر تلك اللحظة التي أفضل من دخوله وأدارك حتى يوم الحشر 

سيأتي فيها الحارس لينجيك من هذا الهلاك.. وحانت اللحظة بالفعل 
م..م«حت في تجربتيوخرجت من المدفن ونج

مجػملّٗسؼملوملماإل مث٣ّ مع٤ّمجّٓؼّٓ ماظطملّٕصهمل مأغبّٓ»مضمملءة سػمل٧ّمذبػملل٥ّم«

جمملبهملمصّٕضبهمل..مؼبمداخػمل٨ّمإضمملهلمملمجبّٓؼهملموػ٦ّمؼؽملؿصملّٕممػ٢ّمأغمملمذبؽمل٦ّن"م"

مغوملماىؽمل٦ّنمبضملؿملؽمل٥ّموظغملينمطؿؼملوملمػّٔاموادؿفملذغوملمظػملّٕحؿمل٢ّ..مأضػملوملمظ٥ّم

مملمؼبمذظ١ّماظغملالممس٤ّماظعملربموغّٖوظ٥ّمواظؽمل٦ّممذػؾوملمظػملؾؿملوملموصغملّٕتمضػملؿملػمًل

محؿملـب ماِّممملصؿمل٥ّ مع٤ّمضؾمملظهمل مظؿملقّٓثمذ٨ّء مادؿطملّٕضوملمؼبماظؽمل٦ّم.. دمملرري..مث٣ّ

صؾملؽملمملكمم،مملمرواهمأغبّٓادؿؿملعملصملوملمداخ٢ّماظعملربموظغمل٤ّمدبؿػملّٟمتػمل١ّمإٌّةمسؼملمب
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مىرأعمملع٨ّمظغملؽملينمالمأمملمصعملؿملـبأؼزملشملظمل٦ّنمم٨ّمب،بضملّٚماٌكػمل٦ّضمملتمتعملّٟموتؽملصملّٕمإظ

مػؽملمملكم مػّٔا مأعالربؾمل٣ّمبلؾنملماظصملالمموظغمل٤ّمعممل مإحّٓػ٣ّمؼؿعملّٓم.. مغ٥ّإغ٥ّ..

ماظطمليبمتصمل٤ّماِّعّٕمهل٦ّـبأغوملم:م"أمملضرتبمضمملئػمًل..ما«سالمأغبّٓم» تصملؽملينمم،اؼؾملممل

بّٓاخػمل١ّمأنمم٧ّغ١ّمحعملعملوملمط٢ّمعمملمتّٕؼّٓ،مطؽملوملمتؿؼملؽملأصؾقوملمصّٓؼعمل١ّموأ

دب٦ّضموّٕبيت..مػمملمضّٓمحعملعملوملمعؾؿطملمملكمع٤ّمجّٓؼّٓموظغمل٤ّمػّٔهمإٌّةمظ٤ّم

غينمملمأخّٕجمحنيمدخػملوملموالمػقملالءمخّٕج٦ّامظؿملكّٕج١ّمِّمأحّٓفبمؼفملت٨ّ

ماظالس٦ّدة..ممحنيماضؿمملدتؾمل٣ّماظلؾ٢ّمإظبمػؽملممل..مػؽملمملمدار

***** 

م"؟؟«ذبّٓأدطؿ٦ّرم»عمملمضزملهملمتػمل١ّماىـهملماظيتموجّٓوػمملمؼبماٌعملمملبّٕمؼمملم"

م ذمملبمؼؾػملّٞم"م:«ذبّٓأ»دفملظوملمػّٔاماظلقملالمإحّٓىماٌؼملّٕضمملت..مصفملجمملبؾملممل

مملمؼبماٌعملمملبّٕموظغمل٤ّمالمؼ٦ّجّٓمسػمل٧ّمجلّٓهمعؿملؿـبمّٓؽبِجاظؿمملدضملهملمسرملّٕمع٤ّماظضملؼملّٕموؾب

مظػملضملؽملّٟمووؾبمهملأؼ معّٓومبمّٓؽبِجسالعمملت مصطملري مدصرت مبضملعضمل٥ّ مصؿمل٥ّ ّٚماظؿكمملرؼّٟمن

م..م«سالمأغبّٓم»م٧ّوحغملمملؼمملتمس٤ّمضربعمملموذكّٙمؼّٓس

مؼّٓس ماظرملكزملؿملهمل مهعملؿمل٠ّ مبشملمملضهمل معضمل٥ّ مصؾملؼمل٨ّأ»٧ّووجّٓوا سػمل٧ّمم«مي٤ّ

مرجّّ..ماِّ

 تمتَّ
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 ُرحُظَمـالهتاب ال

 
مواخّٕ مؼعملظمل٦ّن ماظؾرملّٕ مع٤ّ مسػملؿمل٥ّاِّرضممسػمل٧ّمذبؼمل٦ّسهمل م.عطملرملؿملممل وظغمل٤ّم.

مملمعؿشملمملبعمل٦ّنموظغمل٤ّمػّٔاماظرملكّٙماظّٔيمبّٓأمؼبمغؾمل٣ّمعبؿملضملـبإم؟عمملمػّٔا..ممملعؾملػمًل

مبرملّٕؼهملكملصم،ادرتدادموسؿمل٥ّمطبؿػملّٟ ماآلأم،نمسؿملؽملؿمل٥ّ غبّٕاءممفملسؿملؽملؾمل٣ّخّٕونمصعممل

م..مطمملظّٓم

م****

ماآلم موظغمل٤ّسب٤ّ ماظزملقّٕاء مؼرملؾ٥ّ مؼبمعغملمملن مايؼملّٕاءممن تػمل١ّماظّٕعمملل

م٣ّمطـّٕبضملّٚماٌكػمل٦ّضمملتموّٕيموتزملّٕخموظغملؽملؾملم..متّٖؼّٓمع٤ّمرػؾهملماٌغملمملن

م ماظّٕج٢ّحؿ٧ّ مػّٔا مخػملظملؾمل٣ّ مزؾملّٕ مإ.. مغ٥ّ مطؿمملبذملميل١ّ مض٦ّءـبممملبـبؿملّٓؼ٥ّ ماؼرملّٝ

م..ماهل٦ّاءسػمل٧ّممب٢ّمصبّٕياِّرضمموؼشملمملردػ٣ّموظغملؽمل٥ّمالمؼالعّٗ..مبؿملّٚأ
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م****

مصّٖسـب ماظّٔيمرادؿؿملعملّٜمسزملمملم مايػمل٣ّ مع٤ّمػ٦ّلمػّٔا مهآممل مايػمل٣ّم.. ػّٔا

معؽمل مؼشملمملرده ممّٔاظّٔي مدؾ٦ّعأضّٕابهمل م.. متظملمملصؿملػمل٥ّموؼؿغملّٕر مبؽملظملّٗ مؼ٦ّم ط٢ّ

دؾ٦ّعماٌمملض٨ّموػ٦ّمصظمل٨ّمط٢ّمؼ٦ّممعؽملّٔماِّم،واحّٓمصعملّٛم٨ّءوطبؿػملّٟمؼبمذ

متؾملّٕولمؼبم متزملؽملؿملظملممل مؼضملّٕفمهلممل ماظيتمال مبؾضملّٚماٌكػمل٦ّضمملتماظزملطملرية ضبػمل٣ّ

م..ماومملػ٥ّمث٣ّمؼلؿؿملعملّٜمع٤ّمغ٦ّع٥ّ

ملمؼؾملؿ٣ّم..مثمملرؼيملمطػملؿملهملماآلخّٕىب..مسزملمملممرج٢ّمؼبماظضملعملّٓماظـمملظىملمع٤ّمسؼملّٕه

مؼ٦ّعـب محؿملمملت٥ّ معـػملؼب مودرادهملممل ماظعملّٓميهمل مإًّاصمملت مؼب مبمملظؾقىمل ماػؿ٣ّ مؼملممل

م٧ّذؿملمملءماٌؿضملػملعملهملمبؾملمملموسػملّٕؼؾهملماٌؽملعملّٕضهملموطؿنملماظلقّٕموط٢ّماِّاظػملطملمملتماظطمل

ؼبمإالمممملمملمضبػمل٣ّمحبػمل٣ّمعـ٢ّمػّٔاؼ٦ّعـبإالمأغ٥ّمماظّٕش٣ّمع٤ّماػؿؼملمملعمملت٥ّمػّٔه

م..ػّٔهماظظملرتة

مدونمحبىملموضّٕاءةأنمماِّعّٕمملمؼغمل٤ّمػّٔا ماظغملّٕامم معّٕور مميّٕ ػّٔام..

مملمع٤ّممملحـببمع٤ّماظلمملددهملمصؾرتطمملغوملماظلمملسهملمتعمل..مايػمل٣ّمؼلؿ٦ّجنملماظؿظمللري

مب٥ّم.ؼ٦ّمماالثؽملني ماٌغملؿنملماًمملصهمل مشّٕصهمل اظّٕش٣ّمع٤ّمم٧ّوسػملم،دخ٢ّمسزملمملم

ثمملثمأتغمل٦ّؼ٤ّمأنمإالمماعرتـبممـؼملمملغنيظرملعملهملماظزملطملريةماظيتمالمتؿضملّٓيماظعلمملحهملما
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متػمل١ّماظطملّٕ مخمملصهملأصهمل مصكمملعهمل ماٌعملمملب٢ّمظػملؾمملبمسػمل٧ّممصؾملؽملمملكم،طلؾؾملممل ايمملئّٛم

م..معغملؿؾهملمطؾريةمذطملػملوملمج٢ّمايمملئّٛ

مبضملّٚممهملذػنملمظػملؼملغملؿؾ ماٌقملظظملمملتماظغملؾريةوادؿكّٕجمعؽملؾملممل مث٣ّمجػملّٗ..

سػمل٥ّمؼؿ٦ّص٢ّمِّيمخؿملّٛمؼبمتظمللريمػّٔامايػمل٣ّممةعغملؿؾ٥ّموتضملؼمل٠ّمبمملظعملّٕاءسػمل٧ّم

م..مشػملؾ٥ّماظؽملضملمملسحؿ٧ّممخّٔمؼعملّٕأأو..ماظطملّٕؼنمل

م****

تغملّٕرما٦ٌّضّٟمع٤ّمجّٓؼّٓمؼبمغظملّٗماٌغملمملنمذاماظّٕعممللمايؼملّٕاءموتػمل١ّم

مّٚؼصملؾملّٕمػّٔاماظّٕج٢ّمع٤ّمجّٓؼّٓماظّٔيمؼّٕطاٌكػمل٦ّضمملتمتزملّٕخموتؾملّٕولمو

مدون مأموراءػ٣ّ مؼعملّٟمجؿملّ٘مع٤ّمم،اِّرضمؼالعّٗن مإٌّة مػّٔه وظغمل٤ّ

مماظطملّٕؼؾهملمؼبمع٦ّاجؾملؿ٥ّمتاٌكػمل٦ّضممل مأغ٥ّ ؼغمل٦ّنمظػملقّٕبمص٦ّتمأنممضؾ٢ّإال

مموضؾ٢ّ مام،عالغبهملأيممترملنملأن ماظّٕج٢ّ مث٣ّمصؿّّ ظغملؿمملبماظّٔيمؼبمؼّٓؼ٥ّ

وملممقملوهوت٦ّػيملمضأطـّٕممخّٔمؼعملّٕأمبضملّٚماظلشمل٦ّرمبػملطملهملمشّٕؼؾهملمصفملضمملءماظغملؿمملبأ

م..ماظظملّٕارإالممميػمل١ّمػّٔاماىؿملّ٘

م****
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ّٕمصػملعملّٓمتّٔطَّ..معمملراتماظّٔػ٦ّلأوجؾمل٥ّمم٧ّؿؿملعملّٜمسزملمملممع٤ّمجّٓؼّٓموسػملاد

إظبممحالممترملريػّٔهماِّأنممهمؼبمايػمل٣ّمتػمل١ّمإٌّةمؼؾّٓوآمملمؼضملّٕص٥ّمضّٓمرذؿملؽـب

م..مضطملمملثأمذبّٕدأزؽملؾملمملممذ٨ّءمعمملمال

**** 

ّٓماجؿؼملّٝمطؾمملرماظعملؾمملئ٢ّموطؾمملرمإٌّدةموت٦ّحمبم،مممملظ١ّماى٤ّإحّٓىممؼب

مِّ معّٕةاى٤ّ مول ماآل، مخشملّٕـبصمملًشملّٕ مظؿملّٗ مبن مخشملّٕـبا مب٢ّ مضؾؿملػملؿني ماني

ممملؼلؿضملؾّٓػ٣ّمعبؿملضملـب مؼبمذبمملدالتمطـرية.. أنممإظبمت٦ّصػمل٦ّاحؿ٧ّممووضظمل٦ّا

ماٌضملؿ٦ّهماظّٔيمضبؼمل٢ّماظغملؿمملبمظ٤ّمؼغمل٦ّنمؼبمسمملٌؾمل٣ّ ماًالصمع٤ّمػّٔا

منمملماًالصمإض٦ّةماظغملؿمملبموأعمملمممؽـبمملصؾمل٣ّمضضملظملمملءمالميػملغمل٦ّنمع٤ّمايؿمل٢ّمذؿمل

م..مغّٗمومبلمملسّٓتؾمل٣ّدؿملغمل٦ّنمؼبمسمململماإل

م****

وملمصؿمل٥ّمط٢ّمغؽبوىبمملبماظّٔيمضّٓمضّٕأتمسؽمل٥ّمواظّٔيمدؾبظعملّٓمرأؼوملمذظ١ّماظغملؿ

ٌُ ما مواٌكشمل٦ّرمملت مواظؿضملمملوؼّٔ ماىمملنملؿكّٓؽباظشملالد٣ّ متلكري مؼب عهمل

ؼّٓخ٢ّمب٥ّمسمململماى٤ّموؼزملؾّّماظلؿملّٓمداخػمل٥ّموخمملرج٥ّمأنمموؼلؿشملؿملّٝمحمملعػمل٥ّ
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مؼلؿشملؿملّٝ ممصال ممأحّٓمؼعملّٕب٥ّأن مصعملّٓؽبإإال موؼػملؿ٥ّمذا ماظغملؿمملبمصؿملممل مػّٔا د٦ّفم..

ما ماظّٓخؿمل٢ّ مػّٔا مع٤ّ مسلري ماغؿعملمملعؾمل٣ّ مبعمل٦ّةمؼغمل٦ّن مسمملٌؾمل٣ّ ماخرتق ظّٔي

م..ماظغملؿمملبماحملصمل٦ّر

إظبممؼضمل٦ّدأغ٥ّممؼؾّٓومئـبمملعؾملرتممملخّٕجمطؿمملبـبأاٌغملؿؾهملمع٤ّمجّٓؼّٓموإظبمموضمملم

مؼؿزملظملق٥ّأومضّٕونمعسملومل ممّٕتّٔطَّحؿ٧ّممخّٔ م،اٌغملؿنملسػمل٧ّممملمصبػملّٗأغ٥ّ

مىتّٕم:ودارمؼبمسعملػمل٥ّمدقملال..مّّمػّٔاماظغملؿمملبطؼمل٢ّمتزملظملُّأصفملو٥ّمٌغملؿؾ٥ّمو

لموح٦ّشمتّٕطّٚمغمملحؿمليتمواِّم،ؼملمملرمل٨ّءماظّٔيمؼّٕبّٛمايػملؼملنيمبؾضملسملؾملعمملماظ

مواآل ممىرأخّٕ ماآلأن ماى٤ّ مسمململ مؼب ماحملصمل٦ّر مارتلؼملوملمناظغملؿمملب !!!

م..مةطؼمل٢ّماظعملّٕاءأوجؾمل٥ّموسػمل٧ّممسالعمملتماظؿضملفنمل

أحّٓممصظملؿّّمسزملمملم..ماغعملشملضملوملماظغملؾملّٕبمملءمودمملدماظصملالممؼبماظطملّٕصهملم٧ّحؿ

..مضمملءماظرملؼملضملهملأخّٕجمضّٓاحؿ٥ّماًمملصهملمث٣ّمأخّٕجممشضملهملموأادراجمعغملؿؾ٥ّمو

ضمملءمأعمملع٥ّموأ٥ّماظيتموضضملؾملمملمؿصفملعل١ّمبعملّٓاح..مفملتماظرملؼملضملهملغشملظملمملوسمملدمظؿملعملّٕأمص

عمملع٥ّمغصملّٕمسزملمملممأجلمملدماظ٦ّاضظملهملمتػمل١ّماِّسػمل٧ّمماظرملؼملضملهملممصلعملّٛمبضملّٚماظسمل٦ّء

م..ممملمسػملؿمل٥ّحؿملىملمدعملّٛمض٦ّءماظرملؼملضملهملمث٣ّمدعملّٛمعطملرملؿملـب

م****
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مو مؼعملظمل٦ّن ماظؾرملّٕ مع٤ّ مسػملؿمل٥ّممملعطملرملؿملـباِّرضممسػمل٧ّمخّٕآذبؼمل٦ّسهمل وظغمل٤ّم..

ظّٔيمبّٓأمؼبمّٔاماظرملكّٙمامملمعؿشملمملبعمل٦ّنموظغمل٤ّمػغؾمل٣ّمعبؿملضملـب؟مإعمملمػّٔا..ممملعؾملػمًل

مطبؿػملّٟمص موسؿمل٥ّ مبرملّٕؼهملكملادرتداد ماآلأم،نمسؿملؽملؿمل٥ّ خّٕونمصضملؿمل٦ّغؾمل٣ّمغبّٕاءمعممل

م..مطمملظّٓم

م****

موسؿمل٥ّ مؼلرتد مبّٓأ ماظّٔي مسزملمملم مجب٦ّار ماظطملّٕبمملء مػقملالء حؿ٧ّممجػملّٗ

مع٤ّمادرتدادموسؿمل٥ّمطمملعػمًل متفملطّٓوا مممل رطمملنماظطملّٕصهملممأّٓمأحإظبممػّٕبمسزملمملم..

صؿعملّٓممم..م؟؟٤ّمعمملػؿملؿؾمل٣ّس..موبّٓأمؼلفمللمؼبمخ٦ّفمزؾملّٕمؼبمغربت٥ّمإٌّتضملرملهمل

ملم..مسب٤ّمع٤ّماىمملنموجؽؽملمملكمغشملػملنملماظضمل٦ّنأنممحّٓػ٣ّموبّٓأمؼعملّٙمسػملؿمل٥ّأ

اى٤ّمأنممؼضملّٕفمسزملمملمماظّٕج٢ّماٌـعملّٟموخمملصهملمؼبمذبممللماى٤ّمواظلقّٕ

مع٤ّماإلؼشملػملنملمس٦ّغـب مغلمملنمب٢ّمؼضملػمل٣ّماظضملغملّٗممل متّٕؼّٓونمعين.. م..صعملممللموعمملذا

فضملػمل٥ّممنمملمػ٨ّمسؾمملرةمس٤ّمردمملئ٢ّمعؽملؾمل٣ّمظؿإحالع٥ّمأخربهمػّٔاماظطملّٕؼنملمس٤ّمأ

م..مؼشملػملؾ٦ّنماظضمل٦ّنم٢ّ٤ّمصغملّٕةماظصملؾمل٦ّرمٌظؿعملؾنبممملعؿفملػؾـب

صفملجمملب٥ّم..محالمظ١ّمغظملل٥ّموؼلفملهل٣ّمس٤ّمتظمللريمتػمل١ّماِّصؾّٓأمسزملمملممؼؿؼملممل

ممملنمعقملمتؽملـبمملطم٧ّاظلقّٕةماظعملّٓاعأحّٓممػؽملمملكأنمم٢ّمبممليّٓؼىملاظطملّٕؼنملما٦ٌّطَّ
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مجمملءمع٤ّمغلػمل٥ّمع٤ّمز٤ّحؿ٧ّمم٥ّئبؽملمملأإظبممث٥ّخّٔمؼ٦ّرىبأػّٔاماظغملؿمملبموسػمل٧ّم

م مدأغ٥ّ مظػملف٤ّموؿملّٓـببمملظغملؿمملبمدؿملغمل٦ّن ماظضملمململماظلؾبأا مِّعّٕهن ..مظملػمل٨ّمدؿملكسملّٝ

ماآل مؼّٓخ٢ّوػ٦ّ ممن مؼلؿشملؿملّٝإظب موال معؽملممل مطمملن مظ٦ّ مطؼملممل عؽملمملممأحّٓفبمسمملٌؽملممل

م..مبظملضمل٢ّمض٦ّةماظغملؿمملبحؿ٧ّمماالضرتابمعؽمل٥ّ

مطمملعػملهملمؼبمسعمل٢ّمسزملمملمموسػمل٣ّ اٌكػمل٦ّضمملتماظيتمأنممارتلؼملوملماظزمل٦ّرة

طمملغوملموّٕيمغمملحؿملؿ٥ّمملمتغمل٤ّمظؿقملذؼ٥ّمب٢ّمطمملنمعشملػملؾؾملمملماظ٦ّحؿملّٓمػ٦ّماهلّٕبم

م..م٤ّمػّٔاماٌكؿ٢ّماظّٔيمميػمل١ّماظغملؿمملبع

ممملممؼبمسّٓممصؾمل٣ّمعمملماظّٔيمؼؿ٦ّجنملمسػمل٨ّمبضمملهلمملمسزملم"!!وظغمل٤ّماسّٔرغ٨ّ"

مبمملظؿقّٓؼّٓ مصضملػمل٥ّ مظ٤ّماإلمتءصفممل.. موظغمل٤ّ ماظغملؿمملب مػّٔا متلّٕق مبفملن جمملبهمل

ماٌلمملسّٓة ممغلؿشملؿملّٝ مػؽملمملكإظبممبمملصشملقمملب١ّإال موتؿ٦ّضّٟمعؾملؼملؿؽملممل ..م"بؿملؿ٥ّ

م" مدفملسػمل٣ّ مطؿملّٟ م؟أوظغمل٤ّ ماظغملؿمملب مؼ٦ّجّٓ مؼ٤ّ ماظطملّٕؼنمل.. دؽملضملػملؼمل١ّم"م:ضمملل

خّٔهموارطّٚموالمتؽملصملّٕمخػملظمل١ّم..مبضملّٚماظغملػملؼملمملتمدؿعمل٦ّهلمملمصؿملؿ٦ّػيملماظغملؿمملب

م...م"ابّٓـبأ

م****
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..معمملمأعّٕلبؼبمدؿرملمملرت٥ّماظلمملحّٕمورػملنملمععملمملبػملؿ٥ّمالبؿملوملمػّٔامإظبممدخ٢ّمسزملمملم

ؼّٕصّٝمأنممؼّٕؼّٓأغ٥ّممؼؾّٓو..مّٔػػمل١ّمصكمملعهملمرّٕازػمملتطمملنمسزملمملممؼّٕتّٓيمبّٓظهملم

ماظرمل١ّ ممغصملّٕة مؼشملأو موجضملػمل٥ّ ماظلمملحّٕ مس٤ّمػّٔا ؼبمرضمملهمىينممّٝؼملاظّٕؼؾهمل

مسػمل٧ّمصّٕأسزملمملممغصملّٕةمتّٕحؿملنملموودموإظبممغصملّٕماظلمملحّٕ..ماٌممللمع٤ّمخػملظمل٥ّ

مملمحنيمخّٕجماظلمملحّٕمر٦ّؼػمًلاِّعّٕممملمؼلؿطملّٕق..مؼرملّٕبمعضمل٥ّمبضملّٚماظعملؾمل٦ّةأنم

ضّٕأمسزملمملمماظغملػملؼملمملتمصؿ٦ّػيملمحؿ٧ّممؽملّٝمط٦ّبنيمع٤ّماظعملؾمل٦ّةظؿملفملعّٕماظضملمملع٢ّمبزملؾب

مؼب مماظغملؿمملب معلّٕسـباِّأحّٓ مواغشملػمل٠ّ مصفملخّٔه مبمملظطملّٕصهمل مصمملصشملّٓممعمملط٤ّ ممل

ػّٔامأنمإالممبمملظلمملحّٕمؼبمرّٕؼ٠ّمرطسمل٥ّمظغملؽمل٥ّمملمؼغملرتثموحمملولماالدؿؼملّٕار

ماظغملؿمملبماغعملّٚمىؿ٦ّهمؼّٕضملاظّٓجممللماٌ ضّٓممسػمل٧ّممايؿملمملةمبنيمدصيتمػّٔا

وج٥ّمإظبمم٢ّمسزملمملمموظغملؽمل٥ّموج٥ّمضّٕبهملمض٦ّؼهملمبعملّٓع٥ّضسزملمملممظؿملؼملل١ّمب٥ّمصؿضملّٕ

م..مػّٔاماظلمملحّٕمموادؿؼملّٕمؼبماظّٕطّٚ

ماظزملّٕاخموطفملنماظّٕج٢ّمؼؾبم٧ّحؿ مواظزملّٕاخمالمّْمحؿملـبلػمَلمسّٝمع٤ّمخػملظمل٥ّ ممل

معلؿؼملّٕ ماظزملّٕاخ موظغمل٤ّ متؿطملري ماظزمل٦ّت مغربة مصعملّٛ مؼؿ٦ّضّٟ ما٦ًّفم.. طمملن

م..ظغملؽمل٥ّمز٢ّمؼّٕطّٚ..مؼعملؿػمل٥ّ

 تمتَّ
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 رَاحأانتكام 

 

متّٕموا٦ًّفمؼرتسّٕعم..مس٦ّاعمملأذانماظظملفّٕمأسػمل٧ّمممتّٕماظّٓضمملئ٠ّماٌؿؾعملؿملهمل

م مج٦ّف مداخ٢ّ م«سمملدل»وؼؿّٖاؼّٓ ماصظملّٕمبؽب.. موجمصعملّٓ مواضشملّٕبومل غظملمملد٥ّمأؾمل٥ّ

مجلّٓه موشّٖتماظعملرملضملّٕؼّٕة ماظيتمتؾّٓأ.. ممتػمل١ّماظّٕسرملهمل ماظّٕأسأع٤ّ ..مدظمل٢ّ

مؼبمط٢ّمثمملغؿملهملموطفملغ٥ّمظّٙفبمةؼؽملصملّٕمميؽملهملموؼلّٕ..معزملّٓرما٦ًّفمع٤ّماجملؾمل٦ّل

مم٧ّؼؿكظملَّ ماظؽملمملسأع٤ّ مسني مؼبم.. ماظغملؾرية مإٌّآة متػمل١ّ مرػؾهمل مزاده وعممل

ماٌضملؿملرملهملموػّٔاماظسمل٦ّءماًمملصوملماظعملمملدممع٤ّمشّٕصهمل..ممملمعّٕسؾهملصؾمل٨ّمحعمًل..مشّٕصؿ٥ّ

م..مشّٕصؿ٥ّمواغغمللمملرات٥ّمواغضملغملمملدمملت٥ّمؼبموج٥ّمتػمل١ّمإٌّآةإظبم

م****

مسزملّٕـب ماظـمملظـهمل ماالثؽملنيؼبماظلمملسهمل مؼ٦ّم مع٤ّ ما م.. مؼبمػمملتظمل٥ّمؼؽملصملّٕ سمملدل

أنمموضؾ٢ّ «حل٤ّ»غ٥ّمإ..مّٕدمسػملؿملؾملمملؼؿ٣ّماظملممعغملمملٌمملتمماى٦ّالمظؿملفّٓمسّٓة
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مب٥ّ مردمملظهملمرنمبم،ؼؿزمل٢ّ مجمملءت٥ّ مبفملن مػمملتظمل٥ّ مجّٕس ماظّٕدمملظهملمم.. مسمملدل ضّٕأ

غؾملؼملمملمكملؼؾملّٔيمصأغ٥ّممأومصّٓؼعمل٥ّمحل٤ّمؼؾملّٔيأنمممملموز٤ّمطمملظضملمملدةضػملؿملػمًلوتضملفنملم

ماظيتمتؿكّٔم محل٤ّمإٌّحهمل معّٝمذكزملؿملهمل موخمملصهمل مثمملظىملمهلؼملممل احؿؼملالنمال

م..موضمملتامؼبمط٢ّماِّع٤ّماىّٓمسّٓوـب

جّٕسماظؾمملبمموضّٓمرنمبإالممادؿعملؾممللمسمملدلمظػملّٕدمملظهملسػمل٧ّممملممتّٕمدمملسهمل

مص٦ّ مووجمملء ماظؾمملب م"اصؿّّ مبفملن مخػملظمل٥ّ مع٤ّ م"إتمحل٤ّ مطلّٕت٥ّ مال صظملؿّّم..

آٌّةماظيتمادؿطملّٕضؾملمملمغؾملمملمإموظغمل٤ّم،ج٢ّمتػمل١ّماظغملػملؼملمملتأامالمع٤ّماظؾمملبمص٦ّرـب

م..مسمملدلمؼبماظ٦ّص٦ّلمظػملؾمملب

ماال متػمل١ّ مطضملمملدت٥ّ مؼؾؿل٣ّ محل٤ّ متظملمملرض٥ّمدخ٢ّ مال ماظيت ماظؾػملؾملمملء بؿلمملعهمل

مابّٓـبأ اغظملفّٕمحؿ٧ّمموضظملؽملمملمعبؿملضملمملمؼبماظضملّٖاءم،تّٔطّٕمؼ٦ّمموصمملةمجّٓهأمينغإ..

م..مظؽملغملمملتعؽملمملمؼػملعمل٨ّماماأحّٓـبممملموطفملنػّٔاماٌضملؿ٦ّهمضقغمًل

صفملجمملب٥ّمحل٤ّمالم..مضمملهلمملمسمملدلمؼبمادؿؽملظملمملرم"ػ٢ّمجؽملؽملوملمصضملالمؼمملمحل٤ّ"

م؟؟وملمتلفملل مع٤ّماظالعؾمملالادؿرملمملطمسمملدلمشسملؾـب.. ماظصملمملػّٕةمؼبمحّٓؼىملمممل ة

محل٤ّ مضمملئالم"وػ٢ّمتّٕوسؽملمب.. ماظيتممىظمل٥ّ ماظطملّٕؼؾهمل ردػملؿؾملمملمأؼبمتػمل١ّماظّٕدمملظهمل

ؾؿؾملمملمثط٨ّمأحعملؿملعملهملموجؽوملمغؾملمملمإم..عّٖاحغ٥ّمإموع٤ّمضمملل..معّٖاحمملم"أوممظ٨ّمعّٕحممل
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مطبّٕجأنمماظّٔيمملمؼؿ٦ّضّٝم«سمملدل»صغملمملرمأتّٕابّٛمم«حل٤ّ»ضشملّٝمردم..مظ١ّ

مم"..س٤ّماٌّٖاحاِّعّٕم

**** 

ممؼب ماِّأحّٓ ماظعملمملػّٕةعّٓرجمملتمطػملؿملهمل ماظّٓطؿ٦ّرم..دابمجبمملعضملهمل مدخ٢ّ

م..مآٌّرجمملتأحّٓممسؼملؿملّٓماظغملػملؿملهملم«ت٦ّصؿمل٠ّسػمل٧ّم»

أغ٥ّممولبّٓأتماعؿقمملغمملتماظظملزمل٢ّماظّٓراد٨ّماِّأنممسػمل٤ّمعؽملّٔأوظغملؽمل٥ّمضّٓم

مملممعؽملؾمل٣ّمزؽملـبمأحّٓفبمملمؼؾملؿ٣ّموظغمل٤ّ..ماظّٓصضملهملسػمل٧ّمموائ٤ّ٢ّماِّدؿملظملمملجلملماظضملرملّٕؼ

م..ممملاىّٓؼهملمذؿملؽـبأوممبفملغ٥ّمذبّٕدمطالمموالمضبؼمل٢ّمع٤ّماظزملقهمل

م٧ّظعملأوم،حّٓبّٓخ٦ّظ٥ّماحملمملضّٕةماظـمملغؿملهملمؼ٦ّمماِّمدػّ٘ماىؼملؿملّٝأوظغملؽمل٥ّم

..موائ٢ّمسمملءماظضملرملّٕؼ٤ّماِّأسػمل٧ّممىورضهملمع٤ّمجؿملؾ٥ّموغمملدأخّٕجمماظؿقؿملهملمث٣ّ

مضمملئػمًل ماسؿّٔر م"إم:مملوظغملؽمل٥ّ ماظضملرملّٕؼ٤ّمعؿملّٖاغؿملهملن مبؿغملّٕؼ٣ّ متلؼملّّ مظ٤ّ ..ماظغملػملؿملهمل

م،أحّٓم٣ّصملػمَلالمؼؾبحؿ٧ّمممملمخمملرجمغشملمملقماظّٓرادهملصلفملخؿمملرمظغمل٢ّمعؽملغمل٣ّمع٦ّض٦ّسـب

ممغملّٕمبودفملضؿمل٣ّماظؾقىملمبؽملظملل٨ّمودؿملؾب..معغملؿيبإظبمممملموؼعملّٓممملمذمملعػمًلؼضملّٓمسؽمل٥ّمحبـب

م..م..موخّٕجأخّٕىممسؿّٔرمعّٕةاوم"..وائ٢ّمصعملّٛاظضملرملّٕةماِّ
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ممملؼضملّٕفمظػملفّٓمرّٕؼعمًلموالمّٔؼمملنمملموطـريماهلحل٤ّمعّٕحـبأنمماظّٕش٣ّمع٤ّم٧ّوسػمل

م مسػمل٧ّمعؿظمل٦ّقمؼبمدرادؿ٥ّإالمأغ٥ّ مبّٓأماِّض٢ّممأو متػمل١ّماظغملػملؿملهمل عؽملّٔمدخ٦ّظ٥ّ

م..مؼلرتدمرذّٓه

اِّعّٕممؼبمبّٓاؼهمل..مرواحصغملّٕةمحبـ٥ّمس٤ّمتشمل٦ّرمرّٕقمهسملريماِّمصغملمملغومل

ممب٢ّموز٤ّماظظملغملّٕةحل٤ّمملمؼؿعملؾ٢ّم ماظغملػملؿملهملمؼ٦ّأغ٥ّ مع٤ّمسؼملؿملّٓ معقملاعّٕة اج٥ّ

..مإالمأغ٥ّمواٌضملؿملّٓؼ٤ّمدمملتّٔةضمملربماِّأ٥ّمع٤ّماظؿغملّٕؼ٣ّموتعملّٓؼ٣ّمبضملّٚمئإلضزملممل

ماظؿؽملمملزلمس٤ّمحعمل٥ّ مسّٓم مضّٕر مدّٕسمملنمعممل م.. ماظؾقىملإوضّٕر حؿ٧ّممسّٓادمػّٔا

م..مغؾملمملؼهملمتػمل١ّماٌقملاعّٕةمىؼّٕ

مؼب محل٤ّ ممصغملّٕ مميػمل١ّأغ٥ّ ممال ماإلإال غرتغوملمظػملؾقىملمؼبمػّٔامذؾغملهمل

حؿملمملنم٤ّمتغمل٦ّنمع٦ّث٦ّضهملمب٢ّموؼبمطـريمع٤ّماِّا٦ٌّض٦ّعموظغمل٤ّمعضملػمل٦ّعمملتؾملمملمظ

زبغملؿملهملموبضملّٚمزػّٕمود٦ّرماِّاِّمذمملرعإظبممؼّٔػنملأنممصعملّٕر..متغمل٦ّنمعطملػمل٦ّرهمل

م..مسّٓادماظؾقىملؿؾمملتمظؿملرملرتيمبضملّٚماظغملؿنملماظالزعهملمإلاٌغمل

ؼؽملؾمل٨ّمػّٔاماظؾقىملمحؿ٧ّممؼؾّٓأمبمملظعملّٕاءةأنمماظؾؿملوملموضّٕرإظبممسمملدمحل٤ّ

مضّٕبموضوملأؼبم ماظغملؿمملبمذأنمموضّٓمضّٕر.. مبؾملّٔا رتئمؾملاظطملالفماٌميؼؾّٓأ
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مع٤ّماِّ مورض٥ّ موذظ١ّمدظؿمل٢ّاظّٔيماصظملّٕ موؼلؼملسػمل٧ّممتّٕبهمل )هسملريمم٧ّضّٓع٥ّ

م..م"ب٤ّمن٣ّماظؾؾطملّٓادي"امرواحممبل٣ّماظضملػملؿمل٣ّماظظملؿمملح(ماِّ

**** 

ماىّٓؼهمل مزؾملّٕت ممػؽملممل مضبّٓثسػمل٧ّ مال موذظ١ّ محل٤ّ مموج٥ّ امغمملدرـبإال

مطؿمملبـبأو محعملؿملؾؿ٥ّ مع٤ّ مبنيمؼّٓيقبخّٕج مووضضمل٥ّ مسمملدلمممل مسمملدل.. إظبممصؽملصملّٕ

م؟؟؟ظؿمل١ّإعمملمػّٔام؟؟موطؿملّٟموص٢ّم"م:اظغملؿمملبموضمملل

ت٥ّمتؽملؿضملّ٘موتّٕبّٛمتمذاطّٕبّٓأ..مظعملمملػمملمسمملدلمبؿػملعملمملئؿملهملأدؽػملهملماظيتمبضملّٓماِّ

همآمملظهملمواظيتمذطّٕمصؿملؾملمملمحل٤ّمط٢ّمذ٨ّءمرتػمل١ّماظّٕد..محّٓاثبنيمبضملّٚماِّ

كمرتؽبحلمملد٥ّمبفملغ٥ّمالمؼؾبإذ٨ّءمذطّٕهموػ٦ّمآخّٕممظبإ..مبنيمدصيتمػّٔاماظغملؿمملب

م..مبفملممسؿملؽملؿمل٥ّمىحنيمرأإالمما!!مملمؼضملػمل٣ّمظؿػمل١ّماىؼملػملهملمتظمللريـبابّٓـبأاموحؿملّٓـب

معّٖاح٥ّمأغموج٥ّموؼعمل٦ّلم"موع٤ّمضممللسػمل٧ّممحل٤ّمؼعملّٟموتّٕتل٣ّماىّٓؼهمل

م موظغمل٤ّأغؾملممل مظ١ّم" موجؽوملماثؾؿؾملممل موانمتؿقّٕكمتػمل١ّممحعملؿملعملهمل مض٦ّظ٥ّ مسالضهمل عممل

غينمأوظغملؽملينمزؽملؽملوملمم،ربضملهملماظ٦ّاضظملهملموراءهمعؽملّٔمدخ٦ّظ٥ّماظرملعملهملجلمملمماِّاِّ

نمإوظغمل٤ّمعمملذامو..معمملمظؿملّٗمظ٥ّموج٦ّدمىرأبّٓأماظؽملضملمملسمؼطملػملؾينمظّٔامأوممعّٕػ٠ّ

ممطمملنمظ٥ّموج٦ّدم!!
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م مظأوػؽملممل مودؿملرتك مدؿملطملمملدر مبفملغ٥ّ محل٤ّمع٤ّمصؼملؿ٥ّ ماظغملؿمملبمسػمل٥ّمخّٕج٥ّ ّ٥

مىػّٔهمإٌّةمرأم٣ّؽبوظغمل٤ّمِظم..ضّٕاءةمع٦ّض٦ّعمعمملمعؽمل٥ّأوممؼّٕؼّٓماالرالعمسػملؿمل٥ّ

مم..مصعملّٛمع٤ّماظطملؼملمملعمملتماظل٦ّداءمتؿقّٕكموراءمحل٤ّنيسمملدلماثؽمل

م****

ممحّٗمبأ ماِّسمملدل مبلؾنملمايّٓؼىملمس٤ّمهسملري مصبمملظّٓوار مالمرواح كملغ٥ّ

ذؿملمملءموعمملمتػمل١ّماظطملؼملمملعمملتماظل٦ّداءمح٦ّلمضبنملماظؿقّٓثمؼبمعـ٢ّمتػمل١ّماِّ

ماثؽملأوملمحل٤ّم ممصعملّٛنيصؾقممل م.. موالمصبّٓمهلمملمأطػملؾملممل مؼبمسعملػمل٥ّ متّٓور دؽػملهمل

م..ممملج٦ّابـب

ّٕػمملمظ٥ّمواظّٓهمصرتةمجمبأامؼبمتػمل١ّماظرملعملهملماظيتمؼضملؿملّ٘معؽملظملّٕدـبأغ٥ّمموبلؾنمل

ةممؼبمشّٕصؿ٥ّمؼضملّٓلمع٤ّمآإٌّأعمملممموضّٟمسمملدل..مدرادؿ٥ّمؼبمطػملؿملهملماظشملنمل

مايؼملمب مع٤ّ مخّٕوج٥ّ مبضملّٓ مرأم،مملمػؿملؽؿ٥ّ مؼعملظملمملنماوؼمد٦ّدنيذؿملؽمىوظغملؽمل٥ّ ّ٤

مهجب٦ّار مسػملؿمل٥ّعطملرملؿملـباِّرضممسػمل٧ّموضّٝمسمملدل.. مممل موضّٓمم٧ّحؿ.. موسؿمل٥ّ ادرتد

م..مذانماظظملفّٕأاضرتبم

ةمع٤ّمجّٓؼّٓمظؿملؿفملطّٓمع٤ّماظطملؼملمملعؿنيمصػمل٣ّمصبّٓػؼملمملمصغملمملدمآإٌّأعمملممموضّٟ

ممؼصمل٤ّ مخؿملمملظ٥ّأغ٥ّ موح٨ّ مع٤ّ مموػؼملممل ماظؾمملر٤ّأو ممإظبمسعملػمل٥ّ ػّٔهممىرأأن
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مغؾبآإٌّسػمل٧ّمماظغملػملؼملمملت موطفملغؾملممل موملممبلؼملمملرؿؽبِقة موم.. غوملمأ"صّٓؼعمل١ّماظػملؿملػملهمل

ممملمعؽملّٔماظؾّٓاؼهملم"ػؿملؽملـباِّعّٕممملمؼغمل٤ّ..ممملظطملّٓب

ماظعملرملضمل مودّٕت ماظغملػملؼملمملت متػمل١ّ مع٤ّ مسمملدل مجلّٓهماغؿظملّٚ مؼب ّٕؼّٕة

ادؿؼملّٕم..مالمؼّٕدإالمأغ٥ّممغ٥ّمخبؿملريأوحمملولماالتزملممللمحبل٤ّمظؿملشملؼملؽ٤ّمسػملؿمل٥ّمو

دؿطملمملثهملممملبص٦ّتمصّٕاخمزبؿػملّٛم..مص٦ّاتتؿ٥ّمبضملّٚماِّأحؿ٧ّممؼبماالتزملمملل

م..ممملمعؽملّٔماظؾّٓاؼهملم"ػؿملؽملـباِّعّٕممملمؼغمل٤ّمملم"ملمؼغمل٤ّمػّٔؼـباِّعّٕمأنممؼؾّٓو

مصرملؿملص٦ّاتمؼبماهلمملتّٟمذؿملؽـبت٦ّضظملوملماِّ مواغعملشملّٝماًّٛمؽـبمملممل ّٝمث٣ّمارتظمل..

ت٦ّضفملمسمملدلمواو٥ّم..ممملمبممليّٕطهملمبضملّٓماظلغمل٦ّنرجمملءمبمملسـبذانماظظملفّٕمؼبماِّأ

م..مصمملب٥ّأبؿملوملمحل٤ّماظّٔيمالمؼضملّٕفمعمملذاممإظبممؼّٔػنملأنممظػملزملالةموضّٕر

..مهملسغملّٗماظرملعمل٠ّماحملؿملشملسػمل٧ّممطمملغوملمعصملػملؼملهملم..ذعملهملمحل٤ّأعمملممموضّٟ

ماظشمَلأو مبضملّٚ معّٝ ماىّٕس مؼّٓق ماًظملؿملظملهملّٕؿبخّٔ ممضمملت ماظؾمملبسػمل٧ّ م٧ّحؿ..

محؿاغظمل مووضّٟمخػملظمل٥ّ ماظؾمملب مؼؿـمملّّ مضشملّٝؽبءل٤ّ مع٤ّ موؼػملضمل٤ّ مغ٦ّع٥ّمب غصملّٕم..

م مإسمملدل موظغملؽمل٥ّ موارؼملفملن ماِّأظؿمل٥ّ مبرملفملن ممص٦ّاتمؼبماهلمملتّٟخربه أنمإال

مؼلؼملّٝماظغملالممِّولمعّٕة موطفملغ٥ّ محل٤ّمبّٓا مظعملّٓمتّٔطّٕت.. ظعملّٓمشػملؾينمم.."

ماذمملػّٓأوماظؿػملظملمملزأعمملممماظؽمل٦ّم مصالمماظّٕسنملأأحّٓممغممل مصؿقوملماًّٛم.. ورمبممل
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غمملمغمملئ٣ّمِّدبػملّٙمع٤ّمص٦ّتماهلمملتّٟماٌّٖسيملم"مضمملهلمملمحل٤ّموتـمملئنملمع٤ّمأو

مملتموعمملماظّٔيمرأؼؿ٥ّمربّٝمشؼملمملعؼ٤ّماِّأارؼملفملنمضػملنملمسمملدلموظغمل٤ّم"..مجّٓؼّٓ

حؿمملجماظؽمل٦ّمم"مطمملنمػّٔامايّٓؼىملمأاموغينمعّٕػ٠ّمجّٓـبأؼؾّٓومم،ؼبمذعمليت

مسمملدل مؼبمسعمل٢ّ مؼّٓور مسمملدل.. مؼبمرؼملمادؿفملذن م،بؿملؿ٥ّإظبممغؿملؽملهملفملورح٢ّ

..مسمملدلمدخ٦ّلماظرملعملهملسػمل٧ّممحل٤ّمملمؼضملّٕضأنمماِّعّٕموظغمل٤ّماظطملّٕؼنملمؼب

..مخبريأغ٥ّممػ٣ّوظغمل٤ّمالمؼؾمل٣ّمب٢ّماِّ..مؾملؼملمملثؽملمملءمربمملدثؿأاظغملؾملّٕبمملءمململؼسملمومل

مو مؼبأدخ٢ّمسمملدلمذعملؿ٥ّ مؼظملغملّٕ موػ٦ّ مظطملّٕصؿ٥ّ ممشػمل٠ّماظؾمملبمواو٥ّ ؼّٕؼّٓمأغ٥ّ

وشّٛمؼبمثؾمملتممظملّٕاذ٥ّ٥ّمظاو..ماصؾمل٦ّمبمملظشملؾّٝمعؿضملنملمجّٓـب..مؼمملمأربضملهملمأاظؽمل٦ّمم

م..مسؼملؿمل٠ّ

ممملز٢ّمغمملئؼملـبأغ٥ّمممأممالمؼضملّٕفمػ٢ّماظصملالممزالممذعملؿ٥ّمادؿؿملعملّٜمؼبمزال

ماظػملؿمل٢ّحؿ٧ّم م.. متػمل١ّماظغملػملؼملمملتماحملظمل٦ّرةمأوظغملؽمل٥ّ مظؿزملضملعمل٥ّ مشّٕصؿ٥ّ مغ٦ّر ضمملء

ماظّٓمسػمل٧ّمماظيتمضّٓمحظملّٕتمع٤ّمضؾ٢ّ موظغمل٤ّمػّٔا ؼؿلمملضّٛمماظّٔيمإٌّآة

مضشملّٕاتمعؽملؾملممل مإمال.. مؼفملتاظغملػملؼملمملتمن مب٢ّ ماظّٓم مظؿمللوملمعزملّٓر م٧ّسػملأ٨ّمع٤ّ

مإٌّآة مإ.. معضملػملَّغؾملممل م.عملهملرأسمحل٤ّ مصّٓرهم. موضمملق مضػملؾ٥ّ تلمملرسوملمضّٕبمملت

م..مامظػمل٦ّس٨ّوضػملوملمطؼملؿملهملماهل٦ّاءماظّٓاخػملهملمظّٕئؿؿمل٥ّمودعملّٛمصمملضّٓـب

م****
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متّٕموا٦ًّفمؼرتسّٕعم..ممملس٦ّاعـبأذانماظظملفّٕمأسػمل٧ّمممتّٕماظّٓضمملئ٠ّماٌؿؾعملؿملهمل

غظملمملد٥ّموشّٖتمأصعملّٓماصظملّٕموجؾمل٥ّمواضشملّٕبوملم..موؼؿّٖاؼّٓمداخ٢ّمج٦ّفمسمملدل

مجلّٓهاظعملرملضملّٕ مؼّٕة م.. متؾّٓأع٤ّ ماظيت ماظّٕسرملهمل ماظّٕأسأتػمل١ّ مدظمل٢ّ عزملّٓرم..

ماجملؾمل٦ّل مع٤ّ ما٦ًّف موؼلّٕؼ.. مميؽملهمل مظّٙممةؽملصملّٕ موطفملغ٥ّ مثمملغؿملهمل مط٢ّ ؼب

مم٧ّؼؿكظمل ماظؽملمملسأع٤ّ مسني مؼبم.. ماظغملؾرية مإٌّآة متػمل١ّ مرػؾهمل مزاده وعممل

موػّٔاماظسمل٦ّءماًمملصوملماظعملمملدممع٤ّمشّٕصهملماٌضملؿملرملهمل..مصؾمل٨ّمحعملمملمعّٕسؾهمل..مشّٕصؿ٥ّ

 ..مغملمملدمملت٥ّمؼبموج٥ّمتػمل١ّمإٌّآةشّٕصؿ٥ّمواغغمللمملرات٥ّمواغضملإظبم

ماظطملؼملمملعم٧ّحؿ متػمل١ّ مهّٕطوملممملجمملءت مب٢ّ مخػملظمل٥ّ متؿقّٕك ممل موظغملؽملؾملممل ت

مبضملّٚ مؼّٕددون مبّٓأوا مث٣ّ مومومملػ٥ّ معظملؾمل٦ّعهمل ماظطملري ماظطملّٕؼؾهمل ذمملرمأاظغملػملؼملمملت

م.حّٓػ٣ّمظػملغملؿمملبمث٣ّماضؿػملضمل٦ّامرأسمسمملدلأ

 متَّت

* * * 
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 حََِر

 
مسػمل٧ّممس٦ّامأعّٕتم م(ػّٔا مذمملدو ممإٌّضماظّٔيمؼؿكػمل٢ّمسعمل٢ّ) طؼملمملمأو

مؼؽملمملدؼ٥ّأنمماسؿمملدمط٢ّمع٤ّمؼضملّٕص٥ّ مظؿملّٗمب، خؿؿملمملرػ٣ّمصؾملّٔامػ٦ّماالد٣ّممملوػّٔا

مسؽمل٥ّ مؼضملّٕص٦ّغ٥ّ ماظّٔي ماظ٦ّحؿملّٓ م.. مع٤ّ مايؿملمملةمأصؾمل٦ّ مؼظملسملػمل٦ّن ماظّٔؼ٤ّ وظؽ١ّ

ومضبعملّٓمأ..مؼرملظمل٠ّمسػملؿمل٥ّمٌّٕض٥ّأنممامس٤ّمط٢ّمذكّٙمميغمل٤ّبضملؿملّٓـب..ماعؽملظملّٕدـب

م..مدّٕارمعؾملؽملؿ٥ّأؼضملّٕفمسؽمل٥ّمحؿ٧ّمموأ..مظعمل٦ّت٥ّ

م****

ماٌلؿشملمملع مضّٓر ماظزمل٦ّت مخظملّٚ ممضبمملول محؿ٧ّ مؼؽملغملرملّٟ ..معّٕهأال

مسؽملمملء مبضملّٓ ممادؿشملمملع ممؼّٓظّٟأن ماظرملعملهملإظب متػمل١ّ ماِّ.. محمملزممذعملهمل دؿمملذ

ؼؿقّٕكمداخ٢ّماظرملعملهملمغ٥ّمإ..مؼضملّٕفمعؾؿطملمملهغ٥ّمإم،مملوظغملؽمل٥ّمظؿملّٗمظزملـب..ماحملمملع٨ّ

مبّٖواؼمملػمملموطفملغ٥ّمخؾريفب بمملبمعطملػمل٠ّمإظبمماو٥ّمسربمتػمل١ّماظزملمملظهملمث٣ّماظشملّٕضهمل..
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مأ مؼب مؼظملؿق٥ّ مرص٠ّخّٔ مماو٥ّ.. ماظؽملمملئ٣ّإظب ماظّٕج٢ّ مدّٕسهملممم،ذظ١ّ وؼب

رػمل٠ّمرصمملصؿنيمتضملّٕصمملنمرّٕؼعملؾملؼملمملمأعلّٓد٥ّماظغملمملمتمظػملزمل٦ّتموأخّٕجمموحّٕصؿملهمل

مظػملعملػملنملدائؼملـبموظبصمملِّم..اجؿملّٓـب متّٔػنمل مممل ماِّ.. مبنيممىخّٕث٣ّ تلغمل٤ّ

م..مامظػمل٦ّس٨ّصمملضّٓـب..مرضاِّسػمل٧ّممبؿملؿ٥ّمث٣ّمػ٦ّيإظبممواغزملّٕف..مايمملجؾني

**** 

مّٖسيملاغؿظملّٚمجلّٓمحل٤ّمع٤ّمذظ١ّماظغملمملب٦ّسماٌ مدّٕسمملنمعمملم.. وظغملؽمل٥ّ

م..مخريولموظ٤ّمؼغمل٦ّنماِّصكملغ٥ّمظؿملّٗمطمملب٦ّد٥ّماِّاِّعّٕممتّٓارك

ضمملهلمملمحل٤ّمظؽملظملل٥ّموملم..م؟؟وظؽ١ّماظؽملمملسأضؿ٢ّمأراغ٨ّمأمملمدائؼملـبموظغمل٤ّممل

ماظؿغملّٕارحؿ٧ّممؼؽملؿصملّٕ ماظؿظملغملريمؼبماظّٕدمصعملّٓمدؽ٣ّمػّٔا متّٕاودهمصؾمل٦ّمدائؼملـب.. ممل

م..م٦ّعؿملهملؼبماظزملقّٟماظؿملإالمممملحالمماٌّٖسفهملمث٣ّمالمصبّٓمج٦ّابـبتػمل١ّماِّ

مؼؿقعمل٠ّموظغمل٤ّ مضبػمل٣ّمب٥ّ مإنمعممل مػ٦ّمملمؼربحمعغملمملغ٥ّ.. ملمؼؿقّٕكمع٤ّم..

م..مصغملؿملّٟمؼعملؿ٢ّموػ٦ّمغمملئ٣ّ..مصّٕاذ٥ّ

مطضملمملم٧ّتؽملمملد مظػملؽملّٖولحل٤ّمحػملؼمل٥ّ مؼلؿضملّٓ موضمملم مسؼملػمل٥ّإظبممدت٥ّ ؼضملؼمل٢ّم..

خّٕجمع٤ّمبمملبم..مذّٕطمملتماٌعملمملوالتماٌرملؾمل٦ّرةإحّٓىمممملمؼبمملمعّٓغؿملـبعؾملؽملّٓدـب
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مبّٓلمعالبل٥ّأنممذعملؿ٥ّمبضملّٓ ذظ١ّممىاذرتأنممبضملّٓمدؿملمملرت٥ّإظبممث٣ّماو٥ّ..

م..مظؿملؿفملطّٓمع٤ّمط٦ّنمحػملؼمل٥ّمحعملؿملعملهمل..ماظضملّٓدماظؿمل٦ّع٨ّمع٤ّمتػمل١ّماظزملقؿملظملهمل

مرأصوملمععملؿ٦ًّظ محمملزم ماحملمملع٨ّ مبمملظّٖوجّٓ مؼبمذعملؿ٥ّ مممل صمملبؿ٥ّمإعمملظ١ّمإثّٕ

امملمؼغمل٤ّمعؿفملطّٓـب..مخّٕمؼبماظّٕأسحّٓػؼملمملمؼبماظعملػملنملمواآلأبضملؿملمملرؼ٤ّمغمملرؼنيم

م..مىذبّٕدمرؤأغؾملمملمممأػ٢ّمػ٦ّماظعملمملت٢ّمبمملظظملضمل٢ّم

إظبممجمملبهملمبضملّٓمعمملمغصملّٕرماإلزكبسػمل٧ّممضطملّٛم..مص٦ّتمػمملتّٟمحل٤ّمتضملمملظب

م..م٤ّماٌؿزمل٢ّذمملذهملماهلمملتّٟموسػمل٣ّمعؽب

م..مضمملهلمملموطفملغ٥ّمطمملنمؼؽملؿصملّٕمتػمل١ّماٌغملمملٌهمل..مدطؿ٦ّرمسؼملّٕم-

محالع١ّم؟أطؿملّٟمحمملظ١ّمؼمملمبرملؼملؾملؽملّٓسموطؿملظملؾملمملم-

ماظّٓطؿ٦ّر مسؼملّٕ»مملمؼلؼملّٝمحل٤ّمدقملال م« مؼبمدّٕدمِّغ٥ّ مبّٓأ مضّٓ طمملن

م..محػملؼمل٥ّماظّٔيمهعمل٠ّمطضملمملدت٥ّ

مبرملؼملؾملؽملّٓس- مؼممل ماتزملػملوملأم..متمملم ممغممل مأحؿ٧ّ محػملؼملومل مػ٢ّ ؼسملمملمأتفملطّٓ

م..مذمملءماهللنمإ..مرؿملنملمػؽملؿصملّٕكمطؼملمملماتظملعملؽملمملماظؿمل٦ّم..مجبّٕميهملماظؿمل٦ّم

م..مطؿملّٓمؼبما٦ٌّسّٓمؼمملمدطؿ٦ّرمسؼملّٕأ-
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مؼضملػمل٣ّأ موػ٦ّ ماًّٛ محل٤ّ ممشػمل٠ّ مأن مظ٤ّمحؿ٧ّ ماظؽملظملل٨ّ ماظشملؾؿملنمل ػّٔا

ط٦ّنمؼبمأط٢ّمتػمل١ّماىّٕائ٣ّماظيتمملؿشملؿملّٝمتظمللريؼلؿشملؿملّٝمعلمملسّٓت٥ّمصؼمل٤ّمؼ

مأمحالع٨ّأ موالغممل تؿقعمل٠ّموملمتلؿشملؿملّٝمأنمإالممحالممتػملؾىملمتػمل١ّماِّبشملػملؾملممل

م..مناآلحؿ٧ّمماىؽملمملةسػمل٧ّمماظرملّٕرهملمإظعملمملءماظعملؾّٚ

**** 

صّٔظ١ّمم،ادؿؿملعملّٜم)مذمملدو(مع٤ّمتػمل١ّماإلشؼملمملءةماٌظملمملجؽهملمواظيتماسؿمملدػممل

مؼقملثّٕ ماظّٔي ممإٌّض مزب٥ّسػمل٧ّ مخالؼممل م.. مؼزمل٢ّ ممظؿمل٥ّإمل ؼلؿشملؿملّٝمحؿ٧ّ

معضملمملىؿ٥ّ م.. مؼلؿشملّٝ ماِّاِّم٧ّسؿأمل مذبمملل مؼب مودمملتّٔة دمملتّٔةمأسزملمملب

مإٌّض مػّٔا مترملكؿملّٙ ماظؽملظملل٨ّ ماظشملنمل ماِّ.. ماظيتمصؾضملّٓ ماظشملمملئػملهمل ع٦ّال

م)ذمملدو( ممحمملول معّٝمأن ماظؿضملمملؼّ٘ مضّٕر مغظملضملممل موّٓ مومل مسمملصؿملؿ٥ّ مبؾملممل ؼرملرتي

م..معغملّٕػممل..معّٕض٥ّ

ممادؿؿملعملّٜ مسػمل٧ّ مؼبماظلمملسهمل مجّٕسمعؽملّٖظ٥ّ مص٦ّت معلمملءـباظضملمملذّٕة صؿّّم..

مورضؿملـبزًّٕصإالمماظؾمملبمصػمل٣ّمصبّٓ مُطممل متؾعمل"مسػملؿمل٥ّمع٤ّماًمملرجمنملؽبِؿممل ..م"ظ١ّم٧ّعممل

ماالرتؿملممل مسالعمملت ممحارتلؼملومل مرأسػمل٧ّ معممل مبضملّٓ ماآلمىوج٥ّ مؼبمتػمل١ّ الف
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ماظصملّٕف موؼؾعملؿمل٥ّمأع٦ّالمصمملِّ.. مرمبممل ماظّٔيمؼظملّٕح٥ّ ماظ٦ّحؿملّٓ صؾقوملماظرمل٨ّء

م..موؼلؿشملؿملّٝمبؾملمملمغلؿملمملنمػّٔامإٌّضموظ٦ّمظػملقصملمملت..ممملحؿملـب

ماظصملّٕفمػ٣ّمب مبكملظعملمملء مم)ذمملدو( مأغ٥ّ مبّٓاخػمل٥ّمإال مصطملريه مورضهمل الحّٜ

مصفملخّٕجؾملممل مؼبمضّٕا.. مبّٓأ موارتلؼملوملمتءوسؽملّٓعممل موتّٓاخال محمملجؾممله ماغضملعملّٓ ؾملممل

ماظؿقظملّٖ ممسالعمملت موج٥ّسػمل٧ّ مؼبمرّٕؼعمل٥ّ.. مبمملظسملق١ّموػ٦ّ ماغظملفّٕ إظبممث٣ّ

مخّٖغؿ٥ّ موبّٓمبأخّٕجممث٣ّ.. موادؿضملّٓمعلّٓد٥ّ ماظػمللمعالبل٥ّ ماٌؽملمملدؾهملظذمل ..مقصملهمل

م..مظؿؽملظملؿملّٔمعؾملؼملؿ٥ّماىّٓؼّٓة

**** 

اظشملؾؿملنملماًمملصمإظبممث٣ّماو٥ّمحل٤ّمسؼملػمل٥ّمؼبماظلمملددهملمعلمملءـبم٧ّغؾملأ

ػ٦ّماجملّٕممبمملظظملضمل٢ّمأغ٥ّممصمملضّٓمظألع٢ّموطمملنمؼظملغملّٕمؼبمب٥ّمظؿملؿؽملمملضّ٘معضمل٥ّموػ٦ّ

وظغمل٤ّم..موؼلؿق٠ّماظضملعملمملبموأنمصبنملمسػملؿمل٥ّمتلػملؿمل٣ّمغظملل٥ّمظػمللػملشملمملتماٌكؿزملهمل

ممتؽملضمل٥ّمع٤ّمذظ١ّمصكملنماظشملؾؿملنملمصبّٖمم مظ٥ّمػ٨ّمعممل ماظشملؾؿملنملماظّٓائؼملهمل رؼملفملغهمل

م..ممملوإنمطمملنمعّٕؼسملـبحؿ٧ّمممملبفملنمحل٤ّمظؿملّٗمضمملتػمًل

مؼبمذػ٤ّمحل٤ّمدامطمملغومل متّٓور ماظّٓطؿتػمل١ّما٦ًّارّٕ ٦ّرمخ٢ّمسؿملمملدة

م..مسؼملّٕ
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م..مع٤ّمصؼملؿ٥ّ«مسؼملّٕ»ماغؿرملػمل٥ّم٧ّحؿ

محل٤ّظلوملمضمملتػمًل- مؼممل مممل مضمملتػمًلأ.. ممملغوملمظلومل مطؽملوملمطّٔظ١ّمظؾّٓتم.. صػمل٦ّ

مملموضمل٢ّمعؽمل١ّمذبّٕعـبأنممعّٕاضماظؽملظمللؿملهملماظيتمميغمل٤ّاِّمحّٓأممملتعسػملؿمل١ّمسال

وظغمل٤ّمعمملمبممللمتػمل١ّم..موظغملؽمل١ّمظلوملمطّٔظ١ّم،صػملؿملهملامس٤ّمذكزملؿملؿ١ّماِّبضملؿملّٓـب

ماظيتمالمدبؿملنملماِّ مابّٓـبأحالم ممظ٦ّال.. ماغعملسملِّزع٤ّماأن ِّجّٖعوملمم٧ّغؾؿملمملء

م..مع٤ّمب١ّآولمع٤ّمأغ١ّمغيبموطؽملوملمأ

مغ١ّمتفملت٨ّممبضملفّٖاتمبمملظظملضمل٢ّإ م.. غينمرؾؿملنملموالمأسرتفمبؿػمل١ّمأورش٣ّ

ممإًّاصمملت مم٨ّمبسػملموجنملم٥ّغأإال مس٤ّمأأن ماظضملفّٖ مط٢ّ مبفملغينمسمملجّٖ خربك

معلمملسّٓت١ّ مػ٦ّ.. مميغملؽمل١ّمصضملػمل٥ّ معممل موط٢ّ ممزؼمملرة.. مماظلقّٕةأحّٓ رجممللمأو

م..مإصمملدةأطـّٕممظ١ّمنغمل٦ّغ٦ّظضملػملؾمل٣ّمؼ..ماظّٓؼ٤ّماٌظمللّٕؼ٤ّمظألحالم

ماظـالثمدمملسمملتمعّٝمرؾؿملؾ٥ّ مإالماغزملّٕفمحل٤ّمبضملّٓمجّٓلمداممضّٕابهمل ..

أحّٗم..ممملحل٤ّمظؿملّٗمضمملتػمًلأنممسؽملّٓعمملمأجّٖمموظبصمملِّ..مراحمضػملؾ٥ّمعّٕتنيأأغ٥ّم

غ٥ّمأتػمل١ّمايمملظهملموأعمملمممسمملجّٖأغ٥ّممخربهأواظـمملغؿملهملمسؽملّٓعمملم..مبمملظّٕاحهملماظؽملظمللؿملهمل

مرجممللماظّٓؼ٤ّموع٤ّمث٣ّمبضملّٚماظلقّٕةم٥ّصبنملمسػملؿمل مؼظملػملق٦ّنممسؿملمملدة ظضملػملؾمل٣ّ

م..مؼبمصؾمل٣ّمعمملمصبّٕيمظ٥ّمبمملظسملؾّٛ
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لمعالبل٥ّمث٣ّمشّٛمؼبمبّٓمبأنممدخ٢ّمحل٤ّمذعملؿ٥ّمضّٕابهملماظضملمملذّٕةموعمملظؾىمل

م..مدؾمملتمسؼملؿمل٠ّ

**** 

محل٤ّ مموضّٟ مؼبمسػمل٧ّ ماٌلؿطملّٕضني ماظرملكزملني مػّٔؼ٤ّ مع٤ّ ععملّٕبهمل

إظبممةعؾملؼملؿ٥ّمواظضمل٦ّدمزجمعلّٓد٥ّمإلنمملكّٕكبؼؾبأنممث٣ّمػ٣ّمب..ممملايّٓؼىملمؼّٕاضؾؾملؼمل

مدّٕؼضملـب مظغملؽمل٥ّعؽملّٖل مممل مجؿملّٓـبضّٓمب.. ما٦ٌّضّٟ مضػملؿملػمًلر ماالغؿصملمملر موضّٕر مظ٤ّما مصؾمل٦ّ ممل

ممؼلؿشملؿملّٝ مادؿكؼأن مؼب مربرتصني مذكزملني معّٝ دػملقهملماِّمّٓامؿضملمملع٢ّ

م..مةفملؿملّٖهمسؽملزملّٕماٌظملمملجطؾملّٔؼ٤ّماظرملكزملنيموحيتموإنمعؽب

مؼؽملزملّٕص٦ّنآرحؿ٧ّممرممللماغؿصملمملره مػ٣ّ مإ.. ماٌؽملمملدؾهملغؾملممل ماظػملقصملهمل ضمملهلمملم..

ماظؿ٦ّتّٕ مبؾضملّٚ ماعؿّٖجومل مدّٕسهمل موؼب مغظملل٥ّ مؼب مم،حل٤ّ علّٓد٥ّمأخّٕج

..مخّٕمعمملمأذاض٥ّمظألولؼّٔؼ٠ّماآلأنممحّٓػ٣ّموػ٣ّمبأدغمل٤ّمرػملعمل٥ّمبنيمرأسمأو

ػّٔاماظرملكّٙمبكملرالقمدؿمل٢ّمع٤ّممأث٣ّمبّٓ..موظغمل٤ّمملمؼغمل٤ّمبمملظلّٕسهملماظغملمملصؿملهمل

مماظّٕصمملص ممحل٤ّسػمل٧ّ ماثؽملؿمملنأحؿ٧ّ مصمملبؿ٥ّ ماِّ.. ؼبمطؿظمل٥ّمموظبادؿعملّٕت

مؼبمضّٓع٥ّ مواظـمملغؿملهمل محل٤ّ.. متػمل١ّمإظبممضظملّٖ مبضملّٓ ماهلّٕب موادؿشملمملع دؿملمملرت٥ّ

م..مطبلّٕمروح٥ّمصؿملؾملمملأنمماٌشملمملردةماظيتمطمملد
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مسػمل٣ّ مموظغملؽمل٥ّ مأن مضّٓ موذغملوملأغؾملمملؼؿ٥ّ مػّٔام.. مضؿ٢ّ مميّٕ مظ٤ّ صؾمملظؿفملطؿملّٓ

ماظّٕج٢ّ ماظغملّٕام.. مسزملمملبؿ٥ّسػمل٧ّممعّٕور أنممواظيتمتضملػمل٣ّمبمملظظملضمل٢ّمع٤ّمميغملؽمل٥ّ..

م..مغمملمصعملّٛأو..مغمملأغ٥ّمإ..مصبمملزفمؼبمعضملمملداتؾمل٣ّ

**** 

مؼؿ مصّٕاذ٥ّ مع٤ّ محل٤ّ ماغؿظملّٚ متػمل١ّموطضملمملدت٥ّ مع٦ّضّٝ مطؿظمل٥ّ قلّٗ

ماظيتم مؼبأاظّٕصمملصهمل ماظػملضملنيصمملبؿ٥ّ ممايػمل٣ّ ممظؿملؿفملطّٓ.. ماجملّٕمأغ٥ّ م،ظؿملّٗ

م..مامضّٓمثؾوملمظ٥ّمذظ١ّخريـبأو

مـمملظـهملغصملّٕمؼبمدمملسؿ٥ّموضّٓماضرتبوملمع٤ّماظمغظملمملد٥ّمث٣ّأوبّٓأمؼؾملّٓأموتؽملؿصمل٣ّم

ّٕبمط٦ّبمع٤ّماٌمملءمطمملنمضّٓمبرملؾبمػ٣ّمب..مؼغملؼمل٢ّمغ٦ّع٥ّأنممصبنملمسػملؿمل٥ّ..ممملصؾمملحـب

م..مع٤ّمجّٓؼّٓؼلؿطملّٕقمؼبماظؽمل٦ّممأنمموضضمل٥ّمجب٦ّارهمضؾ٢ّ

**** 

مغنيذظ١ّماِّ مؼضملّٔبأ.. مغنيماظرملكّٙماظّٔي موػ٦ّم.. معؽمل٥ّ مؼزملّٓر طمملن

وظغمل٤ّم..موسؿمل٥ّمدرتدمباأنممبضملّٓ..مطبّٕجمتػمل١ّماظّٕصمملصمملتمع٤ّمجلّٓهموبؽملظملل٥ّ

أنممصؾضملّٓ..مملمؼغمل٤ّمبشملػمل٥ّأغ٥ّممحالممحل٤ّأعمملمميؿملّٖمػّٔامايػمل٣ّمس٤ّمبعملؿملهملم
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مبشملػملعملؿنيمىرأ مؼزملمملب مغظملل٥ّ مممملذكزملـبمىرأ.. مع٤ّمآخّٕ ماظشملػملعملؿني طبّٕج

م.م.ط٢ّماِّمل..موػ٦ّمؼزملّٓرمأغنيماِّمل..مجلّٓه

حل٤ّموأخّٔمؼؽملشمل٠ّمبؾضملّٚماظغملالمماظّٔيمإظبممظؿظملوملمػّٔاماٌزملمملباث٣ّم

وادؿؿملعملّٜمحل٤ّمظؿملفّٓم..ممملمسػملؿمل٥ّث٣ّمدعملّٛمعطملرملؿملـب..مسؽمل٦ّانأغ٥ّممادؿؽملؿف٥ّمحل٤ّ

م..ممملصؾمملحـبملمملبضملهملاظذملسػمل٧ّمماظلمملسهملمضمملربومل

مؼظملغملّٕ مممل مؼبحؿ٧ّ ممحل٤ّ معالبل٥ّأي متؾّٓؼ٢ّ مشري مذ٨ّء واغشملػمل٠ّم..

مذظ١ّماظضملؽمل٦ّانماظّٔيمرآهمؼبمحػملؼمل٥ّإظبممبلؿملمملرت٥ّ ذظ١ّماظّٕج٢ّمموص٦ّرة..

م..مصؼملّٕةمتغملؿؼمل٢ّموعّٕةمتؾملؿّٖم٥ّ،خ٢ّمسعملػملاٌزملمملبمتؿكؾّٛمدا

صعملّٓمأط٢ّم..معؾملف٦ّرةأغؾملمملممتػمل١ّماظرملعملهملماظيتمبّٓامسػملؿملؾملمملإظبمموضّٟمحل٤ّ

مربمملدؽملؾملممل ماظرتاب مح٦ّهلممل.. ماظعملؼملمملعهمل موتؽملمملثّٕت معؽملؾملمملم.. ماظضملؽملمملطنمل وادبّٔت

..محبػملؼمل٥ّأومممملمحبّٓد٥ّاغشملػمل٠ّمشريمعؾممللمبغمل٢ّمػّٔاعزملًّٓضأغ٥ّممشري..ماعضمللغملّٕـب

مدؽب ماظؾمملب مومملؿنيمض٦ّؼؿنيمصضملؽبصدصّٝ ماظؾمملب مسؿملؽملمملهمأغغمللّٕ موضضملوملمسػملؿمل٥ّ معممل ول

مإالمأنممتػمل١ّما٦ًّفمعؽمل٥ّ..مرضاِّسػمل٧ّممداخ٢ّمتػمل١ّماظرملعملهملمبعملّٝماظّٓعمملء

م مطمملن مآلمملصمى..ض٦ّأصسمل٦ّظ٥ّ مبشمل٢ّ مع٤ّ مدؿملضملّٕف ماٌؿفلىبأن مؼبمحالع٥ّ ّٓ

مذكزمل٥ّ ممدخ٢ّ.. مماظطملّٕفإحّٓى ماظرملكّٙمؼبمحػملؼمل٥ّمحؿ٧ّ مذظ١ّ وجّٓ
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مماممّٓدـب ماظسػمل٧ّ مع٦ّضّٝ مواظؿّٟ ماىّٖع مسمملري مبؾضملّٚماظظملّٕاش ّٕصمملصهمل

م..ماإلدضملمملصمملت

**** 

مملمخّٕجمعرتسًب..مإالمأغ٥ّمؼلرتدمذظ١ّماجملّٕمموسؿمل٥ّأنممخّٕجمحل٤ّمضؾ٢ّ

موجؾملؿ٥ّ مؼضملػمل٣ّ ممال ممضّٕرحؿ٧ّ ممؼّٔػنملأن معؽملشملعملهملمإظب مؼب ماظلمملحّٕ ذظ١ّ

م..مسػملؿمل٥ّمط٢ّمعمملمضبّٓثمظؿمل٥ّموضّٙمبإصّٔػنملم..ماٌعملشمل٣ّ

مضػملؿملػمًل ماظلمملحّٕ ممبضملّٓممملصزملؼملوملمػّٔا مبؾضملّٚماظعمل٦ّلأن ممتؿ٣ّ ماغضملعملّٓم.. ث٣ّ

م موطفملغ٥ّ معمملحمملجؾممله مأذػػمل٥ّمسػمل٣ّ ميل٤ّ.. مغصملّٕ مث٣ّ ماجملّٕمم"م:وضمملل.. ػّٔا

الم"م:ضمملرضمل٥ّمحل٤ّ..م"وظغملؽمل٥ّمظؿملّٗمطّٔظ١ّم،مملمس٥ّم)ذمملدو(مؼصمل٤ّمغظملل٥ّمعّٕؼسملـبا

م"امِّحالع٨ّتضملشملؿملينمعضملػمل٦ّعمملتمسؽمل٥ّمب٢ّمأرؼّٓمتظمللريـبأنممرؼّٓمعؽمل١ّأ أذمملرم..

مواضضملـب مبلؾمملبؿ٥ّ ماظلمملحّٕ مإؼمملهإظؿمل٥ّ ممممل معضملؽملمملػمملمسػمل٧ّ مصؾمل٣ّ مبرملمملره عؽملؿزملّٟمذظملؿؿمل٥ّ

م..مبفملنمالمتعملمملرضملين..محل٤ّ

معّٕؼسملـب"م:وأردفماظلمملحّٕ مغظملل٥ّ مػّٔا موظغمل٤ّمؼبمايؼصمل٤ّم)ذمملدو( معملؿملعملهملممل

م م"بالمروحأغ٥ّ موج٥ّمحل٤ّسػمل٧ّممارتلؼملوملمسالعمملتماظّٔػ٦ّل.. أنمموػ٣ّمب..

ؼرملمملرط١ّمغ٥ّمإم،غضمل٣ّمبالمروح:م"طؼمل٢ّماظلمملحّٕمحّٓؼـ٥ّأأنمممملمظ٦ّالؼؽملشمل٠ّمعضملرتضـب
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مم،روح١ّ مػ٦ّم،لؿملشملٌّٕغوملماأوظغمل٤ّ مؼلؿشملؿملّٝ ماظؽمل٦ّم ممصقنيمتعملّٕر ممملضبؿملأن

وػّٔامعمملمطمملنمؼصمل٤ّم..ممملمسػملؿمل٥ّتلؿؿملعملّٜمع٤ّمغ٦ّع١ّمؼعملّٝمعطملرملؿملـبنمأموحنيمتعملّٕر

معّٕؼسملـب مب٥ّغظملل٥ّ مممل مذمملرطوملوتػمل١ّماِّ.. مإمنممل روح١ّموػ٨ّمؼبمجلّٓممحالم

م..م"ظّٔظ١ّمتؿؾملؿملفملمظ١ّموطفملغ١ّماظعملمملت٢ّ..مػّٔاماجملّٕم

وظغمل٤ّمط٢ّمذ٨ّءم"م:وضمملل..ماخربـبم٧ّث٣ّمصؼملوملماظلمملحّٕمبّٕػهملموطفملغ٥ّمؼؿػملعمل

نمأمعملّٓمحمملظظمل١ّمايّٜوظ..مصكملنمتػمل١ّماظضملزملمملبهملمضّٓمضؿػملوملمذمملدو..مناآلم٧ّاغؿؾمل

..مِّغ٥ّمظ٦ّمعمملتموػ٦ّمضبؼمل٢ّمروح١ّ..مغوملمعلؿؿملعملّٜموهؼمل٢ّمروح١ّأعمملتمو

مم"..صغملؽملوملمدؿؿؾضمل٥ّموظ٤ّمتظملؿمل٠ّمع٤ّمغ٦ّع١ّمػّٔا

موص٢ّأنممإظب..ممملخّٕجمحل٤ّموػ٦ّمؼؿقّٓثمظؽملظملل٥ّمطؼملمملمظ٦ّمطمملنمذبؽمل٦ّغـب

م مبؿملؿ٥ّإظب مم٧ّوادؿػملعمل.. مصّٕاذ٥ّسػمل٧ّ م.. موظغملؽمل٥ّ ماظؽملضملمملس مشػملؾ٥ّ معمملمث٣ّ دّٕسمملن

ممؼؾب٦َّظّٓمع٤ّمجّٓؼّٓ.ادؿؿملعملّٜمصّٖكبسـبممل.مصعملّٓمرأىمغظملل٥ّم

 

ممتَّت

* * * 
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 ٔ إندَرَراِحَس

 
م،مملظلغمل٤ّماىمملعضمل٨ّاٌضملّٕوفمبذملم٧ّوؼبمذظ١ّماٌؾؽملم،ؼبمعؽملؿزملّٟماظػملؿمل٢ّ

ماظزملؼملوملمبؿملؽملؾمل٣ّ مران موضّٓ ماظرملؾمملب مع٤ّ مموضّٟمثالثهمل مأحّٓػ٣ّمحؿ٧ّ صّٕخ

معظملؾمل٦ّعهمل ماظطملري ماهلؼملؾملؼملمملت ممؼؾّٓوموظغمل٤ّم،بؾضملّٚ متؾرملأغؾملممل مخبريال مّٕ ٥ّمإغ..

م..مشمملضنملمبمملظظملضمل٢ّ

**** 

ماِّ موػؽملمملكبضملّٚ مػؽملممل مبؿملؽملؾملمملم،ص٦ّات ممتؿملّٖ ممال ممملوص٦ّتـبممملغـ٦ّؼـبأممملص٦ّتـبإال

ػّٔامحممللمعّٓرجم..موظغمل٤ّماهلؼملؾملؼملمملتمواحّٓةمصغملالػؼملمملمشريمعظملؾمل٦ّممممل،ذط٦ّرؼـب

م..مىّٕةمبنيمربمملضّٕةموأخّٕطػملؿملهملماظزملؿملّٓظهملمجمملعضملهملماظعملمملػ

اظّٔيم«مسؼملّٕ»ؼبمإذمملرةمظزملّٓؼعمل٥ّمبمملبمآٌّرجمإظبممبؿملّٓهم«غمملدر»أذمملرم

مؼفملِت ماِّوظبممل ممبلؾنملمظػملؼملقمملضّٕة مطؼملمملأغ٥ّ ماٌمملدة متػمل١ّ مضبنمل أغ٥ّممال



 
 

  بارافزٍنَا                               
 

-108- 
 

مآل ماحملمملضّٕة مدخ٦ّل مع٤ّ ماظّٓراد٨ّممؽمل٦ّع ماظضملمملم مبضملّٚممخّٕ بلؾنمل

م..موضّٝماظّٓطؿ٦ّرمبؾملمملأا٦ٌّاضّٟماحملّٕجهملماظيتم

تػمل١ّماظلمملسهملماظيتمؼضملّٕصؾملمملممىرأحؿ٧ّممامملموؼلمملرـبؼػملؿظملوملمميؿملؽملـبم«سؼملّٕ»طمملنم

«مغمملدر»ؿملفػملّٗمجب٦ّارمصّٓؼعمل٥ّممملمظو٥ّمسب٦ّػمملصم،تػمل٦ّحمظ٥ّمع٤ّمبنيماظّٕؤوس

متؾّٓأأنمممتػمل١ّماحملمملضّٕةماظيتمت٦ّذ١ّوظؿملغملؼملال تظملمملقماٌلؾ٠ّموطمملنماال..

ماظـمملغؿملهملممملندؿملّٔػؾممملأغؾملؼملممملبؿملؽملؾملؼمل ماحملمملضّٕة مبضملّٚماٌالبّٗمبضملّٓ ..مظرملّٕاء

م..مبفملنمػؽملمملكمعظملمملجفملةمؼبماغؿصملمملره«مسؼملّٕ»مإظبمبزمل٦ّتمخظملؿملّٚ«مغمملدر»متغملػمل٣ّ

**** 

مملمحؾ٥ّمظػملعملّٕاءةمموذطملظمل٥ّمؽملـبع٤ّمأدّٕةمعلؿملقؿملهملمعؿّٓؼؽملهملموعمملمزادهمتّٓؼنبمم«غمملدر»

م معؽملمملح٨ّمأاظيتموبؾملممل ماٌضملػمل٦ّعمملتمؼبمط٢ّ مع٤ّ ماهلمملئ٢ّ مذظ١ّماظغمل٣ّ طلؾؿ٥ّ

مايؿملمملة مؼظملسملىب.. مطمملنم٢ّمدائؼملـبوظغملؽمل٥ّ مإذا مضّٕاءةمطؿنملمع٤ّماظرتاثموؼمملحؾّٔا ممل

م..ممملمميّٗمسعملؿملّٓت٥ّطؿمملبـب

مصؿملؾملمملمواظيتمػ٨ّمعػمل١ّمِّ-الض٥ّثؽملمملءمحبـ٥ّمؼبمعغملؿؾؿ٥ّماظضملؼملأؼبم بؿمل٥ّممبممل

مملمحػمل٣ّمقمظّٓخ٦ّظ٥ّمطػملؿملهملماظزملؿملّٓظهملماظيتمرمملٌميؽملقؾملمملمظ٥ّمطؾملّٓؼهملمتظمل٦ّأنممضؾ٢ّ

اظضملؾملّٓم)ماظغملؿمملبماٌعملّٓسم"م٧ّؼلؼملممملوجّٓمطؿمملبـبم-بؾملمملمومتؽملمملػمملمظ٦ّظّٓهماظ٦ّحؿملّٓ
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ماِّ مؼبمطؿمملبمصؼمل٦ّئؿمل٢ّ ماظعملّٓؼ٣ّ" م–ول مضّٓم25_3)م28اإلصقمملح موطمملن )

حمملنموضوملمحؿ٧ّممت٥ّمطمملعالموظغملؽمل٥ّمملمؼغملؼمل٢ّمعؽملؿزملّٟماظغملؿمملبءضّٕاسػمل٧ّممسّٖم

موطمملن ماىّٓؼّٓة ماظّٓرادؿملهمل مؼبماالم«غمملدر»مسػمل٧ّماظلؽملهمل مدغملؽمل٥ّ مع٤ّ غؿعملمملل

مع٤ّمدغملؽمل٥ّماىّٓؼّٓمؼبمعّٓؼؽملهملماظشملػملؾهملمظؿملغمل٦ّنمضّٕؼؾـبإظبممربمملصصملهملماظرملّٕضؿملهمل ممل

مؼبماىمملعضملهمل مرب٢ّمدرادؿ٥ّ ماظيتمهؼمل٢ّم.. مدظملّٕه مؼبمحعملؿملؾهمل موضضمل٥ّ وظّٔا

وضمملتمأوبضملّٚماظغملؿنملماظيتمضبنملمضّٕاءتؾملمملمؼبمعالبل٥ّموعؿضملػملعملمملت٥ّماظرملكزملؿملهملم

 ..ممملت٥ّصّٕاش٥ّموطمملنمهلّٔاماظغملؿمملبمصؿملؼملمملمبضملّٓماظؽملزملؿملنملماِّطربمع٤ّمأوض

**** 

م٧ّعمملط٤ّمبؿملّٝمطؿنملماظرتاثموسػملأ"مظعملّٓمحبـوملمؼبمعغملؿؾيتموؼبمبضملّٚم

ماإل ممغرتغوملذؾغملمملت مأحؿ٧ّ مس٤ّ ماٌضملػمل٦ّعمملت متػمل١ّ مبغمل٢ّ دمملحّٕةم"ج٨ّء

وظغمل٤ّمػؽملمملكم..ممملتضملػملؼملوملمط٢ّمذ٨ّءمغصملّٕؼـبم٧ّحؿ..موس٤ّمط٢ّمأدّٕارػمملم"إغّٓور

م..مذ٨ّءمعمملمؼّٕؼؾين

بضملّٓمإسّٓادمظضملؽملهملمتػملق٠ّمبغمل٢ّمع٤ّمإالمماظلمملحّٕاتمالممينتأنممظعملّٓمضّٕأت

م"..مبضملؿملّٓمبضملّٓمع٦ّتؾمل٤ّأوممؼعملرتبمعؽملؾمل٣ّمع٤ّمضّٕؼنمل

م
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م..مغظملل٥ّإظبممؼؿقّٓث«مغمملدر»مذظ١ّ

م****

ؼعمل٥ّمدغملؽمل٥ّماىّٓؼّٓموطمملنمذّٕؼغمل٥ّمؼبماظطملّٕص٥ّمػ٦ّمصّٓإظبم«مغمملدر»ماغؿعمل٢ّ

م مصرتة معضمل٥ّ مدؿملعملسمل٨ّ ماظّٔي مػ٦ّمأربّٝاىّٓؼّٓ ماظغملػملؿملهمل متػمل١ّ مؼب مدؽمل٦ّات

مذم،«سؼملّٕ» ماظ٦ّدؿمل٣ّ ماظرملمملب ماظؾينممؿنياظّٕعمملدؼمؽملنياظضملؿملموذظ١ّ واظرملضملّٕ

مواظشمل٦ّؼ٢ّاٌلرتد م٢ّ مبؿملؽملؾملؼمل.. معؽملؾملؼملاِّممملعّٕت مط٢ّ مبّٓأ موضّٓ ؼضملّٕفمممملؼمملم

مجؿملّٓـبػ٦ّاؼمملتماآل موضبمملولخّٕ مما مأن موخمملصهمل مبؾملممل مؼلؿؼملؿّٝ غؾمل٣ّمؼبمأصبضملػمل٥ّ

م..مػػملؾمل٣ّمواصّٓضمملئؾمل٣ّموذوؼؾمل٣ّأس٤ّممضملٍّٓبؾب

مبمملظعملّٕاءة«مغمملدر»مذطملّٟ«مسؼملّٕ»موضّٓمالحّٜ صكملغ٥ّمالممي٢ّمع٤ّماظعملّٕاءةم..

مب٥ّ مؼعملؿسمل٨ّ موظغمل٤ّ معؿ٦ّاصػملهمل مدمملسمملت ممظضملّٓة ماظغملؿمملاِّعّٕ مظؿملػملؿظملوملمظرتك ب

مع٤ّمال ماىّٓؼّٓ ماظرملغمل٢ّ مػّٔا معّٝ مواظؿفملضػمل٣ّ ماظؿمل٦ّعؿملهمل مربمملضّٕات٥ّ دؿّٔطمملر

م..مذظ١ّإظبمماظّٓرادهملموأوضمملتماظ٦ّجؾمملتموعممل

مضّٕؼؿ٥ّموذظ١ّمظ٦ّصمملةمصّٓؼ٠ّمسؼملّٕهإظبممضّٓمسمملد«مسؼملّٕ»موؼبمؼ٦ّممطمملن

وظغملؽمل٥ّمم،أحّٓمؼغملّٕػ٥ّأنممذظ١ّماظرملمملبماظشملؿملنملماظّٔيمالمؼلؿشملؿملّٝم،«٨ّسػمل»

ظّٟمعّٕةمعّٝمأؼعملؿػمل٥ّمؼبماظؿمل٦ّمماظػملضملنيماظّٔيمز٢ّمممملمبؾملّٔامإٌّضطمملنمعّٕؼسملـب
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ممتؽملمملػمملحؿ٧ّممتفملجؿمل٢ّمدص٤ّمجـؿ٥ّ ماظّٓص٤ّماظيتمرمملٌممل م٨ّسػملمحمملغوملميصملهمل

م..مظؿمللرتؼّّمع٤ّمعضملمملغمملت٥ّماظيتمملمصبّٓمهلمملماظشملنملمسالج

مغمملدر»مطمملن موحؿملّٓـب« ماظطملّٕصهمل مطؿمملب٥ّؼب مؼب مؼعملّٕأ مما مذظ١ّمسػمل٧ّ إضمملءة

مب٥ّأنمماٌزملؾمملحماظّٔيماسؿمملد مؼعملّٕأ ماظغملؿمملبم.. وظغمل٤ّمملمؼلؿ٦ّضظمل٥ّمؼبمػّٔا

م،عمملمصؿملؾملمملمعلؿقؿمل٢ّأنممىصعملّٓمرأم،مملمعـ٢ّمتػمل١ّماظزملظملقهملاظؾقوملمذؿملؽـباظّٓؼينم

م!!..مغملؿمملبماٌعملّٓسظوظغملؽمل٥ّمؼبما

م..موجؾمل٥ّموػ٦ّمؼعملّٕأسػمل٧ّممارتلؼملوملمسالعمملتماظؿضملفنمل

  "دمملحّٕةمإغّٓورنملمبذملم"نمأعّٕاةمصػمللشملؿملؽملؿملهملمتػملعملَّإ

ت الإسرائيليين آنذاك في : مدينة كنعانية وتوابعها لم تنجح محاولا إندور*
 الاستيلاء عليها(

ب  "وسيطة إندور " تمكنت من استدعاء شبح النبي  اما تلقب أيض  ك
  صموئيل

الملك "الذي وافته المنية قبلها بفترة قصيرة وذلك بناء على طلب من 
  . "شاؤول
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خلال مراسم أقيمت في مدينة  ابعد وفاة صموئيل ودفنه صباح  
اح قام الملك شاؤول باستدعاء جميع السحرة ومستحضري الأرو ،()راماه

عن الأنظار في  اوفي محاولة يائسة سعى خلف ساحرة متخفي  . في البلاد
  مدينة إندور

أية إجابات في أحلامه من الرب والأنبياء وكذلك من  بعدما لم يتلق  
  .يوريم وثوميم

الحصول على مشورة ،تصالكان شاؤول يهدف من خلال هذا الا
  تتعلق بمجابهته لقوات الفلسطينيين

، وبناء على أوامر منه، ن كل حدب وصوب لمحاربتهالتي تجمعت م
 الموتى ل كنه لم يحظ  أو  قامت امرأة باستدعاء شبح صموئيل من دار البرزخ

يل،  بالمشورة ، بل اشتكت روح النبي صموئيل من إيقاظها من نومها الطو
وصرخت في وجه شاؤول بسبب عصيانه لل  ه وتنبأت بسقوط شاؤول مع 

  .كامل جيشه
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شعر ، اليوم التالي وبأن ابن شاؤول سينضم إليه في دار الموتىفي معركة 
وانتحر شاؤول  ام الجيش فعل  وفي اليوم التالي ه زِّ ، شاؤول بالصدمة والخوف

  .صابته بجروحبعد إ

 

المرأة التي تحمل جعبة جلدية أو  "ت تلك المرأة بأنها " امرأة أوبف  صِّ و  
ية وربما ت مملوءة بالنبيذ إشارة إلى قدرة الكلام من  كون هذهفي اللغة العبر

مم.الأرض ت منرأت الآلهة )إلوهيم( برزأنها  وادعت المرأة. البطن

مس٤ّمحؿ٧ّممابكملسمملدةمتػمل١ّماظزملظملقهملمعّٕارـبم«غمملدر»مظعملّٓمضمملم" مبؾملممل حظملّٜمعممل

مايؼملمملس مأخّٔه مصعملّٓ مضػملنمل مبمملظظملضملم..زؾملّٕ محعملؿملعمل٨ّ مػّٔا مالم٢ّػ٢ّ م! مأم ؟؟

..ممملحعملؿملعملؿملـباِّعّٕممفملنوضّٓمحل٣ّمأعّٕهمب..مؼبماظغملؿمملبماٌعملّٓسأغ٥ّممأمم..ؼ٦ّجّٓ

م..مالمربمملظهمل

م****

وظغملؽمل٥ّمم،واجنملماظضملّٖاءمىدأأنممدغملؽمل٥ّمبضملّٓإظبممع٤ّمجّٓؼّٓ«مسؼملّٕ»مسمملد

أنممؼّٕؼّٓحؿ٧ّممؼفملط٢ّموالأنممثموالمؼّٕؼّٓمملموطفملغ٥ّمالمؼّٕؼّٓماظؿقّٓنبطمملنمعؾملؼمل٦ّعـب
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مموظغملؽمل٥ّمؼضملػمل٣ّ..مأسّٖمصّٓؼ٠ّمظ٥ّمظعملّٓمصعملّٓؽب..مؼضملؿملّ٘ ضّٓمم٨ّسػملمراحهملمظ٥ّمصكملنأغؾملممل

م..مؼ٤ّسمملغ٨ّماِّعّٕمب

ماغؿرمل٢ّ مؼملّٕس»موضّٓ مص٦ّت« مذّٕوده مغمملدر»مع٤ّ مأغؽملمملم« مأخربه اظّٔي

موػ٦ّم..مدؽملكّٕجمظرملّٕاءمبضملّٚماٌالبّٗمبضملّٓماغؿؾملمملءماحملمملضّٕةماظـمملغؿملهمل ضمملهلممل

ممضبمملول محّٖغممًلأن مصّٓؼعمل٥ّ مس٤ّ مشّٖمطبظملّٟ مضػملؾ٥ّماضّٓ مع٤ّم.. ماظغملـري وبضملّٓ

..مأمموػ٢ّمدؿفملت٨ّماحملمملضّٕةماِّوظب«مغمملدر»مث٣ّمتغملػمل٣ّ..ماظؽملعملمملشمواص٠ّمسؼملّٕ

صسملق١ّم..ممملامبّٕأد٥ّمغظملؿملـبعرملريـب«مسؼملّٕ»مأجمملب٥ّحؿ٧ّممدقملاظ٥ّ«مغمملدر»مملمؼغملؼمل٢ّ

م..مدؿملؽملؿصملّٕهمؼبماحملمملضّٕةماظـمملغؿملهملأغ٥ّمموأخربه..م«غمملدر»

**** 

ممبضملّٓ ماظرملمملبمملنمبضملّٚماٌالبّٗماىّٓؼّٓةتؾسملمبأن اظلغمل٤ّمإظبممسمملدام،ّٝ

جمبضملّٚمكّٕكبوػ٦ّمؼؾب«مغمملدر»متغملػمل٣ّحؿ٧ّممدخالمشّٕصؿؾملؼملمملأنمموعمملمظؾـمملم،اىمملعضمل٨ّ

م..مغؿصملّٕمعظملمملجفملت١ّاع٤ّمعغملؿؾ٥ّممذؿملمملءماظطملّٕؼؾهملاِّ

مغمملدر»مّٕجأخ مُطضّٓميـبممملطؿمملبـب« م)منملؽبِؿممل مدمملحأسػملؿمل٥ّ مضّٓمدّٕار مإغّٓور( ّٕة

ماِّ محنيمذطملػمل٥ّ معّٕاذرتاه ماظغملؿمملب.. مصؿّّ ممث٣ّ مروحمسػمل٧ّ م)هسملري سؽمل٦ّان

مث٣ّم موجّٕحمغظملل٥ّخّٔمعرملًّٕرأاظؽمليبمصؼمل٦ّئؿمل٢ّم( مجبمملغؾ٥ّ مطمملنمضّٓموضضمل٥ّ ..مممل
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مػ٣ّمب مسؼملّٕ»موػؽملممل مشمملضؾـب« متظملضمل٢ّ"ممل مجؽملؽملوملم؟؟عمملذا م"؟ػ٢ّ «مغمملدر»مومملػػمل٥ّ..

٦ّدةمؼبماظغملؿمملبمعمملتما٦ٌّج٦ّغظملّٗماظّٕداِّرضممسػمل٧ّمّ٘عملث٣ّمبّٓأمؼؽملممملمتمملعـب

مب مصؼمل٦ّئؿمل٢ّ ماد٣ّ ممملوبّٓل مع٤ّمم«سػمل٨ّ»د٣ّ ماظرتاتؿمل٢ّ مبضملّٚ مؼؿػمل٦ّ مبّٓأ ث٣ّ

م..ماظغملؿمملب

مصؿمملرةمتصملػمل٣ّموتمملرةمتسمل٨ّءمث٣ّمس٣ّمبم،ضمملءةمؼبماظطملّٕصهملحيتمتّٔبّٔبوملماإل

م..مطملّٕصهملمع٤ّمجّٓؼّٓمطمملغ٦ّامثالثهملظاضؿملؽوملمأوسؽملّٓعمملم..ماظصملالممظػملقصملمملت

م،مملظلغمل٤ّماىمملعضمل٨ّينماٌضملّٕوفمبذملذظ١ّماٌؾمؼبمعؽملؿزملّٟماظػملؿمل٢ّموؼب

ماظزملؼملوملمبؿملؽملؾمل٣ّ مران موضّٓ ماظرملؾمملب مع٤ّ مموضّٟمثالثهمل مأحّٓػ٣ّمحؿ٧ّ صّٕخ

معظملؾمل٦ّعهمل ماظطملري ماهلؼملؾملؼملمملت مؼؾّٓوم،بؾضملّٚ مموظغملؽمل٥ّ مخبريأغؾملممل متؾرملّٕ مال غ٥ّمإ..

م..مشمملضنملمبمملظظملضمل٢ّ

م****

وبضملّٓمت٦ّضؿملّٝماظغملرملّٟماظشمليبم..مذمملبمؼعملؿ٢ّمزعؿملػمل٥ّمؼبماظلغمل٤ّماىمملعضمل٨ّ)

سػمل٧ّمم٢ّماحملسملّٕمومتماظؿقظملّٜضظمِلُأمملمظّٔامزبؿ٢ّمسعملػملؿملـبأغ٥ّمم٤ّمظػملرملّٕرهملسػملؿمل٥ّمتؾؿملمب

ممسؼملّٕ»م٧ّّٓساظشملمملظنملماظّٔيمؼؾب مدمململأغبّٓ عّٕاضماظؽملظمللؿملهملماِّم٧ّمبلؿرملظمل«

مم.بمملظضملؾمملدؿملهمل(
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م..ماظزملقّٟماٌزملّٕؼهملسػمل٧ّممطمملنمػّٔاماٌعملممللمبغملمملع٢ّمتظملمملصؿملػمل٥ّمؼلؿملشملّٕ

**** 

ذؾؿمل٥ّمبزمل٦ّتماعّٕأةممحمملٍدمبضملؽملّٟموظغمل٤ّمبزمل٦ٍّت«مغمملدر»مإظبم٨ّسػملمهّٓث

غ١ّمأوزؽملؽملوملم..مظ٨ّمبإمّٕقمصػمل٣ّمتزملّٞؽب"ظعملّٓمحمملوظوملمعؽملضمل١ّمبغمل٢ّماظشملم..مشمملضؾهمل

مم"..دؿظملػملوملمبظملضملػملؿ١ّمتػمل١ّمع٤ّمظضملؽملهملمدمملحّٕةمإغّٓور

امظػمل٦ّس٨ّمصمملضّٓـبم-بضملّٓمغ٦ّبهملمع٤ّماظزملّٕاخ-مرضاِّسػمل٧ّم«مسؼملّٕ»مػؽملمملمدعملّٛ

م..ممملمتمملعـب

سؽمل٠ّمغمملدراظيتماغظملزملػملوملمس٤ّمجلّٓهمسعملنملمإظبممذمملرأدؾمملبؿ٥ّموم٨ّسػملمرصّٝ

مإذمملرت٥ّ مغصملّٕ.. ممث٣ّ مطمملنإظب ماظّٔي مغمملدر»ماظغملؿمملب مصمملحرتقم« معؽمل٥ّ ؼعملّٕأ

م..مواخؿظملوملمعضمل٥ّمدمملحّٕةمإغّٓورم٨ّسػملم٧ّ.ث٣ّماخؿظمل..مظغملؿمملبا

 

 متَّت

* * * 
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َّين ِجِتصَكَع  ٕه

 
ماظؽملمملس ماسؿمملد مطؼملممل ماظؾرملّٕ مسؽملّٓ مايمملل مػ٦ّ ممطؼملممل مصّٕضوملمسػملؿملؾمل٣ّمأو طؼملممل

مماظشملؾؿملضملهمل ممؼضملؿمملدواأن ماظػملؿمل٢ّأغ٥ّ مغ٦ّم ماِّاِّممتسمل٨ّ.. موتػمل١ّ حّٓاثمؼمملم

موظغمل متؿغملّٕر مبزمل٦ّراظطملّٕؼؾهمل مب٢ّ مظؿمللوملمبؽملظملّٗماظزمل٦ّرة مم٤ّ وظغملؽملؾملمملمم،مملرسؾـبأطـّٕ

مظؿملّٗمع٤ّماظسملّٕوري مض٦ّاسّٓماظشملؾؿملضملهمل موتغمللّٕ شّٕؼؾهملممىتغمل٦ّنمض٦ّأنممتؿغملّٕر

ؼهملمط٢ّمؼ٦ّمموبّٓاؼهملمط٢ّمظؿملػملهملمدونمسػملؼمل٨ّمػ٨ّماظيتمتّٓخ٢ّمشّٕصيتمؼبمغؾملممل

م.ثؽملمملءمغ٦ّع٨ّأؼعملمملمسينمصّٕاذ٨ّممذضملّٕممب٤ّأأنممابّٓـبأؿملّٗمع٤ّماظسملّٕوريمالمظ

٨ّمبؾضملّٚمذغإّٔممب٤ّمؼؾملؼملّٗمظ٨ّمؼبمذضملأأنممابّٓـبإّٔوريمالمظؿملّٗمع٤ّماظسمل

م ماظيتمال مأاظغملػملؼملمملتماظطملّٕؼؾهمل مابّٓـبأصؾملؼملؾملممل مأػ٢ّمػ٨ّمػػمل٦ّدمملتم.. رػمملض٨ّمإم

ط٢ّماًشمل٦ّطماٌلؼمل٦ّحمبؾملمملممىضّٓمتضملّٓاِّعّٕمأنممؼؾّٓوم؟عمملؼظملضمل٢ّمب٨ّمذظ١ّ

مأملم معمملبّٓـبأرؿمل٠ّمأسّٓ موظغمل٤ّمط٢ّمتػمل١ّماِّما حّٓاثمضبّٓثمظ٨ّمط٢ّمظؿملػملهمل

مملمتعملّٕؼؾـبغؾملمملمإمغضمل٣ّم.ممل.ؼ٦ّعـبمؼمللهملمسرملّٕامالمتؿضملّٓيماًبّٓأتمعؽملّٔمصرتةمضزملريةمجّٓـب
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خ٨ّمأخيتماظزملطملّٕيمرغمملموأع٨ّموأوأب٨ّممغهملمع٤ّعّٖاعؽملهملمظلظملّٕمسمملئػمليتماٌغمل٦ّمب

م..سؼملّٕ

حالممأضطملمملثمأغؾملمملمإم..امؼبمبؿمليتػ٢ّمط٢ّمذظ١ّمظ٥ّمسالضهملمبغمل٦ّغ٨ّموحؿملّٓـب

م متػمل١ّأحؿ٧ّممأومحالمأوظغمل٤ّمطؿملّٟمجملّٕد ممضطملمملثؾملممل مظ١ّمؼبمأن تؿفلّٓ

محػملؼملومل ماظيتمرمملٌممل متػمل١ّماظظملؿمملة ممص٦ّرة موأأن مأطمحؾؾؿؾملمملأتّٖوجؾملممل ع٤ّمـّٕ

ماظعملّٓرموصّٕضؽملمملمحبؿملػملهملحؿ٧ّممغظملل٨ّ مضطملمملثطؿملّٟمظؿػمل١ّماِّأومأخّٕىممشمملرمعؽملممل

م مِّأن مغ٦ّع٨ّ مع٤ّ مغ٦ّع٨ّم«دمملرة»جّٓت٦ّضصملين مشّٕصهمل مؼب مع٤ّم.. وػ٢ّ

متفملتؿملينمسمملرؼهملم؟؟مالأنم«مدمملرة»ضطملمملثماظيتمتؿرملؾ٥ّمؼبماظشملؾؿملضمل٨ّمظؿػمل١ّماِّ

مملمبضملّٓممملمؼ٦ّعـبّٖدادمرسؾـبؼمملمبضملّٓمؼ٦ّمموّٝمؼّٖدادمرؼؾهملمؼ٦ّعـب٦ّضاظنمإم..ضطملمملثأأزؽملؾملمملم

م..مؼ٦ّم

ماحملأ ماظرملّٕطمملتإحّٓىممربمملدنملمؼبم،«غبّٖةمؼمملدّٕ»مملدنملمغممل بػملّٞمأ..

مأسؿملّ٘مطؼملمملمروؼوملمطؼملمملمغينمملمِّوبمملظؿفملطؿملّٓمظلوملمعؿّٖوجـبم،مملسمملعـبم28ع٤ّماظضملؼملّٕم

م.عّٝمأػػمل٨ّ

حؾؾؿؾملمملمؼبمأوج٦ّدكمط٢ّمظؿملػملهملمعّٝماظظملؿمملةماظيتمأنممػ٢ّمتضملؿعملّٓمؼمملمدطؿ٦ّر

مخمملظؿملهمل ممذعملهمل مبمملِّإال ماهلنيماظّٔيمؼلؾمل٢ّمدبشملؿمل٥ّعؽملغملؼملممل مموظغمل٤ّم،عّٕ عمملمأطـّٕ
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بمملهل٦ّاءممؿػملّٛواحّٓمصعملّٛمث٣ّمدبم٨ّءمملمظرملتفملت٨ّمرػملؾـبممملأغؾمل«مدمملرة»مؼعملػملعملينمع٤ّ

مػ٢ّ..مجػمل٥ّمصؾمل٦ّمظؿملّٗمبمملظػملطملّٖلمس٤ّمعمملمتفملت٨ّمِّفملرج٦ّكمالمتلأ..موتّٔوبمصؿمل٥ّ

صفملغمملمم..مممعمملذاأغؽملمملمبمملظظملضمل٢ّمتّٖوجؽملمملمأ٢ّمظ٨ّمسعملػمل٨ّمػ٢ّمطبؿملمب..معّٕؼّٚمحبؾؾملمملأغمملم

ماظؿمل٦ّمم مبمملطّٕـبإظبممنمسّٓتإوحؿ٧ّمم"دؿمملذمغبّٖةاِّ"رؿملػملهمل مالمؼذعملؿؽملممل مؿطملريا

عؽملؿزملّٟممـمملغؿملهملمسرملّٕةاظظملّٕاشمؼبماظلمملسهملماظحنيمتشملفملمرأد٨ّمإالمم٨ّءذأيم

موؼلؿؼملّٕم،اظػملؿمل٢ّ ماظضملّٕض ممؼؾّٓأ ماظإظب موضوملممـمملغؿملهملاظلمملسهمل موضبني وؼؽملؿؾمل٨ّ

م..مغ٦ّع٨ّموادؿغملؼملممللماظؿمل٦ّممبرملغمل٢ّمصقؿملّّ

مصضملػمًلمغمملأ مؼ٦ّمبّٓـبأموظغمل٤ّمملمؼفملِتم،«دمملرة»حنملمأممل مبؿػمل١ّمأأنمما مصؿملؾملممل صغملّٕ

مماظشملّٕؼعملهمل مظ٨ّمسعملػمل٨ّمعضمل٨ّموحّٓحؿ٧ّ مغمملؼزمل٦ّرػممل مموظغملؽملؾملممل.. سغملّٗمعمملمسػمل٧ّ

أوممعؽملؾملمملمالمتؿقّٕجمع٤ّمض٦ّلمقؽبّٕكبدؾبمضّٓمسّٕصؿؾملمملممتمملممصؾمل٨ّمتصملؾملّٕموطفملنمخفػملؾملممل

م..مذ٨ّءأيممصضمل٢ّ

مبفملؼمملم مدؾ٠ّمزؾمل٦ّرػممل مسالضهملممبممل مػ٢ّمظغمل٢ّمػّٔا مدطؿ٦ّر حػمل٣ّمأصغملؽملوملم..

مذغ٨ّأبرمل٨ّءمؼؿقّٓثمؼبم مؼؾملؼملّٗمبغملػملؼملمملتمشّٕؼؾهمل.. ..مؼعملمملمسينمصّٕاذ٨ّ..

نملمع٤ّمطمملنمؼعملمملمسينمص٦ّاتمصففملةموذػوظغمل٤ّمٌمملذاماخؿظملوملمط٢ّمتػمل١ّماِّ

م..ماخريـبأمملمصّٕاذ٨ّمصففملةموطفملغ٥ّموجّٓمدغملؽملـب
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معمملمح٢ّمبأسّٕفممصفملغمملم،مملغينمػؽملمملمؼمملمدطؿ٦ّرمظؿملّٗمظؿفّٓمظ٨ّمحػمًلأغوملمتضملّٕفمأ

مجّٓوصم،اب٨ّمجؿملّٓـب ماحملمملوظهملمىؼملممل مصعملّٛأ.. مػؽملممل ممغممل رض٨ّمضؼملرييمأحؿ٧ّ

رؾؿملنملموسمملئػمليتماظيتمالمتضملّٕفمعمملمإظبممذػنملأأنمماظّٔيمرمملٌمملمطمملنمؼػملّّ

مملمغينمصضملػمًلأمىرأم..ممط٢ّمػّٔامذبّٕدمحػمل٣ّأؽملوملمب٨ّموالمتّٓريمػ٢ّمجؽملمح٢ّمب

م..مؽملوملؽمِلجـب

صفملغمملمؼبمشّٕصيتموػمملمػ٨ّمم..مغ١ّمظلوملمػؽملمملِّم؟ض٦ّلمذظ١ّأمتّٓريمملؽبأ

مدمملرة» مضمملدعهملم« متظملمملصؿملػملؾملممل مط٢ّ مس٤ّ مطمملذظملهمل مبضملؿملّٓ مع٤ّ ظؿؽملممللمم٨ّمبإظمتعملرتب

م..مرؾؿملنملمخؿملمملظ٨ّإظبممهّٓثأغمملمأعؾؿطملمملػمملمطغمل٢ّمظؿملػملهملمو

ماظشملؾؿملنملمأمػ٢ّمتؿّٔطّٕ ػمل١ّماظعملزملهملمّٓمتسؿملأحّٓث١ّمط٢ّمؼ٦ّمموأغينمأؼؾملممل

مسػملؿمل١ّموالم ممأ٣ّمبغملأغوملمرؾؿملنملمأردمػ٢ّمأيمممسّٝمعؽمل١ّأبغمل٢ّمتظملمملصؿملػملؾملممل

مؽـبمملذؿملأنممػ٢ّمذطّٕتمظ١ّم؟!جمملبهملإظؿملّٗميمملظيتمؼبمضمملع٦ّسماظشملنملمسؽملّٓكم

صؿملنملمخبػمل٢ّمؼبمبضملّٚمُأنماآلأب٨ّمأنمممملخربت١ّمؼ٦ّعـبأػ٢ّمم..«دمملرة»ضؿ٢ّم

ماظغملالم موزمملئّٟماٌّْموعؽملؾملممل مم،خربت١ّأبمملظشملؾّٝم.. ضّٙمسػملؿمل١ّمضزمليتمأصفملغممل

م..مط٢ّمؼ٦ّم
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مم٧ّوحؿ مس٦ّدة مجّٓؼّٓفبأبضملّٓ مؼشملّٕأ ممل مظػملؼملؽملّٖل ممدّٕت٨ّ مإال شّٕصيتمأن

م معضمل٨ّمؼبماظطملّٕصهملأتؽملظملزمل٢ّمس٤ّماظرملعملهمل مت٦ّاجّٓػممل مثؽملمملء ماِّ.. مواِّمتّٕ مؼمملمؼمملم

موضالظ٨ّأو موػؼمل٨ّ مؼب مغممل ممسػمل٣ّأو.. مظؿملّٗمأغ٥ّ موظغمل٤ّ موضالل وػ٣ّ

ط٤ّمأمملمعمملمضبّٓثمظ٨ّمملمدؿق٠ّمؼ٦ّعـبأملمم..مابّٓـبأدؿشملمملسيتمإًّوجمعؽمل٥ّممملب

م..ممملطؽملوملمصمملدًضم..مملطؽملوملمربؾـب..ممملمملمدؿملؽـبؼ٦ّعـب

م..مغلمملنإطؽملوملم

م..مغمملأطؽملوملم

م..«دؿمملذمغبّٖةمؼمملدّٕماحملمملدنملاِّ»طؽملوملم

مهملؽملؿملمبحيتمسرملعملؿينمِج مسػمل٧ّممصربأوظغملؽملينمظ٤ّم.. مابّٓـبأػّٔا ودفملخربكم..

مغ٦ّؼوملمصضملػمل٥ّ ممبممل مد، مسؽمل٥ّ مسفّٖت معرملغملػمليتماظّٔي محب٢ّ ؼؾملمملمأغوملمأفملخربك

 م!!صؼملمملمتؿ٦ّضّٝمحػملؾملممل..مإنمعرملغملػمليتمايؿملمملة..ماظشملؾؿملنمل

مؾملؾملؾملؾمل٥ّ.ػؾملؾملؾملؾملؾملؾملؾملؾملؾملؾملؾملؾملؾملؾملؾملؾملؾملؾملؾمل

 متَّت

* * * 
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 أضػاث

 
م..مص٦ّتمؼؿقّٓثمؼبماِّرجمملء

مظرملكّٙ موعغملؽمل٦ّغمملت٨ّ مدّٕائّٕي مبغمل٢ّ مأب٦ّح مأن مأردت وظغمل٤ّمم،رمملٌممل

متلؿ٦ّضظملينمبضملّٚماظرتػمملت مدائؼملـبممل ممطمملغومل مسّٓميهملمأو ماظعملّٓميهمل اظؿظملغملريات

ماظظملمملئّٓة مد.. مأغ٥ّ مأم مظـعملؿ١ّ ماظرملكّٙمأػػمًلممل مػّٔا مػ٢ّ معبؿملّٝمتّٕى ؿملظملرمل٨ّ

مث٣ّمؼلعملّٛمصؿملؿأدّٕاركموصبضمل٢ّمسؼملّٕكم اِّرضمم١ّمع٤ّمأسمملظ٨ّمجؾممللػؾمملءـب

م..مأحّٛخملمِبّٕطهملمؼبمعلؿؽملعملضملمملتؾملمملإظبم

صػمل٤ّمؼغمل٦ّنمإصرملمملءماظلّٕمع٤ّمأع٦ّرماظضملعملالءمم،مملمأرؽبمؼ٦ّعـبمملمعؽملمملدؾـبمملمطؾملّٔاماظؿمل٦ّم

مؼبمتػمل١ّمايمملظهمل مأدّٕت٥ّ، موأعّٕ مػ٦ّ مِّعّٕه مِّعّٕيمدؿملؾملؿ٣ّ أوممصكملنمملمؼؾملؿ٣ّ

مأدّٕتؾملممل موأعّٕ مػ٨ّ مِّعّٕػممل ماظػملقصملمملتمملص، محؿ٧ّمػّٔه ممفملغممل مأضّٙمأضّٕر أن

مأغـ٧ّ مأم مظّٔؽبطّٕ مخ٦ّؼبموػػملضمل٨ّ مصغملمملنم.. مظالخؿؿملمملر ماظظملّٕصهمل مظ٨ّ متلؽملّّ مل

معؽملّٔم مج٦ّص٥ّ ماظشملضملمملم مذئنملمجمملئّٝمملمؼّٖر موطفملغ٥ّ مرػؿملؾهمل اظ٦ّضوملمؼؽملظملّٔمبلّٕسهمل
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ماغؿؾؾملوملمح٦ّاد٥ّ مث٣ّ مأؼمملم ممبسملضملهمل مإإظب معؽمل٥ّمذاصّٕؼلهمل متظملّٕ ؿفملخّٔملصمتّٕطؾملممل

متؾعمل٧ّمظّٓؼ٥ّمع٤ّمدضمل ّٕاتمحّٕارؼهملمحؿ٧ّمميل١ّمروح٥ّمعضملؾملمملمدؿملطملمملعّٕمبـملخّٕمعممل

،مملمؼظملؿ١ّمبظملّٕؼلهملمَضّٛمسؽملؿملظمًلمملظغملؽمل٥ّمطمملنمو..مبؾملمملمظؿملغملؿلنملماٌّٖؼّٓمع٤ّماظلضملّٕات

ماظيتمضػملوملمرّٕؼعملؾملممل ماٌلغملؿملؽملهمل مصؿ١ّمبؿػمل١ّماظرملمملة مطؼملممل ماظرملمملةم.. وطؽملوملمأغممل

ماظسملمملظهمل مضزمليت.. مدفملرويمسػملؿملغمل٣ّ مع٤ّمػّٔا مأرؿمل٢ّمأطـّٕ موحؿ٧ّمال وظغمل٤ّم..

 ..م"تلؿملّٓربوملمت٦ّغمملعّٛمتلؿملّٓربوملم"..مدفملخربط٣ّممبذمللّٕمدملمأوال

معمملمواآل مد٦ّادؿملهمل مأصؾقؽملممل مصػملعملّٓ مضزمليت، مأضّٙمسػملؿملغمل٣ّ مأن مأدؿشملؿملّٝ ن

مأبّٓـبامملدؿملػملعمل مؼظمل٦ّتغمل٣ّ مظ٤ّ مأذى مع٤ّ مغ٨ّ ماغزملضملؿ٣ّ.. مإن مموظغمل٤ّ معمملمإظب ط٢ّ

معفملع٤ّ مؼب مصفملغؿ٣ّ موبمملظؿمملظ٨ّ مد٦ّءفب مميلين مصػمل٤ّ معؽملغمل٣ّ مدفملرػملؾ٥ّ صقؿملمملتغمل٣ّم،

محبؿملمملت معّٕػ٦ّنمبضملّٔاب٨ّموذعملمملئ٨ّم،٨ّعّٕػ٦ّغهمل موذعملمملءط٣ّ موسّٔابغمل٣ّ وأؼسملـبمملم..

دفملػؿ٣ّمبمملظؽملعملمملطماٌسملؿملؽهملموػ٨ّمأنمدضملمملدتغمل٣ّم،ممملظغمًلمملظ٤ّمأجضمل٢ّماِّعّٕمأد٦ّدؽبمح

م..معّٕتؾشملهملمبلضملمملدت٨ّمأؼسملـبممل

موأرشؼملؿغمل٣ّ مظضملؾؿؽملمملسػمل٧ّممالمأزؽملينمخّٓسؿغمل٣ّ أوممأنمتؿكشمل٧ّمأضّٓاعغمل٣ّ

مايؼملّٕاء مخشمل٦ّرؽملممل مأنمتشملفمل موظغمل٤ّمصسمل٦ّظغمل٣ّمع٤ّمصضمل٢ّمبغمل٣ّمػّٔا.. صػمل٦ّالم..

مأصؾ مدؿغمل٦ّغ٦ّذظ١ّماظرمل٨ّءماظػملضملنيمٌممل موالمأغؿ٣ّمطؼملممل ؼبممنقوملمأغمملمػغملّٔا

 ..مدفملبّٓأمؼبمدّٕدمتظملمملصؿملػملؾملممل،ماِّعّٕمذبّٕدمظضملؾهملمبلؿملشملهمل..ماظعملّٕؼنملماظضملمملج٢ّ

م****
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وأصّٓضمملؤهماظـالثهمل:م«مأغبّٓ»مؼبمذعملهملمصمملخّٕةممبّٓؼؽملهملماٌضملمملدي،مجػملّٗ

..مسؼملّٕ،مصمملروق(مؼػملضملؾ٦ّنمبضملّٚمأظضملمملبماظظملؿملّٓؼ٦ّماًمملصهملمبغملّٕةماظعملّٓم)عمملزن،م

عّٕتمدمملسؿمملنمبمملظسملؾّٛم،مطمملغوملمغبمملدهملماظظمل٦ّزمبؿملؽملؾمل٣ّمضّٓماذؿضملػملوملمس٤ّمآخّٕػممل

دعملّٛماِّربضملهملمأرضـبمملم..مؼبممتمملمماظلمملسهملماظؿمملدضملهملوظػملضملنملموػ٣ّمعلؿطملّٕض٦ّنمؼبما

م..موطفملغؾمل٣ّمأصؿملؾ٦ّامبطملؿملؾ٦ّبهملمعبمملسؿملهمل

ماظضملزملؾؿملهملم مبضملّٚمايّٕطمملت مؼؿقّٕك معؽملؾمل٣ّ مصغمل٢ّ ماآلن مإظؿملؾمل٣ّ مغصملّٕت ظ٦ّ

م..مّٖسمملمأؼسملـبمملمع٤ّماٌضملػمل٦ّعمملتظملاظإلرادؼهملموطفملغؾمل٣ّمؼؿػملعمل٦ّنمطؼملهبمملمطؾريـباموع

**** 

مم مظػملؽملفمملةأوًظممل مصّٕصهمل مأعمملعغمل٣ّ م: مأ.. معبؿملضملـبممل متّٔطّٕوا ماظظملّٕصهملموظغمل٤ّ غؾملممل

ماِّوظبمواِّخريةموالمتؿلّٝمإالمظظملّٕدمواحّٓمع٤ّمذبؼمل٦ّسؿغمل٣ّ وإنمطؽملوملم..

مأبّٓـبا مؼبمعفملزضغمل٣ّمظ٤ّمأهػمل٧ّمبمملإلؼـمملر مإغ٥ّموضوملماظظملّٕارم.. مظؿملّٗموضؿ٥ّ، صؾملّٔا

حيتموإنم..مع٤ّمدبػملّٟمحؿ٧ّموإنمطمملنمجّٖءـبامع٤ّمغظملل١ّإظبممدونماظؽملصملّٕ

م..مطؽملوملمأغوملمذكزملؿملـبممل
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ماالدؿؼملمملعمإظب مأنمؼؿ٣ّ ممصؾضملّٓ مدؿملؾّٓأ ماىّٖء، مبمملظرتطؿملّٖمػّٔا ط٢ّمعؽملغمل٣ّ

دفملخربط٣ّموظغمل٤ّمابعمل٦ّامػمملدئنيم..مظؿملضملػمل٣ّمعمملمػ٨ّماظشملّٕؼعملهملماظ٦ّحؿملّٓةمظػملكّٕوج

م..مصؾملؽملمملماظعمل٦ّلمالمؼؾبضملمملدمأبّٓـبا،محؿ٧ّمتلؿ٦ّسؾ٦ّامعمملمدفملض٦ّل

م..مرّٕؼعملهملماظظملّٕار

مموندؿفّٓ مأعمملعغمل٣ّؼب ماِّوراق مواِّرضمملمممأدظمل٢ّ ماِّحّٕف بضملّٚ

مطمملظؿمملظ٨ّ:..ما٦ٌّزمبسهملمت٦ّزؼضملـبمملمسرمل٦ّائؿملمملموعبػملهملمعرملظملّٕة

م..من(ملمفمتمسمقمكمِّمي٤ّمظػملفؼملػملهملم:مم)ااظؿغمللريما

م..مل(منمتمفمقمسماماظؿغمللريماِّؼلّٕمظػملفؼملػملهمل:م)ك

م..م(747وحلمملبمأسّٓادماىؼملػملهملمػ٦ّ:م)

مػ٦ّ ماٌشملػمل٦ّب ماىؼملػملهملم.. متضملّٕف موأن ماظرملظملّٕة مػّٔه مح٢ّ متلؿشملؿملّٝ أن

اِّصػملؿملهملماظيتمتّٕعّٖمإظؿملؾملمملمط٢ّماٌضملشملؿملمملتموالمأسػمل٣ّمٌمملذامأصّٕمبمػّٔاماٌضملؿ٦ّهم

مؼّٕؼّٓمِّحّٓمعؽملغمل٣ّمأنمؼؽملف٦ّممأنمؼغملرملّٟمظغمل٣ّماي٢ّمبؿػمل١ّ موطفملغ٥ّ اظلؾمل٦ّظهمل

موإن مأسرتضمحؿ٧ّ مأن مأدؿشملؿملّٝ مال موظغملؽملين مداخػمل٨ّمامبمملظظملضمل٢ّ سرتضومل

م..مالمحنملماظؿرملمملؤممظّٔظ١ّمظ٤ّمأطؼمل٢ّ..مصمملظؿؽملظملؿملّٔمحؿؼمل٨ّموإالمد٦ّف
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موع٤ّمدؿملؽملفّّإظبممغضمل٦ّد مدؿؽملظملّٔوغؾملممل ماىؼملػملهمل معضملّٕصهمل مبضملّٓ أوًظمملممعؾملؼملؿغمل٣ّ

م مأدظمل٢ّ مع٤ّ ماظعملمملدعهمل ماظػملضملؾهمل متػمل١ّ مع٤ّ مواهلّٕب مبمملظظمل٦ّز أسؼملمملقمدؿملقصمل٧ّ

م..ماىقؿمل٣ّموأحّٛمبعملمملعماظؽملريان

م..م(59:59)..مواآلنمأتّٕكمظغمل٣ّموضؿغمل٣ّموػ٨ّمدمملسهملمع٤ّماآلن

مامع٤ّماظؾ٦ّحمبغمل٢ّمػّٔااغؿؾمل٧ّمذظ١ّماظزمل٦ّتمأخريـب «مأغبّٓ»موادرتد..

مطؿملّٟم مؼؿّٔطّٕون موال مؼضملّٕص٦ّغ٥ّ مال معغملمملن مؼب موظغملؽملؾمل٣ّ موسؿملؾمل٣ّ، وأصّٓضمملؤه

ممجمملءوا مػؽملمملإظب ماظؽملربة.. مض٦ّي ماظزمل٦ّت مذظ١ّ مجؿملّٓـبا مؼؿّٔطّٕون موظغملؽملؾمل٣ّ

م..ماظّٔيمطمملنمضبمملدثؾمل٣ّمعؽملّٔمضػملؿمل٢ّموؼعملّٙمسػملؿملؾمل٣ّمبضملّٚمإًّاصمملت

مز٢ّماِّصّٓضمملءمؼشمل٦ّص٦ّنمتػمل١ّماظطملّٕصهملماظّٓائّٕؼهملمبمملحـنيمس٤ّمزبّٕجمعؽملؾملممل

أيمذ٨ّءمميغمل٤ّمأنمؼلمملسّٓػ٣ّمؼبماظّٓصمملعمس٤ّمغظمللؾمل٣ّمصػمل٣ّمصبّٓوامإالمأوم

مظػملغملؿمملبهمل ممبلؽملّٓ معّٖودة موظغملؽملؾملممل م ماًرملؾؿملهمل ماٌعملمملسّٓ مع٤ّ ممأربضملهمل جمملغؾ٥ّمسػمل٧ّ

لؽملّٓمورضهملمهؼمل٢ّماد٣ّمصمملحنملماظغملّٕد٨ّموتػمل١ّمط٢ّمعسػمل٧ّمماِّمي٤ّ،معـؾومل

معؽملؾمل٣ّمضػمل٣ّمظؿمللمملسّٓػ٣ّ موص٦ّقمط٢ّمورضهمل مظػمللّٕ ماِّحّٕفمواِّرضمملمماظيتمتّٕعّٖ

م..مح٢ّماظػملطملّٖسػمل٧ّم
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مدّٕؼضملـبممل معّٕمب مطؼملممل مدّٕؼضملـبممل ماظ٦ّضومل ممميّٕ ماظزمل٦ّتمسػمل٧ّ مذي ماظّٕج٢ّ ذظ١ّ

ماظعمل٦ّي م(48:82).. ماظؽملصملّٕ.. ماإلظغملرتوغؿملهملمإظبممؼلرتقماِّربضملهمل تػمل١ّماظػمل٦ّحهمل

مد مؼب ماٌضملػملَّعملهمل مصففملةماظغملؾرية ماظضملّٓ مؼعملّٟ مبفملن موضبػملؼمل٦ّن ماظطملّٕصهمل عملّٟ

ث٣ّمؼضمل٦ّدونمِّظضملمملبماظظملؿملّٓؼ٦ّموػ٣ّمؼلؾ٦ّنمػّٔامايػمل٣ّماظل٨ّءم،موؼلؿؿملعملصمل٦ّا

مع٤ّم ماغؿؾمل٦ّا مأن معؽملّٔ مهلممل ماظيتمأسّٓوا مظؿملػملؿؾمل٣ّ مصظمل٦ّ موسغملَّّٕ مأزسفؾمل٣ّ اظّٔي

مػؿملؾملمملت موظغمل٤ّ ماظضملمملعهمل ماظـمملغ٦ّؼهمل ماعؿقمملغمملت متؿ٦ّضّٟماظلمملسهمل.. مظ٤ّ إالممصفملبّٓـبا

حيتمظ٦ّمأوممط٢ّوبمعؽملؾمل٣ّمعزملريـبامزبؿػملظمًلمملاظزملظملّٕموبضملّٓػمملمدؿملػملعمل٧ّمإظبممحنيمتزمل٢ّ

وظغمل٤ّمعمملمبمملظؿملّٓم..مترملمملبؾملوملمعزملمملئّٕػ٣ّمصؼملمملماظظملمملئّٓةمإغؾملمملمغؾملمملؼهملمبمملئلهملموعفملدمملوؼهمل

م..محؿملػملهمل

مصمملروق:مؼمملمذؾمملب،ماِّرضمملممديمععملزمل٦ّدمبؿملؾملمملمإؼؿمل٥ّمرؿملنملم!!

مرؾؿملؿملضمل٨ّم مدا محّٕوف موع٦ّج٦ّد معبػملهمل مصضملػمًلممل، مشّٕؼؾهمل محمملجهمل مجبّٓ م: سؼملّٕ

مظغمل٤ّمأرضمملممازاي؟؟..مػؽملّٕتؾؾملممل

مسمملعػملؾملمملمسرملمملنمؼػملكشملؽملمملموؼسملؿملّٝموضؿؽملمملم!!مصمملروقم:مميغمل٤ّ

ماحؽملمملم مدا مجممليمؼػملضملنملم؟؟ مػ٦ّ مبّٗ!! مإؼ٥ّ مؼػملكؾشملؽملممل مس٣ّ مبّٗمؼممل م: عمملزن

م..مػؽملؼمل٦ّوتماهللمطبّٕبؿملؿ١ّ
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م..معمملمتعمل٦ّلمحمملجهملمؼمملماغبّٓ،مصمملروقم:معمملذ٨ّمؼمملمس٣ّ

مؼلؿؼملّٝ مأغبّٓ»ممل مؼبماظؿظملغملريمإظبم« مبلؾنملمادؿطملّٕاض٥ّ مصمملروق غّٓاء

مبّٔظ١ّماظػملطملّٖموضّٓمبّٓأتمدعمملش٥ّمتلؿّٓس٨ّمبضملّٚم

م..مظعملّٓمرأىمػّٔاماظرملغمل٢ّمع٤ّمذيمضؾ٢ّ..مػمل٦ّعمملتمسػملؾملمملمتؽملظملضملؾمل٣ٌّضملا

مصمملروقم:مأغبؼملؼملؼملؼملؼملؼملؼملؼملؼملؼملؼملؼملؼملؼملؼملؼملؼملؼملؼملؼملؼملؼملؼملؼملّٓم!!

مجّٓسمملنم مصمملطّٕؼ٤ّمؼممل مادؿؽمل٦ّا مادؿؽمل٦ّا م!! ماؼؿملؿمل٥ّ مسمملاؼّٖ مس٣ّ مؼممل مإؼ٥ّ م: أغبّٓ

مدرسماظضملّٕب٨ّماظػمل٨ّمخّٓغمملهمبؿمملعماِّرضمملمموايّٕوفمدام؟؟

مادؿؽمل٧ّماغوملمضزملّٓكم!!..مسؼملّٕم:مأهمصمملطّٕهمبّٗمإؼ٥ّمسالضؿ٥ّ

أؼ٦ّةمصّّم..مومترملّٓؼّٓماظذملممم(م،مامس٥ّمحلمملبماُىؼملمب٢ّم)بسمل٣ّماظذملمجمعمملزن:

مممغمل٤ّمؼغمل٦ّنمػ٦ّ.«مأغبّٓ»مؼممل

مصمملروقم:محؿ٧ّمظ٦ّمػ٦ّمحّٓمصؿملغمل٦ّامصمملطّٕمأيمحمملجهملمعؽمل٥ّ؟؟

مط٢ّمواحّٓم موديمعؿملّٖة ماربضملهمل مإحؽملممل مجمملتػمل٨ّمصغملّٕة، مأغممل مبزمل٦ّا، م: أغبّٓ

مػؿملرملؿطمل٢ّمبشملّٕؼعملهملمعضملؿملؽملهملمظطملمملؼهملمعمملمؼالض٨ّمح٢ّموبغملّٓام

مم..غؾعمل٧ّماذؿطملػملؽملمملمبفملربضملهملمرّٕق
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اظلّٓؼّٓماظعمل٦ّؼ٣ّماظّٔيمالمترمل٦ّب٥ّم«مأغبّٓ»مرأيسػمل٧ّممعبّٝماِّصّٓضمملءأ

مسعملػمل٥ّمؼبموضوملمالمضبلّٓمسػملؿمل٥ّ مصعملّٓمادؿشملمملعمأنمؼلؿكّٓم مذمملئؾهمل وظغمل٤ّم..

م..م(32:88المؼؽملؿصملّٕم)..ماظ٦ّضومل

مأغبّٓ»مجػملّٗ مأرضمملمم« مؼؿّٔطّٕ مسػمل٥ّ ماُىؼمل٢ّ محلمملب مبشملّٕؼعملهمل ؼظملغملّٕ

وجبمملغؾ٥ّموضّٟم..مأيمجّٓؼّٓمؼلمملسّٓػ٣ّمؼبماًالصإظبممؼزمل٢ّأوممايّٕوف

متّٕتؿملنملمع موضبمملول مبؿملؼملؽملممله مواظعملػمل٣ّ ماظؿمللّٕى مؼّٓه مؼب مبمملظ٦ّرضهمل ممملغمًلممل مملزن

مأعمملطؽملؾملممل مايّٕوفموتطملري مظػملفؼملػملهمل.. مؼزمل٢ّ مسػمل٥ّ مذظ١ّماظرملمملبماظّٔيمالم.. ث٣ّ

مصعملّٛ! مؼعملّٕأػممل مبمملظ٦ّرضهمل مصمملروقممملغمًلممل مسػملؿمل٥ّ: معؾبعملِؾ٢ّ مػ٦ّ معممل مؼضمل٨ّ مسؼملّٕم.. ث٣ّ

م(معمملذامؼضملؽملؿمل٥ّم؟؟747أخريػ٣ّمؼلضمل٧ّموراءمذظ١ّماظّٕض٣ّم)

ّٕطؿملّٖهمص٦ّتمصمملروقماظّٔيمؼزملّٕخم"ماظؿغمللريمث٣ّماغؿرمل٢ّمط٢ّوبمعؽملؾمل٣ّمع٤ّمت

مأغمملمضّٕأتماظؾؿمملعمدام،ماِّمي٤ّمواظؿغمللريماِّؼلّٕ

مبّٗمعّ٘مصمملطّٕمطمملنمازايموالمصنيمبّٗمػظملؿغملّٕ"...مضؾ٢ّمطّٓامواهلل

وأخريـبامذضملّٕماظـالثهملمأنمصمملروقمميغمل٤ّمأنمؼزملؾّّمبرملّٕؼـبمملمغمملصضملـبمملمؼ٦ّعـبمملمعمملمإذام

م..مضّٓمبرماهللمهل٣ّمايؿملمملةمبضملّٓمػّٔاما٦ٌّضّٟ
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إظبمماظلمملسهملماظيتمأذمملرتإظبمم٦ّفمميؽملضمل٥ّمع٤ّماظؽملصملّٕخب«مأغبّٓ»مغصملّٕ

جؾؿملؽمل٥ّمرّٕضهملمض٦ّؼهملمبّٕاحهملمؼّٓهماظؿملؼملؽمل٧ّمث٣ّمسػمل٧ّممث٣ّمبؿ٦ّتّٕمرّٕق..م(79:33)

م..مبّٓأمؼؿزملؾنملمسًّٕضمملموػ٦ّمؼظملغملّٕمؼبماالدؿلالم

سػمل٧ّممصّٔػنملمإظؿمل٥ّمظؿملرملّٓدمع٤ّمأزرهموؼعمل٦ّؼ٥ّ،م«مأغبّٓ»الحّٜمسؼملّٕممؼفملس

ؽملـبمملمإنماظّٕض٣ّمدامث٣ّمأخربهمأغ٥ّمت٦ّصمب٢ّممبفّٕدمذ١ّموظؿملّٗمؼعملؿمل..معفملزضؾمل٣ّمػّٔا

متؽملظملَّّٗ..من(ملمفمتمسمقمكمذبؼمل٦ّعمأسّٓادمط٢ّمايّٕوفماظػمل٨ّمػ٨ّم)ا

ماظزملضملّٓاءمواغؿضملرملوملمذاطّٕت٥ّمبؿػمل١ّماٌضملػمل٦ّعهملمث٣ّمابؿل٣ّمربؿملؿملـبمملمسؼملّٕ«مأغبّٓ»

ماظضملؼمل٢ّماظّٕائّٝمصعملّٓمتّٔطّٕسػمل٧ّم مػّٔا اآلنمتفملطّٓمأنماِّعّٕمعؿضملػمل٠ّمحبلمملبم،

ماىؼمل٢ّ ماظلمملسهمل).. م(72:56وظغمل٤ّ ماغؾملّٓمل.. موضّٓ مر٦ّؼػمًلممل ماظزملؼملومل مممؼلّٓ

مأنمصبؿملؽ٦ّا معمملزن مهل٣ّ محنيمأذمملر محمملجّٖه موثؾوملم.. مبمملظعملػمل٣ّ صفملعل١ّمعمملزن

م..مث٣ّمطؿنمل..معلؽملّٓماظغملّٕد٨ّمبضملّٓعمملماو٥ّمإظؿمل٥ّمظؿملفػملّٗسػمل٧ّمماظ٦ّرضهمل

من(..ملمفمتمسمقمكم)ا

محؿ٧ّمت٦ّصػملوملم مع٤ّمعّٕة مأطـّٕ متّٕتؿملؾ٥ّ محمملوظوملمإسمملدة مظعملّٓ مأخربػ٣ّ ث٣ّ

ماِّخريم معّٝ ماِّول مايّٕف مؼفملخّٔ مإغ٥ّ موأؼلّٕ، مأمي٤ّ متغمللري مطػملؼملهمل ٌضملؽمل٧ّ

غملخمل٢ّمب٥ّمأولموثمملغ٨ّمث٣ّماظـمملغ٨ّمعّٝمايّٕفمضؾ٢ّماِّخريمظؿملرملغملخمل٢ّمب٥ّمثمملظىملمظؿملرمل
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ماِّؼلّٕ مواظضملغملّٗمؼبماظؿغمللري موػغملّٔا مورابّٝ معمملزنم.. مظغملالم مصمملروق اغؿؾ٥ّ

ث٣ّم..م)امنمكملمقمفمسمت(:ث٣ّمطؿنملمعمملزنمع٤ّمجّٓؼّٓ..مظؿملؿّٔطّٕمعمملمؼضملػملؼمل٥ّ

مث٣ّمغصملّٕمهل٣ّموضممللماِّخريةم!!..م)امتمنمسمكمفملمق( :طؿنمل

م..م)امقمتملمنمفمسمك(

ماىؼملػملهمل مظ٥ّ متؾؿملؽملومل مبضملّٓعممل مصمملروق مصّٕائّٙ مارتضملّٓت ماضؿ٢ّم.. م؟؟) عمملذا

مغظملل١ّم( مٌمملذا.. مص٦ّتماظضملعمل٢ّ.. مبّٓأ مأغبّٓ»مث٣ّ مؼؿقّٓث« مغلؿملؽملمملم.. إحؽملممل

م) مبعملومل ماظلمملسهمل محمملجهمل مأول مجّٓـبا معؾملؼملني م(6:89حمملجؿني مدغملوملم.. ث٣ّ

م:موإؼ٥ّماظؿمملغؿملهمل؟؟صؿغملػمل٣ّمسؼملّٕ..مبّٕػهمل

٨ّمجمملبؽملمملمظ٦ّمسّٕصؽملمملهمأغبّٓم:مإحؽملمملمجؿملؽملمملمػؽملمملمازاي،مأغمملمعؿفملطّٓمانماظلّٕماظػمل

 ..مػؽملشملػملّٝمبّٕدومع٤ّماظػملضملؾهملماظلكؿملظملهملمدي

م..مو..معمملزنم:مآخّٕمجمملجهملماغمملمصمملطّٕػمملمطؽملمملمبؽملػملضملنملمو

ث٣ّمطّٕرػمملمع٤ّم..ماِّرضسػمل٧ّممصّّموضضملؽملممل..ماِّرضسػمل٧ّممأغبّٓم:مووضضملؽملممل

 ..مجّٓؼّٓموظغمل٤ّمبزمل٦ّتمأص٣ّمآذانمأصّٓضمملئ٥ّ

مأغبّٓ مبضملعمل٢ّ مترتابّٛ م ماًؿمل٦ّط مبّٓأت مع٤ّم.. مػ٦ّ مدؿملظمل٦ّز مع٤ّ "وأول

ط٢ّمػّٔام..متلؿملّٓربوملمت٦ّغمملعّٛمتلؿملّٓربوملم"م،م٤ّماآلنمد٦ّادؿملهملسبم،مدؿملضملؿملّ٘
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ماٌضملػمل٦ّعمملت مبغملـّٕة مأصغملمملرغممل مؼرملؿومل مإغ٥ّ محعملؿملعملؿملـبممل، مؼغمل٤ّ ممل مت٦ّصػمل.. موملظعملّٓ

مظػملقعملؿملعملهمل مأغبّٓ»مغصملّٕ.. مصفملذمملرت« م(8:58)إظبممظػمللمملسهمل مص٦ّتمض٦ّيم.. ث٣ّ

واظؾعملؿملهملمظؿملفّٓوامأنمػّٔاماظزمل٦ّتمػ٦ّمسػملؾهملمعضملّٓغؿملهملم«مأغبّٓ»مجّٔبماغؿؾممله

م..مأظعملؿملوملمع٤ّمصؿقهملمؼبماظلعملّٟ

ماظضملػملؾهملمغصملّٕمظػمللعملّٟمصػمل٣ّمصبّٓماظظملؿقهمل«مأغبّٓ»مضؾ٢ّمأنمؼظملؿّّ صؿفملطّٓم..

ث٣ّمأخّٕجمعمملمطمملنمؼؿ٦ّضضمل٥ّمع٤ّماظضملػملؾهملمأربضملهملمدغملمملطنيم..مذغمل٥ّمأغؾملمملمأوػمملممصعملّٛ

موأعّٕػ٣ّ مواحّٓة معؽملؾملؼملممل مأغبّٓ»مصقؼمل٢ّمط٢ّمواحّٓ معؽملؾمل٣ّم« مؼعملؿ٢ّمطال أن

،مغظملل٥ّمظؿملكّٕجمع٤ّمػؽملمملموػّٔامػ٦ّماي٢ّماظ٦ّحؿملّٓموظغمل٤ّمضؾ٢ّمص٦ّاتماِّوان

م..م(٦8:73ّضوملم)ضؾ٢ّمأنمؼؽملظملّٔماظ

:بلّٕسهملمػؽملؼمل٦ّووتمبلّٕسهملم«مأغبّٓ»مصؽملؾملّٕػ٣ّ،مملمؼلؿشملّٝمأؼـبمملمعؽملؾمل٣ّمصضملػملؾملممل

م..مبشملػمل٦ّامشؾمملء

م

عبػملؿ٥ّمإالموضّٓمضؿ٢ّمغظملل٥ّمؼبمحػملؼمل٥ّمظؿملكّٕجمؼبمبؿملؿ٥ّم«مأغبّٓ»مملمؼغملؼمل٢ّ

موظغملؽمل٥ّماآلنمؼعملّٟمؼبمبؿملؿ٥ّمم،مظؿمللرتدمجلّٓه

م..موأصّٓضمملؤهمملمؼضمل٦ّدوام!!مملمؼؿقّٕط٦ّامحؿ٧ّماآلن
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ػ٦ّمطمملنمبؿملؿغملػمل٣ّم..ممملبماظػمل٨ّماتظملؿّّمِّغبّٓمداظملؿ٦ّامؼمملمذؾمملبماظؾعمملزن:مذ

م(8:87)إظبمموٌّّماظلمملسهملماظيتمأذمملرت..مصّّمؼالمبلّٕسهمل ث٣ّمضؿ٢ّمط٢ّوبم..

م..معؽملؾمل٣ّمغظملل٥ّ

م مذعملهمل مؼب مجلّٓه معؽملؾمل٣ّ مط٢ّ مأغبّٓ»ظؿمللرتد مصبػملّٗم«.. مطمملن اظّٔي

ممتمملد١ّموا موظغملؽمل٥ّ مبؾمل٣ّ، مح٢ّمب مؼؾغمل٨ّمٌممل موادضملهملمرتلؼملوملج٦ّارػ٣ّ مابؿلمملعهمل

م..مّٕط٦ّنمج٦ّارهوجؾمل٥ّممبفّٕدمرؤؼهملمأصّٓضمملئ٥ّمؼؿقسػمل٧ّم

م..مص٦ّتمؼؿقّٓثمؼبماِّرجمملء

م..مملمتؽملؿ٥ِّماظػملضملؾهملمبضملّٓ،موأولماظؽملمملجؿملنيمػقملالءمدفملس٦ّدمهل٣ّمؼ٦ّعـبمملمعممل

 

 

 متَّت

م* * *

م
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 نّهتُفّلّا
م

ماظرملؼملّٗماظيتمطمملنم مترملّٕق مخػملظمل٥ّ موع٤ّ مؼػملؾملىمل مدّٕؼضملـبممل مإظبمشّٕصؿ٥ّ سمملد

مإظبمرط٤ّمعصملػمل٣ّمبطملّٕصؿ٥ّماظيتم مٌـ٢ّمذظ١ّماظ٦ّضوملمع٤ّمؼؾملّٕبمعؽملؾملممل أسّٓمبػممل

موضؾ٢ّم ماظ٦ّضومل مبؾضملّٚ ماظظملفّٕ مبضملّٓ موؼضمل٦ّد مخمملرجـبممل مظؿملػمل٥ّ مؼعملسمل٨ّ مؼ٦ّم.. ط٢ّ

اظرملّٕوق،موظغملؽمل٥ّماظؿمل٦ّممتفملخّٕمحؿ٧ّمطمملدتماظرملؼملّٗموض٦ّؤػمملمانمؼػملقعملمملمب٥ّ..م

إالمأغ٥ّمادؿكّٕجمزبّٖونمض٦ّةمضّٓمسظمل٧ّمسػملؿملؾملمملماظّٖع٤ّموملمؼلؿكّٓعؾملمملمػ٦ّمعؽملّٔم

مصرتةمبضملؿملّٓة..موظغمل٤ّمظ٦ّالػمملمظعمُلسمل٨ّؽبمأعّٕه..

**** 

محلينعممل» مؼّٓرس،الم«ظ١ّ مال مؼضملؼمل٢ّ، ماظضملؼملّٕ..ال مععملؿؾ٢ّ مؼب ...ذمملب

موؼصملؽمل٥ّم ماظؾضملّٚمممل٦ّدـبممل مؼصملؽمل٥ّ مزبؿػملّٟ مأغ٥ّ مإال متػمل١ّ محؿملمملت٥ّ مؼب جّٓؼّٓ

مصكملنمأسؼملمملظ٥ّم موممل٦ّدـبممل، متصملؽمل٥ّمذبؽمل٦ّغـبممل ماظضملمملضػملهمل ماظؾعملؿملهمل مأعممل آخّٕونمذبؽمل٦ّغـبممل..

 تػمل١ّمالمدبّٕجمع٤ّمرج٢ّمرذؿملّٓمأبّٓـبا..مصؿملمملظ٥ّمع٤ّمأغب٠ّ..
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م مصّٓؼعمل٥ّ مؼعملؿ٢ّ مأن مؼم«ذمملدي»طمملد ماٌصملػملؼملهملماظّٔي مشّٕصؿ٥ّ مغ٦ّر سمل٨ّء

مطمملنمؼصمل٤ّ..ظعملّٓمدخ٢ّم مطؼملممل مأو مع٤ّمغ٦ّع٥ّ مظؿمل٦ّضصمل٥ّ شّٕصؿ٥ّمم«ذمملدي»دائؼملـبممل

صبػملّٗمجػمللهملماظعملّٕصزملمملءمسػمل٧ّماِّرضمم«عمملظ١ّ»وأضمملءمغ٦ّرػمملمظريىمصّٓؼعمل٥ّم

 وؼسملّٝمرأد٥ّمبنيمرطؾؿؿمل٥ّمعؽملغمللـبمملمإؼمملػمملمإظبماِّرض..

م

وطمملغوملماظطملّٕصهملمذّٓؼّٓةماظل٦ّاد،موضّٓممتمإشالقماظؽمل٦ّاصّٔمحبّٕصؿملهملموظزمل٠ّم

مبضملّٚ مػّٔهممسػملؿملؾملممل مس٤ّ ماًمملرجؿملهمل ماإلضمملءة مظؿقفنمل ماظل٦ّداء اٌظملمملرش

 اظطملّٕصهملماٌضملّٖوظهمل..

ملمؼػملؾىملمأنمأضمملءمذمملديماظطملّٕصهملمحؿ٧ّماغعملّٚمبمسػملؿمل٥ّمصّٓؼعمل٥ّمظؿمل٦ّجىب٥ّمظ٥ّم

مأبضملّٓت٥ّم مض٦ّؼهمل مدؽبصضملؽبهمل مدصضمل٥ّ مظ٦ّالمأغ٥ّ مظغملؼملمملتمطمملدتمأنمت٦ّديمحبؿملمملت٥ّ سّٓة

مع٤ّمذظ١ّماجملؽمل٦ّنمصضملاًل...صعملّٓم مودمملب٠ّماظّٕؼّّمػّٕبـبممل موادؿفؼملّٝمض٦ّاه سؽمل٥ّ

مؼ موطّٔبمطمملن مربّٚماصرتاء ماظؽملمملسمسػمل٧ّمصّٓؼعمل٥ّ مطالم مذمملديمأن صمل٤ّ

 عظملؿضمل٢ّمظ٦ّالمتػمل١ّمايمملدثهملمظصمل٤ّمؼغملّٔبؾمل٣ّ..

م



 
 

 بارافزٍنَا                                                                         
 

-143- 
 

ؼبماظؾّٓاؼهملمرػملنملمعؽمل٥ّمعمملظ١ّمأنمؼؾؿملوملمعضمل٥ّمبضملّٚماِّؼمملممحؿ٧ّمؼضمل٦ّدام

م مص٦ّاص٠ّمم«عمملظ١ّ»أب٦ّي مضػملؿملاًل.. مأض٢ّ مأو مأدؾ٦ّسممل متلؿطملّٕق مدظملّٕ مرحػملهمل ع٤ّ

وضوملممسػمل٨ّماظظمل٦ّرمصؾمل٦ّمصّٓؼعمل٥ّماظ٦ّحؿملّٓموالمميغمل٤ّمأنمؼرتط٥ّمؼبم«ذمملدي»

محمملجؿ٥ّمإظؿمل٥ّ..وظغمل٤ّمؼمملمظؿملؿ٥ّمتّٕط٥ّ..

عؽملّٔمتػمل١ّمايمملدثهملمإالمم«عمملظ١ّ»سػمل٧ّمأؼهملمحمملل..مصػمل٣ّمؼضملػمل٣ّمأحّٓمرّٕؼ٠ّم

بضملّٚماظشمَلّٕضمملتماظعمل٦ّؼهملمسػمل٧ّمم«ذمملدي»عؽملّٔمأدؾ٦ّعمواحّٓمصعملّٛمحنيممسّٝم

م«عمملظ١ّ»بمملبمعؽملّٖظ٥ّمظؿملاًلم..ظؿملؽملصملّٕمع٤ّمخػملّٟماظؾمملب..مظؿزملضملعمل٥ّماظزملّٓعهملموصبّٓم

 ميغمل٤ّمأنمؼظملؿ١ّمب٥ّ..معّٕتّٓؼـبمملمأشّٕبماٌالبّٗموؼشملّٕقماظؾمملبمبضملؽملّٟ

م

مبّٓأم محّٓثمث٣ّ معؾملؼملممل ماظؾمملب.. مؼظملؿّّ موضّٕرأال مضػملؾ٥ّ متػمل١ّما٦ًّفمع٤ّ

ماشبػملّٝم ماظؾمملبمأو مظؿملسملضمل٥ّمخػملّٟماظؾمملبمحؿ٧ّمإنماغغمللّٕ ضبّٕكمأثمملثماظرملعملهمل

مطمملصؿملـبمملم موضؿـبممل مذمملدي متضملشمل٨ّ محؿ٧ّ مخػملظمل٥ّ ما٦ٌّج٦ّدات مصؿضمل٦ّض٥ّ ا٦ٌّصّٓ..

مصؿملمملهل مضؾ٢ّمأنمؼالض٨ّمعزملريهمحؿ٧ّ.. مطمملصؿملـبممل مع٤ّمظػملؾملّٕبمأوماظؿظملغملريمأوموضؿـبممل ممل

مإظبمأنمضب٢ّماظزملؾمملحموعضمل٥ّم محمملظؿملـبممل ربمملوظهملمبمملئلهمل..وظغملؽمل٥ّمالمميػمل١ّمد٦ّاػممل

 ع٤ّمايػمل٦ّلمعمملمؼغملظملؿمل٥ّموؼّٖؼّٓ..
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م

ماضرتبم ع٤ّماظؾمملبما٦ٌّصّٓمجؿملّٓـبامم«ذمملدي»ت٦ّضظملوملماظشمَلّٕضمملتمصففملة..

مأنمؼظملمملرقم مضػملؾ٥ّ مإنمطمملنمذظ١ّماٌلّْمرجاًل؟؟..ث٣ّمطمملد ظريىمع٤ّمخػملظمل٥ّ

اٌلّْمظػملؾمملب..مودغملؽملوملممصّٓرهمبضملّٓمتػمل١ّماظّٕطػملهملماظعمل٦ّؼهملماظيتمرطػملؾملمملمذظ١ّ

ماِّج٦ّاءمع٤ّمبضملّٓػمملمحؿ٧ّمحمملنماظزملؾمملح..

معالبل٥ّم موادؿؾّٓل مرؾؿملضملؿ٥ّ.. مإظب مذعملؿ٥ّ مؼب مذ٨ّء مط٢ّ مذمملدي أسمملد

وخّٕجمعلّٕسـبمملمظؿملعملمملب٢ّمأؼـبمملمع٤ّمأصّٓضمملئ٥ّمأومؼّٔػنملمإظبماظرملّٕرهملمظؿؽملعملّٔهمع٤ّم

ذظ١ّماٌلّْ..مخّٕجمع٤ّمذعملؿ٥ّمؼبماظشملمملب٠ّماظـمملع٤ّمظؿملفّٓماظصملالممربؿملشمًلمملم

مؼلؿفؿملنملمظؿملؾملّٕولمإظبماٌزملضملّٓموؼظملؿّّمبمملب٥ّ،مبغمل٢ّمذ٨ّءموعظملؿمملحماإلضمملءةمال

م مصبّٓ مداخػمل٥ّ مؼػمليمل مأن ماظؾمملبمم«عمملظ١ّ»وضؾ٢ّ مصؿملطملػمل٠ّ معؾؿلؼملـبممل.. مإظؿمل٥ّ ؼؽملصملّٕ

موا٦ًّفم مطؾرية مبلّٕسهمل مؼّٕطّٚ مؼعملظملّٖ..إغ٥ّ موػ٦ّ ماظّٓرجمملت مإظب وؼّٕطّٚ

محبؿملمملت٥ّ..م مؼؽملف٦ّ مأن مضبمملول مإغ٥ّ معضملؽمل٧ّ.. مع٤ّ ماظغملػملؼملهمل مهؼملػمل٥ّ ممبممل ؼؿؼملػملغمل٥ّ

مع مإظب موخّٕج ماظؾؽملمملؼهمل معّٓخ٢ّ مإظب موص٢ّ مض٦ّءموأخريـبا ماِّخري الذه

ماظرملؼملّٗ..م
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وجمب٥ّمغصملّٕهمِّسػمل٧ّموػ٦ّمؼؾؿػملّٝمظضملمملب٥ّمبزملضمل٦ّب٥ّمث٣ّمبّٓأمؼؾملّٓئمضػملؾ٥ّماظّٔيم

مؼػملّّمسػملؿمل٥ّمبمملدؿؼملّٕارمأنمطبّٕجمع٤ّمبنيمأضػملضمل٥ّ..

**** 

إظبمأصّٓضمملئ٥ّماظّٔؼ٤ّمتؾملّٕب٦ّامعؽمل٥ّمحنيممسمملسؾمل٣ّمعمملظ١ّ..مم«ذمملدي»ىفملم

صؾمل٣ّمطبرمل٦ّنمذظ١ّماظرملمملبمطؼملمملمطبرمل٦ّنما٦ٌّت..مصكملغ٥ّمؼضملينمهل٣ّما٦ٌّت..م

لمملنمحممللمط٢ّوبمعؽملؾمل٣ّ..مأذبؽمل٦ّنمأغمملمحؿ٧ّمأذػنملمبعملّٓع٨ّمإظبمذظ١ّمطمملنمظ

اٌؼملل٦ّسماظّٔيمػّٕبمعؽمل٥ّمأب٦ّاهموملمؼضمل٦ّدامحؿ٧ّماآلن...وظغمل٤ّماظزملّٓاضهملم

مسػمل٧ّم مأذمملروا محؿملؽملؼملممل مأنمؼّٔػنملمظػملرملّٕرهمل..م«ذمملدي»ملمتظملعملّٓمط٢ّمعضملؽملمملػممل

موظغملؽمل٥ّم مبمملظرملّٕرهمل، موؼلؿؽملفّٓ مظعمل٦ّهل٣ّ مؼلؿؼملّٝ مأن مإال مذ٨ّء مأعمملع٥ّ مؼغمل٤ّ مل

ؼضملـبمملمحؿملىملمأغؾمل٣ّمظ٤ّمؼزملّٓض٦ّغ٥ّمودؿملؿؾملؼمل٦ّغ٥ّمػ٦ّمتّٕاجّٝمس٤ّمتػمل١ّماظظملغملّٕةمدّٕ

مبمملىؽمل٦ّنمأومرمبمملمبؿضملمملر٨ّماٌكّٓرات..

موضّٕرمأنمؼ٦ّاج٥ّمخ٦ّص٥ّموحؿملّٓـباموأنمؼلؼملّّمظزملّٓؼعمل٥ّماظعملّٓؼ٣ّمبمملظّٓخ٦ّل..

وسمملدمإظبمذعملؿ٥ّمبضملّٓمغؾملمملرمذمملقموضّٓمح٢ّمبماظػملؿمل٢ّموعضمل٥ّما٦ًّفمواظصملالمم

مصظملؿّّم مأحّٓـبا، مصبّٓ مواظؿظملوملمصػمل٣ّ مذعملؿ٥ّ ماضرتبمع٤ّ مبمملٌظملمملجـملت.. اٌػمل٨ّء

بمودخ٢ّمذعملؿ٥ّموأشػمل٠ّماظؾمملبمع٤ّمخػملظمل٥ّ،موظغمل٤ّمذؿملؽـبمملمعمملمعؽملضمل٥ّ..مصقمملولماظؾممل
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مغظملل٥ّم ما٦ًّف موضّٓصضمل٣ّ مصمملظؿظملومل ماظؾمملب مظ٥ّ مؼلؿفنمل مصػمل٣ّ مجّٓؼّٓ ع٤ّ

مؼزملضملّٓمبؽملصملّٕهم متؿؾّٝماظعملّٓمموػ٦ّ ممتؽملّٝماظؾمملب.. معممل مظؿملفّٓمضّٓعـبممل ودؿملشملّٕسػملؿملؾملممل

ِّسػمل٧ّمبؾٍّٛءمظؿملفّٓمأعمملع٥ّمعمملظ١ّموظغمل٤ّمبرملغمل٢ّمشّٕؼنملمجّٓؼّٓ..مث٣ّمصعملّٓموسؿمل٥ّم

مػّٔاماٌلّْ...مإثّٕمابؿلمملعهملمع٤ّمثطملّٕ

معطملػمل٠ّم ماظؾمملب موظغمل٤ّ مدعمل٦ّر٥ّ، معغملمملن مؼربح ممل مأغ٥ّ مصبّٓ ظؿمللؿؿملعملّٜ..

واظصملالممربؿملّٛمبغمل٢ّمذ٨ّءمصعملّٓمأشػملعملوملماظؽمل٦ّاصّٔمبكملحغملمملمموحفؾوملمض٦ّءم

ماظؿظملوملمإظبم اظرملمملرعمبضملّٚماٌظملمملرشماظل٦ّداءماظيتمثؾؿوملمسػمل٧ّماظؽمل٦ّاصّٔ..

ميؿملؽمل٥ّمظؿملفّٓمط٦ّبـبمملمع٤ّماٌمملءموّٕعمعؽمل٥ّمعمملمؼغملظملؿمل٥ّمظؿملؾؿػملّٝمخ٦ّص٥ّ..مث٣ّمارتضملّٓتم

مئزمل٥ّمظّٔظ١ّماظزمل٦ّتماظّٔيمضبمملدث٥ّمع٤ّمخػملظمل٥ّ..صّٕا

موظغملؽمل١ّمتضملّٓؼوملمط٢ّمايّٓودم- مأنمأؤذؼ١ّ.. مملمأضزملّٓ مأغممل صّٓؼعمل٨ّ،

موطّٓتمأنمتعملؿػملينمبظملضملػملؿ١ّمتػمل١ّ..

 أضومل...أضومل..أضؿػمل١ّمطؿملّٟ؟-

مغضمل٣ّ،مطّٓتمأنمتعملؿػملينمطؿملّٟمتسمل٨ّءمغ٦ّرشّٕصيت..-
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م مصّٕائّٙ مذظ١ّمم«ذمملدي»ارتضملّٓت مؼغمل٦ّن معمملذا متّٕى مصؿملممل مجّٓؼّٓ ع٤ّ

عزملؾمملحمأنمؼعملؿػمل٥ّ..مإغينمػمملظ١ّمالمربمملظهمل..مماٌلّْمحب٠ّماهلل،موطؿملّٟمظسمل٦ّء

مؼعمل٦ّل:م«عمملظ١ّ»وظغمل٤ّمعؾملاًل..مإنمطمملنماظسمل٦ّءمؼعملؿػمل٥ّ..مصعملمملرضمل٥ّمص٦ّتم

محؿ٧ّمأدبّٕم- مؼبمذعملؿ١ّ.. مصّٓؼعمل٨ّمإنمدغملؽملوملمعضمل١ّمػؽملممل أتضملمملرضمؼممل

مدغملؽملـبمملمجّٓؼّٓـبامأومرمبمملمأضؿمل٣ّمعضمل١ّمإظبماِّبّٓ..

مالمبمملظشملؾّٝمال،مالمأعمملغّٝمأبّٓـبا..مضمملهلمملمبّٕجظملهملمض٦ّؼهمل..-

م ؼضملـبمملمإظبماٌظملؿمملحماظّٔيمؼسمل٨ّءمعزملمملبؿملّّمذعملؿ٥ّمبضملّٓعمملمدّٕم«ذمملدي»ػ٣ّمب

ماظضملزملؾؿملهملم ماظؿرملؽملفمملت مبضملّٚ معمملظ١ّ مظؿزملؿملنمل مصفملضمملءه.. معمملظ١ّ.. مسؽمل٥ّ ه٦ّمبل

مأعمملمم مض٦ّاه مخمملرت مصعملّٓ معؽمل٥ّ.. ماظ٦ّػ٤ّ ممتػمل١ّ موضّٓ مضضملؿملظمًلممل مأرضـبممل وؼلعملّٛ

ماظسمل٦ّء..

ذػنملمذمملديمظؿملقسملّٕمحؾاًلمظؿملعملؿملّٓهمب٥ّمحيتمؼلػملؼمل٥ّمإظبماظرملّٕرهمل،موظغملؽمل٥ّم

اظّٔيماظؿظملوملمم«عمملظ١ّ»ت٦ّضظملوملمترملؽملفمملتممسمملدمظؿملفّٓماظسمل٦ّءمطؼملمملػ٦ّ،موظغمل٤ّ

وطفملنمم«ذمملدي»بؽملصملّٕةمصزملػملوملمط٢ّمعضملمملغ٨ّماظغملػملؼملمملت..مأحّٗمبمم«ذمملدي»إظبم

مواثعملهملم مخبشمل٧ّ مإظؿمل٥ّ مؼؿعملّٓم مصّٓؼعمل٥ّ مرأى محؿملؽملؼملممل مصرملؿملؽـبممل مذؿملؽـبممل مترتط٥ّ روح٥ّ

موادؿقمملظوملم ممتمملعـبممل مث٣ّمالحّٜمه٦ّالتموجؾمل٥ّ..ضّٓماد٦ّدتمسؿملؽملممله بشملؿملؽهمل..
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ؾػملّٞماٌرت،مأد٦ّدماظػمل٦ّن،مؼطملشمل٨ّمػؿملؽؿ٥ّمبغملمملعػملؾملمملمظؿملزملؾّّمطمملئؽملـبمملمضزملريـبامجّٓـبامالمؼ

جلؼمل٥ّمذضملّٕمأد٦ّدمالعّٝمؼسملظمل٨ّمسػملؿمل٥ّماٌّٖؼّٓمع٤ّماظّٕػؾهملموغؾؿوملمؼبمجؾؾملؿ٥ّم

موبّٓأم مظظملؼمل٥ّ موضّٕبؾملممل مأذغ٥ّ موأعل١ّ معؽمل٥ّ ماضرتب مث٣ّ معلؿعملؿملؼملهمل.. مضّٕون ثالثهمل

مؼؿقّٓثمضمملئاًل:

"دفملضّٙمسػملؿمل١ّمضزمليتمأؼؾملمملماآلدع٨ّماظظملمملغ٨ّمصفملغوملمع٤ّمحّٕرغ٨ّ..محؿملؽملؼملمملم

ذظ١ّمإالمعّٕضـبمملمغظمللؿملـبمملمؼّٓس٧ّممطؽملوملمأحنملماظصملالمموأخرمل٧ّماظسمل٦ّءمصؼملمملمطمملن

موغضملؿ٦ّغ٨ّمغؿملغملؿ٦ّصؿملػملؿملممل) مسين موابؿضملّٓوا ماظؽملمملس مومملػػملين موبضملّٓػممل ..)

موصضملاًلم مأسؿملّ٘مؼبمزالم، محؿ٧ّمأصؾقوملموحؿملّٓـبا بمملٌؼملل٦ّسمواجملؽمل٦ّن

موجؽوملمأغوملماآلنم مظؿملّٗمع٤ّمسمملٌؽملممل، موظغملؽمل٥ّ جمملءغ٨ّمع٤ّمؼقملغّٗموحرمليت،

رـبا..مظؿفضملػملينمأتطملػملنملمسػمل٧ّمعّٕض٨ّمِّرػمل٠ّماظضملؽملمملنمظعمل٦ّت٨ّماىّٓؼّٓةمظؿملاًلموغؾملممل

مودفملتّٕط١ّمظؿقؿملممل،موظغمل٤ّمإنمسػمل٣ّمأحّٓفبمب٦ّج٦ّديمصلفملضؿػمل٥ّ..م

متؾقىملمس٤ّم مأن مأرؼّٓك موأخريـبا مأؼسملـبممل.. مأضؿػمل١ّ مأن مظؿملّٗمضؾ٢ّ وظغمل٤ّ

مدغمل٤ّمجّٓؼّٓم".

**** 

مؼضملينمإؼ٥ّمؼمملمعبممللمبؿمل٥ّ؟-
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ماب٤ّمحسملّٕت١ّم- معّٓام مػ٦ّمم«ذمملدي»ؼضملينمؼممل مج٤ّ، مطمملن مضؿػمل٥ّ اظػمل٨ّ

٥ّمحمملجهمل..مجمملظ٨ّمعغملؿيبمواداظ٨ّماظ٦ّرضهملمديموضممللمعظملؿقؾملمملشمشريمظ٦ّمحزملػملَّ

محمملوظوملمادؿظملؾمل٣ّمعؽمل٥ّ..مدمملبينموعرمل٨ّ..

مج٤ّ؟؟مج٤ّمإؼ٥ّمؼمملمأدؿمملذمعبممل...-

موطفملنم موأشػمِلعمَلوملماِّب٦ّابمجؿملّٓـبا.. موأزػمل٣ّماٌغملؿنمل، اغعملشملضملوملماظغملؾملّٕبمملء

تػمل١ّماظرملعملهملماظيتمؼ٦ّجّٓمبؾملمملمعغملؿنملماِّدؿمملذمعبممللماحملمملع٨ّمظؿمللوملمتمملبضملهملم

مخ٦ًّصمملم ماظزملّٓور مؼرمل٠ّ ماىؾمل٦ّري ماظزمل٦ّت مذظ١ّ مجمملء مث٣ّ ماظضملمململ.. ظّٔظ١ّ

مت٥ّمض٦ّةماظّٕسّٓ..مضمملئاًل:وتسملمملػ٨ّمض٦ّ

"ذمملديمعمملتمسرملمملنمأخػملّٟموسّٓه..مواغمملمربّٓشمطبػملّٟموسّٓهمعضملمملؼممل..م

مبّٗمػ٦ّمعلؼملضملّ٘ماظغملالم..مابعمل٦ّامدػملؼمل٦ّظ٨ّمسػملؿمل٥ّمٌمملمترمل٦ّص٦ّه...".

 

 متَّت

* * * 
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 و حّأُهم َتَل

 مقتبسة من قصة حقَقَة، مع بعض التعدٍالت()

 

 

 

 



 
 

  بارافزٍنَا                               
 

-152- 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 بارافزٍنَا                                                                         
 

-153- 
 

 

 و حّأ ؟!ُهم َتَل

 
مؼ٦ّعؽبسؿؽبأممل مّٓ معّٕؼّٚ.. مع٤ّ مدبّٕج مأرويمطػملؼملهمل مأن مأممل محؿ٧ّ طؿؾؾملمملمأو

م مأزؽملؾملممل موظغملؽملينمال مظ٨ّ.. مبؾملممل محمملظهملِّحؿظملّٜ مواسؿملهملمم،ذبّٕد مأسّٕفمأغؾملممل ب٢ّ

 .غؾملمملماظلؿملّٓةم)منم.مسمملعّٕم(إدفملرويمسػملؿملغمل٣ّمضزملؿؾملممل..مم..مملمظغمل٢ّمعمملمحّٓثمتمملعـب

 عّٕاضمغظمللؿملهملم(أطّٕمماظّٕوع٨ّم)رؾؿملنملمأد.

 

ؼبمضّٕؼهملمتعملّٝمبمملظعملّٕبمع٤ّمم"معؽملّٔماظشملظمل٦ّظهملمطؽملوملمأسؿملّ٘معّٝمأدّٕت٨ّ      

طمملنممنػملؿملّٖي،دؿضملؼملمملرماإلوؼبمعؽملّٖلمضّٓؼ٣ّمع٤ّمزبػملظملمملتماالماظعملمملػّٕةعّٓؼؽملهملم

مضّٓؼ٣ّم مدف٤ّ معؽمل٥ّ موبمملظعملّٕب مىؿملّ٘ماالحؿالل معضمللغملّٕـبا معسمل٧ّ مصؿملؼملممل عؽملّٖظؽملممل

مأغمملسم مأص٦ّات مغلؼملّٝ مطؽملممل ماظػملؿمل٢ّ مؼب مظػملؼملفمملػّٓؼ٤ّ، معضملؿعملػمًلممل مطمملن وصطملري

ماِّملموص٦ّت مطفملغ٥ّمذكّٙممملؼزملّٕخ٦ّنمع٤ّمذّٓة مبّٓا مطمملنمسمملظؿملـبممل ععملؿملّٓممآخّٕ
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م مُضأصبّٕ موؼلري مذظ١ّمشالظ٥ّ موراء معممل معضملّٕصهمل محمملوظؽملممل مأغؽملممل موعّٝ ماٌؽملّٖل، ّٕب

 "..اظزمل٦ّتمإالمأغؽملمملمملمغؿؼملغمل٤ّمع٤ّمرؤؼؿ٥ّمأومعضملّٕصهملمط٦ّغ٥ّ

 

 ..مبّٓاؼهملمزؾمل٦ّرمتػمل١ّمإٌّأة

موػملّٗمؼبمم،ؼبمإحّٓىماظػملؿملمملظ٨ّ مغ٦ّع٨ّمِّرىماعّٕأة ادؿؿملعملصملوملمع٤ّ

مترملؿضمل٢ّمث٣ّمدبؿظملم..رطمملنماظطملّٕصهملمبّٓونمحّٕاكأرط٤ّمع٤ّم مرأؼؿؾملممل ٨ّ،موصففملة

ماعّٕأةم مذمملػّٓا مخّٕجمأخ٦ّايمظػملضملنملمؼبمخمملرجماٌؽملّٖلمحؿ٧ّم مصرتة بضملّٓ

مامس موطمملغوملمتّٕدد مايمملئّٛ مسػمل٧ّ صمملدفمؼبمغظملّٗماظػملقصملهملمومؾملؼملمملؿملعضملػملعملهمل

مع٤ّم مصػمل٣ّمميػملغملممل مصرملمملػّٓاػممل مأبؿمل٥ّ مذمملبمبّٕصعملهمل مذؿملؽـبأعّٕور ماظظملّٕارمعّٕػؼملممل مإال ممل

مؼزملّٕخمملن مراطسملنيمع٤ّمأؼؽملمملدؼمملنمأب٨ّمبفملنموموػؼملممل مخّٕجؽملممل غعملّٔمرظملػملؿمل١ّ..

 جّٕى..مظغمل٤ّمالمذ٨ّءم.اٌؽملّٖلمٌضملّٕصهملمعمملم

 

مؼبم مظػملؼملّٕأة موعرملمملػّٓت٨ّ ماِّص٦ّات متػمل١ّ ممسمملع موتغملّٕر ماِّؼمملم عّٕت

حؿملمملءمأعمملممأس٤ّمجؽمل٦ّدماالحؿاللمحّٕقماظّٖوجمملتمممملوضّٓمطمملنمذمملئضملـبماظطملّٕصهمل

،موؼبمرشمملعمملمظػملؼملفمملػّٓؼ٤ّمسػمل٧ّمطرملّٟمخشملشملؾمل٣ّإزواجؾمل٤ّمبضملّٓماشؿزملمملبؾمل٤ّمأ

ماِّ م)أحّٓ ماظؿ٦ّأم مأخؿمملي مطمملغؿممل ماٌؽملّٖلمم6ؼمملم مؼبمصؽملمملء متػملضملؾمملن دؽمل٦ّات(
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مأنمصّٕ متّٕؼّٓ موطفملغؾملممل موظغمل٤ّمسػمل٧ّمادؿقؿملمملء متػملضملنملمعضملؾملؼملممل مد٦ّداء أؼوملمضشملهمل

ماغؿؾمملػ مإظبمم..ؾملؼملمملؿملؤّب موصػملومل محؿ٧ّ مخػملظملؾملؼملممل مصفّٕؼومل متؾضملمملػممل وصضملػمًلممل

ؼّٓؼؾملؼملمملمأعغملمملنماظلف٤ّماظعملّٓؼ٣ّمصلؼملضملوملمصّٕاخؾملؼملمملمصّٓخػملؿ٥ّمودقؾؿؾملؼملمملمع٤ّم

مأذضملىملم موذضملّٕػؼملممل مزبؿملظمًلممل مطمملنمعؽملصملّٕػؼملممل مإظبماٌؽملّٖل، معلّٕسهمل مبؾملؼملممل ِّس٦ّد

واظّٕسنملمبمملدمسػملؿملؾملؼملممل،موٌمملمدفملظؿؾملؼملمملم:"عمملظّٔيمصضمل٢ّممطفملنمأحّٓـبامأعلغملؾملؼملمملمعؽمل٥ّ

ماظّٔيم مذظ١ّموعممل مصغملمملغوملماإلصببغملؼملممل متزملّٕخمملن؟"، مهلمملمضملػملغملؼملممل متعملرملضملّٕ جمملبهمل

 ."ؼملمملوطمملغوملمتسملّٕبؾملم"اظعملشملهملمصمملرتماعّٕأةبّٓانمبفملناِّ

 

مإجمملزت٨ّم مخالل مأظضملنمل مطؽملومل مؼ٦ّعني مأو مبؿمل٦ّم مايمملدثهمل متػمل١ّ وبضملّٓ

م معّٝ مِّطإاظزملؿملظملؿملهمل مدوري موأت٧ّ ماالخؿؾمملء، مظضملؾهمل ماِّربضملهمل ؿرملّٟمخ٦ّت٨ّ

متعملؿسمل٨ّماظػملضملؾهمل،موبؿملؽملؼملمملمطؽملوملمأحبىملمسؽملؾمل٣ّم اِّعمملط٤ّماظيتماخؿؾفملوامبؾملمملمطؼملممل

مبنيماِّسرملمملبموطمملنمرأد٥ّمواضقـبأحملوملم مزبؿؾؽـبممل صفّٕؼوملمممملخ٨ّماظزملطملريـب

مذفّٕةم موراء مآخّٕ معغملمملن مؼب محملؿ٥ّ مث٣ّ مأجّٓه ممل موصػملومل موٌممل سب٦ّه

موصػملوملمإظبم م"،موٌممل مبمملومملػ٥ّموأغمملماض٦ّل:"مظعملّٓمرأؼؿ١ّ.. صفّٕؼوملمذبّٓدـبا

مض مطمملن ماخؿظمل٧ّاظرملفّٕة مأخ٨ّم..ّٓ مزؾملّٕ مسػملوموصفمملة ماظؽملمملصّٔةمم٨ّمبأر٢ّ ع٤ّ
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وطؽملوملممصعملممللم:"مال..مظعملّٓمضقغملوملمسػملؿمل١ِّم؟صعملػملوملمظ٥ّ:"أملمتغمل٤ّمزبؿؾلملمػؽملممل

 ."ؼبماٌؽملّٖلمرؿملػملهملمػّٔهمآٌّة

 

 عؽملّٖظؽملمملماىّٓؼّٓ..م

مع٤ّماٌؽملّٖلمظؽمللغمل٤ّمؼبمعؽملشملعملهملمأخّٕىم بضملّٓمعّٕورمسّٓةمدؽمل٦ّاتمرحػملؽملممل

مآغّٔاكمطؽملوملمبضملؼملّٕم28تؾضملّٓمح٦ّاظ٨ّم ماظعملّٓؼ٣ّ، اظـمملغؿملهملمسرملّٕةممط٣ّمس٤ّمعؽملّٖظؽملممل

معالحصمليتم مسّٓا مصؿملؼملممل مسمملدؼهمل مؼبماٌؽملّٖلماىّٓؼّٓ مظؿملػملهمل مطمملغوملمأول دؽملهمل.

موبضملّٓمصرتةمبّٓأتمتّٕاودغ٨ّمأحالممال مغظملل٥ّ، غطملالقمبمملبمشّٕصيتمع٤ّمتػملعملمملء

م مطمملنمتعّٖسفهمل مرعمملديماظػمل٦ّنمظغمل٤ّموجؾملؾملممل متّٕتّٓيمصلؿمملغـبممل ماعّٕأة مصؿملؾملممل صملؾملّٕ

موأغين مواظطملسملنملمواضّّمسػملؿمل٥ّموطمملغوملمتعمل٦ّلمظ٨ّمأنمالمأخمملفمعؽملؾملممل مذمملحؾـبممل

مؼبم مرؤؼؿؾملممل مصزملّٕتمأرىمغظملّٗماِّحّٓاثماظيتمدؾ٠ّمظ٨ّ د٦ّفم"أرى"،

ذكمملصمؼؿقّٓث٦ّنموؼبمبضملّٚمأاٌؽملّٖلماظعملّٓؼ٣ّموأصؾقوملمأمسّٝمأص٦ّاتم

مضبؿظملػمل٦ّن موطفملغؾمل٣ّ مضقغملمملتؾمل٣ّ مأمسّٝ مطمملغوملمم..اِّحؿملمملن ماظزملؿملّٟ وؼب

وؼبمم،حبؿملىملمطؽملوملمأرىما٦ٌّضّٓمؼرملؿضمل٢ّمع٤ّمتػملعملمملءمغظملل٥ّم؛حّٓاثمترملؿّٓاِّ

م،حّٓػ٣ّمضسملؼمل٥ّأومؼؽملعملّٙمطفملنمحؿملمملنمأالحّٜمأنماظشملضملمملممطبؿظمل٨ّمأبضملّٚماِّ
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مُأ إظبمأنمأت٧ّمؼ٦ّممع٤ّمأؼمملممم،ّٕمواظّٓيمبّٔظ١ّمطمملغمملمالمؼزملّٓضمملغ٨ّخِؾوطػملؼملممل

  خيتم.أاخؿظملوملمصؿمل٥ّمم7964ذؿمملءمسمملمم

 

 خيت..مأاخؿظملمملءم

مأطمملغوملم مبضملؼملّٕ مبمملِّمسرملّٕخيتمآغّٔاك مطؽملوملمعّٕؼسملهمل وذػؾوملمم،رقدؽملهمل،

مِّ مإظبمشّٕصؿؾملممل مإال مأجػملّٗمعضملؾملممل مغمملصّٔةمم،جّٓػمملأغينممل موجّٓت٥ّ معممل وط٢ّ

صؾمملحـبمملماظـمملغؿملهملممطمملنماى٦ّمممشملّٕـبامواظلمملسهملمترملريمإظبمومس٤ّمآخّٕػمملعظملؿ٦ّحهملم

مصّٕخوملؾب ممأيمضؾ٢ّمأذانماظظملفّٕ، مصّٖسـبأصّٕخهمل مزاده مخربمصّٖسوملمأب٨ّموعممل ممل

م ماًمملرجأاخؿظملمملء مإظب مأب٨ّ مرطّٚ مسػملؿملؾملمملومخيت.. مؼضملـّٕ ماظؿمل٦ّممم.مل وؼب

ماتزملػملوملؿب مبماظؿمملظ٨ّ مأب٨ّ مصفملخربػممل مسؽملؾملممل متلفملل ماخؿظملومل،مفملجّٓت٨ّ غؾملممل

مج مصعملّٓ مذظ١ّ مأسػمل٣ّ مبؽملؿـبصعملمملظومل:"غضمل٣ّ موجّٓ مأغ٥ّ موأخربغممل مذكّٙ ؼبمممملمملء

فماظشملّٕؼ٠ّمغمملئؼملهملمسػمل٧ّماِّرض"،موٌمملمدفملهلمملمأخربت٥ّمس٤ّماد٣ّماظضملمملئػملهملمصؿضملّٕمب

ظبمعؽملّٖلمجّٓت٨ّمؼبمحمملظهملمؼّٕث٧ّمهلممل،مطمملنمعؽملّٖلمجّٓت٨ّمإسػملؿملؽملمملموأخّٔػمملم

مظؿػمل١ّماٌلمملصهملمم28ؼؾضملّٓمسؽملمملم مأثمملرمادؿطملّٕابمأب٨ّمس٤ّمطؿملظملؿملهملمضشملضملؾملممل ط٣ّمممممل

  وحّٓػمملم.
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 ضملّٓمس٤ّماٌؽملّٖل..ماظؾؾب

ثمِّخيتمجضمل٢ّمأب٨ّمؼزملّٓقمعمملمطؽملمملمشبربهمب٥ّمصعملّٕرمأنمؼؾضملّٓغمملمعمملمحّٓ

موبضملّٓػمملم ماظّٓاخػملؿملهمل مآٌّارس موأدخػملؽملممل مؼلؿشملؿملّٝ معممل مبعملّٓر ماٌؽملّٖل س٤ّ

مبفملنمػؽملمملكمع٤ّموماظؿقعملوملمبمملظـمملغ٦ّي مداخػمل٨ّمصّٕتمأذضملّٕ طؽملوملمؼبمغصملمملم

مغؽملمملممطمملغوملمومؼّٕاضؾينمؼبماظـمملغ٦ّؼهمل مطؽملممل مسؽملّٓعممل خمملصهملمؼبمعؽملؿزملّٟماظػملؿمل٢ّ،

مؼؿقّٕتعملّٝمػؽملمملكمأع٦ّرمشّٕؼؾهملمطفمل مؼّٕصضمل٥ّمع٤ّمغمملحؿملهملمماظلّٕؼّٕموطفملنمبمكنؿب ذكزملـبممل

متشمل٦ّرتماِّحّٓاثمترأد٨ّمصؾّٓأتماظظملؿؿملمملتمعضمل٨ّم الحصمل٤ّمذظ١ّموبضملّٓػممل

م ماظظملؿؿملمملت مبتوصمملرت موطمملغوملمفملرملضملّٕن مذضمل٦ّرػ٤ّ مع٤ّ مميلغملؾمل٤ّ مأحّٓػ٣ّ ن

 ٠ّموطّٔظ١ّمصؽملمملبريماٌؿملمملهم.طملػمَلتؾبومّّظملؿؽباًّٖائ٤ّمتؾب

م

كمآٌّردهملمتػمل١ّماِّع٦ّرماٌكؿملظملهملمأجربتمسّٓدـبامع٤ّماظظملؿؿملمملتمسػمل٧ّمتّٕؿب

ماظّٓاخػمل ماظظملؿؿملمملت، مع٤ّ موسّٓد مأغممل مبعملؿملومل محني مؼب مؿملهمل مغّٕى ذكمملصـبمملمأطؽملممل

طبرتض٦ّنمايمملئّٛموميرمل٦ّنمؼبماٌؼملّٕاتمبنيماِّدّٕةمظؿملكؿظمل٦ّامؼبمغمملحؿملهملم

وؼبمممملمبضملّٚماظزملّٕاخ.حؿملمملغـبأاِّغظملمملسموومضّٓامأخّٕىموطؽملمملمغلؼملّٝمص٦ّتماِّ

طفملغينمومغمملمأذغمل٦ّمع٤ّمأملمؼبمزؾملّٕيأأحّٓماِّؼمملممادؿؿملعملصملوملمع٤ّمغ٦ّع٨ّمو
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مصفملخرب مظلمملسمملت مواضظملهمل مسػمل٧ّمبعملؿملومل مجمملظلهمل موطؽملومل مذمملػّٓوغ٨ّ مبفملغؾمل٣ّ وغ٨ّ

دّٕةموسّٓتمدّٕؼّٕيمظلمملسمملتمدونمحّٕاكمبمملظػملؿمل٢ّمث٣ّمضؼملوملموعرملؿملوملمبنيماِّ

طمملغوملممحّٓاثماظيتصزملّٕتمأذ١ّمؼبماِّعّٕموأحللوملمأنماِّم،مظبماظؽمل٦ّمإ

أغينمعّٕضوملممبّٕضمجػملّٓيممحّٓثؽبو.مهّٓثمظ٨ّمؼبماٌمملض٨ّمضّٓمسمملدت

ّٓؼعملمملت٨ّموع٤ّماظطملّٕؼنملمأنمصم،مممملمأضشملّٕغ٨ّمأنمأبعمل٧ّمؼبماظؾؿملوملمظضملّٓةمأؼمملم

مسمملدتمظشملؾؿملضملؿؾملمملأخربغينمبفملنماِّ مأغؾمل٤ّمسّٓنمظػملؼملؾؿملوملمؼبماظـمملغ٦ّؼهملومع٦ّر

عمملمزادماِّعّٕمشّٕابهملمأنمأع٨ّمحغملوملمظ٨ّمس٤ّمأع٦ّرمشّٕؼؾهملمبّٓأتمهّٓثمعّٝمو

مس٦ّدت٨ّمإظبماٌؽملّٖل،محؿملىملمطمملنماظؾمملبمؼؽملطملػمل٠ّمع٤ّمتػملعملمملءمغظملل٥ّموضمملظوملمظ٨ّ

 " أحسملّٕتمضؿمل٦ًّصمملمعضمل١ّمغ١ِّأػ٨ّمتسملق١ّ:"مأرىمو

 

 طؿػملهملماظصملالم..م

م،عؿقمملغمملتمآخّٕماظلؽملهملاوضؾؿمل٢ّمم7966ؼمملممع٤ّمذؾملّٕمعمملرسماِّؼبمأحّٓم

ماىػمل٦ّس ماظّٓروسمؼبمشّٕصهمل مطؽملوملمأحسملىبم،دؾملّٕتمِّراجّٝ مظؿمل٦ّمموبؿملؽملؼملممل ّٕ

مصبػملاال معممل مبرمل٨ّء مأحللومل ماِّوراقمخؿؾمملر ماغعملػملؾومل موبضملّٓػممل ّٗمج٦ّاري

حّٓقمؼبمأسبمملءمع٤ّمأعمملع٨ّمصزملّٕتمأمعلّٕسـبمملمعّٕمبممملطفملنمرضًبمملمض٦ّؼهملمأومذكزملـبو

ػملهملمع٤ّماظصملالممتعملّٟمأعمملع٨ّمث٣ّمعمملمزؾملّٕتمطؿمىخّٕأاظطملّٕصهملموبنيمشؼملسملهملمو
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مظؾـوملمأنماخؿظملوملمصعمل معؿفؾملهمل ظبمشّٕصهملمإؼملوملمعلّٕسهملموخّٕجوملمع٤ّماظطملّٕصهمل

ظؿملػمًلممل،مادؿؿملعملصملوملمؼبمصؾمملحمماظـمملغؿملهملمسرملّٕةطمملغوملماظلمملسهملمتعملرتبمع٤ّمم٨ّ..غ٦ّع

موطمملن معؿفملخّٕة ماالخؿؾمملر مؼ٦ّم موػ٦ّ ماظؿمملظ٨ّ مم٨ّمبسػملماظؿمل٦ّم مسؽملّٓأن مأغؾملّٚ

مواظؽملزملّٟ ممصؾمملحـبمملماًمملعلهمل مسؽملأحؿ٧ّ ماظؾمملص موأدؿعمل٢ّ ماظلمملسهملدؿضملّٓ مّٓ

مماظلمملددهمل مأؼعملصملينمػ٦ّمإظػملّٔػمملب ماظطملّٕؼنملمؼبماظّٔي مظغمل٤ّ ظبمآٌّردهمل

ذ٨ّءمبمملردمؼؾملّٖغ٨ّمظغمل٨ّمأغينمبؿملؽملؼملمملمطؽملوملمغمملئؼملهملمأحللوملمبؿملّٓمذكّٙمأوم

مسؿملؽملمدؿؿملعملّٜأ مصؿقومل مد٦ّداءؿملوٌممل مطؿػملهمل مرأؼومل معؽملىبم،٨ّ مإرادة ٨ّمودون

محؿ٧ّمعلغملؿينمأع٨ّ دفملظؿينم:"إظبمأؼ٤ّموموجّٓتمغظملل٨ّمأعرمل٨ّموراءػممل

ظؿمل٥ّمإد٦ّدمصبّٔبينمأدريمطمملنمػؽملمملكمذ٨ّءمأ"مالمصعملػملوملم:ذاػؾهملم؟!"،ممأغومِل

مأنمذظ١ّم مصظمللّٕتماِّعّٕ مسػمل٧ّمغظملل٨ّ"، مدونمأنمأدؿملشملّٕ مصّٕتمأتؾضمل٥ّ وأغممل

مس٤ّم مأتمملخّٕ مدمملسّٓغ٨ّمسػمل٧ّماظؽملؾمل٦ّضمع٤ّمغ٦ّع٨ّمط٨ّمال م"اظؾمملص"اظرمل٨ّء

م ماظيتمحزملػملوملمبضملّٓػممل، ماِّع٦ّر مأطّٓت٥ّ معممل ذمأصقؾوملمآخّٔمحّٔريمإوػّٔا

  ع٤ّماِّع٦ّرمضؾ٢ّموض٦ّسؾملمملم.

 

 ضّٓراتمصّٕؼّٓة
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م مسمملم ماظرملؿمملءم7967صظمل٨ّ مأؼمملم معّٓردؿملهملمم،وؼبمأحّٓ طؽملوملمؼبمإجمملزة

ماظيتم مؼبماٌؽملشملعملهمل موخمملصهمل مؼبمعزملّٕ حؿملىملمطمملغوملماِّحّٓاثماإلرػمملبؿملهمل

مسػمل٧ّمأذّٓػممل مأغينمطؽملوملمؼبماٌشملؾّْمعّٝمأع٨ّموطمملنمم.أسؿملّ٘مصؿملؾملممل أذطّٕ

مطؽملوملمأهّٓثمعّٝمأع٨ّمم،بمملبماٌؽملّٖلماًمملرج٨ّمعظملؿ٦ّحـبممل ذمب٨ّمإووبؿملؽملؼملممل

ظبمرّٕصؾملمملمصلعملّٛمواغغمللّٕ،مأرىمط٦ّبـبمملمؼؿقّٕكمسػمل٧ّماظشملمملوظهملمإظبمأنموص٢ّمإ

آخّٕممطفملغ٨ّمؼبمعغملمملنلبومرأؼوملمومؼبمتػمل١ّماظػملقصملهملمخمملىينمذضمل٦ّرمشّٕؼنمل

م مأرى ماٌؽملّٖل مواظؾمملبمأخمملرج ماظؾؿملومل مسب٦ّ مؼّٕطسمل٦ّن معلػملقني ذكمملصـبممل

مؼبماظؾؿملوملمصّٕطسملوملم مغمملر موأحّٓاثمإرالق ماظرملّٕرهمل مع٤ّ مظؿملكؿؾؽ٦ّا عظملؿ٦ّح

متظملغملري مدون ماظؾمملب مغمملرمأومسب٦ّ مبمملهللمأغينممسضملوملمإرالق موأضل٣ّ شػملعملؿ٥ّ،

ممذّٓؼّٓ ماظػملقصملهملمأوص٦ّت ماظؾؿملوملمؼبمغظملّٗ مبمملب مأعمملم ذكمملصمؼّٕطسمل٦ّن

مبعمل٦ّةم ماظؾمملب مدصّٝ مأحّٓػ٣ّ ماظؾمملبمايّٓؼّٓيموحمملول اظيتمأشػملعملوملمصؿملؾملممل

مص٦ّجّٓهمعطملػملعمًلمملموأطؼملػمل٦ّامرّٕؼعملؾمل٣ّمبضملؿملّٓـبامس٤ّماظؾمملبم

ماظؿظملوملمرأؼوملمأع٨ّمخػملظمل٨ّمعمملدغملهملمضػملؾؾملمملموضمملظومل:"ظ٦ّمتفملخّٕتمثمملغؿملهملم وٌممل

دريمطفملغ٨ّمأ:"مالمضػملوملمواحّٓة..مظغملؽملمملماغؿؾملؿملؽملممل..ممطؿملّٟمسػملؼملوملمبّٔظ١ّم؟!"،م

رأؼوملمعمملمحّٓثمضؾ٢ّمأنمضبّٓثم"،مصزملّٕتمأدؿضملؼمل٢ّمػّٔهماٌؿملّٖةمطـريـبامؼبم

مهّٕطمملت٨ّم.
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ظؽملينمس٤ّماظّٓروسماظيتمدؿفملت٨ّمؼبمؼبمآٌّردهملمطمملغوملماظؾؽملمملتمؼلفمل-

موصضملػمًلمملاال مبؾملممل مأخربػ٣ّ موطؽملومل مؼبمكملوبمعؿقمملن متفملت٨ّ مطمملغومل ماهلل ذن

ؿ٥ّمؼبمأحّٓماِّؼمملممحػملؼملوملمبمملعؿقمملنماظّٕؼمملضؿملمملتموأسّٓتمطؿمملبومعؿقمملن،اال

مأنم مإظب مايمملل مػّٔه مسػمل٧ّ موبعملؿملومل مغظملل٥ّ مطمملن موصضملػمًلممل ماظـمملغ٨ّ ماظؿمل٦ّم ؼب

مؼبم موطؽملوملمأطؼملػملوملماظّٓرادهمل مودردوملمؼبماىمملعضملهمل سؿملّ٘مسؽملّٓمأاظـمملغ٦ّؼهمل

م مأدؿعمل٢ّمإجّٓت٨ّموأضشملّٕ مم،صؾمملحـبمملم"اظؾمملص"ظبمأن مدّٕتمؼبمإوظغمل٤ّ ذا

مؼفملتؿملينماًربمع٤ّماظّٖعؿملالتمومإحّٓىماظشملّٕقموصففملةمأشريمرّٕؼعمل٨ّ بضملّٓػممل

ّٕتمرملمملرعماظظملالغ٨ّموػ٦ّماظّٔيمطؽملوملمأدريمصؿمل٥ّموشؿملمبؼبماىمملعضملهملمبفملغ٥ّمؼبماظ

صؿمل٥ّمعلمملري)إلحلمملد٨ّمبمملًشملّٕ(محّٓثوملمسؼملػملؿملهملمضؿ٢ّ،موذاتمؼ٦ّممطؽملمملمغؽملؿصملّٕم

ٌمملمت٦ّضّٟماظؾمملصموصضملّٓتمذضملّٕتموماىمملعضملهملمصؾمملحـبمملمعّٝمزعؿملالت٨ّم"بمملص"

م"اظؾمملص"خبشملّٕمطؾريمصؽملّٖظوملمعلّٕسهملمعؽمل٥ّمورػملؾوملمع٤ّمصّٓؼعملمملت٨ّمأنمغؽملؿصملّٕم

صمملدؿعملػملؽملمملمدري..مظلوملمعّٕتمملحهمل"،مأ"الممصعملػملومل:ينم:"ٌمملذام؟!"،مؽملاظـمملغ٨ّمصلفملظ

م.اظؾمملصماظـمملغ٨ّ

ذمملػّٓغمملماظؽملمملسمصبّٕونمؼبماظشملّٕقمػّٕبـبمملموموؼبماظشملّٕؼ٠ّمت٦ّضّٟماظؾمملص

ماهلممل محصلفمللماظلمملئ٠ّمأحّٓ مصعملّٓ م"ارجضمل٦ّا مرالقمغمملرإمّٓثربنيمصعملممللمظؽملممل:
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وعّٕتم"،مودّٛماظؽملريانموػؽملمملكمجّٕح٧ّماظؾمملصماظّٔيمدؾعملغمل٣ّمربمملصّٕمؼبو

  نم.ظبماآلإسػمل٧ّمػّٔامايممللمأغمملمومؼمملماِّ

 

عمملممبػملّٓمآخّٕمؼؾضملّٓمس٤ّمعزملّٕؼبمأغمملمعؿّٖوجهملماآلنموظّٓيمابؽملمملنموأسؿملّ٘م-

ضملّٓيمس٤ّمأػػمل٨ّمصفملغمملمأذضملّٕمدمملسهملمؼبماظشملمملئّٕةمورش٣ّمبؾبسرملّٕةممثؽمليتؼعملمملربماإل

معؽملؾمل٣ّ مصّٕد مم،بغمل٢ّ مأحّٓ مب٦ّصمملة محػملؼملومل مؼبمإوعقملخّٕـبا موطمملن مزوج٨ّ خ٦ّة

بضملّٓمرج٦ّس٥ّممظبمبػملّٓهمبلّٕسهملمدونمتّٕددموصضملػمًلمملإؼؽملّٖلماٌؾملفّٕمصؽملزملقؿ٥ّمأنم

 . ّٓةمأؼمملممت٦ّؼبمؼبمحسمل٤ّمأع٥ّموجب٦ّارمأدّٕت٥ّبضمِلمظبمبػملّٓهإ

 

مجّٓي محػملؼملوملمب٦ّصمملة مع٤ّماِّذؾملّٕ مسّٓد مورش٣ّمموبضملّٓ وبفملغينمظ٤ّمأظعملممله

تزملممللمب٥ّمملمأمتغمل٤ّمع٤ّماظؿقّٓثمعضمل٥ّموصضملػمًلمملمت٦ّؼبمبضملّٓمسّٓةمربمملوالت٨ّمظال

م-رغب٥ّماهلل-أؼمملممإثّٕمدعمل٦ّر٥ّمسػمل٧ّمرأد٥ّم مػّٔأظ٤ّم، همػ٨ّمضزمليتمغلممله،

أحمملولمأنمومأحمملدؿملل٨ّومخمملفمع٤ّمأحالع٨ّأحؿ٧ّموضوملمحغملمملؼؿؾملمملموصّٕتم

أصؾقوملمشريمرمبمملًشملّٕ،مؽملِّٔالمأػؿ٣ّمهلمملمِّغؾملمملمأصؾقوملمزبؿملظملهملموتؾبومأتؽملمملدمملػممل

مأحّٓمآخّٕمجؿؼملمملسؿملهملا مؼلؿشملؿملّٝمأنمؼّٕاػممل مال مِّغينمأرىمؼبماظؽملمملسمأع٦ّرـبا

صفملجّٓمأحؿملمملغـبمملمب٢ّماظغملـريمع٤ّمإٌّاتمالمتضملفؾينموم..طفملغينمأضّٕأمأصغملمملرػ٣ّو
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م مإبّٓاء مدون مسؽملؾمل٣ّ مأبؿضملّٓ مأغظملل٨ّ مِّغينأؼهمل م مإمدؾمملب مصػمل٤ّمن أخربتؾمل٣ّ

 حّٓ..م"أؼزملّٓضينم

مرالق..ماإلصسمل٢ّمهلمملمسػمل٧ّماِّصسمل٢ّ..ماِّضّٕرتماظ٦ّحّٓةمِّغؾملمملم
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 صاحب الهفو

 
مإ مأدري مطمملصؿملـبال ماظ٦ّضومل مطمملن مأن مِّن محغملمملؼيت..ممل ػ٢ّممضّٙمسػملؿملغمل٣ّ

مملماغؿعمل٢ّمؼزملّٓمطالعـبنماظ٦ّضوملمعؽملمملدنملمأممشريمذظ١ّ..ط٢ّمػّٔامظ٤ّمؼلؿشملؿملّٝمأ

مع٤ّمضػمليبموؼبمرّٕؼعمل٥ّمإظبمظلمملغ٨ّمظؿملؽملشملعمل٥ّمصؿلؼملضمل٦ّغ٥ّمأغؿ٣ّ.

مأ مأماٌرملظمل٧ّماؼبمػّٔسؼمل٢ّ مورش٣ّ مدؽمل٦ّاتمصعملّٛ!! مسرملّٕ مآٌّةمعؽملّٔ ن

امعّٓؼّٕـبممملمأومحؿ٧ّومرؾؿملؾـبمملمأمملمػؽملـبع٦ّزظمًلم٢ّؼملامإالمأغينمملمأسظؿمللوملمطؾريةمجّٓـب

ممأومحؿ٧ّمأحّٓـبا صفملطـّٕمع٤ّمادؿؼملّٕمع٤ّمأصّٕادماِّع٤ّمادؿؼملّٕمأطـّٕمع٤ّمسمملم..

مؼبمس مػ٦ّ م«س٣ّمربؼملّٓ»ؼملػمل٥ّ مذمملبمض٦ّيم.. موػ٦ّ مأع٤ّ ماظضملؼمل٢ّمطؼملّٓؼّٕ بّٓأ

مم،اظؾؽملؿملهمل مؼبمسؼملػمل٥ّ مصعملّٛأوادؿؼملّٕ ماس٦ّام مأربضملهمل موػ٦ّ مبعمل٨ّ، مع٤ّ محؿ٧ّمطـّٕ

ممملمؼبضسملمملػمووضملّٓتمبرملّٕت٥ّمبضملّٓمتػمل١ّماِّربضملهملماظيتممملبؽبضّٓمذؽبواصؿ٥ّماٌؽملؿملهملمو

نماظّٓوظهملمغظمللؾملمملمظ٤ّمتلؿشملؿملّٝمرش٣ّمأم..ارملظمل٧ّماظّٓوظهملمػّٔعرملظملمملغمملمػؽملممل،مأوممُض٢ّمع

مؼمملػممل..نمتلػملؾؽملمملمإأ
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ضّٕبممممملمصػمل٤ّمؼظملّٕطمؼبمدغملؽملؽملمملمػّٔامأيوبمعؽملممل..مإنمغؾملمملؼهملماجملّٕةمهل٣ّمأ

م..مس٦ّامّٔمسرملّٕةمأضبمملوظ٦ّنمصضملػمل٥ّمعؽمل

**** 

مممل..سمملعـبمضؾ٢ّمأربضملني

اٌلؿرملظملؿملمملتمايغمل٦ّعؿملهملممحّٓبضملّٚماظرملؾمملبمظؿملؿعملّٓع٦ّامظ٦ّزؿملظملهملمؼبمأمجمملء

مطظملّٕدمأع٤ّ..

معؽملؾمل٣ّمأربضملهملمصعملّٛ..م)دمململ،مصمملحل،مخؿريؽبُامممدؾضملهملمع٤ّماظرملؾمملبمحؿ٧ّتعملّٓمب

ماٌلؿرملظمل٧ّ معّٓؼّٕ مهل٣ّ مأجّٕى ماِّربضملهمل مربؼملّٓ(..أوظؽ١ّ بؽملظملل٥ّممعبضملهمل،

مظؿملكؿمملاخؿؾمملرـب ماِّا معّٓؼّٕ معؽملزملنمل مؼرملطمل٢ّ مع٤ّ مأدمملد٥ّ مسػمل٧ّ مر ؼبمذظ١ّمع٤ّ

ماِّر٦ّار..مرملظمل٧ّمشّٕؼنملؿاٌل

،مذظ١ّماظرملمملبماظزملضملؿملّٓيم٤ّقمسػمل٧ّماظـالثهملماآلخّٕؼواجؿمملزماالخؿؾمملرمبؿظمل٦ّقب

م..«ربؼملّٓ»غ٥ّمإماظعملمملعهمل..اِّمسّٕماظؾرملّٕة،مسّٕؼّٚماٌؽملغملؾني،مر٦ّؼ٢ّم

مظالع٤ّمرؾؿملضملؿملهملمجّٓـبعّٓؼّٕـبم«ربؼملّٓ»تضملؿملنيممعّٕتماِّؼمملمماِّوظبمسػمل٧ّ اما

م..معـ٢ّمأيموزؿملظملهملمأخّٕىمصؾمل٨ّموزؿملظملهملمعـػملؾملممل
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مسػمل٧ّحيت مشّٕؼؾهمل مبّٓتماِّع٦ّر ماٌكؿػملّٟمؼبماظصملؾمل٦ّر.. ماظرمل٨ّء ممبّٓأ

مبفملمظؿملاًلمّٓمشّٕفماٌلؿرملظمل٧ّذظ١ّماظرملمملبماظّٔيمطمملنمؼؿظملعملَّ ص٦ّاتمتفملت٨ّمصكملذا

مأمع٤ّمرط٤ّمعصملػمل٣ّ.. مذظ١ّم٦ّاتمأملموحلّٕصأص٦ّاتمسبؿملنمل، مملمضبّٓد ة

مَِّ«دمململ»اظرملمملب ماظعمل٦ّة مميؿػمل١ّ ممل مأغ٥ّ مضبّٓد..إال مًمملرجمم،ن صؾملّٕول

مضبّٓث.اٌلؿرملظمل ممبممل معّٓؼّٕه مظؿملكرب معضملـبم.٧ّ مممملصؿملضمل٦ّدا ماظّٕط٤ّمإظب ذظ١ّ

مملمؼسملـبأم«ربؼملّٓ»مسضملؾملمملممص٦ّاتمتصملؾملّٕمجػملؿملهمل....مالمإنماِّاٌصملػمل٣ّ..مصالمذ٨ّء

وظغمل٤ّمسؽملّٓمم،طػملؼملمملماضرتبمػ٦ّمابؿضملّٓتمػ٨ّمسؽمل٥ّمحؿ٧ّمصفملخّٔمؼعملرتبمعؽملؾملممل..

مت٦ّضظملوملماِّغ معممل ماالبؿضملمملدعملشملهمل مص٦ّاتمس٤ّ متضملمملظوملمذؿملؽـب.. مصرملؿملؽـبث٣ّ مظؿغمل٦ّنمممل ممل

وازدادمسػمل٧ّمأص٦ّاتماِّملمص٦ّتمم..متّٕددمهلمملمسؽملّٓمجّٓارماٌرملّٕحهملمبفملض٦ّى

موإ ماظـالجمملت مصؿّّ مشالضؾملممل م.. مؼبمجلّٓ ماظعملرملضملّٕؼّٕة اظّٔيمم«ربؼملّٓ»دّٕت

مظ معّٕة مِّول مت٦ّاجؾباغؿؾ٥ّ مضملّٓم مج٦ّارهم«دمململ»ّٓ ممصؾملّٕع.. خمملرجمإظب

ماٌلؿرملظمل٧ّ م.. محبـبوظغملؽمل٥ّ مس٤ّػّٕع مأم..«دمململ»مممل مسػمل٣ّ موسؽملّٓعممل متّٕكمغ٥ّ ضّٓ

اظّٔيمبمملظؿفملطؿملّٓممنمؼؽملؿصملّٕمػ٦ّمظػملزملؾمملحمظؿملق٢ّمذظ١ّماظػملطملّٖسؾملّٓت٥ّموشمملدر،مضّٕرمأ

م!!عمملمػ٦ّمإالمظضملؾهملمؼبمغصملّٕه

مأذعملَّ ماظطملؿمل٦ّمومل مرؾعملهمل ماظرملؼملّٗ موأذضملهمل ماٌغملمملنم.. مزػملؼملمملت ضمملءت

ماظّٔػؾؿملهمل مخبؿمل٦ّرؾملممل مملمؼؿؼملمملظ١ّ.. مأم«ربؼملّٓ»ػؽملممل مع٤ّمذظ١ّمصضملمملدغظملل٥ّ مطـّٕ
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م ماٌإظب مأغملمملنغظملّٗ مظؿملفّٓ مزبّٖنفب.. مواِّمغ٥ّ ماظشملؾؿملهمل دواتمظألدوات

..منمتغمل٦ّنمبمملظشملمملب٠ّماظـمملظىملصغملؿملّٟمٌرملّٕحهملمأم..عهملمؼبماٌلؿرملظمل٧ّاٌلؿكّٓ

عؽملّٔمدمملسمملتمم..صؾمل٦ّمؼـ٠ّمؼبمذاطّٕت٥ّ..م١ّما٦ًّفمط٢ّما٦ًّفمعؽمل٥ّمػؽملمملممتػملَّ

مإضمملءة،مطمملنمػؽملمملكمرط٤ّفب متزمل٢ّمإظؿمل٥ّ معرملّٕحهملممال مضؿمل٠ّمث٣ّ مث٣ّمممّٕ ورّٕضهمل

مملمأثمملرموظغملؽمل٥ّموجّٓمذؿملؽـب..م؟!طؿملّٟم،مؼ٦ّجّٓنمالوظغمل٤ّماآلموثالجمملتمظػملؼمل٦ّت٨ّ..

موأ مأطـّٕ موجّٓؽبم،طـّٕرسؾ٥ّ معّٕد٦ّعـبدعهبمصعملّٓ خشمل٦ّاتمماًلرضمعرملغملخملسػمل٧ّماِّممملممل

م..مػّٕة

معلؿرملظمل٧ّإظبممطؿملّٟمتّٓخ٢ّمػّٕة م.. شّٕصهملمإظبمموسمملدج٤ّمجؽمل٦ّنماظّٕج٢ّ،

م..ممملمملمالمؼضملّٕفمهلؼمل٥ّمصّٕجـبع٤ّمعؾملؼمل٦ّعـباِّ

ماِّ مؼؿغملّٕر مث٣ّ معّٕ ماِّوظبؼب مايمملدثهمل مع٤ّ ماظـمملظـهمل عّٝمموظغمل٤ّم،اظػملؿملػملهمل

٢ّمؿؽملعملَّطمملنمؼمؼملمملحؿملؽملم..واخؿػملظملوملماظؿظملمملصؿمل٢ّمضػملؿملاًل..مؼبمتػمل١ّمإٌّةم«عبضملهمل»

مسػمل٧ّم«عبضملهمل» مميّٕ ماظـمملغ٨ّ، مظؿملاًلمؼبماظشملمملب٠ّ ماظطملّٕفمظؿفملعؿملؽملؾملممل مبؿملٍّٓمحّٗمبأ،

مأرجّٝماِّم،تّٓاسؾ٥ّ مووظغملؽمل٥ّ مظػملصملػملؼملهملمح٦ّظ٥ّ، مبمملظؿفملطؿملّٓمأعّٕ مملمالعّٗمذؿملؽـبضّٓمغ٥ّ

مبضملؽملّٟ..وظغمل٤ّماِّمعممل.. متغملّٕر مأمعّٕ مددؽبمحّٓفبصعملّٓمدصضمل٥ّ مض٦ّؼهمل مع٤ّمصضملهمل حّٕجؿ٥ّ

ولمصّٓصضمل٥ّمذظ١ّماظالذ٨ّءمطمملنمؼلؿضملّٓمظػملؽملّٖ..رض٨ّاِّإظبمماظشملمملب٠ّماظـمملغ٨ّ

مبمملماِّولمظؿملكربهمم،ظؿمل٥ّصؾملّٕولمإم«ربؼملّٓ»مهصّٕآ..ماظّٓرجمملتمظؿملؿّٓحّٕجمسػمل٧ّ
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م مع٤ّمصمملحلمعّٕأىمؼّٕوّٟموسػمل٧ّحّٓثموػ٦ّ موعلؼملّٝ اظّٔيمملمؼؽملؿصملّٕم..

م..«ربؼملّٓ»ذملذملمؾملؼملمملمظؿملؼملمملمسؾملّٓتاالثؽملمملنمبضملّٓعمملمدػملَّم٢ّخّٕمورحدورهمػ٦ّماآل

ماظـمملغ٨ّاظّٔيمدؿمل مظػملشملمملب٠ّ مظؿملضمل٦ّد مصسمل٦ّظ٥ّ مسػملؿمل٥ّ ماظزملؾمملحمم،شملّٕ مؼؽملؿصملّٕ ومل

ماظلمملبعملهمل.. ممطمملٌّٕة محّٓثمعّٝ معممل معضمل٥ّ مطمملنمعؿفملػؾـبم،«عبضملهمل»ظؿملؿغملّٕر ممملوظغملؽمل٥ّ

ل١ّمبؾملمملمدّٕعمظؿملؼمل؛محؿ٧ّمإغ٥ّمحؿملؽملؼملمملمذضملّٕمبؿملّٓمتعملرتبمعؽمل٥ّ،مأظّٔظ١ّموعؽملؿصملّٕه

مملحنملمؼبماظغملظمل٤ّموػ٦ّمذم«دمململ»معمملع٥ّظؿملسمل٨ّءمعزملؾمملحمؼبماٌؼملّٕمظريىمأ

.وضّٓمػمملفم..مسؿملؽملمملهمحػملعملؿمملنمد٦ّداوانمّٓمػمملظوملاظ٦ّج٥ّمجمملحّٜماظضملؿملؽملنيموض

موجؾمل موسب٢ّ مِّجلّٓه مصمملر محؿ٧ّ ماظضملصملؼمل٥ّ٨ّ مبمملهلؿملغمل٢ّ مذؾ٥ّ م٠ّضمِل.صؾب..

مظػملؾملّٕوب«ربؼملّٓ» موػّٕول مؼّٓه لماٌغملمملنمصؿؾّٓمبموظغمل٤ّمالمزبّٕج..م،وتّٕك

:م"ظ٤ّمطبّٕجؽملمملمأحّٓمع٤ّمػؽملممل،مػّٔا«دمململ»م٥ّصؿملث٣ّمصّٕخم..مٌغملمملنمالمبمملبمظ٥ّ

م..ممملغأذاشمل٦ّظ١ّمؼظ٤ّماظزملؼملوملممنماظؿّٖعوملؽبصالمهمملول،موإ

**** 

ّٓمداخ٢ّمع٤ّما٦ٌّحمباِّميمبّٓدمؼّٕتّٓونمزكبذبؼمل٦ّسهملمع٤ّما٦ٌّزظملنيماُى

أعمملراتماهلػملّٝم..مضمملءةمتؿّٔبّٔب،مواإلشّٕصهملمالمبمملبمهلمملموالمغمملصّٔةموالمزبّٕج

مسػمل٧ّ معبؿملضملـبمربظمل٦ّرة ممملوج٦ّػؾمل٣ّ مطظملؽملـب.. مؼّٕتّٓي مبضملؿملّٓ مع٤ّ مؼعملّٟ مملمذكّٙ
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غملؽمل٥ّمالمؼّٖالمضبؿظملّٜمبؾضملّٚمع٤ّمجلّٓه،موظم،ضّٕباظضملصملمملممأإظبمممملموػ٦ّعؿؾملؿغمًل

..م٥ّيمؼطملشمل٨ّمرأد٥ّموحػملعملؿنيمد٦ّداوؼ٤ّمح٦ّلمسؿملؽملؿملضملّٚمع٤ّماىػملّٓماظّٔوب

ؼعملّٟموؼؿقّٓثمبزمل٦ّتمػمملدئم..مدؽملمملغ٥ّموسبػملوملموتّٓبؾوملوضّٓمادؿشملمملظوملمأ

مواث٠ّ:

"لا أدري إن كان الوقت كافي ا لأن أقص عليكم حكايتي.. هل الوقت 
مناسب أم غير ذلك..كل هذا لن يستطيع أن يصد كلام ا انتقل من قلبي وفي 

يقه إلى لس  اني لينطقه فتسمعونه أنتم.طر

ذلك المشفى منذ عشر سنوات فقط!! ورغم أن المدة ليست كبيرة في أعمل 
جد ا إلا أنني لم أعمل موظف ا هن ا أو طبيب ا أو حتى مدير ا أو حتى أنا أحدٌ من أفراد 

بدأ العمل «.. عم محمد»الأمن استمر أكثر من عام.. فأكثر من استمر في عمله هو 
وهو شاب قوي البنية، واستمر في عمله أربعة اعوام فقط، وهو أكثر  كمدير أمن

من بقي حتى وافته المنية وقد ش اب  وتجعدت بشرته بعد تلك الأربعة التي قضاها 
في مشفانا هنا، أو  ق ل مشفى الدولة هذا.. رغم أن الدولة نفسها لن تستطيع أن 

 تسلبنا إياها..
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ٌّ . إن نهاية المجرة لهم أقرب مما يحاولون فعله منا. فلن يفرط في سكننا هذا أي 
 منذ عشرة أعوام.

ٌّ منكم  لا أعلم هل الوقت سيكفيني لأْن أخبركم القصة كاملة قبل أن ينضم كل 
  "...ممل كتي إلي إلى جيشي..

وظغملؽمل٥ّمطمملنمػلؿريؼمملمؼبمتػمل١ّمؿملشملّٕماهلػملّٝمواظّٕسنملمسػملؿملؾمل٣ّمع٤ّمجّٓؼّٓ،مد

متلظملّٕمس٤ّمامصمملظغمل٢ّمملمؼلؿعملّٕمؼبمعغملمملغ٥ّمب٢ّمؼشملّٕض٦ّنم؛إٌّة ي٦ّائّٛمسػملؾملممل

وظغمل٤ّمالمم،عمملمع٤ّمعغملمملنمحنيمرّٕضؾمل٣ّمبمملبمعمملمػؽملمملمأومػؽملمملكمأومؼؽملظملؿّّمزبّٕج

م..مصؾمل٣ّمػمملظغمل٦ّنمالمربمملظهملمصمملئّٓة..

**** 

م..واحّٓمعؽملّٔمسمململب

غرملمملئؾملمملمبغمل٢ّمتظملزملؿملػملهملمع٤ّمأع٦ّرماٌلؿرملظمل٧ّمعؽملّٔمإمطمملنمػّٔاماظغملؾمل٢ّماٌػمل٣ّقب

معلؿؼملّٕـب ماظضملمملم مػّٔا مبّٓوينيموضظملؾملممل مأع٤ّ مطؼملّٓؼّٕ مووزؿملظملؿ٥ّ مؼبمسؼملػمل٥ّ نما

معطملّٕؼمملتمؼبمأ مأي متؽملفّّ مصػمل٣ّ مذكزملـبأصّٕاد، موضمل٢ّ من مؼ٦ّاص٠ّ مأممل نمسػمل٧ّ

م..ج٢ّماٌممللعلغمل٦ّنمحؿ٧ّمظ٦ّمطمملنمع٤ّمأمؼضملؼمل٢ّممبغملمملنلب
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مؼبماظلؽملنيمممم ماظيتماسؿمملدػممل مأنمصب٦ّبمماظلمملبعملهملز٢ّمميمملرسمسمملدت٥ّ ؛

٣ّمومع٤ّمػؾبأأصّٓضمملءهممم٤ّمعمملت٦ّاممط٢ّمؼ٦ّممظريىشّٕفماٌلؿرملظمل٧ّموممّٕاتؾملممل

إظبممهمبغملػملؼملهملع٤ّمبضملؾملّٓػ٣ّموملمؼؿظمل٦ّمبصعملّٓماظؿّٖممعؽملّٔمزم،بضملؿملّٓونأحؿملمملءموظغمل٤ّم

ؼعملّٕأػمملمابؽمل٥ّمموظغملؽمل٥ّمطؿؾؾملمملمؼبمأجؽملّٓةموتّٕطؾملمملمؼبمبؿملؿ٥ّ..حؿ٧ّ..ميمذكّٙأ

م..مع٤ّمبضملّٓه

ماٌلؿرملظمل٨ّ مصب٦ّب موػ٦ّ مؼبمتػمل١ّماظػملقصملهمل موظغمل٤ّ مطمملن ابؽمل٥ّمم«سؼملّٕ»،

ّٓهمصمملضرتبمع٤ّماظؿػملظملمملزمصػمل٣ّمصبم..م٣ّماًمملصهملمبمملظؿػملظملمملزمداةمهغملُّؼؾقىملمس٤ّمآ

مع٤ّمأ ماٌظؿملؿقغمل٣ّ مؼبمذمملزراره مأ٦ّج٦ّدة مظؿملفّٓ مصطملريذؿ٥ّ جب٦ّارممةجؽملّٓة

ؾملمملموحمملجؾمملهمؼؿّٓاخالن؛منمواظّٓهمغلؿملؾملمملماظؿمل٦ّمموبّٓأمؼعملّٕأمعمملمبؼؾّٓومأ..ماظؿػملظملمملز

مم..ث٣ّماضرملضملّٕمبمجلّٓهمخ٦ًّصممل..ماظطملّٕابهملمدالظهملمسػمل٧ّ

مؼضمل٦ّد ،مسّٓهمملمع٤ّماظعملؾمل٦ّةمطمملنمضّٓمأرط٢ّمصؽملفمملغـبماظ٦ّراءمحؿ٧ّإظبمموبّٓأ

م..ممملرضـبظؿملؽمللغملنملمأ

**** 

ب٦ّابموالمدونمأمدف٤ّلبظبمإمصففملةمؼلؿقؿمل٢ّماٌغملمملنملؿرملظمل٧ّاٌمؼب

 ..متؿّٓاخ٢ّمضػمل٦ّعماظّٕج٢ّماظغملؾمل٢ّمث٣ّمؼسملؿمل٠ّموؼسملؿمل٠ّمحؿ٧ّ..مزبمملرج
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مأ معّٕتّٓؼـبرضـبوؼلعملّٛ موؼصملؾملّٕ مجـؿ٥ّ مدبؿظمل٨ّ مث٣ّ مطظملؽملـبممل مأبؿملّٚممل م،مملغمملصضملـبمممل

مسؿملؽملؿمل مح٦ّل ماهلمملالت متػمل١ّ م٥ّوتّٕتل٣ّ مجلّٓه.. موؼؾملؿملّٟ مصب٦ّبم.. وؼصمل٢ّ

م..اٌرملظمل٧ّ

**** 

مم:وػؽملمملمضممللماظّٕج٢ّمصمملحنملماظغملظمل٤ّ..ممملءةمالزاظوملمتؿّٔبّٔبضاإل

موا الحقيقة لقد جئتك لتعل ..«م محمدع».عن .. قد انتهيت من حديثيل"
وفي عالمنا  ،اربعين عام  أفقد عاش الرجل في عالم كم .. حدأول كنكم لن تنقلوها ل

عشر سنوات  ناوفي عالم ،في عالم كم مائة عام   ىوعمر المشف.. ربع سنوات فقطأ
  "..فقط

م....مصؿملكؿظمل٨ّماظّٕج٢ّموتؾّٓأماظطملّٕصهملمتسملؿمل٠ّموتسملؿمل٠ّ
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 اهلل حبنِد ـهَّت
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 شكز خاص

م

م..ممملمعمملمملمداخػمل٨ّمؼ٦ّعـبصّٕاًشمط٢ّمذكّٙمذطمل٢ّؽبمظبإ

م..مث٣ّمضّٕرماالغلقمملبمظؿملرملطمل٢ّمصّٕاش٥ّمشريه

م..وط٢ّماظرملغملّٕم٤ٌّمبعمل٨ّؽب
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م

 الفًرس
م

م5....................مإػّٓاءم................................................

م7إػّٓاءمخمملصم.............................................................م

م9ععملّٓىبعهملم.....................................................................م

م75........................................م.......................ماٌلؿؾزملّٕ

م27ّٓماالغؿعملمملمم...........................................................مأرؼ

م39........م....................اظشملػملل٣ّم.....................................

م49................................................................مم2اظشملػملل٣ّ

م61.............................................بمملراصّٕؼؽملؿملمملم...................

م69اظغملؿمملبماحملصمل٦ّرم......................................................م

م87اغؿعملمملممأرواحم...........................................................م
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م93..............مروحم.......................................................

م787غّٓورم........................................................مدمملحّٕةمإ

م779سرملعمَلؿؿبينمِجؽملؿملمبهملم.........................................................م

م727أضطملمملثم................................................................م

م742.............................................................مغؿملغملؿ٦ّصؿملػملؿملمملم

م753................................مملمتغمل٤ّمحؿملمملة..........................

م767مصمملحنملماظغملظمل٤ّم.......................................................
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www.facebook.com/msalahfadlم
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