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« يدايزلا تالامج   » .. يمأ حور  ىلإ 

. نوكأ امنيأ  يلوح  فرفرت 

«.. ناورم و« مير »  » .. َّيلفط ىلإو 

. نانوكي امنيأ  امھلوح  يحور  فرفرت 
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، يندب تعلخو  يسفنب  ًانایحأ  تولخ  امبر 
ًالخاد نوكأف   ، مسج الب  رھوج  ينأك  ترصف 
رئاس نم  اًجراخو  اھیلإ  اًعجارو  يتاذ  يف 
ملاعلاو ملعلا  نوكأو   ، ياوس ءایشألا 

نم يتاذ  يف  ىرأو   . اًعیمج مولعملاو 
، ًابجعتم هعم  ىقبأ  ام  ءاھبلاو  نسحلا 

فيرشلا ملاعلا  نم  ينأ  كلذ  دنع  ملعأو 
ينھذب ىقرأ  كلذب  نقوأ  نیحو   . ریغص ءزج 
ةعطق ينأك  َّيلإ  لیخيو  يھلإلا  ملاعلا  ىلإ 

ام ءاھبلاو  رونلا  نم  يل  عملي  كلذ  دنعف   . هنم
. هعمس نع  ناذآلاو  هفصو  نع  نسلألا  لكت 

ةءولمم يحور  نأب  رعشأ  ينأ  بيرغلا  نمو 
. ندبلا قرافت  مل  اھنأ  عم  رونلاب 

نیطولفأ

يردنكسلا يطویسألا  فوسلیفلا 
ينانویلا
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تايوتحملا

ْحُورلا ِةَراَحَم  يف 

ءاَضَْیب ٌةََھِلإ 

ةَرْھُم

ْتمْخِس

يجوملا رحس 
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ْحُورلا ِةَراَحَم  يف 

اًحضاو ناك  فیس .» و« ةيراد »  » ةقالع تمزأت 
اذھ نیب  طبري  ام  دجوي  ال  هنأ  ةيادبلا  ذنم 

. ماقرألا عم  لمعي  وھ   . ةأرملا كلتو  لجرلا 
عیطتسي ال   ،١+١=٢ . ماقرألاب اًضيأ  شیعيو 

مل  . ةقیقحلا هذھ  راكنإ  لقاع  ناسنإ 
توصب لوقت  نأ   . اھيأرب هھجاوت  نأ  عطتست 

نأ دقتعت  اھنإ  لاعفنالا  نم  ٍلاخ  يداع 
اذھ نینثالا  نیب  دجو  نإ  عبطلاب  اذھ  . ١+١=١

هنكمیف  . نیحور نیب  يئایمیكلا  ماجسنالا 
قلق وأ  ةریح  تابذبذ  ةلوھسب  طقتلي  نأ  ًالثم 
اھنكميو  . نیتتماصلا نیتیلسعلا  اھینیع  يف 

اًّمأ هل  نوكتو   ، هحيرت  . هباذع ببس  مھفت  نأ 
. ىرخأ

ال  . ةيراد عئابط  نم  ةھجاوملا  نكت  مل 
يف نكل   . فرعت نكت  مل  اھنوكل  الإ  ءيشل 
نكت مل  فیس  نم  ىلوألا  اھجاوز  تاونس 
ةعيدو ةبیط  ةاتف  تناك   . فرعت ال  اھنأ  فرعت 

، نيرخآلا باجعإ  ىلع  لوصحلل  ىعست 
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نأ بوءدلا  اھتالواحمل  مھتكرابم  ىلع 
يتلا ةسردملا  تارظان  اضر  تزاح   . مھیضرت
تاقادص تبستكاو   . اھجرخت روف  اھب  تلمع 

نأ اھیلع  لھسلا  نم  ناك  لھ   . ترمتسا
نم ةفَّوجم  ةیقرو  سورع  اھنأ  كردت 

تاظحل هیف  رياطتت   . ءاوھ اھؤلمي   ، لخادلا
فدھلا ةددحم  ریغ  ردصملا -  ةلوھجم  نینح 

يف اھسفنب  يلتخت  امدنع  ًانایحأ  اھباتنت  - 
« ويام  ١٥  » ةیحاض يف  اھتقش  ةفرش  مالظ 
ىلع سلجت  ؟  ةراحلا فیصلا  يلایل  يف 
ءارو نم  رظنت   . ضرألا قوف  ریغص  میلك 

ةقصالتملا تايانبلا  ىلإ  ةيديدحلا  نابضقلا 
دادزي  . اياكحلاو اھسان  ىلع  ةقلغم   . ةبيرقلا
ىلإ اھینیع  عفرتف  قانتخالاب  اھساسحإ 
رمق فصن  ىلإ  لجوو  قوشب  رظنت   . ءامسلا
فنعلا اذھب  اھبلق  قدي  َمل  مھفت  الو   . يضف
يھتنت يتلا  ةظحللا  كلت  يف  رربملا  ریغ 
ةفرغ ىلإ  اھامدق  اھرجرجت   . ریبك رفصب 
نضح ىلإ  برھت  تناك  نإ  فرعت  ال   . اھمون
َِملَف الإو   . عبطلاب هبحت  تناك   . هنم وأ  فیس 
مغر تاذلاب  وھ  هنم  جاوزلا  ىلع  ترصأ 

اي امكنیب  هبش  دجوي  ال   » ؟ اھیبأ ةضراعم 
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اھحور انیع  حتفتت  لجر  لوأ  ناك  ةيراد .»
نانحلاب اھّطوح  نم  لوأ   . هدوجو ىلع 

اھل حرصي  ناكو  ةلیمج .» ةلفط  تنأ   » . اھللدو
هملعتتل ریثكلا  اھيدل   ، لعفلاب ةلفط  اھنأ 
هقدصت ةيراد  تناك   . هنم رذحتل  ریثكلاو 

ىرت تلظو   . ربكألا هتربخ  ىلإ  راھبناب  رظنتو 
اھنأ تاونس  دعب  تكردأ  ىتح  هینیعب  ایندلا 
نأ موھفم  ریغ  ساسحإب  اًمود  ةرصاحم 

تاظحللا كلت  يف   . روتبم نئاك  ملاعلا 
ةحئارو قرولا  سملمب  ذولت  تناك  ةزجاعلا 

«. ينمھفأ ال   » بتكت  . ربحلا

يف اھجاوز  نم  ىلوألا  تاونسلا  تضق 
اھنأ رذتعت   . مئاد راذتعاب  ةبوحصم  بح  ةلاح 
عنصم نم  يتآلا  بارتلا -  ةلازإب  مقت  مل 
هجولا ىلع  رجاحملاو -  ناولح  تنمسأ 

اھنأ  . حلملا دئاز  ناك  ماعطلا  نأ   . لمكألا
ناك  . لمعلا ءالمز  عم  ةیئاقلتب  تكحض 
نأ بوءد  تالواحمب  ابوحصم  اھراذتعا 
ةيراد بساحت  تأدب   . اھسفن نم  نِّسحت 
ًابلاغ ةجیتنلا  تناكو   . ماقرألا قطنمب 
ناك لب   . ةینلا ئیس  فیس  نكي  مل   . بلسلاب
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، ةربخلا ةلیلق  ةيراد  هاجت  ةیلوئسمب  رعشي 
قطنم سفنب  اھھجوي  ناك   . ءاطخألا ةریثك 

. عبرألا تاونسلا  تاذ  ةنیمأل  هھیجوت 
دمي نأ  لواحیف  ةرركتملا  اھؤاطخأ  هزفتست 
فیك مھفتو  ةيراد  ربكت  ىتح  هربص  لابح 
اھب صبرتملا  يراضلا  ملاعلا  عم  لماعتت 

. لزنملا باب  ةبتع  ىلع 

زبخلا نأ  هرابخإ  ىسنت  اھنأ  تارم  اھمال 
ىلع براق  دق  ةجالثلا  رزيرف  يف  نَّزخملا 
بھذت نأ  لامھإلا  اذھ  ءازإ  ررقو   ، دافنلا
روباطلا نأ  ةيراد  تكردأ  كانھ   . هئارشل يھ 

ىلع ةریغصلا  اھترایس  كرتت  تناك   . ليوط
. روباطلا يف  مظتنتو  زبخملا  نم  ةبرقم 
اھیف تبھذ  يتلا  ةریخألا  ةرملا  تءاجو 
ليوط راح  موي  دعب  اًفیغر  نيرشعلا  راضحإل 
اھترود مالآو  لزنملا  لمع  نم  قھرم 
اھدسجو اھباصعأ  لمحتت  مل   . ةيرھشلا

نكت مل   . لبق نم  هالمحت  دق  ام  دودشملا 
نیمئاقلا لامعلا  تارظن  ةداع  اھریثت 

ام  . ةديدجلا ةیحاضلا  يف  ءانبلا  لامعأب 
روباطلا  . ماظنلا مدع  وھ  ةرملا  كلت  اھراثأ 
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نم اًمود  كانھ  نأل  كرحتي  داكي  هناكم ال  يف 
لوأ نذأتسي  وأ  ةمدقملا  يف  فقیل  يتأي 
عنام ال   . اًفیغر نيرشع  هل  رضحیل  نیفقاولا 
نكل  . زوجع ةراج  نم  فرصتلا  اذھ  ىتأ  نإ 
يف عفدتو  اھنم  رغصأ  ةباش  يتأت  نأ 

: تسلا تاونسلا  يدعتت  ًةلفط ال  ةمدقملا 

؟! يراضح فرصت  هد  ىقب  - 

اًئیش نودھاشي  نمك  اھتخرصل  عیمجلا  رظن 
، ةیكاب لزنملا  ىلإ  تداع  امدنع   . ًاِّیّلسم

دھاشي هتدجو   ، ةبرغلا ةأطو  تحت  ةینحم 
: ًاّینوفلت همأ  ثدحيو  نويزفلتلا 

عاتبو هيإ  ينف  دقن  مولبد   . امام اي  اًعبط  ال،  - 
يللا بتكلا  ةيافك  شم   . ةیضاف يھ  هيإ !

ةرَّیغص  تنبلا   ، شلعم ؟  تیبلا اھیب  انل  ةیلام 
. ملعتت هركبو 

. موزھم عطقتم  توص  يف  ةصقلا  تحرش 
ةماستبا هھجو  ىلعو  لاق   . مھفي مل 
ةقفشلا ضعبب  ةجوزمم  عیجشت 
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: ةشھدلاو

عم يلماعتت  يملعتت  مزال  امام  اي  يراد  اي  - 
. كدعاساب انأ   . نسحأ لكشب  عمتجملا 

. تمان  . مھفلا مدع  ةصغ  ةيراد  تعلب 

* * *

نَّیبتأ ال   . كلاح مالظ  ىلع  يانیع  حتفتت 
نم قیفأ  ىتح  تاظحل  رظتنأ   . يناكم
ًالیلق دوسألا  ةدح  تفخت   . ةقیمعلا ةوفغلا 

ام يادي  سسحتت   . يانیع هداتعت  امدنع 
رجش قاروأ  اھیطغت   . ةبطر ضرأ   . يتحت

ينرصاحت  . ةفقاو ضفتنأ  ءارع .»!  » . ةفاج
كلمأ ال   . ةمخض راجشأ  عوذج  ةھاتم 
ةقناخلا ةبوطرلا  مغر   . اھمجح باعیتسا 

ىلإ نیتیفاحلا  َّيمدق  نم  ةدورب  برستت 
ال  . ةلتبملا ضرألا  قوف  ریسأ  انأو  يماظع 
. يفوخ نم  ديزت  ةوطخ  لك   . نيأ ىلإ  مھفأ 
يأ يف  ام  نئاك  نم  ام  موجھل  يعقوت  نم 
يف تباث  راجشألا  قرو   . قناخ رح   . ةظحل
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. ةروص راطإ  لخاد  هنأك  هناكم 

يتأت ال   . ةریثك نیباعث   . سیسھ تاوصأ 
اھلقثب طبھت  اھنكل   . ةباغلا ضرأ  ىلع  اًفحز 
توص ينقرتخي   . راجشألا ىلعأ  نم 
مل  . اًراسيو  . اًنیمي  . ضرألاب اھماطترا 

اًدرمتم ضفتني  يبلق  نكل   . دعب ينسملت 
ال  . ببصتي قرعلاو   . ديازتي بعر  ةدح  ىلع 
. ةبوعصب َّيمدق  لمح  رجرجأ   . سفنتأ داكأ 

ةمتعلا تھبت   . ةریحب وأ  رھن  ةفاح  ىلإ  لصأ 
ىلع لبج  ءارو  نم  يتأي  تفاخ  ءوضب  ًالیلق 
كلت يف  ظحالأ   . رھنلا نم  ىرخألا  ةیحانلا 
يف سیلأ »  » يننأك  . يتماق ةلآض  ةظحللا 
ىتمو فیك  فرعأ  ال   . بئاجعلا دالب 
ينیب لبجلا -  ةمق  قوف   . اذكھ تشمكنا 

. نئاك فقي  قیمغلا -  يئاملا  خزربلا  هنیبو 
ةسومطم هحمالم   . فیحن ليوط  لجر  دسج 

هھجو  . اھنم ةثعبنم   . ةمتعلا محر  يف 
. ناویح هجو  هل   . ققدأ  . يتیحان

اذھب دعبلا  ىلع  هترظن  لصن  ينقرتخي  اذامل 
؟ ينم ديري  اذام  ؟  يشحولا لكشلا 
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بجحي فوخلا   . ناتبلصتم  . ناتدراب يامدق 
. ءامسلا هجو  ينع 

. ةقحالتم يسافنأ   . ةعزف يمون  نم  ضفتنأ 
. يدسج قرغي  قرعلاو 

* * *

ىلوألا صصحلا  سيردت  ىلع  ةيراد  صرحت 
« ةنیمأ  » دعوم لبق  ةسردملا  نم  دوعت  ىتح 

تامھملا ءاھنإل  يفكي  تقوب  رساج » و«
بنكلا بشخ  قوف  نم  بارتلا  حيزت   . ةیمویلا

. اھسفنب هتممص  يذلا  ينبلا  كسیبارألا 
اًءوض ىقلت   . ةغرفملا ةیساحنلا  سیناوفلاو 
محفلاب ةموسرم  تاحول  ىلع  اًرتتسم 

ةلاكو ةحاسو  يلوتملا  ةباوبو  نیلبرغملل 
دعب اھل  ةيداھ »  » ةيدھ  . ةعبرملا يروغلا 
امدنع ةداعسلاب  رعشت   . رساج ةدالو 
ىلع قلعملا  لیسغلا  ةحئار  قشنتست 
ناولأ لمأتت   . ةليوطلا ءارفصلا  لابحلا 
تارایغ ضیبأو  ةیھازلا  دالوألا  سبالم 

هایم طاقن  اھنم  طقاستت   . ةیلخادلا فیس 
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، ءارضخلا رئاتسلا  لدست  امدنعو   . ةفافش
كیك ةحئار  حوفتو   . لزنملا ةرارح  أدھت 

. ءادغلا دادعإ  ءانثأ  هتزبخ  يذلا  لاقتربلا 
يف اھیلع  رمت  امدنع  ءانھ  اھتراج  كحضت 

: تقولا كلذ 

نیسمخ  . ةيراد اي  كوكملا  يز  ةلماع  ِتنإ  - 
يف  ةنالغش 

. دحاو تقو 

حئارش عم  ياشلا  نافشرت  امھو  ناكحضت 
رشق عطق  اھماسم  للختت   ، ةیبھذلا كیكلا 

. ةقیقدلا لاقتربلا 

امھیھجوو امھبخصب  نالفطلا  لخدي 
نأ لبق  ماّمحلا  ىلإ  امھب  عرست   . نیبرتملا
ىلإ نیتبیقحلا  لِخْدُت   . ءادغلل اسلجي 

. ّيسردملا ةنیمأ  بجاو  يف  رظنت   . امھتفرغ

. اھبتكم قوف  ةبولطملا  تاساركلا  عضت 
يلي رذعب  تابجاولا  ءادأ  نم  ةنیمأ  غوزت 
ةيرادو  . رساج عم  تانحاشم  لعتفت   . رخآلا

ىتح تقولا  نم  ةحسف  اھيدل  نأ  اھئبْنُت 
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. اھبتكم ىلإ  سلجت  مث   ، فصنلاو ةعبارلا 

عم صقرتو   . تیساكلا عامس  ةنیمأ  بلطتف 
اھتاسارك يف  ةيراد  رظنت  امدنع   . رساج

، ةباجم ریغ  ةلئسأ   ، لامھإ لالظ  حملت 
. ًالماك لقني  مل  اًسرد 

. ةنیمأ اي  ِكاعم  ملكتأ  هزياع  - 

. يمام اي  هويأ  - 

. انتایح لكش  راتخنب  انحإ  يتبیبح  اي  يصب  - 
ةدحاو يقبت  ِيّبِحت   . نیّتكِس كمادق  ِتناو 
تیبلا فَّضنتو  خبطت  اھتلغش  لك  تس 

ام دالوأ  ّفلختو  نويزفلتلا  ىلع  جرفتتو 
تس ينوكت  َّالو   ، باتك مھاعم  ارقت  شفرعت 
ةایح يف  رَّیغتو  اھسفن  ملعتب   . لقع اھل 
بتك اھدالوأ  عم  ارقتو  نییناتلا  سانلا 

؟ ةلیمج

صقرأو  . يمام اي  كيز  ةسِّردُم  ىقبأ  هزياع  - 
. هیلاب
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يمتھت مزال  َّالو  هدحول  يجییھ  هدو  - 
. هدك دعب  يّسرَدت  يفرعت  ناشلع  كسوردب 

؟ ةنانف يقبت  وأ 

يللا مولعلا  سرد  كل  حرشأ  اللي  بیط  - 
انأو ملقو  ةقرو  يرضح   . هدراھنلا هیتدخأ 

. ةروبسلا بیجاھ 

ام لقنت   . ةنیمأ مامأ  مامتھاب  ةيراد  سلجت 
حرش دیعت  اھكرتتو   . ةروبسلا ىلع  هبتكت 

، ةنیمأ بیجت  امدنعو   . لأستو  . مویلا سرد 
. سردلا تبعوتسا  دق  اھنأ  ةيراد  نئمطت 

املقو ةسارك  ةيراد  هیطعت   . رساج لخدي 
لمي  . سردلا ىلإ  عامتسالا  هنم  بلطتو 
هعم أرقت  نأ  ًائداھ  يقب  نإ  هدعتف   . اًعيرس

. سردلا حرش  نم  ةنیمأ  يھتنت   . ةصق
ىلإ رساج  ذخأتو   ، اھتابجاول ةيراد  اھكرتتف 

. ةشیعملا ةفرغ 

لاقو ةرحاسلا  ىلع  بدك  ویكونیب »  » املو - 
صب  ، هسولف اوقرس  بلعتلاو  ةطقلا  نإ  اھل 

. لوطتب  . لوطتب بشخلا  هریخانم  يقل 
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.. اًعبط وھو   . ةرحاسلا تكحض 

. بادك وھ  ناشلع  تلوط  هریخانم  نإ  مھف  - 

... ةسردملا حوري  ىدتبا  املو  - 

. بشخ ةسورع  شم   . دجب دلو  ىقب  - 

. ينم رتكأ  ةصقلا  ظفاح  تنإ  روُّسج  اي  - 

. ةسردملا حورأ  بحاب  نامك  انأ  - 

. لیمج خم  كدنع  دلو  تنإ  ناشلع  - 

يرجي ةكرشلا  نم  فیس  دوعي  امدنع 
. ءادغلا نیخست  دیعتو   . هوحن نالفطلا 
. امھعم بعلي  هتدھاشمب  ةيراد  عتمتست 
نیلي حمالملا  مراصلا  يرمخلا  هھجو  ناك 
امدنع اًعم  ىلوألا  امھمايأب  اھّركذي   . ذئنیح
انوكي مل   . نامألاب اھطوحيو  اھیلع  ونحي  ناك 
عانتقالا ةمئاد  تناك  ةيراد  نأل  نافلتخي 

نأ كردت  نكت  مل   . ةایحلا يف  هرظن  ةھجوب 
الإ فلتخم  هاجتا  يف  ومنت  تناك  اھیْعَو  ةرذب 
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نع عافدلا  تلواح  نإ  لادجلا  دتحي  امدنع 
رھظ قوف  رساج  بكري  امدنعو   . اھل يأر 

. ةبدجُملا امھتاشاقن  ىسانتتو  كحضت   ، هیبأ
دسفي ال  فالتخالا   . اًعم امھعامتجاب  حرفت 
يكحت  . اھب ام  اًموي  فیس  عنتقیسو   . ءایشألا

ءانھ ةرايزب  عمسي  امدنعو   . اھموي نع  هل 
: ضعتمي  ، ةریھظلا تقو 

ءانھ يف  كبجاع  يللا  هيإ  فراع  شم  - 
. تامامتھا شاھلام   . ةھفات ةدحاو  ؟  يد

ال فیس  اي  تنا  وھ   . ةلیمج ةناسنإ  سب  - 
«! ةھفاتلا  » ءانھ الو   ، ةفقثملا ةيداھ  كبجاع 

ِكارو يللا  لك  ينعي   . َىلْوأ كتیب  شم  وھ  - 
؟ صالخ صُلُخ 

شم يمأ   . ةدحولاب ةّساح  انأ  فیس  - 
. كلاجاتحم انأ   . رفاسم ايوبأو  ةدوجوم 

تایلوئسملا لك  ِكاروو  ةدحولاب  ةَّساح  - 
؟ ِكیلاوح انحاو   ، يد
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ةدحولاب سحت  نكمم   . فیس اي  طرش  شم  - 
. سانلا طسو  تناو 

يلِّدعتو كسفن  نم  يّریغت  ِتنا  يلواح  - 
. كتايولوأ

* * *

!«. يمأ - »

سبحي  . ةأجافملا ةجھب  نم  يحور  ضفتنت 
يمأ  » . سمھي داكي  الف  يتوص  عمدلا 

ئطاشلا ىلإ  نذإ  بھذت  مل  انھ .» تلازام 
نأ دب  ال   . ةليوط ةیلیل  ةلحر  يف  رخآلا 
ةفیخس ةحزم  تناك  انتلصو  يتلا  رابخألا 
قلطأ نم  امبر   . ام ةوسق  الإ  اھءارو  رربمال 
نزحلا ىدم  ملعي  نكي  مل  ةحزملا  هذھ 

نع ثحبلا  ينمھي  . ال  انل هبَّبس  يذلا  ملألاو 
حایترا  . مراع حرفب  رعشأ   . ةحزملا ردصم 

. انعم تلاز  ام  يمأ  ریخ .» لصح   » هنأ قیمع 
اھاديو  . يحور للختي  لیمجلا  اھتوص  لاز  ام 
ناللختت ناتمعانلا  ناتبيرغلا  ناتریغصلا 

20



لفسأل ىلعأ  نم  يرھظ  ناحسمت   . يرعش
ئفادلا ردخلاب  عفدت  ةئیطب  ةقیقر  ةكرحب 

ْيََدِیب اھيدي  ةيداھ »  » تھبش  ) . يحور ىلإ 
ْمل  . طقف عباصأ  عبرأ  يوحت  تناك  اھنأل  رئاط 
يھ هتأر  امك  هانيأر  لب   . ًابيرغ اًئیش  كلذ  رن 
ىلع رصي  يدج  تلعج  اھنأل  ةلیمج  ةمعن 

(. ةزیمم حبصتل  اھمیلعت  اھمامتإ 

طقف ىقبت   . رركتملا ملحلا  لیصافت  يحمنت 
. يلخاد  . يلوح  . يعم اھنأ  قيدصت  ةوشن 

زیمملا اھدلج  ةحئارو  ةحتافلا  اھل  أرقأ 
ةلفطلا اھترشب  سملمو   . يفنأ يف  ةقلاع 

. يلمانأ يف  نكاس 

* * *

ِمْتُیلا ُةَّصُغ 

، يقْلَح ُحَرَْجت 

، يعولض نیب  ِهآلا  ُّدَم  متكني 

ِملألا ُءام  ُّفجي 
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ـة. َّيسنملا ِرھقلا  ران  َقوف 

ِمْتُیلا ُةَّصغ 

، يقْلَح ُحرجت 

ِحلملا راتس  ِءارو  نم  ىَرأ 

اھِّمأ ِنْضِح  يف  اًتنب 

اھرھظ ُِتّبَر  ُتـ

، اھَرْعَش ُحَسْمت 

يسفن ُعنقأ 

نیثالثلا قوف  ينأ 

، ًةبعادم ُجاتحأ  ال 

. ٌةبذاك ِيّنأ  ُفرعأ 

ِمْتُیلا ُةَّصغ 
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؛ ِنیفصن يبلق  ُرِطَْشت 

يضاملل اًفصن 

، ْنآلل َرخآلا  فصنلاو 

ُنوكت ثیح  اھل  اًفصن 

، يل اًفصنو 

ِقالمعلا ِنرُفلا  رانب  ِنخاسلا  ِزبخلل  اًفصن 

، ٍةجاجد ریمحت  ةقطقطل 

ِءارمحلا ِةَّلسبلا 

ِقاقرلاو

يِرَّطلا ِلِخاَّدلا  نْضِح  ىلإ  لُلَّلستأ 

، ِةَّفاحلا َةشمرق  ُكرتأ 

ِمونلا ِنامأل  اًفصن 
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، يھ ـُه  ُنكست ٍلزنم  يف 

يبأ ـُه  ُنكسي

ِةبرغلا ُفيرخ  هيوغي  نأ  لبق 

. ِنطولا ُجلث  ُهُظفليو 

ِمْتُیلا ُةَّصُغ 

ًانایحأ ينیِسْنُت 

ِةفاَّفشلا ِحوُّرلا  َةَفَھْفَھ 

، يناكم قوف 

ِةیناحلا ِدیلا  ةسمل 

، يفتك ىلع 

ِقایتشالا ِجوم  يف  ىَسْنأ 

ِيّنأ
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. ًةدیحو ُتسل 

عسات حابص  ةيراد  اھتبتك  ةدیصق  فیس  أرق 
يف هتءاج   . اھمأ لیحر  دعب  اھیلع  رمي  ٍّمُأ  ِدیع 
هتملس  . نويزفلتلا مامأ  ةداتعملا  هتسلج 

اضرلا ال نم  عون  اھعومد  ىلع  بلغي   . ةقرولا
ام ًابلاغ   . ِفقوملا اذھ  لثم  يف  ةداع  رفوتي 
رظن   . ريربت  . ریسفت  . ةشقانم  . ام ةبلج  هعبتت 

: اًشھدنم اھیلإ 

لد نإ   . كمأل هد  يِضَرَملا  نینحلا  بيرغ  - 
مزال يضاملاب  قلعت  ىلع  لدي  ءيش  ىلع 
كتایح نع  ةیضار  شم  كنإ  هنم  جتنتسأ 

يدھتسا  . دقف يأ  نع  ليدب  نوكت  مزال  يللا 
يفوش  يموقو  اب 

. ِكارو يللا 

تاونسلا تاذ  ةنیمأل  هثيدح  هّجو  مث 
: ينامثلا

. خبطملا يف  امام  عم  يفقأ  يموق   . ةنیمأ - 
. كعفنت ةجاح  كل  يملعتا 
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يف اھتالاعفنا  حبكت  نأ  ةيراد  عطتست  مل 
تاراوحلا هذھ  ءانثأ   . فقاوملا هذھ  لثم 

ءایشأ هماھفإ  لواحت  تناك   . ةرركتملا
نأ اًموي  عطتست  مل   . لشفت  . قدصب اھُّسحت 
ریغ يھ  لھ   . حیحصلا ةوجفلا  ناكم  ددحت 
اھتاذ لھ  ؟  اھتاذ فیس  ماھفإ  ىلع  ةرداق 
هنكمي اًزاھج  كلمي  ال  هنإ  مأ   ، دیقعتلا اذھب 
لدجلا تھنأ  ؟  اھلاسرإ تاجوم  لابقتسا  نم 

: اھلوقب ةدیصقلا  هفشكت  ام  لوح  رئادلا 

. كوبأو كمأ  كل  يلخي  انبر  - 

كرحتي طقف  ناك   . اًِدّلبتم فیس  نكي  مل 
. هيدل حضاو  راطإ  يف  ملاعلا  رسفيو 

ىمسألا موھفملا  يھ  ةرسألا » »
قیقحتل نودوجوم  صاخشألا   . لمشألاو

قلعت عم  ًالثم  ىفانتي  يذلا  موھفملا  اذھ 
. قاروألاو اھبتكو  اھیبأو  اھتاقيدصب  ةيراد 

لاجم تسیل  اھنأ  ةيراد  نلعُت  ءایشأ 
نوكت نأ  اھنم  بلط  املاطل   . اھيدل ةمواسم 
ةسِّردُم تناك   . همأ لثم  ةلدتعم  ةیصخش 

. لمعت اھنأ  اًموي  فیس  رِعْشُت  مل  اھنكل   . اًضيأ
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ءودھو هتاجایتحا  نم  مھأ  وھ  ام  كانھ  نأ 
ةعاسلا تاقد  ىلع  طبضنملا  لزنملا 

. نولاصلا يف  ةقلعملا  ةيرثألا 

، ةيرادب هسفن  نراقي  فیس  ناك  امدنعو 
وھ ملاعلا  نأ  دیكأتلا  مئاد  ناك   . اھتفك فخت 
نأ نكمملا  نم  ناك  لجرك -  وھو -   . هتیب

ةیسدق عم  ضقانتي  لكشب  هقح  مدختسي 
ءاقدصأ هل  نوكي  نأب   . يرسألا نایكلا 
يعيراشم ىتح   » . يدانلا يف  تاسلجو 

ىلع نِّمطأ  امل  الإ  اھذفناھ  شم  ةصاخلا 
يف أرقت  ةيراد  تناك  ةرسألا .» ةمالس 
جراخلا نم  دوعي  امدنع  اًشاھدنا  هینیع 

. ةفرشلا يف  ةیلیللا  اھتسلج  يف  اھدجیف 

. اھبتكم قوف  قاروأ  يف  رثعتي  امدنع  وأ 
اھكلمت تاباجإ ال  حنمل  ةرطضم  اھنأ  رعشتف 

فیس  اھاري  ام  ًةبآك  رسفت  فیك   . دعب
؟ اھتاباتك يف 

ٌةدودسم ِحوُّرلا  ُةیبقأ 

ٌةقلغم
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ِةمتعلا يف 

ٌةءوبخم

ِةیمویلا ِةایحلا  بخص  يف 

ّماسلا ِرْدَھلا  ِةأطو  تحت 

يناسنإلا ِردھلاو 

ِءایشألا نیب  رفحلا  نم  َّرفمال  اذامل 

اھماكر نیب  َدجأ  ىتح 

؟ ةؤلؤل

* * *

نیتنسلا ىدعتي  ال  امھدحأ   . نیلفط ىرأ 
نازفاقتي  . تاونس سمخ  وأ  عبرأ  رخآلاو 

يذلا ميدقلا  تیبلا  يف  يتدج  ريرس  قوف 
ءابإب قیضلا  عراشلا  نايرش  هلكیھ  دسي 

. دحاو صخشل  يفكي   . قیض ريرسلا   . ةبیطو
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ميدق اھشیش  بشخ   ، ةليوط ةذفان  قصالي 
ةفاح نم  ىلعأ  ىلإ  اھتفاح  لصت   . كلاھتم
لك عم  فنعب  قدي  يبلق   . لیلقب ريرسلا 

. يتوص عمسأ  ال   . خرصأ  . اھتازفق نم  ةزفق 
ال  . ةذفانلا نع  ادعتبي  نأ  امھیف  خرصأ 
ًایلاع زفقي  ریغصلا  لفطلا   . َّيلإ ناعمتسي 
ىلإ لب   . ريرسلا حطس  ىلإ  هامدق  دوعت  الف 
نأ لبق  هیلإ  يبراقأ  دحأ  دي  دتمت   . جراخلا
يف هذخآ   . َّيلإ هب  فذقي   . هطقتلي  . يوھي
لفطلا نأل  يسافنأ  طقتلأ  داكأ  ال   . ينضح

اھتاذ ةظحللا  يف  ثبلي  ًالیلق ال  ربكألا  رخآلا 
. هعنم عیطتسأ  ال  رَّدقُم   . لعفلاب يوھي  نأ 
دمي نأ  اھمھفأ  ةزجعمب ال  حجني  يبيرق  نكل 
يف هطقتلي   . ةليوط اًدي  ةذفانلا  لفسأ  ىلإ 
ىتح فاخأ   . ضرألا ىلإ  ةفاسملا  فصتنم 
هدسج مظعم  ىلدتي  يذلا  يبيرق  ىلع 

. رخآلا وھ  قلزني  نأ  ءاوھلا  يف 

؟ ظاقیتسالا دعب  ىتح  ةضبقنم  لظأ  اذامل 

«. ریخ لصح  »
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اذاملو  . نیلفطلا نم  ٍّيأل  ءوس  ثدحي  مل 
ریغ اًئیش  لعفأ  مل  يننأ  يسفن  مولأ 

؟ تماصلا خارصلا 

؟ ملح ثادحأ  ىلع  ينبساحأ  فیك 

«. ينمھفأ ال   » انأ

* * *

ام هسل  ةراتسلا   . يمام اي  انھ  يدعقت  ِتنإ  - 
. ّسيوك ِكینِع  يضمغ   . شیصبت ام   ، شتحتف

تبحس مث   . لیجستلا زاھج  ةنیمأ  ترادأ 
مئاقلا دومعلا  فلخ  آبتخاو  هدي  نم  رساج 
تأدب نإ  ام   . ةعساولا ةلاصلا  فصتنم  يف 
ىتح حدصت  يكسفوكياشت  ىقیسوم 
تفقو  . اھعباصأ فارطأ  ىلع  ةنیمأ  تلخد 

: ةيراد مامأ  ةقیشر  ةیحرسم  ةكرح  يف 

. ىقب ِكینِع  يحتفا  - 

عم رودت  ةنیمأو  سامحب  ةيراد  تقفص 
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اھاديو اھعباصأ  فارطأ  ىلع  ىقیسوملا 
: ىلعأل

. ىقب َتنا  اللي  - 

رودت تذخأو  هتطقتلاف   . رَّثعتي رساج  لخد 
ىلع  . ةفرغلا ءاجرأ  يف  لیحنلا  هدسجب 
ضعب يفخت   . ةنقتم ةیسنامور  اھھجو 

: رساج رمأت  يھو  ةسارشلا 

. ىقب ِيّيز  لمعا  - 

. ةلیلج ةمھم  يف  هنأك  عاصني  رساجو 
لصافلا ءاھتنا  دنع   . كحضت ةيرادو 

ءارو ام  ىلإ  ةنیمأ  ترج  لوألا  ىقیسوملا 
مث  ، اًضرأ حطبنا  يذلا  رساج  ًةبحاس  دومعلا 

. هتخأ نم  ةمزاح  ةطخش  رثإ  ةعرسب  ماق 
: ةلاصلا بلق  ىلإ  هب  تعفدو  ٍناوث 

. كتملع ام  يز  روھمجلا  ّيیح  - 

اھقیفصت ديزيو   . قفصت ةيرادو   . لعفیف
ةقاشرب ينحنتو   . ةنیمأ هب  قحلت  امدنع 
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. ةیحتلل

؟ مكاعم صقرأ  نكمم  - 

.. يماماي ةعرسب  يّملعتت  سب  - 

ةيرادو  . ىرخأ ةرم  ىقیسوملا  ةنیمأ  ترادأ 
حیصتف  . ئطختو اھدیلقت  ةلواحمب  رھاظتت 

: ةسِّرَدُملا رود  تصمقت  يتلا  ةنیمأ 

؟! ىقب نيدعبو  - 

. ةياجلا ةرملا  حص  اھلمعاھ   . ةفسآ انأ  - 

رساج زفقي   ، ةحیحص ةكرحلا  ذِّفَنُت  امدنعو 
اًعبت ةيراد  صقرت   . ةسفانملا ةبلح  لخديو 
ضعب رِھظُت  تأدب  يتلا  ةنیمأ  تاداشرإل 

. اھيذیملت عیجشتل  بوسحملا  سمحتلا 
دیعتو هتملعتام  نایسنب  ةيراد  رھاظتت 
رساج كحضيو   . ئطاخ لكشب  تاكرحلا 

عا ـ نق يد  ـ ترت اھناعباتي  امھو  ةنیمأو 
امھب طبھت   . اھیمدق عفرتو  زفقتف   . ةيدجلا
يیحت موقتو   . رَّثعتتف  . ةیناولھب ةكرح  يف 

32



، ناكحضي امھو   . اھأطخ يرادتل  روھمجلا 
. ةيراد ىلع  امھيدسج  لقثب  نایمتريو 

يھو  . دوھجملا ةدش  نم  قحالتت  اھسافنأ 
مھتثالث كحضيو   . دحاو نآ  يف  امھنضتحت 

تدش مونلا  يف  اقرغتسا  امدنع   . ًاليوط
لمأتت يھو  تمستبا   . ءاطغلا امھیلع  ةيراد 

. ةضبلا ةيدرولا  هافشلا  ىلع  ةماستبا  لظ 

أدھ مث  هدسج  ضفتنا   . ةأجف ملاعلا  نكس 
رمق الب  ةبطر  ةلیل  يف  مالظلا  قابطإ  طسو 
لقثملا اھدسج  ةيراد  ترجرج   . موجن وأ 

. ةفرشلا نكر  يف  ضرألا  ىلع  اھناكم  ىلإ 
نم ًالیلق  لھنتل  مونلا  يف  ةبغرلا  مواقت 

ةرئادلا ةبلجلا  نم  ئدھي  هَّلع  تمصلا  قبع 
ترثآل لزنملاب  فیس  ناك  ول   . اھسأر يف 
اھاوغأ ردانلا  يلیللا  هجورخ  نكل   . مونلا

رئاود يف  نارودلا  تَّلَم   . اھعم ثيدحلاب 
ناكو  . ءيش ال  ىلإ  يضفت  ةغرفم 
ةرورضب اھلخاد  هترذب  ىمانتت  ام  ساسحإ 

دقفي يذلا  مالظلا  اذھ   . لوھجملا ةھجاوم 
هتماستبا اھھجو  دقفيو   . اھمعط ءایشألا 

كسمت  . هعم راوحلا  أدبت  نأ  تررق   . ةميدقلا
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تارم نم  سكعلا  ىلع   . اًملقو ءاضیب  ةقرو 
ىلإ اھیف  يھتنت  تناك  ةقباس -  ةديدع 
تأدب ةرملا  هذھ  اھسفن -  ءاضیبلا  ةقرولا 
ةيادبلا يف   . اھسفن بتكت  ءایشألا  ضعب 

. ةینابعث  . ةيرئاد  . طوطخلاو فورحلا  ضعب 
: اًمحل يستكت  لمجلا  اھدعب  أدبت   . ةلخادتم

نم  . اذكھ ةسعتو  ةیبصع  انأ  َِمل  فرعأ  ال  - 
؟ َتنأ نم  ؟  كانھ

الإ  . كتایح يف  ناكم  ءيش  لكل   . قنتْخأ انأ  - 
. انأ

؟ َتنأ نم  - 

نأ ضفرأ  ينكل   . يننيدئت تنأ   . سیتفن انأ  - 
. تومأ

. يدنع اًّدج  ةمھم  ِتنأ   . يتومت نأ  كديرأ  ال  - 
نم  . اًز ـ ّيح كل  دجأ  نأ  يدیب  سیل  نكل 
؟ ةسردملاو دالوألاو  لزنملا  رومأب  متھیس 

. سفنتأ  . بتكأ  . أرقأ نأ  ديرأ  - 
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ةعاس امبر   . رثكأ يتقو  مظنأ  نأ  ِكُدِعأ  - 
لبق   . حابصلا يف 

. مویلا ةيادب 

يف ةقثلا  يناكمإب  ناك  نإ  فرعأ  ال  - 
. كدوعو

. ِكدعأ - 

دعوم برق  ظاقیتسالا  دوعتت  ةيراد  تأدب 
. اًدیلو لازي  ال  مویلا  نوكي  امدنع   . دالوألا

ةفاصفصلا قوف  ًاّيرط  ىدنلا  نوكي  امدنع 
بارت راثآ  لسغي   . اھتفرشل ةسمالملا 
قلزنت  . تاقيرولا ىلع  مكارتملا  تنمسألا 
ولجتو اھدقف  نازحأ  بطرت  ةيدامر  طاقن 
اھحور ئفدي   . ةوھقلا ناجنف  كسمت   . اھتبرغ
تاعاعش  . اًروطس بتكت  امبرو   . ةرعشقملا
ضعب حيزتف   . ءایحتسا ىلع  دلوت  رون 

: ةمتعلا

ِحورلا ِّدم  نیب 
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اھِرْزَجَو

ٌةدیحو ٌةراحم  ُدقرت 

رارسألاب ىلبُح 

ِحلملا ُتاجوم  اھُفذاقتت 

ًانایحأ

. ِلافطألا ُمادقأ  اھؤطت 

نولئاجلا ةعابلاو 

ًةنولم ًابَعُل  نولمحي 

ٍتاياكحو  .. ًاناصمق

ٌنِشَخ ٌلمر  ّطغي  اھیِ

ٌنخاس

، ْتايافنو
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يلاتلا ِمویلا  َّدَم  َّنكل 

اھُلسغي  .. يتأي

اِھتَرَْشب ُضیبأ  ُحبصُي 

ًةآرم

تون َهْجَو  ُسكعت 

اًريدتسم ًاّیضف 

اًدِّدجتم

ٍةطاسبب ثدحت  ةزجعمب 

. موي َّلُك 

ُّلِظَو  . نیعبرألا ةرارحلا  ةجرد  تدعت 
دھص ةأطو  نم  ففخي  مل  ةیسمشلا 

ةحابسلا مامح  نوئلمي  لافطألا   . ةریھظلا
دبع  . عايذملا توصب  جزتمي   . مھتءارب بخصب 

. فصنلاو ةیناثلا  ةرشنو  ةاجنو  میلحلا 
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كیتسالبلا تالواطلا  لوح  تاھمألاو 
سایكأ اھقوف  دقرت   . ءاضیبلا ةريدتسملا 
باوكأو قولسملا  ضیبلاو  تاشتودنسلا 
قرعلا جزتمي   . ياشلاو ةيزاغلا  هایملا 

يف لافطألا  تازفق  نعباتي  نھو  نھتامسبب 
. مھتكرح فنعب  ةجوامتملا  ءاقرزلا  هایملا 
أرقت  . اًقاروأ ةلواطلا  ىلع  ةيراد  درفت 

«: فسوي يدعس  »

ٌّرح كنأ  فرعت  يكل   ، َكیلع نكل 

ّرحلا ْ َّلظتو 

ٍضرأ ئطوم  نم  تبثتت  نأ 

ْضرألا عفترت  يك 

ْضرألا ءانبأ  َحنمت  يك 

. ًةحنجأ

اھتیحان يرجي   . مامحلا نم  رساج  جرخي 
: ةطوف لتبملا  هدسج  ىلع  يقلتف 
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ام قرولا  ناشلع  روُّسج  اي  ةحارلاب  - 
. ِشّلبتي

هفصن نم  يھتني  داكي  ال   . اًشتودنس هیطعت 
ةكرحب ءاملا  يف  زفقيو  هكرتي  ىتح 

. اًّرھفكم فیس  يتأي   . ةيراد كحضت   . ةیناولھب
. اھبلق ضبقني 

. رح ایندلا   . قح كدنع  - 

! ةيراد اي  يدانلا  يف  نامك  كقرو  - 

؟ فیس اي  هُلامو  - 

؟ رساجو ةنیمأ  نیف  - 

. مُھا كانھ  - 

ةجاح لصحت  نكمم   . كمادق مھیلخ  أل،  - 
. بادك نیلاب  بحاص   . كلاب هدخاو  شم  ِتناو 

نيدعبو  . مھاعم نیبردملاو   . مھیلع ينیع  - 
دعقأ ينعي   . موي لك  يدانلا  يجینب  انحإ 
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؟ ةجاح شلمعا  امو  سمشلا  يف  صَّمحتا 

انبر  . عقاولا نع  ةلصفنم  ِكّنإ  كتلكشم  - 
. دالوألا ىلع  رتسي 

. باتكلا تقلغأ  دقو  ةيراد  فیس  صحفتي 
مدع نم  اًئیشو  قیضلاب  اًساسحإ  يرادُي 
هب فذقي   . هقاروأ ُّرفيو  هدي  هیلإ  دمي   . نامألا

: ةلواطلا ىلإ 

ملاعل كدشتب  ةيرظن  راكفأو  مالك  درجم  - 
لَصْوأ بحأ  ًاّیصخش  انأ   . دوجوم شم 

ام سان  ةياصو  ریغ  نم  يسفنب  ةفرعملل 
يركتفت  . مھأ ةیلمعلا  ةفرعملا   . شمھفرعا
مھفیب لود  مھیب  ةروھبم  ِتنا  يللا  نم  دحاو 
ةیلمعلا ةایحلا  تالاجم  نم  لاجم  يأ  يف 

رصاح يللا  قیضلا  يرظنلا  لاجملا  ریغ 
؟ هیف هسفن 

َّالو داقعلا  مولي  ردقي  دح  نإ  شركتفا  ام  - 
ام مھنإ  سيردإ  فسوي  َّالو  ينزاملا 

ةباتكلا يف  ریغ  ةجاح  يأ  يف  شومھفیب 

40



. بدألاو

* * *

اعماج هیلع  لطي  يذلا  عراشلا  ىرأ 
. اًریبك اًعبرم  يعافرلاو  نسح  ناطلسلا 
ال  . لیل تقولا   . ةيوق ءارفص  حیباصم  هئیضت 

كسمي يبأ   . اًدحاو اًقولخمالو   . كانھ دحأ 
. ناكملا عاستا  لوح  يتاوطخ  دوقي   . يدي

شوقنب ةفرخزملا  حورلا  باوبأ  ةماخضو 
نذآملا عافترا  عم   . ةضفلاو ساحنلا 
قرتخي  . عطقني ال  ثيدح  اھنیب   . ةلباقتملا

ال  . كارح الب  ىَّجَسملا  مالظلا  دسج  ءوضلا 
يتلا ةیلاعلا  ةيديدحلا  ةباوبلا  نم  لخدن 
روسلا ةاذاحمب  فلن  لب   . نیعماجلا روست 
ةیماخرلا ةيراسلا  يانیع  ِلّبَقُت   . ليوطلا
اھشوقنب نسح  ناطلسلا  باب  ىلع 

ةریبك ةحاس   . فلخلا يف  اندجأ   . ةبیجعلا
يشمن  . تايافنلاو بارتلاو  بوطلاب  ئلتمت 

اًتماص اًقافتا  كانھ  نأك  مدھملا  ناكملا  يف 
هكلسن نأ  دب  ال  يذلا  قيرطلا  ىلع  اننیب 
لخدنو  . ةیفلخلا عماوجلا  باوبأ  لصن  ىتح 
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ىلع رمن   ، ماكرلا قوف  انروبع  ءانثأ   . اھنم
نإو ةيواستم  تاطالب  تاذ  ةعبرم  ةحاس 
الإ نكمي  ناكملا ال  اذھ  نأ  ركفأ   . ةبرتم تناك 
مث  . فیظنت طقف  هصقني   . اًحرسم نوكي  نأ 
تالالِغ يف  سيزيإ  تانھاك  اھدعب  هلخدت 
نھسوؤر ىلع   . قوشمملا دقلا  قوف  ءاضیب 

دِّدحُت ةرھز  لك   ) ضیبألا ستوللا  ناجیت 
ةموعنب نصقري  اتلدلا .) تاءانحنا  حمالم 

ةضف عاعشو   . ةلیبن ةراثیق  ماغنأ  ىلع 
قورعلا تاذ  ةئفادلا  ةریبكلا  يبأ  دي   . رمقلا

يف ریسن   . رغصألا يدي  نضتحت  ةرفانلا 
. ميدقلا يساحنلا  بابلا  هاجتا 

عقوم رماغلا  رونلا  يعم  ىقبي  وحصأ  امدنع 
نوكسلاو يعافرلاو  نسح  ناطلسلا 

يلخاد ىقبي   . يبأ دي  ءفدو   . لیمجلا
بھذأ  . ءودھو ةنیكسو  مالسب  ساسحإ 

. يل هتاباطخ  رخآ  ةءارق  دیعأ   . يبتكم ىلإ 
يمأ حورو  هحورب  عبرألا  تاقرولا  قفخت 
قرفت لبق  اًعم  انك  امدنع  ميدقلا  انتیب  ضبنو 

. ةفاسملاو نمزلا 
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... يعم ءایشأ  ىقبت 

* * *

تاحابص لكك  يفیصلا  حابصلا  اذھ  نكي  مل 
: ةینوفلت ةملاكم  ةيداھ  نم  تقلت   . ةيراد

. بدألا ةحفص   . هدراھنلا لانروج  يحتفا  - 
. ةيراد اي  كوربم 

ْيتنجو ىلع  ةنخاسلا  عو  ــ مدلا تعباتت 
يتدیصق تحت  اھمسا  أرقت  يھو  ةيراد 

ةيداھ اھربخت  مل  موي .» لك  و« متیلا » ةَّص  «ُغـ
ىدحإ ىلإ  اھدئاصق  ضعب  تلسرأ  دق  اھنأ 

. ةديدجلا تاباتكلا  رشنب  ةمتھملا  فحصلا 

. تفرفر  . ةلقثملا حورلا  تزھ  ةأجافم  تناك 
ةحرفلاب شعتري  اھتوصو  فیس  ىلإ  ترج 

ودبت اھلعجي  نأ  لواح  ةربنب  لاق   . عومدلاو
: ةئداھ

. ةبوھوم كنإ  كش  شیفام   . يراد اي  كوربم  - 
كنذأتست ةيداھ  ضورفم  ناك  شم   .. سب
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؟! رشنلا لبق 

ةرارم يرادي  وھو  اھلاح  لمأتي  ذخأو 
. هتلئسأ ناروف  عمست  ةيراد  داكت   . ةشھدلا

يدؤت يھو  ةداعسلا  هذھب  ودبت  ال  اذامل 
رَّیغتت اذامل  ؟  ةنیمأل ركاذُتو  لزنملا  لامعأ 
نانیعلا قربتف   ، دحلا اذھ  ىلإ  اھحمالم 

ةصاخ ال ةماستبا  نع  هجولا  ريراسأ  جرفنتو 
ام اًئیش  كانھ  نأ  فرعت  تناك  ؟  نآلا الإ  اھاري 
اھتوص ةشعر  يفو  ةماستبالا  هذھ  يف 

نأ نكمي  ام  لمأتل  هعفدي   . فیس فیخي 
ناك امل  تباجتسا  نإ  ةایحلا  هیلع  نوكت 
قيرط يف  تعفدناف  ةھاَّدَنلا .»  » هیمسي

ةیساسألا اھتابجاو  نع  اًدیعب  اھذخأي 
مل ربكت .» هركب   » لمأيو  . ىلوألا اھتایلوئسمو 
اھنأو اھترسأ  بحت  اھنأ  اھتادیكأت  اًدبأ  قدصي 
ضراعت َّالأ  اھيأرب  عنتقي  مل   . اھبناجب هديرت 

اھل ةناسنإو  اًّمأو  ةجوز  اھنوك  نیب  كانھ 
. تامامتھا

ىلإ اھلصوي  ىتح  هبناجب  ةرایسلا  تبكر 
ناك  . ةكرشلا ىلإ  هقيرط  يف  ةسردملا 
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ًالئاح فقت   . ةتماص اًضيأ  يھ  تناكو   . اًتماص
تابذبذ اھتلصو  نأ  دعب  ةيرادو  ةيراد  نیب 

يھو ال  . اًّدج صاخ  موي  اذھ   . ةیفخلا هتمص 
ىنعم فیس  اھیف  للحي  تاشقانم  ءدب  ديرت 

وھ ةیعیبط .» شم  ِتنإ  : » مزَجي  . اھدوجو
ىلإ موي  لك  امھلقي  يذلا  هسفن  قيرطلا 
يتلا ةميدقلا  ةریغصلا  تویبلا   . ةرھاقلا
ةرفانتم  . نیمیلا ىلإ  ةبوطرلا  اھناردج  تلكأ 

اھنیب لصفت   . ماظتنا ریغب  ةرثانتم   . زرطلا
. ركسلا ريركتو  تنمسألا  عناصم  نخادم 

ةيدامر بحس  يف  مسلا  رابغ  نوخضي 
ضرألا نیب  كیمسلا  ءاطغلاك  درفنت 
قرزألا نوللاو  سمشلا  بجحت   . ءامسلاو
ةيرجحلا هراوسأب  ةرط  نجس   . ةكئالملاو

يف دونج  هالعأ  فقي   . ةیلاعلا ةكیمسلا 
ياشلا نوفشري  مھو  نوبءاثتي   . حلاك داوس 
برستي ةكئاش  كالسأ   . ناكملا ةحئار  لقثو 

بلق نم  يتأت  تاوصأ  عاجترا  اھنیب  نم 
يطعت  . ةیباكلا ءاقرزلا  ناردجلا  تاذ  ةمتعلا 

ىلإ رظنت   . قيرطلا نیمیل  اھرھظ  ةيراد 
لینلا ةحفص  ىلع  سيروزوأ  هجو  ساكعنا 
لقث هقوف  نم  عفدیف   . ىداھتي  . حابصلا اذھ 
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باسنيو  . باسني  . ميدقلا نزحلاو  رابغلا 
اھاديو ةحرفلاب  ضبنتف   . ةيراد قورع  لخاد 

قرو ةنوشخ  قوف  فورحلا  لكش  ناسملتت 
هنأل اھاري  ال  اًفیس »  » نأ فرعت   . ةديرجلا

. قيرطلاب لغشنم 

ِّبیطلا ِرھنلا  لثم  ُباسنأ  ِيّنأ  ول 

ىشطعلا ِضرألا  قوقش  َّلك  يورأ 

ًةمھن اًحور  ُحبصأ 

ِقشعلاب ُملحت 

ِةملكلا ِفورحل  حتفتت 

اًملح عرزت 

ِةمسبلاب ُقفخي 

... ِيّنأ ول 

دالوألا میلعت  ةركفل  ةبسنلاب   ، يراد - 

46



. قفاوم شم  انأ  ةيداھ  الیف  يف  ةحابسلا 
هد لكو   . ةیبرع نيزنبو  ريواشمو  ةلدھب 

اوملكتت اودعقتو   ، كتبحاص يلباقت  ناشلع 
ةاواسملا تاراعشو  رعشلاو  بدألا  يف 

. ةأرملا ةيرحو 

؟ ةيداھ شفوشام  هیلو  - 

. دالوألا باسح  ىلع  شم  - 

ةركفلا يھ  ام   . فیس اي  دالوألا  مھل  امو  - 
مھیب صاخ  بردم  شم   . ًالصأ مھناشلع 
يدانلا بردم  نم  نسحأ  ةيداھ  دالوأبو 

؟ لفط نيرشعب  لوغشملا 

كمھي يللا  لك   . ةكیكلت دالوألا  هدخاو  ِتنإ  - 
ةبغرلا  . ِكیف دبرعیب  يللا  شحولا  عابشإوھ 
يللا يلباقتو  ءيش  لك  يِرِْقت  كنإ 

َّمھ شوناكام  نإ  هد   . كئارآ يف  ِكوقفاوي 
يبحتب  . كسار يف  اھوعرزیب  يللا 

كنإ ساسحإلا  ِكوّدیب  ناشلع  كتابحاص 
. حص

47



نم اوقمعي  سان  لباقأ  ينإ  أطخلا  هيإو  - 
؟ يئارآب ينیقي 

مكتقنرش اوجسنت   . هسفن قالغنالا  هد  وھ  - 
يللا اومَّرجتو   ، اھاوج اوبختست  ناشلع 

. مكاعم شقفتيام 

ينات ركف  تیقل  ول   . دماج شم  يریكفت  انأ  - 
انأ  ، لصحي ام  هد  دحل  نكل  أل.  هیل   ، هب عنتقأ 

. يلاعفأو يئارآب  ةعنتقم 

. هسفن دومجلا  هد  وھ   . كل تلق  شم  - 
هزياع شم  ِتنإو  اَّنب  رمتست  ةایحلا  بعص 

. اماماي ریخلاب  كحبصي  . هللا  يریغتت

لوح فتلت   . اھلخاد ىلإ  ةيراد  بحسنت 
ال اًعومد  فزنت   . حورلا ةراحم  لخاد   . اھسفن
ةيوق دي  اھبلق  رصتعت   . توص الب  خرصت   . نیبت

. سبتحي ىتح  اھیتئر  لخدي  ءاوھلا  داكي  الف 
ةبوعصب جرخي   ، قانتخالا لبق  ةدحاو  ةظحل 
روسلا راجحأ  نم  رجح  لقث  اًفلخم   . ةديدش
بھذ نيأ   » . اھردص قوف  كیمسلا 
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«. ؟ فیس اي  ولحلا  انساسحإ 

* * *

رظنأ  . لفح  . سانلا نم  عمج  يف  انأ 
يھجو ىرأ   . لخدملا ةآرم  يف  ةفداصملاب 

ءزج لك   . يلوط لكشب  نیفصن  اًموسقم 
. رخآلا ءزجلا  نع  ةفلتخم  حمالم  لمحي 

فرعأ ينكل   . انأ سیل  عزفم  هجو  ناءزجلاو 
بجاح وذ  رقشأ  نميألا  بناجلا   . انأ اذھ  نأ 
نیعلا  . سوق لكش  ىلع  ىلعأل  ٍنَثْنُم  عیفر 

، ناتعیفر ناتفشلا   . ةعساو  . ةرظنلا ةیجاجز 
بناجلا  . بجاحلا سوقت  لكش  ناذخأت 

. قماغ  . لیقث بجاح  وذ   . رمسأ رسيألا 

. ةبقاث  . ةریغص نیعلا   . نيوكتلا ّيركذ 
لیمج هنكل   . نیتفشلا ظیلغ  مفلا   . ةبقرتم
يف ءزجلا  اذھ  ينیطعي   . نيوكتلا حضاو 
اًتقو دجأ  . ال  ةبيرغ ةیسیطانغم  ةرظن  ةآرملا 
ریغ تاھجاوم  ىدافتأ  نأ  َّيلعف   . اھمھفل

تارربم حنم  اھءانثأ  َّيلع  اًمتحم  ةبولطم 
. بيرغلا هجولا  اذھ  ءارو  ببسلا  نع  ةعنقم 

يتأي  . فیس يناري  ىتح ال  يفتخأ  نأ  َّيلع 
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. ثدحتأ سانلا  نم  عمج  طسو  يناريو 
نأك  . ثدحي ًابيرغ  ءيش  ال  نأ  رھاظتأ 

ال يننأك   . اًدوجوم سیل  مسقنملا  يھجو 
. َّيلع أرط  ریغت  يأ  كردأ 

. يبلق رصھي  فوخلا 

* * *

رابغ بحس  ضبرت   . يدامرلا دملا  عفتري 
نینیعلا يذ  تون  هجو  قوف  تنمسألا 

ةيراد ىسنت   . ئفطني  . نْيَوالْحَكلا نيواقرزلا 
اھتداعك ةذفانلا  بعادت  أتفت  ال   . ةفاصفصلا

. ةیفیص ةبوطرب  عَّبشُملا  ءاوھلا  نوكس  مغر 
ضماغ لمأ  اھبعادي   . ةوھقلا ناجنف  كسمُت 

نكر ىلإ  ناھبحلاو  نبلا  ةحئار  اھلمحت  نأ 
اھتقرو كسمت   . ةركاذلا ناكرأ  نم  ٍّيصق 

: سیتفن رضحتست   . ملقلاو ءاضیبلا 

اذھ نم  صلختلا  عیطتسأ  ول  ىنمتأ  - 
الف  . يردص ىلع  قبطي   . بنذلاب ساسحإلا 

. سفنتأ داكأ 
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. نیعقوتت امم  عرسأب  اذھ  ثدحیس  - 

؟ كلاح فیك  - 

. سأب ال  - 

. اًمامت ينع  ةیضار  تسل  - 

فرعأ  ، طبضلاب اذھ  لوقأ  نأ  عیطتسأ  ال  - 
. سأيأ نل  ينكل   . طوغض تحت  نیحزرت  كنأ 

. كحورل لبقتسم  الف  اذھ  ثدح  نإ 

ركذتأ تلز  ام   . يسأیت كديرأ  ال   . فرعأ - 
ىتح اًریكبت  رثكأ  ظقیتسأس   . يدوعو

. بتكأ امبرو   . يقتلن

انھ امود  يننيدجتسو   . كتاردق يف  قثأ  - 
. كتدناسمل

. يسأر يف  ةبلجلا  أدھت  ول  ىنمتأ   . فرعأ - 
نیفرعتأ  ، يتضاير ةسراممل  نآلا  موقأس 

؟ كل يسوقط  نم  ءزج  اھنأ 
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. يرمتسا  . اًفلس هملعأ  امب  ينيربخت  ال  - 

. لعفأس - 

يف رثأتي  ال  طاشنب  اھموي  ةيراد  أدبتو 
ال تابجاو  كانھ   ، ةیسفنلا اھتلاحب  بلغألا 
. اھزاجنإ نم  دبال  لامعأو  اھئادأ  نم  دب 

قاروأ حیحصتو  لزنملا  لامعأ  ءاھنإ  لواحت 
ةدوع لبق  نیتعاس  رخَّدت  ىتح  ؛  ذیمالتلا

. أرقت  . اھل ٌتقو   . ةسردملا نم  رساجو  ةنیمأ 
عفتري يذلا  وھ  تقولا  اذھ  نأ  فرعت   . بتكت
بتكت نأ  دعب   . ءایشألا قوف  ومستف   . اھب
نوكي تقو  يف  اھرھظتل  اھتاقيرو  ّبخت  ئِ
رھظیف  ، ةدیج ةیجازم  ةلاح  يف  فیس 

: نالداجتي الو  ميدقلا  هھجو 

َتماصلا َروفصعلا  نإ  لاق  نم 

ًابھذ ُلكأي 

َئلآلو ًاتوقاي  ُلكأي 

َضیبأ ٍذیبنب  ُّمحتسي 
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ٍءودھ يف  وفغيو 

ِِهتوخإ ِشير  نم  ٍشارف  ىلع 

ةيديدحلا ِنابضقلا  فلخ 

َروفصعلا نإ 

ُلكأي

؟ ةيرح

يف ةلئسأ  أرقتف   . اھینیع يف  فیس  رظني 
! اًقاروأ ًابتك ! ؟  ةرملا هذھ  نیئبخت  اذام   . هینیع
ٌكلم ِتنأو  ِكنم  لكأت  ءایشألا  هذھ  اًراكفأ !
سفن ملع  نیئرقت  ال  اذامل   . ةرسألا هذھل 
اذامل ؟  تاياورو اًراعشأ  نیئرقت  املثم  لفطلا 
نكت مل  ؟  نامألا مدعب  سحأ  اًمود  يننیكرتت 
نكي مل   . ام قلقل  اًردصم  اًموي  يمأ 
كيدل ِتنأو   . رخآ ءيش  اھیف  ينمحازي 
ىلإ اًمود  يضفت   . تاشاقن ترركت   . ُءایشأ

: اھسفن تاياھنلا 
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. يتبیبح اي  تاردقلا  ةدودحم  ِتنإ   . يراد - 
نإ رھظي   . كسفن نم  ينِّسحت  هزياع  شم 
. هاعم شياعتأو  كفعض  لبقأ  مزال  يللا  انأ 

ةدودحمو فیس  اي  هد  هلمعاب  يللا  لك  - 
. دالوأ  . ةسردم  . خیبط  . فیظنت  . تاردقلا

صصقلا ةيارقو  دالوألا  ةضاير   . تاتروت
؟ مھیل

كفوشأ ينیلخیب  يللا  ديدحتلاب  هد  وھ  - 
امل  . بادك نیلاب  بحاص   . تاردقلا ةدودحم 
هد عاتبلا  اومظنتو  ةسردملا  يف  يلغتشتب 

راكفألا نم  هریغو  يفاقثلا » يدانلا  »
لوغشم ىقبیب  كخم   ، ةئيرجلا ةیعوطتلا 

. تیبلا يف  ِتناو  ىتح 

. فیس اي  ةجاح  يأ  يف  ةرصقم  شم  انأ  - 

اي حور  ریغ  نم  تاجاحلا  يلمعتب  ِتنا  نكل  - 
كتابجاو عم  يلماعتتب   . بلق ریغ  نم   . يراد

. تاضورفم اھنأ  ىلع 
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ول  . ةداعسلل ددحم  بلاق  ىلع  رَّودتب  َتنإ  - 
شم  . َّيف صقن  هد  ىقبي  شوھتفش  ام 

ول َّالإ  خبطملا  لغش  بحاب  ينإ  فوشتھ 
رتك نم  ينغأب  انأو  موي  صن  هیف  ينتفش 
شتنك ام  ينإ  ىسنتب  هیل   . ةداعسلا
؟ هد بحاب  شتنك  ام  ول  تايولح  لمعاھ 

يملعتت كنم  تبلط  يللا  هضرب  انأ  شم  - 
هد لمعاب  انأ  وھ  ؟  كتعجشو تاتروت  يلمعت 
نیم تخبايو   . يملعتت ناشلع  شم  ؟  هیل

ينكحض الو  َّيلع  سانلا  ىََّكبو  ينّاَكب 
. َّيلع سانلا  كَّحضو 

. اھسفن لوح  فتلت   . اھلخاد ةيراد  بحسنت 
لبق عومدلا  علتبت   . حورلا ةراحم  لخاد 
ناك ًالیمج  اًساسحإ  عجارت  يكبت   . اھرامھنا

عجرتست  . ميدقلا فیس  هجو  نیبو  اھنیب 
هحور يوحت   . اھیبأ تاباطخ  نم  اًروطس 
بحلاو ةفرعملاب  فغشلاو   . اھمأ حورو 

اھل اھتكرت  ةقيرو  ةءارق  دیعت   . لامتكالاو
ام  » . ةسردملاب اھبتكم  جرد  يف  ةيداھ 
ةيراد اي  كنوفلت  دعب  ةجاح  لمعأ  شتفرع 
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. يوق َّيلع  هحقان »  » كنإل عومدلا  توصو 
اھیف كفوشب  يللا  ةيارملا  يف  صبأ  ام  لك 

. سمشلا نیع  يطغت  تاحانجلا  يقالأ 
.. تباي انبر  ةمعن  ىلع  يرطبتت  يعوإ 
نإو تناص  يتنص  نإ   ، كتاحانج كتاحانج 

يلِیّتعب يللا  يتنإ  شم   . تناخ يتنخ 
ةنانف ينإ  قدصأ  ينیتلخو  يد  ةتودحلا 
يل يسوب  ؟  يتاحولل ضراعم  لمعأو 
كلذ ادع  امیفو   . ةریغصلا مناھلاو  رساج 

«. تاحانجلا ىلع  كلاب  ِيّلَخ 

. بتكلا تحت  اھبتكم  يف  ةقرولا  ةيراد  تأبخ 
ةفرغ ىلع  ترم  اھتفرغ  لخدت  نأ  لبق 
دشت  . نكرلا يف  تفاخ  ءوض  اھئیضي   . دالوألا
ِلّبقت  . نیتذوعملا امھل  أرقت   . ءاطغلا امھیلع 
مكدالوأ نإ  : » ناربج اھئیجي   . ةنیمأ ةھبج 
قاوشأ تانبو  ءانبأ  مھنإ   . مكدالوأب اوسیل 

ريرس مامأ  فقت  امدنع  «. اھسفنل ةایحلا 
معط اھناسل  فرط  ىلع  برغتست   ، رساج

قشنتستو  . هرعش يف  اھفنأ  سدت   . ام حلم 
اي  .. اذامل  » . نینذألا فلخ  هقرع  ةحئار 

«. ؟ فیس
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* * *

دوسأ رعشلا   . حمالملا يبونج  رمسأ 
يف طیشمت  الب  كورتم   . لوطلا طسوتم 

ةموسرم ةظیلغ  هافش   . يئاقلت لكش 
. ناتذفان  . ناوادوس  . ناتریغص نانیع   . ةقدب

نابجاحو  . ىلعأل ةینثنم  ةفیثك  بادھأ  تحت 
برق نع  هجولا  اذھ  لمأتأ  امدنع   . نالیقث
تيأر دقل   . ةميدق ةفلأب  ساسحإ  ينباتني 
ملسلا لفسأ  لبق ! نم  حمالملا  هذھ 

 - ةقيدحلا يف  يبأ -  لزنم  ىلإ  يدؤملا 
. يلقع ذحشي   . هلقعل بذجنأ   . ثدحتن انفقو 

يطعیل فرط  نم  صقتني  ال   . ئداھ راوح 
نم يبأ  دوعي   . ّلَمن . ال  ليوط ثيدحلا   . رخآلا

. اًكھنم ودبي   . يسكات يف  ليوطلا  هرفس 

. هوحن يرجأ   . يشمیل هسفن  ىلع  لماحتي 
ىلإ بھذأ   . لخادلا ىلإ  هدوقأو   . هنضتحأ
مامزب ذخآ   . رمسألا هجولا  عدوأل  ةقيدحلا 

: ةرارحب هدي  ىلع  طغضأ   . ةردابملا

. زیمم ناسنإ  َتنأ  مك  - 

57



قوف نیعرشم  َّيحانجب  رعشأ  وحصأ  امدنع 
امدنع فنعب  يبلق  قدي   . مویلا لیصافت 
هیلع بلغي   . ملحلا يف  يروعش  دیعتسأ 
ىلإ لِخْدُأ  نأ  ةبغرب  رعشأ   . قیمعلا حایترالا 
ىلإ جرخأ   . ةميدق ةجھب  فیس  بلق 
ةرجشو يتفاصفص  لزاغأ   . ةفرشلا

حتفأ  . ةیناوجرألا روھزلا  تاذ  هیسنابلا 
ءاوھ نم  ليوط  سََفن  ِلـ يردصو  يعارذ 

نخاسلا نبلا  ةحئارب  جوزمم  ركبلا  حابصلا 
. ديدش ءطبب  هجرخأ   . يتلابق

* * *

مونلا ةفرغ  تلخد  امدنع  ةيراد  بلق  ضبقنا 
هانیع  . اھیبأ تاباطخ  دحأ  أرقي  اًفیس  تدجوف 
نزحلا نیب  ام   . هقرتخت اًروطس  ناعباتت 
فقوت نإ  : » عومسم توصب  أرق  بضغلاو 

. كقيرط يف  ةبقع  وھ  ةءارقلا  نع  فیس 
قثأ  . بتكلا ضعب  هیلع  يحرتقاو  هیعجش 
نم هبيرقت  كناكمإب  نأ  فرعأ   . كتمكح يف 

ءودھلاب رھاظتت   . اھفوخ فنع  متكت  كملاع .»
ينیع يف  مازھنالاو  ةبرغلا  ملأ  أرقت  يھو 
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. فیس

. فیس اي  اباب  تاباوج  َّيلع  رتكتسم  َتنا  - 
. يمأ توم  دعب  يدنس  يھ  يد  قاروألا 

لكب هيإ  يلمعت  عقوتم  وھ  مھاف  شم  انأ  - 
. يد ديارجلاو  بتكلا  نم  ةروصملا  قاروألا 
. كترسأ تابجاو  يكارو  نإ  فراع  شم  وھ 
ةلكأ ةفصو  كل  تعبي  ينعي  هفوشب  ام  الإ 

. دالوألاو تیبلا  ىلع  ِكیصوي  َّالو  هولح 

ينركفیبو يتابجاو  ّدَأب  يِ ينإ  فراع  وھ  - 
. اھیل ةيافك  تقو  شيدنعم  يللا  تاجاحلاب 

. درمتلا ىلع  كضرحیب  هنإ  مث  - 

كسمتلاو  . يتاذ ةفرعم  ىلع  ينضرحیب  - 
بأ روصتت  يازإ   . اھیقالأ امل  يد  ةفرعملاب 
يف ام  لك  ؟  اھتیب مدھ  ىلع  هتنب  ضرحي 
ةيارقلا ىلع  كعجشأ  ينحصنیب  هنإ  رمألا 

. ملاعلا سفن  لخدن  ناشلع 

نيركاف  . لود نیفقثملا  شمرتحب  ام  انأ  - 
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يف مالك  درجم   . ةجاح لك  اوفرعي  مھسفن 
رعش تایبأ  ةيوشو  ةسایسلاو  بدألا 
يف مھیقالتو   ، تاناغبغبلا يز  اھوددریب 

. ةجاح شوفرعي  ام  ةیلمعلا  ةایحلا  رومأ 
هتیبرع امل  لود  نم  دحاو  ىلع  يجرفتا 

الو  . اھحلصي فرعیھ  . ال  ةمخل برضي   . لطعت
نإل طوبظم  لغش  هل  لمعیھ  يكیناكیملا 

. ةشوردلا يز  يد  ةفاقثلا   ، میشغ هلكش 

. يرظن دحاو  بناج  ىلع  لقعلا  قالغنا 
. رفص يقابلاو 

يف كرظن  ةھجو  مَّرجاب  شم  انأ  فیس  اي  - 
؟ اياعم هد  لمعتب  تنإ  هیل   . ةایحلا

كزياع  . طلغ كرظن  ةھجو  نإل  ةطاسبب  - 
انتایح الإو  ةيراد  اي  ملاعلا  ىلع  يحتفنت 

. ةلیحتسم ىقبتھ 

مھفت فیك   . دقفلاو زجعلا  عومد  ةيراد  علتبت 
ةملك لك  نوكتس  ؟  اھل اھوبأ  هینعي  ام  فیس 

نأ هنكمي  هنأ ال  هركذي   . فیسل اًھجوم  اًرجنخ 
اذھ نأ  همھفُت  فیك   . مھفلا اذھ  اھحنمي 
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؟ تارم اھتایح  ىرجم  رَّیَغ  دق  دیعبلا  لجرلا 
هتءاج  ، ةيدادعإلا ةسردملا  يف  تناك  امدنع 
اھنع ندعبي   . اھتالیمزب اھتاقالع  فعض  وكشت 
دعب اًموي  دكأتي  لازعنا  ىلإ  رمألا  اھب  يھتنیف 

. موي

ام لدب  ِتنإ  ِكیل  كرظن  شیھجوت  ام  هیل  - 
؟ سانلل هیھجوت 

.... -

. كتالیمز يف  شم  ِتنإ  ِكیف  بیعلا  نكمي  - 

؟ يازإ - 

. يدعبتب يللا  ِتنإ  كنإ  لمتحملا  نم  شم  - 
نكمي  . زازإ راوسأ  ارو  يبختستب  يللا  يتنإ 
نكمم ينات  دح  عم  ماحتلا  نم  هفياخ 
مالك ةيراد  اي  امياد  يركتفا   . لشفلاب يھتني 
حلصأ  ، هیناَّوَج حلصأ  نم  : » ميركلا كلوسر 

«. هیناَّر هللا َبـ

ملو  . راوحلا اذھ  ةيراد  ةركاذ  تطقسأ 
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اھیلع اھوبأ  هَّصق  نأ  دعب  ىتح  هركذتت 
أرط لُّوَحت  ءازإ  اھتشھد  نع  ترَّبَع  امدنع 
اھل حبصأف   . ةيدادعإلا ةلحرملا  دعب  اھیلع 

ردق دازو  تاقادص 
. يساردلا اھلیصحت 

ةيراد قاحتلا  لبق  اًروھش  بألا  رفاس  امدنع 
لالخ نم  امھنیب  ةقالعلا  تدطوت   ، ةعماجلاب

. رابخأو قاوشأ  درجم  نكت  مل   . تاباطخلا
هحور قیحر  لمحت  تناك  قاروألا  هذھ  نكل 
ىركذلاو تاياكحلا  لخاد   . تاملكلا لخاد 

دقنلا دقنو  رعشلا  تایبأو  دئارجلا  تاصاصقو 
سيدقلاو يست  وال -  ىلع  ءاوضأو  ثيدحلا 

مل ةریثك  ىرخأ  ءایشأو   ، ضرافلا نباو  رتیب 
. اھتفاثك ةقحالم  اھنیح  يف  ةيراد  عطتست 

لیخبلا عمجي  املثم  اھعِّمجُت  تناك  نكل 
مویلا داز  اھنأ  فرعي   . ةرثانتملا شورقلا 

. يتآلا

. هنمو ةيراد  نم  بضغلاب  رعشي  فیس  ناك 
ةطق نم  لوحتتل  نكت  مل  اھنأ  اًرارم  اھربخأ 
نینیعلا يذ  رمنتملا  نئاكلا  اذھ  ىلإ  ةعيدو 
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اھيدل نكي  مل  ول  دماجلا  توصلاو  نیتيرانلا 
. باوص ىلع  اھنأ  اھل  دكؤيو  اھعفدي  نم 
. مأو ةجوزك  لوألا  اھدوجو  اھیسنیف 
ِبّلق ُيـ نأل  عوفدم  هنأل  هنزح  نع  اھربخأو 
دقل  . جاردألا لخادب  ام  ىريو  اھقاروأ  يف 
نآلا لعفي  فیكف   ، ئدابملا ىلع  ىَّبرت 
هتیب يف  نكل  ؟  همأ هتملع  ام  دض  ءایشأ 

. جاردألا لخاد  رارسأ  كانھ  نكت  مل  لوألا 
الإ شاھلام  تسلا   » مھفت نأ  اھديري  ناك 
؛ هسفن نم  بضاغ  هنأ  فرعت  تناكو  اھتیب .»
ىلإ هب  صاخ  عورشمب  هملح  ققحي  مل  هنأل 
يف ةقثاو  ةيادبلا  نم  تناك   . ةفیظولا بناج 
وھو ىتح   . هراكفأل ةسمحتمو  هتاردق 
لواحت تناك   ، اھملاع نع  اًدیعب  اھعفد  لواحي 
اھیلع يمري  ناكو   . هب صاخ  ملاع  ىلإ  هعفد 
لوغشم هنھذ  نأل  ققحتلا  يف  هرخأت  ةعبت 

. اھیلعو  ، اھنم قلقو   ، اھب

* * *

راوسأ هولعت   ، كیمسلا يرجحلا  روسلا 
. ةنازنز يف  انأ   . ناكملاب طیحي   ، ةكئاش
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ةینابعث قوقش   . نول الب  ةحلاك  اھناردج 
حاورأو فُكأ  راثآ  اھقوف  رثانتت   . ءادوس

ىرأ ال  توص  فنعب  ينھباجي   . ةقوحسم
: هبحاص

. دمعلا لتقلاب  ةمھتم  تنأ  - 

؟ نم تلتق  - 

.... -

. لعفأ مل  ينإ  مسقأ   . لعفأ مل  ينكل  - 

يجوز عم   . دئارجلا يف  يروص  ىرأ 
ةلیمج تاظحل  يف  انأ  وھ  اذھ   . نیلفطلاو

دیع يفو  ئطاشلا  ىلع  اًعم  اھانیضمأ 
ينع بوتكم  وھ  ام  نكل   . لوألا ةنیمأ  دالیم 
لكش يف  عوضومو   . يقیقح ریغ   . ٍساق
ملقب لتقأ  فیك  ةئيرب .» انأ   » . تباث ريرقت 

؟ زئاج ریغ  اذھ  نأ  نومھفي  الأ  ؟  صاصر
يحور سبتحت   . ًاتوص عمسأ  ال   . خرصأ

نم رجفنأ  داكأ   . ةبوكسم ریغ  عومدب 
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مھمھفأ فیك   . يدوجو ناردج  ىلع  اھطغض 
ءاوھ ریغ  ينعمسي  دحأ  ؟ ال  انأ سیل  اذھ  نأ 

لیللا 
. ءاوخلاو  . لیقثلا

يانیع ىقبت   . ريرسلا قوف  يدسج  ضفتني 
هجو  . رجفلا لبق  ام  مالظ  ىلع  نیتحوتفم 

. ةفیثك رابغ  ةباحس  ءارو  روتسم  رمقلا 
ال يبناج  مظتنملا  فیس  سفنت  توص 
ولتأ  . ىرخأ ةرم  مونلا  عیطتسأ  ال   . ينئدھي

ُموُّیَقْلا ۚ َال ُّيَحْلا  َوُھ  َِّالإ  َِلإ  َهٰ ُهَّللا َال  : ) يسفنل
ِتاَواَمَّسلا ِيف  اَم  ُهَّل  ٌمَْون ۚ  َالَو  ٌةَنِس  ُهُذُخَْأت 

َِّالإ ُهَدنِع  ُعَفَْشي  يِذَّلا  اَذ  نَم  ِضَْرْألا ۗ  ِيف  اَمَو 
َالَو ْمُھَفْلَخ ۖ  اَمَو  ْمِھيِدَْيأ  َنَْیب  اَم  َُملَْعي  ِِهنِْذِإب ۚ 
َءاَش ۚ اَِمب  َِّالإ  ِهِمْلِع  ْنِّم  ٍءْيَِشب  َنوُطیِحُي 

ُهُدوَُئي َالَو  َضَْرْألاَو ۖ  ِتاَواَمَّسلا  ُهُّیِسْرُك  َعِسَو 
(. . ُمیِظَعْلا ُِّيلَعْلا  َوُھَو  اَمُھُظْفِح ۚ 

ركذأ انأو  فیس  نیبج  لبقأ   . ًالیلق أدھأ 
. ميدقلا نانحلا 

. مھتفرغ يف  دالوألا  ىلع  نئمطأل  بھذأ 
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. امھیسأر ِلّب  ـ َقأ نأ  دعب  ءاطغلا  مھیلع  دشأ 
. ءيربلا قرعلا  ةحئار  قشنتسأو 

* * *

وھ ةسردملا  يف  ةيراد  تاقوأ  عتمأ  ناك 
ذیمالتلا طقف  هیتأي  يفاقثلا .» يدانلا   » تقو
ةحاسم  . ةرح ةصح  هنأل  نومتھملا 
ماظنلاو جھنملا  دویق  ىلع  درمتت  تاعادبإل 

، تعام نع  ةيراد  مھثدحت   . تاضورفملاو
. اھسأر قوف  ةشير  لمحت   ، ةقیقحلا ةھلإ 
ةھلإ سيزيإو  ؟  ةباتكلا ةشير  يھ  لھ 
هجو  . رْحِّسلاو ةباتكلاو  رعشلاو  ةعیبطلا 

ام ىرُت   . سیتفنو  . ةوقلاب رئافلا  ةایحلا 
هجوو ةباتكلل  ةھلإ  اھنوك  نیب  ةقالعلا 
رعشو جالحلا » ةاسأم   » مھعم أرقت  ؟  ةؤبللا

اھل نوءرقي   . يرصملا نونلا  يذو  ستیي  و. ب 
ّظنُيو نومِ  . ةصقو رعش  نم  هوبتك  ام 

قشع نع  مھثدحت   . مھتاحولل ضراعم 
قدصلا  . قدصلا ىنعمو  ةقیقحلاو  ةایحلا 
ةفرعم لبق  تاذلا  ةفرعم   . الوأ سفنلا  عم 

مھشاھدنا ةحرف  عم  عجرتست   . ملاعلا
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. مھتاباتك نوِلّلحُي   . ىلوألا اھتشھد 
: هتبتك ام  رخآل  مھدقنب  عتمتستو 

لخادلا يف  ُریغصلا  ُّينجلا 

ةواقش ُّهلك   .. ةماقلا ُلیئض  ٌتيرفع 

ُّقدي  .. ُّقدي  .. ُّقدي

هاَّوج نم  مقمقلا  ىلع  ُّقدي 

حورلا َناردج  ُشدخي 

ُبثاوتي  .. ُریطي  .. ُزفقي

اًراعشأ أرقي   .. ُقلزني  .. ُملحي

َسمشلا ُثِّدحي 

رمقلا لزاغي 

َنَّولملا َجاجزلا  ُقشعي 
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عماجلا ُناردجو 

ءامسلا ىلع  ٌةحوتفم 

ماخر نم  ُریفاون 

قِّقَشُتملا بشخلا  ةحئارو 

يتسكاعم ُّلمي  ال 

يقيرط يف  يمري 

اًمالقأ  .. اًقرو

.. اوروصتو

ُهَِقلْطأ نأ  ينم  بلطي 

ٍّيدبأ نجس  نم 

! مقمقلا ناردج  لخاد 

. هتيادب يف  مویلاو  اھسيردت  ةيراد  تھنأ 
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ةيداھ لزنم  ىلإ  ةرايز  سلتخت  نأ  تررقف 
كرتت  . لزنملا ىلإ  ةدوعلا  لبق  يداعملا  يف 

. ةقمنملا ةریغصلا  ةقيدحلا  جراخ  اھترایس 
ىلإ عماللا  ورألا  بابلا  نم  فلدت  نإ  ام 
اھذخأت ىتح  ةقینألا  ةطیسبلا  ةلاصلا 
ةریغصلا ةیجاجزلا  ةفرشلا  ىلإ  اھامدق 

رودلا يف  اًمسرم  ةيداھ  اھتذختا  يتلا 
ةيوق سمش  اھقرتخت   . لزنملل ثلاثلا 

اھشاشعأب ةقیتعلا  زیمجلا  ةرجش  رضخأو 
نأ عقوتي  الف  تیبلا  ماظن  َري  نم   . ةيرسلا

. نونجلا نم  ردقلا  اذھ  يوحت  ةفرشلا 
ىلع بتكلاو  ناولألا  بیبانأو  تاحوللا 

يئابرھكلا داربلا   . ضرألا قوفو  ففرألا 
تافافلو محفلا  مالقألاو  ةتیلابلا  راوجب 
ركسلاو نبلاو  ياشلا  تانامطربو   . لاوتلا
يفكي ناكملا   . ىصحلاو لمرلا  بلع  راوجب 
ةيراد شرتفت   . بسحف نیصخش  سولجل 
ناطیغ رضخأب  نولملا  میلكلا  قوف  ضرألا 

. ةيرصم ةيرق 

ىلع يجیت  ام   . ضرألا ةدعق  ِتنإ  ةيواغ  - 
. يسركلا
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ةبكركلا بحاب  ةيداھ  اي  هفراع  ِتنا  ام  - 
ةحوللا نیف   . كمسرم يف  ةیناسنإلا 

؟ ةديدجلا

ةحول ٥٠*٧٠ لماحلا  قوف  ةيداھ  تعضو 
وذ بحاش  يدامر  روفصع   . لاوت ىلع  تيز 

ةحوللا نكر  يف   . رفصألا تاجردب  تاشير 
راط دق  روفصعلاو   . ةروسكم ةيديدح  نابضق 
ناولأ ءودھ  رسكي   . صفقلا جراخ  هوتل 
يدامرلاو يوامسلا  قرزألا  ةدرابلا -  ةحوللا 

نم طقاستت  ةریبك  ةنخاس  ءامد  طاقن  - 
انیع  . ةيراد عسلتف   . روسكملا رسيألا  حانجلا 

. ةقئارلا ءامسلا  ىلع  ناتتبثم  روفصعلا 
. عفتري نميألا  حانجلاو 

. ةيداھ اي  يوق  ةنيزح  - 

. اناوج يللا  عجولا  توص  ریغ  هيإ  نفلا  - 

لالخ نم  نارظنتو  ةوھقلا  نافشرت  اتذخأ 
لخاد ریفاصعلا  شاشعأ  ىلع  جاجزلا 
هعضت ًاتاتُف  زبخلا  ةيداھ  ّطقُت  عِ  . ةزیمجلا
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ضعب أتفت  ال   . هكرتتو  . ةذفانلا ةفاح  ىلع 
ةيراد حملت   . هطاقتلال دفاوتت  ریفاصعلا 

. ئداھلا عراشلا  ةیصان  ىلع  ءادوس  ةرایس 
تسیل اھنأ  كردتو   . تاظحل  . اھحمالم رتوتتف 
هاجتا ةيداھ  عبتت  امدنع   ، فیس ةرایس 

. ةيراد انیع  عمدتو   . مھفت اھتارظن 

دحل اياوج  هد  فوخلاب  ةشياع  لضفاھ  - 
؟! ىتمإ

فیس ةرایس  ىرتف  لزنملا  ىلإ  ةيراد  دوعتو 
كرتي  . هدعوم لبق  داع  دقل   . ةيانبلا مامأ 
همأ  ةثداحمو  نويزفلتلا  ةدھاشم  فیس 

: نوفلتلا ىلع 

؟ حبصلا ةدراھنلا  ةيداھل  يتحر  - 

؟ هیل  .... أل - 

ةیبرعلا هقياس  كفاش  يبحاص  دحاو  - 
. اھتیب ةیحان 

.. شلصحام - 
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ىلع  ، وھو  . قيدصتلا مدع  هینیع  يف  ىرت 
. ىلوألا اھتلوفط  نع  ثحبي   ، سأیلا ةفاح 
فیس كسمي   . فوخلا تمَّلعت  دقو   . تمصت

. ناونعلا ىلإ  رظني   . هھجو ىلع  ًابولقم  ًاباتك 

؟ هد هيإ  - 

. تیلیم تیكل  ةیسنجلا » ةسایسلا  - »

؟ هد هيإ  باتك  - 

خيرات شقانیب  هد   . حضاف باتك  شم  - 
يف برغلا  يف  ةیئاسنلا  ةكرحلا 
قح ىلع  لوصحلل  ةأرملا  برح   . تاینیتسلا

. تيوصتلاو میلعتلا 

. كلوھتّيدا اًعبط  ةيداھ  - 

؟ ةلكشملا هيإ   . ىیحي ىنم  ةروتكدلا  أل.  - 

. ِكیلع يد  بتكلا  ریثأت  ةكردم  شم  ِتنإ  - 
رَّیغ هنأك  ةجرد  يلوحتتو ١٨٠  باتك  يرقت 

. كلقع
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. هدك لمعتب  بتكلا  ضعب  - 

. ةیصخش شیكدنعم  ةناسنإ  ِتنإ  ىقبي  - 
انأ مث   . كرَّیغي نكمم  باتك  وأ  صخش  يأ 
ىلع بتكلا  يبلقتب  هیل  مھاف  شم 

. هدك رتكأ  يھابتنا  تفلتب  ؟  اھرھظ

.. ةفدص - 

!«. ةیعیبط شم  ِتنإ   » . فكب اًّفَك  فیس  طبخي 
فتلت  . حورلا ةراحم  لخاد  ةيراد  وطختف 

الو  . ميدقلا فیس  هجو  دقتفت   . اھسفن لوح 
تاباطخ رخآ  ئبخُت   . هدادرتسال اًقيرط  فرعت 

باب اھیلع  قلغت   . اھسبالم لخاد  اھیبأ 
اًروطس أرقتو   . اھل ًاناكم  حلصي  امبر   . مامحلا
مكارت ضفني  ًاّیقن  ءاوھ  اھردص  يف  خفنت 
ةفاصفص تاقيرو  قوف  نم  تنمسألا  رابغ 

. حورلا

يلعلا يوقلا  مسب هللا 

ریبخلا میكحلا  وھو  هدابع  قوف  رھاقلا 

73



ةلیلجلا ةلیمجلا  يتنوزامأ 

الو  ، ءامسلا نانع  ىتح  كسأرب  يخمشا 
، ءافعضلا بحي  يوقلا ال  كبر  نأ  نع  يلفغت 
يف كنأ  ينقیتو   ، ةایحلا رسب  كردص  يئلما 
هذھ نأو   ، ةَّرح كاَّوس  يذلا  هللا  ةرضح 
تبأ نأ  دعب  اھتلمح  يتلا  هتنامأ  يھ  ةيرحلا 

اھنلمحي نأ  لابجلاو  ضرألاو  تاوامسلا 
ضرتعي نمل  يلوقو   ، اھنم نقفشأو 

. الو الو  ال  قيرطلا :

، اھركنيو ةمعنلاب  فرتعي  نم ال  ٌّيعد  ٌلوُھَج 
لالغألا عضي  نأ  ديري  نم  ءاوھلا  هؤلم  ٌفَّوجم 
كبھري هنإ   . نيرخآلا قانعأو  يديأ  يف 
مدھو  ، دالوألا تتشتو   ، قالطلا ةملكب 
رھاظت درجم  ترھاظت -  كنأ  ول  نكل   . تیبلا

نم بحن  ال  كعم  انأو  كنأ  فرعأ  انأف  طقف - 
ةالابملا مدع  ترھظأ  كنأ  ول   ، اًئیش كلذ 

. عجارتل

. مھیطغت  . دالوألا ةفرغ  ةيراد  لخدت 
ةصغ اھئجافت   . ةنیمأ رعش  دِّسمت   . مھِلّبَقُتو
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يف بيرقلا  دغلا  حلم  ةغرغرو  قلحلا  يف 
. نیتبعتملا اھینیع 

* * *

نانیعلا  . هسفن رمسألا  هجولا   . هارأو  . ينارأ
دسجلا  . ناتئفادلا ناتبقاثلا  ناوادوسلا 
هسفن ساسحإلا   . هسفن لیحنلا  ليوطلا 
سلجن  . ملاعلا دوجو  رمعب  ةميدق  ةفلأب 
ةسینك مامأ   . ةرئاد يف  عراشلا  ضرأ  ىلع 

تیب نم  برقلاب   ) كلامزلا يف  يلشعرملا 
، ءاقدصألا نم  ةریبك  ةعومجم  طسو  َّيََوبأ .)
ءفد ناكملا  نوكس  ىلع  میخي   . يبأ مھنیب 
نم ثعبنت  لدنصلا  روخب  ةحئارو   . رعاشملا
بلق تاذ  ةیلاعلا  اھتبقو   ، ةسینكلا ناردج 
هینیع نم  لاسني   . اًحیسم لمحت   . قرزأ

الب  ، اھتاذ ةظحللا  يف  انالك  ررقي   . دعوو نزح 
. فقن  . مادقألا ىلع  ةلوج  ذخأن  نأ   ، تاملك
ىلع  . عنامي يبأ ال   . ًانذأتسم يبأ  َّيلإ  رظني 

. ةركفلاب بیحرت  ةعملب  هانیع  حوبت   . سكعلا
قوف ىنمیلا  هعارذ  عضي   . كلذ يندعسي 
هرصخ لوح  ىرسیلا  يعارذ  فلأ   . يفتك
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هاجتا يف  اھسفن  ةوطخلاب  ریسن   . لیحنلا
هحور روضح  ينفلي   . ادفلا يبأ  شینروك 
محل يف  يسأر  نفدأ   . يلخاد  . يلوح
رعشأ  . هأفد قشنتسأ   . ينبلا هتبقر 
ىلإ لصن  امدنع   . َّيحانج قیلحت  ناقفخب 
ىرأ ال   . كیمسلا يرجحلا  شینروكلا  روس 
رظني  . ةظحللا لخاد  انأ   . هیلإ رظنأ  ال   . ءاملا
اھعمسأ يتلا  ةدیحولا  ةلمجلا  قطني   . َّيلإ

: يمالحأ لك  يف  هنم 

شعفنیم يل : لوقي  اًمياد  ناك  ِكوبأ  - 
نع  الإ  ِكلَّصوأ 

. كلقع قيرط 

يلوح رياطتملا  روعشلا  اذھ  ىقبيو   . وحصأ
ةظحل رثانتملا  ضیبألا  روفصعلا  بغزك 
ةفرشلا ىلإ  بھذأ   . سمشلاب هماحتلا 
سملأ  . ةمتعلا محر  نم  رجفلا  قاثبنا  تقو 
اھتاقيرو ىدحإ  ِلّبَقأ   . ةفاصفصلا عورف 

. بتكأو  . سیتفن ينیتأت   . ةبرتملا

* * *
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تاياھن سمش  تقرتخا   . ًالیمج اًحابص  ناك 
. تاسردملا ةفرغ  ذفاون  جاجز  فیصلا 
ىلع سكعنا  ةجھبلا  نم  اًّوج  تقلطأ 
اھنزھجي ةنخاسلا  ةوھقلا  ةحئارو  نھتاكحض 
تامیغلا مغر   ، ةيراد تناك   . ةفرغلا نكر  يف 

امبر وأ  ىسنت -   ، حورلا ءامس  يف  ةيدامرلا 
. نھعم عمتجت  امدنع  ریثكلا  ىسانتت - 

اھانیع  . لیحنلا اھدسجب  ةيداھ  ةصاخ 
بُّثوت ناسكعت  ناتعساولا  ناوادوسلا 
ةیبطلا ةراظنلا  فلخ  نم  ةقلألا  اھحور 
میظنت ریھس  مادم  تحرتقا   . ةريدتسملا

لكش ذختي  ال  ةسردملا  يقوفتمل  لفح 
تاعادبإلل ةحاسم  نوكي  ام  ردقب  زئاوج 

. ةصق  . رعش  . سيردتلا ةئیھو  ذیمالتلل  ةرحلا 
لفحلا تابیترت  تأدب   . يلیكشت نف   . ةینغأ

هللا، ءاش  ام   » . ديدج حارتقا  لك  عم  حضتت 
وھ اذھ  ؟ .» نامك تالفحل  تقو  كدنعو 

. مداقلا شاقنلا  لخدم 

ةیساسح نع  ةيراد  تبرعأ   ، تلئُس امدنع 
ریھس مادم  تعفدنا   . اھل ةبسنلاب  فقوملا 

: اھتیئاقلتب
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ریتك ؟  ةيراد اي  هد  عضولل  يملستست  يازإ  - 
ریغ نم  هد  عونلا  نم  تارارق  اودخایب  اننم 

. ةریبكو ةریغص  لك  يف  جاوزألل  عوجرلا 

ةدح نم  فِّفَخُت  ىتح  ةكحض  ةيراد  تبصتغا 
بلق يف   . تايرخألا تارظن  ءازإ  اھرتوت 
ترج  ، دسلا رادج  يف  خرش  ثدح   ، اھتكحض
كحضلا نیب  حجرأتملا  مفلا  شعتراو   . عومد

دمت يھو  تلاق   . اھفتك ةيداھ  تتبر   . ءاكبلاو
: ًاّیقرو ًاليدنم  اھیلإ 

. نمت يعولل   . ةيراد اي  نمت  يعولل  - 

نم عَّرفت   . عقوتملا شاقنلا  راد  لزنملا  يف 
اھبح ىلإ  لفحلا  ىلع  فیس  تاضارتعا 
ةلفط نع  اھینیع  يف  ثحبي  وھو   ، اھسفنل

: وبخي نامألاب  ساسحإو  ةدیعب 

؟ شینبحأ ام  هیلو  - 

. ةینانأ يد  - 

ام ول   . ةینانألل لداعم  شم  تاذلا  بح  - 

78



نوكأ شتفرع  ام  ول   . ينبحأ شتردق 
ةیساسألا يتاجایتحا  عبشأو  يسفن 

. نيرخآلا ّدأ  يِ ردقاھ  شم   ، ةناسنإك

ءاطعلا  . طورشم شم  كئاطع  نوكي  مزال  - 
يِّسحت يلاتلابو  يدت   . عابشإ هتاذ  دح  يف 

. ءاطع مألا   . سكعلا شم   . كسفن نع  اضرلاب 

امل  . ةسیعت انأو  نيرخآلا  ّدأ  يِ شردقأ  ام  - 
نوكأب  ، رعش بتكاب  امل   ، ينيذغي باتك  ارقأ 
اھیمستب هیل   . ّدأو يِ  . يتالاح نسحأ  يف 

انبر ةدارإل  ذیفنت  سفنلا  عم  قدصلا  ؟  ةینانأ
. انلالخ نم   . انیف

ةبترتم كتايولوأ  . ةداعلاك كسفنب  يدتبتب  - 
يركتفت ؟  ةعاس ماك  مویلا   . ينانأ لكشب 

، ةرعاشو ةسردمو  ةجوزو  مأ  ينوكت  يازإ 
؟ ةظحللا سفن  يف  نوكلا  رَّیغت  هزياع 

 . باذك نیلاب  بحاص 
.. ةثالث بحاصو 

ىلع يبعش  لثم  عم  لماعتتب  هیل   . بدك - 
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. فیس اي  ةلجؤم  يمالحأ   . سدقم صن  هنإ 
شم دالوألا   .. هُتلِّجأ ينفلا  دقنلا  مولبد 
َّالو ةیحرسم  فوشأ  ناشلع  كل  مُھبیساب 

اوربكي امل  ملحاب   . ةودن وأ  ضرعم  رضحأ 
. هد لمعأ  ردقأ 

مھلكاشم تداز  ام  لك  اوربك  ام  لك  - 
كايافك  . كتقو لك  علبت  ام  دحل  مھتایلوئسمو 

عم انتایح  نإ  رھظي   . عقاولا نع  لاصفنا  ىقب 
. ةلیحتسم تقب  ضعب 

ةربنب اھربخأف   . ةفرشلا ىلإ  بحسنت  اھآر 
هیلإ تبھذ   . ةفرغلا يف  اھرظتني  هنأ  ةمزاح 
ةراحم لخاد   . اھسفن لوح  تفتلا  نأ  دعب 
قوف  . ةبولصم  . ةيراد دھاشت  تسلج   . حورلا
طوطخ اھدسج  لوطب  قلزنت   . ملألا ریماسم 

يف ةراحملا  طقست   . رَّثختتو  . بارتغالا مد 
بحسني  . ةيراد بلق  ضبقني   . ةمتعم ةوھ 

ةظحل رظتنت   . سیطانغملا بلق  هاجت 
. ماطترالا

* * *
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. ناتقیمعلا ناوادوسلا  هانیع   . رمسألا هھجو 
ةرظنب ينناقرتخي   . يھجو نم  ناتبيرق 

. ةلبقتم  . ةفشكتسم  . ةقیمع  . ةليوط  . ةليوط

. اھلامتكا نم  دعبأ  اًئیش  رظتنت  ال   . ةقشاع
طسو ةمئانلا  قامعألا  ىلإ  اھذافن  نم  دعبأ 

أدب دق   ، ةبآكلا رجح  لقثو   . حورجلا حیق 
نیتاھ داوس  ُتفلأ   . ردصلا قوف  نم  حزحزتي 
محتلي يفصن   . يمءوت امھنأك   . نینیعلا
نینیع دوجو  ينمھي  ال  انأ .»  » حبصأف  . يعم

، ينِلّبَقُي امدنع   . يرھظ ناقشرت  نیتبقاث 
ىقالتت  . ةظحللا ردق  وھ  اذھ  نأك   . هِلّبقأ

. بھذأف  . انیحور هافش 

. يكبأف  . ساسحإلا ينرضحي   . وحصأ
لھ  . تاعاس  . ينع اًمغر  عومدلا  لاسنت 
دوجو ةقیقحب  رعشأ  نذإ  َِمل  ؟  اًملح ناك 
يئاقتلا ةجھب  رمتست  ؟  يندمضيو  . ينفلي

« ةيراد  » يننأ ينیقي  لامتكا  ىقبي   . هب
. اًّرش سیل  هیلإ  ىعسأ  امو   . ةلیمج ةناسنإ 

لامتكالا اذھ  يداقتفا  حلم  رمھني 
سیتفن نضح  يف  يمترأ   . لیحتسملا
ةكرحب يرھظ  حسمت   . يسأر ِتّبرُت   . ئفادلا
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: بتكأو  . لفسأل ىلعأ  نم  ةئیطب  ةقیقر 

ُةميدقلا ُناردجلا  اھتيأ 

ِنوللا ةلئاح 

ِذفاونلاو ِباوبألا  ةققشم 

ٌبنعو ٌبالبل  ِكُقَّلستي 

ُلازي ام  ُرضخأ 

ُةميدقلا ُناردجلا  اھُت  ـ َّيأ

ينيِرّثَد

َةیفوصلا يمأ  َةءابع  َّيلع  ِقلأ 

ِملاعلا ِرورش  َّلك  َّنأ  ينینئمط 

ينلوطت ال 

ينيدھدھ
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َعباصأ نع  اًدیعب 

ينمھتت

ٌةرحاس ينأ 

اھُقرح ُّمتیس  ادغ 

ماعلا ِنادیملا  يف 

. ةماعلا ِتافاتُھ  ِةجرشح  َطْسَو 

مھنم ٌدحأ  ُكردي  لھ 

ينیط نأ 

ِةملكلاب اًروحسم  ًابھذ  رھصنیس 

يران نم  ٍةرارش  َّلك  َّنأ 

مھل ُثعبتس 

؟ ءاقنع َفلأ  َفلأ 
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اھب ْلزي  مل  نھفوفك 

ةریغصلا ِةلفطلا  ُعباصأ 

ِبتكلا َقاروأ  ُسَّملتت 

ةميدقو ًةنولم 

ىنعملا َرون  ُسَّسحتت 

. رادقألا حیتافمب  ُثبعت  اھ  ـ َّنأك

* * *

نأ ديرت  ال  اھنأ  ةبضاغ  ةربنب  فیس  اھربخأ 
ناك  . موي دعب  اًموي  اًدانع  دادزت  اھنإ  لب   . رَّیغََتت
اًّنیل ناك   . هیلإ تلصو  ام  ىلع  هسفن  مولي 
اھلقع نأ  ةجیتنلا   . يغبني امم  رثكأ  اھعم 
رعشلا ةباتكو  بتكلاب  ًالاغشنا  دادزي 

يف ّصقُت  رِ ال  اھنأ  حیحص   . ةيداھ تاحولو 
. ةرسألل اًكلم  حبصي  مل  اھلقع  نكل   . اھتابجاو

لدعي  » . هادي هتدسفأ  ام  حلصي  نأ  دب  ال 
نل ةيراد   . همأ دعو  امك  لياملا » لاحلا 
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نودب ةایحلا  ةرارم  تقاذ  نإ  اھتبعلب  ثَّبَشََتت 
: اھدالوأ

. سبو ةجوز  زياع  انأ  - 

ةليوطلا انزاوج  نینس  دعب  فیس  - 
عجارتأ نكمم  ينإ  ركتفت  اياعم  كترشعو 

؟ ناويد لوأ  رشن  نع 

علط  . ةياوھ درجم  عوضوملا  ركاف  تنك  انأ  - 
. ديدج ظوفحم  بیجن  كسفن  هركاف  كنإ 

... يلمأ ناك   . هد لكل  شعستت  ام  ةایحلا 

ام  . ةنامأب كملكاب  انأ   . فیس اي  شلمأت  ام  - 
. شلمأت

ةأطو تحت  ةدودشملا  راتوألا  تقزمت 
. ال ةيراد ىلع  فیس  اھضرف  يتلا  تاءارجإلا 

ةلواحم يف   . رشن ال   . تانوفلت ال   . ءاقدصأ
ىلع هتضبق  ىلع  ءاقبإلل  ةریخأ  ةتیمتسم 
تأدبو بالودلا  تحتف   . ةعدصتملا ةقالعلا 

: تخرص  . اھسبالم ضعب  ةبیقحلا  يف  فذقت 
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ناشلع تتاف  يللا  نینسلا  لك  تبراح  انأ  - 
ةدحاو هسفنتتب  يللا  نم  رتكأ  اوھ  ةيوش 
يتقولد ياج   . سب ةجوز   . ةيداع تس 

شم  . هد ىندألا  دحلا  نم  ىتح  ينمرحت 
، فیس اي  هد  لكشلاب  ناسنإ  رھقت  نكمم 

. كبحیھ هنإ  ركاف  لضفتو 

يف رفصألا  يصیمق  هدخاو  ِتنإ   . هد هيإ  - 
؟ كمودھ

. ةبیقحلا جراخ  صیمقلاب  تفذق 

لك  . فیس اي  دالوألا  كلابياس  شم  انأ  - 
. ةيوش حاترت  مزال  يباصعأ  نإ  عوضوملا 

. ملكتن ردقن  نكمي 

يدخات ىتمإ  يجیتھو   . يشام  . يشام - 
؟ كبتك

..... -

رخآ ىمر  نم  ةقثب  بابلا -  فیس  قلغأ 
ةنیمأو رساج  هقبس  نأ  دعب  ةبعللا -  قاروأ 
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نالفطلا اھاري  نأ  ديرت  ال   . ةرایسلا ىلإ 
ناردج ىلإ  رظنلا  ىدافتت   . اھتبیقح مزحت 

. عومدلاو حرفلا  روص  اھیلع   . اھتھركو اھتَّبحأ 
رساجو ةنیمأ  بعل  نع  اھینیع  دعبُت 
بالودلا اھلخدأ  لھ   » . ةرثانتملا امھسبالمو 
تاساركو ةریغصلا  ةيذحألا  ؟ .»! نآلا

. لاصلصلاو نولملا  قرولاو  ةسردملا 
كرحت ال   . اھناكم يف  ةسبیتم  ةفاصفصلاو 
اھتَّدجَو ةنیمأ   . بابلا سرجب  تئجوف   . اًنكاس

مأ اھتھجاو   . ءایشألا ضعب  طاقتلال  اتداع  دق 
يفشتلا نیب  ناحجرأتت  نینیعب  فیس 

. نالأست ةنیمأ  انیعو   . حایترالاو

دعقأو موي  ماك  تیبلا  بیساھ  انأ   . ةنیمأ - 
. هُصَّلَخأ ةجاتحم  لغش  يدنع   . ودج دنع 

؟ امام اي  كلَّعَز  دح  هیف  - 

تناك نإو   . حلملا ريدھ  مامأ  فنعب  تفقو 
: اھینیع يف  تناب  دق  هتعمل 

؟ اماماي كلَّعَز  اباب  - 
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......... -

* * *
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ءاَضَْیب ٌةََھِلإ 

قودنصو اھسبالم  ةبیقح  ةيراد  تلخدأ 
. ميدق طئاحلا  ءالط   . اھمأ ةفرغ  يف  اھبتك 

ةفرغلا بابل  قصالملا  رادجلا  لكآت   . رفصُم
نم لزنملا  ّولُخو  تاونسلا  ةبوطر  ریثأت  نم 
تاقبط اھیطغت  ةفرغلا  ثاثأ  عطق   . هتبحاص
ميدقلا نزحلاو   . يضقنملا رمعلا  بارت 

اھمأ فافز  ةروص  قوف   . ناكرألا يف  شّشعي 
. بالودلا يف  تايركذلا  اياقب  عبقت   . اھیبأو

تاونسلا مغر  لزت  مل   . سبالملا عطق  قوف 
. اھتحئارب ظفتحت  رشعلا 

ةعساولا اھتفرغ  تسیل  هذھ   . يھ ةبيرغ 
اھملح نول   . ضیبألا يرصعلا  ثاثألا  تاذ 

نع اًمامت  ةبيرغ  تسیل  اھنكل   . ميدقلا
تبذعتسا تاونس  اھتنضتحا  يتلا  ةفرغلا 

يف لوخدلاو   ، اھترجح نم  بورھلا  اھیف 
ناتسلا فاحللا  يذ  اھمأ  ريرس  ءفد 

. ةفاحلا ىلع  قیقر  شینروك  هّنيزي   . يدرولا
دسجلا نضتحت   . معانلا دلجلا  قبع  يف  َُدبَْلت 
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مايألا ةءارب  قمعب  مانتو   ، فلخلا نم  لیئضلا 
. ىلوألا

ىلإ بالودلا  يف  اھسبالم  ةيراد  تعضو 
ةلیلقلا بتكلا  تعضو   . اھمأ سبالم  بناج 

. ةحيرستلا ىلع  اھلمح  تعاطتسا  يتلا 
ناك  . ةفرغلا ضرأ  قوفو   ، ةآرملا لفسأ 
وحصت  . اًقرؤم ىلوألا  عیباسألا  يف  اھمون 
لواحت  . لیللا فصتنم  يف  مونلا  نم 
ينبلا ثاثألا  عطق  سملت   . ناكملا نُّي  َتـَبـ

. ةسولھ سیل  اھعقوم  ـَر  ُّيََغت نأ  دكأتت  اھنأك 
ةقصالم ةفرغ  يوحي  ال  ناكملا  اذھ  نأ 
رخآلاو ةنیمأل  دحاو   . ناريرس اھب   . اھتفرغل

: رساج توص  ىلع  مونلا  نم  وحصت   . رساجل
اھريرس نم  زفقت  امدنعو  ي .» ي  يم   .. ام »

ال  . كانھ دحأ  َّالأ  كردت  ءاملا  ةعرج  هیطعتل 
اھینیع حتفت   . اھتدحوو  . ةلیللا مالظ  الإ  ءيش 

الإ ةسداسلا   . نینفجلا ةلقثم   . حابصلا يف 
. ةسردملل نیلفطلا  ظاقیتسا  دعوم   . عبرلا
. تاشتودنسلا امھل  ّضحُت  رِ مھتدج  ىرت 
هعم فقت   . ةيانبلا ةباوب  ىلإ  رساج  بحصت 
لھ  . ةسردملا سیبوتوأ  بكري  ىتح 
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جعي موي  قاھرإ  ةمدقتملا  اّھنس  لمحتتس 
اھترسأ ءابعأ  بناج  ىلإ  نیلفط  لكاشمب 

نع ةنیمأو  رساج  لءاستي  لھ  ؟  ةیساسألا
رعشي لھ  ؟  امھعم اھدوجو  مدع  ببس 

همأ هبحصت  يذلا  دمحأ  نم  ةریغلاب  رساج 
تیكاجلا نآلا  سبلي  لھ  ؟  حابص لك 

رعشت ؟  يسردملا يزلا  قوف  يجسفنبلا 
تدقف راطق  ةطحم  حبصأ  دق  اھسأرب 

. اھضعب عم  تاراطقلا  تلخادتف  اھماظن 

. ةبلجلا طسو  تئافلا  رمعلا  ءالشأ  ترثانتو 
ىلع تاصاصقلا  ىدحإ  ىلع  اھانیع  عقت 

بح » ةدیصق   » . اھريرس مامأ  طئاحلا 
: ناجیتورب دراشتيرل 

اًّدج ٌلیمج 

حابصلا يف  َظقیتست  نأ 

اًمامت اًدیحو 

اَم ٍصخشل  َلوقت  نأ  َكیلع  َنوكي  نأ  نود 
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ُهُّبحت كَّنإ 

ْدَُعت مل  ـَك  ّنأ نیح  يف 

. هبحت

ةقيدح ىلع  ةلطملا  ةفرغلا  ةذفان  حتفت 
ءارضخلا راجشألا  اھرِّوسُت   . اھتلوفط

ةرجش  . ةنشخ ءارفص  روھز  تاذ   . ةریغصلا
تخاش  . روھز الب   . لخدملا يف  نیمسایلا 

. لاقتربلا ةرجش  تبھذو   . جنرانلا ةرجش 
اھتذفانل ةھجاوملا  نومیللا  ةرجش  تیقبو 
ءاتشلا ةشعر  مغر  نمزلا  دیعاجت  ىدحتت 

. اھتحت اھباحصأ  عم  تبعل  املاطل   . ةیساقلا
ىلع تسلج  املاطلو   . َّرُملا اھنومیل  اولكأو 
قلغت  . ناكملا سمش  تحت  اھمأ  رْجِح 
ءاوھلا نم  ًاليوط  اًسََفن  قشنتست   . اھینیع

. ىركذلا روھزب  ىَّدنُملا 

ليوط ریفز  يف  هجرخت 

ًالیلق ةبلجلا  أدھتف 
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. رخآ اًسََفن  قشنتست 

* * *

. ةلیللا ءامس  نولب   . دوسأ  . فیثك اھرعش 
ةھبجلا قوف  نونجم  لكشب  جوامتي 
ليوطلا رمسألا  دسجلا  تالضع   . نیعارذلاو

يذ  . زارطلا ينامور  ءادر  تحت  ةلدھتم 
نم يلوط  لكشب  قوقشم   . يدامر بوحش 

. نیتیفاح نیمدق  نع  فشكي   . فارطألا
يف  . اھوتل تھتنا  ةكرعم  بارتب  نیتربغم 
الو  ، ءایشألا قرتخت  ةیجاجز  ةعمل  نینیعلا 
يف نارینلا  بیھلو  مدعلا  نول  سكعت   . اھارت
ىلع تتأ  نأ  دعب  ءافطنالا  ىلإ  اھقيرط 
جومت  . اھنیمي نع  ميدق  يبشخ  رسج 

ال ةروفان  اھطسوتت   . ةلیقث ةینب  هایم  هلفسأ 
ىلإ ةرمحلا  ةیناق  هایمب  عفدت   . اھلكیھ نیبي 

. بھللا اياقب  ىلإ  اھذاذر  لصي   . ىلعأ
. لاعتشالل دوعيو   . قطقطي

هسفن ىلع  ًالماحتم  لھاذلا  دسجلا  فقي 
عرف ةفزانلا  عارذلا  طقتلت   . طقسي ال  ىتح 
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يف هسمغت   . كاوشألا نشخ   . ًالیحن ةرجش 
. اًكلاھتم  . رخآ اًرسج  هب  فذقت   . رسجلا ران 

نالبح الإ  ئطاشلاب  هطبري  ال   . اھراسي نع 
اھاتفش جرفنت   . نارینلا هب  كسمُت   . ناكیمس
طبھيو ولعي  اھردص   . ةذوخأم ةماستبا  نع 
تارطق رجحتملا  هجولا  قوف  ردحنت   . فنعب
نارینلا لاعتشا  ساكعنا  عم  عملت   . ةفافش

ىلع راھنت   . هسفن لكأي   . رسجلا بشخ  يف 
ءطبب هجرخت   . اًسََفن ذخأت   . ةلتبملا ضرألا 

. ديدش

ىلع ةعراستم  تارطق  لایسنا  ىلع  وحصأ 
حمالم نم  بورھلا  عیطتسأ  ال   . َّيتنجو
يتذفان حتفأ   . تبھذ امنيأ  يندراطي   . اھھجو

. ينزح نم  ففخت  امبر   . نومیللا ةرجشل 
رابغ تاقبط  تحت   . كانھ  . يتفاصفص ركذتأ 

. يجیشن فنع  دادزیف   . قارفلا

* * *

اھب برھت   . عومدلاب ةفاحلا  ىتح  ةئلتمم 
ليوطلا هرفس  نم  داع  يذلا  اھیبأ  نع  اًدیعب 
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ال ىتح  برھت   . بعتملا هنضح  يف  اھفقلتیل 
نم ؛  فیس ىلإ  عوجرلا  اھوجري  هعمست 

. ةميدقلا ءاوھلا  ةنوحاطل  ىرخأ  ةعفد  لجأ 
جراخ اھسأرب  لطت  ةيراد  تأدب   ، ملألا مغر 
قاذمل اًفیفخ  اًحرف  قشنتست   . حورلا ةراحم 

نم ففخیس  نمزلا  نأ  ملعت   . ىرخأ ةایح 
بحرأ ةایحل  ًاناكم  حسفیس   . حرجلا ةوسق 
مھبحت نم  ىرتسو   . اھنكامأ اھیف  روزتس 
تناك  . نودبو ببسب  عيرقت  وأ  مول  نود 

امنیسلاو حراسملا  ىلإ  ةيداھ  عم  بھذت 
عتمتسي كانھ   . يلیكشتلا نفلا  ضراعمو 

رخآلا ءزجلا  اھمولي  امنیب   . هارت امب  اھنم  ءزج 
ناك لھ   » . ًایلاغ اھنمث  ناك  ةعتم  ىلع 

رارمتساب اھتعاس  ىلإ  رظنت  ؟ .»! قحتسي
ءادأل اًعيرس  لزنملل  دوعت  نأ  بجي  هنأك 

دجاوتلا درجمل  امبر  وأ   . تابجاولا ضعب 
اھنكل  . اھل اھھرك  مغر  اھتفلأ  ناردج  لخاد 

هنأ ال  . ءاوھ اھیبأ  تیب  يف  ناردجلا  نأ  ركذتت 
يأب اھبلاطي  وأ  ءابعأ  يأب  اھیلع  يقلي 
ةيراد ىلع  يظفاحت  كزياع   » . تایلوئسم
ناك  ، اھتوق يف  هتقث  مغر  امبر  سبو .»
نيرخآ لثم  اھنع  رایھنالا  حبش  ءرد  لواحي 
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ةایحلا لامتحا  ىلع   ، اھتردق نم  اوفوخت 
امھنویع اھدراطت   . رساجو ةنیمأ  نع  اًدیعب 
تاكحض يف  امھتوص  عمست   . تبھذ امنيأ 
اھرصاحت  . قيرطلا يف  مھلباقت  لافطأ 
تاباجإلا  . امھمالآ  . امھلاوحأ نع  ةلئسأ 

امدنع امھیبأو  امھتدج  نم  اھنایقلتي  يتلا 
لماك رھشل  امھرت  مل   . امھمأ نع  نالأسي 
لبق هكالسأ  فیس  عطق  يذلا  نوفلتلا  نأل 
ىلإ داع  دق  اھضيورت  لمكتسیل  اھلیحر 
ملألا ناك   . دري دحأ  ال  نكل   . ىلوألا هتلاح 

. اھلخاد ومني  نیقیلا  مُعْرُب  ناكو   . اھرصاحي
ىلإ خزربلا  ربعت  فوس  اھنأ  اھیلإ  سمھي 

. اھلوصو رظتنت  ىرخأ  ةفض 

مالظ يف  ةيراد  ترمست   . ةدراب ةلیل  تناك 
. ةيداھل قصالملا  دعقملا  يف   ، حرسملا

دعسل تالوحتلاو » تاراشإلا  سوقط   » عباتت
، فارشألا بیقن  ةجوز   ، ةنمؤم  . سونو هللا 

ىلوألا اھتایح  ِقَّلطُت   . باقنلا اھنع  علخت 
. ةساملا حبصتل  نورخآلا  اھل  اھراتخا  يتلا 
نم ةعنقألا  قزمت  ةیناغ   . ةرح اھنكل  ةیناغ 
مساق مھیف  نمب  عیمجلا  هوجو  قوف 
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هجو  . اھوبأو  ، ةطلسلا هجو   ، يتفملا
نأ ملحت  ةناسنإ  ةیناغ   . بذاكلا عمتجملا 
ال روفصعلاك   . هؤام دسفي  ال  رحبلاك  حبصت 
، رطملاك  ، حيرلاك  . دودح هنوك  ّدحي 

امدنع  . دسج اھِلّبكُي  ال  حورلاك   ، راصعإلاك
اًنلعم  ، اھنعطو رجنخلا  اھوخأ  لتسا 
ةياكح اھنأ  تدكأ  دق  ةساملا  تناك   ، هتلوجر

أدب دق  ةيراد  دسج  ناكو   . تومت ةياكحلاو ال 
تاباوب قالغإ  لواحت   . موتكم جیشنب  زتھي 

. حلملا ريدھ  زجحي  هَّلع  يرجحلا  دسلا 

. مالظلا يف  ةيداھ  دي  اھدي  ىلإ  تدتما 

. اھجیشن نم  ئدھي  مل  قفرب  اھیلع  طغضت 

. لفسأل اھھجوب  ةيراد  تلام   . هداز لب 
. ةحلام ةلبق  ةيداھ  دي  ىلع  تعبطو 

* * *

فاصنأ  . ضعب قوف  اھضعب  ٍرابك  ةدع  ىرأ 
قیض اھنم  لك   . دعب متي  مل  ءانبلا  نأل  ٍرابك 
ضرألا نعو  رخآلا  نع  عفترمو   . ةياغلل
دعصأ لب   . دوعصلا لواحأ   . فیخم لكشب 

يف طوقسلا  عزف  فنعب  قدي  يبلق   . لعفلاب
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مسج يف  ةيديدحلا  لصاوفلا   . ةظحل يأ 
ةروتبملا هءازجأ  لعجت   . ةدعابتم يربوكلا 

قرولا يربوكلا  زتھي   . ىوقملا قرولاك  ودبت 
. طوبھلا ررقأ   . نیتشعترملا َّيمدق  تحت 

طبھأس  . مامألا ىلإ  كرحتأ  ال  ينكل 
ىلإ لصأ  امدنع   . كانھ اھنأ  فرعأ   . يرھظب

ةفاسملا مغر   ، ضرألا ىلإ  يربوك  برقأ 
. يوھأ  . ءاوھلل يدسج  كرتأ   ، ةدیعبلا
اًرود هنظأ  ام  ىلإ  طبھأ   . يننئمطت ينفقلتت 
َّنكل  . يرثأ عباط  يذ  ریبك  رصق  يف  ًاّیضرأ 

فرعأ   . نويداع سانأ  هینكاس 
. لوأ رود  لب   . ًاّیضرأ اًرود  سیل  اذھ  نأ  اًقحال 

. سفنتأ

. ًاطوبھو اًدوعص  يردص  ةكرح  ىلع  وحصأ 
دیعأ . ﴾ ۓے  ے  ھ  ھ  ھ  ھہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ٹ   ﴿ ولتأ 
رمق فصن  ىلع  ناتّطلسم  يانیعو  ةوالتلا 
لك مغر   . ةحوتفملا يتذفان  هتضف  قرتخت 

شیشو مونلا  عیطتسأ  نآلا  انأف  ءيش 
مألا  ، تون هجو   . ءاسملا ىلع  حوتفم  ةذفانلا 
ًالیلد كلذ  ىري  فیس  ناك  اذامل   . ةسَّدقملا
َّيلإ لسرت  ىتم   . راوطألا ةبيرغ  ينوك  ىلع 
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؟! فیس اي  يقتع  ِّكَِصب 

. ةضفار يللا  تنإ   . ةيراد اي  نارسخ  عيابلا  »
«. يلزانتت ىقبي 

* * *

، ةديدجلا اھتایح  نم  ىلوألا  روھشلا  ءانثأ 
. نزو نادقف  ةلاح  نم  يناعت  ةيراد  تناك 
ةوق ضرألا  ىلإ  هدشت  ال   . فیفخ اھدسج 

اھتاباذع لكب  ةیضاملا  نینسلا  ةیبذاج 
ةوق تشالت  ةأجف   . ةلیمجلا اھتایلوئسمو 
لوح اھدوجو  راد  املاط  يذلا  سیطانغملا 

. اھيدي يف  هلك  تقولا  كلمت  نآلا   . هروحم
عضولا يف  اھسفن  لوح  ةفتلم  اھنكل 

نأ دعب  ىتح   . هسفن ميدقلا  ينینجلا 
قلغت  . حورلا ةراحمل  ایلعلا  ةرشقلا  تمطحت 
ةلواطلا مامأ  سلجت   . اھترجح باب  اھیلع 

. ًابتكم اھنم  تلعج  يتلا  ةریغصلا  ـة  َّينُبلا
اھسافنأ  . ًاليوط فقسلا  ىلإ  رظنت 

نم ًابرھ  ثھلت  تلازام  اھنأك   . ةبرطضم
ناعمإب رظنت   . ءيش ءارو  امبر  وأ   . ام ءيش 
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ةيانعب ةبترملا  ينفلا  دقنلا  مولبد  بتك  ىلإ 
حتفت امدنع   . ميدقلا اھملح   . ضرألا قوف 
امدنع  . ةءارقلا دیعت   . اًئیش مھفت  ال  اھدحأ 

. باتكلا قلغت   ، ىنعملا نُّي  َتـَبـ نم  سأیت 
اھرصاحت  . ّرَفْصُملا فقسلا  ىلإ  رظنلا  دیعت 

. اھسأر لوح  ةتلْصُم  بارح   . فیس تاماھتا 
يبتكتب تنإ   . ةرسألا جراخ  دوجو  شیكلام  »

نم يبرھت  ناشلع   . ةمزأ ریثأت  تحت  رعشلا 
بتكت مل  اھنأ  ركفت  نیح  فعضت  عقاولا .»

مل  . ةیضاملا ةعبرألا  رھشألا  لاوط  اًرطس 
ةھجو تناك  اذإ   . ةباتكلا ىلع  ةردقلاب  رعشت 
لكب تنھار  لھف   ، ةحیحص فیس  رظن 
كلمت ال  تناك  اذإ  ؟  ءيش ال  ىلع  ءيش 

نأ اھب  ردجأ  نكي  ملأ   ، ةباتكلا ةبھوم 
اھضرف فیس  لواح  يتلا  ةایحلل  ملستست 
لجأ نم  شیعت   . ةینافتم ةجوز  درجم   . اھیلع
مواقت ةيراد  نكل  ؟  ىفكو  . دالوألاو تیبلا 
عومسم توصب  اھسفن  ىلع  رِّرَك  . ُتـ اھفعض
ةرعاشك اھدوجو  لجأ  نم  نكت  مل  اھبرح  نأ 

رایتخا يف  قحلا  اھل  ةناسنإك  لب   ، بسحف
ترادأ لھ   . قداصت نمو  بتكت  امو  أرقت  ام 

ببس اھنع  تفنف  اھرھظ  اھل  سیتفن 
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؟ اھدوجو

يمترت  ، نیقیلا مدعو  ملألا  جاومأ  ِّمَضِخ  يف 
. ةميدقلا راوسألا  ةراجح  ناضحأ  يف  ةيراد 

اھئفد نم  لھنت   . زعملا ةرھاق  ىلإ  بھذت 
أدبتف  . ةبلجلا مانت  نأ  دعب  ءاتشلا  يلایل  يف 
تویبلاو ةلبسألاو  دجاسملا  عم  راوحلا 
اھءارو بجحت   . ةبرتملا اھتایبرشمب  ةميدقلا 
ةلیحكلا نویعلا  قاوشأو  ةایحلا  تاوصأ 
راوسأ ىسنت  كانھ   . تئافلا نمزلا  ميرحل 
كلسلا تاقبط  اھولعت  ةيرجحلا  ةرط  نجس 

. دونجلاو كئاشلا 

ءفدب جزتمت  ةيوتش  حيرب  ىلبُح  ةلیل  تناك 
نادیم يف  ةيداھ  عم  تلوجت   . حورلا ةبحص 

نم اتَّرَم   . ةحتافلا هل  اتأرقو   . نیسحلا
دعب ةئداھ   . ةقیضلا يلیلخلا  ناخ  يراوح 
مویلا بخص  رثإ  اھلھأ  مونو  لاحملا  قالغإ 
تايافنو ةمامقلا  ماوكأ  اتقرتخا   . ليوطلا

تأدھ  . زعملا عراش  ىلإ  اًنیمي  اتلخد   . راھنلا
نب رصانلا   . دجاسملا بارتقا  عم  امھتاوطخ 

امھنیمي نعو  قوقرب  عماجل  قصالم  نووالق 
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مامأ اتفقو   . رمقألا عماجو  ميدقلا  لیبسلا 
ماخرلا اھوسكي   . ةیلاعلا ةيرجحلا  تاھجاولا 
ةینبم ةقیشرلا  نذآملا   . موسرملا نَّولملا 

وأ ةنَّمثُم  تادعاق  تاذ   . توحنملا رجحلا  نم 
امھنویع بحست   . تافرشب ةنيزم  ةیناوطسأ 

نايرت امھیحور  انیعو   . ءامسلا ةبق  بلق  ىلإ 
لمحت ةیبشخلا  ضراوعلا  لخادلا  يف 

. ةبھذملا ةیتيزلا  موسرلاب  ةشوقنم  اًفوقس 
ىلإ امھب  بھذت   . بارتلا تاقبط  مغر  ةلیمج 
تايانبلا هذھ  هیف  ءاضت  تناك  رخآ  نمز 

. ةيزنوربلاو ةیساحنلا  ليدانقلاب 
ةحاسلا  . انیملاب ةیلطم  جاجزلا  تاواكشمبو 
اھطسوتت  . ءامسلا ىلع  ةحوتفم  ةیماخر 

ّينُبلا بشخلا  نم  ةلظم  اھولعت  ةأضیم 
ىلإ ةقشاعلا  نویعلا  دوعتو   . غرفملا

لاكشأب ةغرفملا  ةیساحنلا  كیبابشلا 
بشخلا نم  عيراصم  تاذ  ةیسدنھ 
عماوجلا نكت  مل   . فرخزملا طورخملا 

ءوض تاعاعش  تبرست   . امامت ةملظم 
ذفاون بشخ  قوقش  ءارو  نم  ةفیفخ 
تسحأ ؟  اھءارو ْنَمو  اذام  ىرُت   . نووالق
لدنصلا راثآب  ةلّمحم  ةدراب  تامسنب  ةيراد 
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رابغ تاقبط  نم  اھیتئر  لسغت  كسملاو 
اھنكمي طقف  انھ   . ىسألا ضعبو  تنمسألا 
تعفر  . لیمجلا قمعلا  اذھب  سفنتت  نأ 

: ةيداھ تقھش  امدنع  ءامسلا  ىلإ  اھھجو 

. ردب رمقلا  ةيراد  - 

. مِساب ريدتسم  هجوب  امھیلإ  رمقلا  رظنو 
يفو  . قوقرب اتنذئم  نیبناجلا  نم  هطوحت 

. ساملا اياظش  رثانتت  يلخادلا  راطإلا 

. ًالیحتسم ًالا  ـ متكا دھشملا  ىلع  يفضت 
ٍءادن مامأ  ِنَْیتَروُحْسَم  نَْیتَرَّمَسُم  اتفقو 
يرجت ةريزغ  ةایحب  امھّدمت  ةھلِإل  ٍضماغ 
اھتیصوب امھیلإ  يلدت   . ميدق نم  قورعلا  يف 

تابھ ىلوأ  تناك   . فلألا اياصولا  نم  ىلوألا 
: فافجلا نم  روھش  دعب  سیتفن 

ٍنمآ ٍرادج  ّلظ  يف  يریست  ال 

ِراكفألاب َجھوتملا  َسأرلا  ينحت  ال 

ناِسّللا يسرخت  ال 
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َةكولعصلا َحورلا  يفخت  ال 

متاق دوسأ  ٍباقن  تحت 

ْمالحألاب َثباعلا  َلفطلا  يلتقت  ال 

ِمْھَولا َمانصأ  ّطح  يمِ

نومآ َدبعم  يمحتقا 

راحلا ِكھتنملا  ِكمدب  َةدمعألا  َّطل  يِخِ

ْسادقألا َسْدُق  يقرتخا 

ْمھَاياَصَو ِيقِّزم 

َنیبارَقلا يقحسا 

ِناميإلا َعاَِنق  يعزنا 

ْنِھاكلا ِهْجَو  قوف  نم 

ةموعزملا ِةَّوُقْلا  َمالعأ  يِسّكن 
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ِّبحلا ِتايار  يعفرا 

ةيرحلا سمش  يف  اًسومغم 

ِكَِسبالم يعزنا 

ِرْھَّنلا ِءام  يف  يزفقا 

سيزيإ اي  ِكتوبات  نع  اًثحب 

ِكَحور يقشرا 

نْوَكلا ِبْلَق  يف  اًمھس 

. ينوك

* * *

ةعمل نم  ودبي   . ءالخلا يف  ةدتمم  ةحاس 
عم اھیف  يشمأ  ينكل   . ةریحب اھنأ  اھضرأ 

رسكني  . انمادقأ يطغي  داكي  ءاملا   . يبأ
ءيش ىلإ  ّبنُي  ينھِ امدنع  ناكملا  نوكس 
سانلا ضعب   . ةحاسلا يف  ثدحي  بيرغ 
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. يرشتسي نوعاط  هنأك   . ىتوم نوطقاستي 
نأ نكمي  امو  مھل  ثدحي  ام  نیب  ينھذ  طبري 
ذنم يسفن  جلاعأ  يننأ  ركذتأ   . يل ثدحي 
ثثجلا ددع  ديازتي   . ةدعملاب ثولت  نم  مايأ 
مھنول  . ايارع هبش   . ضيرعلا ناكملا  يف 
مھھوجو ىلع  نوبلقنم   . يقيرفإ رمسأ 

نم رعذلا  ينكلمتي   . يمطلا يف  ةزورغملا 
. رارفلا لواحأ   . نوعاطلا بارتقا 

فیس عم  ميدقلا  يلزنم  يف  ينارأ 
تبراق دق  ةعاسلا  نأ  ةأجف  كردأ   . نیلفطلاو
ىلإ رساجو  ةنیمأ  ذخآ  نأ  دبالو  ةعساتلا 
نم ّيوتل  تدع  دق  نیح  يف   ، ةسردملا
فیس عم  رجاشتأ   . هسفن ليوطلا  راوشملا 

ةریغصلا ةرایسلا  دوقأ  انأف   . تارایسلا لوح 
ظفتحي وھو   . نالفطلا يعمو  ةكلاھتملا 

نم سأیب  يكبأ   . ةديدجلا ةرایسلاب  هسفنل 
ىلع يالفط  ظقیتسي   . ةلیح هدیب  سیل 

. يئاكب توص 

يحور عفدنت   . يئاكب توص  ىلع  ظقیتسأ 
فرطلا ىلع  سلجأ   . نیلفطلا ةفرغ  ىلإ 

106



نیتذوعملا اھل  أرقأ   . ةنیمأ ريرسل  نميألا 
يف اھینیع  ضمغتف   . اھرعش ُدِّسَمأ  امنیب 
يل يرقا   . يمام اي  نامك  انأو   » . ءودھ
سفن لعفأ   . رساج ريرس  ىلإ  لقتنأ  نآرق .»
هحسمت  . يرھظ يمأ  ِتّبرُت  امنیب   . ءيشلا

. لفسأل ىلعأ  نم   . ةمعان ةئیطب  ةكرحب 
. يسركلا ةيآ  يل  أرقت 

. يھجو قوف  نخاسلا  حلملا  لاسني 

* * *

ىلع هضرف  يذلا  رظحلا  فیس  عفر  امدنع 
نع اھربخأ   ، ةيراد ةملاكم  يقلتو  نوفلتلا 
تحت امھلزنم »  » يف نیلفطلا  ىرت  نأ  هرارق 
اھلزنم لخدت  نأ  اھیلع  ًابعص  ناك   . هفارشإ

يف رساجو  ةنیمأ  ىرت  نأ   . ةلیقث ةفیض 
راجش ىلإ  امھعم  اھثيدح  لوحتیف  هدوجو 

ملستست نأ  ًابعص  ناك   . فیس نیبو  اھنیب 
دق تناك  نأ  دعب  اھیلع  ةضورفملا  هتارارقل 
يف نیلفطلا  نأ  لزنملا  اھكرت  لبق  تحضوأ 
ىتح هنع  دعبت  ةرتف  جاتحت  اھنأو   ، اھتناضح
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ةظحل نكل   . ءودھب اثدحتي  نأ  اعیطتسي 
ضرف ةظحل  يھ  لزنملا  نم  اھجورخ 

. عنميوأ حنمي  نأ  هدیب   . فقوملا ىلع  هتنمیھ 
تركف  . اھیلفطو ةيرحلا  اھنع  بجحي  نأ  هدیب 
اھیبأ ةقش  ىلإ  اھعم  امھذخأت  نأ  اًریثك 
تايانب ىدحإل  يضرألا  رودلا  يف  ةریغصلا 

ام اھحنمي  الأ  فیس  مسقأ   . ةميدقلا كلامزلا 
اَھل نيأ  نمو   . امھب ظافتحالا  نم  اھِنّكَمُي 
أدبم دمتعي  ال  يذلا  ریغصلا -  اھلخدب 
ةایحلا امھل  لفكت  نأ  ةصاخلا -  سوردلا 

. نیتلولغم اھادي  تناك  ؟  امھل اھديرت  يتلا 

فرعت ال   . تبھذ  . فجي هَّلع  اھملأ  ترصتعا 
نم مأ   ، ءاوھلا ةدورب  نم  شعترت  تناك  نإ 

تمتراو بابلا  ةنیمأ  تحتف   . ةھجاوملا عجو 
يھو امھتنضتحا   . رساج اھالت   . اھنضح يف 
ناضیف مامأ  دسلا  تاباوب  قلغت  نأ  لواحت 

. حورلا ناردج  ىلع  ةدشب  طغضي   . حلملا
فیس نأ  اھل  نیلفطلا  لابقتسا  نم  تمھف 
امھنأ ةرملا  ولت  ةرملا  اھل  دكأ  امدنع  بذك  دق 

. ساسألا نم  اھناركذي  ال  امنإ   . اھنادقتفي ال 
زتبي لازام   . هتقدص  ، اھفعض يف   ، يھو
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. اھلكأت ىتح  اھملأ  ران  يذغي   . اھرعاشم

. بلطي ام  لك  ذفنتو   . ةرغاص هیلإ  دوعتف 
«. اھتیب الإ  شاھلام  تسلا  »

همأل ةحاسلا  كرت   . لزنملاب فیس  نكي  مل 
كمھنا  . ةيراد لابقتسال  جرخت  مل  يتلا 
اھترضحأ يتلا  ةبعللا  بیكرت  يف  رساج 

نأ ّتسلا  هتاونسب  عیطتسي  نكي  مل   . ةيراد
تاونسلا تاذ  هتخأ  ثيدح  يف  كرتشي 
ثيدحلا ةنیمأ  تأدب   . همأ عم  رشعلا 

. لزنملا ىلإ  اھمأ  عوجر  ىلع  اھرارصإب 

. ةنیمأ اي  اباب  عم  ملكتأ  مزال  - 

؟ هيإ يف  - 

. انتایح يف  - 

؟ امام اي  ةلكشملا  هيإ  - 

انیف دحاو  لك   . ضعب هبش  شم  انحإ  - 
. يناتلا ریغ  ایندلا  فياش 
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؟ كنم اباب  لَّعَز  يللا  هيإ  - 

نم نسحأ  ّمأ  نوكأ  مزال  ينإ  فياش  وھ  - 
. رتكأ ّدأ  يِ مزال   . هدك

. ةجاح لك  انيدتب  تنإ  ؟ ! يازإ ؟ ! امام اي  تنإ  - 
. رتكأ شعفني  ام 

قوف ةسارك  هیف  نوكي  امل   . هيأر هد  وھ  - 
ينات ّدحو  ارفص  اھنإ  ةفياش  انأ   . ةزیبارتلا
لضفيو  . هعنقأ لواحأ  لضفأ   . ِيّنُب اھفياش 

اِنّنِم ّدَح  تقو  يجیي  ام  دحل   . ينعنقي لواحي 
. بعتي  . قھزي

؟ نیقفاوم  ، هتیتو  ، وّدجو - 

. هويأ - 

شوشاع ام   . شیكوفرعي ام  اّمُھ  ؟  يازإ - 
رایتخالا  . هيإ انيِّدتب  ِتنإ  شوفرعي  ام   . ِكاعم

. مھیل شم  انیل 

وھو  ، حص هفوشي  يللا  لمعیب  ناسنإ  لك  - 
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. دح يذؤي  دصاق  شم 

. ةمھاف شم  هضرب  - 

شیكدنع ام  نإ  ِتیّسَح  كرمع   . ةنیمأ - 
؟ امام

. اًدبأ - 

. تیبلاب متھأ  ينإ  ریغ  زياع  شم  اباب  - 

؟! لغشلا يبیست  كزياع  لوقعم  - 

نیب نراقي  اًمياد  نكل   . يد ةطاسبلاب  شم  - 
. ةنیمأ  . رتكأ بلطيو   . تیبلاو لغشلا 

هزياع ریتك  تاجاح  يدنع  انأ   . ينیعمسا
بتكلا يبحت  ِكازياع   . يربكتب ِتناو  كلاھيدأ 
ناسنإ نامك  اباب   . هیلاب يصقرتو  يمسرتو 

. ِكلاھيِدي زياع  تاجاح  هدنعو   . كبحیب  . سيوك
املو  . يراتخت ِتناو   . ِكيّدنھ انلك   . اِنّيز كتدجو 
ءازجأ لك  هیف  لمكت  يللا  مویلا  يجیي 
يبحتب يللا  زغللا  روصلا  يز   . ةروصلا
ىقبتو هناكم  يف  ءزج  لك  عقي  امل   . اھیبكرت
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نم شم   ، ةنیمأ اھمسا  ةلیمج  ةلماك  ةروص 
. كلراتخي هنإ  انحا -  ىتح  ناسنإ -  يأ  قح 
. ينات دح  ينوكتو  يرَّیغتت  كنم  بلطيوأ 
. كلراتخي شدح  ام  ؟  ةنیمأ اي  ينامھاف 

شینمھت ام  انأ   . سيوك يمالك  يركتفا 
عم ةنیمأ  نوكت  ةنیمأ  يسفن   . ِتقولد ةيراد 

. اھسفن

شم كنإ  هانعم  هد  نكل   . يمام اي  هويأ  - 
؟ ينات اناعم  يشیعتھ 

ردقأ يللا  لك   . يتبیبح اي  هفراع  شم  - 
ينیقالتھ  . مكبحیب ابابو   . مكبحاب ينإ  هلوقأ 

سفن يف  شم  حیحص   . يكیلاوحو يكاعم 
يرودت ةبحاص  كل  نوكاھ  ينكل   . تیبلا

. اھل يكحت  ناشلع  اھیلع 

. راوحلا ءانثأ  تلاس  دق  ةيراد  عومد  تناك 
ام دھاشي  أدبو   . بعللا نع  رساج  فقوت 

. حوبيو  . مھفي تمص  هینیع  يف   . ثدحي
ددرت يھو  اھنضح  يف  ةنیمأ  ةيراد  تذخأ 

: عومسم جیشنب 
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. يتبیبح اي  ةفسآ   . ةنیمأ اي  ةفسآ  انأ  - 
. ةفسآ

. يمام اي  نامك  انأو  - 

. اًعم اتكب   . ناتقصتلم

. رذنم ٍذاذَزب  ِناتَقَرْوَرْغُم  تون  انیعو 

* * *

َّيلإ دوعي   ، ةليوطلا بایغلا  روھش  دعب 
. ملكتن  . اًفولأم  . ًابيرغ  . رمسألا يھجو 

جوزمم لجخ  يف  هبناجب  ریسأ   . يطعأو
اًعساو ًانادیم  ربعن   . ينؤلمي  . قیمع حایتراب 
فقوتت ال   . ةريدتسم ةریبك  ةروفان  هطسوتت 

. ءارفص ءاوضأ  نادیملا  رمغت   . قفدتلا نع 
لزنم نم  بيرق   . نادیملا اذھ  فرعأ   . ةيوق

. يبأ

هدعقمو يدعقم  نیب   . حرسم يف  اندجأ 
لیقث  . ةثجلا مخض   . هفرعأ صخش ال  سلجي 
تیتشت ةمھم  هقتاع  ىلع  ٌذِخآ   . لظلا
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نأ ثبلي  . ال  دیعس ریغ  يقيدص  ودبي   . انزیكرت
يانیع  . جراخلا ىلإ  ریسي   . ةعاقلا كرتي 

. ةیناث هارأ  . ال  كرحتأ ينكل ال   . هناعباتت

ىلإ يتأي   . هسفن حرسملا  يف  يدحو 
هانیع  . فیظن ضیبأ  هورف   . دیلو دسأ  ينضح 

. جاجزلاك ناتفاّفش   . ناتعئار ناوارضخلا 
اھدعب حضتي   . هیلع تبرأ   . ينضح يف  هذخآ 
ةبرع نم  رساج  هبسك  ةبعل  دسأ  هنأ  لیلقب 

عجرتسي ام  ةقيرطب   . بعللاب ةلمحم  وُّراك 
اًرأف رساج  يطعيو  دسألا  ةبرعلا  بحاص 
شامق نم  ةئيدر  ةقيرطب  اًعونصم  اًریغص 

.. نكل  . رمألا لھاجت  يف  ةظحلل  ركفأ   . ميدق
عراشلا يف  يرجأ   . ينبا قح  ذخآس  ال. 

فیك : » لجرلا يف  حیصأ   . ةبرعلاب قحلأل 
ةعاس عبر  دعب  ينبا  اھبسك  ةبعل  نوذخأت 
رودل رساج  ذخأي   . كبتري ؟ .» اھب هزوف  نم 
اًدیعس يلفط  دوعي   . بعل لحم  يف  يولع 
حضاولا نم   . ةبعل سیلوب  ةرایس  لمحي  وھو 
هاطعأ  . دسألا نم  صَّلََخت  دق  لجرلا  نأ 
ةبعللاب يفتكي  نأ  ينبا  ىلعو   . رخآل

متنأ : » بضغب حیصأ   . ةديدجلا ندعملا 
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سورد لوأ  يلاتلاب  هنوملعت   . هنوكھتنت
«. نيرخآلا كاھتنا 

* * *

. نیفتكلا يراع  دوسأ  هويامب  ةيراد  تفقو 
رمسألا دسجلا  لیصافت  لكب  قصتلم 

ءاذحو ليوط  دوسأ  فیفخ  بروج   . ليوطلا
فوقعم اھرعش   . كیمس ضیبأ  يضاير 

ًالقث يدترت  اھیغسر  نم  لك  لوحو   . ىلعأل
ةيراد ىلإ  ترظن   . ولیكلا فصن  نزي 
نطبت يتلا  ةضيرعلا  ايارملا  يف  بارغتساب 

. ًالیقث اھدسج  ناك   . ةعساولا ةلاصلا  ناردج 

. يوتشلا دربلا  ةعسل  نم  ًالیلق  اًشعترمو 
زاجلا ىقیسوم  عم  ةبوعصب  هكرحت 
اھنكل  . اھینذأ مصت  داكت   . ةثھاللا ةیعاقيإلا 

. فیفخ ةایح  ضبنب  اھدسج  ىلإ  عفدت 
ةقوشمملا داسجألا  ىلإ  رظنت   . ام ءفدو 

ىلإ عفدي  ٍّدحتب  جوزمم  باجعإب  اھلوح 
. اھاوق تراخ  املك  ةديدج  اًسافنأ  اھردص 

«: لیجنأ  » توص ولعيو 
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نأ كنكمي   . كدسج يف  يمكحت   . يمكحت - 
. يقدصت نأ  طقف  كیلع   . ءيش لك  يلعفت 

. عاقيإلا عم  صقرت   . ةيراد دسج  كرحتيو 
زفقت  . لفسأل  . ىلعأل  . صقرت  . اًراسيو اًنیمي 
امھینثت  . ىلعأل اھیقاس  درفت   . ءاوھلا يف 
اًحابشأ عفدت   . لكرتو  . صقرت  . بنجلا ىلإ 

. صقرت  . ضرألا ىلإ  اھلقث  دشت   . اھرصاحت
طبھت  . اًضرأ اھحرطت   . راكفأ تايافن  لكرت 

. لكرتو زفقتو  صقرت   . اھقحست  . اھقوف
هجو ىلع  نخاسلا  قرعلا  رھن  لاسنیف 

. ضرألا ىلإ   ، اھیقاسو  ، اھیعارذو  ، ةيراد
حابشأو بضغلا  هعم  فرجي   . اھلسغي

. ىسألا

. اھتربن فخت   . ىقیسوملا ةَّدِح  أدھت   .. مث
صقرتو  . نوحشملا دسجلا  ةكرح  ئطبُتف 

. ىقیسوملا باسنت   . ةموعنو  . ءودھب ةيراد 

. دسجلاب ساسحإلا  وحمي   . بذع ءام  لودج 
عم اھیحانج  رشنب  اھروعش  طقف  ىقبیف 

اھماسم برَّشََتت   . راھصنالاو  . تامغنلا
ةقلح جراخ  يھو  ىتح  ىقیسوملا 
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عراشلا ضرأ  بدت  يھو   . تانوزامألا
امھتالضع تزرب  دق  نیتيوق  نیقاسب 

. يمكحت  » . نینسلا تالھرت  تفتخاو 
«. يقدصت نأ  طقف  كیلع   . يمكحت

سكبوريإلا ةعاس  نم  ةيراد  تھتنا  امدنع 
تریغ  ، اًحابص فصنلاو  ةرشع  ةيداحلا  يف 
رشنلا راد  ىلإ  تعرسأ   . ةلتبملا اھسبالم 
تكسمأ  . اھناويدل ىلوألا  ةفوربلا  ملستتل 
روطسلا تأدب  دقو  قاروألا  اھيدي  نیب 

ذخأت اًماوعأ  اھبتكم  جاردأ  يف  ـة  نزتخملا
َّلع  . ًایشم لزنملا  ىلإ  دوعتس   . باتك لكش 
ريدھ نم  ئدھت  ةيوقلا  ةمظتنملا  ةكرحلا 

. هتاقد ةعرس  نم  اھبلق  ئطبیف  ةجھبلا 

. كلامزلاب ةريزجلا  لین  ةاذاحمب  تشم 
ةینبلا اھتالصخب  ریطت  ءاتشلا  تامسن 
ادفلا يبأ  شینروك  ةيؤر  ديرت   . ةليوطلا

نم ترم   . ةئلتمملا ةظحللا  كلت  يف  اًديدحت 
امدنع تمستبا   . يلشعرملا ةسینك  مامأ 

. ءاقدصألا ةقلح   . ميدقلا امُھَّرس  تركذت 
سيروزوأ هجوو   . رمسألا اھھجو   . اھابأو

تطعأ امدنع   . ْنَبي مل  لینلا  ةحفص  ىلع 
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، شینروكلا ىلإ  ةھجتم  ةسینكلل  اھرھظ 
اھمالحأ هجول  ةفیحنلا  عارذلاب  تسحأ 

ىلإ رظنت  ةيرادو   . قفرب اھطیحت  رمسألا 
روفصعلا بَغَزك  روعش  اھلوح  رياطتي   . مامألا

ناّدَُمي  . سمشلاب هماحتلا  ةظحل  ضیبألا 
ٌحرف اھتمص  نكل   . اًثيدح نالدابتي  ال   . ىطخلا
اھدي يف  رضخأ  فلم  يف  دقارلا  نینجلاب 
يرجحلا شینروكلا  روس  ىلإ  لصت   . ىنمیلا

اھیتأت  . ءاملا ىلإ  رظنت   . سلجت  . برتملا
: ناجھتبتو  . سیتفن

ِقَّتعملا ءاوھلا  ُرمخ 

يسأرب ُرودي 

اھب ُریطي 

ریطي

ِنكمملا يملُح  ِقافآ  ىلإ 

ٍةرومغم ٍتاءاضف  ىلإ 
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. لیحتسملا يقشع  ِتامجنب 

ِقَّتعملا ِءاوھلا  ُرمخ 

ةئِدَّصلا يلالغأ  ينع  ُعزني 

ةئلتمملا ِتاونسلا  نجس  مدھي 

ـة َبْھَر  .. اًَقلَق  .. اًحلِم

يسأر ُرمغي 

رحبلا ِهایم  تاعاّقُف  لخاد 

ئطاشلا لامر  نیب 

ذفانلا لبجلا  روخصو 

لیللا ءامس  رْدَص  يف 

ضبانلا نوكلا  بلق  يف 

. رجفلا لیتارت  نوكسب 

119



قتَّعملا ءاوھلا  ُرمَخ 

يسأر ىلع  تبري 

يدسج ُحسمي 

ِنیتئفادلا ِهيدیب 

َمھولا ينع  وضني 

يضاملا سأرب  حیطي 

. حوُّرلا ِناكرأ  يف  ُةبغرلا  ُقرشت 

ءاقنع

يتحنجأ ُرشنأ 

نوكلا ِعولض  قوف 

ةلمث

َءاَضَفلا ُنضتحأ 
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. ُریطأو

* * *

. نیلفطلا ةرايزل  ميدقلا  لزنملا  يف  انأ 
رعشأ ال   . اھیبأ ةبطخ  ربخب  ةنیمأ  ينئبنت 
رثأتسم هنأل  بسحف  ديدش  بضغ   . ةریغلاب
ربخلا اذھب  ملعأ  اذامل  ركفأ   . هتداعك رارقلاب 

ناك ؟  ةرشابم فیس  نم  سیلو  يتنبا  نم 
لوقن اذام  اننیب  امیف  قفتن  نأ  بجي 

نم ةلحرملا  هذھ  امھل  دھمن  فیك   . نیلفطلل
ةنیمأ نأ  يف  ركفأ  امدنع  ضبقنأ  ؟  امھتایح
فیك  . بأ ةجوز  عم  ناشیعیس  رساجو 
لدعلا نم  سیلأ  ؟  امھبحتس لھ  ؟  امھلماعت
ينحنمیس لھ  ؟  ذئدنع يعم  اشیعي  نأ 

يف قدي  لاؤس  فلأ  ؟  امھل ًاناكم  فیس 
ىلع همأ  ينثدحت   . ةيديدح قراطمك  يسأر 
نم دب  ال  هنأ  دِوب  ينربخت   . يكبت  . فتاھلا
يھ . ةباتكلا وبأ  نوعلم   » ةجيزلا هذھ  فقو 

ةباتكلا ال نأ  اھیف  خرصأ  مكنیب .» تقرف  يللا 
اذامل  » يكبأ  . اننیب ثدح  امب  اھل  ةقالع 
توص عمسأ  ؟ .» يدوجو يف  يننعط 
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. ةعرسلا هذھب  ءيش  لك  متي  لھ   . ديراغزلا
ىلإ مضنت  ةنیمأ  ؟  يدوجول رابتعا  نود 

. نیئنھملا ةعومجم 

«. ؟ يدوجو يف  يننعط  اذامل  »

. تون هجو  ِرّبَغُت  ةيدامر  تامیغ  ىلع  وحصأ 
ةیلدتم  . ةبعتم نومیللا  ةرجش  ودبت 

اي يقتع  ِّكِصب  ََّيِلإ  لسرت  ىتم   . ناصغألا
«. ةيراد اي  نارسخ  عيابلا   » ؟ فیس

* * *

روف اھنضح  يف  رساج  ةيراد  تفقلت 
اھعم وھ  محتلاو   . ةيانبلا ةباوب  نم  هجورخ 
سبلت  . اھنضح نع  ةوق  لقي  ال  نضح  يف 

: اھینیع ىري  ىتح ال  ةیسمشلا  اھتراظن 

؟ رساج اي  ةنیمأ  نیف  - 

.. فراع شم   .. نكمي  .. ةتیت عم  - 

ملو ةنیمأ  اھیف  اھتغوار  يتلا  تارملا  ركذتت 
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تربع امدنع  اھسفنل  اھمول  ركذتت   . ِتأت
نم اھبضغ  نع  تارملا  ىدحإ  يف  اھتلفطل 

اھبذجت الأ  نیحلا  كلذ  ذنم  تررقو   . اھفقوم
نإ ، نمزلا اھمھفُیس   . ىرخألا عارذلا  نم 

. ءاش

؟ يبیبح اي  نیف  حورت  زواع  - 

زدلانودكامو شتاملاو  يدانلاو  يھالملا  - 
. ةبعل يرتشأو 

. يھالملا ىلإ  ًاّيِوَس  ابھذو   . ةيراد تكحض 
كیتسالبلا ِتاَرُكلا  ضوح  يف  رساج  زفق 

لفسأ هسأرب  صوغي   . بلقشتي أدب   . ةنولملا
. ناتفیحنلا هامدق  الإ  هنم  نیبي  الف  ِتاَرُكلا 
وھو  . كحضت يھو   . ةيرئاد ةكرحب  امھزھي 
هیعارذ اھتبقر  لوح  فلیف   . هلمحت  . كحضي

ىلإ ةیقاسلا  ىلإ  حیجارملا  نم   . اھلبقيو
. طوبطخألا

. ةدودلا اياعم  يبكرت  مزال  - 
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. كحضيو  . كحضت  . ةدودلا ةيراد  بكرتو 

يف ذخأ  مث   . هدج رساج  نضتحا  لزنملا  يف 
. ىرخأ ةرم  ةلجعلابو   ، ةرم ةركلاب  بعللا 
مل امع  ىضاغتت  ةيرادو   . تیبلا ثاثأ  ابلاق 

. لبق نم  هنع  ىضاغتتل  نكت 

. ةتالوكیش زياع  - 

: مزحب ةيراد  درت  نأ  دبال  ناك 

. هدراھنلا ةتالوكیش  ةتالت  تلكأ  تنإ  رساج  - 
. ةيافك

امدنع  . ةشیعملا ةفرغ  ىلإ  تبھذو  هتكرت 
ثیح ىلإ  تداع  ضارتعا  توص  عمست  مل 
بناجب خبطملا  مالظ  يف  هتدجو   . هتكرت
تمص يف  ضرألا  ىلع  اًّروكتم   . ةجالثلا
هیقاس نیب  أبخم  هسأرو   . نوحشم
ىلإ هتعفر   . هیلإ تعفدنا   . ىلعأل نیتینثملا 
هینیع يفو  ریغصلا  هسأر  عفر   . اھنضح

: حلملا عفدني 
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. يمام اي  اياعم  يحَّورت  كزياع  انأ  - 

: اھدودس تراھنا 

. تقولد عفنیھ  شم   . رساج اي  بعص  - 
. امام بیبح  اي  بعص 

. ناقصتلم امھو  ایكبو 

ةینیص هدي  يف   . ًالیل اھتفرغ  اھوبأ  لخد 
ىلع قلعي  مل   . ناریغص نابوكو  ياشلا 

: اھْینفَج ِمُّرََوت 

؟ ينفلا دقنلا  مولبد  رابخأ  هيإ  - 

نم  . داوملا لكب  ةعتمتسم   . اباب اي  عئار  - 
ملعو ىقیسوملل  يبدألا  دقنلا  تايرظن 

تاراضحلا خيراتو  امنیسلا  ةغلو  لامجلا 
تاریبعتو دسجلا  ةغل  مھفأ  تيدتبا   . ةميدقلا
تالضع نیب  ةقالعلا   . هیلابلا يف  شولا 
سبالملا نولو  ةصقارلا  وأ  صقارلا  مسج 
تاعومجملا لیكشت  نیب   . اھمیمصتو

وأ ىقیسوملا  ةربن  ةَّدِحو   ، اھتكرحو
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ءزجلا وھ  هیب  عتمتساب  ءيش  رتكأ   . اھتموعن
تاحول هیف   . ضراعملا ةرايز  تاذلاب   . يلمعلا

نكل  . ةجاح يأ  شمھفأ  امو  اھمادق  فقاب 
هیف 

... ةینات ضراعم 

؟ نیسحلا يف  انمالك  لمكن  يجیت  - 

! حبصلا ةتالت  ةعاسلا   . اباب - 

. كانھ قورشلا  فوشن  ىتح   . هلامو - 

يف ةصاخ   . ًالیل ةرھاقلا  ةيراد  قشعت 
اھارت اھنأ  ةرايز  لك  يف  رعشت   . ءاتشلا

. ةملاسم  . ةئداھ عراوشلا   . ىلوألا ةرملل 

. ةنيدملا كلمت  اھنأ  تقولا  اذھ  يف  رعشت 
اھراوسأب لبجلا  ةعلق   . اھكَّلمتت ةنيدملا  نأ 

اھروس فتلي   . ةخماش  . ةعینم  . ةيرجحلا
ةيرئادلا هبابقب  يلع » دمحم   » دجسم لوح 

ىلعأ رینيو  ةرھاطلا  رئبلا  نضتحي   . هیتنذئمو
ينابعثلا عراشلا  اذھ   . ملاس حالص   . ةنيدملا
اھرباقمب توملا  ةوھ  نیب  لصفي   . ليوطلا
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. ءایحألا اھنكسيو  لبجلا  اھطوحي  . ةقیحسلا
ىلع نمزلا  ریسي  ثیح  زعملا  ةرھاقو 

. نمزلا ىدحتي   . نیمدق

اھیبأ دي  تنضتحا   ، ةرایسلا اكرت  امدنع 
. رغصألا اھدي  ةرفانلا  قورعلا  تاذ  ةریبكلا 
قوف نم  اطبھ   . ةلیللا درب  ةشعر  تبھذف 

. رھزألا عماجلا  هاجتا  يف  ةساَّرَدلا  ةبضھ 
ةیبشخلا تامیمرتلا  ةدمعأ  هلوح  بصتنت 

ةحئار انھ   . بوطلاو طلزلاو  لامرلا  لالتو 
. عانعنلاب رَّطعملا  ياشلا   . ةلیجرانلا  . روخبلا
عراش ىلإ  اًراسي  اھجتا   . ناكملا اعارذو 
َناب  . تقولا كلذ  يف  اًمئان   . قیضلا ةيروغلا 
دجسم اتندئم  هیجرب  ولعت  ةليوز .» باب   » امھل

ادعص  . امھنیمي ىلإ  نآلا  خیش .» ديؤملا  »
بابلا مامأ  افقو   . جودزملا يسیئرلا  ملسلا 
اًفرخزم  . نولم ماخرب  اًّوسكم   . قھاشلا
حفصم بشخ  نم  هاعارصم   . تاصنرقملاب

. ةیمجن قابطأ  لكش  ىلع  ساحنلاب 
تاجرد ىلعأ  ىلع  اسلج   . ةزرابو  . ةروفحم
ةليوز باب  رطش  امھاھجو   . برتملا ملسلا 

. قیتعلا
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هحول ىسنأ  هرداق  شم   . اباب اي  فراع  - 
. ةنايرع  . ةبولقم تس   . يرصملا ىوجنل 

ةحوللا  . اھجراخ اھءاشحأ   . حوتفم اھنطب 
تس  . سوباك  . قرزأ نول  يف  ةناقرغ 
ةایح قيرب  اھینیع  يف  هسل  نكل  ةكھتنم 
عم تملكتا  امل   . لتقلا معط  لياش  لضفیھ 
ام دعب  ةحوللا  تمسر  اھنإ  تفرع  ةنانفلا 

ةروشنملا ةریثكلا  رابخألا  نم  ربخ  ْتِرَق 
. ةنسوبلا ءاسن  نع  دایح  ةھبشب 

رصم نإ  يل  دكأتیب  موي  لك   . ةيراد اي  ةفراع  - 
لك مغر   . ةدَّالَوو ـة  َّيِفَع  . ةديدش ّتس 
سان يقالت  مزال   ، بعشك ةبعصلا  انفورظ 
ميدنلا هللا  دبع  مد  مھقورع  يف  يرجیب 
نیحالفو دادح  داؤفو  لولغز  دعسو 

امياد يقالتھ   . يوارعش ىدھو  ياوشند 
ملقب ملظلا  دض  اوخرصیب  نیعدبمو  تاعدبم 

ول نكل   . بعص قيرطلا   . دوع وأ  ةشير  وأ 
دعتسمو بعص  هنإ  فراع  َان  ـ ِّنم دحاولا 

انأ  . لمأ هیف  هسل  ىقبي  يلاغلا  هنمث  عفدي 
. لمأ هیف  نإ  فراع 
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اھرھظ  . يماخرلا جردلا  قوف  ةيراد  تزفق 
ىدترا دقو   . قالمعلا دجسملا  باب  ىلإ 

. هوتل حرسملا  ىلتعا  لثمم  ةيدج  اھھجو 
ءاتشلا ءاوھ   . نیبناجلا ىلإ  اھیعارذ  ترشن 

ىلع ليدنقلاو  ءارولا  ىلإ  اھرعشب  ریطي 
نم ةلاھب  اھحمالم  ىلع  يقلي  عماجلا  باب 

: لقند لمأ  ترضحتسا  نوحشملا  ضومغلا 

ْحايرلا دوُبْعَم  ناطیشلل  ُدجملا 

« ْمعن  » اولاَق نم  هْجَو  يف  ال »  » لاق نم 

ْمدعلا َقيزمت  َناسنإلا  مَّلع  نم 

ْتُمي ملف  ال »  » َلاَق نم 

! ْملألا َةيدبأ  اًحور  َّلظو 

* * *

يبلق  . ٍلاع ناكم  نم  يوھأ   . يوھأ  . يوھأ
يسفن ِرّكذأ   . توص الب  خرصأ   . فنعب قدي 

. بھذي ال  يفوخ  نكل  اًملح .» الإ  سیل  »
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ضرألا ال ةیبذاج  هاجتا  يف  يبلق  باحسناو 
... الإ سیل   . اًملح الإ  سیل   . فقوتي

ةصرق مغر  لیسي  قرعلا   . يمون نم  ضفتنأ 
. مالظلا يف  يريرس  ىلع  سلجأ   . دربلا
ىلع حوتفملا  شیشلا  لالخ  نم  رظنأ 

. موجنلا لكو  رمقلا  تعلتبا  دق  تون   . ءاضفلا

؟ تون اي  ةدالولا  تقو  نیحي  ىتم 

؟ فیساي  ... ىتم

* * *

عم ثيدحلا  يف  اھاضمأ  ةليوط  تاعاس  دعب 
. اھتفرغ يف  اھلالخ  ةيراد  تلظ   . اھیبأ

: هیلإ تجرخ   . ةیبصعو  . ةضبقنم

رركتب كتعمس  ؟  فیس اي  هیل  انھ  تنإ  - 
دحل يللا   ، ينم كتوكش  نویلملا  ةرملل 

. اھامھاف شم  يد  ةظحللا 

نأ لواحي  وھو  هانفجو  هتوص  ةربن  تشعترا 
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: اھینیع ةدح  ةھجاوم  يف  ام  اًراسكنا  يفخي 

. يازإ ينملكتب  فياش   . يمع اي  فياش  - 
ةدعاق يللا  ةقيرطلاو  اھتوص  ةربن  فياش 
دیعس تنإ  اًعبط   . لجر ىلع  لجر  ةطاح  اھیب 

. اھیب

ناشلع انھ  تنإ   . فیس اي  انأ  ينملك  - 
زياع يازإو  ؟  ينحلاصت َّالو  ينیكتشت 
يلقع  ، ةرصقم ينإ  فياش  تناو  ينحلاصت 

... ةھادنلا ارو  يرجاب   ، ةلوغشم  ، يدق ىلع 
ينم عقوتت  يازإ   . سبتلم نئاك  تنإ   . خلإ خلإ 
نینسلا خم  لیسغ  سب  شم  رفغأ  ينإ 

، ةیبغ ينإ  ينعنقت  لواحتب  تناو  ةليوطلا 
هُتلمع يللا  نامك  نكلو   ، تاردقلا ةدودحم 

. ينع دالوألا  عنم  نم  تیبلا  تبس  ام  دعب 

مل نإو   . هسفنل اًكلامتم  ودبي  نأ  لواح 
: ةشھدلا بھذت 

. يد ةلوھسلاب  يعیبت  يازإ  مھاف  شم  - 
؟ اھدالوأ ریغ  نم  شیعت  لمحتت  ّمأ  يازإ 
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: ةرارمو ةيرخس  اھناسل  فرط  ىلعو  تلاق 

اي تالداعمو  بلاوق  ةایحلا  فياش  هسل  - 
انأ  . اًرفص يواست  اھدالوأ  نودب  مأ   . فیس

كباصعأ تنإ  ايوبأ : مادق  كل  اھلوقاھ 
. يتقفاوم نودب  يمسج  دخات  كنإ  تلمحتا 

. فیس اي  ةثج  عم  مانت  تلبق 

تلأس انأ  ؟  زاوجلا يف  باصتغا  هیف  وھو  - 
.. خیش

؟ انأ َّالو  خیشلا   . ِكاعم مان  يللا  نیم  - 

؟ ةيراد اي  هيإ  هزياع  - 

. يدالوأو يتيرح  - 

؟ يعجرت يركفتھ  شمو  - 

؟ ةمصعلا قح  ينيدتھ  - 

لجار ينفوشأ  يازإ   . ةيراد اي  تننجتا  - 
؟ اھدعب
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تنا ول   . فیس اي  رھقلا  معط  تقد  انأ  - 
لمعت كیلخاھ  شم  انأ  كل  رھق  هنإ  فياش 
فرعأ هزياع  تنك   . كتلوجرل ةضقانم  ةجاح 

. تفرعو  . تریغتا هيإ  دق 

. ةلوقعم ةجاح  يبلطا  - 

انأو  . ترسخو  . رامق َّيب  تبعل  تنإ   ، عمسا - 
. ةراسخلا كضيوعت  نع  ةلوئسم  شم 

. يمدنتھ  . ةيراد اي  اًدبأ  شرسخا  ام  انأ  - 

. مھيدخات نكمم  كنإ  يسنت  لود  دالوألاو 
مھیشیعت شيردقتام  كنإ  هفراع  تنإ 

يأب مھيدخات  تفرع  نإو   . نابعتلا كبترمب 
. رصم هرب  موي  ينات  امھو  انأ  نوكاھ  لكش 

ترجحت دقو  اھترجح  ىلإ  ةيراد  تعرسأ 
ىلع اھانیع  تعقو   . اھینیع يف  عومدلا 

نابضقلاو  . يدامرلا روفصعلا   . ةيداھ ةحول 
رسيألا هحانج   . ةحوللا نكر  يف  ةروسكملا 
نميألا حانجلا  نكل   . ةنخاس ءامد  طِّقنُي 

. ةمعانلا ءامسلا  ءافص  ىلع  هانیعو   . عفتري
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. ةحوللا ينیع  ىلإ  ًاّیلم  ةيراد  ترظن 
. اھعومد تحسم 

* * *

. ةفیثكلا راجشألا  نم  ةھاتم  يف  يرجأ 
تابحو ةنشخلا  رجشلا  قاروأ  َّيمدق  حرجت 
يمامأ يعارذ  ترشن  دقو  يرجأ   . ىصحلا

. ملظم ناكملا   . ءيشب مطترأ  ال  ىتح 
ةعشألا ضعب  راجشألا  فقس  قرتخي 

؟ فیك ؟  لصأس لھ   . عایضلاب رعشأ   . ةیضفلا
. يبناجب ةرجش  عورف  زازتھا  توص  عمسأ 

عفرأ نأ  لبق  ؟  نابعث  . روفلا ىلع  فَّقوتأ 
لجر دسج  ينم  دعب  ىلع  طبھي   ، يسأر
لصي نوللا  حتاف  ًءادر  يدتري   . رمسأ لیحن 
اًعمال اًمازحو  لیلقب  ةبكرلا  دعب  ام  ىلإ 

. ةيزكرم ةطقن  نم  ثعبنت  ةنولم  طوطخب 
قو فـ  . ام اًءوض  هیلع  يقلي  ءادرلا  نأك 

. فوقعم ليوط  راقنم  يذ  رئاط  عانق  هھجو 
رظني  . فقن  . يتآلا بُّقَر  فنْعُب َتـ يبلق  قدي 

. ءودھلا نم  عون  َّيلع  طبھي   . رخآلا ىلإ  انالك 

. عانقلا لخاد  نیتعماللا  هینیع  ىلإ  رظنأ 

134



ىلإ ریشي  ؟ .»! لبق نم  امھتيأر  لھ  »
قفخي اًرئاط  هارأ   . يسأر عفرأف   . ءامسلا
هاجتالا كلسأ   . اًنیمي  . ىلعأ ىلإ  هیحانجب 

. هسفن

ىرأ امدنع  باوص  ىلع  يننأ  يروعش  دكأتي 
. اھمھفأ ال  زومر  اھیلع   . نوللا ةحتاف  ةتفال 

يامدق بدت   . ةیفیلغوریھ اًفورح  هبشت 
. فاجلا رجشلا  قروو   . ةنشخلا ضرألا  ىلع 
نم ةبيرقلا  راجشألا  عورف  ضعب  عطقأ 
يعرد نوكتل  قاروألا  نم  اھفظنأ   . يدي
حملأ  . تاتفاللا روھظ  ىلاوتي   . رطخلا ةظحل 
تاقد فنع  مغر  ةقثب  ریسأ   . اًمخض ًاّینب  ًاّبد 
ىرجم ىلع  يمامأ  قفألا  حتفني   . يبلق

لبج ىرأ  ىرخألا  ةفضلا  ىلع   . يئام
. ةداحلا هتاءانحناو  ةریبكلا  هراجحأب  مطقملا 
نب رمع   » عماج نوكس  يف  هلفسأ  دقري 

. ةریغصلا ةيديدحلا  هذفاونب  ضرافلا »
ىشالتت  . ءاملا يف  زفقأ   . لخادلا نم  ةئیضم 
َّيمدقو َّيدي  تابرض  عم  ةداحلا  هتدورب 

نمز ذنم  حبسأ  مل   . لیقث يدسج   . نیتيوقلا
عراستت  . ينشھدت يتردق  نكل   . دیعب
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رعشأ  . ئجافملا دوھجملا  عم  يسافنأ 
. يمكحت  . يمكحت  » . روخت تأدب  دق  ياوقب 
ىلع هحملأ  يقدصت .» نأ  طقف  كیلع 

ينعجشي  . اًدیعب لاز  ام   . ىرخألا ةفضلا 
. ةوق ءاملل  َّيعارذ  تابرض  دادزت   . موعلا ىلع 

امدنع  . مامألا ىلإ  عفدنأ   . َّيمدقب ءاملا  عفدأ 
. َّيلإ هدي  دمي   ، ةفضلا يمط  ىلإ  لصأ 

يھجو نم  طقاستت  ءاملا  تارطق   . ينعفري
فرعأ  . طبھيو ولعي  لازام  يردص   . يدسجو

. لبجلا دوعص  نآلا  َّيلع  نأ 

تیھتنا دق  ينأك   . ةطشن يمون  نم  وح  ـ صأ
يِسُّفََنت  . ةلماك سكبوريإ  ةعاس  نم  يوتل 

رھز ةحئارل  يردص  حتفأ   . مظتنم  . قیمع
أرقأ  . يمأ ةفرغ  ةذفان  ةلابق  نومیللا 

. ضرافلا نب  رمع  يدیسل  ةحتافلا 

* * *
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ةَرْھُم

اھبلق  . تازاوجلا طباض  مامأ  ةيراد  تفقو 
رفسلا نم  ةعونمم  كتدایس   » . فنعب قدي 

 . ةناھملا ويرانیس  عقوتت  جوزلا .» رمأب 
: نكل  . شعترتو

؟ ةحایس  . ایناملأ - 

. ةیسارد ةثعب  أل .  - 

. مدنف اي  ةمالسلا  عم  - 

ًاناكم اًكرات   . فوخلا رخبتي   . ءادعصلا سفنتت 
عم ِقّلَحي  لاز  ام   . دغلل ِبّقرتُم  بلق  تاقدل 
روخب ةحئارو  ةیبويألا  نیسحلا  ةنذئم 
موي رجف  يف  هئاوضأ  تاساكعناو  ناكملا 
نویع عبرأ  هايانث  نیب  يوتحي  لازام   . رفسلا
ةيرادو  . اًقوشو ةلئسأ  رطقت  ةریغص  ةیلسع 
مشتو امھيرعش  دسمتو  امھدھدھت 
دودشملا دسجلا  ىمترا   . نیتضبلا امھیتبقر 
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عبرأ ةيراد  نضتحا  يذلا  ةرئاطلا  دعقم  ىلع 
ةوفغلا نیب  ام   . ةعاسلا فصنو  تاعاس 
ضفري  . مَھْبُم ملح  ةفاح  ىلع   . ظاقیتسالاو

. حاصفإلا

ناك  ، تروفكنارف راطم  اھامدق  تأطو  امدنع 
مل  . ةبرجتلاو ناكملا  ةبارغ  فنعب  قدي  اھبلق 
ىلإ اھیف  رفاست  يتلا  ىلوألا  ةرملا  نكت 
يتلا ىلوألا  ةرملا  تناك  اھنكل   . جراخلا
لكب اھلخاد  اًنطوتسم  سیل  فیسو  رفاست 
يذلا فوخلا  لكب   . هريذاحمو هتاعونمم 

. اھب نیصبرتملا  سانلا  نم  اھلخاد  هعرز 
هذھ تناك   . ةظحل يأ  يف  ردغلل  نوبھأتم 

. ةبحم  . ةبیط  ، ةئفاد  . بسحف ةيراد »  » ةرملا

. ملاعلل ةحوتفم   . هوجولا لكل  ةمستبم 
ةفرشملا انیباس »  » ةروتكدلا اھتلبقتسا 

مل  . ةمداقلا ةثالثلا  رھشألل  اھثحب  ىلع 
تناك دقف   ، اھبیحرت ةرارح  نم  شھدنت 

عورشمل اھسمحت  ىدمب  ملع  ىلع  ةيراد 
،« زنيام  » ةعماجل هب  تمدقت  يذلا  ثحبلا 
ىلع اھلوصح  يف  ًاّیسیئر  ًاببس  اذھ  ناكو 
ةشھد نع  انیباس  تبرعأ   . ةحنملا هذھ 

138



: ةفیفخ

. هد لكشلاب  شیكتلیخت  ام  - 

باب نم  ةجراخ  ادوس  ةيابع  ةعقوتم  ِتنك  - 
. ةمیخلا

نع ریتك  تاجاح  ةفراع  انأ   . طبظلاب شم  - 
يف تايرصم  ةدام  تسردو   . ةرصاعملا رصم 
ةروص نع  ةفلتخم  ِتنا  سب   . ةعماجلا

. كل اھتمسر 

امھو ًالیلق  امھتأفدأ  كحض  ةبون  امھتباتنا 
ةرایس نع  اًثحب  امھیسفن  لوح  نارودت 

دق قباط  يأ  يف  تیسن  يتلا  انیباس 
تأدب  ، ةرایسلا يف   . راطملا يف  اھتكرت 
نامھتلت اھانیع   . ًالیلق يخرتست  ةيراد 
قيرطلا َّيبناج  ىلع  تاباغلا  رضخأ 

!«. ؟ لبق نم  اھتيأر  لھ   » . حوتفملا ضيرعلا 
راطملا نیب  لصفت  قئاقد  رشعو  ةعاس 

وجلا ناك   . ةماقإلا ناكم  مياسرامرج » و«
ترفسأ نأ  ثبلت  مل   . ةرذنم ةبوطرب  اًعبشم 
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ةرایسلا جاجز  ىطغ  فیفخ  ذاذر  نع 
ةعرسب قيرطلا  بھنت  يھو  يمامألا 

. نیلفط انیباسل  نأ  ةيراد  تفرع   . ةنئمطم
« ومیت و«  ، ةرشع ةيداحلا  يف  نایتسابس » »

. ةعباسلا يف 

. رساجو ةنیمأ  نم  ةيوش  ربكأ  - 

؟ ةرفاسم ِتْناو  مھاعْریب  نیم  - 

ةصقل اًعيرس  اًصخلم  انیباس  تعمس  امدنع 
: ةیناثلا ةرملل  اھتشھد  نع  تبرعأ   . ةيراد

دنع مألا  عم  اوقبیب  دالوألا  ایناملأ  يف  - 
. قالطلا

مكحي نوناقلا   . رصم يف  هضرب  هدك  عضولا  - 
نس ءاھتنا  دحل  اھلافطأب  مألا  ظافتحاب 

. رتكأ شم  يدرف  عضو  يتصق   . ةناضحلا

حملت ال  ىتح  اًدیعب  اھھجو  ةيراد  ترادأ 
جاجز تحتف   . اھینیع يف  ءاملا  ةعمل  انیباس 
ددبت يفيرخلا  ءاوھلا  ةوادن  ىلع  ةرایسلا 
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ءافتخا فغشب  اھانیع  تعبات   . ةشحولا رابغ 
. ةحوتفم نايدو  اھلحم  لحتل  تاباغلا  راجشأ 
. ىدملا عم  ةمحتلم   . ءارفصو  . ءارضخ
اھنأك ةدتمملا  ةروصلا  ىلع  امھضمغت 

ىرخأ  ةرم  امھحتفت   . اھصتمت
: ریشت انیباسو 

. موركلا عرازم  - 

يف اھیلع  صارتت   . طسبنتو ضرألا  عفترت 
راجشأ ةمظتنم  ةيزاوتم  ءارضخ  طوطخ 
تویب فقسأ  رمحأ  اھعم  لخادتي   . موركلا
لوطب ةرثانتم   . ةریغصلا ءاضیبلا  ىرقلا 
ءاوھلا ةحئار  لھ   » . اھضرعو ایناملأ 
لامجلا اذھ  لھ  ؟  هذھ لوسغملا 

«. ؟ نكمم لیحتسملا 

لخاد اھنكسم  ىلإ  ةيراد  انیباس  تبحطصا 
ةبلطلا تویب  يف  ةفرغ  نكي  مل   . ةعماجلا
ىنبم يف  ةدیحو  ةریغص  ةقش   . تعقوت امك 
برح يف  نيارلا  ىلع  ةیبرح  ةعلق  ناك 
ءاھتنا دعبو   . اسنرف عم  ةلعتشملا  ایناملأ 
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ةقشلا  . نونفلل دھعم  ىلإ  هوُلَّوَح  برحلا 
باب نم  لخدي  نم  لباقي  ام  لوأ  يھ 
مسارم اھراوجب   . راسیلا ىلإ   . ةقيدحلا

. ىقیسوم فرغو  ويدیف  تاعاقو  ةبلطلا 
مت  . يولعلا رودلا  ةذتاسألا  بتاكم  لتحت 

. ةعساولا ةقيدحلا  طسو  يف  نیینبم  ةفاضإ 

. اھروس دودحب  ماملإلا  نیعلا  عیطتست  ال 
هدسجب ودبي   . زارطلا ثيدح   . ریبك ىنبم 
ذاشلا دیحولا  رصنعلا  هنأك  مصألا  يجاجزلا 
ةقيدحلا فرط  يفو   . قیتعلا ناكملا  يف 
لافطأل ةناضح   . يبشخ كشك  يبرغلا 

. ةقيدحلا ةيراد  تلمأت   . بالطلاو ةذتاسألا 
ةیبشخ دعاقم  نضتحت  ةریغص  ءارضخ  لالت 
حرسملا هبشت  ةيرئاد  فصن  تاحاسو 

اھنیب تبني  ةيدامر  ةریغص  تاطالب   . ينامورلا
حتفنت  . مجحلا ةقیقد  ءاضیب  روھزو  بشعلا 
بجاح الب  سمشلا  ىلع  سولجلا  قطانم 
روسل ةقصالملا  ةقالمعلا  راجشألا  نم 

. دوسألا يديدحلا  ةقيدحلا 

ةلكآتم ةيرجح  ملالس  ةسمخ  ةيراد  تدعص 
انیباس تحتف   . اھتقش باب  ىتح  فاوحلا 
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ةفرغ ىلع  ليوطلا  يجاجزلا  بابلا 
ينب بشخ  اھضرأ   . ثاثألا ةلیلق   . ةعساو
ريرس راسیلل   . ةیلاع ةبق  فقسلا   . عمال
ضعب اھیلع  ةریبك  ةبتكم   . دحاو درفل  ریغص 
بالود اًنیميو   . ةبتاك ةلآو  ةریغصلا  تازافلا 
ًاّیلخاد ًاباب  قصاليو   . طئاحلا مظعم  يطغي 
ةياھن يفو   . مامحو ریغص  خبطم  ىلإ  يدؤي 
ةبنك دجوت  ةلیطتسملا  ةفرغلا  قمع 
ةدئام اھمامأ   . طئاحلا عم  رودت  ةیبشخ 

نأ اھتصوأ  نأ  دعب  انیباس  اھتكرت   . ماعط
لبق تكرام  ربوسلا  نم  هجاتحت  ام  يرتشت 
غرفت نأ  لبق   . ةسداسلا يف  هقالغإ 
تراك رھظ  ىلع  ةيداھل  تبتك  اھتبیقح 
هزياع ةرھاب  ةحول  ایناملأ  : » لاتسوب
لبج ةمق  قوف  انأ  : » اھیبأل تبتكو  كتشر .»
تمان ؟ .» رساجو ةنیمأ  رابخأ  ام   . ةجھبلا
رھظلا دعب  ةثلاثلا  نم   . تاعاس سمخ  ةيراد 

. ةنماثلا ىتح 

* * *

بعادت يتفاصفص   . ميدقلا يلزنم  يف  انأ 
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حتفأ امدنع   . اًمامتھا اھریعأ  ال   ، ةذفانلا
انتراج ينارت  ةمامقلا  قودنص  جرخأل  بابلا 
ىقب صالخ  : » ةحرفب يب  بحرت   . ءانھ
لوقت ةيوش .» هسل  : » اھیلع درأ  ؟ .» تعجر
ةلیمج ةنبا  اھل  يعجرا .» ىقب  َّالي  : » عیجشتب
. باحرت ةوقب  يننضتحت   . ةرم لوأل  اھارأ 

بلقي  . رساج عم  بعلأ  لزنملا  لخاد 
يل رضحيو   . ضرألا ىلع  بعللا  قودنص 
اھأرقن مل  ةصق  ةداعلاك  راتخي   . هصصق دلجم 

يم  .. ام  » مث  . مامحلا ىلإ  بھذي   . لبق نم 
هنأ ةدیعس  انأ   . لعفي ناك  امك  ي»،  ي 

. هفیظنتب موقأل  هتدج  سیلو  انأ  ينوعدي 

. ةمھملاب موقأ  ينكل   . ةمداخلا هیلإ  عرست 
ىلع دقار  فیس   . ةشیعملا ةفرغ  ىلإ  دوعأ 
رظنأ  . ينوعدي  . ضرألا ىلع  ةبترم 
انسبالم علخن   . سامح فصنب  برتقأ  . هیلإ

بعلل تایتفلا  لخدتف   . ةیلآ ةقيرطب 
. اًكبترم بابلا  قلغیل  يرجي   . سكبوريإلا
ىلع لظأ   . ةطوفب هدسج  ةیطغت  ًالواحم 
بھذأو ةءالم  يلوح  فلأ  مث   . ةرتفل ضرألا 

نم ةررضتم  همأ  دجأ  ثیح  مونلا  ةفرغ  ىلإ 
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. لزنملا كرتأو   . يسبالم سبلأ   . يدوجو

. يل فولأم   ، ديدج ناكم  ىلع  ينیع  حتفأ 
ةیفيرخلا سمشلا  بورغو  رضخألا  نوللا 

. يتبآك نالسغي   . بابلا جاجز  ناقرتخي 

. دیعب تقو  ذنم  هفرعأ  مل  قمعب  سفنتأ 

. تاباغلا راجشألو  رساجو  ةنیمأل  قاتشأ 

. دیعبلا حورلا  قفأ  ىلع  ىدملا  حاتفنا  اھیلي 
لوأ دعومب  قحلأل  ريرسلا  نم  زفقأ   . ةنماثلا

«. مياسرامرج  » يف سكبوريإ  سرد 

* * *

. ایناملأ وج  عم  اًعيرس  ةيراد  تملقأت 
يف ظقیتست   . اھل اًمود  ناك  هنأك   . ناكملاو
تریش يتو  ًاتروش  يدترت   . ةسداسلا
ةرادتسا عم  يرجت   . ةضايرلا ءاذحو  ضیبأ 

. تارود سمخ   . يلخادلا ةقيدحلا  روس 
نولو جزاطلا  حابصلا  ىدن  نم  اھاتئر  لھنت 

ةیجسفنب روھز  تاذ   . ءارضخلا راجشألا 
تامسن ىلوأ  عم  اھقاروأ  زتھت   . ءارفصو
تاروللب اھفارطأ  نم  طقاستتف   . فيرخلا
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نیحزرت تلزام   . يتفاصفص ةنیكسم   » . ءاملا
ذاذر ةدحولاو .»  . تنمسألا رابغ  تاقبط  تحت 

. ىسألا ضعبو  قرعلا  حيزي  رتافلا  ءاملا 
صمحم نب  نم  ةعونصم   . اھتوھق برشت 

ءفدو رھزألا  ناھَّبَح  ةحئار  هنم  حوفت 
فر ىلع  رساجو  ةنیمأ  ةروص   . تايركذلا

قایتشا يف  امھب  اھانیع  يقتلت   . ةبتكملا
. هضيورت عیطتستال 

نكامأو دیعاوم  مضي  ًالودج  تملست  امدنع 
ةثالثلا رھشألا  يف  ةماقملا  ضراعملا 
خيرات تحت  رمحأ  ًاّطخ  تعضو   ، ةمداقلا
دمحأ و« نیصلا  نم  وست » يل   » ، نیضرعم

: انیباسل تدكأ   . رصم نم  نيدلا » رون 

لاجم يف  اوبصیب  لود  نیضرعملا  - 
يف يقْرِعلا  نفلا  ةیعونو  مجح   . يمامتھا

. ایناملأ

تبس موي  نوكیھ  موي ١٨  نإ  لیمج  - 
ليوط قيرطلا   ، كاعم حورأ  ردقأ  ناشلع 

. ًاّیبسن
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. ءاسم ةسداسلا  تبراق  دق  ةعاسلا  تناك 
اھرھظ ىلع  اھقاروأ  ةبیقح  ةيراد  تعضو 
اھراوشم يف  ترم   . اھتوطخ تعرسأو 

ةيانبلا يذ  برحلا  اياقب  فحتم  ىلع  يمویلا 
ناعفدم فقي  هتباوب  مامأ   . ةمخضلا ءارمحلا 

. ةقینأ  . ءاضیب  . ةریغصلا تویبلا  هیلت   . ناميدق

. روھزلا فایطأ  اھقرغت   . اًمامت ةنكاس 
، نيارلا ىلإ  تلصو  امدنع   . ءاضیب  . ةیناوجرأ

ةیبشخلا ةكدلا  ىلع  اھتبیقح  تعضو 
تشرتفا  . فاجلا يمطلا  يف  ةزورغملا 
سمشلل اھرھظو  ءاملل  اھھجو   . ضرألا

هجوو ضرألا  بشع  ىلع  سكعت   . ةلحارلا
نم تفرع   . ةبھاذ ةیلاقترب  ًالالظ  ءاملا 

اھامدق اھیف  تأطو  يتلا  ىلوألا  ةظحللا 
نیب  . اھناكم وھ  اذھ  نأ  ضرألا  هذھ 
ةحفص قوف  سيروزوأ  بایسناو  سمشلا 
نوكس يف  عمست   . اھینیع تضمغأ   . ءاملا
اھقرغت سیتفنو   . تمصلا توص  ناكملا 

: ملحلا تاشارف  فایطأب 

لاّوطلا نینسلا  ِّرُم  دعب 

147



نابضقلا أَدَص  دعب 

اھئارو نم  ُرظنأ 

ًالَجَخ  . ًابنذ نارطقت  نینیعب 

ًةبھر

يمالحأ بارس  ىلإ 

اًثیثح هیلإ  ُهجتأ 

امنیب

ينُغواري أتفي  ال 

ُّزني يدسج 

. دینعلا سأیلا  حلم 

ًةأْجَف ينُدجأ 

ةيربلا ِتاباغلا  ِبلق  يف 
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ٍقارقر رھن  ّةفاح  ىلع 

. ءارضخلا ملحلا  جورم  قوف 

ينُدجأ

يملح تاشارف  ُدراطأ 

ًةدحاو

ىرخألا َوْلت 

يِّفَك ىلع  َّنھادحإ  ُفقت 

جَسْفََنبلا تاساكعنا  َرْحس  ُلَّمأتأ 

لیحنلا دَسَجلا  ىلع 

ءاضفلا يف  اھُعَفْدأ 

اھیحانج تكرت  نأ  دعب 

اًمشو
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. يحور رادج  ىلع 

ةيرادو اھیلفطو  انیباسب  ةرایسلا  تدعص 
رارصإ مغر  ًّالت  انیباس  اھتأر  تارتم  ولیك  ةدع 
لْمحب ضرألا  عفترت  اًنیمي   . لبج اھنأ  ةيراد 

ةوھ دقرت  راسیلا  ىلإ   . ةقالمع راجشأ 
عفترت ىرخأ  راجشأ  اھوسكت   . ةقیمع
ةفاح نم  ىلعأ  ىلإ  لصتف  اھتاماھ 
ةبارق اوراس   . ةرایسلا اوكرت   . لیلقب قيرطلا 

عم ةيراد  سافنأ  عراستت   . رتم يتئام 
نم ءاوھلا  درطتو  قمعب  ُسَّفَنََتت   . دوعصلا

... ةأجف  . اھبلق تاقد  نم  ئدھتل  اھمف 
نم ةعلق  نع  رضخألا  لتلا  ةمق  تفَّشكت 

اھراجحأ زربت   . ىطسولا روصعلا  عالق 
يتنثالا ذفاونلا  ةفاح  نم  ةعبرملا  ةریبكلا 

. زارطلا ةیطوغ   . ةلیطتسملا ةرشع 
بلق ىلإ  ریشي  مھس   . ىلعأل ةبوحسم 
روفحم ةعبرم  ةراجح  ىنبملا  ولعيو   . ءامسلا

. نابلص اھیف 

« خابماھ  » ةعلق ىلإ  يرجحلا  ملسلا  اودعص 
نم نینثال  كرتشم  ضرعم  ماقي  ثیح 
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تفقو  . يرصملا نانفلاو  ناملألا  نینانفلا 
نیب لصافلا  يديدحلا  روسلا  مامأ  ةيراد 
حاتفنا اھیلي   . ءارضخلا ةوھلاو  لتلا  عافترا 

عم لخادتي   . رضخألا تاجرد  ىلع  ىدملا 
ىلع اھینیع  تضمغأ   . ةبحاش ءامس  ةقرز 
بابلا نم  اولخد  امدنع   . قیلحتلا قفخ 
نیمیلا ىلإ  مھلباق   ، كیمسلا يديدحلا 
مئالملا ناكملا  ةيرادل  ادب  ریغص  حرسم 
: لوقت انیباسو   . ریبسكشل ةیحرسمل 

. تاف يللا  فیصلا  انھ  تلماھ »  » ترضح - 
. عئار ضرع 

، ةرشابم مَّلُّسلا  مامأ   ، يناثلا رودلا  يف 
ةیفارغوتوف روص  ضرعم  اھب  ةریغص  ةحاس 

يف طقف  سیل   ، میمرتلا تایلمع  روطتل 
ةميدق ىرخأ  نكامأ  يف  نكلو  خابماھ » »

عئاض میمرتلا  لبق  ناكملا   . ایناملأ يف 
نمزلا دوعي  ةلحرم  لك  ءاھتنا  عمو   . حمالملا

دي مزھت   .. مث  . نیتوطخ  ، ةوطخ ءارولا  ىلإ 
. نمزلا ناسنإلا 
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ةلاص مھتلباق   . ثلاثلا رودلا  ىلإ  اولصو 
رثانتت  . نینانفلا تاحول  يوحت  ةلیطتسم 
ةأرما مامأ  ةيراد  تفقو   . لیثامت اھناكرأ  يف 
ةيدامر تاحیبشتب  ضیبألا  ماخرلا  نم  ةيراع 
اھطسو يف  ىرسیلا  اھدي  عضت   . ةفیفخ

دسج  » . سأرلا ءارو  ةعوفرم  ىرخألاو 
ءزجلا مامأ  تفقو  سيزيإ .» هجوو  تيدورفأ 

اًروص  طقتلت  تأدب   . لَّوألا
: اھتاظحالم نِّودُتو 

لخادت  . طوطخلا ةیبیعكت  تیمش .» داغیج  - »
نكل  . قسانت يف  ينبلاو  رضخألا  تاجرد 
لیمجلا ينوللا  عاقيإلا  لھ  ؟  دعب اذام 
ةیعضوم الب  ةنمؤم  ریغ  تلزام  ؟  يفكي

. نفلا

ءانب دیعت  ىثنأ  ةشير  لجیبش .» شیلروأ  - »
ةریغص نیحالف  تویب   . ةعیبطلا عم  روسج 
ةشير  . نودیعب  . لوقحلا يف  سانأو 

. ةداح ةعيرس  تابرض  تاذ  ةیعابطنا 
ریغ  . ةحيرص ناولأ   . ًانایحأ ةرسكتم 
ىلع ءوضلا  ریثأت  ىلع  ضبقت   . ةطولخم

152



ءزج اھنأك  رھظت  ةریغصلا  داسجألا   . لوقحلا
ةحول فارطأ  يف  ورسلا  راجشأ  ليامت  نم 
ِزّیمي ام  لمجأ  لاوت ٥٠*٧٠ . ىلع  كیليركأ 

طوطخلا هذھو  ةجھبلا  ناولأ  وھ  اھتاحول 
يف لابجلاو  تویبلا  عضت  يتلا  ةباسنملا 

. اھنیب لصفتف  اھیلع  قبطت  اھنكل ال   ، اھنكامأ
اًدادتما يناسنإلا  رصنعلاو  ءایشألا  ودبت 

. ضعبلا اھضعبل  ًاّیعیبط 

. تاناویح تاحول  اھبلغأ  نيدلا .» رون  دمحأ  - »
يحانجو دھف  نم  جيزم  وأ   . بلاعث  . بالك

ىلع هتاجردب  قرزألا  نوللا  بلغي   . رئاط
، اًنیح ملح  ءاوجأ  قلخیف  تاحوللا  نم  ریثكلا 
ىلع تيز  ةراحلا »  » . رخآ اًنیح  سوباكو 

. ةميدق تویب   . ةيرصم ةراح  بشخ ٥٠ ×٥٠ .
ءوض  . ةروسكم تاطالب   . ةیلوط خورش  تاذ 
ىلع سكعني  نويزفلت -  نم  يتأي  تفاخ - 
ةيرشب داسجأو  لويذ  اھل  ةیمدآ  هجوأ 
نیباعثل ىرخأ  ةحول   . تاناویح سوؤرب 

ودبي  . قرزألا نم  ةیفلخ  ىلع  ةمتاق  ءارضخ 
. ةعماللا اھدولج  نم  ثعبنم  ءوضلا  نأك 
هركأ  ) . ةكباشتم ةليوطلا  ةعیفرلا  اھتنسلأ 

153



لاوت ىلع  تيز  ةرھم .» (. » ةحوللا هذھ 
قرزأ ةمتع  اھیلع  بلغي  ةحوللا  . ٥٠×٧٠
قرزألا نم  ةماود  ةیفلخلا  يف   . يسوباك

يف عباصألا  ةحوتفم  ةیمدآ  فكأ  اھب   . متاقلا
ةمدقم ةرھملا  هجو  لغشي   . يرئاد لیكشت 

يف فلخلا  ىلإ  دودشملا  اھرعش   . ةحوللا
ىلإ اھضكر  ةوق  سكعي  ةمیقتسم  طوطخ 
حمالم ریني  ءوض  ردصم  هاجتا  يف   . مامألا
نینیعلا يف   . ةرظنلا يسیطانغم   . هجولا

. ميدق فوخ  اياقبو   . ٍّدحتو ةسارش  ةعمل 
اھنأك ةمعانلا  ةباسنملا  دسجلا  طوطخ  ودبت 

. مادقألاب ةقلاعلا  دوسألا  ةجوُزل  ىدحتت 
ةحوللا حطس  ىلع  دوسألا  زورب  نم  ودبي  )

ىلع ىصحلا  كینكت  مدختسا  دق  نانفلا  نأ 
(. لمرلا

؟! كلام  .. ةيراد - 

ناكم يف   . ةحوللا مامأ  ةرَّمسُم  ةيراد  تناك 
اھنأك ذوخأم  ضیفخ  توصب  تلاق   . رخآ

: اھسفن ثِّدحُت 
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! انأ يد   . انیباس - 

. لوقيو  . مھفي نانحب  اھفتك  انیباس  تسمل 
نانفلا تاحول  مامأ  نارودلا  اتلمكتسا 
هملاع ةیقب  ةيراد  دھاشت   . يرصملا

«. ةرھم  » ىلإ اھینیعب  دوعتو  يناویحلا 
: اھفتك فلخ  نم  تعمس 

طوسبم  . نيدلا رون  دمحأ   . ةيراد ةذاتسأ  - 
. تقولد  . انھ ةيرصم  فوشأ  ينإ 

. وھ  . اھنم ًابيرق   . اھمامأ هدجتل  ةيراد  تتفتلا 

. حمالملا يبونج   . رمسأ  . ميدقلا اھھجو 

. يئاقلت لكشب  طیشمت  الب  كورتم  هرعش 

. هتاحول سكع  ىلع   . ةنخاس ًاناولأ  يدتري 
. ًاّیلاقتربو رفصأو  رمحأ 

نم ْتفرع  ؟  هضرب ةيراد  ةذاتسأ  شم  - 
. ِتنا هنإ  كمسا  لجس  يللا  نمألا  سراح 

ةلاح يف  اھناسلو   . اھسأرب ةيراد  تأموأ 
. ةشعترم  . ةنخاس اًدي  هیلإ  تدم   . لماك زجع 
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ىتحو  . اھتقش ىلإ  تداع  ىتح  قطنت  مل 
: اھلأست ةيداھ  ىلإ  تبتك   . يلاتلا مویلا 

تنأو اًملُح  تشع  نأ  كل  قبس  لھ  »
!«. ؟ نینیعلا ةحوتفم 

* * *

، ءودھب عبرملا  دعصملا  باب  قلغني  امدنع 
الب ریبك  قودنص  هنأك  لخادلا  نم  ودبي 
ال ةلفطو   . لجر يعم   . يدحو تسل   . ذفانم
أدبي ةأجف   . سمخلا تاونسلا  ىدعتت 
لكشب  . هسفن لوح  نارودلا  يف  دعصملا 
ةلفطلا كسْمأ   . اًفنع دادزت  ةكرحب   . يرئاد
سلجأ  . دلو ىلإ  يدي  نیب  تلوحت  يتلا 

ولتأ انأو  ينضح  يف  هذخآو  ضرألا  ىلع 
ُّيَحْلا َوُھ  َِّالإ  َِلإ  َهٰ َال  ُهَّللا   ﴿ عومسم : توصب 

ِيف اَم  ُهَّل  ٌمَْون ۚ  َالَو  ٌةَنِس  ُهُذُخَْأت  َال  ُموُّیَقْلا ۚ 
يِذَّلا اَذ  نَم  ِضَْرْألا ۗ  ِيف  اَمَو  ِتاَواَمَّسلا 
ْمِھيِدَْيأ َنَْیب  اَم  َُملَْعي  ِِهنِْذِإب ۚ  َِّالإ  ُهَدنِع  ُعَفَْشي 

ِهِمْلِع ْنِّم  ٍءْيَِشب  َنوُطیِحُي  َالَو  ْمُھَفْلَخ ۖ  اَمَو 
ِتاَواَمَّسلا ُهُّیِسْرُك  َعِسَو  َءاَش ۚ  اَِمب  َِّالإ 

ُِّيلَعْلا َوُھَو  اَمُھُظْفِح ۚ  ُهُدوَُئي  َالَو  َضَْرْألاَو ۖ 

156



هنأ دب  ال   » . ةرمو  . ةرمو  . ةرم . ﴾ ُمیِظَعْلا 
ينللختي  . ةكسامتم ينكل   . ةفئاخ لازلز .»

هرادم ىلإ  دوعیس  ءيش  لك  نأ  نیقي 
مادقأ تاوصأ  عمسأ  امدنع  اًّقحال   . اًعيرس

. كلذك هنأ  دكأتأ   ، جراخلا يف  ةعرسم 

نیبي ال   . اًرجف  . ریصق  . عطقتم مون  نم  وحصأ 
ال  . مالظلا الإ  يجاجزلا  ةفرغلا  باب  نم 
ءوض لعشأ   . ىرخأ ةرم  مونلا  يننكمي 
ءاضیب ةقرو  طقتلأ   . ةریغصلا ةروجابألا 

: ةریحلا ينكراشت  سیتفن   . اًملقو

سمألا تايركذ  ُدْشَح 

ٌلَّالْش

يسأر يف  ُردَْھي 

رئاودو ًاطوطخ   .. ُعطاقتي

ةيرحس زیلاھدو  تاینحنم   .. اياكح

ةيرجحلا نمزلا  راوسأ  فرجي 
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اًدیعب

ةنكادلا ةرشبلا  ُةمتع 

نانیعلاو  .. يمالحأ ُنول 

ٌحافت مھولا  ُقاذم 

عومدلا حلمب  ٌسومغم 

اًدبأ يننكسي 

يلخادب ُلفطلا 

حيِّرلا بلق  يف 

ةنَّولملا مْھَولا  تانولاب  ُدراطي 

فوم  .. رفصأ  .. قرزأ  .. رمحأ

ةایحلا َبارس  ُدراطي  هنأك 

ُفرعي اًنیقي 
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اھلخادب نأ 

الإ ءيش  ال 

َّيتضبق ءلم 

. ءاوھ

* * *

ىلإ اًحابص  ةنماثلا  راطق  ةيراد  تبكر 
: اھرارق تذختا  دقو  خابماھ .» »

ىلع ةفسآ   . دمحأ ذاتسأ  ریخلا  حابص  - 
تنك   . حرابما

. ةيوش ةنابعت 

عئار  . اًدبأ ةجاح  ىلع  شیفسأتت  ام  تْنإ  - 
. ِكینتسم تنك  نوكا  ام  يز   . انھ كلباقأ  ينإ 

؟ ينعي يازإ  - 

اھراوغأ ربس  ديري  هنأك   . اھیلع هینیع  تَّب  َثـ
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: ةحمل يف 

دح  . ةيرصم تنب  لباقأ  لیمج  ينعي  - 
رصم   . يرصم

. يوق يناشحاو 

؟ ایناملأ يف  شياع  تنإ  - 

نم بعتأ  رصم  حورأ   . رصمو ایناملأ  نیب  - 
شفرعأ ام   . سانلاو ثولتلاو  هشْوَّدلاو  رحلا 
يمسرمو ایناملأ  وجل  قاتشأ   . ةيافك مسرا 

. ةدحولاو ءودھلا  نم  بعتأ   . ءودھلاو
لینلا ىلع  ةكولف   . رصم ينشحوت 

. ةشودلاو بارتلاو  يباحصأو 

. ةبيرغ ةایح  - 

؟ ِتْناو  . اھبحاب - 

. روھش عست  نم  بود  اي  ةدولوم  هسل  - 
كل  يكحأ  هزياع 

. ةجاح لك 
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دعب ىتح  يكحت  تلظ   . تكح  . ةيراد تكحو 
لفسأ اراس   . ةسماخلا يف  ضرعملا  قالغإ 
ةيراد حورو   . ةعلقلا هقوف  ضبرت  يذلا  لتلا 

.. اھتایح و نع  هل  تكح   . فنعب فرفرت 

. ِكاعم يتصق  كل  يكحأ  - 

ضرق نع  فقوت  نأ  دعب  ةئداھ  ةربنب  در 
: هرفاظأ

. فرعأ زياع  شم  - 

! كلیكحاھ أل.  - 

هتصق فرعي  نأ  ديري  ال  َمل  ةيراد  مھفت  مل 
ةجراخ ةوقب  ةعوفدم  تناك  اھنكل   . اھعم

: اھمالحأ نع  هل  تكح   . اھنم ةعبانو  اھنع 

. راھنتب يتایح  تناك  يللا  ةظحللا  يف  - 
يللا َتنإ  دصقأ   . َتنا َتنا  شم   .. َتنا تنك 
حرجلاو  . ينببطیب ناك  يناتلا  ّصُن  يِ  . اياوج

. انأ ىقبأو  لفقیب 
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قيرطلا ةفاح  ىلع   . يشملا نع  فقوت 
ةظحل  . ءارضخلا ةوھلا  ولعي   . يوتلملا قیضلا 
رادتسا  . ةبھاذ  . ةیلاقترب سمشلا  تناك 
تسَّفنتو اھینیع  تضمغأ   . اھنضتحا  . اھیلإ

لامو اھلوح  هیعارذ  فافتلا  نم  َّكف   . قمعب
. اًدیعب اھھجو  تحازأ   . اھھاجت هیتفشب 

شم ينإ  ةكردم  انأ   . مھفت لواح  رون  - 
. يلقع اھمسر  ةروص  بحاب  انأ   . َتنا كبحاب 

يمادق فقاو  يللا  َتنا   . َتنا شم  ةجاح 
. مھو درجم  تقولد 

نیتفشب لام   . اھینیع يف  ًاليوط  رظن 
اھب تبھذ   . ةریصق ةلبق  اھاطعأ   . نیتئفاد
نینیع ةرظن  ىلإ   . ءارولا ىلإ   . اًدیعب

. ًاّیح اھقبع  لازيام  ةميدق  ةلبقو   . نيوادوس
. ةءوبخم ءایشأو   . نانحو  . راھبنا اھیف  ةرظنو 

فلي اھلقع  ناك   ، اھتقش ىلإ  تداع  امدنع 
ىلإ دوعتو   . اھب رودت   . ةدیعب ةیقاس  ريرخ  عم 
عم اھحور  لاسنت   . ديدج نم  اھسفن  ةطقنلا 

. حطسلا قوف  اھلقث  عفري   . ءاملا ةرئاد 
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دسج يف  يرسي  ردخلاو   . هب رودي   . هدھدھي
. نوكلا

* * *

ةئلتمم  . ةقالمع ةنیفس  نتم  ىلع  انأ 
سانأ  . رحبلا ضرع  يف   . ةریغصلا نئابكلاب 

. مھعم ةرفاسم  ينكل   . مھفرعأ ال  نوریثك 
.. نكلو  . اھعوقو ةیفیك  فرعأ  ال   . ةثداح عقت 
ةرایس نم  لفسألا  هفصن  جرخي  تیم  دسج 

. رفقم يتلفسأ  قيرط  ىلع  اھباب  حوتفم 
نل ال.   » . رحبلا حطس  قوف  ةیفاط  داسجأ 
ةروص ينھذ  يف  عبطنت  ال  ىتح  رظنأ 
لك عنمي   . ةنیفسلا قلغي  سیلوبلا  مھدحأ .»
بھذأ نأ  دب  ينكل ال   . جورخلا نم  اھیلع  نم 

ىلع ةعاسلا  فصن  الإ  يمامأ  سیل   . اًعيرس
يدانلا  » يف يذیمالتب  يئاقل  دعوم 
يئاطعإ مھلوبق  برغتسأ  يفاقثلا .»

نم لوزنلاب  يل  نوحِّرَصُي   . جورخلاب اًحيرصت 
نم رظنأ   . ىرخأ ةاتف  عم  ةنیفسلا  كاَّبش 
دومع ىلع  طبھأس  يننأ  فرعأ   . ىلعأ
لِّدعت عیطتسأ .  ال  رطخلا .» ىھتنم   » . ليوط
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فیصر نم  ةبرتقم  اھعضو  نم  ةنیفسلا 
ىلع يانیع  عقت  يلوزن  ءانثأ   . لزنأ  . ءانیملا

. ةيدامر ةیبالج  يف   . ةتیملا داسجألا  دحأ 
هردص  . فافش ریغ   . ضیبألا جاجزلاك  هانیع 
نم زراب  همحلو   . بلقلا ةیحان  نم  حوتفم 

. ةروسكملا ردصلا  ماظع 

. رمسأ ًاّیئادب  اًصخش  ىرأ  ئطاشلا  برق 
ىلع عمجلا  هادحتي   . ةریبك ةكمس  ءارو  موعي 

. اھدایطصا عیطتسي  نل  هنأ  ئطاشلا 
ةكمسلا لخْدُي  ام  ةقيرطب   . ةقثب مھادحتي 

سفن  . ئطاشلا ىلإ  هب  جرخيو   . ولد يف 
عطقي لفط  ىلإ  لوحتي  يئادبلا  صخشلا 

. اًئین هلكأي   . ًاّيدرو اًمحل  ةكمسلا  ردص  نم 
 . اھيوشن ىتح  ربصلا  هنم  بلطأ 

. ييأرب يلابي  ال 

املك يردص  يف  ضابقنا  ىلع  َّينیع  حتفأ 
. ردصلا ةحوتفم  ةثجلا  ةروص  ينتدراط 
رون ىرأس  يننأ  ركذتأ  امدنع  نكل   . نینیعلاو

يناتسف يدترأ   . فنعب يبلق  قدي   ، مویلا
قرزأ درو  اذ   . مامكأ الب   . اًعستم  . ضیبألا
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يللا ناتسفلا  يسبلت  كزياع   » . ریغص
«. رحب ةسورع  ِتْنُك   . ةرم لوأ  هیب  كتفش 

* * *

ترم نترام » تناس   » ةيرق ىلإ  قيرطلا  يف 
حابص  . ةقینأ  . ةریغص  . ىرق ةدعب  رون  ةرایس 

رعشقیف  . ًالیلق ءامسلا  عمدت   . يفيرخ تبس 
ىرخأ ةرم  سمشلا  رھظتو   . ةيراد اعارذ 
ىلع رفصألا  وكيرتلا  تیكاجلاب  فذقتف 

: حرشي رونو   . ةرایسلل يفلخلا  دعقملا 

يلمْتي  . ربوتكأ يف   . تقولد نم  دحاو  رھش  - 
. ولیك نیسمخ  ةفاسمل  تایبرع  هد  قيرطلا 

اورتشي  اوجییب  ناملألا  لك   . ذیبنلا مسوم 
. ةنسلا ذیبن 

نكت مل   . اھلو رونل  اًحضاو  ءيش  لك  ناك 
. لاح يأ  ىلع  اھرعاشم  ءافخإ  لواحتل 

: هھجو ناحربت  اھانیع ال 

؟! نیم َتنإ  - 
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، اھیلإ رظن   . هرفاظأ ضرق  نع  رون  فقوت 
ضعبو  . ةماستبا فصن  هیتفش  ىلع 

: ضومغلا

. انلصو - 

تویبلا ذفاون  لفسأ   . اراس  . ةرایسلا اكرت 
تاجاجزل ةیضرع  ةقینأ  تانيرتف  دجوت 

. ضیبأ  . رمحأ ذیبن   . داح ذیبن   . ولح ذیبن   . ذیبنلا
اقوذتیل اھدي  نم  اھبذج   . قَّتعم  . ديدج  . يدرو

. اراتخيو

يبرشتب كنإك   . ةھكاف همعط  ديدجلا  ذیبنلا  - 
يسنتو فلت  كغامد  موي  ينات  نكل   . ریصع

أل.  . يد ةروفانلا  دنع  يفقت  كزياع   . كسفن

. سمشلا يف  يوضیب  كرعش   . يدعقأ
ام حیحص   . ةَّرُد اي  كيز   . ةلیمج ةروص  علطتھ 

. ةریغص كحمالمو  يرمخ  كنول  شیلیتلق 
؟ ةيراد مسا  نینم 

. تنب يأ  شم   . تنب ِفّلخي  هسفن  ناك  ايوبأ  - 

. هلغشتبو خم  اھدنع   . ةيرادو ةمھاف  تنب  أل. 
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ةیسارد ةثعب  يف  دنھلا  رفاس  لماح  يمأو 
. رھن ينعي   . ايراد مھمسا  تانب  كانھ  لباقو 
ومأ  » نيرھن ىطسولا  ایسآ  يف  يقالتھ 
لاق سب  مسإلا  بَح  ايراد .» ریس  و« ايراد »
انأ سب   . لمجأ هانعم  يبرعلاب  ةيراد » ولو « 

. هركي دح   . رھن نوكأ  بحاب  هضرب 

ينعي يسورلاب  ةيراد  نإ  هفراع  ِتْنإ  - 
. ةیسور يمأ  انأ  لصأ  »؟  ةبھ »

؟ .. دجب - 

ضیبأ هدك  ناشلع   . يدنلريأ ايوبأو  - 
. قرز ينویعو 

: مستبت

َّالو رزھتب  تنإ  شمھفاب  ام  تاعاس  رون  - 
. ةیبغ انأ  نكمي  وأ   . دجب ملكتتب 

: ةیلاعلا هتكحض  كحضي 

كمسا  ، َْولو سب   . يتبیبح اي  فیفخ  ىلع  - 
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. انحإ انعاتب  هد 

؟ رصم نم  ةتح  شم  متنإ  وھو  - 

اھروخصب ةبونلا   . رصم اي  ِكیف  ناكم  لمجأ  - 
يف اھیناغأو  اھسانو  ةیماحلا  اھسمشو 
اھسان  . ةینغأ ةبسانم  لكل   . فیصلا يلایل 
اوقشعيو نیحضاوو  احَرُص   . يماح مھمد 

وتنإ يللا  ديرشتلا  ةیلمع  مغر  ةایحلا 
شم انأ   . انلین لین  لمجأو   . ریجھت اھومستب 
هوج هنكاس  يحور   . لینلا نبا  انأ   . ندم عاتب 

. لینلا تنب  ةَّرُد  اي  نامك  ِتْناو   . ةیملا

؟ ضعب نم  اوزوجتت  مزال  مكدنع  حیحص  - 

ناشلع اوشمیب  ریتك   . نامز يز  شدع  ام  - 
. ةيردنكسإ نونف  جيرخ  انأ   . میلعتلاو قزرلا 
ىلع ةشع   . اینملا يف  مسرم  يدنعو 

. لینلا

ةجاح لك  فرعت  كنإ  كلاب  دخاو  تنإ   ، رون - 
. ةجاح يأ  كنع  شفرع  ام  انأو   . ينع
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... رارسأ شيدنع  ام  ؟  هيإ يفرعت  هزياع  - 

. هلاعفنا يرادي  وھو  اھلاق 

يللا لك  لوقتو   . اياعم حتفتت  كازياع  - 
كنم بلطأ  شردقا  ام  انأ   .. نكل  . كاوج
. ةفسآ انأ   . كیب ةَّساح  انأ  ام  دق  ّایب  سحت 

« دلاخ  » امھلباق ریغصلا  ىھقملا  الخد  امدنع 
ةيراد تئجوفو   . ةرارحب رون  نضتحا  يذلا 
اھیلإ لمحي  كاوھأ .»  » میلحلا دبع  توصب 
ىلع ةرھاقلا  يلایل  فیص  میسن 
ةقلح يف  نوفتلي  بابشلاو   . شینروكلا
ةعاب  . تایتفلا ىلع  نوزماغتيو   . هعم نونغي 
سيآلاو  . يوشملا ةرذلا  ةحئار   . سمرتلا
هناولأب لیسي   . راغصلا هلوح  فتلي   . ميرك
تاھمألا يرجتف   . مھسبالمو مھھوجو  ىلع 
ةرثرثلا ةقلح  ىلإ  ندعيو   . مھھاوفأ حسمت 

«. .. كاسنأ ول  ىنمتاو   . كاوھأ  » . ةرظتنملا

. ةَّرُد ىلحأ  ناشلع  - 
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: اھاتنجو تَّرمحا 

؟ نامز نم  انھ  دلاخ  - 

يف شعفن  ام   . ًابيرقت نینس  رشع  نم  - 
يقب ام  دحل  طمرمتاو  ایناملأ  هج   . میلعت
ةیناملأ زوجتم   . ایندلا دق  معطم  بحاص 

. نيدلو هدنعو 

. ىھقملا ةفرش  سمش  ىلإ  ةيراد  تجرخ 
راجشأ طوطخ   . ٍلع نم  يداولا  ىلع  ةلطم 
ةیجسفنب روھزلا   . ةمظتنم رمحألا  موركلا 

هاجتاب كرحتت   . ةفرشلا نم  ىلدتت  ءاضیبو 
. ليوطلا ينبلا  ةيراد  رعشب  ریطت   . حيرلا

: هیعارذب اھطیحي   . اھءارو فقي  رونب  ترعش 

« يللوُّدَّكيأ  » . ةيراد اي  كرعش  قشعاب  - 
. كقشعاب

حلملا تارولب  تناك   ، هیلإ اھھجو  رادأ  امدنع 
: طقاستت

؟ ةيراد اي  هیل  - 
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يف ةروص  بحاب  ينإ  ةكرْدُم  انأ   . رون - 
اياوج ةجاح  لك   . شكفرعأ ام  انأ   . يلایخ
ملحلا نیب  دحلا  هفراع  شم   . ةطبخلتم

 . عقاولاو
شم يسفن  هلماع  سب   ، هفراع نكمي  وأ 

. هفراع

. كمرتحابو  . ةيراد اي  كبحاب  انأ  - 

. هتلمع انأ  مھو  َتنإ  - 

. يمھو ِتیقب  نامك  ِتْناو  - 

. ةیساق ةبرجت  نم  هعلاط  انأ  رون  - 
؟ شینحرجت ام  نكمم   . ةعوجومو

. ميدق قبع  يذ  نضح  يف  رون  اھذخأ 
روعشو نیقیلا  مدع  نیب  طبختت  اھحورو 
ضیبألا روفصعلا  بغزك  اھلوح  رياطتي 

. سمشلاب هماحتلا  ةظحل  رثانتملا 

اھسحاب يللا  ةداعسلا  ىلع  اًركش   . ةَّرُد - 
. ِكاَعَم انأو 
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* * *

راجشأ هب  طیحت   . يبأ لزنم  ملس  ىلع  دقرأ 
عراشلا ةھجاوم  يف   . ةریغصلا ةقيدحلا 

هيدیب حسمي   . يبناجب  . يعم رون   . ضيرعلا
ةكرح ةعرس  دادزت   . باسنأ  . يدسج ىلع 

. حصفي ال   . حمالملا دماج  يھجو   . هيدي
نأ طقف  ِكیلع   . يمَّكَحت  » ينھبني يلقع 

ضفتنأ ةئجافم  ةدحاو  ةكرح  يف  يقِّدصُت .»
لزنملا باب  نم  فلدأ   . يرھظ هیطعأ   . ةفقاو

. لخادلا ىلإ 

. ةعساولا ةقشلا  ةمتع  ىلع  َّينیع  حتفأ 

. يجاجزلا بابلا  ىلع  رطملا  رقن  توصو 
لباقأ  . ىرخأ ةرم  وفغأ  يمَّكَحت .»  . يمَّكَحت »
ركذتأ اًرجف  وحصأ  امدنع   . رساجو ةنیمأ 

ناك  . يناصعیف يناثلا  امأ   . لوألا ملحلا 
اذامل  » . نآلا نكل   . ًانوحشمو  . ًاليوط
يف هسفن  قلغي  نأ  ررق  اذامل  ؟  ينغواري

. ةنیمأ ريرس  فرط  ىلع  سلجأ  ؟ .» يھجو
انأو  » . اھرعش دِّسَمُأ  انأو  نیتذوعملا  اھل  أرقأ 
ىلإ بھذأ  نآرق .» يل  يرقإ   . يمام اي  نامك 
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يل أرقت  يمأو   . هسفن ءيشلا  لعفأ   . رساج
ةئیطب ةكرحب  يرھظ  حسمتو   . يسركلا ةيآ 
يريرس كرتأ   . لفسأل ىلعأ  نم  ةقیقر 

ىتح سكبوريإلا  هويام  سبلأ   . ةئطابتم
. ةایحلا ىلإ  دوعأل   . حابصلا سردب  قحلأ 

* * *

. ةیملل كرھظ   . ةَّرُد اي  ضرألا  ىلع  يدعقا  - 
ينإ يسناو   . كحيري يللا  عضولا  يدخ 

. كمسراب

نم برقلاب  يسرجاب »  » ةریحب ةفاح  ىلع 
قوف  . ةريدتسم  . ةریغص مياسرامرج .» »

. مسرلا لماح  رون  درف   . رضخألا بشعلا 
غرفي أدب   . لماحلا قوف  لاوتلا  ةحوللا  تَّب  َثـ
رمحأ  . ةتیلابلا ىلع  اھبیبانأ  نم  ناولألا 

بص  . ضیبأ  . شیلف  . نومیل رفصأ   . نمراك
ةزیمملا ةحئارلا  يذ  مسرلا  تيز  نم  ةطقن 

أدبو  . ةاشرفلا اھیف  سرغ   . ةتیلابلا ىلع 
نابوجت ةيراد  انیع   . نوللا تاجرد  برجي 
قرقرتي  . هناللختت  . هیلإ نادوعت   . ناكملا
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: قشعلا حلم  امھیف 

. رون اي  ملح  ناكملا  - 

ةزاجإلا مايأ  ریغ  يف   . انھ يجآ  اًمياد  انأ  - 
ناك هلصأ   . يناكم هد   . قولخم شیقالتام 

. يدج كالمأ  نم 

: مستبت

! .. ًالعف - 

تعجر ول   . يتبیبح اي  ةلھاج  كلصأ  ِتْنإ  - 
نيارلا ةقطنم  يف  نإ  يفرعتھ  خيراتلل 
زنوربلا نم  لیثامت  ةرم  نم  رتكأ  اوفشتكا 
الوسروأ ةسینك  ترز  ولو   . ةيرصملا ةھلآلل 

يتلا سيزيإل   » لاثمت يقالتھ  اینولوك  يف 
ىطسولا روصعلا  يف  مدخُتسا  رھقت » ال 

نامك يفرعتھو   . كولملا نم  دحاو  جات  يف 
يرصم نھاك  ةربقم  اوقل  ةسینكلا  برق  نإ 
ىقب هد  نھاكلا   . كباب نب  سروح  همسا 

. يدج ناك 
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: اھتماستبا عستت 

؟ نيدعبو - 

نم ءزج  اوّعیض  يدودج   . يتس اي  اًدبأ  - 
ءزجلاو اعبط -  ميرحلا  ىلع  ةیعاطقإلا - 

. ةموكحلا هترداص  يناتلا 

ام دعب  هجاح  كليدأ  ينركف  ىقبا   .. مارح اي  - 
. ينمسرت

حطس قوف  باسنت  رون  ةاشرف  تأدب 
. ةحوللا

؟ هدراھنلا يلاقترب  يسبلت  هدصاق  ِتنا  - 

ارو يشماب   . هجاح شدصقبام  انأ  - 
. يساسحإ

عمو يرمخلا  كنول  عم  مامت  يشام  هلصأ  - 
ةحول ِتفش   ، ةدرابلا ناكملا  ناولأ 

»؟ ةریبكلا نازیس  تامحتسم  »
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أل. - 

ىلع تيز  ةصوب   ٨٢×٩٩ . يرقبع ءيش  - 
عبس اھیف  لغتشا   . مدق ينعي ٨   . لاوت
مزال نكل   . شتلمكام تام  ام  دحلو  نینس 
يللا ثلثملا  نيوكت  يف  ردق  يازإ  يفوشت 
جمدي ةریحب  طش  ىلع  رجشلا  نم  هقلخ 

ریغ نم  نیمحتسملا -  نم  نیتعومجم 
رصانع عم  ةحضاو -  سنج  وأ  شو  حمالم 
يشیجلا رفصألا  مدختسا  يازإ   . ةعیبطلا

. ةیملا ناولأ  كینكت  يز  معان  لكشب  قرزألاو 

طخي رون   . ناتماص امھو  تقولا  ضعب  ىضم 
حطس ىلع  ىلوألا  طوطخلا  تاءانحنا 
ةيرادو  . ىرسیلا هدي  رفاظأ  ضرقيو   . ةحوللا
هوزغي  . رضخألا بشعلا  ىلع  ةیقلتسم 
سمش َةلْبُِقل  اھھجو  كرتت   . رارفصالا ضعب 
ةرادتسا عم  بھذت   . ةیناحلا فيرخلا 

ورسلا راجشأ  نانحب  اھروست   . ةریحبلا
ةفخب ليامتت   . ةبراقتم لاوطأ  تاذ   . ةقالمعلا
ةيرادل دكؤتف   . لوسغملا ءاوھلا  تاحفن  عم 

. اًملح سیل  اذھ  نأ 
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. تاناویح كتاحول  لك  ؟  رون اي  تاناویحلا  هیل  - 

؟ هدك هفياش  ِتْنإ  - 

بلاعتل ريوصت  اھلك  حیحص   . طبظلاب شم  - 
. بالكو ةنصحأو  مھركاب -  نیباعثو -  رومنو 
شم  . رشب هفياش  ينإ  سحاب  ينكل 
ةحول رتكأ  ةرھم »  » . نویعلا نكمي   . هفراع

. اًمامت ةیتاذ  بابسأل  ينتبجع 

كتصق يز  اھتصق  ءافو .»  » يتخأ نویع  يد  - 
دخأ  . هاعم شیعت  شْتِرِّدق  ام   . طبظلاب
تنك نكل   . ةلطب سانلا  مادق  تناك   . دالوألا
اھنكل  . يكبتب  . اھدحول  . لیللاب اھنإ  فراع 

. طیعي دعق   . تتام املو   . ةعدج تس  تناك 
هیل بط   . اھضَّوعأ ام  يرمع  يل : لوقيو 
تومن مزال  َّالو   . كاعم تناك  امل  اھتبذع 

؟ انتمیقب اوسحي  ناشلع 

. رون اي  ةفسآ  انأ  - 

. عراش بلك  هُفياش  انأ  هد  يز  دحاو  وھأ  - 
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نكل  . لیبن مھرتكأ   . ةریقح بالكلا  لك  شم 
نم ةمحل  ةتح  فطخي  همھ  لك  عون  هد 
يللا تاناویحلا  مسراب  انأ   . يرجيو راَّزجلا 
دحاو  . مھلباقاب يللا  سانلا  يف  اھفوشاب 

. نابعتلا يز  ةثیبخو  ةداح   . ةریغص هنویع 
عیفر ناسل  ِيّبخم  هنإ  فرعاو  هفوشاب 

ام دحاوو   . مس هتحت  بانو  ليوط  قوقشم 
ةدحاوو  . راف هلصأ   . ِكینع يف  صبي  شردقي 

اھل يرتشي   . اھّعلدي دح  هزياع   . يمایس ةطق 
نكمم نكل   . ةطق هل  شیعت   . ظاملأو نوزیف 

نم تاجاح  لمعت   . ردغلا اھعبط  يف  نوكي 
ططنتي  . ناولھب  . درق دحاوو   . هرھظ ارو 
سانلا ناشلع  لابحلا  لك  ىلع  بعليو 
سرف دحاوو   . هجاح هل  اوفدحيو  هل  فقست 

اي ناویحلا   . شرركتي ام   . لیبنو لیصأ  يبرع 
لكب اناَّوج  يللا  ةقیقحلا  حور  وھ  ةيراد 

. سدقملا وھو  ةزيرغلا  وھ   . اھومسو اھتءاند 
اوسدقیب اوناك  يازإ   . ةنعارفلا دباعم  يتفش 

اوناك ةھلآلا  يازإ   . اھوطنحيو تاناویحلا 
شم  . تاناویح سوؤرب  ةيرشب  داسجأ 
يز يدنع  نفلا   . ةفداصم نوكت  نكمم 
ةمدص  . يقلتملل ةمدص   ، وساكیب دنع  ناكام 
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يلاَّدإ انبر   . ديدج كاردإ  ىلع  هیحصتو  هُّجرت 
ناویحلا فوشأو  ةرفشلا  هیب  كفأ  زاھج  يل 

لقتب بذعتأ  شیعأو   . دحاو لك  ّهوج  يللا 
. مھاف ينإ  ةوسق   . يرھض ىلع  يعولا 
. رامح نوكأ  ول  ىنمتأ  تاعاس   . فياشو
. ةحار يف  هلقع  نكل   . نابعت همسج  نكمي 
ىلع لزني  ءوضلا  زياع   . ةَّرُد اي  نیمي  يلاعت 

صن 
. لامشلا كشو 

دقتعتب ةیئادبلا  لئابقلا  ضعب   . رون اي  فراع  - 
بناج ىلإ  ةرجش » حور   » ناسنإ لكل  نإ 
ناویح لكش  يف  دِّسجتت  نكمم   . هحور

. ةیجولكیسلا ةيوھلا  نم  عون   . ةرجشوأ
يسنرفلا ملاعلا  هیلع  قلطأ  يللا  ءيشلا 

«. ةیفوصلا ةكراشملا   » لورب يفیل  نایسول 
ناك نكل   . همالك يف  عجر  هومجاھ  املو 
هدنع ىقبي  ناسنإلا  نكمم   . قح هدنع 

. رخآ ءيش  وأ  نئاك  عم  ةیفخ  ةيوھ 

يف ناسنإلا  اھیب  ّرَم  يللا  رضحتلا  ةیلمع  - 
ربكأ نكمي  راطخأ  اھنع  جتن  ةریخألا  نورقلا 
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ناك يئادبلا  يللا  نیطایشلا  رطخ  نم 
نیقََّلطِم انحا  ام  لوط   . اھادافتي لواحیب 

. ةعیبطلا  . يقیقحلا ملاعلا  نم  انسفن 
لضفنھ ام  لوط   . لمرلا  . لینلا  . رجشلا

. هیل يرجنب  نیفراع  شم  انحاو  يرجن 
انا امل   . نيدعبو بط  ؟  سولف لمعن  ناشلع 

ةقیقحلا ىلع  ضبقاو  ةشرفلا  كسماب 
اھبلق يكسمتب  ِتْنا  امل   . ةحوللا لخاد 
ةجاح يأ  شم   . ةقیقحلا يد  يھ   ، كِرْعِشب

. ةیناث

ضرق ىلإ  داع   . هصیمق يف  هدي  رون  حسم 
ىلع ةاشرفلا  تابرضب  لغشناو   . هرفاظأ

. اھلخاد ىلإ  ةيراد  تبحسنا   . ةحوللا حطس 
نع ثدحتي   . اھغواري اًزغل  لازيام   . هلمأتت
نم عون  يأ   » . هنع ثدحتي  الو   . ملاعلا
امك كسفن  فرعت  لھ  ؟  رون اي  تنأ  تاناویحلا 

. هلأست مل  ؟ .»! نيرخآلا فرعت 

؟ رون اي  هيإب  ملحتب  - 

يلواح  . هويأ  . ركتفاب شم   . ریتك تاجاح  - 
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. ِكینع يف  يد  ةرظنلا  ىلع  يظفاحت 

انأ  . ملحلا  . رون اي  اناوج  ةقیقح  ةقیقح  هیف  - 
مھفأ تأدب  امل  الإ  ةيراد  فرعأ  شتأدب  ام 
ملكتتب تنك  يللا  رضحتلا  ةیلمع   . يمالحأ

نع  . انسفن نع  انتبرغ  انیلع  تضرف  اھنع 
يللا نیطایشلا  هیف  ملحلا   . ةیقیقحلا انتاذ 
مھاعم لماعتي  فرعیب  يئادبلا  ناك 
يللا انلظ  هیف   . نامك ةكيالملاو   . هسوقطب
انبر هیفو   . هنیفياش شم  انسفن  لمعنب 
عمسأ ملعتاب  انأ   . انیف دحاو  لك  هوج  يللا 
لمعأو عمسأ  اًعبط  تاعاس   . يملح توص 
اھتعاس سب   . يلاب هدخاو  شم  يسفن 
توفیب وھو   . طبعتساب ينإ  هفراع  ىقباب 

انحإ نإ  لوقیب  ؟  هيإ لوقیب  جنوي  فراع   . يل
هيإ لاؤسب : انسفن  نیلغاش  تقولا  لوط 
لأسنب ام  انرمعو  ؟  يعواللا يف  انيأر  وھ 

؟ انیف هيأر  هيإ 

ردص يف  هيدي  حسم   . ناولألا ةتیلاب  رون  كرت 
اًنیمي هعذج  اكرحم  ىلعأل  هيدي  درف   . هصیمق

: ةليوطلا ةسلجلا  دعب  اًراسيو 
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اولاق نامورلا  انلاوخأ  ریصق » ملح  ةایحلا  - »
. هدك

اھدي نم  اھبذج   . ضرألا ىلع  هءاذح  ىقلأ 
ىلإ ءاملا  لصو  امدنع   . ةریحبلا ءام  لخاد 
ىلإ اھب  فذقو  هسبالم  علخ   ، امھیتبكر

. ءارولا

! تینجتا رون ! - 

كلمكي انبر   . تقولد كلاب  هدخاو  هسل  - 
. كلقعب

رظتنت تفقو   . ءاملا لخاد  زفقو   . اھدي كرت 
ءاملا قش   . اًقلق اھبلق  قد  ىتح  هروھظ 
هدسجب  . ئطاشلا نم  ریبك  دعب  ىلع 

ادب سأرو   . رعش الب  معانلا  هردص   . لیحنلا
مل  . تكحض  . رعشلا لتبا  امدنع  همجح  فصن 
ىلإ اھب  تفذق   . اھسبالم تعلخ   . ددرتت
ةمدص تجر   . ءاملا لخاد  تزفق   . ءارولا

. اھیعارذب ءاملا  برضت  تذخأ   . اھحور هتدورب 
ىلإ اھسأر  عفرتو  تابرض  ثالث   . اھیمدقو
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. تابرض ثالث  مث   . اًسَفن طقتلتل  راسیلا 
جومي  . ةریحبلا حطسو   . مامألا ىلإ  عفدنتف 

. كحضت  . ةثھال هیلإ  تلصو  ىتح   . اھلوح نم 
هبعادي امدنع  اھدسج  ةشاعترا  برغتست 

. اھلوح تفتلت   . ءاملا تحت  رون  ىفتخا   . ءاملا
حطس قوف  اھعفر   . اھلفسأ هیفتكب  ترعش 
خرصتف  . فلخلا ىلإ  اھب  فذق  مث   . ةریحبلا

. ءاملاب مطتري  اھدسجو  ًةكحاض 

! دجب نونجم  تنإ  رون  - 

ةدوربب رعشتف   . اھعفري  . لفسأل صوغي 
فذقيو  . اھدسج حفلت  ةیفيرخلا  تامسنلا 
ماطترا عم  كحضتو   . خرصت  . فلخلا ىلإ  اھب 
رادجلا خرشني   . ةرم  . ءاملاب اھدسج 
قمع دادزي   . ةرمو  . حورلا ةراحمل  يلفسلا 

. ةراحملا تتفتت   . ةرمو  . عستي  . خرشلا

. عاقلا لمر  هاجتا  يف  ءودھب  اھؤازجأ  صوغت 
رودت  . صوغتو  . كحضت ةيرادو   . ىصحلاو
يوتلي اھدسج   . ءاملا لفسأ  هیمدق  لوح 

. ةكاّحَض ةكمس  لثم  هسفن  لوح  تفتليو 
امنیب  . نینسلا حلم  تاسلكت  بيذت  ةرود  لك 
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. ةیلاعلا رون  ةكحض  ناكملا  ءاضف  ددري 

. هفلخ نم  ءاملا  قشت   . هتلوفط ةشھدو 
قصتلي اھسأرو   . هرصخ لوح  اھیعارذ  ةیقلم 

يف اھفنأ  سدت   . ِيّنُبلا هرھظ  دلج  ةرمسب 
. لتبملا هرعش  تالصخ 

ىتح عضولا  اذھ  ىلع  نایقبي   . قشنتست
اھيدي كفي  امدنع   . ًاّیجيردت امھسافنأ  أدھت 
نینیعلا ىرت   . اھھجاوي ريدتسيو   . هلوح نم 
اھناقرتخت  . امھیسفن نیتریغصلا  نيوادوسلا 

ءاملا امھنم  رطقي   . قمعلا يف  ناصوغتو 
 . هیلإ اھھجو  عفرت   . قشعلا لیھصو 

. ةضمغم امھنویعو 

.. ابھذیل

ةفاح ىلع  ورسلا  راجشأ  شعترتو 
. ةریحبلا ةرادتسا 

* * *

. فلتخم هلكش   . ميدقلا يلزنم  يف  يندجأ 
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ىلإ رظنأ  امدنع  قانتخالاب  رعشأ 
اھیلع میخت   ، اًزوجع  ، ةلدھتم  ، يتفاصفص
يدوجو نأ  فیس  عم  قفتأ   . ةبآكلا لالظ 
بیصن ال  ىتح  ًاّیئاھن  ًابیترت  سیل  لزنملاب 

. لزنملاب تسیل  ةنیمأ   . طابحإلاب نیلفطلا 

. مامحلا لخدأ  مث   . ةفرشلا يف  سلجأ 
ءام يف  يدي  لسغأل  فلتخم ) هلكش  )
نكلو  . ءاملا قلغأ   . شدلل يلفسلا  روبنصلا 
عافدنا ينئجافي  ىتح  بابلا  ىلإ  لصأ  نإ  ام 

فیس ةدلاو  رھظت   . مامحلا رخآ  ىلإ  ءاملا 
: حیصت هسفن .) لزنملا  يف  انعم  شیعت  )

حالصإ ءاسأ  هنأل  كوبأ » ببسب  هد  لك  »
رعشأ  . تيربك دوع  هلخاد  عضو  نأب  روبنصلا 

. درأ . ال  هسفن نع  عفادملا  عقوم  يف  يننأ 

يف مانن  ال   . يعم ثدحتي  ال   . بئتكم فیس 
. يدوجوب دیعس  رساج   . ةدحاو ةفرغ 
ثاثأ اياقب  نم  ةنوكم   . هتفرغ ىلإ  يندشي 

اي كبتكم  ىقب  هد  : » ةحرفب لوقي   . ميدق
انأ  . ضقانتم روعش  ينعزانتي  يمام .»

بتكلا ىنعم  مھفي  ينبا  نأ  ةدیعس 
هرابخإ َّيلع  نأل  ةسعت  ينكل   . يل ةبسنلاب 

185



اي صالخ  : » درأ  . اًمئاد سیل  يدوجو  نأ 
ركاذأو يبتك  بیجاھ  انھ  يجآ  امل   ، روُّسَج
بیجت يدنع  يجیت  امل  تناو   . كتضوأ يف 
فیس نكل   . رمذتي ال  يریغص  كبعل .»
نْيَذللا نیلفطلا  تمدص  دق  يننأ  ينفنعي 

. لوألا انقافتاب  هركذأ   . تدع دق  يننأ  ادقتعا 
. عمسي . ال  اًمئاد اًعضو  سیل  يدوجو 

رساجو ةنیمأل  قایتشا  ةجومو  وحصأ 
لبقأ ؟ .» ةنیمأ اي  ِتنأ  نيأ   » . ينرمغت
ىتم  » . يبلق نضح  يف  امھذخآ   . امھیتنجو
لسغأ ؟ .» فیس اي  يقتِع  ِّكَِصب  َّيلإ  لسرت 

أدبأل  . ةقيدحلل جرخأو   . حلملا راثآ  نم  يھجو 
. اھروس ةاذاحمب  يودع  تارود 

* * *

: ةيراد

اي ْولو   . نيارلا ةروص  هیلعو  تراكلا  ينلصو 
. ةيوش ّرَح   . ریخب رصم   . لمجأ انلین  يتس 

ضرعملل بتراب   . ينیع نیعلطم  لایعلاو 
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. ناويدلل ةیناثلا  ةفوربلا  كلتعجارو  ياجلا 
يكینعو هافياش  يللا  ملحلا  ةياكح  هيإ 

. كلقع ىلع  تنّمطا  ةدك  انأ  ةيراد  ؟  ةحتفم
اي ایناملأ  يف  سكبوريإ  يحورتب  نامكو 
يل يلأست  ِتركتفا  ىرت  اي   . ةيرتفم
هفراع ؟ ! ماكب ءامظعلا » نینانفلا  ةعوسوم  »

نم كبیجي  سیلوبلا  كنع  ّغلباھ   ، ِتیسن ول 
. فیسل ِكيدويو  ِكافق 

. ينیتشحو

ةيداھ

. اھعم هتلمحو  اًعيرس  باطخلا  ةيراد  تأرق 
ةحئار هنم  برستت   . تبھذ امنيأ  اھئفدي 

. اھدھدھي لدنص 

ةعلق  » ىنبم يف  نئاكلا  مسرملا  يف 
ةيراد نكس  نم  يولعلا  رودلا  يف  نونفلا - »
دھعملا ةبلط  نيدلا  رون  دمحأ  لوح  فتلا  - 
ناملألا نم  طیلخ   . ريوصتلا نف  نوسرادلا 

نم رخآو  يلیشت  نم  ةبلاط   ، نیینیصلاو
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ةیبلت مياسرامرج »  » ءاج  . ةيرادو دنھلا 
ةشرو ةبلطلل  دقعي  نأ  انیباس  نم  ةوعدل 

. يرصملا نفلا  نع  ةیعادبإ 

ام يز   . دلب شولام  نفلا  نإ  حیحص  - 
فلتختب  . ناكم لك  يف  ناسنإ  ناسنإلا 
بحیب ناسنإ  هنكل   . هتئیبو هتغلو  هحمالم 

وأ ةحول  مادق  فقي  املو   . هركيو ملأتيو 
ةینات ةغل  شجاتحیب  ام  ىقیسوم  عمسي 
دیكأت ربكأوھ  يللا   . نفلا ةغل  ریغ 

دح يف  ةعتملا  ىلع  انتردق   » . انتیناسنإل
رضاحلا يھلإلا  لعفلا  ىلإ  ریشُت  اھتاذ 

سفن يف  نكل  انتاوذ .» يف  لاَّعفلاو 
نفو  . ينیص نفو   . يرصم نف  هیف  ةظحللا 
تاودألا مادختسا  يف  قحلا  نانفلل   . يدنھ

هتئیب ةلاسرل  اھعوطیب  هنكل   . ةحاتملا
ناسنإك وھ  هتيدرفلو   . ةیحان نم  هتراضحو 

. ىرخأ ةیحان  نم  شرركتي  ام  دحاو 

ىلع مھیلع  ضرعي  وھو  مویلا  تاف 
دومحمو دایع  بغار  تاحول  روتكیجوربلا 

میلح ةیحتو  راَّزجلا  يداھلا  دبعو  دیعس 
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لیلحتلاو داھتجالا  باب  اًحتاف   ، يلناو فیسو 
تسلج  . ةبلطلاو تابلاطلا  مامأ  لؤاستلاو 
ةلئسأ تانحشب  يقلت   . ةيراد بناجب  انیباس 

رونو  . نولأسيو ةبلطلا  اھفقلتي  ام  ناعرس 
. فلتخيو  . مھعم قفتي  وھو   . نوللحيو  . بیجي

. نوبتكيو

ةسماخلا يف  ةشرولا  تھتنا  امدنع 
. نيارلا ىلع  اھمعطم  ىلإ  ةيراد  هتبحطصا 
. نیلفط اناك   . ةِقّلحم تناكو   . اًقلطنم ناك 

: رون ریشي 

هرَّجأ  . يدج عاتب  ناك   . هد رصقلا  هفراع  - 
يمازلإ ةسردم   . ةیناملألا میلعتلا  ةرازول 

. مھّعلطن نیفراع  شمو  میلالم  اوعفدیب   . لاق

؟ كباب نب  سروح  كدج  - 

. يمأل يدج  يناتلا  أل.  - 

يكحي هتكرتو   . كحضلا يف  ةيراد  ترجفنا 
ءاضیبلا الیفلا  نكست  يتلا  ةیفص  هتلاخ  نع 
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تبلاو  » . نیطایشلا اھدالوأو   . ةیصانلا ىلع 
رابلا  ،« ةبْي ـ َنُكلا  » يف لغتشتب  يللا  تفرم 
سورد كليدأ  ينيركف  يقبإ   . ينعي
يذلا نینسح  ودیمح  نب  فرشأو  يناملأ .»

. هتضفر اھنكلو   . اھتبطخ دارأ 

؟ كمع  . نینسح ودیمح  نیم  - 

. ةراحلا ةیصان  ىلع  لوفلا  عایب  أل.  - 

عباتت يھو  كحضلا  نم  اھتدعم  تصغم 
اھل يكحي  وھو  هھجو  ىلع  ةيِّدجلا  حمالم 
يف ءادغلا  نم  ایھتنا  نأ  دعب   . ءایشألا خيرات 
نم ًابورشم  رضحتل  هتكرت  معطملا  ةقيدح 
ةیصان ىلع  هتحمل  تداع  امدنع   . لخادلا
طقتلي  . اھیلإ هرھظ   . جراخلا يف   . قيرطلا
ضیبألاب ءيلم  ضوح  نم  ةيدرو  ةرھز 

نم هنضحت   . هھاجتا يف  ترج   . يدرولاو
ىلع  . ةرھزلا اھاطعأو  اھیلإ  رادتسا   . فلخلا
ىلع اھتعضو   . لجخ لفط  حمالم  هھجو 
هتبقر محل  يف  اھسأر  تنفد  اھناتسف  ردص 
هعارذب اھطیحي   . هتحئار قشنتست   . ينبلا
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. رھنلا هاجتا  يف  ناریسيو  ةفیحنلا 

يللا ةقيرطلا  سفن  ؟ ! رون اي  لوقعم  - 
ةسینك ملح  يف  اھیب  ينتنضح 

شم  . رھنل قيرطلا  سفنو   . يلشعرملا
. لینلا ناك  ملحلا  يف  سب  هجاح ! همھاف 

. وسِرّتشإ ْرك  ةيدھ  يھلإ  يكإ  - 

. ةلئاستم هیلإ  ترظن 

. ةَّرُد اي  انبر  نم  ةبھ  ِتنأ  ينعي  - 

لحار رونو   . بھاذ مویلاو   . رھنلا مامأ  اسلج 
رظنيو ريدتسي  امدنع   . رصم ىلإ  دغلا  يف 
اھیفك عضت   . اھاحانج قفخي   ، اھینیع يف 

. سفنتيو  . هینیع ضمغیف   . هیتنجو ىلع 
هسأر ىلع  حسمت  رون .» اي  تنأ  بعتم  »
لقث نم  ففخت  نأ  ديرت  ةیفخ  ةذيوعتب  اھنأك 
هتھبج ِلّبقت   . برتقت  . اھفرعت ال  يتلا  هلامحأ 
ةضمغم امھنویع   . هیتفشو  ، هتبقرو  . هینذأو

امدنع  . قیلحتلا قفخو   . ملحلا قاذم  ىلع 

191



نأك رعشت   ، هیعارذ ءفد  نیب  نیكتست 
. اھزَِخي مل  ملألا  نأك   . نكي مل  يضاملا 

ملاعلا نأك   . طق اھیتفش  سملي  مل  حلملاو 
. اھيوتحي ءاَّضو  ّيھب  رون  ةلتك   . اھلخاد جومي 

: هیلإ اھسأر  عفرت   . اھینیع ىشغيو 

تفاش سانلا  لك  ول  رون  اي  فراع  - 
هدك نم  لمجأ  ىقب  ملاعلا  ناك   ، مھتاحانج

. ریتكب

ایقب  . هردص قوف  اھذخأو  اھسأر  ىلع  حسم 
. لیحرلا ىلع  سمشلا  بكوم  براق  ىتح 

كشو ىلع  ءاملا  قوف  سيروزوأ  هجوو 
ةيراد تطعأ   . ءادوسلا لیللا  ةءابع  ءادترا 

. ةرواجم ةیبشخ  ةكد  ىلع  زوجعل  اریماكلا 
: رون ربخت 

. نيارلاو َتناو  انأ  روصتا  هزياع  - 

ةھربل لمأت  مث   . اریماكلا رز  لجرلا  طغض 
هیلع بوتكم   . ةریغصلا زاھجلا  ةشاش 

«: أطخ »
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؟! اریماكلا يف  ملیف  شیفام  وھ  - 

ّطغُت يِ ةيرادو   . كحضلا نم  ةبون  امھتباتنا 
. طابحإ رئاود  جوامت 

« خابماھ  » نم ةروص  الو  رون ! اي  لوقعم  - 
. مھو درجم  كنإ  تدكأتا  »؟  نترام تناس  و«
يف شوعلطي  ام  يللا  َّمھ  سب  حابشألا 

. روصلا

. يلاب شتدخ  ام  دیكأ   . ةَّرُد اي  فسآ  - 

ءارو سمشلا  تسطغ  ىتح  اسلج 
تدادزاو   . راجشألا

. ءاوھلا ةدورب 

. ناتدیعب هانیعو   . اھلوح ةفتلم  تلازام  هعارذ 
هدي تبحس   ، هرفاظأ ضرقب  َّمَھ  امدنع 

. ةليوطلا هعباصأ  ْتلَّب  َقـ  . همف نم  ىرسیلا 
. هِّفك ىلع  اھھجو  تحارأو 

بحاب انأو  نيارلا  ِيّبحتب  ِتنإ   . ةَّرُد اي  ةفراع  - 
لمجأ اھعم  تیضق   . اھبحاب تنك   . نياملا
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. كفرعا ام  لبق  ناك  هد   . فسآ انأ   . مايأ

كازياع تقولا  لوط  انأ   . رون اي  سكعلاب  - 
ىلع كبساحاھ  لوقعم  مث   . يكحت

؟! يضام

ناك اھتیب   . مايأ لمجأ  لیبازيإ  عم  تیضق  - 
اھطبریب  . نياملا هوج  ةریغص  ةريزج  ىلع 

تیبلا هَّوج  ِتناو   . ليوط يبارت  رمم  طشلاب 
سب  . ملح ةقالع  تناك   . رھنلا هَّوج  كنإك 

. ضعب انبس 

؟ رون اي  هیل  - 

. عفني شنكام   . هتاحومط هل  ناك  دحاو  لك  - 
يتوخإ  . زاوجلا ةركف  عم  لكاشم  يدنع  انأ 
مھسفنو ةنس  يدنع ٤٥   . َّيلع اوطغضیب 

. ضفار انأ  سب   . رقتسأ

؟ رون اي  هیل  - 

يف ملكتأ  زياع  شم   . ةيراد اي  ةيافك  - 
. هد عوضوملا 
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. ءارولا ىلإ  ةوطخ   . وتلا يف  ةيراد  تعجارت 
ضرق ىلإ  رون  داعو   . ةلئسألا ةوھ  نع  اًدیعب 
ىلإ اھناقبست   . ناتدیعب ةيراد  انیعو   . هرفاظأ
اَّمَھ امدنعو  ؟ .» هُدْعُب ام   » . رخآلا ئطاشلا 

: هب ةيراد  تقلعت  لیحرلاب 

! نيارلا مادق   . انھ ؟  رون اي  يندعوت  - 

؟ هيإب - 

؟! ينیمحت - 

. ةيراد اي  اًعبط  ؟  ةطیبع ِتنإ  - 

ةطحم ىلإ  هعم  تراس   . قمعب تسفنت 
. تون ينیع  ذاذر  امھیلع  طقاستي   . راطقلا

تارطقلا ألألتت   . ةسوبحم عومدب  طلتخي 
ءاقللا دوعو  امھنیب   . بيرق  . ریبك ردب  رون  تحت 
مطتري اھلخاد  قشعلا  ريدھ   . ةرھاقلا يف 

. لاؤسلا ةرخصب 

. زعملا عراشو  لینلا  يل  نضحأ  - 
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* * *

هبحسأ  . ميدقلا قیضلا  عراشلا  يف  رونو  انأ 
. يملاع  . ملاعلا هيرأ  ریغص  لفطك  هدي  نم 

تایبرشملا ءارو  ةمئانلا  ةریغصلا  تویبلا 
جراخ لقتسملا  اھدوجوب  ةميدقلا  ةبرتملا 
لیللا رخآ  تايافن  قرتخن   . تویبلا دسج 
دجسم ىلإ  لصن   . ناكملا ءاوضأ  اياقبو 
هدودحو ةقالمعلا  هراوسأب  خیش » ديؤملا  »

بحاب هیل  انأ  رون  اي  فراع   » . ةعساشلا
يف نجستا  ناك  ديؤملا  نأل  ؟  هد عماجلا 
انبر ول  ردن  هنإ  ةجردل  بذعتاو  هد  ناكملا 

. دجسم هناكم  ينبیھ  نجسلا  نم  هاّجن 
ىرتشا  . ردنلاب ىَفَو  رصم  كلم  يلُو  املو 

 - لئامش ةنازخ  همسا  ناك  نجسلا -  ناكم 
، رقشألا رقنس  ریمألا  ضرأو  تاراحو  تویبو 
يف دجسملا  ىنبو   ، يد ضرألا  لك  ىرتشا 
انبر امل  ردن  يدنع  نامك  انأ   . نینس تس 

. رون مستبي  يتيرح .» ينيدي 

يف  . ریغص ّيعارش  براق  يف  هعم  ينارأ 
روخصلا لتك  لوح  انب  فلي   . ناوسأ لین 
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ةقرز ىلع  سمشلا  سكعنت   . ةیتینارجلا
دق نكل   . ملكتي رون ال   . جھتبنف  . ةیفاصلا لینلا 
حطس كرحتي   . هناكم ينيریل  هرود  ناح 
بجحت  . ةضماغلا هتماستبا  مستبیف   . ءاملا

انلوح ءاملا  بلق  نم  زفاقتت   . َءایشأ ينع 
ةعمال ةیفدص  نھدولج   . رحب سئارع 
نبعادي  . ةنوحشم ةثونأب  ةئلتمم  نھدوھنو 
ينكل  . ةبرغلا ضعبب  رعشأ   . نھتازفقب اًرون 

. بھذت يتجھب ال   . يرادأ

يف ركفأ   . ظاقیتسالا دنع  بھذت  ال  يتجھب 
ىلع لصحأ  امدنع  همدقأ  يذلا  رذنلا 

. يتيرح

* * *

. ایناملأ يف  اھل  ةیقابلا  مايألا  ةيراد  دعت 
ءوض يف  اھثحب  ىلع  تاليدعت  لخدت 

اھءالمزو اھتالیمز  لباقت   . انیباس تاظحالم 
تروفكنارف ىلإ  رفاست   . نوشقانتيو

اًضرع رضحتو  هتوج »  » فحتم دھاشتل 
ةياھن تالحر  نوبتري   . اًّمھم ًاّیحرسم 
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ةیئاردتاكلا ثیح  ريابش »  » ىلإ عوبسألا 
برحلا ءانثأ  رَّمَدُت  مل  ٍنابمو  ةميدقلا 

لك يف  اھعم  رون  بحصت   . ةیناثلا ةیملاعلا 
يتلا سكبوريإلا  سورد  اھتوفت  ال   . ناكم

« لیجنأ  » سورد داقتفاب  اھساسحإ  فثكت 
عم قرعلا  لویس  طلتخت  ثیح  ؛  ةرھاقلا يف 
دبع ةبوت »  » عم زاجلا  ىقیسوم   . نھتاكحض

تامغنو رازلا  تاقدو  میلحلا 
تامغنب ّنولتت  نھداسجأو   . يكسفوكياشت
نھحاورأ بھذبو  ةفلتخملا  ىقیسوملا 

يف ةيراد  خفنت  مياسرامرج »  » يف  . ةيوقلا
دوعأس  » . اھتركاذ حور  تانيرمتلا  ةیكیناكیم 

«. رصم ىلإ  اًعيرس 

« وست يل   » ضرعم ىلإ  انیباس  عم  بھذت 
اھیلع بلغت   . ةیئام اھتاحول   . خینویم يف 

. ةایحلا زومر  بصخو  رضخألا  ةیفافش 
ىرق ةیفلخ  ىلع   . ةكمسلا  . ةدرولا  . ةرئادلا
ضعبل اًروص  تطقتلا   . اھلھأ بأدو  نیصلا 
يفو  . ةنانفلا عم  اًثيدح  تلجسو   . تاحوللا
طقست ةرھم .»  » انیع اھدراطت  تاظحللا  لك 

يف ضكرت  يتلا  ءوضلا  ةلتك  اھھجو  ىلع 
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ثِّدَحُت  . ماحتلالا ةظحل  ابراق  دقو   . اھھاجتا
روثعلا يف  لشفتو   . ةرم هدجت   . ًاّینوفلت اًرون 

. دري . ال  ةلَّجسُم لئاسر  هل  كرتت   . تارم هیلع 
عوبسألا ضرعمل  رَّضحاب   . ةَّرُد اي  لوغشم  »

. اھبضغ ىسنت   . هتوص ءفد  عمست  ياجلا .»

. يئاھنلا ثحبلا  لكش  ىلع  انیباس  تقفاو 
نأ دعب  نونفلا » ةعلق   » ةلجم يف  رشنیس 

. ةیناملألا ىلإ  مجرتي 

. ةخسن كل  تعباھو  - 

نایتسابس رابخأو  كرابخأ  يل  يتعبإ  - 
«. مياسرامرج . و« ومیتو

؟ رون رابخأ  هيإ  - 

. اًّدج لوغشمو   . رصم يف  - 

ءاسن نع  ریتك  تيرق  انأ   . ةيراد اي  يفرعت  - 
ةایحلا عنص  ىلع  مھتردق   . ةینوعرفلا رصم 

يل تدكأتا  يد  ةروصلا  ِتقولد   . مھتوقو
. ِكیب
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. ةياجلا ةرملا  رصم  يف  كفوشاھ  - 

* * *

لكش ىلع  ردحنم  قيرط  يف  ةرایسلا  دوقأ 
. ةعرسب ةرایسلا  ردحنت   . ميدق دبعم  ملالس 

ناتلجعلا ریطت   . جراخلا ىلإ  تلفنأ   . بلقنت
رعشأ ةأجف  ينكل   . كحضأ  . ناتیمامألا
عمجلا رذنت  تارارش  رياطتت  امدنع  عزفلاب 

. يرجأ  . نورجي  . كیشو راجفناب  دوجوملا 

. حَرْجُي دحأ  ال   . يرجن نحنو  ةرایسلا  رجفنت 
لعفأس اذام   . ةرایسلا ىلع  نزحلاب  رعشأ 

نأ بجي  ناك  امبر   . بنذلاب رعشأ  ؟  اھنودب
. يرود لكشب  اھصحفأ 

. ءارحصلا طسو  يف  رخاف  رصق  يف  يندجأ 
انئیجي  . ریغص لفطب  كسمت  ةيراج   . رخآ نمز 
قيرط يف  يرجن   . يركسع موجھب  راذنإ 
ىتح لفطلا  اھنم  ذخآ   . ىلعأل حوتفم 
فرعأو  . ىلبح اھنأ  فرعأ   . دوعصلا عیطتست 
لفطلا مسا  نع  اھلأسأ   . تومتس اھنأ 

: لوقت  . ریخألا اھبلط  اھل  ذِّفنأ  ىتح  مداقلا 
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«. ةبھ »

يبشخ روس  ىلإ  انأو  ةيداھو  يبأ  دنتسي 
رعشأ  . ٍلاع لزنم  حطس  لوح  ئرتھم 
ةيداھ  . ةظحل يأ  يف  هرایھنا  نم  بعرلاب 

«. يلاب هدخاو  انأ  شیفاختام  : » لوقت

امدنع ثداوح  ببسأ   . خبطم يف  يندجأ 
ةدلاو  . رسكتت ءایشأ   . ةجالثلا نم  اًماعط  ذخآ 

. ينبقارت اھب  رعشأ   . ةدوجوم فیس 
. ةررضتم

قایتشا ةجومو   . ام قلق  ىلع  وحصأ 
ةحتافلا أرقأ   . بیحر  . ئداھ  . يمأ نضحل 

سدأ  . خبطملا ىلإ  بھذأ   . اھحور ىلع 
قبع قشنتسأ   . نبلا ةبلع  يف  يفنأ 

. يترھاق

* * *
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ْتمْخِس

يف عفادتت  ويام »  ١٥  » ىلإ قيرطلا  يف 
رابغ دامرب  نولتت   . تايركذلا روص  ةيراد  نھذ 

. فأ  » . عناصملا تايوامیك  ةحئارو   . تنمسألا
ةنبا ةنیمأ  ؟ .» يمام اي  يد  ةحيرلا  هيإ 
اھُِفّنَعُي فیسو   . لأست عبرألا  تاونسلا 

ـق يرطلا تا  ـ بطمو  . ام لامھإ  ببسب 
يراجملا ریساوم  ةحئار   . فنعب اھحور  ُّجر  َتـ
قيرطلا ةفاح  نیب  عیفر  ىرجم  يف  بصت 

لقنلا تارایس  ريدھ   . ةیعارزلا ضرألاو 
فیس تاملك   . رمحألا بوطلاب  ةلمحملا 
راوسأ قوف  حلاك  داوس  يف  دونجلا   . ةلیقث
لاسني ـن  يمیلا ىلإ   . ةيرجحلا ةرط  نجس 
تايافنو نزحلاب  لقثملا  سيروزوأ  هجو 

بابلا اھل  تحتف   . رشبلا سُّلك  ـ َتو  . عناصملا
ترج  . نوحشم تمص  امھنیب   . فیس ةدلاو 

. اھیلإ ةنیمأ 

رشع  . امام ةبیبح  اي  ةبیط  ِتناو  ةنس  لك  - 
. مھلاحب نینس 
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اھتفاصفصو رساج  تنضتحاو   . اھتنضتحا
يف ةحلاكلا  قاروألا  ىلإ  ترظن   . زوجعلا
كلمحأ   . ةیبغلا اھتيأ  ِككرتأ  مل  انأ   » . نانح

«. تبھذ امنيأ 

هنإ عم  كيز  ةيدھ  يل  تباج  امام  . آ آ.  ةنیمأ - 
. يدالیم دیع  شم 

! ينظیغتھ َتنإ   . ينعي هيإو  - 

مل  . ةَّرُمو  . ةلیمج تايركذب  ناردجلا  اھترصاح 
. اھل ٌناكم  دعي 

؟ تيدھ كباصعأ   . ةيراد اي  اھ  - 

. دمحلا  - 

؟ هيإ تررقو  - 

. فیس اي  نامز  نم  حضاو  يرارق  - 

. يبیست هزياع  يللا  ِتنا  ينعي  - 
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. اھقورع يف  روفي  مدلا  أدب 

تنإ ؟ ! فیس اي  بیسأ  هزياع  يللا  انأ  - 
شم  ، سانلل هلوق  هد  مالكلا  بط   . قَّدصم
يف رجنخ  تیطح  كنإ  فراع  تنإ   . َّيل
هوفاش يللا  لك   . هفاش شدحام   . يرھظ

ِْتیْشِم  ةنونجم  تس  ينإ 
. اھلایع تباسو 

نيدعبو كقََّلطأ   . ةيراد اي  نارسخ  عيابلا  - 
. هيإ كليدأ  ركفأ 

؟ سولف ىلع  قناختنب  اننإ  تقب  ةلأسملا  - 
يرمع نینس  نع  ينضوعت  شردقتم  تنإ 

هترمثتسا يللا  لكو   . يدالوأو يتحصو 
. ةقالعلا يف 

اي ةجاحل  كلصوتھ  شم  مكاحملا  ةكس  - 
. ةيراد

دخاھ  . ةقفن الو  رخؤم  هزياع  شم  انأ  - 
. مھفيراصمو يدالوأو  شفعلا 

204



. ةیفاعلاب شم   . ةيراد اي  يجازمب  - 

. نیلفطلا ىلإ  تبھذ   . ةفقاو تضفتنا 

. امھئاقدصأ عم  ةنولملا  تانولابلاب  نابعلي 
. فزني اھبلق 

. يدانلا حورن  ةياجلا  ةعمجلا  - 

؟ يمام اي  يعجرت  هزياع  شم  هیل  ِتنإ  - 
؟ فسآ لاق : يباب  شم 

. ةنیمأ اي  يد  ةطاسبلاب  شم  - 

. يمام اي  اھدالوأ  ناشلع  يحضت  مزال  ُّمألا  - 

؟ ةنیمأ اي  ةتیم  مھاعم  تشاع  ول  ىتح  - 
. ملكتن ردقنو  يربكت  هركب 

ىتح ةرایسلا  كرحم  ةيراد  ترادأ  نإ  ام 
. رُملا ةورذ  ملأ  اھرصتعي   . ءاكبلا يف  ترجفنا 
نم متعملا  ملاعلا  ىلإ  رظنأ  نأ   . رُملا «ال. 

يفتكأو  . ةميدقلا يتفرش  نابضق  ءارو 
«. رظنلاب
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يلثم باغلا  تذخت  روصقلالھ  نود  ًالزنم 

يقاوسلا روخصلاتعبتتف  تقلستو 

رطعب تممحت  رونبلھ  تفشنتو 

اًرمخ رجفلا  ریثأتبرشو  نم  سوؤك  يف 

. نآلا  . زوریف اي  كلمجأ  ام 

لمأ  . اًرون بلطت   . نوفلتلا صرق  ترادأ 
سكع ىلع  هدجت  نأ  اھدواري  فیعض 

. ةقباسلا تارملا 

. ينیتشحو  . يتبیبح ةَّرُد  - 

يللا لياسرلا  ىلع  درتب  شم  هیل  - 
؟ رون اي  كلاھبیساب 

يف ضرعم  يدنع   . ةَّرُد اي  لوغشم  - 
. ياجلا عوبسألا  ایناملأ  رفاسمو  جاھوس 

نم تعجر  ام  تقو  نم  شكتفشام  انأ   . رون - 
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! ایناملأ

. هركب كفوشأ  - 

ضعبو  . ةشحولاو  . ةشھدلا ةرارم  علتبت 
. بارتغالا

* * *

ءازجأ دحأ  أرقأ   . يبتكم ىلإ  سلجأ 
. نایثغب ةأجف  رعشأ  ةِیّكملا .» تاحوتفلا  »
. يتفرغل قصالملا  مامحلا  ىلإ  عرھأ 

يننأ نیقي  َّيلع  طبھي   . اھب ام  غرفت  يتدعم 
يسفن مولأ   . عزفأ  . يلخاد رون  لفط  لمحأ 
يفورظ يف  نكل   . ساسحإلا اذھ  ىلع 

. يسفن ضھجأس  نكمي .» ال   » . ةیلاحلا
لھ ؟  هربخأ لھ   . رون اي  انلفط  لتقأس 

. هربخأ الأ  هل  ةنایخ  تسیلأ  ؟  ينقفاویس
 . ًالفط هبھأ  نأ  ملحأ  تنك 

؟ رایتخا يمامأ  لھ 

يبأ لزنم  ملس  ّظنأ  فِ يناریف  رون  ءيجي 
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نم بلطيو  بضغي   . ةقيدحلا ىلإ  يدؤملا 
انأ  . ِةَّمَھَملاب ينع  موقي  نأ  هفرعأ  صخش ال 

لزنملا فیظنتب  تمق  املاط   . عنامأ ال 
. همامتھاب ةدیعس  ينكل   . يسفنب

ءاوھلا نولو   . يردص ضابقنا  ىلع  وحصأ 
قلغأ  . ةیساق نیسامخ  ةفصاع   . رِّفصُملا
ىلإ لامرلا  برست  عنمأل  لزنملا  ذفاون  لك 
تاماود بقارأ  انأو  يتوھق  برشأ   . لخادلا

ىلع  . هلھاجت لواحأ  نزحب  ثولملا  ءاوھلا 
. رذنملا دغلا  حلم  ةعذل  يناسل  فرط 

* * *

لزنملا حطس  ىلإ  ةيراد  تلصو  امدنع 
اھبلق  . ثھلت تناك   ، ةعلقلا يح  يف  ميدقلا 
ةجھبو  . ةسمخلا قباوطلا  دوعص  ِفنعب  قدي 

: رون مستبا   . ءاقللا

؟! تالضعو سب  هيإ  سكبوريإ  لاّمأ  - 

ىلإ كلاھتملا  يبشخلا  بابلا  نم  تفلد 
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فصن  . رون تاحولب  ةسدكم   . ةریغص ةفرغ 
ٍضرأ ىلع  تاتیلابو  ناولأ  بیبانأ   . ةیھتنم
اياقب لمحت  شامق  عطق   . ةيدامر ةطلبم 
ياش باوكأ   . ةیئاملا ناولألاو  تويزلا 
ةبنكو  . دعب لسغت  ْمل  ةوھق  نیجانفو 
ةلطملا ةریغصلا  ةذفانلا  تحت  يلوبماطسإ 

«. يلع دمحم   » نذآم ىلع 

ام لبق  نم  هد  ناكملا  بحاب  ينإ  ةساح  - 
. دلوتا

فوملا ناتسفلا   . ةَّرُد اي  ةلیمج  كناولأ  - 
. يلاعت  . بيرغ ءوض  ِكینیع  ىلع  سكعیب 

. يفوش

. لماحلا قوف  ةحول  ىلع  اًءوض  رون  طلس 
ةفاح ىلع   . يلاقتربلا اھناتسف  يف  ةيراد 
ةيربلا باشعألا  اھطوحت   . ةیلین ةریحب 
ضرألا ىلع  يقلتست   . ةفاوجلا تاریجشو 
سمش ءوض  طقسي   . ءاخرتساب ءارضخلا 
ةؤبلل رسيألا  هجولا  فصن  ىلع  ةیلاقترب 

. دیعبلا ىلإ  ةبھاذ  ةرظنو  يبھذ  رعش  تاذ 
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اًنكاس ًانزح  يفخت  ال  نیتفشلا  ةماستبا 
مغر  . نیتتماصلا نیتیلسعلا  اھینیع  يف 
رضخأ ءودھ  ةحوللا  ىلع  بلغي   . حوبلا
هھجو ىلعو  لاق   . بورغلا ةیلاقتربو  ناكملا 

: ةیلوفط ةحرف 

. ةديدج ةدیصق  يف  لماح  سیتفن » - »

اھتیمس َتنإ   . ًالعف انأ  يد   . رون اي  ةلیمج  - 
»؟ سیتفن »

؟ كيأر هيإ  - 

. اًعبط - 

. هنضح ءفد  يف  تدبل   . هیلإ تبھذ 
تاماود عم  رودت  لزت  مل   . هتحئارب تثبشتو 

. نزحلا

؟ ةَّرُد اي  كلام  - 

. كیقالاب شمو   . رون اي  كلاجاتحم  انأ  - 
َتنإ هيإ  دق  كل  لوقأ   . كمادق يكبأ  هجاتحم 
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ناك امل   . ِيّنشحاو دالولا  هيإ  دق   . ينشحاو
، هبیسأ رطضأو  اياعم  حوري  طبشیب  رساج 

لوقي ىقبو  ملقأتا  امل  تقولدو   ، ملأتاب تنك 
يز  . رتكأ ملأتاب   ، ّنزي ام  ریغ  نم  ياب » : » يل
هنیب يللا  لبحلا  عطقي  هازياع  شم  نوكأ  ام 

. مھاف ریبك  لجار  ىقب  نوكي  ام  يز   . ينیبو
انأ نكل   ، اھبباح شم  عاضوأ  لبقي  رطضم 

. رون اي  دعبتب  ةنیمأو   . هیلع اھنیضراف  هوبأو 

. هانعم همھاف  شمو  هعمستب  مالك  ددرتب 
شم  . تقولد هجاح  مھمھفأ  فرعاھ  شمو 

. اھمادق اھوبأ  ةروص  حرجأ  وأ  اھطبخلأ  هزياع 

اي كشو  ىلع  هد  نزحلا  فوشأ  زياع  شم  - 
هلك   . ةَّرُد

.... مامت ىقبیھ 

نكر ىلإ  رون  بھذي   . نوفلتلا سرج  قدي 
تسلج  . ةدحولا اھرصاحتف   . ةرجحلا

ودبي لبجلا  ةعلق  رون   . ةبنكلا ىلع  ءاصفرقلا 
هئاشحأ لخاد  لمحي  جراخلا  مالظو   . ًاّیباك

ةقرو هل  كرتتو   . بتكت  . حوبيالو  . ءایشأ
: هتاحول لماح  نم  برقلاب  ةيوطم 
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اذامل

اًمود ينُغوارت 

َكُفیط ُتلفي 

يعباصأ نیب  نم 

اًدیعب ُقلزني 

يراجلا ِءاملا  ِلَّالش  عم 

ُعطاقتت ٍتامیغ  نیب 

. ِحوُّرلا ِقرافم  يف 

ًانایحأ

يلخاد َِكب  ُكسمأ 

، ةیحزق ٌفایطأ  ينرُمغت 

ُنَّولتأ

212



ةیلاقترب ًةجھب 

. ْریطأو

ةجھبلا ِبلق  يف  َّينیع  ُحتفأ 

َكارأ

باسنملا ِءاملا  رایت  عم  ُقلزنت 

ينارأ

ًةبحاش ةجسفنب 

. ْدیحو ٍنكاس  ٍلیل  يف 

* * *

سلجأ  . سانلا نم  عمج  طسو  رون  عم  انأ 
. ئداھ راوح  اًعیمج  اننیب  رودي   . هتھجاوم يف 
ال  . تماص راوح  هنیبو  ينیب  روديو   . لیمج
. ينارأف  . هینیع ةآرم  يف  َّيلإ  رظنأ   . عطقني

روضحلا قوف  رشني  لامتكا  يف  ةيراد »  » انأ
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ءایشأ نِّوَدُأ   . نانح امھشير   . نيریبك نیحانج 
لجر ال لخدي   . يرْجِح ىلع  ءاضیب  ةقرو  يف 

يھاجتا يف  لیمي   . َّيلإ هجتي   . هفرعأ
سلجأ الأ  بجي  يننأ  ينذأ  يف  سمھيو 

هیلع درأ   . بابلا ةھجاوم  يف  ةفلألا  هذھب 
. ئداھ بضغ  يف  ةضفار   . عومسم توصب 
ىلع لضفتي  هنأك  ةیلاعتملا  هتربن   . مساح

. عیمجلا تمصي   . ةیلاغ ةحیصنب  ةذیملت 
يكَّسمت  . ةبھرلا ضعبو   ، فغشب نوعباتي 

عدصت هینیع  يف  ىرأ   . لجرلا زتھي   . يفقومب
هل بسحي  مل  لعف  در  رثإ  هسفنب  هتقث 
، رون  . ناكملا كرتيو  هھجو  عقتمي   . ًاباسح

ىلوألا ةرملل  ىري   . فقوملا عباتي   ، اًتماص
. اًفیفخ اًشاھدنا  يرادي   . ىرخأ ةيراد 

. ًاباجعإو

. نومیللا ةرجشل  يتذفان  حتفأ  وحصأ  امدنع 
نیمسایلا ةرجش  روھز  لوأ  اھبناجب  حملأ 

طبھأ  . يبأ اھعرز  يتلا  ةریغصلا  يدنھلا 
ةذافنلا يمأ  ةحئار  نضتحأ   . ةقيدحلا ىلإ 
طوطخلا يذ  ضیبألا  رھزلا  بلق  يف 

. ةبحاشلا ءارفصلا 
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* * *

؟ رساج اي  ةنیمأ  نیف  - 

. هتیت عم  تجرخ  - 

: لأستو اھترارم  علتبت 

؟ يبیبح اي  نیف  حورت  زياع  - 

. تاناویحلا ةنینج  - 

. زفقي وھو   . ةریغصلا هدیب  ةيراد  تكسمأ 
: لیفلا نع  لأسي   . يرجيو اھكرتي 

؟ هدك هریبك  ةمولز  هدنع  هیل  - 

ةمولزلا كركفتب  شم   . هدك هقلخ  انبر  - 
؟ هجاحب

؟ هيإ هجاح  - 

. اھبحتب تنإ  ةصق  - 
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. ةليوطلا هریخانمو  ویكونیب »  » . هآ - 

. بدكیب امل  - 

. ةمحدزم ریغ  ةقيدحلاو   . اًعم مویلا  ایضق 
تاناویحلا ضعبو   . ةعطاس سمشلا 

ينیعب ةيراد  انیع  تقتلا   . ةمئان وأ   ، ةضيرم
ةعمل نایقبتست  امھنكل   . نیتبعتم  . ةؤبللا

. تمستبا  . ةميدق

نضتحا ءادغلل  لزنملا  ىلإ  اداع  امدنع 
مث  . هتجاردب بعللا  يف  أدبو   . هَّدَج رساج 

قفصتف  . ةقیقد ًالاكشأ  هب  نِّوكي   . لاصلصلاب
. ةيراد نم  رساج  برتقا   . دجلا قفصيو  ةيراد 

. ريرسلا ىلع  ةیقلتسم 

؟ يعجرتھ شم  تنا  وھ  امام  - 

. كاعم ملكتأ  هزياع   . رساج اي  َلاعت  - 

سسحتي هنأ  فرعي  هنأك   . ددرتب برتقا 
. ريرسلا فرط  ىلع  سلج   . ناكرب ةھوف 
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ابابو انأ   . تیبلا عجرأ  رساج  اي  عفنیھ  شم  - 
تاجاح بحیب  اننم  دحاو  لك   . ضعب يز  شم 

تنإ مكبحنب  نینتالا  انحإ  انكل   . يناتلا ریغ 
. ةجاح يأ  نم  رتكأ  ةنیمأو 

نيدعبو  . لعزابو  . ِكیف ركفاب  يدحول  انأو  - 
. ضعب عم  نیشياع  هابابو  دمحأ  ةمام 

. رساج اي  ضعب  عم  نیطوسبم  ناشلع  - 
تیبلا سفن  يف  ىقبنب  ابابو  انأ  امل  نكل 
ةنیمأ يھ  رساج   . نیطوسبم شم  ىقبنب 

؟ هیل كاعم  يجیتب  شم 

. حلملا دس  تاباوب  قالغإ  لواحت  ةيرادو 
. فرعي رساجو 

. يجیت اھل  لوقاھ  انأ   . يمام اي  شیلعزتام  - 

. ىكبف  . اھعومد تلاس 

. يطَّیعتب كفوشأ  زياع  شم   . يماماي ال  - 
. ایندلا يف  تس  ىوقأ   . ةيوق كفوشأ  زياع 
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. روبنصلا حتف   . مامحلا ىلإ  اھبحسو 

. يمام اي  كشو  يلسغا  َّالي  - 

اھوبأ حتف   ، ةسردملا نم  ةيراد  تداع  امدنع 
: لزنملا باب 

. كمھي الو   . ةعاطلاب راذنإ  كل  تعاب  فیس  - 
شم  ةيرحلا 

. ةيراد اي  ةقرو 

نم نأ  ملعت  تناك   . شھدنت مل  ام  ةقيرطب 
. ةميدقلا ةلیحلا  هذھ  ىلإ  أجلي  نأ  نكمملا 

: بضغلا ضعبو   . نزحلاب ترعش  اھنكل 

ةجاح شوھیفام   . بحو ةحامس  نيد  اننيد  - 
ةياھن يف  لجار  تقولد  ةعاط .»  » اھمسا

اي ؟  هیل ةعاطلا  مدختسیھ  نيرشعلا  نرقلا 
. ةیفاعلاب شم  ةجاح  يدو   . هتارم زياع  امإ 

اھبیجي سیلوبلا  امل  ينعي  هتلوجرب  سحیھ 
لزانتت ناشلع  اھددھیب  امإ  اي  ؟  اھافق نم  هل 

.. نیتلاحلا يفو   . ةيدام قوقح  نع 
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حورأ هزياع   . اباب اي  ةيداھ  ملكاھ  انأ 
. نیسحلا

امدنعو  . ةرایسلا يف  اًثيدح  الدابتت  مل 
لبج لخدم  لبق  اًنیمي  ةيراد  تفرحنا 

: مطقملا

. ضرافلا نب  رمع  يدیسل  ةحتافلا  ارقنھ  - 

مامأ  ... كانھ اتفقو  امنإو   . ةرایسلا اكرتت  مل 
امھرمغي  . ریغصلا عماجلل  ةئیضملا  ذفاونلا 

ءامس يف  رياطتت  رعش  تایبأو   . نوكسلا
: ناكملا

ُهاَرت

ٍةَحراج ُّلك  ِيّنع  َباغ  نإ 

ِجَِھب ٍقئار  ٍفیطل  ىنعم  ِّلك  يف 

ِدوعلا ِةمغن  يف 

ِمیخرلا يانلاو 
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ِجَزَھلا نم  ٍناحلأ  نیب  اَفلآت  اذإ 

لئامخلا ِنالزغ  حراسم  يفو 

حابصإلاو ِِلئاصألا  ِدَْرب  يف 

َِجَلبلا يف 

مامغلا ِءادنأ  ِطُقاََست  يفو 

ٍرون ِطاَسب  ىلع 

ِجِسَتنُم راھزألا  نم 

میسنلا ِلَايذأ  ِبِحاسَم  يفو 

اًر ـ ْيَحُس َّيلإ  ىَدْھأ  اذإ 

ِجرألا َبیطأ 

سأكلا َرَْغث  يماثتلا  يفو 

ِةَمادُملا َقير  اًفِشترم 
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ِجِرَف ٍهَز  ـ ْنَتْسُم يف 

ناطوألا َُةبرغ  ام  ِرْدأ  مل 

يعم وھو 

اَّنُك َنْيأ  يرطاخو 

ِجعزنم ریغ 

ةیجاجز ةنيرتاف  ولعي   . ميدقلا جردلا  اتدعص 
نم اتفلد   . ةنخاسلا ةفانكلاو  ةسوبسبلل 

هساحن شوقنب  ریبكلا  يبشخلا  بابلا 
ریغصلا حرسملا  يف  اتسلج   . ةقیتعلا
ةرونتلا عم  امھنویع  فلت   . يروغلا ةلاكوب 

نع لكت  ال   . ةیھازلا ةریثكلا  ناولألا  تاذ 
تاقد ىلع   . رودتو  . طبھت  . ولعت  . نارودلا

تاجاصلا ةلصلصو  ةفینعلا  لوبطلا 
ددعت نم  امھیحور  بحست   . ةیساحنلا

. ضیبألا  . دحاولا نوللا  ىلإ   ، ةیحزقلا ناولألا 

. ناكملا ُّجرت  ىقیسوملاو   . حورلا نول 
قفخ عم  امھسافنأب  ریطت   . امھذحشتو
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. قیلحتلا

عراش ىلإ  ةاشملا  يربوك  ناربعت  امدنعو 
ىعادتتف  . نوكسلا ةأجف  امھرمغي   ، زعملا
. راكفأو  . ةرضاح ةلئسأو  ةميدق  روص 

.. اًدبأ هد  ناكملا  نم  قھزا  ام  يرمع  - 

فرعاب يللا  ةيداھ  اي  دیحولا  ناكملا  - 
اوھلاو  . عساو يردص  نإ  سحاب   . هیف سفنتأ 

. ةلوھسب لخدیب 

ءزج  . نومیللاو موتلاو  لصبلا  تالحم  ىتح  - 
 . ناكملا نم 

. ينقياضتب شم 

دجسم  . ليوطلا عراشلا  ةياھن  نم  نابرتقت 
«. رمأب هللا مكاحلا  »

عماوجلا مخفأ  هد  شم  ةيداھ  اي  يفرعت  - 
هناردج  . ماخر هلكو  ددجتم   . عراشلا يف 
تحار هجاح  هیف  نكل  ؟  حتاف اھنولو  هفیضن 
هجاح ؟  هفراع شم  ؟  طبظلاب يھ  هيإ   . هنم
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ةیناتلا عماوجلا  يز  يل  اھيدي  ردقي  شدع  ام 
قوف ةموسرم  هسل  نمزلا  ديإ  يللا 

. اھناردج

بلق يف  يرجحلا  فیصرلا  ىلع  اتسلج 
ةيداھ تجرخأ   . كیمسلا حوتفلا » باب  »

ًاباب محفلاب  طخت  تأدبو   . مسرلا شتكس 
ناجرب هولعي   . اًحوتفم  . اًدیتع ًاّيديدح 
يمر تاحتفو  دنجلل  فرغ   . ناكیمس
ةيواكلا لئاوسلا  بصت  ةحتفو   . ماھسلا
ةضمغم  . اھبناجب ةيرادو   . ةازغلا ىلع 

. سفنتت  . نینیعلا

؟ رون رابخأ  هيإ  - 

دوجوم ولو   . رفاسم امياد   . ةيداھ اي  دیعب  - 
. اینع هوج  صبي  ردقیب  شم  هنإ  سحاب 
. تاجاح ينع  يبخم  هنإ  ساسحإ  يدنع 
ام هرمع   . ملكتيو اياعم  حتفتیب  ام  هرمع 

. يل جاتحم  هنإ  يلوقیب 

؟ ةيراد اي  هیلع  يریغتب  - 
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يدصق شم   . يعاتب شم  هنإ  ریِغاب   . نكمي - 
هدحاو رتكأ  انأ   . هتعیبطب رح  نانف  هد   . ّلمتأ هكِ
ءامتنالا نم  عون  هیف  نكل   . هد مھفت  نكمم 

. ضعب هاجت  هوسحي  نینتالا  مزال 

يللخ  . ةيراد اي  شلفق  ام  كحرج  هسل  تنإ  - 
. كحور ىلع  كلاب 

* * *

عفرت  . ضیبألا اھفافز  بوث  سبلت  سورع 
اھقاس فشكتف   . ليوطلا بوثلا  ليذ 

نم يلوط  لكشب  ةقورحم   . ىرسیلا
دلجلا ةقبط   . ميدق ریغ  اًقرح   . لخادلا

نع فشكت   . اًمامت ةخولسم  يجراخلا 
عفرت  . قورعلا ةقرزو  رمحألا  محللا  تاقبط 
ةأرما ىلوتتو   . دعقم قوف  اھقاس  سورعلا 
ساسأ ميركب  قورحملا  ءزجلا  میمرت  ةمھم 

. دھشملا بقارأ   . دلجلا نولب  جایكام  ةردوبو 
نأ دبال  حرجلا  نأل  أطخ  ثدحي  ام  نأ  فرعأ 
عضت  . بسحف ىطغُي  نأ  ال   ، ًالوأ جلاعُي 
خطلتتف  . فافزلا ريرس  ىلع  ةردوبلا  ةأرملا 
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. ءاضیبلا ةءالملا 

دیعتسأ  . ملحلا عجرتسأ   ، وحصأ امدنع 
يقاس اھنإ   . ةرمو  . ةرمو  . ةرم  . قاسلا لكش 
ةحئار نم  اھلك  ةرھاقلا  قنتختو   . ضبقنأ  . انأ

. رجشلا قاروأ  يطغي   . نیسامخلا بارت 
اي  .. ىتم  » . ةبعتملا حاورألاو   . تویبلا هجوو 

«. ؟ فیس

* * *

. رونل رواجملا  دعقملا  ىلع  ةيراد  تسلج 
يف  . لوقحلا رضخأ  بلق  قشت  ةرایسلاو 
للدت ةعيدو  ةیعیبر  سمش   . اینملا هاجتا 
اھرعش يِّوضيو   . حرفلا اھھجو  تامسق 
اھتركاذ رضحتست   . ءوضلا يف  ليوطلا  ينبلا 
قيرطو نترام » تناس   » ةيرق ىلإ  ةلحرلا 
فنعو  . اًرتم ولیك  نیسمخلا  لوطب  ذیبنلا 

. حابصلا ةحئار  نم  اھاتئر  لھنت   . اھتجھب
اھادي  . هربخت ىتح  لوصولا  لجعتست 
ضبن  . اھرجح ىلع  ينبلا  فرظلا  ناسملتت 
ةيرقلا لخدم  دنع   . هنیبو اھبلق  نیب  لصي  ام 
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نوحالفلاو  . ةرایسلا ةعرس  نم  رون  أطبأ 
: هنوفقوتسي

. اولضفتت مزال   . ریتك انتشحو  ؟  لاخ اي  كفیك  - 

. ضيرعلا لقحلا  لوأ  دنع  ةرایسلا  كرت 
ةرذلا نادیع  نیب  قیض  رمم  ىلع  َایَشَم 
هاجتا يف  ةيراد  عفدنت   . ةليوطلا ءارضخلا 
هارجم  . ميدق قوش  ةوقب  لینلا  بایسنا 

درو  » هئازجأ ضعب  قوف  وفطي   . ضيرع
اھیلع رثانتت   . ةدیعب ىرخألا  ةفضلاو  لینلا .»
الصو  . سبالملاو نوحصلا  نلسغي  ءاسن 

. ةليوط ةلخن  اھفقس  ةیبشخ  ةشع  ىلإ 
ودبت ئدصلا  حیفصلا  بابلا  حاتفنا  دنع 

اھطسوتي  . لخادلا نم  اًعاستا  رثكأ  ةشعلا 
. مسرلا لماح  هیلإ  دنتسي   . ةلخنلا عذج 
. ةیھتنم فصن   . ناكرألا يف  ةسدكم  تاحول 
عطق  . ناولأ بیبانأ   . محفلاب طوطخ  درجم  وأ 
ريرسو  . دوسألاو قرزألا  اھعقبي  شامق 
ةلواط قوف   . ةفرغلا نكر  يف  ميدق  يبشخ 
دقومو داربلاو  ياشلا  باوكأ  دقرت  ةعبرم 

. نیسوریك
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. ةَّرُد اي  ياش  ىلع  ينیمزعا  - 

باوكألا هیف  لسغت  ناكم  نع  ثحبت  تتفلت 
: رون كحض   . داربلاو

. لوط ىلع  عبنملا  يمدختسا  - 

لفسأ نم  رمت   . ةینیصلا ةيراد  تلمح 
قوف لالدب  ةیلدتملا  روعشلا » مأ   » ةرجش
يف اھھجو  حسمت   . ةبيرقلا هایملا  حطس 
قوف تلام  امدنع   . رضخألا اھنانح  ةموعن 
هذھف لینلل  اھقشع  مغر  هنأ  تكردأ   ، ءاملا

. ةرشابم هھایم  عم  لماعتت  ةرم  لوأ 

. يرطلا يمطلا  قوف  اھیقاس  تصفرق 
تلسغ  . ةفخب اھیمدق  بعادي  ءاملاو 

. اھیعارذو اھھجو  ىلع  ًءام  ترثنو   . باوكألا
سمغت  . رونل تبھذو  باوكألا  دحأ  تألم 

. هھجو ىلع  حسمتو   . ءاملا يف  اھعبصإ 
: ةمستبم

بحلا ةوقبو  سَّدقملا  ءاملاب  كدِّمَعأ  - 
نب سيروزوأ  هجوب   . يھلإلا
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نماكلا تعام  رھوجو  سيزيإ  حورو  تون 
. كیف

عبط  . ةيراد دیب  اًكسمم  هیتبكر  ىلع  رون  اثج 
ًاطغاض  . هیعارذب اھرصخ  طاحأو   . ةلبق اھیلع 

. هیلع اھسأرب  تلام   . اھنطب ىلع  هسأرب 
هتطاحأ  . هسأر ىطغو  اھرعش  لدسناف 
نضتحت ةؤبل  نانح  اھنم  لیسي   . اھیعارذب

. اھدیلو

. قشنتست  . هرعش يف  اھفنأ  تسد 
بشعلا ةحئار  لمحت  ةدراب  ةیعیبر  تامسنو 

. لامشلا نم  بھت  يرطلا 

رون َّرَم   . امھنویع تقالت   . همامأ ةيراد  تعكر 
، ةضيرعلا اھتھبج  قوف  هلمانأ  ةاشرفب 

قیقدلا اھفنأ   ، نیتزرابلا اھیتنجو  ماظع 
قلخ دیعي  هنأك   . نیتشعترملا اھیتفشو 
ىلع اھینیع  ضمغت   . هل اھلعجي   . اھحمالم
يف ةایحلا  بخص  لقتنیف   . هعباصأ ةقر 

ةلصافلا ةفاسملا  ىلإ  ةشعلا  جراخ  ملاعلا 
فقت  . ىشالتت ىتح  قیضت  أتفت  ال   . امھنیب
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توص هیف  ددرتي  ءودھ  نيريو   . نمزلا براقع 
قیفرلا ءاملا  ماطترا  تایلاتتو  امھسافنأ 

. اھلفسأ هیلإ  رظنت   . ندَّللا ةفاحلا  يمطب 

. لدسني يِّربلا  اھرعشو  امھنویع  محتلت 
تارولب طقاستت   . لفطلا هھجو  يوتحیف 

. هیتفش قوف  اھینیع  نم  ةفافشلا  حلملا 
هقرع ةحئار  اھفنأ  ىلإ  للستت   . اھعلتبیف
ولعت  . دسجلا ريدھ  عم  فثكتت   . ةمیمحلا

روفصعلا محتليو   . ولعتو  . قشعلا دم  ةجوم 
رياطتیف   . سمشلا جھوب 

. ضیبألا بغزلا 

. نوكسلا بلق  حورلا  ةخرص  لصن  قشيو 
. اھململي  . هیلإ ضفتنملا  اھدسج  دشي  رونو 

. ةایحلا ىلإ  ىرخأ  ةرم  ملاعلا  بخص  ثعبني 
جترت ةيراد  حورو   . هترود ىلإ  نمزلا  دوعي 
نم فوخلاو   . موتكملا ققحتلا  جیشنب 

هدشتو اھیعارذب  رون  سأر  طیحت   . دقفلا
حلم معط  ناك  نإ  فرعت  ال   ، هِلّبَقتو  ، اھیلإ

ال  . اًعومد وأ  اًقرع  اھیتفش  ىلع  هھجو 
. لأست

229



. ىلوألا ةءاربلا  قمعب  امان   . نالخادتم

ةيراد تعضو  ةيرطلا  رصعلا  تامسن  عم 
لصفي روعشلا .» مأ   » لفسأ ياشلا  ةینیص 
تدنسأو تعبرت   . تارتمیتنس ءاملاو  امھنیب 

نأ دعب   . موءرلا ةرجشلا  عذج  ىلإ  اھرھظ 
نم ناويدلا  تجرخأ   ، نیبوك امھل  تبص 

ةحرفب هكسمأ   . رون دي  يف  هتعضوو  فرظلا 
: ةیلوفط

اي لیمج  ؟ ! ةلوقعم  . ِْصلِخ باتكلا   . ةَّرُد - 
 . لیمج  . ةيراد

. ةتيرفع ِتنإ 

: ءادھإلا هعلاط   ، ىلوألا ةحفصلا  حتف  امدنع 

ءادھإلا هيإ  يملح .» ةمتع  رون  ىلإ  - »
. هد لیمجلا 

. رون اي  ةقیقح  كنإ  قدصأ  يسفن  - 

؟ ةيراد اي  عومد  ينات  - 
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يل لوقتب  اياوج  ةجاح   . هفراع شم  - 
ىقبیھ شم  ملح  ول  ىتح   . شیقدصتم

. هدك ولح  همعط 

. انقح نم  يد  ةظحللاو   . تقولد انھ  انحإ  - 

..... ةظحل - 

... -

. هتحارب رون  يبیس  يسفنل : لوقأ  تاعاس  - 
تاعاسو  . ملكتیھ ِكاعم  ملكتي  بحي  امل 

شفرعام  انأو  كمادق  حوتفم  باتك  ينیقالأ 
. نیم َتنا 

. رارسأ شيدنع  ام  ؟  هيإ يفرعت  هزياع  - 

هيإ  . تنا كفرعأ  هزياع   . رون اي  رارسأ  ينات  - 
تناك كتایح  ؟  يد غامدلا  هوج  رودیب  يللا 

؟ يازإ هركب  فياش  ؟  هيإ

. اھصلخاھ يللا  ةحوللاوھ  هركب  - 
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؟ كل ةبسنلاب  هيإ  انأو   . رون اي  سبو  - 

. ةيراد اي  كمرتحابو   . كبحاب انأ  - 

؟ .. نيدعبو - 

... -

كنكل  . رون اي  ينبحتب  نوكت  نكمم  تنإ  - 
سساح  . ةینات ةناسنإب  كتایح  طبرت  ضفار 

. دیق كیل  يجایتحا  نإ 

: ءودھلاب رھاظتي   . هرفاظأ ضرق  ىلإ  رون  داع 

. رح نئاك   . نانف انأ  - 

يوق يلاغ  نمث  تعفدو   . ةنانف نامك  انأو  - 
. كدیقأ نكمم  شم  ينعي   . يتيرح ناشلع 

يبلطت امل  ةيراد  اي  هدك  ينيدیقتب  تنا  ام  - 
دح شبحا  ام  انأ   . طورش يطحتو  تادھعت 

. دعتسم نوكأ  امل  ّيدأ  بحأ   . ينم بلطي 
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؟ كلاجاتحم كلوقأ  امل  رون  اي  كَِدّي  ـ َقاب - 
نيدعبو  . يبنج كدوجوب  سحأ  هزياع 

. سبو دیعبل  دیعب  نم  ضعب  بحن  لضفنھ 
انا وھ   . دوجوم شم  امإ  اي  رفاسم  امإ  اي  تنإ 

لكاشم يدنع  انأ   ، عمسإ  . كفوشأ هفراع 
. شلفق ام  يحرج  هسل   . زاوجلا ةركف  عم 

هزياع  نكل 
. كناشلع اھاطختأ 

. ةرح ينوكت  كنإ  نم  لمجأ  شیف  ام  - 

يف يللا  لمعن  اننإ  رون  اي  ةيرحلا  يھ  - 
يف ّرُح  نوكت  نكمم  تنا  ام  ؟ ! انجازم
وأ راكفأل  دبع  كنكل   . كمسج يف   . كلاعفأ

. اھاطختت فراع  شم  ةميدق  دقع 

نم ءودھلا  عانق  ىعادت  دقو  اًفقاو  ضفتنا 
: هھجو قوف 

ردصم امياد  تناك  يل  ةبسنلاب  ّتِّسلا  - 
يمأ  . ةایحلا يف  ملأو  ةحول  يف  ماھلإ 
ينیبري ينات  دحل  ينتباس  امل  ينتحرج 
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تبخ امل  ينتلتق  نیلیھو   . زوجتت ناشلع 
اھبتكت تضفرو  تنب  ينم  ْتِفّلَخ  اھنإ  ينع 
شدح امو  ةیناملأ  ربكت  ناشلع  يمسإب 

يل ىقبيو   . دوسألا اھوبأ  ببسب  اھدھطضي 
. اھنضحأ الو  اھفوشأ  رداق  يبلص ال  نم  تنب 

نيرشعو دحاو  اھدنع  ِتقولد  ایسيرتاب 
ال دج  انأ  ينعي   . تفلخو  . ةزوجتمو  . ةنس

يتنب تلباق  يرمع  الو  يدیفح  فوشأ  رداق 
ول ينعي   . نیتنس اھدْنعو  ةروص  يف  ریغ 
صالخ  . اھفرعاھ شم  عراشلا  يف  اھتفش 

؟ هیفرعت هَزياع  تنك  يللا  ِتفرع   . ةيراد اي 
دحل جاتحأ  زياع  شم  نكل   . كبحاب هويأ 
يرمع ام  يز  كدعساھ  ام  يرمع   . ينلذخي

موي ماك  اھلكو   . تس يأ  دعسأ  تردق 
ةقیقحلا وھ  مسرلا   . ينیبیست يررقتھو 

. مدع يقابلا   . ةدیحولا

هیف  . ةایحلا لك  شم  نكل   . روناي ةایح  نفلا  - 
. سانلا ةیقب  يز  اھشیعن  مزال  هینات  ةایح 
هدو  . ضعبل ءامتنالاب  سحنو  بحتنو  بحن 
ومس  . ملألا ةمواقم  نفلا   . هضرب اننف  يرثیب 
دحاو لك  نيدعبو   . هنم بورھ  شم   ، هقوف
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لضفأ شردقا  ام  نكل   . هملأب شياع  اننم 
رون اي   . يسفن نم  شّحلص  امو  سانلا  مولأ 

حلصأ   ، هیناَّوج حلصأ  نم  »
«. هیناَّرب هللا 

. ىرخألا ةفضلا  ىلإ   . اًدیعب هینیعب  رون  بھذ 
شتكس رضحأ   . مسرملا ىلإ  بحسنا  مث 
ًابكرمو نیتفض  طخي  أدبو   . محف ملق   . مسرلا

. هرفاظأ ضرقيو   . امھنیب

. ةيراد تمھف   ... و

* * *

عراوش يف  ةرایسلا  ریست   . ایناملأ يف  انأ 
فقس  . فوخلاب رعشأ   . ةقیضلا ةنيدملا 

نإ  . عراشلا ىوتسمل  ٍزاوُم  رمحألا  تویبلا 
قيرطلا ةماقتسا  نع  ةرایسلا  تداح 
تویبلا حطسأ  قرتخت  فوسف  قیضلا 

حتفأ  . تویبلا هذھ  دحأ  يف  مانأ   . ةشھلا
. دیعب نم  ٍتآ   . يمأ توص  ىلع  َّينیع 
ىلع  . ناربجل اھبحأ  اًروطس  ولتت   . حوضوب
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: لیبن يان  توص 

اًجات مكل  ُّبحلا  نوكي  املثم 

ًابیلص مكل  ُنوكي 

مكیِّمني ذإ  وھف 

. كلذك مكبِّذشُي 

ةمتعلا هجو  يف  يكبأ   . ةفرشلا ىلإ  عرھأ 
تبرت  . اھفرعأ ال  ةأرما  يتأت   . ةقبطملا

نم فرعأ  مھفأ .» انأ  : » لوقت اھنأك   . يفتك
اذھ مھيدل  اودجو  مھنأ  لزنملا  باحصأ 

هنوعضي لعفلاب   . يل هنوخسنیسو   . طيرشلا
حتفأ امدنع   . مھيدل جودزم  تیساك  يف 

نم دبال   . اًفلتخم ًاطيرش  دجأ   ، دكأتأل زاھجلا 
لاسرإب اًدعو  مھنم  ذخآ   . رصمل ةدوعلا 

. َّيلإ يتخسن 

ةباصع دھاشأ  لزنملا  نم  يجورخ  ءانثأ 
سأر ىلع  نوفقي   . صاخشأ ةثالث  نم 
يفو رمي  نم  نورصاحي   . قیضلا قيرطلا 

236



ثداحلا دھاشأ   . ردخم اھب  ليدانم  مھيديأ 
ًابلط ًایلاع  خرصأ  ةریخألا  ةرملا  يف   . رركتي

. ةدجنلل

ام ناعرس   . ام قلق  ةحئار  ىلع  ينیع  حتفأ 
ةریغصلا تویبلا   . ایناملأل يقایتشا  هرمغي 
عراشلا رادحنا   . اھذفاون روھزو   . ةقینألا

. ينم برقلاب  رون  هجوو   . نيارلا ىلإ  ليوطلا 

. يبتكم جرد  حتفأ   . يفتك لوح  هعارذو 
دیعب نمو   . لینلل ةميدق  ةحول   . ًاتراك يقتنأ 

: انیباسل بتكأ   . قفألا يف  حولت  تامارھألا 
يل يِلّبق   . نيارللو  . كیلإ قاتشأ  »

«. ومیتو نایتسابس 

اھولتت تناك  امك  ناربج  روطس  عجرتسأ 
نوكي اجات / مكل  بحلا  نوكي  املثم   » . يمأ

اھل أرقأ   . ةلیمجلا اھحور  ِلّب  ـ َقُأ ابیلص .» مكل 
. امام اي  ةلاسرلا  ينتلصو   » . ةحتافلا

«. تلصو

* * *
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. ينفلا دقنلا  مولبد  ناحتما  ةيراد  تھنأ 
رساج ءاج   . نیلفطلا عم  لفتحت  نأ  تررقو 

. ةيراد اھْمُل  . لـم َتـ ةنیمأ ترذتعاو 

؟ يركاذتب ةناضح  يف  هسل  تنإ  يمام  - 

هجاح ملعتأ   . روُّسَج اي  ركاذأ  لضفأ  مزال  - 
. موي لك  ةديدج 

ينع لوقتب  سیملاو  ركاذاب  نامك  انأ  - 
. رطاش

يف افیحن  رساج  ادب   . يدانلا ىلإ  ابھذو 
هھجو ةيراد  ىرت   . ریغصلا قرزألا  هوياملا 

. هُِلّبَقُت  . ًابحاش

؟ يمام اي  تالضعلا  هفياش  - 

: كحضت

. اًعبط هفياش  - 

لخاد زفقيو   . ةفاحلا ىلع  فقي   . يرجي أدب 
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ةيراد نأ  ةرم  لك  دكأتي   . ةحابسلا مامح 
. فغشب دھشملا  عباتت 

. رامسم طناھ  ىقب  يصب  - 

يف لزنيو  عفتري   . فیحنلا هدسج  بلصيو 
. تباثلا دومعلاك  ءاملا 

اھیلإ يرجي   . ءاملا نم  جرخيو   . ةيراد كحضتف 
. ةریبك ةطوف  ةعرسب  هیلع  يقلتف  اًشعترم 
ىتح اھنضح  يف  لتبملا  هدسج  ذخأتو 

. أفدي

. ناعج - 

: تیبلا ىلإ  امھقيرط  يفو 

. هكتسالب هجاح  زياع  - 

؟ هكتسالب هجاح  هيإ  ينعي  - 

. هجاح يأ   . هدك ةبعل  ينعي   . ينعي - 
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اي ةسردملا  نم  شتضبق  ام  هسل  انأ  سب  - 
. ينعي هِسّلَفِم   . رساج

. هیلاغ شم  هجاح  - 

ىلإ نابھذيو   . ةمواقملا نع  ةيراد  فقوتتف 
: فیس توص  اھینذأ  يف  نري   . بعللا لحم 

ةيوشب ةنیمأ  يرتشت  يردقت  هركاف  ِتنإ  »
تیبیس هنأل  ًایشتنم  رساج  ناك  ؟ .» بیكارك

. شدلا ءام  تحت  بعلي  فقو   . همأ نضح  يف 

. قلحزتت بساح  - 

. نوباصلاب هدسج  كعدب  ةعتمتسم  ةيرادو 
وھو  . ءاملاب هینذأ  فطشو  هرعش  فیظنتو 
هناسل جرخي   . هطسو زھيو   . كحضيو  . ينغي
هتعضو امدنع   . صقريو  . هنذأ دشي  نأ  دعب 

هدج ءاج   . ةرمتسم هتبلج  تناك  ريرسلا  يف 
يكحي رساجو   . ريرسلا فرط  ىلع  سلجو 

: ةتكن رخآ 

هوخأو ةوعد .» شكلام   » همسا دحاو  ةرم  - 
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كمسإ : » هلأس سردملا  ْخُم .»  » همسا
: هل لاق  ةوعد .» شكلام  : » هل لاق  ؟ .» هيإ

كمسا كل  لوقب  ؟  ةوعد شیلام  يازإ  »
هوبأ بلط  ةوعد .» شكلام  : » لاق ؟ .» هيإ

«. ؟ هيإ همسا  كنبا  : » هلأس  . ةسردملا يجیي 
: هل تلاق   . همأ لأس  ةوعد .» شكلام  : » لاق
: دلولا يف  طخشو  بضغ  ةوعد .» شكلام  »
حار جرخ  أل.  : » هل لاق  خم .» شكدنع  ام  تنإ 

«. قوسلا

. ينعي ةلیمج  يدصق   . رساج اي  ةعیظف  - 

. نوكحضي مھتثالثو 

. يمام اي  لیمج  كريرس  هللا  - 

ءاروو  . هرعش ةحئار  تقشنتساو   . هتنضح
. هینذأ

. تیبلا لكش  انریغ  انحإ   . يمام اي  هفراع  - 
هرفسلاو  . نولاصلا يف  نويزفلتلا  انلقن 

. ةنیمأ ةضوأ  ناكم 
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؟ رساج اي  ةبتكملاو  - 

. يھ ام  يز  بتكلا   . يمام اي  شیفاخت  ام  - 

عم ةریخألا  رساج  ةلمج  تلخادت  ةظحلل 
. اًميدق سیل   . اھل ملح 

؟ لیمج ملح  كیب  تملح  ينإ  فراع  تنإ  - 

؟ يازإ - 

هد وھ  : » يل لوقتبو  كتضوأ  يندخاو  تنك  - 
. ةطوسبم تنك  انأو  يمام .» اي  كبتكم  ىقب 

؟ هیل - 

بحاب ينإ  فراع  كنإ  تیّسح  ناشلع  - 
. بتكلا

. ةروص كل  مسار  انأ   . تیسن هآ  - 

قوف نم  ىتأو   . ريرسلا قوف  نم  زفق 
اھیلع مسر   . ةریبك ءاضیب  ةقروب  بتكملا 
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. ًاتروش سبلت  ةاتف  ةروص  صاصرلا  ملقلاب 

. لابح اھروست  ةعراصم  ةبلح  قوف  فقت 
اًضرأ تحرط  دقو   . ددعلا ةریثك  سوؤر  اھلوح 
سأكب اھدي  عفرت   . مجحلا ریغص  اھميرغ 

. ةیلادیم اھتبقر  لوحو 

. ایندلا يف  ةدحاو  ىوقأ  يمام  - 

* * *

ةحارتسالا ءانثأ   . ملیف لیثمت  يف  كرتشأ 
. رخآ قيدصو  جرخملا  عم  ةوھق  ىلع  سلجأ 

ةینوفلت ةملاكم  ءارجإ  يف  مھنذأتسأ 
ال : » ةلجسملا ةلاسرلا  َّيلع  درت   . َّيلفطل
أطخ ثدحي   . لاصتالا دیعأ  نآلا .» تیبلاب  دحأ 

. فیس ىََدل  ًةلَّجسم  يتاملاكم  عمسأف 
«. ؟ يكاھتنا نع  فكي  نلأ   » . عزفأ

ٍراوص دومعل  ءزج  ىلعأ  قوف  ةقلعم  يندجأ 
. ملیفلا ريوصت  نم  ءزج  امبر   . قالمع

رظنأ  . يرھظو يھجو  عسلت  سمشلا 
. سانلا نم  ریثك  اھیف  ةریحب  ىرأ   . لفسأل
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جرخملا ريذحت  عمسي  نم ال  مھنم   . نوحبسي
ىتح يلامشلا  ةریحبلا  فرط  يف  حبسي  الأ 
ذقني  . لعفلاب دمجتي  ضعبلا   . دمجتي ال 

. ةئفادلا هایملا  ىلإ  هب  عفدي   . ًالفط جرخملا 
نیب ةقلعم  يننأ  نوفرعي  مھنأ  فرعأ   . رظتنأ

. ًاليوط  . ينذقني نم  رظتنأ   . ضرألاو ءامسلا 
قلحزتلا ىلع  يندعاسي  ال   . يتأي امدنع 

يف اًعم  ریطن  لب   . تعقوت امك  دومعلا  ىلع 
تعقو ول  اذام   . فطخني يبلق   . لفسأل  . وجلا
طقسأ ال  ؟  ءاملا لخاد  سیلو  ضرألا  ىلع 
طقسأ  . ىذأب بصأ  مل  ينكل   . ةریحبلا يف 

. سفنتأ  . ةلیمج  . ةیلاع ةبق  هل  ناكم  يف 

. ةمظتنملا يسفنت  ةكرح  ىلع  وحصأ 

. رساجو ةنیمأل  قاتشأ   . ينلمشي ءودھو 
«. ؟ رون اي  اًضيأ  تنأ  كدقفأس  لھ   » . رونو

: قمعب سفنتأو   . بتكأف  . سیتفن ينیتأت 

حورلا اياظش  ْعمجا 

ةخورشملا ِدغلا  ِةآرم  قوف  نم 
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ءاضیب ٍتاریعش  ْثتجا 

نینسلا رمب  ِةلقثملا  ِسأرلا  نم 

دیعبلا ةلوفطلا  ِملح  ِتاراثن  ْململ 

ءارفصلا ةرذلا  نادیع  نیب  نم 

. لابجلا روخص  وأ 

قيربلا َراِسكنا  ِفخا 

نيوادوسلا كینیع  يف 

ةطقاستملا فرحألا  اياقبو 

ىنعملا ِسوماق  نم 

كرارسأ ىلع  دعب  ٌلدسم 

ىسنأ ينعد 

اًموي كتيأر  ينأ 
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دیلولا يلفطو  يبأ 

لیحتسملا ِةثونألا  ملح 

همد ٌكوفسم 

كیمدق دنع 

كیمدق ىلع  ْفق 

ىرأ ينعد 

ينودب يشمت  فیك 

وبحت فیك 

. ينودب ءایشألا  َلكش  ىجھتت  فیك 

ْفق

ْدلجت

دیلولا ِدغلا  ِهجو  ىلإ  ِضما 
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ٌّرح تنأو 

ّيوق

ملحلا ئفارم  ِدایترا  ىلع  ٌرداق 

. بورغ لك 

عمست الأ 

ْفق

َكارأ ينعد 

ينودب ُریست 

يننكمي ىتح 

اًضيأ انأ 

. ْریسأ نأ 

* * *
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عقوتت  . تازاوجلا طباض  مامأ  ةيراد  تفقو 
نكلو  . ةناھملا ويرانیس 

؟ ةحایس  . نانبل - 

. يرعش رمتؤم  أل،  - 

زاوج كسمت  امدنع  ءادعصلا  سفنتتو 
اھقاروأ ةبیقحب  لخدت   . ةركذتلاو رفسلا 

ةءارق دیعت  يھو  اھتوھق  فشرت   . ةحارتسالا
نأ اھسفن  نئمطت   . اھیقلتس يتلا  دئاصقلا 
اھل ةبرجت  لوأ  يف  يعیبط  روعش  قلقلا 

. اھباتك قاروأ  ءفد  سملتت   . عونلا اذھ  نم 
توصب ناكملا  ناكرأ  جترت   . مستبت

: نوفوركیم

. نيدلا سمش  دمحم  ةيراد  ةرفاسملا  - 
. تازاوجلا ريدم  بتكمل  هجوتلا  ءاجرلا 

عقوت فنعب  قدي  اھبلقو   . ىطخلا تعرسأ 
: اھلباق طباض  لوأ  تلأس   . يتآلا

؟ نیف تزاوجلا  ريدم  بتكم  - 
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؟ نيدلا سمش  ةيراد  ِتنإ  - 

؟ هجاح هیف   . هويأ - 

. هجاح الو  أل.  - 

؟ هيإ هیف   . يازإ هجاح  الو  - 

شم كتدایس   . هطیسب هطیسب  - 
. يرفاستھ

: تازاوجلا ريدم  بتكم  يف  تخرص 

اياعمو  . زاوجلا ىلع  لافطأ  اياعم  شیفام  - 
تس دعب  ينات  هعجار  ينعي   . رمتؤم ةریشأت 

. مايأ

بحس بلاط  كزوج   . هذاتسأ اي  فسآ  انأ  - 
ىلع نم  هطنشلا  كل  بیجأ  تعباھ   . زاوجلا

. هرایطلا

دوعت  . لءاضتت اھتماق  نأ  ةيراد  ترعش 
. اھب فصعت  ةناھملا  حيرو   . رساج مجحب 

249



اوري ال  ىتح  ةیسمشلا  اھتراظن  تسبل 
يفشتلاو ةقفشلا  ىرت  نأ  ديرت  ال   . اھینیع
يسكاتلا باب  تقلغأ  نإ  ام   . مھنویع يف 

ردھو  . يرجحلا دسلا  تاباوب  تحتفنا  ىتح 
ينرصعیب يللا  ملألا   . فیس اي  َْولو   » . حلملا

لقألا ىلع   . كاعم ةایحلا  نم  محرأ  ِتقولد 
: بابلا اھوبأ  حتف  امدنع  ةمھاف .»

؟ كعجر يللا  هيإ  ؟  ةيراد اي  هيإ  هیف  - 

ىلع قفشتو   . يكبت  . اھتفرغ ىلإ  تبھذ 
تعقو  ، ءاكبلا بلق  يف   . ملألا نم  اھیبأ 

اي هاي   » . اھیبأو اھمأ  فافز  ةروص  ىلع  اھانیع 
. ةحتافلا اھل  تأرق  يوق .» ينیتشحو   . امام

: اھیبأ ةفرغ  ىلإ  تقلطناو 

يللا لك   . اباب اي  يناشلع  لعزت  ىعوإ  - 
شم  . هدك هيافك  سب   . سيوك انبر  هبیجي 

. يتيرح هزياع   . اياضق الو  شفع  هزياع 

شم  . ةيراد اي  مطقتا  يرھظ  نإ  سساح  - 
. كصلخأ فراع 
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يللا تنا  هد   . اباب اي  هدك  لوقت  ىعوإ  - 
ناك هد  نإ  مث   . كرمع لوط  يرھظ  بلاص 

. رخآلل هنمت  عفداھ  مزالو   . يرایتخا

اي  . تقولد اناعم  هدوجوم  كمأ  تناك  تير  اي  - 
شناك ام  نكمي   . هدك لبق  ِكاعم  تناك  اھتير 

. لصح يللا  لصح 

. اباب اي  هضرب  اناعم  يھ  ام  - 

ناكو  . يد هضوألا  سفن  يف  نيدعاق  انك  - 
ةبتكملا بلاق  ةيراد -  اي  روھش  ةرتف -  يلاقب 

شم  . يبرع نبال  مكحلا » صوصف   » ىلع
ةوشنب كمأ  ملكاب  ينتیقل   . نیف حار  فراع 

ام يز  ةأرملاو  لجرلا  بح  ىلع  قالطناو 
ةرذ يرطش  ءاقتلا   . هفياش يبرع  نبا 

. نوكلا طیحم  يف  ةحباس  ةیحور  ةدحاو 

. لكلا يف  ءزجلا  نابوذ  هنإ  ىلع  مھلامتكاو 

. دحاو اوقبي   . توھاللا يف  توسانلا 
يناسل نأك   . ملكتأ  . ملكتأ تدعق  دحاولا .» »

زياعو  . هزياع وھ  يللا  لوقیب   . يكلم شم 
ددام تحر   ،« مكحلا صوصفب   » دھشتسأ
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ةبتكملا ففرأ  نم  فر  لوأ  ىلع   . ايارو يديإ 
صوصف  » يديإ يف  علط   . يرھظ يف 

ةحير تیمش  ةيراد  اي  اھتعاس  مكحلا .»
ام  . يفوخ نكميو   . يلوھذ نم   . لدنص روخب 

. صالخ : » يل لوقتب  كمأ  تیقل   . شتملكت
: يل تلاق  ؟ .» هيإ صالخ  : » اھل تلق  صالخ .»

اھموي ناكو  هُّماش .» تنا  يللا  ةَّماش  انأ  »
. ةالص انؤاقل 

. هسأر تلبق   . اھردص ىلإ  ةوقب  ةيراد  هتمض 
: هتنذأتساو

عجرأ هزياع   . اباب اي  تقولد  سكبوريإ  يدنع  - 
. يعیبطلا يمجحل 

ةمدقم هجاوي  فص  لوأ  يف  ةيراد  تفقو 
عم اھدسج  كرحت  تأدب   . ةعساولا ةلاصلا 

. اًنیمي  . صقرت  . ةثھاللا كورلا  ىقیسوم 
لوح رودت   . لفسأل  . ىلعأل  . زفقت  . اًراسيو
رظنت  . ریطتو  . صقرت  . زفقتو  . لكرت  . اھسفن
امھیف  . ةؤبل ينیع   . ةآرملا يف  اھینیع  ىلإ 

. اھءارو ةأرما  نيرشع  نویع   . ٍّدحتو ةسارش 
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اًعیمج نھیف  يرجت   . اھراسيو  . اھنیمي نع 
قوف لیجنأ »  » توص ولعيو   . ةدحاو ةنحش 
طقف كیلع   . يمَّكحت : » ىقیسوملا بخص 

. نھسفنأ لوح  نردي   . نزفقي يقدصت .» نأ 
أتفت ال  لوبطلا  تاقد   . نرطي  . نلكري

. ةندل ةنیجع  دسجلا  حبصيو   . نھذحشت
. ملألاو  . دقفلاو  . رھقلا حلم  اھجراخ  حشري 

. رطقملا حورلا  ءام  ةقرقر  ىقبتو 

يف ةيراد  تررق   ، لزنملا ىلإ  اھقيرط  يف 
تدجو امبر   . يدانلا ىلع  رمت  نأ  ةحمل 
داتعملا ءارجإلا  عبتت  نل   . كانھ نیلفطلا 

كلت يف   . امھارتل ًالَّوأ  ينوفلتلا  لاصتالاب 
تباج  . ةنیمأ ةيؤر  ديرت  تاذلاب  ةظحللا 
مامح يف  اھتدجو   . ناكملا اھینیعب 
ىلع تأرو   . اًدوجوم سیل  رساج   . ةحابسلا
اھمأ ةنیمأ  تحمل   . فیس ةدلاو  رخآلا  بناجلا 
ءاملل اھتابرض  تدادزاو   . اھتماستبا تعستاف 

: اھئادأ ریغت  بردملا  ظحال   . ةوق

. يلِّمك  . وفارب  . ةنیمأ اوفارب  - 
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ریغ ًالدعم  ةققحم  نيرمتلا  ةنیمأ  تھنأ 
تفقلت يتلا  ةيراد  وحن  ترج   . عقوتم

. لوطلا يف  اھبراقي  داكي   . لتبملا اھدسج 
نم اًرمع  ةيراد  اھتنظ  ٍتاظحل  امحتلا 

اھقرغأ يتلا  اھسبالمب  ةیلابم  ریغ   . ةجھبلا
: ءاملا

اياعم يجرختب  شم   ، هدك ِكاشحو  انا  امل  - 
؟ ةنیمأ اي  هیل  رساجو  انأ 

. تاناحتما يدنع  ناكو   . يمام اي  ةلوغشم  - 

. اھیتأتو اھسبالم  ریغت  نأ  ةيراد  اھنم  تبلط 
تداع امدنع   . ةرھفكم كانھ  فیس  ةدلاوو 
هایملا ةجاجز  تدجو   ، ةعرسم ةنیمأ 
اریغص اًفرظو  ةلواطلا  ىلع  اھرظتنت  ةيزاغلا 

. اھمسا هیلع 

؟ يمام اي  هد  هيإ  - 

. ِكیل ةجاح  - 

ءالشأ : » تأرقو فرظلا  ةنیمأ  تحتف 
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تعمل  . نيدلا سمش  ةيراد   . ناويد سيزيإ .»
بلقت يھو  اھتماستبا  تعستاو  اھانیع 
فورح اھقوف  رثانتت   . ءاضیبلا باتكلا  تاحفص 
فنع نم  اھسافنأ  عراستت   . اھمأ اھتقلخ 
تداع امدنع   . ةأجافملا عقوت  مدعو  حرفلا 
ىلإ  » ءادھإلا تأرق   ، ىلوألا ةحفصلا  ىلإ 

«. اھتاذ ىلع  ةنیمأ   .. ةنیمأ يتنبا 

؟ ةنیمأ اي  ءادھإلا  همھاف  - 

. يمام اي  انمالك  ةركاف  - 

؟ هیلابلا رابخأ  هيإ  - 

يف تبسك  سب   . حوراب شتدع  ام  - 
ةحول نع  ةسردملا  يف  مسرلا  ةقباسم 

«. لینلا »

نع يكحت  ةنیمأ   . ةریصق ةرتف  اًعم  اتیضمأ 
. اھنامھتلت ةيراد  انیعو   . اھئاقدصأو ةسردملا 

ًاظفتحم لازيام   . ءيربلا اھھجو  ناتبرتو 
ریصقلا جوامتملا  اھرعشو   . ةیلوفط ةموعنب 
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ىلع اًقلق  ظحالت  تأدب   . اھمأ رعش  نولب 
. اھتدج هاجتاب  رظنت  يھو  ةنیمأ  حمالم 
اذھ ناك  نإ  باھذلا  اھنكمي  هنأ  اھتربخأ 
لبقت نأ  اھنم  تبلطو   . لزنملل اھتدوع  دعوم 
جرختل اھتقو  بیترت  لواحت  نأو   . رساج اھل 
اھبقرت تفقوو   . ةیناث ةيراد  اھتنضتحا   . اھعم

نیب باتكلا  ةنضتحم  وطخلا  عرست  يھو 
ىلع ىشخت  دیلو  لفط  هنأك  اھیعارذ 

. ىذألا نم  شھلا  هدسج 

* * *

عامتجا يف  سانلا  نم  عمج  طسو  انأو  رون 
. ثدحتي  . میمحلا يلئاعلا  عباطلا  هیلع  بلغي 

يدوجو ءافص  َّيلع  بلغي   . هیلإ عمتسأ 
ةمزر هبیج  نم  جرخي   . َّيلإ ريدتسي   . هبناجب

: ينربخيو  . تارشعلا ضعب  دعي   . دوقنلا نم 
«. ةنیمأو رساجل  مودھ  يرتشت  ناشلع  »
ديريو امھبحي  هنأل  ةداعسب  رعشأ 

ال  . ةریبك ةمزر  اھدعب  جرخي  مث   . امھداعسإ
لقثب يدي  يف  اھعضي  امنإو  اھتارشع  دعي 

انأ يل  يرتشاو  : » ينم بلطيو  اھتماخض 

256



عیبي كلامزلا  يف  لحم  هیف   . مودھ نامك 
انأ  . دوقنلا هنم  ذخآ  اًّدج .» كیش  سبل 

. هئایشأ ءارش  انأ  ينم  بلطي  هنأ  ةدیعس 
دوقنلا ذخأ  لواحيو  هبراقأ  دحأ  برتقي  امدنع 

اھب موقأس   . ةدشب ضفرأ   ، ةمھملاب موقیل 
. يسفنب

حیحص  . ملحلا ةداعس  رخبتت   ، وحصأ امدنع 
يل هئاطع  ةمیق  ام  نكلو   ، يب متھم  هنأ 
رون اي  تلزام   . هسفنل هئاطع  عم  ةنراقملاب 
هحنمل دادعتسا  ىلع  تنأ  نوكت  امب  حرفأ 

. ينیفكي ال   . رون اي  ينیفكي  ال  اذھ  نكل   . يل
. كجاتحأ امدنع  كدجأ  نأ  ديرأ 

ةذفانلا جاجز  ءارو  نم  ةقيدحلا  رضخأ  لمأتأ 
نومیللا ةرجش   . حوتفملا شیشلا  تاذ 

لامر رھق  مغر   ، ديدج ثعبب  ىلبُح 
ةلیلق مايأ   . ةیضاملا مايألا  يف  نیسامخلا 

. ناكملا اھمعارب  قبع  ألميو 

* * *
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تارتف يف  رونب  لاصتالا  ىلع  ةيراد  تبأد 
ديرت اھنأ  اھسفن  عنقت   . رصم يف  هدوجو 
فرعي نأ  هديرت  اھنإ   . رثكأ ال  هیلع  نانئمطالا 
سأیت داكت   . ةبذاك اھنأ  فرعت   . هتقيدص اھنأ 

تلصأتسا دق  اھنأ  تنظ  املك   . ءافشلا نم 
رشتني  . ديدج نم  ومني  هتأر   ، قشعلا مرو 

رونو  . يرشتسيو  . اھنم نذإ  الب   . اھايالخ يف 
. ال اًَفلَس موسرم  قيرط  يف  يضمي   . دعابتي

بھذأس رفاسم  وأ  ضيرم   ، لوغشم  » . دیحي
«. هیلإ

؟! يد ةأجافملا  هيإ   . ةَّرُد - 

ةقيرطلاب ریغ  كفوشأ  نكمم  شناك  ام  - 
. يد

ةذفانلا لفسأ  تسلج   . دماج هجوب  تلخد 
دمحم  » نذآم ىلع  ةحوتفم   . ةریغصلا

«: يلع

انأ  . كدراطاب شم  انأ   . رون اي  شقلقت  ام  - 
ناشلع  . سب هدحاو  هجاح  كل  لوقأ  هياج 
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. يقيرط لمكأو  حاترأ 

: ةیبصعلا ضعبو   . ام قلق  ءافخإ  عطتسي  مل 

؟ .. ةيراد اي  كلام  - 

انأ نكل   . هجاح ررقم  نوكت  كنإ  دض  شم  انأ  - 
.. ينبحتب كنإ  ينمّھفت   . ينعدخت كنإ  دض 

هسل انتقالع   . ةيراد اي  كبحاب  ًالعف  انأ  - 
. يدتبتب

ةياھن  . اًمدقم اھتياھن  اھل  ططاح  تنا  نكل  - 
ناك نیم   . تقولد ةيراد   . اًّدج ةیكیسالك 
لبقأ ينإ  بعص   . اھدعب ياج  نیمو   . اھلبق

. كتاياكح نم  ةياكح  درجم  نوكأ 

. شیكتعدخ ام  انأ   . ةيراد - 

. حلملا ريدھ  عفدناو   . دسلا تاباوب  ترجفنا 
: ةیكاب تخرص 

. نيارلا مادق  كتفلح   . ينیمحت ينتدعو  - 
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ينیمحت كنم  بلطاب  تنك  اھتعاس   . تدعوو
تنا كنإ  يلاب  يف  شرطخام   . ملاعلا نم 

. ينحرجتھ يللا 

.. كیلع تبدك  ام  يرمع  - 

. رون اي  تیبخ  - 

انأو  . ينابجاع هدحاول  لوقأ  ينازياع  تنك  - 
شم ناشلع  كبحاھ  شم  أل.  اھبجاع :

يسفن  ّدوعاب  ناشلع   . كزوجتاھ
. دحل شجاتحا  ام 

انا وھ  ؟  كزوجتأ هزياع  ينإ  كلاق  نیمو  - 
صلخأ هفراع  انا  وھ  ؟  هلصأ نم  زوجتأ  هزياع 
هفرعا يللا  لك  ؟  اھیف انأ  يللا  ةرقنلا  نم 

كل تلق  انا  هد   . كدوجوب هَّساح  شم  ينإ 
ام تناو   . هحورجم انا  هيإ  دق   . يفورظ لك 

ينلزتخت كنإ   . لمكت ةصقلا  نا  ریغ  شكمھي 
هدحاو يجیت  ناشلع  حوراو   . ةحول يف 

. يدعب
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. ةيراد اي  يدقعب  ضيرم  انأ  - 

.. رون اي  كدعاسأ  - 

لضفأ مزال   . يندعاسي ردقي  شدح  ام  - 
. برھأ

. اياحضلا نیم  شمھي  ام  هد  كبورھ  يفو  - 
سحن ام  لك  انملأ  ديزي  ام  لك  هركاف  تنك  انأ 
كملأ يف  كقارغتسا  رھظي  نكل   . سانلا ملأب 
تنا سكعلاب   . سانلا ملأ  ىسنت  كالخ 
دخاو شم  كسفن  لمعتو  مھملؤت  نكمم 

. كلاب

نیف  . هد رایھنالا  هيإ  مھاف  شم  انأ  - 
؟ ةبیصملا

عم يتلكشم   . رون اي  انأ  يتعاتب  ةبیصملا  - 
. كفك يف  يحور  تناك   . اھلحاھو يسفن 
، فیصرلا ىلع  كنم  تعقو  ؟  هيإ اھیب  تلمع 

. كارو اھتبسو  تیشمو 

: ةفقاو تضفتنا   . اھتبیقح تعزتنا 
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. رون اي  كحور  ىلع  كلاب  ِيّلخ  - 

؟ .. يد يحور  نیف  يھ  - 

: بلطي نأ   . عجارتي نأ  هوجرت   . اھبلق رصتعت 

. رون اي  كبنج  فقا  ةصرف  ينّيدا  - 

... -

ّينإ كلوقأ  هزياع  يشمأ  ام  لبق  سب  - 
. كیلع هنالعز  انا  ام  دق  كنم  هنالعز  شم 
ايوبأ يأرب  ةنمؤم  هّسل  ينا  كل  لوقأ  هزياع 
ةجاح ينتيدا  تنإ  ةفدصلاب -  ءاقل  شیف  ام  - 

. يتایح يف  مايأ  عبس  لمجأ   . يوق ةلیمج 

. يتثونأب يساسحإ  لامتكا  يل  تعجر 
امو ينتَّو  َقـ اھِّرُم  مغر  ةبرجت   . يتیناسنإب

. تقولد يد  ةوقلا  ينم  دخاي  ردقي  شدح 
هل ملح  يأ   . هضرب ةیبغ  انا  سب   . تنا ىتح 

ميدقلا سردلا  شتملعتا  ام  هسل   . ةياھن
«. شبلطت ام  كنإ  ةداعسلا  »

. اھحرج يوكي   . حلملا اياقب  ةيراد  تململ 
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هسأر  . ةبنكلا ىلع  روكتم  رونو   . هرھطيو
هینیع يف   . همجح فصن  ادب  دقو   . ينحم
عفدنت  . مداقلا ردھلاب  رذني   . حلملا قيرب 
حیشي  . اھامدق كرحتت  الو   . هیلإ اھحور 

. اھتاقيرو رخآ  هيدي  نیب  كرتتف   . اًدیعب هھجوب 
اھنأ اھربخي   . اھرصھي ملحلا  باھذ  ملأو 

. مولي الو   . حورجملا اھلفط  اھفلخ  كرتت 

.... ول  . رون اي  ينتجتحاول  - 

رون أرق   . اھءارو بابلا  تقلغأ  امدنع 
: ةدیصقلا

ءادوسلا ةفیطقلا  ةرھز 

اھتاقيرو طسبت 

ىدنلا طاقنل 

اھقاوشأ للبت 

اھنینحو
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اھنونجو

حتفتت

لمتكملا رمقلل 

نیتنذئملا داوس  نیب 

يضفلا مجنلا  تاراثنو 

ءادوسلا ةفیطقلا  ةرھز 

قراملا نمزلا  هجو  يف 

اھتدحو يكبت 

يتآلا اھتروث  نونجو 

ءادوسلا ةفیطقلا  ةرھز 

فزنت

بوكسملا اھملح 
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يسنملا نزحلا  ةریحب  يف 

لیبنلا لامجلا  ءايربك 

لازي مئانلا ال 

. دغلا نضح  يف 

* * *

ءاملا برضأ   . نیعارذ دعب  ىلع  ةفضلا 
رمغیف  . ىلعأل عفدنأ   . لفسأل يمدقب 
يفكب دنتسأ   . ةیناح سمش  ءوض  يھجو 

نم جرخأ   . بشوشعملا ةفضلا  يمط  ىلإ 
لبجلا حملأ   . ينجعزت ةدوربب ال  رعشأ   . ءاملا

يف ةباغلا  دقرت  هنیبو  ينیب   . دیعب نم 
هوتأ الأ  مھملا   » . اھرارسأب ىلبح   . نوكس

. يرعشو يدسج  ضفنأ  لخادلا .» يف 
ًاّطخ كلسأ  نأ  ررقأ   . ءاملا طقاستیف 
طویخب قحلأ  ىتح  وطخلا  عرسأ   . اًمیقتسم
يننأك  . ةفراع يتاوطخ   . ةبھاذلا ءایضلا 

ورس راجشألا  هذھ  هبشت  الأ   » . ناكملا تفلأ 
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رجشلا نیب  نم  َّيلع  جرخي  ؟ .»! ایناملأ
يذ رئاطلا  هجوو   . لیحنلا رمسألا  دسجلا 
تنأ لھ   » . سبيإ هنإ   . فوقعملا راقنملا 

. أدھأ ينكل   . ةظحلل لفجأ  ؟ .»! نذإ توحتح 

. عانقلا ءارو  نم  ةفیفخ  ةماستبا  ىرأ  يننأك 
نم اًعرد  يردص  لوح  تبثي   . ينم برتقي 
رضخأ نأ  فرعأ   . ةیفع لازت  ال  ةرجش  عورف 

تقشنتسا لھ   » . يمحت ةذيوعت  اھتاقيرو 
!«. ؟ لبق نم  هذھ  دلجلا  ةحئار 

. ةبطرلا ضرألا  قوف  ناتیفاحلا  يامدق  بدت 
قوف زفاقتت  دورقو  ریفاصع   . يقوف رظنأ 
نم ریثكلا  بجحي   . قالمعلا رجشلا  ناصغأ 

. وطخلا عرسأ   . اديور بحسني  يذلا  ءوضلا 

. ةباغلا قارتخا  ىلع  تكشوأ  يننأ  فرعأ 
لوح ةعیفرلا  ةنشخلا  رجشلا  عورف  ينُزَِخت 
ناكملا حتفني  يتذيوعت .» هذھ   » . يردص
اھطسوتت  . ةعساو ةیلمر  ةحاس  ىلع 

وحن وطخلا  عرسأ   . لبجلا مث   . ةدیحو ةرجش 
اھنإ  .. اھنإ  . مالظلا میخ  دقو  ةرجشلا 
ةروف يف  لب   . اًزوجع تسیل   . يتفاصفص
ْيَعارذ رشنأ  اھیلإ  لصأ  امدنع   . اھبابش
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. ناتضمغم يانیع   . اھعذج نضتحأو  يقوش 
هبشي لھ   » . قشنتسأ  . قمعب سفنتأ 
يتأي لھ   » . ًاتوص عمسأ  ؟ .»! يمأ دلج  ةحئار 
تایلاتت توص  ؟ .»! يلخاد نم  مأ   . دیعب نم 

ىلع  . لبجلا روخصب  اھماطترا  مث   . رحب جاومأ 
دوعأ  . ينؤلمت دویلا  ةحئار   . ىرخألا ةیحانلا 

تعطتسا نإ   . لبجلا ةمق  ىلإ  َّينیعب 
نم قورشلا  دھشأسف  رجفلا  لبق  لوصولا 

. كانھ

. ةنشخلا روخصلا  قوف  يامدق   . دوعصلا أدبأ 

. ةرمو  . ةرم  . عفترأف  . ىلعأب ناثبشتت  ياديو 
يتأي لاؤس  ؟ .»! ةلجعلا َِمل   » . ثھلأ  . ةرمو
ةدح فختف   . فقأ  . ينّجریف  . يلخاد نم 

. يلمرلا يداولا  ىرأ   . يفلخ رظنأ   . يثاھل
هئارو نم   . يتفاصفص ةماستبا  هطسوتت 
دوعأ امدنع   . ةفیثك ةیجنفسإ  ةقبط   . ةباغلا
ىلوألا ةرملل  ظحالأ  لبجلا  ىلإ  ينیعب 
فونأ تاذ  اًھوجُو   . هروخص تانيوكت  لامج 
دسج  . نْيدھن  . ناویح َْينرَق   . ةینامور

. ءایشألا لیكشت  داعیف   . رظنلا دیعأ   . روصانيد
لبجلاب نأ  دیعب  رمق  فصن  ءوض  يف  ظحالأ 
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!«. ؟ يوحت اذام  ىرُت   » . فوھك تافيوجت 

. اھلوأ هاجتا  يف  نیمیلا  ىلإ  وطخأ 

. يندھدھت رخآ  نمز  ةحئارو  َّينیع  حتفأ 
نیحانج رشنت  تون  ىلع  ةذفانلا  جاجز  حتفأ 

رھز ةحئارب  ةبرشم   . ةصلاخ ةقرز  نم 
نیسامخلا لامر  هقوف  نم  ضفني   . نومیللا

لكشتي  . يدنھلا نیمسایلا  قبعو   . ءارفصلا
ةقرو يبناج  نم  بحسأ   . تاملكو اًفورح 

. بتكأو  . اًملقو  . ءاضیب

* * *
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يجوملا رحس 

ةرھاقلا ١٩٦٣. دیلاوم  نم 

بادآ ةیلكب  يزیلجنإلا  رعشلا  ةسِّردم 
يبوروألا جمانربلاب  ةعيذمو   ، ةرھاقلا

. لاقم ةبتاكو   ، ةيرصملا ةعاذإلاب 

: اھل ردص 

١٩٩٨ . ةیصصق ةعومجم  مانملا » ةدیس  - »
و ٢٠٠٥.

. ٢٠٠٣ و ةیصصق ةعومجم  ةریغص » ةھلآ  - »
.٢٠٠٦

تلصح . ) و ٢٠٠٣  ١٩٩٩ . ةياور ةيراد » - »
ةقراشلاب ١٩٩٨). تایتفلا  ةيدنأ  ةزئاج  ىلع 

.٢٠٠٧ . ةياور ن » - »
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