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 صؼصؼح
 

 " ٍّ ح ََ ـــ َٓ َٕ ُؼٞحهذ حُؼوٍٞ ٝح٧كٌخٍ  حُلُٔي ُٚ حُٔظؼخ٢ُ ػٖ إٔ ٣ٌٞ

ِٖ ٝحُِـخِص ػٖ  ٥كخم ػظٔظٚ، حُٔظـَِ ػٖ إٔ طؼزَ ٓوظِلخُص ح٧ُٔ

ِٚ ٛلِظٚ، حُٔظويّ ػٖ حُٜلش ٝٗل٤ٜخ ح٬ُثو٤ٖ ربريحػٚ ٝهِوٚ ح١ٌُ  ًــُــ٘ــْـ

َُ حُٔخ٢ٓ ػ٠ِ أر٘خء ؿ٘ٔٚ رَ٘ف ٓزوٚ، كٜ ٞ اًح ػـِ ػٖ اىٍحًٚ حُؼو

ٜٗٞ ِٓظٔٔخً ًُي ؿ٤٘ظٚ أٓٞحُؽ حُل٤َس كـَم ك٢ ط٤خٍٛخ ٝؿٌرظٚ ٣ُي 

حُؼـِ ا٠ُ ك٤٠ٞ حُوٍٜٞ ٝآٝ ِٓظـجخً ا٠ُ ؿٞحٍٛخ ٓؼظٜٔخً رٌٍٝس 

ح٫ػظَحف، حُظ٢ ٢ٛ حُ٘ـخس ٓٔظلوخً ًٞٗٚ ٓ٘٘ؤ ح٧َٓ ح١ٌُ هخٓض رٚ 

ح٧ٍٟٕٞ ٝحُٔٔٞحص ٝأٜٗي ػٖ ػـِ اىٍحًٚ، ٛٞ كو٤وش ح٩ىٍحى 

حىهخص   طٞك٤يٙ   ٣َن١   حُٔللٞكش ََ ُٔ   ٝهغ   ى٤َُ   رـ٤َ   ٌِٜٓخ   كٖٔ   حُظؼط٤َ   ر

  .  ٝحُٔظخٛخص   ح٧رخ٤١َ   ٓٔخُي   ك٢   ٟخع   ٛخىٍ    رـ٤َ   أٜٓخ   ٖٝٓ   ح٬٠ٍُ   ك٢ 

ُٔٚ ٫ طل٠ٜ ػ٠ِ ٖٓ أ١خع ٝػ٠ٜ، كٌٝ حُطخػش ُٔخ  كخُلٔي ُٚ ح١ٌُ ِٗـَؼ

كي ٓخُٚ ٨ُٔ٣، ٣ٔظل٤ُي ٌٛح ٖٓ ٌَٗٙ رٚ ٖٓ ٗؼٔش ٨ُٔ٣، ًٝٝ حُٔؼ٤ٜش ا٠ُ 

ٍكٔش ٍٟٝٞحٗخً، ًٔخ ٣ٔظ٣ِي ًُي رٌلَٙ اػٔخً ٝػيٝحٗخً، ًَٝ ٓٞف ٣ئط٠ 

 ."  ًظخرٚ ػْ ٫ ٗي ٣ٞك٠ كٔخرٚ

ًٍَ رٖ.. أٓخ رؼي ْٞ أؿ٤َحً ك٢  ..ػ٘ض ًٔخ ٗخءص ٢ُ ح٤ُ٘ٔجش...... أٗخ َؿــ

 طؼِٔض ٍْٓ حُلَٝف ٝٗوٖ حُِهخٍف ػ٠ِ ٣ي١ ٓؼ٢ِٔ.. ٛزخ١

ه٢ِ ح٧ُٛخٍ رخُٜٔؾ ٝحُـ٤َ ٝٓٔلٞم حُللْ رٔوخى٣َ .. ٛؼٜؼش َٝ
ًٔخ كٌهُض طل٤٠َ .. ٓوظِلش ٝؿ٤ِٜخ ٫ٓظوَحؽ أُٞحٕ حٌُظخرش ٝحُظ٣َٜٞ

.. ٝطل٤٠َ حٌُخؿي ٖٓ حُو٘ذ ح٧ر٤ٞ.. ٍهٞم حٌُظخرش ٖٓ ؿِٞى حُٔخػِ

ظزخً    ٝطـ٤ِيٛخ   حٍُٞم   ٝكزخًش   ؿٔغ   ًٌٝح  ًُ .  

_____________________________ 

 
ــزَــخكخً  َٛ ــخٍ ح٧ٍٛلش .. حُؼخَٗسُ  َّٔ ــُٞع ُػــ ُٔ ََ .. ُؿـــ رخػشٌ ٣لظَٕٗٞ ٜٗ

رش ؿٔغ حُ٘لخ٣خص.. حُ٘خٍع ََ َُ ٛٞص َػ َُّ ُٝح٣خٛخ .. ٌٓزِّ ٍٙ ٣لظ ٓوخ

ُٖ ػظ٤وش.. ىهِ٘خ رخَد ح٤ُٖٔ ..أَٓحد حُٔظ٤ُٖٞٔ..ػخ١ِٕٞ ٗٞحٍع .. ىًخ٤ً

ٍٕ ٓٞؿِش ك٢ حُويّ..٤ٟوش أَٓٞى ُِـخٓغ حُؼظ٤ن ٣٘ظ٢ٜ  كخ٣ً٘خ ؿيحٍحً  ..ٓزخ
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ىهِ٘خ ػزَ كََم .. رٞحرش َكي٣ي ُىٛ٘ض رِٕٞ ٍٓخى١.. َٛٓش ػ٘ي ٗـَس ط٤ٖ

ٍٍ .. حُزٞحرش ُُ .. ا٠ُ ٤ٔ٣٘٘خ ُؿَكش كَحٓش ٖٓ ١ٍٞد ػخ َٝ ُؿ٘ي١ٌّ ٫ ٣ظـخ

  :حُوخٓٔشَ ػَ٘سَ 

  . طــُــ٣َيٕٝ؟ ٓخًح   -  

  :  رخْٓ   رٜٞصٍ    أؿزظٚ

ََ    ٗـُـ٣َيُ  ..  حُو٤َ   ٛزخفُ   -  ي٣   . حُيحٍ   ُٓ

 . رؼيُ    ٣ؤصِ    ُْ  - 

 
.. ٝٓٔخٍد حُلو٤وش.. ه٤٠ض ػ١َٔ أرلغ ػٖ ٓٔخُي رٞح١ٖ ح٧ٍٓٞ   

َٞ ٓخ ػخٕ ر٢ حُِٖٓ ُٕ رؼ ِّٝ رؼي إٔ ظِِض أُٗٔن ٓخ ٣َ٣يٙ .. ٌٝٛح أٗخ أى

ُّ ٝٓخ ٣وْٜٜ ا٠ُ ٣ّٞ ؿٔؼش ..  ٓؤػٞى رلٌخ٣ظ٢ ا٠ُ هخىّ ح٣٧خّ.  حُ٘خ

٣ٜٞٓخ حٗظَ٘ ه٤خُش ِٓؼٕٔٞ ك٢ .. ُِٜـَس ٖٖ٘ٗٓ َٜٗ ٓلَّ حُلَحّ 

ُظَٜ ٓـٔٞػش ْٜٓ٘  .. ٣زلؼٕٞ ػٖ ٟلخ٣خْٛ.. ٝأٓٞحم ٛ٘ؼخء أك٤خء

..: ُلظظٜخ َٛم ر٢ حُٔؼِْ ٛؼٜؼش َُٔآْٛ .. ا٠ُ ٓٞم حٍُٞحه٤ٖ

ًٍَ رَٔػش" ْٞ .. ك٤ٜ٘خ ٍأ٣ُض حُٔٞص ك٢ ػ٤٘٤ٚ". أُٗؾ رل٤خطي.. أَٛد ٣خَؿــ

تسللت تحَت لهٌب  ..ىكؼ٢٘.. ٣َٓٝؼخً ٓخ ٓيص حُو٤خُش رخد حُلخٗٞص
من بٌن سٌقان خٌولهم، اصطدمت بؤجساد .. تهموَرَكال.. سٌاطهم

.. رأٌته ٌتلوى تحت ألسنة السٌاط.. السابلة وقد تجمعوا خلَؾ الخٌول
 .تتطاٌُر ِنــتــَــُؾ مالبسه الممزقة

ٌَ ٖٓ إٔ ح٩ٓخّ حُِٔؼْ هي َٛد ٬٤ًُ  ك٢ ٛزخف ح٤ُّٞ حُؼخُغ طَٔد هز

خّ ح٣ََُ٘ق هي ٝإٔ هزخثَ ٍٝؿخٍ حُيحػ٢ حُـي٣ي ح٩ٓ.. رؤٓٞحٍ ١خثِش

ه٤ْ حَُػذ  ػ٠ِ .. ٨ٓص ٗٞحٍع ٝأُهش ٛ٘ؼخء ٝأٓٞحهٜخ ًػَحً 

 .كخكض ٍٝحثق حُوظَ ٝحُٜ٘ذ ٝحُِٔذ ٝحُلَم..حُٔي٣٘ش

      

 
 -  ٙ َُ   .    ٓ٘٘ظظ

  !. ٓٔ٘ٞع ح٫ٗظظخٍ ٛ٘خ  - 

  :  ُِـ٘ي١   كي٣ؼ٢   ػخٝىص .  ً٘خ   ك٤غُ    ٝهل٘خ
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  . ٜٓٔش   ك٢   ٗلٖ  - 

  . ؟أٗظْ   َٖٓ  - 

ُحٍس   ٖٓ   ُـ٘ش   ٗلٖ  -    .  حُؼوخكش   َٝ

ــَص  -  ــ٘ي١   ٬ٓٓقُ    طـ٤َـّ ـُ ــض   حُ سُ    ٝهـَـلـَـّ   . ٛٞطٚ   ِكــيَّ

  .  حٗظظَٝح.. ٓؤرِؾ ٓي٣َ ٌٓظزٚ  - 

َٗٚ ٫ًَٜٝٓ ػزَ حُٔخكش  حُٔ٘ٔٔش حُلخِٛش ُِٔز٠٘ ٛؼي .. كَٔ ٍٗخ

) حهظل٠ ك٢ ٓيهَ ػِوض كٞهٚ ُٞكش ر٬ٓظ٤ٌ٤ش .. ىٍؿخٍص آٔ٘ظ٤ش

٤ٓخٍحص (..  حُيحٍ ح٤٘١ُٞش ُِٔوط١ٞخص ٝحُٞػخثن.. حُـ٣ٍٜٞٔش ح٤٘ٔ٤ُش

َُ ه٠َحُء ػ٘ي .. رؤُٞحٕ ٓوظِلش ك٢ حُٔخكش ح٧ٓخ٤ٓش ُِٔز٠٘ كٔخث

َٕ    ُؿخُؿٜخ   ٣ؼٌْ ..  حُٔز٠٘   ٝحؿٜش   ٌُ ُٓٞػش ػ٠ِٗٞحك.. ح١٧َحف   أُٞح

..  ؿخكش   هخص   أؿٜخٕ..    حُلَحٓش   ؿَكش هخِع   ..  حُوي٣ٔش حُٔل٤طش   حُُيٍٝ 

  .     ٜٓظَثش   رطخ٤ٗش   روخ٣خ 

٘ي١   ًُي   ػخى ـُ ــٚ ٫َٜٝٓ   حُ ُٓ   ىٍؿخص   ٛخرِــطخً  ..  حُٔٞىحء رزيُظٚ   ٗخدٌّ    ٣ظوي

..  َٝٓكزخً    ٜٓخكلخً  ..  رخٛظش   حرظٔخٓشٌ    ٝؿٜٚ   ٝػ٠ِ   ٓ٘خ   حهظَد ..  حُيحٍ 

  :      رخىٍطٚ 

َُ    ٌٝٛح ..  ٗلٖ ك٢ ٜٓٔش  -    .!. ط٤ٌِِلــ٘خ   أٓ

ًْ   ٝٛٞ .. أٗخ ٓي٣َ ٌٓظزٚ   -  َُ   . حطزؼ٢ٗٞ ..  ٌٓظزٚ   ك٢   ٣٘ظظ

 
     

كان قد أمر .. ــنـْـَعــاءحٌن خطط الملثم للتسلل والهروب خارج صَ 
عسكره الملثمٌن بقتل عدد من وجهاء المدٌنة ومشاٌخها بتهمة خٌانتهم 

ـْـَعــاء .. وتعاونهم مع أعدابه كان المعلم صعصعة شٌخ مشاٌخ َصــن
 .على رأس من أمر ملثمٌه بقتلهم قبل هروبه

ََ رخُد ر٤ظ٘خ َٔ َّ ُلظش إٔ ٣ُــٌ َٛهخٍص  ٗٔٔغُ .. ً٘ض ٝأ٢ٓ ٗظٞهغ ك٢ ًــُــ

هــْـَغ هطٞحص ٓظ٬كوش.. ٝػ٬٣ٞ ط٘خؿ٢ .. طؼٌُق أ٢ٓ ك٢ ر٤ض ٬ٛطٜخ..َٝ

طٜ٘ل٢٘ أ٫ أكٌَ رٔٞحؿٜش .. ٫ أػَُف ٓخ أٛ٘غ.. طٌٍَ ِٛٞحطٜخ.. ٍرٜخ

..  طـخٍٝٗخ   ُىٍٝ   ٖٓ   ح٫ٓظـخػخص   ٝطظٌٍَ أٛٞحصُ .. َٖٓ ٤ٌَٕٓٔٝ حُزخد
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..   هزَ حهظلخٜٓخ   ٜٝٗق   َٜٗ   ٖٓ   ٧ًؼَ   كٜخٍحً    ػخٗض   هي   حُٔي٣٘ش   ًخٗض 

ُٕ    ك٤ٜ٘خ ٓي ََ    حٌُٔخ  . ٝهٞكخً    ؿٞػخً    حُزؼٞ   ٓخص ..  ٝح٧ُهش   حُ٘ٞحٍع   ٓيحه

َٛ طٔٔغ : هخُض ٢ُ.. ك٤ٖ ً٘خ ٗلظ٢ٔ رز٤ظ٘خ ٓٔؼض ٝأ٢ٓ هََع ١زٍٞ   

١ِزُض ٜٓ٘خ إٔ !.. ُوي ٗـٞٗخ.. ُوي حٓظـخد حَُد ُِٜٞحط٢.. ٓخ أٓٔغ

َُٓص أرلُغ ػٖ .. طٔ٘ض ػ٢َِّ حُلٌٍ.. طلظَق حُزخَد ُ٘ؼََف ٓخ ٣ليع

.. أٗخّ ٣ظزؼٕٞ ٗخكو٢ ح٧رٞحم ٝهخٍػ٢ حُطزٍٞ.. ٜٓيٍ هَع حُطزٍٞ

رخ٧ٓخٕ ُـ٤ٔغ .. ٣وَأ أكيْٛ ح٧َٓ ح٩ٓخ٢ٓ حُـي٣ي.. ٤ُولٞح٤ٔ٣َٕٝ 

ٌَ .. طل٤طْٜ ٓـٔٞػش ٖٓ حُؼٌَٔ.. حٌُٔخٕ ٌّ ًــُـؼـْـ  .  ٣ظزؼْٜ أٗخ

____________________ 

 
حٓظوزِظ٘خ ٛخُش ك٤ٔلش .. ػزَٗخ رخرٚ حُِؿخؿ٢ .. حػظ٤ِ٘خ ىٍؿخِص حُيحٍ

َْ ٟٞء  ُٞكش اػ٬ٗخص .. حُٜ٘خ٠ٍٓخَءسٌ ٓوٞكــُـٜخ رؼيس ُٔزخص ٤ٕٗٞ ٍؿ

ٌٍ كٞطٞؿَحك٤ش ٌُزخٍ ُٝحٍ حُيحٍ.. ػ٠ِ حُـيحٍ ٌٞ ػ٘ي .. ٛٞ ٌٓظٌذ ػ٣َ

( ٤ًزٍٞى)حُِح٣ٝش حُٔٞح٣ُش ُِزخد ٣ـِْ هِلٚ ٗخدٌّ ٣ؼزُغ ػ٠ِ أٍُحٍ 

ىهِ٘خ .. ػيس أرٞحد كي٣ي٣ش ػ٠ِ ح١٧َحف.. ٝػ٤٘خٙ ػ٠ِ ٗخٗش حُـٜخُ

َذ ُؿخُؽ حُلظ٣َ٘خص ؿيٍحٜٗ ـَ ٝػ٠ِ .. خ حُـخٗز٤شٛخُش أهَٟ ٝحٓؼش ك

حُـيحٍ ح٧ٓخ٢ٓ ٍٛٞسٌ رب١خٍ ًٛز٢ ُِػ٤ْ حُز٬ى ٣ٜخكق ٍؿ٬ً ه٤َٜحً 

ٌَ ٓظ٢٘٤ ٓزظٔٔخً   ..ٓؼظَٔحً ػٔخٓشً ر٠٤خءَ  ٛز٢ ٖٓ ِْٓ حُيٍٝ حُؼ١ِٞ ٍؿ

 َْ ٖ : هخٍ رٜٞص كو٤ْ أر١ٞ.. ٣ُ٘زُٚ ًُي ح١ٌُ ٣ٜخكُق حُِػ٤ َٓ  َُّ ًــُــ

ٗخ طُِلُض حٗظزخَٛٚ ٍٛٞس حُوخثي طِي ٍُ ُوي أُهٌص ُ٘خ أػ٘خَء كلَ حكظظخف ..  ٣ِٝ

ٕٝ ٌٛٙ ًل٢ طٜخكق ًلٚ.. حُيحٍ ََ هخُٜخ ٝٛٞ . ًُ٘ض ك٢ حٓظوزخُٚ ًٔخ ط

َُ رٔزخرظٚ ٌّ    رٚ   ؿٔؼظ٢٘ ..  حُوخثُي ٛي٣ٌن هي٣ْ: ٓٞح٬ًٛ ًِٔخطٚ.. ٤ُ٘٣   أ٣خ

ُْ    ٌٖٗ  ُْٝ   ٓزٌَس  ُٕ    رؤٗٚ   ٗؼِ خ   ُػ٤ٔخ  ٤ٌٓٞ َٔ ــ   ٖٓ   ٛٞ ..  ػظ٤   ٓي٣َحً    ٢٘٘ػ٤َـّ

  . ُِز٬ى  أٟل٠ هخثيحً    إٔ   رؼي ..  حُيحٍ   ٌُٜٙ 

ُّ ٬َٓٓل٘خ ََ ط٤َٟٞلٚ ٝحرظٔخٓظٚ ح٧ر٣ٞش طظلَ ُْ .. أًٔ ــُ٘ض رؤٗٚ ٣ؼِ َّٔ ه

ْٝ ٜٓخكلظٚ.. ؿخ٣ش هيٝٓ٘خ ُْ حُِـ٘ش .. ُْ ٣ظق ُ٘خ حُلي٣َغ أَ ٓي ُٚ ٍث٤

ػْ .. حُظؼـذ طٔؼٜ٘خ رٜٔض ٍحٓٔخً ػ٠ِ ٬ٓٓلٚ ػ٬ٓش.. رًٌَٔس ط٤ٌِل٘خ

.. أٍكُذ رٌْ: هخٍ.. ٍكغ ٝؿٜٚ ٓلخكظخً ػ٠ِ حرظٔخٓظٚ حُظ٢ ٗخرٜخ حُلظٍٞ
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ُٓٔؼظ٢ ٝأٝى حُظ٤ٟٞق ٌُْ .. ٝأػِْ إٔ ٛ٘خى ٓئحَٓحٍص طلخُى ٤َُِ٘ ٖٓ 

ََّ ٓخ طلظ٣ٞٚ ٌٛٙ حُيحٍ ٖٓ ُؿٜي١ ُوي ر٤٘ظٜخ ػ٠ِ ٓيٟ أًؼَ ٖٓ .. رؤٕ ًــُــ

ٕٝ ُوي أك٤٘ض ػ١َٔ ٓوِٜخً ًٝٔخ .. ُٖٝ أطًَٜخ ُِؼخرؼ٤ٖ.. ػ٬ػش ػوٞى ََ ط

..  َٓرؼش   ؿخٗز٤ش   هخػش    ر٘خ   ىهَ ..  ٗظزَؼٚ ٛخػي٣ٖ   إٔ   ػْ أٗخٍ.. ُِوخثي

ــضْ   َّٛ ..  حُلخٓٞد   أؿِٜس   كٞهٜخ   طَرؼض   ٌٓخطذ   ٓظش   ؿٞحٗزٜخ   ػ٠ِ   ٍُ

  . أ١َحكٜخ   ػ٠ِ   حٌُٔخطذُ    ُٝػض   أهَٟ   ٝهخػش 

 

 
   

هخم ُُ ُلض ١َكظٜخ .. كيػض أ٢ٓ رٔخ  ٍأ٣ض ٝٓٔؼض.. ر٤ظ٘خ ُػيص ا٠ُ 

َٓٗخ ٢ٓٝ هَحد .. ١ِزض ٢٘ٓ َٓحكوظٜخ ا٠ُ ىحٍ حُٔؼِْ.. كٍٞ ٍأٜٓخ

 .ٍحثلش حُٔٞص ٝحُظَحد.. ُىٍٝ ًؼ٤َس

ُٕ ..ٝهلض ؿٞحٍ هزَحُٔؼِْ ٛ٘خى ؿٞحٍ ؿٌع ٗـَس كٔلش حُٔيهَ    حُلِ

..  أ٢ٓ   ٗخًٍظٜٖ ..  ٣٘ظلزٖ  َ ًؼ   ٗٔخء ..  حُؼ٣َٞ   ٣ٌٔ٘ٚ ..  حُٔؼِْ   ىحٍ   ٣ـِق 

ًَد) أٓخ  ْٞ َٞ    كِْ   (ٗــَـ   .     حُلي٣غ   ػ٠ِ   طو

 

ٌَ    ًخٕ ٛ٘خى  ٓ٘ٞحص   طٔغ   هزَ  ..  رٌٍحػٚ     طُٔٔي   حُؼخٓ٘ش أٍٟ أٓٚ   ك٢ ١ل

َّ    طوقُ   ..  ٣ي٣ٚ   ر٤ٖ   رٔخ   ٓ٘ـ٫ًٞ    حُٔؼِْ   ٣ـِْ ..  حُلـ٣َش   حُٜٔطزش   ٌٛٙ   أٓخ

  :  حُٔٞم   ٟـ٤ؾ   ٍؿْ   ٛٞطٜخ   أٓٔغ 

  . ػ٤ِي ٣خ ؿخٍ   ٬ّٓ  - 

ً    ٝؿَٜٚ   حُٔؼِْ   ٣َكغ   .  ٓزظٔٔخ

  . ح٬ُّٔ ٣خ ؿخٍس   ٝػ٤ِي  - 

َُ    ٣زظْٔ ..  أٓٚ   رؼٞد   ِٓظٜوخً    حُطلَ   ٝؿَٚ    ٣َٟ   ك٤ٖ   حرظٔخٓظٚ   طظٔغ   حُطل

  :  ط٤َ٘ ا٠ُ ١لِٜخ ح٧ّ ٝٛض   هخُض ..  حُٜـ٤َط٤ٖ   رؼ٤٘٤ٚ 

  . ا٤ُي   رٚ   أط٤ضُ    حر٢٘   ٌٛح  - 

ى ..  حُطلَ   ػ٤٘خ   حٌَٗٔص ..  أهَٟ   َٓس   ٬َٓٓلٚ   ٣ظللٚ   ر٘ظَٙ   ٛز٢ ََّ   ك

  :  ٝؿٜٜخ   ا٠ُ   ٗظَٙ   ٗوَ   ٝهي   ٗلظ٤ٚ 

  !. حُؼَٔ   ػ٠ِ   ٛـ٤َحً    أ٤ُْ  - 
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ْٝ  ..  ػٞىطي   كظ٠ ..  هَٝؿي   ػ٘ي   حُلخٗٞص   ك٢   حُزوخءُ    ٣ٌٔ٘ٚ  -    ٣ـِذَ    إٔ   أَ

َٞ    ُي    ..  ح٤ٗ٧خء   رؼ

  :  ٤ُٚ ا  ٬ًٓٚ   ٓٞؿٜخً    هخٍ   ػْ ..  حُطلَ   هخٓش   ٣ظللٚ   ػخى

ََ  ..  ٛـ١َ٤   ٣خ   رؤّ   ٫  -    .رٌٜٙ حُل٤خس  ٣ٞٓخً    ٜٓ٘٘غ ٓخ    كِ٘

ٝهي ه٢٘ إٔ طظًَٚ ُيٟ ًُي ح٤ُ٘ن . كخً رؤٛخرؼٜخط٘زغ حُطلَ هٞ  

٣َكغ ًُي .. ك٤َٟ ػخُـَـٔخً ٖٓ ٍكٞف ػي٣يس، ٣ٔظَم حُ٘ظَ.. ٝط٢٠ٔ

  :ٝٛٞ ٣وٍٞ.. ح٤ُُ٘ن ًلٚ ٤َ٘ٓحً ربٛزؼٚ حَُٔطـلش

ــي   ٓؤٗظظَ  -  َٓ   .  حُٜـ٤َ؟   ٓٔخػي١   ٣خ   ؿيحً    هيٝ

  .  رٞؿٚ حُطلَ   طؼزغُ    ٝأٛخرُؼٜخ   ٍىص ػ٤ِٚ

  . حُزخًَ   حُٜزخف   ٌٓ٘   رَكوظي ٤ٌٕٓٞ   - 

                                                *** 

 

..  رٔؼ٢ٜٔ   ٌٓٔٔشً  ..   أط٤٘خ   ك٤غُ    ٖٓ  ٓٔظي٣َسً  َٝىَػظُٚ    ك٤ٖ   رُؼٔن    ط٘لٔضُ    

  :  حُؼٞىس   ٣َ١ن   ك٢   كيػظ٢٘ 

  . ٠ٓطَرخً؟   ً٘ض   ُٔخًح  - 

  !. ٝط٢٠ٔ   طظ٢٘٤ًَ   إٔ   هلضُ   - 

  . ُط٤ق ؟   َُؿَ   ٓٔخػيحً    ٓظؼَٔ   رؤٗي   أكيػي   أُْ  - 

َٕ    إٔ   أطو٤َ   ُْ   ٢ٌُ٘ٝ   ر٠ِ،  -    . ح٤ُّٞ   ٣ٌٞ

  . ٝك٤يحً    ٓظؤط٢   كـيحً    حُط٣َن   رللع   ػ٤ِي  - 

ح٧ُهش أهٌص  طوطُغ ر٢ .. ٫ ُحُض ط٢ٌ٘٘ٔ ُلظش حٟطَحد ًُي ح٤ُّٞ

ٝحُ٘ٞحٍَع حُلخِٛش ر٤ٖ ر٤ظ٘خ ٝطِي حُلٞح٤ٗض حُٔظيحهِش ًٛخرخً ٝا٣خرخً ػيس 

ط٤َ٘ ا٠ُ ٝحؿٜش طِي حُيحٍ طؤ٢َٗٓ إٔ أكلع ٓخ .. ٓٔخُي ؿ٣َزش.. َٓحص

ـش: ػ٤ِٜخ ٖٓ ه٘خ١َ  ..رَُٝ َٓ٘ر٤خص ىحٍ ٓوخرِش.. ُهخٍف ٣خُؿ٣ٍَٞـّ

٣َش ٤َٔٗ طلظٜخ ـَ َُ .. ُٝػوٞى َك ك٢ ٓ٘ليٍحطٜخ طِي حُٔٞح٢ٗ حُظ٢ ط٤ٔ

ٌٍ ٛز١ٞخً ٝٛؼٞىحً  ٍُ كٍٞ .. أػٞح  رؼ٤َ طلض ٓو٤لش ٓؼٜٞد حُؼ٤٘٤ٖ ٣يٝ

 

_____________________ 
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هخ٤ٓخً  ٍُ ـٔخً  ــِــَـّ ُٓ ٛخُش ٓٔخػِش ك٢ حطٔخع حُوخػش حُؼ٤ِخ، كظق . ٛز٢ ر٘خ 

ٍَ أكي ح٧رٞحد هخػش ٓٔظط٤ِش حٓظ٨ص رؤػٔيس .. ُ٘يهَ هِلٚ.. أهلخ

ؼش حٛطلض ػ٠ِ ؿٞحٗزٜخ ىٝح٤ُُذ ُؿخؿ٤ش ٝهي ٝػخُ ..ٛ٘خى٣ن هٜي٣َ٣ش

ٍُٛض ك٤ٜخ   ..حٓظ٨ص ٍكٞكُٜخ رخُٔـِيحص ٝحُٔوط١ٞخص ٍٝحرؼش 

هخػش ٝحٓؼش أهَٟ حٓظ٨ص أٍكلٜخ .. ٛ٘خى٣ن ه٘ز٤ش كٞم رؼ٠ٜخ

َُّ ٬ُّٓ ح٧ٍٝحم ٝحُٔـِلخص رٌَ٘ ػ٘ٞحث٢.. رخٟزخٍحص ٓـِيس .. طط

ـل٤ِش طلَض ح ُٓ َٞ هخػش  ٍَ ٗل َّ .. ٧ٍٝٛز٢ ر٘خ ىٍؿخٍص ػ٘ ٝهق ر٘خ أٓخ

ٌٛح ٛٞ رخُد حُٔوِٕ حُٔل٢ِ ح١ٌُ ٣لظ١ٞ ػ٠ِ : هخٍ.. رخد ه٘ز٢ ػظ٤ن

ٍِ ٖٓ حُٔوط١ٞخص حُوي٣ٔش ٣ٝزيٝ إٔ حُٔٞظَق حًَُٔٞ ا٤ُٚ كلع .. ً٘

ــؼخً ٓظ٠ ٓخ طٞكَ حُٔلظخف. ٓلخط٤لٚ ُْ ٣ُؼْي ٖٓ اؿخُطٚ َٓ  .ٓ٘يهِٚ 

ُٕ ٌُْ َػٞٗخً كظ٠ اٗـخ: ٛز٢ ٣ٞىػ٘خ ٝٛٞ ٣ٌٍَ  .. َُ ٜٓٔظٌْٓؤًٞ

ىَّػ٘خٙ ىٍّ ٓزخُـَــٍؾ ك٤ٚ.. َٝ ُٞ .. ٝهي رخىٍ  ُٜٔخكلظ٘خ ٝحُظَر٤ِض ػ٠ِ ظٍٜٞٗخ ر

ُْ حُِـ٘ش ُٕ ُٛــ٘خ ك٢ طٔخّ حُؼخٓ٘ش: هخٍ ُٚ ٍث٤    ؿي   ٣ّٞ   ٛزخف   ٖٓ   ٌٓ٘ٞ

َُ حُؼوخكش ٝحُظَحع ح٢٘١ُٞ  .ُِزيء رظ٘ل٤ٌ ٓخ أًَٝ رٚ ا٤ُ٘خ ٣ُٝ

 
        

ؿيٍحٕ ٣ٞ١ِش ٖٓ .. ػخ٤ُش ط٣ِٜ٘خ ُهخٍُف ٗخطجشٓجٌٗش .. ٛوَس ٓٞىحء

َّ حطـخٙ.. حُط٤ٖ ُزٔخط٤ٖ َٟٗ كََٝػٜخ طظي٠ُ .. كٞح٤ٗض ٓظَحٛش ك٢ ًــُــ

ٓش ََّ َُ َٓٔحص حُٔٞم اُِـَـ٠ َٓحى٣ذ ٓؼظٔش.. ٓوٞف ٓو  ..ٝأهَٟ طل٤

َُّ طِي حُؼ٬ٓخص حهظِٜٗخ ػو٢ِ.  ٍٝحثق.. أُٞحٕ.. أٛٞحص  .ًــُــ

طليػ٢٘ ػٔخ . ؼٜخ إٔ أكلع ٓؼخُْ حُط٣َنُٛٞص أ٢ٓ ٢ٛٝ ط٤َ٘ رؤٛز

ك٤ٖ طٌٕٞ " ٣ـُذ إٔ ٣ظل٠ِ رٚ حُُُٞي حُط٤ُذ ح١ٌُ طلزٚ أٓٚ هخُض ٢ُ

خ طٔٔؼٚ.. حٓظْٔغ ُٔخ ٣وخٍ ُي.. ٛ٘خى ٫ طظليع ًؼ٤َحً  َٓ  ََّ ٫ .. ٫ طٜيم ً

ْٝ حَُى َٖٓ ًخٕ أًزَ ٓ٘ي.. حرظْٔ ىٝٓخً .. طظَٔع ك٢ حُلي٣غ أَ .. ٫ طـخىٍ 

ـذ ًــُ  ََّ ؿ٣َذطـ٘ــَـّ ه٤٠ُض ٤َُ ًُي ح٤ُّٞ  ك٢ طو٤َ حُـي ٍٝٛزظٚ ". ــ

 .كظ٠ ؿ٘خ٢ٗ ّٗٞ ػ٤ٔن



 

 12 

ً   أ٢ٓ ػٞرخ   أُزٔظ٢٘   حُزخًَ   حُٜزخف   ػ٘يَ  ..  حُز٤ض   ػظزش   ػ٘ي   حكظ٠٘ظ٢٘، ٗظ٤لخ

َىط٢   ػِوض  َٝ ِْ ـ   هخثِشً        أٛخرؼ٢ أكظ٠ٖ ًلٜخ ..  هزِ     ًَٔس ..  ُػ٘و٢   ػ٠ِ   ِٓ

  :  طزظْٔ   ٢ٛٝ 

  .طظـٚ   أ٣ٖ   ا٠ُ   طؼِْ   أٗض  - 

 
َُ روٞف .. ُِٛص ٍأ٢ٓ َٓطزٌخً ٝرَٝىس حُٜزق طِلُق ٝؿ٢ٜ          أٗؼ

ًخٗض طْٜٔ ٢ٛٝ .. اكٔخّ رخُؼـِ ٖٓ حُٔـٍٜٞ.. ٣َطـق ك٢ ٛي١ٍ

ط٢ًٌَٗ  ". أٗض طللع ػ٬ٓخص حُط٣َن أ٤ُْ ًٌُي؟" طيػي ٣ي١ ر٤ي٣ٜخ

 رظلخ٤َٛ ح٧ْٓ ا٠ُ كخٗٞص ًُي 

      

_______________________ 

 
ٌّ ػ٠ِ ريء أػٔخٍ ُـ٘ش كَٜ ٓلظ٣ٞخص حُوخػخص  أٗـِٗخ .. حٗو٠ض أ٣خ

ََ ٓلظ٣ٞخص هخػش ٛ٘خى٣ن حُوٜي٣َ ًخٗض هطٞحُص حُـَى .. ه٬ُٜخ كٜ

 ََ ِس َٓحك َُّ رِؼيَّ ــ ُٔ ػْ كَٜ .. طزيأ رلَٜ ٓلظ٣ٞخص حُوخػش.. ٝحُلَٜٓش ط

م ٍهٔخً ؿي٣يحً، اٟخكش اُِـَـ٠ ٠َُ٘غ ٌَُ ٛ٘يٝ.. ٓلظ٣ٞخص ًَ ٛ٘يٝم

ََّ ٝػ٤وش رلخُظٜخ ٝاػطخثٜخ ٍِٓحً هخٛخً رٜخ.. ٍهٔٚ حُٔخرن .. طٜ٘ق ًــُــ

ٝرؼي حٓظٌٔخٍ .. ُظؤط٢ َٓكِش حُٔطخروش ٓغ حٌُ٘ٞكخص حُٔخروش ُِيحٍ

ػْ .. ػْ أٍٗلظٜخ اٌُظ٤َٗٝخً .. حُلَٜ ٝحُظ٤ٜ٘ق ٍٝه٤خً ٣ظْ ٗٔوٜخ  ٟٞث٤خً 

ُغ حُٜ٘خى٣نُ  َّٔ   ٗزيأَ    كظ٠   ٛ٘يٝم   ٖٓ   ٗ٘ظ٢ٜ   إ   ٓخ   ٌٌٝٛح ..  خٙرخَُٛ   ط٘

  ٝطوظْ   ؿي٣يس   رؤهلخٍ   طُولَ   حُوخػش   ٖٓ   ح٫ٗظٜخء   ٝػ٘ي ..  آهَ   رٜ٘يٝم 

 . رخَُٛخٙ 

ُٕ ٓوط١ٞش ًظذ ػ٠ِ .. أػ٘خء كَٜ أكي حُٜ٘خى٣ن ُلض حٗظزخ٢ٛ ػ٘ٞح

 ٍٕ ـٚ" ؿ٬كٜخ رِٕٞ أكَٔ هخ ًٍَ ٛخٗغ "ىٕٝ طلظٚ ػْ " ظِٔش حُِــَـّ ْٞ َؿــ

ٖٓ  ٕٙٗٝحُٔظْٔ ٌُٜح  ك٢ ؿَس ٍؿذ .. "ٝػ٠ِ ٛللظٚ ح٧ه٤َس" ًظذ

ٝأٍٝحهٜخ ٖٓ حَُهٞم .. ك٢ كخُش ؿ٤يس شًخٗض حُٔوط١ٞ".. حُٜـَس

٤ًق ٣ٌٕٞ ك٢ ًُي حُِٖٓ .. طزَػٔض ريحه٢ِ ػيس أٓجِش.. حُٜٔوُٞش

٤ًٝق ًخٕ ٣لٌَ ٣ٝؼ٤ٖ ٍؿَ حٓظٜٖ ٜٓ٘شً ُٜخ ِٛش . ٛخٗغ ًظذ؟
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ٓٔظـ٬ً ػٔٞى ٟٞء ٖٓ .. ؿِٔض ػ٠ِ أكي حُٜ٘خى٣ن حُٔـِوش.. رخٌُظخد؟

ُٕ .. كظلض أٍٝحم طِي حُٔوط١ٞش ..كظلش روَد حُٔوق أىٛ٘ظ٢٘ أُٞح

أهٌص روَحءس حُٜللش ..ِْٓٔ أٍٝحهٜخ .. هطٜخ..  كَٝكٜخ ٝٗوٜٞٗخ

 .ُظوٞى٢ٗ حُلٌخ٣ش ا٠ُ ك٤غ ٝهلض.. ح٠ُٝ٧

  

 

  

  ا٠ُ   رؤ٢ٗ   طًٌَ ىٝٓخً  :هخُض ك٢ أ٢ًٗ.. ٓ٘ـؼش ا٣خ١ إٔ أًٛذ.. ح٤ُ٘ن

  ٗٞطٚكخ   ك٢ ٝح٤ُ٘ن  ..  ٍؿَ   أٗض   ح٤ُّٞ ..  ٛـ٤َحً    طؼي   ُْ ..  ؿٞحٍى 

  ". ٣٘ظظَى 

 

ًُُ٘ض ٓ٘ظظخً ٝأٗخ أهطٞ .. اٛزُغ ٣ي١ طَطؼٖ ك٤ٖ حُِٗوض  ٖٓ هزٞ ًلٜخ

ٍم ٓؼزؤٍس .. حُْ٘ٔ ُْ طَ٘م رؼيُ   ..أ٠ُٝ هطٞحط٢ رؼ٤يحً  َُ َُ ك٢ ١ أ٤ٓ

٢ََٓ أُهش  ..هخ٤ُش ا٫ ٖٓ حُزؼٞ.. رخُزَى ٝحُوٞف ٣ولن هِز٢ ٝك٤يحً ٝ

َُ ػ٬ٓخص ح٧ْٓ.. ٓظ٘ؼزش ٝحؿٜخص  ..َُٝحثقح.. ٛٞص أ٢ٓ: أٓظل٠

.. ٓزَ ُِٔخء.. هزخد.. ٓإًٓ.. أرٞحد.. أٓٞحٍ ٤٘٤١ش.. حُُيٍٝ حُؼخ٤ُش

ٓلظخٍحً أرلغ ػٖ .. حٍطـلض َٓطزٌخً ك٤ٖ ٝهلض ر٤ٖ ػيس أُهش ٓظ٘خرٜش

ًيص إٔ حر٢ٌ َُإ٣ش أ٢ٓ .. أُظلض ٧طؤًي ٖٓ ٓٞهؼ٢.. ػ٬ٓش طي٢ُ٘

ٌَ ريحه٢ِ.. طَهز٢٘ ٛ٘خى َكْض ٢ُ إٔ . .ٛٔٔض رخُؼٞىس ا٤ُٜخ.. ٢ِٗٛ هـ َّٞ ُ

ََ ٓ٘ؼطلخً  ..  رؼ٠ٜخ   ػيح ..  ٓـِوش   طِحٍ   ٫   حُلٞح٤ٗض   ٛلٞفُ .  ٗٔخ٫ً    أ٤ٓ

صُ   ِْ ٢ََّٓ    أَٓؿقُ    ؿِٔض ..  ٓـِوخً    رخرُٚ   ٣ِحٍ   ٫ ..  حُزخٍكش   كخٗٞصَ    ٤َّٓ   ٖٓ   هي

  .  حُلـ٣َش   ٓٔطزظٚ   ػ٠ِ 

َُ    ح٤ُ٘نُ    ًُي   ظَٜ   ك٤ٜ٘خ      ٝهق   ٍآ٢ٗ   ك٤ٖ ..  ٓ٘ظظٔش   روط٠   ٤ٔ٣

  أٗي   ٢ُ   طؤًي   ح٥ٕ ..  ٛـ١َ٤   ٣خ   أٗض   ٌٛح:  ٛٞطٚ   ٍكغ ..  حرظْٔ ..  ٓظؤ٬ًٓ  

  . ٢٤٘ٗ   ٓٔخػيٌ  

 

٢ أٍٟ .. ٓي ٣يٙ ٜٓخكلخً .. ٛزطض ٝحهلخً .. ُْ أؿي ٓخ أهُٞٚ  أُظلُض َػـِــِـّ

٣ٜؼي ح٤ُ٘ن . طزظْٔ.. ً٘ض أٗؼَ رؤٜٗخ ك٢ ٌٓخٕ ٓخ طَهز٢٘.. أ٢ٓ
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َُِؽ ٓلظخكخً ٬٣ٞ١ً .. حُٜٔطزش حُلـ٣َش ٙ ك٢ رطٖ حُزخد.. ٣ُو َُ .. ٣ُي٣

ًِٝٔخ ىحٍ . ٣خ ٛخى١ ٣خ ػظ٤ْ.. ٣خ ٍُحم ٣خ ٣ًَْ.. ٣خ كظخف ٣خ ػ٤ِْ: َٓىىحً 

٣ٔلُذ َٜٓحَػ٢ حُزخد : أٍُحهزُٚ.. رٚ ىٍٝسً أٟخف ىػخًء ر٘لْ ح٣٩وخع

ٍُ ٣ظٔظْ أىػ٤ظ٣ٚـٌر٢٘ ا٠ُ حُ.. حُو٘ز٤٤ٖ حُٜـ٣َ٤ٖ  ..يحهَ ٝٛٞ ٫ ٣ِح

َْ .. ٣ـِْ ٓظٌجخً ك٢ ُح٣ٝظٚ.. ٍحثلش حُلخٗٞص ىحكجش َُ ا٢َُّ إٔ أؿِ ٤ُ٘٣

َُّ َٜٗق حُٔٔخكش حُيحه٤ِش ُِلخٗٞص ٓـخٍس ٛـ٤َس .. ػ٠ِ ٛ٘يٝم ٣لظ

ُٞ ٍهٞم ُٝلخثق ..ؿطض ؿيٍحَٜٗخ أٍكٌق ػخ٤ُش .. أهٔ٘ش.. طيُض رؼ

ْٞ .. ًٝظذ .. ٤ٍٓٞ.. ه١ٞ٤: ٓخً رؼي ٣ّٞأىٍحؽ أطٌ٘ق ٓلظ٣ٞخطٜخ ٣ــَـ

ًَٚ رٖٔ ٣َحع. أٛٔخؿخً .. أٝح٢ٗ ٤ِٓجش أكزخٍحً .. ٓوخٍُ .. أٍحهذ حٜٗٔخ

ُْ أكَكخً ػ٠ِ ٛللش ر٤ٖ ٣ي٣ٚ ُٓ َٓٚ.. ٣ََٛ ٓظوطغ ٣َ   ك٤ٖ، رؼي    ٣َكغ ٍأ

  :  ٝؿٞى١   ٣ٌظ٘ق   أٗٚ   ُٞ   ًٔخ   ٣ظؤ٢ِ٘ٓ 

  . حٓٔي؟   ٓخ   ٝأٗض ..  ٛؼٜؼش   ح٢ٔٓ   أٗخ  - 

َُ ٢٘ٓ ك٤ٖ هخُض ٢ُ رؤٕ حٓٔٚ ٛؼٜؼش    !.  ظ٘٘ض أ٢ٓ ًخٗض طٔو

 ..أرلغ ػٖ ػ٬هش ر٤ٖ ٝؿٜٚ حُٔٔظط٤َ ٌٝٛح ح٫ْٓ.. ٌُ٘ٚ حٓٔٚ رخُلؼَ

ٍَ أ٢ٓ  َُ هٞ كٔخ إٔ طظؼََف ػ٠ِ أكيْٛ ". ح٧ٓٔخء ط٘زُٚ أٛلخرَٜخ"أطًٌ

٤ُزيأ ريحه٢ِ طؤػ٤ُغ طِي .. ػ٤ِي رخُزلغ ػٖ حُظ٘خرٚ ر٤ٖ ٬ٓٓلٚ ٝحٓٔٚ

ََ ٛـ٤َس طِظوطٜخ كٞح٢ٓ ْلــ٘ـَـش   ٖٓ   ح٧ٓٔخء رظلخ٤ٛ ِٓ    ْٝ ْٝ    رٔٔش   أَ   أَ

  :  َُى١   حٗظظخٍٙ   طيحًٍض ..  ٛٞص 

 -   ْٞ ًٍَ   ح٢ٔٓ ..  ًٍََؿــ ْٞ   . َؿــ

ًٍَ   ٗؼْ  -  ْٞ ــي ..  طًٌَصُ    ُوي   َؿــ ُّٓ   . رٌُي   أهزَط٢٘   أ

ػخى ٛٞطٚ حُٜخىُة .. َٓكض أرلُغ ُٚ ػٖ حْٓ.. ُْ حٓظٔؾ حٓٔٚ ًحى

َُ ريحه٢ِ  ٍِ ٓخ أٍى رٚ. ٌٕٓ٘ٞ ٛي٣و٤ٖ :ًٝؤٗٚ ٣وَأ ٓخ ٣ؼظٔ أىٍى .. ُْ أى

. ٢ ٓؤ١ِن ػ٤ِي ٛي٣و٢ حُٜـ٤ٌَُ٘.. حٓٔي ؿ٤َٔ: أٍىف.. حٍطزخ٢ً

ٍَ ..  ًٔخ ُٞ أٗٚ ٛٞ ح٥هَ ُْ ٣ٔظٔؾ ح٢ٔٓ َّٕ ًــُــ٬ً ٓ٘خ هي هٍَ حهظ٤خ أ

َُ أ٣خّ ك٤ٖ أٓؼل٢٘ أكُيْٛ ٓوخ١زخً ُٚ .. حْٓ ؿي٣ي ٦ُهَ ُْ طَٔ ؿ٤

ر٤٘ٔخ حٓظَٔ ٛٞ .. إٔ ػَكُض رؤٗٚ ٛلش ا٠ُ.. حػظويص أٗٚ حْٓ.. رخُٔؼِْ

ُْ أًٖ هي ٓٔؼض .. ٗخ أهخ١زُٚ رخُٔؼًِْ٘ض أ.. ٣وخ١ز٢٘ رٜي٣و٢ حُٜـ٤َ
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ََ أ٢ٓ   طلظ٢٘٘٠ ..  ٓـظزطش   طٌٕٞ   كل٤ٖ   ..أكَيْٛ ٣ٜل٢٘ رخُٜي٣ن ؿ٤

  .  ٝحُلَف   رخُِٛٞ   كؤٗؼَ .  ٍٝك٢   ه٤َِ ..  رٜي٣و٢   َٓكزخً :  طوٍٞ   ٢ٛٝ 

  
                                            * * * 

 
المعلم صعصعة كلفتنً زوجتُه بإعادة بناء بعَد أٌام من مقتل     

ٌَّثَ .. استشرت أمً.. الحانوت صوتها .. نصحتنً بخوؾ أن أتر
.. ال أرى لً عمالً ؼٌر ما تعلمته على مدى سنٌن من المعلم.. ٌُربكنً

أذهُب خلسًة عبر الشوارع واألزقة الملٌبة باألنقاض والمخلفات إلى 
ة ..  رانهبقاٌا ُجد.. أتؤمُل الحانوت.. السوق كــَـّ   ال   األمامٌة   الَحَجرٌة   الدِّ

  أنقاض   وأتربة   بؤحجار   مختلطة   متفحمة   عٌدان   َكومة ..  متماسكة   زالت 
  .  الحرٌق   بلون   شًء   كــُــلُّ  ..  السقؾ 

هل ستعٌد بناء الحانوت؟  : ٌسؤلنً بعُض جٌراننا فً سوق الوراقٌن
إن رؼبت أن تعمَل معً فؤنا :وآخر!. وٌرحمه.. ٌعٌنكربنا : البعض

 .أرحب بك
حذرتنً أمً من .. صممت على إعادة الحانوت إلى سابق عهده 

ٌّة عاطفة كانت تقصد.. االنقٌاد للعاطفة أم .. ُحبً لعملً.. لم أدِر َأ
  أم ..  الوقت   طوالَ    عنه   لحدٌثً   تستمعَ    أن   تحب   كانت   َمن   وهً ..  للمعلم

  . (شــَـْوَذب)لـ    أحملها   التً   المشاعر   بتلك   تعلم   أنها 

 
هً المرة األولى التً أراها .. جاءت زوجة المعلم إلى السوق       

وقفتا أماَم .. وابنتها شــَـْوَذب إلى جوارها، لترٌا ما صنعت.. فٌه

صندوقاً شبٌهاً  ..خشبأرففاً وخزابن من ال.. تؤملتا باباً جدٌداً .. المسطبة

كانت ، تبحث عٌون  شــَـْوَذب عن شًء.. بذلك الصندوق الذي احترق
.. عٌنٌه.. وجهه.. ابتسامته.. صوته: تجده كلما جاءت إلى الحانوت

أظهرُت .. الحظت عٌنٌها وقد فاضتا بالدموع ..تنظر إلى مكانه الخالً

هرع البعُض .. اؼرورقت عٌناي لحظتها.. لم أبِك منذ مقتله.. تماسكً
  .تجمع المارة حولنا.. من حوانٌت الوراقٌن المجاورة
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أشعر برضا : قلت لها.. حدثت أمً عن زٌارة زوجة المعلم وابنتها
 . دفٌن حٌن أكون هناك

رأٌُت على وجهها ألول مرة بقعاً .. متؤملًة وجهً.. أمسكت بٌدي      
ـْـَوتً   أنت   ..قدكال أرٌد أن أف: فاقعة الُحــْمـَرة تحاصر عٌنٌها    وكل   َسـل

ً    ٌقتلوك   أن   أخاؾ ..  دنٌتً  .  بدونك   حٌاتً   أتخٌل   ال ..  قتلوه   كما   ٌــَـْوما
مالمح ، حتى ال أرى دمعتها.. أكملت كلماتها وقد أشاحت بعٌنٌها بعٌدا

  ثم  .. تدمع صامته   وقفت ..  ٌُثنٌنً   لن   حدٌثها   بؤن  تعرؾ ..  الخوؾ
  .  (  الوهٌم )اتجهت لتدخل بٌت  

أخترق نفَس أزقة األحٌاء التً تعودت أن أسلكها فً طرٌقً         
أفتح مصراعٌه .. أتوقع أن أراه هناك.. إلى الحانوت صباح كل ٌوم

أقتعد الصندوق حٌث تعودت اقتعاده طواَل سنواتً إلى .. الصؽٌرٌن 
أقؾ .. تصلنا أصوات الباعة   ..أتؤمُل مكانه.. جواره فً الحانوت 

ـً الحوانٌت المتالصقة، حركة .. أمد عنقً أرفُع نظري مترصداً َصفــَـّ
كما .. أتوقُع ظهوَره فً كــُــّل لحظة من طَرؾ ُزقاق السوق.. المارة

.. ٌخطو داخَل الحانوت.. لٌصعد الدكة الَحَجرٌة.. كان ٌظهر قادماً 
لٌنهمك بسن .. مصراع الباببٌن الجدار و.. ٌجلس فً زاوٌته تلك

ً    َأوْ  ..  جدٌدة   راسماً حروفاً على صفحات.. ٌراع بؤلوان    حواشً   ناقشا
 . الدهشة

المداد فً قنانٌه .. وٌراعه ال تتحرك.. الٌوم ها هو ذا مكانه بارداً 
روحه ..  أو عٌن تجول فٌما حولها مبتسمة.. لم ٌعد من صوت.. راكد

أنفاسا لها .. ال تلبث أن تتوارى.. ألمح ظالالً نعم روحه حٌن ألتفت .. 
ٌسؤلنً ، مالمح إنسان ٌخٌل لً بؤنه ٌجلس.. رابحة األمس تلفح خدي

صوته .. تتماوج تقاطٌع وجهه عن ابتسامة ؼامضة.. عن حلتً 
تجول عٌناي فً عمق زقاق .. ال أجد أحداً .. أنهض .. المختلؾ
.. حركة الناس.. األصوات ..  نفس رتابة األٌام.. تبحثان..الوراقٌن

متسكعون ٌتفٌبون .. وآخر ٌقؾ  ٌتمطى .. أحدهم  ٌخرج من حانوته
 .ظالالً شحٌحة
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.. أو أنها تتحدث إلى ذاتها.. أجد نفسً تتحدث إلٌه.. أنسى وحدتً
لمن ألجؤ حتى أعرؾ جودة ما أصنع؟ لم أتصور ٌوماً بؤنً .. أسؤل

أم أن ما أعٌشها لٌست  ..أو بالموت ٌزورنً  ٌوما.. سؤكون وحٌداً 
.. حٌاتً؟ وأن اإلنسان علٌه أن ٌفكر وٌتصور حٌاة لٌعٌشها كما ٌرٌد

 .ولم أسؤل المعلم  أو أمً عن ذاك الشؤن.. لكنً ال أتخٌل 
ًٍَ رَٔػش"حٌن قال  ْٞ ..  َٛ ًخٕ ٣يٍى ٓٞطٚ". حٗؾ رل٤خطي.. حَٛد ٣خَؿــ

ٝٛٞ ٣َحٙ ٣ؤط٢  ُْٝ ٣وٌُٚ ًُي حُٔٞص ك٤ٖ ؿخء ك٢ ٓٞػيٙ؟ أّ أٗٚ هٌُٚ

٣ؼٌق .. أّ  إٔ اُٜٚ أٗظوْ ٓ٘ٚ ٝٛٞ ٣َحٙ ٣وِٚ ُـ٤َٙ..هزَ إٔ أٝحٗٚ

 .  ٣ٌٝد ك٤ٚ ٍٓٔخً ٝٗو٘خً .. ٓظلخ٤ٗخ ٤َُ ٜٗخٍ 

إٔ أؿي ٤ِٓٝش ٬ُهظَحد .. ػ٢َِّ إٔ أكٌَ رخُٔٞص ٖٓ ح٤ُّٞ ٝإٔ أٓظؼي ُٚ 

إٔ .. ٓ٘ٚ؟ أٝ إٔ أك٠٘ ك٤ٔخ أكذ ٖٓ ػَٔ ًٔخ كخٍٝ حُٔؼِْ ػَٔ ًُي

.. ً٘ض أٍٟ ٗ٘ٞس حُؼَٔ ك٢ ػ٤٘٤ٚ.. ٔي  ك٤ٔخ ًخٕ هي ػ٢ِ٘ٔ ا٣خٙحٜٗ

ٓخ أكٔٚ رؼ٘ن .. ٝه٤َ حُؼَٔ ٓخ ًخٕ ٍٓٔخ ٝٗو٘خ.. ٍٟخٙ .. ًِٔخطٚ

 .٣ظـِـَ ٓغ ٍٝك٢

أٌٗٞ .. أٗؼَ رـٞع ٫ ٣ٔيٙ ٓخ أط٘خُٝٚ ٖٓ ًَٔ حُوزِ ٝؿَع حُٔخء

ك٬ أؿيٙ ا٫ هَُد ٖٓ .. أرلغ ك٢ ٗل٢ٔ.. ٢ٓ٧ كظ٘ظَ ا٢ُ ٓظؼـزش

 .أٝ إٔ ريحه٢ِ ٗـ٘خً ٣يكؼ٢٘ ُِزٌخء ك٬ طوَؽ حُيٓٞع.. أٟٛٞ

٣طٞف حُلٞح٤ٗض رؤٓٔخُٚ ٍٝهغ .. ٣ؤط٢ ًُي حَُؿَ هزَ إٔ ٣وظل٢   

أٍهزٚ ٤ٔ٣َ ح٣ُٜٞ٘خ ٣وق أٓخّ كِن ًَ .. حُـِي حُظ٢ رخٌُخى طٔظَ ؿِيٙ

.. ٓخ إ ٣َٜ ا٢َُّ كظ٠ ط٤َ٘ حرظٔخٓظٚ ٖٓ ر٤ٖ ٗؼ٤َحص ٝؿٜٚ.. كخٗٞص

.. ٝىٕٝ إٔ ٣ٔظؤًٕ ٣ـِْ ػ٠ِ ُح٣ٝش حُيًش ٓظؤٝٛخ.. ٣ِو٢ ح٬ُّٔ

أٝ رلزخص .. ٣ٔي ٢ُ رٌَٔس هزِ.. ٌٜٓ٘ٔخ ك٢ اكٜخء ؿ٘خثٔٚ.. أٍحهزٚ

٣ـٔـْ رٌِٔخص ؿ٤َ ٝحٟلش ٝٛٞ ٣و٠ْ .. أ٤َٗ رَأ٢ٓ ٓٔخٗؼخ..ُٞر٤خ 

 .٣ٔي ٢ُ رؼ٘وٞى ػ٘ذ ىٕٝ إٔ ٣٘ظَ ا٢ُ.. ُو٤ٔخطٚ

ك٤ٖ ًخٕ ٣ؤط٢ ُْ أًٖ أٛظْ .. ُْ طٌٖ حُؼ٬هش ر٤٘٘خ ك٤ٔخ ٠٠ٓ ٝحٟلش   

.. ُْٝ أطلَّ ٣ٞٓخ ك٢ ٬ٓٓلٚ .. رٔخ ٣يٍٝ ٖٓ كي٣غ ر٤٘ٚ ٝر٤ٖ حُٔؼِْ

ًْٝ ًِٔخطٚ حُو٤ِِش ط٘زٚ .. ٢ٌُ٘٘ ح٤ُّٞ أىٍى ًْ ٛٞ ٤ُٜن حُ٘زٚ رخُٔؼِْ

ًٖٔ .. ٣ٞٓخ رؼي ٣ّٞ أٓظٔغ ا٤ُٚ ٣ليػ٢٘ ىٕٝ إٔ أ١ِذ ٓ٘ٚ.. ًِٔخطٚ 
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 -٣وٜي حُٔؼِْ  -ُظ٢ ٛٞ ك٤ٜخػٖ حُـ٘ش حُظ٢ ط٘ظظَٗخ ٝح.. ٣ليع ٗلٔٚ

كؤَٓف ػ٘ٚ ٓظو٬٤ ك٠خء طِي .. ٝأٜٗخ رؼَٝ حُٔٔٞحص ٝح٧ٍٝ

ٌُٜ٘خ ٖٓ .. ك٬ أٓظط٤غ طلي٣ي ٛلخص حُٔظو٤ٖ.. أػيص ُِٔظو٤ٖ.. حُـ٘ش

ٝا٫ ٫كظِض .. حُٔئًي ك٢ ك٠خء رؼ٤يح ػٖ ػَٝ حُٔٔٞحص ٝح٧ٍٝ

 .ٌٓخ٤ٜٗٔخ ُٝٔخ ٝؿيص ٓٔخإٗخ ٝأٍٟ٘خ  ٌٓخٗخً 

فقد كانت حكاٌاته التً  أسمعها منه ، ٌوم أنتظر قدومه ٌوما بعد    
وعن حكاٌاته .. ٌحكً لً عن معرفته بالمعلم.. حٌن ٌرٌد الحكً ؼرٌبة
قال بؤنه كان ٌخاؾ علٌه فً آخر أٌامه من .. معه على مدى سنوات

لكنه بالفعل أوصله إلى حافة .. وأن المعلم تمادى فً تضلٌله.. الملثم
 .ثم هرب فاقداً إمامته.. االنتقام الهاوٌة حٌنها قرر

حٌن أتذكر أول مرة رأٌته كان بتلك .. لم ٌكن لذلك المتسول سكن محدد
 .وحتى اختفابه ظل بها.. الرقع واألسمال

ٌمد ٌده .. مكتمل التكوٌن ال ٌكبر.. كؤنه ولد بالٌا.. الٌوم أتذكر هٌبته  
فً آخر مرة قال لً بؤن رسول .. وشفتاه تهذران بالكثٌر.. للعابرٌن

حذرنً من .. الُصلٌحً صاحب الكتب سٌؤتً ألخذ الكتب وما نسخناه
ثم نهض من على " إن ثمن الخدٌعة الموت"قال لً .. أنً سؤُخدع 

ًَّ بطرؾ عٌنٌه وعلى وجهه ابتسامة لم الدكة  ٌنفض ٌدٌه  وهو ٌنظر إل
 .    أنسها 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 19 

ـٗ  تٍد اٌٍــَـّ
 

 

ـ٤ٖ ٓظوخر٤ِٖ ٖٓ كٞح٤ٗض      لــَـّ َٛ كخُٗٞص حُٔؼِْ ٛٞ حُؼخ٢ٗ ر٤ٖ 

حه٤ٖ ٍَّ ـــزخص ٓٞم حُؼطخٍس.. حُٞ ٤ُ٘ظ٢َٜ ٓغ ريح٣ش ٓٞم ، ػْ طزيأُ ط٘ؼُّ

َِّ .. حُٜخؿش.. ػْ حُِٔق.. حُطؼخّ ٙ ُٓٞم ح٬ُٔف.. حُزـــ ٍُ ا٠ُ ٤ٔ٣٘ٚ .. ٣ـخٝ

..  حُِّ٘لخّ   ٝهِلٚ. .ا٣وخُع ٓطخٍم حَُليَّحى٣ٖ حُٜٔخكزش ٧ٛٞحطْٜ حُِٔلٞٗش

ــَيٍ  َٔ   ً٘ض    ٌٌٝٛح..  حُؼز٤ي   ٓٞم ..  حُزوَ   ٓٞم ..  حُو٘ذ   ٓخكش ..  حُـ

ٓخً    أًظ٘ق  ْٞ َْ    ٣ّٞ   رؼي   ٣ــَـ   .  ٣ٞٓخً    طو٤ِظٜخ ك٢ أٍٝىس ٛ٘ؼخء   هي   أًٖ   ُْ   ػٞحُ

    

    ٢ٗ َُ .. ٚ ؿخٍهخً رٜٔظٚأٍهزُ .. ك٢ أٍٝ أ٣خ٢ٓ رخُلخٗٞص ًخٕ حُٔؼِْ  ٣َُل٤ِّ

َُ رَٔحهَزش كًَش حُٔخٍس هخٍؽ حُلخٗٞص.. ٌٜٓ٘ٔخً ك٢ ٓخ ر٤ٖ ٣ي٣ٚ .. أَٗ٘ـ

َٕ هي ٍكغ ٝؿَٜٚ.. ٣ُؼ٤ُي٢ٗ ٛٞطُٚ ً  ..رؼي إٔ ٣ٌٞ َُ ا٢َُّ ٓزظٔٔخ ُظِىحَى .. ٣٘ظ

َِْؽ ٓخ رٜخ .. طِي ح٧ىٍحؽ: ك٤ٜ٘خ أػَُف أٗٚ ٤ٓظليع .. حرظٔخٓشُ ػ٤َ٘٤ٚ أَه

ْٝ . طَط٤زَٜخ ػْ أػْي .. ٖٓ ٍهٞم ٍٝٝم .. أػْي طَط٤َذ ه٘خ٢ٗ حُٔيحى:أَ

حع حٗوِٜخ ا٠ُ ٓٞهغ آهَ.. ٝأٝح٢ٗ حُٔوخٍُ ٝح٩رََ ََ ٣ٝٞٓخً . ًٌُٝي ح٤َُ

ـــزَؼٚ ْٛ ًُظُذ: "ػخ٤ٗخً ٤٘٣َ ا٢َُّ رب ٝأػي .. طِي ح٧ٍكق أٍِٗ ٓخ رٜخ ٖٓ 

ُْ ٓ٘ـؼخً . طَط٤زَٜخ رؼي إٔ أًَٔ ٜٓٔظ٢ أطـٚ  ًخُـَٝ حُٜـ٤َ .. ٣زظٔ

ٓخً رؼي ٣ّٞ أًظُ٘ق . أػخٝى َٓحهزش حُٔؼِْ.. ٠ ٓطق حُٜ٘يٝمأهزُغ ػِ ْٞ ٣ــَـ

  .أطليص ٓغ ٌٛح حٌُخثٖ حُـ٣َذ ح١ٌُ أكزٚ ..   أٓظؤٗٔٚ رؤ٢ٗ 

 
أٛزق ػخ٢ُٔ .  كخُٗٞص حُٔؼِْ ٝٓخ طلظ٣ٞٚ أىٍحُؿٚ ٍٝكٞكٚ ٝأٝػ٤ظٚ     

َٔٔضُ  ٝٓخ  ..ٓلظ٣ٞخص ح٧ٍكق.. هٞح٣ٍَ ح٧كزخٍ.. رظلخ٤ِٛٚ حُٜـ٤َس أُ

.. أٝح٢ٗ حُٜٔؾ ٝحُؼـ٤ٖ ١ً حَُحثلش حُ٘لخًس طلظ٣ٞٚ طِي ح٧ىٍحؽ ٖٓ

٤ُــٍٞ.. ِهـــزخء ح٤َُحع ِٝػ٤يحٕ حٌُظخرش ُّٔ .. أٝػ٤ش ح٩رَ ٝحُٔوخٍُ ٝحُ

  ح٧ىٍحؽ   ٓلظ٣ٞخص ...  ه١ٞ٤ ..  ٛـ٤َس   ٗلَحص   أىٍحؽ ..  ٓٔخك٤ن ِٓٞٗش

لم   . رؼي ٓيس ؿِءحً ٖٓ حٌُٔخٕ   ٗل٢ٔ   ٝؿيص ..  حٌُز٤َ   ٝحُٜ٘يٝم   حُٔل٤ِش 
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تكن محتوٌات الحانوت تحتاُج كــُــلَّ ذلك الترتٌب، لكنها حٌلة المعلم 
 . فً أن ألم  بكل تفاصٌله الصؽٌرة

 

٠ًَٔ    ؿ٢ٔٔ   أ٤ٛذ   ح٤ُِخ٢ُ   اكيٟ   ك٢    ..  ٗي٣يس ٫ أػَف ٓززٜخ   رُل

..  ُِٓ٘٘خ ا٠ُ  رل٠ٍٞٙ   حُٔؼِْ   خكخؿؤٗ ..  أ٣خّ   ُؼيس   حُوَٝؽ   ٖٓ   أ٢ٓ   ٓ٘ؼظ٢٘ 

ََ    ػْ ..  حكظ٢٘٘٠ ..  أؿط٤ظ٢   ٖٓ   ٠ٜٗض  ََ    رَْؼــؼــَــ ً  ..  ٍأ٢ٓ   ٗؼ   ٝٛٞ   ٛخٓٔخ

  : ًل٢   أٛخرغَ    ٣يحػذُ  

  . رخكظوخىى   ٗؼَصُ    ُوي ..  حُٜـ٤َ   ٛي٣و٢   ٣خ  - 

 ً ـٚ ػ٠ِ  ٝحٟؼخً .. ٝٛٞ ٣ُؼ٤ُي٢ٗ ر٤ٖ أؿط٤ظ٢ ..حػظٌٍص ُٚ ٓظِؼؼٔخ ًلــَـّ

َٔلُض ك٢ ػ٤٘٤ٜخ أَُــَــوخً ٝحرظٔخٓشً ٤ٍٗوشً .. ؿزٜظ٢ ٓليػخً أ٢ٓ حُظ٢ ُ

ٚ ح٧كََف : ط٢٠ُء ٬َٓٓلٜخ ُٔ ًٍَ ٖٓ ٝػٌظٚ ٓؤػِ ْٞ رؼي إٔ ٣ُ٘ل٠ َؿــ

ٜخ َٔ َٖ حُِهخٍف ٝط٣ِٜٞ٘خ أ٠٣خ .. ٍٝٓ .. ٝإ أطوٖ ًُي  ٓؤىٍرٚ ػ٠ِ  ٗو

َُ  :  ٓيحػزخً    ٝهخٍ   ٗل١ٞ،   ؿٜٚرٞ   حٓظيحٍ   ػْ. هي ط٘لُؼٚ ك٢ هخىّ أ٣خٓٚ   حُـي٣

ِْ    طَؿذُ  ًَ٘ض    إ   ا٤ُي   أطليَّعَ    إٔ   ر٢  ـ طَى رؼٞ حُلخًٜش .  ًُي   رظؼِــُـّ

٠٠ٓٝ .  

َُ  ..  ا٠ُ حُلخٗٞص    ُػيص   أ٣خّ   رؼي        ٞطٚ   ػ٢َِّ    ٤ُ٘٣ َٜ   رلظق   حُٜخىة   ر

ُْ    ح١ٌُ   حُٜ٘يٝم  َْ    ذُّ أطل :  ػ٤ِٚ   أؿِ ـ ِْ    طؼِــُـّ ــ ْٓ     ؟  حُلَٝف   ٍَ

ُِّ ٍأ٢ٓ ٓزظٔٔخً  ْٖ ٓخ ػ٢َِّ هُٞٚ، ٝٝؿيط٢٘ أَُٛــ هخٍ ٝهي ُٔؼض .. ُْ ٣ظز٤

َِْؽ حَُِٞف ح٧ٓٞى: ػ٤٘خٙ ٝحطٔؼض ٓٔخكش حرظٔخٓش كٔٚ أ٢ٍٗ ٤ًق .. اًحً حه

ٝطِي ٢ٛ .. ًُٝي ٛٞ ٝػخُء حُـ٤َْ ُوي أػيىطٚ ُي رخ٧ْٓ.. ٓظلظ٠٘ٚ

  .٤ٛخ ٓخًح ٓظُٜ٘غ ٣خ ٛي٣و٢ حُٜـ٤َ؟ ..٣َحُػــي

ُْ    ٓطقٌ    ُٚ   أٓٞى   ُٞف   ٓغ   طؼخًٍض ََ    ًخٕ ..  أِٓ   طل١ٞٚ   إٔ   ٖٓ   أًز

ُْ    هٜوَٚ  ..  ًٍحػ٢  ٍَ  :  ٝهخٍ ..  ٓلخ٫ٝط٢   ٣ظخرغُ    ٝٛٞ   حُٔؼِ   ؿٞح١ٍ   ا٠ُ   طؼخ

  .  ُٛ٘خ 

 

رُِّض ػ٠ِ أٍٝ حُلخٗٞص  ََ ٌٛٙ ٢ٛ حَُٔس ح٠ُٝ٧ حُظ٢ أٓٔغ هٜوٜظَٚ ٝٛٞ ٣ُ

ْْ .. ٗخ٢ُ٘ٝ َُٞكــي: هخٍ.. ٝرؼي إٔ ؿِٔضُ .. رؤٛخرغ ًلٚ ح٠ُ٘ٔ٤ُ حؿِ

َىُٙ ك٢ حُٜٞحء. ٓظَرؼخً  ََ َغ حَُِٞف ػ٠ِ أٓلَ .. أَٓٔي رٌٍحػ٢ ح٣٧َٔ كَ َٟ ٝ
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حكٚ .. أ٬ٟػ٢ َٞ   ح٥ٕ   ٣ٌٔ٘يُ  :  ٝهخٍ ..ػْ ٟٝغ أٛخرغ ًل٢ ػ٠ِ أػ٠ِ َك

حِػي   حُظوخ١َ   ََ   .  حريأ   ٤ٛخ ..  حُـ٤َ   ٝػخء   ٖٓ   حٓوٜخ   ر٤ُٔ٘خى،   ٣َ

 
ُٕ أٗل٢ ر٤ٖ ٍحثلش حُِٞف ٍٝحثلش حُٔؼِْ ك٤ٖ ؿُِٔض ٬ٓٛوخً        طوخٍ

ُٕ ٓطق ًُي حُِٞف.. ٍحثلش حُـ٤َ ٗلخًس.. ُٚ هــُــ٢ ٓخ : أػـز٢٘ ُٔؼخ

ُْ أًٖ أػَُف ٓخ .. ًُي رؼي إٔ ُٔق طَىى١هخٍ ٢ُ . ٤ٛخ ٫ طظَىى.. ط٣َي

حع ػ٠ِ ٢ٓٝ حُِٞف حُٜو٤َ ٧ٍٟ .. ٣َُ٣ُيٙ ٢٘ٓ ََ ـشَ ح٤َُ ــ٘ــَـّ ِٓ ٟٝؼُض 

َُ ٬ُٗل٘خء   ٛي٣و٢   ٣خ   ريأص   هي   أٗض   ٛخ :  هخٍ ٓزظٔٔخً .. هطخً أر٠٤خَ ٤ٔ٣

  .  ًٍَ ..  هط١ٞــَــي   ٗوٖ   ك٢   حٓظَٔ ..  حُٜـ٤َ 

   ٢ٜ٘ ؿَّ ٍَ   ٕ أ   َٝ   ح٤ٔ٤ُٖ   ٖٓ   طزيأ   ٓظـخٍٝس   هط١ٞ ..  رخُـ٤َ   ٣َحػ٢   ٓو٢   أًَ

  :  ٣وٍٞ ..  أػ٬ٙ   ٝكظ٠   حُِٞف   أٓلَ   ٖٓ   هط١ٞ ..  حُ٘ٔخٍ   ٝكظ٠ 

  . ٓٔظو٤ٔش؟   أطَحٛخ  - 

  !. أػَف   ٫  - 

ٜخ  -  ْٔ ٍْ    ح١ٔ   . ؿي٣ي   ٖٓ   ٝكخٝ

  : حُٔؼِْ   ٛ٘ؼٚ   رٔخ   أهزَطٜخ ..  ُِٞفح   ٓغ   ٓـخَٓط٢   ٢ٓ٧   ك٤ٌضُ 

  .. ٣َٝحػخً    ُٞكخً    أٛيح٢ٗ   ُوي  - 

َْ    أُْ  -  ٌَ    رؤٗٚ   ُي   أه   ..  ٤١ذ   ٍؿ

  .  رٌٍحػ٤ٜخ   ١ٞهظ٢٘   ٝهي   ٝؿَٜٜخ   حكظ٠٘ضُ  ..  ٍَٝٓٝ   رـزطش   هخُظٜخ

                                      * * * 

 

.. أكِْ ١ٞحٍ ٢ِ٤ُ ٜٝٗخ١ٍ رؤٌٗخُٜخ.. طِي حُوط١ٞ أٟلض ُـُـؼزظ٢     

ـََ ِّٜ ُُ أٌٗخ٫ً ٓظ٘خ٤ٛش حُ َِ .. طظٞحُُي رٌؼَس ك٤ٔخ ر٤ٜ٘خ، ًُ٘ض ٓؼ٤يحً ٢ٛٝ طُز

ٓخً رؼي ٣ّٞ أٜٗخ .. ٓؼِؼخص ٝأٌٗخٍ أهَٟ ٓظيحهِش.. َٓرؼخص ْٞ ٧ًظ٘ق ٣ــَـ

َٚ هط ..أٗزُٚ رٔظخٛش ريٕٝ كيٝى ٢١ٞ حُظ٢ أؿيص أٓظط٤ُغ إٔ أٝؿِّ

ََ َٓرؼش ًخٕ .. حٓظوخٓظٜخ ك٢ حطـخٛخص ٓوظِلش ٧ٗظؾ أٌٗخ٫ً ؿي٣يس ؿ٤

ٓخً رؼي  ..حُٔؼِْ ٣َحهذ حٜٗٔخ٢ً كظَ٘م حرظٔخٓظُٚ ٖٓ ٝؿٜٚ حُط٣َٞ ْٞ ٣ــَـ

٢ٗ ًِٔخ أٝؿُِض ك٢ حُظ٬ُػذ رخطـخٛخطٜخ ٝٓيٟ هَُرٜخ ٝرُؼيٛخ َُ .. ٣ّٞ طزٜ

ُْ ك٢ ٓو٤ِظ٢ أٌٗخ٫ً ؿي٣يس ُّ ٬٤ًُ .. أ٤ُٔٓض أٍٓ رَ ٝط٢ٍِٗٝ ح٧ك٬



 

 22 

َْ    ا٠ُ   ُظل٢ِ٘ٔ ْٖ    أ٣٘ٔخ ..  حُٔل٣َش   ٝح٧ٌٗخٍ   حُوط١ٞ   ٖٓ   ػٞحُ ٍَ    أًــُــ ٟ  أَ

  ََّ ىَ    ك٢ُٞ   ٓخ   ًــُــ ََّ َُ    هط١ٞ   ٓـ   أٌٗخ٫َ    ُظــُــ٘ظؾَ    ٝطظزخَػــيُ    طظيحَهــ

  .  ٓيٛ٘ش 

ُْ أًٖ هي ٍأ٣ُض .. ُٔؼِْ ػَ٘ي ٓـ٤ذ ْٗٔ أكي ح٣٧خّ حٛطلز٢٘ ح    

َٓٗخ كٞم ٓيهَ َٓٛٞف رؤكـخٍ ِٓٔخَء، .. ٓٔـيحً ٖٓ حُيحهَ ٣ٞٓخً 

َِّ ُّ أكـخٍ ػخ٤ُش.. ػزَٗخ ر٤ٖ َٜٓحَػ٢ رخد َٛ أ١َ ػ٤ِ٘خ .. ٣ؼِٞٙ هٞ

ـ٠ً .. ٢ٓٝ ؿ٬ٍ ػظٔش حُٔٔخء.. ٓز٠ً٘ أر٤ٞ ٌف ٓـطــَـّ َْ ٣ل١ٞٚ ٛ

ََّ ريحه٢ِ طِي رَ أكززُض .. حػظويص أٗٚ ٓٔـُيٙ.. رؤكـخٍ ٓٞىحءَ  إٔ طظ

َْ ح١ٌُ ٓخٍ رخطـخٙ رخد ٣ظَِٔ ٓ٘ٚ ٟٞء.. حُو٘خػش ٜٓخر٤ق .. طزؼض حُٔؼِ

٧ٗخّ ٣ٜظِٕٝ .. أ٤ٖٗ ٨ٔ٣ حُل٠خء.. ٍٝحثق ٤ًُش.. ٝٓٔخٍؽ ٓؼِوش

ــشَ أٍٝحٌم ر٤ٖ أ٣ي٣ْٜ َّٔ ف .. ٝػــَــ َُ ِجض رؤك ُٓ ٣ٔظ٘يٕٝ ػ٠ِ ُؿــيٍحٕ 

ٓوَٓخص .. ٝهض ٝحكي ٝآهَٕٝ ك٢ ىٝحثَ ٣ٜظِٕٝ ك٢.. ِٓٞٗش ٓظيحهِش

.. أٓوٌق ٓ٘وٞٗش رؤُٞحٕ ُح٤ٛش.. ر٠٤خء ٣ًَٝش ػ٠ِ حُـيٍحٕ حُؼخ٤ُش

ط٘زٚ طِي حُوط١ٞ حُٔظٞح٣ُش حُظ٢ .. ٛلٞف أػٔيس طَْٓ أٌٗخ٫ً ري٣ؼش

 .طظٌٍَ ًِٔخ َٓٗخ ر٤ٜ٘خ.. أؿيص ط٤َُٞي أٌٗخُٜخ

ٍْ ٖٓ حُٔظخٛخص      َّ ػخُـَـ ػوٌٞى ٓظيحهِش طلَٔ رؼ٠ٜخ .. ٝهلض أٓخ

ٌٍ .. خً رؼ٠ ًٞس ك٢ ُػٔن حُٔٔـي ٝهي حكظ٘يص ح٧ُٞحٕ ٝح٧كَف ٝح٧ٌٗخ

ً .. ٝهق حُٔؼِْ ٓظٔظٔخً ًخُٔٔلٍٞ.. ػ٠ِ كٞحكٜخ ٍِ ٓخ .. ٝهلض ٓظ٤ٜزخ ُْ أى

إ ح٣ٌُٖ آٓ٘ٞح ٝح٣ٌُٖ :"ٓٔظَٔحً ك٢ ٬ٛطٚ.. أطخرغ حُٔؼِْ.. ػ٢َِّ كؼِٚ

لخً ك٬ ٛخىٝح ٝحُٜخرجٞٗٞحُٜ٘خٍٟ ٖٓ آٖٓ رخهلل ٝح٤ُّٞ ح٥هَ ٝػَٔ ٛخُ

٤ُؼٞى ٫ٓظوخٓظٚ ،ٓخٍ رَأٓٚ ا٠ُ ح٧ٓخّ ".. هٞف ػ٤ِْٜ ٫ٝ ْٛ ٣لِٕٗٞ

هَ ٛٞ هللا :"٢ِٜ٣ رٜٞص هل٤ٞ،ػْ ٣ًَغ ٓخؿيحً ٤ُٔظو٤ْ ٖٓ ؿي٣ي

ػْ ١ٜٞ٣ " ُْٝ ٣ٌٖ ُٚ ًلٞحً حكي* ُْ ٣ِي ُْٝ ٣ُٞي* هللا حُٜٔي * أكي

: ث٬ً ٤ُـؼْ رَُٛش ػْ ٣ِظلض ٤ٔ٣٘خَ هخ.. ًٍَ ًُي َٓحص.. ؿخػ٤خً ٤ُٔـي

رؼي ُلظخص ٓٔؼض ٛٞطخً .. ػْ ًٍَٛخ ك٢ حُـٜش ح٧هَٟ.. ح٬ُّٔ ػ٤ٌِْ

َٖٓ ك٢ .. كخىحً ٖٓ ُػٔن حُٔٔـي ٣يػٞ حُـ٤ٔغ ٬ُِٜس  ََّ طَى ًــُــ

ٌِٗٞح ٛلٞكخً هِق .. ٓخٍػٞح ٣ظٔخروٕٞ.. حُٔٔـي ٓخ ر٤ٖ أ٣ي٣ْٜ

ـٚ أًزَ"٤َُطلَغ ًُي حُُٜٞص حُلخى ٖٓ ٓويٓش حُٜلٞف .. رؼ٠ْٜ ". حُِــَـّ
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٣َىىٕٝ رٍٜٞص .. ٣ٌٍَ حُـٔٞع ٓخ ٣ٜ٘ؼٚ ٛخكذ حُٜٞص حُلخى

ُْ أًٖ هي .. ػَكُض ك٤ٔخ رؼُي أٜٗخ ٬ٛس ٓـ٤ذ حُْ٘ٔ..  .. ؿٔخػ٢ ٤ٜٓذ

ََ أ٢ٓ ً٘ض أٍٟ ًُي حُٔئًٕ .. ُْٝ أىهَ ٓٔـيحً .. ٍأ٣ُض أكيحً ٢ِٜ٣ ؿ٤

  خؿ٣٢٘ .. رؤ٤ًٗٚ   ًل٤ٚ   ٫ٛوخً  ..  ٓجٌٗظٚ   أػ٠ِ   ٖٓ رخد حُلخٗٞص ٣طٞفُ 

ًُي   ٖٓ   ٣ٝوَؿٕٞ   ٣يهِٕٞ   أٗخٓخً   ٝأٍٟ ..  َٓطلغ   رٜٞص   حُٔٔخءَ  

  .  ريحهِٚ   ٣يٍٝ   ٓخ   أطو٤َ   ُْ   ٢ٌُ٘ ..  حُٔٔـي 

  إلى   الصؽٌر   صدٌقً  ٌ ا   هٌا كان المعلم فً كل مرة ٌمسك بٌدي وٌقول 
ـه   بٌت  وع عمن ٌكون وكنت أسٌر جواره وأنا أبحث بٌن الجم .  اللــَـّ

وقد .. أو صاحَب الصوت الحاد.. قد ٌكون المعلم.. صاحب ذلك البٌت
لكنً فً النهاٌة .. أدخُل ألبحث بٌن تلك الجموع.. ٌكون شخصاً آخر

 .هكذا كنت.. أجزم بؤنه المعلم
يٍحٕ  ـُ ُّ حُ َُ هط١ٜٞخ.. أُٞحٗـُـٜخ.. طٔل٢َٗ ٍٓٞ .. ٓوٞكٜخ. طيحه

  ا٫   ٤ُْ   ح٧ٓٞى   ُٞك٢   ػ٠ِ   هط١ٞ   ٖٓ   ٗوٖأُ    ٓخ   ٧ًظ٘ق رؤٕ.. أػٔيطٜخ

يٍحٕ   هط١ٞ ُٝهخٍف طِي   ٓل٢٤   ك٢   هطَس  ـُ   .  ٝحُٔوٞف   حُ

َْ .. ك٤ٖ أٗخٍ ػ٢َِّ ًحص ٣ّٞ.. ُْ ٣ظ٢ًَ٘ حُٔؼِْ ٢ٌُُٞٛ    ٍٓ ٍَ إٔ أكخٝ

ََّ ٛٞص ًَٝ ًِٔش ٢ٛ : ك٢ حُزيء ُْ أكْٜ هُٞٚ.. طِي ح٧كَف إ ًــُــ

ََّ ٢ٗء.. ُلَفٖٓ ط٣ٌٖٞ ح ٌٌٝٛح أىه٢ِ٘ ك٢ . ٝإ حُلََف ٣وظٍِ ًــُــ

  ٤٠٤ُق ا٠ُ أُؼخر٢.. أَٜٗ ٖٓ ٍْٓ ح٧كَف كَكخً كَكخً .. ٓظخٛش ؿي٣يس

  .  ؿي٣يس   ٓظخٛشً  

هخٍ .. رخٌُخى حكظ٣ٞظٚ ر٤ٖ ًٍحَػ٢.. ًحَص ٛزخف ٗخ٢ُ٘ٝ ًظخرخً ًز٤َحً     

خ ًٔ ٠ِ كو١ٌَّ رؼي إٔ ٟٝؼظٚ ػ. ٝأهز٢َٗ رٔخ طَحٙ.. هِذ أٍٝحهٚ: ٓزظٔ

ْٓ ُٝٗوٖ ػ٠ِ طِي .. ؿِٔض حُوَكٜخء ٍُ حٗ٘ـِض كٞح٢ٓ ك٢ ٓخ 

ًل٢ .. ػ٢٘٤َّ .. ُْ أىٍى رؤٕ حُٔؼِْ ًخٕ ٣َحهُذ ٬َٓٓق ٝؿ٢ٜ.. حُٜللخص

ََ ًُي حُٔلَ.. ٢ٛٝ طوِذ ٛللخطٚ َٖٓ ٣ُٜ٘غ ٓؼ .. أ٣وُ٘ض رؤٕ حُٔؼِْ ٛٞ 

ٌُٖ ٣زيٝ إٔ  .. ــٚٝإٔ ٌَُ ٓ٘خ ٓظخٛخطِــٚ ٝأُؼخرَ .. ك٤ٖ ٣ُٜ٘ٔي ك٢ ُح٣ٝظٚ

َُ ٓلَحً  .. ٧ٟز٢ ػ٤٘٤ٚ حُظ٢ ًخٗض طَٛي٢ٗ.. ٍكؼض ٝؿ٢ٜ.. أُؼخرٚ أًؼ

  :رخى٢ٍٗ رخٓٔخ

 !  ٍأ٣ُـــي؟   ٓخ   ٛخٙ  - 
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ٌٚ    ٣ّٞ   ًحصَ    رٜخ   ؿخء٢ٗ   ُوي ..  أٗخ   ٤ُْ   ٫ :  هُٞٚ   طخرغ   ك٤ٖ   ظ٢٘   ه٤ذ ٗو

  .  ح٤ُّٞ   كظ٠   ٣ؼي   ُْ   ٌُ٘ٚ ..  ٧ٗٔوٚ ُٚ ٗٔوش أهَٟ

ؿَهض رلٞح٢ٓ ٖٓ ؿي٣ي ك٢ .. طَى  ٢ُ ك٣َش طٜلق طِي ح٧ٍٝحم

.. ىهش ٍْٓ كَٝكٚ.. رٜخء طِي ح٧ُٞحٕ.. كٞح٤ٗٚ حُٔئ١َس ُٜللخطٜخ

ً ٣ؤط٢ ٖٓ أهخ٢ٛ ٗل٢ٔ أطٔخ٠ٛ ك٢ ٛللخطٚ ٛللشً رؼي  ..أٓٔغ كي٣ؼخ

ٌٍ ٣لظ٢٘٣ٞ.. أهَٟ ـَق : ٝٓئح ُْ إٔ أطٜلــَـّ . ٌٛح حٌُظخَد؟ُٔخًح أٍحى حُٔؼِ

َُ رخُظــّـ٤ٚ ٝطِي حُِهخٍف ٝح٧كَف طظيحهَ .. كٞح٢ٓ طٌٝد.. أُٗؼ

: أٓؤٍ ٗل٢ٔ.. ٝٓخ ػ٤ِٜخ.. ُظل٢َٗ٠ كَُٝف ُؿيٍحٕ حُٔٔـي ٝٓوٞكٚ

زَّْض ك٢ ٌٛٙ حُٜللخص؟ ُٛ ػـِص ػٖ حُلَٜ ر٤ٖ .. َٛ ُؿٔؼض ٝ

ٍُ ر٢ٌ٘ٛ ك٤ٖ.. ريح٣خطٜخ ٜٝٗخ٣خطٜخ ْٕ ًؤٗٚ ٣وَأ ٓخ ٣يٝ خرؼٚ أٛ   ٫ٓٔض   ًخ

  : هخٍ ٓٞح٤ٓخً  .. ًل٢ 

ٍَ    رـِءٍ    طزيأَ    إٔ   ٣ٌٔ٘ي .  ٛـ١َ٤   ٣خ   ػ٤ِي   ٫  -    . ٛللش   أٍٝ   ٖٓ   ٛـ٤

  !. أٛ٘غ؟   ٓخًح  - 

  . حَُم   ٛللخص   ػ٠ِ   طٌظزٜخ   ٝأٗض   طظٜـخٛخ   إٔ  - 

    

ََ ٖٓ .. أطـْـِـَـلـْـُض حُؼي٣َي ٖٓ ٛللخص حَُهٞم ٝحٍُٞم     أٍهض حٌُؼ٤

ػ٠ِ حَُٔء إٔ ٣ُـ٤َي حٓظويحّ أىٝحص .. ٫ طٌل٢ حَُؿزش: هخٍ ٢ُ.. حُٔيحى

ََ ٓخ ٣َحٙ ٓ٘خٓزخً ٩ٗـخُ ٓخ ٣َُ٣ي.. ػِٔٚ ََ ػ٠ِ .. ٝإٔ ٣ُيه ٝإٔ ٣ؼٔ

  حُظ٢   حُو٤خ٫ص   ٝطِي ..  ِٓحٝؿش ٓخ ر٤ٖ ٣ي٣ٚ ٝٓخ ٣ؼظَٔ ك٢ ط٬ر٤ذ ًٛ٘ٚ

  ُْ ََ    ط٤ٜ ٤ُ    ٍَ   .  ػوِٚ   رخ١ٖ   ك٢   ٜٗخ

َّ كَٗخص حُٞرـْــَ حُ٘خػْ      ٓظ٠ أٟـ٢ ػ٤ِٜخ ٝأ٤ِٜٓخ .. ػ٢ِ٘ٔ حٓظويح

ـٖ حُزٞٙ ػ٠ِ ٛللش ٤ٓظش كؤِٓئٛخ رخُل٤خس.. رولش ِٓ .. ٝٓظ٠ أٍحهٚ 

٘ـَٔ٘ٔخص ىه٤وش ُٓ َّ حُٔوخٍُ ُ٘وٖ  ُّ ٍإٝ ٖ حُُؼٞى.. ٝأ٣ٖ أؿَ ِٓ ..

حعح ََ َُ طِي حُٔٞحثَ ٧هَؽ أُٞحٗخً ؿي٣يس.. ٤َُـ ٍَ    ٢ُ   أ١ِن ُوي ..  ٓوخى٣   حُو٤خ

دَ    إٔ   ك٢  َِّ   .  أٍحٙ   ٓخ   أؿ

                                              * * * 
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ََ حُ٘وٕٞ ػ٠ِ ٍٝك٢     .. ك٤ٖ رِـض حُؼخَٗس ٖٓ ػ١َٔ حًظ٘لض طؤػ٤

ُٕ ٛخُٗغ ًــُ  ٌٞ٣ ٖٓ َُ َِّ ًُي حُٔلَ ػ٠ِ ٛللخص طِي حَُهٞمأطو٤ .. ــ

ُِٓؽ .. ػ٤٘خٙ ٝٛٔخ طظخرؼخٕ ط٤َُٞي طِي ح٧ٌٗخٍ.. حٍطـخف أٛخرؼٚ

٬ُٓٓق ٝؿٜٚ ك٤ٖ ٣ُـــٌَٔ ٛللشً .. طو٤ِٜخ ك٢ ًٛ٘ٚ هزَ ٗوٜ٘خ ..ح٧ُٞحٕ

  ٣ِحٍ   ٫   َٛ   طَٟ ..  حُٜـ٤َس   حُظلخ٤َٛ   طِي   أٗظؾ   هِزُٚ ح١ٌُ.. رؼي أهَٟ

  ُٞ ؿٞى   ٣٘ز ُٞ   ..  حُٜٔلق؟   ٌٛح   ٓظخٛخصِ    طٌٖٔ   ٍَٝكٚ   إٔ   أّ ..  ك٢ حُ

ٍَ ٓٔظل٤َ  ٝإٔ .. ٝح٤ُّٞ أطًٌَ ٤ًق طؼُِٔض ٖٓ ًُي حُٜٔلق إٔ حٌُٔخ

َٚ ٛٞ ح٫ًظٔخٍ ْٝ ٌٌٛح ط٤و٘ض.. حُ٘و َُ ٓخ ٛٞ أؿَٔ.. أَ .. ٝأٛزلض أٗظظ

َّ ُلظش إٔ أؿَي ٓخ ٣ُـِـ٢ ه٘خػخٍص ً٘ض أ ػظوُيٛخ كو٤وشً أطٞهغ ك٢ ًــُــ

ْٝ ٜٗخ٣شً ٓخ رؼيٛخ ٜٗخ٣ش.. ٓطِوشً    .أَ

ــذ      ٓؼَ ٓٞم حُؼطخ٣ٍٖ .. ُْ ٣ٌٖ ُٓٞم حٍُٞحه٤ٖ رخُٔٞم حُٔظ٘ؼِّ

ـ٤ٖ ًٔخ ُٞ أٜٗخ ط٘خٓوض .. حُٔـخٍٝ لــَـّ َٛ كلٞح٤ٗظٚ حُٜـ٤َس طظوخرَ ك٢ 

رٌَ٘ ٝكـْ ٝحكي ريح٣ش ٖٓ ٓٞم ح٬ُٔف ٝحٗظٜخء رٔٞم حُؼطخٍس ح١ٌُ 

ٛخ كخٗٞص ٫ ٣ظـخُٝ  َُ ََ كخٗٞطخً أٜٗ آٍ )ػيُى كٞح٤ٗظٚ ح٫ػ٢٘ ػ٘

ح١ٌُ ٫ ٣وظُِق ػٖ ؿ٤َٙ ٖٓ طِي حُلٞح٤ٗض حُٜـ٤َس ( ٓؼ٤ٞ

ٍَ كخٗٞص ًخطذ ػيٍ حُٔي٣٘ش ًخٕ ُٚ ٓخ .. حُٔل٤طش ا٫ إٔ ٓٞهَؼٚ ؿٞح

ٙ ُِ ـ ُّٚ ك٢ .. ًٕٝٞ ح٩ٓخّ ٣ََٓ ا٤ُٚ ٓخ ٣٘ٔوٚ.. ٤ٔ٣ُـّ طِي حُلٞح٤ٗض طـ

ْٝ إٔ طؤط٢َ ا٣وخػخص ٓطخٍم .. ٘خ أٝ ٛ٘خىٛٔض ىحثْ ا٫ ٖٓ ٛٞص ٛ أَ

َٖٓ ك٤ٜخ ر٘ٔن حٌُظذ.. حُليحى٣ٖ ٖٓ رؼ٤ي ر٤غ .. ٗوٖ حٍُٜٞ.. ٣٘٘ـَ 

.. ٓوخٍُ ٝه١ٞ٤.. ٣ٍِٖ.. ح٤َُحع ٝحُؼ٤يحٕ.. حٍُٞم ٝحُٔيحى ٝحَُهٞم

  . حُلزخًش ٝحُظـ٤ِي

ًُ٘ض هي ٝػ٤ض .. ٠ٓض حُٔ٘ش حَُحرؼش ٌٓ أُلوظ٢٘ أ٢ٓ رلخٗٞص حُٔؼِْ    

ظَ حُٔؼِْ ٝأ٢ٓ .. هخٛش ٓٞم حٍُٞحه٤ٖ.. ٝأٓٞحهٜخ.. ٗٞحٍع حُٔي٣٘ش

ٖٝٓ ه٬ُٜٔخ أطؼَُف .. ٛٔخ حٌُِحٕ ٣ِ٣يحٕ ٖٓ ٓؼخٍك٢ رٔخ ٣يٍٝ ك٢ُٞ

ك٢ حُلخٗٞص أٓظٔغ ا٠ُ .. ػ٠ِ ٓخ ٣ل٢٤ ر٢ ٖٓ طـ٤َحص ٖٝٓ ٓؼخٍف

ٜخ كٍٞ ٓخ ريأص أطؼِٔٚ ٖٓ هط١ٞ ٝٗؤًِٖخص حُ ُٔ .. ٔؼِْ حُو٤ِِش ٝٓؼظ

ْٝ إٔ ٣َٜق ٢ُ كخَٗٞص أكيْٛ ٝٓٞهؼٚ ٝٓخًح ٓؤهٍٞ ُٚ ك٤ٖ أِٓٔٚ ٓخ  أَ

  ك٢ِ٘ٔ ا٤ُٚ ٖٓ أٍٝحم
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ــ٘ـْـَؼــخءَ      َٛ ٍُ ٖٓ كَٝد ػ٠ِ  كظ٠ .. ُْ أًٖ هي ٝػ٤ض ُٔخ ٣يٝ

ٌَ ٖٓ رؼ٤ي.. ٤َس ًُي ح٤ُّٞظٜ .. ٓخ ُزغ إٔ حهظَد ..ُلظش طؼخ٠ُ  ٛي٣

ُْ ٌٓػٍٞحً  ـش حُلخٗٞص.. ٜٗٞ حُٔؼِ .. هلِ رولش ؿ٤َ ٓؼٜٞىس ا٠ُ ِىًــَـّ

ََّ ٣ـِوٕٞ كٞح٤ٗظَْٜ.. حٍطلؼض أٛٞحُص ؿ٤َحٗ٘خ أٗخٓخً ٣ظيحكؼٕٞ .. ٍأ٣ض حٌُ

سً ٝؿُْٜٞٛ ََ ـ َؼلــَـّ طـخٙ ٓٞم حٌَُ ٣ؤط٢ ٖٓ ح.. كخؿ١َ أكٞحْٜٛ.. ُٓ

ٝآه٣َٖ ِٓؼٔش ٝؿُْٜٞٛ .. ٣ظٜخٍهٕٞ رؤٛٞحص ؿ٤َ ٝحٟلش ..حُؼطخٍس

 َٖ كٕٞ .. ٝكئٝٓخً ٝػ٤ٜخً ِٝكَحرخً .. ٣لِٕٔٞ ٌٓخ٤ً ِّٞ ٝحُزؼٞ ٣ِ

حهظطل٢٘ حُٔؼِْ ٖٓ ٓؼ٢ٜٔ .. ٝآه٣َٖ رٔ٘خػَ حُ٘خٍ.. ر٤ٔٞكْٜ

ـٚ ؼـْـَ.. ٫ًَٜٝٓ رخطـخٙ ر٤ض حُِــَـّ ًُ ّْ َٖٓ ٣ٔوــُـ٢ْ ٣ُ .. َُٛٝ٘خ ر٤ٖ أٗخّ  َيح

.. حَُٜف ُْ ٣ؼي ُٚ ٤ٌٓ٘ظٚ.. ػزَٗخ ٖٓ طلض هّٞ حُٔٔـي.. رخ٧هيحّ

َّ ح٧ػٔخٍ.. َٝٛحم.. ٗل٤ذ ىهِ٘خ ر٤ض .. أ١لخٍ ٝٗٔخء ٍٝؿخٍ ٖٓ ًــُــ

ُْ طَٔ ُلظخص كظ٠ حًظع رَٝحثق أؿٔخى حُلخ٣ٍٖ ٖٓ ح٧ك٤خء .. ح٬ُٜس

ٝحُٔؼِْ ..  ٔٔـيحُ   ػ٠ِ   ٣ظيكن   حُزَ٘   ٤َٓ   حٓظَٔ ..  حُٔل٤طش ٝح٧ٓٞحم

ُٝ٘زٌِْٞٗ ر٢٘ء ٖٓ حُوٞف ٝحُـٞع ٝٗوٚ ٖٓ ح٧ٓٞحٍ ٝح٧ٗلْ " ٣َطَ

 ..." . ٝحُؼَٔحص ٝرَ٘ حُٜخر٣َٖ

ُٕ    ٣ئًٕ   ُْ   ٝحُٔـَد   ٝحُؼَٜ   حُظَٜ   ٬ٛس   ٓٞػيُ               ََٓ ْْ    ُْٝ   حُٔئً   طــُـوــَـ

ُّ  ظَ ..  ٬ٛس    :  ؿٔخػ٢   رٜٞص   حُظ٬ّ   ٢ٓٝ     ٣َىىٕٝ   حُ٘خ

  ٌُؼثَـذ    َسب     سٛان   اٌٛجٛدِ    فً   ِا"

 فٍُـمَصذ   سٛان   ٌِٛى   ٚال   وال

 تأسِش٘ا   اٌٛجُٖٛ    سٔد   ٌٗ   َِٓ   ٌا

ـذ   اٌىائٕاخ   جٍّغُ    ٌٚٗ     ذٛدِّ

َجةَ    ٌٗ   َِٓ   ٌا  تزاذِٗ   اٌىّايُ    َٚ

 "ٚذـُسِؼذ   اٌؼثادَ    ذُشمًِ   فٍزٌه   

ُْ    ٣٘ظ٢َٜ    إ   ٓخ    طــْــ ََّ   كظ٠   ٌٌٝٛح ....."  حُٞؿٞى   ك٢   ٓخ "  أكُيْٛ   ٣ُؼ٤يَ    كظ٠   حُ

  :  ٣٘٘يٕٝ ْٝٛ ٣٘ظلزٕٞ   ػْ ..  حُ٘ل٤ذ   ٣ُ٘زٚ   رِلٖ ..  حُلـَ   ٟٞء 

ابُ    ٌا" َّٛ     ػٍٍٕا   ذــُـةْ    ذ

  ..  إٌٍٕا   ٚأظش   ِٚاسدّٕا
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 ػٍٍٕا   ةْ ذُ    ذٛابُ    ٌا   

  ."  ػٍٍٕا   ٚأشفك   ِٚاسدّٕا   

.. ك٢ ٜٗخ٣ش ح٤ُّٞ حُظخ٢ُ حٗظَ٘ هزَ ٍك٤َ حُوزخثَ حُٔـ٤َس رؤ٬ٓرٜخ      

َٖٓ ًخٕ ك٢ حُٔٔـي ََ ؿَٝد حُْ٘ٔ ً٘ض ٝحُٔؼِْ هي .. ط٘خهٚ  هز٤

أرٞحَد حُٔ٘خٍُ ٝحُيٍُّٝ .. ػزَٗخ أُهشً ٝٗٞحٍَع ٓٞك٘ش.. هَؿ٘خ ٓ٘ٚ 

ُٖ حُٔٔخٓغَ .. كخؿَس أرٞرٜخ  ..حُلٞح٤ٗض.. ٜٓ٘ٔش ٬ًٌد .... ٗل٤ٌذ ٣ٌٔ

ُٖ أ١َحف آى٤ٓش َٓص .. أىه٘ش طظٜخػي ٖٓ روخ٣خ أٗوخٝ ٓلَٝهش.. طٜ٘

٣٘ظَ ك٢ ٝؿ٢ٜ ر٬َٔٓق  ..ٌٓٔٔخً ًلٚ كظ٠ ٝهق أٓخّ رخد ُِٓ٘٘خ 

ً رخ٤ًخً .. ١َم حُزخدَ .. ؿخثٔش : هخٍ حُٔؼِْ.. ؿخء ُٛٞص أ٢ٓ ٓظوطؼخ

حر٘ي ؿَ ، حكظل٢ َٝ ًٍَأٗخ ٛؼٜؼش  ْٞ  .ــ

ُٖ    ًٍؼض ..  ُْ طٌٖ ٢ٛ أ٢ٓ حُظ٢ ػَكظٜخ       ط١ٌٜ ..  حُٔؼِْ   ٓخهــ٢َ   طلظ٠

  ٣ظٞهق   ُْ ..  ٓ٘ظلزشً    ١ٞهظ٢٘ ..  ًٍزظ٤ٜخ   ػ٠ِ   ؿخػ٤شً  ..  ٓلٜٞٓش   ؿ٤َ   رٌِٔخص 

  .  حُّ٘ٞ   ىح٢٘ٔٛ   كظ٠   رٌخإٛخ 

َُ حُظ٢ ٍكِض ػٖ حُٔي٣٘ش رـ٘خثٜٔخ رؼي إٔ حؿظخكظٜخ . .ًخٗض طِي حُوزخث

ــِــَــٚ ا٠ُ آخّ  ُٓ ٍُ رلظٟٞ ٖٓ آخّ ٛؼيٙ أر٢ حُلظق حُِٔؼْ ػوذ إٔ أٍَٓ 

ــ٘ـْـَؼــخء ٣يػٞٙ ُِيهٍٞ ك٢ ١خػظٚ أكظ٠ ربرخكش  ..ٝك٤ٖ ٍكٞ.. َٛ

ٖ ٣يَّػ٢ آخٓظٚ  َٓ حُٔي٣٘ش ُِوزخثَ حُٔ٘خَٛس ُٚ، ٣َٗطش ا٣ٜخٍ ٍأّ 

 .ػ٤ِٜخ

ُّ    حهظ٤ي ــ٘ـْـَؼــخء   آخ َٛ    ُ٤ُ َٖ ــ ـَ   أرٞ   ك٤ٚ   كظ٠ ٣َٟ  حُوِؼش   َٓحى٣ذ   ك٢   ٔ

  .    رؼي إٔ ٣ٔظوَ ُٚ ح٧َٓ   ػوخد   ٖٓ ٣ٔظلن    ٓخ   حُِٔؼْ   حُلظق 

  ُٝكِٔض ..  ِٓؼٜخ   ٖٓ   ٝحُيًخ٤ًٖ   ٝحُلٞح٤ٗض حُيٍُّٝ     ٓلظ٣ٞخص    ُٜٗزض 

ُٕ    ٝهــُـ٘ؼض ..  ٝحُ٘ٞحكٌ   ح٧رٞحدُ     حُظ٢   حُيٍُّٝ   ٝأُكَهض ..  حُٔٔخؿي     ٓلخٍ

  .  رٖٔ ك٤ٜخ   ػٜ٘خ   أِٛــُـٜخ   ىحكغ 

ُٖ ح٤َُُٜٞى ُِظو٣َذ رؼي ٜٗذ ٓلظ٣ٞخطٜخ      َم .. طؼَٟض ٓٔخً ََ ُظُل

ـٜذ ا٠ُ ُىٍٝ ح٧ك٤خء حُٔـخٍٝس ٜٝٓ٘خ ك٢ حُيرخؿ٤ٖ  ٝطٔظيَّ أُٔ٘شُ حُِــَـّ

ــ٘ـْـَؼــخء َٛ طلَم ٖٓ رو٢ ك٤خً .. حُٔطَ ػ٠ِ ٓـَٟ حُـ٤َ ح٧ٓٞى ؿَد 

ًُؼَ   ٖٓ   ًز٤َس   َٝٛرض أػيحىٌ .. حٗظَ٘ حُوٞف.. ٝكَ ا٠ُ حُوَٟ حُٔل٤طش 

  .  ح٣ٍ٧خف   ا٠ُ   حٌُٔخٕ 
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ٌخٜٗخ      ُٓ ٍُ حُٔؼِْ ٝحُيٍُّٝ حُٔـخٍٝس ُٚ ٗـُٜزض ٝهـُظَ ػيٌى ٖٓ  حهظِغ .. ىح

َٖ ُٝؿش حُٔؼِْ ح٤َُُٟٔ رٖٔ ه٘ـَٙ ُلظش ىكخػٜخ ػٖ  أكُيْٛ ػ٤

ًَد ْٞ ؿ٢٘ حُٔؼِْ ٌٛٔض .. ُْٝ طلِق كوي ٠ٓٞح رً٘ٞد رؼ٤يح.. ٗــَـ

ٝظَ ٓؼظٌلخً ك٢ ىحٍٙ .. أهلَ كخٗٞطَٚ.. خف ًٗٞدٓو٤ق كِٗخً ػ٠ِ حهظط

  .كِٗخً ػ٠ِ حر٘ظٚ

ذْ    ُْٝ.. ُٜٗزض ًَ ِٓغ  ح٧ٓٞحم َٜ   ػيح ..  ٍَٟ   رؤ١   حٍُٞحه٤ٖ   ٓٞمُ    ٣ُ

.  حُٔٞم   أ٤ٍٟش   ػ٠ِ   ٓلظ٣ٞخطٜٔخ   ٝرؼؼَص   رخرخٛٔخ   ًَُٔ   رؤ١َحكٚ   كخٗٞط٤ٖ 

  

ٖ   ط٠ُٞ   ك٢   آى٤ٓش   أ٬ٗء   ٝروخ٣خ   ُؿؼغ   ٓٞحٍحسَ    ل٤خسحُ   أكن   ػ٠ِ   رو٢   َٓ

ٖ   ٝطَُى ..  حُو٣َزش   ٝحُٔوخرَ ..  حُٔٔخؿي   ٝرٔخط٤ٖ   حُوِل٤ش   حُٔخكخص    ًخٕ   َٓ

 .  ح٧ٗوخٝ   طلض 

                                                ***  

ٍُٝٛٞ ح٩ٓخّ أر٢ حُلظق ح      ٍُ هَد  َُ حٗظَ٘ص أهزخ ُِٔؼْ طَحكوُٚ َؿَلخك

ــ٘ـْـَؼــخء ٝأٓٞحهٜخ ؿٔخػخُص هخٍػ٢ .. هزخثِٚ حُٔ٘خَٛس َٛ ١خكض أك٤خَء 

خء.. حُطزٍٞ َٔ ْٛ ٣َطلغ هَع .. ٗٔخٌء ٖٓ ٗٞحكٌ حُيٍُّٝ ٝٓوَٓخطٜخ.. ٣ظزُؼْٜ حُيَّ

ػ٠ِ ؿ٤ٔغ حٌُٔخٕ : ٣ؼوذ ٛٞص ٍؿَ " ىّ ىرذ ىّ ىرذ ىّ " حُطزٍٞ

َٝؽ ٫ٓظوزخٍ ٫ٞٓٗخ أ٤َٓ حُٔئ٤ٖ٘ٓ حُٜـ٤َ هزَ حٌُز٤َ ح٫ٓظؼيحى ُِو

ـٚ.. أر٢ حُلظق حُِٔؼْ ٝح١ٌُ ٤َٓ٘ف .. حُوخثْ رخُلن.. َٜٗٙ حُِــَـّ

َّ رؼي ؿي ــ٘ـْـَؼــخء ٣ٞ ٝػ٠ِ حُـ٤ٔغ .. ٤َُ٘٘ حُلنَّ ٣ُٝز٤ي حُزخ١َ.. َٛ

ٍُ حُٔٞحهي ٬٤ًُ ػ٠ِ أٓطق حُيٍُّٝ ٝحُٔ٘خٍُ .. ٝحُلٞح٤ٗض.. اٗؼخ

  . ىد  ىّ   ىّ   ىرذ   ىّ ..  حُ٘خّ   ؿ٤ٔغ   ػ٠ِ.. ذىر   ىّ   ىّ ىرذ. ٝحُٔ٘خٍحص

ٍُ طوٍٞ رؤٗٚ َٝٛ ه٣َش   ٝإٔ حُِٜذ ٗٞٛي ٬٤ًُ  ٓظٞٛـخً  ( حُٔ٘ظَ)ح٧هزخ

ــ٘ـْـَؼــخء ٝحُو٣َش ٨ٓطٚ كًَش .. ػ٠ِ ىٍٝٛخ َٛ حُط٣َن حُلخَٛ ر٤ٖ 

ّٝ ٝرٔخط٤ٖ حٍُٞى.. ىإرش َُ ٌُ ُّ ر٤ٖ أٗـخٍ ح٧َػــْــَ ٝحُ .. ٤ٔ٣َ حُ٘خ

ــ٘ـْـَؼــخءُِظ َٛ ْٝ ٗوَ ٓخ ٣ُوخٍ ٣ٝيٍٝ ر٤ٖ ٌٓخٕ  د أَ َُّ ُٕ حُلـَ ك٢ .. و أًح

٢ٓٝ ؿزٖ .. ٓٔخؿي ٛ٘ؼخء  ٣ظزُؼــٚ حُيػخُء ُ٪ٓخّ أر٢ حُلظق حُِٔؼْ

.. ٟزخد حُٜزخف طِىحى ؿُٔٞع حُوخٍؿ٤ٖ رخطـخٙ حُو٣َش ٓل٤ِٖٔ رخُٜيح٣خ

ٌّ ٝأظ٬ٌف ًؼ٤َس ٣ظٔخروٕٞ ُِـَـؼـْـْ  ٓغ طُّٞٛؾ ٟٞء حُْ٘ٔ طظِحكْ أهيح
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  حٓظ٨ص ..  حُٔ٘ظَ   ه٣َش   أ١َحف أر٢ حُلظق حُِٔؼْ حٌُخٖٓ ك٢ أكي ُىٍٝ

ــ٘ـْـَؼــخء   ٖٓ   رخُٔظٞحكي٣ٖ   حُو٣َش   ٝرٔخط٤ٖ   ٗٞحٍع  ..  حُٔل٤طش   ٝحُوَٟ   َٛ

  .  حُٔ٘ظَ   ٝرٔخط٤ٖ   ٓل٢٤ِ    ك٢ ؿٔخػخٍص    ط٤َٔ   ُِِٔؼْ   حَُٔحكوش   حُوزخثَ 

    

_____________________ 

 
كظ٠ ٣َٜٔ ػ٢َِّ ٓٞحِٛش .. أرلغ ػٖ ٌٓخٕ آٖٓ ٩هلخء حُٔوط١ٞش

كٌَص رؤٕ أٓخّٝ ك٢٘ حُظ٣َٜٞ ػ٠ِ .. هَحءطٜخ ك٢ ح٣٧خّ حُوخىٓش

ٌُٜ٘خ كٌَس هي  ..كظ٠ طٜزق ك٢ كُٞط٢ هخٍؽ حُيحٍ.. حٓظ٘ٔخهٜخ

 ..أرؼيص حُلٌَس ػٖ ٍأ٢ٓ.. ط٠ؼ٢٘ طلض ٍكٔش ػ٘خَٛ ح٧ٖٓ ٝح٤ُ٘خرش

ـِض  . اً ٫ ك٤ِش ٢ُ ربهَحؿٜخ ..     حُيحٍ   ىحهَ روخءٛخ    ك٠ــَـّ
٠ُٜٗض هزَ إٔ ٣ِلعَ أكُيْٛ ٓخ .. ٗٞه٢٘ ٓخ هَأص ك٢ طِي حُٜللخص

٣ٞ١ظُٜخ ٝأػيطٜخ رلَٙ ا٠ُ ..٣و٤ِّــــُي٢ٗ ػٖ حُؼَٔ ك٢ ًُي حٌُٔخٕ

 .ٛ٘يٝهٜخ

ػيص ُٔظخرؼش ػ٢ِٔ ٓغ ح٬ُِٓء ك٢ ط٤ٜ٘ق ٝؿَى ٓلظ٣ٞخص 

ٓغ ٜٗخ٣ش حُٜ٘خٍ َُٓص هخٍؿخً ٝأٗخ أط٠٘ٔ ُٞ طًَٞح ٢ُ   ..حُٜ٘خى٣ن

ْٝ ح٫َٜٗحف هخٍَؽ حُيحٍ  .ُك٣َش ح٫هظ٤خٍ ر٤ٖ حُٔز٤ض رخُيحهَ أَ
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 شٛرب  

 

      
كان .. خطؾتعود ذاكرتً إلى آخر زٌارة لشوذب للحانوت قبل أن تُ   

.. تخٌلتها وقد صعدت الدكة.. وقفت خارجا.. وجهها  مضرجاً بحمرة 
لتطلق ابتسامتها .. طلبت أن أرٌها ما أنسخه.. اقتعدُت أنا الصندوق

  نظرت   وقد ..  وجنتٌها   لمعان ..  عٌنٌها   برٌق ..  المخبوءة خلؾ شفتٌها
  ًَّ ً    انصرفت   لكنها ..  بإعجاب   إل   .  سرٌعا

  هً   كانت   شــَـْوَذب ..  حٌاتً   فً   أعرفها   ولم ..  األخوة   مشاعر   أُذق   لم
َمــعاً   انشؽالنا   لنكتشؾ مع مرور األٌام  .. تبحث عن شًء ما     األخرى 
 :  المعلم   لً   قال   حٌن ..   ببعضنا 
  . ستحملك   بما   وُعد   شــَـْوَذب   مع   اذهب  - 

وحٌن .. كثٌراً ما أرى بنات زقاقنا حٌن أخرج من بٌتنا، قلٌالً ترددت 
لكنً لم أتذكر أنً سرت وصبٌة عبر أزقة .. تزور النساء أمً

كنت ألعُب مع إحداهن رٌثما تنتهً أمً من حدٌث مع أمها .. متداخلة
أحاول أال .. من ٌتبع اآلخر.. الٌوم أسٌر جوار شــَـْوَذب.. داخل بٌتنا

..  السوق   ألوان   وسط   نسٌر ..  به   أفكر   بما   تفكر   بدو أنهاوٌ ..أتقدمها

  ونحن   نطقت   لكنها ..  نتحدث   لم   البدء   فً ..  أشكاله ..  روابحه ..  أصواته 
  :  داَرٌن   بٌن   تربط   قنطرة   عقد   ظالل   نعبر 
ً    وترسم ..  زخارؾ   تنقش   رأٌتك  -    . ذلك؟   تعلمت   متى ..  جمٌلة   حروفا
  . به   أقوم   ما   كــُــلّ    وراء   المعلم ..  منذ شهور عدة  - 

  أتمالك   لم ..  بالجمٌل   ذلك   واصفة ..  أخط   عما   تسؤلنً   وهً   سعٌداً    كنت
  :  وقالت                         ابتسمت ..  ذلك   لتعلٌمها   استعدادي   عن   حدثتها   حٌن 
  ..  وأنقش   أخط   كٌؾ   أعرؾ  - 

  وقفت ..  كثٌراً    تحدثنً   وأن ..  لدٌها   ما   أرى   أن ..  أسؤلها   أن   هممت     
..  جوارها   من   أمر   ما   َكثٌراً  .. تشٌر علً أن أتؤمله ..   عالٌة   دار   أمام 
  تشٌرُ    أخذت ..  تلك الدور   واجهة   تؤمل فسحة   ٌمنحنا   ال   الزقاق   ضٌق 
  :  بإصبعها 
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  مثل   واجهات   انتباهك   ٌلفت   هل ..  المنقوش   الحجري   الحزام   ذلك   أترى  - 
  : أجبتها   الدار؟ هذه  
 .إنها مبهرة  - 

حدثتها بشؽؾ عن تلك النقوش التً أرانٌها المعلم على ُجدران       

الواجهة األمامٌة وما  ..الكلمات المرسومةحروؾ .. وسقوؾ المسجد

تداخل .. ألوان الفتة حول المحراب.. تحتوٌه من أشكال وخطوط
حدثتها عن تؤثٌر أصوات .. األقواس الحجرٌة صفوؾ األعمدة

  األشكال   تلك   وتداخل ..  اصطفاؾ المصلٌن.. دوابر القراء.. المرتلٌن
  .  الملونة   بالزخارؾ   والحروؾ 

 

َٓٗخ ا٠ُ ىحٍ .. رؼي حهظطخف  ًٗٞد كُِٔض أٗخ ٝأ٢ٓ أٝح٢َٗ أ١ؼٔش    

ٌّ أٗخٛيْٛ ٧ٍٝ َٓس.. حُٔؼِْ ػَكُض ك٤ٔخ رؼُي أْٜٗ أهَرخإٙ  هيٓٞح .. أٗخ

َٕ ُ٘ـيطٚ ر٘ل٤ذ ُٝؿش حُٔؼِْ ٝرؼٞ حُ٘ٔٞس .. ٟخهض حُيحٍ.. ٖٓ ٛٔيح

  .ٝأ٢ٓ حُظ٢ ُحىص طِي حُزوغ حُلخهؼش ػ٠ِ ٝؿٜٜخ ٣ٝي٣ٜخ

٫ أػَف َٛ طز٢ٌ ػ٤ٜ٘خ حُٔلوٞءس أّ .. َ ُٝؿش حُٔؼ٣ِْلظي ػ٣ٞ

ُف ُٜخ ٓز٤َ؟ ََ ًَد حُظ٢ ٫ ٣ُؼ ْٞ ط٘خٍٝ حُـ٤ُٔغ .. حٌَُ ك٢ ك٤َس !ٗــَـ

ٍُ ُِٔئحٍ ر٤ٖ حُ٘خّ َؽ حَُؿخ َُ ٝحُ٘ٔخء ك٢ ر٤ٞص  ..ُظ٠٘ؾ كٌَس إٔ ٣و

ػيس أ٣خّ .. حٌَُ ٣زلغ ػٖ ه٢٤ هي ٣يٍ ػ٠ِ ٌٓخٕ ٝؿٞىٛخ .. ح٧ك٤خء

ْٝ ٗؼَس.. حُ٘ٔخء٣وَؽ حَُؿخٍ ٝ أ٢ٓ .. ٤ُؼٞى حُـ٤ٔغ ٓٔخًء ىٕٝ ه٢٤ أَ

أٓٔؼْٜ ٣ظليػٕٞ .. ططززٜخ ر٣ِٞطٜخ .. طَحر٢ ٗخظَسً ك٢ ػ٤ٖ ُٝؿش حُٔؼِْ

ٖٝٓ إٔ رؼ٠َْٜ هي ٝؿي .. ػٖ أٗخّ ٣زلؼٕٞ ػٖ ٗٔخثْٜ ٝأ٫ٝىْٛ

  .ٟخُظٚ ُيٟ رؼٞ حُ٘وخ٤ٖٓ

..  أكظويٛخ   رؤ٢ٗ   أكٔٔضُ  ..  ٠ٓطَرشً    كيع   ٓخ   طـخٙ   ٓ٘خػ١َ   ًخٗض

ََ    كَى   حكظوخىٛخ    .  ريحه٢ِ   ًخٓ٘ش       ٓ٘خػ

أٗظَ ا٠ُ ٝؿٚ حُٔؼِْ ح١ٌُ .. ك٬ أكْٜ ٤ٗجخً .. أٓظٔغ ا٠ُ ٗوخٗخطْٜ   

٣ٔظُٔغ ا٠ُ .. ٣ظليػٕٞ رخٓط٤ٖ ٓخ ٣وُٞٞٗٚ ر٤ٖ ٣ي٣ٚ.. طـٔيص ٬ٓٓلٚ

ٝؿٜٚ  ٗؼَ.. ػ٤٘خٙ.. رَ٘طٚ ؿلض ..أكخى٣ؼْٜ ًٔخ ُٞ إٔ ح٧َٓ ٫ ٣ؼ٤٘ٚ

أٗؼَ .. ٣٘ظَ ا٢َُّ ًٔخ ُٞ ً٘ض ؿ٣َزخً .. ُْ ٣ؼي ٣ليػ٢٘.. ريأ أًؼَ ر٤خٟخً 
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َٖٓ ك٢ُٞ ٣ظليػٕٞ رخكؼ٤ٖ ػٖ ٤ِٓٝش .. رؤ٢ٗ ُْ أػي ًُي حُٜز٢  َُّ ً

ًَد ْٞ  .٫ٓظؼخىس ٗــَـ

                                               * ** 

ٜز٤ش ٧ٍٝ َٓس  طوق أػٞى رٌحًَط٢ ا٠ُ ًُي ح٤ُّٞ  ح١ٌُ ٍأ٣ض طِي حُ 

طِزْ .. ٝرَ٘س ٝؿٜٜخ حٍُٞى١.. رؼ٤٘٤ٜخ حُزخٓٔش.. أٓخّ رخد حُلخٗٞص

ً رخُظَطَ ًخٕ حُٔؼِْ ٌٜٓ٘ٔخً ًؼخىطٚ رٔخ ر٤ٖ .. ػ٠ِ ٍأٜٓخ هَهٞٗخً ٣ِٓ٘خ

ُْ أًٖ ٣ٜٞٓخ هي ريأص رظؼِْ حُِؼذ .. ًٝ٘ض أهظؼي حُٜ٘يٝم.. ٣ي٣ٚ

ْٝ ر٘وٖ حُِهخٍف ٍْٝٓ حٌُ ػَكض ك٤ٔخ رؼُي  ..ِٔخصرخُوط١ٞ حُٔٔظو٤ٔش أَ

.. ٝهي أ١خُض حُٞهٞف أٓخّ حُلخٗٞص.. ُٔخًح ًخٗض ٗظَحطٜخ طظل٢َ٘ٓ

  :َٜٗطٜخ

  .  ط٣َي٣ٖ؟   ٓخًح  - 

ٞط٢   ٗظَحطٚ   حُٔؼِْ   ٍكغ    َٜ   أًزَ   ػٖ   ٬ُٓٓلــٚ   ُظ٘لَؽ   حُظلض   ػْ   ُ

  كظ٠   ًٍحَػٜخ   ٤ُِظو٢   ًلٚ   ٓخّىحً    ٣ٜ٘ٞ   ٝٛٞ   ك٤َط٢   ريى ..  ٗخٛيطٜخ   حرظٔخٓش 

  :  هخث٬ً  ..  حُيًش   طَٜؼيَ  

  !حُـخ٤ُش   رخر٘ظ٢   أ٬ًٛ   - 

  . حُٔط٣ٞش ا٤ُي   رٌٜٙ   أ٢ٓ   أٍِٓظ٢٘  - 

  .  ٓزظٔٔخً    ا٢َُّ    أٗخٍ ..  ٗل١ٞ   حُٜٔٞرش   ٗظَحطٜخ   ك٤َس   حُٔؼِْ   أىٍى

ًٍَ   حُٜـ٤َ   ٓٔخػي١   ٌٛح  -  ْٞ ٖ   َؿــ   . ػ٘ٚ   كيػظي   َٓ

  .  ٓ٘ظ٤٘خً    حرظٔٔضُ  ..  حُٜـ٤َ   كٜٔخ   حرظٔخٓش   حطٔؼض

٣ٜخ     َٞ ًَد ٝأٜٗخ ٝك٤يس أر ْٞ ٓؤُظٜخ .. ك٢ طِي ح٤ُِِش كيػظ٢٘ أ٢ٓ ػٖ ٗــَـ

س إٔ َّٞ ٟلٌض .. ٢ٛٝ حُظ٢ ػخٗظٚ ك٢ ١لُٞظٜخ.. طٜق ٢ُ ١ؼْ ح٧ُه

.. ٤ُٝٔض ٌٓحهخً .. ٟٓٞلش إٔ ح٧هٞس ٓ٘خػَ.. ٓظؼـزش ٖٓ ًِٔش ١ؼْ

، ٝأٜٗخ ٫ طٔظط٤غ َٝٛق ًُي ريهش، اً إٔ ح٧هٞس اكٔخّ رخ٧ٓخٕ 

ٍِ   ٣ٝ٘ؼَ  رخٓظ٬ى    .  هخٙ رٚ  ً٘

ًَد   ٖٓ   حطوٌص   ُٞ   ٓخًح  -  ْٞ   . ٢ُ؟   ظخً أه   ٗــَـ

  طــُـز٠٘   حُ٘خّ   ر٤ٖ   ٝحُؼ٬هش ..  ٛيحهش   طٌٕٞ   هي ..  هَحٍحً    ٤ُٔض   ح٧هٞس  - 

  . حُٔظزخىٍ   ٝح٩كٔخّ   ٝحُٔ٘خًٍش   رخُظؼخَٓ 



 

 33 

َٞ    أكيٌ    ٣٘خ٢ًٍ٘   ٧ٕ   ٓظؼط٘خً    ً٘ض ًَد   ًٝخٗض ..  أكخ٢ٔ٤ٓ   رؼ ْٞ   ك٢   ٗــَـ

ْٝ    ُػ١َٔ   ٓؼَ    .  ه٬٤ًِ  ََ أًز   أَ

ٜخ .. ًيص أ٠ٔٗ ًُي.. ٠٠ٓ ٝهٌض ُْ طؼي ك٤ٚ ٣ُِخٍس حُلخٗٞص       َٓ ٞ٣

ُْ ُؼزش حُوط١ٞ حُٔظٞح٣ُش ٍْٝٓ حُلَٝف أؿِْ ؿٞحٍ حُٔؼِْ .. ريأص أطؼِ

َٜٓخ ٍكؼض .. ٣َحهز٢٘ أٍْٓ كَٝكخً ٖٓ ٍٓٞس ٣َْٓ ػ٠ِ ٛللش حٌُخؿي ٞ٣

  :ٍأ٢ٓ ك٤ٖ ٓٔؼُض َٛٞص حُٔؼِْ

  .  حر٘ظ٢   َٓكزخً   - 

ريح ٢ُ .. ٗظَحطٜخ طزلغ ػٖ ٢ٗء.. ٖٓ طلض ًظق حُٔؼِْ ٗظَص   

ََ حٓظيحٍس ٝحٓظ٬ءً  .. ٗلْ حُوَهٕٞ حُٔطَُس أ١َحكٚ رخُظَطَ.. ٝؿٜٜخ أًؼ

ٝحهظؼيص  .. ىهِض حُلخٗٞص.. ٛؼيص  حُيًش ٍحك٠ش ٓٔخػيس أر٤ٜخ

َُ أٛخرؼ٢.. حُٜ٘يٝم .. ُػيص أٗخ ا٠ُ ٍْٓ كَٝك٢ ٝحُٔؼِْ ٣ظخرغ حٛظِح

٤ٜخ . ٓخ أهطٚ.. حٌٗلخَء ٝؿ٢ٜ.. ػ٤٘٤ٜخ طَحهزخٕ ؿِٔظ٢طو٤ِض  َٓ ٍٓوض هي

ـْ رخ٧كَٔ ٝح٢ِ٤ُ٘.. حُؼخ٣ٍظ٤ٖ أ١َحف َٓٝحُٜخ .. أ١َحَف ػٞرٜخ حُٔوِــَـّ

ْٝ كٌحء.. ُْ أًٖ ٣ٜٞٓخ هي حٓظٌُِض َٓٝح٫ً .. ح٧ٓٞى كو٢ ٓجٍِ ١ٝخه٤ش .. أَ

َٕ ػ٤َ٘٤ٜخ.. ٍكؼض ٗخظ١َ ك٢ كٌٍ.. ػ٠ِ ٍأ٢ٓ   ُٔلض ُٔؼخ

َُ    أٗلٜخ ..  ٜـ٤َط٤ٖحُ  ؿ٘ظ٤ٜخ   ُكَٔس   ٣ٔخػ   ًخٗض   ُٞ   ًٔخ   حُٜـ٤َ   كٜٔخ .  َٝ

  .  حرظٔخٓظٜخ   ريحهِٚ   طوزتُ  

كيػض أ٢ٓ ػٖ كخؿظ٢ ا٠ُ .. ك٤ٖ ُػيص ا٠ُ ر٤ظ٘خ ك٢ ٜٗخ٣ش ًُي ح٤ُّٞ   

كخؿؤط٢٘ روٜوٜش ٓظٞحِٛش كظ٠ .. ٍؿٞطٜخ إٔ طلَٞى ٢ُ ه٤ٜٔخً .. َٓٝحٍ

ٝٓخ إ طٜٔض كظ٠ ط٘ظَ ا٢َُّ ٝط٘لـَ ر٠لٌش  ..ىٓؼض ػ٤٘خٛخ

َُٛٝض .. ػْ ؿطض ٝؿٜٜخ.. كخُٝض اهلخَء كٜٔخ ٝػ٤٘٤ٜخ.. ٓظٞحِٛش

ؿُِٔض .. ٝأهلِض ػ٠ِ ٗلٜٔخ ر٤ض ح٬ُٜس ٝأٗخ أٓٔغ هٜوٜظٜخ حُٔظوطؼش

.. ٓٔؼظٜخ طلظُق حُزخَد ػخثيس ر٬ٔٓق ٓيػًٞش ٝػ٤٘٤ٖ ٌٜٓ٘ظ٤ٖ.. ٓلظخٍحً 

ُظوٜوَٚ ر٘يس ٖٓ ؿي٣ي .. حُـي٣ش ٝهي ٍٓٔض ػ٠ِ ٝؿٜٜخ ٓٔلش ٖٓ

ٝٛٞطٜخ ٣وخُطٚ هٜوٜخص .. حٍطٔض طلظ٢٘٘٠.. ٌٓٔٔش روخَٛطٜخ طٜ٘ن

  .  طظٞهق   ُٖ   هِظٜخ 

َّ ٌٛح ح٠ُلي:هخُض ٝػ٤٘خٛخ طيٓؼخٕ     .. ٫ أى١ٍ ٖٓ أ٣ٖ ؿخء٢ٗ ًــُــ

ًيص إٔ : ٝحِٛض حُزلغ ػٖ ٓزٍَ هخُض. ُْ أٟلي ٌٌٛح ٌٓ٘ ٝػ٤ض
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ك٤ٖ إٔ أًظ٘لي حُظٞ ٍؿ٬ً ُوي أًِٛظ٢٘ ٝأٗض .. أٓٞص ٖٓ ك١َ أُْ رط٢٘

ًًَط٢٘ رٌُي ح٤ُّٞ ح١ٌُ .. َٝٓٝحٍ ٝكٌحء.. طليػ٢٘ ػٖ ه٤ٔٚ ؿي٣ي

ٍىص . ٖٓ طؼ٤ٖ٘ رز٘خ١ٍ؟: ٓؤُظٜخ!. ىٕٝ َٓٝحٍ( ر٘خ١ٍ)ٍأ٣ُض ك٤ٚ 

ً٘خ ِٗظو٢ ػ٠ِ كٞحف ٓـَٟ ح٤َُٔ .. ٛٞ ٗخد أكز٢٘: ىٕٝ حًظَحع

ُْ .. ٢ ًُي حُِوخء حٗلَٔ ه٤ٜٔٚك.. هِق ك٢ حُيرخؿ٤ٖ حُٔـخٍٝ ُز٤ظ٘خ

.. ٟلٌض ه٬٤ًِ .. حؿظخظ ٢٘ٓ.. أىٍص ٝؿ٢ٜ رؼ٤يحً .. أؿي حٌُِٔخص ٧ٗزٜٚ

٤ٓطَص ػ٤ِٜخ ٗٞرش ٟلي .. ػ٘يٛخ ُْ طٌَٔ كي٣ؼٜخ . ٜٗٞ ؿخٟزخً 

ٛيأص ٣ٍٝيحً ٣ٍٝيحً .. حٗلـَص رخ٤ًخً ٝأٗخ أكظ٠ٖ ٝؿٜٜخ هٞكخً .. ؿي٣يس

رٌلٜخ طٔٔق .. ١ُٜٞخ حٍط٤ُٔض ؿٞحٍ.. ٌٜٓ٘ش ػ٠ِ أٍٝ حُُلـَس

  . ط٤ُٔظ٢َ٘   ًخىص   ٟلي   ىٝحٓش   ٖٓ   ُوي أهَؿ٢٘ رٌخإى.. ٫ طوق:ٝؿ٢ٜ

٫ أػَف رؤٗٚ .. كظ٠ ٣ظـ٤َ ٛٞطٜخ.. ٓخ إ طؤط٢ أ٢ٓ  ػ٠ِ ٣ًًَخطٜخ   

كخُٝض إٔ طَٜد ُظظليع ػٖ ؿ٬ء ه١ٞ٤ حُل٣ََ .. ٣زؼغ ك٤ٜخ حُلِٕ

أٟؼخف ٓخ ًخٗٞح ٝػٖ إٔ ٗخٓـ٢ ح٧هٔ٘ش ٣طخُزٕٞ .. ٝحُوَُ

طليػض ػٖ ػ٘ن حُ٘ٔخء ُِظزَؽ .. حطٌؤص هَرٜخ أٜٗض ُٜخ.. ٣ظوخٟٞٗٚ

 .ٍٝؿزظٜٖ رٌَ ؿي٣ي

.. ٍكؼُض ٗخظ١َ.. حٍطلغ أ٣ُِ ه٢٤ حُظط٣َِ ر٤ٖ أٛخرؼٜخ هِق ح٩رَس  

.. ٍٓوظ٢٘ رخرظٔخٓش رخٛظش ..ٍأ٣ُض ىٓؼش ٛخرطش طٔظوَ ػ٠ِ ٓلَم ٗلظ٤ٜخ

.. أ١َّ ؿَف ٫ٓٔظٚ ًِٔخط٢. ظخٍحً ً٘ض ٓل.. ٍكؼض أٛخرَؼٜخ طٔٔق هي٣ٜخ

ُلظخص ح٩كٔخّ رخُـَرش ٝحُٞكيس طـؼَ !. ا٠ُ أ١َّ ػٞحُْ َٓكض رٜخ؟

  كُٞٚ   ٖٓ   ػطق   ػٖ   ٣زلغ ..  ٣٘ـ٤ٚ   ػٔخ   ٣زلغ ..  ٌَٓ٘ٔحً    ٟؼ٤لخً    حُلَى

  .  ٣زٞف   إٔ   ىٕٝ 

  . ٗطوظٜخ   ُٔخ   ػٌرظي   ًِٔخط٢   أ١َّ    ػَكض   ُٞ  - 

ُْ طٌٖ ًِٔخطي ا٫ ٗخكٌس ا٠ُ ؿ٢ِٜ رٔخ طل٤ٌٚ .. ه٤َِ ٍٝك٢.. ي٣و٢ٛ  -

أٍٟ ٤ٓخَؽ .. ٝأٍٟ حَٓأس طوطق هِزي،ك٤ٖ أٍحى ٍؿ٬ً .. ُ٘خ ح٣٧خّ

.. كٖٔ أكز٢٘ ٍكَ ٣ٞٓخً ػٖ ى٤ٗخ١.. حُٞكيس ٝحُـَرش ٣وظَُد ٣لخ٢َٗٛ

ٌَ ٍك٢ٗٞ٠ ٝٗز٢ٌٗٝ ٝػوظ٢ إٔ حَُد ٓؼ٢ ٝأٗخ ٓوِٜش .. ٖٝٓ ُْٛ ٢ُ أٛ

٠ٗٞؿي ىٕٝ إٔ    حًظ٘لض   أٗي   ٝػِحث٢ .  .ٓ٘ش أٗٚ ُٖ ٣ظ٢ًَ٘ٝٓئ.. ُٚ

  . ٛخٓظش   أؿَحٓخً    ريحه٢ِ   ُِٛص ..  َٓٝح٫ً    ط٣َي   ٓٔؼظي   ك٤ٖ ..  أىٍى 
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أكٌَ ك٢ ٓخ اًح هي ١َأ ػ٢َِّ .. ً٘ض أٓظٔغ ا٤ُٜخ ٝهي طٔيىص ك٢ ٌٓخ٢ٗ  

١ٌ ٫ ٤ًٝق طٌٕٞ  ٍؿزظ٢ رَٔٝحٍ ٣ؼ٢٘ ُٜخ طل٢ُٞ حُ..  أ١ طلٍٞ

َٖٓ أٍحْٛ ك٢ ٓؼَ ػ١َٔ رخٌُخى ٣ٔظَٕٝ ٝٓطْٜ روطغ .. أٗؼَ رٚ ٝ

ْٝ ٓجٍِ كظ٠ حًَُزش ..حُـِي َٛ .. ٝحٌُؼ٤َ ٖٓ حُٜز٤خٕ ىٕٝ ٬ٓرْ.. أَ

ًَد حُٔزذ ْٞ أّ أٜٗخ ٓؼ٢ِ .. ٖٓ أٍحٛخ طٔو٢٘٤ ٓ٘خػَ ح٧هٞس؟.. ٢ٛ ٗــَـ

لخؿت ط.. ُظ٘وطغ ٍٜٗٞحً .. طِي حُٜز٤ش حُظ٢ أٗظظَ ٣ُخٍطٜخ!. طـَٜ ًُي

كٜٞ .. أهـَ إٔ أٓؤٍ حُٔؼِْ ػٜ٘خ.. كٞح٢ٓ رل٠ٍٞٛخ ًٝؤٜٗخ ُْ ط٘وطغ

 ..ٝإ طليع كزٌِٔخص طل٢ رـَٝ ٓخ ٣َ٣ي.. ه٤َِ ح٬ٌُّ ًؼ٤َ حُظزْٔ

ًَد ىٕٝ إٔ أ١ِذ ٓ٘ٚ   ػٖ   ىٝٓخً ٓخ أط٠٘ٔ ُٞ أٗٚ ٣ظليع ْٞ                                .  ٗــَـ

ؼ٤َحً ك٢ ٓخ طؼِٔظٚ ًَ .. ٗوٖ حٍُٜٞ ٝحُِهخٍف.. ْٓ حٌُِٔخصٍ.. حٌٜٗٔض 

 .ط٣ِٖٞ حُلَحؿخص ٝح٧ٌٗخٍ

                                             ***  

 
َُ ُٝؿظٚ ٝأ٢ٓ      ُٓز٤ض .. ُْ ٣ؼي ك٢ ٍِٓ٘ حُٔؼِْ ؿ٤ َٞ ٫ ٣وَؽ ٌٓ٘  ٛٝ

ًَد ْٞ ٖٝٓ إٔ حٌُٔخٕ ٣ٔظؼيٕٝ .. كيػض أ٢ٓ رٔخ ٓٔؼظٚ ٖٓ حُ٘خّ.. ٗــَـ

٣يػٞ ٫ٞٓٗخ :"ٓٔؼض ٓ٘خى٣ٚ ٣٘خى١ .. خّ أر٢ حُلظق حُِٔؼ٫ْٓظوزخٍ ح٩ٓ

ْٝ :  ح٩ٓخّ أ٤َٓ حُٔئ٤ٖ٘ٓ أرٞ حُلظق حُٔئ٣ي رَٜ٘ هللا  ٖٓ ُٚ كخؿش أَ

ــ٘ـْـَؼــخء   ٤ٓيهَ   ح٩ٓخّ   ٫ٞٓٗخ   كبٕ ..  ٓظِٔش   ُلظش   ك٢   هلل ح   رؼٕٞ   ؿيحً    َٛ

  حُْ٘ٔ   ٗـٔٚ   ٓغ ..  حُ٘ـّٞ   حُغرطٞ   حُٔؼَكش   أَٛ   كيىٛخ   ًٔخ   ٓزخًٍش 

  ". حٌُز٤َ   ؿخٓؼٜخ   ك٢   حُـٔؼش   ٬ٛس   حُٔئ٤ٖ٘ٓ   ٣ٝئّ   ٤ٓٝوطذ ..  حُوخَٛ 

ٓخٍع حُ٘خّ ٬٤ًُ  ربٗؼخٍ .. َِٛ ٖٓ ٓٔغ طِي حُيػٞس ٝهَػض حُطزٍٞ  

.. ٛؼي ٓئًٗٞ حُٔٔخؿي رؤٛٞحص حُظ٤َِٜ.. ح٤َُ٘حٕ ػ٠ِ أٓطق ٓ٘خُُْٜ

ــ٘ـْـَؼــخء ٝهي طٞٛـض ٓٔخإٛخ ٝهَؽ حُ٘خّ ٣ظؤ َٛ ُْ ٣ْ٘ .. ِٕٓٞ ٤َٗحٕ 

  أٓٔض حُطزٍٞ طوَع ٝحُوزخثَ.. ٖٓ ًخٕ ك٢ ٓخكش هِؼش حُوَٜ حٌُز٤َ

  .  (طَِٝٓ)ٝ   طِٜؽ   ٓظوخرِش   ٛلٞكخ 

  ٝطوي٣ْ   ح٩ٓخّ   ٫ٓظوزخٍ   رخُوَٝؽ   حُٔؼِْ   اه٘خعَ    ػ٤ِ٘خ   رؤٕ   ٢ٓ٧   هِض

ًَد   ظطخفحه   كٍٞ   ٓظِٔظ٘خ  ْٞ   ٌُ٘ٚ ..  ُٝؿظٚ   أًَٗ٘خ ..  ٍؿخُٚ   هزَ   ٖٓ   ٗــَـ

  .  ػ٬ػظ٘خ   حُوَٝؽ   ك٢   ط٘خٍٝٗخ ..  ا٤ُ٘خ   حُلي٣غ   ٍكٞ 
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ــ٘ـْـَؼــخء     َٛ ُّ ٣ظٞحكيٕٝ ٖٓ حُوَٟ حُٔـخٍٝس ١ٞحٍ ح٤َُِ ا٠ُ  حُ٘خ

ــ٘ـْـَؼـ.. ٤ٌُٞٗٞح ػ٘ي حُٜزخف ك٢ َٗف حٓظوزخٍ آخْٜٓ حُـي٣ي ـخء َٛ

  .حٓظ٨ص  ٓخكخص حُٔي٣٘ش.. ؿخ٤ٗش طوٞىٛخ ٜٗٞس حُِوخء

ػ٘ي حُلـَ هَؽ ح٩ٓخّ ٖٓ ه٣َش حُٔ٘ظَ ػ٠ِ كٜخٗٚ ٣ٔزوٚ كِٔش   

ط٤َٔ هِلٚ حُوزخثَ .. حُٔ٘خػَ ٣ل٢٤ رٚ حُو٤خُش ٝػيى ًز٤َ ٖٓ حُٜـخٗش

طلًَض حُـٔٞع ٢ٓٝ رٜـش ح٧كن ر٤ّٞ .. حُٔ٘خَٛس ُٚ ٝه٢٤ِ ٖٓ حُزَ٘

٣٘ظَٕٝ ا٠ُ ٓطِغ .. حُطزٍٞ َٟٝخٍرٞ.. طَــَٔخرن ٗخكوٞ ح٧رٞحم.. ؿي٣ي

  ػ٤ِٚ   أؿٔغ   ٓخ   كٔذ ..  رِٝؿٜخ   ػ٘ي   حُٔي٣٘ش   ح٩ٓخّ   ٣يهَ   ك٤ٖ  حُْ٘ٔ

ــ٘ـْـَؼــخء   ٖٓ   حًَُذ   حهظَد   كل٤ٖ،    أٍحى   ٓخ   ُٚ   ًٝخٕ ..  حُٔ٘ـٕٔٞ  َٛ   

   . حًُٔٞذ هخٍؽ ٛ٘ؼخء   ٣ظٞهق   إٔ   حُٔ٘ـ٤ٖٔ   ًز٤َ   ػ٤ِٚ   أٗخٍ 

ٝػ٠ِ حُلوٜخء طَط٤َ ٣خ أ٣ٜخ حٌُخكَٕٝ .. حُٞهض ٫ ٣ِحٍ ٓزٌَحً "   

َٓػخٕ  ٓخ طلِوض ؿٔٞع  حُؼ٤ٔخٕ  ..هخُٜخ أكي َٓحكو٤ٚ". ٝأ٢ٌَُٓ

ٍكغ  ..ٝحُٔز٣َٜٖ ك٢ ىحثَس ٝحٓؼش ػ٠ِ ٓوَرش ٖٓ كٞحكَ ه٤َ حُِٔؼْ

: " ٤َُىى حُـ٤ٔغ" رل٠َ رْٔ هللا حَُكٖٔ حَُك٤ْ " أكيْٛ ٛٞطٚ ٝحهلخً 

ٌّ ُٚ ٓخ ك٢ حُٔٔٞحص هللا  ٥ اُٚ ا٫ ٛٞ حُل٢ حُو٤ّٞ  ٫ طؤهٌٙ ٓ٘ش ٫ٝ ٗٞ

ٝٓخ ك٢ ح٧ٍٝ ٖٓ ًح ح١ٌُ ٣٘لغ ػ٘يٙ ا٫ ربًٗٚ ٣ؼِْ ٓخ ر٤ٖ أ٣ي٣ْٜ  ٝٓخ 

٤ًَُٓٚ حُٔٔٞحص  هِلْٜ ٫ٝ ٣ل٤طٕٞ ر٢ٍ٘ء ٖٓ ػِٔٚ ا٫ رٔخ ٗآء ٝٓغ 

كن  ، ك٤ٖ طٞٛؾ ح٧....."ٝح٧ٍٝ ٫ٝ ٣ئىٙ كلظٜٔخ ٝٛٞ حُؼ٢ِ حُؼظ٤ْ

ــ٘ـْـَؼــخء ُٝىٍٝٛخ ٝؿزخُٜخ ظَٜ ِٜٜٓخ ٓٔظيحً ؿَرخً  َٛ ٝظَٜص ٓ٘خٍحص 

ُّ ٣ٔؤٍ ٖٓ كُٞٚ ػٖ حْٓ طِي حُـزخٍ.. ٝؿ٘ٞرخً  ػٖ حُٞحى١ .. أهٌ ح٩ٓخ

.. ًُٝي حُزَؽ حُزخٍُ.. ٝػٖ طِي حُٔ٘خٍس ١٧ ٓٔـي طٌٕٞ. حُٔٞح١ُ ُٚ

ُٕٝٞ ح٧كن  رٜخء ٣ـِلٚ ح٠ُزخد.. ٣ظؤَٓ ٖٓ كظلش ُؼخٓٚ رؼ٤َ٘٤ٖ ؿخثَط٤ٖ

  .حُٔخثَ ا٠ُ حُل٢٠

ك٢ حُٞهض ح١ٌُ أٗخٍ ًز٤َ حُٔ٘ـ٤ٖٔ ػ٠ِ حُـٔٞع ريهٍٞ     

ــ٘ـْـَؼــخء ٓغ رِٝؽ هَٙ حُْ٘ٔ ٖٓ ًٍٟ ؿزَ  .. ح٤ُٜٔذ (ؿ٤ٔخٕ)َٛ

طٜيى .. ًخٗض كٌَم ٖٓ حُِٔؼ٤ٖٔ طـٞد ٗٞحٍع حُوَٟ حُٔل٤طش رخُٔي٣٘ش

.. ٔخط٤ٖ حُلخًٜشر.. ٝػَحثٖ حُؼ٘ذ.. حٌُٔخٕ رخهظلخّ ٍُحثذ حُٔٞح٢ٗ

  هزخثِٚ   ٝاػخٗش   ٤ٟخكظٚ   رـٔغ ٗؤًَْٓ    رخْٓ ٫ٞٓٗخ ح٩ٓخّ: ٣٘خى١ أكيْٛ
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  حَُؿخٍ   ٖٓ   ػِش   ٣وق  .  ٝكخًٜش   ٝىؿخؽ   ٝكزٞد   ٝروَ   ؿْ٘   ٖٓ ٝػٌَٔٙ 

ا٫ ٝ      ..كَُٝ ػ٤ِْٜ  ٓخ   ُْٜ   ٣ُِْٔ   كظ٠   ُلظخص   ٣٘ظظَٕٝ   حُو٣َش   ٓخكش   ك٢ 

 . ُِٔزٚ ػ٘ٞس  حُِٔؼٕٔٞ   ٛـْ

  ..ٓٞح٤ٗٚ ٝطٜ٘ذ    ،رٔظخٗٚ   ٝأٗـخٍ   ٍُػٚ    ٣ُوظِغ .. شح٫ٓظـخر   ٍكٞ   َٖٓ   

ٍّٝ    ػ٣َٞ   ٣ظزؼٜخ  َي   .  ٣وخّٝ   َٖٓ   ٓ٘خٍُ ٝطُٜيّ  ..  ُٓ

ــ٘ـْـَؼــخء ػ٘ي أ١َحكٜخ حُ٘ٔخ٤ُش ٫ٓظوزخٍ حُِٔؼْ     َٛ ٓغ .. طـٔغ ٌٓخٕ 

٣ٌٍَ ٓئحُٚ  ػٖ أٓٔخء .. َد ًٓٞزٚ ٤ُيهَ ٗٞحٍػٜخرِٝؽ حُْ٘ٔ حهظ

طِي حُِهخٍف  ا٤٘٣٠َُ ٓ٘يٝٛخً  ..طِي ح٧ك٤خء ٝحُٔٔخؿي ٝحُيٍُّٝ حُؼخ٤ُش

َُٓ ٝك٢ حُوط٤غ.. حُظ٢ طـط٢ ٝحؿٜخص ٓزخ٤ٜٗخ حُؼخ٤ُش ُِّ ػْ . ػزَ كخٍس حُ

ٝأػ٤خٕ حُٔي٣٘ش .. ٝٛٞ ٣ٔؤٍ.. كخٍس حُو٤ِْ ٝح٧رٍِ ٝكخٍس ح٤ُٔيحٕ

َؿَ   ه٤ِٚ ُلظَس ٝٓخٍ ػ٠ِ ح٧كـخٍ حُظ٢ ؿِٔظٜخ حُ٘ٔخء ط..٣ُـ٤زٞٗٚ

 رٞحرظٜخأٓخّ .. ٓخٍ حًُٔٞذ ٓظـٜخً ا٠ُ هِؼظٚ ك٢ ٛ٘ؼخء.. ٤ُِش حُزخٍكش

  ؿخٛض كٞحكَ ه٤ِٚ.. ٝٗلَٝح حُـٔخٍ.. ًرق حٌُٔخٕ حٌُزخٕ ٝحُؼ٤َحٕ

  .  أكَٔ   ٝكَ   ك٢ 

  ػخ٣ٍخً    ٍؿ٬ً    ٣وٞىٕٝ   حُوِؼش   ىحهَ   ٖٓ   حُِٔؼ٤ٖٔ   ٖٓ   ٓـٔٞػش   هَؿض    

 ٖٓ    َّ ََ    ٣لخٍٝ   ٢ٗء   ًــُــ   ٖٓ   ٝٓـٔٞػش ..  ٗٔخء   ٝػٔخ٢ٗ   ػٍٞطٚ   ٓظ

  .  أ١َحكْٜ   طَطـقُ  ..  ك٢ ىٓخء حُٔٞح٢ٗ   ؿخٛض   أهيحْٜٓ ..  حُٜز٤خٕ 

٣ظؤِٕٓٞ آخْٜٓ .. لخص ٓظؼخ٤ُش٤ٛ.. حُـٔٞع  طَِٜ ك٢ ىحثَس ًز٤َس    

حُٔخرن ٝٗٔخَءٙ ٝأ٫ٝىٙ ٝؿٞح٣ٍَٚ ٝؿِٔخٗٚ حُٔـُِٞش ٍهخرْٜ ا٠ُ كزَ 

أَٓٙ أكي حَُؿخٍ  إٔ ٣ًَغ .. ٌٓزِشً ٓٞحػُيْٛ ا٠ُ حُوِق.. ٝحكي

ٌٌٛح ًخٕ ٠ٔٔ٣  -  حُلظٞف   إٔ ٣ظٌَُ ٣ٝطِذ حُؼلٞ ٖٓ ٫ٞٓٙ أر٢.. ٓؼظٌٍحً 

  ٛخٍهخً      رخُٞكَ   ٝؿٜٚ   ٣َٔؽ     ٝ رخ٤ًخً ح٧ٍ   ػ٠ِ   ؿؼْ  -أك٤خٗخً طلو٤ٔخ

..  ٝأ١لخُٚ   ك٣َٔٚ   ٗل٤ذُ    طؼخ٠ُ .. ُظؼ٘ظٚ  ٓؼظٌٍحً    ٝحُؼلٞ   حَُكٔش ٍحؿ٤خً  

  .  أُِٜٗخ   ػْ   حُٔٔخء   ا٠ُ   ٣َي٣ٚ   ٍحكؼخً    ح٩ٓخّ   أٗخٍ 

ٌَ ًٝ هخٓش ٓي٣يس.. حٍطلؼض َٛهخُص حُل٘ي رخُوٜخٙ كيحً     .. ظَٜ ٍؿ

ٌٓٔٔخً ر٤ٍٔق ٣ِٔغ طلض .. ػخ١ٍ حُٔخػي٣ٖ ٝحُٜيٍ.. ِؼٔخً رخُٔٞحىٓ

٣َهٚ .. كخّ كٍٞ حٌُٔز٤ِٖ.. ٍهٚ ٍهٜش ح٤ُٔق .. ه١ٞ٤ حُْ٘ٔ

ك٢ ُٔق حُزَٜ ١ٜٞ٣ ر٤ٔلٚ ػ٠ِ .. ر٘٘ٞس ٝحُـٔٞع ٣ظؼخ٠ُ َٛحهٜخ
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ُٝؿَى حُيّ .. ٤َُ٘ٔ حُلزَ ٖٓ ٍهزظٜخ رؼي إٔ رظَ ٍأٜٓخ.. اكيٟ حُ٘ٔخء

طوظ٢ِ أٛٞحص .. ٜظٚ ٤ٛٝخؿٚ ٝٛٞ ٣ِؼن ح٤ُٔق رِٔخٗٚػخى َُه.. حُلٞحٍ

٣٘وٞ ٛخ٣ٝخً ر٤ٔلٚ ٣ؤْ ؿَٔي اكيٟ حُ٘ٔخء .. ٣ظوخكِ.. حُـٔٞع

طلخٍٝ ىٕٝ .. طُِٞف رٌٍحػ٤ٖ رُظَص ًلخٛٔخ.. حُٜـ٤َحص ٖٓ حُوخَٛس

طِظلض ُظَٟ ؿَِءٛخ .. أٗخص ٖٓ ٢ٓٝ حُـٔٞع.. ٝػ٢ ح٫طٌخء ٝحَُٜٝد

.. طٜٔي أٗلخٜٓخ ٝحُيّ ٣٘ن رٜٞص ٝحٙطوٍٞ هٞحٛخ ػْ .. ح٧ٓلَ ٣زظؼي

ٚ٤ َٓ ٜخ روي ُٓ ِّٞ ُْ ٣ظزّن ؿ٤َ .. ٣ِؼن هطَحص حُيّ ..حٓظَٔ ٣ُزظَ ح١٧َحف ٣ٌ

  ٓو٢   كظ٠ ..  ٝح٤ُٜـخٕ   حَُهٚ   ح٤ُٔخف   أ١خٍ.. ح٩ٓخّ حُٔـَى ٖٓ ٬ٓرٔٚ

ً    ٣ِحٍ   ٫ٝ   ػ٤ِٚ   ٓـ٤٘خً    أٍٟخً     ًٍٛٞ   طلض ..  حٌُز٤َ   ح٤ُٔق   رٔوزٞ   ٌٓٔٔخ

  .  حُٔلظ٘يس   حُـٔٞع   ٤ٛٝخف 

ٝهق .. ٗي ٍٖٓ ه٤ِٚ.. ٓـَىحً ٤ٓلٚ.. طويّ ح٩ٓخّ حُِٔؼْ ػ٠ِ ه٤ِٚ  

ؿخٍ ر٘ظَٙ ك٢ ًّٞ .. طـ٤َص ٬ٓٓق ٝؿٜٚ.. حُؼخ١ٍ ٣٘ظَ حُـٔٞع

ٍٍ .. ح٬ٗ٧ء ؿ٤َ ٓزخٍ أٝ أٗٚ كوي .. ٗظَ ا٠ُ حُٔٔخء.. هٜوٚ رٜٞص ػخ

ُْ ر٤ٔلٚ.. ػوِٚ  ..َرخص هز٤َس رظَ ٍأٓٚ حُؼخ١ٍٝر٠.. طويّ حُِٔؼ

  ٓظَؿ٬ً    ٠٠ٓٝ ..  ًخُٞطي   ٤ٓلٚ   ٤ُظَى   رط٘ٚ   روَ   .. حُوي٤ٖٓ.. حٌٍُحػ٤ٖ

ٙ   هزخثِٚ   طظزؼٚ ..  حُوِؼش   أرٞحد   هِق   ٤ُوظل٢  َُ   طزؼظٚ ..  حُِٔؼٔش   ٝػٔخً

  خُلزٞدر   حُٔلِٔش   ٝحُيٝحد   حُٔل٤طش   حُوَٟ   ٖٓ   حُٔـِٞرش   حُوطؼخٕ 

  .  ٝحُطؼخّ 

طـٔغ .. طٌخػَص أٛٞحُص حُظ٤َِٜ ٝحُيػخء ٖٓ ٓإًٓ حُٔٔخؿي حُٔظلَهش

.. ح٬ٌُد طِؼن كلَ حُيٓخء حُٔظـٔؼش  ..حُ٘خّ حٓظؼيحىحً ٬ُٜس حُـٔؼش

٠َٓحُٜٞف ( ؿَحثَ)ُكِٔض أ٬ٗء ح٩ٓخّ حُؼخ١ٍ ٝأَٓطٚ ريحهَ  ٖٓ  ُظَُ

   .ٗلش ٛخ٣ٝش هِق حُوِؼش

  .  ٓظِٔظ٘خ   ُِ٘ٔٔٚ ..    ٬ُِٜس  هَٝؿٚ    ٞعحٗظظَٗخ ر٤ٖ حُـٔ   

أٓطق ٝٗٞحكٌ .. حٓظ٨ ح٤ُٔيحٕ ح٧ٓخ٢ٓ ريٝحثَ حَُهٚ ٟٝخٍر٢ حُطزٍٞ 

ظَٜص ٛلٞف ٖٓ  ..كُظلض أرٞحد حُوِؼش. حُيٍُّٝ حٓظ٨ص رخُ٘ٔخء

ح٩ٓخّ ػ٠ِ ظَٜ ه٤ِٚ ٣ظَٔرَ رؼٞرٚ ٝهلطخٗٚ .. طٔزوْٜ كَحرْٜ.. حُؼٌَٔ

  ٖٓ   ٛلٞف      ..ٍؿَ ٣ٞ١َ ٣لَٔ ٓظِش كَٔحء طظَِ ح٩ٓخّ.. ح٧ٓٞى

  .  هِلٚ   ٍحؿِش   حُوزخثَ   ٍؿخٍ 
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ــ٘ـْـَؼــخء حُىكٔض .. ُؿخ٣ٍي ٓظٞحِٛش     َٛ ٣وظَم حًُٔٞذ أٓٞحم 

حُِهخٍف  ..٩ٓخّ ٖٓ كظلش ُؼخٓٚ حُٞحؿٜخص حُٔخٓوش٣ظؤَٓ ح.. ح٧ُهش

 ..٣ظٞهق ه٬٤ًِ ٣ط٤َ حُ٘ظَ ك٢ أكخ٣ٍِ ١ٞحرن حُيٍُّٝ حُؼ٣ِٞش.. حُز٠٤خء

.. حُ٘ٞحكٌ ٝٓخ ٣ل٤طٜخ ٖٓ ٗوٕٞ.. ٓوَٓخص ح٤ُخؿٍٞ حُٔط٢ِ رخُز٤خٝ

ر٤ٖ حُـٔٞع   رٜؼٞرش   حًُٔٞذ   ٤ٔ٣َ ..  ٝحُ٘ٞحه٤ٚ   كظلخص حََُٔٓ   طيحهَ

  ٢ٓٝ   حُِٔؼٕٔٞ حُط٣َن   حُؼٌَٔ   ٣٘ن ..  ٣ظَؿَ ..  حٌُز٤َ   حُـخٓغ   أٓخّ 

  .  ٓؼ٤َ   ُٚ   ٣ٔزن   ُْ حًظظخظ  

ٗظَ ا٠ُ حُٜلٞف .. حػظ٠ِ حُِٔؼْ حُٔ٘زَ.. ىهِض ٓغ حُيحه٤ِٖ ا٠ُ حُـخٓغ

ــ٘ـْـَؼــخء ٝطـخٍٛخ ًٝزخٍ ٍؿخٍ  َٛ ح٧ٓخ٤ٓش حُظ٢ هٜٜض ُٞؿٜخء 

٣وَؽ ٛٞطٚ .. َ٘ثزش ٖٓ كظلش ُؼٔظ٣َٚحهذ حُٜلٞف حُٔ.. حُوزخثَ

طِٜ حُٜلٞف ح٠ُٝ٧ ٍإٜٝٓخ .. ٓظ٬ًِٔ ٖٓ ر٤ٖ ١زوخص ُؼٔظٚ.. ٓظوطؼخً 

..  حُوِل٤ش   حُٜلٞف   ٍإّٝ   ُظٜظِ   ر٤يٙ   ٣ِٞف ..  ٣وخٍ ػ٬ٓش حَُٟخ رٔخ

  ٝحُٔخكخص   حُٔٔـي   َٛف   ٛلٞف   أٓخّ   ٝكئْٜٝٓ   رؼ٤ْٜٜ   ٍؿخُٚ   ٣ِٞف 

  . رخَُٟخ ٝحُوزٍٞ  ٍإْٜٝٓ   حُـ٤ٔغ   ٤ِٜك   حُٔل٤طش 

ٌٖٓ هـَ ػ٢٘٤ ٝأٗخ أٓظل٠َ .. ُْ ٗليع حُٔؼِْ ك٤ٖ ُػيٗخ ا٠ُ حُيحٍ

ًُ٘ض ػ٠ِ ٣و٤ٖ ٖٓ أٗٚ .. ريحه٢ِ ٍؿزش  ٧ك٢ٌ ُٚ ٓخ ٗخٛيطٚ.. ٓخ ٍأ٣ظٚ 

ؼ٤َحً ٤ُٔظٔغ ًَ ٌُ٘ٚ طًَ٘خ ٝحٍطٌٖ .. هي ٣ٔؤٍ رٌِٔخص ه٤ِِش.. ٤ٜٓ٘ض 

  .ُِٜٔض

أَٓ رظ٣ٌٖٞ .. ٩ٓخّ حُِٔؼْ ٓ٘خ٣ن ح٧ٓٞحم ٝح٧ك٤خءرؼي ٍٜٗٞ ؿٔغ ح

ــ٘ـْـَؼــخءَ    ٝأٟل٠.. ٓـِْ ْٜٓ٘  َٜ ُ    ٌْ ٌٕ    ٓـِ   ػَ٘   هٔٔش   ٖٓ   ٌٓٞ

ٝػ٤ٖ ..  ح٤َُُٜٞى   أك٤خء   ك٤ٜخ   رٔخ   ٝأٓٞحم حُٔي٣٘ش  أك٤خَء    ٣ٔؼِٕٞ ..  ٤ٗوخً  

  . ح٩ٓخّ ٤ٗوخً ػ٠ِ حُـ٤ٔغ

________________ 

 

  ك٤غُ    ٖٓ   ك٢ ح٤ُّٞ حُظخ٢ُ  ح٣ِٝٗض ؿخ٤ٗخً ٓٞح٬ًٛ هَحءس  حُٔوط١ٞش  

 . ٓٔظـ٬ حٗ٘ـخٍ ٬ُٓث٢ رٔخ ر٤ٖ ٣ي٣ْٜ .. رخ٧ْٓ   حٗظ٤ٜض 
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 أغٍاس

 

ــ٘ـْـَؼــخءَ  َٛ ٓخً هي هَؿض ٖٓ  ْٞ ك٤ٖ .. ُْٝ أىٍ ٤ًق أٓظؼي.. ُْ أًٖ ٣ــَـ

حُـزخٍ حُؼخ٤ُش  ُـٔغ ١ِذ ٢٘ٓ حُٔؼِْ  ح٫ٓظؼيحى  َُٔحكوظٚ  ٛٞد 

ُْٝ أػَف أٗٚ .. كخؿظ٘خ ٖٓ ٓٞحى اػيحى حُٔيحى ٝأُٞحٕ حٌُظخرش ٝح٤َُحع

َ ُِزلغ ػٖ ًٗٞد أهزَص أ٢ٓ ٓٔخء ًُي ح٤ُّٞ رٔخ ١ِذ ..  ًخٕ  ًحٛزخ

: كوي ٗخؿض ٍرٜخ.. ، أىًٍض أٜٗخ ًخٗض طؼِْ رخ٧َٓ...٢٘ٓ حُٔؼِْ 

 كؤٗض، ًٔخ أٗض ُٔؼِٔيًٖ ٌٜٓرخً ٝٓظلخ٤ٗخ : ػْ أٝٛظ٢٘. ك٤ِزخًٌٍْ حَُد

 . حػظٖ ر٘لٔي.. ُْ طؼي ٛـ٤َحً 

ٝإٔ  .. طؤِٓض ًِٔخطٜخ ٧ًظ٘ق رؤ٢ٗ هي رِـض حَُحرؼش ػَ٘س ٖٓ ػ١َٔ

خ ١ِذ ٢٘ٓ َٓحكوظٚ  ا٠ُ .. َٓحكوظ٢ ُٚ طؼ٢٘ أٗٚ ريأ ٣ؼظٔي ػ٢َِّ  َٔ ٝا٫ َُ

ٍٍ ُْ أٍٛخ ًٔخ هخٍ ٢ُ حُـزخٍ حُظ٢ طؼظَٜ ٖٓ حُٔلذ ٍؿٞس .. ؿزخ

 . ح٧ٓطخٍ ح٤ٍُٔٞ ك٢ ٓٞحْٓ

                                                   *** 

ْٛٔ ٢ُ حُٔؼِْ رؤٗٚ ٤ِٓلن ر٘خ ٝػ٢َِّ .. ك٢ ٣ّٞ حُؼٞىس ٖٓ طِي حُـزخٍ

ــ٘ـْـَؼــخء ريٝٗٚ َٛ ٝرؤٗٚ ٤ِٓلن رؼي حٗـخُ .. ح٢٠ُٔ ٓغ حُؼخثي٣ٖ ا٠ُ 

.. ٝحدَٓٗخ هَِق حُي.. ُْ أطٞهغ إٔ أػَٞى ٝك٤يح.. رؼٞ أػٔخُٚ ٛ٘خى

ٍَ حُٔؼِْ أطِلض ك٢ ٓٞحهغ حٓظَحكظ٘خ ػ٢ِّ .. ١ٞحٍ حُط٣َن حٗظظَ ظٜٞ

ؿٞٙ حُٜزخف .. ك٢ ٬ٓٓق  ح٧ٓخ٢ٓ أط٘ظَ ٍإ٣ظٚ.. أٍحٙ هخىٓخً  ُٝ أرلغ ك٢ 

هي أٓٔغ ٛٞص أكيْٛ .. ك٤ٖ ٗظؤٛذ َُِك٤َ ٖٓ ٓلطش ا٠ُ أهَٟ

 . كؤظ٘ٚ ٛٞ

ٓخً       ْٞ ..  ًحطٜخ   ٤ٗ٨ُخء   ٓٔزوش   أكٌخّ   ٝكن   أػ٤ٖ   أ٢ٗ     ٣ّٞ أًظ٘ق   رؼي   ٣ــَـ

ك٬ .. ٝأٗ٘خ ٗزيى أ٣خّ أػٔخٍٗخ ك٢ كِوخص ٤ٓظش ٤ُٔض ٖٓ حُل٤خس ك٢ ٢ٗء

ٗلٖ طًَ٘خ حُل٤خس ٫ٝ ٗلٖ ػ٘٘خٛخ رؼ٤يحً ػٖ طِي ح٧كٌخّ حُظ٢ طلَٝ  

 . إٔ ٗؼ٤ٖ ٌٍَُ٘ ك٤خس أ٬ٓك٘خ

                                             * * *  

٘ٞحص ط٢٠ٔ ٌٓ٘ حٛطلزظ٢٘ أ٢ٓ ا٠ُ حُؼَٔ ك٢ حُلخٗٞص ٓزغ ٓ  

ٝإٔ أ٢ٓ هي .. أٍٟ ح٤ُّٞ رؤٕ ًُي حُلخٗٞص أٛزق ػخ٢ُٔ.. ٛـ٤َح
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ٓ٘ٞحص ػ٘ظُٜخ ٤ُٜوخً .. ر٤ظ٘خ أٓٔض ٓٔخكظٚ ٤ٟوش.. ًزَص رؼٞ ح٢ُ٘ء

ًُ٘ض.. رٜخ ٫ ٣ٌٖٔ إٔ أػ٤يٛخ ْٝ إٔ أػ٤ٖ ًٔخ  ٫ ُحُض ًحًَط٢ طوخٍٕ .. أَ

  .ٝٓخ أػ٤٘ٚ ح٤ُّٞر٤ٖ ٓخ ً٘ظٚ رخ٧ْٓ 

٢ِِ ) رز٤ض   ٣٘ظ٢ٜ ..  َٓٔ   ٣لِٜٜٔخ   ُكـَط٤ٖ   ٖٓ   ٣ظٌٕٞ   ر٤ظ٘خ َّٜ ٝا٠ُ      ( حُ

ــطــْــَٜـــخٍ )  ػْ(.. ح٤ُْٛٞ)  ؿٞحٍٙ َر٤ض ِٔ   .ٌٓخٕ ٣ٌٖ٘ٔ(..  حُ

ٍَ رطٍٞ هطٍٞس ًز٤َس  ُُٔٞى ٛو ٣لِٔٚ ٝػ٘خٕ ٓـَٝٓخٕ ك٢ .. ٢ٓ٧ ُؿِـْـ

ك٤ٖ أٜٗٞ ٖٓ .. ؿِي ٣لـزٚ ػٖ رو٤ش  حُُلـ٣َظي٠ُ ٖٓ حُٔوق .. حُوخع

أٓٔغ ٛٞطٜخ ط٘خؿ٢ (.. ح٤ُْٛٞ)أػَف أٜٗخ رز٤ض  .. ٓ٘خ٢ٓ ك٬ أؿي أ٢ٓ

..  ٝك٢ حُٜ٘خٍ طٌ٘لت كٞم اكيٟ حُ٘ٔخء .. ٍرٜخ ٢ٓٝ ظِٔش ىحٓٔش

.. ارط٤ٜخ.. ط٘ظق ػخٗظٜخ.. طٔيىٛخ ػ٠ِ ًُي حُـِٔٞى ٝهي ؿَىطٜخ طٔخٓخ

طظؤٝٙ ر٤ٖ  ..طَّٜ رَ٘طٜخ.. ػخء ٣ُضطـْٔ أٛخرَؼٜخ ك٢ ٝ.. أ١َحكٜخ

.. طٌٍ ٓٔلٞم حًٌَُْ  ٝهَ٘ حَُٓخٕ.. طُيٌُٚ.. طوِذ ؿٔيٛخ.. ٣ي٣يٛخ

٣ظؼَم ٓٔخّ .. طـط٢ حَُٔأس رِلخف.. ط٠غ ؿَٔحً ٓظويحً طلض حُـِٔٞى

.. رَهزظٜخ ٓزظيثشطيٌُٚ ٖٓ ؿي٣ي .. طـيٙ ىروخً .. ط٣َِ حُِلخف.. ؿٜٔٔخ

س .. ٓخه٤ٜخ.. ح٧كوخً.. أٍىحكٜخ.. ظَٜٛخ.. ًٍحػ٤ٜخ ََّ ٌَ طٔظـَُم ..ُظُؼ٤ي حُ

طٔخػيٛخ رؼي ًُي ػ٠ِ حُٞهٞف ٝهي طٍٞىص .. ٝهظخً ُلَى ٓخ ر٤ٖ كو٣ٌٜخ

طِلٜخ  ..طـِٜٔخ.. طٜذ ػ٠ِ ٍأٜٓخ ٓخء ٣لٞف ٓ٘ٚ ٌٟٗ حٍُٞى.. رَ٘طٜخ

ط٘وٖ ًل٤ٜخ .. طٜخطٔ٘.. طوَؿٜخ طِزٜٔخ ُزخٓخً ؿي٣يحً .. رِلخف آهَ

ٓزَٝى ٣خؿخٍط٢ : ط٘ظَ ك٢ ػ٤٘٤ٜخ طْٜٔ.. طوظْ ط٤٣ِٖ ٝؿٜٜخ ..ٝهي٤ٜٓخ

.. ػ٤ِي إٔ طظـ٘ـ٢ ُٖٔ طلز٤ٖ..  ا٠ُ ػ٣َٔي..ح٥ٕ ٣ٌْٜٔ٘ حٛطلخري

.. إٔ طظز٢ٔٔ.. طلل٢٘ ػ٠ِ حُلَحٕ ه٫ًٞ ٝكؼ٬ً .. طظزَؿ٢ ىٝٓخً .. طظي٢ُِ

  . كزٌٜح ٣ِىحى ٌٓخٗظي ك٢ هِزٚ... . إٔ ..  هِٞطٌٔخ   ك٢   حٌُِس   رٌِٔخص   ط٢ٜٔٔ

َّ حُ٘ٔخء ٝحُٜزخ٣خ" ؿخٍط٢"َىٝٓخً ٓخ ً٘ض أُٓٔؼٜخ ط٘طن  .. ػ٠ِ ًــُــ

.. ْٝٛ أ٠٣خً ٣طِوٕٞ ػ٤ِٜخ.. ًٌٍُِٞ ك٤ٖ طظليع ا٤ُْٜ" ؿخ١ٍ"ٝ

رخَُؿْ أْٜٗ ٣ؤطٕٞ ٖٓ ٓ٘خٍُ رؼ٤يس ٝرؼ٠ْٜ ٫ ٗؼَف أ٣ٖ .. ؿخٍط٢

  .حٌُِٔشرؼي ٓ٘ٞحص ػَكض ٓخ طؼ٤٘ٚ طِي . ٣ٌٕٔ٘ٞ ؟

.. طظَ ك٢ كي٣ؼٜخ ٓغ  حُؼَّٝ ٓخ حٓظَٔص أٛخرؼٜخ ك٢  ط٤٣ِٜ٘خ 

ػٖ حٌُِٔخص .. طٌ٘ق ُٜخ ػٖ  ١ز٤ؼش ح٧ٗؼ٠ ٝٓخ ٣لزٚ حًٌَُ ٜٓ٘خ
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طٌٍَ ًُي حُؼَٔ ٓغ .. ٝٓخ ٣ؼـذ حَُؿخٍ ٝٓخ ٫ ٣ؼـزْٜ.. ٝحُظَٜكخص

َّ ػَّٝ ٍَ أ٢ٓ طٜ٘ق حَُؿخٍ.. ًــُــ   .ُْ أ

٢ٓ٧ .. ٤ٌ٘٣ٖ  كؼَ حُِٖٓ رٔلخطٜٖ٘ ..ًٝؼ٤َحً ٓخ طٍِٝٛخ ٓظِٝؿخص

.. ُكلَس ٛـ٤َس ك٢ ر٤ض ح٢ُِٜ ىٝٓخً طِٔئٛخ رـَٔ كطذ ُٚ ٍحثلش ٗلخًس

طُـِْ حَُٔأس ػخ٣ٍش ػ٠ِ كٞٛش حُللَس .. طٜذ ٓخء ػ٠ِ ؿَٔ حُللَس

ٍُ حُٔخء ر٘وٞم  ُٕ ٝروخ ٝهي ُـُـلض رـِي ٍه٤ن ٤ُظَِٔ ٛخػيحً ىهخ

ٌٌٝٛح ُؼيس .. ُـْٔ ٓٞحثِٚٓئهَطٜخ ٣ٝظوَِ رَ٘س ؿٜٔٔخ كظ٠ ٣ِ٘ ٖٓ ح

ٝأٓٔؼٜخ طوٍٞ ُٜخ رؼي إٔ .. ط٣ُِي ٌَُ ٖٓ ًخٗض رؼي ٗلخّ.. أ٣خّ طٌٍَ

َٜٓخ روـَ ٓزظٔٔش.  َٛ ٟخهض؟.. ٛخ:  طٌَٔ رَ :  كظِٜ حَُٔأس ٍأ

ــوــْــٖ ٍٕ ًؼ٤َس .!!ِٟ َُ ٣ي١ ا٤ُٜخ.. ٢ٓ٧ أٝح أٍحٛخ ٌٓ٘ ٝػ٤ض .. ٫ طٜ

ؼ٤َحً رخًظ.. ػ٠ِ أٍكق هَد حُٔوق ًَ ُظلخؿج٢٘ .. ٘خف ٓلظ٣ٞخطٜٖكٌَص 

ٓخً ربِٗحُٜٖ ػ٠ِ أ٤ٍٟش حَُٔٔ ْٞ طيهَ .. طلظق اكيحٛخ طوَد أٗلٜخ ..٣ــَـ

ٍٕ .. طلَؽ حُزؼٞ.. ا٠ُ آهَ اٛزؼٜخ طٜذ ٓلظٟٞ رؼ٠ٜخ ا٠ُ أٝح

.. ٓٔلٞم.. ػَٝم ٗزخص.. هٍ٘ٞ كخًٜش.. أٍٝحم ٗـَ ؿخكش.. أهَٟ

طؼي ٓلظ٣ٞخص ٖٝٓ ُلظظٜخ ُْ . ١ِزض إٔ أٓخػيٛخ ٣ٞٓخ ..٣ُض.. ٓؼـٕٞ

  .  ٓزٜٔش    طِي ح٧ٝح٢ٗ

ْٝ ٌٌٛح ًخٕ ٣ظَحَءٟ ٢ُ.. ًخٕ ر٤ظُ٘خ ػخ٢ُٔ حُل٤ٔق  ُْ أٗؼَ ر٤٠وٚ ا٫ .. أَ

ُْ أٗؼَ رٜـَ ر٤ظ٘خ .. ك٤ٖ ؿِٔض أٗظظَ ػٞىس حُٔؼِْ ٖٓ حُـزخٍ حُؼخ٤ُش

". ُي١ ٤ٟٞف:" ا٫ ك٤ٖ أؿِوض أ٢ٓ رخد حُـَكش ٢ٛٝ طْٜٔ ك٢ أ٢ًٗ 

ٓولٜخ ػ٤يحٕ .. طٔيىص ػ٠ِ كَحٕ حُـَكش .أهلِض رخد حُـَكش ػ٢ِ

ٌَ ٗخٛغ حُز٤خٝ ..ٓوزٞءس رخُط٤ٖ .. طلَٙ أ٢ٓ ػ٠ِ ٗظخكظٚ.. ؿ٤

ٛٞ ح٥هَ .. ٌٌٝٛح حَُٔٔ ..طِي ح٧ٍكق حُؼخ٤ُش.. ُؿيٍحٕ ر٘لْ حُِٕٞ

٣َش.. ُؿيٍحٗٚ ٤ِٓجش رخَُكٞف حُؼخ٤ُش ـَ أٓخ   ..ا٫ أٗٚ ٣وظُِق رؤ٤ٍٟظٚ حَُل

٢ٛ ح٧هَٟ .. هٜٜظٜخ أ٢ٓ ًز٤ٍض ٤ُِْٛٞحُـَكش حُؼخ٤ٗش كٜـ٤َس ٝهي 

٤ِٓجش رخ٧ٍكق ًٝٞس اٗؼخٍ حُ٘ٔٞع  ٝٓٔخكش ٛـ٤َس ك٤غ طَهٚ أ٢ٓ 

ٝك٢ ُح٣ٝظٜخ ٛ٘يٝم ًز٤َ ٓـط٠ رٔـخؿ٤ي هي٣ٔش .. ك٤ٖ ط٢ِٜ َُرٜخ

.. ًٔخ طلظلع رؤهٔ٘ش ٝأىٝحص ٗـِٜخ.. طوزت ريحهِٚ أ٤ٗخَءٛخ.. ٝأهٔ٘ش

ُٙ ك٤ٖ طلظلٚ إٔ طٌٕٞ ٝك٤يسً  أٛٞحص كًَظٜخ ك٢ أٓٔغ .. طلَ
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.. طوَؽ ٓ٘ٚ أهٔ٘ش.. طَطذ ٓلظ٣ٞخص ًُي حُٜ٘يٝم.. ٓ٘ظٜق ح٤ُِخ٢ُ

  ط٠غ   ُٜخ هطؼش هٔخٕ ِٓهَكش.. ٝطؼ٤ي ا٤ُٚ ٓخ طَحٙ.. ه٘خ٢ٗ ُؿخؽ

ْٝ    ك٤خًظٚ   أًِٔض   ح١ٌُ   حُؼٞد   ريحهِٜخ    ُٜٝخ ..  ُٜخكزظٚ   ُظِٔٔٚ   طط٣َِٙ   أَ

  ٣ُ٘ش   ٝأىٝحص   ح٧ػ٘خد   ه٘خ٢ٗ   ريحهِٚ   ط٠غ (  سًُٞ )  حُٔخػِ   ؿِي   ٖٓ   ٝػخء 

ُٝلخثق حُظٍٞحس .. ٝٛ٘يٝم آهَ طوزت ك٤ٚ أىٝحص ػزخىطٜخ..  حُؼَحثْ 

.. ٝهطؼش ٓؤَ ٓطَُس  رو١ٞ٤ ُٔخػش.. حُٔ٘ٔٞهش رِـش طـ٤يٛخ ٢ٛ

ٝرٌُي حُٜ٘يٝم ػ٤يحٕ حُزوٍٞ ..ػ٤ِٜخ ٓخ ٣٘زٚ حُ٘ـّٞ ٝحُ٘ٔٞع

 .ْ رٜخٝأ٤ٗخء طٜظ.. ٝأٛخرغ حُ٘ٔغ

حًظ٘لض ه٬ُٜخ أ٤ٗخء ٓخ .. ك٢ طِي ح٣٧خّ ١خٍ حٗظظخ١ٍ ُؼٞىس حُٔؼِْ 

ُْ أػي ٓخ ً٘ظٚ ٌٝٛح ٓخ طؤًيٙ .. ً٘ض ٧ًظ٘لٜخ ُٞ ُْ أظَ ٤ُٜوخ رؤ٢ٓ

أ٢ٓ ٢ٛ ح٧هَٟ أٟلض حَٓأس رطزخع ٓوظِلش أٝ .. ٗظَحطٜخ ٝطؼخِٜٓخ 

س ٠ٌُ٘ أًظ٘لٜخ حَٓأ.. هي طٌٕٞ ًٌُي  ١ٞحٍ ػَٔٛخ.. ٌٌٛح ريص ٢ُ

رَ .. ٫ ٣ٞؿي ػ٘يٛخ أ١ حػظزخٍ أٓخّ حُؼَٔ.. ًخث٘خً ٣ؼزي حُؼَٔ.. أهَٟ

ُْ طٌٖ  أٓخّ .. أٝ ٌٌٛح ريص ٢ُ.. أٜٗخ ًخٗض طـؼ٢ِ٘ ك٢ ٌٓخٗش أى٠ٗ 

ٝهي كخُٝض ؿَّ كذ حُٔخٍ ك٢َّ ىٕٝ .. حُٔخٍ ٟؼ٤لش رَ أًؼَ ٖٓ ًُي

 .أٍحىص إٔ إًٔٞ ٓؼِٜخ كظ٠ ٫ أهغ ك٢ ػزٞى٣ش حُؼُٞ.. ؿيٟٝ

ٓخ إ طلَؽ ٖٓ  ػَٔ كظ٠ طزيأ رآهَ ٝرو٤ش .. ٢ٓ٧ ٝهض ط٤٠ؼُْٚ ٣ٌٖ 

ًٝؤ٢ٗ أٓٔؼٜخ طلخ٢ً .. ط٘ظلذ ك٢ ر٤ض ح٤ُْٛٞ.. ح٧ٝهخص   ط٘خؿ٢ ٍرٜخ  

٫ أػِْ ٤ًق ًخٗض طلَم ر٤ٖ ٓخ طللظٚ ٖٓ .. ًخث٘خً ٣ـِْ ا٠ُ ؿٞحٍٛخ

٫ٝ ٤ًق ٤ٓلْٜ حَُد طِي حُِـخص أٝ أ١ .. ُـش ٫ أكٜٜٔخ ُٝـش أٗخ أكٜٜٔخ

رَ ًخٕ .. ٌُٜ٘خ ًخٗض ط٘خؿ٤ٚ ىٕٝ َِٓ ىٕٝ أ١ ًٍس ٗي.. ٢ٛ ُـظٚ ُـش

ُظٜٔض رؼي إٔ طٌَٔ .. ٣ل٤ٞ ٖٓ أٗلخٜٓخ.. ح٤ُو٤ٖ ٣ل٤ٞ ٖٓ ٛٞطٜخ 

رٔٔلش حَُٟخ حُظ٢ ُْ .. أٍٟ ٝؿٜٜخ ٣ظَِٜ رٍ٘ٞ رؼي هَٝؿٜخ.. ٬ٛطٜخ

ٍَ ػ٠ِ ٝؿٚ ؿ٤َٛخ طِي حُٔٔلش  .أ

 

أؿِْ .. ِْ ٖٓ حُـزخٍ حُؼخ٤ُشُْ أؿي ٓخ أكؼِٚ ٣٧خّ ٝأٗخ أٗظظَ ػٞىس حُٔؼ

َٝٛ ٛٞ ؿ٤َ ٓؼزٞى .. ؿٞحٍ أ٢ٓ، أُق رخُٔئحٍ ػٖ ًُي حُٔؼزٞى

ك٢ حُزيح٣ش ًخٗض  ..أكيػٜخ ػٖ ٜٓخكزظ٢ ُِٔؼِْ ا٠ُ حُٔٔـي... حُٔؼِْ؟
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ُْ أػَف إ . َٛ ٤ِٛض ٓؼْٜ؟:  ػْ ٓؤُظ٢٘.. طٜـ٢ ا٠ُ ػ٢٘٤ ٛخٓظش

.. ٓٔض ًل٢ رل٘خ٫ٕ.. حرظٔٔض َٓطزٌخً .. ًخٕ ىه٢ُٞ ًُي حُٔٔـي ٬ٛس

.. ٝحِٛض َٝٛق ٓخ ً٘ض أٍحٙ ريحهَ حُٔٔـي. ٝٓخًح رؼي؟: ٝهخُض ٢ُ

ؼ٤َحً ػٖ طِي حُٜلٞف ًَ أػـز٢٘ .. ٝػٖ ح٧ٗخ٤ٗي حُظ٢ ٣٘٘يٜٝٗخ.. طليػض 

.. أٍٟ ىٓٞػٜخ.. ٗخظَحً ا٠ُ ٝؿٜٜخ.. طٜـ٢ ًٝلٜخ ٣ٔٔي ٣ي١..  ٛٔظٜخ

: هخُض ٢ُ.. ٢ٛٝ طزظْٔ.. طًَظ٢٘ أٓٔق هَي٣ٜخ رؤٛخرؼ٢.. أكِػظ٢٘

طـ٢٘ ًٔخ أٓٔؼٜخ .. ُْ أؿزٜخ ك٤ٖ ٓزق ٛٞطٜخ!. ٬ٛٝط٢ أ٫ طَٝهي؟

حٓٔغ ٣خ آَحث٤َ حَُد اُٜ٘خ ٍد ٝحكي، كظلذ : " ٌٓ٘ ً٘ض ٛـ٤َحً 

َّ هٞطي َّ ٗلٔي ٖٝٓ ًــُــ َّ هِزي، ٖٝٓ ًــُــ ُٝظٌٖ .. حَُد اُٜي ٖٓ ًــُــ

أ٫ٝىى، ٌٛٙ حٌُِٔخص حُظ٢ أ٤ٛٝ٘خى رٜخ ح٤ُّٞ ػ٠ِ هِزي، ٝهٜٜخ ػ٠ِ 

ٝطٌِْ رٜخ ك٤ٖ طـِْ ك٢ ر٤ظي ٝك٤ٖ ط٢٘ٔ ك٢ حُط٣َن، ٝك٤ٖ ط٘خّ 

ٝك٤ٖ طوّٞ، ٝحٍرطٜخ ػ٬ٓش ػ٠ِ ٣يى، ُٝظٌٖ ػٜخثذ ر٤ٖ ػ٤٘٤ي، 

طَىى طِي ح٧ٗخ٤ٗي ػ٘ي ".. ٝحًظزٜخ ػ٠ِ أػٔيس ر٤ظي ٝػ٠ِ أرٞحري

  رخ١ٖ   ك٢   حُـيحٍ   طـ٣ٞق   أٓخّ   طوق ..  ح٤َُِ   ٌٕٓٞ   ٝك٢ ريح٣ش.. حُٜزخف

 .  ىحٓؼش   حٌُِٔخص   رظِي   حُ٘ٔٞع   ُٜذ   ط٘خؿ٢   كـَطٜخ 

  

  أكخٍٝ ..  ؿٞحٍٛخ   ٧هق   أهظَد   ً٘ض   أ٢ٗ   ا٫َّ  ..  ُٔ٘خًٍظٜخ   طيػ٢ٗٞ   ٫

  .  ٜٓ٘خ   حًظَحع   ىٕٝ   طو٤ِيٛخ 

ٛخ   ٣ُز٢َٜٗ َُ   أٓخّ   ح٤ِ٤ُِش   ٬ٛطٜخ   طئى١ .. طظَْٗ..  رٜيٝء   طٜظِ   ٢ٛٝ   ٓ٘ظ

..  ح٧ُٞحٕ   رظِي   ؿيٍحٗٚ   ُهَف   ٖٓ   أػَف   ٫ ..  حُظـ٣ٞق       ٗٔٞع ُٜذ 

  .  حُِهخٍف حٌُٛز٤ش   طِي   ػ٠ِ   ٣٘ؼٌْ   حُ٘ٔٞع   ُٜذَ    أٍٟ   ٝأٗخ   ٝػ٤ض   كوي 

 ََّ ٍؿْ ٓٔخع حُزؼٞ ٣٘ؼظ٢٘ رخرٖ .. ح٧ٜٓخص ٓؼَ أ٢ٓ ً٘ض أػظوُي إٔ ًــُــ

طيػي .. طٔٔق ػ٠ِ ٍأ٢ٓ.. طظؤ٢ِ٘ٓ ٓزظٔٔش ..أكيػٜخ رٌُي.. ح٤ُٜٞى٣ش

أٗخّ ٝٛٞص ِٛٞحطٜخ  ..طٔيى٢ٗ ؿٞحٍٛخ.. ًل٢َّ حُٜـ٣َ٤ٖ ر٤ٖ ًل٤ٜخ

  .٣ٔخكَ ١ٞحٍ ح٤َُِ

   

َُِؿٚ ٖٓ ٛ٘يٝهٜخ ح١ٌُ ٣لٞف ٓ٘ٚ ٍٝحثق  ُِٔزٞص طِزْ ُزخٓخً طُو

َُ ٗٔٞػخً ػي٣يسً طُٜ٘ؼٜخ ر٘لٜٔخ ٖٓ ٗلْ حُوَحف ..ز٢٘طؼـ .. طُِ٘ؼ
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ـٚ ٣خ ٍر٘خ: "طَىى ..ط٠ُؼٜخ كُٞ٘خ ػ٠ِ ح٧ٍٝ ٣خ ٓخُي حٌُٕٞ، .. ٣خ حُِــَـّ

طَىى ".. ٣خ ٖٓ هيٓظ٘خ رٞٛخ٣خى، ٝأ٤ٛٝظ٘خ إٔ ٢٠ٗء ُي ٗٔٞع حُٔزض

طِي حٌُِٔخص ٝأٍىىٛخ رؼيٛخ ٝأٗخ ا٠ُ ؿٞحٍٛخ ك٢ ُح٣ٝش حُلـَس 

ٗظ٘خٍٝ ١ؼخٓ٘خ ٖٓ أٝػ٤ش .. طٜظِ ٝحٛظِ ١َرخً ُٜٞطٜخ.. ٓظيػ٣َٖ

طيٓغ .. ٝكظش حُٖٔٔ رخُؼَٔ.. ٝػخء حُِر٤ذ ٝحُُِٞ.. ٗو٤غ حُؼ٘ذ.. حُلط٤َ

ـٚ رخٍى :"ط٢٘ٔ٠ روٞس ٓٞحِٛش ٛٞطٜخ .. ػ٤٘خٛخ ٢ٛٝ طـ٢٘ ٣خ حُِــَـّ

طٌَٔ حُوزِ طـٜٔٔخ ".  أ٫ٝىٗخ ٝأٍٟ٘خ ٝحؿؼِٜخ ٓؼَٔس ًٝؼَ ه٤َحطٜخ

. ط٠ؼٜخ ك٢ ك٢ٔ ٢ٛٝ طٞحَٛ ٛٞطٜخ حُ٘ـ٢.. ٖٔٔ حُل٢٠ك٢ ٝػخء حُ

٤ُٝخ٢َُ ط٘ؼَ ك٤ٜخ ىٓٞػٜخ رؼي إٔ طؼي .. ًخٗض أ٢ٓ طوظخٍ أ٣خٓخً ُ٘لَف رٜخ

ٗش َّٞ رؼي إٔ طؼِن .. ًٝئّٝ حُل٤خ٢ٓ.. ح١٧ؼٔش ك٢ أٝح٢ٗ حُوِف حُِٔ

  طـ٢٘ .  .ط٘ؼَ ػ٤يحٕ حُزوٍٞ.. أ١َٗش ِٓٞٗش ػ٠ِ ح٧رٞحد ٝحُ٘ٞحكٌ

َُ    ٝأٗخ   ٛٞطٜخ   ٓغ   أٍىى ..  ٓزظٔٔش    .  كَكخً    كُٜٞخ   أكـ

                                                *** 

ط٘و٤ش .. ط٘ظ٤ق ُٝح٣خ حُز٤ض.. أٓخػُيٛخ ك٢ ؿَٔ ٬ٓرٔ٘خ ..٢ٓ٧ أػ٤خُىٛخ

طِٔن .. طؼي حُلط٤َ حُٔل٘ٞ رخُِر٤ذ ..١لٜ٘خ رلـَ حَُك٠.. حُلزٞد

.. ط٘ظ٢ٜ ٖٓ أػٔخُٜخ ٣ّٞ حُـٔؼش.. حد حُؼ٘ذَٗ.. طؼي حُوزِ.. حُز٤ٞ

ػ٘ي حُٔـ٤ذ .. كظ٠ طظَ ٓخه٘ش ٤ُِّٞ حُظخ٢ُ( ح٢ُِّٜ) ط٠غ ح١٧ؼٔش ك٢ 

  أؿِْ ..  ُٜٞطٜخ   ٓ٘ظ٤٘خً    إًٔٞ ..  رِٜٞحطٜخ   طـ٢٘ ..  كَحٜٗخ    ػ٠ِ   طـِْ

: طْٜٔ رلٌخ٣خص ٖٓ ١لُٞظٜخ .. ٤ُي١   ٣يٛخ   ٬ٓٓٔش   طؼـز٢٘ ..  ؿٞحٍٛخ 

ك٤ٜ٘خ ً٘ض ٛـ٤َس ك٢ِ٘ٔ أر٢ ػ٠ِ ًظلٚ .. ؤك٢ٌ ُي كٌخ٣ش هي٣ٔش ٓ

ح١ٌُ حٓظ٨ .. أ٢ٓ ٝأهٞط٢ ٣لِٕٔٞ أ١ؼٔظ٘خ ا٠ُ ح٤ٌُْ٘.. ٝهَؽ ر٘خ

رخُٜـخٍ ٝحٌُزخٍ ؿِٔض ٝأ٢ٓ ر٤ٖ حُ٘ٔخء ٗ٘ظَ ٝٗٔظٔغ ا٠ُ حَُؿخٍ 

ح٣ٌُٖ طـٔؼٞح ك٢ هخػش ح٤ٌُْ٘ ٣ظَٕٗٔٞ ٝٗلٖ َٗىى ٓخ ٣وُٕٞٞ ٖٓ 

ُْ أػَف ٓخ ٗلٖ ك٤ٚ ا٫ ك٤ٖ .. ٫ٝ ٓزٞص.. ػ٤ي ُْ ٣ٌٖ ٣ّٞ.. ِٛٞحص

ٗـظٔغ ح٤ُّٞ ك٢ ر٤ض حَُد   " ٛٔض حُـ٤ٔغ ٝأٍطلغ ٛٞص حُلزَ 

ٓل٘ش إٔ ٣طٔغ .. ح٤ُّٞ ٗلٖ ك٢ ٓل٘ش.. ٣ِٝظو٢ رو٤ش أر٘خء ِٓظ٘خ ك٢ ًْٜ٘ٔ

كَٜ ٗٔظط٤غ إٔ ٗليى ٓخ ػ٤ِ٘خ .. ٝإٔ ٣ظـخًر٘خ ىػخس ح٩ٓخٓش.. ر٘خ ح٧ؿ٤خٍ

ٝح٤ُّٞ ٣يػٞٗخ ىحػ٢ ؿي٣ي ..ٖٓ ؿ٘غ آخّ ٛ٘ؼخء ًؼ٤َحً  ُوي ػخ٤ٗ٘خ. كؼِٚ؟
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.. ٣ٝيػٞٗخ ا٠ُ ٓ٘خًٍظٚ ىهٍٞ ٛ٘ؼخء .. رخُٔخٍ ٝحٍُٔ٘ٞس.. ُٔٔخٗيطٚ 

ك٘لٖ ٗيكغ ٓخ ٓ٘ظٚ .. ُْٝ ٣ؼظيٙ أ٬ٓك٘خ.. ٌٝٛح ٓخ ُْ ٣ؼظيٙ ٖٓ ٓزوٞٙ

٫ ٣َٗي إٔ ط٘ـِ٘خ َٛحػخطْٜ .. ٫ٝ ٗ٘خًٍْٜ حُوظخٍ.. ٣َٗؼظْٜ ٖٓ ٓخٍ

ًٔخ ٫ ٣َٗي إٔ ٣ؼخِٓٞٗخ ًوزخثَ ٛٔـ٤ش طوخطَ ٖٓ أؿَ .. ش ػ٠ِ ح٩ٓخٓ

حُـ٘خثْ ُيػٞس ىحٍع ؿي٣ي أٝ ك٢ ٛق ٖٓ ٣لظ٢ ُْٜ رٜ٘ذ ِٝٓذ ٌٓخٕ 

كخُوطَ ىحْٛ رؼي إٔ ِٝٛ٘خ هطخد حُيحػ٢ .. ح٤ُّٞ ِٗظو٢ .. حُٔي٣٘ش

ٝٛيى ك٤ٚ إ ُْ ٗٔظـذ كٔظٌٕٞ ر٤ٞط٘خ ٝكٞح٤ٗظ٘خ .. حُٔظَِ رخُٔلخد

رَ اٗٚ ٛيى رؤٕ هزخثِٚ ٓظوظَ ٖٓ ُْ ٣وخطَ .. ٣ذػَٟش ُِٜ٘ذ ٝحُظوَ

 ".ٓؼٚ

ُْ أػَف ا٫ إٔ .. أٍطلغ ػ٣َٞ حُ٘ٔخء ٝػخى حَُؿخٍ ا٠ُ اٗ٘خى ِٛٞحطْٜ 

ًخٕ أر٢ ٖٓ .. هِش ٖٓ حَُؿخٍ ظِض رؼي إٔ هَؽ حُـ٤ٔغ ا٠ُ ٓ٘خُُْٜ

ػَكض ك٤ٖ ػخى أر٢ أْٜٗ حُظوٞح .. ر٤ٖ ٖٓ ظِٞح ٣ظ٘خٍٕٝٝ ك٢ ح٤ٌُْ٘

أَٛ ِٓظ٘خ ٝأْٜٗ هَؿٞح ٖٓ ٛ٘ؼخء ٬ُٔهخس حُٔظَِ رؤٗخّ آه٣َٖ ٖٓ 

ٝأْٜٗ حٓظطخػٞح .. رخُٔلخد حُوخىّ ػ٠ِ ٍأّ حُوزخثَ حُٔ٘خَٛس ُيػٞطٚ

 .رٔخ كِٔٞٙ ا٤ُٚ ٖٓ ٓخٍ ءاه٘خػٚ رخ٫ًظلخ

 

٤ُؤَٓ ػٌَٔٙ  ، ٫ ٣ي١ٍ أكي ٤ًق ِٝٛض حُٞٗخ٣ش ا٠ُ آخّ ٛ٘ؼخء

١خف حُؼٌَٔ .. ْرخهظ٤خى ٖٓ ٗي رْٜ ك٢ طِي حُو٤خٗش ٝؿِ ٍإٜٝٓ

ٝهزَ هظِْٜ ١خكٞح رْٜ ..  حهظخىٝح أًؼَ ٖٓ ه٤ٖٔٔ ٣ٜٞى٣خً .. ٣زلؼٕٞ ػْٜ٘

ٝحُٔ٘خى١ ٣٘خى١ إٔ ٣وَؽ حٌُٔخٕ .. ٌٓز٤ِٖ أُهش ح٧ك٤خء ٝح٧ٓٞحم

.. ُِلَؿش ػ٠ِ أَٛ حٌُظخد ٖٓ هخٗٞح أٓخٕ ٫ٞٓٗخ آخّ حُي٤ٗخ ٝحُي٣ٖ

 .ح٧ٗو٤خء ٖٓ ح٤ُٜٞى

٣َىىٕٝ  ٓخ ٗخء ، ٧ك٤خء ٝح٧ٓٞحمػ٬ػش أ٣خّ ٤ٔ٣َٕٝ رْٜ ك٢ أُهش ح 

ٝٛٞ رٌُي ٣ٞؿٚ ٍٓخُظٚ ا٠ُ رو٤ش حٌُٔخٕ ٖٓٔ طوزِٞح .. ُْٜ آخّ ٛ٘ؼخء

ٌَ ٖٓ .. ٍٓخثَ حُيحػ٢ حُٔظَِ رخُٔلخد ُٝـٍٞٙ ٝظِٔٚ هَؽ ػيٌى ًز٤

ٝرو٢ حٌُؼ٤َٕٝ  ٫ٓظوزخُٚ ػ٘ي   ٓ٘خٍف .. ٌٓخٕ ٛ٘ؼخء َُٜ٘طٚ

 .ٛ٘ؼخء
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ًٝخٕ .. َرٞح هخٍؽ حُٔي٣٘ش ًخٕ أر٢ ٝؿٔخػش أهَٟ ٖٓ ح٤ُٜٞى هي ٛ

 . ػ٢ٔ  هي أػِٖ طو٤ِٚ ػٖ ِٓظٚ ٓغ ٖٓ أػِ٘ٞح ٖٓ أر٘خء ِٓظ٘خ

رؼي .. ُْ ٣ؼي أر٢ ا٫ رؼي إٔ أ٠ٔٓ حُٔظَِ رخُٔلخد آخٓخ ػ٠ِ ٛ٘ؼخء

٬ٓٝكوش آخٜٓخ ح١ٌُ .. إٔ ٓزوظٚ هزخثِٚ ٩ه٠خع ٓ٘خ١َٛ ح٩ٓخّ حُٔخرن

٤ض أر٘خء ِٓظ٘خ ٖٓ ٜٗذ ٝٓغ ًُي  ُْ طِْٔ ٓ٘خٍُ ٝكٞحٗ.. كَ ٗلٞ حُـٞف

رَ إٔ حُوزخثَ  هظِض ٖٓ ىحكغ ػٖ ر٤ظٚ أٝ ٓخٗغ .. هزخثَ حُٔظَِ رخُٔلخد

٤ُٔض ٢ٛ حَُٔس ح٠ُٝ٧ .. ٝهطلٞح ٛزخ٣خ ٝٛز٤خٗخً .. ٖٓ ط٤ِْٜٔٔ ٓظخػٚ 

كَٔحص ػي٣يس طٜذ .. حُظ٢ أػ٤ٖ ِٓذ هزخثَ  ٛخكذ ىػٞس ربٓخٓش  

 .َطْٜ ُٚ ٜٗذ حُٔي٣٘ش  ٣ز٤ق ُْٜ ٓوخرَ ٜٗ.. حُوزخثَ َُٜ٘س ىحٍع ؿي٣ي 

رؼي ىهٍٞ حُٔظَِ رخُٔلخد ٛ٘ؼخء ٝحٓظوَحٍٙ ك٢ هِؼش حُلٌْ ظَ ٣يػٞ 

ُْ ٣ٌٖ .. ٝػ٤ٖ ًز٤َ حُلخهخٓخص ٓٔظ٘خٍحً ُٚ.. ًزخٍ أر٘خء ِٓظ٘خ ا٠ُ هِؼظٚ 

كٜٞ ُْ .. رَ ٖٓ أؿَ ح٣ُِٔي ٖٓ حُٔخٍ..   ًُي طوي٣َحً ُٔٞهلْٜ ٖٓ ىػٞطٚ

، رَ كَٝ ٓزخُؾ ٣ٞ٘ٓش أهَٟ . .٣ٌظق رخُـ٣ِش ًٔخ ٗٚ ػ٤ِٜخ ى٣ْٜ٘

أهٌ رؼٞ .. ٝك٤ٖ ٫كع طِِْٜٔٔ ٖٓ ١ِزخطٚ.. ٓٔخٛخ حُؼ٘خ٣ش رؤَٛ حُِٔش

ٝأىٍى .. أر٘خثْٜ ا٠ُ َٓحى٣ذ هِؼظٚ رلـش طؼ٤ِْٜٔ ٓزخىة ٣َٗؼش ٠ٓٞٓ 

 .ح٤ُٜٞى رؤٕ حُٔظَِ رخُـٔخّ أٓٞء ٖٓ ِٓلٚ

                                            *** 

أٓظَٔ كظ٠ رؼي ٓوظَ ، ُْ ٣ؼي ا٤ُٜخ ٓؼَ ؿ٤َٙ.. َى ِٓظ٘خ ػ٢ٔ ح١ٌُ ط 

ٌٗخٙ أَٛ ِٓظ٘خ ا٠ُ . حُٔظَِ رخُـٔخّ ٝىهٍٞ  آخّ ؿي٣ي  ا٠ُ ٛ٘ؼخء

 .ح٩ٓخّ حُـي٣ي

ً٘ض ك٢ ك٤َس ٓٔخ ٣يٍٝ .. رؼي ًُي أػِٖ أر٢ رؤٕ ًحى ح٧م ُْ ٣ؼي أهخً ُٚ

 .٣ٝوخٍ رؤٗٚ طِٝؽ ٌٓ٘ ٓ٘ٞحص.. كظ٠ أ٢٘ٗ ُْ أػي أٍحٙ.. 

أكٌَ ك٢ .. ًٝؼ٤َحً ٓخ ط٢ٍِٗٝ .. ؼض طِي حُلٌخ٣ش ك٢ أػٔخم ٗل٢ٔهز 

أٝ ٤ُوظخٍ ٍرخً أهَ .. ح٩ؿخرش ػٖ أٓجِش ػٖٔ طَى ٍرٚ ٤ُؼ٤ٖ ىٕٝ ٍد

إٔ ٖٓ ٣ظَى ٍر٘خ ٖٓ أر٘خء " ٌٌٛح ًخٕ ٣ليػ٘خ  حُؼ٤ِّٞ .. هيٍس ٖٓ ٍرٚ

ُظ١ٜٞ ٍٝكٚ ًٔخ .. ٝإٔ ٍر٘خ ٣ظو٠ِ ػ٘ٚ .. ِٓظ٘خ ٣ؼ٤ٖ ك٢ ٗوخء ىحثْ

 "حُٜوَس ك٢ ك٠خء ىٕٝ هَحٍ ط١ٜٞ
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َٛ .. ٓخًح ُٞ أػِٖ ٝحُي١ طو٤ِٚ ػٖ ِٓظ٘خ ٓؼِٔخ كؼَ ح١ٌُ ًخٕ أهخٙ

ٌٍ ًٝٞحر٤ْ .. ٤ًٝق إًٔٞ أٗخ.. ٤َٓؿٔ٘خ ػ٠ِ حطزخػٚ ك٢ ى٣٘ٚ حُـي٣ي أكٌخ

حُظ٢ ًخٗض طِؿ٢َٗ .. أكيع أهظ٢ حٌُزَٟ.. ًخٗض  ط٢ٍِٗٝ هز٤َ حُّ٘ٞ

ًٜخ ك٢ أكٌخ١ٍ حُظ٢ ٫ كظ٠ أ٢٘ٗ ُْ أػي أَٗ.. ػٖ ٓؼَ ًُي طل٤ٌَ

 .أٓظط٤غ ٓ٘ؼٜخ ٖٓ حُظَِٔ ا٠ُ ٍأ٢ٓ

ٝإٔ طِي ح٧كٌخٍ ٫ .. ٓغ ٍَٓٝ ح٣٧خّ حًظ٘لض أ٢٘ٗ أهظِق ػٖٔ ك٢ُٞ

أط٠٘ٔ .. ٝأ٢ٗ ك٤ٖ أكٌَ رؤم أر٢ حُٔخرن.. أٝ أْٜٗ ٫ ٣لٜلٕٞ.. طٍِْٝٛ

ُٔخًح  حهظخٍ ٣َ١ن : إٔ أٓؤُٚ.. إٔ أٓٔؼٚ ٣ليػ٢٘ ػٖ ػٌحرخطٚ ٝٗوخثٚ 

ُْ طٌٖ   . ر٤٘ٔخ ًخٕ رٔويٍٝٙ إٔ ٣ؼٞى ا٠ُ ٗؼ٤ْ حَُد ح٢ُُ٧حُ٘وخء 

ٌُٖ .. ُِؼ٤ِّٞ أٝ أر٢  ٌِٓ٘ش ٓغ ح٧ؿ٤خٍ ٖٓٔ ُٝيٝح ْٝٛ ػ٠ِ ؿ٤َ ِٓظ٘خ

كٌُي ٓخ ظَ .. إٔ ٣وَؽ ٣ٜٞى١ ػخٕ ك٢ حُز٤ض ح١ٌُ أٗخ أػ٤ٖ ك٤ٚ

 .كي٣غ أر٘خء ِٓظ٘خ

 __________________ 

ٝع َٓهخٍص ك٢ ىحٍ رؼي إٔ َٗ٘ص اكيٟ حُٜلق  طلو٤وخ ػٖ كي

ٝػٖ ٗزٌشً ٖٓ طـخٍ حُٔوط١ٞخص ط٠ْ ر٤ٖ أػ٠خثٜخ .. حُٔوط١ٞخص

ٍٝؿخٍ أٖٓ ٖٓ حُيحهَ ٝٓٞظل٤ٖ ك٢ حُيحٍ .. ٓٞح٤٘١ٖ ٖٓ ىٍٝ ٗو٤وش

 .ٝٗخك٣ٌٖ

ٝأٛزق ٫ ٣يهَ ؿ٤ٔغ .. أكٌٔض حُِـ٘ش ح٤٘ٓ٧ش هز٠ظٜخ ػ٠ِ حُيحٍ

 .حُؼخ٤ِٖٓ ك٢ حُِـ٘ش  أٝ ٣َٜ٘كٕٞ ا٫ رؼي طلظ٤ٖ ىه٤ن

َٗ٘ص رؼٞ حُظوخ٣ٍَ  رؤٕ طِي حُؼٜخرخص هي ٗ٘طض ػ٠ِ ٓيٟ ًٔخ 

ٝهي .. ٓ٘ٞحص ٠ٓض رظ٣َٜذ ػيى ًز٤َ ٖٓ ٓوط١ٞخص حُيحٍ حُؼ٤ٔ٘ش

ُٝ ك٢ ُىٍٝ ٓٔخػِش ك٢ ػيى ٖٓ آخٍحص حُزظٍَٝ .. ٗٞٛيص رؼ٠ٜخ طُؼَ

ٝإٔ ػيىحً ٤ُْ رخُو٤َِ ٖٓ حُٔوط١ٞخص .. ٝرؼ٠ُٜخ ُكووض هخٍَؽ ح٤ُٖٔ

ح َٞ س حهظ٘خء حُٔوط١ٞخص حُ٘خىٍس ٖٓٔ ٣ظَىىٕٝ ػ٠ِ حُوي٣ٔش هي رـ٤غ ُُٜـ

ــ٘ـْـَؼــخءَ      ٌُُٝي  ٛيٍص طٞؿ٤ٜخٌص ػ٤ِخ رظ٘ي٣ي حُلَحٓش ٝحَُٔحهزش.. َٛ

 .ٝأٟل٠ أ٢ِٓ ٟؼ٤لخً ك٢ اهَحؽ حُٔوط١ٞش أٝ حٓظ٘ٔخهٜخ

ً٘ض أٓظـَ كظَحص طـٔؼْٜ ُظ٘خٍٝ حُوخص ٝحُو٤ُِٞش ١ِٝٗ٧ ٝك٤يح 

 .رخُٔوط١ٞش ٝأٝحَٛ هَحءطٜخ
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   غٌُٛ

 

  

. ٓؤ٣ٍي ٤ٗجخً : حرظٔٔض ٢ٛٝ طوٍٞ ٢ُ .. ك٢ ًُي حُٔٔخء طؤِٓض ٝؿ٢ٜ  

ََ ٓلخَٛ ٛ٘يٝهٜخ ٖٓ ر٤ض ح٤ُْٛٞ .. ٓخٍص هخٍؽ حُـَكش .. أُٓٔغ ٣َٛ

طؼِوٜخ ػ٠ِ .. طؼُٞى ٝك٢ هز٠ظٜخ ٤ٌٓق ٝر٤يٛخ ح٧هَٟ  أهٔ٘ش ٗظ٤لش

٤ٜ٘خ طـِْ ؿٞح١ٍ ٝك٢ ػ٤ ..أطؤِٜٓخ حٗزَٜ َُإ٣ش ًُي ح٤ُٔق.. حُـيحٍ

: طْٜٔ ر٘ـٖ .. ٗخظَس ا٠ُ ًُي ح٤ُٔق حُٔؼِن ..  ر٣َن  حرظٔخٓش

ٝك٤ٖ طَٟ ٗظَحص حُظؼـذ ك٢ ػ٢٘٤ طٞحَٛ  . أطؼَف ٤ٓق ٖٓ ٌٛح؟

. ٖٓ أكز٢٘..  ٓؤك٢ٌ ُي ح٤ُّٞ  ػٖ ٛخكذ ٌٛح ح٤ُٔق: ًِٔخطٜخ 

ٝحِٛض ٝهي حٓظوَص .. أٗظَ ا٠ُ ػ٤٘٤ٜخ حٓظلؼٜخ.. أٛـ٤ض ُٜخ َٓٛلخ

 : ك٢ ٌٓخٜٗخ

َْ ػَ٘سَ ٓ٘ش َٛرض ٬٤ًُ  ٖٓ ر٤ظ٘خ        ك٢ اكيٟ ح٤ُِخ٢ُ حُزؼ٤يس ٌٓ٘ هٔ

ًٝ٘ض أٗخ ك٢ حُٔخىٓش .. ٓغ كخٍّ  ًخٕ ك٢ حُٔخرؼش ػَ٘س ٖٓ ػَٔٙ

هض هخَٛطٚ رٔخِػــَي١ّ .. حٓظط٤ُض هِلٚ ؿٞحىٙ.. ػَ٘س َّٞ س .. ١ ََّ حُٔ

ك٢ ًخٕ ح٤َُِ .. أُٜوض هِز٢ هِق هِزٚ.. ح٠ُٝ٧ حُظ٢ أًٍذ ك٤ٜخ ؿٞحىحً 

حُ٘ـّٞ .. حُٔٔخء ٛخك٤ش.. َٓم ر٘خ حُو٤َ ٢ٓٝ ٣ٍق ٗظ٣ٞش رخٍىس.. أُٝٚ

ــ٘ـْـَؼــخء.. طظخرغ ٤َٓٗخ ر٠٤ٜٓٞخ َٛ .. ٓ٘خء حُؤَ ٣وخ٢ُ ظ٬ٍ ُىٍٝ 

أُهشً ٓظِٔش ا٫َّ ٖٓ .. ػزَٗخ أك٤خء أهَٟ ..هَؿ٘خ ٖٓ أُهش ك٢ ر٤ظ٘خ

ُْ .. ٛٞص كٞحكَ حُو٤َ ٣زؼغ ك٢َّ ح٧ٓخٕ.. رؼٞ حُ٘ٞحكٌ ح٠ُٔخءس

ً .. ٗظزخىٍ أ٣ََّش ًِٔش ط٢ٌٔٔ ر٢ "كو٢ ك٤ٖ ًٍزض هِلٚ هخٍ ٢ُ ٛخٓٔخ

ٌَّ َّٓ٘خ ك٢ كٞحٍ ٓغ ًحطٚ". ؿ٤يحً  .. ُْ أًٖ ٧ػَف ٓخ ٣لٌَ رٚ.. ًخٕ ًــُــ

َّ أٓخّ رخد ىحٍ ًز٤َس  ٖٓ .. ػزَٗخ أك٤خء ُْ أًٖ هي ػَكظٜخ أٝهق حُلَ

هخ٤ُش ا٫ّ  ا٠ُ ؿٞحٍٙ حٛطلض أٗزخف حُيٍٝ طظٞٓطٜخ ٓخكش.. ػيس ١ٞحرن

  أهٌ ..  طَؿَ ..  ُؿيٍحٜٗخ   ا٠ُ   حُٔٞػوش   ٝحُٔٞح٢ٗ   حُو٤ٍٞ   رؼٞ   ٖٓ

  ٢ًٗٞ ..  ٓ٘ظِٝؽ ..  حُيحٍ   ٌٛح   ٓ٘يهَ "  هخٍ ..  حٍُِ٘ٝ   ػ٠ِ   ٣ٔخػي٢ٗ 

ـشَ    ١َهٚ   ٛيٟ ص   ٍىى"..  ٗـخػش    ٛٞطخً    ٓٔؼ٘خ   ُلظخص   رؼي ..  حُزخد   ٓيهــَـّ

  :  حُزخد   هِق   ٖٓ 
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  . حُوخٍع؟   َٖٓ  - 

  .  حُوخ٢ٟ   ٓوخرِش   ٣َٗي  - 

  .  أٗض؟   ٖٓ  - 

  . ٛخّ   ٧َٓ   ٣َ٣يٝٗٚ   ٖٓ   ٛ٘خى   إٔ   أهزَٙ  - 

..  حُيحهَ   ٖٓ   حُو٘ز٤ش   حُزخد   ٓـِوش   هَهؼش   ٓٔؼ٘خ ..  ٛخٓظش   هِلٚ   أهق   ً٘ض

  .  ؿ٤ِظش   ػ٠ٜ   ٣لَٔ   ُٖٔٔ   ٓـؼي   ٝٝؿٌٚ  ..  ًرخُش   ٟٞءُ    ػ٤ِ٘خ   أ١َ 

  . ٗزِـٚ؟   كظ٠   حُْٜٔ   ح٧َٓ   ٛٞ   ٓخ  - 

  . ١ٍَٟٝ   ٧َٓ   ا٫   حُٞهض   ٌٛح   ٓؼَ   ك٢   ٣ؤط٢   ٖٓ  - 

  . حطزؼخ٢ٗ   اًحً   - 

ٍٝحثق حُـ٤َ ِٓٔٝؿش رؼلٖ .. ػ٠ِ ىٍؿخص كـ٣َش ٓظَرش ٛؼيٗخ 

ٛخ.. ؿ٣َذ يٍحٕ طيهَ ٜٓ٘خ ٣ٌٍق .. ٍٝٝحثق أهَٟ ُْ أ٤َِّٓ ـُ كظلخص حُ

ػيس ُلَّخص ُِِْٔ حُلـ١َ ًُٝي حُي٤َُ ٣ٜؼي .. طلَى أػ٘خٕ حُؼ٘خًذ

  :أٗخٍ ػ٤ِ٘خ ر٤يٙ.. كظ٠ ٝهق ر٘خ رلـَس ٝحٓؼش هخ٤ُش ٖٓ ح٧ػخع.. ر٘خ

  . حٗظظَح ..  ٌُٔخ   ٓؤٓظؤًٕ  - 

ػخى ٣ٔزوٚ ح٠ُٞء .. ُِلظخص.. كخٌُخً  حهظل٠ ٓوِلخً ظ٬ٓخً  ..ُْ َٗى ػ٤ِٚ

.. ؿَكش ٓٔظط٤ِش.. طزؼ٘خٙ.. ٤َُ٘ٓحً ا٤ُ٘خ رٌلٚ ىٕٝ إٔ ٣ظلٞٙ رؤ٣ش ًِٔٚ

 طـط٢ ؿِءحً ٖٓ أ٤ٍٟظٜخ

 ______________________ 

 

  ٖٓ ر٤َِٓ    كخؿؤ ٧  ..  ٗل٢ٔ ٝأٗخ ر٤ٖ ٣ي١ حُٔوط١ٞش   ك٢ ًُي ح٤ُّٞ ٤ٔٗض

  ا٠ُ   حُٜيٝءُ    ػخى ..  أكِػ٢٘ ..  ٍأ٢ٓ   كٞمَ    ٣وقُ    ح٤٘ٓ٧ش   حُِـ٘ش   أػ٠خء 

  ا٤ُٚ   ٗظَص ..  كو١ٌ   كٞم   ٓلظٞكش   حُٔوط١ٞش   طًَض   رؤٕ   طـَأص ..  ٗل٢ٔ 

  :  ٓزظٔٔخً  

  . طوَأ؟   ٓخًح . . ٝط١ِٝ٘   طظًَ٘خ   أٍحى  - 

  . حُلٌخ٣خص   ـز٢٘طؼ  - 

ََ    أٛخىف   كؤٗخ ..  ح٢ٍٗ  -    ػ٠ِ   أىُي   إٔ   ٢ٌ٘٘ٔ٣ ..  ٝحُل٤ُٞخص   حٌُظذ   حٌُؼ٤

  . رؼ٠ٜخ 



 

 51 

ك٤ٖ .. ًُ٘ض ًؤّ ٠ٓٞٓ.. ٓيىص ُٚ رخُٔوط١ٞش ٓظؼٔيحً ػيّ ح٫ًظَحع

ٓظَىىحً َٛ أطَى حُٔوط١ٞش ر٤ٖ ٣ي٣ٚ ٝأ٢٠ٓ  ..طًَض ١لِٜخ ك٢ ح٤ُْ

ٗخُػظ٢٘ .. ُْ أؿخَٓ ٝأظَ ٝحهلخً ٧ٓظؼ٤يٛخ ٓ٘ٚ.. آؼخٗخً ك٢ ػيّ ح٫ٛظٔخّ

ك٤ٖ أهٌ ٣وِذ .. أهل٤ض حٟطَحر٢ ٝك٘و٢.. ػيس طٍٜٞحص ٝحكظٔخ٫ص

ْٝ أٗٚ ٣َ٣ي إٔ ٣ٔظِي ٍٝهش ٟـ٢ .. ٣ظِٜٚ ُٔخ أهَأٙ.. ٛللخطٜخ  أَ

َٛ . ُٔخًح أٟوْ ح٧ٍٓٞ؟!. رخٛظٔخ٢ٓ ؟ ٌُٖ ٓخ أىٍحٙ..!. ٢ٌُ٘٣ رٜخ

أ٣ٍي حٓظٌٔخٍ .. ٢ٌُ٘ أهخف كويحٕ حُٔوط١ٞش!. حُوَحءس ٓٔ٘ٞػش؟

َُٔػش حٓظٌٔخٍ كلٚ ٓلظٟٞ حُٜ٘يٝم .. هَحءطٜخ هي ٣ؤَٓ حَُٔحهذ ر

  .  ٌٓخٗٚ   ك٢   حُٔوط١ٞ   ٟٝغ   رؼيَ    ٝط٤ٔ٘ؼٚ

  إٔ   ىٕٝ ..  حُٔوط١ٞش   ٢ُ   ٓي   ك٤ٖ   ٝاكزخ٢١   ؿِػ٢   ىٝحٓش   ٖٓ   أهَؿ٢٘

  :  ٢ُ   هخٍ   كو٢ ..  ػٜ٘خ   ٣ظليعَ  

ُٕ    هي   ر٘خ   ٤ٛخ  -    !. حَُٜٔ٘ك٤ٖ   آهَ   ٌٗٞ

  : كزٍٞ   ك٢   ُٚ   حرظٔٔض

  .  ري   ٓؤُلن  - 

  .٣ٞٓخ ٗوَؽ    ٤ٛٝخ   ر٤يى   ٓخ   ٟغ    ُٝٔخًح  - 

  ىٕٝ   ٟٝؼٜخ   ك٠ِض   ٢ٌُ٘ ..  ٌٓخٕ حُٔوط١ٞش   ٣ؼَف   ٫   إٔ   أٝى   ً٘ض

  . هِوخً    ٤٠ٓٝض   ٓلظٞف   ٛ٘يٝم   ريحهَ   حًظَحع 

 

   

ك٢ ٝٓطٜخ أٝحٕ ٗلخ٤ٓش .. ٓؤِش رخُز٤خٝ ٝحُٔٞحى ..رؤُللش ٜٓظَثش 

.. ٝك٢ حُِح٣ٝش حُزؼ٤يس ٣ظَرغ  ٍؿَ ٣زيٝ ك٢ حُو٤ٖٔٔ. ٍٛض رؼ٘خ٣ش 

َُ ٍأٓٚ ٍص ٝؿ٘ظٚ.. ٓظٌجخً .. حٗلَٔ ٗؼ َّٞ ط٘خػَ أؿٜخٕ حُوخص .. طٌ

شٌ ر٠٤خء.. كُٞٚ َّٔ طزؼؼَص ػيس ُلخثق ٍٝه٤ش ا٠ُ .. ػ٠ِ ًٍزظٚ ح٠ُ٘ٔ٤ُ ِػ

ُْ .. طظٞحٍٟ أؿِحء ٖٓ حُـيٍحٕ هِق ٓـخى ُحٍٙ .. خ٣طخُغ اكيحٛ.. ؿٞحٍٙ

  .  هخ١ز٘خٙ   ك٤ٖ   ا٫َّ    ٝؿٜٚ   ٣َكغ

  .  حُو٤َ   ٓٔخءُ   - 

ُـّذ   ا٤ُ٘خ ٗظَ    .  رظؼ

 ؟ كخؿظٌْ   ٓخ ..  ح٬ُّٔ   ٝػ٤ٌِْ  - 
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 .هخُٜخ ٍك٤و٢ ٓ٘ظظَح ٍىٙ  . ُ٘خ   ُظؼوِــيَ    أط٤٘خ   ٌٝٛٙ   أٗخ  - 

__________________ 

 

ٛزطض ىٍؿخِص .. ىهِض  .. ك٢ ٛزخف ح٤ُّٞ حُظخ٢ُ ِٝٛض حُيحٍ ٓزٌَحً 

.. ُْ أؿيٛخ ريحهَ ًُي حُٜ٘يٝم.. حُيٍٝ ح٧ٓلَ ىهِض حُـَكش حُٔؼظٔش

أّ .. طَىىُص َٛ أٓؤٍ ًُي ح٤َُِٓ ..أىًٍض إٔ هِو٢ ًخٕ ك٢ ٓلِٚ

.. أٍحهذ حُٟٔٞٞع؟ رَ ٖٓ كو٢ إٔ أٓؤٍ ػٖٔ أهٌ طِي حُٔوط١ٞش

.. ك٠ِض إٔ أٗ٘ـَ رؼَٔ حُلَٜ.. ٖٓ رخد حُلَٙ  ٤ٌٕٓٞ ٓئح٢ُ

ٝإٔ أًٍِ ػ٠ِ طِي حُِح٣ٝش .. رَ أٍحهذ حُـ٤ٔغ.. أٍحهذ ٤َُٓ ح٧ْٓ

َُ  ..حُظ٢ رٜخ ًُي حُٜ٘يٝم ُْ ٣طــُــَ حٗظظخ١ٍ ك٤ٖ حهظَد ٢٘ٓ ٤ُٓ

  :حُزخٍكش ٓزظٔٔخً 

  !. أط٣َُيٛخ؟ .. ٟخُظي   ػٖ   طزلغُ    ٍأ٣ظي  - 

ٍَ    أ٣ٍي ..  ٗؼْ  -    . هَحءطٜخ   أًخ

  . ُي؟   رخُ٘ٔزش   ٜٓٔش   ٢ٛ   َٛ  - 

  . ح٬١٩ع   أكذ   ٢ٌُ٘ ..  ٜٓٔش   ٤ُٔض  - 

  . ٌٓخٜٗخ   ا٠ُ   ٛخ  طؼ٤ي   إٔ   ىٕٝ   حُٜ٘يٝم   ٗٔؼض   رؤٗي   ٣ؼِٕٔٞ   كِٞ  - 

  . ٌٛح؟   هخٍ   َٖٓ  - 

  . حَُٔحٝؿش   ٖٓ   ىػي    - 

  . ط٤ٔ٘غ   ىٕٝ   حُٔوط١ٞ   ٝمٛ٘ي   ٣ِحٍ   ٫  - 

  . ط٤ٔ٘غ؟   ىٕٝ   طظًَٚ  ُٝٔخًح  - 

َّ    ٓؼَ  -    . ٓلظ٣ٞخطٜخ      كَٜ   ٌَٗٔ   ُْ   حُظ٢   حُٜ٘خى٣ن   ًــُــ

  ١َكض   رؤ٢ٗ      طظو٤َ  ٓؤطًَي.. ٌُ٘ي أًِٔض كَٜ ٓلظ٣ٞخطٚ ٖٓ أ٣خّ   - 

  ًُي   ٗظخثؾ   طظٞهغ أ٠٣خً      ٕ أ   ٣ٌٝٔ٘ي .. ح٤٘ٓ٧ش  حُِـ٘ش   ػ٠ِ   حُٟٔٞٞع 

  . ػ٤ِي 

  . حُٔطِٞد؟   ٛٞ   ٝٓخ  - 

  !. ٓؼ٘خ   طٌٕٞ   إٔ  - 

َْ؟  -    . ك٤

  !. أَٓى رٚ   ك٢  - 
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  !. ًُي؟   ػ٠ِ   ٣ـز٢َٗ   ٓخ  - 

ـٚ   ٓؼي   اًحً   -    !. حُِــَـّ

  !!. ٝٓؼي  - 

ٟ ك٢ ؿِٔظٚ َٞ ٟٝغ ًٞد هٜٞس حُوَ٘ .. أهٌ ٣ظؤِٓ٘خ ر٬َٔٓق ؿخٓيس.. حٓظ

٫ أػَف ُٔخًح ٗظَ ا٠ُ .. أهل٠ أػ٠ِ ٍأٓٚ.. حُظو٢ ػٔخٓظٚ.. ؿخٗزخً 

ػْ ا٠ُ ًُي حُؼـُٞ (.. ؿ٘ز٤ظٚ)كِحٓٚ حُٔؼَِّن ػ٠ِ حُـيحٍ ٝهي طيُض 

ٙ رٌِٔش.. حُٞحهق ػ٘ي حُزخد َّٞ ّٟٞلخً .. ُْ ٣ظل   :رخىٍٙ ٍك٤و٢ ٓ

ؿ٘خ   إٔ   ٣َٗيى ..  هط٤زظ٢   ٌٝٛٙ   أٗخ  -  َّٝ   !!.  طِ

  .  ح٤٠ُوظ٤ٖ  ػ٤٘٤ٚ   ٓلخؿَ  حٌٗٔ٘ض

ــخ   أ٣ٖ ..٫ ُُظٔخ ٛـ٣َ٤ٖ ػ٠ِ ٌٛح  -  ٣ٌٔخ؟   ٤َُٝـّ ََ   . !أٓ

  !. ٗلٖ  - 

  !. ػ٤ذ؟   ٢ٛ   َٛ  - 

  . ػْ أٍىف  ٓظؼـزخً    ا٢َُّ    ٗظَ

  . هزِي؟   طِٝؿض   َٛ   أػ٢٘  - 

 -  ٫ .!  

  !.  ٝحُي٣ٌٔخ   ك٠ٍٞ   ٖٓ   ري   ٫  - 

  .  ٬ٓٓل٘خ   ك٢   ٓخ   ٢ٗء   ػٖ   طزلغ   ػ٤٘خٙ   ظَِّض

  . ِهل٤ش   أط٤٘خى   ُوي  - 

  !. حٓٔخًٔخ؟   ٓخ ..  هل٤ش   ُٔخًح ..  هـُـل٤ش  - 

  (!. ر٘خ١ٍ )  ٝأٗخ (  ٣خث٤َ )  هط٤زظ٢  - 

  !!. ٣ٜٞى  - 

  . ِْٓٔ   أٗخ  - 

 -  ٢ٛٝ .!  

  . ٣ٜٞى٣ش  - 

  رخَُى   كلٌَص ..  رٚ   ٣لٌَ   ٓخ   حٓظ٘ظخؽَ    كخُٝض ..  ٝؿٞٛ٘خ   ك٢   ٣ظؤَٓ   ػخى

ً    ٝؿٜٚ   ٍكغ ..  ػ٤ِٚ    (:  ر٘خ١ٍ )  ٓوخ١زخ

  ٛٞ   ٖٓ   ..  ر٤ظ٤ٌٔخ   ا٠ُ   ػٞىح ..  ِٓٔٔش   طـي   أُْ ..  رخ٫َٜٗحف   ػ٤ٌِٔخ  - 

  !. أرٞى؟ 
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  . حُٜٔظي١ ..  حُٜ٘خ١ٍ   ػزيحَُد   أر٢  - 

  . أِْٓ ..  ٣ٜٞى١  - 

  . أِْٓ ..  ٗؼْ  - 

  !. ا٤ُٜخ   حُؼٞىس   ط٣َي   ٝأٗض  - 

  !. ػ٢ٔ   حر٘ش   ك٢ٜ ..  رٜخ   أطِٝؽَ    إٔ   كو٢  - 

  . ػٔي؟   أ١َّ   - 

  !. أرٞٛخ  - 

  . اًحً    ٌٌٛح  - 

ُٖ    أ٣ٔ٘غ  -  ََ    حُي٣   .  ُٝحؽ   ٌٌٛح   ٓؼ

  !.  ٣ٔ٘غ   حُلخُش   ٌٛٙ   ٓؼَ   ك٢  - 

  .  ُٔخًح؟  - 

  حهظَحكي   ػ٠ِ   حُٔٞحكوش   ٣ٝؼِ٘خ   أ٣ٌَٓٔخ ٤ُٝخ    ٣ل٠َ   إٔ   كو٢ ..  ٢ٗء   ٫  - 

  . أُٝؿٌٔخ   ٝػ٘يٛخ ..  ٌٛح 

  !.  ٣َك٠خٕ   ٛٔخ  - 

  .!. ٓؼِٜٔخ   ٝأٗخ  - 

.. ٝٓٔخٗيطي ُِٔل٤َٖٓٝ.. ُـؤٗخ ا٤ُي ك٤ٖ ٓٔؼ٘خ ػٖ كٌٔظي ٝػيُي  -

ـٚ.. خأٗض أِٓ٘ ٗخ أٓخّ حُِــَـّ ٍَ َٗؿٞى إٔ .. كبًح ٍك٠ض ٓظظلَٔ ُٝ

  .طٔخػَيٗخ ػ٠ِ إٔ ِٗٔي حُط٣َن حُو٣ْٞ

  :  ا٢َُّ    ٬ًٓٚ   ٓٞؿٜخً    ٛخىة   رٜٞص   ٝهخٍ   ُزُــَٛش   ٛخٓظخً    ا٤ُ٘خ   ٗظَ

  . ٓخ ٢ٛ كٌخ٣ظٌٔخ؟  - 

  :  هِض .  أطٌِْ   إٔ  ٚ ٝأٝٓؤ رَأٓ ..  حرظْٔ   ح١ٌُ (  ر٘خ١ٍ )  ٝؿٚ   ا٠ُ   ٗظَص   

  . ٣ٞ١ِش   كٌخ٣ش   ٢ٛ  - 

  . ٓؤُٝؿٌٔخ ..  حُظؼخ١ق   طٔظلن   رؤٜٗخ   ٍٝأ٣ض ..  ٓ٘ي   ٓٔؼظٜخ   إ  - 

_______________ 

 

ًٔخ هخٍ .. ر٤٘ٔخ ً٘ض أٛظِ ٖٓ حُيحهَ.. أري٣ض طٔخٌٓخً ٍٝرخ١ش ؿؤٕ

أًٌد ٝأٌَٗ  َٛ.. أٍطذ ٓخ ٓؤؿ٤ذ ..َٛ ٓؤُكخٍ ُِظلو٤ن.. ريأص أطو٤َ

أهخف ٖٓ أػ٠خء حُِـ٘ش .. أّ أهٍٞ حُلو٤وش.. ػ٬هظ٢ رظِي حُٔوط١ٞش
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ْٝ إٔ ٠٣ؼٞح ك٢ .. ح٤٘ٓ٧ش ٝػ٘خَٛ ح٤ُ٘خرش إٔ ٣ِز٢ٗٞٔ طٜٔش ٓخ أَ

  .  ٣ُي٢٘٘٣   طوخ٣ٍَْٛ ٓخ

ٍَ    أطٞهغ ..  ح٤َُِٓ   ًُي   طلًَخص   أٍحهذ   أٗٚ   أىًٍض ..  رٚ   ٛيى٢ٗ   ٓخ   كٜٞ

  إٔ   ٣ؼظوي   ٣َحٗخ   َٖٓ ..  ٣زظْٔ      ػ٤٘خٗخ   طِظو٢   ك٤ٖ ..  رخ٧ػٜخد   ظ٬ػذَ حُ   ٣ُـ٤يُ  

 .  ريحه٢ِ   طٜط٢ِ   حُوِن   ٗخٍ ..  ر٤٘٘خ   ٢ٗء   ٫ 

ٛخ .. ٤ُي٢ُ٘ ػ٠ِ ٌٓخٕ حُٔوط١ٞش.  .ٍٟوض ك٢ ٜٗخ٣ش ح٧َٓ ُٔخ ٣َ٣ي

ٌٖ ُْ ط.. ح٣ِٝٗض ك٢ هخػش أهَٟ ..٢ٛ ػخىص أه٤َحً ا٠ُ  ر٤ٖ ٣ي١

ُْ ٣ؼي ُِـ٬ف ح٧ه٤َ أ١ .. ٫ٝ أى١ٍ أ٣ٖ ًٛذ رٔخ أؿظِٙ ٜٓ٘خ.. ٌٓظِٔش

ٓؤُظٚ ػٔخ كَٜ .. ُْ أٛيم ٓخ أٗخ ك٤ٚ.. ٝؿٞى ٝهي أٗظِع ٜٓ٘خ أؿِحء

ًُي حُٔئَٗ .. حهِذ ٓخ طزو٠ ٜٓ٘خ!.. أٗٚ ٫ ٣ؼَف ا٫ أٜٗخ ٌٌٛح: كوخٍ

  ٓؼٜخ  كٔخ٤ٓش   طٜخُلض   حُظ٢   ٍحثلظٜخ   أٓظ٘٘ن ..  ك٤غ ٟٝؼظٚ آهَ َٓس

 .ٝأٗخ أكٌَ ك٢ ٓخ أُٗظِع ٜٓ٘خ ُٝٔخًح  حُوَحءس   ٌُس   أٝحَٛ ..    أٗل٢ 

 
 

أٗخٍ ػ٤ِ٘خ ًُي .. ُٛٔض ه٬٤ًِ . ٤ٛخ كيػ٤ٚ: هخٍ ٢ُ ر٘خ١ٍ ٓ٘ـؼخً    

َّٕ كيطٚ هي هلض.. حُٔؼْٔ رخُـِّٞ .. ؿِٔ٘خ هزخُظٚ ٓظـخ٣ٍٖٝ.. أىًٍض أ

ٍٓوض ػ٢٘٤  ..ًٍحػٚ ٝأٗخ أكظ٠ٖ( ر٘خ١ٍ)٢ٌُِٗ .. ١خٍ حُٜٔض

ًُي حُٔؼْٔ ٣٘ظظَ .. ٝهي ًٔض ٝؿٜٚ ؿ٬ُش حرظٔخٓش ٍه٤وش( ر٘خ١ٍ)

  كظ٠   ًِٔخط٢   ٝريأص أكٌَ ك٢ حٗظوخء.. ٗظَص ا٠ُ حُوخع .. ًِٔخط٢ ٛخٓظخ

 :هِض أك٢ٌ ُٚ.. طؼخ١لٚ   ٌٗٔذ 

ًخٕ أر٢ ٣ٌٍَ ػ٤ِ٘خ هٜش حكي اهٞطٚ ح١ٌُ طَى .. ٌٓ٘ ًُ٘ض ٛـ٤َس    

أر٘خء .. ٣ظؼَٝ ُـ٠ذ حَُد( ؿ٣ْٞ)ٝأهظخٍ إٔ ٣ٌٕٞ .. ِٓظ٘خ هزَ ٤ٖ٘ٓ

ٓخ ؿؼِٚ ٣لٌَ رخَُك٤َ ػٖ ٓـخٍٝطٚ ُْٜ .. ِٓظ٘خ حٓظ٘ؼٞح ػٖ حُظؼخَٓ ٓؼٚ

.. ُْٝ ٣ظويّ أكي.. ٍكٞ أر٢ َٗحَءٙ.. ٝػَٝ ٤ٜٗزٚ ك٢ حُز٤ض ُِز٤غ

.. حٓظَٔ حُِ٘حع ٓ٘ٞحص.. ٌٗخْٛ ُِلخًْ ١خُزخً ه٤ٔش ر٤ظٚ ح١ٌُ ٛـَٙ

ٝأٛزق حُز٤ض .. ؿخّ أر٢ ػ٠ِ ىكغ ه٤ٔش ر٤ض أه٤ُٚ٤و٢٠ حُلخًْ ربٍ

ٌَخ ٧ر٢ ً أٓؤٍ ٗل٢ٔ.. رطخرو٤ٚ ِٓ ُٔخًح حهظخٍ ًُي حُو٣َذ  ..ً٘ض ىٝٓخ

ٝهي ٝػي حَُد َُػ٤ظٚ ٖٓ ٤ٔ٣َ ػ٠ِ ٣َٗؼظٚ رخُـ٠٘ .. اؿ٠خَد حَُد
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.. ٬ٓٓق ٝؿٜٚ .. ً٘ض أطو٤َ ٤ٛجش ًُي ح١ٌُ طلٍٞ ا٠ُ ؿ٣ْٞ.. ٝحُُلٖٔ

رؼي .. أكيح ٖٓ ِٓظ٘خ هي طَى ٣ٜٞٙ ٢َُٟ٤ُ ؿ٤َُْٙ أٓٔغ إٔ .. ٤ٛجظٚ

ٍأ٣ظٚ أٓخّ ر٤ظ٘خ ٣ظليع ٓغ أر٢ ٌٓٔٔخ ر٤يٙ .. ٓ٘ٞحص ؿخء ًُي حُـ٣ْٞ

كظ٠ إٔ ٬ٓٓلٚ ..ُْ ٣ٌٖ ٓوظِلخ ػ٘خ ًٔخ طٍٜٞطٚ.. ح٤َُٟٔ ًق ٛز٢

 .٢ٛ ٬ٓٓل٘خ

  ٓوظِلخً    ز٢حُٜ   ًُي   ٣ٌٖ   ُْ .. ر٤ظٚ    رؼٖٔ   ٓطخُزخً    ك٠َ   أٗٚ     أر٢   كيػ٘خ  

  ٝهي ..  ح٬ُٔرْ   رؼٞ   ؿ٤َ   ٢ٗء   ك٢   أر٢   ػٖ   أرٞٙ   ٫ٝ ..  ٢ٗء   ك٢   ػ٘خ 

  .  ح٧ؿ٤خٍ ًٔخثَ    ه٘ـَحً    هخَٛطٚ   ػ٠ِ   ٟٝغ 

ً٘ض أٗخ ٖٓ كظق .. رؼي ػيس أَٜٗ ؿخء ًُي حُٜز٢ ٝك٤يحً ٣ٔؤٍ ػٖ أر٢

حًظ٘لض رؤٕ .. ه٣٬٤ٌِز٢َٗ .. طؤِٓض ٝؿٜٚ.. ٣ٔؤٍ ك٢ هـَ.. ُٚ حُزخد

طخٍس   ..طَىى ػيس َٓحص.. ُٕٝٞ رَ٘طٚ ٢ٛ ٗلٜٔخ.. ػ٢٘٤َّ ط٘زٚ ػ٤٘٤ٚ

ُْ ٣ٌٖ أر٢ ٣ؼ٢ إٔ ٓٔخ١ِظٚ ُٔ٘ٞحص .. رَكوش أر٤ٚ ٝأهَٟ رٔلَىٙ

ٓخً  ..٣ٞ١ِش ْٞ ىس ٍإ٣ظ٢ ٌُُي حُٜز٢ هي ؿؼِض هِز٢ ٣ظؼِن رٚ ٣ــَـ َٝ ٝٓؼخ

ك٢ ٣ّٞ ٫كن  .. ػ٤ِٚ أط٠٘ٔ إٔ ٫ ٣ل٢ أر٢ رٔخ.. أٗظظَ ٓـ٤جٚ.. رؼي ٣ّٞ

حٟطَرض ٓ٘خػ١َ ٌُُي .. أهزَٗخ أر٢ كَكخً رخٓظٌٔخٍ ٓيحى ٓخ ػ٤ِٚ

  .ػَكض رؤ٢ٗ ُٖ أٗخٛي ًُي حُٜز٢ رؼي ًُي ح٤ُّٞ.. حُوزَ

٣ظٌٔغ ك٢ .. كظ٠ ٍأ٣ظٚ ًحص ٛزخف.. ُْ أًٖ أػَف أٗٚ ٤ٓؼٞى ٣ٞٓخ     

ٛزطض ىٍؿخص ر٤ظ٘خ .. حٟطَد هِز٢.. حٍطؼ٘ض ػ٤٘خ١.. ٗخٍػ٘خ

ػَكض ُلظظٜخ .. حرظْٔ.. ٍآ٢ٗ.. هَؿض ٫ أ١ُٞ ػ٠ِ ٢ٗء.. َٓٔػش

أ٤َٓ ٓزظؼيس .. ٖٝٓ ٣ٜٞٓخ ً٘ض أٗظظَ هيٝٓٚ .. رؤٗٚ ؿخء ٖٓ أؿ٢ِ

  .ل٢ٗوَؽ أ١َحف حُ.. هِلٚ

ــؼخً  ٤ْٜٗ    ً٘خ   ٝأٗ٘خ ..  حُ٘خد   رٌُي   طؼِوض   هي   حر٘ظٚ   إٔ   أر٢   ٣يٍى   ُْ   رَـِؼـ٤ْـيحً    َٓ

  .  ٣وزَٙ   ٖٓ   كظ٠ ًٛذ ..  أُهظ٘خ   ػٖ  

٤ُوَؽ أر٢ ػخثيحً رخُؼ٤ِّٞ ا٠ُ .. ك٢ طِي ح٤ُِِش ه٤ْ حُٜٔض ػ٠ِ ر٤ظ٘خ     

ر٢ ٝأ٢ٓ ٝؿِْ أه٢ ٝأهٞحط٢ ؿِْ أ.. ر٤ظ٘خ ح١ٌُ ػ٢ِ٘ٔ حُوَحءس

ٝط٤٤ِٔٙ  ..ػْ كيع حُـ٤ٔغ رل٠َ حَُد ػ٤ِ٘خ.. أَٓح٢ٗ رخُظطَٜ.. حُز٘خص

ٚ رخٍم ٓخ رو٤٘خ ػ٠ِ ػٜيٗخ رٚ َٓ ػْ .. ُ٘خ ػٖ ٓخثَ ح٧ؿ٤خٍ ٝإٔ ػطلٚ ًَٝ

.. ُِي هٌِن هٜي رٚ ٍر٘خ ١َٜٝى" ْٝٛ ٣ٔٔؼٕٞ.. ٝؿٚ ح٬ٌُّ ا٢َُّ 
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ُي ٍٝف .. ق ؿٔخُي حَُرخ٢ٗكِٔخًح طَك٤٠ٖ هِوٚ ٝطزلؼ٤ٖ ػٖ ٓخ ٣وز

ُٝي ػوَ ٛٞ ٖٓ .. ٝٛزي ا٣خٛخ ٖٓ ٍٝكٚ كِٔخًح طٔظزي٤ُٜ٘خ رَٝف كخٓيس

َٛ طـلي٣ٖ ػطخ٣خ ٍري ٝطَك٤٠ٖ ٍٟخٙ .. كِٔخًح طظ٤ًَٖ ػط٤ظٚ.. ػوِٚ

..  ٝاهٞطي   أر٤ي   ػٖ   طٔظـ٤ٖ٘ ..  أٓي   طَك٤٠ٖ.. طزلؼ٤ٖ ػٖ ؿ٠زٚ.. ػ٘ي

  هي   ه٬ُٜخ   ً٘ض   ٬٣ٞ١ً    ٣ليػ٢٘   ظَ ". ؟ ٣لزٞٗي   ٖٓ   ٍٟخ   ػٖ   طٔظـ٤ٖ٘ 

  .  حُزٌخء   ػ٠ِ   هخٍرض 

ك٢ ح٤ُِِش حُظخ٤ُش هَؽ ر٢ أر٢ ٝأ٢ٓ ٣ُل٢٤ ر٘خ اهٞط٢ ٝأهٞحط٢ ا٠ُ     

إ : "هخث٬ً .. ح١ٌُ طليع ػٖ كذ ٣ٜٞٙ.. رل٠ٍٞ حُؼ٤ِّٞ.. ر٤ض حُلخهخّ

ٓٚ حَُد ػ٠ِ ح٧ؿ٤.. ؿٔي ح٤ُٜٞى٣ش ٝهِزٜخ  ََ طـ٘خٛخ ُؼ٘ظٚ .. خٍٝػوِٜخ َك

ٝإ أ١َّ طل٤ٌَ ٓوخٍُق ُٜ٘خثق حَُد ٣ؼي .. ػ٘يٓخ طٔ٘لٚ ُـ٤َ ح٤ُٜٞى١

ٝح٤ُٜٞى١ .. ٝإ ح٤ُٜٞى٣ش ُْ طوِن ا٫َّ ٤ُٜٞى١.. ٍؿٔخً ٝكٔٞهخً ٫ ٣ُـظلَ

ٝػ٤ِٜخ إٔ ٫ .. ٝٓخ ػيحٙ ُٗخ ٣ـِذ ؿ٠ذ حَُد ٝػوخرٚ..٤ُٜٞى٣ش

 ".طل١ٌَ رؼ٤يحً ػٖ ػ٘خ٣ش ٣ٜٞٙ

ْٛٔ أر٢ إٔ .. طٔظْ ر٬ٌّ ؿ٤َ ٓلّٜٞ ..يٙ ػ٠ِ ٍأ٢ٟٓٝغ حُلخهخّ ٣  

هِض ٝػ٤٘خ١ .. ًخٕ هي ُو٢٘٘ ٓخ ٓؤهٍٞ.. أٓظٔٔق حُـ٤ٔغ رٔٔخع طٞرظ٢

ُْٝ أػَف رؤٕ ٓخ حهظَكظٚ .. ُْ أًٖ أػ٢ ٜٗخثق حَُد: "ٌَٓ٘ٔطخٕ

.. أٍؿٞ ٓٔخػيط٢ ك٢ إٔ إًٔٞ كظخس ٣ٜٞى٣ش ٛخُلش ١ٝخَٛس.. ٣ـ٠زٚ

"  أ٤ٖٓ.. ي رؼيّ طل١َ٤ٌ رٔخ ٣ـ٠ذ ٣ٜٞٙٝأطؼٜ ..ٝإٔ طزخ٢ًٍ٘ رِٜٞحطي

ََ أر٢ ٍأ٢ٓ .. حرظْٔ حُلخهخّ ـ  .حكظ٠٘ظ٢٘ أ٢ٓ، هزَـّ

١ِذ .. ٤ٔ٣َ أر٢ أٓخٓ٘خ كخ٬ًٓ َٓحؿٚ.. هَؿ٘خ ٢ٓٝ رَى ٤ُِش كخٌُش  

كلظ٢٘ حُٞٛخ٣خ .. ٢٘ٓ هزَ هِٞى١ ُِّ٘ٞ ػٜيحً رؤٕ ٫ أكٌَ رٌُي حُ٘خد

٠ أ٢ٓ ٝأهظ٢ حٌُزَٟ إٔ ط.. حُٔزغ ٢ً  أطِٞٛخ ًَ ٓٔخء هزَ إٔ أٗخّ َؿَّ

  .ٝأه٢ إٔ ٣َحكو٢٘ ىٝٓخً .. ٣ؼظ٤٘خ ر٢

ُلظخص حٓظٔخػ٢ .. ًخٕ ٗزٞ هِز٢ ٣ٜخٍع.. ُْ ٣ِق ػو٢ِ رؼٜيٙ   

١ٞحٍ ٣َ١ن ػٞىط٘خ ٝأٗخ أٍحٙ ٣وظَد .. ُِلخهخّ ًخٕ ر٘خ١ٍ ٣ٌٖٔ ػو٢ِ

حٗو٠ض ٓ٘شٌ ٝأٗخ .. ك٤ٖ أهِٞ ر٘ل٢ٔ ٣ٌٕٞ ٓؼ٢.. ٢٘ٓ ٢ٓٝ حُظ٬ّ

ظ٘٘ض رؤ٢ٗ حٓظطؼض حُ٘لخء .. ٣ٌٛزٕٞ ر٢ ا٠ُ ح٤ٌُْ٘.. أ٤َٓس حُز٤ض

ٗخٛيطٚ ٤ٔ٣َ أٓخّ .. كظ٠ ًُي حُٜ٘خٍ ك٤ٖ ٗظَص ٖٓ ٗخكٌس حُـَكش.. ٓ٘ٚ
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ً  ..طوِوِض ٓلخ٢ِٛ.. ر٤ظ٘خ هخ ََ ــَي ؿٔي١ َػ َّٜ َّ .. طل هَؿض ٓظ٘خ٤ٓش ًــُــ

.. ُْ ٣ِظلض.. َٓص هِلٚ.. ٓخ ٓٔؼظٚ ٖٓ حُؼ٤ِّٞ ٝحُلخهخّ ٍُٜ٘ٞ ٣ٞ١ِش

.. أ٤َٓ ٣طَر٢٘ ٝهغ أهيحٓٚ.. هَؽ ٗلٞ ٓـَٟ ح٤َُٔ.. أُهشػزَ ػيس 

حهظَرض ٓ٘ٚ كظ٠ .. َٛ ؿخء ٖٓ أؿ٢ِ؟: أٓؤٍ ٗل٢ٔ.. أكخٍٝ حُِلخم رٚ

َٝٛ ر٢ .. َٓص ك٢ ٛٔض هِلٚ ًخُٔٔٔٞٓش.. أٓظ٘٘ن ٍحثلظٚ

ًخٕ ْٓٞٓ ح٤ُٜق هي ٨ٓص أٓطخٍٙ ٓـَٟ ح٤َُٔ .. أ١َحف حُٔـَٟ

  طـَأص ..  ُْ ٣ِظلض ا٢َُّ .. حُٔخثِشؿِْ  ١َف ٓ٘ليٍ .. ٤ٓخٙ رِٕٞ حُظَحد

  :  رخى٢ٍٗ ..  ا٤ُٚ   أٗظَ   إٔ   ىٕٝ   ٝهلضُ  ..  ٗلٞٙ   ٝطويٓض 

  . أكي   ٣َحى   إٔ   أهخف  - 

..  ٢٘ٔ٘٣   ُْ ..  ط٢ٌ٘٘ٔ   ًٌٗٞخً    ريىص ..  ٓ٘خػ١َ   ِٛص   حٌُِٔخص   طِي

  : ٚ ػ٤ِ   أٓظ٘ي   رخ٤ًش   ؿِٔض ..  ػ٢٘٤   ىٓٞعُ    َٛػض 

ؼ٤َحً    ر٤ٌضُ  !.  ٓٞط٢؟   ط٣َي   ُٔخًح ..  ٗخٍػ٘خ   ا٠ُ   ؿجض   ُٔخًح  -  ًَ .  

ُٝكزٔض ك٢ ىحٍ ح٩ٓخّ .. ُوي ٌٗخ٢ٗ ٝحُيى اُِـَـ٠ ٝحُي١.. حٓٔؼ٢٘٤ -

ػْ هَؿض رؼي إٔ حُظِّ أر٢ رؼيّ طؼ٢َٟ .. ح١ٌُ أػَٔ ُي٣ٚ ػ١ٌَٔ

٫ .. كٔخ حٓظطؼضكخُٝض إٔ أٗٔخى .. ٢ٌُ٘ أؿي ٗل٢ٔ ٌٓٔٞٗخً ري.. ُي

 .٢ٌُ٘ ٝؿيص ٗل٢ٔ أٓخّ ر٤ظٌْ.. أ٣ٍي إٔ آط٢

  .  ؿٞحٍٙ   أر٢ٌ   ٝأٗخ ..  ٣ز٢ٌ   أهٌ   ػْ

ٌَّ ٓ٘خ ٤ٔ٣َ ك٢ حطـخٙ   أٗخٍ ا٢َُّ إٔ أػَٞى ا٠ُ .. ك٢ ٛٔض  ٜٗٞ ًــُــ

٢ٌُ٘٘ أهَؽ ٖٓ .. ُْ ٗظٞحػي.. ٍٝأ٣ظٚ ٤ٔ٣َ ٝٛٞ ٣ِظلض ٗل١ٞ.. ر٤ظ٘خ

ػِـ٢َّ .. كظ٠ ح١٧َحف ك٤غ ٓـَٟ ح٤َُٔأ٤َٓ  .. ر٤ظ٘خ ًخُٔٔلٍٞس

.. ٗـِْ ٛخٓظ٤ٖ ..أظَ أرلغ ػ٘ٚ كظ٠  أٍحٙ هخىٓخً ىٕٝ ٓٞػي.. أؿيٙ 

 ..طيكن ٤ٓخٙ حُٔخ٣ِش.. أؿخ٢ٗ ٛزخ٣خ حُلوَ.. ٗظؤَٓ ًُي حَُٜٔ ح٧ه٠َ

حُْ٘ٔ ط٤َٔ ٗلٞ حُـزخٍ .. ػٜخك٤َ حُلوٍٞ طظـٚ ا٠ُ أػ٘خٜٗخ

ٌَّ ٓ٘خ ك٢ ٣َ١وٚ.. حُـَر٤ش ػ٠ِ ٓيٟ .. ػخثيحً ٖٓ ك٤ُغ أط٠ ٣ٜ٘ٞ ًــُــ

ْٝ كي٣غ ٫ أػَف . ػٔخ٤ٗش أَٜٗ ِٗظو٢ ػ٘ي ٓـَٟ ح٤َُٔ ىٕٝ ٓٞػي أَ

  .!.٤ًق ػَف أر٢ رٌٛخر٢ ا٠ُ ٓـَٟ ح٤َُٔ
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  رلز٢ٔ   أَٓ   ح١ٌُ   حُلخهخّ   ر٤ض   ا٠ُ   ٌٓزِش   ٬٤ًُ    أر٢   ر٢   ػخى   حَُٔس   ٌٛٙ  

  حُِٜٞحص   ُظ٬ٝس   أٓزٞػ٤خً    ر٣ِخٍط٢   ّٞحُؼ٤ِ   ًِٝق ..  ٓ٘ش   ر٤ظ٘خ   ىحهَ 

  .  ٌٓ٘ظ٢٘   ٍٝفٍ    اهَحؽ   ٝٓلخُٝش ..  ٝأر٢   ٝأ٢ٓ   اهٞط٢   رل٠ٍٞ 

أ٢ِٛ ٤ُٜٞٙ ٤ُٔخػي٢ٗ ػ٠ِ .. ه٤٠ض ٤ُخ٢َُ ٣ٞ١ِش أٗؼَ رخٌُٗذ  

ٔض أ٣خٓخً .. ح٤ُٔ٘خٕ كخٍرض .. ك٠َ حُلخهخّ َٓحص ٤ُظؤًي ٖٓ كخُظ٢.. ُٛ

ََ رخُِٜٞحص ٗلَ .. أؿَهض أٝهخط٢ رخُؼَٔ ٝح٬ُٜس ٝحُّٜٞ.. حُظل٤ٌ

، .. ًخٗض أ٢ٓ طو٢٠ ح٤َُِ ؿٞح١ٍ رخ٤ًش.. ؿ٢ٔٔ ٍَ ٢٘ حُٜ٘خ ُٓ أهظ٢ ط٬ُ

٢٘   ػ٢َِّ    ٣ؼطقُ    أر٢ ..  ػ٤٘خٛخ   طظؤ٢ِ٘ٓ ٝطيٓغ ُٔ   .  ِٛٞحطٚ   ٣َىى   ٝٛٞ   ٣ـخُ

رؼي أَٜٗ .. ط٤وٖ حُـ٤ُٔغ رؤ٢ٗ ٓؤٓٞص.. طـخُٝص حُٔ٘ش ٝؿ٢ٔٔ ٣٘لَ  

هَؽ أر٢ ٝأ٢ٓ ٝأهٞحط٢ .. أهظ٢ حٌُزَٟ ا٠ُ ٗخد ٖٓ ِٓظ٘خُكض 

 .ٝىػظ٢٘ أهظ٢ ٢ٛٝ طز٢ٌ.. ػ٤٘خ١ طيٓؼخٕ.. ٣٩ٜخُٜخ

" ر٘خ١ٍ"٧ًظ٘ق رٜؼٞرش رؤٜٗخ .. ك٢ ًُي ح٤ُّٞ ١َهض حَٓأس رخر٘خ 

.. ُْ ٣ظٔخٓي ر٘خ١ٍ، ٓوطض أٍٟخً ..ٟخم ٛي١ٍ ًيص أهظ٘ن.. ٜٗوض

٤ٓؼٞىٕٝ حهَؽ : زشأَٛم َٓطؼ.. ً٘ض ك٢ ًخرّٞ.. ر٠ٌ ر٤ٖ ٣ي١

ُّْ رخُوَٝؽ .. أٍطـق ر٘يس. ٤ٓؼٞىٕٝ ٓؤطَى ُي حُز٤ض  ٝأهَؽ :ٝأٗخ أٛ

هخٍ ٝٛٞ ٣ظؤَٓ ٗل٢ُٞ ..   ً٘ض أَٛم ٝأٗخ أر٢ٌ. هزَ ػٞىس أر٢ ٝأ٢ٓ

٢ٌُ٘٘ .. ٓؤَٜٗف ح٥ٕ:  رؼي إٔ هزَ ٝؿ٢ٜ.. ٤ٛٝخؿ٢

 .حٗظظ٢٘٣َ رؼي أ٣خّ ٓؤكِٔي ٌُ٘ٛذ رؼ٤يحً رؼ٤يحً ..ٓؤػٞى

ط٢ًَٗٞ رؼي إٔ     ..٘ض أر٢ٌ ىٕٝ إٔ أٍى ػ٠ِ أٓجِظْٜك٤ٖ ػخىٝح ً  

ك٤ٖ ٛلٞص ؿَٔط٢٘ كخُش ٖٓ .. ٗٔض ػ٤ٔوخً .. ػـِٝح ػٖ ك٢ٜٔ

ػخىص ٤ٜٗظ٢ ُظ٘خٍٝ .. ً٘ض أرظْٔ ك٢ ٝؿْٜٞٛ ..طًٌَطٚ ًخُلِْ.. حَُٟخ

ػخى حُ٘ؼٍٞ .. أٓؤٍ ٗل٢ٔ... ٤ًق ػَف أ٢ٗ رٔلَى١؟.. حُطؼخّ

  إٔ   ٣ٌٖٔ   ٫   هيٍ   ر٘خ١ٍ   رؤٕ   أكْ   صريأ.. ريأ حُوٞف ٣زظؼي.. رخُطٔؤ٤ٗ٘ش

  طظَىى   ًِٝٔخطٚ   أ٣خٓخ    ػ٘ض ..  ٣ٌٖٔ ريحه٢ِ ..  ٗل٢ٔ ىٝٗٚ   أهخىعَ  

  ". رؼ٤يحً    ٧كِٔي   ٓؤػٞى   حٗظظ٢٘٣َ "

.. ًخٗض طـِْ ٛ٘خى أٓخّ ر٤ظ٘خ.. ٍأ٣ض حَٓأس ك٢ حُ٘خٍع .. رؼي أ٣خّ   

.. ض ػٜ٘خ رزؼٞ ح٧ػٔخٍ ح٤ُُِ٘ٔشحٗ٘ـِ.. طـِْ ٝهي طيػَص رؤٍى٣ظٜخ

حُؼخرَٕٝ أٓخّ ر٤ظ٘خ .. ٣ولن هِز٢.. أٍحٛخ ك٢ ٌٓخٜٗخ.. أػٞى ا٠ُ حُ٘خكٌس
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ُؿَص .. حهظَد حُٜ٘خٍ ٖٓ ٜٗخ٣ظٚ ٝطِي حَُٔأس ؿخػٔش ك٢ ٌٓخٜٗخ.. هِش

ُْ أٓظؤًٕ .. رلؼض ػٖ هطؼش هزِ. ُٔخًح ُْ أكٌَ ٖٓ ١ً هزَ؟..ٗل٢ٔ 

ًظٔض َٛهش .. لَى ٣يٛخ ك٤ٖ حهظَرضُْ ط.. ٛزطض ٝهِز٢ ٣ولن ..أكيحً 

طِي حُ٘خكٌس حُظ٢ .. أٗظَ ا٠ُ ٝحؿٜش ر٤ظ٘خ.. ٝأٗخ أطِلض ك٢ حطـخ٢َٛ حُ٘خٍع

ظَ .. ٖٓ أؿ٢ِ ُزْ ُزخّ ٓظُٔٞش .!!اٗٚ ٛٞ!. ػَكظٚ.. ٍأ٣ظٜخ ٜٓ٘خ

ك٤ٖ ٫كع .. هٞف ٣ٜز٢ ػ٢َِّ ..ؿخػٔخً ٣٘ظظ٢َٗ ١ٞحٍ حُٜ٘خٍ

ــؼ: ْٛٔ ٢ُ.. حٟطَحر٢ َٓ .. حٟطَرض أًؼَ.  خً رؼ٤يحً ُوي ُػيص ٌُ٘ٛذ 

ٓؤهق ػ٘ي .. حٓظؼي١.. رُؼ٤ي ٓـ٤ذ حُْ٘ٔ يٓآط٤: ٝحَٛ ٛٔٔٚ

أهخف .. ٛؼيص ىٍؿخص ر٤ظ٘خ طل٢ِ٘ٔ حرظٔخٓش ٍٝك٢!. ٓ٘ؼطق حُ٘خٍع

رلخؿش ا٠ُ ٖٓ ٤٘٣َ .. إٔ ٣ٌظ٘ق ٓخ أ١ٞٗ ػِٔٚ.. إٔ ٣َٟ أكيْٛ هِز٢

 ..حكظَص ر٤ٖ أكذ ح٤ٗ٧خء. ٓخًح أٛ٘غ؟ أ١َّ ٣َ١ن أهظخٍٙ؟.. ػ٢َِّ 

هطؼش هٔخٕ أٛيط٢٘ .. ػٞد.. ٝٛخ٣خ حَُد.. ُلخثق طٍٞحس أر٢: حهظَص

.. ٫ ٢ٗء آهَ.. رؼٞ ح٤ٗ٧خء طِق ػ٢َِّ .. ا٣خٛخ أ٢ٓ ك٢ حكظلخٍ رِٞؿ٢

.. حُُلـَس حُٞٓط٠.. كَحٕ ح٧ٍٝ ..حُـَكش.. ٗخكٌط٢ طِٔٔض أًٍخٜٗخ

حٍطلغ ٗزٞ .. ىٗض حُْ٘ٔ ٗلٞ ٓـ٤زٜخ.. ؿِٔض ؿٞحٍ ٗخكٌط٢ ٠ٓطَرش

ر٢ أهٞحط٢ هزَ إٔ ط٤٘ٔض إٔ أك٠ٖ أ٢ٓ أ.. طزَِ ؿٔي١ ػَهخً .. هِز٢

.. حُيٍؿخص حُط٤٘٤ش.. حٍطـلض ٓخهخ١ ٝأٗخ أهَؽ ٖٓ ؿَكظ٢.. أَٛد

٫ أػَف .. أكٌَ إٔ أػٞى ا٠ُ ؿَكظ٢.. طَىىص ًخىص ٤ٓوخ٢ٗ طو٢ٌُ٘

ىحٛٔظ٢٘ ٓلخرش ىٓٞع ؿ٣َِس ٝأٗخ أكظق . أ٣ٖ ًخٗض ٓ٘خػ١َ طوٞى٢ٗ؟

ً .. رخَد ر٤ظ٘خ ٤ظ٘خ أ٤َٓ ٗلٞ ًٍٖ ر.. هطٞص ىٕٝ ٛيٟ،ُْ أػي أٍٟ ٤ٗجخ

ٓي ٣يٙ ٫ . ٤ٛخ حٛؼي١ هِل٢:  ٫ أػَف ٤ًق ٛز٢ ػ٢َِّ رـٞحىٙ  .. 

أػَف ٖٓ أ٣ٖ ُٚ طِي حُوٞس ك٤ٖ حُظوط٢٘ ُ٘ٔزق ػ٠ِ ظَٜ حُـٞحى  

.. أؿ٠ٔض ػ٢٘٤ ٝأٗخ أطو٤َ كـ٤ؼش أر٢ ٝأ٢ٓ.. ٣ٞٓخً ٢ٓٝ ػظٔش حُٔـ٤ذ

  ِّٞحُؼ٤ كظ٠  ..  ػ٢٘   ٣زلغ   حٌَُ ..  ؿ٤َحٗ٘خ   هَٝؽ ..  اهٞط٢   َٛحم

  .    ٝحُلخهخّ 

                                            * * * 
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.. رؼي إٔ أًِٔض كي٣ؼ٢ ٌُُي حُٔؼْٔ ًخٗض حُيٓٞع هي رِِض ٝؿ٢ٜ

 ً ٗظَص ا٠ُ .. هِظُٚ ٛ٘ٔخً ٝٛٔظٚ ٣ـؼْ أٓخٓ٘خ..  ٝٛٞط٢ ٣ٔظـ٤غ رخ٤ًخ

حُؼـُٞ حُٞحهق ػ٘ي حُزخد ٣َهذ ح١ٌُ ًخٕ ٣َحهُذ ٬َٓٓق ( ر٘خ١ٍ)ٝؿٚ 

  :ٝهخٍ.. ك٤ٜ٘خ ٍكغ حُٔؼْٔ ٝؿٜٚ ٗخظَحً ا٤ُ٘خ ٓزظٔٔخً .. حُوخ٢ٟ ٓخٛٔخً 

  !. ٝحٜٓٔخ   ى٣ٜ٘خ   طـ٤َ   إٔ (  ٣خث٤َ )  ػ٠ِ   كو٢ ..  ٓؤُٓخػُئًخ..٫ طيٓؼ٢   - 

ً ( ر٘خ١ٍ)ٗظَ ا٢َُّ     َْ حُٜٔض .. ٣زلغ ػٔخ ٣يٍٝ روِي١.. ٓزظٔٔخ ـ ه٤َـّ

ٝهِض إٔ ُٝحؿ٘خ ٓٔظل٤َ .. ُْ أًٖ أػَف ٓخ أٍى رٚ ػ٤ِٚ.. ٖٓ ؿي٣ي

.. ُْ أًٖ هي كٌَص ٓـَى حُظل٤ٌَ رٌُي.. ٢ٗ٧ ٫ أػَف ى٣٘خً ؿ٤َ ى٢٘٣

   ..٫ٝ أػَف ٤ًق ٤ٓ٘ظَ ا٢َُّ حَُد

  :  حُٔؼْٔ   ٣ليع "  ر٘خ١ٍ "  ٛٞصُ    أٗو٢ٌٗ   

  .ُْ ٣٘ظ١َ طـ٤٤َ ى٣ٜ٘خٝ،  رٌظخر٤ش   حُِٝحؽ   ُِِْٔٔ   أرخف   ح٬ٓ٩ّ   ٌُٖ  - 

  ٝحُيٛخ   ٌٗخى   إ    ..  ؿ٤َ ٣ٜٞى١  ٖٓ   ح٤ُٜٞى٣ش   ُٝحؽَ    طـ٤ِ   ٫   ٣َٗؼظْٜ    - 

  ُٝحؽ "  ك٢َٗ٠ ٛٞص حُلخهخّ  . حُؼوي   ك٤ٔزطَ   أَٓٛخ   ٢ُٝ   رٜلظٚ 

  ٖٓ   ح٤ُٜٞى١   ُـ٤َ   رخ١َ   ػوي   أ١َّ    ٝإ ..  ُٗخ     ٣ٜٞى١   رـ٤َ   ح٤ُٜٞى٣ش 

 ". ٣ٜٞى٣ش 

 :هخٍ ر٘خ١ٍ ٣و٘ؼٚ

ـٚ   َٗع   ٣َٗي   ٗلٖ ..  هَحٍحً    ُ٘خ   ٣ؼَفَ    ُٖ  -    .  ٍٟٝخٙ   حُِــَـّ

إٔ ٣٘ظَ ًَ ٓ٘خ ا٠ُ .. إٔ ًَٗغ أٓخٓٚ ٓظوخر٤ِٖ خٝٛٞ ٣ؤَٓٗ.. حرظْٔ 

هزِض ري ُٝؿخ ػ٠ِ ٓ٘ش " ٝإٔ ٗزظْٔ ٝٗلٖ َٗىى ٓخ٣وٍٞ.. ػ٢٘٤ ح٥هَ

.. ٝحُٜزَ ٝح٩ه٬ٙ.. ٝأػخٛيى ػ٠ِ حُٞكخء ٓخك٤٤ض.. هللا ٍُٝٓٞٚ

أَٓٗخ رؤٕ .. رؼي إٔ ٍىىٗخ ٓخهخٍ ُ٘خ .....". ٝهللا ػ٠ِ ٓخ أهٍٞ ٤ًَٝ

 . ُٝؿ٤ٖٜٗ٘ٞ َٜٝٗ٘ف ك٢ ٍػخ٣ش هللا

ٝأ٢٘ٗ هخىٓش .. ٝأٗ٘خ ُٝؿخٕ.. ك٢ طِي حُِلظش ُْ أٛيم رؤٗ٘خ ُٖ ٗلظَم

  . ػ٠ِ ك٤خس ؿي٣يس

ًخٕ هِز٢ .. ٗلَٔ ػويحً ٣ؼزض ًُي.. هَؿ٘خ ٖٓ ر٤ض ًُي حُٔؼْٔ ُٝؿ٤ٖ

٤ًٝق ... أ٣ٖ ٢٠ٔ٘ٓ؟.. أٓؤٍ ٗل٢ٔ ..ٝٓ٘خػ١َ ٠ٓطَرش.. َٓطزٌخً 

هِض ٗل٢ٔ .. حُِٝحؽُْ أٛيم أ٢٘ٗ ٓؤطـخُٝ َٓكِش ٓخ هزَ .. ٓ٘ؼ٤ٖ

ٛي٣َ .. ًخىص ٝهغ كٞحكَ حُـٞحى طْٜ آًح٢ٗ.. ٓؤػ٤ٜ٘خ ا٠ُ آهَ ػ١َٔ
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أر٢ طيٓغ .. أطو٤َ أ٢ٓ طزلغ ػ٢٘.. أر٢ٌ ٛخٓظٚ.. ٣ـظخف ػو٢ِ ٤ًٝخ٢ٗ

أهخى ا٠ُ .. ً٘ض ؿؼَّش ٓزؼؼَس ..طؼِْ رخُوزَ..أهظ٢ حُٔظِٝؿش.. ػ٤٘خٙ

أىػٞ ٍر٢  .ق؟َٛ ٓخ أهيٓض ػ٤ِٚ ٛل٤: أٓجِش طظوَِ ٍأ٢ٓ.. حُٔـٍٜٞ

٢َ٘ٔ ىٓٞػ٢ ط٘ٔخُد .. ٝإٔ ٣ظَ ا٠ُ ؿٞح١ٍ.. ٣ٝل٢٘٤ٔ.. ٛخٓظشً إٔ ٣ئٗ

. ٫ أى١ٍ ُٔخًح حٟطَرض ٓ٘خػ١َ كـؤسً؟.. أٗؼَ رخ٤٠ُخع ..رـِحٍس

ك٢ ك٤ٖ ً٘ض أػظوي أ٢٘ٗ ٓؤطوِٚ ٖٓ ح٩كٔخّ !. هٞف ٣ٌز٢ِ٘

.. ُْ أطٞهغ إٔ ٜٗزق َُٝؿ٤ٖ رٌٜٙ حَُٔػش.. هِز٢ ٣ٌخى ٣٘لطَ.. رخُ٘وخء

ُٖ هخَٛطَٚ.. ٘خػَ هخطِشٓ ٌّ ىحْٓ .. ً٘ض أًزظٜخ ٝأٗخ أكظ٠ ٌٛٔض ٝظ٬

ٌٍ رخ٤٠ُخع ٝحُو٤َ ط٤َٔ ر٘خ ٫ أػَف ا٠ُ أ٣ٖ؟.. ٣لخ٢َٗٛ !. ٗؼٞ

ف   ػ٠ِ   أؿَإ   ٫ ..  أًؼَ   أط٘زُغ روخَٛطٚ ْٞ ًٝخٕ  ..  ٓ٘خػ١َ   رخٗو٬د   حُزَ

  ٣زٞف   إٔ ..  ٛٞطٚ   ٔغأٓ   إٔ ً٘ض أط٠٘ٔ ..  ٣ظليع   ٫   ٛخٓظخً    ح٥هَ   ٛٞ

  .  ٓ٘خػ١َ   ػ٠ِ   ١َأ   ٓٔخ   ٣ٝٞح٢٘٤ٓ   ٧رٞف ..  أٝح٤ٓٚ ..  رٔ٘خػَٙ 

ًٍَ   ٣خ   حُلخٍّ   ًُي ْٞ   ح٤ُِِش   طِي   ك٢ .   ٓـخَٓط٢   ٢ٛ   ٝطِي ..  أرٞى   ٛٞ   َؿــ

  .  ٤ٓلٚ   ٛٞ   ًٝحى أػٞحرٚ    ٢ٛ   ٌٛٙ ..  ُٝؿ٤ٖ   ٝأرٞى   أ٤ٔٓض 

..  أر٢ٌ ؿٞحٍٛخ   ؿؼ٢ِ٘   ىح٢٘ٔٛ   ٗؼٍٞ ..  طز٢ٌ   هِظٜخ ..  ضٛٔظ

  :  حكظ٠٘ظ٢٘ 

 -   َْ   . ٓـخَٓط٢؟   أكِٗظي   َٛ   طز٢ٌ ُ

ط٢٘ٔ٠ ..  ٤٘ٗـ٢   ُحى ..  طوِزٜخ ..  ػ٢٘٤   ىٓٞع   ك٢   ٗلظ٤ٜخ   طـْٔ ..  طزظْٔ

  ػَكض   ًٝؤٜٗخ ..٢٘طٜٔٔ   ٛٞطٜخ   ٓٔؼض   ك٤ٖ   ٣ٍٝيحً    ٣ٍٝيحً    ٛيأص ..  روٞس

  .  حٛظٔخ٢ٓ   طٔلذ   ٤ًق 
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 ٌائًٍ    

 
  ؿ٣َذ   آخّ   ٓغ   ػ٣ٌَٔخً    ًخٕ ..  ػَٔى   ٖٓ   حُؼخ٤ٗش   ك٢   ٝأٗض   ر٘خ١ٍ   هُظَ   

..  ٝؿَرخً    َٗهخً    ٣لخٍد .. كَّ   ظَٜ   ػ٠ِ أ٣خٓٚ    ه٠٠   آخّ ..  ح١٧ٞحٍ 

٣ٝزَ٘ رِٖٓ ٣ظلٞم ك٤ٚ أَٛ .. ػ٠ِ حُ٘وَ.. طل٤ٌْ حُؼوًَخٕ ٣يػٞ ا٠ُ 

٣ٝيػٞ حُ٘خّ ا٠ُ حُظلٌَ ٝحُظؤَٓ ك٢ .. حُلٌَ ػ٠ِ أَٛ حُٔخٍ ٝحُِٔطخٕ

طـخُٝ    ٣ظِٝؽ كظ٠   ظَ ٣يػٞ ُيػٞطٚ طِي ٢ٔٗٝ إٔ  ..  ًظخد هللا

  . ح٧ٍرؼ٤ٖ 

١ِذ ٖٓ ر٘خ١ٍ ..ًخٕ ح٤َُِ رؼي حُٔ٘ظٜق.. ؿخء ٖٓ ٣طَم رخرَــ٘خ     

ُْ ْٗ٘ أهٌص رظـ٤ِٜ ٓخ حٓظطؼض طـ٤ِٜٙ .. ٞحكخس ًُي ح٩ٓخّ ػ٘ي حُلـَٓ

أطؤَٓ .. ٍهؼض ُٚ ٓخ ًخٕ هي طِٔم ٖٓ أُزٔظٚ ٝؿِٞىٙ.. ُٚ ٖٓ ًؼي

ٌَّ ٓ٘خ ٌٜٓ٘ٔخً .. ٬ٓٓق ٝؿٜٚ ػ٠ِ حٗؼٌخّ ُٜذ ٍٗٞ حَُٔٔؿش ًخٕ ًــُــ

  طِي   رؼي   أٗخٛيٙ   ُٖ   أ٢ٗ   أػَف   ُْ أًٖ.. حؿظَٔ.. ك٢ ػِٔٚ ٣َحهذ ح٥هَ

ٌْ    ٝأٗض   ًلي   هزَّ ..  ط٢ٌ٘٘ٔ   ٍحثلظٚ   طِحٍ   ٫ ..  حُِلظخص  ٝٛٞ   حرظْٔ ..  ٗخث

ُْ   ٛٔض   ٤ُلَ ..  حُ٘ظخء   رَى   ١ٝؤس   طلض   هَؽ ..  حُلـَ   روزِش ػ٘ي   ٣ٞىػ٢٘

  . ٣لخٍه٢٘ كظ٠ ح٤ُّٞ

ــ٘ـْ     َٛ .. ـَؼــخءًخٕ هي كيػ٢٘ ػٔخ ٣يٍٝ ٖٓ هظخٍ ك٢ ٓ٘طوش ٗٔخ٢ُ 

ٓ٘ق ٓ٘خ٣َٛٚ ٖٓ حُوزخثَ حُلن (.. ٝحىػش)ٝػٖ آخّ آهَ  هخىٓخً ٖٓ ر٬ى 

ْٝ حٓظؼزخىْٛ .. ٝحُوزخثَ طٔظـ٤ذ ٌَُ ىػٞس ؿي٣يس.. ك٢ ًرق ح٧َٟٓ أَ

ٓخً رؼي ٣ّٞ ْٞ ٌَّ ٣ؼَٔ ػ٠ِ اه٘خع حُوزخثَ .. ًخٕ ح٧ثٔش ٣ظ٘خٓوٕٞ ٣ــَـ ً

ٕ ح٩ٓخّ حُـي٣ي هخٍ ٢ُ ا.. ٝحٌَُ ٣طٔغ ك٢ حُِٔذ ٝحُٜ٘ذ.. ريػٞطٚ

ــ٘ـْـَؼــخء رؼي إٔ حٓظَٜ٘ هزخثَ  َٛ .. ُٝؿٔخػش.. ه٫ٕٞ)حهظَد ٩ه٠خع 

ــ٘ـْـَؼــخء .. رَٔح٬ٓص ُٝوخءحص ٓغ ٓ٘خ٣وْٜ..( ٝر٤ٌَ َٛ ٝإٔ آخّ 

ا٫ أْٜٗ ٣ؤهٌٕٝ ٓخ ٣ُؼط٠ .. ٣لخٍٝ حٓظٔخُش ٓ٘خ٣ن طِي حُوزُــَ رخُٔخٍ

ُْٜ .. َّ رخَُٜ٘س ٝػ٤ْٜٞٗ ػ٠ِ ٜٗذ    ٣َؼيٝٗٚ ( ٝحىػش)   ػْ ٣َحِٕٓٞ آخ

ٝأْٜٗ    حُوزخثَ    طِي   طويّ   ػٖ   طظليع   أهزخٍحً    إ   ٢ُ   هخٍ ..  ِٝٓذ ٛ٘ؼخء

  (.  أٍكذ)  ا٠ُ ح٤ُِِش   ِٝٛٞح
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ٌٍ ػٖ طَِٔ .. رؼي هَٝؽ ر٘خ١ٍ ك٢ ًُي حُلـَ رؤ٣خّ    حٗظَ٘ص أهزخ

ــ٘ـْـَؼـ( ٝحىػش)آخّ  َٛ أكَهٞح حٌُؼ٤َ .. ـخءٝهزخثِٚ طلض ٓظخٍ ح٤َُِ ا٠ُ 

ٝأػِٔٞح ر٤ٔٞكْٜ ك٢ حُٔيحكؼ٤ٖ كظ٠ ِٝٛٞح أٓٞحٍ .. ٖٓ ُىٍٝ أ١َحكٜخ

ــ٘ـْـَؼــخء   آخّ   حهظخىٝح   رـ٘خثْٜٔ   ٍك٤ِْٜ هز٤َ  .. هِؼش حُوَٜ   رٚ   ٝٓخٍٝح  َٛ

  .  ر٤َٜٔٙ   أكي   ٣ؼَف   ُْٝ .. ػْ هَؿٞح رٚ رؼ٤يح..  ح٧ٓٞحم   ك٢ 

.. ُْ أؿي رؼيٛخ ٓخ أ١ؼٔي.. خ١ٍ أ٣خٓخً ٍٜٝٗٞحً حٗظظَص ػٞىس ر٘     

َْ ٣ٌٖٔ ػِٔٚ ي٢َّٗ .. كٌَص ٝك٤يس ك٤ َٓ َّ حُٔٔـي حُٔـخٍٝ ح١ٌُ  ٓؤُض آخ

.. ريأ حُوٞف ٣لخ٢َٗٛ.. أٝٛخ٢ٗ رخُٜزَ.. رخُو٤َِ ٖٓ حُلزٞد

َٓص ٍٜٗٞ ًؼ٤َس ًٝخى حُؼخّ .. ٓخػيط٢٘ ؿخٍحط٢.. ًٞحر٤ْ طوِن ٓ٘خ٢ٓ

ُْ ٣ؼي .. أهلِض ػ٠ِ ٗل٢ٔ رخر٢.. ص ر٘خ١ٍط٤و٘ض ٖٓ أ٢ٗ كوي.. ٣٘و٢٠

ً٘ض ٓلظخٍسً ر٤ٖ .. ٌُٜ٘خ َٛهخطي طؼ٤ي٢ٗ ُِظل٤ٌَ.. ر٢ ٍؿزش ُِل٤خس

.. أٓٔغ ٛٞص ر٘خ١ٍ أٜٗٞ ٖٓ ٓ٘خ٢ٓ ..ٍؿزظي رخُل٤خس ٢ِ٤ٓٝ ُِٔٞص

آػخٍ أٛخرؼٚ ػ٠ِ ٤١ٖ .. أرلغ ػ٘ٚ ك٢ ُؿيٍحٕ حُز٤ض.. أطو٤ِٚ هي ػخى

٣ٍِٝ ٓ٘خ٢ٓ أٍحٙ ًٔخ .. يحه٣٢ِظَىى ٛيٟ ٛٞطٚ ر.. ٍحثلظٚ.. ؿٔي١

  أٍحٙ   ػْ !.  ٌٛح أٗض ك٢؟..  ُػيص   ٤ًق .  .٣ظزخىٍ ا٠ُ ٢ً٘ٛ إٔ أٓؤُٚ.. ًخٕ

  حُلو٤وش   ٧ٝحؿٚ   حُظ٬ّ   ٢ٓٝ   أٛلٞ ..  ٓئحُٚ   ٖٓ   كؤهـَ ..  ك٢ ٓ٘خ٢ٓ  ٣و٤٘خً  

  . ٍكَ.. طوٍٞ ٢ُ ُوي ٍكَ  حُوخطِش 

     

.. ٤ُِش ١َىٗخ ٖٓ ىحٍٙ .. ًُي حُٔٞهق ك٢َٗ٠.. كٌَص إٔ أُـؤ ٧ر٤ٚ 

هَؽ .. كزؼي ػوي ُٝحؿ٘خ ُيٟ ًُي حُٔؼْٔ.. طًَض حُظل٤ٌَ رخُِـٞء ا٤ُٚ

ِٙ  كَكخً  ً ا٠ُ ىحٍ أر٤ٚ.. ر٢ ر٘خ١ٍ ٖٓ ىحٍ ػزَ ح٧ُهش .. ٓظٞؿٜخ

ٍىى ٓؼ٢ ر٘خ١ٍ ٝٛٞ ٠٣لي .. ٝأٗخ ٫ أػَف أأؿ٢٘ أّ أر٢ٌ.. حُٔظِٔش

كظ٠ ِٝٛ٘خ حُلٔلش .. حُل٢ طِي ح٧ؿ٤٘ش حُظ٢ كلظظٜخ ٖٓ أػَحّ

ً٘ض أؿخُذ . ٌٛح ر٤ظ٘خ :  طٞهق ٝٛٞ ٣ْٜٔ.. ح٧ٓخ٤ٓش ُز٤ض ٖٓ ى٣ٍٖٝ

٤ٓلظخٍ ك٢ ٓخ هٔ٘خ .. ٓظٌٕٞ ٓلخؿؤس ٧ر٢: هخٍ ٢ُ ٛخٓٔخً رلَف.. هٞك٢

ٌْ ٢٘ٔ٠٤ٓ ا٤ُٚ.. رٚ ػْ ٤ٓظًَ٘خ ٤ُظ٘خٍٝ ٓغ أ٢ٓ ك٢ ٓؼخُـش .. ٌُ٘ٚ ٜٗ

طلْٔ .. ًٍٖ حُز٤ض ٍر٢ ٍٖٓ حُو٤َ ك٢ كـَ.. حُٔٔؤُش ٓغ أر٤ي
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ٜخ ٢ٓٝ حُظ٬ّ َٓ ٍٗٞ َٓحؽ ، رؼي رَٛش كُظق حُزخد..  ١َم حُزخد.. هَ

٢ّ٘ ِٓ .. ػَكض ك٢ ٓخ رؼي أٜٗخ اكيٟ ٗو٤وخطٚ.. ٣ؼٌٔٚ ٝؿٚ كظخس ك٢ 

حرظْٔ ٛخُحً ٍأٓٚ . أ٢ٛ ٖٓ كيػظ٢٘ ػٜ٘خ ؟: ٛخٓٔش ُٚ.. حرظٔٔض َُإ٣ظ٢

ٌٛٙ حر٘ش .. خححححأٓخ٣ٙ... طزؼ٘خٛخ ٢ٛٝ طٜؼي ٛخٍهش ٣خححححأرخٙ.. رخ٣٩ـخد

أٓٔي ر٘خ١ٍ رٔؼ٢ٜٔ ٢ٓٝ .. ٣خححححححححح.. ػ٢ٔ ح٤ُٜٞى٣ش ك٢ ىحٍٗخ

ػْ   ..ًخٗض طَٜم .. ٫ أػَف ُٔخًح ٝه٢ِٗ ٍػذ ٛٞطٜخ.. حُظ٬ّ

ُّ ٍٝك٢.. كخٍٝ إٔ ٣َكؼ٢٘.. هخٗظ٢٘ ٓخهخ١ ُلظخص .. ٜٗٞ ظ٬

  ٝر٤يٛخ   حُلظخس   ظَٜص ..  طٜز٢ َٓٔػش    ٝأٛٞحص   ٝٓٔؼ٘خ ى١ٝ ٝهغ أهيحّ

  ر٘خ١ٍ   ٓؤٍ ..  أر٢   ٣٘زٚ   ح١ٌُ   حَُؿَ   ًُي ..  ٝؿٞٙ   ػيس     ..  حَُٔحؽ 

  :  ٛخىة   رٜٞص 

  . ُٝي١؟   ٣خ   ٌٛٙ   َٖٓ  - 

  !. ُٝؿظ٢  - 

 ٤ًق ُٝؿظي؟ -

 !ػويص رٜخ ُِظٞ ػ٘ي حُوخ٢ٟ

  :  حُ٘ظَ   ٣ظزخىُٕٞ   ..  ا٢َُّ    ٣٘ظَٕٝ ..  حُـ٤ٔغ   ٛٔض

  . ػٜ٘خ؟   ٤ٜٗظي   ٖٓ   ٢ٛ   َٛ  - 

 -  ٢ٛ .!  

  . رٜخ؟   ٓظٌَٛــذُ    أ٣ٖ  - 

  :  ػَكض أٜٗخ أّ ر٘خ١ٍ.. طٔظؼطلٚ حَٓأس    َٛهض

  !. ٣ٜؼيٕٝ   ىػْٜ ..  ٣للظي   هللا  - 

ٍحكؼخً ًلٚ ١ٜٞ٤ُ رٜخ ٤ًلٔخ ٛزطض ػ٠ِ .. حُظلض ا٤ُٜخ ر٘ظَحص ؿخٓيس   

حٍطلغ  ..كَ ح١٧لخٍ ٛؼٞىحً ..حٜٗخٍص طِي حَُٔأس ػ٠ِ حُيٍؿخص .. ٝؿٜٜخ

َحهْٜ   حٗلـَُص  .. ُْٝ أػي أٓٔغ ؿ٤َ ح٧ٛٞحص .. كَ حُظ٬ّ..ُٛ

.. حٓظؼيص ٓخ ً٘ض أكٌَ رٚ ٌٓ٘ إٔ ٓٔؼض ػٖ أم ٓخرن ٧ر٢.. رخ٤ًش

رَ ا٢٘ٗ ٍأ٣ض ُلظش ٍإ٣ظٚ ػٌحد .. ٣ؼ٤ٖ ك٢ ٗوخء ٌٓ٘ طَى ِٓظٚ ٝأٗٚ

ٓلز٢٘ ر٘خ١ٍ ٖٓ ٣ي١ .  ٗوخء ٣ٜؼي ٖٓ ٗلظ٤ٚ.. حَُد ك٢ ػ٤٘٤ٚ

٣ٜٝ٘ي .. أٗخ ٓظزَة ٓ٘ي.. حٓٔغ:  ٝٛٞص ًُي حَُؿَ ٣َطلغ.. ٛخرطخً 

ـٚ رؤٗي ٓزن ٤ٗطخ٢ٗ ٝٛئ٫ء ٤ُٔٞح .. ك٬ أٗض حر٢٘ ٫ٝ أٗخ أرٞى.. حُِــَـّ



 

 66 

.. ُٝٝؿظ٢ إ هَؿض ػٖ ١ٞػ٢ ك٢ٜ ١خُن.. ٗض أهْٞٛاهٞطي ٫ٝ أ

ـٚ حُلٌْ ر٢٘٤ ٝر٤٘ي ٣ّٞ ُو٤خٙ .. ٬١هخً ٗلخًحً ٫ ٍؿؼش ك٤ٜخ.. ١خُن .  حُِــَـّ

َٓٗخ ..   هَؿ٘خ ٬٣كو٘خ ٛٞطٚ ٝر٘خ١ٍ ٣َٔع ر٢ ػخرَحً ٓخكش حُيحٍ

  ػْ   ٛخٓظخً    ٢٘ٔ٠٤ُ   ٣وق ..  رُلَهش   ػ٢٘٤   طيٓغ ..  ٓظِٔش   ٤ْٜٗ ك٢ أُهش

  . ٝؿ٢ٜ   طزَِ   حُزخٍىس   ىُٓٞػــٚ   ٌُٜ٘خ ..   ٛٞص ُٚ    ٣ٌٖ   ُْ ..  ح٤َُٔ   ٗؼخٝى 

ِٝٛ٘خ أك٤خء رؼ٤يس ، ٠ٓض ػ٤ِ٘خ ػ٬ػش أ٣خّ  ٖٓ حُزلغ ػٖ ٓؤٟٝ    

ٗـــُـٔ٘خ ك٢ َٓٔٔس رؼي إٔ ٟٝغ ر٘خ١ٍ ؿٞحىٙ  .. رؤ١َحف حُٔي٣٘ش

ح٤ُّٞ حَُحرغ ط٢ًَ٘ أرٞى ك٢ .. ُْ ٣ٌٖ ٧كي إٔ ٣ؼَف ػٖ كخُ٘خ.. ٍٛ٘خً 

ََ حُٞؿٚ ٓؼ٤يحً  أهز٢َٗ رؤٗٚ ًٛذ ا٠ُ آخّ ٓٔـي طؼِْ ػ٘يٙ .. ٤ُؼٞى ٓظِٜ

حٛطلزٚ .. هخٍ ٢ُ رؤٗٚ طؤػَ رٔخ ٓٔغ.. ٌٗخ كخُظٚ..   حُوَإٓ  ٛـ٤َحً 

كٞحكن ػ٠ِ إٔ ٣ٌٔ٘٘خ ..  ١ِذ ٓ٘ٚ آٌخٗ٘خ.. ا٠ُ ه٤ْ ٓٔـي ك٢ ك٢ آهَ

  .ك٢ ٓز٠٘ ِٓلن رٔٔـيٙ

ًٛذ ر٢ ٧ؿيٙ ٫ًِ٘ٓ ٣ظول٠ ؿٞحٍ . ٤ّٞ ُي٣٘خ ٍِٓ٘ ٝهقحُ: هخٍ ٢ُ   

هخم .. ٬٣ٛن ٓٔـيحً ٛـ٤َحً .. ىحٍ ٖٓ ػيس ١ٞحرن ُُ ُٚ رخد ػ٠ِ 

طَحد حُـيٍحٕ ( ح٢ُِٜ)ٝر٤ض .. ٝٓطٜخٍ ..ؿَكظخٕ ٜٓـٍٞطخٕ.. هِل٢

: هِض ُٚ.. أ٤ٛذ ر٘خ١ٍ رو٤زش.. ه٘ذ حُٔوق طظَٜ ػَٝهٚ.. طظآًَ

 .ٌٛح أك٠َ ٖٓ ٤ٟخع   حُ٘ٞحٍع 

  ً٘خ ..  حُلجَحٕ   ٗخًٍظ٘خ ..  حُوَحد   ًُي   ٢ٓٝ   ًؼ٤َٖٓٝ   ٤ُِش   أٍٝ   ه٤٠٘خ   

 . ٓؼيحء رٞؿٞىٗخ ٓؼخً  

  . رخُط٤ٖ   ٝٓوٞكٚ   ؿيٍحٗٚ   أِٛل٘خ   حُظخ٤ُش   ح٣٧خّ   ك٢

                                             
ٓخًح ٓؤهٍٞ ُٚ ُٞ ًٛزض ا٤ُٚ .. ٗل٠ض كٌَس حُِـٞء ُٞحُي ر٘خ١ٍ      

كؤٗخ ٫  ..ػْ حٓظوَص كٌَس إٔ أػَٞى ا٠ُ ١َم رخد أ٢ٓ ٝأر٢ . ح٤ُّٞ  ؟

.. ٝحُطلَ ٣٘ٔذ ٧ٓٚ ك٢ ِٓظ٘خ.. ٝأٗض ١لَ ٛـ٤َ.. ُُض ػ٠ِ ِٓظ٢

ؼ٤َحً ًؼ٤َحً  ًَ   .أه٢.. هٞحط٢.. ٍأ٣ض ٝؿٚ أ٢ٓ حُٔٔٞف.. هِزض طِي حُلٌَس 

ًخٗض ٓ٘خػ١َ ر٤ٖ حُوٞف .. هَؿض ك٢ حُٜزخف حُزخًَ.. كِٔظي 

٢ٛ حَُٔس ح٠ُٝ٧ حُظ٢ أطـٚ ك٤ٜخ ا٠ُ . ػزَص ح٧ك٤خء حُلخِٛش.. ٝحَُؿخء

أهل٢ أ١َحك٢ ٝٝؿ٢ٜ رطزوش .. ىهِض ٗٞحٍع أػَكٜخ.. ر٤ظ٘خ ٌٓ٘ َٛٝر٢
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أهل٤ي ر٤ٖ أك٠خ٢ٗ  ٝأٗخ .. طـ٘زض إٔ ٣ظؼَف ػ٢َِّ أكي ..ٖٓ ح٧ؿط٤ش

أ٢ِٛ َُر٢ أ٫ .. ٝؿيص ٗل٢ٔ أهَع رخد ر٤ظ٘خ.. أُهش أػَكٜخ أ٤َٓ ك٢

ُْ ٣ظـ٤َ ٢ٗء كٌٜٙ ٝحؿٜش حُز٤ض ًؤ٢ٗ ... طيٓغ ػ٤٘خ١ رـِحٍس.. ٣و٢ٌُ٘

ًخٕ أه٢ ٖٓ ٣وق أٓخ٢ٓ .. كُظق حُزخد.. ًٍَص حُطَم.... كخٍهظٚ ُِظٞ

ظ٢٘٘ ٖٓ .. ٗظَص ا٤ُٚ َٓطزٌش.. أُُض ؿطخء ٝؿ٢ٜ..رطٍٞ ُْ أطٞهؼٚ

ًٔخ ُٞ أ٢ٗ ُْ .. طَِٜ ٝؿٜٚ رخرظٔخٓش ػ٠٣َش.. طوض رخٓٔٚٗ..  حُـخٍحص

.. طِي حُيٍؿخص.. ٍحثلش حٌُٔخٕ ُْ طظـ٤َ.. ٛؼي أٓخ٢ٓ ٛخٓظخً .. أكخٍهٚ

٣خ أٓخٙ ُوي : رٜٞص كَف.. ٝهق ك٢ ١َف حُلـَس حٌُٔ٘ٞكش ُِٔٔخء

هَؿض ٖٓ رخد ر٤ض .. ٝهلض أٗظظَ ٝؿٚ أ٢ٓ. ػخىص ٣خث٤َ حر٘ظي 

ٟٝؼض .. ٝهلَض ٖٓ رؼ٤ي طظؤ٢ِ٘ٓ.. ٜخػيح٢ُِٜ ٖٝٓ هِلٜخ ىهخٕ ٣ظ

ٛزطض أهظ٢ .. حٍطلغ ٛٞطٜخ رخُ٘ل٤ذ.. ُْ طظويّ.. ًلٜخ ػ٠ِ كٜٔخ

طزِيص .. حكظ٠٘ض أ٢ٓ َٓطزٌش ٢ٛ ح٧هَٟ .. حُٜـَٟ ٖٓ حُٔطق

.. إٔ طوٍٞ ٤ٗجخً .. ً٘ض أٗظظَ إٔ طظويّ أ٢ٓ هطٞس ٗل١ٞ.. أكخ٢ٔ٤ٓ

ٓزخٍى :ٌَٔ ٢ٛٝ طَىى رٜٞص ٓ٘.. ٌُٜ٘خ طٌٞٓض ػ٠ِ ح٧ٍٝ طز٢ٌ

ُِلظخص .. ؿؼٞص ك٢ ٌٓخ٢ٗ. أٗض ٣خ ٍد ح١ٌُ هِوظ٢٘ رلٔذ ٤٘ٓجظي

.. ٫ أى١ٍ ًْ حٓظي حُٞهض.. حُىحى ٛوذ حُؼ٣َٞ.. طـٔؼض ٗٔخء حُـ٤َحٕ

  :كظ٠ ٓٔؼض ٛٞص أر٢

  .  ري؟   أط٠   ٓخ  - 

 - .!.......  

  !.  ٣خث٤َ   حٜٓٔخ   حر٘ٚ   ُ٘خ   طؼي   ُْ  - 

  ح٧ٛٞحص   ٛيأص ..  اكزخ١خً    ُىص ..  أػيحىٖٛ   ُحىص ..  حُ٘ٔخء   ػ٣َٞ   ُحى

  :  هخٍ   ك٤ٖ   ه٬٤ًِ  

  . ٓ٘خ؟   ط٣َي٣ٖ   ٓخًح  - 

  :  هِض   ك٤ٖ   حُؼ٣َٞ   أكٞحٙ   هلظض

  ..  طخثزش   ؿجضُ   - 

  :  ٛخٍهخً  ..  هخ١ؼ٢٘

 .ٌُ٘ي ًخًرش.. ُوي طزِض ًؼ٤َح  - 

  ..  حُ٘ٔخء   طظِٝؽ   ًٔخ   طِٝؿضُ  ..  ٣ٞٓخً    حَُد   أؿ٠ذ   ُْ   أٗخ  -
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ـش   ػ٠ِ -    . ٓؼٚ   َٛرض   ًٔخ   ػ٘خ   حٍك٢ِ ..    طِٝؿضِ    ِٓش   أ٣ََـّ

  .  ا٤ُٚ   أُـؤ   أكي   ٖٓ   ٣ؼي   ُْٝ ..  هُظَ   ٌُ٘ٚ  - 

  .  حًٛز٢.. ُْ ٣ؼي ُي ٌٓخٕ ر٤٘٘خ..  حَٜٗك٢   ٤ٛخ     - 

    َٝ .. أكِػي ًخٕ َٛحهٜٖ حُل٣ِٖ ٝأٗض ك٢ ك٢٘٠  ..كخُٝض حُٜ٘ٞ

.. ُْ ٣ٔخػي٢ٗ أكٌي ٢ً أٜٗٞ.. كخُٝض طٜيثظي.. ٟٔٔظي ا٠ُ ٛي١ٍ

ٝأٗض ك٢ ك٢٘٠ .. ُكلض ػ٠ِ ًٍزظ٢ كظ٠ حُيٍؽ .. ؿط٤ض ٝؿ٢ٜ

٣يحً .. هطٞص ٛخرطش ًخُؼ٤ٔخء ػ٠ِ حُيٍؽ.. أهخف إٔ أٟـ٢ ػ٤ِي.. َٝ ٍُ

٣يحً هلظض ح٧ٛٞحص َٝ ـط٢ ػ٢٘٤ ٓلخرش هَؿض ٖٓ رخد ر٤ظ٘خ ط.. ٍُ

.. َٓص ٝأٗخ أٗؼَ رؤٕ ٛ٘خى ٖٓ ٣٘ظَ ا٢َُّ ٖٓ ٗٞحكٌ حُٔ٘خٍُ.. ٓٞىحء

.. ط٤٘ٔض ُٞ ط٘زض ٢ُ أؿ٘لش ٢ً أ٤١َ ري رؼ٤يح ..ػ٤ٞٗخً ًؼ٤َس طظخرؼ٢٘

ٝؿٚ حُؼ٤ِّٞ ح١ٌُ ػ٢ِ٘ٔ .. طًٌَص ًُي حُٞؿٚ حُزخْٓ.. َٓص ىٕٝ ٛيٟ

.. ىُلظٚ ًخُـ٣َوش ..خً ُْ ٣ٌٖ رخرٚ ٓـِو.. حهظَرض ٖٓ ر٤ظٚ.. هَحءس حُظٍٞحس 

  :  ١َهض رخرخً ىحه٤ِخً 

  . ٣طَم؟   َٖٓ  - 

  هطٞص ..  أٍى   ُْٝ ..  ر٘خطٚ   اكيٟ   طٌٕٞ   هي ..  حُٜٞص   ػ٠ِ   أطؼَف   ُْ

  ٖٓ   ٛٞط٢   ٍكؼض .. ٝهي ٓٔ٘ض ه٬٤ًِ   ُٝؿظٚ   اٜٗخ ..  ػَكظٜخ ..  ُِيحهَ 

  :  ح٧ؿط٤ش   طلض 

  . حَُؼــ٤ْــِّٞ   ػ٠ِ   ح٬َُّٔ    أ٣ٍُيُ   - 

  . ط٣َُُيى   حَٓأس   ٛ٘خ  - 

  ٣ٍٖ   ر٘ظق   ٓ٘٘ـِش   ًخٗض..  حُيحهَ   ٗلٞ   رؼ٘وٜخ   ُٞص   ٝهي   ٛٞطٜخ   ٍكؼض

  :  حُيحهَ   ٖٓ   حُٜٞص   ؿخء ..  ٓلِطق   ٝػخء   ػ٠ِ   ىؿخؿش 

  !. ط٣َي؟   ٝٓخًح ..  ٢ٛ   ٖٓ  - 

  . طٔٔؼٜخ   ك٤ٖ   ٓظؼَف  - 

  كخُٝض ..  رخُزٌخء   ٜٗوض   ػْ ..  ه٬٤ِ   طٔخٌٓض   هِز٢   هلن ..  ٢٘ٓ   حهظَد     

  أؿخد ..  ر٤خٟخً    ٗؼَٙ   ُحى   ح١ٌُ   ٝؿٜٚ   طؤِٓض ..  ػزَحط٢   هخٗظ٢٘   حُ٘طن 

  :  رٜٞطٚ 

  . ٤ٛخ ..  ط٣َي٣ٖ   رٔخ   ٝطليػ٢   طٔخ٢ٌُ ..  طز٢ٌ   ٫  - 

  :  ٢ٓ٬ً   ًٍَص ..  أهٍٞ   ٓخ   ٣لْٜ   ُْ ..  ٓظوطغ   ٗل٤ذ   ٢ٓٝ   حُظٌِْ   كخُٝض
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  . ٣َٗخ٢ٗ   ٛخٓق   حر٘ش ..  ٣خث٤َ   أٗخ  - 

  ٫ٝ   حَٓأس،   ٫ٝ   ٝػ٘خً    طوِو٢٘   ُْ   ٧ٗي   ٍد   ٣خ   أٗض   ٓزخٍى ..  اًحً    ٣خث٤َ   أٗض  - 

  !. ح٫ْٓ   رٌٜح   كظخس   أػَف   أػي   ُْ   ٨ُٓق ..  ك٤ٞحٗخً  

    

  ٝحٟؼش   رز٬ٛش   ا٢َُّ    ط٘ظَ ..  ٣ي٣ٜخ   ر٤ٖ   ٓخ   طًَض   ٝهي   ُٝؿظٚ   ٠ٜٗض

  :  ُٚ   هُِض ..  ٗلظ٤ٜخ طظؤ٢ِ٘ٓ ٛخٓظش   ر٤ٖ   اٛزؼٜخ 

.. حر٢٘   ٝٓؼ٢   ُػيصُ  ..  ر٤ٜٞٙ   ٝا٣ٔخ٢ٗ   ػٜي١   ػ٠ِ   ُُض   ٫ٝ   ػيص   ُوي  - 

  . ٝح٩رٖ ٣٘ٔذ ٧ٓٚ ك٢ ِٓظ٘خ

  :  ٛخىة   ٛٞص   ك٢   هخٍ   

ــلَخف   ٣ي٣ي   ر٤ٖ   ٝٓخ ..  ٍري   ػٜي   ٗو٠ضِ        أٗضِ   -  ِٓ   .  حرٖ 

  :  ُٚ   أٟٝقَ    إٔ   كخُٝض

  :  ؿضطِٝ   ُوي ..  ٓلخكخً    ٤ُْ  - 

أٗض طؼَك٤ٖ رؤٗي ٤ُٗض ك٤ٖ طِٝؿض رـ٤َ !! رَ ه٢ُٞ ٤ُِٗض    -

٫ .. ٝحُلخهخّ.. ٗو٠ِض ػٜٞى  ٍري ٝأر٤ي.. ُوي هخُلِض حَُ٘حثغ.. ٣ٜٞى١

. ٫ كخؿش ُ٘خ رؤٓؼخُي.. ٤ٛخ حهَؿ٢ ٫ٝ طؼٞى١ ا٠ُ ر٤ظ٢.. طُوزَ ٓ٘ي طٞرش

  
    

ٝؿ٢ٜ ىٕٝ طًَض ..  طلخِٓض ػ٠ِ ٗل٢ٔ.. هَؿض ٖٓ ر٤ض حُؼ٤ِّٞ    

ًخرَص .. طؼٔيص إٔ أ٤َٓ ك٢ طِي حُ٘ٞحٍع  ٌٓ٘ٞكش حُٞؿٚ.. أؿط٤ش

أٗظَ ا٠ُ طِي حُ٘ٞحكٌ حُٜـ٤َس ٝأٗخ أًخرَ رخرظٔخٓش ..  ٝهِز٢ ٣وطَ كِٗخً 

٫ أػَف ٤ًق .. حرظٔٔض ُٜخ..  طِي ٗخكٌس ؿَكظ٢.. ٗٞحكٌ ر٤ظ٘خ .. ٣ِٓلش 

٤٘ض ا٠ُ  ك..  هَؿض ٟلٌظ٠ ػخ٤ُش أؿِّ رؤٕ ٖٓ ٣ظَٛي٢ٗ هي ٓٔؼٜخ 

ٓخً ٢ُ ْٞ .. ٫ أكي.. ا٠ُ رخد ؿَكظ٢ ٝؿيٍحٜٗخ.. طِي حُ٘خكٌس حُظ٢ ًخٗض ٣ــَـ

حُظلُض ٤ٔ٣٘خً .. ٢ٌُ٘ ً٘ض أػَف رؤْٜٗ ٣ظِٜٜٕٞ ٖٓ هِق حُ٘ٞحكٌ

ػْ َٓص هخٍؿش ..  ٝٗٔخ٫ً كظ٠ ٣َٟ حٌَُ ٝؿ٢ٜ حُطخكق رٔؼخىس كو٤و٤ش

ىهِض رخد  ..كو٢  أكٌَ ك٤ي  ..َٓص ك٢ طِي حُ٘ٞحٍع.. ٖٓ ٗخٍع ر٤ظ٘خ

 ..ؿ٤٘ض ٍٝك٢ حرظٔخٓش ُْ أ١ؼْ ٓؼِٜخ.. أطؤَٓ ٝؿٜي.. أؿِوظٚ.. ُِٓ٘٘خ

ٍٍ ر٤ٌض كظ٠  ًيص إٔ أِٛي رؼيٛخ حؿظخك٢٘ .. حٗلـَص رخ٤ًشً رٜٞص ػخ
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ٌّ ؿي٣ي ٤ِٛض َُر٢ .. اكٔخّ ٖٓ طوِٚ ٖٓ اػْ ػظ٤ْ ..اكٔخ

َّ حَُد.. ٗخؿ٤ظٚ ٓؤُظٚ ٓخًح ػ٢َِّ كؼِٚ ٝهي طو٠ِ حٌَُ .. حكظ٠٘ظي أٓخ

كٜٞ ح١ٌُ أٍَٓ ك٢ هِز٢ كذ ًُي ، كخٍٝطٚ.. ٓؤُظٚ حَُٟخ . ٢٘؟ػ

ٝٛٞ ٖٓ ٝٛز٢٘ ًُي حُطلَ ىٕٝ كٍٞ .. حُز٘خ١ٍ ًٝ٘ض أهخّٝ ٓ٘خػ١َ

 .ٝأٗٚ ُٖ ٣ظو٠ِ ػ٢٘. ً٘ض أٗؼَ رؤٗٚ ٣ٌٖٔ ٍٝك٢.. ٢٘ٓ ٫ٝ هٞس

إٔ أًٛذ ا٠ُ آخّ حُٔٔـي   .. كٌَص ك٢ ًَ ٓخ ٣ل٢٤ ر٢..ؿِٔض أكٌَ 

ُّ حُلخؿش ا٠ُ حُظٍٔٞ  . .ح١ٌُ أٌٖٓ ا٠ُ ؿٞحٍٙ أهخف ٗظَس .. ً٘ض أهخٝ

  .  ػطق ح٥ه٣َٖ

ٝأٗخ ك٢ حُط٣َن طًٌَُص ٓؼَكظ٢ رٔخ ػِٔظٚ ٢ُ أ٢ٓ ٖٓ هطٞحص    

.. ١َكض ػ٤ِٚ ٌِٓ٘ظ٢.. آخّ حُٔٔـي.. كٌَُص ٖٓ أ٣ٖ أريأ.. حُل٤خًش

..   ٍؿٞطٚ إٔ ٣ي٢ُ٘ ػ٠ِ ٣َ١وش حُزيح٣ش.. ٖٝٓ أ٢ٗ أػَف رؼٞ حُل٤خًش

ٓخٍ ر٢ آخّ حُٔٔـي ا٠ُ  ..  ػ٢َِّ    ٣زوَ   ُْ ..ٌٛح ٛٞ ٓؼ٢.. َد ٣خ ُؼٕٞ حُ

ٛخكذ كخٗٞص ك٢ ٓٞم حٍُٞحه٤ٖ ٣ز٤غ ه١ٞ٤    ػ٠ِ   ػَك٢٘.. حُٔٞم

أٗٞحع   ٣ز٤غ   حُزِ   ٓٞم   ك٢   كخٗٞص   ٛخكذ   ٝػ٠ِ آهَ ..  ٝارَ حُل٤خًش

هخٍ رؤٗٚ   اٗٚ   رَ ..  ه٣َزخطٚ   اكيٟ   هخٍ ُٚ رؤ٢٘ٗ   حٌُِق ُٝٞحُّ حُظط٣َِ

  .  ِٓؼْٜ   ٖٓ   أكظخؿٚ   ٓخ   ٓيحى   ك٢   ٢٘٤ٟٔ

                                     

َّ    أهخّٝ   ٝأٗخ   ٢ٓ٧   أٓظٔغُ    ٛٔظض   َٛ   أػَف   ٫ .  كٌخ٣خطٜخ   أَٓط٢٘   حُ٘ؼخ

  !.  ؿ٤ز٢٘؟   حُّ٘ٞ   إٔ   أّ ..  أ٢ٓ 

 
  ط٘خؿ٢ ..  ؿَكش ح٤ُْٛٞ   ٖٓ   ٢٠٣ء   ٛٞطٜخ   .. ٢ٓٝ ظ٬ّ كخُي  ٛلٞص   

 . ٫ أػَف ًْ رو٢ ٖٓ ح٤َُِ ..  ٍرَٜخ 

                                                *** 

 

حَُد اُٜ٘خ هطغ ٓؼ٘خ : "طـ٢٘ رِٜٞحطٜخ.. طٜظِ.. ك٢ ٤ُخٍ  ػي٣يس أطؤِٜٓخ

ٓؼ٘خ ٗلٖ رَ .. ٤ُْ ٓغ آرخث٘خ هطغ حَُد ٌٛح حُؼٜي.. ػٜيحً ك٢ ك٣ٍٞذ

ٝؿٜخً ُٞؿٚ طٌِْ حَُد ك٢ حُـزَ ٖٓ ٢ٓٝ .. ح٣ٌُٖ ٛ٘خ ح٤ُّٞ ؿ٤ٔؼخ أك٤خء

أٗخ ً٘ض ٝحهلخً ر٤ٖ حَُد ٝر٤ٌْ٘ ك٢ ًُي حُٞهض ٢ٌُ أهزًَْ ر٬ٌّ .. حُ٘خٍ
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أٗخ ٛٞ : ُْٝ طٜؼيٝح اُِـَـ٠ حُـزَ كوخٍ.. ٧ٌْٗ هلظْ ٖٓ أؿَ حُ٘خٍ.. حَُد

٫ ٣ٌٖ ُي . ُؼزٞى٣شحَُد اُٜي ح١ٌُ أهَؿي ٖٓ أٍٝ َٜٓ ٖٓ ر٤ض ح

اُٚ آهَ أٓخ٢ٓ، ٫ طٜ٘غ ُي طٔؼخ٫ً ٓ٘لٞطخً ٍٛٞس ٓٔخ ك٢ حُٔٔخء ٖٓ 

٫ طٔـي . كٞم ٝٓخ ك٢ ح٧ٍٝ ٖٓ أٓلَ ٝٓخ ك٢ حُٔخء ٖٓ طلض ح٧ٍٝ

أكظوي ًٗٞد ح٥رخء ك٢ .. ُٜٖ ٫ٝ طؼزيٖٛ؛ ٢ٗ٧ أٗخ حَُد اُٜي اُٚ ؿ٤ٍٞ

ٝأٛ٘غ اكٔخٗخً .. ٢٘ٗٞح٧ر٘خء ٝك٢ حُـ٤َ حُؼخُغ ٝحَُحرغ ٖٓ ح٣ٌُٖ ٣زـ٠

 ".اُِـَـ٠ أُٞف ٖٓ ٓلز٢ّ ٝكخكظ٢ ٝٛخ٣خ١

                               

َّ ٣ّٞ ٓزض طولَ ػ٠ِ ٗلٜٔخ حُزخد ُظظَ طَىى ِٛٞحطٜخ حُٔـ٘خس .. ك٢ ًــُــ

هخُض ٢ُ رؤٜٗخ طٞى .. ٌٝٛح حُؼ٤ي ١ِزض ٢٘ٓ ٓ٘خًٍظٜخ.. ٫ طوّٞ رؤ١ ػَٔ

  طٞى   ًٔخ هخُض رؤٜٗخ.. ٓئحٍ ٢٘ٓ ا٤ُٜخ إٔ طظوَد َُرٜخ رخ٩ؿخرش ػٖ أ١َّ 

  ػْ ..  رٌل٢   طٔٔي   ٢ٛٝ   ه٬٤ًِ    ٛٔظض ..  ط٘ـِٜخ   أ٤ٗخء   ك٢   ا٢َُّ    طظليع   إٔ 

  :  حٓٔؼ٢٘   هخُض 

ُٖ ك٤خس ىٕٝ إٔ طؼَف ٝٛخ٣خ حَُد ٣َٗٝؼظٚ   ..أطؼٌد ٝأٗخ أٍحى طؼ٤

حى ؿٞح١ٍ طظؤَٓ أطؼٌد ك٤ٖ أٍ.. كظ٠ أٗخ ٫ أػَُف ٜٓ٘خ ا٫ ح٤ٔ٤َُ

ىٛ٘ظي ٖٓ طِي .. طليػ٢٘ ػٖ ًٛخري ٝٛؼٜؼش ُِٔٔـي.. طَٜكخط٢

َُ أىػ٤ظٜخ.. حُلَٝف ٝح٧ُٞحٕ ٗلٖ ُ٘خ .. ٝٛلي ُظِي حُـٔٞع ٢ٛٝ طَط

ٍُ ػزخىط٘خ ْٝ ٘خ.. ُى ُٔ ٌٓ٘ ً٘ض ٛز٤ش ًٛزض ا٠ُ ح٤ٌُْ٘ .. ُ٘خ ٓؼخرُيٗخ ٤ً٘ٝ

ا٠ُ ك٤ٖ طٜق ٢ُ ح٤ُّٞ ٓخ ٣يٍٝ رخُٔٔـي طؼ٤ي٢ٗ .. َٓحص ه٤ِِش

ط٢ًٌَٗ .. ٓ٘خٛيحط٢ ك٤ٖ ً٘ض أٍحهذ ح٤ُِٜٖٔ ك٢ ٤ًْ٘ ٗخٍػ٘خ

ًخٕ ػ٢ِّ إٔ أُو٘ي .. رٔخ ػِٔٚ ٢ُ حُؼ٤ِّٞ.. ر٬ٜط٢ ؿٞحٍ أ٢ٓ ك٢ حُز٤ض

  ٖٓ   ٓظٔٔغ   حُي٣٘ٞٗش   ٣ّٝٞ ..                                 ا٢َُّ    حَُد   ٣٘ٔزي   ح١ٌُ ..  أٓي   كؤٗخ ..  ُي١ّ    ٓخ

ًٍَ " رـ   ٣ُ٘خى٣ي  ْٞ   "!. ٣خث٤َ   رٖ   َؿــ

 
ٝػ٢ِ إٔ أٓخٍّ .. ك٤ِـلَ ٢ُ حَُد إ  ٗو٠ض ػٜي١ رز٘خ١ٍ

طـلَ ٢ُ ٍٝكٚ حُظ٢ طلِن .. ٓؼِٔخ ٗو٠ض ػٜي١ ٓغ أر٢.. ه٘خػخط٢

ٓخً ٓؼٌرش.. كُٞ٘خ ْٞ أ٣ٍيٛخ إٔ طٜؼي ا٠ُ .. ٫ أ٣ٍي إٔ ط٤ْٜ ٍٝكي ٣ــَـ

ٍٝ ػٜ٘خ .. ٝحطزؼض َٗحثؼٚ.. ٝهي ٗلٌص ٝٛخ٣خٙ.. ٌِٓٞص حَُد ٝٛٞ ٍح
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ٌٖ ٢٘ٓ أّ ٌٓحؿش ك٤ٖ ػخٛيص ر٘خ١ٍ ػ٠ِ طًَي ُِلطَس؟ ٤١ َٛ .!

ُْ أًٖ أػِْ رؤٕ ر٘خ١ٍ ٤َٓكَ ػٖ ى٤ٗظ٘خ ..  طًَظي  ًٔخ ًخٕ ٣َ٣يى

َّ ٌٛٙ .. ٢٠ٔ٣ ٤ُظًَ٘خ ىٕٝ ٓ٘ي.. رٌٜٙ حَُٔػش ُوي طو٤يص رؼٜي١ ًــُــ

َد ٣٘ٔذ ح٫رٖ ٝػ٘ي حُ.. أٗض حر٢٘.. ٝح٤ُّٞ أٗض ُْ طؼي ١ل٬ً .. ح٤ُٖ٘ٔ

  ُٖٝ ..  ؿ٣ٞٔخً    ٝػ٤ِي إٔ ٫ طٌٕٞ.. كؤٗض ٓ٘خ ٗلٖ ٣ًٍش ٣ؼوٞد.. ٧ٓٚ

  ٝػ٤ِي ..  َٗحثَؼٚ   ١ٝزوض ..  ٗؼخثَٙ   ك٢   حٗظظٔض   اًح   ا٫   حَُد   ٍٟخ   ٣ٌظَٔ 

ًٍَ   ح٤ُّٞ   ٖٓ   طزيأ   إٔ  ْٞ طخرؼض ًِٔخطٜخ .  ٤ًق؟ :  ٓؼخىس   ك٢   ٓؤُظٜخ .  ٣خَؿــ

َٞ ٖٓ طٞى ُظـظَٔ : خٓٔشحُٜ رَ طـظَٔ .. ٤ُْ ًٔخ طـظَٔ ىٝٓخً .. إٔ طٜ٘

٤ٛخ ٛي٣و٢ حٜٗٞ ر٤٘ش .. ٤ُٝظوزَ ٓ٘ي حَُد ِٛٞحطي.. طط٤َٜحً َُٝكي

ٝٛخ أٗض ح٤ُّٞ .. ُوي ٠٠ٓ ػ٠ِ رِٞؿي ٓ٘ظ٤ٖ.. ٛخىهش ٝهِذ ٓظٌَُ

 .حؿظَٔ ُٝػــي ا٢َُّ  ..طٌَٔ حُوخٓٔش ػَ٘س ٖٓ ػَٔى

٤٠ٓض ا٠ُ .. أ٢ٓ ٝهي ؿ٘خٛٔخ حُيٓغ ٠ُٜٗض ك٤ٖ ٍأ٣ُض ػ٢َ٘٤   

طٜخٍ ِٔ أؿَٔ ؿٔٔي ػ٬ع َٓحص ٫ٝ طظَى  ر٘خٗش :  ٓٔؼض ٛٞطٜخ.. حُـ

 ".ك٢ ؿٔٔي ا٫ ٝؿَٔطٜخ رخُٔخء طٔخٓخً 

٣خ  ..٣خ ٍر٘خ.. رخ٢ًٍ٘ ٣خ ٤ٓي١"ٍىىص رؼيٛخ .. ػيص ا٤ُٜخ أٍطـق رَىحً  

هخُض .. ، ٢ٛٝ ط٘خ٢ُ٘ٝ ُلخكش  "٣خ ٖٓ ػظٔظ٘خ رٍِ٘ٝ حُظٍٞحس.. َِٓي حُؼخُْ

: هخُض ٓزظٔٔش.. ًخٕ ٗخ٫ً أر٠٤خ.. ك٠٠ظُٜخ.. حكظلٜخ ُظَٟ ٓخ رٜخ: ٢ُ

ح١ٌُ ٫ ٣ـُٞ ٢ُ إٔ أُٔٔٚ (.. ١خ٤ُض)ُوي حٗظ٣َظٚ ُي ٌٓ٘ ك٤ٖ ، ٌٛح حُـ

ٌٛح ح٤ُّٞ حُٔزخٍى طوزِٚ ٢٘ٓ ك٢ .. ك٬ طيع حَٓأس طِٔٔٚ كظ٠ ٣ظَ ١خَٛحً 

"..  ٝٓؼ٤ٜٔي   ُظ٠ؼٚ ػ٠ِ ٍأٓي (   ط٤ل٤ِٖ )   ػٖ     طزلغ إٔ   ػ٤ِي   ٝطزو٠

ـٚ   ٣خ : " ٛخْٓ   رٜٞص   ؿ٘ض   ػْ   ٛٔظض    ٝأٍٟ٘خ   أ٫ٝىٗخ   رخٍى   حُِــَـّ

  ".  ٓلخ٤ِٜٛخ   ًٝؼَ   ..ٓؼَٔس   ٝحؿؼِٜخ 

 
ٍَ  رٜخَء  أؿَٔ ٖٓ رٜخء ٝؿٚ أ٢ٓ ك٢ طِي حُِلظخص    ً٘ض .. ُْ أ

طَىى ِٛٞحطٜخ .. طيٓغ ػ٤٘خٛخ ٢ٓٝ ٬ٓٓق حرظٔخٓش ػٌرش.. ٓٔظِٔٔخً ُٜخ

.. ٢ٛٝ طؼظَف رؤٜٗخ ٫ طٔظِي ا٫ ح٤ٔ٤َُ.. طخٍس ٝطخٍس طِو٢٘٘ رٔخ طؼَف

 طوٍٞ.. ٝإٔ ٛ٘خى حٌُؼ٤َ ٖٓ حُٞٛخ٣خ ٝحُؼزخىحص ٝحَُ٘حثغ حُظ٢ طـِٜٜخ
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ًٍَ   ٣خ   ٫ًظٔخرٜخ   ػ٤ِي رخُٔؼ٢" :٢ُ ْٞ ..  ٤ُٝيٛخ   طلذ   حَٓأس   ا٫   أٗخ   ٓخ ..  َؿــ

  ". ح٤ٌُٔ٘ش   َُٝٝكٚ ..  ح٬ُّٔ   ُل٤خطٚ   ط٣َي ..  ػ٤ِٚ   طوخف 

.. أ٢ِٛ ؿٞحٍٛخ أٍىى ٓخ طظلٞٙ رٚ.. ٓزؼش أ٣خّ ٢ٛ أ٣خّ ػ٤ي حُلٜق      

َ ا٢َُّ ٝهي طٞٓطض كٜٔخ حرظٔخٓش ط٘ظ ..أطَْٗ رٔخ طظَْٗ رٚ.. أًٍغ 

٢ٌُ٘٘ .. أطًٌَ رؤ٢ٗ كلظض طِي حُظَح٤ْٗ ٝحُِٜٞحص ٌٓ٘ ٤ٖ٘ٓ.. ٟٝخءس

  :هِض ُٜخ.. أٗؼَ ح٤ُّٞ ريهٍٞ ٍٝك٢ ػٞحُْ ٖٓ حَُٟخ ٝحُٔؼخىس

  . ح٣ُِٔي ..  ح٣ُِٔي   أٝى  - 

  حٌُْ٘   ك٢   ٛ٘خى .. ٛ٘خى ك٢ ٓؼخري ح٤ُٜٞى  ٝحُلخهخّ   حَُؼ٤ْــِّٞ   ُيٟ   ح٣ُِٔي  - 

  .  ؿخ٣ظي   ا٠ُ   ٍُِٞٛٞ   ٣َ١وش   ك٢   طلٌَ   إٔ   ٝػ٤ِي ..  ٛ٘ؼخء   ك٢   حُٔ٘ظَ٘س 

َٙ أ٢ٓ ٝطِي حُ٘ؼخثَ ح٤ُٜٞى٣ش ٝ حُظ٢ أٓٔض طلؼ٢٘ ػ٠ِ .. أكززض كَ

َّ ٓخ .. ً٘ض ك٢ كخؿٍش ٣ُِِٔي.. ٓ٘خًٍظٜخ ًٝ٘ض أىٍى رؤٜٗخ رٌُض ًــُــ

ػزَص طِي ح٧ك٤خء ا٠ُ ك٤غ  ..ًحص ٛزخف هَؿُض ك٢ ٣َ١و٢.. ُي٣ٜخ

ر٤ٞص ح٤ُٜٞى ُْ طٌٖ ٓوظِلش ػٖ .. ػزَص ػيس أك٤خء.. ٗٞحٍع ح٤ُٜٞى

 .أُهظٜخ.. رو٤ش حُز٤ٞص حُظ٢ َٓص ه٬ٍ َٛكخطٜخ

 

ك٤ٖ ػيص  أهزَص أ٢ٓ رؤ٢ٗ ًٛزض ا٠ُ ٗٞحٍع ح٤ُٜٞى ٝأٓٞحهْٜ ٝأ٢ٗ 

٢ٗ ٝأ.. ٢ٌُ٘ ُْ أهزَٛخ رؤٗٚ طٞك٠ ٌٓ٘ ٤ٖ٘ٓ.. طؼَكض ػ٠ِ ر٤ض حُؼ٤ِّٞ

ٝػَكض ر٤ض حُلخهخّ  ٣ٞٓق .. طٞهلض أٓخّ ر٤ض ٛخٓق ٣َٗخ٢ٗ

  ٖٓ   حُو٣َذ.. ٢ٌُ٘  كيػظٜخ ػٖ ىه٢ُٞ ٤ًْ٘ أرٞ ًٞك٤ش.. ح٢ُُِ٘ٔ

  ٝهي   طظٔؼخٕ   ٝػ٤٘خٛخ   ا٢َُّ    ًخٗض طٔظٔغ ..  ك٢ ح٤ُٜٞى حُـ٘ٞر٢   َٛكش 

..  ٝحُزٌخء   ح٠ُلي   ر٤ٖ   ُظزيٍ ٬ٓٓلٜخ ..  ٓظظخ٤ُش   رٜ٘وخص   كٜٔخ   كظلض 

  حُيحكجش   ٣ًًَٝخطٜخ   ١لُٞظٜخ   ا٠ُ   رٌِٔخط٢   أكِٜٔخ   ًٝؤ٢ٗ   طٔظ٘طو٢٘ 

 .ط٘ـؼ٢٘ ػ٠ِ ح٣ُِٔي ٖٓ ح٬ٌُّ..  ٝح٣ََُٔس 

  

..  رؼي ًُي ً٘ض أطَىى ػ٠ِ ًْ٘ ح٤ُٜٞى ٫ٝ أكيػٜخ رٔخ أٍحٙ ٝأػ٤٘ٚ

َّ ٣ُخٍس أُْ رظلخ٤َٛ ؿي٣يس ْ أرٞ ً٘ض أطَىى ػ٠ِ ٤ً٘.. ً٘ض ك٢ ًــُــ

ــ٘ـْـَؼــخء.. حٌَُ ٣َٓو٢٘.. ًٞك٤ش َٜ .. كيػض أكيْٛ رؤ٢ٗ ُحثَ ػخرَ ُ

ػيٍ ٖٓ ٟٝغ حُطخ٤ُض ػ٠ِ .. ٝأ٢ٗ أرلغ ػٔخ ٣وَر٢٘ ا٠ُ حَُد
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ٛٔٔض .. ٝػٜخثذ ًل٢ ٝٓؼ٢ٜٔ، ٓؤ٢ُ٘ ػٖ ط٤ل٤ِٖ ؿزٜظ٢.. ًظل٢

٣خ َُٝػش ح٧هيحٍ ك٤ٖ حٛطلز٢٘ ا٠ُ حُلخهخّ ا٠ُ .. ا٤ُٚ رؤ٢ٗ كويطٜٔخ

.. ٣ؼَك٢٘  ػ٠ِ ٗلَ ٖٓ هيحّ ح٤ٌُْ٘.. ١خُٝش حُظَحط٤َ ح٤ٌَُٜ ػْ

حٓظؼ٘ض رٔخ .. حٌَُ ٣٘ظَ ا٢َُّ ٛخٓظخً .. ٧ًظ٘ق رؤ٢ٗ ك٢ ؿِٔش حهظزخٍ

حهظخٍ ٢ُ حُلخهخّ .. ً٘ض هي حًظٔزظٚ ٖٓ أ٢ٓ حًظ٘لض ؿ٢ِٜ ٝؿِٜٜخ

رؼي إٔ أٗخٍ ػ٠ِ أكيْٛ رخٛطلخر٢ ك٢ .. ٌٓخٗخً ػ٠ِ ٓوؼي ٓٔظط٤َ

 .ِٛٞحص ٓظظخ٤ُش

ٜٓ٘ش حُلخهخّ ا٠ُ ؿٞحٍ هِٗش ؿط٤ض رؤخٕ .. ىٕٝ ُهخٍف ؿيٍحٕ 

هخُض ٢ُ أ٢ٓ ك٢ ٓخ رؼي رؤٜٗخ هِٗش ُلخثق .. ك١َ٣َ ٓطَُ كٞحكٚ

حُظٍٞحس حُٔويٓش حُظ٢ طلَٔ رؼي ك٤ٖ ا٠ُ ٓؼٞحٛخ ح٧ه٤َ ك٤غ هزَ ح٧ري٣ش 

 . ربؿ٬ٍ ٫ ٣ٔخػِٚ اؿ٬ٍ

.. ح٤ُِٖٔٔٔػْ ط٬  ِٛٞحطٚ حُ٘ز٤ٜش روطزش ؿٔؼش ، طليع حُلخهخّ ا٢ُ  

.. ٣ٔـيٕٝ.. ٣ًَؼٕٞ.. ٝحُـٔٞع طَىى رؼيٙ آ٤ٖٓ.. هَأ ٖٓ ُلخكش ًز٤َس

٣ْٜ حُـ٤ٔغ .. طَطلغ أٛٞحص ح٤ُِٜٖٔ.. ٣زٔطٕٞ رطْٜٞٗ ػ٠ِ ح٧ٍٝ

كيػظٚ رٌَ ٟٝٞف ػٖٔ أٗخ .. ٤٘٣َ ػ٢َِّ حُلخهخّ إٔ أرو٠.. رخ٫َٜٗحف

ُْ أهق ػ٤ِٚ ًٛخر٢ ا٠ُ .. ٝػٖ ط٢ٌٔٔ رلو٢ ك٢ إٔ إًٔٞ ٣ٜٞى٣خً 

ٍَ أ٢ٓ ك٢ ط٘ز٢ٜ٤ ٝط٣ِٝي١ رٔخ ُي٣ٜخ.. حُٔٔـي ْٝ ْلـُض ُٚ َى َّٟ ًخٕ .. َٝ

هخٍ ٢ُ رؤٗٚ .. ك٣َٜخً ػ٠ِ ح٫ٓظٔخع ٌَُ ٓخ أ٣ٍي هُٞٚ.. ٓظلٜٔخً ٢ُ

َّ ٓخ ٓٔؼٚ ٢٘ٓ ك٢ ؿِٔش حػظَحف أٓخّ حُـ٤ٔغ . ٢ِِ٘ٓ٣ اػ٬ٕ ًــُــ

أػيص ٓخ ًخٕ .. ٝك٤ٖ أٗخٍ ػ٢ِ إٔ أطليع ا٠ُ ٖٓ ًخٗٞح ٣ٜـٕٞ ٢ُ

أه٢ٌٗ ؿخٗزخ ػْ .. ؿٔـْ حُـ٤ٔغ ر٬ٌّ ٫ أكٜٔٚ.. ٜخً ٢ٓ٬ً ُِـ٤ٔغٓٞؿ

هخٍ ٝٛٞ ٣ظليع ا٢ُ ر٬ٌّ  . أهٌ ٢٘٣َ٣ ٤ًق أُزْ ٬ٓرْ ح٬ُٜس 

رخ٢ًٍ٘ ٣خ ٤ٓي١ ـ ٣خ ٍر٘خ ـ ٣خ ِٓي  "هزَ إٔ طِزْ حُطخ٤ُض  هَ: أكٜٔٚ 

ػْ ٍىىص رؼيٙ   .ٍىىص رؼيٙ، "حُؼخُْ ٣خ ٖٓ ػظٔظ٘خ رٍِ٘ٝ حُظٍٞحس

أَٓٗخ إٔ  ٓزخٍى" َٝ أٗض أ٣ٜخ حَُد اُٜ٘خ ِٓي حُؼخُْ، ح١ٌُ هيٓ٘خ رَ٘حثؼٚ 

ٓزخٍى :" ػْ ٍر٢ حُظ٤ل٤ِٖ حُوخٙ رخَُأّ ٝهخٍ" حٌٍُحع ( حُظ٤ل٤ِٖ)٠ٗغ

أَٓٗخ ر٣َ٘ؼظش َٝ ، "أٗض أ٣ٜخ حَُد اُٜ٘خ ِٓي حُؼخُْ، ح١ٌُ هيٓ٘خ رَ٘حثؼٚ 

كٍٞ َٝٓس .. حُوخٙ رخ٤ُي ك٢ اٛزؼ٢ ح٢ٓٝ٧( حُظ٤ل٤ِٖ)ػْ أىهَ ٢٣َٗ 
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ػْ كٍٞ حُٔؼْٜ  ..َٝٓط٤ٖ كٍٞ حُؼظٔش حُٔل٠ِ.. حُؼظٔش حُٞٓط٠

  .  ح٧ػ٠ِ 

  ٟٝؼظٚ   ح١ٌُ   حُظَط٤ذ   كٔذ   ح٬ُٜس   رؼي   (حُظ٤ل٤ِٖ )  رلي   ػ٤ِي   ٢ُ   ٝهخٍ

  حُٔخػي   ُلخص   ػْ ..  حَُأّ (  طل٤ِٖ )  ػْ   أ٫ًٝ،   ح٩ٛخرغ   ُلخص   كظلي ..  ُي   رٚ 

حٌٍُحع    .  حُٜ٘خ٣ش   ك٢   حٌُز٤َ   ٝحُطخ٤ُض   حُلخكظش   ػْ ..  َٝ

  ٣ؼِْ ًخٕ   أٗٚ   حٛظٔخ٢ٓ   أػخٍ   ٓخ ..  أْٛ رخُوَٝؽ  ٝأٗخ   ٌَٗطٚ ..     ٝىػ٢٘   

ــٚ   ًخٕ ..  ػٜ٘خ   ُِٔئحٍ   ٣ظطَم   ُْ   ٝأٗٚ ..  أ٢ٓ   روٜش ُٓ   كٍٞ   ٣ٜ٘ذ   حٛظٔخ

  .  ٗؤ٢ٗ 

ًخ٧ٍٗذ .. ط٘خ٢ًٍ٘ حُظـٞحٍ ك٢ أك٤خء ح٤ُٜٞى١ِزض ٖٓ  أ٢ٓ إٔ 

ْٝ ًطلِش ٛـ٤َس كَكخً  ػْ طـ٤َص ٬ٓٓق ٝؿٜٜخ  ٍحك٠ش .. طوخكِص أَ

ــؼخً ٛ٘خى طل٢ٌ .. هِض ُٜخ ٓؤٗظظَ ٓٞحكوظي ٣ٞٓخً  ..حُلٌَس َٓ  َُ ىػ٤٘خ ٤ٔٗ

ًٍَص ُٜخ  رؤ٢ٗ ٓؤٗظظَ  ..٢ُ ػٔخ ُْ طٌٖ هي ك٤ٌِض ٢ُ ٖٓ هزَ

 .ٓٞحكوظٜخ

                                             

_________________ 

 

أػٞى ا٠ُ .. ٌٓخٗخ أهزت ك٤ٚ حُٔوط١ٞش ىٍؽ أكي حٌُٔخطذ  حهظَص  

  ىٍؽ ػ٤ِٜخ    أهلَ ..  حَٜٗحك٘خ   ٝهض   حهظَحد   ػ٘ي..أػٔخٍ حُلَٜ ٝحُٔطخروش

  .  حٌُٔظذ 

٤٘ش ك٢ أ٤َٓ هخٍؿخً ٝأٗخ أكٌَ ك٢ طِح٣ي طيهَ ٓي٣َ حُيحٍ ٝحُؼ٘خَٛ ح٧ٓ 

.. رَ إ حُـ٤ٔغ ٣ِـجٕٞ ا٤ُٚ ك٢ أ١َّ ه٬ف ٣طَأ ر٤ْٜ٘.. أػٔخٍ حُِـخٕ

 .ٝحُزؼٞ ٣ٌٛزٕٞ ا٠ُ ر٤ظٚ إ طؤهَ ك٢ حُٔـ٢ء

 ..ٝه٤َ رؤْٜٗ أٝهلٞٙ ُِظلو٤ن.. كـؤس ٛيٍ أَٓ رٔ٘غ ىهٍٞ حُٔي٣َ حُيحٍ  

ػ٠ِ حػَ طٞه٤لٚ َٗ٘ص رؼٞ حُٜلق ٖٓ إٔ  ٓوظ٤٘خص حُيحٍ طظَٔد 

٘ظَى ٓغ حُٔي٣َ حُٔخرن ك٢ ط٤َٜٔ ط٣َٜذ ٝإٔ ُـخٕ حُلَٜ ط

 .ٓوط١ٞخص حُيحٍ

  ػيس   ا٠ُ   طوخ٣ٍَ   ٣َٔد   ٖٓ   ر٤٘٘خ   إٔ   ٓلخىٙ ..  حُـ٤ٔغ   ر٤ٖ   ْٛٔ   ىحٍ       

 . طل٠ق ٓخ ٣يٍٝ ىحهَ حُيحٍ   حُظوخ٣ٍَ   طِي   ٝإٔ ..  ٝٛلق   ؿٜخص 
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 اٌٍّثّْٛ 
 

    

أًٛذ ا٠ُ ٓٔـي .. أهظ٘ٚ حُٞهض ك٤ٔخ أٗخ أٗظظَ ػٞىس حُٔؼِْ ٖٓ كَحُ

أػٞى ٓلخ٫ًٝ ٓلخًخطٜخ ػ٠ِ .. أرلغ ػٖ هط١ٞ ٝٗوٕٞ ؿي٣يس.. ٓـخٍٝ

َّ ٓخ ك٤ٜخ ٣يٖٛ .. ٍُص ػيس ٓٔخؿي ك٢ أك٤خء ٓـخٍٝس.. حٍُٞم ًــُــ

ر٣َ٠ق ٤ُٝٚ ح١ٌُ حكظ٘يص ػ٠ِ ؿيٍحٗٚ آ٣خص .. ٓٔـي حُوزش حُو٠َحء

ٝهي ٍٓٔض كَٝف ًِٔخطٚ ػ٠ِ ٌَٗ أٍٝحم ٗزخص . .ٖٓ حُوَإٓ

ٍَ ٓؼِٜخ ٖٓ هزَ.. ٝهط١ٞ ِٓٞٗش.. َٝٓرؼخص ٛ٘ي٤ٓش ري٣ؼش .. ٝٗوٕٞ ُْ أ

ؿيٍحٕ حُٔٔـي ؿط٤ض رز٤خٝ ٓوَّ ك٢ أٌٗخٍ ؿخ٠ٓش  ٝٓزٜٔش طؼ٤َ 

كخُٝض حٓظ٤ؼخد .. ك٢ حُ٘لْ حُظؤَٓ ٝح٫ٓظ٘ظخؽ ُٔـِٟ طِي حُٔوَٓخص

  ١ٞحٍ   حُٔٔـي   ًُي   ريحهَ   أظَ   إٔ   أ٢ٓ   حٓظؤًٗض.. ٓخ ػ٠ِ طِي حُـيٍحٕ

  طظؤَٓ ..  ٗوٞٗٚ ٗوِض ٖٓ   ٓخ   ٣ٍ٧ٜخ   أػٞى ..  ح٤َُِ   ٖٓ   ٝٗطَحً    حُٜ٘خٍ 

  .   حٍُٞم   ػ٠ِ   طَحٙ   ٓخ   ٓ٘زَٜسً  

حٍطؼ٘ض أٛخرؼٜخ ..ػَٟض ػ٤ِٜخ إٔ ٌََٗٛذ ٣ٞٓخً ا٠ُ حُوزش حُو٠َحء 

ْٝ ًٖٔ ؿ٤٘ظٜخ ُك٠ٔ.. ٝهي ًٔخ ٝؿٜٜخ ٓٔلش هِن  ط٘خؿ٢ .. ػْ طٔظٔض.. أَ

ؼ٤َحً ك٢ طِي ح٤ُِِش.. حَُد رـلَحٕ ٗطلخص ػوِٜخ ًَ ٝك٢ ٛزخف .. رٌض 

ٝإٔ ٫ .. ح٤ُّٞ حُظخ٢ُ ١ِزض ٢٘ٓ إٔ ٫ أ٣ٍَُٜخ ٓخ أٛ٘غ ػ٠ِ حٍُٞم

ً٘ض أ٫كع ػ٠ِ ٛللخص حُؤخٕ ٓخ .. يػٜخ ػٔخ أٍحٙ ك٢ حُٔٔخؿيأك

ؼ٤َحً ٓخ أٍحٙ ػ٠ِ ؿيٍحٕ حُٔٔخؿي ًَ .. ططَُٙ اٛزؼٜخ ٖٓ أٌٗخٍ ط٘زٚ 

حف حُؼ٤خد رؤٌٗخٍ ؿ٤ِٔش َٞ  .ط٣ِٖ َك

  :  ٢ُ   هخُض   

َٞ ك٢ ٣َ١ن طؼ٤َ ؿ٠زٚ.. أهخف اؿ٠خَد حَُد - ٓخ ٣يٖٛ هي .. إٔ أهط

َّ ٢ٗءأٗخ كو.. ٣ٌٕٞ ٌٓ٘ٞٗٚ ُُظ٢ أر٢ ٝأ٢ٓ .. يص ك٢ ٌٛٙ حُل٤خس ًــُــ

 ...كويص ر٘خ١ٍ.. ٝاهٞط٢

 :هخ١ؼظٜخ ؿخىحً 

ْٝ أٗٚ هٌُي َٝٛد  -  ...أَ

 .هخ١ؼظ٢٘ ٓلظيٓش
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٤ًق ٣ٌٕٞ ٌٛح ٬ًٓي ٝأٗض ٫ طؼَكٚ؟ ىػي ٖٓ ٬ًّ هي  -

ٌٖ ٢ُ ٓٞحى رؼي ٍر٢.. طَحٗخ  ٗؼ٤ٖ ًٔخ طَٟ..٣ئ٢ُ٘ٔ ؼ٤ ُٓ ٫ .. ٫ٝ ٣ٞؿي 

ك٬ طيػ٢ٗٞ ا٠ُ  ..  ٤َٟ٣ٚ   رٔخ   ٣ِٝى٢ٗ   أكي   ٫ٝ ..  أػَف ا٫ ٓخ ػَكظٚ

.. ٝأٗخ حُظ٢ كَٓض ٖٓ ٣ُخٍس ًْ٘ أر٘خء ِٓظ٢.. ٣ُخٍس حُٔٔخؿي ٝح٤ُٝ٧خء

  .  ٫ٝ طـؼَ ٖٓ ٍٓٞٓخطي ٝٗوٞٗي ٣َ١وخً ٩ؿٞحث٢

  .  ػ٠ِ حُؼ٤خد  طط٣َُٜ٘خ   ٢ٌُ٘ أٍحى  - 

٫ رؤّ ٖٓ  .. ؟ طِي حُِهخٍف طؼـزٜٖ ًؼَطٜخ ػ٠ِ حُؼ٤خد.ٓخًح أٛ٘غ  -

أٓخ إٔ طيػ٢ٗٞ ا٠ُ ٣ُخٍس .. ًُٝي ٫ أػظويٙ ٣ـ٠ذ  ٍر٢ .. اٍٟخثٜٖ

ك٢ ٌٓخٕ ٣وٞى٢ٗ ا٠ُ إٔ أهق .. حُٔٔخؿي ٝٓ٘خٛيس ُهخٍف كٞحثطٜخ

  .أٗخ ٝك٤يس رلخؿش ا٤ُي.. ًُٖ ٢ُ ٓؼ٤٘خً  ٫ٝ طٔظـَ كز٢ ُي.  حُـل٤ْ

ٍِ ٖٓ ٛٞ ك٢ كخؿش ا٠ُ َػٕٞ ح٥هَ    ٫ٝ ك٢ أ١ أٍٝ طوُق .. ُْ أى

أّ  ك٢ .. أك٢ طِي حُٔٔخؿي ٤ِٜٜٓٝخ .. ٫ٝ أ٣ٖ ٣ٌٖٔ ًُي حَُد.. هي٢ٓ

.. ك٢  ُلخثق حُظٍٞحس..  أّ أٗٚ ٣وزغ ك٢ ر٤ض ح٤ُْٛٞ.. ًْ٘ أر٘خء ِٓش أ٢ٓ

؟ ّٕ ـٚ؟!. أّ ٛٞ ك٢ ٛللخص حُوَآ ٌِٓٞص ح٤ُٜٞى . ٖٓ ٤ٌٖٓٔ ٍٟخ حُِــَـّ

٫ٝ هطَ ػ٠ِ .. أّ ؿ٘ش ٓخ ٫ ػ٤ٖ ٍأص ٫ٝ إًٔ ٓٔؼض.. ك٢ حُٔٔخء

كٔخ .. ٖٓ اؿ٠خد ٍرٜخ.. ٌٛٙ أ٢ٓ طوخف ٖٓ ٫ُص أكٌخٍٛخ.. هِذ رَ٘

أ٣ٖ ٤ٌٕٓٞ ٌٓخ٢ٗ  ..ٝٓخ ٣ٔخكَ رٚ ٢ً٘ٛ ىٕٝ ى٤َُ.. أٛ٘ؼٚ أٗخ رؼو٢ِ

ٓؼزٞى ٣وٞى٢ٗ ىٕٝ إٔ .. أّ إٔ ٢ُ ٓؼزٞىحً ؿ٤َ ٓؼزٞىحطْٜ. ْٜٓ٘؟

طوٞى .. حُِهخٍف.. حُلَٝف ٝحُظو٣َٔخص.. ط٘ي٢ٗ طِي ح٧ُٞحٕ..أىٍى

ٓٔض ُٝٗو٘ض ك٢ .. ٍٝك٢ أٛٞحص حُِٜٞحص حُٔظيحهِش ٍُ ٓغ أٌٗخٍ 

ٖ ٓغ ٝحُ٘و   ٝح٠ُٞء   حُٜٞص   كظ٠ ٌُؤ٢ٗ أٗؼَ رظيحهَ.. أُٓ٘ش ٓظيحهِش

 . ك٣َظٜخ   حُٔ٘خٛي   طِي   ِٓزظٜخ   ٝهي   ٍٝك٢   طٌِٔٚ   ٣َ١ن   أ١َّ  ..  ٍٝك٢

                                            *** 

ؿخء ٣ُِخٍس أ٢ٓ  .. ػخى حُٔؼِْ ٖٓ حُـزخٍ حُؼخ٤ُش ٓغ ريح٣ش أٓطخٍ ح٤ُٜق

ًَد  ْٞ ؼ٤َحً .. ٬٤ًُ طَحكوٚ ُٝؿظٚ ، ًٝخٗض حُٔلخؿؤس ػٞىس ٗــَـ ًَ رٌض أ٢ٓ 

.. حكظ٢٘٘٠  ٣ؼزَ ٛخٓٔخً ػٖ كزٚ ٢ُ.. ُْ ٣ظٌِْ حُٔؼِْ.. ٢ٛٝ طلظ٠ٜ٘خ

ٙ ٖٓ هزَ.. ٣ظؤَٓ ٝؿ٢ٜ ٍَ ًَد ًخٗض ٗ.. ٍأ٣ض ك٢ ػ٤٘٤ٚ ر٣َوخً ُْ أ ْٞ ــَـ

ٍَ كي٣غ حُـ٤ٔغ  ََ ا٤ُٜخ.. ٓلٞ ْٝ .. ؿٜٔٔخ أًؼَ حٓظ٬ء.. أٓظَم حُ٘ظ أَ
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ُْ ٗظليع .. ط٘ظَ ا٤ُ٘خ رل٤خى٣ش.. طظخرغ أكخى٣َغ أٜٓخ ٝأ٢ٓ.. ٌٌٛح ٣زيٝ ٢ُ

حُٔؼِْ ٫ ٣َ٣ي إٔ ٣ظليع ػٖ ح٧ٓخر٤غ .. ًؤٜٗخ ُْ طٌٖ رؼ٤يس.. ػٖ ؿ٤خرٜخ

.. ؿج٘خ ُ٘طٔجٖ ػ٤ٌِْ: كو٢ هخٍ. .حُظ٢ ه٠خٛخ ٛ٘خى ك٢ حُـزخٍ حُؼخ٤ُش

  هز٤َ..  ؿي   ٣ّٞ   ٛزخف     حُؼَٔ   ُٔؼخٝىس   ٝأىػٞ ٛي٣و٢ حُٜـ٤َ

  . ػ٘ذ ِٝٓش ٛـ٤َس  ..  ًٍُس   ٤ًْ  ُ٘خ   طَى  ..حَٜٗحكْٜ 

٫ أى١ٍ ٓخ .. رؼي هَٝؿْٜ حٌٗلؤص أ٢ٓ  ٢ٓٝ ظ٬ّ طِي ح٤ُِِش طز٢ٌ    

 ْٞ َٖٓ؟ ٤ًق .. ًَدػ٢ِ كؼِٚ   ظَ طل١َ٤ٌ ٣يٍٝ كٍٞ ٗــَـ أ٣ٖ ًخٗض؟ ٓغ 

ُْ طظليع أ٢ٓ طِي ح٤ُِِش .. ٤ًٝق ػخِٓٞٛخ؟! َٝٛ حُٔؼِْ ا٠ُ هخ١ل٤ٜخ؟

ْٝ إٔ ُٜخ ٓخ ٣٘ـِٜخ.. ٓؼ٢   .أَ

  ك٢   أًِٔظٜخ   ٝهط١ٞخً    ٗوٞٗخً    ر٤ٖ ٣ي٣ٚ   رٔطض   ك٤ٖ   حُٔؼِْ   ٢ُ   هخٍ        

  :  ؿ٤خرٚ 

  !.  هط١ٞي   ك٢   هزَ   ١ً   ٖٓ   أُلظٜخ   ُْ   ٍٝكخً    أٍٟ  - 

ًَد.. أٓؼيط٢٘ ًِٔخطٚ ْٞ أ٣ٖ .. ٢ٌُ٘ ً٘ض أط٠٘ٔ ُٞ أٗٚ ٣ليػ٢٘ ػٖ ٗــَـ

ُػيص ا٠ُ أٍٝحه٢ أرلغ .  ٝؿيٛخ؟  إٔ أٓٔغ ٓ٘ٚ ػٖ أ٤ٗخِء ُْ أكٌَ رٜخ

ٌُٖ حهظلخء  .. ػٖ طِي حَُٝف حُظ٢ ٣وٜيٛخ حُٔؼِْ ك٢ ٓخ ٗو٘ظٚ ٍٝٓٔظٚ

ُٖ ػ ًَد ٝػٞىطٜخ ًخٗض ط٤ٜٔ ْٞ   .٠ِ ػو٢ِ ١ٞحٍ حُٞهضٗــَـ

ًُظذ ؿخء رٜخ حُٔؼِْ رؼي ػٞىطٚ      َٓص ح٣٧خّ ٝٗلٖ ٗؼَٔ ػ٠ِ ٗٔن 

.. حُٜيح٣ش ح٣َٓ٥ش: ٧ٍٝ َٓس أهَأ  طِي حُؼ٘خ٣ٖٝ حُٔوظِلش .. ٖٓ كَحُ

ِٗٛش حُٔ٘ظخم ك٢ .. َُٛ حُٔؼخ٢ٗ.. ِٗٛش ح٧كٌخٍ.. ػ٤ٕٞ ح٧هزخٍ

.. ح٫ْٓ ح٧ػظْ.. خثنٓٔخثَ ك٢ حُلو.. أَٓحٍ حُ٘طوخء.. حهظَحم ح٥كخم

ًخٕ ..  حُٔخ٤ٓش   ح٧َٓحٍ ..  ٝىهخثن   كوخثن   ..طللش حَُٔطخى ٝؿٜش ح٧ٟيحى

ًخٕ ٛٞ ٣ؼَٔ ُٝٝؿظٚ .. حُٔؼِْ هي أػخى ط٣ُٞغ اٗـخُ ٓخر٤ٖ أ٣ي٣٘خ

ٝأٗخ هٔٔض ٝهظ٢ ر٤ٖ .. ًٝٗٞد ١ٞحٍ حُٞهض ك٢ حُز٤ض ػ٠ِ حُ٘ٔن

 :  ٢ُ   هخٍ .. حُلخٗٞص ٝحُ٘ٔن ك٢ حُز٤ض

ُٔخًح ٫ ٗٔظؼ٤ٖ رـ٤َٗخ ك٢ ٗٔن ٓخ ٛٞ ٓطِٞد ٓ٘خ؟ حػِْ .. طظٔخءٍ هي -

ٝػيّ ا٬١ع أكي  .. إٔ ٛخكذ حٌُظذ ٌٛٙ ١ِذ ٢٘ٓ ح٣َُٔش حُظخٓش

  . ٣خ ٛي٣و٢ رخ٩ٗـخُ  ٝػ٤ِ٘خ  .ؿ٤َٗخ ػ٠ِ كلٞحٛخ

 !ٌُٜ٘خ ًؼ٤َس - 
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ً    ٢ُ   هخٍ   :  ٓوخ١ؼخ

  !!.  رؤكي   ح٫ٓظؼخٗش   ٗٔظط٤غ   ٫  - 

  ٍٝحم   ػ٠ِ   ٣يُْٜ ..  ُِ٘ٔن   ١ِذ   أ١َّ    حٓظ٬ّ   ػٖ   حُٔؼِْ   ٣ؼظٌٍ  ّ ٣٧خ    

  ؿؼَ   ٓخ ..  ٣ؼظٌٍ   إٔ   حٍُٞحه٤ٖ   ٓٞم   ك٢   أكي   ػخىس   ٖٓ   ٣ٌٖ   ُْ ..  ٓـخٍٝ 

ه٬ٍ أَٜٗ ..  َٓ طـ٤َ حُٔؼِْ   ػٖ   ٣ظٔخءُٕٞ   حُلٞح٤ٗض   أٛلخد   رؼٞ 

  . ػ٤ِ٘خ ٖٓ ٗٔن ُْٝ ٣ظزنَّ ؿ٤َ حُو٤َِطِي حُٔ٘ش  أٗـِٗخ ٓخ 

ك٢ طِي حُلظَس ُحى رطٖ ٓ٘خ٣ن حُٔي٣٘ش ػ٠ِ ح٧ٓٞحم ٝح٧ك٤خء رٔخ ك٤ْٜ  

٣ـٞرٕٞ .. كخهخّ ح٤ُٜٞى ح١ٌُ حػظزَ ٤ٗوخ ٧َٛ ِٓظٚ رؤَٓ ح٩ٓخّ حُِٔؼْ

حُ٘ٞحٍع ٝح٧ُهش رٔؼ٤ش حُؼٌَٔ ُـٔغ حُٔخٍ ٝحُطؼخّ ٝحُؼظخى حٌُخك٢ 

٠ِ ٫ ٣ـَإ أكٌي ػ.. ُظ٤٤َٔ حُوزخثَ حُٔلخٍرش ٩ه٠خع ح٤ُٖٔ ح٧ٓلَ

ٝإ طٜخْٓ ٌٓخٕ ح٧ك٤خء ٝأٛلخد حُلٞح٤ٗض ػٖ ًُي حُظِْ .. حَُكٞ

ٞػلض ػ٠ِ ح٤ُٜٞى حُـ٣ِش..   ك٢ ٠ٓخػلش حًُِخس حَُٔ٘ٝػش ُٟ .. ًٌُي 

ًٝخٕ .. ًخٕ رؼٞ حُٔ٘خ٣ن ٣لظلظٕٞ رـِء ٓٔخ ٣ـٔؼٕٞ ٖٓ حَُػ٤ش 

  ٓٞم   أٍٝ ٟلخ٣خ حُٔ٘خ٣ن كخهخّ ح٤ُٜٞى ٤ٗٝن ٓٞم حُِٔق ٤ٗٝن

 .    حُوِؼش   ا٠ُ   أَٓ حُِٔؼْ رخهظ٤خىْٛ ٬٤ًُ   ح١ٌُ.. حُٔٞح٢ٗ 

                           
ٍع آى٤ٓش  ػ٠ِ حُلخث٢ حُـ٘ٞر٢ حَُ٘ه٢ ُِـخٓغ حٌُز٤َ   ًْ .. ُػِوض أَ

ٗخٛيٛخ حُ٘خّ ػ٠ِ ٤ٔ٣ْٜ٘ ٝٗٔخُْٜ رؼي .. ٝٓض أًق َٓٔص ػخ٤ُخً 

ه٘زخً حُزؼٞ هخُٞح رؤٜٗخ ٤ُٔض ا٫ .. هَٝؿْٜ ٖٓ أىحء ٬ٛس حُـٔؼش 

.. ٝآهَٕٝ هخُٞح رؤٜٗخ رخُلؼَ أًٍع حُلخهخّ ٝح٤ُ٘و٤ٖ.. ُظ٣َٝغ حُ٘خّ

ــ٘ـْـَؼــخء ..ٝأٜٗخ رُظَص ك٢ حُوِؼش َٛ حهظل٠ .. حٗظَ٘ حٌُػَ ر٤ٖ ٌٓخٕ 

ٝه٤َ اْٜٗ ٛخؿَٝح هٞكخً ػ٠ِ  .. رؼٞ ٓ٘خ٣ن ح٧ٓٞحم ٝح٧ك٤خء

ٓٞم  ًخٕ ٤ٗنُ .. أ١َحكْٜ ا٠ُ ٓ٘خ١ن رؼ٤يس ػٖ ٓظ٘خٍٝ ٣ي ح٩ٓخّ حُِٔؼْ

ــ٘ـْـَؼــخءَ    ٖٓ   ٝٛخؿَ   أَٓطٚ   كَٔ   ٖٓ   حٍُٞحه٤ٖ ٓؼ٤ٞ ٟٖٔ َٛ  . 

                                          * * *  

َّ أٍَٓ ك٢ ١ِزٚ   ُْ رؤٕ ح٩ٓخ ََ ر٤ٖ .. رؼي أ٣خّ أهز٢َٗ حُٔؼِ ــؼــُــ َٓ ٝك٤ٖ 

ٖٓ أ٣ٖ ! ٤ٗن: ٓؤُُض ٗل٢ٔ.. ٣ي٣ٚ أهزَٙ رظؼ٤٤٘ٚ ٤ٗوخً ػ٠ِ حٍُٞحه٤ٖ

ٖ ٣ظٜخٕٓٔٞ ر٘ٔخطش كٍٞ . ُ٪ٓخّ رٔؼَكش حُٔؼِْ؟ َٓ ك٢ ٓٞم حٍُٞحه٤ٖ 
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  أٓخّ   َٓص .   كخُٝض إٔ أكْٜ ٓزذ ط٘ل٤ْٜ.. طؼ٤٤ٖ حُٔؼِْ ٤ٗوخً ػ٤ِْٜ

َُٓ   حُلٞح٤ٗض    ػٖ   آهَ   أٓؤٍ ..  ٌٛح   ػ٠ِ   ح٬ُّٔ   رؼي   أطٌِؤ ..  ٓؼظخى   ؿ٤َ   رظٌخ

ٍْ   .  َُحرغ   ٓٔخػيط٢   أػَٝ ..  ػخُؼخً    أؿخُْ ..  حُؼَٔ  ُُ ُْ طٌٖ ػخىط٢ ُْٝ أ

َُّ ٖٓ ٢ٓٝ ٛل٢ حُلٞح٤ٗض ٌٝٛح ٗخىٍ.. أكَيْٛ هزَ ح٤ُّٞ ػخىس .. كل٤ٖ أٓ

هخٛش رؼي إٔ .. ٢ٌُ٘٘ ح٤ُّٞ أ٣ٍي إٔ أٓٔغ.. ٓخ طٌٕٞ هطٞحط٢ ٣َٓؼش

  أٗض   ح٤ُّٞ ..  ح٤ُ٘ٔوش   ٓزَٝى :  أكُٔٔض رَؿزش رؼ٠ْٜ ُِلي٣غ ٓؼ٢

ٍُ    ٝآهَ ..  ًق   ريٕٝ   ٓظـيٙ   ؿيحً  ..  حُٔٞم   ٤ٗن   ٛز٢    ا٫َّ    ٣ـيٝح   أُْ :  ٣وٞ

ً    طؼ٤ِوخص ٣ٔٔغ ..  حُزخ٢٘١   ٌٛح   . ًؼ٤َس ٣ٝظَ ٛخٓظخ

ً    ُٔلظٚ   ..  حُٔؼِْ   طؤهَ   حُظخ٢ُ   ح٤ُّٞ   ٛزخف   ك٢   ٗخظَحً    حُظل٤ش   ٣َى ..  هخىٓخ

  : رخىٍطٚ .. أهٌ ُح٣ٝظٚ  ..  حًظَحع   ىٕٝ   ٨ٍُٝ 

  .  ح٤ُّٞ   طل٠َ   ُٖ   أٗي د  حػظويص  - 

ً    هخ١ؼ٢٘   :  ٓزظٔٔخ

ُظـِْ طو٢٠   حُلخٗٞص   طلظق ..  ٖٓ ح٤ُّٞ ٤ٌٕٓٞ حُٔلظخف رلُٞطي  - 

ٌٛٙ ٢ٛ حَُٔس ح٠ُٝ٧ حُظ٢ ٣زو٢   .أػٔخُي ػْ طولِٚ ٝطؼٞى ا٠ُ ر٤ظٌْ 

ُْٝ ٣َكغ ٗظَٙ .. ٣٘٘ـَ ر٢٘ءُْ .. ؿِْ ٜٓٔٞٓخً ٓخٛٔخً .. حُٔلظخف ُي١ّ 

أٛخرغ ًل٤ٚ .. ٣ظٜلق ًظخرخ ٤ُـِوٚ.. ٣ِظو٢ ٍٝهش ٤ُؼ٤يٛخ.. ػٖ ح٧ٍٝ

.. أٗخٍ ػ٢ِّ ربؿ٬م حُلخٗٞص.. ٜٗٞ.. ؿِٔض ٛخىثخً .. طظيحهَ ُظلظَم

ػزَٗخ طلض .. ُْ ٣ٌٖ ٤ٓوخص ٬ٛس.. حطـٚ ٗلٞ حُٔٔـي حُٔـخٍٝ.. طزؼظٚ

يٍحْٕٗٔ طؼٌ.. رٞحرش حُؼوي حُلـ١َ ا٠ُ حَُٜف ـُ ىهَ .. ْ ر٤خٝ حُ

.. ٌٕٓٞ رخٍى.. ٫ أكي ػيح هِش ٓظلَهش ك٢ حُِٝح٣خ.. رخد ر٤ض ح٬ُٜس

.. أطؤِٓٚ.. حرظؼيُص ه٬٤ًِ  ..ٝهق حُٔؼِْ ريحهَ ًٞس ح٩ٓخّ أ١خٍ ك٢ ٓـٞىٙ

حُلٔي ُي : "حهظ٢ِ ػ٢َِّ ح٧َٓ ٝأٗخ أٓٔؼٚ ٣ُ٘خؿ٢ حُلَحؽ رٜٞص ٌَٓ٘ٔ

ُو١ٞ حَُك٤غ، حُلَى ح٧كي، حُؼ٣ِِ ٍر٢ حُوي٣َ حُوي٣ْ، حُٔزيع حُزي٣غ، ح

ًَٚ حُظٕ٘ٞ، ٫ٝ ٣يٍى أى٠ٗ ٛلخطٚ  حُٜٔي، ح١ٌُ أؿَ ٖٓ إٔ طيٍ

َّ ٤ٗطخٕ ٣َٓي، ُْ ٣زظَ  َّ ؿزخٍ ػ٤٘ي، ٝهخٓغ ًــُــ حُٞحٛلٕٞ، هخْٛ ًــُــ

أ٤ُٝخَءٙ رٔخ حرظ٬ْٛ طؼ٘ظخً ٫ٝ ٠ٛٔخً، رَ حهظزخٍحً ٝإ ًخٕ هي أكخ١ رٌَ 

ٚ أٗخس ٝكِٔخً، ٤ُلظوزٞح رخ٫ٓظيٍحؽ كٞرخً ٢ٗء ػِٔخً، ٝٝٓغ أػيحء ى٣٘

ٝاػٔخً، َٝٛ ػ٠ِ ٓلٔي ٗز٤ي ٤ٓي ح٤َُِٖٓٔ هخطْ أٗز٤خثي حُط٤ز٤ٖ، 
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ٝأٌٖٓ ٖٓ حطزؼٚ ؿ٘خص ػيٕ، ٝػ٠ِ أه٤ٚ ٤ٛٝٝٚ أ٤َٓ حُٔئ٤ٖ٘ٓ ٤ٓٝي 

ح٤٤ُٖٛٞ ػ٢ِ رٖ أر٢ ١خُذ، ٓل٢٤ ٣َٗؼظٚ ٝأ٤ٓ٘ٚ ٝٓؤٕٓٞ ٝٛخٍٝٗٚ، 

ٜٓخ، ٓخه٢ ٤ٗؼظٚ ٖٓ كٞٝ هَٔ ح٣َُ٘ؼش ٜٝٗٔٔخ ًٍٝٝس حُِٔش ٍٝأ

ػظَطٚ رٌؤٜٓخ، ٝػ٠ِ ػَٝٓٚ كخ١ٔش حَُِٛحء، ٓؼوي ٍكٔظي ح١ٌُ طؼوي 

َّ كخٍف ٝٗخػَ، حُلزش حُظ٢ أٗزظض ٓزغ ٓ٘خرَ،  َّ ػخهَ ٝٓيس ًــُــ رٚ ًــُــ

ٝػ٠ِ حُلٖٔ ٝحُل٤ٖٔ ػَٔس ٗـَس ١ٞر٠، ٝػ٠ِ ح٧ثٔش ٖٓ ٣ًٍش 

ؿَف حُـ٘خٕ،  حُل٤ٖٔ حُٔ٘و٤ُٖٞ ا٠ُ ٓلَ حَُٟٞحٕ، ٝحُ٘خ٤ُُٖ ك٢

َيٗش حُظ٣َِ٘ ٝهِٗش حُظؤ٣َٝ، رلن أ٤ُٝخثي حُٔط٣َٜٖ ٝأَٓحٍى َٓ  

  ٍٝٝك٢   هِز٢   ١َٜٝ ..  حُٜٔش   َٗفَ    ٝحٓ٘ل٢٘   حُـٔش،   ػ٠٘   أٍُ   حُٔويٓش 

ـْٜ..    حُْٜ   ٖٓ    ".  آ٤ٖٓ   حُِــَـّ

ـخءٍ    رٞؿٚ   حُٔؼِْ   ٜٗٞ ٟــَـّ   ُْ ..  ٬ٓٓلٚ   ػِض   ح٫رظٔخٓش   ٓٔلش ..  رخْٓ   َٝ

..  هز٠ظُٜخ   ..٣يٙ   ٢ُ   ٓي ..  حُٔٔـي   رٚ   ىهَ   ح١ٌُ حُٔظـْٜ   حُٞؿٚ   رٌُي   ٣ؼي 

  :  ٣ليػ٢٘   هَؿ٘خ ..  ؿٞحٍٙ            َٓصُ  

  ٌٕٗٞ   إٔ ..  رؼ٠٘خ   ػ٠ِ   ٗؼظٔيَ    إٔ ..  رخُٞكخء   رؼ٠٘خ   ٗؼي   إٔ   ٗٔظط٤غ   ح٤ُّٞ  - 

 :ً٘ض ٓؼ٤يحً ٌُِٔخطٚ  !. طؼي٢ٗ؟   َٛ ..  حٌُزخٍ   ٣ٌٕٞ   ًٔخ   ٛخىه٤ٖ 

  !. أػيى  - 

ٌٛٙ حَُٔس .. ٛزخكخً ؿخء ٖٓ ٣ٜطلز٢٘ ا٠ُ حُوِؼش.. ُٖ أهل٢َ ػ٤ِي  -

ِؼْ ٫ أػَف ٝؿَٜٚ ُٓ َّ آخّ  كظ٠ .. ٝهي ُزْ حُٔٞحى.. حُؼخ٤ٗش حُظ٢ أٓؼَ أٓخ

أًَٙ حٌٌُد ٝحُويحع :هخٍ ٢ُ رٜٞص كخُّ .. ٖٓ كُٞٚ ًِْٜ ِٓؼٕٔٞ

أ٣ٍي ٓ٘ي إٔ ط٠خػَق ٓخ ًخٕ ٣ـز٤ٚ .. ٝأهظٚ ٖٓٔ ٣٘خ٢ًٍ٘ ك٢ ٓخ٢ُ

  طٌٕٞ   إٔ   أ٣ٍيى ..  ح٥ه٣َٖ   حُٔ٘خ٣ن   ُيٟ   ٣يٍٝ   ٓخ   ٝإٔ ط٘وَ ٢ُ ..يِٓل

ٛٔض ه٬٤ًِ ػْ ٝحَٛ   . طلوي ٣يى ٝػ٤٘٤ي   إٔ   أٍىص   اًح   ا٫ ..  ٝػ٢٘٤   ٣ي١ 

 :كي٣ؼٚ حُٜخْٓ

.. ٫ٝ ٖٓ أٗخٍ رٌُي.. ٫ أػَف ٤ًق طْ حهظ٤خ١ٍ ٤ٗوخً ٍُِٞحه٤ٖ       

أػِْ رؤٜٗخ ..  ؼْ ٤ٗوخً ػ٠ِ ؿ٤ٔغ ٓ٘خ٣ن ٛ٘ؼخءػْ ح٤ُّٞ ٣ٌِل٢٘ حُِٔ

..   ٛ٘خى ٖٓ ٠ٗٝ ر٢ ُ٪ٓخّ ٝهخٍ رؤ٢ٗ أٍٝؽ ٌُِٔٛذ حُزخ٢٘١.. ٌٓخثيْٛ

كؤٓخ إٔ أػزض ٫ٝث٢  ٖٓ ه٬ٍ ٠ٓخػلش ، ٟٝؼ٢ٗٞ ك٢ ٟٓٞغ حَُٔحهذ

..  طٌخِٓض   إ   ٜٗخ٣ظ٢   طٌٕٞ   ٝهي.. ٍٝكغ ٓخ ٣وخٍ ٣ُٝؼَٔ.. ؿٔغ ح٧ٓٞحٍ
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ـٚ   ٣ؤًٕ   كظ٠   ٤ً٘ن ػ٠ِ حُـ٤ٔغ    رٞحؿزخط٢   حُو٤خّ   هٍَص   ٌُٜٝح    حُِــَـّ

  . رِٝحُٚ

.. ٓؤطـ٤ذ ػٖ حُلخٗٞص ًؼ٤َحً  ..  حُلظق   أر٢   حُِٔؼْ   ُويٓش ٣خؿًٍٞ   ٓؤطلَؽ

..  ىحثْ   رٌَ٘   حُلخٗٞص   ك٢   طٞحؿيى   رلٌْ   ..    كؤٗض ح٤ُّٞ ٝؿٚ حُلخٗٞص

  . ٬ٓثٔخ   حُٞهض   ٝؿيص   ٓظ٠   أك٠َ   ٝأٗخ 

  حٌُظذ   ٖٓ   اٗـخُٙ   ٖٓ   حهظَر٘خ   ٓخ   ٗٔن   اٗـخُ   ػ٠ِ   طًَِ   إٔ   أطٔ٘خٙ   ٝٓخ

  ك٢   ٝر٤٘ي   حُيحٍ   ك٢   ٣٘ٔن   ٖٓ   ر٤ٖ   حَُٞٛ   ِٛش   ٓؤًٕٞ .. ٣ي٣ي   ر٤ٖ   حُظ٢ 

  .  حُلخٗٞص 

                                         * * * 

٤ٛخ .. أ٣ٍي إٔ أ٣ٍي َٓحً ػ٠ِ إٔ ٣ظَ ًُي حَُٔ ر٤٘٘خ: خٍ ٢ُ ٛخٓٔخً ه

ََ َٓٔؿش!. حؿِن رخد حُلخٗٞص أٗخٍ ػ٢َِّ ربُحكش ًُي .. حٗؼَ كظ٤

ظَٜ هِلٚ طـ٣ٞق .. أُكظٚ رٜؼٞرش.. حُٜ٘يٝم ح١ٌُ حطوٌٙ  ٓوؼيحً ٢ُ

ٗخ٢ُ٘ٝ ه٤٠زخً كي٣ي٣خً أٗخٍ .. رلـْ ٗخكٌس ٛـ٤َس أٓلَ حُـيحٍ حُيحه٢ِ

رؼي ٝهض ٤ُْ رخُو٤َِ كظلض ػـَس .. ِش كـخٍس ٤١ٖ حُظـ٣ٞقروِو

ٗخكٌس طوٞى ا٠ُ .. أ٢َٗٓ ربُحُش ٓخ طزو٠.. ٛـ٤َس ك٢ ًُي حُظـ٣ٞق

ٍحثلش طٌظْ ح٧ٗلخّ .. أٗخٍ ػ٢ِ إٔ أٓزوٚ.. ٗخ٢ُ٘ٝ حَُٔٔؿش.. ظ٬ّ

.. ًخى َٓحؽ حُلظِش إٔ ٣٘طلت.. ًيص أهظ٘ن.. ُكق روٞحثٔٚ.. ًٍغ رؼي١

ْٝ أٛـَ ه٬٤ًِ ُكـَس هِل٤ش ٛـ٤ ػيس ٛ٘خى٣ن .. َس رلـْ حُلخٗٞص أَ

ٛ٘خ ٣ٌٔ٘ي : هخٍ ٛخٓٔخً .. ًٍحص حُـزخٍ طِٕٞ حٌُٔخٕ.. رؤكـخّ ٓوظِلش

ٝأٗخ .. ط٢ٌِ٘ٔ حَُػذ ..أهٌ ٣لظق أكي حُٜ٘خى٣ن. اهلخء ٓخ ط٘خء ٖٓ ًظذ

  ٣ٌٕٞ   إٔ   ِػي٢ٗ :  أػوذ   ػْ ...  ٖٝٓٔ؟ ..  ٝٓخ ػٔخٗخ إٔ ٗول٢.. أكيع ٗل٢ٔ

  . ٧ٓي   كظ٠ ..  ٧كي   رٚ   طزٞف   ٫   ٝإٔ ..  ر٤٘٘خ   َٓحً    حٌٛ 

ُٞ    ًخٗض       ٖٓ   اىهخُٜخ   طْ   ٤ًق ..  رخُظآًَ   أه٘خرٜخ   ريأص   هي   حُٜ٘خى٣ن   رؼ

..  آهَ   رخرخً    ٛ٘خى   إٔ   أّ . ؟ ك٢ حُيحهَ   ط٤ًَزٜخ   طْ   َٛ ؟ حُٜـ٤َس   حُلظلش   طِي 

  .  ٝحَُهٞم حُٔظَرش   رخٌُظذ   ٤ِٓجش   حُٜ٘خى٣ن   ًخٗض !.  حُٔؼِْ؟  ٍ أٓؤ   ُْ 

ْى إٔ أهل٢ ػٖ أ٢ٓ ٤ٗجخً      َّٞ ط٘ظظَ ػٞىط٢ ُ٘و٢٠ ٗطَحً ٖٓ .. ُْ أطؼ

ًُي حَُٔ ؿؼ٢ِ٘ أكٌَ َٛ كوخً رؤ٢ٗ أٛزلض .. ٤ُخ٤ُ٘خ ٗٔظٔغ ُزؼ٠٘خ 

أّ إٔ حُٔؼِْ ك٢ ظَٝف هخَٛس ىػظٚ ا٠ُ ًُي . ٍؿ٬ً ٣ؼظٔي ػ٤ِٚ؟



 

 83 

هخى٢ٗ ًُي ا٠ُ إٔ حًظ٘ق إٔ .. أ٤َٓ ٝأطَٜف ربكٔخّ ٓوظِق!. حُلؼَ

ًَد.. آهَ أهل٤ٚ ػٖ أ٢ٓ ٢ُ َٓحً  ْٞ كٌحى ١َٓ .. َٓ ٓ٘خػ١َ طـخٙ ٗــَـ

٫ ٗي !. َٛ ٢ٓ٧ أَٓحٍ ٫ أػَكٜخ؟.. حُوخٙ ح١ٌُ ُْ أهط٢ ٩هلخثٚ

ٍَّ ٓ٘خ أَٓحٍٙ حُوخٛش .. ٌٛح ٓخ ٓؤ١ٖٝ ٗل٢ٔ ػ٤ِٚ ٖٓ ح٤ُّٞ !. رؤٕ ٌُ

هي ٣ٌظ٘ق حُلَى ٗلٔٚ طـخٙ أَٓحٍ .. إٔ ٣ٌٕٞ ريحه٢ِ ٛ٘يِٝم  ىٕٝ رخد

  !ؼيٛخ أَٓحٍحُْ ٣ٌٖ ٣

 
٫ ٣ؤط٢ ا٠ُ حُلخٗٞص ا٫ .. أٗ٘ـَ حُٔؼِْ ػٖ حُلخٗٞص رؤػٔخٍ ٤٘ٓوظٚ

أٟل٠ ٣ْٜٔ ٢ُ ػٖ .. ٝٓخ ػ٤ِ٘خ ػِٔٚ.. ٗظوخرَ ك٢ ٓخ أٗـِ.. ه٬٤ًِ 

ٙ ٍؿْ ًزَٙ.. ٗ٘خ١ٚ ََ ـ ََ ٗ٘خ١خً ٝكًَش .. ً٘ض أُلع طـ٤ُـّ أٟل٠ أًؼ

٣ُْٞ ُْٜ .. ٣ـظٔغ رخُٔ٘خ٣ن ك٢ ر٤ظٚ ٣لؼْٜ ػ٠ِ ؿٔغ ح٣ُِٔي ٖٓ حُٔخٍ

.. ٣ؼَٝ ػ٤ِْٜ هطٞحص ؿٔغ ٓخ ٣ظطِذ ؿٔؼٚ.. ر٤ٖ كظَس ٝأهَٟ

ٖ ٣ؤط٢  َٓ ٣ـِْ ر٤ٖ ٬ٛط٢ حُٔـَد ٝحُؼ٘خء ك٢ حُٔٔـي حُو٣َذ ا٠ُ 

ه٬ٍ ٣َٜٖٗ ػٞهذ أٍرؼش .. ٣ل٠َ حؿظٔخػخص حُٔ٘خ٣ن رخُوِؼش.. ا٤ُٚ

.. أكيْٛ رُظَص هيٓٚ ح٠٘ٔ٤ُ رظٜٔش ٓلخُٝظٚ حَُٜد.. ٓ٘خ٣ن رزظَ أ١َحكْٜ

ٝح٫ػ٘خٕ ح٥هَحٕ .. هَ رظَص ًٍحػٚ ح٤َُٟٔ َُٔهش ؿِء ٓٔخ ؿٔغٝآ

  ٬ٛس   ٖٓ   حُِٜٕٔٞ   ٣وَؽ ..  ح٩ٓخّ   ػٖ   ٢ُٔ٣ء   رٔخ   ُلي٣ؼٜٔخ   ُٔخ٤ٜٗٔخ   كويح

٣ظٞهؼٕٞ ح٣ُِٔي ..  حُـيحٍ   أػ٠ِ   ا٠ُ   ٤ُ٘ظَٝح   حٌُز٤َ   حُـخٓغ   ك٢   حُـٔؼش 

  .  ٓؼِوش   ح١٧َحف   ٖٓ

ٓخً .. ٘وطغ حُٔؼِْ ػٖ حُٔـ٢ء ا٠ُ كخٗٞطٚ ك٢ أٝهخص ٓظلخٝطشُْ ٣  ْٞ ٣ــَـ

هخٍ ٢ُ أ٣ٍي إٔ أػَكي ػ٠ِ ٛخكذ حٌُظذ حُظ٢ .. ىػخ٢ٗ ا٠ُ ىحٍٙ

١ً رَ٘س .. ػَك٢٘ ػ٠ِ ٗخد ٣ٌز٢َٗ رؼيس ٓ٘ٞحص.. ٗ٘ٔوٜخ ٌٓ٘ كظَس

ٌٛح ٛٞ : هخٍ ٢ُ حُٔؼِْ.. أه٠َ حُؼ٤٘٤ٖ.. أٗوَ حُِل٤ش.. ط٤َٔ ا٠ُ حُُلَٔس

٤ِل٢ػزيح) ُٜ ـٚ حُ طِي حُـزخٍ حُظ٢ .. ٖٓ حُـزخٍ حُؼخ٤ُش ك٢ كَحُ( ُِــَـّ

.. ػ٤ِي رخُظؼخَٓ ٓؼٚ.. ٝطِي حٌُظذ ٝٓخ ٗ٘ٔن ٌٓ٘ ك٤ٖ ٢ٛ ُٚ.. ػَكظٜخ

  .ٝإٔ طٌظْ ٓؼَكظي رٚ
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..  حُٔؼِْ   ىحٍ   ك٢   ِٗظو٢ .. ٣ُخٍطٚ ُ٘خ  حُ٘خد   ًُي   ٣ؼخٝى   ٝآهَ   ٝهض   ر٤ٖ      

َّ    ك٢   حُٔؼِْ   رٚ   ٣لظل٢ ..  ُ٘ٔوٜخ   ؿي٣يس   ًظزخً    ٣ِْٝٔ ..  ِٗخٙأٗـ   ٓخ   ٣ٔظِْ    ًــُــ

  .  ٣ُخٍس 

ٓخً رخُلي٣غ ا٠ُ حُٔؼِْ ػٖ ٛخكذ حٌُظذ   ْٞ ًٝظزٚ حُظ٢ .. طـَأُص ٣ــَـ

ََّ ٓخ ك٤ٜخ .. هِض ُٚ رؤٜٗخ طيػٞ ا٠ُ اػٔخٍ حٌُٖٛ.. ٗ٘ٔوٜخ ٝإٔ ُؿــ

س ٝهخىس كظ٠ ٣َٜ ا٠ُ  ٓوخٛي ٝإٔ حُلَى رلخؿش ا٠ُ ر٤َٜ.. ٓظ٘خرٚ

  .ؿخ٣خطٜخ

ـٚ حُلَحّ ٌٓش   .. هخٍ ٢ُ رؤٕ ًُي حُ٘خد ٖٓ أى٫ء حُلـ٤ؾ ا٠ُ ر٤ض حُِــَـّ

ٝإٔ طِي حٌُظذ طوٚ ُىػخس حٗظوِٞح ا٠ُ رخ٣ٍْٜ ٌٓ٘ ٤ٖ٘ٓ، ٣ٝلذ 

طـي٣ي ىػٞحطْٜ ر٤ٖ حُ٘خّ ُظ٘ز٤ٚ حُـخكَ ًٝٔذ ح٧ؿَ ٖٓ ( حُلَح١ُ)

ـٚ   .حُِــَـّ

ٖٝٓ .. ٔؼٚ ٖٓ حٍُٞحه٤ٖ ٖٓ ظِْ ح٩ٓخّ حُِٔؼْ حُٜؼي١كيػظٚ ػٔخ أٓ   

ٝحُزؼٞ ٣لٌَ رخُٜـَس .. أْٜٗ ٣جٕ٘ٞ ٣ٝظٌَٕٓٝ ٖٓ ًؼَس حُظٌخ٤ُق ػ٤ِْٜ

.. ٣ٔٔؼ٢٘ ٓزظٔٔخً .. ٣ٝٔظـَد حُزؼٞ ط٤٘ؼي ُٚ.. ا٠ُ ح٣ٍ٧خف حُزؼ٤يس

ْٜٔ٣ٝ:  

  .  أ٠٣خً؟   ٓٔؼض   ٝٓخًح  - 

 -   ُٞ   !.  ٫ٝثي   ك٢   ٣ٌ٘ي   حُزؼ

  . ٤ًق؟  - 

  . ح٠ُي   ٌٓٛزٚ   ُٜؼٜؼش :  ٣وُٕٞٞ   ٌُْٜ٘ ..  أػَف   ٫  - 

ـٚ   ٣لن ..  ػ٤ِي   ٫  -    . حُلن   حُِــَـّ

  ! ُِٔخٍ    ح٩ٓخّ   ٤ٜٗش   ر٘٘خ١ي   ُىص   رؤٗي   ٣وُٕٞٞ  - 

َّ ٓظٜخٕٝ.. ٓخًح رؤ٣ي٣٘خ كؼِٚ - ٌّ ٣ُؼخهذ ًــُــ ٌّ ٣ٌٕ٘ٞ  ..آخ ٝأٗخ

َّ ٗلن ٓظِْ ٫ ري ُٚ ٖٓ  ٜٗخ٣ش.. ٣ٝظٌَٕٓٝ ٓخ ٗلٖ .. ٝأػَف إٔ ًــُــ َٝ
َ   كٌٔش   ا٠ُ   طلظخؽ   ٓل٘ش   ك٤ٚ ٖٓ ُّٜ   . ٝطز

  .ا٤ُٚ   حُظليعَ    ٝطٔظط٤ؼٕٞ   رخ٩ٓخّ   طِظوٕٞ   َٖٓ   أٗظْ  - 

ُّ  ..  ٌُي ِٓؼٕٔٞ حُْ أهزَى ر   حُـ٤ٔغُ  ..  رؼ٤٘ٚ   ر٘وٚ   ِٗظو٢   ٫  -  ٖ   ح٩ٓخ َٓ  

َْ    ه٠َحءَ    ػٔخٓشً    ٣ِزْ  ٌّ    كُٞٚ ..  ٓٞىحءَ    ٬ٓٝر   ا٫   طظَٜ   ٫   أٗخ

  .  ٣ِؿَٕٝ ..  ٣ؤَٕٓٝ   ًِْٜ ..  حُؼوخد   ٣ٍِ٘   ٖٓ   ٗؼَف   ٫   ًِ٘خ ..  ػ٤ْٜٞٗ 
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  !. ح٩ٓخّ   ٝؿٚ   ػ٠ِ   طظؼَف   أُْ  - 

 ! ٣ؼَكْٜ   كٖٔ ..  ِٓؼْ   ـ٤َحُٜ   ٛي٣و٢   ٣خ   حُـ٤ٔغ  - 

  . ٖٓ ْٛ؟  - 

  !. حُوِؼش   ِٓؼٔٞ  - 

أك٠َ ُٚ ك٢ . ًٔخ ُٞ ًخٕ ٗوٜخً آهَ.. ريح حُٔؼِْ ؿ٣َزخً ػٔخ أػَكٚ  

أٓٔؼٚ ٣ظليع رلٔخّ ػٖ ٛٔش ح٩ٓخّ ُٔي .. حُٔٔـي رؼٞ ؿِٔخطٚ

ــ٘ـْـَؼــخء ٖٓ حُوزخثَ حُٔـ٤َس َٛ  .حُ٘ٞحٍع ك٢ أ١َحف حُٔي٣٘ش  ُلٔخ٣ش 

.. أٓٔؼٚ ٣يػٞ حُ٘خّ ا٠ُ ٓلخٍرش أٛلخد حُزيع.. ك٢ ؿِٔش أهَٟ 

ٝػخُؼش ٣يػٞ ك٤ٜخ ا٠ُ ط٤٤َٔ حُوزخثَ ٤ُِٔطَس ػ٠ِ ر٬ى حُظٜخثْ ٝح٤ُٖٔ 

ـٚ ٝك٢ آهَ .. ح٧ٓلَ حُظ٢ حٗظَ٘ص ر٤ٖ ٌٓخٜٗخ حُزيع ٝحَُ٘ى رخُِــَـّ

ــ٘ـْـَؼــخء ُِؼَٔ  َٛ ؿِٔش ٣يػٞ حُٔ٘خ٣ن ُظٔـ٤َ ؿ٤ٔغ ٌٓخٕ أك٤خء 

س ك٢ ر٘خء كٞحث٢ ُٔي أ١َحف حُ٘ٞحٍع ٝح٧ُهش حُٔئى٣ش ا٠ُ ًٔوَ

ــ٘ـْـَؼــخء َٛ   .هخٍؽ أك٤خء 

َّ ٗخٍع ُٝهخم ٝكَٝ ػ٠ِ .. ٤ُزيأ رظ٘ل٤ٌ ر٘خء كٞحث٢ ك٢ ٓيهَ ًــُــ

ُْٝ ٣ٔظي .. أٛلخد حُلٞح٤ٗض ك٢ ح٧ٓٞحم طٞك٤َ حُطؼخّ ُلَم حُؼَٔ

ُٓيص ٜٗخ٣خص  حُ٘ٞحٍع ٝح٧ُهش حُؼَٔ ٧ًؼَ ٖٓ ػ٬ػش         أَٜٗ كظ٠ 

ػيح ٓ٘لٌ ٝحكي طَى ُيهٍٞ ٝهَٝؽ حٌُٔخٕ .. ٝأٟلض حُٔي٣٘ش ٓـِوش

  .  حُِٔؼٔش   ٝٛٞ ك٢ كَحٓش حُؼٌَٔ

  ح٩ٓخّ   ػ٠ِ   ٣طَف   ٖٓ     كوي أٝػِ..هخٍ ٢ُ حُٔؼِْ رؤٕ حُلَؽ حهظَد  

ــ٘ـْـَؼــخء   رٔ٘خ٣ن   حؿظٔخػٚ   ك٢   ٓوظَكخً     حُظ٢   ُِٔغح   ػ٠ِ   ٍّٓٞ   ُلَٝ ..  َٛ

  .  ٜٓ٘خ   طوَؽ   حُظ٢   ٝطِي   حُٔي٣٘ش   طيهَ 

  حُٔ٘خٍُ   رؼٞ   ٛ٘خى   ًخٕ ..  رظ٘ل٤ٌٙ   ٝأَٓ   ح٧ٓخّ  حٓظلٔخٕ   حُٔوظَف ُو٢ 

٣طَ حُٞهض   ُْ ..  ٓ٘خُُْٜ   ػزَ   حُِٔغ   ط٣َٜذ   ػ٠ِ   ٌٓخٜٗخ   ٣ٔخػي   حُطَك٤ش 

  .  حٌُز٤َ   حُـخٓغ   كخث٢   ػ٠ِ   ٣ي١ح٧   ٖٓ   ٓـٔٞػش   ُػِوض     كظ٠ 

أَٓ ح٩ٓخّ ر٠ٔخػلش حَُّٓٞ ػ٠ِ حُِٔغ ُظٞك٤َ حُٔخٍ ح٬ُُّ ُظ٤٤َٔ   

حُوزخثَ حُٔ٘خَٛس ُٚ ٠ُْ ح٤ُٖٔ ح٧ٓلَ ٝطو٤ِٚ ٌٓخٗٚ ٖٓ أٛلخد 

ـٚ ــ٘ـْـَؼــخء ٣َٜرٕٞ .. حُزيع ٝحَُ٘ى رخُِــَـّ َٛ ٓخً رؼي ٣ّٞ أهٌ ٌٓخٕ  ْٞ ٣ــَـ

ــ٘ـْـَؼــ َٛ ُٞ ُىٍٝٛخ ٜٓـٍٞسً .. خء ٫ٝ ٣ؼٞىٕٝ ا٤ُٜخٖٓ    أَٓ ..  أٓٔض رؼ
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حُٔؼِْ ك٢   حؿظٜي ..  ٓ٘ٚ   ٌٓظٞد   ربًٕ   ا٫   حٌُٔخٕ   هَٝؽ   رٔ٘غ   ح٩ٓخّ 

  .  حَُٜد   رٔلخُٝظٚ   ٣٘ظزٚ   ٖٓ   ر٬ٔكوش   حُلَحّ   طل٣َٞ 

 .ُلَؽأهظَد ح.. حهظَد حُلَؽ ٣خؿًٍٞ: ٝىٝٓخ ٓخ أٓٔغ حُٔؼِْ ٣ْٜٔ ٢ُ 

  ط٘خّ   حُٔٔخؿي   َٛكخص ..  هخ٤ُش   ح٧ُهش ..  حٌُٔخٕ   ٣٘ـَ   ٓخ   ٛ٘خى   ٣ؼي   ُْ  

ز٢   إٔ   رؼي   حُـخٓغ   كخث٢   ػ٠ِ   ًؼ٤َس   ٝأهيحّ   أًقٌ    ػِوض ..  ح٬ٌُد   ك٤ٜخ  ُٟ  

  .  حُٜٔـٍٞس   ٝحُٔ٘خٍُ   حُيٍٝ   ػزَ   حَُٜد   ٣لخٍٝ   حُزؼٞ 

ــ٘ـْـَؼــخءٟخهض أكٞ     َٛ حٓظَٔص أػٔخٍ ، حٍ حُزو٤ش حُزخه٤ش ٖٓ ٌٓخٕ 

ُٔوَس ٣ؤَٓ ح٩ٓخّ حُِٔؼْ رز٘خء .. ٣ٔخم حُ٘خّ ُِؼَٔ هِق أرٞحد حُوِؼش.. حُ

ِٚ حُؼَٔ رٚ.. هَٜ ؿي٣ي كظ٠ طٞحطَص أهزخٍ ػٖ ٓزخ٣ؼش هزخثَ .. ُْ ٣٘ظ

  ُ٪ٓخّ   ٝأُليح   ٓ٘لخٕ ٝر٬ى حُزٔظخٕ ٝر٢٘ ك٤ٖ٘ ٝر٬ى حَُّٝ ٝآْٗ

..  حُٔي٣٘ش   كَحٓش   حُِٔؼْ   ح٩ٓخّ   ٗيى ..  حُـٞف   ٖٓ ريػٞطٚ   حُوخىّ   ح٣َُ٘ق 

ٍُ    ٛطِض    ك٢ ..  حُٜٔـٍٞس   حُيٍٝ   رؼٞ   حٜٗخٍص ..  رـِحٍس   حُو٣َق   أٓطخ

ــ٘ـْـَؼــخء   ُٔلخَٛس   ح٣َُ٘ق   هزخثَ   ِٝٛض   ح١ٌُ   حُٞهض  َٛ . 

                                              * *  *  

٣ظَىى ٛيٟ ٛٞص حُٔؼِْ ك٢ ٓلخؿ١َ ىٝٓخً ك٤ٖ  ٍأٟ حُو٤خُش 

َُٔػش: َٛم ر٢.. حُِٔؼ٤ٖٔ هخى٤ٖٓ ًٍَ ر ْٞ . أُٗؾ رل٤خطي.. حَٛد ٣خ َؿــ

ٓـٔٞػش ٖٓ حُِٔؼ٤ٖٔ ػ٠ِ ه٤ُْٜٞ .. حُظلض.. ط٢ٌِ٘ٔ حَُػذ ُلظظٜخ

.. ص حُو٤ٍٞحٍطلؼض كٔلٔخ.. حًظع َٓٔ حُٔٞم..   رؼٔخثْٜٔ حُٔٞىحء

..  أٍطـق   حُلخٗٞص   ىًش   ا٠ُ   هَؿض ..  ًؼ٤َ   هِن   طـٔغ.. ٝٝهغ كٞحكَٛخ

  :  ر٢   حُِٔؼ٤ٖٔ   أكي   ٛخف 

  . حُٔلَ؟   أ٣ٖ  - 

  :  حُٔؼِْ   ا٢َُّ    أٗخٍ

  !!. طخثٚ   ٣َــُٜــٞى١   ٌٛح ..  حطًَٞٙ  - 

  :  ر٢   حُِٔؼْ   َٛم

ـٚ   ُؼ٘ش ..  حرظؼي   ٤ٛخ  -    !!. حرظؼي ..  ػ٤ِي   حُِــَـّ

أكخٍٝ ح٫كظٔخء .. ُظظ٘خ٢ُ٘ٝ رو٤ش ح٤ُٔخ١.. ٝٛٞ ١ٜٞ٣ ر١ٞٔٚ ػ٠ِ ًظل٢ 

هَؿض أُٜغ .. َٓطزٌخً طِٔغ ؿ٢ٔٔ أُٔ٘ش ٤ٓخ١ْٜ.. ر٤ٔوخٕ حُو٤ٍٞ
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أٓٔق هط١ٞ حُيّ .. أٍطـُق هٞكخً ٝأُٔخً .. ٫ أػَف ٓخ ػ٢َِّ كؼِٚ.. رخ٤ًخً 

  .  ك٣َن ٣ِظْٜ ؿِي١ أُٔخً .. ح٤ُٔخ١ر٤ٖ ػ٘خ٣خ ؿٔي١ حُظ٢ ِٓهظٜخ 

َّ    ٝٛخ أٗخ أؿِْ     ك٢   ُح٢ٍٗ   ٝإ ..  حُٔؼِْ   رؼٞىس   ٢ُ   أَٓ   ٫ٝ   ٝك٤يحً    ح٤ُٞ

ُّ    طل٢ِ٘ٔ   أٛلٞ ..  َٓحٍحً    ح٧ك٬ّ    ٢ُ   ٤ُئًي ..  رِو٤خٙ   حُٔؼخىس   ٗٔٞ

  . َٓحد أك٢ٓ٬   ٛل١ٞ 

    

 

  ثالز ػٍْٛ 

 

ـٚ ٓزَ حَُٗخى.. حُِٔي هلل حُٞحكي حُوٜخٍ" ــ٘ـْـَؼــخء ٓ٘لٌْ حُِــَـّ َٛ .. ٣خ أَٛ 

ــ٘ـْـَؼــخء ٓٞح٫طْٜ ٝٓزخ٣ؼظْٜ ٤َُِٔ حُـٞى َٛ ٍر٤ذ .. ٣ؼِٖ ٓ٘خ٣ن 

ــ٘ـْـَؼــخء.. حُٔؼخ٢ُ َٛ كٞؿزض ػ٠ِ حُـ٤ٔغ .. ح٩ٓخّ ح٣َُ٘ق آخٓخً ػ٠ِ 

ـٚ ٝرٔطخً َٜٗس ٩ػ٬ء ى٣ٖ حُ.. ١خػظٚ ٝٓزخ٣ؼظٚ ٝٓ٘خَٛطٚ ِــَـّ

... ٤ٓٝظوزَ حُز٤ؼش   ٣ّٞ ؿي حُـٔؼش رَٜف حُـخٓغ حٌُز٤َ.. ٣َُ٘ؼظٚ

  .....". حُٞحكي   هلل   حُِٔي

.. حٓظ٨ص ح٧ُهش ٝحُ٘ٞحٍع.. حًظظض حُٔخكخص حَُ٘ه٤ش ُِـخٓغ حٌُز٤َ   

حُؼ٤ٕٞ .. حٍطلغ َٛوُذ حُؼخٓش.. حُـ٤ٔغ ٣٘ظظَ هيّٝ ح٩ٓخّ ح٣َُ٘ق

ٌَ ٣ل٢٤ رٚ.. طٜٞد .. هخى٤ٖٓ ٖٓ حُـٜش حُـَر٤ش.. ٓ٘خ٣ن حُٔي٣٘ش ٍؿ

ُْ ٣ٌٖ ٣وظُِق ػْٜ٘ ا٫ رؼٔخٓش ر٠٤خء ٓو٤١َٝش .. ٣ظزؼْٜ ؿٔغ ؿل٤َ

ٝؿُٜٚ ح٧ر٤ٞ حُٔٔظي٣َ ٣َْٓ ػ٤ِٚ .. ٍُٛلض ػ٠ِ ٍأٓٚ رٌَ٘ ٫كض

حػظ٠ِ ٓ٘زَ حُوطزش .. ىهَ حُـ٤ٔغ ٖٓ حُزخد حَُ٘ه٢.. طـٜٔخً ٜٓط٘ؼخً 

ٝٝؿٚ ؿٔٞع ح٤ُِٜٖٔ ر٠ٍَٝس حُظآه٢ .. ٤٘ٓيحً رٔ٘خ٣ن حُٔي٣٘ش.. طليع

ـٚ ٍد حُؼخ٤ُٖٔ ١ٝخػش أ٢ُٝ .. ٝحُظ٬ُكْ ٝط٘ل٤ٌ أٝحَٓ ٝٗٞح٢ٛ حُِــَـّ

  ٤ٓٝؼخ٢٘ٗٝ ..  حُؼيٍ   َُٓ٘ٓن ..  ٌٝٓخٜٗخ حُٔي٣٘ش    ٓ٘ل٢ٔ :  َٓىىحً .. ح٧َٓ

 .  حُـ٤ٔغ 
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ًَ    كخُش ..  حُٔؼِْ   ٓوظَ..  هي طـ٤َ   حُٔي٣٘ش   ًَ ٢ٗء ك٢ ْٞ .. ػٞىطٜخ   رؼي   دٗــَـ

ؿزخ٣خص    رظ٤ِْٔ   حُـي٣ي   ح٩ٓخّ   أٝحَٓ   ُظ٘ل٤ٌ   ٣ـُٕٞٞ   حُؼٌَٔ   ْٛ   حُؼٌَٔ 

ْٝ  ..  ؿي٣يس    . ا٤ُٚ   أكيْٛ   حهظ٤خى   أَ

ُْ ٝك٤يحً ك٢ ُح٣ٝش حُٔؼِْ  ُْ رظٍٜٞٙ ر٤ٖ حُؼخر٣َٖ ًٔخ  ..ٛخ أٗخ أؿِ أكِ

آٌخٕ .. ص حُو٢ حُٔٔظو٤ْح٤ُّٞ ػَكُض ُٔخًح ػ٢ِ٘ٔ ٓظخٛخ.. ًخٕ ٣لؼَ

  .ًٝرخٕ اكٔخ٢ٓ رٍٜٞ ُٝهخٍف أٗوٜ٘خ.. ٍٝك٢ ك٢ كَٝف أٍٜٓٔخ

_________________________ 

 

  َُ ـٚ   ظِٔش    أهَؽ ..  ُلظخص ط٘خُْٜٝ حُوخص أ١ِٝٗ  أٓظـ   ٖٓ     حُِــَـّ

 .حٗظ٤ٜض   ك٤غ   ٖٓ   هَحءط٢   أٝحَٛ ..  ٌٜٓٔ٘خ 

 

 
ػ٬ػش كٞح٤ٗض ٣ؤط٢ .. ٓٞم حٍُٞحه٤ٖ ٓولَ.. ُْ ٣ؼي ٖٓ ػَٔ َٓرق

ٝآهَ ٤ُظزخىٍ ٓغ ٖٓ ٣ٜخىف .. أٛلخرٜخ رلؼخً ػٖٔ ٣ٔٔغ ٌٗٞحْٛ

أكخٍٝ ٍْٓ أكَكخً .. أرلغ ػٔخ أط٠ِٔ رٚ.. أرلغ ػٔخ أهّٞ رٚ.. حُلي٣غ

ًَد.. رٌَ٘ ؿي٣ي ْٞ أرلغ ػٔخ ٣ؼ٤ي ُٜخ .. أٗوٖ ٍٓٞٓخص ٢ً أهيٜٓخ ُ٘ــَـ

  ٖٓ   حرظٌخٍٙ   أكخٍٝ   ٓخ   ا٫   هِزٜخ   ا٠ُ   ْ ٣ٌٖ ٢ُ ٖٓ ٣َ١نُ.. َٓكٜخ

..  ٝأكِحٜٗخ ..  ٛٞطٜخ ..  ػ٤٘٤ٜخ ..  حرظٔخٓظٜخ   أٗوٖ   إٔ ..  ُٝهخٍف   كَٝف 

  .  ٣ي٣ٜخ   ر٤ٖ   ًُي   أٟغ   إٔ 

ٗظَص .. ٓؤُظٜخ ٣ٞٓخً . أطو٤َ ٓخ ٣ٌٖٔ إٔ طٌٕٞ هي ػخٗظٚ أػ٘خء حهظطخكٜخ

ُػيص ك٢ حُِوخء .. ٖٓ ػ٤٘٤ٜخ حٌَٗٔص ٗظَط٢  ..هـِضُ .. ٤خً ا٠ُ ػ٢٘٤ ِٓ

ٝؿيص ػ٤٘٤ٜخ طخثٜظ٤ٖ .. حُظخ٢ُ ٝهي ٟٝؼض ٓخ ٣ٌٖٔ إٔ أ١َكٚ ػ٤ِٜخ

  .طلـَص كٞح٢ٓ.. حٍطزٌض ًِٔخط٢.. ك٢ ٬ٓٓل٢

أػَٝ ػ٤ِٜخ ٓخ .. ٣ٞٓخً رؼي ٣ّٞ طـَم ػ٤٘خٛخ ك٢ ىٝحثَ ُكِٕ ٫ َٓث٢

.. كٜٔخ حُٜـ٤َ.. ػ٠ِ ٛللش حٍُٞمأ٤َٗ ا٠ُ ػ٤٘٤ٜخ حُٜخك٤ظ٤ٖ .. ٗو٘ظٚ

.. طط٤َ حُ٘ظَ ك٢ ػ٢٘٤.. ٣ِىحى ٛلخُء ػ٤٘٤ٜخ حطٔخػخً .. طَٖٓ ؿلٜٞٗخ

  ٓخ .  .طوٞى٢ٗ أٓجِظ٢ ا٠ُ حُؼٞىس.. أرظِغ ًِٔخط٢.. طٌَ٘ٔ ٗظَحط٢ ٖٓ ؿي٣ي

  طـِْ   ٢ٛٝ   ٟخثؼش   ٣ـؼِٜخ ..  ٣ـَهٜخ ..  ٣ٌٜٔ٘خ   ح١ٌُ   ح٢ُ٘ء   ًُي 
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ْٕ    أ٣٘ٔخ !  رـٞح١ٍ؟  ..  حُ٘خٍع   ك٢   أ٤َٓ ..  أ٢ٓ   ؿٞحٍ ..  حُلخٗٞص   ك٢   أًــٞ

ُٖ    ك٢ٜ ..  أٗوٖ ..  حُلَٝفَ    أٍْٓ    ًٛزض   أ٣ٖ ..  هِز٢   ٣ظؼٌد ..  طل١َ٤ٌ   طٌٔ

  .  حُ٘٘خ١؟   رٌُي ..  ًز٣َخثٜخ   رٌَ ..  حَُٔف   رٌُي 

                                            ** * 

ك٤ٖ ً٘ض أ٤َٓ ًٝٗٞد ك٢ أُهش .. أػُٞى رٌحًَط٢ ا٠ُ أ٣خّ هِض     

ــ٘ـْـَؼــخء ٗظلُن إٔ .. ٗوق ٗظؤَٓ ٝحؿٜخص ُىٍٝٛخ.. َٛكخص أك٤خثٜخ.. َٛ

ٌَّ ٓ٘خ طِي حُ٘وٕٞ َٖ ًــُــ ِٗظو٢ َُٟ٘ ٓخ ٛ٘ؼ٘خ ػ٠ِ ٛللخص .. ٣٘و

ُْ ٣ٌٖ ٖٓ أكي ٣ؼَف طِي حُٔ٘خػَ حُظ٢ ط٘ٔٞ .. ٍهٞه٘خ ٝأٍٝحه٘خ

ٝإ ً٘ض أظٖ رؤٕ حُٔؼِْ ٖٓ ًخٕ ٣يكؼ٘خ ا٠ُ إٔ ٗـِْ ٣ٞٓخً .. خريحهِ٘

ُْ ٣ُظَٜ ٣ٞٓخً ٍؿزظٚ ..  إٔ ٗ٘وٖ ٗو٘خ ٝٗلظٌْ ا٤ُٚ..ُ٘٘ٔن حٌُظذ ٓؼخً 

إٔ ٗظزخٍٟ ك٢ ٖٓ .. ح٤ُّٞ أؿِّ رؤٗٚ حُلخػَ ح٧ٍٝ ٌَُ ٓخ ر٤٘٘خ.. رخ٬ٌُّ

ً .. ٣زظٌَ ٗوٞٗخً ؿي٣يس   :هخُض ُٚ  ٣ٞٓخ

ً    أٗض  -  ًٍَ   طلٌْ   ىٝٓخ ْٞ ــ ـَ   !. رخُظلٞم   ُ

  . ٝط٘و٤ٖ٘   ط٤َٖٔٓ   ٓخ   ىهش   ك٢   طزَػ٤ٖ   ٝأٗض ..  رخُـي٣ي   ٣ؤط٢   ٧ٗٚ  - 

  . أٍحٙ   ٫   ٓخ   ٣َٟ   كٜ٘خى ..  حُٔٔخؿي   ا٠ُ طٜطلزُــ٢٘  ٫   ٌُ٘ي  - 

  . أكيٛخ   ا٠ُ   ٛٞ   حٛطلخري   ٣ٌٔ٘ٚ  - 

  !. أكوخً   - 

  . ًُي   رؼي   َٟٝٗ ..  ط٣َي٣ٖ   ٓخ   ط٘خٛي١   إٔ   طٔظلو٤ٖ   أٗض  - 

 :ٗظَص ا٢َُّ رخٓٔش ٝهخُض    

 .ػْ ٣لٌْ أر٢ رؼي ًُي.. ؿيحً طوظخٍ ٢ُ ٓٔـيحً .. ُْ ٣ؼي ُي١ ٖٓ ػٌٍ  -

ٗ٘ٞس ٣ٌٌُس َٓص .. طيحهِض أٛخرؼ٘خ.. أٌٓٔض رٌل٢.. ً٘خ ك٢ ح٠ُل٠ 

ٍحثلش ػطَس .. أ١ ًخثِْٖٓٔ ٣يٛخ ٣وظِق ػٖ ِْٓٔ ٣ي .. ٖٓ أٛخرؼٜخ

ْؿي ٝٗٞم .. ط٘زؼغ ٖٓ أػٔخه٢ َٞ أكَى أٛخرؼ٢ ٧طو٤َ ٌٓخٕ .. أٍحٛخ ر

ٍَّ ٜٓ٘خ طٔظوَ ػ٠ِ .. أٗظَ ا٠ُ ػ٤٘٤ٜخ طظ٠خػق ريحه٢ِ ؿزطش.. ًــُــ

ػزَٗخ أُهش َٝٛكخص ٓٔخؿي .. ُْ ٣ؼي حُٔٔـي ٓوٜيٗخ.. ٬ٓٓق ٝؿ٢ٜ

ٓخً .. ً٘خ ٗزلغ ػٖ ٓٔـي ٫ ٣ٞؿي ا٫ ك٢ أه٤ِظ٘خ.. ػيس ْٞ ٛخىك٘خ ٣ــَـ

.. ١خٍ ٛطٍٞ حُٔطَ ٝٗلٖ ريحهِٚ.. حكظ٤ٔ٘خ رٔٔـي.. ٛطٍٞ ٓطَ ؿ٣َِ

ٝآهَٕٝ ٛٔٞح .. ٗظٔ٘خ حُزؼٞ.. ك٤ٖ ىهَ ٝهض ح٬ُٜس ٍآٗخ حُ٘خّ ٓؼخً 
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ْٝ أ٢ٗ ٖٓ .. هل٘خ إٔ طَٜٓ٘خ أًلْٜ.. ر٠َر٘خ ًَد أَ ْٞ حكظٞط٢٘ ٗــَـ

ٕ ٓ٘خٍس ٓٔؼ٘خ ٓئً.. أٛخرؼ٘خ ُْ ط٘ل١َ.. حكظ٠ٜ٘خ ُ٘وَؽ ٛخٍر٤ٖ

  :  هـَ   ك٢   هخُض ..  حُظ٤َٜس   ٝهض   أهَٟ ٣ئًٕ ُيهٍٞ

  !. ػ٘ٚ؟   ٗزلغ   ً٘خ   ٓٔـي   أ١َّ   - 

  . أٝ أٗي طوزج٤٘ٚ ريحهِي.. ٓ٘ـيٙ كظٔخ  - 

.. ُْ أًٖ هي كٌَص رظَط٤زٜخ.. ٫ أى١ٍ ٤ًق هَؿض طِي حٌُِٔخص   

كِظض أٛخرغ ٣يٛخ ٖٓ .. أٟخء ٝؿٜٜخ رَم حرظٔخٓش.. ىكؼظ٢٘ ًِٔخطٜخ ىكؼخً 

طًَظٜخ ٝأٗخ أ٤ٛق رَٔء .. ُْ طِظلض ا٢َُّ ٢ٛٝ طزظؼي.. ر٤ٖ أٛخرؼ٢

 .ٝٓ٘زلغ ػٖ ٓٔـٍي ُْ ٍِٗٙ.. ٓؤٗظظَى ؿيحً رخُلخٗٞص: ٛٞط٢

 
ٌِ ً٘ض .. ٓخُض رؤكٞحٛ٘خ أكخى٣ُغ ًؼ٤َسً .. ن أٛخرؼ٘خِٗظو٢ طظٔخر ُحٍ كخؿ

َْ ك٢ ح٧ُهش ًؼ٤َحً .. أطْٞٛ ٝؿَٞىٙ ِٔ ً٘ض هي حهظَص ٓٔـيحً ٍُطٚ .. ُْ ٗ

ػزَٗخ َٓٔحً .. هطٞٗخ حُلـَ حُٔؼظَٝ طلض أهيحٓ٘خ.. ٖٓ ١ً هزَ

.. ُْ ٌٖٗ ٓ٘ظؼ٤ِٖ أك٣ٌش.. أكٌٔض ٖٓ ط٣ٞٔش هَهٕٞ ٍأٜٓخ.. ٬٣ٞ١ً 

.. ٟٞٞء ػ٠ِ ؿخٗز٢ كٔلش َٓٛٞكش رخ٧كـخٍ حٌُٔ٘رشأكٞحٝ ٓخء حُ

ؿط٠ ٓؼظْ ٝؿٜٜخ .. رًَش ر٠٤خء ٓ٘زغ ٓخإٛخ رِٕٞ ح٫ه٠َحٍ

َٓد .. ٍٝٝم رلـْ ًق ٣طلٞ ػ٠ِ ٝؿٚ حُٔخء.. كز٤زخص حُز٤ِٔخٕ

  .ػٜخك٤َ ٣وُق ػ٠ِ أ١َحف حُلٔلش

 
َٞ  ..طًَظٜخ طظؤَٓ ر٤خٝ حُٔل٢٤ ٝهي حٗؼٌْ ٟٞء حُْ٘ٔ    حطـُٜض ٗل

ُْ ٣ٌٖ .. ٟـطُض ػ٠ِ َٜٓحع رخرٚ ٓلخ٫ًٝ كظلٚ، ح٬ُٜس رخد ر٤ض

ك٠خء ٖٓ .. ٫ أكي.. ُللظ٢٘ ٍحثلش رَى ٛخٓظش ..ٛ٘خى ٓخ ٣ؼ٤ن

ٜٗوض ٢ٛٝ طظؤَٓ ٓٔخء حُوزش .. طزؼظ٢٘ ك٢ هطٞحص ٛخىثش.. حٌُٕٔٞ

  :ط٤َ٘ ٛخٓٔش.. حُؼخ٤ُش

  .  حُِٔٞٗش؟   حُ٘وٕٞ   طِي   ٍأ٣ضَ    َٛ  - 

  .  ح٣٩ـخد   ػ٬ٓش   ٍأ٢ٓ،   ُٜخ   ُِٛص

  !. ٤ٍٗوش   رلَٝف   حَُٔٓٞٓش   حٌُِٔخص   ٝطِي  - 
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ََ ا٠ُ أػٔيس ٟٞء .. ً٘ض أطخرغ ٜٗوخطٜخ.. ُْ أؿزٜخ أ٤َٗ ػ٤ِٜخ رؤٕ ط٘ظ

ه٘خى٣َ .. أكِٓش كَٝف حُل٤طخٕ ..حُْ٘ٔ حُٔظَِٔ ٖٓ ًٞحص ػخ٤ُش

ٗوٕٞ ه٘ذ حُٔوق حُٔظٜخُزش .. ُؿخؿ٤ش ٓ٘وٕٞ ػ٤ِٜخ ٓ٘ٔ٘ٔخص ىه٤وش

  .ؤٌٗخٍ ٤َٓٛشر

..  حُٔظَحٛش   ح٧ػٔيس ..  ٜٛٔٔخ   كَٝف ..  حُٔٔـي   ك٤طخٕ   ٣لظ١ٞ   ٌٕٓٞ   

  ٫ ..  رؼ٤٘٤ٜخ   أٍٟ   ..حُٔٔـي   أٍؿخء   ك٢   ؿٞحٍٛخ   َٓص ..  حُٔظ٘خؿٔش   ح٧ُٞحٕ 

 أٍٝحك٘خ؟   طؼخٗوض   ٤ًق   ٫ٝ   ٓظ٠   أى١ٍ 

  أػٔيس ..  ح٧ُٞحٕ   رطزوش     ٣يٛخ   غأٛخر حٗيٓـض  ..  حُٔٔـي   ٓلَحد   ك٢

حُطخكلظخٕ    ػ٤٘خٛخ   أىٛ٘ظ٢٘ ..  ًَّٝ   أٍٝحم   ػ٤ِٜخ   ٓ٘لٞص   ٣ََٓٓش 

ٟٔض  .. حرظٔٔض..  هزِض اٛزؼٜخ ..  ر٤يٛخ   حٌُٔٔٔش   ٣ي١   ٍكؼض ..  رخَُٟخ 

  :  ٛيٍٛخ   ا٠ُ ًل٢ 

ٓخً ٌٌٛحُْ أًٖ أطو٤َ رؤ٢ٗ ٓؤؿٍٞ ٣ــَـ.. أٌَٗ حٛطلخري ٢ُ - إٔ .. ْٞ

ك٤ٖ ً٘ض أٍٟ .. ٝطِي ح٧ُٞحٕ.. ٝحُِهخٍف .. ط٢٘٣َ ًَ طِي حُوط١ٞ

َٕ أكَكي أرلغ ػٖ َٓ .. ًخٗض أٛخرغ حُل٤َس طِٜٞ ر٢.. ٗوٞٗي ٝأُٞح

ٝح٤ُّٞ أًَٗظ٢٘ َُإ٣ش .. ػٖ ٜٓيٍ طِي حُلظ٘ش.. ًُي حُٔلَ ك٢ ٗوٞٗي

اكيحٖٛ هي طؤط٢ .. ُوي كِٔض ٍٝك٢ ًُ٘ٞحً ٫ طَحٛخ حُؼ٤ٕٞ.. ًُ٘ٞى

ٌُٖ إٔ طِْٔ .. ٝهي طؤط٢ ٓـٔٞػش ٬ُِٜس.. ُظ٢ِٜ هِق ًُي حُلخؿِ

إٔ ططؤ هيٓخٛخ .. إٔ طٔظ٘٘ن ٍٝحثلٜخ ػٖ هَد.. اكيحٖٛ ٌٛٙ ح٧ُٞحٕ 

أٗخ .. ك٬ أظٖ ؿ١َ٤ هي ػخٗض ٌٛٙ ح٧كخ٤ْٓ.. حُلخك٤ظخٕ ٌٛح حُٔلَحد

  .ٝأٍؿٞ إٔ ط٢ًَ٘٘ ك٢ ٍإ٣ش ًَ ٓٔـي ؿي٣ي.. ٓٔظ٘ش ُي

 
.. ىٍص رٜخ ػيس ىٍٝحص.. حُظولظٜخ.. خ ًٔخ ُٞ ًخٗض طط٤َكَىص ًٍحػ٤ٜ

ٗيٍٝ ٝٗيٍٝ كظ٠ ..  ٛيٟ ٟلٌخطٜخ طَىىٙ ك٤طخٕ ٝأٓوق حُٔٔـي

َُّ ٢ٗء.. ٓوط٘خ ٓؼخً  ً٘ض ٓؼ٤يحً ُظِي حُٔ٘خػَ حُظ٢ .. ٤ُٜٔض ًــُــ

ٝرخُٔوخرَ ً٘ض أرلغ .. ٝٓؼ٤يحً ٢ٗ٧  حهظَرض ٜٓ٘خ ًؼ٤َحً .. طيكوض رٜيم

  ػ١َٔ   ٖٓ   أًزَ ..  ك٤ٖ  ٌٓ٘     أػَكٜخ   رؤ٢ٗ   أٗؼَ   ..  ريحه٢ِ ػٖ ٗل٢ٔ

  .  أٛخرؼ٘خ   طٜ٘ؼٚ   ٓخ   ُظؼ٤ٖ   كٞح٢ٓ   ط٘ظخم ..  ٝػَٔٛخ 
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أػخى٢ٗ   .. ك٢ حُلخٗٞص   ًَ طِي حًٌَُٟ طيكوض ك٢ ُلظش  ٝكيط٢  

  رَأٓٚ   ٣وظَد   ٝٛٞ   ٢ُ   هخٍ   ..كُٞٚ   ٓخ   ك٢   ٣ظلَّ ..     حُيًش   أٓخّ   ٍؿ٬ً ٣وق 

٣ْٜٔ ٢ُ  :  

  !. ٛؼٜؼش؟   كخٗٞص   حٌٛح  - 

  !. ٗؼْ  - 

ًٍَ   ٝأٗض  -  ْٞ   !. َؿــ

  . ٓٔخػُيٙ   أٗخ ..  ٗؼْ  - 

.. حُلَح١ُ ك٢ ٝكخس  ٛؼٜؼش  ٛي٣وٌْ طؼخ١ُ   ا٤ٌُْ   ٧ٗوَ   ؿجضُ   - 

  . ٝحر٘ظٚ   ُِٝؿظٚ   ًُي   ٗوَ   ٝأٍؿٞ 

ٍِآد . ؿ٢ٔٔ ُلًَش ػ٤٘٤ٚ ٤ٔ٣٘خً ٣ٝٔخٍحً  ٝٛٞ ٣ليػ٢٘   ٫ أػَف ٓزذ اُ

  .  هِض ُٚ  

  . ؟  ٖٓ طوٜي  - 

  :  ْٛٔ   ػْ   ..ٓظؤ٬ٓ ٝؿ٢ٜ   طـ٤َص ٬ٓٓلٚ 

  ٌٝٛٙ     ..  ًظزخً ُ٘ٔوٜخ   ا٤ُي   ك٢ِ٘ٔ   ٝهي ..  ح٬ُّٔ   ٣وَإى ..  حُلَح١ُ  - 

َُٔػش   ُظٔظؼ٤ٖ   حُيٍحْٛ    ك٢ ا٤ُٚ   أكَٔ   إٔ   ٢٘ٓ   ١ِذ   ًٔخ ..  ٗٔوٜٖ   ر

ظزخً    ػٞىط٢   ٣َ١ن    .ُٗٔوٚ   طْ ٓغ ٓخ  ٌُْ  ُِٓٔض    هي   ًخٗض   ًُ

َػ٢ََِّ إٔ    ٤َ٘ٓحً     ..  ٩هَحؽ ػ٬ػش ًظذ   ٣ي١   أىهِضُ  ،  روزخء   ٢ُ   ٓي   ػْ   

  أطٜللٜٖ ك٢ كٔلش ٖٓ أ١َٓ 

  !. ؿ٤َى   ٣ي   ك٢   حٌُظذ   ٌٛٙ  طوغ   ٫   كظ٠   رخُلٌٍ؛   ػ٤ِي: هخٍ   ػْ   ه٬٤ًِ    ٝهق  

ٍَ حُٞهض.. ٛٞطٚ حُٜخْٓ.. ظِض ٬ُٓٓق ٝؿٜٚ .. ٗظَحطٚ ط٬كو٢٘ ١ٞح

َّ ػخى ٖٓ حُـزخٍ حُؼخ٤ُش ً٘ض ك٢ ك٤َس .. ٢ًًَٗ رخُٔؼِْ ٝٛٞ ٣ُل٢ٌٍٗ ٣ٞ

  َٛ ٖٓ أٓزخد هظَ حُٔؼِْ ػ٬هظٚ رظِي حٌُظذ؟: أٓؤٍ ٗل٢ٔ.. 

ُؽ ريحه٢ِ ٓليػخً أ٣ُِحً ٓوِوخً  ََ .. أرلُغ ػٖٔ ٣ُؼ٢ُ٘٘٤.. ًخٕ حُوُٞف ٣ظيك

٢ًُ٘ أٝ ٣ُٜ٘ل٢٘ ٝأ٣ُيٛخ ، ٌُٜ٘خ ٓظ٠وْ حُٔٔؤُش.. كٌَُص رؤ٢ٓ.. ٣٘خٍ

.. أهلُِض حُلخٗٞص.. ُٖٝ أٓظط٤غ ػ٤ٜ٘خ ُٞ أَٓط٢٘ رٔخ ٫ أكذ .. هٞكخً 

ٍَ حُٔؼِْ.. كِٔض ٓوخٝك٢ ٌٕ .. هٜيص ىح ك٤ٖ  ك٢ حُط٣َن ٛٞىؿظ٢٘ ظ٘ٞ

 . هخٍ رؤٗٚ ٤ٓؼٞى
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٬ًَٓ    ٣ٌٖ   ُْ   ُٞ   ٓخًح   ػزيهللا حُلَح١ُ؟    ٛي٣و٘خ   ػٖ   أٓؤُٚ   ُْ   ُٔخًح َٓ   ٖٓ  

  ح٧َٓ   ك٢   أهخف إٔ ،     ٧طؤًي   حُؼخ٤ُش   حُـزخٍ   أٓخكَ ا٠ُ  ٫   ُٔخ   ، ! هزِٚ؟ 

  !. ٤ٌٓيس؟ 

  أىًٍض ..  أٗلخ٢ٓ    أٓظَى   ٝهلض..     حُيحٍ   رخد   ػ٘ي   حُٔؼِْ   ُٝؿش   حُظوظ٢٘

  :  هخُض ..  حٍطزخ٢ً 

  .؟ ٓخًح طلَٔ  - 

  طيح١ٍ ..  ٝؿٜٜخ   رَ٘س   ر٣َن   ػٌْ   ػ٠ِ ..  َٓ٘ٝهخً  ..  ؿخكخً    ٢ُ   ريح   ٛٞطٜخ

   : ح٧ٍٝ   ا٠ُ   ػ٢٘٤   أػيص   ٝهي   ُٜخ   هِض .  حُٔطلؤس   ػ٤ٜ٘خ 

ٌٍ    ؿخء٢ٗ  -  ْٞ ــــ ُٓ ..   كَحُ   ٛخكذ     ..  حُٔؼِْ   ٛي٣ن   هزَــَ   ٖٓ   اٗٚ   ٣وٍٞ   ٍَ

  ٓخ   رظ٤ِٔٔٚ   ١خُذ   ًٔخ ..     ٗٔوٜخ   ١ِذ ٢ِ٘ٔٓ ٌٛٙ حُيٍحْٛ ٌٝٛٙ حٌُظذ ٝ

  . ُِٔؼِْ   ٠٠ٓ   ٓخ   ك٢   ُِٓٔض   ًظذ   ٖٓ   طزو٠ 

  !. أٓٔخَءٛخ؟   ُي   ٣ًٌَ   أُْ  - 

ح٤ُ٘خر٤غ   حُ٘زٞس   ٝأػ٬ّ   ح٣ُِ٘ش   ًظخدَ  ر٬ ًًَ    -    ٫ ..  ٝح٤ُٔخٓش   ٝح٩ٓخٓش   َٝ

  . ٝطو٣َزٚ   حُلخٗٞص   ٜٗذ   رؼي   ح٧ٓٔخء   طِي   ٍأ٣ض   أ٢٘ٗ   أطًٌَ 

َْ أٗض هِن؟  -  ُٝ .  

 !إٔ ٣ٌٕٞ ك٢ ح٧َٓ ٤ٌٓيس -

َّ    ك٢  . رخُلٌٍ   ػ٤ِي   ح٧كٞحٍ   ًــُــ

ًَد   ًخٗض ْٞ   ٫   ح٧َٓ   ًؤٕٝ .. ٓخٛٔش ر٘ظَحطٜخ ػ٠ِ ىٍؽ حُِْٔ   طوقُ    ٗــَـ

  :  رِٜلش   ٓؤُظٜخ ..  حٌُظذ   طِي   ػٖ   ُِزلغ   أٜٓخ ٛؼٞى    حؿظ٘ٔض ..  ٣ؼ٤ٜ٘خ 

  . رو٤َ   ط٢ٌٗٞ   إٔ   أٍؿٞ  - 

٣ٜخ   ٍكؼض ََ   :  ا٢ُّ    ٗخظ

  !. أٗخ رو٤َ - 

هخً    أٓخٜٓخ   كَىصُ  ٍَ َٞ    أٗـِص هي   ً٘ض   ٝ   :  حُ٘وٕٞ ػ٤ِٚ   رؼ

 -  ٌٙٛ    ٌٕ   .  ٓٔـي ٍُطٚ ٓئهَحً   ُؿيٍحٕ   ٖٓ   ُي   ٗوِظٜخ   ٗوٞ

  !. ٓٔـي ؿي٣ي  - 

  . ٗؼْ  - 
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  طٌٕٞ   ك٤ٖ   أ٢ٓ   رخرظٔخٓش   حُزخٛظش   حرظٔخٓظٜخ   ًًَط٢٘ ..  أهَٟ   أٍٝحهخً             كَىصُ 

..  هـِش   رؼ٤يحً    حُظلظض ..  ٛللظٚ   ػ٠ِ   ٝؿٜٜخ   ٍأص   ك٤ٖ   ضَٛه   ..  ك٣ِ٘ش 

  :  ٝهخُض 

  . ٌٛح؟   ٗوٖ   َٖٓ  - 

  !. أٗخ  - 

  !. ٓخكَ   أٗض  - 

  !.  ُيِ    ٢ٛ  - 

  ٓٔؼض   ك٤ٖ   ه٬٤ًِ    حرظؼيص ..  حٌُِٔخص   طِي   حٗظِػض   ٝهي   ٓؼ٤يحً    ً٘ض

  :  حٗظزخ٢ٛ   طِلض   هخُض ..  حُيحهَ   ٖٓ   طوظَد   أٜٓخ   هطٞحص 

  !. ُٜٝٗذ   أُكَم   ٓخ   ٟٖٔ   طٌٕٞ   هي ..  حُؼ٘خ٣ٖٝ   طِي   أؿي   ُْ  - 

ًَد   ًِٔخص   طلخٍم   ُْ ..  ؿخَٓس   ٓؼخىس   هِز٢   ٣لَٔ ػيُص  ْٞ ..  ٓٔخٓؼ٢   ٗــَـ

  .  حهظطخكٜخ     كٌخ٣ش   أػَف   إٔ ..  ػخك٤ظٜخ   رؼٞىس   أ٬ًٓ    أٍْٓ 

                                              * * * 

ًَد ك٢ ح٤ُّٞ حُظخ٢ُ ا٠ُ حُلخٗٞص    ْٞ هـِض ك٤ٖ ٍأط٢٘ .. ؿخءط٢٘  ٗــَـ

ُْ ك٢ ٌٓخٕ حُٔؼِْ ٍأ٣ض ػ٤ٕٞ حُلٞح٤ٗض .. حٓظؤض َٓطزٌخً .. أؿِ

ظ٘٘ض حُ٘ٞم هخىٛخ .. أطٞهغ رؤْٜٗ ٣ٜٔ٘ٞٗخ .. ٜخ طْٜٔحُٔـخٍٝس ٝأُٔ٘ظ

ٌٍ ًؼ٤َس طلُِن كَٞم ٍأ٢ٓ.. ا٢َُّ  طٞهؼظٜخ ٓظ٘خه٢٘٘ ػٖ .. هلوض أكٌخ

إ٣ظ٢.. ٗوٕٞ حُزخٍكش َُ ط٤٘ٔض ُٞ .. ظِض طوق ٛخٓظش.. ٝأٜٗخ ك٠َص ُ

.. طليػ٢٘ ػٔخ ٣ئُٜٔخ.. أٜٗخ طٜؼي ػ٠ِ حُؼظزش ُظـِْ ًٔخ ًخٗض طلؼَ

ٜخ حُٔو٢١َٝ حُ٘خكَ .. أػ٘خء ؿ٤خرٜخ طل٢ٌ ٢ُ ٓخ ؿَٟ ُٜخ ُٔ ُْ ٣ؼي ؿٔ

ْٝ  ..  ريح ًؤٗٚ ٠ٗؾ .. ًحى ٛخ  ..  ٗخٟـش أٜٗخ طِزٔض ٓلخطٖ حَٓأس    أَ ٍُ   ٛي

  .  ػ٤ٔن   رُلــِٕ ػ٤٘٤ٜخ طٞك٤خٕ  ٌُٖ  ..  حٓظ٬ءً    أًؼَ   هٞحٜٓخ ..  ٣ٜطوذ 

  :  ٌَٓ٘ٔ   رٜٞص   ٢ُ   هخُض   ..هطؼض أكٌخ١ٍ

  !. حُيحٍ   ك٢   ح٥ٕ   ُيىط٣َ   أ٢ٓ  - 

  . ُٔخًح ح٥ٕ؟  - 

  :  ُظوٍٞ   ه٬٤ًِ    ٛٔظض

  !. أػِْ   ٫  - 
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أٓظٞهلٜخ    إٔ   كٌَص ..  َٜٓ٘كش   حٓظيحٍص ..  ٓؤهُٞٚ   ُٔخ   ط٘ظظَ   ُْ       

َٕ    ه٤٘ضُ  ..  ٌُ٘ٛذ ٣ٞٓخً     .  أؿِوض حُلخٗٞص ٢ً أُلن رٜخ ..  حٍُٞحه٤ٖ   ػ٤ٞ

 .ُٔخًح ُْ ط٘ظظَ؟أٓؤٍ ٗل٢ٔ 

 
َٓص .. هي طٌٕٞ حهظخٍص ٣َ١وخً آهَ.. هطؼض أُهش حُٔٞم ٧ُلن رٜخ

.. ٝهلض أٓخّ رخد حٍُٔٞ حُط٢٘٤ ُِيحٍ.. ًخُٔـٕ٘ٞ ىٕٝ إٔ أؿي ُٜخ أػَحً 

حًظ٘لض ٓخ ك٤ٚ ٖٓ هط١ٞ ٝأٌٗخٍ ًٝؤ٢ٗ أٍحٙ .. طَحؿؼض أطؤَٓ ٝحؿٜظٚ

َٖٓ ٗــَ .. ٛيٟ أؿٞف ٣ظَىى.. ١َهض ٓيهش حُزخد.. ٧ٍٝ َٓس ًَد  ْٞ ـ

.. أٗخٍص رؤٕ أىكغ حُزخد.. ُٞكض ُٜخ ر٤ي١.. أ١ِض ٖٓ ٗخكٌس حُيٍٝ حُؼخ٢ٗ

ػزَص ا٠ُ .. هطٞص ػ٠ِ حُطَهش حُو٤َٜس ٓظلخ٤ٗخً أؿٜخٕ حُ٘ـ٤َحص

ـَِوش ِ حُزخد ٖٓ حُيحهَ.. طؤٛزض ُِو٤خٛخ.. رخد حُيحٍ َٓ َْٓلذ    أٍطذ ..  هؼوؼش 

  ٖٓ   ٣طَ   أٜٓخ   ٝؿٚ   ٜٗقُ    كخؿؤ٢ٗ ..  حُزخد   حٗلظق ..  حرظٔخٓش   أٍُْٓ    ٗل٢ٔ 

   .  حُـ٤َ   رَحثلش   حُٔٔظِؿش   ح١َُٞرش   ٍحثلش ..  حُي٤ِِٛ   ػظٔش 

ًٍَ   أ٬ًٛ  -      ْٞ   ٜٗق   ؿطض   ٝهي ..  حُٞك٤يس   رؼ٤ٜ٘خ اُِـ٢َّ    ٗظَص ..  َؿــ

ؿخص   ٛخػيس   أٓخ٢ٓ   ٓخٍص ..  ٍأٜٓخ   رطَكش   ٝؿٜٜخ  ٍَ   ُْ   رولش   حُِْٔ   َى

  :  أٍىى   ً٘ض   ُٔخًح   أػَف   ٫ ..  أػٜيٛخ 

ـٚ ـٚ ..حُِــَـّ ٍَ حُؼ٤ٞد.. حُِــَـّ  ....هللا.. ٣خ ٓظخ

ٛخ هزَ .. ٝٛٞ ٣َٜؼُي أٓخ٢ٓ.. أٍىىٛخ ًٔخ ًُ٘ض أُٓٔؼٜخ ٖٓ حُٔؼِْ     َُ آه

ََ رؼيس أ٣خّ ك٤ٖ ىػخ٢ٗ ُٔوخرِش  ٛي٣وٚ حُلَح١ُ ٛخكذ  إٔ ٣ُوظـَـــ

ًَد   أّ   طٜز٢ رؼي ٓوظِٚ .. حٌُظذ ْٞ   ٖٓ   طٜيّ   ٓخ   ر٘خء   اػخىس   كٍٞ   ُظليػ٢٘   ٗــَـ

ْٝ  ..  حُلخٗٞص   ؿيٍحٕ    .  أَٜٗف   ػْ   حُيٍحْٛ   ٖٓ   رخُو٤َِ   ٢طٔيٗ   أَ

حُلـَس حُٔظٞٓطش .. ٛؼيص ر٢ ٌٛٙ حَُٔس كظ٠ حُيٍٝ حُؼخ٢ٗ  

.. حُظلظض ٗل١ٞ ٫ٝ ُحُض طـط٢ ٜٗق ٝؿٜٜخ رـطخء ٍأٜٓخ.. ُِـَكظ٤ٖ

ًٝٞٓش حٍُٞم حُظ٢ .. ٤َ٘ٓس رٌلٜخ ا٠ُ رؼٞ حُٔوط١ٞخص حُظ٢ ُْ طُ٘ٔن

 :هخُض ٢ُ .. حُٜٔؾٝأٝح٢ٗ ٓٞحى طل٤٠َ حُٔيحى ٝ.. هُٜض

 !أ٣ٍي إٔ ٗظيحرَ ك٢  -

 ك٤ْ؟
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ٛٔظض ٢ٛٝ .  أٍٟ إٔ  طوٜٚ ٣ٞٓخً ُٔ٘خًٍظ٘خ حُؼَٔ ٛ٘خ ك٢ حُز٤ض - 

ًَد   ٝهلض   ر٤٘ٔخ ..  ٍى١   ط٘ظظَ ..  حُٞك٤يس   رؼ٤ٜ٘خ   ٓزظٔٔش   ا٢َُّ    ط٘ظَ ْٞ   ٗــَـ

  .  رٞحدح٧   أكي   هِقَ  ُظظٞحٍٟ  ..  أٜٓخ   ا٤ُٜخ   حُظلظض ..  ٛخٓظش 

 
كَٛض ػ٠ِ اهلخء كَك٢ رظِي حُلَٛش حُظ٢ ٓظٞكَ ٢ُ ٍإ٣ش 

ًَد ْٞ  .ٗــَـ

ــؼش ػ٠ِ ر٤ض حُٔؼِْ   ُٔ َّ ٣ّٞ ُؿــ كيػض أ٢ٓ رؤ٢ٗ ٓؤَٓ ٛزخَف ًــُــ

.. ُْ طؼِن ػ٢َِّ ر٢٘ء.. ُظوي٣ْ ر٤خٕ ح٧ػٔخٍ حُٔ٘ـِس ه٬ٍ أ٣خّ ح٧ٓزٞع

.. ح٤ٗض هي كُظلضٝإٔ أًؼَ حُلٞ.. ػْ أهزَطٜخ رؤٕ ػَٔ حُلخٗٞص ٣ظلٖٔ

١ٔؤٗظٜخ رؤ٢ٗ أرظؼي ػٖ ىٓخثْ أٛلخد .. ُْ أهزَٛخ رٌُي حٍَُٓٞ

  .حُلٞح٤ٗض

 
٢ً٘ٛٝ .. ًخٕ هِز٢ ٣َهٚ ًِٔخ ًًَص رؤ٢ٗ ٓؤًٕٞ ك٢ ر٤ض حُٔؼِْ   

َٝ ٓظ١َٜ ػخى٣خً .. ٣ؼي حُِلظخص حُظ٢ طوٞى٢ٗ ا٠ُ ٛ٘خى ٍُ إٔ ٣زي أكخٝ

ــؼش طل٢ِ٘ٔ ٓؼ، ُٔ َِّ ُؿـــ أَٛ .. خىس ؿ٤َ ٓظ٘خ٤ٛشك٤ٖ أهَؽ ٛزخف ًــُــ

َِّ َٓس.. ٓظِٜلخً  طزلغ .. أٛؼُي هِلٜخ.. ٣ُلظق حُزخد ُظلخؿج٢٘ أٜٓخ ك٢ ًــُــ

ًَد ْٞ ٢ٌُ٘ ٫ .. ٣٘ظلٞ ؿٔي١ ٗٞهخً ُٔٔخع ٛٞطٜخ.. ػ٤٘خ١َ ػٖ ٗــَـ

 .أٍحٛخ

هَؿض : أٓؤٍ أٜٓخ حُظ٢ ط٘خ٢ًٍ٘ اٗـخُ ٓخ طَحًْ.. أَٛ ك٬ أؿيٛخ    

 .ٌُٜ٘خ ٫ طؼٞى!. ُو٠خء رؼٞ ح٧ػٔخٍ ٝٓظؼٞى

 

٣لٞف ٌٟٗ ٍحثلش .. أٜٓخ ٫ طلخٍه٢٘.. أكخٍٝ إٔ أؿي ُلخُظٜخ أؿٞرش 

طظؼٔي إٔ طٌٕٞ ػ٤ٜ٘خ حُـخثَس ك٢ .. ُْ طؼي طـط٢ َٜٗق ٝؿٜٜخ.. ٤ًُش

ََ ٗؼَٛخ.. حُـخٗذ ح٥هَ َُ ؿيحث ط٘ؼ٢٘ .. طظليع رٜٞص ٛخْٓ.. طـُــظٜ

ٔي ٢ُ ٝػخَء ط.. ُظِظو٢ رؼٞ ح٧ٍٝحم ٓٔؼ٘شً ك٢ ارَحُ ١َحٝس ؿٜٔٔخ

ٛخ أٓخّ ػ٢٘٤َّ  ٍَ ُٜٓخ.. حُوٜٞس ىحُلشً ٛي َُ ُظِلل٢٘ أٗلخ طؼظَٜ ًل٢ .. طٔظي٣

ُْ ك٢ ى٫ٍ.. ٍحؿ٤ش إٔ أٗخًٍٜخ حُطؼخّ طلخؿج٢٘ ػ٘ي كظق حُزخد ٝهي .. طزظٔ
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طٔلز٢٘ .. طٔي ٣يٛخ ٜٓخكلش.. ً٘لض ػٖ ٗؼَٛخ ح٧ٓٞى حُط٣َٞ

  .  ٣ي١   طظَىَ    إٔ   ىٕٝ   حُؼخ٢ٗ   حُيٍٝ   ٛؼٞىحً كظ٠

 
    ً ًَد طظَٜ ..أؿِْ ٓٔظـ٤ؼخ ْٞ ََّ ٗــَـ أُٜٗٔي .. ٫ أكي.. أٍٛق حُٔٔغ َػـــ

ح٧َٓ ٣َحٝى٢ٗ رؤٕ .. أكخٍٝ إٔ أَٛد رظل١َ٤ٌ.. رٔخ ر٤ٖ ٣ي١ ٖٓ ػَٔ

ًَد ٓظظَٜ ػ٤ِ٘خ ْٞ ػٖ .. أط٘ٞم إٔ أكيػٜخ ػٖ هِن ٣ؼظ٢َٜٗ.. ٗــَـ

ٝػٖ .. إٔ طليػ٢٘ ػٔخ ٣ؼٜق رٜخ.. أطٞهغ ٓٔخع ٛٞطٜخ.. ٓ٘خػ١َ

  طٞىػ٢٘ ..  كٞح٢ٓ   ػ٢َِّ    ط٨ٔ   أٜٓخ   ٌُٜ٘خ ..  ُِظول٢   ٝؿ٘ٞكٜخ   َٓ ٛٔظٜخ

  .  ى٫ٍ   ك٢   ٜٓخكلشً  

 
ٍَ ح٧ٓزٞع.. أَُٜٗف ًٝلخ١ طل٬ٕٔ ٍحثلش ٣ي٣ٜخ   َُ ١ٞح َٛ : أكٌ

ُٔخًح ٣ظ٠ٗ٬ ػٖ .. ٓخًح ػ٢َِّ كؼِٚ؟ ..ُٔخًح أطٞح١ؤ ٓؼٜخ؟.. طوظز٢َٗ؟

ًَد.. حُٔؼِْ: ٓو٤ِظ٢ ْٞ ٍٗش .. ٍحثلظٜخ.. ا٫ ٢ٛ ٫ٝ طزو٠.. أ٢ٓ.. ٗــَـ

ر٣َن حَُؿزش ك٢ .. اػخٍس كًَخص ؿٔيٛخ.. طـ٘ؾ ٛٞطٜخ.. ٟلٌظٜخ

     ػ٤ٜ٘خ

                                         * * * 

ًَد   طول٢   أ٤١ن   أػي   ُْ ..  ر٢   ٣لظي   رٔخ   ٛي١ٍ   ٟخم    ْٞ   ٫ٝ ..  ٗــَـ

  .  أٜٓخ   ٓوخر٬ص 

.. ُْ أطـٚ ا٠ُ ىحٍ حُٔؼِْ..  هَؿض ٖٓ ر٤ظ٘خ.. شك٢ ٛزخف طِي حُـٔؼ

َٓص رخطـخٙ .. طٞؿٜض ٛخٍرخً .. ىكؼض ٗل٢ٔ رخ٤َُٔ ػٌْ حُط٣َن

هز٤َ . أ٣ٖ حُٔلَ؟: ٝٗيحٌء ريحه٢ِ ٣َىى.. أهُِذ أكٌخ١ٍ.. حُـزخٍ حُو٣َزش

. أ٣ٖ ً٘ض؟: كخؿؤط٢٘ أ٢ٓ رٔئحُٜخ .. ؿَٝد حُْ٘ٔ  ػيص ا٠ُ ر٤ظ٘خ

ُٔخًح : ٝحِٛض طٔخإ٫طٜخ..ُْ طؼط٢٘ ٗلٔخً .. ؿٔؼض ًِٔخط٢ ٧ٍى ػ٤ِٜخ

حُظ٢ ً٘ض " ًؼخىطي"أُـٔظ٢٘ ٓلَىس . ُْ طٌٛذ ًؼخىطي ا٠ُ ر٤ض حُٔؼِْ؟

كخُٝض إٔ أػ٤َي .. أ١ٞٗ ٗطوٜخ ٟٖٔ ًِٔخص ريأص أٍطزٜخ ٢ً أِِٟٜخ رٜخ

ًَد ٝأٜٓخ :ٝحِٛض ٢ٛ.. طَط٤ذ ًِٔخط٢ ْٞ ظ٘ظخ رؤٕ ٓخ .. ؿخءص ٗــَـ

َى ػٖ حٌُٛخد ا٤ُٜ ََ ـ .. ٛظِٔض ُ٘ل٢ٔ ك٣ِ٘خً . ٔخ ٛٞ حَُٔٝ أهــَـّ

ًَد طؤط٢ ا٢َُّ  ْٞ أك٢ ح٧َٓ  ٤ًق طؤط٢ ٝٛ٘خى طظول٠ ؟.. ا٠ُ ر٤ظ٘خ.. ٗــَـ
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ََ .. أهل٤ض حٍطزخ٢ً.. ؿ٤ع ٣ـظخك٢٘!.  ٢ٗء ٫ أكٜٔٚ ُْ ط٠ق أ٢ٓ ؿ٤

٣لَه٢٘ ٌٗٞم إٔ أٓؤُٜخ ػٔخ .. ٓٞحِٛش حٗ٘ـخُٜخ رٔخ ر٤ٖ ٣ي٣ٜخ.. ٓخ هخُض

ًَد ْٞ َٛ .. أّ إٔ حُلِٕ ٣َ٘ٗوٜخ؟.. َ ًخٗض َٓكشٛ.. ٍأطٚ ك٢ ٗــَـ

ـِض   ٢ٌُ٘ !.  هخُض؟   ٓخًح ..  حرظٔٔض َٛ  ..  طليػض ا٤ُٜخ   .  حُٜٔض   ك٠ــَـّ

 
ًَد طوق أٓخّ    ْٞ ك٢ ح٤ُّٞ حُظخ٢ُ ٗؼَص روِز٢ ٣ٔو٢ ك٤ٖ ٍأ٣ض أّ ٗــَـ

َُِٔس حُؼخ٤ٗش أٍحٛخ طؤط٢ ا٠ُ .. ًخٕ حُٞهض ٓزٌَحً .. حُلخٗٞص ط٘ظظَ هي٢ٓٝ

٫ ُحُض أرٞحد .. طويٓض ٗلٞٛخ.. ُٔلظ٢٘.. حُلخٗٞص ٌٓ٘ ػِٔض ك٤ٚ

  :كيػظ٢٘ رخهظ٠خد.. ٝهلُض أٓخٜٓخ.. حُلٞح٤ٗض ٓـِوش 

ٌَ    ٛ٘خى  -    !. ا٤ُي   رٚ   حُلي٣غَ    أ٣ٍيُ    أٓ

 -   ٍُ ١َ   ػٖ   أػظٌ ُٞ    ٗـِظ٢٘ ..  رخ٧ْٓ   طؤهُّ   !. حُلخٗٞص   أػٔخٍ   رؼ

  !. ٓ٘٘ظظَى  - 

 
، ك٤ٖ ً٘ض أكظق حُزخد ٍٕ ٛٞطٜخ ٢ٛٝ طوٍٞ  ٓ٘٘ظظَى.. حَٜٗكض  

ًَد؟  َٛ ػَكض .. ُْٝ طوَ ٓؤٗظظَى ْٞ ٓخًح طوٜي؟ َٛ طؼ٢٘ ٢ٛ ٝٗــَـ

 ..أكِٔٚ ًُ٘ٞد ٖٓ أكخ٤ْٓ؟ ١ٞحٍ حُٞهض ظَ طل١َ٤ٌ ٓ٘ظظخً رٔخ 

َْ ٫ أًٛذ؟!!. ُٖ أًٛذ.. طظـخًر٢٘ ٗٞحُُع ٓظ٘خه٠ش أٗخ أػَف ٓخ . ُِٝ

َّْ .. ٓؤكيػٜخ.. ٓؤٛخٍُكٜخ ر٤٠و٢ ٖٓ طَٜكخطٜخ.. ط٣َي ٌُٖ َػــــ

ًَد ر٤ٖ ؿٞحٗل٢..  ٓؤكيػٜخ؟ ْٞ ٢ٛ أٜٓخ .. ٓؤكيػٜخ رٔخ أكِٔٚ ُ٘ــَـ

ٗؼْ ٓؤطويّ .. ك٤ٞٓخً ٓؤطويّ ُطِذ حُِٝحؽ ٜٓ٘خ.. ُي ٣ٝـذ إٔ طؼَف ً

ُٔخًح أهل٢ ٓ٘خػ١َ؟ ٓؤهٍٞ ُٜخ رؤ٢ٗ أهيٍٛخ .. رطِذ ًُي ٜٓ٘خ

 ً .. ٗؼْ ًخرٖ طـخَٙ أٓٚ.. ٝأ٢ٗ ٓؤظَ ٓٔخػيحً ُٜخ.. ٝأكظَٜٓخ ًؤ٢ٓ طٔخٓخ

.. ٓؤكيػٜخ رؤ٢ٗ ٓؤظَ ٝك٤خً ُِٔؼِْ.. ٝٓظٌٕٞ ٓؼ٤يسً رٌُي.. ٢ٛ ُٖ طٔخٗغ

ٗؼْ .. حُ٘وٖ.. كٖ ٍْٓ ح٧كَف.. ١ٌُ ػ٢ِّ٘ٔ حُٞكخءًُي ح٩ٗٔخٕ ح

ٖٓ .. ٓظٌٕٞ كظٔخً ٓؼ٤يسً ٩ػ٬ٕ ٝكخث٢ ٌُُي حُٔؼِْ حَُحثغ.. ٓؤكيػٜخ

٘خ إٔ ٌٕٗٞ ٓـخ٣َ٣ٖ ٌَ .. ٗؼْ ٓؤًٛذ ا٤ُٜخ ُٖٝ أطَىى.. ػَِّٔ كخُٔٞحَؿٜش ه٤

  .ٖٓ حَُٜٝد

 ________________   
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ٜيٍ حُؤخٓش ح١ٌُ ٣َٔد أهٌ ٍث٤ْ حُِـ٘ش ح٤٘ٓ٧ش ٣ِٞف ٓؼَكظٚ رٔ

ٝإٔ ػ٠ِ ًُي حُٞح١ت  إٔ ٣ظلَٔ ٓٔئ٤ُٝش  .. حُظوخ٣ٍَ ٖٓ ىحهَ حُيحٍ

 .أكؼخُٚ

ٌّ كظ٠ ك٠َ ٍث٤ْ ؿٜخُ أٖٓ حُيُٝش ٣ُِخٍس حُيحٍ ٝح٫ؿظٔخع   ُْ طَٔ أ٣خ

ٝهخٍ اٗٚ ُٖ .. طليع ا٤ُ٘خ رٔلَىحص ٫طوِٞ ٖٓ حُظٜي٣ي ٝحُٞػ٤ي.. ر٘خ

َْ رؼَي ح٤ُّٞ ََ ػِ ..٣َك فَ  ..  ٠ أكيُٖٝ ٣ظٔظ َّٞ ..  ح٧ٓخٗش   ٣وٕٞ   ٖٓ   رؤٕ   ُٝ

َّ    ًخٕ ..  ًُي  ٗظخثؾ   إٔ ٣ظلَٔ  ػ٤ِٚ  ًٖٔ    ح٥هَ   ا٠ُ   ٣٘ظَ   ٤َُٓ   ًــُــ

  .      طٜٔش ػٖ ٗلٔٚ  ٣ٔو٢ 

ٖٓ ٣٘وٌ "هَأُص رؼي أ٣خّ ٓخ َٗ٘طٚ اكيٟ حُٜلق ح٤ِٛ٧ش ٓوخ٫ً رؼ٘ٞحٕ 

أرٞ )ًخٕ حُٔوخٍ طلض ا٠ٓخء " ٓوط١ٞخص ح٤ُٖٔ ٖٓ ٓظ٘ل١ٌ حُيُٝش

أػوزٚ ِِٓٔش ٓوخ٫ص ك٢ أػيحى ٓظ٬كوش ُظِي حُٜل٤لش ..( ٤َٜٓ

حُٔوط١ٞخص ح٤٘ٔ٤ُش حُ٘خىٍس ك٢ ٜٓذ "ػ٘خ٣ٖٝ رؼ٠ٜخ .. ح٧ٓزٞػ٤ش

ًٔخ هَأص  ".. وظ٤٘خص ىحٍ حُٔوط١ٞخص ٗٔن ٓوِيسٓ"ٝآهَ .. "ح٣َُق

ٝػٖ  ٗو٤ٜش ٓظ٘لٌس ..  ٓوخ٫ً ٫كوخً كٍٞ حَُٜحع ر٤ٖ أػ٠خء حُِـخٕ

 .ٝٝػي حُوَحء رل٠ق ح٣ُِٔي ك٢ ٓوخ٫ص طخ٤ُش.. طظلٌْ  رظِي حُِـخٕ
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جُ  ِٗ    ٌِــزَّ ـ َـّ  اٌٍــ

 
 

.. أٌٓٔض رٌل٢.. ٛخكلظٜخ.. ٓيَّص ٣َيٛخ.. ػ٤ٜ٘خ طزظْٔ رٜلخء ؿ٣َذ

أٝ أٜٗخ ٖٓ حُ٘ٔخء حُِٞحط٢ طظٔخ٠ٛ ..طزيٝ أٛـَ ٖٓ ٜٓ٘خ.. ٌٟٗ ػطَ

ؿِٔض ك٤ُغ أؿِْ  ..حُوـَ ٣ٔلو٢٘.. َٜٛص أٛخرؼ٢..  أػٔخٍٖٛ

َىٝحس حُٔيحى ا٠ُ .. طوض حُ٘ٔن.. أػٔيس حٍُٞم.. ٢ٓٝ أىٝحص حُؼَٔ

.. ػظ٢أٓظـُٔغ ٗـخ ..أكٌَ رٔخ ٓؤهُٞٚ ُٜخ.. ؿَحد ح٤َُحع.. ٢٘٤ٔ٣

ػخىص طلَٔ ٝػخء حُوٜٞس ٝحُوزِ .. أٓظل٠َ حُٔؼِْ.. ًِٔخط٢.. أكٌخ١ٍ

طلٞٛض .. حٓظـٔؼض كٞح٢ٓ.. طزظْٔ ك٢ ٬١ٝس ٓؼ٤َس.. طلـَ ك٢ُٞ

ًَد ْٞ ُٝٔخًح ٫ طل٠َ .. ٓٔظ٬ًٜ كي٣ؼ٢ رٔئحٍ ػٖ ٛلش ٗــَـ

ًَد: هخُض. ُٔ٘خًٍظ٘خ؟ ْٞ  .. ًِٔخطٜخ   ٛيٓظ٢٘ !!.  ٣٘ـِٜخ   ٝٓخ   ىػي ٖٓ ٗــَـ

ًَد؟   ٖٓ   ط٣َي   ٓخًح: ُْ طيع ٢ُ ٓـخ٫ً ٝحِٛض ٢ٛ  ْٞ   إٔ   أ٣ٍيى  .   ٗــَـ

  ػَكظ٘خ   رؤٗي   طوٍٞ   هي !.  ٤ٗجخً    ػ٘خ   طؼَف   ٫   أٗض ..  طٔٔؼ٢٘  ح٤ُّٞ كلٔذ 

أٝ كظ٠ ..  ٓخًح طؼَف ػ٢٘ !ػ٘ٚ؟   طؼَف   ٓخًح ..  ٛؼٜؼش ..  ٤ٖ٘ٓ   ٌٓ٘ 

ًَد حُظ٢ أٍحى ػٖ  ْٞ   .  ٓ٘٘ـ٬ً رٜخ؟ ٗــَـ

 
أٝ أٜٗخ .. ػَكض ٖٓ ٛٞطٜخ حُؼخ٢ُ ٢ٛٝ طليػ٢٘ إٔ ٫ أكي ٓٞحٗخ    

. ٓخًح طؼَف ػ٢٘؟: "ٝحِٛض ٬ًٜٓخ.. ُْ طظَى ٢ُ ٓٔخكش َُِى.. ُؿ٘ض

ًْ طويٍ .  ٝأٗخ أهيٍ اه٬ٛي.. ٛل٤ق أٗض طؼَٔ ٓؼ٘خ ٌٓ٘ ً٘ض ٛـ٤َحً 

طِٝؽ .. أطؼَف إٔ ٛؼٜؼش طِٝؽ هز٢ِ ػيس ٗٔخء. ٓ٘ٞحص ػ١َٔ؟

.. حَُحرؼش ٝحُوخٓٔش.. ػْ.. كخُؼخُؼش.. ػْ حُؼخ٤ٗش ..ؼي ك٤ٖح٠ُٝ٧ ١ِٝوٜخ ر

َْ حىػٞى ا٠ُ ر٤ظ٢؟ ٝ ُٔخًح أطليع ا٤ُي ػٖ ًَ .. ٌٌٝٛح ٓظظٔخءٍ ُ

ر٢ ٍؿزش .. ٌُٖ أٗخ ٖٓ ٣ٜٜٔخ إٔ طؼَف أٗض.. ٝٓخ ٣ٜٔي إٔ طٔٔغ. ًُي؟

  إٔ أك٢ٌ 

_________________ 
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  ظِٔش   طوزغ   ك٤غ   حٌُٔظذ   ًُي     أطؤَٓ   ٝهلض.. هزَ إٔ ٗزيأ رؤػٔخُ٘خ 

ـٚ  كظلض حُيٍؽ ٤ُطٔجٖ ..  ٓٞحهؼْٜ   ٣ؤهٌٕٝ   ْٝٛ   حُـ٤ٔغ   ٍحهزض ..  حُِــَـّ

ٝأٗخ أطل٤ٖ كَٛش .. حٗ٘ـِض ك٢ أػٔخٍ حُلَٜ.. هِز٢ ُٞؿٞىٛخ 

ٝرخُلؼَ ٝؿيص كَٛش حٓظَحكش .. حٜٗٔخًْٜ كظ٠ أػٞى ُٔوط١ٞظ٢

 .هَحءط٢ ٝحُِٛض .. ٣ٝض ؿخٗزخ حِٗ  ..     حُيٍؽ   كظلض ... َٗد حُ٘خ١

 

 

ٝأػَف رؤٕ .. أٝ إٔ ٣ٌٕٞ ؿ٤َ ًُي..هي أٗؼَ رَحكش رؼي ًُي.. ُي

ْٝ  ..  ريحهِي طٔخإ٫ص   أظٖ   ٌٌٛح   أَ

ُٔخًح ١ِن ٛؼٜؼش .. ىػ٢٘ أٟغ ح٧ٓجِش ٝأؿ٤ذ ػ٤ِٜخ..أٓٔؼ٢٘ اًحً 

َّ ٗٔخثٚ ٝحٓظزوخ٢ٗ؟ ُْٝ أًٖ هي ..طِٝؽ ر٢..  ٢ٜ٘ٔ٣ إٔ طؼَف أٗض !ًــُــ

ُْٝ أًٖ أػَف ٖٓ حُل٤خس ا٫ أ٢ٗ ُٝؿش ٓؼَ .. طـخُٝص حُؼخ٤ٗش ػَ٘س

ػَكظ٢٘ ٤ًق ٣ـذ إٔ أطَٜف  ..أٝٛظ٢٘ أ٢ٓ رطخػظٚ .. ًَ حُ٘ٔخء

َُّ ٓخ ٛٞ ٣ٌٌُ ٣خ ر٤٘ظ٢ أُٝٚ ٓئُْ ك٬ : "هخُض ٢ُ.. ٢ً أًٔذ ٍٟخٙ ً

 !".طوخك٢

ً .. ًخٕ ػطٞكخً ٓؼ٢ ًخٕ      َأ طؼِٔض ػ٠ِ ٣ي٣ٚ إٔ أه.. ٛزٍٞحً .. ٣ًَٔخ

.. ًخٕ هز٤َحً رلٖ حُٔظؼش.. طؼِٔض ٍْٓ حُلَف ٝٛ٘خػش حٌُظخد.. ٝأًظذ

٧ًظ٘ق أ٢٘ٗ أ٤َٓس ٓخ ػ٢ِ٘ٔ ا٣خٙ .. ػَكُض ػ٠ِ ٣ي٣ٚ ٤ًق إًٔٞ أٗؼ٠

ًخٕ ػ٢َِّ إٔ أٗـذ ُٚ ٝإٔ أػزض كلُٞظٚ ٝا٫ .. ٝإٔ حُٔؼَكش ٗوخء.. 

ك٤ٖ حٛظي٣ض .. ٫ أى١ٍ ٤ًق طـخُٝص ١لُٞظ٢.. ك١َ٤ٜٔ ًٔخروخط٢

َٕ ٢ُ ١لِشا٠ُ أ ًَد.. ٕ طٌٞ ْٞ حُـ٤ٔغ ٣ؼِْ رؤٗٚ ُْ ٣ٌٖ .. ًٝخٗض ٗــَـ

ََ حُؼ٬هخص .. ٫ٝ ٢ُ.. ٓوِٜخً ُِٝؿخطٚ حُٔخروخص ٝأٗٚ ًخٕ ًؼ٤

ٌُٖ ٣ٌٔ٘ي إٔ طٔؤٍ !!. أٗخ ػ٠ِ ٣و٤ٖ ٖٓ أٗي طٌٌر٢٘ ح٥ٕ.. رخُ٘ٔٞحٕ

ََ طِي حُو٤خٗخص، ٗؼْ ٣خث٤َ!. أٓي أطؼَف ُٔخًح ًخٕ ..!!. ٢ٛ طؼَف ٓؼ

ًخٕ رٌُي  ٣يحكغ ػٖ . رَ ٣ٝظلخهَ رٌُي؟.. ٕٞ ُٝؿخطٚٛؼٜؼش ٣و

ػ٤ٕٞ حُ٘خّ ٝؿِْٔٛ ًخٕ  ٣ٌرلٚ ًٔخ .. ٍؿُٞظٚ رظِي حُؼ٬هخص ٫ أًؼَ 

ه٤خٗخطٚ طِي طؼ٤ي ُٚ .. ٣ٜٔٚ إٔ ٣ظليع حُ٘خّ ػٖ ػ٬هخطٚ..  ٣ٌُرق حُط٤َ

ٝرٞؿٞى .. ٝرؤٕ ػيّ ح٩ٗـخد اٗٔخ ٣ؼٞى ُِٝؿخطٚ حُؼٞحهَ.. حُؼوش أٓخْٜٓ
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 ْٞ ً٘ض .. حكظل٠ ر٢ ًؤّ ٍُٜ٘ٞ.. ًَد أٌٓظض ح٧كٞحٙ حُظ٢ ططؼٖ ك٤ٚ ٗــَـ

ُْ أىٍى رؤٕ حُو٤خٗش أٓٔض  ك٢ ىٓٚ ٫ٝ  ..أػظوي أٗٚ ٤ٌٓق ػٖ ه٤خٗخطٚ

 .٣َٟ ٗلٔٚ ا٫ ك٤ٜخ

 

أُٛٔض أٓخٜٖٓ  ..أطؼٌد ك٤ٖ أٓٔغ ْٛٔ حُ٘ٔخء ٣ؼيىٕ أٓٔخَء ؿٞح٤ٗٚ 

َ رٚ حُلخٍ ا٠ُ ٝٛ.. ٓغ طويٓٚ ك٢ حُؼَٔ أهٌص هيٍحطٚ طظ٘خهٚ.. ٤ًُِش

َ ٤ُخ٢ُ ًٌٝح كَح٢ٗ ـْ ٧ػ٤ٖ ٓؼٚ ػٌحَد ٓخ ػ٢ِ٘ٔ ا٣خٙ كظ٠ حُِلظش .. ٛ

.!   
  أٜٗخ   ػ٠ِ   ُي   ١٬ٓلظ٢   ا٠ُ   ط٘ظَ   ٝهي .  رٌٜح؟   أكيػي   ُٔخًح ..  طظٔخءٍ   هي     

  !!.   ٌٌٛح   ا٢َُّ    ط٘ظَ   ٫ ٝأهٍٞ ُي  ..  ُٚ   ه٤خٗش 

..  َٓطزٌخً    ٠ٜٗضُ  ..  ٛٞصٌ    ُزٌخثٜخ   ٣ٌٖ   ُْ ..  طيٓغ   ٝػ٤ٜ٘خ   ٛٔظض   

ٓٔخ ٓٔؼض    ٫ًٌٞٛٓ  ..  ٛخٍرخً    هَؿض ..  حُيحٍ   ىٍؿخص ا٠ُ   رٜيٝء   حٗٔلزض 

 ؟ كؼِٚ   ػ٢َِّ    ٓخ :  ٗل٢ٔ   أٓؤٍ ..  رٌخثٜخ   كَهش   ٖٝٓ

  

ْٝ ٢َِ٘ٓ٣ ٩ٗـخُ ر.. ًخٕ حُٔؼِْ ٣ٜطلز٢٘ ا٠ُ ىحٍٙ  ؼٞ ح٧ػٔخٍ أَ

ه٬٤ًِ ٓخ .. طظلَى ىٕٝ إٔ طؼ٤َ ح٫ٛظٔخّ.. أؿيٛخ َىٝٓخً ٓٔظ٤ٌ٘ش.. ٛ٘خى

ٛخ طَكغ ٛٞطٜخ ٣ٞٓخً .. ً٘ض أٓٔغ ٛٞطٜخ ٍَ ٛخ طؤط٢ ا٠ُ .. ُْ أ ٍَ ُْٝ أ

ــٖ ًخٕ ٛٞطٜخ ٣ـٌد ح٧ٓٔخع.. حُٔٞم  َٓ ًَد  ْٞ ك٠ٍٞٛخ .. ٗــَـ

  .  هي١ٍ   ٛخ أػظويُ    ُضُ   ٫ٝ ..  ٗـِظ٢٘ ًٗٞد ٖٓ  ..  طُِلض ح٫ٗظزخٙ.. حُو١ٞ

َُ إٔ ٣ٌٕٞ حُٔؼِْ  ًٔخ ٝٛلظٚ؟ َى حُ٘ٔخء !. أ٣ُـؼوــَـ ٓخً طَىُّ ْٞ ُْ أُلع ٣ــَـ

أ٣ؼوَ أٗٚ ًخٕ ٣ٌٛذ ا٤ُٜٖ ٤ُِظو٢ .. ُْٝ أْٓٔغ طلخهَٙ  .. ػ٠ِ كخٗٞطٚ

ٜٗلظ٢٘ إٔ أط٤وٖ .. أّ إٔ ًُي هزَ حُظلخه٢ رويٓظٚ.. رٜٖ ك٢ ر٤ٞطٜٖ؟

هي ..  أّ أٜٗخ طؼ٢٘  حُي٤ٓٔش. َ طِي ح٧هزخٍ؟ٖٓ أ٣ٖ ٢ٓ٧ رٔؼ.. ٖٓ أ٢ٓ

 ٍَ ُّ أهزخ طٌٕٞ أ٢ٓ ٓٔؼض ٓخ ٣وخٍ ػٖ حُٔؼِْ ٓؼِٔخ ٣ٜطخى حُ٘خ

َْ َُْ طليػ٢٘ أ٢ٓ رٌُي؟.. رؼ٠ْٜ؟ ُِ.  

 
.. كخُٝض ٬ٓهخطٜخ.. ًخٕ أٓخ٢ٓ إٔ أطلَٟ ٫ٝ أكي ؿ٤َ ًٗٞد    

ٛخ طوَؽ.. طَٛيص ُٜخ ك٢ ؿ٤َ أ٣خّ حُـٔؼش هخٍؽ ىحٍْٛ ٍَ ُْ  ..ُْ أ
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ًخٗض أ٢ٓ .. أكٌَ ك٢ ٓخ ٣ـ١َ.. ُحىص ك٤َط٢.. أؿَإ ػ٠ِ ١َم حُزخد

كخ٢ٗ ََ َٓ أُٖ ط٢ٌِ٘ٔ .. ُْ طؼي ًٔخ ً٘ض ٣خ ر٢٘: طٔؤ٢ُ٘.. ٛٔظ٢.. طَهذ 

ًَد   طٜخْٓ   أرؼؼٜخ   إٔ ..  ُٜخ   أرٞفَ    إٔ   ك٢   كٌَص  .ػٔخ ٣٘ـِي؟ ْٞ   ٗــَـ

  ك٠ِض   ٢ٌُ٘ ..  حُٔؼِْ   ُٝؿش   رٚ   كيػظ٢٘   ٓخ   كٍٞ   أٓؤُٜخ   إٔ ..  ر٘ٞه٢ 

  . ٝكظ٠ ٫ طٌظ٘ق ٓخ أٗخ ك٤ٚ ػخُن..  حُظ٣َُّـــغ 

ؼش   ٛزخفَ    ًٛزض   ًؼخىط٢    ُٔ ـُ ٍَ  ..  حُ   أٍٟ   إٔ   أط٠٘ٔ   حُط٣َن   ١ٞح

ًَد  ْٞ   ٓظؤُٔخً    ً٘ض ..  ا٤ُٜخ   أٓظٔغ   إٔ ..  ُِلي٣غ   ٝهظخً    طٔ٘ل٢٘   إٔ ..  ٗــَـ

  .  طِي   ىٓٞػٜخ .. ٗٞحكٜخ ..  ى٫ُٜخ ..  أٜٓخ   ِٔخصً   ُٜيٟ 

أٝ .. ًخٗض ٍرش حُؼ٤ٖ حُؼخٗوش ك٢ ًُي ح٤ُّٞ ط٘ظظ٢َٗ هِق رخد حُيحٍ

ه٘ؼ٣ََس َٓص ك٢ ؿٔي١ هزَ إٔ طظَٜ كخَٓس .. أ٢٘ٗ ظ٘٘ض ًُي

.. أٛخرؼ٢ طظؼَُم ك٢ ًلٜخ.. طَىىص رخُيهٍٞ.. ح٬ُٔرْ ػٖ ًٍحػ٤ٜخ

َُ ى٢ٓ ٣ْٜ ٓٔخٓؼ٢ ط٘ظَ ا٠ُ ػ٢٘٤ .. هل٘خ ٓظوخر٤ِٖٝ.. ٛي٣

ًَد ك٢ ٓلَحد حُٔٔـي.. ًخُٔٔلٍٞس ْٞ .. ًًَط٢٘ طِي حُ٘ظَحص ر٤ّٞ ٗــَـ

.. هِٜض ٣ي١ ٖٓ ر٤ٖ ٣ي٣ٜخ.. حٍطؼٖ ٝؿ٢ٜ ٖٓ كٌَس إٔ طوز٢ِ٘

ك٢ .. أٓؤٍ ٗل٢ٔ ا٠ُ أ٣ٖ حَُٜٝد.. هطٞص ٛخػيحً ٢ٛٝ ط٬كو٢٘

ًخٗض طِٜغ .. ُكـَس حُيٍٝ حُؼخ٢ٗ ؿُِٔض ك٢ ٌٓخ٢ٗ أٓخّ أًٞحّ حٍُٞم

ًخٗض ر٤٘٘خ . ُوي هطؼض أٗلخ٢ٓ : هخُض رٜٞص ١َٝد.. ًٔخ ُٞ ً٘خ ِٗؼذ

َٔٚ.. أًٞحّ حٍُٞم ٢ٛ حَُٔس ح٠ُٝ٧ حُظ٢ أطؤَٓ .. ٛٔظض ًٖٔ ٣ؼخطذ ٗل

طِٞى ٗلظ٤ٜخ .. رَ٘س ٝؿٜٜخ أًؼَ ٠ٗخٍس.. طزيٝ حَٓأس ؿ٣َزش.. ٬ٓٓلٜخ

حُـخثَس ريص  ػ٤ٜ٘خ.. رَم ٣ؼزَ ٓـخ١ٍَ ى٢ٓ.. طٜطيّ ٗظَطٜخ رؼ٢٘٤.. 

طـظخُ أكن حُٜٔض رؼزخص ٝطليػ٢٘ .. أكخٍٝ طلخى١ ٗظَطٜخ.. أهَ هزلخً 

  :رظٞىى ٌَٓ٘ٔ

  ػيّ   ُٔـَى   طٔٞص   ٫   حُلو٤وش ٌُٖ   ..  ُٜؼٜؼش   ٓلزظي   ُػٔن   أػَفُ    -    

ْٝ    ٬ٓى   ٛٞ   ٖٓ   ٓ٘خ   ٤ُْ " ٣ٞٓخً    ٢ُ   هخٍ ..  رٜخ   ٓؼَكظ٘خ  ".  ٓطِن   ٤ٗطخٕ   أَ

  .  حٌُؼ٤َ   ػِّٔي   ًٔخ   ٓ٘ٚ   طؼِٔض 

ِٕ ػَ٘سَ ٓ٘شً ٝأٗخ أٗٔن     ُٔخًح .. أٗظ٢ٜ ٖٓ ًظخد ٧ريأ رآهَ.. ػٔخ

ٝأٗخ ٝأٗض ٗؼِْ إٔ  أًؼَ أٛلخد . ػ٢ِ٘ٔ ٛؼٜؼش حُوَحءس ٝحٌُظخرش؟

حُلٞح٤ٗض ٣ٔظِٕٔٞ ٓخ ٣ِْٜٜ ٖٓ ًظذ ٤ُُٞػٞٛخ  ػ٠ِ حُُ٘ٔخم 
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ـيٝٛخٝػ٠ِ حُلخر٤ٌٖ .. ٤ُ٘ٔوٞٛخ ِــِـّ ـَ ٌٌٝٛح رو٤ش .. ٤ُلزٌٞٛخ ٣ُٝ

 .ح٧ػٔخٍ

ٝأٗٚ ًخٕ .. ٣ـُٞ إٔ ٛؼٜؼش ًخٕ ٣لخكع ػ٠ِ أَٓحٍ طِي حٌُظذ

 .ٌُٖ ٓخ ٢ٜ٘ٔ٣ ٢ٛ ك٤خط٢.. ٓوِٜخ ٌُٔٛزٚ ٤ُيكغ ػٖٔ  ًُي ك٤خطٚ

يٍحٕ   ـُ ىٝحٓش .. ٝأٗخ أػ٤ٖ ٧ًؼَ ٖٓ ػٔخ٢َٗ ػَ٘سَ ٓ٘شً أ٤َٓس ٌٛٙ حُ

أؿزطٜٖ  ..طؼ٤٘ٚ حُ٘ٔخء ٖٓ ٗوخء حُٔؼَكشأػ٤ٖ ٓخ ٫ .. حُ٘ٔن ٫ طظٞهق

رَ أٗٚ أٝؿَ ك٢ طؼ٢ٔ٤ِ ِٓحؿٚ  ٝ ُْ ٣ٌظِق   رٌُي رَ .. ػ٠ِ ٗؼ٤ْ حُـَٜ

ظؼش حُلَحٕ ُٓ ُْ أًٖ ٧طٌَٓ ك٤ٔخ ٠٠ٓ ك٤ُغ ًخٕ  ..ُحى إٔ ػ٢ِ٘ٔ 

ُْ ٤ُخ٤َُـــٚ ر٤ٖ ؿٞح٤ٗٚ ٝر٢٘٤ ــ ِّٔ ٌُٜ٘خ ٤ٗوٞهظٚ ٖٓ ؿؼِظ٢٘ ٜٓـٍٞسً .. ٣و

 .إٔ ؿؼ٢ِ٘ ػـ٤٘ش ٖٓ ٌُسرؼي  ..ٖٓ ٍؿَ ػخؿِ

 

هزِظ٢٘ ك٢ .. ٣ؤط٢٘٤ ٛٞص أ٢ٓ أٓٔؼٚ ح٥ٕ ًخُلِْ .. ٖٓ ًُي ح٤ُّٞ حُزؼ٤ي

َس رٜخ .. ؿزٜظ٢ ٢ٛٝ طلظ٢٘٘٠ ط٢٘٣َُ ٓخ أك٠َٙ ٢ُ ػ٢ٔ٣َ ُٛ

..  ًُ٘ض ٍَٓٔٝس إٔ ٣ٌٕٞ ًَ ًُي ٢ُ .. ٬ٓرْ ١َٝف ٝهَُ ًٝلَ

َِكُض ُٔؼخىطٜخ.. حرظُٔٔض ٫رظٔخٓظٜخ ػ٠ِ ؿ٤َ  حٗ٘ـِض أ٢ٓ ر٢.. كَ

ظِض طط٢ِ ٝؿ٢ٜ ٤ٓٝوخ٢ٗ رٔؼـٕٞ حًٌَُْ .. ؿِٔظ٢٘.. ػخىطٜخ

٢ٛ حَُٔس ح٠ُٝ٧ حُظ٢ أُزْ .. ىٛ٘ض ؿ٢ٔٔ.. حُِٔٔٝؽ رٖٔٔ ىحكت

َكش ٝػٞرخً  َْ طٔظ٤٠ق ٗٔخَء ٝر٘خَص حُـ٤َحٕ ُِـِّٞ .. َٓٝح٫ً ٝكٌحًء ١ٝ

َٕ .. ٓؼ٢  َٖ .. ٣ـ٤ٖ٘.. ٣ْ٘٘ي ْٜ ٠٣ؼٖ أٍرطش حُل٘خء ػ٠ِ ًل٢ََّ .. ٣َهــُـ

 َّ٢َٓ   .  ٝاهٞط٢   ٝأ٢ٓ   ر٤ظ٘خ   ٓؤطَى   رؤ٢ٗ   أكٌَ   ُْ أًٖ.. ٝهي

 
ل٢ ٣خ ػَٝٓش" ْٛ ـِظ٢٘ ٢ٛٝ .. ٓٔؼُض ٛٞص أ٢ٓ ٣ؤط٢ ًخُلِْ".. ح هزَـّ

ؿِٔض .. أُحُض أٍرطش حُل٘خء ٖٓ ٣ي١ ٝهي٢ٓ.. طلظ٢٘٘٠ ًحص ٛزخف

ٍَ َٗه٢  .. ىٛ٘ض ؿ٢ٔٔ رخُٖٔٔ.. ؿٔي١ " ٝٗٞٗظ٢٘ .. ىػٌض كٞ

ْْ ؿٔٔي .. حط٤ًَٚ ٣وَِْغ َٓٝحَُي.. غ ػ٣َٔيك٤ٖ ط٤ٌٖٗٞ ٓ ٓ٬٣.. 

أِٗض .. حكظ٤٘٠ٚ ٝحط٢ًَ أٛخرَؼٚ طيػي ؿٔٔي كظ٠ َٗهي.. ٣وزِّـــِي

حٓظ٨  ".ٌٝٛٙ هٔخٗش حٓٔل٢ ِٗكي ٝحكظلظ٢ رٜخ.. ٫ طوخك٤ٚ( كظخ٤ٓش)
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 ٝحُ٘ٔخء ٣ظلِوٖ    حُٜزخ٣خ    ..  أٓٞىَ    ػٞرخً    أُزٔظ٢٘ ..  .ر٤ظ٘خ رِؿخ٣ٍي حُ٘ٔخء

  .  ٝؿ٢ٜ   ٗو٘ض ..  ًلِظ٢٘ ..      ٗؼ١َ   ٟلَص ..  ك٢ُٞ 

 
    َٞ  ..أ٢ٓ ط٤َٔ ؿٞحٍ حُلٔخٍ ٌٓٔٔشً رلو١ٌ.. أًٍز٢ٗٞ كٔخٍحً أر٤

.. ٗٔخء ٣ظويٖٓ رٔزخهَٖٛ ٝرؤٝح٢ٗ حٌُ٘حد ٝح٣َُخك٤ٖ ػ٠ِ ٍإٜٖٝٓ 

ـشٌ طلَٔ ٛ٘يٝه٢ ػ٠ِ ٍأٜٓخ ُٓٔ٘ــَـّ أهَح٢ٗ ٣٘ظَٕٝ ا٢َُّ ٖٓ .. حَٓأس 

ٙ ٤ٔ٣َ هِل٢.. خٍعأ١َحف حُ٘ ٍَ ظ٢ٍَ كٔخ ْٔ ـ ُٓ ؿ٤َحٕ ٤ٟٝٞف .. أر٢ 

أٍٟ ٛي٣وخط٢ ٖٓ .. ر٤ٌُض ُ٘ؼ١ٍٞ رؤ٢ٗ أكخٍم ٗخٍػ٢.. ٍحؿِٕٞ

ًٓٞذ ٛـ٤َ ٗن أُهش رؼٞ أك٤خء .. هِق حُطَكش رؼ٤يحص ٣٘ظَٕ ا٢ُ

ــ٘ـْـَؼــخء .. ٣ِؿَىٕ.. رؼٞ حُ٘ٔخء ٣طِِٖ ٖٓ ٗٞحكٌ حُيٍٝ ٣لِٔوٖ.. َٛ

.. ٝرؼ٠ٜٖ ٣َٖٗ٘ حُٔخء ك٢ حُٔٔخء. .٣٘ؼَٕ حَُِٔق كٞم ٍإٝٓ٘خ

٣٘ؼَٕ كزَٞد  ..حٓظوزِظ٘خ ٓـٔٞػش ٖٓ حُ٘ٔخء رخُٔزخهَ ٝأٝح٢ٗ حُز٤ٞ  

ى : ٛٔٔض أ٢ٓ حٌُٔٔٔش رٔخه٢.. حُطؼخّ ػ٠ِ ٍأ٢ٓ ٍَ ِٝٛ٘خ ىح

َٖٓ ًَٔص ػيس ر٠٤خص ػ٠ِ ػظزخص حُيحٍ .. ٣خػَّٝ .. ٫ أػَف 

ي طْٜ ُؿخ٣ٍ -ٌٛح حُيٍؽ ح١ٌُ طؼَكٚ -ٛؼيص ر٢ حُيٍؽ حُٔؼظْ

ٍؿَ ٣ٞ١َ .. ىهخٕ حُٔزخهَ، ٍٝحثق حُ٘ٔخء حُٔظِحكٔخص ك٢ُٞ.. ح٥ًحٕ

َُِؽ ؿ٘ز٤ظٚ ٣ِٞف رٜخ  ..٣وظَد ٢٘ٓ.. ٣٘زٚ أر٢ رٞؿٜٚ حُط٣َٞ ُٝل٤ظٚ ٣ُو

ٙ، ٣ٔٔي .. حهظَد أًؼَ.. كٞم ٍأ٢ٓ رٌَ٘ ىحث١َ َٞ طيكؼ٢٘ أ٢ٓ ٗل

ُي ٣ُيه٢ِ٘ ً.. أهطٞ رـٞحٍٙ ا٠ُ ٌٛٙ حُلـَس.. رٌٍحػ٢ ، طظًَٚ ٣وٞى٢ٗ

 . أؿ٢ِ٘ٔ ػ٠ِ َٓطزش ػخ٤ُش.. حُزخد

 

طزوض أ٢ٓ .. هَؽ ًَ ٖٓ ًخٕ ك٢ُٞ.. طٞهق ًَ ٢ٗء.. كَ حُٔٔخء     

أ٢ٓ طـخُذ ىَٓٞػٜخ ٛخٓٔشً .. ىهَ حَُؿَ ح١ٌُ ٛٞ ٛؼٜؼش ..ُظٞىػ٢٘

.. ، ط٘زؼض رٔخه٤ٜخ ٝأٗخ أر٢ٌ"حر٘ظ٢ أٓخٗش ك٢ ٍهزظي"رٜٞص رخٍى  

ٓؤػٞى ا٤ُي .. ٤ش ٫ طز٢ٌ أريحً حر٘ظ٢ كظخٓ"ٝٗٞٗض ك٢ أ٢ًٗ .. حكظ٠٘ظ٢٘

ٌٛح ػ٣َٔي ٖٓ "ٍكؼض ٛٞطٜخ .. ، طوِٜض ٢ٛ ٖٓ أٛخرؼ٢ "ٛزخكخً 

  . "حؿ٢ِٔ ا٠ُ ؿٞحٍٙ .. أك٠َ ُي حُٜيح٣خ
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ََ ٣خؿًٍٞ هزَ إٔ أٍحٙ .. ٛـ٤َس ر٤ٖ ٓخه٢ ٍؿَ ًز٤َ.. ٣ٌٔ٘ي إٔ طظو٤

ُٓٚ طوظَ.. ٫ أػَُف ُٔخًح أ١لؤ حَُٔحؽ.. طو٤ِظٚ رُؼَٔ أكي أهَح٢ٗ د أٗلخ

ًٍحُػــٚ .. حُظٜن ر٢.. أٛخرُؼٚ ط٬ْٓ ٝؿ٢ٜ.. ٍحثلظُٚ.. ٢٘ٓ

".. حر٘ظ٢ كظخ٤ٓش ٫ طوخف.. " ٛيٟ ٛٞص أ٢ٓ.. حٗظظَص.. طلظ٢٘٘٠

أؿ٠ٔض ػ٢٘٤ أٗظظَ ح٫َِٗم .. ُٝٛٔض َٓطؼ٘ش .. إٔ طٜز٢َ أٛخرَؼٚ

ِٚ ا٠ُ ح٧ٓلَ ط٢.. ٫ْٓ ٛي١ٍ.. أٛخرؼ ََّ ُٓ ..١ٌَ ٍَ .. ر٤ٖ كو أُح

ْؿــلشٌ .. َٓٝح٢ُ َّٔــض اٛزُؼــٚ كو١ٌ ٍَ .. حؿظخكض ؿ٢ٔٔ ك٤ٖ َؿــ

ََ طَؿَؿ٢٘.. ك٢ِ٘ٔ كٞهٚ ػْ ػخى .. أكُٔٔض ربٛزغ أهَٟ أًز

أهٌ ٣َُٔؽ ". ٓخ طوخك٤ٚ.. "ٛٞص أ٢ٓ ٣ظَىى.. ٜٗٞ كٞه٢.. ٝرٔط٢٘

ٌْ .. ٣ًِٚ ك٢َّ  ٌِ ٓئُ ؿلش أهَٟ حؿظخكض .. ٝه ٍَ ُْ أٓظطغ ح٤ُٔطَس ػ٠ِ 

ُٛٞص .. ٌ ٣ٔلُذ  ؿٔٔٚأه.. طلٍَص َٛهشٌ ٖٓ ك٘ـَط٢.. ؿٔي١

ط٘زؼض رٚ .. ٓيىص ٣ي١.. طلخِٓض ػ٠ِ آ٢ٓ٫" حر٘ظ٢ كظخ٤ٓش"أ٢ٓ ٣َطلغ 

ػخى !"  ىحُض أ٢ٓ أٗخ كظخ٤ٓش.. اىكِٚ.. اىكِٚ: "ىحٓؼش ٝأٗخ أطَٞٓ ا٤ُٚ

ؼ٤َحً  ًَ ُم أٗلخ٢ٓ..  ٣َٔؿٚ  ِِّ طي ٣ٔ َٝ ٢َ ٤َُُِ٘ن  ـَ َٛهض ٝهي حُظٟٞ .. ٠٣

ٍْ ٣ـظخف ٍٝك٢ ُْ ٣ٌٖ ٝطيحً  . كِـض ُٞك٢ .. ـٚحكِ.. حكِـٚ: ُٔخ٢ٗ ٧ُ

ٌَ .. ٝأه٠ٔ ٓ٘ٚ ُلظخص اهَحؿٚ.. رَ ٍٓلخً ِٓم أك٘خث٢ ََ ٓخث ٤َٔ٤ُ

 ٌٍّ أكُٔٔض رٚ ٣ُِ٘ع .. ػَكُض أٗٚ ى٢ٓ ح١ٌُ كيػظ٢٘ أ٢ٓ ػ٘ٚ.. كخ

  .أُؿ٢ٔ ػ٢َِّ رؼَيٛخ.. ك٤خط٢

 
٢ٗ ُٝؿشً     ٍَ ـُٚ ٢ً ٣وظخ ٓخً ػٖٔ َىُــَـّ ْٞ لٚ هخٍ إ ٓيح٣ٝخً ٜٗ.. ٓؤُظُٚ ٣ــَـ

ًٝخٗض أ٢ٓ ٖٓ أَٜٗ ٫ٝىحص .. رؤٕ ٣ظِٝؽ ٖٓ كظخس ُٜخ أّ ٫َّٝىس

ـ٘خ حػ٘خ ػَ٘ ُٝيحً ٝر٘ظخً .. اً ٫ ٣َٔ حُؼخّ ٝحُٜ٘ق ا٫ ٝطؤط٢ رـ٤ٖ٘.. َك٤ــِـّ

  .  ٍٝكٚ   ِٓذ   ُٝٝي ُْ ٣َم ُؼٍِحث٤َ.. ه٠ٞح ا٫ أٗخ ٝر٘ض طٜـ٢َٗ

                                        *** 

ُٖ ػ٠ِ ؿٔي١ ٍٛٞحً ٣ِٜٞٗخ ..ح٤ُِِش حُؼخ٤ٗشٖٓ      ٝكَٝكخً رطؼْ .. ٣٘و

ٝكـَحص حُطٞحرن .. ٝح٬ُُْٔ.. ٌٛٙ حُلـَس ٝطِي حُـَف.. حُؼَٔ

.. ٣ظلَى أٓخ٢ٓ ر٤ٌِٜٚ ػخ٣ٍخً .. ٗظلَى ريحهِٜخ ىٕٝ ٬ٓرْ.. حُؼ٬ػش

ٚ َٓ ى٢ٗ أ٫ أهـَ ٖٓ ُػـ٢٣َ أٓخ َّٞ ٓخً رؼي ٣ّٞ ُٚ .. ػ ْٞ طلظق ؿٔي١ ٣ــَـ
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ٝػ٘ي اكٔخ٢ٓ .. ػ٢ِ٘ٔ ٬ًٓخً كخك٘خً ٫ أهُٞٚ ا٫ ػ٠ِ حُلَحٕ.. ٧ُٝٚكؼخ

ُم ٝأػٞ.. ػ٢ِ٘ٔ ٤ًق أؿٔـْ ٝأٗٞف.. رخٌُِس َُ .. أهَرٖ ٝأٗوَ.. أٛ

 ..ًخٕ ٣ؤط٢ رٔخٍء ٍحثلظٚ حٍُٞى ٣ُٝٞص ٖٓ حُٔٞم.. أٗظٔٚ ٝأٛظِ رُؼ٘ق

ٗؤًَ .. ٣ـِذ ُ٘خ َٗحرخً ٖٓ ٗخٍع ح٤ُٜٞى.. ٗٔظلْ ٓؼخً .. ٗيٖٛ ؿَٔي٣٘خ

ْٝ ٝهٌض .. َٗ٘د كظ٠ حُ٘٘ٞسٝ ُْ ٣ٌٖ ُ٘خ ٌٟٓٞغ ٗٔخٍّ ك٤ٚ حٌُِس أَ

َٝٓس ػ٠ِ .. ٝأهَٟ ك٢ حُي٤ِِٛ ح٧ٓلَ ..كظخٍس ك٢ حُٔطٜخٍ.. رؼ٤٘ٚ

ٌٕ ا٫ .. ٍٝحرؼش ك٢ حُٔطق ٬٤ًُ .. ىٍؿخص حُِْٔ ُْ ٣زَن ك٢ حُيحٍ ٌٓخ

ٍَ ح٤َُِ ػَح٣خ.. ٫ٝ ٝهٌض ا٫ ٝطيحهِ٘خ ك٤ٚ.. ٝط٬كو٘خ ك٤ٚ .. ٗؼ٤ٖ ١ٞح

ٌَ حُٔزخىٍس  َّ ح٧ُٝحؽ .... ٤ًٝق أهظلٔٚ.. ػ٢ِ٘ٔ أه ً٘ض أػظوُي إٔ ًــُــ

ٌُٖ ًؼ٤َح ٖٓٔ ً٘ض أكيػٜٖ ػٖ .. ٝإٔ ًَ حُ٘ٔخء ٓؼ٢ِ.. ٓؼَ ٛؼٜؼش

 .٫ ٣ظٞح٤ٖٗ ػٖ ٢ٔٛٝ رخُلـٍٞ ..١َحثن ٓؼخىط٢

 

ٍُ ه٤خٗخطٚ ط٢ِٜ٘    ًخٗض ٣َ١و٢ .. ؿخٛيص ُِللخظ ػ٤ِٚ.. أهٌص أهزخ

ًَد.. ى ك٤ِشُْ أطَ.. ؿ٤َ ٓؤٓٞٗش ْٞ ريأص  ك٤خط٢ ..كظ٠ ؿجض ُٚ ر٘ــَـ

ٍُ ىحٍٗخ.. رخٌُٕٔٞ .. حُؼ٘خ٣ش رخُطلِش.. ُحىص أػٔخٍ حُ٘ٔن.. ُحى ُٝح

َُ ٣ٌٌُس ٖٓ ك٤خط٘خ ــزُٚ ػٖ حُيحٍ.. حهظلض طلخ٤ٛ   ٢ُ   طوٍٞ      أ٢ٓ .. ُحى طـ٤ُـّ

  كخكظ٢ ..  ٔؼظٜخُٓ  كٜٔ٘خ ٝ  َُِٝٔأس ..  ٝحَُٔٝ حُلوَ أ  ا٫   ٣ؼ٤زُٚ   ٫   حَُؿَ "

  ". رؼِي   ػ٠ِ   ر٤َُ٘ظ٢   ٣خ 

ّْ ٢ُ أ٢ٓ ٬٣ٞ١ً  .. طِٝؽ أر٢ رؤهَٟ.. أهٌٛخ ُُٓٞٞىٛخ ح٧ه٤َ.. ُْ طُي

ٖٝٓ ٣ٜٞٓخ أػ٤ٖ ك٢ .. ٍكَ ٓغ أ٫ٝىٙ ا٠ُ ٓ٘طوش رؼ٤يس ٫ أػَكٜخ

 .ُظظوِن ريحه٢ِ أٓجِش ٝطـخك٢٘٤ ح٧ؿٞرش .. ىٝحٓش حُ٘ٔن

ــ١َ .. ٗظَص ا٢َُّ .. طٞهق كي٣ُغ ًحص حُؼ٤ٖ حُٞحُٜش    ـْ حٍطٔض رِلــ

٫ أكذ طِي حُٜ٘خ٣خص .. ىٓؼض ػ٤٘خ١..  طًَُض أىٝحَص حُ٘ٔن.. ٗخثلشً 

٢ٛ    ٝٛخ ..  حُٔؼِْ   ُوي كويص.. ُٝٔض ك٢ ُٜلش ُِزلغ ػٔخ ٣ز٢٘٤ٌ.. حُيحٓؼش

 .  حًظ٘خكٚ    أكذ   ٫   ٓخ     طلـؼ٢٘ رٔؼَكش

  

ٓؤهزَٛخ ك٢ : أٓؤٍ ٗل٢ٔ.. طُض ىٍؿخص حُيحٍ طل٢٘١ٞ رٌٍحػ٤ٜخٛز    

حَُٔس حُوخىٓش إٔ طظٞهَق ػٖ اَٛحٍ حُطْٔ ح١ٌُ طٔخٍٓٚ ػ٠ِ ُؿيٍحٕ 
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ػو٢ِ؟ ٫ أ٣ٍيٛخ إٔ ط٤َٔ ػ٠ِ ٜٗؾ حُٔؼِْ ك٤ٖ ٣ولْ حُ٘لْ ك٢ ٓـخَٛ 

ٝأٜٗخ ..ًٝؤٜٗخ ر٤ٜ٘ؼٜخ طئًي إٔ ٌَُ كَى أِٓٞرٚ ك٢ طوي٣ْ ًحطٚ! ٓزٜٔش

ٝإٔ  ًحًَط٢  .. حُٔؼِْ طٌٕٞ هي أىص ٓخ ػ٤ِٜخ ك٢ طوي٣ْ ًحطٜخك٤ٖ ططْٔ 

أٝ  ُٞف أٓٞى ٗز٤ٚ رٌُي ح١ٌُ ..أٓخٜٓخ ٓـَى ؿيحٍ طٔخٍّ ػ٤ِٚ ِٗػخطٜخ

  ٌٛٙ   ػ٠ِ   ٗوٕٞ   َٛ ٗلٖ ٓـَى.  ريأُص ك٤ٚ طؼِْ هط٢١ٞ حُٔظٞح٣ُش

ٍُ    ٣ِٜٞٗخ ..  حُل٤خس    ًٔخ   .. آهَ    ٗو٘خ   ٣ٝؼ٤يٗخ   ٤ُطٔٔ٘خ ٣َُ٣ي؟     ٤ًلٔخ   حُوَي

 . ؿَهض ك٢ أٓجِظ٢ ٤ٔٗٝض  ًَ ٢ٗء !.٣َ٣ي 

                                             ** * 

.. حٗظوُض ِاُـَـ٠ حُٔؼِْ ح١ٌُ ػَكض ٫ ح١ٌُ طٍٜٞٙ ٢ُ ًحص حُؼ٤ٖ حُؼخُؼش

أرلُغ ػ٘ٚ ك٢ ح٧ٓخًٖ حُظ٢ ً٘خ .. َٓص أكِٔٚ ًٔخ ػَكظٚ ك٢ ًحًَط٢

أ٣ٍي إٔ .. َٓص ا٤ُٚ. ٤ِظٚ ٣وق ٤ِٜٓخً ىحهَ ٓٔـيٙطو.. ٓؼخً ك٤ٜخ

ٔؼش.. ؿِٔض ر٤ٖ حُـٔٞع.. ىهِض حُٔٔـي.. ٣ٔٔؼ٢٘ ـُ  ..أٓظٔغ ُُوطزش حُ

ـ٢ أٍحٙ .. أرلغ ر٤ٖ حُٞؿٞٙ.. ٝهق حُـ٤ٔغ ٛلٞكخً ٣ٞ١ِش.. أطِلض َػـِــِـّ

..  أ٢ٓ   رخطـخٙ أ٤َٓ    ٤٠ٓض   ..   هَؿض ٝأٗخ حكلظٚ ريحه٢ِ  ..٫ أكي 

  .  طٔخػَي٢ٗ ..  طَٔٔؼ٢٘   إٔ ..  ا٤ُٜخ   أطليع   إٔ ٍؿزض  

 
َِ ًُي حُؼٞد ح١ٌُ ريأص رٚ ٌٓ٘ أٓخر٤غَ  َُ طط٣َ ٌ .. ٝؿيطٜخ طٌُٔ ُٓ ٌٌٛح 

 ُُ َِّ ْٝ ٢ٓٝ ًٞٓش ٖٓ حُ٘ٔخء ط٣ِٖ اكيحٖٛ.. ٝػ٤ض ٫ أٍحٛخ ا٫ طط .. أَ

: ٗظَص ا٠ُ ػ٢٘٤ ٓزظٔٔش.. ك٤ٖ ٍأط٢٘  طٞهلض أٛخرُؼٜخ. طيح١ٝ أهَٟ

ٗظَص ا٠ُ .  ٖٓ أهٌى ٢٘ٓ؟ .. ٬ٌُٓي.. ُٜٞطي ٣خ ٛي٣و٢حٗظوض 

ػخىص رؼ٤٘٤ٜخ ُٔظخرؼِش .. ٝهي ؿلض حٌُِٔخص ر٤ٖ ٗلظ٢.. ٝؿٜٜخ ٛخٓظخً 

.. طٔلذ ه٤طخً ٗخَٛغ حُز٤خٝ.. ارَس طـٞٙ ك٢ ػ٘خ٣خ هٔخٕ أٓٞى

ََ .. طَحهٚ ح٩رَس ر٤ٖ أٛخرؼٜخ طزيٝ أ٢ٓ ٢ٛ ح٧هَٟ ًخث٘خً آهَ ؿ٤

ًَد ..أ٢ٓ.. إٔ ٖٓ ك٢ُٞ ٫ ٣ظـ٤َٕٝ ً٘ض أػظوي.. ح١ٌُ ػَكظٚ ْٞ .. ٗــَـ

  !.  أٗخ   أَُػــيْ    ُْ   أٗخ   كظ٠.. ُٝؿظٚ.. حُٔؼِْ

ً٘ض .. إٔ  إًٔٞ ٝحٟلخ ٓؼٜخ.. هٍَُص إٔ أٝحؿَٚ طِٔطٜخ ػ٢ِ 

ََ رِٝؽ حُْ٘ٔ.. ٓظلٔٔخً  ٓؤطليع ريٕٝ  ..   ىحٍ حُٔؼِْ  ً٘ض أٓخّ .. هز٤

 .  هٞف



 

 119 

  

٣يٛخ حُٔٔيٝىس أٍرٌض .. ظ١َ ٌُٖ ٍحثلظٜخُْ أٍكغ ٗ.. كُظق ٢ُ حُزخد

أٌٓٔض .. ظِض ٣يٛخ ٓٔيٝىس ٧ٛخكلٜخ.. ُْ أٗظَ ا٠ُ ػ٤ٜ٘خ.. ًِٔخط٢

أهٌص . ٠ٓض ر٢ ػ٠ِ حُيٍؽ.. هطٞص  .. ٓلزظ٢٘ ُِيحهَ.. رٌٍحػ٢

َّ أىٝحص حُ٘ٔن ػو٢ِ ًخٕ ٣٘ظظَ .. حٗ٘ـُِض رٔخ ر٤ٖ ٣ي١.. ٌٓخ٢ٗ أٓخ

حُُٜٔض أػخى٢ٗ ا٠ُ ٓخ .. خٓخكَ طل١َ٤ٌ  ك٤ٜ.. ٓؼـِس ا٬١ُش ًٗٞد

ُٔلض .. ًخٗض أّ ػ٬ع ػ٤ٕٞ طظلَّ كخُظ٢.. ك٢ُٞ ٖٓ ٍٝم ًٝظذ

ٛخ ٣ـط٢ َٜٗق ٝؿٜٜخ ََ َٕ ١َكش.. ٗؼ   ..أ١َحكٜخ.. ٍهزظٜخ ػخ٣ٍش.. ىٝ

  :رخىٍطٜخ.. ٌٌٛح أٝكض ٗظَطٜخ ا٢َُّ .. ط٘ظظَ إٔ أطؤِٜٓخ

ًَد  -  ْٞ   . طٌٛذ؟   أ٣ٖ ..  ٗــَـ

ًَ    ٖٓ   ىػي  -  ْٞ   !. دٗــَـ

 -   ٌُ   . ا٤ُي   أطليع   إٔ   أ٣ٍي   ٝأٗخ   ك٤ٖ   ٓ٘

ـخرظَٜخ   ٟٝؼض زَـّ ًٝؤٜٗخ طوٍٞ إ ً٘ض ٓظظليع ػٖ    ٗلظ٤َٜخ،   ػ٠ِ   َٓ

  ػ٤ٜ٘خ   ٗظَس   ًخٗض ..  طزظْٔ   ٢ٛٝ   ٗلظ٤ٜخ   ػ٠ِ   ٟخؿطشً  ..  ًٗٞد كخٛٔض 

َٖٔ ..  ٓ٘خػ١َ   ط٣ٌُذُ    حُٞك٤يس    ٜخ رٜٞص ٛخىة هِض ُ..  طظَٞٓ   ً

  . طٔٔؼ٢٘٤   إٔ   أ٣ٍُيى   ٢ٌُ٘  - 

  . أُٓٔؼــي   أٗخ  - 

َٔضُّ       ػٖ   ٓؤطليع ..  أٓؤُٜخ     إٔ   كٌَص ..  أكٌخ١ٍ   أٓظـٔغ   ه٬٤ًِ    َٛ

  :  ا٤ُٜخ   ٗظَصُ  ..  ٢ٛ   ػٜ٘خ   كي٣ؼ٢   أريأ   إٔ       حهظَص ..    ٓ٘خػ١َ 

َُ    أهيٍىٝ  ..  ر٢   رخٛظٔخٓي   ٓؼ٤يٌ    أٗخ  -  ..  حُٔؼِْ   ُلويحٕ   رٔؼخٗخطي   ٝأُٗؼــ

  .... ٝ    ػخ٤ٗش   أٓخً    ٢ُ   ط٢ٌٗٞ   إٔ   ٝأط٠٘ٔ 

  هخ١جش ك٤ٖ ٠ٜٗض ٓ٘لؼِش   ريح٣ش   حهظَص   رؤ٢ٗ   ػَكضُ  ..   أًَٔ   طظ٢ًَ٘   ُْ

   :  

ػْ .. ٠ طزلَغ ػٖ أّ أه٣َٟزيٝ أٗي ُْ طيٍى  رؤٗي ُْ طؼي ٛـ٤َحً كظ  -

خً ٧كي ّٓ َْ ح٩كٔخّ.. ا٢ٗ ُْ أهِن ٧ًٕٞ  أُ ٫ٝ أكذ إٔ .. ك٬ طٌٖ ػي٣

ًَد اٍٟخًء ٧رٞس ٣ِٓلش ْٞ . ط٢ًٌَٗ رظِي ح٤ُِخ٢ُ حُظ٢ ً٘ض أٛيٛي ك٤ٜخ ٗــَـ

.. ًخٗض طليػ٢٘ ٢ٛٝ ط٤َٔ ك٢ حُلـَس ىٕٝ إٔ طٍِ٘ ػ٤ٜ٘خ ٖٓ ٝؿ٢ٜ

.. ؼٜش رخُظط٤ذ ٝحُظ٣ِٖٝرؼيٛخ ً٘ض أٓظؼي ُٜ: ٝحِٛض ٤ٛـخٜٗخ
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ٍَ ح٤َُِ رؼ٤يحً ػ٢٘ ٝك٤ٖ ٣ؼٞى أطٔيى .. ٤ُ٘٘ـَ ٛؼٜؼش ػ٢٘ ١ٞح

ٙ ٍَ َُ ا٠ُ ُػ٢٣َ.. أ٣ٍي إٔ ٣ٔخٍّ ٓخ ػ٢ِ٘ٔ.. ؿٞح ُٖ ك٢ .. ٣٘ظ ٣ُٔؼ

ٍُ  ..٣ؤهٌ أَكَي ح٧ؿط٤ش ٤ُٔظَ ؿ٢ٔٔ.. حرظٔخٓظٚ ٝٛٞ ٣ظؤ٢ِ٘ٓ َُّ حُ٘خ طٔظؼ

َٖ .. ُزَٝىس أػٜخرٚ ْٝ أٗٚ ٢ٔٗ ٓخ أٍٟؼ٢٘ ٤٘ٓ ً٘ض أػي ٗل٢ٔ .. أَ

َّ طِي حُلٕ٘ٞ؟"رٔئحُٚ  ٢ٌُ٘ ُْ أؿَإ ٣ٞٓخ إٔ ". ُٖٔ ػِٔظ٢٘ ًــُــ

٣لظ٢٘٘٠ ك٢ حُظ٬ّ ىٕٝ .. ٣طلت ًرخُش حَُٔحؽ.. أر٢ٌ رٜٔض.. أٓؤُٚ

ٓغ ح٤ُِخ٢ُ ٛـَص .. أٗخّ ر٤ٖ أك٠خٗٚ ػط٠٘.. إٔ ٣وَِغ ه٤ٜٔٚ

ََّ طِي حٌُِٔخص حُلخٓوش.. حُظط٤ذ.. حُظؼ١َ ٛـَص  ػْ.. ط٘خ٤ٓض ًــُــ

.. أِٛٔض حُظ٣ِٖ.. ٢ٛ طِي ؿَكظ٢ كظ٠ ح٤ُّٞ.. ؿَكظَٚ ا٠ُ ؿَكش أهَٟ

ٝطِي حُظلخ٤َٛ حُل٤ٔٔش ًٔخ .. ُظ٢ٔٔ ٤ُخ٢ُ ٓظؼش ٣ًٌَُخص ًؤٜٗخ ُْ طٌٖ

 .ُٞ ًخٗض ٍإ٣خ ٓ٘خّ

 

ُْ أكٌَ ك٢ .. ٓ٘ٞحص ً٘ض أٍحى ك٤ٜخ ٛز٤خً ؿ٬٤ًٔ طظَىى ػ٠ِ حُيحٍ 

ًَد.. أكي ْٞ ٬ٓكظظ٢ .. ٬ٓكوظٜخ ..٤ِٜخهٞكي ػ.. ٌُٖ حٛظٔخٓي ر٘ــَـ

ُٜؼٜؼش ٝٛٞ ٣َحهذ طِي حُٔ٘خػَ حُظ٢ ً٘ض أىٍى رليّ ح٧ٗؼ٠ أٗٚ 

َٓس ٣ٌِلٌٔخ ٣ٞٓخً ر٘ٔن ًظخد ٖٓ .. رَ اٗٚ ًخٕ  ٣يكؼٌٔخ ا٤ُٜخ.. ٣َػخٛخ

ــؼخً ا٠ُ حُٔٔخؿي.. ػيس ٗٔن َٓ َُّ ًُي كَى .. ٝأهَٟ ٣ٌَِٓٔخ  ًــُــ

َْ ٓزؼؼَس   .ريحه٢ِ أكخ٤ٓ

 
ٛٞ .. ٌُٖ حَُٔء ٛٞ أكؼخُٚ.. ٣َٞٚ ٍٛٞس ٛؼٜؼش ريحهِيأٗخ ٫ أ٣ٍي ط٘

ٌُُٝي ك٤ٖ هِض ُي اٗي ٫ طؼَك٘خ .. ًُي ح٧ُِٓٞد ح١ٌُ ٣ظزُؼٚ ك٢ حُل٤خس

٢ٛٝ     حُل٢ٌ   ػٖ   طٞهلض     .. طزيِ    ك٢ ٌٛح ح٤ُّٞ ُْ.. كؤٗخ أػ٢٘ ٓخ أهٍٞ

  .أّ أظَ ػ٠ِ ٓوؼي١ .. ٫ أػَف َٛ أهق ٝأكَى ًٍحػ٢.  .طلَى ًٍحػ٤ٜخ
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ي ْٛ  َسُســـــ
 

 

ٍَ ح٧َٜٗ ح٠ُٝ٧ ُيهُٞٚ ٛ٘ؼخء ًخٕ ح٩ٓخّ ح٣َُ٘ق ٣ؼظٔي ك٢     ه٬

ًٝخٗٞح هي حًظٔزٞح هيٍحً   ..ط٣َٜق أٍٓٞ آخٓظٚ ػ٠ِ ٓ٘خ٣ن حُٔي٣٘ش

٤ُلُٞٞح حُٔي٣٘ش ا٠ُ ٤٘ٓوخص .. ًز٤َحً ٖٓ هزَس طؼخِْٜٓ ٓغ ح٩ٓخّ  حُِٔؼْ

ََ حُ٘خ٢ٛ ك٢ ٤٘ٓوظٚ.. ٛـ٤َس َُّ ٤ٗن ٛٞ ح٥ٓ ُْٝ ٣ُؼي .. أٟل٠ ًــُــ

ُِٓطخٕ ٟٓٞ حُـخٗذ ح٢ٔٓ٫ رَ ٝطٔخَىٝح كظ٠ أ٠ٔٓ .. ٣َُِ٘ق ٖٓ 

ٝٛخٍ ٌَُ ك٢ . ًٙ ٓل٢٤ حُوِؼشُْٝ ٣ؼي ٣ظـخُٝ ٗلٞ ..أُؼٞرش ر٤ٖ أ٣ي٣ْٜ

ٝأٟلض ٛ٘ؼخء .. ٝأٛزلض ىػٞحُص ح٩ٓخٓش طظَٜ ٛ٘خ ٝٛ٘خى.. كيٝىٙ

 .طلخَٛٛخ حُو٬كخص

ََ حُٔي٣٘ش    َّ ٓ٘خ٣ُن ٛ٘ؼخء أٓ ََ اػخىس ح٧ٓخٕ ا٠ُ ١َهٜخ.. طيحٍ زُ ُٓ ٝ ..

ٝط٤ٜ٘ذ ٝحكي ٖٓ ر٤ْٜ٘ ، كٌخٕ إٔ حطلوٞح ػ٠ِ هِغ ح٩ٓخّ ح٣َُ٘ق

ػْ ٣وٕٞٓٞ ًوطٞحص طخ٤ُش ٠ُْ .. وطٞس أ٠ُِٝٓطخٗخً ػ٠ِ حُٔي٣٘ش ً

ــ٘ـْـَؼــخء كظ٠ طُئٖٓ حُطَم ا٤ُٜخ َٜ  .ح٤ُ٘ٔوخص حُٔـخٍٝس ُ

ُْ أكي ح٣٧خّ ػ٠ِ ٓ٘خٍى ٣٘خى١ رؤٕ حُِٔطخٕ أر٢ كخٗي ٛٞ      أَٗهض ٗٔ

ٝهي طْ حهظ٤خٍٙ ٖٓ ر٤ٖ ٓ٘خ٣ن حُٔي٣٘ش ٝطْ هِغ .. ِٓطخٕ ٛ٘ؼخء رؤَٓٛخ

ٖٓ حُٔي٣٘ش ٣ٔظَٜ٘ هزخثَ حُـٞف  ح٩ٓخّ ح٣َُ٘ق ح١ٌُ هَؽ ٛخٍرخً 

ــ٘ـْـَؼــخءَ  َٛ ٝظَ .. ُْ ٣ٜظْ حٌُٔخٕ ُظِي ح٧هزخٍ.. ٫ٓظَىحى آخٓظٚ ػ٠ِ 

ََّ ٤ٗن أػِٖ ٗلٔٚ ِٓطخٗخً ػ٠ِ ك٤ٚ .. ُٟٝغ حُٔي٣٘ش ًٔخ ٛٞ، رَ إ ًــُــ

  .ٝطـِأص حُٔي٣٘ش ا٠ُ ٓزِغ ٤٘ٓوخص

                                           *** 

ٍُ حُوخىّ   ٖٓ  ؿزخٍ ه٬  ْٞ ــــ ُٓ ََ ٍ طِي ح٧ٍٜٗٞ طَىى ػ٢َِّ ًُي  حُ

  .ًٝخٗض ُٝؿش حُٔؼِْ هي ٝؿيص حٌُظذ حُظ٢ ٣طخُذ رٜخ.. كَحُ

حٓظؼخى ُٓٞم حٍُٞحه٤ٖ .. طِح٣ي حُطُِذ ػ٠ِ ٗٔن رؼٞ حٌُظذ حٌُٔٛز٤ش   

َٞ ٗ٘خ١ٚ ُي ٗ٘خ٢١ ..رؼ ُٛ َى .. ُْ أًٖ أػِْ إٔ ٛ٘خى ػ٤ٞٗخً طَ ٝطظخرغ طَىُّ

ٍ حُلَح١ُ ػ٠ِ ٓٞم حٍُٞحه٤ٍَٖ  ْٞ ــــ ٌٍ ط٘ظَ٘ ر٘٘خ١ .. ُٓ أهٌص أهزخ

ٝإٔ طِي حُيػٞس طوظِق ػٖ ٓؼ٬٤طٜخ .. ُىػخس حُلَح١ُ َٓحً ك٢ ٛ٘ؼخء
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َّ ر٬ى ؿ٣َِس ح٤ُٖٔ.. ٖٓ ىػٞحص ح٧ثٔش ُْ .. ٝأٗٚ ٣زغ ٓ٘خ٣َٛٚ ك٢ ًــُــ

ًُٝي .. كظِي حٌُظذ حُظ٢ ؿٔؼٜخ حُٔؼِْ ك٢ ٓوزجٚ.. ٣ٌٖ ح٧َٓ ؿي٣يحً ػ٢َِّ 

ٍ ح١ٌُ ٣ؤط٢ رخ٣ُِٔي ُ٘٘ٔن ٜٓ٘خ ًخٗض ط٤َ٘ ٣َ١وخً ٓوظِلخً  ْٞ ــــ ُٓ ََّ .. حُ

  .  حُلَح١ُ   ٝأؿِّ رؤٕ حُٔؼِْ  ًخٕ أكي ُىػخس حُيحػ٢

                             
ى ك٢ ١َم حُزخد.. ُِٝٛض ىحٍ حُٔؼِْ     ٢ٌُ٘ ط٘ـؼض .. ػخٝى٢ٗ حُظَىُّ

ًخٕ ٝؿٚ .. ٞطخً ٣ؤط٢ ٖٓ ح٧ػ٠ٍِكؼض ٗخظ١َ ك٤ٖ ٓٔؼض ٛ.. ١َٝهظٚ

ًَد ٖٓ ٗخكٌس رخُيٍٝ حُؼخُغ ْٞ حهظَد ٝؿُٜٜخ .. رؼي رَُٛش كُظق حُزخد.. ٗــَـ

ف ًلٜخ.. حُٔيٍٝ ٝػ٤٘خٛخ حُٜـ٤َطخٕ ََ طَٔٔص .. طول٢ كٔخً ٛـ٤َحً رط

طٔخٌُض ٗل٢ٔ ٝأهٌص .. ُْ طَكغ ٗخظ٣َٜخ ػٖ ح٧ٍٝ.. أٓخٜٓخ ٛخٓظخً 

  :  هِو٢   أٍطذ

  . ٣ظي؟َُإ  أط٤ضُ   - 

  !. حُيحٍ   ك٢   ٤ُٔض   أ٢ٓ  - 

ُّ    ًخٕ ..  حُلي٣غ   َؿٌٝسُ    ط٘ظض       ُٚ ..  ريحه٢ِ   ٣ظلَى   ُٚ   اكٔخ

ٍٕ ىح٢ٗ حُوطٞف   ٤ُٔي   حُلخٍّ   ؿ٤خدَ    ٣ٔظـَ  .. ًِٔخطٚ ا٠ُ ػٔخٍ رٔظخ

ًخٗض  ..  لٜخرٌ   أٌٓٔض ..  حُزخدَ    طـِن   ُْٝ   ٗخظ٣َٜخ   طَكغ   ُْ ..  ٣ي١   ٓيىص 

  ..  أَٓٙ   كي   ٣لخٍٝ   ًؼٜلٍٞ   طلًَٜخ

.. ٫ أػَف ٤ًق أُظو٤ي.. ُوي أطِلظ٢٘ رلؼخً ػ٘ي.  . طٔٔؼ٢٘٤   إٔ   أٍؿٞ     - 

 .أٗخ ك٢ ٓل٘ش ؿ٤خري أطوز٢ ًخٌُر٤ق

  ػ٠ِ   ٝهل٘خ ..  ه٬٤ًِ    طَحؿؼض ُٜخ ..  حُيحٍ   رخد   هخٍؽ   هطض    

  أؿٜخٕ .. ٝرخد حُيحٍ  حُط٢٘٤ حٍُٔٞ     رخد   ر٤ٖ   ِٓٞٛش كـ٣َش  ١َهش 

  ًخٕ   ٍٝم   ىٕٝ   ٝحَُٓخٕ   حُزَهٞم   ٗـَط٢َ   ٝػ٤يحٕ ..  ٓظِٔوش   ٗـ٤َس 

  :  رخىٍطٜخ ..  ٗظخء   حُلَٜ 

     َّ كٌَص .. ك٤ٖ ػـِص.. إٔ أٓؤُي.. ا٤ُي ٌٓ٘ ك٤ٖ ٝأٗخ أٝى حُـِٞ

ٍَ أُٔي ُٔلخٍهش أر٤ي.. رٔلخطلش أٓي كٍٞ ٗؼ١ٍٞ ٗلٞى .. أػَُف ٓويح

َٛ طل٤ٌٖ ٢ُ ..أ٣ٍي إٔ أٓٔؼي .. ٢ٌُ٘ أؿَٜ ػٌحرخص أ٣خّ حهظطخكي

٧ٗخًٍي ك٤ٔخ أٗض ك٤ٚ؟ ٓخ ٣ٔؼيى ٣خًٗٞد ٣ٔؼي٢ٗ ٝٓخ ٣لِٗي 

حػ٢ِٔ رؤ٢ٗ .. ؼيَٛ ط٘ؼ٣َٖ رؤ٢ٗ  ٛخىم ٓ. َٛ طؼو٤ٖ ر٢؟.. ٣ل٢ِٗ
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 .أطؼ٤ِٖٔ رؤ٢ٗ ُْ أهزَ أ٢ٓ كظ٠ ح٤ُّٞ رظِي حُٔ٘خػَ .. أكِْ ٤َُ ٜٗخٍ ري

أ٣ٍُُيى إٔ طزٞك٢ رٔخ .. أطؼـذ ٖٓ ؿ٤خري ك٤ٖ ٓـ٤ج٢ ا٠ُ حُيحٍ 

رُي   ٛٔظُي   ٣ُل٢َٗ٤ ..  إٔ طٔٔؼ٢٘٤ أطليع ا٤ُي   أ٣ٍي ..  ٣ئُٔي َُّ ..  ٢٘ٓ   ٝطٜ

  . طٔٔؼ٤ٖ؟   كَٜ   

ــضُّ  َٔ ــ هطَحص حُيٓغ حُظ٢ .. ٗخظَحً ا٠ُ ٬ٓٓق ٝؿٜٜخ ح١ٌُ ُْ ٣ظـ٤ََٛ

ٌُٜ٘خ حًظلض .. حٗظظَُص ًِٔخطٜخ ..حِٗٔض ػ٠ِ هي٣ٜخ ىٕٝ إٔ ط٘طن

ُٓي ٝح٤ٜٗ٫خٍ.. رخُيٓٞع ٣ـذ إٔ : ٝحِٛض ًِٔخط٢ ٝأٗخ أطؤٍؿق ر٤ٖ حُظٔخ

َّ ٓخ ٣ئُٔي.. إٔ طزٞك٢ رآ٫ٓي.. طظليػ٢ ا٢َُّ    ٤ٛخ.. ٗلٖ ًَٗخء ك٢ ًــُــ

  :  ط٘ظلذ ٢ٛٝ طَٜم      طَحؿؼض هِق حُزخد  ..  ػ٢٘٤كي 

  !. ػ٤ِٜخ   طوٟٞ   ٫   ٌِٓ٘ش   ك٢   أٗخ  - 

 :ٍكؼض ٛٞط٢ ٢ً طٔٔؼ٢٘

  . رٜخ   كيػ٢٘٤  - 

  . ح٥ٕ   حط٢ًَ٘ ..      أٓظط٤غ   ٫  - 

 . ِٗظو٢   رؤٕ   ػي٢٘٣   اًحً   - 

  !. أػَيى   إٔ   أٓظط٤غ   ٫ ..  أٓظط٤غ   ٫  -  

 : حكظ٠٘ظٜخ ٢ٛٝ طز٢ٌ، ُلوض رٜخ ا٠ُ حُيحهَ 

َّ    ٓؤٗظظَى     -  ُٕ  ..  حٌُز٤َ   حُـخٓغ   َٛكش   أٓخ هز٤َ ٬ٛس   ُٛ٘خى   ٓؤًٞ

  . طؤط٢   كظ٠   ٌٓخ٢ٗ   ٖٓ   أطلَى   ُٖٝ ..  حُـٔؼش

  أكخٍٝ ..  ك٣ِ٘خً     ٛٔض ..  ه٬٤ًِ    ػ٢٘   حرظؼيص ..  حُيٓٞع   ٗٞرش   ػخٝىطٜخ     

ٌَّرٜخ   ؿَف   أ١ََّ    أطو٤َ   إٔ    .  ًخٗض   ٓخ   ٗو٤ٞ   ا٠ُ   ٝأكخُٜخ ..  ػ

َْ أٗ٘خ   َٛ ٗلٖ ٗظـ٤َ؟ َٛ ْٛ َُ كٍَى ؿ٤َٙ رخ٧ْٓ؟  َٛ ٗؼ٤ٖ ٝ ًــُــ

ً ٣ظـ٤َ ..أٗلٔ٘خ ىٕٝ اىٍحى أٗ٘خ ٤ًخٕ ٓظلٍٞ ٝإٔ حٌَُ٘ ٣لظ١ٞ ٤ًخٗخ

.. ٣ٝظوِن رخُلَف.. طوِوٚ ح٧كِحٕ ٝح٫٥ّ.. ٣ٝظـَد كظ٠ ػ٠ِ ٗلٔٚ

 ُـظٚ حُيٓؼش ٝح٫رظٔخٓش؟ 

 : ٝىػظُٜخ روُزِش ػ٠ِ ؿز٤ٜ٘خ.. حٓظِؿض ٓ٘خػ١َ ر٤ٖ ح٠ٓ٧ ٝح٧َٓ

ــؼخً ُٖ أهٌُي - َٓ  ٕأٍؿٞى ٫ طظؤهَ، ٓؤٗظظَى ؿيحً  ..ٝٓظ٣َٖ.. ٗلٖ 

ََ ا٢َُّ  ..َُٓؼيص ك٤ٖ ٗظَص ا٢َُّ ٢ٛٝ طِٜ ٍأٜٓخ رخُٔٞحكوش . ػ٢َِّ  ُهــ٤ِّــ

  .أ٢ٗ ٍأ٣ض  ٤١ق حرظٔخٓش ر٤ٖ حُيٓٞع ٢ٛٝ طـِن رخد حُيحٍ
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و٤خٛخ أكٌَ رُِ .. كِّض ح٤ٌُٔ٘ش ػ٠ِ ٍٝك٢ رؼيٓخ حٗظِػض ٜٓ٘خ ٓٞػيحً    

َّ ٢ٗء.. ٓؤٓظُٔغ ا٤ُٜخ.. ؿيحً  ك٢ .. ك٢ حُل٤خس.. ٓظٌٕٞ ٣ٌَٗظ٢ ك٢ ًــُــ

ٌٓ٘ظ٘ق ٓلظ٣ٞخطٜخ ..  ًِ٘ حٌُظذ حُٔوزٞءس ك٢ ٛ٘خى٣ن حُـَكش حُوِل٤ش 

  .  ٓؼخً 

  ٢ٜ٘ٔ٣   ٣ُؼي   ُْ ..  أٜٓخ   ػٞىس   رخٗظظخٍ   حُيحٍ   ٍٓٞ   َٓص ًٛخرخً ٝا٣خرخ أٓخّ

رَٜخ ..  ٓؤطلِٜٔخ   أٜٓخ   َٜكخصط   كظ٠ ..      ٢ٗءٌ   َُّ   حُٔـ٣َش   كًَخطٜخ ..  ٢٘ٓ   طو

ًُ٘ض ؿخٍهخً ٓغ ..  ظَٜص أٓخ٢ٓ كـؤسً  .  كٌخ٣خطٜخ ..  ًِٔخطٜخ .  ٓؤهخٜٝٓخ 

َػشً ًز٤َسً .. ٗل٢ٔ َْ ٛخ ٓزظٔٔش ..طلَٔ ػ٠ِ ٍأٜٓخ هـــ ٍَ .. أٍهض هٔخ

َٔ .. طول٢ ػ٤ٜ٘خ رطَف ١َكظٜخ حُظ٢ ط٘يٛخ رؤٓ٘خٜٗخ ىُض ، ٜخكظلض ك

َف ١َكظٜخ طـط٢ ػ٤ٜ٘خ حُـخثَس ََ ١:  

 -   َُ   . ًٌُي؟   أ٤ُْ   هي٢ٓٝ   ط٘ظظ

.  حُزخد؟   طوَع   أُْ :  ٛخْٓ   رٜٞص   كي٣ؼٜخ   طظخرغ     ..  ٓزظٔٔخً    ٍأ٢ٓ   ُِٛص

  :  رخىٍطٜخ .   ا٤ُٚ   ط٢َٓ   ٓخ   ػَكض 

  . ٝٓظؼٞى٣ٖ   حُيحٍ   هخٍؽَ    رؤٗي   ًٗٞد   ٢ُ   ٝهخُض .. ر٬  - 

  . ح٤ُّٞ؟   ري   أط٠   ٓخ  - 

٤ِل٢ -  ُٜ ًُظذ حُ   . ك٢ أَٓ ٣٘ـ٢ِ٘   أكيػَي   إٔ .. ؿجُض أكَٔ 

ؼش   ؿي   ٛزخفَ    ٓؤٗظظَى ..  ُِلي٣غ   ح٤ُّٞ   ٓـخٍ   ٫  -  ُٔ ـُ   أك٤ٌٚ   ٓخ   كِي١ ..  حُ

  !. أ٠٣خً    ُي 

  !. ا٢ُّ    طٔظٔؼ٢   إٔ   هزَ   ا٤ُي   أٓظٔغ   ُٖ  - 

  . ػخ٤ٗش   أّ   ا٠ُ   رلخؿش   ُٔض   أٗي   طيٍىَ    إٔ   رؼي   ا٫   ا٤ُي   أٓظٔغ   ُٖ   ٝأٗخ  - 

  . ... ٝ   حُيحٍ   ٗيهَ   ىػ٤٘خ   ٌُٖ   ..  ػخ٤ٗش   أُّ   ا٠ُ   رلخؿش   ُٔضُ  .. أٝحكوي  - 

َُ    ٫   ٤ًق  -   ؟ ١ٞحٍ   ٍٜٗٞحً    ٤يػِ   ٛزَص   ٝهي   حُـي   ا٠ُ   ػ٢َِّ    طٜز

..   طـ٤َص   هي   رؤ٢ٗ   أىًٍضُ  ..  ح٥هَ   ٣ؼَفُ    ريأ   ٓ٘خ   ًــُــ٬ً    رؤٕ ٫كظُض      

  .  ٢ٗء   ٢ٜ٘ٔ٣   ٣ؼي   ُْٝ 

ٝػيطٜخ رٔـ٤ج٢ ؿيحً رؼي إٔ أٝىع .. كِٔظ٢٘ ٓخ ؿجض ٖٓ أؿِٚ    

ٍ حُلَح١ُ ْٞ ــــ ُٓ هخُض ًُي ، "٤ٓ٘ظظَى هِز٢ كِي٣ٚ ٓخ ٣زٞف رٚ..  "ٍ

  .٢ٛٝ طـِٔ رؼ٤ٜ٘خ حُٞك٤يس هزَ إٔ طـِن رخد حُيحٍ

 



 

 115 

ك٤غ ط٘خػَص ٓٞحهُي   ..ه٤٠ض رو٤ش ٢ٓٞ٣ ٛخثٔخ ك٢ أ١َحف ٛ٘ؼخء

٣ظٜخػي ىهخٕ أر٤ٞ ًؼ٤ق ك٤غ   ..حُط٤ٖ حُ٘ز٤ٜش رخُو٬ع ح٠ُؤش

أ٤َٓ ٢ٓٝ كوٍٞ ٣خرٔش ُ٘ظخء .. طٟ٘ٞ هٞحُذ حُط٤ٖ ٝٛوٍٞ حُـ٤َ

أكَع حُٔلَؿَ .. أٗـخٍ ح٧َػــْــَ طظـٔغ ٛ٘خ ٝٛ٘خى.. ٗي٣ي حُزَٝىس

أٍٟ ه٣َش .. ػَٝم ػَح٣ٖ حٌَُّٝ ؿخكش.. ٝحُٖٔ٘ٔ ٝحَُٓخٕ ؿَىحء

ُٕ ٓٔخؿيٛخ حُِٔٞٗش أٛؼي ٓلٞف .. حُٔ٘ظَ ٢ٓٝ َٜٓ ٓ٘ز٢ٔ طزَُ ٓآً

ــ٘ـْـَؼــخُء ٖٓ طِي  ..أؿٔغ ػ٤يحٕ كطذ ٣خرْ.. حُـزَ حَُ٘ه٢ َٛ
ٓـَٟ ح٤َُٔ .. ِٜٜٓخ ك٢ حُطَف حُـَر٢.. حَُٔطلؼخص طزيٝ َٛٓش

ٝك٢ طيكؼ٢٘ .. ٣ـ١َ ؿي٣َٙ ٛخف ك٢ أَٜٗ حُ٘ظخء ٍُ ُْ أًٖ أػَف إٔ 

..  َٔٛخؿ   ػ٠ِ   أؿظَٔ   ٢ً   حُلطذ   ػ٤يحٕ   أؿٔغ ..  َُإ٣ش ح٣ُِٔي ٖٓ حٍُ٘ٞ

ــ٢   رظِي   ا٤ُٜخ   ػيص   إ   طٔؼي   أ٢ٓ  ِٜ ٓٞهي   ك٢   ٠ٗٝؼٜخ   ُ٘لَهٜخ   حُِؼــ

  .  حُ٘ٔخء   ٓؼخُـش   ٝك٢ ..  ح٧ػ٤خى   ك٢   ًُي   طؼَٔ   ٢ٛ ..  حُٔطٜخٍ 

  حٗظَ٘  ..أٗؼِض طِي حُؼ٤يحٕ..   ر٤ظ٘خ   ىهِض   ك٤ٖ   ٓٞؿٞىس   أ٢ٓ   طٌٖ   ُْ  

،   ٓخ   هِؼضُ  ..  ىهِض ٢ٓٝ ىهخٕ ًؼ٤ق ..  ُٔطٜخٍك٢ ح   حُيفء  ؿِٔض    ػ٢َِّ

  :  ٛٞط٢   أٍكغ ..  أؿ٢٘ ..  أٌٓذ ػ٠ِ ػ٢٣َ.. كظ٠ طلٜي ؿٔي١ ػَهخً 

ًّ    فؼٓ        دّاِح     اٌغصْٛ   فٛق   صذدد   إرا "     تاٌٍذٓ   أخفٍٗ   ِا   وــُــ

 ذؼشب 

 أذؼرة   ٚال   ٘جشا     اشرىى   ٚال             لشتُٙ   دال ًٌ   وُ   د٘ش     ِش   ٚلذ   

  ٌٍٕاس   اٌؼصش   جّاي   وّذح                 ألٔٗ   تاٌرذأً   إال   األٔس   فّا   
  "  ٌؼزب 

  ٣ٝٔؼي ..  ٛي٣و٢   ٣خ   ٣ٔؼيى : ٝهي ػخىص  أ٢ٓ   ٛٞصَ    ٓٔؼض رؼي رَٛش    

  ح١ٌُ   ٝؿٜٜخ   ٍأ٣ض .. هَؿض ٖٓ حُٔطٜخٍ. ك٢ ٍٝك٢  حُلَف   ٤٘٣غ   ٛٞطخً  

ُظَٜ ا٠ُ أ١َحف  ..  طظٔغ كٍٞ ػ٤٘٤ٜخ   حُُلَٔس   حُلخهؼش   حُزُوَغُ    أهٌص طِي 

  :  كٜٔخ ح١ٌُ ٣زظْٔ ٣ِ٤ُي هِز٢ هـ٬ً 

  .  كٌخ٣ش   ري إٔ ُٜٞص ؿ٘خى    ٫  - 

  . ؟   ٤ًق  - 

  ٌٓ٘ض   َٓس   آهَ ؟ َٛ طظًٌَ حُٔخ٤ٟش   أ٣خٓ٘خ   ك٢   ً٘ض   ٤ًق   طيٍى   أُْ  - 

  !. ٬َٓٓلي؟   ح٫رظٔخٓش 
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  . ٓؼ٤ي   ح٤ُّٞ   ٢ٌُ٘ ..  أػَف   ٫  - 

ْٝ    ٓؼ٤ي  -  َُّ    طؼ٤ْ،   أَ   .    كٌخ٣ش   ٍٝحَءٙ   اكٔخّ   ًــُــ

  . أريأ   أ٣ٖ   ٖٓ   أػَف   ٫  - 

  ..  أٍىص   أ٣٘ٔخ   ٖٓ   طٌِْ ..  ا٢َُّ    ػخى حر٢٘    إٔ   أٗؼَ   ح٤ُّٞ ..  ٣ْٜ   ٫  - 

  . ٌُُٝي ػ٢ِ رؤٕ أك٢ٌ ُي.. أطؼٌد ًؼ٤َحً    - 

  . حكي ٢ُ.. أٗخ أٓٔؼي - 

ٝإٔ أهظخٍ ٖٓ .. كِي١ ٓخ أٝى ك٤ٌٚ، ىػ٢٘٤ أؿٔغ أ١َحف كٌخ٣خط٢   -

 !.  كِي١ ٓخ أهُٞٚ،أ٣ٖ أريأ 

 
ََف   هخ١ؼظ٢٘ َٔ   :     ر

ك٤ٖ .. ًخٕ كي٢ٓ هخ١جخً .. ظي  ٓظل٢ٌ ٢ُ كٌخ٣ش  ؿؼِظي طُـ٢٘ظ٘٘  -

أطؼَف ٖٓ ٢ٛ  ..ىػ٢٘ أٓؤُي.. أٝك٠ ا٢َُّ رؤٗي ٓظليػ٢٘ ػٖ هِزي

ًَد؟ ْٞ  .ٗــَـ

 -  ًْ َُ   ػْ ..  كَىحً    كَىحً    أػَكْٜ   ً٘ض   إ   طٔؤ٢ُ٘   حُٔؼِْ   ُٝؿش ..  ؿ٣َذ   أٓ

إ ً٘ض   طٔؤ٢٘٘٤ُ   ح٤ُّٞ   ٝأٗض ..  رْٜ   ٓؼَكظ٢   ػيّ   ػ٠ِ   ٣يَُ   ٓخ   ٢ُ   طل٢ٌ 

ًَد   أػَفُ  ْٞ   !!. ٗــَـ

ٝػ٘يٛخ .. ٓؤٓظٔغ ا٤ُي ك٤ٖ ط٣َي  إٔ طل٢ٌ ٢ُ ٓخ ط٣َي، ٫ ٤َٟ  - 

  .  ٓؤرخىُي حُلٌخ٣خص

ًَد   ٢ٛ   ػٖٔ ح٥ٕ   طليػ٢٘٤   إٔ   ػ٤ِي   رلو٢  -  ْٞ   !. ٗــَـ

  . ُي   كٌض   هي   ؼٜؼشٛ   ُٝؿش   رؤٕ   ٢ُ   طوَ   أُْ  - 

  ٖٓ   ُٝحؿٜخ   ظَٝف   ػ٠ِ   ٢ُ   كٌض   ٓخ   ك٢   ًٍِص ..  كٌخ٣خطٜخ   طٌَٔ   ُْ  - 

  . حُٔؼِْ 

  . ُي؟   طل٢ٌ   ٢ٛ   ُٔخًح  - 

  . ٗخهٜش   ٓؼَكظ٢   رؤٕ   ٓؼِي    ٢ُ   طؼزضَ    إٔ   ط٣َي  - 

  . ٟ؟أهَ   ؿخ٣شً    ح٧َٓ   ك٢   إٔ   أّ ..  كو٢  - 

  حُٜٔض   ح٣ِٝٗض ٓل٬٠ًّ .. ٠ٜٗض ُظٔظوزَ اكيٟ  حُٔظَىىحص        

  . هي ط٤َ٘ ًِٔخطٜخ رؼٞ حُـٞحٗذ ..  رً٘ٞد  ؿيحً     ُوخث٢   كظ٠ 

                                            **ٍ * 
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.. اكٔخ٢ٓ رخهظ٬ف ٌٛح ح٤ُّٞ ك٢ ك٤خط٢..  هَؿض ٖٓ ر٤ظ٘خ ٓزٌَحً    

ػزَُص .. إٔ أُٓٔؼٜخ ٬ًٓخً ٣ظليع رٚ هِز٢.. ٣ٝٔظلن إٔ إُٔ ك٤ٚ ًِٔخط٢

ُْ ٣لظَ طل١َ٤ٌ ك٢ .. ،َٝٛكخص أكلع أًٍخٜٗخ.. أُهش أػظيُص ػزٍٞٛخ

.. ٟٝؼض ًظَذ حُلَح١ُ ؿخٗزخً .. كظلض حُلخٗٞص. حٓظل٠خٍ ٝؿٜٜخ

..  رٜـش   أُٞحٜٗخ   ُحىط٢٘ ،   ٛللخطٚ   أطؤَٓ ..  كظلظٚ ..  ح٧ُٞحٕ   ًظخدَ    حُظوطض

ًَد ..  ح٧ٓٞحم   أُهش   ٟـ٤ؾَ    أٓٔغ   ٫ ..  ك٢ُٞ   ػٖٔ   رَـِؼـ٤ْـيحً    ً٘ض  ْٞ   ٗــَـ

  ..  كٞح٢ٓ   ط٨ٔ 

إٔ ٣َٔ ٣َٓؼخ كظ٠ أ٤َٓ ا٠ُ ٓٞػي١ .. ٝأٗخ أٓظؼـِٚ..حُٞهض ٣َٔ ر٤ِيحً   

أط٠٘ٔ ك٠ٍٞ ٍٍٓٞ  ..  ٗز٠خً    ٣ِىحى   هِز٢ ..  ح٠ُل٠   حهظَد  ،رٜخ

ٍ   ًُي   ٍأ٣ض  ..  حُلَح١ُ كظ٠ أَٜٗف ْٞ ــــ ُٓ ََّ   ىًش   أٓخّ   ٝهق .. هخىٓخً   حُ

  .  حُلخٗٞص 

ً ..  ُٚ   حرظٔٔض      :  ٝهِض ٓٔخُكخ

  ٢ٛ   ٛخ : ػْ أػوزض ٝأٗخ أكَٔ ا٤ُٚ حٌُظذ.  أ٣ٜخ حٍَُٓٞ   ح٬ُّٔ أ٫ طِو٢  - 

  . حُظ٢ ؿجض ٖٓ أؿِٜخ حٌُظذ  

ً٘ض هِوخً ٖٓ  .. هِذ ٛللخطٜخ ، أهَؽ اكيحٛخ.. أىهَ ٣يٙ.. حُظو٢ حُوزخء 

أهَؽ ًظخرخً ، أؿِن أؿ٘لش ح٧ٍٝ.. ٝٛٞ ٖٓ ك٢ٌٍٗ ح٣َُٔش.. طَٜكٚ

.. أٗظَ ٬ٓٓق ٝؿٜٚ كًَش أٛخرؼٚ.. ٣وِذ ٛللخطٚ ك٢ ٛٔض.. آهَحً 

ٍُ    ًُي طويّ   حُظو٢ ٛٞ ح٥هَ ًظخرخً ..  ر٬ٌٓٚ  ىٝٓخً   ػ٢ِّ    ٣ؼوَ   ح١ٌُ   حُـخ

ٓيىص ٣ي١َّ .. ٗٔٔض ٍحثلش ٓئحَٓس.. ػْ ػخُغ ٍٝحرغ ٝهخْٓ.. ٣وِزٚ

٣َٜم ُٖٔ    كخؿج٢٘ ًُي حُـخٍ.. كخُٝض ؿٔغ حٌُظذ ٖٓ ر٤ٖ أ٣ي٣ْٜ 

  :  ٤َ٘ٓحً ػ٢َِّ    كُٞٚ

ـٚ   ػيٝ   حُزخ٢٘١   ٛؼٜؼش   ٓؼِٔٚ   اٗٚ ٓؼَ،   ح٤ُٜٞى٣ش   حرٖ   ٛٞ   ٌٛح  -  ..  حُِــَـّ

  رٌظذ   حٗظَٝح ٌٛح كخٗٞص ٢ِٓء.. ٝحُِٗيهش   حَُ٘ى ٌُظذ  ٣َٝؽ كخٗٞطٚ 

 .كوٜخء حُزخ٤٘١ش

     ً هيّ ٓـٔٞػش ٖٓ ..  حٍُٞحه٤ٖ   ٝٛز٤خٕ ..  حُٔخٍس   طـٔغ   ٓخ   ٣َٓؼخ

ٍُ    ا٤ُْٜ   حُظلض .. حُؼٌَٔ ْٞ ــــ ُٓ   ٖٓ   ٣وِٞ   ٫   رٜٞص   ٝهخٍ ..  حُلَح١ُ   ٍَ

  :  َٛحٓش 

  .؟ حكِٔٞٙ   ٤ٛخ ..  ط٘ظظَٕٝ   ٓخًح  - 
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 :هِض ٓٔظـ٤َحً .. حكظٞط٢٘ حُيٛ٘ش ٖٓ ًِٔخطٚ

 !. ٣ل٢ِ٘ٗٞٔ؟   ٛخكز٢   ٣خ   أ٣ٖ   ا٠ُ  - 

  . حُِٔطخٕ  ٫ٞٓٗخ   ٣ي١   ر٤ٖ   رخُٔؼٍٞ   ُظظَ٘ف  - 

َٕٝ ٝهلٞح ٝآه.. ٛؼي ػ٬ػظْٜ حُيًش.. ُِٗض ًِٔخطٚ ػ٢َِّ ًخُٜخػوش   

ٍ ..ً٘ض أهخّٝ ىهُْٜٞ.. أٓلِٜخ ْٞ ــــ ُٓ ََّ ُْ ٣ِظلض .. أٗظَ ا٠ُ ػ٢َ٘٤ ًُي حُ

ً٘ض هِوخً ٖٓ إٔ ٣ٌظ٘لٞح ًُي .. ظَ ٣ؤَْٓٛ رظلظ٤ٖ أٍكق حُلخٗٞص.. ا٢َُّ 

ٓلز٢ٗٞ رؼ٘ق أٓخّ ٖٓ طـٔؼٞح .. ُْ ٣ظ٢ًَٗٞ. حَُٔ حُوخرغ هِق حُـيحٍ

ِِ .. ٖٓ ؿ٤َحٕ حُلٞح٤ٗض ـَ .. ق ٣ظخرغ  حرظؼخى١ٗظَحص ًُي حُـخٍ حُ

ًَد ْٞ حٗلظق ك٢ٔ هَٜحً رزٌخء .. ىٓؼض ػ٤٘خ١.. طًٌَص ٓٞػي١ ٓغ ٗــَـ

ٓلز٢ٗٞ .. أٝػوٞح ٓؼ٢ٜٔ، ؿؼٞص أٍٟخً ،كخُٝض حُظِٔٚ .. ٛخٍم

ريأص طظلَع  ٜٓ٘خ .. ػزَٝح ر٢ ح٧ُهش كظ٠ أ١َحف ح٧ٓٞحم،رلزخُْٜ 

لٞف ُُيٍٝ ٓظ٘خرٜش.. ٗٞحٍع  ا٠ُ أُهش أهَٟ حٌُز٤َ َٛف حُـخٓغ .. ُٛ

٣َؿ٢٘ٗٞٔ ٣ٝزٜوٕٞ .. ٣وق حُ٘خّ ٤ُظلَؿٞح ٝآهَٕٝ ٣ظٔخءُٞح.. 

أطللٚ أ١َحف حَُٜكش ػ٢ِ .. ٣ِٝؼٕ٘ٞ ُٔـَى إٔ حُؼٌَٔ ٣وٞى٢٘ٗٝ

أٍٟ رخػش ٣لظَٕٗٞ .. أطٌٕٞ ك٢ ٣َ١وٜخ كٔذ حُٔٞػي؟.. أٍٟ ًٗٞد

طوخف  .. ٬ًٌد طؼ١ٞ كخٍس.. ػزَٝح ر٢ ٓٞم حُزوَ.. حُِٝح٣خ حُزؼ٤يس

 .ػٌَٔ حُِٔطخٕ

طخٍس ٣ٔٞه٢٘ٗٞ ٝأهَٟ .. أٍطـق أ٬ًٓ إٔ ٣ٌٕٞ ك٢ ح٧َٓ هيػش   

ً رخُلزَ، ٣ٔلز٢٘ٗٞ ٝح٥هَحٕ ٣ظزؼخ٢٘ٗ .. أكيْٛ ٣ظويّ حُـ٤ٔغ ٌٓٔٔخ

َٛ .. أكٌَ ٤ًق إًٔٞ ك٢ ك٠َس حُِٔطخٕ ٓـ٫ًِٞ .. رَٜحٝط٤ٜٔخ

 ٤ٓظ٢ًَ٘ أػٞى؟

ر٢  ػزَٝح ..حهظَر٘خ ٖٓ ح٧ُهش حُٔل٤٠ش ا٠ُ ُٔخكش ح٧ٓخ٤ٓش ُِوِؼش    

ـخ ػٌَٔ رلَحرْٜ حُط٣ِٞش أٓخّ حُزٞحرش.. ٓلزخً  لــَـّ ٛخف ٖٓ ٣وظخى٢ٗ .. َٛ

ِش حُز٤خٍم .. ػُِش ٖٓ حُو٤خُش طوَؽ ٖٓ حُزٞحرش.. إٔ ٣لٔلٞح حُط٣َن َٔ َك

ٝحُٔظ٬ص حُِٔٞٗش ٣ظزؼٜٞٗخ هخٍ رؤٗٚ ًٓٞذ حُِٔطخٕ حٌُحٛذ ا٠ُ حُـخٓغ 

ر٬ٜطٚ ك٢ حُـخٓغ كب٠ُ أ٣ٖ ٣وظخى٢ٗٝ  ًخٕ حُِٔطخٕ ٓ٘ـ٫ًٞ .. حٌُز٤َ

٣وق ٓز٠٘ ، ٍأ٣ض ٓٔخكش ٝحٓؼش .. ر٢ هِق ه٬ع حُزٞحرش حىهِٞ.. حٌُز٤َ

ًخٗض طِي ٢ٛ هِؼش حُوَٜ .. َٓطلغ ٓظيحهَ ٓغ ػيس ٓزخ٢ٗ ٓٞىحء
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ٍٞ هِق .. ك٢ ح١٧َحف ػيس ىٍٝ كـ٣َش.. حٌُز٤َ هخى٢ٗٝ ك٢ ٣َ١ن ِٓظ

.. زظَ ٍأ٢ٓٝأ٢ٗ ٓؤًٍغ ٬٤ًًُ ُ.. ح٥ٕ ط٤و٘ض أٜٗخ ٤ُٔض هيػش.. حُوِؼش

حَٛد "حٍطؼ٘ض أ١َحك٢ ٝأٗخ أٓٔغ ٛٞص حُٔؼِْ ٣ؤط٢٘٤ ٖٓ حُٔخ٢ٟ 

ًٍَ رَٔػش ْٞ ُْ ٣ٌَٔ ؿِٔظٚ كظ٠ ط٘خُٝٞٙ ر٤ٔخ١ْٜ ،  "حٗؾ رل٤خطي.. ٣خَؿــ

ػْ ٣ٔلزٞٗٚ هِق ه٤ُْٜٞ ا٠ُ حُٔـٍٜٞ ٣ظ٘زغ  رؤظخكَٙ .. ىٕٝ ٍكٔش

 .ٝحُو٤ٍٞ طٔلزٚ

٤ٓؼٞى ..َ رخُـخٓغ هي ٣ٌٕٞٗٞ ٛخىه٤ٖ كخُِٔطخٕ ُٖ ٣ظ.. كيػض ٗل٢ٔ 

هي ٣ل٢ِٗٞٔ ا٤ُٚ ُٖ أؿََإ ػ٠ِ حُوٍٞ ُٚ ا٢٘ٗ .. ا٠ُ هِؼظٚ رؼي ح٬ُٜس

ًَد ػ٠ِ ٓٞػي ْٞ ُٔٚ ٝأٓظؼطلٚ رؤ٢ٓ حُٞك٤يس إٔ .. ٝٗــَـ ٓؤٓظَك

٧رلغ    ٓؤًٛذ ٝك٤ٜ٘خ      . .ٓؤهزَٙ رؤٜٗخ ط٘ظظ٢َٗ كظ٠ أػٞى.. ٣ظ٢ًَ٘

  .  ًٗٞد  ٓؤ١َف ُٜخ ٓزذ طؤه١َ ٝٓخ ؿَٟ   ػٖ

َٓٚ ر٘خٍ أٓٞى طط٤َ أ١َحكٚ ًِٔخ حٛظِ  حُؼ١ٌَٔ ح١ٌُ ٣ٔلز٢٘  ٣َر٢ ٍأ

  ...َٓٔػخً 

ريأص أٗؼَ رَٛزش ُ٘ظَحص حُؼٌَٔ ٝأكيْٛ ٣ُوَؽ ١ٞٓخ ُْ أٍٙ ٖٓ     

ٛلٞف حُو٤ٍٞ .. ٓخٍٝح ر٢ هِق حُوِؼش.. ٣لؼ٢٘ ػ٠ِ حُٜ٘ٞٝ.. هزَ

كي ٣ٜظْ ٫ أ.. ٝأهَٟ طَ٘ثذ رؤػ٘خهٜخ ك٢ حُـٜش حُٔوخرِش ..أٓخّ حُـيٍحٕ

طؤًي ٢ُ رؤْٜٗ .. حهظَرٞح ر٢ ٖٓ ٗلّش ؿَف ٣طَ ػ٠ِ ٝحٍى ؿخثَ.. ُؼ٢ِ٣ٞ

ٝحُـزخٍ حُزؼ٤يس .. ًخٗض ح٣َُخف طٜذ ه٣ٞش..  ٤ٓوٌكٕٞ ر٢ ٖٓ ٗخٛن

.. حُظلٞح ر٢ رٔلخًحس حُـيٍحٕ حُلـ٣َش ُِيٍٝ.. طظٔخ٠َٛ طلض ؿ٬ُش ٍُهخء

ٍحثلش ػلٖ .. ػزَٗخ َٓٔحً ٬٣ٞ١ً .. ىهِٞح ر٢  رخرخً كـ٣َخً ىٕٝ ظُِق

ٔض ٓو٤ق .. أ٢ُِٗٞٗ ػزَ ىٍؿخص ٫ أٍحٛخ.. حهظل٠ ح٠ُٞء.. هخٗوش  َٛ
ػو٢ِ ٣ؼَٔ .. ظ٬ّ كخُي.. ا٫ ٖٓ ٛٞص أٗلخٓ٘خ طوظ٢ِ رخٍططخّ أهيحٓ٘خ

  .٠٣غ أٓجِش ىٕٝ أؿٞرش.. ك٢ ػيس حطـخٛخص

  :  ٓلِٝػخً    ٓؤُظْٜ

  .  ر٢؟   ط٠ٕٔٞ   أ٣ٖ   ا٠ُ  - 

َْ    ا٠ُ  -    ك٢   ه٘ؼ٣ََسٌ    َٓص .  رَٜحٝطٚ   أِٟؼ٢   ٫ًِحً  أكيْٛ   هخُٜخ .  ؿٜ٘

  . أؿٞرش ىٕٝ    أٓجِش   أٓخّ   ػو٢ِ ٣وق    ح٥ٕ ..  ؿٔي١ 

َُ    رؤ٢٘ٗ   هِظْ   ٌٌُْ٘  -    .  حُِٔطخٕ  ٓؤهخر
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  . ٓظوخرِٚ  - 

  ..  أ٣ٖ؟  - 

  .  ا٤ُٚ   ري   ٓخٟٕٞ   ٗلٖ  - 

  .  ٛٞ ٢ِٜ٣ ك٢ حُـخٓغ حٌُز٤َ؟ - 

  !.  ٤ٓؼٞى  - 

ٗؼَص ر٤َٔ .. طؼَف أهيحْٜٓ أ٣ٖ طٜز٢.. ًخٗٞح ٣ٔلزٕٞ هي٢ٓ ٓلزخً   

ِٝ ٗلٞ ح٧ٓلَ أكيْٛ ريى حُظِٔش  ربٗؼخٍ ٗخٍ ًخٕ .. أه٤َحً طٞهلٞح.. ح٧ٍ

٣ِىحى حُُٜٔض .. ُؿيٍحٕ ٛٔخء، َٓىحد رخٍى  .. ٣ٔٔي رطَف ٗؼِش

أهٌ أكيْٛ  ..طٞهلٞح ر٢ ه٬٤ًِ أٓخّ رخد ٢ٓٝ طـ٣ٞق ٛو١َ.. هٔٞس

٣ََٛ أٝطخىٙ ٝهؼوؼش ٬َٓٓ ؿؼِظ٢٘ .... ٣ٔلذ َٜٓحع ٖٓ حُلـَ

أ١لؤ .. َٛحم ٣ْٜ ح٥ًحٕ ..ٛٞس ٓظِٔش.. كُظق حُزخد.. أطزٍٞ ػ٠ِ ٗل٢ٔ

٢ٌُ٘٘  ..ك٢ رخىة ح٧َٓ حػظويُص إٔ ح٧ٛٞحص طؤط٢ ٖٓ هِل٘خ.. ٗؼِظٚ

.. حًظ٘لض ٜٓيٍٛخ ك٤ٖ هٌَكٞح ر٢ ك٢ ك٠خء طِي حُٜخ٣ٝش حُٔظِٔش

َُّ    ػْ ٛٔض.. ٔض رظ٬ّ ِٛذحٍطط   .  ٢ٗء   ًــُــ
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 ظِٔش هللا                            

 

 ػفـــــٓ

 

 

٣خ طَٟ ٓخ ٛٞ حُٞهض؟ َٛ ػَكض ًٗٞد ا٢ٗ ُْ أهيػٜخ؟أ٢ٓ ط٘ظظَ إٔ 

َٛ .. ٝإٔ أٓٔغ ح٣ُِٔي ٖٓ كٌخ٣خطٜخ.. ٧ك٢ٌ ُٜخ ٓخ ً٘ض هي ريأطٚأػٞى 

 .طؼَف ٓخ أػ٤٘ٚ ًٝٗٞد ٖٓ ٓ٘خػَ؟

ٍَ ٓؼ٤ِٚ. أ٣ٖ أٗخ؟     َُّ ٓخ ك٢ُٞ ظ٬ّ أٓٞى ُْ أ خص.. ًــُــ َٔ َٜ ّٔ ًِٔخٌص  ..َٛ

طظَىى .. ػ٢ِّ أ٤ِٓ ٤ٗجخً .. كخُٝض كظق ػ٢٘٤ ػ٠ِ حطٔخػٜٔخ.. ٓظلَهش

ا٠ُ "ا٠ُ أ٣ٖ طٌٛزٕٞ ر٢؟ .. ٤ٖ ٓؤُظًِٚٔخص حُؼ١ٌَٔ ك٢ ٓٔٔؼ٢ ك

 "!!.ؿْٜ٘

أّ ا٢ٗ ك٢ .. ٌٝٛٙ ظِٔش ٝٛو٤غ.. إ ًخٕ ٛخىهخً كـْٜ٘ ٤ٟخء ٝىكت    

 ؟...حُط٣َن ا٤ُٜخ

َّ ؿ٢ٔٔ  أٗل٢ .. هي إًٔٞ ك٢ حُزَُم.. أٗؼَ رآ٫ّ ٗي٣يس ك٢ ًــُــ

ٝٓخ طِي ح٧ٛٞحص .. َٛ أٗخ ك٢ ظِٔش حُوزَ.. ٣ٔظوزَ ٍٝحثق طئُْ ٍأ٢ٓ

 .ٌُْٜ٘ ُْ ٣وظ٢ِٗٞ.. اًح أٗخ ٤ٓض !.حثق ا٫ ُـؼخ٤ٖٓ  ح٧ٓٞحص؟ٝحَُٝ

أ٤ٗخء طظِْٔ ؿٔي١ حُٔزَِ ٜٓيٍس .. ػلٖ.. ك٠خء رخٍى حُظِٔش 

أٝ أٜٗخ ػؼخر٤ٖ .. هي طٌٕٞ ُٝحكق طلض ح٧ٍٝ.. طِكق كٞه٢.. ١وطوش

 أّ أ٢٘ٗ ك٢ ًخرّٞ ٤ٍِٓٝٝ؟.. هَع حُظ٢ كيػ٘خ ػٜ٘خ كوٜخء حُٔٔخؿي

 

 _______________ 

 

ً٘ض هِوخً ٖٓ أًخٍ  ..  حٍُٞهش   ٌٛٙ طزوض ر٤ٖ ٣ي١ ػيس أٍٝحم  رؼي هَحءس  

ػ٢ِ إٔ     ًٝخٕ ..  هَحءس ٓخر٤ٖ ٣ي١ ىٕٝ حٍُٞٛٞ ا٠ُ رو٤ش أٍٝحم حُلٌخ٣ش 

  .  ٝإٔ أكٌَ ك٢ ك٤ِش ٩ه٘خع ًُي ح٤َُِٓ.. أرلغ ػٜ٘خ
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ُ٘ـي إٔ .. ه٬ٍ أ٣خّ أًِٔ٘خ كَٜ  ٓلظ٣ٞخص ٛ٘خى٣ن طِي حُلـَس

ٓخً رؼي ٣ّٞ .. ٓلظٟٞ رؼٞ حُٜ٘خى٣ن ٗٔن ٍٜٓٞس ٤ُٝٔض ح٤ِٛ٧ش ْٞ ٣ــَـ

ٝإٔ ً٘ٞكخص ؿَى حُٔ٘ٞحص .. ٌٗظ٘ق إٔ رؼٞ حُٜ٘خى٣ن كخٍؿش

 .حُٔخ٤ٟش ٫ ططخرن ٓخٛٞ ك٢ حُٞحهغ

ٍٝث٤ْ حُِـ٘ش ح٤٘ٓ٧ش ٣ٔخٍّ ػ٠ِ حُـ٤ٔغ أٓخ٤ُذ .. ًخٕ ح٧َٓ ؿ٣َزخً 

حُلَٜ ٝحُٔطخروش  ٝحُـ٤ٔغ ٣ٞهغ ػ٠ِ ً٘ٞكخص.. حُظٜي٣ي ٝحُظ٤َٛذ

 .ٓوخرَ اطخٝحص ٝٓزخُؾ ٫ ٣ؼَف أكي ٜٓيٍٛخ

 

 

ًَ ٓخ حُظٜن رـ٢ٔٔ ..ٍأ٢ٓ ٣ِ٘ف ُِٝؿش.. ُٔخ٢ٗ رطؼْ حُيّ    

ْٝ إٔ ٓخ أٗخ ك٤ٚ  ظِٔش .. هي طٌٕٞ ػ٤٘خ١ كويطخ هيٍطٜٔخ.. ٍحثلش هٔـش أَ

ـٚ رخٍىس    ػ٘شٍ   طوِِظٚ ..  ٓظٌَٔس   ٗظخ٣خ   ؿٔي١ ..  حُٜ٘ٞٝ   كخُٝض ..  حُِــَـّ

 .    هيٍ ٓوٞٗش ؿ٢ٔٔ   ك٢   ؿي٣ي   ٖٓ   ُؿٜضُ  .. أكويط٢٘ حُٞػ٢

 
ُْ أػزَ ظ٬ّ حُزَُم حُزخٍى .. أط٠٘ٔ ٓؼَكش ًْ ٌٓؼض ك٢ طِي حُـ٤زٞرش   

.. طٜطيّ أٛخرؼ٢ رؤ١َحف ُيٗش ..أطِْٔ ٓخ ك٢ُٞ.. أٍكغ ًٍحػ٢.. رؼي

أٛلٞ .. يأؿَم ك٢ هيٍ ؿ٤زٞرش ٖٓ ؿي٣.. طؼخٝى أ١َحك٢ ٍػ٘ش حُل٠ٔ

طؼزغ .. طٔٔي رؤ٤ٗخث٢. .أٗلخّ طوظَد ٖٓ ٝؿ٢ٜ.. ػ٠ِ أًٍع طلظ٢٘٘٠

  .أٝ أ٢ٗ ك٢ ًخرّٞ.. ٫ أهٟٞ حُيكخع ػٖ ٗل٢ٔ.. رٌَ ٢ٗء

  أٗؼَ   ٓخ   ًَٝ ..  حُٔٞط٠   ٓـ٘ش   ك٢   ٝأ٢ٗ ..  حُل٤خس   ػٖ   ٍكِض   هي   أ٢ٗ   ط٤و٘ض

  .  حُٔٞص   ٛٞ   رٚ 

٣خ .. ٣زيٝ إٔ ٝهَض حُٔوخرَ ىٕٝ ٬ٓٓق.. خ٫ أػَف ًْ ٠٠ٓ ػ٢َِّ ٛ٘

ًَد.. طَٟ ٓخ ٛٞ حُٞهض ح٥ٕ؟ ْٞ ًحص ..    أ٢ٓ.؟ ...ٓخًح ٓظوٍٞ ػ٢٘ ٗــَـ

  ! ٖٝٛ ح٥ٕ ٣٘يرٖ ٓٞط٢.. أّ أْٜٗ هي ػَكٞح ٓخ ؿَٟ ٢ُ.. حُؼ٤ٖ حُؼخٗوش

٣ٌٌرٕٞ رؤْٜٗ ٤ٓوٞى٢٘ٗٝ ا٠ُ ..  حُؼٌَٔ ىٝٓخً ٫ ٣ٞكٕٞ رٞػٞىْٛ   

ًخٕ ٤ٓؤَْٓٛ رظ٢ًَ أًٛذ ٧ػ٤ٖ رؼي إٔ  َٛ.. ك٠َس حُِٔطخٕ

.. ًِٔخص ٢ٛ هخٛش رٚ.. ٣ٞرو٢٘ رٌِٔخص ِٓطخ٤ٗش ٫ ٣٘طوٜخ ا٫ حُِٔٞى 

ً٘ض .. آٙ. ٝا٫ ٤ًق ٣وخرَ ح٤ُٔظٕٞ  ٤١٬ْٜٓ٘؟، ح٥ٕ ٓخص ح٧َٓ رٔٞط٢
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٤ٓؤَْٓٛ رطَى١ ٖٓ .. ػ٠ِ ٣و٤ٖ ٖٓ أٗٚ ُٞ ٓٔغ كخُظ٢ ٝٝكيس أ٢ٓ 

  .  أٓخٓٚ 

ــ٘ـْـَؼــخء   ْٗٔ   ٫ ُحُض    َٛ    طَ٘م ٝطـ٤ذ أّ إٔ حُظِٔش ؿطض ًَ   َٛ

..  ػ٢٘   ٓخثِشً    حُٔؼِْ   ُٝؿش   طٍِٝٛخ   ػ٘يٓخ   هِوٜخ   ٓظُظَٜ َٛ  ٝأ٢ٓ .٢ٗء؟

ًَد   ٓظٞىع  ْٞ ٝك٤يس ًؼخىطٜخ ك٤ٖ طلخٍٝ    ا٫   طز٢ٌ   ُٖٝ   ٓزظٔٔشً    ٗــَـ

.  رؤ٢ٗ َٛرض ٖٓ ٤ٗط٘خطٜخ؟ٓظِؼ٢٘٘ ٝطؼظوي    َٛ   حُٔؼِْ   ُٝٝؿش ..  ٍرٜخ

ًَد  ْٞ   !. آٙ ُٞ طؼَف رلخُظ٢ كظ٠ طؼ٢ٌٍٗ،  ٗــَـ

ًَد؟.. ُٞ ُْ ٣وي٢ٗ حُؼٌَٔ     ْٞ ٖٓ حُٔؼ٤ذ إٔ . ٓخًح ً٘ض ٓؤكيع  ٗــَـ

ٌُ٘ٚ رَى حُ٘ظخء ًخٕ ٤ٓيكؼ٢٘ ٫كظ٠خٜٗخ .. أؿِْ ؿٞحٍٛخ رِٔخٕ ػخٍ

ٛٞطٜخ .. ٓؤٗظظَ حرظٔخٓش ػ٤َ٘٤ٜخ.. هِٔش ٝٗلٖ ٤َٔٗك٢ أُهش ٓولَس

ىحثٔخً ٓخ طوٍٞ ٢ُ أ٢ٓ رؤٕ ٢ُ حرظٔخٓش . ٓخًح ً٘ض ٓؤهٍٞ ُٜخ؟.. ٣ظيكن

ك٬ طزوَ .. إ ٓلظخف كذ ح٥ه٣َٖ ُي حرظٔخٓظي"طٌٍَ ٢ُ .. آَٓس

ٌُٜ٘خ ُْ طوَ ٢ُ أ٢٘ٗ .. ٝهخُض ٢ُ رؤٕ حٌُِٔش حُلِٞس ؿٌحء حَُٝف".. رٜخ

  ٣ـٌد   ٓخ   ٤يُظُٞ   ٍٝؿزظ٢   ٓ٘خػ١َ   طٌل٢   َٛ.  أٓظِي حٌُِٔخص حُلِٞس

ًَد  ْٞ ؟   ٗــَـ َُ    َٛ ..  ا٢َُّ ً  ..  حُٜخٓظش ٝحُٔظـٜٔش   ١ز٤ؼظٜخ   ٖٓ   ٓظُـ٤ِّ   ٓخ   كَيٝٓخ

.  ػ٢َِّ    طَى   ٫  ك٤ٖ أكيػٜخ،   ك٣ِ٘شً     ..  ىحٓؼشً    ا٢َُّ    ط٘ظَ ..  ك٤َس   ك٢   طظ٢ًَ٘ 

  

.. طٔظٔغ ُلي٣ؼ٢ ًؼخىطٜخ ىٕٝ حًظَحع.. أطو٤ِٜخ ٝهي ؿِٔض ك٢ ٓٞػيٗخ  

٢ٗ رٌُي ح٧ِٓٞد .. ٌُٜ٘خ ُٖ طظٌِْ.. ٓظ٘ظَ ا٠ُ ٝؿ٢ٜ ٝأٗخ أطٌِْ َُ طؼ٤

ػ٤٘خٛخ ك٤ٖ طَكؼٜٔخ .. َٛ ًخٗض ٓظزظْٔ ك٢ ُوخث٘خ؟.. حُل٣ِٖ ٝح٬ُ ٓزخ٢ُ

  ر٤ٖ   ٓخ   ا٠ُ   رخُ٘ظَ   ػْ ط٘٘ـَ ..ا٠ُ ٝؿ٢ٜ ط٘ؼ٬ٕ ك٢ أٍٝىط٢ كَحثن

ػَحى ٓغ    ك٢   ًٝؤٜٗخ   رؤٛخرؼٜخ   طظ٬َػـذُ    ٗخؿَسً    طٌٕٞ   ٝك٤ٖ ..  ٣َي٣ٜخ 

،   ر٤ٖ   ًلٜخ    ..  ٢ٗء ريحهِٜخ  . ىحكجش   ػٜلٍٞس   ٣َي١َّ

                                            * * *  

٢ٓ ٤ٟل٤ٖ أٗخ ٝأ، أًًَ طِي حَُٔس ك٤ٖ حٛطلز٢٘ حُٔؼِْ ا٠ُ ىحٍٙ   

ـو٘خ كٍٞ حُطؼخّ.. ػ٤ِٚ ًَد.. ًؤٗ٘خ ك٢ ٣ّٞ ػ٤ي  طلِــَـّ ْٞ .. أٍٓن ٗــَـ

هخٍ .. ٢ٛ ٫ ط٘زٚ أٜٓخ ك٢ ٢ٗء ..رٜٔض ؿخٓٞ ..ٝطَٓو٢٘ أٜٓخ

ًٍَ رلن ٓٔخػي١: حُٔؼِْ ٝٛٞ ٣٘ظَ ا٢َُّ  ْٞ .. ح٤ُّٞ أٓظط٤غ إٔ أػظزَ َؿــ
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ٚ حُؼخُؼش ٓؼ٢ ٌٛح ٛٞ ٣ُــٌَٔ ٓ٘ظ.. ٝهي ؿٔؼظٌْ ُظٌٞٗٞح ٜٗٞىحً ػ٠ِ ًُي

ٌٍ رٌٜح حُٜز٢ ح١ٌُ ٫ ؿ٠٘ ٢ُ ػٖ .. ٝهي حٓظٞػذ حٌُؼ٤َ أٗخ كوٞ

أطًٌَ ًُي ح٤ُّٞ : ػْ ٝؿٚ ًِٔخطٚ ٓزظٔٔخ ا٠ُ أ٢ٓ. ٓٔخػيطٚ رؼي ح٤ُّٞ

ك٤ٜ٘خ هِزِظٚ ُوخ١َى ٝأٗخ أهٍٞ هللا ٣ؼ٢٘٘٤ ػ٠ِ ..  ح١ٌُ ؿجِض رٚ ا٢َُّ 

٣خ طَٟ ٓخ ًخٕ   .هزِظٚ ٖٓ أؿَ حُٔؼَٝف ح١ٌُ ر٤٘٘خ.. طَر٤ش ٌٛح حُٜز٢

ٝح٥ٕ أطًٌَ ٬ًّ ُٝؿظٚ ك٤ٖ كٌض ٢ُ !. ٣وٜي حُٔؼِْ رٌُي حُٔؼَٝف؟

  ."٣ٌٔ٘ي إٔ طٔؤٍ أٓي"كٌخ٣خطٜخ ٓغ حُٔؼِْ ٝهخُض 

ًَد .. ك٢ ًُي ح٤ُّٞ ًُ٘ض ٓ٘ظ٤٘خً ر٬ٌّ حُٔؼِْ    ْٞ ََ ػ٠ِ ٗــَـ ٝطؼَكض أًؼ

 ك٢ حُيحٍ ظَٜص ًخُلَحٗش.. رؼي إٔ ً٘ض أٍحٛخ  طؤط٢ ا٠ُ حُلخٗٞص

َّ كًَخطٜخ  ..طلظ٠ٜ٘خ أٜٓخ طخٍس ٝأهَٟ أ٢ٓ ٝػخُؼش حُٔؼِْ ٝك٢ ًــُــ

ــؼخً  ..ًخٗض ػ٤٘خ١ طظخرؼخٜٗخ ٢ٛٝ ط٘ظَ ٓزظٔٔش ا٢َُّ ك٢ حُي٫ٍ َٓ ؿِٔ٘خ 

ك٤ٖ .. ط٤٘ٔض ُٞ ًخٗض ٢ُ أهض ك٢ ٓؼَ ػَٔٛخ.. رؼي ط٘خٍٝ حُـيحء

ٚ.. ٝىػ٘خْٛ ٓيص ٢ُ رٞػخء ٢ِٓء رخٌُؼي َٔ َْ ١ؼ .. ٜٓخُْ أطٌِْ ٣ٞ.. ُْ أٗ

ُوي ؿؼ٢ِ٘ . ٌُٖ ًخٕ ريحه٢ِ حٌُؼ٤َ.. ُْٝ ٣طِذ ٢٘ٓ أكٌي إٔ أطليع

  ٍأ٣ض ..  ٓ٘ل٢٘ ٍٛٞحً ٖٓ ح٧ك٬ّ ..حُٔؼِْ أطو٤ََّ ٗل٢ٔ ٓؼِٔخً ًز٤َحً 

َُّ    ٓٞم   ك٢   ٓؼِٔخً    ٗل٢ٔ    كَٝكخً    أػِْٜٔ   ً٘ض ..  ٖٓ   ٛـخٍ   ك٢ُٞ   ٖٓ   ًــُــ

ٗشً    ُٝهخٍفَ  ..  ؿ٤ِٔش  َّٞ   حٗيٛخٜٗخ   طزي١   ٝحُ٘خّ ..      ٓظؼيىس   ٍٝٓٞٓخً  ..  ِٓ

  .  أٛ٘غ   ٓخ   ُـٔخٍ 

حكظ٢٘٘٠ .. ك٤ٖ ً٘خ ػ٠ِ ىٍحؿخص حُيحٍ طزؼ٘خ حُٔؼِْ ُٝٝؿظٚ ُظٞى٣ؼ٘خ  

ٓٔؼض .. ٓخّىحً رؼ٬ع هطغ ك٤٠ش.. ٓيحػزخً ٣ي١ ر٤ٖ ًل٤ٚ.. ٓوز٬ً ٝؿ٘ظ٢

ًٍَ ؿخثِطيطل٠َ "هخث٬ً .. َٛٞص ٤ٍٜٗ٘خ ر٤ٖ ٣ي١ حُٜـ٤َط٤ٖ ْٞ ".. ٣خ َؿــ

  إٔ .  .ٍؿْ طِي حُٔ٘خػَ حُظ٢ ُٝيطٜخ ًِٔخطٚ.. ٫ أػِْ ُٔخًح ُْ أٍى ػ٤ِٚ

ُّّ  ..  ٣و٢ٜ٘   ٓخٍ   ٖٓ   ٤ٗجخً    أٛخرؼ٢   طلظ٠ٖ  ًَد   أُ ْٞ   ٤ًٔخً    أ٢ٓ   ٗخُٝض   ٗــَـ

  .  ٍأٜٓخ   كٞم   كِٔظٚ ٖٓ حُطؼخّ 

ٝػٖ طِي حُلَكش حُظ٢ .. ٤١ِش حُط٣َن طليػ٢٘ أ٢ٓ ػٖ حػظِحُٛخ ر٢ 

١ٞهظ٢٘ .. ك٤ٖ ِٝٛ٘خ أؿِوض حُزخدَ .. ٍُػٜخ حُٔؼِْ رٌِٔخطٚ  ك٢ هِزٜخ

أُٜوظ٢٘ .. طظٔظْ ر٘لظ٤ٜخ حُزخٓٔظ٤ٖ.. ط٘ظَ ا٠ُ ػ٢َ٘٤.. رٌٍحػ٤ٜخ روٞس
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ك٤ٖ طٜ٘غ ًُي طٔظِت ..  رٜيٍٛخ طوز٢ِ٘ ٍٝحثلظٜخ طؼُٜق رَٝك٢

  .ٗل٢ٔ أٓخٗخً 

٫ طليػ٢٘ ا٫َّ .. حُظ٢ طوظُِق ػٖ ؿ٤َٛخطِي حٌُِٔخص  ..ط٘ظو٢ ًِٔخطٜخ  

.. ٤ًق أٗظَ رؼ٢٘٤ ك٢ ٖٓ ك٢ُٞ.. ٤ًق أطليع.. ُظٞؿٚ ا٢َُّ حُٜ٘خثق

ْٝ كؼَ ػ٠ِ حُٔٔظٔغ َّ ًِٔش أَ أ٫ طَٟ أٗي طلٜي ٗظخثَؾ  :هخُض.. أػَ ًــُــ

ــي ح١ٌُ ًٛزض .. أٗخ كوٍٞس ري.. ٓخ طٔخٍٓٚ ٖٓ هِن ٝأكؼخٍ ُٔ كٌٜح ٓؼِ

٣ٝؼزَ ..  ٣ٔظ٤٠لي ح٤ُّٞ ك٢ ىحٍٙ.. ظُٔٞش ٤ُؼِٔيري ا٤ُٚ رخ٧ْٓ ًخُٔ

حػِْ إٔ ، ر٢ُ٘.. أٍؿٞى ُى ٖٓ ح٤َُٔ ػ٠ِ ٝٛخ٣خ حَُد.. ػٖ طوي٣َٙ ُي

َّ كؼَ ٣وظَٕ رخُُوِن حَُد ٣زخىُي رؤكؼخُي حُط٤زش .. حَُد ٣زخٍى ًــُــ

ِّْ ٖٓ ُكٔ٘ي ٝٓخُي .. ٣ِٓيحً ٖٓ ؿٔخٍ ٓل٤خى ٣ِٓٝيح ٖٓ حُٔخٍ ٗــَــ

  .  ط٤َُٟٚ   ظ٠رؤكؼخٍ ٝأهٞحٍ ك

                                       *** 

ػ٘ش حُُل٠ٔ ا٠ُ حُظِٔش  ٍَ ٢ٗء ٓخ ٣ٔلز٢٘ كظ٠ حٓظ٣ٞض .. أػخىط٢٘ 

أطلْٔ ٓٞح١ٖ ح٧ُْ ك٢ .. أط٠٘ٔ حًظ٘خف ٓخ أٗخ ك٤ٚ.. ػ٠ِ ٓئهَط٢

٫ أػَف ٤ًق ِٓهض أٓ٘خ٢ٗ .. طـ٢ِ حُيّ ٝط٤زٔٚ ػ٠ِ ٝؿ٢ٜ.. ؿٔي١

رَٝىس حُٜوَ ٖٓ طلظ٢ ط٣ِي ٍػ٘ش حُل٠ٔ .. أٗل٢ ٓظٍّٞ.. ُٔخ٢ٗ

ـــ٢ أُٔق ٤ٗجخً ٣ليى .. أطِْٔ ٓخ  ك٢ُٞ.. ٝط٣ِي٢ٗ طز٫ًٞ  أٓؼٖ حُ٘ظَ َػَِـّ

طَُٟ ٤ًق ٣َح٢ٗ ٍد أ٢ٓ ك٢ .. ظ٬ّ أٓٞى أٓٞى ..أرؼخَى ًُي حُوزَ

 .ظِٔظٚ؟

ٌّ طظو٢ِِ٘  أرلغ ػٔخ أٓظ٘ي ،إٔ أطٔيى  ..أكخٍٝ إٔ أؿ٤َ ٖٓ ؿِٔظ٢.. آ٫

طٜخكزٚ أٗخٌص .. ٢ٗء ٓخ ٣ٔلز٢٘ ٖٓ ؿي٣ي.. كخُٝض ُْ أٓظطغ.. ا٤ُٚ

َُ ٓظَحرطش حٓظ٘يُص ػ٠ِ ؿيحٍ .. أٓٔغ ٣ٌٛخٗخً ٓظٞح٬ًٛ .. ًِٝٔخٌص ؿ٤

ًٍحع آى٤ٓش .. أٛخرغ.. طلٔٔض ٓخ ٣ل٢٤ ر٢.. طـَأص ػ٠ِ آ٢ٓ٫.. رخٍى

ٛزطض .. ط٠خ٣ٍْ حُٞؿٚ ًظِش ٗؼَ.. ُػ٘ن.. ًظق.. ًُٞع ..طِظقُّ ك٢ُٞ

ٍٍ ٛي.. رؤٛخرؼ٢ هي ٣ٌٕٞ ًٔخ ُٝيطٚ أٓٚ ػخ٣ٍخً .. ٢ِٓء رخُ٘ؼَ.. ٍ ػخ

  طَحؿؼض ..  ٧ًظ٘ق   كٌَص إٔ أٛز٢ ر٤ي١.. أٝ أٜٗخ ػظخّ ٝح٤ٛش.. ٝٗخك٬ً 

 . هطؤ   أٛخرؼ٢   كًَش   ٣لْٜ   هي ..  هـ٬ً  
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..  ر٘خ١ٍ   أؿي   ٝهي .. ٛ٘خ  كظٔخ   حُٔؼِْ   ٓؤؿي   ح٤ُٔظ٤ٖ   ٓـ٘ش   ك٢   ً٘ض   إ     

  .  ُي١   رٔخ   ٝٓؤكيػٜٔخ ..  كٌخ٣خص أ٢ٓ   ٢ُ   ٬ٌُٔ٣   إٔ ٜٓ٘خ    ٓؤ١ِذ 

  ٣ٌٛخٕ   ٖٓ   أٓٔؼٚ ً٘ض   ٓخ   إٔ     ػَكض..رؼي إٔ حًظ٘لض حٛظِحُ كِو٢  

  ًِٝٔخص   ٜٛٔٔخص،   ٖٓ   أٓٔؼٚ   ً٘ض   ٓخ   ..  ٛٞط٢   ا٫   ٛٞ   ٓخ   ٓظٞحَٛ 

  .  ٝأ٢٘٤ٗ   ًِٔخط٢   ا٫َّ    ٢ٛ   ٓخ   ٓظوطؼش 

ــ٘ـْـَؼــخء إٔ ح٧ٓٞحص ٫ .. حُـٞع ٣وظٚ ٖٓ رط٢٘     َٛ أُْ ٣َِؼظٞٗ٘خ ك٢ 

.. أّ إٔ ك٤خس  حُزَُم طوظِقُ .. ٫ ٣ظؤُٕٔٞ.. ٫ ٣ؼطٕ٘ٞ.. ٣ـٞػٕٞ

ٗؼَص ريفء ؿ٣َخٗٚ ػ٠ِ  ٌٛٙ حَُٔس.. طزُٞض ػ٠ِ ٗل٢ٔ َٓحٍحً 

.. رؼي رَُٛش ٓٔؼض ٓخ٣٘زٚ حُؼَحى.. ٤ُظلٍٞ ا٠ُ ٛو٤غ ٓئُْ.. أكوخ١ً

ْٝ ٌٌٛح ُه٤َّ ٢ُ.. ٣ََٛ ..أٛٞحص ٛخٍهش ٧ؿي ر٤ٖ ٣َي١ ًظِش ُِؿش .. أَ

هٞسٌ ىحكجش.. ُٜخ ٍحثلش حُطؼخّ ً .. طٌٝهظٜخ رؤٛخرؼ٢.. ٍَ ..  ُْ أطَى ٜٓ٘خ ٤ٗجخ

 !٤ظَٜخ؟ٝٓخٛ.. حرظِؼٜخ ٓظو٬َّ٤ً َُٜٞٗخ

.. ٗؼَ ًؼ٤ق.. أًٍع.. ٓيىص ًل٢.. أٗلخّ طظِحكْ هَُد ٝؿ٢ٜ   

. طٜز٢ .. طزؼظ٢٘ أٛخرغ طظِْٔ ٛي١ٍ طزلغ ػٖ ٢ٗء  ..حرظؼيص ه٬٤ِ

ص  .. ُْ أهٟٞ ..  ٓئهَط٢ كخُٝض ىكؼٚ رؼ٤يحً .. طيحػذ ػ١ٞ٠ ؿ٤ََّ

ْص َٛهخص كٞم ٍأ٢ٓ ..ٟٝؼ٢ َّٝ َٟرخص ٓظ٬كوش ػ٠ِ ؿٔي١ .. َى

أٓؤٍ ..  ٌٓ٘ض كظ٠ ٛيأص ح٠َُرخص.. ١ ٖٓ أ٣ٖ طؤط٫٢٘٤ أىٍ.. حٌَُٔٔ

أًظ٘ق   أٛخرؼ٢   ٓيىص ..  ١ُٞ   َٛ ٝهؼض رخُوطؤ ك٢ رَُم هّٞ.. ٗل٢ٔ

ُْٜٞٗ ك٬  ..  ٬ٓٓلْٜ    أطو٤َ   ً٘ض ..  حُ٘ؼَ   ..ٗلٜٔخ   ح٧ًٍع   .. ٓخ ك٢ُٞ

     . أٓظط٤غ 

ػيص ..ٓخًخٕ ٓظٍٞ.. طِٔٔض ٝؿ٢ٜ.. ط٠وْ ُٔخ٢ٗ كظ٠ ٓوق كِو٢   

ُطْ .. حٍطلؼض َٛهخص كخىس.. رؤٛخرؼ٢ ٧ًظ٘ق ٓخ ك٢ُٞ ٖٓ ؿي٣ي 

ُْ أٓظطغ حُ٘طن رؼيٛخ .. حكظ٠٘ظ٢٘ ؿ٤زٞرش ٣ٞ١ِش.. ػ٠ِ ٝؿ٢ٜ 

ً أٝ ر٫ًٞ .. حٓظِٔٔض ٬٤ُٕٔ ىحكت ٖٓ ػ٠ِ ٍأ٢ٓ.. ط٘زؼض .. أظ٘ٚ ىٓخ

حٓظَٔ حٌٗٔخد ًُي حُٔخثَ حُيحكت ػ٠ِ .. رؤٍٝ ٖٓ حٛطيٓض رٚ ٣يح١

أكيْٛ  ًخٕ .. ًخٕ ١ؼٔٚ ٓخُلخً ٝهي حهظ٢ِ ريّ ُٔخ٢ٗ.. ٢ٍٔأ٢ٓ كظ٠ ك

ٍُ ػ٢َِّ  َّٞ ٣وَؽ  ..كخُٝض إٔ أطٌِْ.. ػْ ٟٝغ  ػ٠ِ ٍأ٢ٓ ٤١٘خً ػل٘خً !. ٣ظز

َٛ رؼي .. ٓؤُض ٗل٢ٔ! أٗؼَ رؤ٢ٗ ٓؤٓٞص..  ٛٞط٢ ىٕٝ أكَف
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أٝ ٤ًق أهَؽ ٓخ أٗخ ك٤ٚ ٖٓ ػٌحد   ..٤ًق أٓٞص َٓط٤ٖحُٔٞص ٓٞص؟ 

ػخىص ح٧ٓجِش حُظ٤ُٓ٬ش ٌَُ طل٤ٌَ أكٌَ .. ٤ٖٗهٔ٘ض إٔ ٖٓ ك٢ُٞ ٓـخ

ُْ أٓٔغ ٖٓ كوٜخء . َٛ ٣ظَ حُٔـٕ٘ٞ رؼي حُٔٞص ٓـ٘ٞٗخً؟.. رٚ

ــ٘ـْـَؼــخء ػٖ ًُي  . ! كو٢ ٠٣َر٢٘ رؼ٘ق؟، ٫ ٣ظٌِْ !.  َٛ

خ   أ٣ٖ     دُّ    أ٣ٖ !.  ك٤ٚ؟   أٗخ   ٓٔخ   حُٔؼِْ ٙ  ٣ؼزُيُ    ًخٕ   َٓ . ؟   ٤ُ٘و٢ٌٗ أكيْٛ  أ٢ٓ   ٍَ

ـٚ "  حُٔؼِْ   ٢ُ   ٣وٍٞ   ًخٕ !.  ٛٞحء   إٔ ًَ ٢ٗء   أّ  َّ    ك٢   إ حُِــَـّ   ًــُــ

  !.  ك٤ٚ؟   ٣ٌٕٞ   كظ٠   حٌُٔخٕ   ٖٓ   ٛٞ   أ٣ٖ اًحً .. ٌٓخٕ 

أٍٟ كِوخً رؤٗخ٢ِٓ ك٢ .. كخٍٝ طول٤ق آ٫ٓٚأطِْٔ ٍأ٢ٓ أ.. ػيص أر٢ٌ 

.. طو٤ِض إٔ ٣ٌٕٞ كـْ حُلِن ػ٤ٔوخً .. أػ٠ِ حُـٜش ح٠٘ٔ٤ُ ٖٓ ٝؿ٢ٜ

طِٔٔض .. أهخف ٖٓ إٔ ٣ٌٕٞ ًُي حُط٤ٖ ح١ٌُ ػ٠ِ ؿ٢ٔٔ ٤ُْ ٤١٘خً 

ُٔخ٢ٗ .. طِٔٔض أٗل٢ ح١ٌُ ًخٕ ٣ظ٠وْ رؤُٔٚ ..ٗؼَ ٍأ٢ٓ ٝٝؿ٢ٜ

إٔ .. ٕ ٫ أٓٔغ ٖٓ ك٢ُٞأ.. كخُٝض  حُُ٘طن.. ح١ٌُ  ٨ٔ٣ طـ٣ٞق ك٢ٔ

ًػَص ٖٓ .. ُْ أٓظطغ.. إٔ ٣وٍٞ ٢ُ أكي أ٣ٖ أٗخ.. أىػْٞٛ ا٠ُ ٓلخىػظ٢

٫ ٣ٞؿي أِٓٞد ُِظلخْٛ .. ٌُٖ ٓخ ٣ل٤ي حُ٘طن ٤ُٔض.. كٌَس إٔ أكوي حُ٘طن

طزو٠ .. رؼي إٔ ؿق حُ٘ظَ.. ٢ٓٝ ظِٔش ٛٔخء ٟٓٞ حُٜٞص ٝأٗخ كخهيٙ

ط٤ُ٘ٔض ُٞ ٣ظليع أكي .. ُْ أًٖ أطٍٜٞ حُوزَ رٌٜح حُٔٞء.. ٢ُ حُِْٔ

كو٢ أٓٔغ أٛٞحص رؼ٤يس ٫ أػَف ٤ًق ٣ٌٕٞ حُزؼي ٛ٘خ ..  ح٤ُٔظ٤ٖ ا٢َُّ 

أّ  ؟.ٖٓ ْٛ أٛلخد ح٧ٛٞحص ح٥ط٤ش ٖٓ رؼ٤ي..٫ٝ ٢ٛ أ٣ٖ؟ أٓؤٍ ٗل٢ٔ

ْٛ َٝ   .ٝٓخ أٗخ ك٤ٚ ْٝٛ !. إٔ ٓخ أٓٔؼٚ ٓـَى 

                                           *** 

ٍٗٞ .. أرلغ  ػٖ ٍٗٞ ريحه٢ِ  ..َٛٝرخً ٖٓ ؿل٢ٔ٤ أؿ٠ٔض ػ٢َ٘٤َّ     

َٕ ؿٔي١ ٝػٌحرخطٚ  .. ..٣ٞح٢ٓ ؿَرظ٢ إٔ أٍكَ رو٤خ٢ُ .. أكخٍٝ ٤ٔٗخ

ــ٘ـْـَؼــخء كِوض رؼ٤يحً .. ا٠ُ ٍٗٞ حُل٤خس حُٔخ٤ٟش َٛ أهٌص   ..رؼ٤يحً .. ا٠ُ 

ـٚ هَؿض ٍٝك٢ .. طِي حَُٝحثق ٝح٧ٛٞحص طولض أٛٞحص ظِٔش حُِــَـّ

ًَد .. ِي حُٔـ٘شطٔزق  هخٍؽ ط ْٞ ٍأ٣ض ٣ًًَخص ح٧ْٓ ٣ّٞ ًخٗض ٗــَـ

طِو٢ ػ٢َِّ ح٧ٝحَٓ .. ًٝ٘ض ك٢ ريح٣ش هيٓظ٢ ٧رٞٛخ.. ٛز٤ش ٛـ٤َس 

ْٝ ػ٘يٓخ ٣ٌِل٢٘ حُٔؼِْ ر٢٘ء ا٠ُ ىحٍٙ.. ك٤ٖ طؤط٢ ا٠ُ حُيًخٕ ك٤ٜ٘خ .. أَ
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٣لَك٢٘ حُظل٤ٌَ رؤٕ طٌٕٞ ٢ُ .. أٗلٌ ٓخ طوُٞٚ رٔؼخىس !.. ًخٗض طظآَٓ ػ٢ِّ 

 . ُٝٞ ٓظِٔطش ٛي٣وٚ

ٝؿِٔض ٢ٛ   أٓخ٢ٓ  ،ؿَُِٔض ك٢ ُح٣ٝش حُلـَس.. ك٢ ىحٍ  حُٔؼِْ     

ًٝخٕ ، ًخٕ ًُي ػخ٢ٗ ٣ّٞ ٖٓ ػِٔ٘خ حُٔ٘ظَى.. ٝر٤٘٘خ أػٔيس ٖٓ حٍُٞم

ٜخ رٔوخّ ٝحكي َٜ ط٤٘ٔض ُٞ أٜٗخ طيػ٢ٗٞ .. ك٤ٖ أًِٔ٘خ حُوٚ.. ػ٤ِ٘خ هَ

أرلغ .. ط٘ظَ ا٠ُ ػ٢َ٘٤َّ ٫  ..ٓؤهزَ رؤ٣ش ُؼزش طوظَكٜخ ػ٢َِّ .. ُِ٘ؼذ ه٬٤ًِ 

َٞ حَُحكش: أطٞهغ إٔ طوٍٞ.. ػٖ ػَٔ آهَ أهل٢ ًِٔخٍص . ًل٠ ُ٘ؤهٌ رؼ

، ًخٕ ًُي حُٜخؿْ ٤ٔ٣طَ ػ٢َِّ "َٛ طوز٢٘٘٤ِ أهخً ُي"ٓؼَ .. أٝى هُٜٞخ

ىحثٔخً ً٘ض  ..أكخٍٝ إٔ أػخِٜٓخ ًٌُي.. أطو٤ِٜخ ًٌُي.. ١ٞحٍ حُٞهض 

َؽ ُظِؼذ ٓغ حرٖ ؿ٤َحْٜٗ رؼي ًُي ػَكض أٜٗخ   طو.. أ٫كع ػ٘ـ٤ٜظٜخ

ٍَ ًُي حُٜز٢ .. ك٢ أكي حُزٔخط٤ٖ ُْٝ أػَف إٔ .. ً٘ض أٝى ٍإ٣ظٚ.. ُْ أ

  .ٓخ حػظَح٢ٗ ٖٓ ٗؼٍٞ ح٢ٛ حُـ٤َس

  . طٌٛز٤ٖ؟   أ٣ٖ  - 

 :طَى ػ٠ِ حُلٍٞ ًٝؤٜٗخ ط٣َي حُظوِٚ ٖٓ ٢ٗء ٓخ

  !. ٗؤٗــُــي   ٝٓخ  - 

خًح  ..  أٓجِظ٢   ٝػخءَ    َٗهض   هي   ًِٔخطٜخ   ًخٗض     َٔ   طظلَم ..  ٌٌٛح   أٗخ ُ

  !.  ٗؤ٢ٗ؟   ٓخ ..  ٓ٘خػ١َ 

.. روَٜٙ ح٬ُكض  ُلض ٗظ١َ    ..  ٍأ٣ظٚ .. ُْ ٣ٌٖ ىحٍ ًُي حُٜز٢ رؼ٤يحً    

ٙ   ٓخ   ٣ٞؿي   ٫ ..  ػخى١   رٌَ٘   ا٢َُّ    ٗظَ .. رخٓٔش    ٬ٓٓقَ   ً ح  ُِ ٓخ ح١ٌُ   ..  ٤ٔ٣

ٛخ٣  يُّ   !.  ٢ٗء   ٫ ؟  ٜٓخكزظٚ   ا٠ُ   ُ٘

ًَد .. ظِض ٬ُٓٓق ًُي حُٜز٢ ط٢ٌ٘٘ٔ   ْٞ ُٔخ٢ٗ طٞى ح٣ٌُٜخٕ  ُ٘ــَـ

٢٘ طو٤َ ٍىٛخ ُٔ ك٤ٖ .. ك٬ أؿَإ ػ٠ِ حُلي٣غ.. أهِذ حٌُِٔخص ..٣ِٝـ

أىٍٝ كٍٞ .. ٢َِ٘ٓ٣ حُٔؼِْ ا٠ُ حُيحٍ أه٢٠ ٝهظخً رخكؼخً ػٖ ًُي حُٜز٢

٤ِ٣ٜخ .. رخرٚ ٣طَ ػ٠ِ كٔلش ٝحٓؼش.. ٝحٍىحٍْٛ حٌُٕٔٞ ٖٓ أٍرؼش أى

ظخٕ ٝحٓغ ُٔ .. ًخٕ ك٢ ٓؼَ ٢٘ٓ.. ٝؿيص ٗل٢ٔ أرلغ ػٔخ ٣وَر٢٘ ٓ٘ٚ.. ر

ْٝ ػٞىط٢ ٓ٘ٚ حُط٣َن حُٔخٍس ٖٓ  حهظَص ػ٘ي ًٛخر٢ ا٠ُ ىحٍ حُٔؼِْ أَ

.. ك٢ أٍٝ ُوخء رٚ.. ه٬٤ًِ ٓخ أٍحٙ.. ٌٛح ٛٞ حٓٔٚ(.. هؼطخد)أٓخّ ىحٍ 
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  رخد   ػوي   ٍأ٣ظٚ طلضَ ..  هل٤ق    ٓطَ   طٜخ١َُ   ْ ٢ٓٝحُٔؼِ   ىحٍ   ٖٓ   ػخثيحً 

  :  ٛٞطٚ   حٗطِن   ..أُو٤ض حُظل٤ش..   ىحٍْٛ  

 -  ًٍَ ْٞ   .حُٔطَ ٣ظٞهق    كظ٠   طؼخٍ ..  َؿــ

    ٌٍ   حطوخء   رخرْٜ ػظزش    ا٠ُ   ٣يػ٢ٗٞ   إٔ ..  ح٢ٔٓ   ٣ؼَفَ    إٔ   رخُٔؼخىس   ٗؼٞ

  ك٢   ىحٍص ..  حٌُز٣َخء   ٖٓ   ٢ٗٝء   حُـزطش   ر٤ٖ   خصُِلظ   طَىىص ..  حُٔطَ 

  .  رخطـخٛٚ   هـ٬ً    َُٛٝض ..  أ١َٓ   كِٓض ..  ًؼ٤َسٌ    أ٤ٗخءُ    ٢ً٘ٛ 

٣٘ظَ .. ٝهلض ؿٞحٍٙ ٗظؤَٓ هطَحص حُٔطَ طٜز٢ َٓٔػشً .. ٌَٗطٚ   

ٌَّ ٓ٘خ ا٠ُ ح٥هَ ػَكض إٔ ٓخ .. ٛز٢ٌّ ٌَٓف ٣وٜوٚ ىٝٗٔخ ٓزذ.. ًــُــ

ُْ .. طزِِض ٤ٓوخٗ٘خ.. طٌخػَص ُهخُص حُٔطَ.. ٌٚ ٗظَحط٢ حُلٌٍس٠٣ل

طؼخ٠ُ ى١ُٝ ٛٞص .. كظق رخَد حُيحٍ َٛر٘خ ٖٓ حُزَِ.. ٗظليع ك٢ ٢ٗء

ً .. حُؼٞحٛق   :  حُيحٍ   ىٍؽ   أػ٠ِ   ٖٓ   ٛٞصٌ    ؿخء   ٓخ   ٣َٓؼخ

  . ُٝي١   ٣خ   حٛؼي   هؼطخد،  - 

  :  ٓـ٤زخً    ٣َٜم   ٝٛٞ   ا٢َُّ    ٗظَ ..  رخُلَؽ   ٗؼَص

ًٍَ   ٓؼ٢  -  ْٞ   . ٛؼٜؼش   ؿخٍٗخ   ٛز٢ ..  َؿــ

َُٔػش   حٛؼيح  -    .  ر

ؿٞحٍ .. ىهِ٘خ ؿَكش ك٢ حُيٍٝ ح٧ٍٝ.. هطٞحطٚ ِٓٛٞس ..طزؼظٚ ٓظَىىحً 

ؿطض ٜٗلٜخ حُٔل٢ِ ريػخٍ .. حُ٘خكٌس حُٔطِش طـِْ حَٓأس طَحهذ حُ٘خٍع

٤ُ٘خ إٔ ٗظيكؤ رؤؿط٤ش أٗخٍص ا ..حرظٔٔض ُ٘خ ٢ٛٝ طَكذ ر٢.. ًز٤َ

  ٝأٛٞحص   ُِلظخص ٓٔؼض ٝهغ أهيحّ.. ؿِٔ٘خ طلض ؿطخء ٝحكي.. حُِح٣ٝش

  رٜٞص   هؼطخد   ٢ُ   هخٍ ..  ٝٗخرش   ١ل٬ٕ ..  ػ٤ِ٘خ   أ١ِٞح   ٓخ َٓػخٕ  ..  أ١لخٍ 

  :  ٛخىة 

 . ٛٞطٚ   ٍكغ   ػْ .  ٝأهٞح١   أهظ٢  - 

 :٬ًٓٚ ح٢َُّ ػْ ٝؿٚ  .ػخث٘ش   ٣خ   ٤ٟق   ُي٣٘خ  -

ًَد   كيػظ٢٘  -  ْٞ   . ػ٘ي   ٗــَـ

  . هخُض؟   ٓخًح  - 

  . ٣لزي   ٝأرٞٛخ   ٢٤٘ٗ   أٗي   ا٫ ،  ٤ٗجخً    طوَ   ُْ  - 

  . ُي؟   ٛخكزخً    طوز٢ِ٘   َٛ  - 

  . أٛلخد   ٗلٖ  - 
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  ُْ   ؿي٣ي   اكٔخّ  ..  ًخُِٜٔٞف   هيٙ   أهزَ   ٗل٢ٔ   ٝٝؿيص ..  ًِٔخطٚ   أًَٔ

١ًِ   ٍٝك٢   طظٌٝهٚ    أٝى   ً٘ض ..  ريحه٢ِ   ٣ؼظَٔ   حٌُِٔخص   ٖٓ   ٛي٣َ ..  هزَ   ٖٓ 

  :  ُٚ   هُِض ، كلٔذ   حُلي٣غ 

ًَد  -  ْٞ   ٌُٜ٘خ ..  خً أٛلخر   ٌٕٗٞ   إٔ   ٜٓ٘خ   ١ِزض !.  رخٓٔي   ػَكظ٢٘   ٗــَـ

ًَد   ٧هزَ   ٓؤًٛذ ..  هؼطخد   ٣خ   ٓؼ٤ي   أٗخ ..  ٛٔظض  ْٞ   . أٛلخد   رؤٗ٘خ   ٗــَـ

  
.. ػَكض أ٢ٓ حُط٣َن ا٠ُ ر٤ظْٜ.. ٣ٞٓخً أط٠ ٣ُِخٍط٢ ك٢ حُلخٗٞص     

أػِٔٚ ٓخ طؼِٔظٚ ك٢ .. أٓظَم ٖٓ حُٞهض ُِ٘ؼذ ٓؼخً .. ٗـِْ ٓؼخً 

٫ .. ـي حُٔـخٍٝ ٖٓ ٍْٓ حُلَٝف٢٘٣َ٣ ٓخ ٣ظؼِٔٚ ك٢ حُٔٔ.. حُلخٗٞص

ٍُ ٓؼٚ ٓخ ٣ؤًُِٚ ك٢ ر٤ظْٜ.. ٣َٔ ٝهٌض ا٫ ِٝٗظو٢ ٚ.. أط٘خٝ ُّٓ فُ    أُ ََ .  روي٢ٓٝ   طل

  

ــ٘ـْـَؼــخء ٓٞؿٞىحً    َٛ ًخٕ ك٢ .. ُْ ٣ٌٖ ٝحُيٙ ح١ٌُ ٣ؼَٔ رخُظـخٍس ك٢ 

ك٢ ًُي حَُٜ٘ .. ٍكِظٚ ا٠ُ ٌٓش رظـخٍطٚ ا٠ُ ْٓٞٓ كؾ طِي حُٔ٘ش

ــ٘ـْ  َٛ َُ ٜٗخرشحؿظخكض  حٗظَ٘ حُوٞف ك٢ حُٔي٣٘ش ػَكض ك٤ٔخ .. ـَؼــخء هزخث

  ُْٝ ٣ؼؼَ ..ٝإٔ أٓٚ ٝأهظٚ حهظُطلظخ .. رؼُي إٔ ٛخكز٢ هؼطخد هي هُظَ

  .  حُٜـخٍ   اهٞطٚ   ػ٠ِ 

لزظ٘خ حُظ٢ ُْ طظـخُٝ أَٜٗحً   ُٛ أٗخ أكذ  " رَٔٙ .. ْٛٔ ٢ُ هؼطخد ك٢ 

ًَد ْٞ ٌُ٘ٚ أَٓ ٢ُ  ..ٛـ٣َ٤ٖ كيػ٢٘ إٔ أٓٚ هخُض ُٚ ٓخ ُُظٔخ ". ٗــَـ

أٓظٔغ ا٤ُٚ ٝر٢ .. رؤٗٚ أهزَ ٝحُيٙ هزَ ٓلَٙ ٝأٗٚ ٝػيٙ روطزظٜخ ُٚ 

َّ ري١ٍٝ.. ٓؼخىس ح٧م ح١ٌُ ٣َـخٍ ػ٠ِ أهظٚ  ..ٌٌٛح ً٘ض أكذ إٔ أهٞ

ًُ٘ض .. ًٝؤٗ٘خ ٗظزخىٍ أىٝحٍ حُل٤خس ػٖ ٤١ذ هخ١َ.. أٝروٚ ك٤ٌػٖ 

أكَٔ ُٚ ٛيح٣خ حُوزِ .. ك٣َٜخً ػ٠ِ ٛلزظٚ أطـخُٝ حٌُؼ٤َ ٖٓ ٛلٞحطٚ

َٖٓ ٣ٌٕٞ أر٢ .. رخُِريس ٝحُلط٤َ حُظ٢ طـ٤ي ١زوٜخ أ٢ٓ هظِٞٙ ُْٝ أهزَٙ 

  ٧ك٢ٌ   حُٞهضَ    أٗظظَ   أٗخ   ًٝ٘ض ..  ٝاهٞطٚ   ٝأر٤ٚ ..  ًخٕ ٣ليػ٢٘ ػٖ أٓٚ.. 

 ُٚ    ََّ   .  ٢ٗء   ػٖ ًــُــ

َّ كويُص هؼطخد أطًٌَ   ُْ ٣ُؼي ر٢ ٍؿزش .. ظ٘٘ض أ٢ٗ كويُص حُل٤خس.. ٣ٞ

. طيٓغ ػ٤٘خٛخ.. طظٔظْ أ٢ٓ رِٜٞحطٜخ كٞم ٍأ٢ٓ.. ُِوَٝؽ.. ُِطؼخّ
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أًؼَ .. ُحٍٗخ حُٔؼِْ ٠٣غ  ٣يٙ كٞم ٍأ٢ٓ ٣ْٜٔ رٔخ ط٤َٔ ٖٓ حُوَإٓ

 ْٞ ََ ٣ــَـ   :ٓخً ً٘ض أًخرَ ك٢ طؼ٣ٌذ ٗل٢ٔ كظ٠ ؿخءص أ٢ٖٓٓ هٔٔشَ ػ٘

ًَد  -  ْٞ   !. ٍإ٣ظي   ط٣َي   ٗــَـ

ًَد   طَىى   ٢ٛٝ ..  ًخُلِْ   حُل٣ِٖ   ٛٞطٜخ   ٓٔؼض    ْٞ   ٧ريى   ا٤ُٜخ   حُظلض ..  ٗــَـ

  :  ُٜخ   هِض ..  ٢ٌٗ 

ًَد؟  -  ْٞ   . ٗــَـ

  . ٢ٛ   ٗؼْ  - 

طَهَهض .. أػٔخه٢ طلَى ٢ٌٗء ك٢.. ٫كظض أ٢ٓ كِٕ ػ٢َ٘٤   

رؼي .. أر٢ٌ طلض أؿط٤ظ٢.. ؿط٤ض ٝؿ٢ٜ.. حٗلَؿض ٗلظخ١.. ػ٤٘خ١

ٙ .. رَُٛش حٗو٘غ ؿطخُء ٝؿ٢ٜ ٍَ ً ُْ أكيى ٜٓي ٤ُْ كِٔخً "ٓٔؼض ٛٞطخ

 ". اٜٗخ ٛ٘خ

ًٍَ   ٣خ   حٓٔؼ٢٘  -  ْٞ   طٜ٘غُ    ٓخ   ٣ُـي١   ٫ ..  رخَُكٔش   ُٚ   ٗيػٞح   إٔ  ػ٤ِ٘خ ..  َؿــ

 .ُحىص ىٓٞػ٢ ؿِحٍس  . ر٘لٔي 

  أؿي   ُْ   ػ٤ِٜخ   حَُى   كخُٝض..ً٘ض ٓؼ٤يحً أٜٗخ طًَض رؼٞ ؿٍَٝٛخ

..  ُٔـ٤جٜخ  رٔؼخىط٢   أطٌِْ   إٔ ..  كخُظ٢   ػ٠ِ   أطـِذَ    إٔ   أٝى ..  حٌُِٔخص 

  :  طوٍٞ   ٓٔؼظٜخ 

ٝفَ    رؤٕ   ٗظًٌَ    ..  ٙ  كويٗخ   ُوي  -    ٝطؼٌد ..  خىط٘خُٔؼ   ٓظَٔؼــيُ  هؼطخد    ٍُ

  . ُظؼخٓظ٘خ 

َْ    ٖٓ   طَٟ    ـ ًَدَ    َػــِـَـّ ْٞ َُ    حُظ٢   حٌُِٔخصِ    طِي   ٗــَـ ُٙ    رؤٜٗخ   أُٗؼــ   ك٢   طـٞ

  .  ٖٝٓ ىكؼٜخ ٣ُِخٍط٢؟..  أػٔخه٢ 

ً٘ض أػظوي رؤ٢ٗ ٛي٣وي  :هخٍ حُٔؼِْ ١٬ٓلخ ٢ُ ك٤ٖ ػيُص  ُِلخٗٞص   

ًَد ٝأٜٓخ ك٣ِ٘ظخٕ ػ٠ِ  :ٝحَٛ كي٣ؼٚ ..ُْ أٍى !. حُٞك٤ي ْٞ حر٘ظ٢ ٗــَـ

  إٔ   ػ٤ِ٘خ ..  ٌُٖ َٛ ٣ؼ٤ي ُ٘خ حُلِٕ ٝحُيٓٞع ٖٓ حكظويٗخْٛ.. هؼطخد

  إٔ   ٗؼَف   إٔ   ػ٤ِ٘خ ..  طـخٛ٘خ   ٓ٘خػَْٛ ٗٔظل٠َ    إٔ ..  ر٤٘٘خ   ٗظو٤ِْٜ 

  وضحٓظ   أ٣ٖ   ٖٓ   ػ٘ي ثٌ ػَكضُ  .  طٔظ٤ٌٖ ُلَك٘خ   ٝأٜٗخ   ر٤٘٘خ   أٍٝحَكْٜ 

ًَد  ْٞ   .  أكِح٢ٗ   ٖٓ   أهَؿظ٢٘   حُظ٢   حٌُِٔخص ..  حُٔيٛ٘ش   حٌُِٔخص   طِي   ٗــَـ
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                  ُٔـــمـْـَشج

  

 
ش ٫ ط٘زٚ أ١ ظِٔش  َٔ ْٝ أ٢٘ٗ .. ٫ أػَف ٤ًق.. ٓخص حُٞهض ٢ٓٝ ظـُـِـْـ أَ

.. حُظِٔخص أٝ أٜٗخ ظِٔش هللاأٗخ ػ٠ِ ٣و٤ٖ أٜٗخ ٣٘زٞع ، ً٘ض ٝحٛٔخً رٞؿٞىٙ

هخٝٓض .. ٫ أٓظط٤غ حُلًَش.. أؿؼْ رـَحف ؿ٢ٔٔ ٝطٌَٔ ٍٝك٢

.. ٢ٌُ٘٘ ك٢ حُٜ٘خ٣ش طًَظٚ رؼي ٓؼخٗخس ُْ أٗظْ ٍحثلظٚ.. كخؿظ٢ ُِظـ١ٞ

ــ٘ـْـَؼــخَء .... أر٢ٌ ك٢ ٛٔض.. ٢ٌُ٘ أٗؼَ رٚ ر٤ٖ ٓخه٢ َٛ ُْ أٓٔغ ك٢ 

حَُٜحُم  ٝحُؼَحى ح١ٌُ  ٣لِػ٢٘.. أّ ا٢ٗ ٤ٔٗض.. إٔ ح٧ٓٞحص ٣ظـ١ٕٞٞ

ػْ .. ٣ظوِِٚ َٛحم ٓئُْ.. ػَحى ٣ٔظي ًؼ٤َح.. أٓٔؼٚ ر٤ٖ ك٤٘ش ٝأهَٟ

ٖٓ ا٠ُ ؿٞح١ٍ أطٞهغ  َٟرخطٚ ك٢ ًَ ٝهض ٝريٕٝ .. ٣ؼوزٚ أ٤ٖٗ ٓظوطغ

ْٝ أكي أٓٞحص !. أّ أٗٚ أكي ٬ٓثٌش حُؼٌحد. َٖٓ ٣ٌٕٞ؟: أطٔخءٍ. ٓزذ  أَ

  .ح١ٌُ  ٫ ٣ظٞهق  ٓؼِٚ ٓؼَ ٖٓ أٓٔغ ًِٔخطْٜ ٝػَحًْٜ.. حُٔـ٘ش

٫ .. ر٤ٖ ك٤٘ش ٝأهَٟ أُٓلذ ٖٓ ٓؼ٢ٜٔ  أكٔٔض رِِٝؿش ٓوِلخط٢   

ك٤ٖ طٞهق ػٖ ٓلز٢ ٓٔؼض ..  أػَف ُٔخًح ٣ٔلز٢٘ كٞم ٛوٍٞ ُيٗش

ََ ٓخء .. ٢ًَِ٘٣ رؼ٘ق... !". ٛخ٢ٛ حُ٘وَس أ٣ٜخ حٍ"َٛحهخً   أٓٔغ ه٣َ

"  ؟  أطٔٔغ "  َٛحهٚ   ٍك٤و٢   ػخٝى ..  ٣ظزٍٞ   ظ٘٘ض إٔ أكيْٛ.. ػٖ رؼي

".  حكؼِٜخ     ٤ٛخ "َٛم   ح٣٩ـخد   ػ٬ٓش   ًٍحػٚ   ػ٠ِ   رؤٛخرؼ٢ ٟـطض

  حٟطـغ ..  ٫ أى١ٍ ا٠ُ أ٣ٖ   ٣ـَؿ٢َٗ ..  ٗظ٘ش   أٝكخٍ   ك٢   طـٞٙ   أهيح٢ٓ

حٗٔلزض .. طـِزُض ػ٤ِٚ ٌٛٙ حَُٔس.. ٣لخٍٝ.. أهخٝٓٚ..  كٞم ؿ٢ٔٔ 

٣ؼخٝى .. أٍكٞ ط٤ٌٔ٘ٚ ٓخ ٣َ٣ي.. ُلو٢٘ ٓلخ٫ًٝ حُظ٘زغ ر٢.. ٓزظؼيح

  .طٜيأ  َٟرخطٚ ٣ٍٝيحً ٣ٍٝيح.. ُط٢ٔ

ٌَ كخىٌّ ٗز٤ٌٚ ر٣ََٜ ٓخرن أػوزٚ ؿِزش ٝػَحى    ٫ أػَف .. حٍطلغ ٣َٛ

، ٣ٜ٘ٞ ٍك٤و٢ ٤ُـ٢َٗ هِلٚ.. ك٤ٖ ٣ظٌٍَ ًُي ح٣ََُٜ.. ٓخ ٣لَٜ

 .ًِٜخ.. ٤ٛخ: ٣٘خ٢ُ٘ٝ  ًظِش ُِؿش ٣َٜم ر٢

    ______________ 

 

 .أهَأ ٓخ طزو٠ ٝأٗخ.. ً٘ض أرلغ ػ٢ِ أؿي ٟخُظ٢ 
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ـٚ   ظِٔش   ٢ٓٝ   طٔظوَ   ؿل٘ش حُؼ٤ٜي    إٔ   ػَكض   ٣ََٛ ك٤ٖ ٣َطلغ  ..  حُِــَـّ

  .  ه٘ز٤ش   أٝػ٤ش   ٝروخ٣خ   رؤًلْٜ   ػ٤ِٜخ   ٣ـِٜٕٝ ..   كزخُٜخ 

طظوَف .. أٗؼَ رَؿزش ك٢ ٬ٓٓٔظٜخ ٝكٌٜخ.. ٗزظض ػ٠ِ ؿِي١ ىٓخَٓ  

١ ُلَع ؿِي١ ٝأك٤خٗخً أطلٌي أٓظويّ أظخكَ.. رٔخثَ ٣ًَٚ حَُحثلش

١ٜٞ٣ ػ٢َِّ .. ٍك٤و٢ ٣َكغ ٛٞطٚ ٣٘ظ٢٘ٔ.. ػ٠ِ ٓطق حُـيٍحٕ 

ّ ٛخرَحً .. رخ٠َُد ّٞ كٌَص إٔ حرظؼي ٖٓ طِي .. ٤ُؼخٝى حَُٜحم.. أطٌ

أهٌص ك٢ حُِكق رآ٢ٓ٫ .. حٓظـ٤ِض ػيّ ٝؿٞى أكي رـٞح١ٍ.. حُزوؼش

.. لِِش  ًخٗض روخ٣خ ؿؼش ٓظ.. ٫ٓٔظٚ،حٛطيٓض رـْٔ ٗظٖ .. رؼ٤يحً 

. ؟ طـخُٝطٜخ  كـؤسً طِو٤ض ٛلؼخص ٬ًٍٝص أٍؿَ ٫ أػَف ُٔخًح  

ٓخ إ أهطٞ هطٞس كظ٠ طٜ٘خٍ ػ٢ِ ح٠َُرخص ..   ٓزظؼيح رآ٢ٓ٫   ُكلض 

..    ًُي حُٔؼظٞٙ  َٛحم   ؿٞحٍ.. أه٤َحً ػيص ا٠ُ روؼظ٢ ..  ٝح٬ًَُص

 !  ح٧ٍؿَ   طِي ًَ   ًٍَ   ػ٠ِ   ِٝٗٝحطٚ   أطلَٔ َٟرٚ

                                       
طظَحءٟ .. أكظق ػ٢٘٤، أٗظَ ا٠ُ حُلَحؽ.. أًُٞ رآ٢ٓ٫.. ٣ؼخٝى َٛحهٚ    

.. أكيم ٤ِّٓــخً  ..٣َطلغ ٛوذ ػَحًٜخ ػْ  ٣ظ٠ٗ٬. ٢ُ أٗزخف ٓٞىحء

 .أ٤ٖٗ ك٣ِٖ ٖٓ ُح٣ٝش ٓخ .. أٍٛق حُٔٔغ 

                                            *  *  *  

  

أٍٟ أ٢ٓ .. ا٠ُ ٟٞء أ٢ٔٓ، طَكَ ر٢ ًحًَط٢ رَـِؼـ٤ْـيحً ػٖ ظِٔش هللا

 :طوٍٞ ٢ُ.. طزظْٔ، طـِْ ٗخظَس ا٠ُ ػ٢٘٤َّ 

ًَد؟   أطلذ  -  ْٞ   . ٗــَـ

ًَد ٖٓ كَحُ        ْٞ   هزَ   ٖٓ   كٌَص   هي   أًٖ   ُْ.. ًخٕ حُٔؼِْ هي ػخى ر٘ــَـ

..  ٓلوش   أ٢ٓ   إٔ   أىًٍض،  أكٌَ  ٛٔضُّ  ..  حُٔئحٍ   ًُي   ٓؼَ   ػ٠ِ   رخ٩ؿخرش 

ًَد   أكذ   أ٢٘ٗ   أىٍى   ؿؼِظ٢٘   هي   رٔئحُٜخ   ٝأٜٗخ  ْٞ       ٓئحُُٜخ   ٫ْٓ ..  ٗــَـ

  :  هِز٢   ٓ٘طوش 

  . ًُي ٖٓ رؤّ؟   ك٢   ط٣َٖ   َٛ !!  أكزٜخ  - 

  .  هي أكيػي ٣ٞٓخ رٔخ ٣ـذ إٔ طؼَف   - 
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  .  ُٝٔخ ٫ طليػ٢٘٤ حُظٞ؟  - 

  !.  ٓ٘خػَى   ٖٓ   ػ٤ِي   ٢ٌُ٘ أهخف ..  ًُي   ٣ٔؼي٢ٗ  - 

٤ٌُ٘ق ٓئحُٜخ ٓيٟ .. طظليع أ٢ٓ ٝأٗخ أكٌَ رؼخ١لظ٢ حُظ٢ ط٤َٔ ر٢   

أ١َُّ ه٢٤ كخَٛ  ..ؿ٢ِٜ رظِي حُط٣َن حُظ٢ طلُٞض ٖٓ أهض ا٠ُ كز٤زش

٠ٓض أًؼَ ٖٓ ػَ٘ ٓ٘ٞحص ىٕٝ إٔ أىٍى رؤٕ .. ُؼ٬هظ٤ٖر٤ٖ ح

 :هُِض ُٜخ رِ٘م.  .ٓ٘خػ١َ ػزَص ٖٓ حُٜخٖٓ ا٠ُ ٓظٖ رؼ٤ي ُْ أًٖ أٍحٙ

  .  هخَٛحً؟   أط٢٘٘٣َ - 

  . ٓوظِلش   رؼ٬هش   طلِْ   ً٘ض   ٌُ٘ي ..  هخَٛحً    طؼي   ُْ  - 

  .  حُٔ٘خػَ؟   طظـ٤َ   إٔ   ٣ـُٞ   أ٫  - 

  . ٓ٘خػَى   حٟطَحد   وِن ٖٓأ٫ ط  - 

ش    َّٜ ـُ َُ .. أٛخرظ٢٘ ُؿِٔظُٜخ ر ََ طِي حُِ٘ػش ٖٓ هز ٗؼَص .. ُْ أٓٔغ ٓؼ

٫ أطو٤َ ك٤خط٢ ريٕٝ .. ُلظظٜخ ٖٓ إٔ ريحهِٜخ أكٌخٍحً طٞى حُزٞف رٜخ

ُوي ريأص أٍٟ ح٤ٗ٧خء ػ٠ِ  ..ٝأٝى إٔ طل٢ٜ٘ٔ ٝطويٍ ٓ٘خػ١َ.. أ٢ٓ

َٛ طلْٜ أ٢ٓ . ٍ ٢ُ ٓخًح أٛ٘غ؟إٔ ط٘ظَ ا٠ُ ٓ٘خػ١َ ُظوٞ.. كو٤وظٜخ

  طؼظَفَ    إٔ ..  ٛٞطٜخ   ػٖ   رؼ٤يحً    ك٤خط٢   ُْ أًٖ أطو٤َ. رٔخ أػخ٤ٗٚ؟

  ٌٌٛح .  َٛ٘ؼٚ    ٣ـذ   ٓخ   أكيٌ    ػ٢َِّ    ٢ُِٔ٣   ٫ ..  كَحً    أػ٤ٖ   إٔ ..  رخٓظو٤ُ٬ظ٢ 

  ك٤ٖ   كخُظ٢   طَحهذ   رؤٜٗخ   أػَف   أًٖ   ُْ ..  ٓظٌَٓحً    ٗل٢ٔ   أكيعُ    ؿِٔضُ  

  :  ٛٔٔض 

ـخ أٍىٗخى ُكَحً   - ٝأ٢ٗ أكخكع ػ٠ِ ػٜي١ ػ٠ِ .. أ٫ طؼَف رؤٗــَـّ

 ٍٞ ٠َ َٕ ا٬ٓءحص.. َٓ ٍَ ٣َ١وي ىٝ إٔ .. أٍىٗخى إٔ طٌظَ٘ق حُل٤خس ٝطوظخ

َّ ٓخ كُٞي .. ًِْٜ ٣ظ٘خرٜٕٞ ا٫ أٗض ٫ ٣٘زٜي أكي .. طوظِق َػٖ ًــُــ

إٔ ، أهخف ك٤ٖ ط٘ظَ ا٠ُ ٓلظ٣ٞخص ػوُْٜٞ.. ٌُٜٝح أهخف ػ٤ِي

  ٣وٚ   ٫   ريحهِي   ٝٓخ ..  ػ٤ِْٜ   ٤ِٓض أُ  رو٘خػخص   ٣ؼ٤ٕ٘ٞ   ًِْٜ   ..طٜطيّ رٜخ

  . أكيحً  

أكظخؽ ا٠ُ ٝهض ٢ً ، ك٤ٖ ط٘طوٜخ " رؤٗخ أٍىٗخى ُكَحً "ًِٔخص طل٢َٗ٤ 

هي أكٌَ رؤ٢ٗ ٗخطؾ ٧ٗخ٤ٗظْٜ ٤ُْٝ ُلَٜٛخ .. أكٌَ رٔخ أٍى ػ٤ِٜخ

ػٖ  أٝ أْٜٗ أٍحىٝح إٔ ٣ـؼ٢ِٗٞ ك٢ ٓ٘ؤٟ.. ٝر٘خ١ٍ ػ٢َِّ 
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ٝكظ٠ ٫ ٣لويٝح طِي حُٔ٘خػَ حُظ٢ ر٤ْٜ٘ رٔزز٢ كـؼ٢ِٗٞ ..طـخًرخطٚ

 : ط٘ظظَ ٛٞط٢،ُْ أكذ إٔ أًًَ ًُي رؼي ٛٔض .. ٟل٤ش

  .  ٝٓؼ٢ِٔ؟  - 

  . ٣ؼظوي؟   ػٔخ   كيػي   َٛ  - 

  ! ٌُ٘ٚ ًخٕ ٣ٜطلز٢٘ ا٠ُ حُٔٔـي..  ٫  - 

كؤرٞحٙ  .. َسػ٠ِ حُلطًَ اٗٔخٕ طِيٙ أٓٚ   : "ٓٔؼُض كي٣َغ ٓلٔي حُ٘ز٢

َحٗٚ ٣ٝٔـٔخٗٚ  كخٕ ًخٗخ ٤ِٖٔٔٓ كِْٔٔ  ِّٜ ىحٗٚ أ٣ََُٝ٘ ِّٞ كَٜ ٓؤُض .. ، "٣َُٜ

أّ إ كِطَطي حُظ٢ كخُٝ٘خ ػيّ طـ٤٤َٛخ ٫ طؼ٢٘ ُي . ٗلٔي  ٖٓ طٌٕٞ؟

ْٝ ط٘و٤ي!. ٤ٗجخً  ٌٝٛح أٗض ح٤ُّٞ طظٖ رؤ٢ٗ .. كطَطي حُظ٢ هي طٔؼيى أَ

ٔؤٍ ٗلٔي ُٔخًح ُْ أ٢ِٓ ُْٝ ط.. ٝأكخٍٝ طٞؿ٤ٚ ٓ٘خػَى.. أ٢ُِٓ ػ٤ِي

 !ػ٤ِي ى٢٘٣ ٝأٗض حر٢٘؟

                                           *  * * 

٧ًظ٘ق رؤ٢ٗ أ٤َٓ ظِٔش هللا .. طؼٞى ٍٝك٢ ٖٓ ك٠خء حٍُ٘ٞ      

.. أٗل٢.. أ٢ًٗ :أكٌَ ك٢ ٤ِٓٝش ٧طؼَف ػ٠ِ ٓخ ك٢ُٞ.. حَُٔػزش

.. أٍٝ ُِؿش.. لٖك٬ أؿي ا٫ حُؼ.. أطِْٔ ًَ ٓخ أٛخىف.. أٛخرؼ٢

.. ؿًَ ٣ؼزَ ك٤٘خ كٞم ؿ٢ٔٔ.. ُؿيٍحٕ ِٛيس ؿطخٛخ ىرن ػلٖ

طٞحط٢٘٤ ، رَحؿ٤غ أٝ أًزَ ه٬٤ِ.. ٝٓوِٞهخص ٛـ٤َس طوَٝ أ١َحك٢

كَ ػلٖ.. حَُؿزش ك٤ٖ أٓٔي رٜخ إٔ أُظٜٜٔخ َٝ أؿِْ . ًَ ٓخ ك٢ُٞ 

.. ٝأٓظِْٔ ُل٠ٍٞ أٛخرؼٚ.. ؿٞحٍ ٍك٤و٢ ٣ٔظِْٔ ُل٠ٍٞ أٛخرؼ٢

ََ .. طٌظ٘ق أ٬ٟػخً .. أًظخكخً ػظ٤ٔش.. ٝؿٜخً ٬٣ٞ١ً .. ٍأّ ٣ٞ١َٗؼ

 .ٝأ١َحكخً ًؤٜٗخ ػظخّ ىٕٝ ُلْ.. رخٍُس

٣لذ ُؼزش .. طؼِٔض ُـش حُِْٔ.. ٫ ٣ٔخٗغ ك٤ٖ أػزغ رزؼٞ ٓ٘خ١وٚ 

٫ أىكؼٜخ ك٤ٖ طَٜ ا٠ُ ٓ٘خ١ن ، ٣ٍَٔ أٛخرؼٚ ػ٠ِ ؿ٢ٔٔ.. ح٧ٛخرغ

ٍّٝ .. ٓئُٔش ــَي ُٓ ُم رٜٞص  َُ ُٓلخ٫ًٝ َٟر٣٢ـيُف رٌل٤َٚ ك٢ حُ. ٣ٜ .. ٜٞحء 

 ََ ٌَّ ٓ٘خ ح٥ه ُِ رؼٞ ح٧ٛٞحص حُزؼ٤يس.. أٍٛق حُٔٔغَ .. ٣ظَُى ًــُــ .. أ٤ُِّٓ

ْٝ ٗٔخء.. ٫ أٓٔغ َٛٞص أ١لخٍ أٛٞحص .. ٫ أٓٔغ أ١ََّ ٛٞص ٍه٤ن.. أَ

 أطوِٞح حُٔـ٘ش ٖٓ ح١٧لخٍ ٝحُ٘ٔخء؟.. ٗز٤ٜش رخُؼٞحء أٝ حُوٞحٍ
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إ ُْ أًٖ ك٢ ٓوزَس .. ٢ كَكخً ٣ولن هِز.. ٫ ٣ٌٖٔ إٔ طٌٕٞ ٌٛٙ ٓوزَس 

 . ٓخ ٣ٌٕٞ ٌٛح حُظ٬ّ؟. أ٣ٖ إًٔٞ؟

أظلخ١ٍ طـَف ؿِي .. طٞح١ؤص ٓؼٜخ .. أٗل٢ ُْ طؼي طظؤكق ٍٝحثق حُظِٔش

٣ٝؤط٢ ى١ٍٝ ٤ُؼِم ؿِي١ .. ٣ظٔيى ُظَٔف أظخك١َ ر٤ٖ ىٓخِٓٚ.. ٍك٤و٢

أُكق . أٓٔي ر٤يٙ ك٤ٖ ٣َكؼٜخ ٫ػ٤يٛخ .. أَٛم ٖٓ حٌُِس.. حُٔي٠ٓ

.. ط٘زؼغ ٍٝحثق ٤ٔ٣ِٛخ أٗل٢.. ٖ حُ٘وَس ٣ؼِن رؤهيح٢ٓ ه٢٤ِ ُِؽأهظَد ٓ

 .أػٞى أؿخُْ ٍك٤و٢ طؼزن ٍحثلش طوَكخص ؿٔٔٚ.. أكَؽ ٤ٟو٢

أٓٔغ .. أٛٞحص ًؼَ.. أكيم ٓلخ٫ًٝ طو٤َ كيٝى ٓخ أٗخ ك٤ٚ ٖٓ ظِٔش 

٢ٗء ُْ ٣وطَ ػ٠ِ  ..٫ ٤ُٔض ٓـ٘ش. أ٣ٖ أٗخ؟، أ٣ٍي إٔ حَٛم.. ٛيحٛخ

ـ٢ٛٚ ظِٔش ح.. رخٍ رَ٘ ـٚ.. ُِــَـّ . ٌُٖ ُٔخًح هِوٜخ ٌٌٛح؟.. ٗؼْ ظِٔش حُِــَـّ

 ..ٝأٗخ ح٥ى٢ٓ حُٞك٤ي ر٤ْٜ٘!. أّ أٗ٘خ ك٢ ك٤ِ حُـٖ. ُٝٔخًح ًَ ٛئ٫ء؟

  .  أٗخ؟   ُٔخًح   ٌُٖ ..  ًُي   ؿ٤َ   ٤ٗجخً    ٍرٔخ طٌٕٞ

 
أٗـٞ  . ٫ ٣ٞؿي ٓخ أكؼِٚ ، ٣ٝظ٢ًَ٘ ه٬٤ًِ ، ٣٘و٠ ر٢ طل١َ٤ٌ ٓظ٠ ٣َُ٣ي    

أًظ٘ق رؤ٢ٗ .. ا٠ُ ك٠خء أػٔخه٢،ًَط٢ ٖٓ ؿي٣ي  أهَؽ ٖٓ حُظِٔش رٌح

ْٝ اُٚ .. َٛ ٍد أ٢ٓ.. كِْ أًٖ ؿ٣َجخً رٔخ ك٤ٚ حٌُلخ٣ش.. ُْ أػٖ ًٔخ ٣ـذ أَ

!. أ٤ُْ ًُي ظِٔخً ٝػزؼخً  .!أٝ أ١ اُٚ  ٤ٓلٔذ َػـِـ٢َّ طِي حُل٤خس ؟،حُٔؼِْ 

  إًٔٞ   إٔ   أ٣ٍي  . رٜخ؟  كؼَ ٓؤ  ُٞ هُيٍ ٢ُ إٔ أػ٤ٖ ك٤خط٢ ٖٓ ؿي٣ي ٓخًح

  ٓؤىػْٞٛ ..  أػ٤ٜ٘خ   ٤ٓظ٢ًَ٘ٗٞ   َٛ، إٔ أػ٤ٖ ًٔخ أ٣ٍُي .. كلٔذ  ؿ٣َجخً  

٢ٛ ..  !٣ٜيه٢٘ حكي   ُٖ ..  حُؼيّ   ٌٛح   ػٖ   ٓؤكيػْٜٝ ..   حُل٤خس   حؿظ٘خّ   ا٠ُ 

ٌِٓ٘ش كؼ٢َِّ اًح أٍىص إٔ ٣ـ٤َٝح ٖٓ ٣َ١ن ك٤خطْٜ إٔ أهظخىْٛ ا٠ُ ٛ٘خ 

  . أ٫ًٝ 

ََ    ٌُٖ ..  حُظِٔش   ك٢   ٝؿٞى١   ػ٠ِ   َٓ   ًْ   أػَف   ٫   ٬٣ْٓ   أهٌ   ٍأ٢ٓ   َٗؼ

ٍُ    ٢ُ   ٣ؼ٢٘   ٫ٝ ..  ٫ ٝهض ..         ٣٘ٔٞ   ٝؿ٢ٜ ٝٛي١ٍ    ٝٗؼَ ..  ًظل٢  ِٝٗ  

  .  ٝهظخً    حُـل٘ش   طِي 

أ٤َٓ ػ٠ِ ٓٔٔؼ٢ رَلٌٍ .. أهيٍ حُٔٔخكش.. أٍٛق حُٔٔغ ُو٣ََ حُٔخء

ٖٓ ٣ٔو٢ ٣ٜٟٞ ك٢ ٗوَس ىٕٝ "أطًٌَ َٛحم ٍك٤و٢ .. ٢ٓٝ حُٞكَ

ًِٔخ ٗؼَص رخُؼطٖ طظِْٔ هي٢ٓ .. أطـ١ٞ ػ٘ي كٞحف حُ٘وَس" هَحٍ
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.. رٔٔخػيس أ٢ًٗ حُط٣َن ا٠ُ ك٤غ ه٣ََ حُٔخء، أػَٔ ٖٓ ًل٢ ٤ِٓحد

٫ ط٤ِٔ ٍحثلظٚ .. ١ؼٔٚ  ٓخُق ٟلَ.. أَٗد ٖٓ ٛٞص ًُي حُٔخء

ْٝ ٓخ.. أطو٤َ ُٞٗٚ.. أٗل٢ .. أػذُّ ٓ٘ٚ ٖٓ ؿي٣ي.. ٖٓ أ٣ٖ ٣ؤط٢؟.. ٣ٌٕٞ أَ

٠َُٓـخً ُِؿش  ...! هي طٌٕٞ روخ٣خ.. أٍط١ٞ ..أرظِؼٜخ.. طظلْٔ ُٔخ٢ٗ 

ك٤ٖ .. أٛطيّ رزؼٞ ح٧ؿٔخّ.. أػٞى ك٢ ٣َ١و٢ ا٠ُ روؼظ٢   

.. أؿِْ ٫ٛؼخً .. أػَف رؤ٢ٗ حٗلَكض ػٖ هط٢..طؼظ٢َٟ٘ ػيس ٬ًٍص

.. ػَحى ٗي٣ي.. ًل٢ ُـَكٜخ أؿَد حٓظويحّ.. أ٤ِٓ ٣ََٛ هيّٝ حُـل٘ش

أٓٔي .. ٫ أؿي ك٢ طـ٣ٞق حُٞػخء ٤ٗجخً .. أهق كظ٠ ٣٘ظ٢َٜ حُؼَحى

طٞحط٢٘٤ كٌَس إٔ . ٝأ٣ٖ طٌٛذ؟.. أكٌَ ٖٓ أ٣ٖ طؤط٢.. رلزخُٜخ حُٜخػيس

.. طٜؼي ر٢ ٨ُػ٠ِ.. طظلَى.. أظَ ٓظ٘زؼخً .. إٔ أٛؼي .. أط٘زغ رٜخ

طٜؼي .. ٛيٟ ٛٞط٣٢ظَىى .. أَٛم كَكخً .. ٣َحٝى٢ٗ ح٧َٓ.. أط٘زغ

طظَحه٠ .. كـؤسً طٜ٘خٍ ػ٠ِ ٍأ٢ٓ ػ٢ٌٜ ٓئُٔش ٖٓ ح٧ػ٠ِ.. ر٢ أًؼَ

أ١ٞٛ ك٢ .. طٜز٢ ر٢ حُلزخٍ.. أكوي ٝػ٢٤، أٛخرؼ٢ ط٬كو٢٘ حُؼ٢ٜ

٬ًٍص .. ٣ظؼخ٠ُ َٛحم ٓلِع.. أٛطيّ رؤؿٔخّ ًؼَ.. كَحؽ حُظِٔش

 ..٣ٔظَٔ حُؼَحى.. َٟٝرخص ػ٤٘لش ػ٠ِ ؿٔي١ أٗٔلذ ٖٓ ر٤ٖ أهيحْٜٓ

رؼي إٔ ً٘ض هي ريأص    أ١َحك٢   ٝؿ٢ٜ،   ٣ئ٢ُ٘ٔ ..  ؿ٤زٞرش   ٖٓ   لٞأٛ

ً    ًخٕ   إ   أػَف   ٫ ..  أُؼوٚ ..  ٝؿ٢ٜ   ػ٠ِ   رخٍى   ٓخثَ   ُِٝؿش ..  أٗل٠ ْٝ    ىٓخ   أَ

ُذ  ..  ٍك٤و٢   َٛهخص   أ٤ِٓ ..  آهَ   ٤ٗجخً     رـٞػ٢   أػٞى ..  ٌٓخٗٚ   رخطـخٙ أطٔلَّ

  .  ٝأ٢ُٔ 

  
ٍَ ريى ،  ك٢ ُلظش ٓخ ُْ أًٖ ٧طٞهؼٜخ    ؾَّ ٍٗٞ أٛلَ  ٖٓ ٌٓخٕ ػ َٟ

.. ٓولخً كـ٣َخً ػخ٤ُخً .. رؼ٢٘٤ ُٔلض ُؿيٍحٗخً ٛو٣َش رؼ٤يس.. حُظ٬ّ 

.. ٣ظوخكِٕٝ.. أٗزخكخً ٓظلَهش أهَد ا٠ُ حُوَىس ر٘ؼٍْٞٛ حُط٣ِٞش ٝػ٣َْٜ

ُْ .. ٣ظؼخًٍٕٞ ٛخٍه٤ٖ ىٕٝ ٝػ٢.. ٝؿْٜٞٛ رخطـخٙ ٜٓيٍ ح٠ُٞء

ٍأ٣ض كجَحٗخً ًز٤َس   ..ط٤٘ٔض ٓؼَكش ٬ٓٓلٚ.. ٍك٤و٢ ا٠ُ ؿٞح١ٍ ٣ٌٖ

حٗطلؤ ح٠ُٞء ٣َٓؼخ ًؤٕ ٓخ ٍأ٣ظٚ كِٔخً .. طظوخكِ رؼ٤يحً ك٢ َٗٝم حُٜوَ

حهظِٗض .. حٍطلغ حَُُٜؽ أًؼَ.. طيحهَ َٝٛحم ٝػ٣َٞ، حٍططخّ .. 
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َٗٝم ٛو٣َش أكيٛخ ٣ظٜزذ .. ك٢ ُلظش هخ١لش.. ًحًَط٢ ٓخ ٍأ٣ض

  .ش ٗوَس طٌٞٓض كُٜٞخ أًٞحّ حُٔوِلخصػ٘ي كٞٛ.. ٓخءً 

ٓخ ٌٛٙ .. ٖٓ أٗظْ.. أ٣ٖ أٗخ"ٛٞص أكيْٛ ٣َطلغ ػ٠ِ ح٧ٛٞحص 

ًخٕ ٛٞطٚ ٣ظلَى ٖٓ ٌٓخٕ ا٠ُ آهَ ". ٌٝٛٙ حُظِٔش؟ ..حَُٝحثق

يٍحٕ رخ٧ؿٔخّ ـُ ٤ُؼٞى ٣ظٔخءٍ ٤ُٜطيّ ٖٓ ؿي٣ي، أٓٔغ .. ٣ٜطيّ رخُ

أٛٞحص  ..٣وظ٘ن ..كـؤسً ٣ولض ٛٞطٚ.. ٣ظؼخ٠ُ ٛٞطٚ ٫ًَٜٝٓ .. ٬ًٍص

٣ـَم ٢ٓٝ  ٛٞ ح٥ٕ!". "٣زيٝ أٗٚ ٟٛٞ ك٢ أػٔخهٜخ.. "أهَٟ ٓظيحهِش

٣ـ١َ ٣ؼظوي أٗٚ ٣لَ ٖٓ هيٍٙ كظ٠ .. ٌٌٛح ٖٓ ٣لوي ٛٞحرٚ."."حُؼلٖ

ٌُٜ٘خ ح٬ًَُص . كخُٝض إٔ أؿي ٝحكيح ٖٓٔ هٌُكٞح رْٜ ر٤٘٘خ" .. ٣وغ

ٝإٔ . .٢ٌُ٘٘ ػَكض رؤْٜٗ ٓـٔٞػش. ػيّ هيٍط٢ ػ٠ِ ح٬ٌُّ.. طؼظ٢َٟ٘

  .رؼ٠ْٜ هي ٓو٢ ك٢ حُ٘وَس أػ٘خء ٤ٛـخٗٚ رؼي ٓو١ٞٚ 

٣ٔؼَ رِٞٛش طلي٣ي .. ٣ظوِِٚ ه٣ََ ٓخء َهـٍٞ ..ٛٔض ك٣ِٖ   

ُْ ح٧كٞحٙ.. ح٫طـخٛخص ٢ٓٝ ظ٬ّ ىحْٓ ٤ُظلٍٞ ا٠ُ .. ٣َٓؼخً ٓخ ػخى ٛٔ

َُّ ٢ٗء أٓٞى.. ٗزٌش ٖٓ ح٧ٛٞحص ىٕٝ ٬ٓٓق هض ٣٘يٓؾ  ..ًــُــ َٝ ح٬ُ

َُّ ٢ٗء ا٠ُ ًظِش ٖٓ حُلَحؽ ؿ٤َ حَُٔث٤ُ٢ظل.. ٓغ حٌُٔخٕ   .ٍٞ ًــُــ

    

َٓضْ  ٝك٢ رؼٞ    حُظؤ َُ ٍَ    ٫   ح١ٌُ   ُٔخ٢ٗ   َػَيح ..  ُؿ ..  رـَحكٚ   ٓظؼل٘خً    ُح

  ٣َٕ٘٘ٝ ..  حُيٝحّ   ػ٠ِ   ٤ٔ٣َ   حُزؼٞ .. حُظِٔش   هؼَ   ك٢   ٤ٜ٣ٕٔٞ   طو٤ِظْٜ 

  .  ٓظوطغ   رٌَ٘   ٣َٜم   ٝحُزؼٞ ..  ىحثٔش   ك٣ٞ٤ش 

                                          *  *  * 

إٔ أٍَٓ .. َٛم ك٢َّ إٔ إَٔٛ ؿِيٙ.. طٔيىص ػخ٣ٍخً ؿٞحٍ ٍك٤و٢ 

ٌٌٝٛح ك٢ .. ٣ظوِذ ٖٓ حٌُِس.. أٓٔؼٚ ٣ََٜٛ.. أظخك١َ ػ٠ِ ىٓخَٓ ظَٜٙ

ٙ ٝهي حكظٞحٙ حُّ٘ٞ ََ َّ َٓس ٫ أٍكغ أٛخرؼ٢ كظ٠ أٓٔغ ٗو٤  ك٢.. ًــُــ

ًخٗض طِي .. رخى٢ُ٘ ٍك٤و٢ ط٣ََٔ أظخكَٙ ػ٠ِ ؿِي١ ..ٌٛٙ حَُٔس

حُِٗوض أٛخرؼٚ ا٠ُ أٓخًٖ  ..أٗؼَ ر٘٘ٞس حُلي.. حُِٔٔخص طؼـز٢٘

حٗظلٞ ٛخٍهخً كظ٠ .. أٌٓٔظٜخ روٞس.. ؿَرض أٛخرؼٚ حٍط٤خىٛخ 

ٝٛٞط٢ .. ٓلخ٫ًٝ طؼز٤ظ٢ أٍٟخً .. أ٢ٌ٘ٔٓ روٞس ك٢ ه٤ٜظ٢.. أكِػ٢٘

أػ٢ رؼٞ .. ٗل٢ٔ أٗطن ٛٞطخ ٫ ٣٘زٚ ٛٞط٢ٝؿيص  ..٣٘زق ٖٓ ح٧ُْ
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ً رؼٞىس ٗطو٢.. ٓخ أٗطن رٌَ هٞس .. حٗوطؼض أٗلخ٢ٓ ٖٓ ح٧ُْ ..كَكخ

خ ٣ئُٔٚ.. ٣لخٍٝ هِغ ه٤ٜظ٢ َّٔ َُ أٍؿِٚ هَد .. أكٌَ ػ ٫ طٞؿي ؿ٤

ُحى .. كخُٝض كِٜٜخ.. أٌٓٔض رؤٛخرغ اكيٟ هي٤ٓٚ رٌِظخ ٣ي١.. ٝؿ٢ٜ

ىهِض .. خرُغ هيٓٚ ٖٓ ٝؿ٢ٜحهظَرض أٛ.. ٖٓ ٓلخ٫ٝص حٗظِحع ه٤ٜظ٢

أ١زوض .. ًخٕ ١ؼٜٔخ كخ٠ٓخً ٝٓوخ٤١خً .. أٛزؼٚ حُٜـ٤َس ر٤ٖ أٓ٘خ٢ٗ

حُىحىص هز٠ش أٛخرؼٚ ػ٠ِ ه٤ٜظ٢  ..طـ٤ََّ ١ؼْ ك٢ٔ.. ػ٤ِٜخ رخٓظٔخطش

حٍطؼ٘ض .. ٟـطض رؤٓ٘خ٢ٗ هيٍ أُْ ه٤ٜظ٢.. ٝهي ريأ ٣َٜم أُٔخً 

حٗظ٠ٜ ك٤ٖ  ًخٕ ح٧َٓ هي.. كخٍٝ ح٫ٓظيحٍس.. حٍطلغ َٛحهٚ.. ٓخهٚ

طًَظٚ .. طَحهض أٛخرغ ًلٚ ػٖ ه٤ٜظ٢.. ٝؿيص اٛزؼٚ ريحهَ ك٢ٔ

 .رٜوض ك٢ حُظ٬ّ ىٓخً ٝهطؼش ُلْ.. ٣َٜم ُحكلخً رؼ٤يحً 

١.. أؿَ ه٤ٜظ٢ حُٔي٫س      ِّٝ ٜخ ػخُوخً .. َٛحُهٚ ٣ي ُٔ ٫ ُحٍ ١ؼ

أطِْٔ ٣َ١و٢ .. أٓٔغ َٛحهٚ ٬٣كو٢٘ ٝٗل٤ذ أُٔٚ.. رُلٟٔٞظٜخ

أٓٔغ ٛوزخً ٣ظؼخ٠ُ ٓغ .. ّ ح٫ٍططخّ رـ١َ٤ٓلخ٫ًٝ ػي ..ُحكلخً 

َٖٓ ك٢ حُظِٔش .. َٛحهٚ ّٔض  ٓخ ُزغ حَُٜحم إٔ طلٍٞ ا٠ُ ػَحى  َػ

َّ ح..  ٓؼًَش ٫ أػِْ ٓززٜخ   ً٘ض ..  حطـخٙ   ٜٗخُض ػ٢َِّ ٬ًٍص ٖٓ ًــُــ

  ً   َٟرخص   طلِٔض ..  ر٢   هخٙ   ٌٓخٕ   ٢ُ   ٣ٌٕٞ   إٔ ..  حُ٘لخً   ػ٠ِ   ٜٓٔٔخ

  ًُي   ٤ٓٝٞ   ُلظخص   ٍأ٣ظٚ   ح١ٌُ   حُل٠خء   أطو٤َ ..  ح٧ٍؿَ   ٍٝكْ   ١ح٣٧ي 

أُكق  ٛخٓٔخ ُ٘ل٢ٔ  ..  حُـخثَس   حُؼ٤ٕٞ ..  رخُ٘ؼَ   ح٤ُِٔجش   ح٤ُٜخًَ ..  حَُٔحؽ 

ُٕ ك٢ ٓ٘ـ٠" .. ٫ طِحٍ ه٤ٜظ٢ طظي٠ُ.. ُكلض رٔلخًحس حُـيحٍ".. ٓؤًٞ

حُْٜٔ إٔ أرظؼي .. ٣َي اه٠خػ٣٢.. ًخى ٣ِٔهٜخ ًُي حُٔؼظٞٙ .. أطلٜٔٔخ

أطللٚ ؿَحَف .. أىهَ اٛزؼ٢ ك٢ٔ.. ٛٞطٚ ٣ؼ١ٞ  .. ػٖ ػَحًْٜ

حُلخكش ح٠ُ٘ٔ٤ُ ُِٔخ٢ٗ أػوٖ ٖٓ حُلخكش .. رو٤ش آػخٍ طوَكخص.. ُٔخ٢ٗ

 .ح٧هَٟ

أٍٛق حُٔٔغ ..  ا٫ ٖٓ أ٤ٖٗ..ٛيأ حُوظخٍ.. حٓظو٣َض ك٢ ٓٞهغ ؿخف 

٢ ه٢٤ِ ح٤ٗ٧ٖ ٝحُؼَحى أٓٔؼٚ رٔ٘وش ٝٓ.. ٛٞ رِٞٛظ٢.. ُو٣ََ حُٔخء

  .  حُوز٤غ   حَُك٤ن   ح٥ٕ أٗخ ك٢ ٓ٘ؤٟ ٖٓ ًُي، ٫ ٣ْٜ.. ٝحَُٜحم

     ..  ػو٬٤ً    ٛٞط٢   ٣وَؽ ..  حُلَٝف   ُلع   ػ٠ِ   ٓويٍط٢   أؿَد ..  أْٛٔ

  .  حٌُِٔخص   أؿَد 
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رَٝىس حُـيحٍ ٖٓ .. أ٣وظ٢٘ ىفُء ٓئهَس أكيْٛ.. ك٢ اكيٟ ٗٞٓخط٢

طِٔٔظٚ .. ٣ٌٕٞ ًُي حُٔؼظٞٙ هي ػَف ٣َ١وٚ ا٢َُّ هلض إٔ .. هِل٢

ٌُس كي ىٓخَٓ .. أػـزظ٢٘ أٛخرؼٚ. ُْ ٣ٌٖ ٛٞ.. رخى٢ُ٘  حُِْٔ.. رلٌٍ

َٖٓ ك٢ حُظِٔش هٔخس ا٫  ..٫ ٢ٗء ٠ُ٣خ٢ٛ ٌُس ح٬ُٔٓٔش.. ؿِي١  َُّ ًــُــ

ٝآهَ .. أكيْٛ ٣َٜم.. حُـ٤ٔغ أؿ٬ف.. إٔ ح٬ُٔٓٔش طو٠غ أػظخْٛ

ٝٛٞ ٣ٔٔي رَأّ أكيْٛ ٠٣َد رٚ ػ٠ِ حُٜوَ  ٣ظِلع رؤهٌع ح٧ُلخظ

ٓغ .. ٝحُ٘وَس طزظِغ ًَ ٖٓ ٣ـ٤ق.. ٌٌٛح ٛٞ حُؼَحى ىٝٓخً .. كظ٠ ٣ٔٞص

أٓظٔغ ا٠ُ طِي حُٔلَىحص ١ٞحٍ .. روخث٢ ػَكض ًِٔخص طويٕ حُل٤خء 

  .  حُٞهض

رض ٛٞط٢ ٝٓؤُظٚ ػٖ حٓٔٚ َِّ ظ٘٘ظٚ ُْ ٣لْٜ ًِٔخط٢ حُظ٢ طوَؽ .. ؿ

ْٝ أٗٚ كخهي حُؼوَ  ٓؼَ ٍك٤و٢ حُٔخرن .. ٓزظٍٞس ٖٓ رؼٞ ح٧كَف ..  أَ

.. طًَظٚ طَحؿؼض ه٬٤ًِ .. ُْ أؿي طل٤َٔحً ٌُُي.. حٓظَٔ رِطْ ؿيحٍ حُٜوَ

  رخى٢ٍٗ   ٖٓ   ٛٞ .  .رؼي ك٤ٖ ٝؿيطٚ ؿٞح١ٍ ٓٔيىحً .. ػٍٞحطٚ.. أٓٔغ ٗل٤زَٚ

  : ٛخٓٔخً    ٓٔؼظٚ ..  حػظَٜطٜخ   أٌٓٔظٜخ ..  ٣ظ٢ِ٘ٔٔ   ٣يٙ   ٓخىحً  ..  حُلي٣غ 

  .  حُٜزَ  - 

..   ٓٔظِت ..  حُ٘ؼَ   ه٤َِ   ٝؿٜٚ ..     ػخ٣ٍخً    ٣ٌٖ   ُْ ..  أٝح٤ٓٚ   أٛخرؼ٢   ٓيىص   

ََ    طيحػذُ      ٓي أٛخرؼٚ  ُّ    ًيص ..  ؿ٢ٔٔ   ىٓخٓ   ك٤ٖ   حٌُِس   ك١َ   ٖٓ   أٗخ

َٔٚ   ٝحَٛ  ٔٛ  :  

ً    ح٧َٓ   ٣ظَ  -    !. هخثٔخ

  : طـَأص ٝٗطوض..  حُٜزَ؟  ػٖ   ٣ظليع   ح١ٌُ ٣ٌٕٞ    ٖٓ   ٗل٢ٔ   كيػض

  . أٗض؟   ٖٓ  - 

  !. ٣ٜٔي  أ - 

 :ٗطوض ٖٓ ؿي٣ي.. ك٤ٖ ٍى ػَكض رؤٗٚ ٣ؼَف ًِٔخط٢ ٓزظٍٞس ح٧كَف

  . ؟    طظليع   ػٖ أ١ ٛزَ  - 

  . !حُٜزَ ٣َ١ن حُو٬ٙ    - 

  . ؟   ه٬ٙ   أ١َّ   - 

  !. ُٔٔظو٤ْ ح   حَُٜح١   ػزَ   حُو٬ٙ  - 

  . ؟   ٤ًق  - 
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 .إٔ طِٔي ٓؼ٢ حَُٜح١ ا٠ُ حُٜزَ ح١ٌُ ٣وٞى ا٠ُ حُو٬ٙ -

 .أ٢ٛ أكـ٤ش -

  . ٓٔخ٣َط٢   أٍىص   إ   ٢١َٗ   ًحى  - 

  . ٛ٘خ  ٫ٝ ٤َٟ ٖٓ ٓظخرؼظي   أٛ٘ؼٚ   ٓخ   أؿي   ٫    - 

  . أٗض؟   ٌٓٛذ   أ١َّ    ػ٠ِ  - 

  !. ٢ُ   ٌٓٛذ   ٫  - 

ـٚ   ػزخى   أكيُ    أٗخ  -  ً    ٌِٜٗٔخ   إٔ   ا٠ُ   أىػٞى ..  حُط٣َن   أػَف ..  حُِــَـّ ..  ٓؼخ

  . حُظِٔش   ٌٛٙ   ك٢   ٖٓ   ُٜيح٣ش 

  . ٓظزظِؼٚ حُ٘وَس؟  ٝحٌَُ   حُيػٞس   ٌٛٙ   ٖٓ   حُلخثيس   ٝٓخ  - 

 !٩ػخىس ٛ٘ؼخء ا٠ُ  ٍٗٞ هللا   ٓ٘وَؽ  - 

اًحً ٓخ ً٘ض أطٞٛٔٚ ؿ٤َ .. ًِٔخطٚ روخ٣خ حُ٘ي رؼي إٔ ريىص.. حكظ٠٘ظٚ 

.  .ٛ٘خى هخٍؽ ظِٔش هللا ى٤ٗخ ٝٓخ ٗلٖ ا٫ ك٢ ٌٓخٕ ٤ٗطخ٢ٗ.. ٛل٤ق

 :ٓؤُظٚ

  !. أ٣ٖ؟   ٖٝٓ  ٗوَؽ    ٤ًق  - 

  !.ٜٓ٘خ ٣يهَ حُٜٞحء  حُ٘وَس  - 

 !ٝك٤ٜخ ٣وظل٢ حُـخث٢ ٝحُـؼغ حُٔظلٔوشّ  -

 .حٓٔؼ٢٘.. ٫ ػ٤ِي -

ً . ٕٞ؟ٖٓ ٣ٌ: ٓؤُض ٗل٢ٔ      ..حٓظ٣ٞض ك٢ ؿِٔظ٢.. أ٣ٌٕٞ ٛخىهخ

ط٢٘ ًِٔخطٚ.. حهظَرُض ٓ٘ٚ أًؼَ هي ٣ٌٕٞ ٓخ .. ٗؼَص رؤَٓ ٣ل٢٤ ر٢.. ك٤ََّ

٣ظٔظْ ، أٌٓٔض رٌلٚ أؿٜ٘ض رخُزٌخء.. ٝهي ٣ٌٕٞ كو٤وش.. ٓٔؼظٚ ٣ٌٛخٗخً 

  .  ؿِي١   طـّٞ ىٓخَٓ   ٝأٛخرؼٚ ..  ٝح٩ه٬ٙ   رٍٔٞس حُلخطلش

ـِــَــي ٝٛزَ .. ٍكغ ٛٞطٚ ٣ظِٞ.. ل٢ًٔخٕ ُٜٞطٚ كؼَ حُٔلَ ك٢ ٗ ـَ ر

 :ٜٗٞ ٝحهلخً  ٍحكؼخً ٛٞطٚ  ٓوخ١زخ حُزؼ٤ي .. ٣ظليع 

حُلٔيهلل ح١ٌُ ؿؼَ أَٛ حُلن أػ٬ٓخ ٣ٜظيٟ رٜخ ك٢ ك٘خىّ ظ٬ّ "

حٌُ٘ٞى ٝح٧ٓؼخٍ،٤َْٛٝٛ ٓغ ًُي أػَحٟخً ُٜٔخّ أَٛ حُـلٞى 

، ىحطْٜٝح٬٠ٍُ كْٜ ُ٘ـخطْٜ أريحً ؿخٛيٕٝ،ٝأُٝجي هخثٕٔٞ ك٢ ٓؼخ

٣َٝٗيٕٝ ا٠ُ ٓؼَكش ، ٝهخػيٕٝ ٣يػٕٞ ا٠ُ ػزخىس هللا ٓزلخٗٚ ك٤لَٕٝ

ٝطوخّ ػ٤ِْٜ حُلـؾ ٝحُز٤َٖٛ ،٤ُٝٚ ِٛٞحص هللا ػ٤ِٚ  ك٤٘لَٕٝ 
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طٜي٣وخً ُٔخ أهزَٙ هللا طؼخ٠ُ ػْٜ٘ ك٢ ًظخرٚ ح٣ٌَُْ ٓؼ٬ً ، ك٤ٔوَٕٝ

٘خ ، ٗلٔيٙ اً أ ُٜٔ( إ ْٛ ا٫ ًخ٧ٗؼخّ رَ ْٛ أَٟ ٓز٬٤ً : ) ٝٓٔؼ٬ً 

ٓٞح٫س أ٤ُٝخثٚ ٝحهظٜ٘خ رـ٣َِ ٗؼٔخثٚ ٜٝٗ٘ي إٔ ٫ اُٚ ا٫ ح١ٌُ ٫ ٣ؼـَ  

ػ٠ِ ٖٓ ػٜخٙ رَ ٣ِٜٔٚ كظ٠ ٣زِؾ حٌُظخد أؿِٚ ٝٛٞ ُِظخ٤ُٖٔ 

ٝآ٣خطٚ حُٔظَٜس ، ٝأٜٗي إٔ ٓلٔيحً ٍكٔظٚ حُٔزؼٞػش ُؼزخىٙ . رخَُٔٛخى

حَُٔ٘ف رٚ أػ٤خىٙ ، ٠ِٛ هللا ػ٤ِٚ ٝػ٠ِ حٍُ٘ٞ حٍُِٔ٘ ٓؼٚ، ُز٬ىٙ

حُٜخطي ؿٖ٘ حُ٘ي ٝحَُ٘ى ،ػ٢ِ رٖ أر٢ ١خُذ حُؼ٢ِ ُٔوخٓٚ ، ؿٔؼٚٝ

ّٗٔٞ ى٣ٖ هللا ، ٝػ٠ِ ح٧ثٔش ٖٓ ٣ًٍظٚ ٓطخُغ ح٧ٗٞحٍ، رَٛخٗٚ ٝكٔخٓٚ

حٌَُٔ٘ ُٚ ، ٤ٓي ح٧ٜٗخى، ٝر٤ض هللا حُٔؼٍٔٞ، ٝػ٠ِ ٓوخّ حٍُ٘ٞ،ٝح٧هٔخٍ 

، حُٔز٤ي ر٤ٔٞكٚ ػٔخ ه٤َِ ١ًٝ حٌُ٘ٞٙ ٝحُؼ٘خى، أَٛ حٌُلَ ٝح٩ُلخى

 ...." أٓخ رؼي.. ٝكـظٚ ػ٠ِ حُوِن أؿٔؼ٤ٖ

حٓظَٔ ٣يػٞ ٌٓخٕ حُظِٔش ا٠ُ .. ٝهلض ؿٞحٍٙ.. ُٜٞطٚ كؼَ حُٔلَ 

ـٚ ٝهي أٍِٓٚ حُِٔطخٕ .. ٓؼِ٘خً رؤٕ حُو٬ٙ رل٠َ هللا ه٣َذ ..١خػش حُِــَـّ

ـٚ   ٣لٔي   ٝأٗٚ.. أرٞ كخٗي ا٠ُ ٌٛٙ حُظِٔش رظٜٔش طآَٓٙ ػ٤ِٚ   ٣ُٝؼ٢٘ ..  حُِــَـّ

  ٗز٤ٚ   ؿخء رٚ   رٔخ   ٝحُظٔٔي ..  ح٣٩ٔخٕ   ا٠ُ   حُـ٤ٔغ   ٣ٝيػٞ ..  ٗؼٔٚ   ػ٠ِ 

  .  ٝٓظٍِٝ   ٓل٘ش   أٜٗخ   حُـ٤ٔغ   ٤ُٝؼِْ ..  ٓلٔي 

.. ٝطزؼٚ حُزؼٞ.. هخّٝ حُزؼٞ.. رؼؼض ًِٔخطٚ رؼٞ حُطٔؤ٤ٗ٘ش ك٢ ٗل٢ٔ

٣يػٞ حُـ٤ٔغ ٌُِق ػٖ هظَ ، ٣َكغ ٛٞطٚ ٖٓ ؿي٣ي..  ٗ٘ذ ػَحى ٗي٣ي

 :رؼ٠ْٜ

ٝٛلخ ، ٣خ ٓؼَ٘ ح٩هٞحٕ ؿؼٌِْ هللا ٖٓٔ ؿ٬ رٍ٘ٞ حُظؤ٤٣ي رٜخثَْٛ" 

إ حُٔؼ٤ي ٖٓ ٗظَ ا٠ُ ، ك٢ اه٬ٙ ح٫ُٞء ٥ٍ ر٤ض حُ٘زٞس رَٔحثَْٛ

ٌٝٗذ ػٖ ٓيحك٠ٜخ ٓٔظط٤خ ، ٝحطوٌٛخ ا٠ُ ح٥هَس ٓؼزَح، حُي٤ٗخ ٓؼظزَح

أٓخ .. ُُِلَّ ػٖ ؿٍَٝٛخ كٌٍح هي ً٘ق ُٚ حُـي ػٖ ه٘خع هيحػٜخ

٣٘زـ٢ ُٖٔ أُٓي١ ا٤ُٚ ٓؼَٝف إٔ ٣وخرِٚ رٌَ٘ٙ ٣ٝظؼ٤ٖ ػ٠ِ ٖٓ  كبٗٚ،رؼي

ُٝٔخ ً٘ض ٖٓ ؿِٔش حُـَه٠ ك٢ ، أ٢َُُٝ رَحً إٔ ٣وّٞ ُٔٞح٤ُٚ رَ٘٘ رَٙ 

، ٝطيحًٍظ٢٘ ٍكٔش ٍر٢، ٝحُٔظ١ٍٞ ك٢ ٜٓخ١ٝ حُـٜخٍ، رلَ ح٬٠ٍُ

ّٖ ػ٢َِّ رظـخُٝ هط٤جظ٢ ٝؿلَحٕ ًٗز٢  ٢َٗ٤ٛ ٓٞؿٞىح رؼي حُؼيّ  ٓٝ
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كؼ٬ّ ٗوظِق؟ ٝػ٬ ّ ، ٍٞ حُٜيح٣ش رؼي حُظ٬ّٝأهَؿ٢٘ ا٠ُ ٗ

 ..." حُوٜخّ

طٔٔي .. ً٘ض ٫ًٌٞٛٓ ٖٓ ًُي حُظلٍٞ.. ٛٔض ٖٓ ك٢ هخع حُظِٔش  

 ..٣َكغ ٛٞطٚ   ٤َُطلغ حُظ٤َِٜ رؤٛٞحص ٓٞكيس.. حُـ٤ٔغ رلِْ حُو٬ٙ

ٌَّ ك٢ : هخٍ ُ٘خ.. ريأ ٣ٞؿٜ٘خ ٬ُِٜس ـٚ ً إٔ ٢ِٜٗ رخُيػخء ا٠ُ حُِــَـّ

ْٝ ح٠َُد  ..ػٖ ٓٔخٍٓش حُلخك٘ش٠ٜٗ .. ٌٓخٗٚ ُْ ٣ٌٖ ٖٓ .. ٝحُوظَ.أَ

 .ًؤٗٚ ٓخكَ ًِٔخص.. ه٤ٔض ٤ٌٓ٘ش ػ٠ِ حُـ٤ٔغ.. ٓؼظَٝ

                                            * **  

أىػٞ !.. أٗخ آخّ  حُِٓخٕ"ًحص ظِٔش ظَٜ ٛٞص ٌَؿ١ٍُٜٞ آهَ     

ـٚ ربهخٓش ح٬ُٜس حُلوش ٛل ـٚ .. ٞكخ ٝح٫ٓظـلخٍحُـ٤ٔغ ُطخػش حُِــَـّ حُِــَـّ

ـٚ أًزَ.. أًزَ ٍ .. أٜٗي إٔ ٫ اُٚ ا٫ هللا.. حُِــَـّ ْٞ ــــ ُٓ ٍَ ٝإٔ ٓلٔي 

ـٚ ـٚ" ..ٌٛٔض ا٫َّ ٖٓ ٛٞطٚ".. حُِــَـّ ، حٍطلؼض "ح٬ُٜس هخثٔش ٛيحًْ حُِــَـّ

كؤ٣٘ٔخ "ٛٞص ػخُغ ".. ٤ًق ٗٔظيٍ حطـخٙ حُوِزِش.. "أٛٞحص ٓظوخ١ؼش

َّْ ٝؿٚ حُِـ ـٚطُٞٞح كؼ ٌُ٘٘خ ٫ ٗؼَف ٌٓخٗخً ١خَٛحً ك٢ "ٛٞص ٍحرغ " ـَـّ

حُٜٞص حُـ١ٍٜٞ " ُٝٔ٘خ ػ٠ِ ٣و٤ٖ ٖٓ ١ٜخٍس أريحٗ٘خ.. ٌٛٙ حُظِٔش

  ". .. ٖٓ طًَٜخ كوي ًلَ.. ح٬ُٜس ػٔٞى حُي٣ٖ"

ً    حُزؼٞ   حكظخٍ ٌَّ  ..  حُو٬ٙ؟   ٛخكذ ٝأ٣ّْٜ  ..  ٗظزغ   ْٜٓ٘   أ٣َّخ ًخٕ ..  ٣يػٞ   ً

  .   حٗؤٔض ظِٔش هللا ا٠ُ ٓـٔٞػظ٤ٖ ..  سك٤َ   حُـ٤ٔغ ك٢

أٗخ "ًخٕ ٣زيأ كي٣ؼٚ .. أكخٍ آخّ حُِٓخٕ ظ٬ّ حُوخع ا٠ُ ٟـ٤ؾ ٓ٘ظْ    

٫ أكي ٣ؼَف ٤ًق ًخٕ .. ، ػْ ٣ٌَٔ ٓخ ٣َ٣ي ا٣ٜخُٚ"ٛ٘خ ح٥َٓ حُ٘خ٢ٛ

٣َطلغ ٛٞطٚ ٓؼِ٘خً ىهٍٞ ٝهض ٬ٛس .. ٣ليى ٓٞحػ٤ي حُِٜٞحص

ٝك٢ ٝهض آهَ ٣ؼِٖ ريء ٬ٛس .. خءٝرؼي رَُٛش ٬ٛس حُؼ٘.. حُٔـَد

 .حُلـَ

ػَك٘خ ك٤ٔخ رؼي إٔ آخّ حُِٓخٕ ٓخ ٛٞ ا٫ ح٩ٓخّ ٛخكذ ىػٞس ِٛٓٚ  

ٝرؼي كَحٍ هزخثِٚ  ٤ُٔوطٚ .. حُِٔطخٕ أرٞ كخٗي أػ٘خء ٛـٞٓٚ ػ٠ِ ٛ٘ؼخء

  . ر٤٘٘خ ك٢ هخع حُظِٔش 

ططٍٞص ح٧ٍٓٞ ر٤ٖ حُيحػ٤٤ٖ ا٠ُ هللا ك٢ هخع حُظِٔش ٤ُؤَٓ ح٧ػَؽ 

ٓـٔٞػش ٖٓ أػٞحٗٚ رخٍَُٔٝ ُظِْٔ حُظِٔش إ ًخٕ ٖٓ ٓظوِق ػٖ 
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ٖٝٓ .. ٠ُ٤َٓد.. ػْ أػِٖ إٔ ٖٓ ٣ظوِق ػٖ ٬ٛس حُـٔخػش ..ح٬ُٜس

ًخٕ .. ك٢ حُزيء حٓظـخد حُـ٤ٔغ.. طؼ٘ض  ٤ٓوظَ ٠َُٓ٣ٝ ك٢ حُ٘وَس

٣ظِْٔ ٓٔخػيٝٙ .. ٗوق.. ٓٔخػيٝٙ ٣ـٞرٕٞ حُظِٔش ٣للٜٕٞ حُوخع

ٓخٝٝح ر٤ٖ ح٧ًظخف "ٛلٞكخً ٓظٞح٣ُش  ٝهٞك٘خ ٣يكؼٞٗ٘خ ٢ً ٗوق

ـٚ ٫ ٣٘ظَ ا٠ُ حُٜق ح٧ػٞؽ.. ٝحُٔ٘خًذ .. ، ٤ٜ٣ق ًز٤َْٛ"إ حُِــَـّ

ـٚ ا٠ُ حُٜق .. ٫ٝ أى١ٍ ٤ًق ٣َٟ ك٢ حُظِٔش؟ ٫ٝ ٤ًق ٣٘ظَ حُِــَـّ

ٓخ ُزغ إٔ حًظ٘ق إٔ حُزؼٞ .. ظِٔش ٫ ٣َُٟ ك٤ٜخ ٢ٗءٌ .. حُٔٔظو٤ْ؟

٣يَّػٕٞ حَُٔٝ ٝػيّ هيٍطْٜ .. س٣٘ٔلزٕٞ ٖٓ حُٜق هزَ أًخٍ ح٬ُٜ

ػْ ػَحى حط٠ق إٔ .. ر٤ٖ حُو٤ٖٔٔ.. كيػض ٓ٘خىحص.. ػ٠ِ حُٞهٞف

ه٠غ حُـ٤ٔغ ُظ٘ل٤ٌ ح٧َٓ هٞكخً ٖٓ .. حُيحػ٤ٖ ا٠ُ ح٬ُٜس رخ٩ًَحٙ ًؼَ

ْٝ ؿخَٛ .. ح٣ٌُٖ ًخٗٞح ٣ٞٓؼْٜٞٗ َٟرخً .. رطٖ أػٞحٗٚ ٖٝٓ هخّٝ أَ

  .رخَُكٞ ٣ُِو٠ رٚ ك٢ حُ٘وَس

.. كل٤ٖ ٣ٌَٔ ٬ٛطٚ ..ش ٫ ط٠٘ذ ٖٓ حُلي٣غ حُٔظٞح٣َٛٔظِي ١خه    

َُ  ..٣يػٞ حُـ٤ٔغ ا٠ُ حٓظٔخع ٓٞػظظٚ ٣ٍٜٞ ك٢ كي٣ؼٚ ٓخ ٤ِٓوخٙ حُ٘خً

ـٚ ٤ُ٘و١َ .. ٝحُظخٍى ُلَٝٝ ػزخىطٚ.. ٝحُٔٔلٚ ٣َُ٘ؼظٚ.. ُٞؿٞى حُِــَـّ

َّ ٓٞػظش   رؼ٠ْٜ   كؤٓٔغ ٜٛ٘٘ش.. ك٢ رٌخء ٓظٞحَٛ رؼي ٜٗخ٣ش ًــُــ

  .     ُزٌخءح   ٣٘خًٍٞٗٚ 

٣ظِٞ .. كََٝ ػ٠ِ حُـ٤ٔغ ٓظخرؼظٚ ك٢ كلع أؿِحء ٖٓ حُوَإٓ ح٣ٌَُْ

حص ََّ .. كَٟ٘ رٔٔخٓؼ٘خ.. ػْ ٣ٔظٔغ ا٤ُ٘خ.. ٝحُـ٤ٔغ ٣َىىٕٝ رؼيٙ ػيس ٓ

ٜخ ٓو٬٤ط٘خ ػٖ ٬ٓٓق  ُٔ ٝطظلٍٞ أٛٞحُص ٬ُٓث٘خ ا٠ُ أٌٗخٍ طَٓ

  كٌخٕ حُزؼٞ ٣ظزؼٕٞ ٛخكذ.. ٝٝٓخٓظٚ ٖٓ ىٓخٓظٚ.. ٛخكذ حُٜٞص

  .  ٓ٘زٞٛش   ُٜيحهش   حٓظٔخُظٚ   ٓلخ٤ُٖٝ   حُـ٤َٔ   حُٜٞص 
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 أظــــافش  
 

 

.. طٔخكَ ًحًَط٢ ٖٓ هخع حُظِٔش.. أؿٔٞ ػ٢َ٘٤َّ .. ك٤ٖ أهِي ا٠ُ ٗل٢ٔ   

.. ُلظخص ًٛخر٢ رَكوش حُٔؼِْ ا٠ُ حُٔٔـي ..أٍٟ ٍٗٞ ح٣٧خّ حُٔخ٤ٟش

ً٘ض ..ٝؿٞىٙأط٠٘ٔ إٔ ٣ٜخىك٢٘ .. ًخٗض ٍٝك٢ طزلغ ػٖ ٢ٗء هل٢

كِوخص حُٔٞحػع .. أٗخٍى ك٢ ِٛٞحص ؿٔخػ٤ش.. أطَىى ػ٠ِ حُٔٔـي

حُؼ٤ٔخٕ ٢ٓٝ كِوخص .. طَطخف ٗل٢ٔ ٬ُٜس ٓـ٤ذ حُْ٘ٔ ..ٝحًٌَُ

هَحء حُوَإٓ ٝهي .. حُٔٔظ٘ي٣ٖ ا٠ُ ح٧ػٔيس ..٤ٗٞم حُِٝح٣خ.. حُٜز٤خٕ

رخً ٝٗ٘ٞسً  ََ ك٤ٖ .. حٛظِص أؿٔخىْٛ ١ َّٞ حُؼي٣ُي ٖٓ حُـِٔخٕ ٤ٔ٣َٕٝ ٓط

ََ طظٌخػق أىه٘ظٜخر ك٠خء حُٔٔـي ٓؼوَ رخ٧ٛٞحص حُ٘ز٤ٜش .. ٔزخه

  .  طؼِٞ   ػْ   ُظولض ..  حُظَح٤ْٗ   طؼِٞ أٛٞحص.. رٜٞص ح٣َُق حُ٘خػٔش 

َّ أ٢ٓ    َِّ ٣ٞٓخً ٬ٛس حُٔؼِْ أٓخ ٢ٌُ٘ كيػظٜخ ك٢ ح٣٧خّ ح٧ه٤َس .. ُْ أٛ

س ٗ٘ٞ.. ح٧ٛٞحص حُظ٢ طـِل٢٘ رخَُٛزش ..ػٖ ؿٔخٍ ُهخٍف حُٔٔـي

هخٍث٢ حُوَإٓ رؤٛٞحص  ..حُِل٠ حُز٠٤خء.. ح٤َُٔ ر٤ٖ ٛلٞف ح٤ُِٜٖٔ

  .ٛخٓٔش

.. ً٘ض ك٢ ك٤َس ٓٔخ أٗخ ك٤ٚ.. طوٍٞ أ٢ٓ إ ٍرٜخ ؿ٤َ ٍد ح٧ؿ٤خٍ   

ٓلخٍٝس .. اػيحى ٓخثيس حُٔزض.. ط٘ؼَ حُ٘ٔٞع.. طٔخٍّ ِٛٞحص ٍرٜخ

طيهَ أٛخرؼٜخ ر٤ٖ .. أكظ٠ٖ ٓخهٜخ، أهظَد ٜٓ٘خ.. أطؤِٜٓخ.. هخُوٜخ

.. أٗؼَ رخ٤ٌُٔ٘ش َُهش ٗـٔخطٜخ.. طٔٔي رٌل٢.. طلظ٠ٖ ٍهزظ٢ ..ٗؼ١َ

ََٔ .. أكخٍٝ ٓ٘خًٍظٜخ رؼٞ حٌُِٔخص ..ٛٞطٜخ حُٔـ٠٘ ٣ِٜ ٤ًخ٢ٗ ُؿ

ٍٕ طِٜ .. ٝكوَحص ٣ُطَر٢٘ ا٣وخػٜخ ٢ٛ طـ٤ي إٔ طلٍٞ ِٛٞحطٜخ ا٠ُ أؿخ

إٔ أٗخًٍٜخ أؿخ٤َٜٗخ .. أٓؤُٜخ إٔ طؼ٢ِ٘ٔ ٓؼ٠٘ طِي حٌُِٔخص.. ٍٝك٢

  .ٝحُـ٤ِٔشحُل٣ِ٘ش 

_____________ 

كٌَص رٔؼخٝىس ٓئحٍ ًُي ح٢٘ٓ٧ .. ػـِص ػٖ حٍُٞٛٞ ا٠ُ ٓوزؤٛخ

٢ٌُ٘ ك٠ِض حُٜٔض َٝٓحهزظٚ ػ٢ِ أَٛ ا٠ُ ٓوزؤ .. ػَ هِزٚ ٣َم ٢ُ 

حٗو١َض ٓغ رو٤ش ح٬ُِٓء ك٢ ػَٔ حُلَٜ .. رو٤ش حُٔوط١ٞش
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٢ ا٠ُ ًُي ح٤ُّٞ ح١ٌُ  ؿخء٢ٗ ًُي ح٤َُِٓ ح٢٘ٓ٧  ٣ٔؤُ٘.. ٝحُٔطخروش

ٝٓؤ٢ُ٘ إٔ ً٘ض ك٢ .. حُظٞه٤غ ػ٠ِ حٌُ٘ٞكخص ٤ٗخرش ػٖ ٍث٤ْ حُِـ٘ش

كخؿش ُٔؼَكش رو٤ش حُلٌخ٣ش؟ ٓؤُظٚ ػٖ أ١ كٌخ٣ش؟ كوخٍ ٓزظٔٔخ كٌخ٣ش 

 !ؿًٍٞ

َٛ طٔظلن ٓؼَكظ٢ ُزو٤ش كٌخ٣ش : حٓؤٍ ٗل٢ٔ .. ٝهلض أٗظَ ا٠ُ ػ٤٘٤ٚ

كٌَ ا٠ُ ٛزخف " ك٤ٖ ٫كع ك٤َط٢ هخٍ.. ؿًٍٞ ًَ طِي حُو٤خٗخص

 ".حُـي

 

 
أٍكغ ٛٞط٢ .. ٛخ ٛٞ ٛٞطٜخ ٢ِٜ٘٣  حُظٞ ك٣ِ٘خً ا٠ُ هخع ظِٔش هللا    

َٖٓ هيٓظ٘خ : "َٓىىحً ٝػ٢٘٤ طيٓغ ٣خ ٍد، ٣خ هخُو٘خ، ٣خ ِٓي حٌُٕٞ، ٣خ 

٣خ ٍر٘خ رخٍى أٍٟ٘خ .. رٞٛخ٣خى، ٝأ٤ٛٝظ٘خ إٔ ٢٠َٗء ٣ّٞ حُٔزض

زلخً ٝظَٜحً .. ٝحؿؼِٜخ ٓؼَٔس ًٝؼَِّ اٗظخؿ٘خ ُٛ ُف أٌٗٞ ٝأٗٞ.. ٓٔخًء ٝ

  حَُد   ك٢ُٞ   رٌؼَس   ٝٝهلٞح   حهظَرٞح   اًح   ر٬ّٔ   ك٤ُٔٔغ ٛٞط٢، ٣لظي٢٘٣

  ".  ك٤ٌِْٜٛ   ٢ُ   ٣ٔٔغ   ح٧ٍُ،   ٌٓ٘   حُـخُْ 

  : ٍٝحءٛخ   أٍىى   ٝأٗخ   طـ٢٘

اًح طٞهلض ػٖ ػِٔي ك٢ حُٔزض، ٝػٖ ه٠خء كخؿظي ك٢ ٢ٓٞ٣  "    

حُٔويّ، ٝىػٞص حُٔزض ٗؼ٤ٔخً، ٝٓخ هيٓظٚ ٓـ٤يحً، ٝأًَٓظٚ كِْ طزخَٗ 

ػِٔي ٫ٝ ٓؼ٤ض ٍٝحء كخؿظي، ٫ٝ ٗطوض رخ٬١ً ر٬ٌٓي، طزظٜؾ ر٢ أٗخ 

ٛخ .. اُٜي ٝػ٠ِ ٓ٘خٍف ح٧ٍٝ أٍكؼي، ٝأٟؼي، ٤َٓحع ٣ؼوٞد أر٤ي

َّْ طؼخٝى اٗ٘خىٛخُظٜ..". كْ حَُد طٌِْ حٓٔغ ٣خ آَحث٤َ : "ٔض ه٬٤ًِ ػ

 َّ َّ هِزي، ٖٝٓ ًــُــ حَُد اُٜ٘خ ٍد ٝحكي، كظلذ حَُد اُٜي ٖٓ ًــُــ

طي َّٞ َّ ه ُٝظٌٖ ٌٛٙ حٌُِٔخص حُظ٢ أ٤ٛٝظي رٜخ ح٤ُّٞ . ٗلٔي ٖٝٓ ًــُــ

ٜخ ػ٠ِ أ٫ٝىى ٝطٌِْ رٜخ ك٤ٖ طـِْ ك٢ ر٤ظي، ك٤ٖ .. ػ٠ِ هِزي َّٜ ٝهُ

ٝك٤ٖ ط٘خّ ٝك٤ٖ طوّٞ، ٝحٍرطٜخ ػ٬ٓش ػ٠ِ ٣ي٣ي،  ط٢٘ٔ ك٢ حُط٣َن

ُٝظٌٖ ػٜخثذ ر٤ٖ ػ٤٘٤ي، ٝحًظزٜخ ػ٠ِ هٞحثْ أرٞحد ر٤ظي ٝػ٠ِ 

ك٢ ٓظش . حكلع ٣ّٞ حُٔزض ٝهي٤ٓظٚ ًٔخ أَٓى حَُد اُٜي".. .."أرٞحري

أ٣خّ طؼَٔ ٝطٜ٘غ ؿ٤َٔغ أػٔخُي، أٓخ ح٤ُّٞ حُٔخرغ كٜٞ َُِد اُٜي، ٫ 
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  ٝكٔخٍى   ٝػٍٞى   ٝأٓظي   ٝػزيى   ٝحر٘ظي طؼَٔ ك٤ٚ ػ٬ًٔ، أٗض ٝحر٘ي

  ".   رٜخثٔي   ٝٓخثَ 

آٙ ٣خ أ٢ٓ ط٤٘ٔض ُٞ ً٘ض هي حٓظطؼض إٔ طٍٞػ٢ ٢ُ ٣و٤٘ي رويٍس       

ْٝ ًُي ح٣٩ٔخٕ ح١ٌُ ٣ٌٔ٘ي رٞؿٞىٙ.. حَُد ػ٠ِ حَُػخ٣ش ُٞ ًِ٘ض .. أَ

 ..ر٤و٤ٖ ٝؿٞىٙ ..حٓظطؼِض إٔ طـؼ٢٘٤ِ ؿخىحً ٝأٗخ أُزْ حُطخ٤ُض ٝحُظل٤ِٖ

َْ ٣ظ٢ًَ٘ ٢ٓٝ ظِٔش ٫ أٓظلن ٗوخءٛخ؟.. ٌُ٘ض ح٥ٕ أؿِْ ا٤ُٚ ُٝ.!  

ٍك٠ض ٓـٔٞػظ٘خ .. أػخىط٢٘ ٖٓ طَحط٤َ أ٢ٓ ٟـش ر٤ٖ حُـٔخػظ٤ٖ    

حٍطلغ ٛٞطٚ .. أَٝ ح٩ٜٗخص ُٔٞحػظٚ.. ىػٞس ٬ٛس ح٩ٓخّ ح٥هَ

حٜٗخُٞح .. ُظٜطيّ أ٣ي٣ْٜ رآه٣َٖحٗظَ٘ص أٛٞحص أطزخػٚ .. ٌٍٓ٘حً 

أٓٔغ حَُإّٝ طيم .. ٗ٘زض حُٔؼًَش.. ٖ ُٔٔض أ٣ي٣ْٜرخ٠َُد ػ٠ِ ٓ

حٗٔلذ حُزؼٞ رؼ٤يحً .. ٢ٓٝٝ حُٞكَ.. ػ٠ِ حُل٤طخٕ ٝأ٤ٍٟش حُظِٔش

ُٜخع .. رلغ حُزؼٞ ػٖ ٗوٞم ح١٧َحف حُلَحٍ.. طلخى٣خً ٝأٗخ ر٤ْٜ٘

٣ُِ٘ن  ..٣لَ حُزؼٞ ٤ُٜطيّ رخُـيٍحٕ.. حٓظـخػخص ٝهغ أهيحّ.. َٝٛحم

.. ح٩ٜٗخى ٝحُِٜخع ٣يد ر٤ٖ حُٔظؼخ٤ًٍٖأهٌ .. آهَ ك٢ كٞٛش حُ٘وَس

ٍُ ح٣٧ي١ ٝح٧ٍؿَ ٝح٧ٓ٘خٕ ٝح٧ظخكَ   أٗلخٓٚ   ُلع   ٖٓ   ٠َُٓ٣   ..٤ُظٞهق هظخ

  .  ك٢ حُ٘وَس 

ْٝ  ..  ٬ُِٜس   ٣يػٞ   أكي   ٣ؼي   ُْ   حُٔؼًَش   طِي   رؼي      ٛٔض ..  حُٔٞحػع   اُوخء   أَ

  َّ   ٣زلغ ..  ٝٛ٘خى   ٛ٘خ   ٖٓ   طَطلغ   ٝأَّٗخص ..  حُٔخء   ه٣ََ   ٖٓ   ا٫َّ    ٢ٗء   ًــُــ

  .  كيع   ُٔخ   أؿٞرش   ػٖ   حُـ٤ٔغ 

ٓخ ٣ِزغ ٛٞص حٍططخٜٓخ .. طَطلغ أٛٞحص ح٫ِٗم كزخٍ ؿل٘ش حُؼ٤ٜي    

أىًٍض إٔ هخع حُظِٔش هي كوي .. أٛٞحص هخكظش.. ٢ٓٝ حُظِٔش إٔ حٍطلغ

  ك٢   ٣٘ظَى   ُْ   ٖٓ   ريأ..  ٘خى رٌخء ٖٓ ٛ٘خ ٝٗل٤ذ ٖٓ ٛ.. رؼٞ ٫ِٗثٚ

  حُٔٔخكخص ..  حُظِٔش   هخع   ُٝح٣خ   ٣ظلٕٔٔٞ   حُ٘خؿ٤ٖ   ٝرؼٞ   حُٔؼًَش   طِي 

  ٖٓ   هٌف   ػ٠ِ   طؼخٝٗخ ..  حُل٤خس   ه٤ي   ػ٠ِ   ٣ِحُٕٞ   ٫   ٖٓ   ؿٔؼ٘خ ..  حُٜو٣َش 

ٛش   ا٠ُ   طٞك٠  َّٞ   .  حُ٘وَس   ك

..  ح٩ٓخ٤ٖٓ   ٖٓ   ١٧ٍّ    ٛٞص   ر٤٘٘خ   ٣ؼي   ُْ ..  رخُو٬ٙ   ٣٢َحٝىٗ   ح٧َٓ   ظَ

ْٝ  ..  حرظِؼظٜٔخ   حُ٘وَس   طٌٕٞ   هي    . هٞكخً   ر٤٘٘خ   ٣ظول٤خٕ   أٜٗٔخ   أَ
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٫ُٞ ح٧ٛٞحص حُظ٢ طظَٜ ر٤ٖ ك٤٘ش ٝأهَٟ ُوِض أٗٚ ُْ  ..حٌٗلؤُص ك٣ِ٘خً 

ََّ ٝهٌض ٓخ٢ٍٗٝ حُ٘ي كٍٞ ٬ٓٓش .. ٣ظزنَّ ؿ١َ٤ أكخٍٝ ٗل٢ٔ .. ػو٢ِٓ

 ٍٍ طلٖٔ .. كظ٠ ٍؿزش حُزَٞف َٟٔص.. ُْ ٣ؼي ٢ٜ٘ٔ٣ ٢ٗءٌ .. رٍٜٞص ػخ

حَُحء ٝحُظخء : ٝإ ظَِّض رؼ٠ٜخ ٓزظٍٞسً ٓؼَ كَف.. ٗطو٢ ُِلَٝف

  .  ُٔخ٢ٗ   ٓويٓش   ك٢   ُوطغ   ٝحُِح١   ٝحُؼخء ٝح٤ُٖٔ

ٍَ ػِٚ .. أٗظخم ٧ظخكَ طَٜٕ ظ١َٜ ..ُػيص ُٞكيط٢    أَْكــي حُـيح

٢٘ حُـَد.. ُْ ٣ؼي ٢ُ ٖٓ ٍك٤ن.. ٣ولُق كخؿظ٢ َُِٜٕ ؿِي١ .. طِزَّٔ

ُّٖ ُٔٔخع أ٤ٖٗ.. َٓٝ ٫ ٣َحٙ أكي.. طلٍٞ ا٠ُ هطغ ؿخكش .. إَٔٛ.. أث

حٗظَ٘ ًُي حَُٔٝ .. طِىحى ٍحثلظ٢ ػل٘خً ٍٝهخٝس.. أ١ٍذ ؿِي١ رخُٔخء

أ٤َٓ ٛخٍهخ ًطظؼؼَ أهيح٢ٓ رـؼَّش أكيْٛ ٝهي .. حُـِي١ ر٤ٖ ٌٓخٕ حُظِٔش

٣لِٕٔٞ ح٠ُٝ٧ ػْ حُؼخ٤ٗش ٤ُِوٞٛخ ك٢  ..ُؿؼش أهَٟ ٓظلٔوش.. حٗظلوض

ـٚ حُٞحكَي طِٞ .. كٞٛش حُ٘وَس حٓظَٔص حُ٘وَس طِظْٜ ؿؼَغ ٌٓخٕ ظِٔش حُِــَـّ

.. كٌَص إٔ أهٌف ر٘ل٢ٔ ك٢ هؼَ حُ٘وَس ك٠٘ أطوِٚ ٖٓ ٗوخث٢.. ح٥هَ

..  حُؼَحى   كخ٫صُ    هََِّض .  .أٟلض ًظِش حُؼ٤ٜي ط٣ُِي ػٖ كخؿش ٖٓ طزو٠

  ؿ٤َ   حُو٘ز٤ش   ح٧ٝػ٤ش   أػيحىُ    ُحىص ..  ح٧كٞحٙ   ٟـ٤ؾُ    حٗولٞ 

  .  كٜظٚ   ٫ٗظِحع   ًل٤ٚ     ٣ٔظويّ    ٣ؼي أكي   ُْ ..  حُٔٔظويٓش 

كويص ٍؿزظ٢ .. َٛ طٔٔؼ٢٘ٗٞ؟ ُوي ؿق ؿِي١:"٣ٜخٍم أكيْٛ ٖٓ رُؼي 

حُٜٞص ٢ً ٣ـخٛي ٛخكذ .. ٛٔض حُـ٤ٔغ ٍُٜٞص ٣٘خى١!". رخُلي

ُكق ٖٓ ".. ٣ٌل٢ حٌَُ.. ٛ٘خ طَحد ًؼ٤َ: "٣َكؼٚ ٖٓ أػٔخم حُظِٔش

ٝأهٌ ٓ٘ٚ حُزؼٞ ر٤ٖ ًل٤ٚ .. طَٔؽ حُـ٤ٔغ.. طزو٠ كٞم هؼَ حُظِٔش

..  رخُلي   ٍؿزظ٢   طٞهلض   ك٤ٖ   ،كؼِض ٓخ ٣لؼِٕٞ  ..٣يٌُٜخ ػ٠ِ ؿٔيٙ

ْٝ    حَُٝع   ًَحثلش   حُظَحد   ًُي   ٍحثلش   ..  ؿِي١   طلٔن   ٝطٞهق    ٓوِلخص   أَ

  .  حُط٤ٍٞ 

٣٘ؼٌْ ػ٠ِ .. ك٢ ُلظش كخؿؤٗخ رُِٝؽ ح٠ُٞء ح٧ٛلَ ٖٓ ح٧ػ٠ِ   

ٓخ .. َٗٝم ٛو٣َش رؼ٤يس ..هٞحء ٝحٓغ.. حُـيٍحٕ حُٜو٣َش حُزؼ٤يس

٤ٛخًَ .. ٝؿٞٙ ٓ٘ؼَس.. طزو٠ ٖٓ أك٤خء حُظِٔش أهَ ٖٓ أٛخرغ ح٤ُي٣ٖ

.. أًٍع طِٞف ُِلَحؽ.. ٔشٗؼَ ًؼ٤ق حُظٜوض ػ٤ِٚ روخ٣خ ح١٧ؼ ..ػظ٤ٔش

ُم ك٢ ٣ؤّ.. ػَحس ا٫ ٖٓ ٗؼٍْٞٛ حُط٣ِٞش َُ ٣َٓؼخً ٓخ أٗطلؤ .. حٌَُ ٣ٜ
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طِىحى ًؼخكظٜخ ػ٠ِ .. حرظِؼظ٘خ حُظِٔش ٖٓ ؿي٣ي.. ًُي حَُٔحؽ حُؼخ٢ُ

ػخى .. ػ٣َٞ.. َٛحم ٓظؼخهذ.. َٛهخُص أُْ.. أٛٞحص حٍططخّ.. ػ٢٘٤

ف ٓـٔٞػش ؿي٣يس ٝػخىص حُل٤خس ا٠ُ هخع حُظِٔش رؼي هٌ.. حُٜوذ

ٍَٛٝ رؼ٠ُْٜ ُظٜطخىٙ حُ٘وَس ٝحُزؼٞ أ٤ٛذ رٌٍٔٞ .. ر٤٘٘خ

ٍُٟٝٞ ٝ.  

                                               * ** 

 
أُكق ٤ٔ٣٘خً ٓلٔلخً كظ٠ ٫ ٣ٜطيّ ر٢ .. ٣ِٝ٘ٓ٢خ أه٢٠ ظِٔخط

.. ٢ٌُ٘٘ أٗخ ٖٓ حٛطيٓض رؤكيْٛ.. أَٛد ٖٓ حَُٜحع ٝحُوظخٍ.. أكيْٛ

ٍحً حرظؼيُص  ٌِ ٗلَص .. ًظل٢.. أٛخرؼٚ ط٬ْٓ ٗؼ١َ ح١ٌُ ريح ًؼ٤لخً .. َك

  طؼَٔ   ٝٓو٤ِظ٢   أٍٛلض ٫ٓظٔخػٚ ..ْٛٔ ٣يػ٢ٗٞ ُؼيّ حُوٞف.. هٞكخً 

  :  ٛٞط٢   هَؽ ..  ٛٞطٚ   ٖٓ   ٤ٛجظٚ   ٍْٓ   ػ٠ِ 

  .  أٗض؟   ٖٓ  - 

  .؟ ٗلٖ   أ٣ٖ   ٣ٔؤُي   اٗٔخٕ  - 

..  ٗخكَ   ػ٘ن ..  ًٞك٤ش ..  ىه٤ن   أٗق ..  رَٛش   ٝؿٜٚ   طـّٞ   أٛخرؼ٢   طَى   

  .  ٣َِٛ   ٝٛيٍ   ًٍحػخٕ، 

  . أطوٖ حُزخ١ٍ هِوٜخ   ظِٔش   ك٢   ٗلٖ  - 

  .  حُظِٔش؟   ٌٛح   ك٢   ػ٤ِي ٠٠ٓ    ًْ  - 

 !كظ٠ أػَف ًْ ٠٠ٓ  ٛ٘خ  ُٖٓ   ٣ٞؿي    ٫  - 

 ٫ ٣ٞؿي ُٖٓ؟ -

 ٖٓ أط٠ ري ا٠ُ ٛ٘خ؟ -

  ٛٞ حُِٔطخٕ   ُٞؿٞى١ ٛ٘خ   حُظخَٛ   حُٔزذُ    ًخٕ   ٝإ ..  ٣و٤ٖ   ػ٠ِ   ُٔضُ     - 

  !. كخٗي أرٞ  

  طِي   ا٠ُ ..  رؼ٤يحً    حُظل٤ٌَ   ا٠ُ   هخى٢ٗ "  ٣و٤ٖ   ػ٠ِ   ُٔض "  ػزخٍس   ٗطن   ك٤ٖ

  .  كَحُ   ُٜخكذ   أٗٔوٜخ   ً٘ض   حُظ٢   حٌُظذ 

١ٍ ُٔخًح أهٌص أكيػٚ ػٖ ك٤خط٢ هزَ ىه٢ُٞ ٫ أى.. ٛٔض ٌٓٔٔخً ر٤يٙ 

ػٖ حٌُظذ  ..ػٖ ٣ّٞ ٓوظِٚ.. ٓؼ٢ِٔ ٛؼٜش.. ػٖ أ٢ٓ.. هخع حُظِٔش

ٝػٖ أكيحع ٝهؼض ك٢ هخع حُظِٔش .. حُظ٢ ًخٗض ٓزَذ حهظ٤خى١ ا٠ُ ٛ٘خ
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َّ ٢ٗء ُْٝ  أؿَإ ػ٠ِ حُلي٣غ ػٖ .. هزَ إٔ ٣ؤط٢، طليػض ك٢ ًــُــ

.  .آٙ ٙ.. آٙ ٙ.. ٢َُّ ٌٍَٓحً ٗطنٝٛٞ ٣ٔظٔغ ا.. ًٗٞد أٝ أ٢ٗ أٍؿؤص ًُي

َّ    ٜٗخ٣ش   ك٢    :  حُظٞهق   ٢٘ٓ   ١ِذ   ُٔخًح   أػَف   ٫ ..  ؿِٔش   ًــُــ

  .  حُٜٔض أٍؿٞ  ..  ٣ئ٢ُ٘ٔ   ٍأ٢ٓ  - 

  .    ُزؼٞ  ٗٔظٔغ  إٔ   ا٫   حُـٕ٘ٞ   ٖٓ   ٣٘وٌٗخ   ٓخ   ٣ٞؿي   ٫   ٛ٘خ  - 

  . حُظل٤ٌَ   ٌُٝس  - 

  . حُـٕ٘ٞ   ا٠ُ   طوٞى٢ٗ   إٔ   أهخف  - 

  .  ػوِي؟   ٣ل٤َّ   ٓخ  - 

  !.  حُلو٤وش  - 

  .  ٓخًح؟   كو٤وش  - 

  . ٝٝؿٞىٛخ ٖٓ ػيٜٓخ   حُلو٤وش  - 

  .  ٤ًق؟  - 

 .حُٔؼخىس ك٢ ٓؼَكش حُلو٤وش   رؤ٢ٗ   ٢ُ   ٓؼ٢ِٔ هخٍ  - 

ـش  -    . ٓؼخىس؟   أ٣ََـّ

 .طؼ٤ٖ ػ٠ِ كطَطيٝأ٢ٓ هخُض ٢ُ إٔ حُٔؼخىس إٔ  -

 !أ١ كطَس  -

.. ٢ٛ طؼزي ٍرٜخ ٝٛٞ ًٔخ طوٍٞ ٤ُْ ٍد ح٧ؿ٤خٍ ..كطَس حُي٣ٖ  -

ـٚ اُٜٚ ٝأٗخ أرلغ ػٖ .. ٣ٝوٍٞ ٛٞ اُٚ ٌٛح حٌُٕٞ، ٝحُٔؼِْ ٣ؼزي حُِــَـّ

طٔخٍٓٚ  ..ً٘ض أػظوي إٔ ٓخ طٔخٍٓٚ أ٢ٓ ٖٓ ١وّٞ.. حُط٣َن ُْٝ أؿيٛخ

َُّ ح٧ٜٓخص حٛطلز٢٘ ا٠ُ .. ض رويٓش حُٔؼ٢ٌُِْ٘ ٝرؼي إٔ حُظلو.. ًــُــ

حػظويص ٓؼٚ أ٢٘ٗ طؼَكض ػ٠ِ .. ٧ًظ٘ق إٔ ٛ٘خى ٣َ١وخً آهَ.. حُٔٔـي

ُـؤص ا٠ُ أ٢ٓ  ُظؼَك٢٘ .. رؼي ٓوظِٚ ػَكض إٔ حُط٣َن ٣ٞ١َ.. حُلو٤وش

ػْ .. ُو٘ظ٢٘ ٓخ حػظويطٚ كوخً .. ك٘ؼض رٞػيٛخ ُز٘خ١ٍ.. ػ٠ِ ػٔن ٓؼظويٛخ

.. ِٛٞحطْٜ ك٢ ح٤ٌُْ٘.. ْٜك٠َص ىٍٝٓ.. ًٛزض ا٠ُ كخهخّ ح٤ُٜٞى

رؼي ًُي حػظويص رؤ٢ٗ ٌِٓض حُلو٤وش ٝأ٢ٗ .. هَأ َػـِـ٢ََّ ٝٛخ٣خ حَُد

ـٚ ٌٛٙ ؿؼِظ٢٘ حًظ٘ق رؤ٢ٗ ىٕٝ ٣َ١ن .. اٗٔخٕ ؿي٣ي ٌُٖ ظِٔش حُِــَـّ

ًــُــَ ك٤ٖ أؿي ك٢ ٣َ١و٢ ١َهخً ؿي٣يس ٝٓوظِلش طؼ٤ي٢ٗ .. َٓس أهَٟ

.. ـ٢ِّ أؿي حُط٣َن ٫ٝ ُُض أكٌَكٌَص ٛ٘خ ًؼ٤َحً َػـِ.. ا٠ُ ٗوطش حُزيح٣ش
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  أؿٖ،   إٔ   هلض ..  حٍُ٘ٞ   ك٢   حًظٔزظٚ   ٓٔخ   حُٜٔض ٝحُظِٔش أػَح َػ٢ََِّ أًؼَ

  .  ٣ٔٔؼ٢٘   ػٖٔ   أرلغُ  

  . ُي؟   ٣ٌَٗخً    أطوز٢ِ٘  - 

ؼ٤َحً   -    . ٝحٛٔخً    أ٤َٓ   ٣ظ٢ًَ٘ٗٞ   حُٜ٘خ٣ش   ك٢   ٌُْٜ٘ ..  ٣َٗي   ػٖ   أرلغ   ٓخ   ًَ

  ٗظؼخٛي   إٔ ..  ُِؼزخىحص   ِٗـؤ   إٔ .. ؟ رخُٜ٘ٞحص   حُظل٤ٌَ   ػٖ   ٗزظؼي   ٫   ُٔخًح  - 

  ١ٌُٝ   ٝحُظٞحٟغ ..  حُلٔ٘ش   ٝح٧ه٬م   حُٔؼخِٓش   ُٝكٖٔ   حُٜيم   ػ٠ِ 

  .  ٝحٌُزَ   ٝحُـيٍ   حُو٤خٗش   طؼخِٓ٘خ   هخّٓٞ   ٖٓ   ٣َِٗ   إٔ ..  حُلخؿخص 

    ََّ   ًخٗض   حُظ٢   طِي   ٢ٛ   رؤؿٞرش   َػ٢ََِّ    ك٤ـ٤ذ   أٓؤُٚ   ٝأٗخ   ٣ليػ٢٘   ظ

س   ٧ٍٝ ..  ط٘ـ٢ِ٘  ََّ ..  حُظِٔش   ٌٛٙ   ١ٝؤص   ٌٓ٘   حٌُِٔخص   رؤُٞحٕ   أكْ   ٓ

  .  ٍٝحثلٜخ   ٝحٓظ٘٘وض 

  أٓٔغ ..  ٓخؿيحً    كؤؿيٙ   حُظِٔش   أطِْٔ ..  رخ٤ًخً    ٣ٜ٘٘ٚ   رٚ   أٗؼَ   أٝهخص   ك٢

  ك٤ٖ ..  حُٔوخّ   ك٤طٍٞ   حُٔٔغ   أٍٛق ..  ٓ٘ظلزخً    ٣٘خؿ٢   حُٞهض   ١ٞحٍ   ٛٞطٚ 

  .  ٍٗٞ   ا٠ُ   ظِٔش هللا  ٣ل٤َ ..  حُؼٌد   ٛٞطٚ ..  رخُوَحءس  ٣ظٔظْ   ٣لَؽ 

ــ٘ـْـَؼــخء .. ٔخطٚأٍٛق حُٔٔغ ٓظؼط٘خً ٌُِ   َٛ ٣ليػ٢٘ ػٖ ٓـٕٞ ِٓطخٕ 

ٍ .. ٝحٗل٬ُٚ ٝرط٘ٚ.. أر٢ كخٗي ْٞ ــــ ُٓ ٍَ ٣ظليع ػٖ هَد حُلَؽ رزًَش 

ـٚ ٓلٔي ك٤ٖ أطًٌَ .. كؤكَف إٔ أٍٟ أر٠ كخٗي ٛ٘خ ك٢ حُظِٔش.. حُِــَـّ

ٓغ ٍَٓٝ حُٞهض ٓٔق ٢ُ إٔ أٗخًٍٚ . ًُي أىهَ ك٢ ٗٞرش رٌخء ٓظٞحَٛ

  :  ٢ُ   هخٍ ..  ك٤ٔٔش   أ٤٠ٓ٘خ أٝهخطخً .. س حُوَإٓك٢ ًٍٞػٚ ٝٓـٞىٙ ٝهَحء

ٝهظخً رؼي ٝهض ٣ِىحى اػـخر٢ رًٌخثي ٍٝؿخكش ػوِي َٝٓػش  -

.. ػ٤ِ٘خ طلؼ٤َ ىٍٝ حُؼوَ ..ٖٝٓ أؿَ ح٫هظَحد ٖٓ حُلو٤وش.. حٓظ٤ؼخري

ٝإٔ حُظخَٛ ٫ ٣ٔؼَ كو٤وش . ٝٓؼَكش إٔ ٌَُ ٢ٗء ظخَٛحً ٝرخ١٘خً 

حٓظلَٔٙ  .وَ ٫ًظ٘خف رٞح١ٖ ح٧ٍٓٞٝػ٤ِ٘خ إٔ ٗطزن حُؼ.. حُـَٞٛ

 :ٓٔظ٣ِيحً 

  .  ٓخًح؟   ٓؼَ  - 

  . أَٓحٍ حٌُٕٞ  ُٔؼَكش ..  أٗلٔ٘خ   أَٓحٍ   ػ٠ِ   حُظؼَف  - 

  .  طزَٜحً    ُى٢ٗ  - 

ٝك٢ رو٤ش حُزيٕ . ُٔخًح ًخٕ ك٢ ٍأّ ح٥ى٢ٓ ٓزؼش ػوٞد؟: "ٓؤٓؤُي -

ْٝ ػٔخ٢َٗ؟ ُٝٔخًح ًخٗض حُٔٔٞحص ٓزؼخً ٤ُٝٔض ٓظخً !. ػوزخٕ كو٢ َْ أ٣خّ . أَ ُٝ
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َْ ُؿؼَ ٍأّ ح٥ى٢ٓ ػ٠ِ . ح٧ٓزٞع ٓزؼش ىٕٝ ٣ُخىس أٝ ٗوٜخٕ ؟ ُٝ

.. ٣ٝيحٙ اًح ٟٜٔٔخ رٌَ٘ أكو٢ أٛزلظخ ػ٠ِ ٍْٓ حُلخء.. ٌَٗ ح٤ُْٔ

رل٤غ . ٝحُؼـِ ٓؼَ ح٤ُْٔ ٝحُٔخهخٕ اًح كَىٛٔخ ػ٠ِ ٤ٛجش كَف حُيحٍ؟

َّ حُلَٝف طٜزق حٌُِٔش ٓلٔي طَٟ إٔ حُٔوِٞم ٫  أ٫!. اًح ؿٔؼض ًــُــ

ْٝ حُزخ١ٖ ٣ٌٝظل٢ رخٌَُ٘ ٝحُٔظَٜ ٙ ك٢ حُـَٞٛ أَ ََ إ طلض .. ٣ؼَٔ طل٤ٌ

َّ حُظٞحَٛ أَٓحٍحً  رَ ٣ٔؼٖ .. ٝػ٠ِ ٖٓ ٣لٌَ إٔ ٫ ٣ٔظؼـَ.. ًــُــ

َُّ ٖٓ إٔ ٣ُؼزََغ رٚ.. هخٛش ك٢ ٓخ ٣ظؼِن رخُي٣ٖ.. حُظل٤ٌَ ْٝ .. كخُي٣ٖ أؿ أَ

َْ رٌَ٘ هخ١ت خ ٓٔؼض ػ.. إٔ ٣ُلَٜ َٓ ـٚ ٓلٔي أَ ٍ حُِــَـّ ْٞ ــــ ُٓ ٍَ ٖ كي٣غ 

ٌٖ كؤٝؿَ ك٤ٚ رَكن، كبٕ حُٔ٘زض ٫ أٍٟخً هطغ ٫ٝ " إ ٌٛح حُي٣ٖ ٓظ٤

 ".ظَٜحً أرو٠

  رٌَ٘   ٣ظـيى   كي٣ؼٚ   ًخٕ.. ىٝٓخ ٢ٜ٘٣ ٓ٘خؿخطٚ هلل رٜٞص ٣ـ٠٘ حُوِٞد

..  ٣ِٔيحُ   أ١خُزٚ   ٝأٗخ    -  ط٢ًَ٘ ك٤٘خً    إٔ   رؼي  -طِطلض ًحص ك٤ٖ   ..  ىحثْ 

 ْٔٛ  :  

  ٣ؼِٜٔخ   ٫ٝ   ٌٓظٞٓش   أَٓحٍ   ٢ٛ ..  طل٤َٜ٘خ   إٔ   ٝأهخف   رؤَٓحٍ   ُي   ٓؤرٞف  - 

   . ًظٞٓش   ٝػوٍٞ   هِٞد   ك٢   ا٫َّ    طٞىع   ٫ٝ ..  ػزخىٙ   ٖٓ   حُوَِّش   ا٫َّ  

  . رؤَٓحٍٛخ   طزٞف   ٫   ٛ٘خى٣نُ    ٝػو٢ِ   هِز٢  - 

  .  ح٧ٓخٗش   كلع   ػ٠ِ   ٝهِزي   ػوِي   ط١ٍّٖٞ   إٔ   ػ٤ِي  - 

  .  ًُي؟   ٣َ١وش   ٝٓخ  - 

َ رٚ ا٤ُي - ِٓ َّ ٓخ أُ ـٚ ٤ٓٝؼخهٚ ػ٠ِ ًظٔخٕ ًــُــ كبٗٚ حُيٍ .. ػٜي حُِــَـّ

حُؼ٤ٖٔ ٝحُؼِن حُ٘ل٤ْ ٝأى٠ٗ ىٍؿخص حَُحؿذ ك٢ ٤ٛخٗظٚ ػٖ حُزٞف 

ـٚ ػِ ٝ.. ٝح٤٠ُخع ؿَ ٌٛٙ ح٧َٓحٍ أٗز٤خَءٙ ا٫َّ رؼي أهٌٙ ٝٓخ أٝىع حُِــَـّ

ٝاً أهٌٗخ ٖٓ حُ٘ز٤٤ٖ ٤ٓؼخهْٜ ٝٓ٘ي "هخٍ ػِ ٝؿَ .. ػٜٞىْٛ ٝٓٞحػ٤وْٜ

ٗٞف ٝارَح٤ْٛ ٠ٓٞٓٝ ٝػ٠ٔ٤ حرٖ ٣َْٓ ٝأهٌٗخ ْٜٓ٘ ٤ٓؼخهخً  ٖٝٓ

ـٚ "ٝهخٍ طؼخ٠ُ ".. ؿ٤ِظخً  ٌٍ ٛيهٞح ٓخ ػخٛيٝح حُِــَـّ ٖٓ حُٔئ٤ٖ٘ٓ ٍؿخ

ٝهخٍ " ْ ٖٓ ٣٘ظظَ ٝٓخ ريَُّٞح طزي٬٣ً ػ٤ِٚ كْٜٔ٘ ٖٓ ه٠٠ ٗلزٚ ٜٝٓ٘

ـٚ ٓلٔي ُْ ".. ٫ٝ ط٘و٠ٞح ح٣٧ٔخٕ رؼي ط٤ًٞيٛخ"طؼخ٠ُ  ٍ حُِــَـّ ْٞ ــــ ُٓ ٍَ ٝ

٣لٖ رَٔٙ ا٫َّ رؼي إٔ أهٌ حُؼٜي ػ٠ِ أٛلخرٚ ٝهِلخثٚ ٝأهٌ حُز٤ؼش ٖٓ 
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كبًح ً٘ض ٍحؿزخً كخُلِق ٝحُو٤خٍ ُي ٝإ أرض .. أٜٗخٍٙ ك٢ ر٤ؼش حُؼوزش

ٍ حُٔئطٖٔٗلٔي كوي هخٍ ح ْٞ ــــ ُٓ ََ ٌَّ ٤ََّٔٓ ُٔخ ُهِن ُٚ: "ُ  ."ًــُــ

  :  هِض

  . أػخٛيى   ٛخى  - 

ؿؼِض ُػ٠ِ ٗل٢ٔ ػَٜي : "ٍىى رؼي١.. اًحً أٜٗض ا٠ُ ٓخ ٓؤُو٤ٚ ػ٤ِي  -

ـٚ ػ٠ِ حُ٘ز٤٤ٖ  ُٚ ٓلٔي ٝٓخ أهٌ حُِــَـّ ْٞ ــــ ُٓ ٍَ ش  َّٓ ظٚ، ًٝ َّٓ ـٚ ٤ٓٝؼخهٚ ًٝ حُِــَـّ

ََّ َٓ أٓٔؼٚ ٓ٘يٖٓ ػٜي ٤ٓٝؼخم إٔ أًظْ ًــُ  ، أٝػِٔظٚ ٝأػِٔٚ ٓ٘ي ، ــ

أٖٝٓ حُٔو٤ْ رٌٜٙ حُز٬ى ُٜخكذ حُلن ح٩ٓخّ حُٜٔي١ ٝأٍٓٞ اهٞحٗٚ 

أَٛ ر٤ظٚ، ٝأٍٓٞ حُٔط٤ؼ٤ٖ ُٚ ػ٠ِ ٌٛح حُي٣ٖ  َٝ ٝأٛلخرٚ ٝأ٫ٝىٙ 

ٝٓوخُٜش حُٜٔي١ ٝٓوخُٜش أٛلخرٚ ٤ٗٝؼظٚ ٖٓ حًٌٍُٞ ٝح٩ٗخع 

 ٫ٝ ًؼ٤َحً أىٍ رٚ ػ٤ِٚ، ا٫َّ ٓخ ٫ٝ أظَٜ ٖٓ ًُي ه٬٤ًِ . ٝحُٜـخٍ ٝحٌُزخٍ

ْٝ أ١ِن ٢ُ ٛخكذ ح٧َٓ حُٔو٤ْ ْٝ    حُزِي   رٌٜح   أ١ِوظٚ ٢ُ إٔ أطٌِْ رٚ أَ   أَ

ؿؼِض  .  أطؼيحٙ   ٫ٝ   ٢ُ   كيىطٔٞٙ   ٓخ   رٔويحٍ   ًُي   ك٢   ك٤٘جٌ   كؤػَٔ   رـ٤َٙ، 

َُٛزش ػ٠ِ ٗل٢ٔ حُٞكخء رٔخ ًًَٙ ٢ُ ٝأُِٓظٚ ٗل٢ٔ ك٢ كخٍ حَُؿزش ٝح

ـٚ ٤ٓٝؼخهٚ إٔ أطزؼي  ٝحُـ٠ذ ٝحَُٟخ، ٝؿؼِض ػ٠ِ ٗل٢ٔ ػٜي حُِــَـّ

ٝؿ٤ٔغ ٖٓ ط٤ٔٔٚ ٢ُ ٝطز٤٘ٚ، ٝإٔ أٜٗق ُي ُٝ٪ٓخّ ٝهلل ٜٗلخً ظخَٛحً 

ـٚ ٤ُُٞٝٚ ٧ٝكي ٖٓ اهٞحٗٚ ٝأ٤ُٝخثٚ ٖٝٓ   ٣ٌٕٞ   ٝرخ١٘خً، ٩ٝهٞحٕ حُِــَـّ

  ػ٠ِ   ٣ظطخٍٝ  ػٜي   ٫ٝ   ٍأ١   ٫   ٝأٗٚ   ٝٗؼٔش   ٝٓخٍ   أَٛ   ٖٓ   رٔزذ   ٝٓ٘خ   ٓ٘ٚ 

  .  ٣زطِٚ   رٔخ   حُؼٜي   ٌٛح 

ـٚ  كبٕ كؼِض ٤ٗجخً ٖٓ ًُي ًٝ٘ض أػِْ أ٢ٗ هي هخُلظٚ كؤٗخ ر١ٌَء ٖٓ حُِــَـّ

ٖٝٓ ٍِٓٚ ح٤ُٝ٧ٖ ٝح٥ه٣َٖ ٖٝٓ ٬ٓثٌظٚ حُٔوَر٤ٖ ٖٝٓ ؿ٤ٔغ ٓخ أٍِٗ 

 َّ ى٣ٖ، ٝهخٍؽ ٖٓ ٖٓ ًظزٚ ػ٠ِ أٗز٤خثٚ حُٔخرو٤ٖ، ٝأٗخ هخٍؽ ٖٓ ًــُــ

ٌَ ك٢ كِد ح٤ُ٘طخٕ ٝكِد أ٤ُٝخثٚ  ـٚ ٝكِد أ٤ُٝخثٚ ٝىحه كِد حُِــَـّ

ـٚ ُه٫ٌٗخً  َ ٢ُ رظِي حُ٘ؤش ٝحُؼوخد إ هخُلض ٤ٗجخً .. ٝه٢ٌُ٘ حُِــَـّ ِـّ ٣ؼ

ْٝ رـ٤َ طؤ٣َٝ، كبٕ هخُلض ٤ٗجخً ٖٓ ًُي  ٓٔخ كِلض ٝأهٔٔض ػ٤ِٚ رظؤ٣َٝ أَ

ٌٍٗحً ٝحؿزخً ٓخ٤ٗخً كخك٤خً، ٝإ  كِِٚ ػ٢َِّ إٔ أكؾ ا٠ُ ر٤ظٚ ػ٬ػ٤ٖ كـش

هخُلض ًُي كل٤خط٢ ٓزخكش ٝى٢ٓ ٣ُٔلي ًَٝ ٓخ أٌِٓٚ ك٢ حُٞهض ح١ٌُ 

أهِق ك٤ٚ ٛيهش ُِلوَحء ٝحُٔٔخ٤ًٖ ح٣ٌُٖ ٫ ٍكْ ر٢٘٤ ٝر٤ْٜ٘، ًَٝ 
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ِٓٔٞى ٣ٌٕٞ ٢ُ ك٢ ٢ٌِٓ ٣ّٞ أهخُق ك٤ٚ كْٜ أكَحٍ، ًَٝ حَٓأس طٌٕٞ 

ْٝ أطِٝؿٜخ ك٢ حُٔٔظوزَ ك٢ٜ ١خُن ػ ٬ػخً حُزظش، إ هخُلض ٤ٗجخً ٖٓ ٢ُ أَ

ْٝ أَٟٔص ك٢ ٢٘٤ٔ٣ ٌٛٙ ه٬ف   كٌٜٙ ،  هٜيص   ٓخ   ًُي، ٝإ ٣ٞٗض أَ

ـٚ   ػ٢ِ   ٫ُٓش   آهَٛخ   ا٠ُ   أُٜٝخ   ٖٓ   ح٤ٔ٤ُٖ    ٤َّٗظ٢   ٛيم   ػ٠ِ   حُ٘خٛي   ٝحُِــَـّ

ـٚ   ًٝل٠   ١َ٤ٟٔ   ٝػوي  ـٚ   ٤ٜٗيحً    رخُِــَـّ   ". ٝر٤٘ي   ر٢٘٤   ٝحُِــَـّ

.. أًِٔض طَى٣ي حُؤْ ٝري٢ٗ ٣ٜظِ ٣َٝطؼي هٞكخً ٝاٍٛخهخً رَٛزش ؿخ٠ٓش  

.. ر٤٘ٔخ أهٌ ٛٞطٚ ٣٘ن حُظِٔش رظ٬ٝس حُوَإٓ.. ك٤ٜ٘خ ٌٓ٘ض ا٠ُ ٗل٢ٔ

٘ض أٗٚ هي ٜٗٞ ٢ِٜ٣ َّٔ .. أه٢ٌٗ حُّ٘ٞ ا٠ُ ٌِٓٞطٚ.. ١خٍ ك٢ ٬ٛطٚ.. ه

ٚ ػْ ٣وِغ ٬ٓرٔ.. ٍأ٣ض ك٤ٔخ ٣َحٙ حُ٘خثْ حُٔؼِْ ػ٠ِ ١َف رًَٚ ٝحٓؼش

ٝهي ٝؿٜٜخ ٛٞ  ..  طزظْٔ ػخ٣ٍش   أ٢ٓ   ظَٜص   ػْ ..  ػخ٣ٍخً    حُٔخء   ا٠ُ   ٣ٍِ٘

  ٣ِح٫ٕ   ٫   َٛ   ٗل٢ٔ   أٓؤٍ   ٝأٗخ   ٓؼ٤يحً    ً٘ض ..  حُٔخء   ؿَٔٛخ ..  ٝؿٚ ًٗٞد 

  .  حُل٤خس   ه٤ي   ػ٠ِ 

طزلغ أٛخرؼ٢ ػٖ ًُي .. ٛلٞص ٖٓ ٢ٓٞٗ كِػخً ٖٓ ًُي حُلِْ  

ُْ . هخٍ ٢ُ ٓظٞحؿٚ هيٍح أ٠ٌٗ ٓٔخ ٗلٖ ك٤ٚ.. ٓؤُظٚ ػٖ ك٢ِٔ. .حَُك٤ن

.. ٣ليػ٢٘ ٝٓو٤ِظ٢ ط٘وٖ ٬ٓٓق ٝؿٜٚ. طِى٢ٗ ًِٔخطٚ ا٫ ٗوخًء ٝطؤ٬ًٓ 

  .حُظ٢ ٫ٓٔض أ١َحكٜخ ٓظـخ٣ٍٖٝ.. ٬ٓرٔٚ.. هخٓظٚ.. ػ٤ٞٗٚ.. ُٕٞ رَ٘طٚ

يٍحٕ.. ٝك٤ٖ ٫ أؿيٙ أَٛم رخكؼخً ػ٘ٚ  ـُ ٌٍَ.. أطِْٔ حُ .. أطلَى رل

  .أطلَٔ حُِطْ ٝحًََُ..َد ٖٓ أٗوخٙ حٛطيّ رْٜأ٠ٗ

  :  ْٛٔ ٢ُ ..  ػخطزظٚ ..  ٝؿيطٚ   ك٤ٖ

 -   ُّ   حُٔظ٘خه٠ش   ٝآٍحَءْٛ ..  حُ٘خهٜش   ػوُْٜٞ   حُ٘خّ   حػظٔخى   حُـَٜ   ٍأ

ٍ  .  اطزخع   ػٖ   ٝحرظؼخىْٛ  ْٞ ــــ ُٓ ٍَ ـٚ ٝأثٔظٚ ح٣ٌُٖ ْٛ هِلخء  أٛل٤خء حُِــَـّ

ـٚ ٖٓ رؼ ًٝ٘ق ُْٜ ػٖ .. كْٜٔ٘ ٖٓ أٝىػْٜ  َٓٙ حٌُٕٔ٘ٞ.. يٙحُِــَـّ

ٍ.. رٞح١ٖ ٌٛٙ حُظٞحَٛ ٝأَٓحٍٛخ ْٞ ــــ ُٓ ََ ك٤ٖ ٓؤُٞٙ .. ٌُُٝي هخٍ حُ

ـٚ، كوخٍ" ٍ حُِــَـّ ْٞ ــــ ُٓ ٍَ أُْ أطَى ك٤ٌْ : ٖٓ أ٣ٖ ُ٘خ رٔؼَكش حُلن رؼيى ٣خ 

ٍَ حُوَإٓ" حُوَإٓ ٝػظَط٢ ػظَطٚ ْٛ أػوخرٚ ح٣ٌُٖ ٣ؼَكٕٞ أَٓح َٝ . ًَٝ

ُٞ .. ظٞحَٛ ُٜخ رٞح١ٖحُ ٍَ حُزخ١ٖ ا٫َّ ح٩ٓخّ ح١ٌُ ٣ل٤ ٫ٝ ٣ؼَف أَٓح

ُٞ رٔؼَكظٚ .. رٔؼَكظٚ حُظ٢ ٍٝػٜخ ػٖ آرخثٚ ٝأؿيحىٙ حُٔط٣َٜٖ ٝٛٞ ٣ل٤

 .٧ٛل٤خثٚ ٌٌٝٛح 
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 -  َٖٓ ٝ    ُّ   .  ػَٜٗخ؟   آخ

ـٚ   حُٔٔظَٜ٘  -    .  حُلخ٢ٔ١   رخُِــَـّ

  .  ٣و٤ْ؟   ٝأ٣ٖ  - 

ـٚ   ُي٣ٖ   حُٔؼِ   هخَٛس ك٢   -    . حُِــَـّ

  . ا٤ُٚ   ٣ِٞٛ٘خ   ٝٓخ  - 

ٍ ..هلل ٍؿخُٚ  - ْٞ ــــ ُٓ ََّ َّ ٌٓخٕ.. ُِٝ ٝهي إًٔ .. ُٝ٪ٓخّ ْٝٛ ك٢ ًــُــ

ٙ ٍَ ـٚ إٔ ٣ظَٜ ٗٞ .. ك٢ ؿ٣َِس ح٤ُٖٔ ٝأَٗهض ْٗٔ حُلن ك٤ٜخ ..حُِــَـّ

ــِـَـ٤ْ  ُّٜ ـٚ حُيحػ٢ ػ٢ِ ٓلٔي حُ .. ـِلـ٢ًِٝق حُو٤ِلش حُٔٔظَٜ٘ رخُِــَـّ

ـٚ ـٚ ٝأٛل٤خء حُِــَـّ ٍ حُِــَـّ ْٞ ــــ ُٓ ٍَ ُٚ ٝهِلخء  ْٞ ــــ ُٓ ٍَ ـٚ ٝ .. ح١ٌُ ػخٛي حُِــَـّ

ٓؼِ٘خ حُيػٞس ك٢ ؿزخٍ كَحُ، ٝهي حُظق ح٧ه٤خٍ ٖٓ كُٞٚ ٝحٍطلؼض ٍح٣ش 

ـٚ .. ٝأهٌ ٣لظق رِيحٜٗخ.. حُي٣ٖ ك٢ ؿ٣َِس ح٤ُٖٔ ٤ُِّٜ٘ أػيحء حُِــَـّ

ُٚ ْٞ ــــ ُٓ ٍَ َّ كيد ٝٛٞد َُٜ٘س حُيػٞس٣ٝظيحػ٠ حُ٘خّ .. ٝ  .ٖٓ ًــُــ

ــِـَـ٤ْـِلـ٢  -  ُّٜ   . كَحُ   ٛخكذ ..  حُ

 -   ٌَّ   ٫ٞٓٗخ ..  حٓٔٚ   هزَ   ط٘طوَٜخ   إٔ   حُٔٔظلٖٔ   ٖٝٓ ..  ٛلخطٚ   ُٚ   ٓ٘خ   ً

  .    ح٧ؿَ   حُيحػ٢ 

  . ٣ٞٓخً    هخرِظٚ   أظ٢٘٘  - 

 -   ٌَ ـٚ   ٖٓ   ك٠   . ػ٤ِي   حُِــَـّ

  . ًظزٚ   رٔزذ ٛٞ   ك٤ٚ   أٗخ   ٝٓخ  - 

ـٚ   ٖٓ   ٍٟخ   -    . حُِــَـّ

  . ٓٞح٫طٚ   رٔزذ   ٛؼٜؼش   ٓؼ٢ِٔ   ٫هخٙ   ٝٓخ  - 

ٌٍ    حُٔئ٤ٖ٘ٓ   ٖٓ "   طؼخ٠ُ   هُٞٚ   ُي   أًًَ  أُْ  -  ـٚ   ػخٛيٝح   ٓخ   ٛيهٞح   ٍؿخ   حُِــَـّ

  ٛيم .."  طزي٬٣   ريَُّٞح   ٝٓخ   ٣٘ظظَ   ٖٓ   ْٜٝٓ٘   ٗلزٚ   ه٠٠   ٖٓ   كْٜٔ٘   ػ٤ِٚ 

  ٫ٞٓٗخ ٝكِٕ   ..  حُل٤خس   طٜٔٚ   ٫   حُلو٤وش   ٖٓ   ٣وظَد   ٖٝٓ  .  حُؼ٤ِْ   حُؼ٢ِ 

  حٗظوخُٚ   رؼي   حٌُؼ٤َ   ػ٘ٚ   ٓٔؼض   ٝهي ..  ٗي٣يحً    ًخٕ                ح٧ؿَ ػ٠ِ ٓؼِٔي 

  ..  ُزخ٣ٍٚ 

   ٤ًق طؼَكض ػ٠ِ ٫ٞٓٗخ حُيحػ٢ ؟ -

    .  ٓ٘ٞحص   ٌٓ٘   ريأص   كٌخ٣ش   ٢ٛ  - 

    ٤ًق؟  -
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طؼٞى  طِي حُلٌخ٣ش ا٠ُ حُوخٓٔش ػَ٘س ٖٓ ػ١َٔ ك٤ٜ٘خ ٍؿذ أر٢   -

ــ٘ـْـَؼــخء.. ك٢ حُلؾ َٛ  ك٤غ حٗطِو٘خ ك٢ هخكِش.. ؿخىٍٗخ ٛٔيحٕ ا٠ُ 

.. ِٝٛ٘خ  ا٠ُ ٌٓشَ .. ى٤ُِٜخ ٗخد ٣ؼَُف ٣َ١َن ؿزخٍ حَُٔٝحص.. ًز٤َس

ٍٗخ حُ٘ز٢ ُُ ٗخٍى .. ٝك٢ ٣َ١ن ػٞىط٘خ ٓخص أر٢.. أًِٔ٘خ ٓ٘خَٓي حُلؾ ٝ

كظ٠ .. ٝرطٍٞ ٣َ١ن ػٞىط٘خ ُْ ٣ظ٢ًَ٘ ًُي حُي٤َُ.. حُـ٤ٔغ ك٢ ىك٘ٚ

  . كَحُ   ر٬ى   ح٧هَٝؽ ك٢ "  هظَ " أ٢ُِ٘ٗ ٤ٟلخً ك٢ ر٤ظٚ رو٣َش 

 ..ه٬ٍ ٓ٘ٞحص ٫كوش حٗظَ٘ص أهزخٍ ػٖ ىحع ُ٪ٓخّ حُلخ٢ٔ١ َٓحً  

.. ٣ِظوٕٞ َٓحً .. طٞحطَص حُ٘خثؼخص ػٖ ىهٍٞ ػيى ًز٤َ ك٢ ٌٛٙ حُيػٞس

ٌٌٝٛح أٟلض أهزخٍ طِي حُيػٞس طٜ٘ي .. ٣ُٞػٕٞ ٜٓخّ حُيػٞس ر٤ْٜ٘

ً٘ض أكخٍٝ حُظوَد ا٠ُ رؼٞ ٖٓ ٣٘خع رؤْٜٗ .. طِح٣يحً ر٤ٖ أٝٓخ١ حُ٘خّ

ٓخ ُحى٢ٗ اَٛحٍحً ػ٠ِ إٔ أًظ٘ق .. ٖٝٓ ٣وخٍ اْٜٗ ٖٓ ح٧طزخع ..ُىػخس

  ٖٓ ك٤ٚ   ا٠ُ ًُي ح٤ُّٞ ح١ٌُ ً٘خ هي حٗظ٤ٜ٘خ.. طِي حُيػٞس حُٔـِلش رخ٣َُٔش

  ُظ٘خٍٝ   ح٢٠ُٔ   ٢٘ٓ   ١ِٝذ ..  حُٔٔـي   آخّ   حٓظزوخ٢ٗ ..    حُـٔؼش   ٬ٛس 

  .  ٣و٢ٜ٘   أَٓ   ك٢   ُِظليع   ر٤ظٚ   ك٢   حُـيحء   ١ؼخّ 

ٗظَ .. أٛظَٔ ُ٘ل٢ٔ ..كخُٝض إٔ أطٍٜٞ ح٧َٓ ح١ٌُ حٓظزوخ٢ٗ ٖٓ أؿِٚ

  :ا٠ُ ٝؿ٢ٜ ٝٛٞ  ٢ٜ٘ٔٔ٣

هي َٟٗ طوِذ ٝؿَٜــي ك٢ حُٔٔخء ك٤ُِٞ٘٘ي هزِش طَٟخٛخ " ..هخٍ طؼخ٠ُ  -

ٍِّ ٝؿٜي ٗطَ حُٔٔـي حُلَحّ ٝك٤غ ٓخ ً٘ظْ كُٞٞح ٝؿٌْٞٛ ٗطَٙ  َٞ ك

ـٚ رـخكَ ػٔخ  ٝإ ح٣ٌُٖ أٝطٞح حٌُظذ ٤ُؼِٔٞح أٗٚ حُلن ٖٓ ٍرْٜ ٝٓخ حُِــَـّ

 ."٣ؼِٕٔٞ

أػَف رؤٗي ك٢ ك٤َس ٖٓ : ٝحَٛ ٛٔٔٚ.. ٗظَص ا٤ُٚ أٓظلؼٚ ح٠٣٩خف

َٔي كٍٞ  ح٧َٓ ح١ٌُ ٓؤكيػي رٚ.. أَٓى أُٔض أٗض ٖٓ .. طٔؤٍ ٗل

ٝهي ٓؤُض ػيس !... طزلغ ػٖٔ ٣َٗيى ا٠ُ ؿَٞٛ حُيػٞس حُلخ٤ٔ١ش؟

  .أٓٔغ ٓخ ُي٣ي حٝٛخأٌٗ.. أٗوخٙ ػٖ ًُي

ػ٘ي ٓٔخػ٢ ُظِي حٌُِٔخص طِِٜض ٬ٓٓل٢ رخُزَ٘ ٝػَكض أ٢ٗ ٓغ 

  :هِض ُٚ.. حُ٘وٚ ح١ٌُ أطٞم ا٠ُ ُُو٤خٙ

  . ٓؼَكش ٓزخىة حُيػٞس حُلخ٤ٔ١ش إٔ إًٔٞ أكي ىػخطٜخ  ا٠ُ   أطٞم  - 
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ٖ   حُظو٤ض   َٛ ..      ُٜلش   ٖٓ   ك٤ٚ   أٗض   ك٤ٔخ ..  ٍِٓي   ػ٠ِ  -  َٔ   ػٖ كيػي  ر

  !. ؿخ٣خطٜخ؟ 

َُ    ٖٓ   أكيحً    أٓٔغ   ُْٝ ..  رـ٤َى   حُظن   ُْ  -    ر٤ٖ   ٣٘خع   ٓخ   أٓٔغ   أ٢ٗ   ؿ٤َ ..  هز

ٍُ    ٓخ   ك٘ي٢ٗ ..  حُ٘خّ    . ػٜ٘خ   ٣وخ

ٝأهز٢َٗ رؤٕ حُيحػ٢ ٤َٜٓ .. َٟٝق ٢ُ رؼي ًُي رؤٗٚ ٤ُْ ٛٞ حُيحػ٢

َٖٔ ٝحُٞٙ ك٢ ٛٔيحٕ.. رؼي أ٣خّ ٝكظ٠ إًٔٞ ٖٓٔ ٣٘خُٕٞ َٗف . .٤ُِظو٢َ ر

ًًَ .. حُِوخء رٚ ػ٢َِّ حُظٞؿٚ ُٔوخرِش ٗوٚ آهَ ك٢ ه٣َش أهَٟ ٓـخٍٝس

ـٚ: "ػ٠ِ إٔ أهٍٞ ُٚ ك٤ٖ أٛخكلٚ.. ٢ُ حٓٔٚ ". ٖٓ ٣زظـ٢ ٝؿٚ حُِــَـّ

ٌَ "  :٤ٓٝـ٤ز٢٘ ـٚ: " ػ٤ِٚ كؤٍّى  .  "ػظ٤ْ   كِٚ ك٠ ٌْ    ٝحُِــَـّ ".  ٓوظيٍ   ٣ًَ

 .  ٍفحُظؼخ   ػزخٍحص   ٝطِي 

 

 

 : لــــــــــــأخ

 

 
َّ ٓخ طِو٤ظٚ ٝٓخ حػظويطٚ ُػيص ا٠ُ ه٣َظ٢ .. أُظِٓض حُٜٔض ك٢ ًــُــ

ٌٍ كيى ٢ُ ٌٓخٕ ُٝٓخٕ حُِوخء .. أٓخٍّ ك٤خط٢ ْٞ ــــ ُٓ ٍَ ٝرؼي أ٣خّ ٢ِ٘ٛٝ 

، حُظو٤ُض ك٢ ٛز٤لش ًُي ح٤ُّٞ رـٔغ ٣ِ٣ي ػٖ ه٤ٖٔٔ ٍؿ٬ً .. رخُيحػ٢

ىحٍ رؤكيٟ ..  ا٠ُ حٌُٔخٕ حُٔليى .. ٛٔيحٕؿخُءٝح ٖٓ ٓوظِق هَٟ 

ٛٞ ح٧َٓ هلل :"٣َىىٕٝ رٜٞص ؿٔخػ٢ . حُوَٟ ططَ ػ٠ِ ٝحٍى ٛـ٤َ

 ".ٖٓ هزَ ٖٝٓ رؼي

طظٞٓي .. ط٨ٔ حُٔلٞف   ..أُٛخٍ أٗـخٍ حُؼِذ ٝحَُٔٔ.. ٍأ٣ض ٖٓ حُ٘خكٌس

َُّ ٢ٗء ٛخىة حطٌؤ حَُؿخٍ ح٣ٌُٖ ؿِٔٞح ػ٠ِ .. حُْ٘ٔ ؿزخ٫ً رؼ٤يس، ًــُــ

ًٍحص حُـ٤ّٞ .. أهيحْٜٓ ٣٘ظظَٕٝ ػ٠ِ ٓوخرٞ ٤ٓٞكْٜ ٝكَحرْٜ أػوخد

  .  ح٧كن   ػ٠ِ   طزظؼي كخٍىس كَٝػٜخ حُز٠٤خء

ٍَ رؼٔخٓٚ ر٠٤خء ػ٤ِ٘خ  .. كـؤسً ٣وق ٖٓ ك٢ حُي٣ٞحٕ  ػ٘ي ىهٍٞ ٍُؿ

.. ٛخكق حُل٠ٍٞ كَىحً كَىحً .. ٣ظزؼٚ ٓـٔٞػش.. ٝٝؿٜٚ حُٔخثَ ُُِلَٔس

أػَف ًُي حُٞؿٚ ٝطِي حُِل٤ش  ًؤ٢ٗ.. هلن هِز٢ ك٤ٖ حهظَد ٢٘ٓ
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رَ ٝحكظ٢٘٘٠ ر٤ٖ ًٍحػ٤ٚ ٛخٓٔخ .. ُْ ٣ٌظِق رٜٔخكلظ٢.. حُ٘وَحء

. ٤ًق أٗض؟.. ٛخ ٗلٖ ِٗظو٢ َٓس أهَٟ.. ٍك٤و٢ ا٠ُ حٌُؼزش.. هخٗق: رلَف

طًَظٚ ٣ُــٌَٔ ٜٓخكلش رو٤ش حَُؿخٍ  ..١لَص ٖٓ ػ٢٘٤ ىٓؼش ٝأٗخ أرظْٔ

ػَكظٚ ٫ طلخٍم ح٫رظٔخٓش  ًٔخ.. أطؤِٓٚ.. ٣ظٜخْٓ حُـ٤ٔغ ٗخظ٣َٖ ا٢ُ

ح٤ُّٞ ِٗظو٢ ُ٘ـيى : هخٍ .. ٓ٘ظو٬ً ر٘خظ٣َٚ ٖٓ ٗوٚ ا٠ُ آهَ.. ٝؿٜٚ

ُٚ ْٞ ــــ ُٓ ٍَ ـٚ ٝ ػ٠ِ ٓٞح٫س ٤ٓيٗخ ٓؼي رٖ أر٢ ط٤ْٔ ح٩ٓخّ .. ػٜيٗخ رخُِــَـّ

ـٚ أ٤َٓ حُٔئ٤ٖ٘ٓ ـٚ ػ٤ِٚ ٝػ٠ِ آرخثٚ .. حُٔٔظَٜ٘ رخُِــَـّ ِٛٞحص حُِــَـّ

ـٚ   ء ًِٔش٩ػ٬.. حُطَٜ ح٤ُٔخ٤ٖٓ   .  ىػٞطٚ   َٝٗ٘   حُِــَـّ

 

____________________ 

 
ك٢ ٛزخف ح٤ُّٞ حُظخ٢ُ ٓي ٢ُ رـ ٣يٙ ح٠٘ٔ٤ُ ٍُٓش ٖٓ حٌُ٘ٞكخص 

ُْ :ٗظَ ا٠ُ ٝؿ٢ٜ ٝٛٞ ٣ٜخ٢٘ٔٓ   .. ٝرخ٤َُٟٔ رو٤ش أٍٝحم حُٔوط١ٞش

 !أًٖ أػَف رخٕ ٬ٓٓلي ٓظظَِٜ رخٍَُٔٝ ٌٌٛح

ح٣ِٝٗض ؿخٗزخ ٝأٛخرؼ٢ ..حُظوطظٜخ رؼي إٔ ٝهؼض ػ٠ِ ً٘ٞكخص حُلَٜ 

 . ٗؼْ اٜٗخ ٢ٛ رو٤ش أٍٝحم حُٔوط١ٞش.. هِزض أٍٝحهٜخ.. طَػظٖ

 

ٗخ رٜٞص ؿٔخػ٢ رٔخ ً٘خ هي .. ً٘خ ك٢ ٛٔض ٗظخرغ ًِٔخطٚ َُ ُظٜيف ك٘خؿ

 :كلظ٘خٙ ٖٓ ػٜي

ـٚ حُـزخٍ حُٔ٘ظوْ إٔ ٗٞح٤َُـــي ك٢ ١خػش"  أ٤َٓ حُٔئ٤ٖ٘ٓ  ٗؤْ رخُِــَـّ

ـٚ ٍد حُؼخ٤ُٖٔ ٝإٔ َٜٗ٘ى رؤٍٝحك٘خ ٝأ٫ٝىٗخ .. حُٔٔظَٜ٘ رخُِــَـّ

ُِٜي  ـٚ َٝٗ٘ ىػٞس ٫ٞٓٗخ أ٤َٓ حُٔئ٤ٖ٘ٓ ُٝٗ٘ ٝأٓٞحُ٘خ َُُٜ٘س ى٣ٖ حُِــَـّ

ـٚ ٝٗؼْ ح٤ًَُٞ ُٚ ٝأثٔظٚ ح١٧ٜخٍ ٝكٔز٘خ حُِــَـّ ْٞ ــــ ُٓ ٍَ ـَٚ ٝ ِهِض ". حُِــَـّ

ُٕ ح٧ٝى٣ش   .. ح٤ُ٘ٔلشأٛيحء أٛٞحط٘خ طَُىىٛخ حُـزخٍ  ٤ُٔٔؼٜخ ٌٓخ

ػْ هخّ .. ٛخكق حُـ٤ٔغ رؼ٠ْٜ رؼ٠خً ٜٓ٘ج٤ٖ ػ٠ِ ػٜيْٛ.. حُزؼ٤يس

هخٍ ٝهي ، ٛٞطٚ كَى ٓ٘خػ١َ.. حُـ٤ٔغ ربُوخء ًِٔظٚ ٫ٞٓٗخ ٣ٔظؤًٕ   

 : ٍكغ ًل٤ٚ ىحػ٤خً 
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ـٚ حُوي٣َ حُوي٣ْ" .. حُلَى ح٧كي.. حُو١ٞ حَُك٤غ... حُٔزية حُٔؼ٤ي.. رْٔ حُِــَـّ

ـٚ ػ٠ِ طخؽ  ..ح١ٌُ ؿَ إٔ طيًٍٚ حُظٕ٘ٞ.. ؼ٣ِِ حُٜٔيحُ ِٝٛٞحص حُِــَـّ

ـٚ ٝرًَخطٚ .. ح٤َُِٖٓٔ ٤ٓيٗخ ٓلٔي ٍٗٞ َٛح١ٚ حُٔٔظو٤ْ ٬ّٓٝ حُِــَـّ

حُط٤زخص ٝطل٤خطٚ ػ٠ِ ٣٘زٞع حٍُ٘ٞ ٝحُلٌٔش ٢ُٝٝ ح٩كٔخٕ ٝحُ٘ؼٔش 

رخد حُؼٜٔش .. ٝٝحٍع ح٧ٗز٤خء ٝح٧ثٔش حُٔلظَٝ ١خػظْٜ ػ٠ِ ح٧ٓش

٫ٞٓٗخ .. ٝكزَ حُ٘ـخس حُٔٔيٝى.. َٜٝٓ٘ حَُكٔش حٍُٔٞٝى.. وٜٞىسحُٔ

ـٚ ٍد حُؼخ٤ُٖٔ ـٚ .. ٤ٓٝيٗخ أ٤َٓ حُٔئ٤ٖ٘ٓ حُٔٔظَٜ٘ رخُِــَـّ ِٛٞحص حُِــَـّ

  .  حُطخ٣َٖٛ   آرخثٚ   ٝػ٠ِ

  ٝٛيحٗخ ..  ١خػظٚ   ػ٠ِ   هِٞر٘خ   ر٤ٖ   ٝأُق ..  رويٍطٚ   ؿٔؼ٘خ إٔ     هلل   حُلٔي "  

أٓظٞىػٌْ ٖٓ ٫ ط٤٠غ  : ٍكغ ًل٤ٚ ٓٞىػخً .. ".   حُٔٔظو٤ْ   َٛح١ٚ   ا٠ُ 

ـٚ حُٔظ٤ٖ.. ٝأٜٗلٌْ.. ٝىحثؼٚ .. ٝأٜٗق ٗل٢ٔ رخُظٔٔي رلزَ حُِــَـّ

ػ٤ِٚ ِٛٞحص .. ٝح٫ُٞء ٤ٓ٧َ حُٔئ٤ٖ٘ٓ.. ٝحػِٔٞح رَٔ٘ٝػٚ ك٢ حُي٣ٖ

.. ٝٓخ ٍري رظ٬ّ ُِؼخ٤ُٖٔ.. ٝحٓظؼيٝح ٤ُّٞ ح٤ُو٤ٖ.. ٍد حُؼخ٤ُٖٔ

 .ٝح٬ُّٔ ػ٤ٌِْ..س ٝح٬ُّٔ ػ٠ِ آخّ حُ٘ز٤٤ٖٝح٬ُٜ

ٌَّ    ٤ُؼٞى ..  ح٤ُّٞ   ًُي   ظ٤َٜس   ك٢   ٝىػ٘خٙ   ٓل٬ًٔ    أط٠   ك٤غ   ٖٓ   ٓ٘خ   ًــُــ

  ََ لزش   ؿي٣يس   رٔ٘خػ ُٛ   .  ػي٣يس   ٝ

.. َٓٗخ ٗلٞ كَحُ ك٤غ ٓوَ ىػٞطٚ.. رؼي ٓظش أَٜٗ ُز٤٘خ حُ٘يحء َُُٜ٘طٚ

أ٣ُِ حُـ٘خىد ٝطل٤ِن حُؼوزخٕ .. أٗـخٍ ًؼ٤لش ٢ٓٝ ؿزخٍ طٌٔٞٛخ 

.. ٍَٓٗخ ػ٠ِ ُىٍٝ أكَهض.. ٝحَُهْ طلض ٓلذ طظـٔغ ٖٓ حَُ٘م

ك٤ٖ حهظَر٘خ ٖٓ .. ػزَٗخ ٗؼخرخً ٓٞك٘ش ..ٝأكَحى ٌَُٗ رْٜ.. ٝهَٟ ُٜٗزض 

ٌٖ ٖٝٓ ٓؼٚ رخُـزخٍ حُؼخ٤ُش.. ٓوَ حُيحػ٢ طِِٔ٘خ ػ٠ِ .. ػِٔ٘خ أٗٚ ٓظلٜ

أٗؼِض ح٤َُ٘حٕ ٝىهض ..ػ٠ِ هٔش ؿزَ ٓٔخٍ  حُظو٤٘خ رٚ..  ٟٞء حُؤَ

ٖٝٓ ح٤ُّٞ حُؼخ٢ٗ أهٌٗخ ٗظؼخٕٝ ػ٠ِ ر٘خء كٜٖ ٓٔخٍ ك٢ ..    حُطزٍٞ

 . أػ٠ِ هٔٔٚ

ـٚ حَُكٖٔ "حػظ٠ِ حُيحػ٢ ٛوَس ٤َ٘ٓحً ا٠ُ حُـٔٞع ر٤ي٣ٚ  رْٔ حُِــَـّ

رؤٗز٤خثٚ .. ٍٝكغ ػٔخى حُٜيم.. حُلٔي ُٖٔ أٍٟٝ ُٗخى حُلن.. حَُك٤ْ

ٝأٗخٍ رْٜ ٓخ ر٤ٖ حَُ٘م  ..رْٜ حُلـش ػ٠ِ هِوٚ ٝأثٔظٚ ٖٓ أًَٔ

  هِلخء.. حُيػخس ا٠ُ أَٗف حُٔ٘خٛؾ ٝحُِٔش.. ٝحُـَد رخُٜيح٣ش ا٠ُ حُو٤َ
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  َٝٗ٘   أ٣خْٜٓ   رخٍُ٘ٞ   كظن   ٖٓ ..  ٍِٓٚ   ٬ُٓٝش ..  أٛل٤خثٚ   ٝأٓ٘خء   أٗز٤خثٚ 

  ح٤ُ٘ؼش ..  حُٔز٤ٖ   لنحُ   ا٠ُ   ٝحُيػخس ..  حُي٣ٖ   أػ٬ّ ..  أػ٬ْٜٓ   رخُؼيٍ 

  .  ٣ْٝ   ١ٚ   آٍ ..  حُط٤ز٤ٖ   ٝح٬ُُٔش ..  ح٤ُٔخ٤ٖٓ 

  أرٞحدَ    ػوزٚ   ٖٓ   رخ٧ثٔش   ٝكظق   حََُٓ   رٚ   هظْ   ٖٓ   ػ٠ِ   ٝح٬ُّٔ   ٝح٬ُٜس

  ٝػ٠ِ ..  ػ٢ِ   ٤ٛٝٝٚ   أه٤ٚ   ٝػ٠ِ ..  ح٢ٓ٧   حُ٘ز٢   ٓلٔي   ٤ٓيٗخ ..  حُي٫ُش 

  .  حُظؤ٣َٝ   ٝهِحٗش   حُظ٣َِ٘   ٍٝػش ..  ح٢ًُِ   حُل٤ٖٔ   ٫ٞٓٗخ   َٗٔ   ٖٓ   ح٧ثٔش 

  ٖٓ   ٝحُوخثْ   ػِْٜٔ   ٝحٍع   ػ٠ِ   ٝرًَخطٚ   طل٤خطٚ   ٝأ٠ٔٗ   ِٛٞحطٚ   ٝأك٠َ

  ح٩ٓخّ   ط٤ْٔ   أر٢   ٓؼي   ٫ٞٓٗخ ..  حُوِق   ٝه٤َ   حُِٔق   رو٤ش ..  رؼيْٛ 

  .  حُٔئ٤ٖ٘ٓ   أ٤َٓ   ــٚرخُِــَّ    حُٔٔظَٜ٘ 

ـٚ ٝرًَخطٚ ََ كَحُ ح٬ُّٔ ػ٤ٌِْ ٍٝكٔش حُِــَـّ ـٚ .. ٣خ أٛ أٌُْٜٔ حُِــَـّ

َٗيًْ .. ٫ٝ ٣ٜٔ٘خ ا٫ ٍٟخًْ.. كؤٗخ ٌْٓ٘.. ٝؿؼَ ؿ٘ظٚ ٓوٜيًْ.. ٍُ

ْٝ رخؿ٤خً ٫ٝ ٓظٌزَحً ػ٠ِ  ٝحػِٔٞح أ٢ٗ ٓخ ١ِؼض ا٠ُ ؿزَ ٓٔخٍ ٓظـزَحً أَ

  .حُي٤ٗخ ُٝكطخٜٓخ٫ٝ ١خُزخً . حُؼزخى ػخط٤خً 

ـٚ رٚ ٝحُؼيٍ ح١ٌُ أٍِٗ ك٢ ٓلٌْ ًظخرٚ  ٝاٗٔخ ه٤خ٢ٓ رخُلن ح١ٌُ أَٓ حُِــَـّ

ُٝٔض ٖٓ أَٛ .. ٖٝٓ٘ أٗز٤خثٚ ٝأىػٞ ا٠ُ ُكـظٚ.. أكٌْ  رلٌْ أ٤ُٝخثٚ

ـٚ حُٔظ٤ٖ.. حُزيع ٫ٝ ٖٓ ١ًٝ حٍُِٝ ٝحُ٘٘غ .. رَ أٗخ ٓظٌٔٔي رلزَ حُِــَـّ

ـٚ ك٢ حُي٣   .ٖػخَٓ رٔخ َٗع حُِــَـّ

.. ٝرَػخ٣ظٌْ ٗـٞف.. ٝحػِٔٞح أ٢ٗ رٌْ ٍإٌٝف ٝػ٠ِ ؿٔخػظٌْ ػطٞف

ُٕ ٓغ ٛخكذ حُلن ٓخ  ..ٌٝٛح ٓخ ٢ِِ٘ٓ٣ ٖٓ ػَ٘طٌْ ٝهَحرظٌْ أًٞ

.. ٝأهٔغ حُظخُْ حُـّ٘ٞ.. أٜٗق حُٔظِّٞ.. ك٤٤ض ٟٝي حُظخُْ ٓخ هيٍص

  .  ٌْٓ٘   كؤٗخ   ٝأرغ ك٤ٌْ حُؼيٍ كٔخػي٢ٗٝ

  ح٬٠ُُش   ٖٓ   رٚ   أٍٗي   ٖٓ   ػ٠ِ   ِٝٛٞحطٚ ..  ٝأريٟ   ىأػخ   ٓخ   ػ٠ِ   هلل   ٝحُلٔي

ـٚ   ٝكٔز٘خ ..  حُٜ٘يحء   ح٧ثٔش   ٝآُٚ   ٓلٔي   ٤ٓيٗخ   ٝحُٜيٟ    ". ح٤ًَُٞ   ٝٗؼْ   حُِــَـّ

ٌَ ٝٓٔـٌي ٣ٔظوزَ حٌُؼ٣َ٤ٖ  ٌٖ ًز٤ ٌٍ كظ٠ أ٠ٔٓ ُ٘خ كٜ ُْ طٔٞ ٜٗٞ

يٕٝ حُيحػ٢ ُٜ .. ػٜ٘خ ٖٓ ١ً هزَ ٣ؤطٕٞ ٖٓ ر٬ى ُْ أٓٔغ.. ٖٓٔ ٣و

٣ظًَٕٞ .. ٤٘٣وٕٞ ٍٝحكَِْٜ حُٔلِٔش رخُلزٞد ٝحُؼطخ٣خ ٝحُٔخٍ ٝح٬ُٔف

َٕ حُٔٞح٢ٗ ٝحُيٝحد  ..٣زخ٣ؼٞٗٚ ػ٠ِ حُٔٔغ ٝحُطخػش.. هِلْٜ هطؼخ

َٞ ُْٜ.. ٣ظَؿٞٗٚ هزٍٞ ًُٞحص أٓٞحُْٜ ٓؤُظٚ ًحص .. ٓظ٤ِٖٓٞ ا٤ُٚ إٔ ٣يػ
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٢ُ رؤْٜٗ ٖٓ ر٬ى  كوخٍ.. ٓٔخء ػٖ طِي حُز٬ى حُظ٢ ٣ويّ ٜٓ٘خ ٛئ٫ء

.. ْٝٛ ٖٓ رِيحٕ ؿ٣َِس ح٤ُٖٔ.. ٝرؼ٠ْٜ ٖٓ ر٬ى ُْ ٣ٍِٛخ.. ٣ؼَكٜخ

ْ ك٢ ح٧ٍٝ .. ًخٗض طِي حُٞكٞى حُٔلِٔش رخُؼطخ٣خ ػَٔسً ُيػخس رَؼَّٜ

  ا٠ُ   حُ٘خّ   ٣يػٕٞ ..  َٝٓحً    ُهل٤ش ..  أهَٟ   ا٠ُ   ٗخك٤ش   ٖٓ   ٤ٔ٣َٕٝ ٓظ٘و٤ِٖ

  .  حُز٤ض   ٥ٍ   ٝحُظ٤٘غ ..  ىػٞطٚ 

آخٍس حرٖ : ٜٓ٘خ.. كخُؼخثي ٖٓ ُر٤ي ٣ظليع ػٖ آخٍحص طظوخطَ أَٓحإٛخ  

ٝآخٍس ر٢٘ ػزيحُٞحكي .. ٝآخٍس ٛؼلخٕ.. ؿٍٜٞ ك٢ كٜٖ ُٜخد

ع ََ ٝػيس ٤٘ٓوخص .. ٝآخٍس حُز٤٤ِ٤ٌٖ ك٢ كٜٖ ٝٛخد.. ر٤َرٞع ٝرُــ

 ..ٓظ٘خكَس ك٢ ٣َ١وٚ ا٠ُ ُر٤ي ػخٛٔش ىُٝش حُ٘ـخك٤٤ٖ ٓٞح٢ُ ح٧كزخٕ

ٝحُؼخثي ٖٓ حُٔؼخكَ ك٤غ آخٍس آٍ حٌَُٗي١ ٣ظليع ػٖ أهزخٍ حُلو٤ٚ 

س  ََ ٣ٌِو ُٓ ُلٍٞ ٝحُُؼَي٣ٖ ٝ ُّٔ ؼَ ٝحُ ِّ٘ ذَّ ٝحُ ح٧ٛزل٢ ٛخكذ كٜٖ كَّ

َ٘ي ـَ لخٍ ٝحُ ِٓ ٣ؼ٤٤ٖ ٣ظليع ػٖ .. ١ًٝ  ٍَ ُِ ٝحُؼخثي ٖٓ ػيٕ آخٍس حُ

ٝحُؼخثي ٖٓ حَُ٘م ٣ظليع ػٖ  آخٍس ر٢٘ .. آخٍحص ُلؾ ٝأر٤ٖ ٣ٝخكغ

ٍِد ٓؼٖ ِّ٘لَ ٝٓؤ   :هخ١ؼض هخٗق ٓخث٬.ك٢ ك٠َٓٞص ٝػٖ حُ

  ..  كُٞ٘خ؟ ح٤ُّٞ    ٓٞؿٞىس   ٝآخٍحص   ٧َٓحء       ٖٓ أٓٔخء    ٓخ ًًَطٚ  َٛ  - 

ــ٘ـْـَؼــخء   ٖٓ   طوَؽ   أُْ    -    ىػٞحص   َُٜ٘س   حُوزخثَ   طظ٘خكَ   ٛ٘خى . ؟ ٣ٞٓخً    َٛ

  حُيٓخء   ُظ٤َٔ   ؿي٣يس   ريػٞس   طؼخٍ   كظ٠   طٜيأ   إ   ٝٓخ ..  ٝح٧َٓحء   ح٧ثٔش 

  . ٝحُٔٞص   حُوٞف   ٣ٝ٘ظَ٘ 

  كَحُ   ؿزخٍ ..  حُؼخ٤ُش   حُـزخٍ   اُِـَـ٠   ُِٔؼِْ   َٓحكوخً    ً٘ض ..  ٝحكيس   َٓس      - 

  . ػٜ٘خ    طليػ٢٘   حُظ٢ 

 .ٛخ أٗض طؼَف ؿخٗزخ ٖٓ حُلٌخ٣ش -

 ١ٌُ طَىى ػ٠ِ حُٔؼِْ ٛؼٜؼش رٌظذ ُ٘ٔوٜخ؟ٝأػَف ػزيهللا أه٤ٚ ح  - 

ٝٛٞ ٖٓ أٗخٍ ..٫ٞٓٗخ ػ٠ِ ٓلٔي ح٤ُِٜل٢ ٛٞ ٛخكذ حُيػٞس   -

 .ػ٤ِ٘خ إٔ طظٞؿٚ أٗظخٍٗخ ٗلٞ ٛ٘ؼخء هزَ رِيٗخ ؿ٣َِس ح٤ُٖٔ

ٝحكن حُـ٤ٔغ ٍؿْ هِش .. ًخٗض حُلٌَس ؿ٤ٗٞ٘ش ًٝخٕ ؿخىحً ك٢ ٓخ ٣طَف

ٌٝٛح أٗخ رـٞحٍى .. ٓ٘خ١و٘خك٤غ ً٘خ رخٌُخى ٗيحكغ ػٖ .. ٓ٘خ١َٛ ٫ٞٓٗخ

كزؼي إٔ ِٝٛض .. ٗظ٤ـش ٌُُي حُوَحٍ.. ك٢ ٌٓخٕ ٫ ٣٘زٚ أ١ََّ ٌٓخٕ

ُْ حُِٔطخٕ أر٢ كخٗي ٝٓـٔٞػش ا٠ُ ٛ٘ؼخء طظزؼ٘خ َٔ ٝطوٜٞح .. َػ
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ٍَ أَٜٗ ٠ٓض ٗخ ١ٞح ٍَ ٝحهظ٤خىٗخ أػ٘خء ُوخء ُىػخس .. ٤ٌُ٘لٞح ُوخءحط٘خ.. أهزخ

ــ٘ـْـَؼــخء ٓغ أكي ػَ٘  ىحػ٤خً ٓـظٔ ٌُْٜ٘ ٫ ٣ؼَكٕٞ رؤٗٚ هي كخص . ؼ٤َٖٛ

ــ٘ـْـَؼــخُء ُكَػض ٝٓظِي ك٢ ٤ُِش ؿ٤ِش، ح٧ٝحٕ َٜ َٟٝٓ٘ حٍُ٘ٞ ٗلٖ  ..ك

  .ٓؼٜخ

 .   رؼوش   طظليع  - 

ٖٝٓ ٣ظن هللا ٣ـؼَ ُٚ ٓوَؿخً ٣َُٝهٚ ٖٓ ك٤غ " ٣وٍٞ ػِ ٖٓ هخثَ   - 

  ػ٘ن   َٖٓٝ ". ٫ ٣لظٔذ ٖٝٓ ٣ظًَٞ ػ٠ِ هللا كٜٞ كٔزٚ إ هللا رخُؾ أَٓٙ

ـٚ  ُٚ   حُِــَـّ ْٞ ــــ ُٓ ٍَ ـٚ   ٣ؼنْ    ٫   ٖٝٓ ..  ٝآهَس   ى٤ٗخ   ٣ٔؼيْ    أثٔظٚ   ٝأ١خع   ٝ   رخُِــَـّ

ْٖ    ٫   ٫ُٞٔٙ   ٣وِٚ   ٫ٝ  َٕ    إٔ   ا٫   ٣ٌٔ   ٝحُؼ٤خً   ح٤ُ٘خ٤١ٖ ٖٓ َُٓس     ٣ٌٞ

ـٚ    . رخُِــَـّ

 . حُظِٔش   هؼَ   ا٠ُ   كخٗي   أر٢   حُِٔطخٕ   ٍٝٛٞ   أط٠٘ٔ  - 

 .ًِٚ ك٢ ٓويٍٝ هللا ٤ٔ٣َ  - 

  .؟ ىٓخء   ٓظُٔلي   اًحً   - 

  . ؟ هلل ؿ٘يٙ  - 

 .   حُـَد    ظِٔشك٢    حُٞهٞع   ٖٓ   أك٠َ   حُٔٞص    - 

ك٬ كَم ر٤ٖ حُظِٔش ٝٓخ هخٍؿٜخ .. ٝحُل٤خس ه٤ٞى.. حُٔٞص ك٤خس ٝك٣َش   - 

  . ؟

 !ُٝٔخًح؟.. أٗ٘ؤ ٌٛٙ حَُٔحى٣ذ حُؼل٘ش  ٖٓطَٟ   -

كظ٠ ٫ .. إٔ ٫ ٣َٔلي ىٓخً ، أكي ح٧ثٔش ٝكخء ُؼٜي هطؼظٚ ػ٤ِٚ أٓٚ    -

ُٚٓ خثْ ٝح١٧ٔخع رؼي ٓ٘ٞحص ٝهق ػخؿِح أٓخّ أٛلخد حُيٓ..  ٣ُٔلي ى

ُْٝ ٣َٔ ك٤ٖ .. ٤ُظلظن ًٛ٘ٚ ػٖ اٗ٘خء ٌٛٙ حَُٔحى٣ذ ٝح٧ٗلخم.. ٝحُوٞٗش

  .   ُظٜ٘ؤ ٍٝف أٓٚ ٝط٘خّ ه٣ََس حُؼ٤ٖ  .  .ٖٓ حُٞهض  ا٫ ًٝخٕ ٣ِِٜٗخ  

                                              * * * 

كزؼي .. ؼش ٣ٝي٢٘٘ٛ رٔؼَكظٚ حُٞحٓ،هخٗق رلي٣ؼٚ ح٥َٓ   ٣ٔل٢َٗ      

 . ٓٔخػ٢  ُٚ أػيص ٍإ٣ش ٓؼخ٢ٗ ح٤ٗ٧خء

حٓٔغ ؿٞحد ٓئحُي : ٣ظ٘ل٘ق ك٢ ظِٔظٚ ٤ُوٍٞ .. أٓؤُٚ ػٖ ؿَٞٛ ح٩ٓخّ 

ُٝٚ ٍٛٞس ٍٗٞح٤ٗش ٓز٤٘ش ٖٓ ؿ٤ٔغ ٖٓ .. ح٩ٓخّ ٓوِٞم ػ٠ِ ح٬١٩م

ٝحُـيٝى ٝحُٔئ٤ٖ٘ٓ ػ٤ِْٜ .. طويٓٞٙ ٖٓ ح٧ٗز٤خء ٝح٤ٛٝ٧خء ٝح٧ثٔش



 

 163 

ٝهي ؿٔؼض .. إٔ ػ٤ٖ حُ٘وٚ ك٤ٜخ ٗوطش حُليهشًٝٔخ .. ؿ٤ٔؼخً ح٬ُّٔ

ًٌُي ٍٛٞس .. طِي حُ٘وطش حُٜـ٤َس ؿ٤ٔغ ٍٛٞس حُـْٔ رـ٤ٔغ أػ٠خثٚ

حُوخٓش ح٧ُل٤ش ٖٓ ح٩ٗٔخٕ حُـِث٢ هي ؿٔؼض ح٤ٌَُٜ حٍُ٘ٞح٢ٗ ح٢ُٜ٩ ُْ 

َّ ٝأك٠َ ٝأػ٠ِ ٝأًَٔ ٝٛٞ ٍٗٞ  ٣٘وٚ ٓ٘ٚ ٢ٗء ٝإ ًخٕ ًُي أؿ

حُٔيرَ ُِؼخُْ ٣ٝزو٢ .. ـ٠ ح٧كن حُؼخَٗك٤ٜؼي ح٤ٌَُٜ حٍُ٘ٞح٢ٗ ِاُـَ .. ًِٚ

  حُؤَ   ٗؼخع   ٓغ   حٌُخكٍٞ   ٛؼي   ًٔخ   ًُي حُ٘خٓٞص ك٤وزَ ٣ٝ٘لَ ٣ٜٝؼي

  حُـيٝى   ر٘لّٞ   طظَٜ   ٗلٔخ٤ٗش   ُط٤لش   ٓخىس   ٤ُٜزق   ُِْ٘ٔ   ٤ُِٔٔٚ 

  حٍُ٘ٞ   ٣ٝظلي   ٗلْٜٞٓ   كظظٔخُؽ   ٝحُيػخس   ٝحُلـؾ   ح٧رٞحد   ٖٓ   ٝحُل٬٠ء 

  .  حٍُ٘ٞ   ػ٠ِ 

ٓـ٤زخً ػٖ أٓجِظ٢ .. ٣ٔظَٔ كي٣ؼٚ ٣٘ٔخٍ ًخ٠ُٞء ك٢ ػظٔش ٍٝك٢   

َٝٓحطزْٜ .. ػٖ ٗخٓٞص ٫ٛٞص ح٧ثٔش.. حٌُؼ٤َس كٍٞ حُؼخُْ حَُٝكخ٢ٗ

ـٚ ٝكٌٔش .. ػ٬هش ح٧ٟيحى رزؼ٠ٜخٝ.. ٝػٖ طؤ٣َٝ ح٣٥خص.. ػ٘ي حُِــَـّ

ـٚ ك٢ ك٢ حُظٌخ٤ُق ػٖ ح٧ثٔش .. ًخ٬ُٜس ٝحُّٜٞ ٝحُلؾ ٝحًُِخس.. حُِــَـّ

  .  حَُرخ٤ٗش   رخ٩ٍحىس   ٝػ٬هظٜخ   َٝٓ ح٧ٍهخّ

َٞ ٓؼخٍك٢ ٓٔخ حٓظو٤ظٚ ٖٓ هَحءط٢ أػ٘خء ٗٔن .. أػَٝ ػ٤ِٚ رؼ

٣وٍٞ .. َف٤٠٣ٝق ا٠ُ ٓخ طليص ك٤ٚ رخُ٘.. ٣َكغ ٛٞطٚ ٓ٘ـؼخً .. حٌُظذ

ٌُٖ ًٛ٘ي ٣ٌٛذ ٤ُ٘٘ـَ رَْٓ ، ٢ُ هَحءطي ٌُِظذ أػ٘خء ٗٔوٜخ طل٤ي

ٌُُٝي كخُوَحءس ُِظزَٜ ٝحُظؤ٣َٝ طوظِق ػٖ حُوَحءس .. حٌُِٔخص ٝطي٣ٜٝ٘خ

 .ٝػ٤ِي رخُوَحءس.  .ُِظي٣ٖٝ ٝحُ٘ٔن

إ ٖٓ :٣وٍٞ ٢ُ .. ٝك٤ٖ أُػزَ ُٚ ػٖ طؼـز٢ ٖٓ رؼٞ ٓخ أٓٔؼٚ ٓ٘ٚ

ا٠ُ ٓخ ٣ُـِو٤ٚ ٫ ٣ٌٖٔ ا٫ إٔ ٣ِْ رزؼٞ  ٣ـخٍٝ ٫ٞٓٗخ ح٧ؿَ ٣ٝٔظٔغ

  .ٝٓخ ٗلٖ ا٫ ٬١د ػ٠ِ كٞحف ٓخثيس ػِٔٚ حُـ٣َِ.. ٓزخىة حُيػٞس

    

كظل٢َٗ٠ ٬ُٓٓق حُٔؼِْ ُلظخص َٓحكوظٚ ا٠ُ .. أطِْٔ أ١َحف  هخٗق 

ً٘ض  أرلغ ػٖ ..كِوخص حُٞػع.. ٜٓ٘ي ٛلٞف ح٤ُِٜٖٔ.. حُٔٔـي

أٍٟ حُٔؼخىس .. ٧ًظ٘ق ٢ٔٛٝٝأػظوي رؤ٢ٗ حهظَرض .. ٢ٗء ٣٘ـَ ٢ً٘ٛ

ٓؼظويحً رؤ٢ٗ هي طَ٘رض .. ك٢ ٝؿٚ حُٔؼِْ  ٝٛٞ ٣َح٢ٗ أؿَم ك٢ ا٣ٔخٗٚ
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طوق  ر٤ٖ ٓخ ٣ئٖٓ رٚ ٓٔخكش .. ٫ٝ ٣يٍى رؤ٢ٗ ً٘ض ك٢ ك٤َس ، ػوخثيٙ

  .طوق .حُ٘ي حُظ٢ ٫ طِحٍ

إٔ ، رؼٌٍ ٝكخثٜخ ٧ر٢.. أطًٌَ أ٢ٓ حُظ٢ ظَِّض ػ٠ِ حُل٤خى ٖٓ أٓجِظ٢   

.. ُظ٘وٞ ًُي حُؼٜي.. أُق ك٢ ٓؼَكش ٓخ طئٖٓ رٚ.. لطَسأظَ ػ٠ِ حُ

طؼظوي رؤٕ ا٣ٔخٜٗخ هي   ..٣ٌٖٔ ك٢ أػٔخهٜخ ٢ُ٬ٟ.. أُلع ٓؼخىس ٛٞطٜخ

٢ٗ ََ ْٝ ٌٌٛح ٓٔؼظٜخ طوٍٞ.. ١َِّٜ أٍٟ ؿزطظٜخ رِٜلظ٢ ا٠ُ ٓٔخع .. أَ

ٖٝٓ .. ٓؼظويسً إٔ ا٣ٔخ٢ٗ كَع أ٤َٛ ٖٓ ا٣ٔخٜٗخ رخَُد ٝٝٛخ٣خٙ ..ح٣ُِٔي

٢ٌُ٘ ح٤ُّٞ أًظ٘ق .. ٝأهظَد.. ً٘ض رلزٜخ أهظَد.. ػٜي١ إٔ ٣ٜٞٙ ٛٞ

م ِّٞ ك٢ ، ٓٔخٍحً ؿ٤َ ٓٔخٍ أ٢ٓ ٝٓٔخٍ حُٔٔـي اٗٚ ٓٔخٍ ؿي٣ي ٝٓ٘

َُ رٌَ٘ .. ظِٔش ٫ أٍٟ ك٤ٜخ ا٫ ٛٞطَٚ ٌّ ُوي ؿؼِظ٢٘ ًِٔخص  هخٗق  أك

ً    أؿِٜٜخ   ُظظ٘ؼذ ٓيح٢ًٍ ك٢ آكخم.. ٓوظِق   حهظَحر٢   ٖٓ   ٣و٤ٖ   ػ٠ِ ..  طٔخٓخ

  .  ػ٘ٚ   أرلغ   ٓٔخ 

                                                    *** 

أٓظُٔغ ا٠ُ  ح٣ُِٔي ٖٓ هخٗق ٝٛٞ ٣ليػ٢٘ ػٖ حُل٤ٞ ٝٓخ حهظٚ رٚ     

ـٚ ح٧ٍٝحف حٍُ٘ٞح٤ٗش ٓ٘ٚ ٖٓ ػِْ ح٧هي٤ٖٓ ًٝٔخُٚ رْٜ ٝإٔ حٌُٕٞ .. حُِــَـّ

ْٝ ٣..ٝأٗٚ ٛٞ ٛٞ .. ٛٞ حٍُ٘ٞ حُلن .. ٌظَٔ ا٫ إٔ ٣ٌٕٞ ٫ٞٛ ٣ـظِة أَ

ظ٘٘ض إٔ ًِٔخص .. ك٤ٜ٘خ ٣َطلغ  ريحه٢ِ ٛي٣َ ُْ أٓٔغ ٓؼ٤ِٚ ٖٓ هزَ

طؼخ٠ُ ًُي حُٜٞص حُوخىّ .  هخٗق هي ؿؼِض ػو٢ِ ٣٘ظوَ ا٠ُ ػٞحُْ أهَٟ

.. أطؤَٓ ٓخ ك٢ُٞ ..٣ٜخكزٚ حٗزؼخم ٟٞء .. ٖٓ أػ٠ِ أًؼَ كؤًؼَ ٝحٓظَٔ

ٌُ٘ٚ .. ى ا٠ُ ؿل٤ٔ٘خ إٔ ٣ُوٌف ٝحكيٕٝ ؿي.. أطٞهغ حٗطلخء ًُي حٍُ٘ٞ

ََّ ح٧ًٍخٕ   .حٍُ٘ٞ حٓظَٔ ُْٝ  ٣ِزغ إٔ حطٔغ ٤َُ٘ٔ ر٤٠خثٚ ًــُــ

حٍطزٌض .. ُْ طٔظطغ ػ٤٘خ١ حُ٘ظَ ا٠ُ ًُي حٍُ٘ٞ.. أهظلض حُظِٔش    

ؿيٍحٕ ٛو٣َش طِٔغ ُ٘يس .. ػ٤٘خ١ ك٤ٖ كخُٝض  ٍإ٣ش ٓخ ك٢ُٞ

أػٔخم  َٗٝم ؿخثَس ك٢.. ٓٞحىٛخ ٝط٘زؼٜخ رطزوٚ ط٘زٚ حُوطَحٕ حُ٘ي١

.. طظيكن ٖٓ أ١َحكٜخ ٓوِلخص حُوٞحٍٝ حُظ٢ طظوخكِ ىٕٝ حًظَحع.. رؼ٤يس 

ًٞس ػخ٤ُش ك٢ ١َف .. ٓوق ٛو١َ ٫ ُحُض َٟرخص حُلؤّ ك٤ٚ

٣ـط٢ ح٧ٍٝ ..ٝكَ أٓٞى.. حُٔوق طظي٠ُ ٜٓ٘خ ؿل٘ش ػظ٤ٔش

ٟخع ٛٞص حُٔخء ٢ٓٝ ٛوذ .. ٗوَس طل٤طٜخ أًٞحّ حُزَُحُ ..حُٜو٣َش
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حُ٘ظَ ا٤ُ٘خ ؿ٤َ آرٜش رخٍُ٘ٞ ٫ٝ  حُـًَحٕطؼخٝى .. شُٝح٣خ طَر.. ٫ ٣ظٞهق

َُّ ٢ٗء .. ٤ٛخًَ ػخ٣ٍش ٓؼ٘ٞٗزش رخُ٘ؼَ ط٘ظَ ك٢ ك٤َس.. رٜوز٘خ ًــُــ

ؿِٞىْٛ ٝهي ػِوض رٔٞحى .. ػ٤ْٜٞٗ حُلِػش.. ٛ٘خ ػخٍ أكٞحْٜٛ حُٜخٍهش

ػيس ؿؼغ ٓ٘ظلوش ٝٓظـخٍٝس .. ٝط٤زٔض ىٓخِٜٓخ حُٔظ٠ؤش.. حُٞكَ

 .روخ٣خ ػظخّ ك٢ حُِٝح٣خ حُزؼ٤يس.. ؿٞحٍ كٞٛش حُ٘وَس

.. ُْ ٣ُوٌف رؤكي.. ُْ ٣وظِق ح٠ُٞء ًٔخ ك٢ حَُٔحص حُٔخروش         

أٗخّ ك٢ ح٧ػ٠ِ .. آُٔظ٢٘ ػ٤٘خ١ ٖٓ ح٠ُٞء.. ٓ٘خػَ ٣ظٌخػَ ٟٞءٛخ

.. ٣ٜزطٕٞ ػ٤ِٚ ٝحكيحً طِٞ ح٥هَ ٣لخُٕٝٞ طـ٘ذ حُٞكَ.. ٣ُِٕ٘ٞ ِٓٔخً 

.. وق ؿ٤َ ػخرت رُؼ٣َٚحُزؼٞ ٣.. ُػَحس ٣ظولٕٞ ك٢ ٗوٞم حُٜوَ

َٞ ػ٠ِ حُٞهٞف  .حٌَُ ِٓظٜن رَِِيحٗش ٛوَ ح٧ٍٝ.. حُزؼٞ ُْ ٣و

أٛٞ ٖٓ ٣وق ٣ظؤَٓ .. أ٣ٍي إٔ أطؼَف ا٠ُ ٬ٓٓلٚ .. طًٌَص هخٗق    

ٓ٘وَؽ .. "هخُٜخ ٝٛٞ ٣لظ٢٘٘٠". أطَح٢ٗ ٛيهض؟.. "٬ٓٓل٢ ٓزظٔٔخً 

أٗق كخى ٣ظ٢ٓٞ ٝؿَٜٚ .. ٗي ػ٠ِ ٣ي١ ُْٝ ٣ظًَٜخ" ا٠ُ حٍُ٘ٞ ٣خ ؿًٍٞ

ُٓـٜيطخٕ َُ ًه٘ٚ.. ٝػ٤٘خٕ  س.. ٗٔخ ٗؼ ََ ٗظَص ا٠ُ .. رَ٘طٚ ر٠٤خء ٠َِٗ

.. ؿِي ٗخم طيُض ٓ٘ٚ   هطغ ؿخكش.. ٗل٢ٔ رز٬ٛش ػ٤ٕٞ ٖٓ ك٢ُٞ

ٗؼَ ٍأ٢ٓ ٣وظ٢ِ ٓغ ٗؼَ حُٞؿٚ ٝهي .. طِظٜن روخ٣خ ٠ٓؾ ىحً٘ش

٤ٓوخٕ طـ٤ََّ .. أٗل٢ ٝهِلٚ ػ٢٘٤َّ ٢ٛ حُزخه٤ش ٖٓ ٬ٓٓل٢.. حُظٜن رخُـِي

أظخك١َ ٓظٔوش ػ٠ِ أٛخرغ ًخُؼ٤يحٕ .. ٕٞ رَ٘طٜخ كظ٠ طللٔضُ

ريأ .. حُزؼٞ ٣ِكق ؿ٤َ هخىٍ ػ٠ِ حُٞهٞف،٠َٗص ٓخ ك٢ُٞ .. ح٤ُٔظش

.. ٣ظؤ٢ِ٘ٓ ٍك٤و٢ هخٗق.. هِش ٣وظَرٕٞ رلٌٍ.. ٖٓ ًخٕ ٓوظزجخً ٣وَؽ

ٗؼَ .. ػظخّ ٗخكَس.. رَ٘س ٛلَحء.. حٌٗٔ٘ض رُؼ٢٣َ ًٝؤ٢ٗ أًظ٘لٚ ُِظٞ

  .٬ٓٓق ٝؿ٢ٜٝؿ٢ٜ ٍٝأ٢ٓ ٣ول٢ 

.. ػخٝىص حُ٘ظَ ا٠ُ ؿيٍحٕ ٣٘ؼٌْ ٤ٓٝٞ حُٔ٘خػَ ػ٠ِ ٓٞحىٛخ  

ح٧ٍٝ .. ؿخٍ ك٢ حُـيحٍ حُؼخ٢ُ.. حُٔوق طٔٞؿخص ٛو٣َش ٓظـٜٔش

ٌٓخٕ حٍططخّ .. حُِٝح٣خ ٤ِٓجش رزوخ٣خ ٓوَِّلخص آى٤ٓش.. ٛوَ ٝكلَ ٓٞكِش

ٛش حُ٘وَس ٓو٤لش.. حُـل٘ش ١زوش ٓٞىحء ُزوخ٣خ حُؼ٤ٜي َّٞ ٍَ ٫ حُٔخء ر.. ك و٣َـ

هي .. ه٢٤ِ ٤ٓخٙ ػٌَس.. حهظَرض ٖٓ ه٘خطٚ حُٔللٍٞس ك٢ حُٜوَ.. ٣ظٞهق

ْٝ ٓـَٟ ٓطخ٤َٛ  ..طٌٕٞ ر٫ًَٞ ٌُٔخٕ حُوِؼش  هَد أهيح٢ٓ ؿًَ .. أَ
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حُزؼٞ .. أكيْٛ ٣ـٜٖ رخ٤ًخً .. ؿ٤َ ٌٓظَع ر٢٘ء.. ٣ظْ٘ٔ  أظلخ١ٍ

.. ٖٓ ٛزطٞح ٣َٜهٕٞ رؼٜز٤ش إٔ ٜٗؼي.. ٣ظَٜف ًخُلخهي ػوِٚ

  أ١ٞف.. َٓص أطِْٔ حُـيٍحٕ.. ػ٠ِ أٗٞكْٜ رؤٛخرؼْٜ ٠٣ـطٕٞ

ِْ   رخطـخٙ   ٓؼ٢ٜٔ   ٖٓ   ٍك٤و٢   ٓلز٢٘ ..  رِٝح٣خٛخ  ُّٔ   هطٞص   ..  حُٔظي٢ُ   حُ

ً     ٣ولن هِز٢ ٝ ..  رؼيٙ ٓظَىىحً    . ٖٓ إٔ ٣ٌٕٞ ٓخ أٍحٙ كِٔخ

 

 

 

  :  فٍـــــض    

    

ِْحُظَلُض ٖٓ .. طوُِٜض ٖٓ هز٠ظٚ      ُّٔ أٗظَ ا٠ُ ك٤غ ً٘ض .. أػ٠ِ حُ

ٍٕ ٓزْٜ ٫ أػَف .. ٝػ٢٘٤َّ طٌٍكخٕ ىٓٞػخً ٓو٤ش أطلَّ ٌٓخ٢ٗ رلِ

ً .. ُٔخًح أرلغ .. أٜٗخ ٌٓ٘ظ٢٘  أٝ ..ط٘ظَ ا٢َُّ  ..ٗؼَص رؤٕ ٌُِٔخٕ ٍٝكخ

ٛٞص ه٣ََ حُٔخء .. اكٔخّ رؤٜٗخ ريحه٢ِ.. ػٖ طِي حُظِٔش حُٔٞك٘ش

ٗظَحص طِي حُٔوِٞهخص .. حُٔظيكن ا٠ُ أػٔخم حُ٘وَس ًخٕ ك٣ِ٘خً 

ِش حُٔ٘خػَ ٣زيى ٌٕٓٞ  ..ُٔؼخٕ ٓٞحى حُـيٍحٕ.. حُٜـ٤َس َٔ َٛحم ك

ُْ ٣ؼي ٖٓ أكي ك٢ .. ُؿًَ ٣ٜيٍ ٛٞطخً ٣٘زٚ حُِهِهش.. طِي ح٤ٗ٧خء

ِْ.. ح٧ٓلَ ُّٔ ح٧ٛٞحص ط٘ظوَ ا٠ُ .. حٗٔلذ ٟٞء حُٔ٘خػَ.. ُٓلذ حُ

ـٚ حُظ٢ .. حُوخٍؽ .. ػخىص ا٠ُ ٌٜٓٞٗخأؿِوٞح ح٧رٞحد ػ٠ِ ظِٔش حُِــَـّ

أؿ٠ٔض ػ٢٘٤َّ أٍٟ روخ٣خ أٛٞحط٘خ  .طـؼْ ٍٝكٜخ ك٢ ٛو٤ؼٜخ ح٧ري١

ُحىص ىٓٞػ٢ ٝأٗخ أًزض ٛٞطخً ٣َ٣ي إٔ .. ٛ٘خى ك٢ أٓلَ هخع حُظِٔش

 . ٣٘ظلذ ٛخٍهخً ريحه٢ِ

ٟٟٞخء أهيحٓ٘خ .. ِٗكق ك٢ َٓحى٣ذ كـ٣َش ًي٣يحٕ ح٧ٍٝ     

ٖٓ ٜٗخ٣ش حَُٔٔ ٍؿْ كًَش أٍحٙ ٣ظيكن .. ٣وظَد ٌٟٞء ىحكت.. ٝأٗلخٓ٘خ

هَؿض ٖٓ .. ٗوظَد ٓ٘ٚ  ..ٛ٘خى أٓخّ حُٜخػي٣ٖ.. ح٧ؿٔخى حٌُٜٔ٘ش

.. أؿ٠ٔظٜٔخ أُٔخً .. ٗظخ٣خ ح٠ُٞء طلظَٕ ػ٢َ٘٤ّ .. ٜٗخ٣ش حَُٔىحد

ؿط٤ض .. ك٣َن ٣٘ظؼَ رـ٢ٔٔ.. ٗل٤ذ .. َٛهخص حُزؼٞ ٓئُٔش

ٍأ٢ٓ .. ٣ٍخف ىحكجش.. أ٤َٓ هِلٜخ ..٣ي طٔٔي رٔؼ٢ٜٔ.. ػ٢٘٤ رٌل٢
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أٓٔغ ٝهـْـَغ .. ٣وٞى٢ٗٝ ًخ٧ػ٠ٔ.. ًق ٍك٤و٢ هخٗق ٛخٓظخً .. ٣ٔظ٘٘وٜخ

َٞ ػ٠ِ كظق أؿلخ٢ٗ.. ؿٔي١ ٣َطؼٖ.. ٍأ٢ٓ ٣ئ٢ُ٘ٔ.. أهيحّ أٓٔغ .. ُْ أه

.. طَطـق أؿلخ٢ٗ.. طٜطيّ هَي٢ٓ رؤٍٝ ٓٔظ٣ٞش.. أٛٞحطخً ٓظ٘خرٌش

 .ً٘خ ك٢ هخػش ٝحٓؼش ٝٗظ٤لش. أكخٍٝ كظلٜخ.. ٣وق ح٠ُٞء

_______________ 

 
ًٝ٘ض أكٌَ رخُظٞهق ػٖ طٞه٤غ ، ًخٕ ًُي ح٤َُِٓ هي أٝؿَ ك٢ حٓظـ٢ُ٬

ٝك٢ ٗلْ حُٞهض أكخٍٝ حٓظٌٔخٍ هَحءس رو٤ش .. طِي حٌُ٘ٞكخص حٍُِٔٝس

أٝ أًخٍ .. أٝ ٗٔوٜخ.. ٝأٗخ أرلغ ػٖ ٤ِٓٝش ٩هَحؿٜخ، ظِٔش هللا

 .ًٝ٘ض ك٢ ك٤َس.. هَحءطٜخ كظ٠ أطلٍَ ٖٓ حٓظـ٬ُٚ

 

 

ٌّ ًؼَ رٞؿٞٙ ػخَٓ ـقٍ .. ٬ٓرْ ٗظ٤لش.. سأٗخ .. ٣٘ظَٕٝ ا٤ُ٘خ رظؤكــُـّ

ٌّ ػ٠ِ أٍٝ حُوخػش.. ٣ظٜخٕٓٔٞ َٖٓ ًخٗٞح ٓؼ٘خ ك٢ حُظِٔش ًٍخ  ُٞ .. رؼ

ٌٞ ٝحٓغ.. طؤِٓض ػ٤٘خ١ حٌُٔخٕ.. ٝٗلٖ ٗوق روخ٣خ ٓوِٞهخص ٓلِػش ْٜ .. رَ

ٌٕ ر٠٤خءُ  ٍٝحثُق ط٘زٚ ٍحثلش .. ٓوٌٞف طظي٠ُ ٜٓ٘خ ٓٔخٍؽ ٓطلؤس.. ُؿيٍح

أكيْٛ ٣ز٢ٌ رُلَهش .. طُِو٠ ػ٤ِ٘خ أؿط٤ش.. ٍأ٢ٓ طِىحى آ٫ُّ .. ح٣َُلخٕ

ُْ ٣ؼي .. أكٌٔض ُق ؿٔي١ رٌُي حَُىحء". أٗخ ٫ أرَٜ:" ٛخٍهخً 

  :أٓؤٍ هخٗق.. ٣ظَٜ ٢٘ٓ ا٫ حُٞؿٚ

  .  ٗلٖ؟   أ٣ٖ  - 

  .  ه٤َِ   رؼي   ٓ٘ؼَف  - 

  !. أًٛذ   إٔ   أ٣ٍي  - 

  . طٌٛذ؟   أ٣ٖ  - 

  !. ًٝٗٞد  .   ط٘ظظ٢َٗ   أ٢ٓ  - 

ً    ٓ٘ظَ  -    .  أطًَي   ُٖ ..  ٓؼخ

ٗٞح ح٢ٔٓ.. ػَكض ك٢ ٓخ رؼُي أٗ٘خ ك٢ اكيٟ هخػخص حُوِؼش    َّٝ أٓزخَد .. َى

ََ .. ػوخر٘خ ٗٞح أٓٔخَء ٓؼخٍك٘خ ٝحُز٬ى حُظ٢ ٣ٌٜٔ٘ٞٗخ ..حُز٬ىَ .. حُؼٔ َّٝ .. ى
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ٛٞص .. ٣ٞ١ظٚ ٟٝٝؼظٚ ك٢ حُِٝحىس.. ٢ِٗٞٔٓ ُٝحىس ًؼي ٝه٤ٔٚ

  :  حػظَٝ هخٗق ػ٠ِ ٍؿزظ٢".. ٣َ٣ي ٓـخىٍس حُوِؼش ك٤ِـخىٍ ٖٓ"أكيْٛ 

  . ػخك٤ظي   طٔظؼ٤يَ    ٢ً   أ٣خّ   ا٠ُ   رلخؿش   أٗض  - 

  .  حُٔؼِْ   ٝىحٍ   ٢ٓ٧   ٗٞهخً    ٓؤٓٞص   رؤ٢ٗ   أه٘ؼظٚ

  . ٓظؼٞى   رؤٗي   ػي٢ٗ  - 

  ًٖٔ   ػ٢٘٤   ا٠ُ   ٣٘ظَ ..  رَؿخء   أطِٜٔٔخ ..  رٌلٚ   أٓٔي   ٝأٗخ   ٍأ٢ٓ   ُِٛصُ    

َْ    ٢ُ   ٣وٍٞ  ُ ٫    َُ َّ    ط٣ِ ًخ   ٍأ٢ٓ   ُٚ   أِٛ ..  ٍٝأٓي   ٝؿٜي   ػٖ   حُ٘ؼَ   ٍُ

  . ٗؼ١َ   ؿٌٍٝ   طـَم   ػ٢٘٤   ىٓٞعَ    ٣َٟ   ٫   ٝٛٞ 

                                             *  *  * 

أهل٢ .. هَؿض هِق ٓظش ٖٓ ٌٓخٕ حُظِٔش ٖٓ رخد ٍٓٞ حُوِؼش   

أك٢ٔ ػ٢٘٤ ٖٓ هٞس ٟٞء حُْ٘ٔ رطَف .. ُػ٢٣َ طلض ُلخف ػو٤َ

حُٔخٍس ٣ولٕٞ َُٔأٟ ..طـ٤َ ًَ ٢ٗء.. أٍٟ رؤؿلخ٢ٗ حُط٣َن.. حُِلخف

أه٤َح .. ً٘ض طخثٜخً .. َُٓص أطؼَف ػ٠ِ حُ٘ٞحٍع.. ُلخك٢ ٓظؼـز٤ٖ

كٞح٤ٗض .. أ٤ْٛ ك٢ أُهظٜخ.. حُٔئى١ ا٠ُ ح٧ٓٞحمطؼَكض ػ٠ِ حُ٘خٍع 

هِش ٫ طِحٍ ٤ِٓٔش ٓولِش .. ٝأهَٟ أُكَهض ٓوٞكٜخ.. ُٛيٓض ُؿيٍحٜٗخ

.. رخد ٓوِٞع.. كخٗٞص حُٔؼِْ ىًش ػخ٤ُش.. ٝأهَٟ ٜٓـٍٞس.. أرٞحرٜخ

أٓٔغ ٛٞص .. ًٍخّ طَحد حُٔوق.. طِٔٔض أكـخٍ حُيًش.. حهظَرضُ 

  .ٛخٍرش ٖٓ ػ٢٘٤ىٓؼش .. حُٔؼِْ ٣ؤط٢ ٖٓ أػٔخه٢

طٌَٔص ٬ٓٓل٢ ك٤ٖ .. ٍؿَ ٣ـِْ ك٢ كخٗٞص ٓوخرَ أكِػ٢٘ ٛٞص

حرظؼي : "ٍكغ ٛٞطٚ.. ُْ ٣ؼَك٢٘ ُِ٘ؼَ ح١ٌُ ٣ـط٢ ٝؿ٢ٜ.. ٗظَ ا٢ُ

أكٔٔض رؤٞس .. أ٫ طؼَك٢٘؟: ، ً٘ض أ٣ٍي إٔ أهٍٞ ُٚ"٤ٛخ.. ٖٓ ٛ٘خ

أػط٤ض ٝؿ٢ٜ ُزوخ٣خ .. ٝهلض ًخُْٜ٘.. هِزٚ ٝٛٞ ٤٘٣َ رٌلٚ ػيس َٓحص

   ٝهق ..  ا٤ُٚ   حُظلضُّ  ..  أَٜٗف   إٔ   ٢َٜٗ٘٣   ػخى   ٛٞطٚ ..  حُٔؼِْ   ٗٞصكخ

ً  ٣لَٔ ػٜخً  ..  حُِٔطخٕ   ُؼٌَٔ   ٢ِ٘ٔٓ   ح١ٌُ   ؿخ١ٍ  ..  ا٢ُّ    رخُوَٝؽ   ٛخٓخ

  .  ح٫رظؼخى   ك٠ِض..  رٜخ   ٠٤َُر٢٘   ػٜخ   أهَؽ ..  ٓزؼيس   ػ٠ِ   ٝهلضُ  

، ٌٌٛح أٍحٙ.. ٛٞ ٓٔـي حُٔؼِْ.. ُٔٔـيَٓص ك٢ ٣َ١ن كظ٠ ح     

ػزَص .. ه٘طَس حُٔخء حُلـ٣َش حُٔؼِوش.. ىٍؿخطٚ حُٜو٣َش حُِٔٔخء

.. هَِّش ٖٓ حُؼ٤ٔخٕ ٣ؼَٟٕٞ أؿٔخَىْٛ ػ٠ِ حُْ٘ٔ.. حَُٜف حُل٤ٔق
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ٓوٞف ٓخ  ..أػٔيس ٛخٓظش ك٢ ٌٓخٜٗخ.. ىهِض ٖٓ حُزخد ا٠ُ ر٤ض ح٬ُٜس

  حُلَٝف   طِي ..  حُِٔ٘ٝػش   حُٔٔخٍؽ   ٬َٓٓ   روخ٣خ ..  كخُٜخ   ػ٠ِ   طِحٍ

ا٫ ٖٓ ..  ًج٤ذ   ٛٔض ٌٕٓٞ ..  ٓـخؿ٤ي   ٖٓ   ٣ؼي   ُْ ...  رؤُٞحٜٗخ   ٝحُِهخٍف 

٣ـؤ٣ٜخ حُ٘خّ اٗخ " ٖٓ أ٣خّ ٠ٓض ٝٛٞ ٣ظِٞ.. ٛٞص حُٔؼِْ ٣ؤط٢ ٖٓ رؼ٤ي

ٍَ ٝأُٗؼ٠ ٝؿؼٌِ٘ ْ ٗؼٞرخً ٝهزخثَ ُظؼخٍكٞح إ أًٌَْٓ ػ٘ي هِوٌْ٘ ٖٓ ًً

ٌْ هز٤َ هخُض ح٧ػَحد آٓ٘خ هَُ ُْ طُئٓ٘ٞح ٌُٖٝ * هللا أطوخًْ إ هللا ػ٤ِ

هُٞٞح أِٓٔ٘خ ُٝٔخ ٣يهَ ح٣٩ٔخٕ ك٢ هِٞرٌْ ٝإ طط٤ؼٞح هللا ٍُٝٓٞٚ ٫ 

ٌٍ ٍك٤ْ ٌُْ ٖٓ أػٌِِْٔ ٤ٗجخً إ هللا ؿلٞ   "   ٣ِِظ

أكيْٛ ٤ٔ٣َ .. ٗظَص ك٢ُٞ ٫ أكي ..ٓٔؼض ٛٞطخً هخىٓخً ٖٓ رؼ٤ي    

.. حهَؽ ٤ٛخ: "ٝهلض أٗظَ ا٤ُٚ.. ػِٚ ٣ؼَك٢٘.. رُوط٠ كؼ٤ؼش ٗل١ٞ

ٓـخ٤ٖٗ "ًخٕ ٣زلغ ػٖ ٌٓ٘ٔش ٢ٜ٘٘٤ُ رٜخ ٛخٍهخ ". حهَؽ ٖٓ ٛ٘خ

هِز٢ .. ٓٔؼض ٛٞطٚ ٝأٗخ أهَؽ ك٣ِ٘خً  ."روٌحٍطْٜ ػٔخ طزلؼٕٞ ٛ٘خ؟

 َٓص ػ٠ِ أكـخٍ حُ٘خٍع.. أٛخرغ ٣ي١ ٠ٓطَرش.. ٣َطـق

ٌٍَ.. حَُٔٛٞف  ًَ .. أُهش أػَكٜخ.. رؼٞ حُٔخٍس ٣٘ظَٕٝ ا٢َُّ رل

.. ٝؿيص ٗل٢ٔ ك٢ ١َف ُهخم ر٤ظ٘خ.. ُىٍٝ ٛخٓظش ..٢ٗء ٓولَ

ٛٞص .. ُحى حٍطـخف ؿٔي١.. ١َهُض حُزخد.. طويٓض ىحٓؼخً ..حٍطؼ٘ض

  :ٖٓ حُيحهَ

  . حُزخد؟   ٣طَم   ٖٓ  - 

 :  ٓظِؼؼٔخً    ٛٞط٢   هَؽ

 -  ًٍَ ْٞ ًٍَ   ٗخأ ..  َؿــ ْٞ  . َؿــ

ْٝ  ..  ح٢ٔٓ   ًُي   رؤٕ   أىَّػ٢   ًٝؤ٢ٗ   ٍى .  ؿ١َ٤   ٩ٗٔخٕ   أٗٚ   ٣و٤ٖ   ػ٠ِ   أ٢ٗ   أَ

  :ػ٢ِ ٛٞص هخ٢ٓ

 -  ًٍَ ْٞ   . َٖٓ؟   َؿــ

٫ ط٘زٚ أ٢ٓ ر٤٘ٔخ أٗخ .. كُظق حُزخد ػ٠ِ ٝؿٚ حَٓأس طظلَّ ٢ٌِٗ       

ًٍَ.. أٓؤٍ ٗل٢ٔ ْٞ ــ٘ـْـَؼــخءٌٝٛٙ   ..َٛ أٗخ كوخً َؿــ َٛ ٝإٔ ٌٛح .. ٢ٛ 

.. ٝأٗخ ُٔض أٗخ.. هي طٌٕٞ ٢ٛ ٣خث٤َ.. كٌَص رؤٕ أَٗف ُٜخ.. حُزخد رخرُ٘خ

طوٞى٢ٗ .. طيػي ًل٢ ر٤ٖ ًل٤ٜخ.. طو٤ِظٜخ طٔٔي رؤٛخرؼ٢. طَحؿؼض ه٬٤ًِ 

  أى١ٍ   ٫   ٝهلض ..  ٍحثلظٜخ   أٓظ٘٘ن ..    كـَٛخ ىٓؼ٢      ا٠ُ حُيحهَ، أرَِ 



 

 171 

..  ٝى٣ؼش   ٬ُٓٓلٜخ   ًخٗض ..  ٣ُؼخ٢٘٘٣   حَُٔأس   ٝٝؿٚ ..  رٚ   أهّٞ   طَٜف   أ١ََّ  

ك٤ٚ !. طؼخٝى   ٫ٝ   ٛ٘خ   ٖٓ   حًٛذ   ٤ٛخ   :  ٢ُ   رٌلٜخ   طِٞف   ٢ٛٝ   حُوخ٢ٓ   ٛٞطٜخ 

  .روخ٣خ ك٘خٕ

ك٢ُٞ .. ٓٔؼض اؿ٬َم حُزخد.. ُْ أٗظظَ ٓٔخع رو٤ش ٤٘١ٖ ًِٔخطٜخ    

أهظِْ حُ٘ظَ ػ٢ِّ .. ٣ظلَٕٓٞ ر٢ ٓظ٠خك٤ٌٖ.. ٓـٔٞػش ٖٓ حُٜز٤ش

ٌٍ رؤٕ ؿٔي١ طظ٘خُػٚ .. ٤٠ٓض ٫ أ١ُٞ ػ٠ِ ٢ٗء.. أػَف أكيْٛ ٗؼٞ

.. أ٣ٍي إٔ أطليع ا٠ُ أكي، أٗؼَ رؤٛخرؼ٢ طَطؼٖ.. أًؼَ ٖٓ ٍٝف

أ٤َٓ ٓزظؼيحً ػٖ .. إٔ ٣٘ظَ ا٠ُ ػ٢٘٤.. أط٠٘ٔ إٔ ٣ٔٔي أكيْٛ رٌل٢

َُّ ٖٓ أٛخىكٚ ٣ظلخٗخ٢ٗ.. ٗخٍػ٘خ ٣ٍخف .. طظـ٤َ طوخ٤١ُغ ٝؿٜٚ. .ًــُــ

ٓلذ طـط٢ .. ٟٞء حُْ٘ٔ هخَٛ.. رخٍىس طٌْ٘ ٝحؿٜخص حُيٍٝ حُؼخ٤ُش

أٍٟ ٓخ ك٢ُٞ ٖٓ .. هقَّ أُْ ػ٢٘٤ ك٤ٖ ىٗض حُْ٘ٔ ٓزظؼيس.. حُٔٔخء

ٌٛح .. كََٝع أٗـخٍ ؿخكش.. روخ٣خ أٓٞحٍ.. ُىٍٝحً ىٕٝ أرٞحد.. كظلش ؿطخث٢

د.. حٗظظَص كظ٠ ٛيأص أٗلخ٢ٓ ..ٛٞ ىحٍ حُٔؼِْ ََّ ٙ حُط٢٘٤ ٓو ٍُ ٞٓ .. ُْ

ٍَ ٗـَس طظٌت .. روخ٣خ أكـخٍ حَُٔٔ حَُٔٛٞف.. ٣ؼي ُٚ رخد ػزَص ؿٞح

هزَ .. أٟلض ىٕٝ ظَ.. كَٝػٜخ ح٤ُخرٔش ػ٠ِ  حُو٤َِ ٖٓ ؿيحٍ حُيحٍ

ٌَ كخٙ.. حُٔؼِْ ٣ظ٤ْ رزوخ٣خ طَحرٚ أًٞحّ .. ىهِض حُي٤ِِٛ.. رخد حُيحٍ كخؿ

ٌٍَٛؼيص حُي.. ٛ٘خ ًخٗض طٔظوز٢ِ٘..أطَرش كـَس حُؼَٔ .. ٍؿخص رل

١لض ؿَف حُيحٍ ٝأٗخ .. أٓخً٘٘خ أكـخٍ ٓظَرش.. رخُيٍٝ حُؼخ٢ٗ ٛخٓظش

ح٠ُٞء ٣يهَ ٖٓ .. إٔ ططَ رٞؿٜٜخ َٓكزش.. أطٞهغ ٛٞص اكيحٖٛ

ؿيٍحٕ ِٓوض .. ػوٞد طؼ١َ أه٘خد حُٔوٞف.. ٗٞحكٌ ٝأرٞحد ِٓ٘ٝػش

  .ٖٓ ًٔخثٜخ

ََّ ٢ٗء .. أٛؼي ٓطق حُيحٍ      هٞف .. ٣ٜظِ طلض هي٢ٓأٗؼَ إٔ ًــُــ

ــ٘ـْـَؼــخَء ٖٓ ٓطلٚ ىٕٝ ك٤خس.. ح٤ٜٗخٍ َٛ  ٍَ ػٜخك٤َ طٔخٍّ .. أٍٟ ُىٝ

ٛٔض .. كٔخّ حُٞحى١ ػ٠ِ اك٣َِ ىحٍ ٓوخرَ طٜيٍ ك٢ كِٕ.. ٤١َحٜٗخ

  .ٛيٟ ٍٝك٢ ١ٌٝ٣.. أٍحٙ هز٤لخً 

.. روخ٣خ طٍ٘ٞ ٢٘٤١ ٤ٔ٣ٖ حُزخد حُِٔ٘ٝع.. ىهِظٜخ.. ؿَكش ػ٠ِ حُٔطق  

ًَّش ػ٤ِٜخ كـ ٍهش حُٔٔخء ٖٓ .. أهخى٣يٛخ ٓظَرش ..َ حَُك٠ى ُُ طَح٢ٗ 

َّ ٌٓخٕ.. ػوٞد حُٔوق ػيص ٛخرطخً .. أطَرش ٝآػخٍٖٛ طظ٘خػَ ك٢ ًــُــ
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ــِْ ُّٔ ًَد.. ىٍؿخص حُ ْٞ ٞص ٗــَـ َٛ أٛٞحطْٜ .. حُٔؼِْ ..أٜٓخ.. أرلغ ػٖ 

ُْ .. ط٘زؼُغ ريحه٢ِ  ..ٛ٘خ هِق حُ٘خكٌس حُٔطَِّش ػ٠ِ حُ٘خٍع ًخٕ ٣ـِ

ُكـَس .. ٌخٕ ك٢ حرظٔخٓش ػ٤٘٤ٚ ٝٛٞطٚ حُٜخْٓ حُؼطٞف٣ظٔخ٠َٛ حُٔ

َّ حكظل٠ حُٔؼِْ ر٢  ؿزش حُـيحء ٣ٞ َٝ حُيٍٝ حُؼخُغ ك٤غ ط٘خُٝ٘خ أٗخ ٝأ٢ٓ 

س ح٠ُٝ٧ ٝح٧ه٤َس ََّ ََّ ٢ٗء ..٢ٛٝ حُٔ   ىٍؿخص.. طلظَ ح٧طَرش ًــُــ

  .  ٓو٤لش   ح٬ُُْٔ 

ػ٠ِ  ..ٓوخػُي ح٧كـخٍ.. ٝهلُض َٓس أهَٟ ٢ٓٝ كـَس حُيٍٝ حُؼخ٢ٗ   

أػٔيس حٍُٞم ًخٗض ك٢ طِي .. ٝأٗخ ػ٠ِ ح٥هَ.. ًُي ًخٗض طوؼي ًٗٞد 

ٕ.. حُٔوٚ حٌُز٤َ.. حُِح٣ٝش َّٞ أىٝحص .. ٣ٍٖ حُظ٣ِٖٞ.. أىٝحص حُٔيحى حُِٔ

ؤ ك٢ ٫ ُحُض ٢ٛ حُُلـَس ح٧ىك.. أٝح٢ٗ حُٜٔؾ ..هطغ حُـِٞى.. حُلزخًش

طظَِٔ ٖٓ كظلخص حُ٘ٞحكٌ ٝػوٞد .. ٌٛٙ ه١ٞ٤ حُْ٘ٔ طٞىع.. حُيحٍ

.. حٝ ْٝهَغ أهيحّ ػ٠ِ حُٔوق حُؼ١ِٞ.. كـؤس ٓٔؼض ٛٞطخً .. حُٔوٞف

.. أٍطـق َُٔآٛخ  هطش طوظَد.. أُظلض.. ٣َطـق هِز٢.. كٞح٢ٓ طٔظ٤وع

ٛخ .. أؿِْ ٢ٓٝ حُلـَس ػ٠ِ ًؼذ ٍؿ٢ِ.. طظٔٔق ر٤ٖ ٓخه٢ ََ ْر َٝ أٓٔق 

أطٌٕٞ ٓؼ٢ِ رلخؿش ا٠ُ ٖٓ .. طَكغ ٣ًِٜخ ٓ٘ظ٤٘ش.. ؤٛخرغ ٣ي١حُظَد ر

.. ٢ٛ رؼ٤ٖ ك٣َيس أ٠٣خ.. أٝٙ ٣خ ُؼٌحد ٍٝك٢. ٬٣ٜٓٔخ ٣ٝؼطق ػ٤ِٜخ؟

أٗظَ ا٤ُٜخ، اكٔخّ ٣ْٔ أػٔخم . طَٟ ٤ًق كويص ٢ٛ ح٧هَٟ ػ٤ٜ٘خ؟

.. طظٔخ٠ٛ ػ٤٘خ١ ك٢ ػ٤ٜ٘خ ..أهـَ ٖٓ ًُي حُ٘ؼٍٞ ح٣ٌٌُِ.. ٍٝك٢

ًَد ُْ طٌٖ ًٌُي ..أطٌٕٞ ٍٝكخً ٣ََٗس ْٞ طِظق ك٢ُٞ ًٖٔ .. ٌُٖ أّ ٗــَـ

 ..أٗظ٢٘ ُ٘ظَحطٜخ.. أٗظَ ا٠ُ طلخ٤َٛ ؿٜٔٔخ.. ٌٓ٘ظ٢٘ حُ٘لوش.. طؼخطز٢٘

اكٔخ٢ٓ ٣ليػ٢٘ رؤٜٗخ .. أطٞح١ؤ ٓغ ٗؼٞٓش ِٜٓٔٔخ.. طََٜٛ طظٔٔق ر٢

  كوَحص   أىؿيؽ ..  ظَٜٛخ   أٓٔي ..  ٣ي١   ر٤ٖ   كِٔظٜخ ..  ط٤٘ٔض ُٞ ط٘طن.. ٢ٛ

  .  هزظٜخٍ 

ٌٛٙ ٢ٛ ح٤ُِِش .. طزو٠ ٟٞء هل٤ق رؼي إٔ حهظلض ه١ٞ٤ حُْ٘ٔ    

ـٚ طل٢ِ٘ٔ أ٣٘ٔخ  ..أٗؼَٛخ ط٬كو٢٘.. ح٠ُٝ٧ ٢ُ رَـِؼـ٤ْـيحً ػٖ ظِٔش حُِــَـّ

 ..أرلغ ػٖ ُح٣ٝش ىحكجش.. أٓٔي ٗؼَٛخ رٌل٢.. ٟٔٔض حُوطش.. ًٛزض

  ظٜخط٘ٔٔ ..  هيٓض ُٜخ هطؼش.. ه٠ٔظٜخ.. أهَؿض ًؼٌش ٖٓ ُٝحىط٢

  أهَٟ   َٓس   ا٢َُّ    ٗظَص ..  طلظلٚ   ُْ   كٜٔخ   ٖٓ   هَرظٜخ ..  ا٢َُّ    ٝٗظَص   طًَظٜخ 
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..  ُؼوظٜخ ..  كٜٔخ   ٖٓ   هَرظٜخ   ك٢ٔ   ٖٓ   ٠ٓـشً    أهَؿض ..  ُؤظ٢   أ٠ٓؾُ    ٝأٗخ 

  !.  ا٢َُّ    رؼ٤ٜ٘خ   ٗظَص   ػْ 

ٓض ؿٞح١ٍ ..٬ً حٌٗٔ٘ض ه٤ِ.. ٟٝؼض ُٝحىط٢ ٝٓخىس َُأ٢ٓ      َّٞ .. طٌ

٫ أػَف ٓظ٠ .. ٣ٍق طيهَ ُظوَؽ ٖٓ حُ٘ٞحكٌ حُٔوخرِش.. ٛزض ٣ٍق رخٍىس

َٛهض كَكخً .. ٛلٞص ..حكظٞح٢ٗ ّٗٞ ٣ٌٌُ.. أؿ٠ٔض ػ٢٘٤

ـٚ". ٝحححٝحححٙ" أىح١ٍ ػٖ ػ٢٘٤ .. طؤًيص رؤ٢ٗ رخُلؼَ هخٍؽ ظِٔش حُِــَـّ

  رلؼض ..  حُوطشطًٌَص .. ح٠ُٞء ح١ٌُ ٣ظيكن ٖٓ كظلخص حُ٘ٞحكٌ ٝح٧رٞحد

  .  ٍك٤ن   ٖٓ   ٢ُ   ٣ؼي   ُْ ..  حُيحٍ   ؿَف ..  ػٜ٘خ ك٢ُٞ

َْ حُٔظَرش      َُ ا٠ُ طِي حُ٘خكٌس .. هَؿُض ك٣ِ٘خً .. ٛزطُض ح٬ُُٔ ٝهلُض أٗظ

ًَد.. حُظ٢ ك٢ ٝحؿٜش ىحٍ حُٔؼِْ ْٞ َُ ٝؿَٚ ٗــَـ ز٤شٌ  ..أٗظظ ِٛ ــَغ ك٢ُٞ  َّٔ طـ

ؿٕٞ َُ ٓيىص أٛخرؼ٢ أٛخكُق .. رخٓٔش  ٝؿُْٜٞٛ.. ٫ أػَُف ٖٓ أ٣ٖ ٣و

ْٛ ََ ١لِش .. أرظؼي ىٕٝ إٔ ٣ٔي ٣يٙ..ٗظَٝح ا٠ُ رؼ٠ْٜ ٓظ٠خك٤ٌٖ.. ًز٤

ََ ا٢َُّ  ..ٛـ٤َس طٔي أٛخرؼٜخ ٗل١ٞ .. حهظطلظٜخ ٛز٤ش هزَ إٔ طٜ

 ً٠ َٜ .. ؿِٔض ٓظٌجخً ػ٠ِ ؿيحٍ هِل٢.. طَحؿؼٞح ا٠ُ حُوِق حُظوطٞح َك

.. حٗظظَص..كٜخْٛأٓظؼي ُٞهغ .. أهل٤ض ٍأ٢ٓ.. طٌٞٓض ػ٠ِ ٗل٢ٔ

.. ٍأ٣ظْٜ ٤ٔ٣َٕٝ ك٢ ١َف حُ٘خٍع ٣ظ٠خكٌٕٞ.. أُُض ؿطخء ٝؿ٢ٜ

رؼ٠ٜخ ط٘خػَص أطَرظٜخ .. ر٤ٞص أهَٟ ٜٓـٍٞس.. َٓص أطـ٘ذ حُٔخٍس

 .  ك٣َن    آػخٍ   أٗوخٟٜخ   ػ٠ِ   طظَٜ   ٝرؼ٠ٜخ ..  ٝأك٘خإٛخ

حُظوطض ػٜخ ٣ٞ١ِش ٖٓ روخ٣خ ىحٍ .. أ٤َٓ ك٢ أُهش طٌٜٔ٘خ ح٬ٌُد  

حُوٞف ٣ٌٖٔ .. ٝك٤يحً ً٘زق ٣٘ظَ ا٤ُٚ حُٔخٍس رخٓظـَحد ٝهٞف.. ّطٜي

ٝأك٤خء ٣ؼ٤ٖ ك٤ٜخ أٗخّ  ..طوٞى٢ٗ أهيح٢ٓ ا٠ُ أُهش ُْ أػَكٜخ.. ػ٤ْٜٞٗ

ٍَ ٝحُؼ٢ٜ ُطَى١ ٖٓ أٓخّ ر٤ٞطْٜ.. هٔخس حُٜز٤ش  ..٣ٔظويٕٓٞ ح٧كـخ

ٝؿيص ٗل٢ٔ ك٢ أكي .. أه٢٠ ح٤َُِ ك٢ حُيٍٝ حُٜٔـٍٞس.. ٬٣كو٢٘ٗٞ

.. ط٤و٘ض إٔ أ٢ٓ هي ػخىص ا٠ُ ًُي حُز٤ض ح١ٌُ ُٝيص ك٤ٚ ..٤ٜٞىٗٞحٍع حُ

ٗخٍع .. أٝى إٔ أٓؤُْٜ كؤهخف.. أٍٟ حُ٘خّ ٤ٔ٣َٕٝ.. ٝهلض أٓخٓٚ

  أى١ٍ   ٫   حُ٘خّ   ٖٓ   هِش ..  ٓ٘خٍُ ٜٓيٓش.. ٝهلض أٓخّ رخرٚ حُٔولَ.. ح٤ٌُْ٘ 

 . ط٢٠ٔ   أ٣ٖ   ا٠ُ   ٫ٝ   طؤط٢   أ٣ٖ   ٖٓ 

                                          * * *  
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ــِـَـ٤ْـِلـ٢     ُّٜ ٫ُٞٔٝٗخ .. ٣ظٜخىٟ أًحٕ حُلـَ ٝحُيػخء ُِِٔي ح٧ؿَ حُ

ـٚ حُلخ٢ٔ١ ػ٘ي ح٠ُل٠ ٝؿيص ٗل٢ٔ .. أ٤َٓ حُٔئ٤ٖ٘ٓ حُٔٔظَٜ٘ رخُِــَـّ

ٌّ .. روؼش َٓطلؼش ؿٞحٍ ٓٞم حُزوَ.. أهُق أٓخّ ك١ٞش حُؼز٤ي ٣ظلِن أٗخ

.. ْٛ ٝهي حٍطلغ ٛٞطٚ ٣ٔخّٝ ػ٠ِ ػٖٔ ؿخ٣ٍش٣ظخرؼٕٞ أكي.. كُٜٞخ

ٌّ ٖٓ حُؼز٤ي ٝح٩ٓخء ََ  ..ٝهِلٜخ أًٞح ٓٔؼض أكي حُٔظخرؼ٤ٖ .. حهظَرُض أًؼ

ْٝ أٓظ٤ٖ رؼٖٔ روَس: ٣وٍٞ ٍى ٗوٚ ا٠ُ !. ٣ٔظط٤غ أ١َّ كَى َٗحء أٓش أَ

حُظلض ا٢َُّ !. ري٫ً ػٖ حَُ٘حء ٣ٌٔ٘ي حُلٍٜٞ ػ٤ِٜٖ رُٜٔٞش: ؿٞحٍٙ

ُْ ُٝحىط٢ .. خًح ٗؼَص روٞف٫ أى١ٍ ُٔ.. كخكٜخً  َٓص ٓزظؼيحً أطِٔ

 َٚ   ٗظَحصُ    ٣ُو٤ل٢٘   ًخٕ   ٓخ ..  حُـٞع   ٖٓ   أهخف   ٫ ..  ًؼٌــُــٜخ   حُظ٢ ط٘خهــَــ

  .  حُٜز٤خٕ   ٬َٓٝكــوش ..  حُ٘خّ 

َف ٓٔـي حُٔٞم     َْ َٛ َل٠ً .. ػيص ا٠ُ  ُٟ ٝهلض ػ٠ِ .. ٫ ٣ِحٍ حُٞهُض 

٣ظيكن حُٔخء .. ْٗٔ ىحكجش.. ُْ ٣ظَٜ أكٌي ُِؿ١َ.. أ١َحف حَُٜكش

٫ أطًٌَ آهَ .. طويٓض أطؤَٓ حُٔخء.. أكي ؿِي١.. ا٠ُ أكٞحٝ حُٟٞٞء

 ..ِٗػض ؿطخث٢.. ؿٔٔض ٍؿ٢ِ.. ٛزطض حُيٍؿظ٤ٖ.. َٓس حؿظِٔض ك٤ٜخ

َُ ا٠ُ ػظخ٢ٓ.. أ١َحك٢.. ٢ٓطِِٔض روي ؿٜض كظ٠ .. ىكئٙ ٣ظِٔ

.. ؿٔٔض ٍأ٢ٓ.. ٛخُظ٢٘ حُطزوش حُِٔظٜوش ر٘ؼ١َ ٝؿِي١.. هخَٛط٢

حٗظوِض ا٠ُ  ..طـ٤َ ُٕٞ حُٔخء.. ؿِي١.. أهٌص أىػي ه٬ٜطٚ حُٔظِزيس

َُ رَ٘ط٢ حُٜلَحء.. كٞٝ ٓـخٍٝ َٓطزٌخً .. ٤ٓوخ٢ٗ.. أكِػ٢٘ ٓ٘ظ

.. أٛخر٢٘ حَُػذ.. ُْ ٣ٌٖ ٝؿ٢ٜ.. أٗظَ ا٠ُ ٛللش حُٔخء أٍٟ ٝؿ٢ٜ

َّ ٢ٗء ا٠ُ ٍأّ .. ػ٤٘خٕ ؿخثَطخٕ.. أٗخ ُْ أػي أٗخ ٗؼَ ًؼ٤ق ٣ول٢ ًــُــ

ٍَ .. ػظخّ ؿٔي١ ٗخطجش.. رَ٘س أ١َحك٢ طِٔئٛخ حُوَٝف.... أٗل٢ أريٝ أ١ٞ

هَؿض ٖٓ .. ٫ أػَف ًْ ٖٓ حُٔ٘ٞحص ٠ٓض كظ٠ ح٥ٕ.. ٓٔخ ً٘ض

ٌُس ىفء حُْ٘ٔ ط١َٔ . .طٔيىُص ػ٠ِ أكـخٍ حَُٜف ػخ٣ٍخً .. حُلٞٝ

ٍؿَ .. ُْ أطلَى ٖٓ ىكج٢.. طؼخ٠ُ ٛٞص ٓئًٕ حُظ٤َٜس.. ك٢ ؿ٢ٔٔ

.. أٗخٍ رؤٛخرؼٚ رٌَ٘ ٓوٚ.. أٓٔي رؤ١َحف ٗؼ١َ.. ٝهق ؿٞح١ٍ

طِللض .. ٠ٜٗض ٝٛٞ ٣ِؼٖ ُػ٢٣َ.. ٢َٜٗٗ ..أكِػظ٢٘ كٌَس ؿِ ٍأ٢ٓ

رلؼض ػٖ ُٝحىس .. هَؿض ا٠ُ أُهش ح٧ٓٞحم.. َٓص ٓزظؼيحً .. رَىحث٢
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.. ُوي َٓهٜخ ًُي حُٔوٚ.. ٢ٛ اًحً ٛ٘خى كٍٞ أكٞحٝ حُٔٔـي.. ٢ًٌؼ

  .  حُٔٔـي   ا٠ُ   طًَض كٌَس حُؼٞىس

.. ٝهلض أٓخّ حُزٞحرش.. هخى٢ٗ ؿٞػ٢ ا٠ُ ٤ٓيحٕ حُوِؼش حُوخٍؿ٢      

طًَظٚ ٓظَحؿؼخً َٓص .. أٍىص إٔ أهٍٞ ُٚ ٤ٗجخً .. ٢َٜٗٗ أكي حُؼٌَٔ

هلن هِز٢ !. طٞهق.. أٗض ٣خ ٌٛح: ٓٔؼض ٛٞطخً ٣ظزؼ٢٘.. طٞهلض ..ٓزظؼيحً 

ٌٚ ٣وٍٞ ٢ُ.. ٝأٗخ أٓظي٣َ أٗض ٖٓٔ : حهظَد ٝهخٍ ". طٞهق: "ٗو

ُِٛص ٍأ٢ٓ  .!ُوي ػَكظي رـطخثي ..هَؿٞح ٖٓ َٓحى٣ذ حُوِؼش

ٍَ ُٚ رؤ٢ٗ ؿخثغ. َٛ ط٣َي حُيهٍٞ؟: رخ٣٩ـخد هخٍ ٢ُ  .. ً٘ض أٝى إٔ أهٞ

حُٔل٤طش رخُوِؼش حُٔخكش .. ػزَص حُزٞحرش!. ٣ٌٔ٘ي حُيهٍٞ: ٌُ٘ٚ ًٍَ

أػخى٢ٗ ٓ٘ظَ ًُي حُز٘خء حٌُز٤َ ا٠ُ .. َٓص ر٤ْٜ٘.. طؼؾ رخُ٘خّ ٝحُو٤ٍٞ

ه٘ؼ٣ََس طظوَِ .. ًُي ح٤ُّٞ ح١ٌُ هخى٢ٗ ك٤ٚ حُؼٌَٔ ا٠ُ حُظِٔش

ػ٤٘خ١ طظؤَٓ ًُي ..ؿؼ٤خٕ ٣ؼزغ رؤٓؼخث٢ .. حكظ٤ٔض رَىحث٢.. ػظخ٢ٓ

ٌٍ ٣ؼٜق رَأ٢ٓ.. حُط٣َن ح١ٌُ هخى٢ٗٝ ٓ٘ٚ ٣و٢ ا٠ُ ػَكُض ١َ.. ُىٝح

هخٗق ٣٘ظَ ا٢َُّ  ..ٛٞص أػَكٚ.. أٗلخٍ ٣ولٕٞ ريحهِٜخ.. طِي حُوخػش

.. ٛ٘يحٓٚ َٓطذ. ُوي أهِوظ٢٘؟.. أ٣ٖ ً٘ض:كَى ًٍحػ٤ٚ حكظ٢٘٘٠، رؼطق

  حُلخى   أٗلٚ ..  طٍٞىحً    رَ٘طٚ   ُٝحىص.. ٌٗد ًه٘ٚ.. ٍحثلش حُٜٔض طلظ٢٘٣ٞ

    . حُٔ٘خػَ   ٟٞء   طلض   ٍأ٣ظٚ   ًٔخ   ظَ   ح١ٌُ 

هخٍ .. ٛؼي ر٢ ػزَ ٬ُْٓ ا٠ُ أىٝحٍ ُػــ٤ِخ.. ك٢ حُٔٔخء أهَؿ٢٘ هخٗق  

.. ٝػخ٠ٗ حُ٘خّ ٖٓ ظِْ هز٤ق.. ُوي ػخ٤ٗض ٣خ ٍك٤و٢: ٢ُ ٝهي أٓٔي رٌل٢

٢ٌُ٘ ػ٠ِ ٣و٤ٖ . ٫ٝ ٓخًح ٝؿيص؟. ؟:٫ أػَف أ٣ٖ ًٛزض ح٣٧خّ حُٔخ٤ٟش

 كوي ؿ٤َطٜخ حُٕٔ٘ٞ  ٝحُلَٝدٌ .. ٖٓ أٗي ُٖ طؼَف ٌٛٙ حُٔي٣٘ش

: ػْ طخرغ كي٣ؼٚ.. ٛٔض ٝٗلٖ ٜٗؼي ك٢ ٬ُْٓ ٫ط٘ظ٢ٜ. حُٔظ٬كوش

١ِٝذ .. ُوي ٗخه٘ظٚ ر٘ؤٗي. ٬ُِّٔ ػ٠ِ ىحػ٢ حُيػخس ٓؤٛطلزي

ُِْٔ . ٍإ٣ظي ً٘ض أٓٔغ ٛٞطٚ حُٔظيحهَ رٞهغ أهيحٓ٘خ ػ٠ِ ىٍؿخص حُ

ٌُ٘ٚ .. ُْ ٣ٌٖ ٢ٜ٘ٔ٣ ٓخ ٣وُٞٚ.. حُلـ١َ ح١ٌُ ٣ظِٟٞ ر٘خ ًلِِٕٝ ػ٬ٔم

ُّْ أ٢ٓ ٝٗـ ًَدَٛ ْٞ ػ٤ِٜٖ    طي٢ُ٘ حُظل٤ٌَ ك٢ ٣َ١ن  .. ٖٓ ٣٘ـ٢ِ٘  ـَـ

 . أٍؿؤص رغ ٢ٓٞٔٛ ٌٝٗٞح١  .. 
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ٓٔؼض .. حرظٔخٓش ػ٠٣َش ػ٠ِ ٝؿٜٚ.. ٣ـِْ ٍؿَ ك٢ هخػش ٝػ٤َس 

ظُٜخ ًٔخ أٗخٍ ػ٢ِ هخٗق هزَ  ٛٞطٚ ٝٛٞ ٣ٔي ٣يٙ ُٜٔخكلظ٘خ هَزَِّ

 ػَكض ٖٓ هخٗق رؤٗي ١خُذ ٗـ٤ذ ٌُُي حُٔئٖٓ: ٝٛٞ ٣وٍٞ..ىهُٞ٘خ

ٓظؼَٔ ػ٠ِ .. ٝأٗض ح٤ُّٞ ٖٓ ٍؿخٍ ٫ٞٓٗخ حُِٔي ح٧ؿَ.. ٛؼٜؼش

ً ٓؼ٘خ.. حُظل٤َٜ حُؼ٢ِٔ ٝٓظِظلن ري٢ٍٓٝ ك٢ .. ٤ٌٕٓٝٞ هخٗق ىٝٓخ

ػيص ُظوز٤َ ٣يٙ هز٤َ .. ٬ًّ ًؼ٤َ هخُٚ ىحػ٢ حُيػخس. حُـخٓغ حُزَح٢ٗ

  .حَٜٗحك٘خ

َْ أهَٟ كظ٠ ً٘خ ك٢ حُٔخكخص حُٔل٤طش    ٍَ .. ٛز٢ ر٢ ٬ُٓ َُ ؿٞح ٙ أ٤ٓ

ٝف ٍُ  َٕ َٟٗ ٓزخ٢َٗ حُوِؼش حُٔظيحهِش طلَض .. ٣ُــ٢٘٣َ حُٔٔـَي حُزَح٢ٗ.. ىٝ

٘ــَـخ حُؤَ ٤ٜٓزخً  ٣طَ ٖٓ .. ٛٞ ح٧هيّ ر٤ٖ ٓزخ٢ٗ حُيٍُّٝ ح٧هَٟ: هخٍ.. َٓ

ٍٕ ٓظِٜش.. حُ٘خك٤ش حُوِل٤ش ػ٠ِ ٝحٍى ٓل٤ن   ٣ظٌٕٞ حُٔز٠٘ ٖٓ ػيس ٓزخ

  ٝطزٖ ..  حُ٘ٞٗش   كزٞد   ٓوخُٕ   ػ٠ِ ك٢ ١ٞحروٚ حُي٤ٗخ   ٣ٝلظ١ٞ ..  رزؼ٠ٜخ 

  ٌُٖٔ   ٝػ٘خرَ   ٬ُِٔف   ٝٓوخُٕ ..  ٝحُزٜخثْ   حُٔٞح٢ٗ   ٍُٝحثذ ..  حُو٤ٍٞ 

  .  ح٧ثٔش   ٌٖٓ   أػ٬ٙ   ٝك٢ ..  ىحه٢ِ   ٝٓٔـي ..  حُطؼخّ   ٝٓوخرِ ..  حُؼٌَٔ 

٣وظَٜ حُل٠ٍٞ .. أؿِْ ا٠ُ كِوخص حُيٍّ ك٢ حُٔٔـي حُزَح٢ٗ    

ك٢ اكيٟ ح٤ُِخ٢ُ هخٍ ٢ُ .. ٖٓ ١خُز٢ حُؼِْ ٓغ ُىػخس حٌُٔٛذ ػ٠ِ هِش

ً٘ض ٓظ٤ٜزخً ُظِي .. هخٗق رؤٕ ٫ٞٓٗخ حُِٔي ح٧ؿَ ٤ٓل٠َ ح٤ُِِش حُيٍّ

  .حُِلظخص ٝٗلٖ ٗ٘ظظَ ظٍٜٞٙ

كظزؼ٘خٙ .. ٓـي ىحػ٢ حُيػخس ػ٠ِ ح٧ٍٝ.. ػَ٘يٓخ ىهَ ٫ٞٓٗخ    

ؿِْ .. ٓ٘خ كَىحً كَىحً ٝأهٌ ٣ٔٔق ػ٠ِ ٍإٝ.. أَٓٗخ رَكغ ؿزخٛ٘خ.. ؿ٤ٔؼخً 

ََّ ر٘ظَٙ ػ٠ِ ػ٤ٕٞ حُـ٤ٔغ.. ك٢ ٢ًَٓ أُػي ُٚ ٢ٛ حَُٔس ح٠ُٝ٧ .. ٓ

.. ٣٘زٚ ًُي حُ٘خد ح١ٌُ ًخٕ حُٔؼِْ ٣ٔظ٤٠لٚ ك٢ ىحٍٙ..حُظ٢ أٍحٙ ك٤ٜخ

  ٝهخٍ ..  حُظ٤٘غ   كوٚ   ك٢   حُ٘ؼٔخٕ   ك٤٘لش   أر٢   ٓوظَٜ   ك٢   ٣وَأ     حُِٔي   أهٌ 

ـٚحُِـ   ًًَ   رؼي  ُٚ   ػ٠ِ   ٝح٬ُٜس   ٝؿَ   ػِ   ـَـّ ْٞ ــــ ُٓ   ٝح٢ُٛٞ   ح٣ٌَُْ   ٍَ

  :  ح١٧ٜخٍ   ٝح٧ثٔش 

حُلٔيهلل حُٔظؼخٍ ػٖ إٔ ٣ٌٕٞ ُؼٞحهذ حُؼوٍٞ ٝح٧كٌخٍ ٓطخٍ ك٢ آكخم " 

ػظٔظٚ حُٔظـَِ ػٖ إٔ طؼزَ ٓوظِلخص ح٧ُٖٔ ٝحُِـخص ػٖ ً٘ٚ ٛلظٚ 

ٚ ٝهِوٚ ح١ٌُ ػـِ ػٖ حُٔظويّ ػٖ حُٜلش ٝٗل٤ٜخ ح٬ُثو٤ٖ ربريحػ
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اىٍحًٚ حُؼوَ حُٔخ٢ٓ ػ٠ِ أر٘خء ؿ٘ٔٚ رَ٘ف ٓزوٚ كٜٞ ح١ٌُ ٜٗٞ 

.. ٓظِٔٔخ ًُي ؿ٤٘ظٚ أٓٞحؽ حُل٤َس كـَم ك٢ ط٤خٍٛخ ٝؿٌرظٚ ٣ي حُؼـِ

ـٚ رٜيح٣ظٚ  أٓخ رؼي أ٣ٜخ ح٧هٞحٕ  حٍؿؼٞح ك٢ ح٬ٌُ٘ٔص ا٠ُ ٖٓ ؿؼِٚ حُِــَـّ

ََ ًل٤َ، كبٕ حُظخَٛ ٝحُزخ١ٖ ًخَُٝف ٝحُـٔي اًح حؿظٔؼظخ، حٗويكض  ه٤

حُلٞحثي، ٝػَكض حُٔوخٛي، ٝأىًٍض حُ٘لّٞ رظ٢ٓٞ حُلٞحّ ٓخ ك٢ حُؼِْ 

ٖٓ حُزيحثغ، كخٓظيُض رٞؿٞى حُٜ٘ؼش ػ٠ِ ٓؼَكش حُٜخٗغ، كٌٍٝح ظخَٛ 

ْٝ رزخ١ٖ ىٕٝ  ـَٚ طؼخ٠ُ رظخَٛ ىٕٝ رخ١ٖ أَ ح٩ػْ ٝرخ١٘ٚ، كٖٔ َػــزَــَي حُِــَـّ

ٖ ٣ؼزُـــُيُٙ ػ٠ِ كَ  َٔ ََّ ًِٔش طل٤ُي ٓؼخ٤َٜٗخ، ظخَٛ، كٜٞ ً ف؛ ٧ٕ ًــُــ َْ ــ

، ٫ٝ ط٘ظ٢ٜ ا٠ُ حُـخ٣ش ك٤ٜخ حُظ٢ هٜٜ٘خًْ ربػخىس حُوٍٞ ك٢ ر٤خٕ طؤ٣ِٜٝخ

ٝحٗظَٝح ، أ٣ٜخ ح٧هٞحٕ ٛزٞح حُوَحثق ٝٛلٞٛخ ٝحٛوِٞح ح٧كٌخٍ ٝأؿِٞٛخ

رؼ٤ٖ حُز٤َٜس ا٠ُ ٌٛٙ حُوِوش حُـٔٔخ٤ٗش حُي٤ٗش ٝٓخ َٟٓ ك٤ٜخ ٝكلع 

 ."حُؼ٘خ٣ش ح٤ُٜ٩ش ػ٤ِٜخ ٝؿٞىٛخ ٖٓ 

ُٞ رٌِٔخطٚ حُـ٣َِس ػ٤ِ٘خ ا٠ُ ٝهض ٓظؤهَ ٖٓ طِي ح٤ُِِش    ََّ ٣َل٤ .. حٓظٔ

ك٢ ًُي حُيٍّ ً٘ض أطؤَٓ ٫ٞٓٗخ .. ًٝخٕ ًُي أٍٝ ىٍّ حك٠َٙ ُٚ

أّ إٔ ح٤١٬ُٖٔ ! ٝأٗخ أكيع ٗل٢ٔ ػٖ أ١ اُٚ ٣ظليع ٣ٝيػٞ؟.. ح٧ؿَ

 . َكٜخٝحُِٔٞى ٝح٧ثٔش ُْٜ آُٜش ٣وخطِٕٞ ٖٓ أؿِٜخ ٫ ٗؼ

رؼي حٗظٜخء حُيٍّ ًََِّق ٫ٞٓٗخ ىحػ٢ حُيػخس رظ٤ٌَ٘ ؿٔخػخص ٖٓ ر٤ٖ    

حُيػخس ُظ٘ظ٤ْ ٝاُوخء ىٍّٝ ٌٓٛذ أَٛ حُز٤ض رخُـخٓغ حٌُز٤َ ػ٠ِ 

ًٔخ أَٓ رظـ٤ِٜ ٌٖٓ ك٢ أكي ُىٍٝ حُوِؼش ٌُٖٔ ١خُز٢ حُؼِْ .. حُؼخٓش

ــ٘ـْـَؼــخء ُظؼِْ ٓزخىة حُظ٤٘غ ٝػِٞٓٚ َٛ   .حُوخى٤ٖٓ ٖٓ هخٍؽ 

ىحػ٢ حُيػخس ٝٛٞ ح٤ِ٠ُغ ك٢ حُؼِّٞ حُي٤٘٣ش ٝأَٓحٍ حُيػٞس   

ًِق ػ٘ٚ ٗوزخء ك٢ ؿ٤ٔغ ٗٞحك٢ ؿ٣َِس ح٤ُٖٔ ٣ـظٔؼٕٞ .. ح٩ٓٔخػ٤ِ٤ش

٫ٝ طٔ٘ق ح٩ؿخُس ُِيحٍّ ا٫َّ رؼي إٔ ٣ٌٕٞ هي أهٌ ػٖ ىحػ٢ .. ٣ٞ٘ٓخً 

ٍَ ح٤ُٜ٩ش حُُؼــ٤ِخ  ٝػِْ حُظخَٛ ٝحُزخ١ٖ ٝٓ٘طٞم حَُُٓٞ.. حُيػخس ح٧َٓح

  ..  ٝح٧ٍهخّ

٢ِٜٗ ك٢ .. ر٤ٖ ٤ُِش ٝأهَٟ ٤ٔ٣َ ر٢ هخٗق ك٢ ٓخكخص حُوِؼش   

٣وٍٞ ٢ُ .. ٣ليػ٢٘ ػٖ كظٞكخص ٫ٞٓٗخ حُِٔي ح٧ؿَ.. ٓٔـيٛخ حُزَح٢ٗ

ــ٘ـْـَؼــخء: َٛ ٌُ٘ٚ ٫ ٣ِحٍ حُيحػ٢ .. ٌٌٛح أٛزلض ٛلظٚ ٌٓ٘ ىهُٞٚ 



 

 177 

ٓخً رؼي ٣ّٞ. ٌُِٔٛذ حُلخ٢ٔ١ ر٤ٖ رِيحٕ ؿ٣َِس ح٤ُٖٔ ْٞ .. ًُ٘ض أطـ٤َ ٣ــَـ

ٖ   ٓ٘خًٍش   ػ٠ِ ..  ٔؼٚ ٣لؼ٢٘ ػ٠ِ ح٬ٌُّأٓ ٓخً    ٓؤ٢ُ٘ ..  ك٢ُٞ   َٓ ْٞ   إ   ٣ــَـ

  هِض ..  حرظٔٔض ..  ٛؼٜؼش   حُٔؼِْ   ىحٍ   ػ٠ِ   ٝح١ٔؤٗ٘ض   أ٢ٓ   هخرِض   هي   ً٘ض 

س   ُٚ  ََ   :  طو٘و٢٘   ٝحَُؼز

ْٝ  ..  أكيحً    أؿي   ُْ  -  ََ    ٌٌٛح   أَ   !. ٢ُ   ُهــ٤ِّــ

  !. ًُي ؟  ٤ًق  - 

ٍُ  ..  آهَٕٝ   ٣ٌٔ٘ٚ   ر٤ظُ٘خ  -    . ٜٓـٍٞ   حُٔؼِْ   ٝىح

  . حُـ٤َحٕ؟   طٔؤٍ   أُْ  - 

  !. أٓؤٍ   ُْ  - 

  . ُٔخًح؟  - 

  !. ًٔؼظٞٙ   ٣ؼخ٢ِ٘ٗٞٓ   حُ٘خّ  - 

  !. طـ٣ُِِٚ؟   ٫   ُٔخًح ..  رخُلؼَ ٓؼظٞٛخً    ٣ظ٘ي   حُ٘ؼَ   رٌٜح   ٣َحى   َٖٓ  - 

  !. ٝٛٞ ٣ول٢٘٤ ٖٓ ٓل٤ط٢   رؤٓخٕ   أٗؼَ  - 

ــؼخً    اًح ٓؤػ٤٘ي ٌٝٓ٘ٛذ  -  َّ ُوي طلَٔ٘ض    . ٗزلغ  َٓ ك٬ هَٞف ػ٤ِي ح٤ُٞ

َٖٓ ًخٕ ك٢ حُظِٔش كويٝح ػوُْٜٞ رؼي هَٝؿْٜ.. ًؼ٤َحً   ُٞ ٝحُزؼٞ  ..رؼ

ٌَ ه١ٞ.. ٣وخف ٓوخُطش حُ٘خّ ٓؼِي ٝا٣ٔخٗي رخهلل ٣ٔخٗيى .. أٗض ٍؿ

ِم ُىػخس .. ؼٞى ٓؼخً ٝٗ.. ٓ٘وَؽ ٓؼخً  ََ ٝأٗض ٖٓ ح٤ُّٞ ٓظٌٛذ ٓغ كِ

 .حٌُٔٛذ ا٠ُ كِوخص حُيٍّ

ٛٞ حُ٘ي ٖٓ ًَ ٢ٗء ٣ئػغ .. ًيص أهٍٞ ُٚ إٔ ٫ ا٣ٔخٕ ٢ُ ر٢٘ء

 :٢ٌُ٘ هِض ُٚ.. ػو٢ِ

 ٓظٌٛذ ٓؼ٢ ٝٓخًح ٓ٘وٍٞ ُْٜ؟  - 

طي   ُوي ..  ٝهخىحً    ًٛ٘خً    طلَٔ   أٗض  -  َْ   ح٤ُّٞ   ك٤ٚ   أٗض   ٝٓخ ..  حُظِٔش   ك٢   َهــِزــ

  ٫   حُي٤ٗخ   إٔ   حػِْ ..  ٛؼٜؼش   أَٓس   ػٖ   ٝٗٔؤٍ   أٓي   ٝٓ٘ـي ..  ٤ٍِٓٝ 

 .ٝأٗض ح٤ُّٞ طظِٝى ُظٌٖ أكي حُيػخس. . كخٍ   ػ٠ِ   طيّٝ 

  . ٝح٧ُٞحٕ   حُِهخٍف   ٗوٖٝ   حٌُِٔخص   ٍْٓ   ٢ٛ   ٛ٘ؼظ٢   ٌُٖ  - 

  . أك٠َ   ُِيػٞس   أٗضَ   - 

  . ح٧ُٞحٕ ٝحُوط١ٞ   ٓغ   ا٫   ٗل٢ٔ   أٍٟ   ٫  - 

ُٕ    ٤ًق   ٓؤٍٟ  -    . ح٧َٓ   ٣ٌٞ
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 .ك٬ طظ٢ًَ٘.  . رخ٧ٓخٕ   ٓؼي   أٗؼَ  - 

  . ٝطلزٜخ   حُل٤خس   طٞحؿٚ   ػٜيى   ٓخ٢ٟ   ا٠ُ   طؼٞىَ    إٔ   ػ٤ِي    - 

أٓؤٍ ٗل٢ٔ َٛ ً٘ض ه٣ٞخً ًٔخ .. ٫ أٍٟ ًُي حُٔخ٢ٟ.. ٓخ٢ٟ ػٜي١

َٛ ًخٗض ك٢ .. أ٣ٖ ًٛزض هٞط٢ طِي. ٓخ أىٍحٙ رٔخ٢ٟ ػٜي١؟. ٣وٍٞ؟

ًَد.. هَُر٢ ٖٓ أ٢ٓ ْٞ أّ ك٢ طِي حُلظَس .. هؼطخد.. ُٝؿظٚ.. حُٔؼِْ.. ٗــَـ

ـٚ ٖٓ أػخىط٢٘ ٗوٜخً .. حُظ٢ ً٘ض ٝك٤يحً ك٢ حُلخٗٞص  أّ إٔ ظِٔش حُِــَـّ

  آهَ؟

    

  

ـٗ ٚجُغ ِذٌِٕح   :اٌٍــَـّ

 
ــ٘ـْـَؼــخء ريص ٓولَسً ٖٓ حُل٤خس   َٛ ٛخ طوُق .. أٓٞحهٜخ ..ٗٞحٍُع  ٍُ ْٝ ُى

ََّ ٢ٗء رٌَ٘ ٓوظِق. ٛخٓظش هخٍ إٔ ػ٢ِ .. أ٤َٓ رـٞحٍ هخٗق أٍٟ ًــُــ

َُٓص .. هِز٢ ٣ولن ُ٘ظَحص حُ٘خّ ٝطؼ٤ِوخطْٜ.. إٔ أكٌَ ىٝٓخ رؤَٓ ؿي٣ي

.. أهزَطٚ رؤ٢ٗ ٓؤ٣ٍٚ كخَٗٞص حُٔؼِْ ٓوَرخً .. رٚ ا٠ُ ٓٞم حٍُٞحه٤ٖ

..  حُٔؼِْ   ػٖ   ٣ٔؤُٚ ..  ا٤ُٚ   ٣ظليعَ    إٔ   ػ٤ِٚ   ط٤٘ٔضُ  ..  حُـِق   ًُٝي حُـخٍ

  ُٚ   طٌٕٞ   هي ..  حُلخٗٞص   ػٖ ..  -ُْٝ ٣ؼَك٢٘  أٗخ   ٛٞ   ح١ٌُ  -  ٝٓٔخػيٙ 

ْٝ    حُٔؼِْ   أَُٓس   ر٤َٜٔ   ٓؼَكش    .  أ٢ٓ   أَ

ًخٕ ًُي حُـخٍ ُط٤لخ ..ٝ ٍك٤و٢ كظ٠ ٣ظليع ا٤ُٚ .. ٝهلُض رخُوَد ٓ٘ٚ 

هخٍ رؤٗٚ ك٣ِٖ ػ٠ِ ٓوظَ ٛؼٜؼش .. رؤٗٚ ُرٕٞظ٘خً .. ك٢ ٬ًٓٚ

ٙ    ..ٌٓ٘ ٤ٖ٘ٓ.. ٝحهظلخء ٓٔخػيٙ َُ ََ حُلخٗٞص ٝٛٞ ٓوَد ٣ًٌ ٝإٔ ٓ٘ظ

ــ٘ـْـَؼــخء .. رلٞحؿغ حُِٖٓ ػ٠ِ حُٔي٣٘ش َٛ ٝهخٍ رؤٗٚ كَ ٝأَٓطٚ هخٍؽ 

ٝك٤ٖ ٣ؼٞى ٫ ٣ٔٔغ .. ك٤ٖ ىهٍٞ هزخثَ أكي ح٧ثٔش.. ك٢ كظَحص ٓظؼخهزش

ٝح ٓغ ٖٓ كَ هخٍؽ .. ػٖ طِي ح٧َٓس ٤ٗجخً  َّ ٣ٝظٖ رؤْٜٗ ٍرٔخ ك

ــ٘ـْـَؼــخء ُْٝ ٣ؼٞىٝح ْٝ أْٜٗ طؼَٟٞح ُِوظَ .. َٛ  .أَ

ٌّ رخ٤٠ُخع ٣ؼخٝى٢ٗ    .. ط٢ٜ٘ٔ طِي حُـَكش حُظ٢ هِق حُلخٗٞص.. اكٔخ

ـش ر٤٘تٍ .. ُْ أػي أػَف حٌُٔخٕ ْٝ طِي ح٧ُهــَـّ ٍأ٣ُض ٓ٘خٍس ٓٔـي .. أَ

ل٢ حُلٞح٤ٗض َٛ ُْ ٖٓ  طًٌَصُ .. حُٔٞم ر٤ٖ  ًُي ح٤ُّٞ ح١ٌُ ػخى ك٤ٚ حُٔؼِ
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 ً ؽَ    ،حٛطلز٢٘ ا٠ُ حُٔٔـي ٠ِٛ .. حُوِؼش ٓظـٜٔخ َُ   حٗلَؿض   ٝهي   ُ٘و

 ٙ َُ كطَس   حُٔٔؤُش   إٔ   أّ ..  ؟  أٗخ ٣٩ٔخٕ ًٔخ ًخٕ حُٔؼِْ  أكظخؽُ    َٛ ..  أٓخ٣ٍ

ٌُٚ   ٓخ   أٓظِيُ    ٫   ٝأٗخ ..  ًٔخ طوٍٞ أ٢ٓ   .  ؿ١َ٤؟   ٣ٔظِ

هخم ر٤ظ٘خ.. ٓٔي هخٗق ر٤ي١ ٓٞح٤ٓخً أ      ُُ ًخٕ رخرُــٚ .. َٓص رٚ اُِـَـ٠ 

٢ ٗل٢ٔ رز٤ٜٚ أَٓ.. ٓلظٞكخً  ٘ــِـّ َٓ
ٝىس ٓلخ٢ِٛ ٝأٗخ أُ َُ .. ٗؼَص رزُ

ٍُ ١ََى هٞك٢ ــَٚ .. طويّ هخٗق.. ًيص أطؼؼَ .!َٛ ٓظظَٜ أ٢ٓ؟.. أكخٝ ٝؿَّ

 ٍٍ َٞ ٓيهَ حُز٤ض ٝرٍٜٞص ػخ ٚ ٗل َٔ   :ك

________________ 

 
ُْ ٛ٘خى٣وٜخ حُظ٢ .. خ  كلٚ ٝؿَى ٓلظ٣ٞخص أٍرغ هخػخصأًِٔ٘ ٝطْ هظ

أػزض حُللٚ ٝحُٔطخروش رؤٕ ٗٔزش هٔٔش ٝأٍرؼ٤ٖ رخُٔخثش ٖٓ ٓلظ٣ٞخطٜخ 

َُ .. ٝٓخ ٛٞ ٓٞؿٞى ػزخٍس ػٖ ٗٔن ٟٞث٢ .. ؿ٤َ ٓٞؿٞىس  ُْٝ ٣ظزنَّ ؿ٤

  .اهلخٍ ٝهظْ أرٞحرٜخ

ْٝ ٠ٓؾ .. ك٤ٖ ِٗظو٢ ر٤ٖ كظَحص حُؼَٔ َُ٘د حُ٘خ١ حُوخص طٌٕٞ أَ

ُلظخص حٜٗٔخًْٜ ٓٞح٬ًٛ    أَٛد  ٧ٓظَم.. ًِٔخط٘خ ٓٞٗخسً رخُوٞف

 .أكخٍٝ أًخُٜخ.. هَحءط٢ ُلٌخ٣ش ؿًٍٞ

 

 
ََ    ٣خ  -     !. ٣ٔٔؼ٢٘؟   َٖٓ   َٛ ..  حُز٤ض   أٛ

  .  أ٢ٓ   ط٘زُٚ    ٫   حُظ٢   حَُٔأس ٝؿٚ    أ١َ   

ََ    ٣َُ٣يُ    َٖٓ ..  َٓكزخً   -   ..  حُز٤ض؟   أٛ

  .  أٍىكض   ػْ ..  ٓٔظزَ٘سً    حَُٔأس   هخُظٜخ   

  .  طٔؤُٕٞ؟   ػٖٔ  - 

ك٤يس   حَٓأس   ػٖ  -  ُٖ    ًخٗض   َٝ   !. حُز٤ض   ٌٛح   ك٢   طٌٔ

  ٌٓ٘ٚ   ػٖٔ   ٗؼَفُ    ٫ٝ ..  أط٤٘خٙ ٜٓـٍٞحً ..٤ٖ٘ٓ   ٌٓ٘   ٌُٗٔ٘ٚ   ُٝٝؿ٢   أٗخ  - 

  . هزِ٘خ 

ََ ٤٘١ٖ ًِٔخطٜٔخ.. ح٤ٜٗخٍ ريحه٢ِٗؼَُص رٜٞص       .. ُْ أػي أُٓٔغ ؿ٤

رَ ٝٓخ ؿيٟٝ ح٧َٓ .. ٝٓخ ؿيٟٝ حُلي٣غ.. ٫ أى١ٍ ػٔخ ًخٗخ ٣ظليػخٕ
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َٖٓ ٗلذ حرظؼيُص .. َٛ ٓخ أٓٔؼٚ كو٤وش.. ح١ٌُ ٣زَ٘ رٚ هخٗق ك٢ ؿ٤خد 

طزؼ٢٘ أٓٔي ر٤ي١ ٖٓ ؿي٣ي ٬٣ْٓ .. َٓص ك٢ ٛٔض.. ػْٜ٘ هطٞحصٍ 

  :٣ويّ ٝحؿزخً هخٍ ًٖٔ ػ٤ِٚ إٔ .. ًل٢

  ٓؼِٔي   ىحٍ   ا٠ُ   ر٢   ط٢٠َٔ    ٝإٔ ..  طظ٘زغ ىٝٓخً رخ٧َٓ  إٔ   ػ٤ِي  - 

  . ٛؼٜؼش 

!.. ٫ أكي حُيحٍ ٜٓـٍٞ: ػْ ػخى، ٝهخٍ.. ٓخٍ ا٠ُ ٓ٘ؼطق حُ٘خٍع   

طويّ هخٗق ٣ٔؤُٚ كَ .. ظَٜ ٛز٢ ٖٓ رخد أكي حُٔ٘خٍُ حُٜـ٤َس

هخُض ُٚ  أٜٗخ ٫ .. حَٓأس هَؿض. ١َم أكي ح٧رٞحد حُٔـخٍٝس.. حُٜز٢

٢ٌُ٘٘ ٓٔؼض ػٖ أَٓس ًخٗض طٌٖٔ ًُي حُيحٍ أّ ٝحر٘ظٜخ .. طؼَف أكيحً 

ػْ ٛٔظض طظطِغ ك٢ ١َك٢ حُِهخم ٝػخىص .  ٣ٝوخٍ رؤٜٗٔخ حهظطلظخ

  ٬ًٜٓخ   حهظظٔض   ػْ .  ٓخكَطخ   رؤٜٗٔخ رؼي ٤ٖ٘ٓ    أهَٟ   أهزخٍحً    ٓٔؼض :  طوٍٞ

:     َّ   !.  ًخًرش   حُٔي٣٘ش   ٌٛٙ   ك٢   ح٧هزخٍ   ًــُــ

٤ٛٝلخص ٛز٤ش .. كو٢ ٝهغ أهيحٓ٘خ  ..ُْ ٣ٌٖ ر٤٘٘خ ٖٓ ٛٞص    

ََٔ ٓلَٔ كطزخً .. ٣ظ٬كوٕٞ حَٓأس أهَٟ طٔٞم .. حَٓأس طـَ هطخّ َؿ

٣زيٝ إٔ : هخٍ.. ٜٗخىف أكَحىحً ٛ٘خ ٝٛ٘خى.. ك٤َٔحً ٝهي حٓظطض أكَيٛخ

ٔش ٝػ٘خم َٜٗس هللا ٝإٔ كََٝد ح٧ث.. حُٔي٣٘ش أٛخرٜخ ٌَٗم ػ٤ٔن

ُْٝ ٣ؼي ٖٓ ٌٓخٜٗخ ا٫ ر٠ؼش ٗٔخء ٝػـِس .. ٣ٔؼٕٞ ىٝٓخً ٫ٓظزخكظٜخ

  .ٝؿٔٞع ٛز٤خٕ

ـٚ ٫ طٌٖٔ ك٢  رخ١ٖ .. رؼي إٔ ػيٗخ طؤًي ٢ُ أ٢٘ٗ ٝك٤ي ٝإٔ ظِٔش حُِــَـّ

طظَٛي٢ٗ .. رَ أٜٗخ طظول٠ ٛ٘خ ك٢ أُهش ٝىٍٝ حُٔي٣٘ش.. ح٧ٍٝ كلٔذ

ٌّ رخُلوي ٣ظِح٣ي.. ٖ ٓؼ٠ُْ٘ ٣ُؼي ُِيٓٞع ٓ.. أ٣٘ٔخ كِِض حٌٗلؤص .. اكٔخ

ًَد؟.. أكٌَ.. ػ٠ِ ٗل٢ٔ ْٞ َٕ أ٢ٓ ٝٗــَـ ٓخ كخثيس . أ٣ٖ ٣ٌٖٔ إٔ طٌٞ

ٝؿ٢ ٖٓ حُظِٔش ؟ َُ   !.  ه

٫ٝ .. ه٤٠ض ريحهَ حُوِؼش ػيس أَٜٗ ٫ أك٠َ كِوخص حُيٍّ     

٤ٔ٣َ ر٢ ك٢ حُٔخكش حُيحه٤ِش .. ٣ؤط٢ هخٗق ك٢ حُٔٔخء.. أهَؽ ٜٓ٘خ

هخٍ ٢ُ رؤٕ ٫ٞٓٗخ حُِٔي .. ٣ُليػ٢٘ ػٖ ٓؼخٍَى ىحٍص.. ؼش٧ٓٞحٍ حُوِ

حُ هزَ هَٝؿ٘خ ٖٓ حُظِٔش ََ ــ٘ـْـَؼــخء ٖٓ َك َٛ هي ..ح٧ؿَ ك٤ٖ طويّ ػ٠ِ 

رز٬ى ( ٛٞف)ىهَ ك٢ ٓؼًَش ٓغ حُِٔطخٕ أر٢ كخٗي ك٢ ٝحى١ 
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ــ٘ـْـَؼــخَء رؼي .. حُزُٔظخٕ َٛ ٝأٗٚ حهظخى أرخ كخٗي ٟٖٔ ح٧َٟٓ ا٠ُ 

َٞ ُىػخس ح٩ٓخٓش ح٣ُِي٣ش ٝأَٓحء ؿ٣َِس ح٤ُٖٔ  ..حٗظٜخٍٙ ػ٤ِٚ ٓخ ىكغ رؼ

ــِـَـ٤ْـِلـ٢  ُّٜ ــِش ٗـخف حُلز٢٘ ٛخكذ ُر٤ي ُِو٠خء ػ٠ِ حُ َٓ ا٠ُ َٓح

ــ٘ـْـَؼــخء ٓ٘ٚ َٛ ٫ٝ ٣ؼَف هخٗق رؤٗٚ ُْ   .هزَ إٔ ٣ِظلض ا٤ُْٜ.. ٝطو٤ِٚ 

 .أٝ أهزخٍ أثٔش حُيػٞحص.. ٣ؼي ٢ٜ٘ٔ٣ أرخ كخٗي

ٍَ    إ   ٝهخٍ.. ٕ إٔ أٍى ػ٤ًِٚ٘ض أطًَٚ ٣ليػ٢٘ ىٝ     ٫ٞٓٗخ   ىهٞ

ــ٘ـْـَؼــخء    ٓي٣٘ش   ٝؿؼِظٜخ   حُٔي٣٘ش   أٌٜٗض   ..ٓظظخ٤ُش  ُٔؼخٍى   ٜٗخ٣شً    ًخٕ ..  َٛ

  ..  ح٤ُٖٔ   ؿ٣َِس   رِيحٕ   ٠ُْ   ؿي٣يس   ُٞػزخص   ٣وط٢   ٝأٗٚ ..  ٓيَٓس 

ْٛ ك٢ .. ٞح٤ٌُُٜٚٝح حؿظٔغ ٫ٞٓٗخ هزَ ػيس أ٣خّ رُيػخطٚ ًٝزخٍ ٓ ٍَ ٤ُ٘خٝ

ٝكٔخ٣ش حُٔي٣٘ش ٖٓ حُِٔذ .. ٟٝغ هط٢ ُٔٞحَؿٜش طِي حُيػٞحص

ــ٘ـْـَؼــخء .. ٝحُٜ٘ذ َٜ ٌّ ػ٠ِ حُزيء رز٘خء ٍٓٞ ٣ُل٢٤ ر ٝأٗٚ ػخُ

َُٔػش ؿٔغ حُٔجٞٗش ح٬ُُٓش ٖٓ أكـخٍ ٝطزٖ.. ٣ٝلٜٜ٘خ .. ٝهي أَٓ ر

  .  حُؼَٔ   رٌُي   ُِزيء

..  حُوِؼش   ٖٓ   هَؿٞح   َٖٓ   ٓغ ١خػش َُؿزش ٍك٤و٢ هخٗق   هَؿضُ    أ٣خّ   رؼيَ     

  طٔزوْٜ ..  ٝٓؼخُْٜٝ رزٜخثْٜٔ    حُٔي٣٘ش   هخٍؽ   طظـٚ   حُ٘خّ   ؿٔٞعَ    ٧ٍٟ 

  ٌُِٔخٕ   ٓؼِ٘شً    ٝحُٔخكخص   حُ٘ٞحٍعَ    طـٞدُ    ٝحُطزٍٞ   ح٧رٞحم   كَهش 

  .  ُِٔ٘خًٍش   هََٝؿْٜ 

  رؼٞ   ٍٝإٓخء   ح٩ٓخٓش   ىػٞحص   أٛلخدُ    ًٝخٕ ..  ٓزخم   ك٢   حُٔي٣٘ش   ًخٗض

  ػ٠ِ   ُِِكق  حُوزخثَ   ْٛٔ   ٝٗلٌ   ًِٔظْٜ   ُـٔغ   ر٤ْٜ٘   ك٤ٔخ   ٣ظَحِٕٓٞ   حُز٬ى 

ــ٘ـْـَؼــخَء ٝطو٤ِٜٜخ  ـ٤َِل٢   ٖٓ   َٛ ُّٜ   .  حُ

طٜظِ .. ؤٛخ٣ُؾطَطلغ أٛٞحُص حُ٘ـخُش ر.. حُٔلُذ حُٔٞىحُء طـِن ح٧كن    

٣ـط٢ حُؼخِٕٓٞ .. طٜطَ ح٧ٓطخٍ رـِحٍس.. أٗـخٍ ح٧َػــْــَ ٣َُخف ٗي٣يس

.. ٓخ أٗـِٝٙ ٖٓ ٤١ٖ حٍُٔٞ حُط١َ رخَُل٤َٜ ٝحُـِٞى ٝكَٝع ح٧ٗـخٍ

ُّ رٔٞح٤ْٜٗ ٝىٝحرْٜ ٬ُكظٔخء رخُز٤ٞص ٝحُيٍُّٝ حُٔـخٍٝس  ٣لَ حُ٘خ

َُ  ٣وق    إ   ٓخ.. ٍُِٔٞ   .  ُِؼَٔ   ٤ٔغُ حُـ   ٣ؼٞىَ    كظ٠   حُٔط

.. ٫ٞٓٗخ ح٧ؿَ ًخٕ ٣طُٞف ٓ٘ـؼخً ك٢ ٓٞحهغ حُز٘خء ٛزخكخً ٝٓٔخءً  

ٍَ ٣٘ٔٞ رٌَ٘ ٓظظخرغ أ٤ُٗغ ك٢ ًُي حُٞهض إٔ ٫ٞٓٗخ ح٧ؿَ .. ٣َٟٝ حُٔٞ

ُْ طٔٞ ػ٬ػش أَٜٗ كظ٠ أٝٗي حُز٘خُء ػ٠ِ .. ٣ُِٔي ًُ٘ٞح ١خثِش
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َُ حٓظٌٔخٍ ه٬ع حُزٞحرخص.. ح٫ًظٔخٍ ــ٘ـْـَؼــخء.. ُْٝ ٣ظزنَّ ؿ٤ َٛ ُّ ا٠ُ    حُوخى

  .  حُٔي٣٘ش   روخَٛس   ٣ل٢٤   أر٠٤خً    كٜ٘خً    ٣َٟ 

َّ    ٫ٞٓٗخ   ىػخ      رخ٤ُِٜٖٔ   حٌُز٤َ   حُـخٓغ   حٓظ٨ ..  حٌَُ٘   ٬ُٜس   حُ٘خ

  ٫   رؤٕ  ك٤ْٜ   هطذ ..    حُٔل٤طش   ٝح٧ُهش   ٝحُ٘ٞحٍع   حُٔـخٍٝس   ٝٓخكخطٚ 

  .  حػظيحء   ١٧   ٓٔظؼي٣ٖ   ٣ٌٞٗٞح   إٔ   ٝػ٤ِْٜ ..  حٍُٔٞ   ػ٠ِ   ٣ؼظٔيٝح 

ٓخً رؼي ٣ّٞ ك٤ٖ أهَؽ ٓغ حُ٘خّ    ْٞ هخٍ ٢ُ رؼي .. هخٗق ًخٕ ٣َحهز٢٘ ٣ــَـ

ًٍَ: إٔ ُػيٗخ ٖٓ اكيٟ  ِٛٞحص حٌَُ٘ ْٞ ٌٝٛح أٗض .. ُوي طـ٤َص ٣خ َؿــ

ٝف طٞحهش ُِل٤خس َُ ُْ ُْ ٣ٌٖ ٣. رؼي ٓ٘خًٍظي ٝٓوخُطظي ُِ٘خّ طظَٜ ر ؼِ

ُػــْ أَٓ ٝأ٢ٗ  َْ رؤ٢ٗ ١ٞحٍ هَٝؿ٢ ً٘ض أرلغ ر٤ٖ حُـٔٞع ػ٠ِ رُــ

ٍَ    ًُي   إٔ   ٣ؼِْ   ٣ٌٖ   ُْ ..  ٓؤُٞف   ً٘ض أكظٖ ر٤ٖ حُٞؿٞٙ ػٖ ٝؿٚ   ٫   حُٔٞ

  . كيحه٢ِ ِٛحثْ..  ٫ٞٓٗخ   حٗظٜخٍحص   طؼ٢٘٤٘   ٫ٝ .. كيحه٢ِ أٓٞحٍ.. ٣ؼ٢٘٤٘ 

ــ٘ـْـَؼــخءُْ ٣َٜ حُظٜي٣ُي ح١ٌُ ًخٕ ٣و     َٛ  ُٕ ُْٝ طظَٜ .. ٘خٙ ٌٓخ

ََ أَٜٗ رؤْٜٗ ٣ؼيُّٕٝ ُِٜـّٞ  َُ حُوزخثَ حُظ٢ ًخٗض ح٧هزخٍ طَٜ هز ؿلخك

َٖٓ ٫كع رؤٕ .. ػ٠ِ حُٔي٣٘ش ٝحهظلخٜٓخ ٜٝٗزٜخ ِٝٓذ ٌٓخٜٗخ ٌُٖ ٛ٘خى 

ٝريأص ح٧ٓٞحُم .. أػيحَى حُـَرخء حُيحه٤ِٖ ا٠ُ ٛ٘ؼخء ريأ ٣ظِح٣ي

ُّ أْٜٗك٢ ح.. ٝحُٔخكخص طِىكْ رْٜ ..  حُؼخر٣َٖ   حُظـخٍ   ٖٓ   ُزيء ظٖ حُ٘خ

  ْٝ ْٝ  ..  حُٔظٔٞه٤ٖ   أَ ــ٘ـْـَؼــخء   هخٍؽَ    ظَٜص   ٓخ   ٣َٓؼخً  ..  حُلَف   ١ًٝ   أَ َٛ  

ُجي   إٔ   حُـ٤ٔغُ    ٤ُُيٍىَ  ..  حُِحكلش   حُوزخثَ   ؿٔٞعُ   ُٝ   ٓويٓش   ا٫   ْٛ   ٓخ   حُـَرخء   أ

  .  ػ٤ِٜخ   ٬ُٓظ٬٤ء   طيػْ ٖٓ هخٍؽ حُٔي٣٘ش

ـٚ، ٤ِٜٓخً ػ٠ِ .. هَؽ ٫ٞٓٗخ ح٧ؿَ ك٢ ُهطزش ه٤َٜس َي حُِــَـّ َٔ َك

ـؼــَـ٤٘خً ػ٠ِ ح٢ُٛٞ ٝح٧ثٔش ٖٓ آٍ حُز٤ض ُٓ ـٚ،  ٍ حُِــَـّ ْٞ ــــ ُٓ ٓؼِ٘خً .. ٍَ

ـٚ حُلخ٢ٔ١  َِشَ حُيػٞس ٤ٓ٧َ حُٔئ٤ٖ٘ٓ ح٩ٓخّ حُٔٔظَٜ٘ رخُِــَـّ َٛ ػْ   ..ٓٞح

ََ  حُـ٤ٔغ رظؼ٣ِِ حُزٞحرخص ح٧ٍرغ رلَُٓخٕ ٝٓ٘خس هظْ هطزظٚ رؤٕ أٓ
ٝكٔخ٣ش حٍُٔٞ ٖٓ .. ُٜي أ٣َّش ٓلخُٝش ُلَحٍ ٖٓ طِِٔٞح ا٠ُ ىحهَ حُٔي٣٘ش

َّ .. أ١َّ طَِٔ ٖٓ هخٍؽ حُٔي٣٘ش ُٖ ُـ٤ٔغ حٌُٔخٕ روظَ ًــُــ ٖ ٣ُؼِ َٓ  ََ َّ٤ٓٝ

ُ٘ي ا٠ُ .. حُىكٔض ه٬ُع كٔخ٣ش حٍُٔٞ رخُٔيحكؼ٤ٖ.. ؿ٣َذ ـُ ُع حُ َّٞ ط

َّ ؿ٣َذٓـ ٓؼظٔي٣ٖ ػ٠ِ .. ٔٞػخص ٣ـٞرٕٞ أُهش حُٔي٣٘ش رلؼخً ػٖ ًــُــ

رخء رخُيٍُّٝ ٝحُٔ٘خٍُ حُٜٔـٍٞس.. أَى٫ء ٖٓ حٌُٔخٕ ََ ـُ ُٞ حُ .. طلٜٖ رؼ
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ُـؤ .. ُٓلذ هِق حُو٤ٍٞ ٖٓ حٓظِْٔ.. طْ اٗؼخٍ ح٤َُ٘حٕ ك٢ رؼ٠ٜخ

يٍحٗٚ ـُ ُّ طِي .. رؼ٠ُْٜ ا٠ُ حُٔٔخؿي ٓؼظ٤ٜٖٔ ٓظل٤ٜٖ٘ ر طْ حهظلخ

ٌٍ ك٢ َٛٝكٜخ َٝٓٔحطٜخ ًرلخً ٝرَوَحً .. خؿيحُٔٔ َٖٓ رو٠ .. ٤ُيٍٝ هظخ أُهظ٤ي 

ــ٘ـْـَؼــخء.. ْٜٓ٘ ػ٠ِ ه٤ي حُل٤خس َٛ ــُ٘ي رْٜ ٌٓز٤ِٖ ك٢ ٗٞحٍع  ـُ .. ٓخٍ حُ

َّ .. ٤ُظؼع ٖٓ رو٢ ر٘لٔٚ ٍؿزش ك٢ ٓٔخػيس أ١َّ ٓظَِٔ طْ طـ٤ُٔؼْٜ أٓخ

ــ٘ـْـَؼــخء َٛ ..  حٍُٔٞ   أػخ٢ُ   ٖٓ   ؤ٬ٗثْٜر   هٌُفٝ ..  هُطؼض أ٣خى٣ْٜ.. أرٞحد 

ـٚ   كيٝىَ    ٣ظؼيٟ   ُٖٔ   ػزَس  ٍ   حُِــَـّ ْٞ ــــ ُٓ ََّ   .  حُلخ٢ٔ١   ح٤ُِٖٔٔٔ   ٝآخّ   ٝحُ

َٖٓ ػ٠ِ حٍُٔٞ ؿلخكَ حُٔلخ٣َٖٛ هخٍؽ      ُٕ حُيٍُّٝ ٝ ٌخ ُٓ ٍأٟ 

ٍَ .. حٍُٔٞ  حٍطلؼض أٛٞحُص ٓئ٢ًٗ حُٔٔخؿي .. ْٝٛ ٣ُٕٞٞ ح٧ىرخ

٤ُِٜٖٓ ػ٠ِ .. ٍحطٜخ حَُٔطلؼشٝحُـٞحٓغ ٖٓ ٓ٘خ ـٚ  رخرظٜخ٫طْٜ ا٠ُ حُِــَـّ

  ح٫ُٞءَ    ٓئًي٣ٖ ..  ح١٧ٜخٍ   ٝح٧ثٔش   ٝح٢ُٛٞ   حُ٘ل٤غ حُٜٔطل٠

ـٚ   ُِٔٔ٘ظَٜ    رخَُٜ٘   ح٧ؿَ   ٫ُٞٔٗخ   حُيػخءَ    َٓىى٣ٖ ..  حُلخ٢ٔ١   رخُِــَـّ

  .  حُٔز٤ٖ 

     

                                            * *  * 

ــ٘ـْـَؼــخَء حٓظوَحٍحً       َٛ ٝطِح٣ي .. ه٬ٍ أَٜٗ ُحىص أٟٝخُع 

ُّ ر٘خَء  ..ٝحُىَٛص طـخٍطُٜخ.. حُٔظَىىٕٝ ػ٤ِٜخ ٖٓ حُزخػش  ٝأػخى حُ٘خ

ٍَ ٓ٘ش .. ٝحًظظض ٓخكخُص أٓٞحهٜخ ٝأُهظٜخ.. ُىٍْٝٛ ٝٓ٘خُُْٜ ُظؼَٞى ه٬

  .حُٔ٘ش ا٠ُ ٓخ٢ٟ ػٜيٛخٜٝٗق 

َُّ هط٤زخً رخُـخٓغ حٌُز٤َ     ــَٚ .. ٛؼي ٫ٞٓٗخ ح٧ؿ ٓؼِ٘خً ٤ٗظَٚ حُظٞؿُّ

ٝؿٔغ .. ُٔلخٍرَش ُىػخس حُ٘وخم ُٝحٍػ٢ حُلظٖ ك٢ رُــِيحٕ ؿ٣َِس ح٤ُٖٔ

رِيحٕ ؿ٣َِس ح٤ُٖٔ ػ٠ِ ٜٗؾ حُيػٞس حُٔؼ٠ِ ٫ُٞٔٗخ أ٤َٓ حُٔئ٤ٖ٘ٓ 

ـٚ حُلخ٢ٔ١ ــَ ِٓ.. حُٔٔ٘ظَٜ رخُِــَـّ ُٓ َُّ ٤َ حُؼظَس حُطخَٛس ٝكل٤ي ٤ٓي حُ

ـٚ   كز٤ذ   .  حُِــَـّ

ــ٘ـْـَؼــخءَ  َٛ ً ُٚ ػ٠ِ  ََ ك٢ حُ٘خّ ػ٠ِ .. أهخّ حُِٔطخٕ أرخ كخٗي ٗخثزخ ٤ٔ٤ُ

ُٓ٘ش ٗز٤ٚ حُٜٔطل٠ ٝأثٔظٚ ح٧ه٤خٍ أَٛ  ٣َٗؼش ٍد حُؼزخى رخُُل٠٘ٔ ٝ

رخُٜيح٣ش ٤ُوَق أرٞ كخٗي كخٓيحً هلل ٓؼ٤٘خً ػ٠ِ ٓخ أٗؼْ ػ٤ِٚ .. حُٜيٟ

  .ٓظؼٜيحً ٫ُٞٔٗخ رخُطخػش ٝحُؼزخص.. ٝح٬ُٜف
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حٓظوَص أٟٝخُع حُٔي٣٘ش ٝأٗ٘ؤ ىحػ٢ حُيػخس ٓؤ٤ٗٞٓش حُ٘ٔن، ٖٓ ٓزؼش  

َّٔخم ٝأٗخ ػخْٜٓ٘ ٌُٛخ ػ٠ِ .. ُِٓٔض ُ٘خ اكيٟ هخػخص حُوِؼش.. ُٗ حُٔطِش ٗٞحك

ٝٗٞحكٌٛخ ح٧هَٟ حُٔوخرِش ػ٠ِ ُىٍٝ .. ٝحٍى ٓل٤ن ا٠ُ حَُ٘م ٜٓ٘خ

ـ ٟٝؼض كَح٢ٗ .. حٓظِٔض ٛ٘يٝهخً هخٙ ر٢ رٔلخط٤لٚ..ـ٘ـْـَؼــخءَٛ

ــز٢ُ٘   رـٞحٍٙ رل٤غُ  ـُ ََّ    أهل٢ ريحهِٚ..  ٓٞح١   ػٖٔ   ٣ل   أ٣ٍي   ٓخ   ًــُــ

  .  اهزخءٙ 

ٍَ    ٬ُٓٝث٢ ٗظُٞع       رخُِهخٍف   حُلٞح٢ٗ   ٝط٤٣ِٖ ..  حٌُظذ   ٗٔن   أػٔخ

  .  حُٔؼِْ   ىحٍ   ك٢   حُُلـَس   طِي   ط٘زُٚ    ٫   هخػش   ٢ٛ ..  حُِٔٞٗش   ٝحُ٘وٕٞ 

ػْ ٠ُٗؼٜخ ك٢ ٓـَ .. َٗطزُٜخ رؼي طٔـ٤ِٜخ.. ًظٌذ طِٜ٘خ رٌَ٘ ٓظِح٣ي   

أػؼَ ٣ٞٓخً ػ٠ِ ، أطٜلق ًظخرخً .. حُٔطِٞد ُٗٔوٜخ كٔذ ٓخ ٣ُطَُِذ ٓ٘خ

ــْ أكَكٚ ٣ُ٘زُٚ أَِٓٞد حُٔؼِْ ْٓ .. طؤِٓظٚ، رَ ٛٞ ٖٓ ٗٔن حُٔؼِْ.. ٍَ

 ٍُ ٍّ ٗؼَص رؤٕ .. َٖٓ حُظو٠ رؼ٣ِِ ٗؼٞ ٓخً رؼَي ٣ٞ ْٞ أهٌص ر٘ٔوٚ ٣ــَـ

حكظلظض رٌُي حٌُظخد  ..ٝإٔ ٍَٝكٚ روَُر٢ ٝأ٢٘ٗ ك٢ أٓخٕ..  حُٔؼِْ ر٤٘٘خ

ًخٗض  ..ٝك٢ َٓس طخ٤ُش ٝهغ ًظخٌد ٖٓ ٗٔو٢.. رؼي إٔ ٗٔوض ري٬٣ً ػ٘ٚ

ََ ٓظوٖ.. أهطخث٢ ًؼ٤َس  كو٢ ٓخ أر٢َٜٗ طِي حُٜٞحٖٓ ٝهي.. ٝأِٓٞر٢ ؿ٤

..  ٗٔو٢   ٖٓ   حٌُظخدَ    ًُي   إٔ   ُـ١َ٤   ُْ أكٜقْ .. ٨ٓطٜخ رخُ٘وٕٞ حُِٔٞٗش

  .   رٚ   رخ٫كظلخظ   أكٌَ   ُْٝ 

ًَد.. أًِٔض رٜـظ٢ رٍٞٛٞ أكي حٌُظذ     ْٞ طٜللظٚ .. ًٝخٕ رو٢ ٗــَـ

ؿ٤َ .. كِٔظٚ رؼ٤يحً  ..حٓظ٘٘وض ٍحثلش ٍٝهٚ أٓخّ ىٛ٘ش ٍٝك٢.. ٝحهلخً 

ٝهزَ إٔ أٗخّ ٓ٘طض ٛللخطٚ، كوَحطٚ، ًِٔخطٚ ُْ ٣ٌٖ . .ٜٓيم ٓخ أٗخ ك٤ٚ

ـ٢.. ٌُ٘ٚ حَُْٓ.. حُٔظٖ ٣ؼ٢٘٤٘   كظ٘ض ػٜ٘خ ر٤ٖ ٍْٓ ح٧كَف َػـِــَـّ

..  ٝؿَٜٜخ   أٓظل٠َ ..  كظُـ٤ز٢٘   أْٛٔ ..  ٍَٝكٜخ ..  ٍحثلظٜخ ..  أؿيٛخ 

  َػ٢َِّ    أرض ..  ٢ٛ   ٫ا   ٤ٗخّ   حٌَُ ..  رلًَظٜخ   حُوخػش   ط٨ٔ ..  ٗظَحطِٜخ ..  ٛٞطٜخ 

  . أٗخّ   إٔ 

َُ طِي ح٣٧خّ حُزؼ٤يس      ًخٗض  ..ك٤ٖ ًخٗض طو٢ ٌٛح حٌُظخد.. أطًٌ

طل٢٘ٔٔ رظلٞهٜخ ك٢ ٍْٓ كَٝكٜخ رٌَ٘ ؿ٤َٔ، ٫ هيٍس ٢ُ ػ٠ِ 

ٜخ رخُظلٞم.. ٓـخٍحطٜخ َٓ ََ .. ً٘ض أرلغ ػٖ ٣َ١وش أٓظـَ اكٔخ إٔ أػزّ
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ََ .. ُٜخ ػٖ ه٠ٞػ٢ ُٜخ ػيس .. َُْٓ كَف ٤ِٔٓ كخُٝض إٔ أطٞٛ

حُوَُٝؽ رلَف ٣٘زٚ .. إٔ أكخؿجَٜخ.. ٍٜٗٞ ٝطِي حُلٌَس ط٘ـ٢ِ٘

ٛخ َٞ ػِٔض ك٢ .. أطِلُض ػَ٘حِص ح٧ٍٝحم ٝحَُهٞم.. اكٔخ٢ٓ ٗل

َْ كَف .. حُلخٗٞص ٝأػ٘خء ٓٔخَٓط٢ ٢ٓ٧ ٍٍ حًظ٘لض ٍٓ ح َٞ ١ِ ٍّ رؼَي أ٣خ

َٕ ُٚ ُٝح٣خ كخىس ُلَك٢  ٝحهظَص.. رَ ٍٓٔظٚ رٌَ٘ َٕٓ.. ىٕٝ إٔ طٌٞ

ٍَ ٧ٗٔوٜخ ك٢ ًظخد ٙ   ػيسَ ٍٜٗٞ حٓظـَم ٢٘ٓ.. هٜخثَي ٗؼ ُُ ..  اٗـخ

  :  ٢ُ   هخُض ..  ُٜخ   هيٓظٚ ..  ٝط٣ِٜٞ٘خ   كٞح٤ٗٚ   ُهخٍف   ر٘وٖ   طل٘٘ض 

  .  ٌٛح؟   ٓخ  - 

  . حُزخٍكش   َٗٔوٚ   أًِٔض   ٗؼَ   ًظخدُ   - 

  !. ك٤ٚ؟   حُـي٣يُ    ٝٓخ  - 

  . ٝحك٢ٌٔ ..  طٜلل٤ٚ  - 

َٗي   رؤٕ   أػَفُ   -  ٢ُ٘٘   ٝحٍُٜٞ   ُِِهخٍف   ٗوٞ   . طيٛ

َْ    طٜلل٢  -  َْ    إٔ   كخُٝض   ُوي ..  كَٝكٚ   ٍٓ ــ ُٓ   . ٣٘زٜي   كَكخً    أٍ

  . ؿي٣ي   كَفٌ    ٌٛح  - 

ًَد   ٤ٔٓظٚ أ -  ْٞ ٣ٖ   أ٫ ..  ٗــَـ ََ   رخٗل٘خءحص   طٌِ٘ض   هي   أكَكٚ   ؿ٤ٔغَ    إٔ   ط

ٍ   هي   حُلَفَ    ًٝؤٕ   ٤ُٝ٘ش، ..  َٓٗش  َّٞ ََ    ٣٘زٚ   ٓخ   ا٠ُ   طل   ٛللش   ػ٠ِ   ىٝحث

  . كٔي   هخطْ ..  ػ٤َ٘٤ي   ىٝحثَ ..  ٝؿَٜي   ٣ُ٘زُٚ    ٓخ   ا٠ُ ..  حُٔخء 

ََ ُكَٔس ٖٓ طِي حُِلظش    ٍَ رَ٘س ٝؿٜٜخ أًؼ حرظٔٔض أظَٜص ٢ُ .. ُْ أ

ٌُٖ ٗظَطٜخ .. ُْ ط٘طن.. ٢ رخٓظ٘خٕٗظَص ا٠ُ ٝؿٜ.. ٓؼش كٜٔخ حُٜـ٤َ

ْؿٍي ُْ أرِؾ ىٍؿظَٚ ٖٓ ١ً هزَ َٝ ُْ أًٖ أػَف إٔ .. طِي أىهِض ٤ًخ٢ٗ ك٢ 

ًَد ا٠ُ اٗٔخٗش أهَٟ ْٞ ٍ ٗــَـ ِّٞ طليػ٢٘ ٢ٛٝ طظخرُغ .. طِي ح٧كََف هي طل

َّ    حُِهخٍفَ  ٗش   ٝحَُٓٞ َّٞ   ٢ٛٝ   طٜٔض   ػْ ..  ح٠ُٝ٧   حُٜللخص   ػ٠ِ   حُِٔ

  :  ا٢َُّ هخثِش   ٗظَص..  حٌُِٔخص   أكَف   ٍَْٓ    طظؤَٓ 

  .  أر٢؟   ٍآٙ   َٛ  - 

  ! ُي   ٌٛح ٍٓٔظٚ  - 

  ٣و٤ٖ؟   ػ٠ِ   أٗض   َٛ  - 

   !. ح٧كَف ط٘زٜي؟   طِي   أ٤ُٔض  - 

َلــ٤ِّـــَ   أٗض  -  ُٓ  .!  
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 -   َْ   . حُل٤َس؟  ُِٝ

 -   َُ   !.؟ َٓ   ح٧َٓ   أّ إٔ ك٢ .. طو٢ ٢ُ ًَ ٌٛح   إٔ   أ٣ُؼو

ى   ً٘ض     أٍُْٓ      ك٤ٖ   أ٢٘ٗ   ك٢   حَُٔ  -  َُ   .    أٓظل٠

  !. أكْٜ   ُْ  - 

  !. ٓظل٤ٜٖٔ ك٤ٖ طل٣ٌَٖ ٝك٤يس.. ػ٤ِي   ٫  - 

وِِش ك٢ .. ٌٓ٘ هيٓض ُٜخ طِي حُ٘ٔوش أكٔٔض رٜخ طظـ٤َ    ُٓ ٝإ ظِض 

ًخٗض طٔؤ٢َُ٘ ر٤ٖ ك٤َ٘ش .. كخكظض ػ٠ِ طِي حُٔٔخكش ر٤٘٘خ.. ح٬ٌُّ 

ٍُ حٓظوَحَؿٚ؟: ٝأهَٟ ً٘ض أُٟغ ُٜخ أؿٞرشً . َٛ ٖٓ كٍَف آهَ طلخٝ

ََ ٖٓ ٓؼ٠٘ ٓؼَ ٫ ٣ٞؿي : َٝ   .٣ظَ حٌُٔخٍ ؿخ٣ش ح٩ٗٔخٕ: طلظَٔ أًؼ

 ٌٍ ُْ ٝٗ٘وٖه٤خ ـ ُٓ ٢ٛٝ ٫ طِق ػ٢َِّ رؤٓجِش ً٘ض . آهَ ا٫َّ إٔ ٗظَ َٗ

َُٔض ٓ٘٘ـِشً رٔخ ر٤ٖ ٣ي٣ٜخ.. رَ طٌظل٢ رٔخ طٔٔؼٚ.. أط٠٘ٔ ُٞ طٌؼَ .. ُظٜ

ْٝ طظليع رخهظ٠خد ك٢ ٟٓٞٞع ٣وظَُد ه٬٤ًِ ٖٓ حُٔ٘خػَ ٤ُزظؼَي ًؼ٤َحً    .أَ

                                                *** 

 
أٍٟ ٓي٣٘شً ٖٓ ٗخكٌط٢ طظٔيى .. ٛخ أٗخ ح٤ُّٞ  ٝك٤يحً ك٢ ٤َُ حُوِؼشٝ   

ًَد ٝٛخٛٞ حُٔؼِْ ا٠ُ .. ري٫ٍ ًـخ٤ٗش أػ٤خٛخ حُٜزَ ْٞ ٝٛخ٢ٛ ٗــَـ

ك٤ٖ أكٖ ا٠ُ أ٤ْٗ .. طٔخَٓح٢ٗ ٍٝك٤ٖ رؼَي إٔ ًُ٘ض ٝك٤يحً .. ؿٞح١ٍ

  ..  ؿ١َ٤ ٫ أكي ٣َحٛٔخ .. أٗؼَ رؤ٢ٗ أكظ٠ٖ ٍٝك٤ٜٔخ.. حُظو٢ أكيٛٔخ

  .  حٌُز٤َ   حُز٘خء   ٌٛح   أٍؿخءَ    ـٞرخ٣ٕ 

َُّ  ..  حُلـَ   أًحٕ   ٓغ   أٛلٞ     ا٫ أٗخ    أؿط٤ظَْٜ،   ٣ظًَٕٞ   حُوِؼش   ك٢   ٖٓ   ًــُــ

ــ٘ـْـَؼــخُء ط٘ٔخُد أٓخ٢ٓ      ،  أطيػَ َٛ ٍَ اكيٟ حُ٘ٞحكٌ ك٤ُغ  ُْ ؿٞح أؿِ

َر٤ش حُٔظـٜٔش حُظ٢ طِي حُـزخٍ حُـ ..رٔآًٜٗخ ُٝىٍٝٛخ ُٝه٠َس رٔخط٤ٜ٘خ

ًَد ؿٔيحً .. طول٢ ٍٝحءٛخ حُـزخٍ حُؼخ٤ُش ْٞ ً ر٘ــَـ ُْ ٣ٞٓخ ك٤غ ػخى حُٔؼِ

  .ىٕٝ ٍٝف

    ٍٍ ك٤ٖ أٗظ٢ٜ ٖٓ ػ٢ِٔ أه٢٠ ٝهظ٢ ٝك٤يحً ك٢ ٗوٖ ُهخٍَف ٝٛٞ

أطلَى رٜيٝء رؼي ، ططَد ُٜخ ٍٝك٢.. ػ٠ِ ٍٝم أهل٤ٜخ ػٖٔ ك٢ُٞ

٣ٔؼُي٢ٗ .. ُش ؿ٤َ ٣ٞٓشحٌَُ ٣ظؼخِٕٓٞ ٓؼ٢ ًلخ. إٔ ٣٘خّ حُـ٤ٔغ ٬٤ًُ 

ػٖ اطوخ٢ٗ ، أٓٔغ طؼ٤ِوخطْٜ ك٢ُٞ.. ٫ٝ أٍٟ ك٢ ٗل٢ٔ ٓخ ٣وُٕٞٞ ،ًُي
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َُ ٗطَحً ٖٓ ح٤َُِ أكخ٢ً أٍٝحكخً .. ُؼ٢ِٔ ُٞ ٣وٍٞ رؤ٢ٗ .. أَٜٓــ ٝحُزؼ

ْٝ ٓٔلٍٞ، ٌٕٓٔٞ ٝك٣َن ٣ـِّ رؤ٢ٗ .. ٝآهَ ٣ظ٢٘٘  ٓـَى أرِٚ.. أَ

 .هز٤غ ٣ُٜٝ٘ق رظـ٘ز٢

٢٘ إٔ     ُّٔ َْ َػـِـ٢َّ أكُيْٛ ك٤خط٢ًخٕ ًَ ٓخ ٣ٜ كو٢ هخٗق حُٞك٤ي .. ٫ ٣وظل

ك٤ٖ ٣ؼُٞى .. ح١ٌُ أٗظظَ ػٞىطَٚ ٖٓ َٓحكوش ٫ٞٓٗخ ا٠ُ كَٝرٚ ٝٓؼخًٍٚ

ُْ ا٤ُٚ.. ٣ُُٔٔي ر٤ي١ أ٤َٓ ؿٞحٍٙ ًطلَ طخثٚ ً .. أؿِ  .ٝأهخف إٔ أكوَيٙ ٣ٞٓخ

ًُِلض ر٘ٔوٜخ      .. أ٣ٍُٚ ٓخ ٛ٘ؼض ػ٠ِ كٞح٢ٗ رؼٞ حٌُظذ حُظ٢ 

أكيػٚ ػٖ .. ٝٛللخص ٗوُ٘ض ػ٤ِٜخ ٍٛٞحً ُٝهخٍَف أكظلع رٜخ ُ٘ل٢ٔ

ٝك٢  ٍُ ًَد ٝهي أػخىح ا٠ُ  ْٞ ًظخد ٗٔوٚ حُٔؼِْ ٌٓ٘ ُٖٓ ٝآهَ ُ٘ــَـ

  :أكيػٚ ػٔخ أٗـِص ٖٓ ٗٔن حٌُظذ حُظ٢ أًِق ر٘ٔوٜخ.. ح٧َٓ

٧ر٢ كخطْ حَُح١ُ، ًٝظخد ( كَف ٝٓؼخ٤ٜٗخح٣ُِ٘ش ك٢ ح٧)ًظخُد 

 (أٓخّ حُظؤ٣َٝ)ُـؼلَ رٖ ٍٜٓ٘ٞ ح٤ُٖٔ ًٝظخد   (حَُٔحطذ ٝحُٔل٢٤)

ػ٠ِ ط٣ِٖٞ .. أظَ أػَٔ ٤ُخ٢َُ ٣ٞ١ِش.. ُِوخ٢ٟ أر٢ ك٤٘لش حُ٘ؼٔخٕ

رَ ٝأ٤َِّٓ .. حُلٞح٢ٗ ٝٗوٖ ٓخ أطو٤ِٚ ػ٠ِ حُِٝح٣خ ٝٛخك٢ حَُهٞم

َٞ حُـَٔ رؤُٞحٕ   .  ٓـخ٣َس   رؼ

خ أُلظٚ ٖٓ .. يػظٚ ٖٓ أ٢٘ٗ ُِِٓض  ٍْٓ حٌُِٔخصك    َّٔ ٝأ٢٘ٗ هَؿض ػ

ٝأًلخً .. كؤهٌص أٗوٖ ٝؿٞٛخً ؿ٤ِٔش.. ط٤٣ِٖ حٌُظذ ا٠ُ ٗوٖ حُِهخٍف

ً رؼي ٣ّٞ أهٌص طِي حُ٘وٕٞ طؤهٌ .. ػٜخك٤َ.. كَحٗخً .. ٝأًٍػخً  ٣ٞٓخ

ظُٕٞ حٌُظذ ُٓ َٕ حُٞؿٞٙ ٝح٧ًق .. ٓٔخكخٍص ٝأُٞحٗخً ػ٠ِ  كظ٠ إٔ ٗوٞ

  طؤ٣َٝ   ك٢   ٍٓخُش   ػَ٘س   اكيٟ "  ًظخد   ٗٔوض   ك٤ٖ   ًز٤َحً    ك٤ِحً    أهٌص

  .  ٍٜٓ٘ٞ   رٖ   ُـؼلَ "  حُ٘ٔخء   ٍٓٞس 

  :  هخٗق   ٢ُ   هخٍ

  . حُ٘ٔوش؟   طِي   ح٢ٍٗ  - 

  . ٛ٘يٝه٢   ك٢   ٢ٛ  - 

خ   ..طَف   حُِهَف  -  َّٓ ُٖ    أ ْٝ    ح٩ٗٔخٕ   أػ٠خء   ٗو   ٝهي ..  كٌَٔٝٙ   حُل٤ٞحٕ   أَ

ُٖ    ٣ؤط٢َ    إٔ   حُٔلَٓخص   ٖٓ   ٣ٌٕٞ  َُ    ٣ؤط٢   ٛللش   ك٢   حُ٘و ـٚ   ًً ْٝ    حُِــَـّ   أَ

 ٍ ْٞ ــــ ُٓ ََ   !. ك٬ أٓظط٤غ ا٫ إٔ أكويى.. ٝأهخف طُطَى ٖٓ حُوِؼش.. ك٤ٜخ   حُ
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َٞ أػ٠خثٜٖ ػ٠ِ ٛٞحٖٓ      ُْ أهزَ هخٗق رؤ٢ٗ ٗو٘ض ٝؿَٞٙ ٗٔخء ٝرؼ

ٝإٔ ٍٓٞسَ ٣َْٓ أهٌص كٞح٤ٜٗخ ٤ُخ٢َُ ٣ٞ١ِش .. ُٜٔخكقٛللخص أكي ح

َٕ .. ٢٘ٓ ٝأٗخ أٗوٖ ٓخ طو٤ِظٚ إٔ طٌٕٞ ٣َْٓ َٖ ٝح٧ُٞح ٫ٝ ٣ؼَُف إٔ حُ٘و

 .رخٍُٜٞ   ح٣٥خص   أكَٔ   ٝأ٢ٗ.. ا٠ُ ػٞحُْ ٫ ٣ؼَكٜخ أكي.. طل٢ِ٘ٔ رؼ٤يحً 

                                         *  * * 

أ٤َٓ ك٢ أُهش .. ؿ٤خد هخٗق أهَؽ ٖٓ حُوِؼش ٝك٤يحً أ٤ٔٓض أػ٘خَء    

أٗظَ ا٠ُ ىٍٝ ٛ٘ؼخء ٝهي ػخىص ا٤ُٜخ .. أٍٟ ُكخّ حُٔخٍس.  حُٔي٣٘ش

أطلَٔ إٔ ٣ظَ كخٗٞص حُٔؼِْ .. كٞح٤ٗض ح٧ٓٞحم حٓظ٨ص رخُِٔغ.. حُل٤خس

أرلغ ػٖ ر٤ٜٚ أَٓ ػِٚ ٣ي٢ُ٘ ػ٠ِ .. أ١ٞف أك٤خء حُٔي٣٘ش.. ٜٓيٓخً 

ْٝ أ٢ٓ ًَد أَ ْٞ ًُي حُز٤ض ح١ٌُ ُٝيص أ٢ٓ ك٤ٚ .. ٍُص ٗٞحٍَع ح٤ُٜٞى. .ٗــَـ

ٌُ هِق رخد ٓلظٞف.. أرلغ ػٖ أَٓس أ٢ٓ.. ح٤ٌُْ٘، ٓخ إٔ .. ػـٞ

ُْ ك٢ ُح٣ٝش كـَس حُِْٔ .. ٓٔؼض ٛٞط٢ كظ٠ ىػظ٢٘ ا٠ُ حُيهٍٞ طـِ

طٔٔي ٣ي١ .. ٗؼ١َ حُٔزؼؼَ.. ط٘ظَ ا٠ُ ٣ي١.. حُٔئى١ ا٠ُ حُيٍٝ حُؼخ٢ٗ

ػ٤٘خٛخ ط٘زٜخٕ ػ٢٘٤ !. ٖٓ أٗض؟: طٔؤ٢ُ٘.. ٜخر٤ٖ ًل٤ٜخ ًٝؤ٢٘ٗ أ٤ُق ُي٣

ً٘ض أٍكغ ٛٞط٢ ٝأهَد ك٢ٔ ٖٓ .. أؿِٔظ٢٘.. أ٢ٓ ا٫ أٜٗخ ػـُٞ

أًٍَٛخ .. أػَف رؤٜٗخ ُْ ط٤ِٔ ًِٔخط٢.  ٛخحححٙ: ك٤ٖ طَى ػ٢َِّ .. أًٜٗخ

 ٍٍ ََّ .. أه٤َحً ػَكض ٖٓ إًٔٞ.. رٜٞص ػخ طٔٔي ٗؼ١َ ح١ٌُ ٣ـط٢ ًــُــ

َٜٔخ رَإ٣ظٜخ هزَ إٔ .. ػٖ أ٢ٓطٔؤٍ .. طزلغ ػٖ ػ٢٘٤.. ٢ٗء ط٢ُ٘ٔ ٗل

هُِض ُٜخ رؤٕ أ٢ٓ كخكظض ػ٠ِ .. أهزَطٜخ رؤ٢ٗ أرلُغ ػٜ٘خ.. طٔٞصَ 

ٝأٜٗخ ػخٗض ٝك٤يسً ُْٝ طـي ٖٓ ٣ُؼ٤ٜ٘خ ػ٠ِ ٗيحثي .. ػٜيٛخ ر٤ٜٞٙ

.. طٔٔي ر٤ي١ ر٤ٖ ًل٤ٜخ.. ًخٗض طظؤَٓ ك٢ٔ ٝأٗخ أٍكغ ٛٞط٢.. حُل٤خس

ٍَ ؿَ  ََ ٗؼ١َ حُط٣َٞ ٟٝٔٞ َٛ : ٔي١ ٓخ ؿؼِٜخ طٔؤ٣٢ُ٘زيٝ إٔ ٓظٜ

َُ ػٖ أ٢ٓ حٌُؼ٤َ. أٗض ٣ٜٞى١؟ ٝأٜٗخ هخُض ٢ُ ٣ٞٓخً  .. هِض ُٜخ رؤ٢ٗ أكٔ

ـُذ ٧ٓٚ" َٔ ََ ٤َٓػخ٢ٗ.. إ ح٫رٖ ٣ُ٘ ٣ًٍَُّش آَحث٤ ػْ ". ٝإٔ حُوخَُن ٍحػ٢ 

: هخُض ٢ُ.. أهزَطٜخ رؤ٢ٗ ً٘ض ٓٔخكَحً، ٝك٤ٖ ػيص ُْ أؿي أ٢ٓ ك٢ ر٤ظٜخ

ُٖ ٝك٤يس ُّٓ .. أٗخ أػ٤ ُٖ ٝك٤يسٝأُ ٛخ رؤ٢ٗ أ٣ٍي إٔ أٍحٛخ.. ــي طؼ٤ َْ !. أهز

ــ٘ـْـَؼــخء َٛ ٝأٜٗخ ٫ .. هخُض ٢ُ إ حر٘ظٜخ حُٞٓط٠ طِٝؿض هخٍؽ 

ٛخ ٍُ ٛخ ٝأ٫ٝىٙ  ..طِٝ ٍُ ٝإٔ حرٜ٘خ حُٞك٤ي ٓظِٝؽ ٣ٝؼ٤ٖ ه٣َزخً ٜٓ٘خ ٣ِٝٝ
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َٖ ٓؼْٜ .. ىٝٓخً  ٝأٜٗخ ٫ طط٤ُن كَحَم ، ٝأٗٚ ٣َ٣ُيٛخ إٔ طظَى ر٤ظٜخ ُظؼ٤

 .ر٤ظٜخ

َُ ٬ُٔٓٔظٜخ .. ٓؼَ أ٢ٓ.. ًخٗض طـ٤ُي ٓيحػزش ٣ي١ ر٤ٖ ٣ي٣ٜخ     أٗؼ

٫ طوَ ٧كي : هخُض ٢ُ.. ١ِزض ٢٘ٓ حُؼٞىس ٣ُِخٍطٜخ.. رَحثلش حُيفء

ٝإ ٛخىف ٝؿٞى أكيْٛ  ٛ٘خ ػ٘ي ػٞىطي هَ رؤٗي طٔؤٍ !. رؤ٢ٗ أػَكُي

ٍكؼض ٛٞطَٜخ . ٢ٌُ٘ ٫ أ٣ٍي ًُي: هِض ُٜخ.. ػٖٔ ٣وٚ ٗؼَ ٍأٓي

َٝ .. هزِض ؿز٤َٜ٘خ. َ ٌٌٛح ٫ٝ ػ٤ِيه: ٢ٛٝ ط٠لي .. كخُٝض حُٜ٘ٞ

  .  هزِ ًَٔ   ٖٓ   ٓؼ٢ ًخٕ    ٓخ   كـَٛخ   ك٢   طًَضُ 

َٓص .. ٝهي حٟٔلَ ٤١ٖ ٍٓٞٙ ..ر٤ُض حُٔؼِْ أ١ٌُ طظوِِٚ ح٣َُق    

  .  رٜٔض   طَحهز٢٘     أٓخٓٚ ٝطِي حُ٘ٞحكٌ ح٤ُظ٤ٔش

ا٣وخع    ُٜخ   حُٔخٍس   هطٞحصُ  ..    ٍعحُ٘خ   رٌُي   اكٔخ٢ٓ طـ٤َ       ٝهي   ٤٠ٓضُ 

 .  طل٤ن   ريأص ح٧هَٟ   حُيٍٝ   ٝحؿٜخص   ػ٠ِ   حُِهخٍف   ٝطِي ..  ٓوظِق

حُٜز٤ش ٣لٔلٕٞ ٢ُ حُط٣َن .. أٍٟ ك٢ ػ٤ٕٞ حُٔخٍس حرظٔخٓخٍص ٓخهَسً    

٫ .. ٝػ٤ُْٜٞٗ طَٖٓ رَٔػش.. أكٞحُْٜٛ كخؿَس.. ًٝؤ٢ٗ ًخثٖ ٓلظَّ

ــُذ حُٔٔخكخص .. حٌٗٔخٍ ٟٝؼق٣ؼَكٕٞ ٓخ أكِٔٚ ٖٓ  ُٔ َُ ٝأٗخ أك أ٤ٓ

ٝح٬ُٔٓق حُظ٢ ٓظظـ٤َ .. ٝطِي حُؼ٤ٕٞ حُظ٢ ٓؤٛخىكٜخ.. حُظ٢ ٓؤهطؼٜخ

  ٗل٢ٔ   أٍٟ   ً٘ض . ٝحٌُِٔخص حُظ٢ هي طـَك٢٘ ُٔٔخػٜخ..  رـخٗزٜخ   ك٤ٖ أَٓ

  ػْ ..  رَْٜأُؼخ   طخ٤ًٍٖ   ٣زظؼيٕٝ   ك٤ٖ   حُٜـخٍ   هطٞحص   ك٢ ..  حُٔخٍس   أكٞحٙ   ك٢ 

  .  ٣وظلٕٞ   كظ٠   ٗظَحطْٜ حُلٌٍس    طظزؼ٢٘ 

َُ ٢ٓٝ حُٔٞم حُوي٣ْ     ًٖ ر٤ٖ حُ٘خ٤ٛظ٤ٖ.. أ٤ٓ ٍُ أطؤَٓ .. أهُق ك٢ 

أٍٟ .. كخٗٞص حُٔؼِْ ، ٣وق ك٣ِ٘خً ر٤ٖ ٖٓ كُٞٚ، ًٞٓش ٖٓ حُظَحد

٫ أكذ إٔ .. رؼٞ أٛلخد حُلٞح٤ٗض ٖٓٔ أػَكْٜ ٝحُزؼٞ ٫ أػَكْٜ

َٙ ر٤ٖ ُؿٌٍٝ ٗؼَ .. ٣ؼَك٢٘ٗٞ طٔخكَ ىٓؼشُ ػ٠ِ ٓطق هي١ ُظـٞ

َُ ىٓٞػ٢ ك٢  ..طِي حُ٘خ٤ٛش ٖٓ ٝهض ا٠ُ آهَأطَىى ػ٠ِ .. ٝؿ٢ٜ طٜ٘ٔ

َُ رؼَيٛخ رولش ٓ٘خػ١َ.. ٛٔض ٫ أػِْ ػ٠ِ ٓخًح رخُظلي٣ي أ٢٠ٓ .. أٗؼ

حهظَم َٓٞم .. أ٤َٓ رٔلخًحس ٓٞم حُ٘لخّ.. ٝروخ٣خ أ٠ٓ ريحه٢ِ

ََ ٝٗخرش.. حُليحىس .. أهُق أٓخّ ك١ٞش حُؼز٤ي ٧ٍٟ ػيس ٗٔخء ٝٛز٤خً أٓٔ

ػزٌي :٤٘٣َ ا٠ُ حُٜز٢.. ٣ي٣ٚ ك٢ حُٜٞحءٝٛٞص ٗوخّ  ٓظلٌُن ٣َكغ 
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ْٝ ٓغ أٓٚ ، ٖٓ ٣َ٣ي َٗحءٙ ٝك٤يحً أَ ٌَ .. ٤َ٘ٓحً ا٠ُ أًزَ حُ٘ٔخء ٓ٘خً . ٛـ٤

ْٝ ط٠ُخف ا٤ُٚ طِي حُلظخس حُظ٢ طـ٤ي حُؼز٣َش: ٤ُٞحَٛ حُؼٖٔ ٖٓ ٣يكغ .. أَ

خّ. أًؼَ ٢ٗ ُٛٞص ًُي حُ٘وَّ َِّ َُ  ..  ٫ أى١ٍ ُٔخًح َٛــ حَُٔأس    طِي   ٓ٘ظ

َُ    ..  سحٌُز٤َ ُّ    ٣لظقُ  ..  حُيًش   طِي   حػظِض أ٢ٓ  إٔ   أ٣ُؼو   ؿطخءَ  ..  ٗلظ٤ٜخ   حُ٘وخ

ٛخ ..  ٍأٜٓخ  َُ ُٓ   .  ٛيٍٛخ ..  أ١َحكٜخ   ػٖ   رخٌُ٘ق   ٣ؤ

ك٢  ..طًَض ٟـ٤َؾ حٌُٔخٕ ٓزؼؼَحً رخطـخٙ حُ٘ٞحٍع حُٔئى٣ش ا٠ُ حُوِؼش    

ًَد ْٞ ه٤٠ُض ٢ِ٤ُ ك٢ .. ُْ أْٗ.. طِي ح٤ُِِش ٍحٝى٢ٗ ح٧َٓ رؤ٢ٓ ٝٗــَـ

ً .. أ٢ِٛ ٢ٓ٧ ٍحهٜخ ًٔخ ًخٗض ط٢ِٜ.. ِٛٞحص َُ ٗٔٞػخً ٓزؼخ .. أٗؼ

ا٠ُ حَُد ٛٞط٢ كؤَٛم، ا٠ُ "أطَْٗ ربٗ٘خى ٓخ ًُ٘ض هي كلظظٚ ٜٓ٘خ 

أر٢ٔ ٣ي١ ٬٤ًُ . ك٢ ٣ّٞ ٤ٟو٢ أ١ِذ حَُد. حَُد ٛٞط٢ ك٤ُٜـ٢ ٢ُ

َُ . أًًَ حَُد كؤٗٞف. ٝطؤر٠ ٗل٢ٔ إٔ طظؼِٟ. ك٬ آًَ كظٌَ٘ٔ  أطؤٓ

َّ حُوي٣ٔش .أٓٔي أؿلخٕ ػ٢٘٤، كؤهِن ٫ٝ أطٌِْ. ٍٝك٢ ػْ ". أكٔذ ح٣٧خ

ه٢ِٜ٘ ٣خ ٍد؛ ٧ٕ ح٤ُٔخٙ "أٛٔض ه٬٤ًِ ًٔخ ًخٗض طلؼَ أ٢ٓ ٝأٝحَٛ  

ََّ ك٤ٚ. ِٝٛض ا٠ُ ٓ٘خك٢ٔ ىهِض ا٠ُ . ؿَهُض ك٢ ٓٔظ٘وغ ػ٤ٔن ٫ ٓٔظو

ًَِّٝض  رُــقَّ كِو٢،. أٝؿؼ٢٘ َٛحه٢. أػٔخم ح٤ُٔخٙ، ٝح٤َُٔ ؿ٢َٗٔ

ػْ أٛٔض ه٬٤ًِ ٧ط٘خٍٝ ًَٔس هزِ ًٝؤّ  .."ػ٤٘خ١ ٖٓ حٗظظخٍ ا٢ُٜ

.. ٧ٗؼَ أ٢ٗ أ٢ٍٟ أ٢ٓ.. ػْ أٝحَٛ رخ٤ًخً .. ٗو٤غ حُؼ٘ذ ًٔخ ًخٗض طلؼَ

  أ٢ِٛ   ػْ ..  أ٢ِٛ   ٝأٗخ   حُزوٍٞ   أػٞحى   ُٜخ   أكَهضُ .. ٝأهظَد ٜٓ٘خ

ًَد  ْٞ هللا " ى أطِٞح ٓخ ً٘ض أٓٔؼٚ ٣َطَٝأػٞ.. حُٔؼِْ   ٢ُِٜ٣   ًخٕ   ًٔخ   ُ٘ــَـ

٫ اُٚ ا٫ ٛٞ حُل٢ حُو٤ّٞ ٫ طؤهٌٙ ٓ٘شٌ ٫ٝ ّٗٞ ُٚ ٓخ ك٢ حُٔٔٞحص ٝٓخ 

ُْ ٓخ ر٤ٖ أ٣ي٣ْٜ ٝٓخ  ك٢ ح٧ٍٝ ٖٓ ًح ح١ٌُ ٣٘لغ ػ٘يٙ ا٫ ربًٗٚ ٣ؼِ

هِلْٜ ٫ٝ ٣ل٤طٕٞ ر٢ٍ٘ء ٖٓ ػِٔٚ ا٫ رٔخ ٗخء ٝٓغ ٤ًَٓٚ حُٔٔٞحص 

ٍَ    ٌٌٝٛح "  ؼ٢ِ حُؼظ٤ْٝح٧ٍٝ ٫ٝ ٣ئُىٙ كلظٜٔخ ٝٛٞ حُ ..  ح٤َُِ   ١ٞح

  .  حُلـَ   أًحٕ   ٣َىى   حُوِؼش   ٓٔـي   ٓئًٕ   ٛٞصَ    أٓٔغ    كظ٠ 

  ___________________ 

 

 ٍٖ ؿخء ًُي ح٢٘ٓ٧ ٤ُوز٢َٗ  ٖٓ أْٜٗ .. هز٤َ هَٝؿ٘خ ٖٓ ٣ّٞ ػَٔ ٠ٓ

ػَكٞح ًُي حُ٘وٚ ح١ٌُ ًخٕ ٣َٔد حُظوخ٣ٍَ ٖٓ حُيحٍ ُزؼٞ 
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ٝهخٍ رؤٗٚ ػ٠ِ .. ٝأٗٚ ٣ؼَد ٢ُ ػٖ ٌَٗٙ ٢ُ  ُظؼخ٢ٗٝ ٓؼٚ.. حُٜلق

.. حٓظؼيحى ٩هَحؽ ٓخ أ٣ٍي ٖٓ ٓوط١ٞخص ا٠ُ هخٍؽ حُيحٍ ٝط٤ِٜٔٔخ ٢ُ 

 . رظ٘ل٤ٌ ٓخ٣طِذ ٣َٗ٢٘ٓطش إٔ أػخٛيٙ 

    

   

 

    اٌشفـــــــثً 

٤َٔٗ ك٢ ..  ك٤ٖ ٣ؼُٞى ٫ٞٓٗخ ح٧ؿَ ٖٓ كَٝرٚ أٗظظَ ٣ُخٍس هخٗق

أطًَٚ ٣ظليع ػٖ طِي حُٔؼخٍى حُظ٢ .. حُٔخكخص حُٔل٤طش رخُوِؼش ٬٤ًُ 

ح٣ٌَُ .. ٣ظليع ػٖ حَُث٤ْ ٗـخف حُلز٢٘ ٛخكذ ُر٤ي.. ػخى ٜٓ٘خ

ٍَ ٓ٘ٞحص ٠ٓض ٓ٘ظظَحً حُلَٛش ُِو٠خء .. حٓظَٔ  ٫ٞٓٗخ ٣َحُٝؿٚ ١ٞح

.. كزخىُٚ حُٜيح٣خ.. ُحٍطٚ كٌَس حُو٠خء ػ٤ِٚ ىٕٝ كَٝدكظ٠ ..  ػ٤ِٚ 

ََ ا٤ُٚ اكيٟ ؿٞح٣ٍٚ حُلٔخٕ .. ٖٝٓ طِي حُٜيح٣خ َّ طِي .. إٔ أٍٓ ُظوٞ

ٍُ رٔٞطٚ ٓٔٔٞٓخً .. حُـخ٣ٍش رٔخ ٝؿذ ػ٤ِٜخ ٖٝٓ ػْ .. ك٤ُغ ؿخءص ح٧هزخ

ََ ُر٤ي ّْ    ُْ   ٓؼًَش   رؼيَ    طلَى ٫ٞٓٗخ ٤ُيُه   ٣خ حُ٘ـخك٤٤ٖروخ   كلَ   ٬٣ٞ١ً،   طُي

ٝه٬ٍ ح٧َٜٗ ..  ىِٛي   ؿ٣َِس   ك٢   ٤ُٔظوَٝح ..  حُزلَ   ا٠ُ   ٝٓٞح٤ُْٜ 

  ُر٤ي   ٖٓ   طٜخٓش    حٍُٜٔ٘ٞس   حُـ٘ٞى   أهِض ٛـ٣َش  ٓٗٗح٠ُٝ٧ ٖٓ ػخّ 

  .  ٌٓش ىهُٞٚ ك٢ ١خػش ٫ٞٓٗخ ىٕٝ كَد كظ٠ اػ٬ٕ ٣َٗق  

.. ٣ظٚ ٗوٞٗخً ؿي٣يسأٍ، كيػظٚ ري١ٍٝ ػٔخ ٛ٘ؼض رؤ٣خ٢ٓ أػ٘خء ؿ٤خرٚ

ك٤ٌض ُٚ ػٖ .. ٝػٖ ٣ُخٍط٢ ُيحٍ حُٔؼِْ ح١ٌُ ٝؿيص أٗخٓخً ٣ٌٔ٘ٞٗٚ 

 .ُوخث٢ رؤّ أ٢ٓ 

ََّ  رُؼي ُٝؿظٚ   ٝأٗٚ ٣ٟ٘ٞ ( .. أٓٔخء)ػْ كيػ٢٘ ٖٓ  إٔ ٫ٞٓٗخ هي ٓ

ىػٞطٜخ ٬ُٗظوخٍ ٖٓ كَحُ ا٠ُ ٛ٘ؼخء رؼي إٔ ُؿِٜص طِي ح٧ىٝحٍ 

٢ٛٝ طلخٍٝ ػ٤٘ٚ ػٖ ٓطِزٚ ٝحُزوخء ك٢ .. حُؼ٣ِٞش ٖٓ حُوِؼش ٌُٜٔ٘خ

َٔخٍ)كٜٖ   .رخُـزخٍ حُؼخ٤ُش ( َٓ

   

ََ هَٝؽ ىحػ٢ حُيػخس رؼ٤ي ك٢ ًُي حُلـَ أٗخٍ ػ٢َِّ هخٗق إٔ ٗ    ٘ظظ

ٝإٔ أكيْٛ .. هخٍ رؤٕ أَٓ حٗ٘ـخ٢ُ رخُظ٣َٜٞ هي حٗظَ٘.. ٬ٛس حُلـَ
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ٝأ٢ٗ أىهَ ٤ًٔخٍص ٖٓ .. ١ٞحٍ ح٤ُِخ٢ُ رٌُي ٢أهزَ ىحػ٢ حُيػخس رخٗ٘ـخُ

ٕ ك٢ ٛ٘يٝه٢ ُٔٔخٍٓش ًُي ََ ٕ ٝحُل   .  حُٔيحى حَُِّٔٞ

ً    ٝهلضُ  ٍُ    ً٘ضُ  ..  َٓطزٌخ ..  كخُظ٢   ك٢   أكٌَ ..  حُظؼخَٓ ٓؼٚ  ٤ًل٤ش   ٓؼَكش   أكخٝ

  ٖٓ   ٛ٘خى   اًحً  ..  أ٣خ٢ٓ   ٓٔظوزَ   ك٢ ..  حُوِؼش   ٖٓ   ١َى١   طْ   ُٞ   ٓخ   ك٢ 

أٝ أٗٚ .. أّ أٗخؿ٢ حُٔؼِْ.. ٢ٓ٧   أ٢ِٛ   ٝأٗخ   ٗخٛي٢ٗ   أ٣ٌٕٞ ..  ٣َحهز٢٘ 

  .  أٓظطخع حُظَِٔ ا٠ُ ٛ٘يٝه٢؟

  :  ٛٔٔض ُٚ ك٤ٖ ػخى 

  .  رخُ٘وٕٞ   ٗـل٢ ػٖ   أهزَى   أُْ  - 

كزؼي ؿي ٓؤٍكَ ٓغ ٖٓ .. ٢ٌُ٘ أهخُف ػ٤ِي ؿ١َ٤ ..٫ ػ٤ِي ٢٘ٓ -

ٝأه٠٘ إٔ أػٞى ك٬ .. ٤َٓكِٕٞ ُِوظخٍ ٓغ ٫ٞٓٗخ ك٢ ح٤ُٖٔ ح٧ٓلَ

 .!أؿيى ريحهَ حُوِؼش

حهظَرض ٝهخٗق .. ك٢ طِي حُِلظش هَؽ ىحػ٢ حُيػخس ٖٝٓ ٓؼٚ ٖٓ حُٔٔـي

أ٤ِ٣ن رَؿَ إٔ ٣ََٜ٘ف ا٠ُ : ٧ٓٔغ ٛٞطَٚ ٓٔظخءً  ..هزِض ًلٚ ..ٓ٘ٚ 

    ..!أػٔخٍ طـ٠ذ أهلل ٍُٝٓٞٚ

َّ ٢ٗء ٣و٢ٌُ٘ ٍٍ أٓخّ ىحػ٢ حُيػخس.. ٗؼَُص رؤٕ ًــُــ ٙ .. ٝأ٢ٗ ػخ َّٞ كِْ أطل

  إٔ   أٝى :  كي٣ؼٚ   ٝحَٛ   ك٤ٖ ..  ػ٤٘٤ٚ   ا٠ُ   حُ٘ظَ   ػ٠ِ   ُْٝ أؿَإ ..رٌِٔش

َٕ    طِي   ط٢٘٣َ  .  ٢ِ٘ٛٝ   ٓخ   كو٤وش   ٖٓ   أطؤًي   ُظ٢ ٣ظليػٕٞ ػٜ٘خ كظ٠ح    حُ٘وٞ

  :  هِض   ٝؿٜٚ،   ٬ٓٓقَ    ٧طز٤ٖ   ٗخظ١َ   ٍكؼض 

  . ٢ُ رؤٕ أًٛذ ٧ػٞى رٜخ   حٓٔق  - 

  !. ٓؼي   ٓآط٢   رَ  - 

ٝأٗخ أطو٤ََّ طِي .. ًخٕ هخٗق ٣ظزؼ٘خ ٛخٓظخً .. ك٤ٖ ً٘ض أ٤َٓ ا٠ُ ؿٞحٍٙ   

َٓٗخ كظ٠ .. أكٌَ ك٢ إٔ أ٣ٍَٚ ٓخ ٛٞ ٓلظْ٘ ..حُٜللخص ح٤ُِٔجش رخ٧ُٞحٕ

طـٔغ ػيٌى ٖٓ حُؼخ٤ِٖٓ ك٢ حُيحٍ ٬ُِّٔ ػ٠ِ ىحػ٢ .. رخد ىحٍ حُُ٘ٔخم

َّْ آهَٕٝ ا٤ُ٘خ.. حُيػخس َّٚ .. ح٠ٗ   حَُٔٔ ُْٝ َٜٗ حُوخػش كظ٠ ؿـــ

  َُ   .  ًؼَ   رؤٗخّ   حُط٣ٞ

ــذَ    طوظَم   حُؼ٤ٕٞ   طِي   َُإ٣ش   هـ٬ً    أُىحى   ً٘ض ـُ   حٓظؤًٗض ..  ١ًِ٘   ك

ؿٜخً    هخٍ ..  أػٔخُْٜ   ا٠ُ   رَٜكْٜ   ٢ُ   ٣ٔٔقَ    إٔ   ٓ٘ٚ  َّٞ :  ا٤ُْٜ   حُلي٣غَ    ُٓ

  !.  حُظـَٜٔ   ٌٛح   ٌَُ   حُيحػ٢   ٝٓخ ..  ٛل٤ق 
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    ٌٍ ٢ٗ   ًخٕ   ٓخ ..  ٓخ ٣يٍٝ   ُٔؼَكش   ٣ظٞهٕٞ   حُـ٤ٔغَ    إٔ   ػَكض     ك٤٘ج َُ   ٣ل٤

ُٚ    ٝأٗخ   حُٞح٢ٗ ر١َٔ    ًُي   ػَف   ٤ًق    ٛ٘يٝه٢   اهلخٍ   ػ٠ِ   حُل٣َ

  .  ربكٌخّ حُوخثق؟ 

َٞ    طؤَٓ ىحػ٢ حُيػخس َٕ    ٣خ "  ٣َىى   ٝٛٞ ..  حُ٘وٕٞ   طِي   رؼ ـٚ   ُٓزلخ   ٣خ ..  حُِــَـّ

ـٚ   ٓزلخٕ    ". حُِــَـّ

  . أػـزظي؟   َٛ  - 

ٍُ    هخٍ   ُٔخًح   ػَكضُ    ح٥ٕ  -  ْٞ ــــ ُٓ ََّ ُٖ    حُٜخىمُ    حُ   ح٣ٍُٜٖٞٔ   إٔ :   ح٤ٓ٧

  !. حُ٘خٍ   ك٢   ٝؿُْٜٞٛ ٣ٌزٕٞ ػ٠ِ  

  .  ٣ٌزٕٞ؟ - 

ي   َٖٓ  -    . حُلظ٘ش؟   ٌٛٙ   ػَِّٔ

َٖ   كذ   ػ٢ِ٘ٔ   -    ر٘وٖ   ٓؼخىسً    ٗل٢ٔ   ك٢   أؿيُ    أ٢ٗ   ٧ًظ٘ق ..  ٝح٧ُٞحٕ   حُ٘و

َٖ    أ١ٍٝ   أهٌص   ًُي   رؼي ..  حٍُٜٞ ٝط٣ِٜٞ٘خ    !. رٌُي   ٍٝك٢   ػط

  . حُـي   ا٠ُ   حُٞؿٚ   ٌٛح   ر٘وٖ   حكظلع   رؤٕ   ٢ُ   أطٔٔقُ   - 

  . ٣ٔؼُي٢ٗ   رَ  - 

أٗظظَ ..  حُوِؼش   كي٣غَ    أ٤ٔٓضُ  ..  ُ٘و٢ٗٞ   ٍٝإ٣ظٚ ..  حُيػخس   ىحػ٢   ٣ُخٍس   ٌٓ٘

  . حُطَى

                                          *   *  * 

هخٍ ٢ُ هخٗق رؤٕ ٫ٞٓٗخ ح٧ؿَ أَٓ ربػخىس طـي٣ي حُطخرن ..رؼي ٤ُخٍ  

ٝإٔ هخ٢ٟ حُو٠خس ُْ ٣ؤهٌ ًُي حُ٘وٖ ك٢ ًُي حُلـَ .. حُؼ١ِٞ ٖٓ حُوِؼش

 .ٝإٔ ٫ٞٓٗخ ٣َ٣ي ٍإ٣ظ٢.... ا٫ ٢ٌُ ٣َ٣ٚ

ٛؼيص .. ٝك٤ٖ كَ ح٤َُِ ؿخء هخٗق ٫ٛطلخر٢.. كخؿؤ٢ٗ ًُي حُوزَ 

ٌّ  ..ؿٞك٢ ٣ِٜٙ حُوٞف ٝحَُؿخءأ٤َٓ هِلٚ  ٝ.. ىٍؽ حٟطَحر٢ كَ

هخػش كَُٗض أ٤ٍٟظٜخ .. ك٢ ُٝح٣خ ٝٓ٘ؼطلخص ىٍؽ ح٧ىٝحٍ حُؼ٣ِٞش

.. أْرٔطش ِٓٞٗش.. ػ٠ِ ؿخٗز٢ حُـيحٍ ٛ٘خى٣ن ًز٤َس.. رؤكَٗش ٛٞك٤ش

ػ٠ِ ٓزؼيس ٓ٘ٚ .. ؿِْ ٫ٞٓٗخ ا٠ُ حُ٘خكٌس حُٔطِش ػ٠ِ حُٞحى١ حُٔل٤ن

.. ًظذ ..طظٜخ أٝػ٤ش ٗلخ٤ٓشأٍكق حُ٘ٞحكٌ حُؼ٣ِٞش ؿ.. ٣وق ىحػ٢ حُيػخس

ٍٕ أهَٟ ح َٝ  ..طزؼظٚ رخًَُٞع ُٝؼْ ًٍزظٚ.. طويّ هخٗق ٍحًؼخً رخطـخٛٚ.. ٝأَ

أكٔٔض .. حٓظٟٞ ٓظَرؼخً ك٢ ٓـِٔٚ.. ٍحثلش ٤ًُش ٫ أػَف ٜٓيٍٛخ



 

 194 

طَحؿؼض ىٕٝ إٔ أٓظي٣َ أكزٞ ػ٠ِ ًٍزظ٢ ًٔخ  ..ر٤يٙ ػ٠ِ ٍأ٢ٓ

ػخس ٝأٍح٢ٗ ىح.. ٓٔؼض ػٖ ٛ٘ؼظي: هخٍ.. أٝٛخ٢ٗ ٍك٤و٢ ػ٢ حُيُّ

 .ٝػَكض رؤٗي ٓخَٛ ك٢ ٗوٖ حٍُٜٞ.. أًُٗٔٞؿخً ٜٓ٘خ

ََ : ٝحَٛ ٬ًٓٚ.. ُِٛص ٍأ٢ٓ رخ٣٩ـخد ىٕٝ إٔ أٗطن  أ٣ٍيى إٔ طؼٔ

ُٜ٘خ ػ٠ِ  ػ٠ِ ط٤٣ِٖ ُؿيٍحٕ حُوخػخص حُؼ٣ِٞش ُِوِؼش رِهخٍف ط٘و

ٝهخػش حُّ٘ٞ ٣ٌٔ٘ي إٔ ط٣َِٜ٘خ .. ٗوٕٞ ُِزَحم.. حُـيٍحٕ ٝحُٔوٞف

ٍُٝٛٞ .. ٖ ُِٝـِٔخٕ حُٔوِي٣ٖ ًٔخ ٛٞ ك٢ حُوَإٓ ر٘وٕٞ ُِلٍٞ حُؼ٤

ُّ كُٜٞخ حُلَحٕ ..ٓـٜ٘ش ًَٝ ؿ٤َٔ ًًَٙ حُوَإٓ .. ٝػٜخك٤َ طلٞ

ََ .. ح٣ٌَُْ َٝ رؤُٞحٕ .. رَ رٔوخى٣َ.. ٫ أ٣ٍُيى إٔ طٌؼ َٕ ح٧ٍ ِّٞ ٝإٔ طُِ

ُْ ا٤ُي ٓلخط٤ُق حُوخػخص حُؼ٣ِٞش.. حُٔخء ـ ْق ٧كي ريهُٜٞخ.. ٓظُِٔــَـّ َٔ .. ك٬ طٔ

 ْٝ إ٣ش ٓخ طٜ٘غ أَ َُ ٌٝٛح ك٠َس ىحػ٢ حُيػخس أَٓٗخٙ رظٞك٤َ ٓخ ط٣َيٙ .. ر

 .أ٣ٍُيى إٔ طظلََؽ كظ٠ حٗـخُ ٓخ ًِلض رٚ.. ٩ٗـخُ ٓخ ١ُِذ ٓ٘ي

َُ .. ٣ظليع ٓظٍٞى رُلَٔس رخٛظش.. ُْ ٣ٌٖ ٫ٞٓٗخ ٓظٌِلخً ر٬ٔرٔٚ     ٗؼ

ٛٞطٚ .. ر٣َن ػ٤٘٤ٚ حُو٠َحٝحص.. رَ٘س ًلٚ ر٠٤خء.. ٍأٓٚ ٓزؼؼَ

ََ حُـٔؼش.. حُٜخىة ََ ح١ٌُ ٣ٜؼي ٓ٘ز ْْ .. ُْ ٣ٌٖ ٣٘زٚ ًُي حَُؿ ُْ أٗز

ٓٔخكخص طِي .. أطو٤َ ٓخ ٓؤٛ٘غ.. حًظل٤ض رِٜ ٍأ٢ٓ.. رز٘ض ٗلش

َّٞ ُؿيٍحٜٗخ.. حُوخػخص ح١ٌُ  ..أٗخٍ ر٤يٙ ٝٛٞ ٣زظْٔ ُيحػ٢ حُيػخس.. ػِ

ْٝ أ٤ُٝٚ ظ١َٜ. حٜٗٞ: ْٛٔ .. ٧هق ٓخثَحً ٗلٞ حُزخد ىٕٝ إٔ أٓظي٣َ أَ

 . ؼَ هخٗقٌٌٝٛح ك

ٝىَّػ٘خ .. ىحػ٢ حُيػخس ح١ٌُ ٍحكو٘خ ٛز١ٞخً ك٢ حُيٍؿخص حُٔؼظٔش ٛخٓضٌ 

ى ٛزخَف حُـي: ٜٓخكلخً  َُ ٣ٝزيٝ إٔ حُؼظٔش .. ُِٛص ٍأ٢ٓ..ٓؤٗظظ

ٌٛٙ حَُٔس ًخٕ ٣٘ظَ ا٠ُ ٍأ٢ٓ، . َٛ طٔٔؼ٢٘؟: كوخٍ.. كـزض ػ٘ٚ ُـظ٢

  .  حُظ٬ّ   ٍكؼض ًل٢ ٝأٗخ أٛز٢ ٢ٓٝ. هللا ٓؼي: كَىىص

.. طوِٜض ٖٓٔ ك٢ُٞ..  ُِوِؼش   حُؼ٣ِٞش   حُوخػخص   ا٠ُ   رٜ٘يٝه٢   وِضحٗظ   

ى٢ٗٝ  َّٝ   اُِـَـ٠   ػ٤ِٜخ   ٧ٛؼي   كخِٓش ٓوخُش   ٝأه٘خد .. ػخٕ  رٜ٘يٝم   ُ

يٍحٕ   ٝأػخ٢ُ   حُٔوٞف  ـُ   ٓوظِلش ٣َٝحع  ..  رخ٧ُٞحٕ   ٤ِٓجش   ٝأٝػ٤ش..  حُ

  .  ٤١ٍٞ   ٣ٍٖٝ   ح٧كـخّ 
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ُْٝ أػي أػَف كيٝى حُٔلَِ ٖٓ ..  ك٤ٚ   أٗخ   ٓخ   أٓظٞػذ   ُْ   حُزيح٣ش   ك٢      

أٗخ    ح٤ُّٞ ٝ  ..  أهق هخثلخ ٖٓ حُطَى ٝحُظَ٘ى  رخ٧ْٓ   ً٘ض .. حُٔلَّ ُي٣ْٜ

يٍحٕ   طِي   ر٘وٖ   ٓطخَُذٌ   ـُ   .  ٝحُٔوٞف رٔخ ًخٗٞح ٢ٜٗٞ٘٣ ػ٘ٚ   حُ

  ٢ُ   هخٍ ..  ٓخ ١ِزض   طٞحكَ   ٖٓ   ٤ظؤًيَ ُ   حُيػخس   ىحػ٢   ا٢َُّ    رؼي أ٣خّ ٛؼي

  :  حَُٟخ   ػ٤٘٤ٚ   ٝك٢   ٓزظٔٔخً  

ـــي  -  ُٓ   . ا٤ُي   ٤ٜٓؼيُ    ١ؼخ

 :أٍىف هخث٬ً   !. أهَٟ   أ٤ٗخء   ا٠ُ   أكظخؽُ    ً٘ضُ    إ   أػَفُ    ٫ ً٘ض  

ََ    إٔ   أ٣ٍي   ٫ ..  ح٧ؿَ   ٫ٞٓٗخ   أَٓ   ًٔخ  -  ى   ٣يه َُ   !. حُوخػخص   ٌٛٙ   ؿ٤

  . ٢ٗء؟   ٝإ حكظـض ا٠ُ  - 

  . رٚ ا٤ُي    ٤ٓئط٠  - 

ٜخ هي .. أطؤَٓ ٓٔخكخص حُٔوٞف ٝحُـيٍحٕ ظِِض ٢ِ٤ُ     َٗ طو٤ِض إٔ ٗوٞ

ػْ طو٤ِظٜخ ..ٝأ٢ٗ هي أٗـُِص ػ٢ِٔ..  ؿطض حُٔوٞف رؤكـخّ ًز٤َس

ٝأهَ .. رؤكـخّ ٛـ٤َس  ط٘ليٍ ٖٓ أػ٠ِ حُٔوٞف ا٠ُ أٓلَ حُـيٍحٕ

ٝإٔ .. ًِٔخ حطـٜض ا٠ُ ح٧ٓلَ ٓغ ٗوٖ ٍٛٞ ؿِٔخٕ  ٣ؼخٗوٕٞ ؿٞح١ٍ

َْ ًُي رؤؿٜخٕ ه٠َحءَ  ـــ ُّ ر٤ٖ أٍٝحهٜخ كَحٕ أ١ؼِّ ًٔخ أ٠ٛٝ   -طلٞ

ََ    ط٘زُٚ    ٫   ػٜخك٤َ   أَٓحدُ    ٝػ٠ِ ٓٔخثٜخ -٫ٞٓٗخ   إٔ ..  ح٧ٍٝ   ػٜخك٤

  َٖ ٍَ  ٗز٤ٜش رظ٣ٌَٞحص    ٓؼَِّوش   ػٔخٍحً    أٗو   .    حُ٘ٔخء   ٛيٝ

َُ ٖٓ أ٣ٖ أريأ.. ٌَُ ؿيحٍ.. أػيُص طٍٜٞحط٢ ٌَُ هخػش     ٝأ٣ٖ .. أكٌ

ُٕ حُٜ٘خ٣ش َٝ حُو٘ذ.. طٌٞ ًَِ .. ًٍزض ػٞحٍ أهْٔ حُٔوَق ح٧ٍٝ ا٠ُ َٓ

ٛزطض ٖٓ .. ُٝػض طِي حُٔٔخكش روط١ٞ حُـ٤َ.. ٝٓل٢٤ ٝأ١َحف

ػيص .. ُْ طٌٖ ٓظ٘خظَسً ... ٗظَص ا٤ُٜخ ٖٓ أٓلَ.. ػ٠ِ ه٘ذ حُؼخٍٟش

.. ػْ أٛؼي َٓحص ُظؼي٣َ هط١ٞ حُـ٤َ.. أُٝع ح٧رؼخى.. ا٠ُ أٍٝحه٢

ٗؼَص .. لخُش أٗوٖ ػ٠ِ ٓوق ٝحكي٠ٓض ػيسُ أ٣خّ ٝأٗخ ك٢ طِي حُ

كٌَص روخٗق ك٤ٖ .. كٌَص رخُظَِٔ هخٍؽ حُوِؼش ٝحَُٜد رؼ٤يحً .  رؼـِ 

أػط٤ض ٗل٢ٔ ػيسَ أ٣خّ .. ر٫ٞٔٗخ.. ريحػ٢ حُيػخس.. ٣ؼٞى ك٬ ٣ـي٢ٗ

أكٌَ ك٢ حطوخً .. طًَض حُٜؼٞى ػ٠ِ حُو٘ذ.. ُِظل٤ٌَ ك٢ ٓخ أٗخ ك٤ٚ

.. ٝإٔ َػـِـ٢َّ إٔ ٫ أطَِٔ ٛخٍرخً  ..ٝؿيص رؤ٢ٗ ك٢ َطَليٍّ ٓغ ٗل٢ٔ.. هَحٍ

ٝإٔ .. رَ َػـِـ٢َّ ٓٞحؿٜش حُلو٤وش رؼيّ هيٍط٢ ػ٠ِ ط٘ل٤ٌ ٓخ ١ُِذ ٢٘ٓ
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أكٔٔض رخُؼـِ ٝأٗخ أًٍَ  ..أ١خُزَْٜ رخُؼٞىس ٧ػٔخٍ حُ٘ٔن ػ٠ِ حٍُٞم

ُٖ  ..أػُٞى ا٠ُ أٍٝحه٢ ك٢ َهِٞط٢.. حُظل٤ٌَ ك٢ ٗلْ حُ٘وطش أؿي٢ٗ أٗو

ٍٝ ٝؿ٤ي َْ ُٓ ُٕ رٌَ٘  ِّٞ َْ ٧ه٢ طِي ح٧ٌٗخٍ رخُـ٤َ.. ٝأُ .. أَٛؼــُي ح٬ُُٔ

ًَد.. ك٬ أؿُيٛخ ٓظ٘خٓوش ْٞ َّ ٤ُِش ا٠ُ طؤَٓ هط١ٞ ٗــَـ أهَأ .. أػُٞى ًــُــ

٢٘ حَُْٓ ح١ٌُ أٗؼَ ريكجٚ.. ك٢ ًُي حٌُظخد ـُ أكْ رَٝف طظ٘لْ .. ٣زٜ

٢ٗ   رَوِن   ..ك٢ ٝؿ٢ٜ َُ ..  ٣ي١   طٔٔي   ر٤ي٣ٜخ   أكْ ..  ػؼَحط٢   ٣ظؤَٓ ..  ٣ٔخٓ

  .  رخُيفء   حُوخػش   ط٠ؾ ..  حُّ٘ٞ   ا٢َُّ    ٣ؤط٢ ..  هِز٢   ا٠ُ   حَُٟخ   ٣ظَِٔ 

طـِض ر٘وٖ ٓخ أ٣ٍي ػ٠ِ حٍُٞم .. ك٢ اكيٟ ح٤ُِخ٢ُ حٛظي٣ض ا٠ُ كٌَس   

ريأص رظ٘ل٤ٌ ٓخ .. ٖٝٓ ػْ أٗوِٚ ؿًِء ؿًِء ا٠ُ حُٔوق ..  رخُلـْ حُٜـ٤َ

ٝرو٤ش .. ػْ ًٍحػٚ.. ػْ ًلٚ.. ّٗوٖ اٛزغ ؿ٬.. أ٣ٍيٙ رٌُي ح٧ِٓٞد

.. ٌٌٝٛح أهٌص أؿط٢ ٓوَق حُوخػش ر٘و٢ٗٞ هطٞس هطٞس.. أؿِحء ؿٔٔٚ

ٓظو٬٤ً ٓخ ٤ُٓـط٢ ٓٔخكظٜخ .. ىٕٝ طوط٢٤  ٌُخَٓ حٌَُ٘ رخُـ٤َ

َُ ٖٓ ػ٬ػش أَٜٗ كظ٠ ٨ٓص ًُي حُٔوق ر٘وٕٞ .. حٌُز٤َس ٠ٓض أًؼ

م.. حُـِٔخٕ ٝحُلٍٞ َُ .. ٓخ إٔ أريأ رظ٣ِٜٞ٘خا.. ٝهلض ك٤ٜ٘خ ر٤ٖ ٓلظَه٢َ ١

ْٝ أٗظوَ ا٠ُ ٗوٖ حُـيٍحٕ يٍحٕ.. أَ ـُ   .كظ٠ أؿط٢َ رو٤ش حُ

ٝؿيص .. حطوٌص هَح١ٍ رظؤه٤َ حُظ٣ِٖٞ كظ٠ أًخٍ ٗوٖ طِي حُوخػش

ػْ حٌٍُحع كظ٠ .. ًلخً ًلخً .. أٗوٜ٘خ اٛزؼخً اٛزؼخً .. طلٔ٘خً ك٢ هيٍحط٢

َٖ ح٫ٍٝٝ٧ أٗظوَ ا٠ُ حُـِء حُظخ٢ُ ا٫ رؼي .. حَُهزش.. حٌُظق .. إٔ أطو

ٍُ ؿٔي ٝحٟق حُٔؼخُْ ٓظ٘خٓن ح٧ؿِحء ٣وخٍد كـْ ؿ٬ّ ُي أٝ ُٝ .. ٌٌٝٛح 

َُ    ًخٕ ..  أًِٔض ٗوٖ حُلـَس رؼي ٍٜٗٞ ٧ؿخَٓ رظ٣ِٜٞ٘خ   ًُي   ا٠ُ   حُ٘ظ

َُ    ح٩ٗـخُ    ..  حُ٘٘ٞس   ك٢َّ    ٣ؼ٤

أطؤَٓ طِي حُ٘وٕٞ .. ٝأٗخ أكٌَ أهٌص أٗظَ ا٠ُ ٗوٕٞ ُٝح٣خ حُٔوق  

ح٧ؿٜخٕ .. ح٧ًق.. أهٌص أ٤َٓ ك٢ ٗو٢ٗٞ ؿِءحً ؿِءحً ..  حُٜـ٤َس

حُٔظزو٢ ٖٓ حُـيحٍ .. ح٧ُٞحٕ حُٔظيحهِش.. حُٜخػيس ٖٓ أًٍخٕ حُـيٍحٕ

  .حُيحه٢ِ

ٚ طوخرِ.. ك٢ هخػش أهَٟ ٗو٘ض ؿ٬ٓخً هخػيطٚ ٜٗخ٣ش حُٔوق حُٔٔظ١ٞ

ٍَّ ْٜٓ٘ .. ٌٌٝٛح ك٢ حُـٜش حُؼخ٤ٗش ؿخ٣ٍش ٣وخرِٜخ ؿ٬ّ.. ؿخ٣ٍش ٝكٍٞ ًــُــ

ٍٍ رؤكـخّ أٛـَ ُٕ ٖٓ ح٧ًٍخٕ ُظٔظي .. ؿِٔخٕ ٝؿٞح طظِٔن ح٧ؿٜخ
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ًَِ ٓوق حُوخػش َُ َٓكَكش ٝٓٔخٌء .. ٝطِظو٢َ ك٢ َٓ طل٤طٜخ ػٜخك٤

ٍٜٞ ه٤ِِش ٧ريأ رظ٣ِٜٞ٘خ ..ٛخك٤ش ُٗ . .أًِٔض ٗوٕٞ حُوخػش حُؼخ٤ٗش ك٢ 

ٝإٔ ٗظَحص ؿخ٣ٍش حُـيحٍ طُٔ٘ل٢٘ .. أىًٍض أ٢ٗ طٜخُلض ٓغ ًحط٢

ٌُٜ٘خ ٍٜٗٞ حُٔ٘ش طٌخى ط٘و٢٠ ٝأٓخ٢ٓ .. ُْ أػي أه٠٘ حُلَ٘.. حُ٘٘ٞس

أّؿُِض ٗوٖ ؿيٍحٕ .. ػيٌى ٖٓ حُوخػخص ط٘ظظَ إٔ أ٨ٓٛخ ٗوٞٗخً ِٓٞٗش

  طِي   ُظظَ ..  حُل٤طخٕ   أكي   ػ٠ِ   هخػش ػخُؼش ٍؿْ أ٢ٗ ريأص ر٘وٖ ؿخ٣ٍش

  .  حُلخثَس   ر٘ظَحطٜخ   ٝك٤يس   حُـخ٣ٍش 

  ك٢   ٍٓق   رطؼ٘ش   أ٤ٛذ     ..  ه٤ِٚ   ػ٠ِ   ٓل٫ًٞٔ    حَُٔس   ٌٛٙ   هخٗق   ػخى  

ََ    أٍحر٢ُ    ًٝ٘ض ..  طلخٍهٚ   ٫   حُُل٠ٔ   ًخٗض ..  ًظلٚ    ك٤ٖ   ٣٘ظ٢٘ ..  رـٞحٍٙ   ح٤ُِ

  :  اٛخرظٚ ٣وٍٞ   ٤ًٝل٤ش  ٍ حُوظخ   ك٢   ٓ٘خًٍظٚ   ػٖ   ٣ليػ٢٘ 

ًخٕ ٣ظزـُق ..  ٖٓ ر٬ى ٍىحع( ٗـي حُـخف)كخَٛٗخ أرٞ حُلظق حُِٔؼْ ك٢    

ـٚ(.. حَُكؼ٢)رٞٛق ٫ٞٓٗخ ح٧ؿَ رـ  أٗٚ ٫  ..حُٔلَِ ُٔخ كَّ حُِــَـّ َٝ
ـٚ حُلخ٢ٔ١ اُُٜٚ ح١ٌُ  ـٚ ٫ٝ رٔلٔي ٗز٤خً ٝإٔ حُٔٔظَٜ٘ رخُِــَـّ ٣ئٖٓ رخُِــَـّ

ٍَ حُي٣ٖ ٩ؿٞحء حُؼخٓش.. ٣ُؼزــي ٝإٔ ىػٞطٚ .. ٝإٔ ٫ٞٓٗخ ح٧ؿَ ٣َكغ ٗؼخ

.. ٌُ٘ٚ ُِّٛ  ٝهطؼض ٍأٓٚ.. ٤ُٝٔض ٖٓ ح٬ٓ٩ّ.. ك٢ ؿَٞٛٛخ ٛيحٓش

.. ُوي أر٤ِض ك٢ هظخُٚ.. ٜ٘ؼخء٤ُلَٔ  ٣ُٝؼَِن ػ٠ِ كخث٢ حُـخٓغ حٌُز٤َ ر

 . ك٠ٔ   ٗٞرش   ؿٔيٙ   ك٤ٜ٘خ هخُطض، ُْ ٣ٌَٔ ٍك٤و٢ كي٣ؼٚ

رؼي إٔ طلٔ٘ض كخُظٚ كٌخ ٢ُ  ربٗٚ ػخى رؼي إٔ طٞحُض حٗظٜخٍحص ٫ٞٓٗخ 

.. ػ٠ِ ٍإٓخء حُي٬٣ٝص ٝح٤ُ٘ٔوخص ك٢  كٜٖ حُظؼٌَ ا٠ُ كٜٖ َكذ

٘ــَـي اُِـَـ٠ أٍٝ حُٔؼخكَ ـَ ؾ ػيٕ ػخٛٔش ٝأٗٚ ُكق ػ٠ِ ُل.. ٝحُ

ٍٍ ػ٠ِ ػيٕ ٝأر٤ٖ   حُِٔطخٕ ٓؼٖ ح١ٌُ أػِٖ ١خػظٚ ٫ُٞٔٗخ ًٞح

  َكذ   كٜٖ   ٛخكذ   حُظزؼ٢   حُل٤ٖٔ   آخٍحص   ْٟ   هي   ٝأٗٚ ..  ٝك٠َٓٞص 

َ٘ي   ػ٠ِ   ٝحٓظ٠ُٞ   ٝحُ٘ٞحك٢،   ٝحُٔلٍٞ   ٝرَؼيحٕ  ـَ   حُٔؼخكَ   ٝآخٍس   حُ

ــ٘ـْـَؼــخءَ    ا٠ُ   ػٞىطٚ   ٣َ١ن   ك٢   ٝٛٞ ..  حُيِٓٞس   ٝكٜٖ    ٓظلَحً    َٛ

  .  ٍٜٓ٘ٞحً  

                                              * *  * 

أكَٔ .. كو٢ ُٜٗق ٝؿٚ ٓٔظط٤َ ٣ظَٜ ٢٘ٓ.. أُزْ ؿطخث٢ حُوي٣ْ      

حُـ٤ٔغ .. ٣زظْٔ ٢ُ ػٌَٔ رٞحرش حُوِؼش .. أهَؽ ٓغ ريح٣ش ح٤َُِ.. هزِحً 
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 ٌٕ أ٤َٓ ك٢ طِي ح٧ُهش حُظ٢ َٓطٜخ .. رَٝف ؿ٣َزش ٣ؼظويٕٝ رؤ٢ٗ ٌٓٔٞ

أهق أٓظَم  ..ىحٍ حُٔؼِْ طوق ٜٓـٍٞس.. ُْ طؼي طِي ح٧ُهش ٛخىثش.. ًؼ٤َحً 

ٟلٌخص َٝٛهخص .. أٗؼَ رزَٝىس طِل٢٘.. حُٔٔغ ٢ٓٝ ظِٔش حُٔٔخء

٫ أػَف ٓخًح ط٣َي ٍٝك٢ ٖٓ حُٞهٞف أٓخّ ٌٛٙ حُيحٍ حُظ٢ ُْ .. ١ل٤ُٞش

أ٤َٓ ك٢ .. أػزَ أك٤خء أُلُض أُهظٜخ.. طِي حُ٘ٞحٍعأهَؽ ٖٓ .. طؼي أ٤ُلش

ُم رخدَ .. ٗٞحٍع ح٤َُُٜٞى َُ ..  ٛٞطٜخ   أٓٔغ ..  حُطَم   أًٍَ ..  أ٢ُٓ   أُّ   أ١

 : حُو٘ز٤ش ططَ رَٔٔؿظٜخ طَكغ ًلٜخ كٞم ػ٤٘٤ٜخ   حُٔـِوش   هَهؼش 

  !.  رٜخ؟   طؤصِ    ُْ   ُٔخًح ..  حر٘ظ٢   أ٣ٖ ..  أٗض   ٌٛح  - 

دُ     َِّ   :  طَٔٔؼ٢٘   كظ٠   ٍأٜٓخ   ٖٓ   ك٢ٔ   أُه

  . حُزخد؟   ػ٠ِ   حُطَمَ    طٔٔؼ٤ٖ   ٤ًق  - 

ٜخ   طِٜ َٓ   .  رخُـِّٞ   طْٜ   ٢ٛٝ ..  رخٓٔش   ٍأ

َُ    ا٢ٗ   ػْ ..  هِلٚ   ٌٓخ٢ٗ   طَٟ   أ٫  -    . ري٢ٗ ك٤ٖ ٣طَم أكيْٛ   ٣ِٜ   رٔخ   أٗؼ

.. أٗخُٜٝخ حُوزِ.. ٜٔخ ك٤ٖ طلظ٢٘٘٠ٍحثلش ػطٖ ط٘زؼُغ ٖٓ ؿٔ     

طظَ طل٢ٌ ىٕٝ .. كَحٜٗخ ١زوخٌص ٖٓ حُـِي ٤ٔٗٝؾ حُٜٞف حُٜٔظَة

طزلغ ر٤ي٣ٜخ ػٖ أ٤ٗخَء ٫ طـيٛخ ك٢ .. رٜٞص ًٖٔ ١ٌٜ٣ ُِلَحؽ.. طٞهق

ٜخ.ً. طظِلض ٤ٔ٣٘خً ٝٗٔخ٫.. ٤١خص كَحٜٗخ َٗ ٍٕ كخٍؿش طل٢٤ كَح .. أٝح

ٍَ ٍأٜٓخ ش ٓؼِوش ؿٞح ٌُلــِش ِٓزَّٔ : طظليع.. ػٜخ ك٢ حُِح٣ٝش حُو٣َزش. .ُٓ

هخٍ ٢ُ رؤٗٚ ٣ؼَُف .. ُٛٔٔض ك٢ أًٗٚ.. أ٫ طؼَُف حُلخهخّ ُوي كيػظٚ ػ٘ي

ُٖ . َٛ أٗض ْٜٓ٘؟.. ٝأٗض ُٔخًح ط٠َ.. ٝرؤٗي ٖٓ ح٧ؿ٤خٍ.. كٌخ٣ظي

ــي ـــي حهظخٍص ٣َ١َن ح٧ؿ٤خٍ ٌُُٝي ط٘و٠.. طَـَي ٖٓ طُِلزُـّ ُّٓ كو٢  ..ٝأُ

٤ُْ ؿي٣َحً .. ٢ٌُ٘ أٗظخم َُإ٣ظٜخ.. أر٘خث٢ ح٥هَٕٝ ْٛ ٖٓ ٣لزْٜ حَُد

ٗظَص .. طـ٤َ ٛٞطٜخ. أٍحٛخ كو٢ هزَ إٔ أ٫ه٢ ٍر٢.. ري إٔ طٔ٘ؼٜخ

هظ٢٘ رٌٍحػ٤ٜخ.. حكظ٠٘ض ٍأٜٓخ.. ًخٗض ػ٤٘خٛخ ىحٓؼظ٤ٖ.. ا٢َُّ  َّٞ ١ ..

 ٢ٌُ٘ ٫، ٝأٗض ََُٔض ْٜٓ٘..٢ٛ ٤َُٔض ٖٓ ح٧ؿ٤خٍ: هخُض ٢ٛٝ ط٘ظلذ

ٍَ ٝؿَٜـــي ٣ٞٓخً  ..أػَكي َُّ ٌٛح حُ٘ؼَ.. ُْ أ .. أٗض ٤١ذ.. ُٔخًح ًــُــ

ُوي كٌٍٗخ .. ٝأ٢ٗ أكزٜخ.. أ٫ طؼَف أٜٗخ حر٘ظ٢ ..ٝأٓي ًخٗض ٤١زش

ًخٕ ٣ز٢ٌ ػ٠ِ .. ٝحُيٛخ ُْ ٣ِظِّ رٔخ هخُٚ حُلخهخّ.. حُلخهخّ إٔ ٗلزٜخ

.. ُلَحهٜخٌُ٘ٚ ًخٕ ٣ز٢ٌ .. ٫ ٣َُ٣ُي إٔ ٣ـ٠َذ حَُد.. ٛي١ٍ ك٢ ك٤َس
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ٍُ ٜٝٗزٞح ٓخ ُي٣٘خ ٖٓ ١ؼخّ ٝٓخٍ هخٍ ٢ُ    ىٕٝ   أٓٞصُ "ٝك٤ٖ ١ؼَ٘ٚ ح٧ؿ٤خ

  .  ٝٓخص   ىٓٚ   ًٍف   ػْ ".  أٍحٛخ   إٔ 

ػْ ..هزَ إٔ أهَؽ ٖٓ رخرٜخ أٌٓٔض رٌل٢ ٝىٗيٗض رٌِٔخص ٫ أكٜٜٔخ   

هَ رؤٗي طزلغ ػٖٔ .. ك٤ٖ طؤط٢ حَُٔس حُوخىٓش ٫ طوَ رؤٗي طؼَك٢٘: هخُض

ُِّ ٍأ٢ٓ ٓٞحكوخً، أٓلذ ًل٢ ٖٓ ر٤ٖ ًل٤ٜخ، أػ٤ي . ُي ٓ٘ظي ٣وِغ أٛ

هخم ىحٍ ر٤ظ٘خ.. ؿطخء ٍأ٢ٓ ُُ ػْ أك٤خء .. أ٤َٓ ك٢ ٣َ١ن حُؼٞىس ٖٓ 

أٗظَ ا٠ُ كخٗٞص حُٔؼِْ حُٔؼظْ ك٢ .. طوٞى٢ٗ ا٠ُ أُهش ٓٞم حٍُٞحه٤ٖ

طِي ح٧ُهش حُٔظلَػش ا٠ُ .. أؿيى ٍٝك٢ ٝأٗخ أٍُٝ طِي ح٧ٓخًٖ.. ػُِظٚ

.. أ٤َٗ ُلَحّ رٞحرش حُوِؼش رٌل٢.. ح٤ُٔيحٕ ح٧ٓخ٢ٓ ُِوِؼش.. يسأٓٞحم ػ

  ٝأٗخ أٛؼي ك٢ ظ٬ّ ح٬ُُْٔ.. ٣ٍق رخٍىس طٞىػ٢٘.. ٛيٝء ٣ُٔؼُي٢ٗ

  .      حُلـ٣َش 

.. طظخرغ ػ٤٘خ١ أٛخرؼ٢.. ً٘ض ٓؼِوخً ػ٠ِ ٓوخُش حُ٘وٖ.. ك٢ ًُي حُٜ٘خٍ  

هخً ػ٠ِ رخد كخؿِ حُوخػخص َْ د ر٤ٖ ٝهض أٓٔغ ١َم حُزخ.. ٓٔؼض ١

كظلض ، ٛزطض.. ٌٛٙ حَُٔس طٌٍَ حُطَم..  ك٬ أٓظـ٤ُذ ٌُُي .. ٝآهَ

٢ٛ حَُٔس ح٠ُٝ٧ حُظ٢ .. أ١َ ىحػ٢ حُيػخس رٞؿٜٚ ٓزظٔٔخً ..  حُزخد

٢ٗ ك٤ٜخ ٌٓ٘ ريأص ػ٢ِٔ هزَ أًؼَ ٖٓ ػ٣َٖ٘ َٜٗ ٍُ .. ٝهق ٣ظٔظْ.. ٣ِٝ

 ك٤ٖ ٍأ٣ظٚ ٣يهَ.  ُْ ٣وز٢َٗ رؤٕ ٫ٞٓٗخ هخىّ.. ٓٔؼض هِلٚ ؿِزش

٤ٔ٣َ ٝؿُٚ ٫ٞٓٗخ ٝك٤يحً رؼي إٔ .. أُهلِض حُٜٔخ٣ٍغ.. ًٍؼُض أهزَ ًل٤ٚ

َٓص هِلٚ ا٠ُ .. ٗخظَحً ا٠ُ ٓخ كُٞٚ.. دظَ ٖٓ كُٞٚ هِق ح٧رٞح

ً٘ض ػ٠ِ ٝٗي اطٔخّ ط٣ِٖٞ ٗوٕٞ ٍٛٞ ٓوق .. ؿٞحٍ ىحػ٢ حُيػخس

ْوــَيع َٕ    ٣ظؤَٓ   ٝهق ..  حُِٝؿ٤ش   َٓ   ٬َٓٓلٚ   حػظِض ..  ٛخٓظخً    حُـيٍحٕ   ٗوٞ

  :  هخٍ ..  حُٔوق   ا٠ُ   ٣٘ظَ   ٝٛٞ   حطٔؼض   إٔ   ُزؼض   ٓخ   حرظٔخٓش 

ََ ٌٛح.. ؿ٤ي  - ٍَ ٓؼ ٍَ ٗوٖ ٝؿ٢ٜ .. ُْ أ َٕ ٫ ٣ُـ٤ُي ا٫َّ طٌَح ٣زيٝ إٔ حُ٘وخ

ػْ أٍىف ٓٞؿٜخً .. ٤َ٘ٓحً ربٛزؼٚ ا٠ُ ٗو٤ٖ٘ ٓظوخر٤ِٖ. ك٣ٍٞش ٝؿ٬ّ

ُٖٔ ٟٓٞ ٗٔوش ٝحكيس ًٌُٝي  أطؼظوي إٔ كٍٞ حُـ٘خٕ.. ٬ًٓٚ ا٢َُّ 

ُٖ ك٤ٜخ هَؽ .  حُـِٔخٕ؟ ُوي ؿؼِض ٌٛٙ حُوخػخص ر٤ٜش ٝٓزٜـش ُٖٔ ٤ٓؼ٤

ػْ هخػش حٓظوزخٍ .. ٖٓ ٓويع حُِٝؿ٤ش ا٠ُ هخػش حُٔٔخَٓس حُؼخث٤ِش

َٖ أٍرؼخً ٜٓ٘خ  :هخٍ.. ح٤٠ُٞف حُٔوَر٤ٖ حُوخػخص حُٔظزو٤ش ٣ـُذ إٔ ط٣ِِـّ
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.. ٝرخُٔوَٓخص حُـ٣َ٤ش.. هِشٝرخُِهخٍف حُٔظيح.. رَّٓٞ آ٣خص هَآ٤ٗش

َٖ ٍٛٞحً  ٝحُوخػظخٕ .. كظ٠ ح٧ُٞحٕ حٓظويّ ٜٓ٘خ حُيحًٖ.. ك٬ ط٘و

ح٬ُٔٛوظخٕ ٌُٜٙ حُوخػخص حٗوٖ ك٢ اكيحٛخ ؿِٔخٗخً كو٢ ٝح٧هَٟ 

َٛ أٗض : ػْ ٝهق ٣ظؤ٢ِ٘ٓ ًٝؤٗٚ ٣َح٢ٗ ٧ٍٝ َٓس.. ك٣ٍٞخص ىٕٝ ؿِٔخٕ

َٛ ٣يهَ : ىفػْ أٍ.. ُِٛص ٍأ٢ٓ رخ٣٩ـخد. ٓؼ٤ٌي رٔخ طوّٞ رٚ؟

ى ٌٛح حٌُٔخٕ؟ َُ ٌَ ٣خ ١٫ٞٓ :هخٍ ىحػ٢ حُيػخس.  ؿ٤  .ٓٔظل٤

  :  هخٍ   ػْ ..  ُِلظخص   ٝؿ٢ٜ   ٣ٌظ٘قُ    ػِٚ   ر٘خظ٣َٚ   ًٍِ

  . أٗض؟   ٖٓ  - 

 -  ًٌُْ ِٞٔٓ   ًٍَ ْٞ   .  َؿــ

  .  ؟  حُظول٢   ُٔخًح    ..  أػَف  - 

٤َُطلغ ٟـ٤ُؾ .. حُوخػخص ك٠ِّض حَُٜٔض ٝأٗخ أٗل٢٘ ُٚ ٓخثَحً هخٍؽ     

  .ْٝهغ أهيحّ حُلَحّ حُٞحهل٤ٖ هخٍؽ حُوخػخص

    ً ر٤٘ٔخ ٝهلض ك٢ ٓ٘ظٜق اكيٟ حُوخػخص  ..ط٠خءٍ حُٜوذ ٛز١ٞخ

ُىُٛ٘ض ك٤ٖ .. أٗظَ ٖٓ ؿي٣ي ا٠ُ طِي حُ٘وٕٞ.. أٓظَؿغ ٓخ كيع

٬ٓٓق حُلٍٞ ط٘زُٚ ٝؿَٚ .. حًظ٘لض ٛٞحَد ٓخ هخُٚ ٫ٞٓٗخ ح٧ؿَ

ًَد ْٞ   حُظخ٢ُ   ح٤ُّٞ   ك٢ ..    أٍحٙ  ٓٔخ   ٫ًٌٞٛٓ .. ًُٝي ٝؿٚ هؼطخد.. ٗــَـ

  :  رؼطق   ر٤ي١   ٣ٔٔي   ٝٛٞ   ٢ُ   هخٍ ..  ىحٍٙ   ا٠ُ   حُيػخس   ىحػ٢   ىػخ٢ٗ 

ٍَ .. ٫ٞٓٗخ ٜٓظْ ري  - ٛٞ ٣ؼَف ". َٖٓ أٗض"ظَ ٣ٌٍَ ٢ُ ٓئح

ـــي َٔ ٝػٖ . .ُوي أهزَطٚ ػٖ ٓ٘ٞحطي حُط٣ِٞشً ك٢ هخَع حُظِٔش .. حٓ

َْ ح٧كَف.. ٗزٞؿي ك٢ ػِّٞ ٌٓٛذ آٍ حُز٤ض َٕ .. ٝاطوخٗي ٍٓ ٝٗوٞ

  رٔخ   ٝٓؼخىطٚ   اػـخرٚ   ػٖ    رخ٧ْٓ    أٗض   ٓ٘ٚ   ٝٓٔؼظٚ   ٝٓخ ٍأ٣ظٚ.. حُِهَف

  . ؟  أٗض   ٖٓ   ٣ظٔخءٍ   ظَ   ٌُٝ٘ٚ ..  ٍآٙ 

 -   ٌٕ   . ح٫ػظوخى   ًُي َٓحَد     ٣ٌظ٘قُ  ..  حػظوي   ًِٝٔخ   ًحطٚ   ػٖ   ٣زلغُ    اٗٔخ

  . طـ٤ز٢َ٘؟   إٔ   أ٠٣خ٣وــُــي  - 

  !. ؿ٢ِٜ   ٧ًظ٘ق ..  ك٢ُٞ   ٓخٝ ..  ٗل٢ٔ   ٓؼَكش   ك٢   أٗو٠  - 

  .  أَٜٗف   رؤٕ ..  رؤٛخرؼٚ   أٗخٍ   ػْ   ُِلظخص   ا٢َُّ    ٗظَ

  :  ٢ُ   هخٍ ..  أَٜٗفَ    إٔ   ٝهزَ ..  ًلٚ   ظخَٛ   رظوز٤َ ..  ُطلَٚ   ٌَٗص

  . ؟ حُـيحثَ   طِي   أُُضَ    ٬َّٛ   - 
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َُ    هي  -    . ٣ٞٓخً    رٌُي   أكٌ

 -   َْ ـ   .  ًُي   ك٢   كٌــِـّ

َٞ حُّٜٔٞ    ٝإ ظَ ١ِذ .. حَٜٗكض ٝهي أُحٍ ػ٢٘ كي٣ُغ حُيحػ٢ رؼ

ؼ٤َحً ك٢ ح٧َٓ.. اُحُش ٗؼَ ٍأ٢ٓ ٝٝؿ٢ٜ ٣وِو٢٘ ًَ ٢ٗ .. أكٌَ  ٍُ طِٝ

ُْ ٓ٘خ٢ٓ ٝأٍٟ ٖٓ ك٢ُٞ ٝهي ؿطض ..أٍٟ رؤ٢ٗ  أ٤َٓ ػخ٣ٍخً .. ًٞحر٤

ُٞ ٌٓػٍٞحً ، ٬ٓٓلْٜ حُ٘ؼَ ُٜٔخ.. أَٜٗــ ٌٌٛح .. أؿُيٛخ ًٔخ ٢ٛ  ..أطِٔ

َُٓط٢.. أٍٟ ك٢ حُٔ٘خّ   .ً٘ض ٓؼ٤يحً رٌُي حُـطخء ح١ٌُ ٣َٜ كظ٠ 

      

أ٣ؼظوي ٌٛح حُ٘وخٕ إٔ حُلٍٞ "أٓٔغ ٛيٟ ٛٞص ٫ٞٓٗخ ح٧ؿَ ٣ظَىى 

َُ ".. ُٖٔ ٟٓٞ ٗٔوش ٝحكيس ًٌُٝي حُـِٔخٕ أٗؼَ ٖٓ ؿي٣ي رؤ٢ٗ أ٤ٓ

ٛخ.. طِي ح٬ُٔٓق ََ حُ٘لخٙ ٧ًظ٘ق .. ٧ٗقح.. أريأ رخُؼ٤ٕٞ.. كخُٝض طـ٤٤

َن ٗلْ ح٬ُٔٓق ..كؤػ٤يٛخ ا٠ُ ٓخ أٍحٙ ؿ٬٤ًٔ .. ٬ٍٟ ٓخ ٛ٘ؼض َٓ ..  ُظظ٘خ

  ٤ُطَ ..  حُوخػش   طِي   ُٝؿيٍحٕ   ٓوق   ٝط٣ِٖٞ   ٗوٖ   ك٢   ه٤٠ظٜخ   أَٜٗ   أٍرؼش 

ًَد   ٝؿُٚ   ْٞ ُٖ  .  ٝٝؿ٢ٜ   ٗــَـ   .  ك٢ِ٘   ٝأه٠٘   ٗل٢ٔ   ٓغ   َٛحػخً    أػ٤

ٌُٛخ ػ٠ِ .. ًٝخٗض حُوخػش ٓٔظط٤ِش.. ُِوخػش حُوخٓٔش حٗظوِضُ  ططَ ٗٞحك

َٖ ٓولَٜخ .. ٓـَٟ َٗٝم حُْ٘ٔ ٖٓ ؿزَ ؿ٤ٔخٕ ١ِذ ٢٘ٓ إٔ أٗو

يٍحٜٗخ إٔ طـط٤َٜخ .. ٝؿيٍحٜٗخ رُلٍٞ ىٕٝ ؿِٔخٕ ـُ ٝحُـَكش ح٧ه٤َس أٍحى ُ

ُٕ حُـِٔخٕ ََ حُوخػظ٤ٖ.. ٗوٞ   .  ه٤٠ض ٓخ ٣وخٍُد حُٔ٘ش أ٤ٓ

ىس ٫ٞٓٗخ ح٧ؿَ ٖٓ ٓـخٍد ح٤ُٖٔ رؼي إٔ أه٠َغ ػخى هخٗق ٓغ ػٞ   

ُٔٚ ُظٔظَِت ٤ُخ٤ُ٘خ رخَُٔٔ ٝحُلٌخ٣خص..  حُز٤٤ِ٤ٌٖ ك٢ ٝٛخد أىهِظٚ .. أؿخُ

ُٕ .. هِٔشً  ُٕ ٍؿزش ٫ٞٓٗخ ك٢ إٔ طظَ ٗوٞ ٢ٛٝ حَُٔس ح٠ُٝ٧ حُظ٢ أهٞ

  :  هخٍ ..  حَُٔحؽ   ٜٗن ٝٛٞ ٣ظخرُغ حُ٘وٕٞ ػ٠ِ ٟٞء.. حُوخػخص َٓحً 

َّ    ٛ٘غ   ٖٓ   أٗض ؟ َٛ  حُُؼـخد   ٌٛح   ٓخ  -    !  ؟ ٌٛح   ًــُــ

ََّٔطخٕ ػ٠ِ ح٧ٍٝ ُٓٚ.. ًخٕ ٣ظليع ٝػ٤٘خٙ ٓٔ ٌُٖ ٓخ .. ُْ ٣ي٢٘٘ٛ ٬ً

ٝإٔ أٛخرؼ٢ ٫ ط٘وٖ ا٫ .. حٓظـَرظٚ أ٢ٗ ُْ أٓظطغ طـ٤٤َ ٬ٓٓق حُلٍٞ

  .!ٝؿٜٜخ

، أرلُغ ػٖ حُظطخرُن ٝح٫هظ     َٕ ُض طِي حُ٘وٞ ْٓ ََّ ٛخ٢ُ٘ ٓخ .. ٬ف طل

ٖ : أٓؤٍ ٗل٢ٔ.. ٛ٘ؼُض ٧ؿي ٛيَم ٓخ هخُٚ ٫ٞٓٗخ َٓ َٛ طٌٔ٘٘خ أٍٝحُف 
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  ؿؼِض   َٛ ٢ٛ ٖٓ ..  ٝػوُٞ٘خ   أؿٔخَىٗخ   طٔظويّ.. طؼ٤ٖ ك٤ٞحط٘خ. ٗلذ؟

  ؿٔي   ك٢   طظول٠   حُل٣ٍٞش   ؿؼِض   ٖٝٓ ..  أٗؼ٠   ؿٔي   ك٢   ٣ظول٠   حُـ٬ّ 

ٜخ   طٌٍَ   ٍَٝك٤ٖ   ٣لَٔ   ؿٔي١   رؤٕ   ح٧ك٤خٕ   ٖٓ   ًؼ٤َ   ك٢   أٗؼَ ..  ًًَ  َٔ   ٗل

ٕ   ط٘وٖ   ٓخ   ك٢  ِّٞ   .  ٝطِ

ََ    ً٘ضُ    أ٢ٗ   ػَكضُ  ـٚ   ظِٔش   ك٢   طَحكو٢٘   ح٧ٍٝحف   طِي   أ٤ٓ   ٝك٢ ..  حُِــَـّ

  .  ك٣َظ٢   رخٓظ٢ً٬   ٝحٛٔخً    ً٘ض   ٝأ٢ٗ ..  ١ٝؤطٜخ   ٌٓ٘   حُوِؼش   أٍؿخء 

ػيس ٓ٘ٞحص ٖٓ حُؼَٔ حُٔظٞحَٛ كظ٠ ٗخٍكُض ػ٠ِ أًخٍ ٓخ َػـِـ٢ََّ   

ُ٘ٚ ٝط٣ِٞ٘ٚ ُؼَ٘ هخػخص ًخٕ ٫ٞٓٗخ ه٬ُٜخ هي أًَٔ ر٘خَء ػيس ُىٍٝ .. ٗو

ٝهي ُهٜٜض ٌُٖٔ أَٓحء ٤١٬ٖٓٝ .. ػ٠ِ حُٔٔخكخص حُٔل٤طش رخُوِؼش

ػٔخء رِيحٕ ؿ٣َِس ح٤ُٖٔ ُُ .. ٖٓٔ ىهِٞح ك٢ ١خػظٚ ٝٓٞح٫س ىػٞطٚ.. ٝ

   .      ٌُٔ٘ٚ   أىٝحٍٛخ   رـ٤ٔغ حُؼ٤ِخ   حُوِؼش   هخػخص   ٤٘ٔخ ُهٜٜضر

                                            * ** 

   َْ ٍٍ ٝرٜخث طؼؾ حُٔخكخص ٝحُيٍُّٝ .. طٔظُِت ح٩ٓطز٬ُص ٝحٍُِحثُذ رو٤ٞ

ـ ٙٗٗ ك٤ٖ ٣وٍَ ٫ٞٓٗخ ح٧ؿَ حُلؾَّ ك٢ ْٓٞٓ .. رخُل٤خس ٚ ا٠ُ ر٤ض حُِــَـّ

َُ ٖٓ أُق ه٤َ ــ٘ـْـَؼــخء أًؼ َٛ ُٚ ٤١٬ُٖٔٝ .. حُلَحّ ، طوَؽ ٖٓ 

َّ ..  ؿ٣َِس ح٤ُٖٔ ٖٓٔ ىهِٞح ك٢ ١خػظٚ طللْٜ حُؼز٤ُي حُلز٤٘ش ٖٓ ًــُــ

ــ٘ـْـَؼــخء ُٞىحػٚ.. ؿخٗذ َٛ ُْٝ ٣ٌٖ ٫ٞٓٗخ ٣وٜي حُلؾ كو٢ .. هَؿض 

٣ؼي  رَ إ أهزخٍحً هي ِٝٛظٚ  إٔ ٣ََٗق ٌٓش هي طَٔى ػ٠ِ ١خػظٚ ُْٝ

ّ ح٢ٌُٔ ٫ٝ ُ٪ٓخّ حُلخ٢ٔ١ ََ ٝإٔ حُوطزش .. ٣وطذ ُٚ ػ٠ِ ٓ٘زَ حَُل

.. ٝٓؼخ٣٘ش حُٔٔـي حُلَحّ ػِّ ػ٠ِ  طؤى٣زٚ.. أٟلض ُِؼزخ٤٤ٖٓ ك٢ رـيحى

.. ٝر٘خء َٓحكن ُِلـ٤ؾ.. ُز٘خء ٓخ طٜخُي ٓ٘ٚ ٝطٞٓؼش ٓخ أٌٖٓ طٞٓؼظٚ

 .ٝاؿَحء حُٜيهخص

َٞ حُوزخثَ    ػ٠ِ ٤٘ٗغ أكؼخُٜخ ٝحػظيحثٜخ  ٝأػ٘خء ٤َٓٙ ا٠ُ ٌٓش أىََّد رؼ

ٝػ٘ي اهخٓظٚ ك٢ ٌٓش أِٛق ٓخ .. كؤٓ٘ض حُط٣َن.. ػ٠ِ هٞحكَ حُلـ٤ؾ

ػْ .. أكٔيٙ ح٧َٗحف ر٘ٞ حُط٤ذ حُل٤ٕ٘ٔٞ رؼي إٔ ػَٝح حُز٤ض ٝح٤ُِٔحد

 َٞ   .أٗٚ ًٔخ حٌُؼزش ى٣زخؿخً أر٤
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َُّ رؼي إٔ أهخّ رٌٔش  ػ٬ػشَ أَٜٗ ك٢ حُوَٜ حٌُز٤َ   ُْٝ .. ػخَى ٫ٞٓٗخ ح٧َؿ

٣ُلِـــي حػظٌحٍ ح٣َُ٘ق ػٔخ ريٍ كوخّ روِؼٚ ًِٝق  ٣َٗلخً آهَ ٖٓ آٍ 

  .ٌَٗ حُل٤٤٘٤ٖٔ ُٝٝىٙ رخُٔخٍ ٝح٬ُٔف

كٌَُص إٔ أَُٝع ٝهظ٢ ر٤ٖ ٓخ طزو٠ ٖٓ أػٔخٍ حُ٘وٖ حُو٤ِِش ٝحُزلغ   

ًَد ْٞ أطَىى ػ٠ِ حُ٘خٍع .. ٫ٝ أػُٞى ا٠ُ حُوِؼش ا٫ ٧ٗخّ.. ػٖ أ٢ٓ ٝٗــَـ

طَحد .. كو٢ طِي ح٧كـخٍ ٝحُ٘ٞحكٌ ٝح٧رٞحد.. ح١ٌُ ا٤ُٚ ُهخُم ر٤ظ٘خ

خٕ ٢ٛ ٍٝحثق حٌُٔ.. ح٧ُهش ٢ِٓء رٟ٘ٞ حُزِق ٝك٠ٜ ح٧كـخٍ حُٜـ٤َس

أىهن حُ٘ظَ، أطو٤ََّ أ٢ٓ ططَ ٖٓ رخد ر٤ظ٘خ رٞؿٜٜخ .. حُظ٢ طؼَك٢٘

.. ٬ٓرٜٔخ حُٔٞىحء ..ح٢ُِٔء رزُوَغ حُز٤خٝ حُٔ٘ٞد رخُُلَٔس حُلخهؼش

ٛخ حُٔوظزت ََ   .ٛٞطَٜخ حُٔٔظ٤ٌٖ ٝػ٤٘٤ٜخ حُٜخك٤ظ٤ٖ.. ٝٗؼ

حٍ   ؿ٤َ   ا٠ُ   أ١َحكُٜخ   طُل٢٠   حُظ٢   ح٧ُهش   أهظَمُ  ََّ ُٔ   ٓـَٟ   ٤غُ ك   حُ

  ح١ٌُ   ح٤ُو٤ٖ   ػ٠ِ ٗخٛيس    طوق   حُٔؼِْ   ىحٍ ..  حُيرخؿ٤ٖ   ك٢ ػْ ا٠ُ ..  ح٤َُٔ 

  :  ػ٘ٚ    أرلغ 

  !.     طزَلغُ    ػٖٔ    أػَف   ٫  - 

  !!. ٟلٌخطِْٜ   حكظ٣ٞضَ    ٌُ٘ي  - 

  .  ٧هزَطُي   أػَفُ    ً٘ضُ    ُٞ  - 

.. ٣٘خً رؼي إٔ ٣طٍٞ كٞح١ٍ ٓؼٚأَُٜٗف كِ.. ظ٘٘ض رؤٗٚ ٣لخ٢ٍٗٝ   

ُؽ ػ٠ِ .. أطًَٚ ٗخٛيحً ػ٠ِ طِي حُِلظخص حُظ٢ هِظٜخ ُٖ ط٘ظ٢ٜ َِّ أػ

َُ ًخُٜخٍد ٢ٓٝ طِي حُلٞح٤ٗض حُٜـ٤َس.. حُٔٞم . كخٗٞص حُٔؼِْ  ..أ٤ٓ

ٍُ ح٤ُّٞ ٖٓ ح٫ٗظٜخء .. أرلُغ ػٖ أؿٞرش ىٕٝ إٔ أٓؤٍ أكيحً   ..٣وظَد ٜٗخ

َُ ٓٔـَي حُٔٞم ٫ أػَف ٓخًح أ .. أؿِْ ك٢ اكيٟ ُٝح٣خٙ.. ٛ٘غأىه

هخم ر٤ظ٘خ ..٤٠٣ُن ر٢ حُٔٔـي ُُ ٫ .. أهَؽ ػخثيحً ا٠ُ أُهش طوٞى٢ٗ ا٠ُ 

أطٞهغ إٔ أَٓٔغ ٛٞطٜخ .. أػَف ٖٓ أ٣ٖ ؿخء ٢ُ ٣و٤ٖ رؤٕ أ٢ٓ ٓٞؿٞىس

ًَد ٝأٜٓخ ٍرٔخ طؼ٤٘خٕ ك٢ اكيٟ طِي حُيٍٝ. ٢ٓٝ طِي حُظِٔش ْٞ .. ٗــَـ

ٍَ حُٔؼِْ ٢ٓٝ ٟـ٤ؾ ح أَٜٗف .. ٣ٌخى ٣٘طن.. ُظ٬ّأػٞى ٧طؤَٓ ىح

هطؼخٕ ؿٔخٍ ٗخثوش ٌٕٝٓٞ ح٤َُِ ٣ٔظوزَ .. ػخثيحً رخطـخٙ ٓٞم حُزوَ

ٝحُزؼٞ ٖٓ ُر٤ي (. ػيٕ أر٤ٖ)هٞحكَ حُظـخٍ حُوخى٤ٖٓ ٖٓ أٓٞحم 
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ٝ حُـٞح١ٍ ٝحُؼز٤ي .. ٓٞح٢ٗ ٝىٝحد ًؼ٤َس.. ٝٗـَحٕ َْ ك١ٞش َػ

  .  خً كَحؿ      هِز٢   ٣ظ٘ٚ   طُِٜٜض َػـِـ٢ِّ أٍٟ ٓخ.. ٛخٓظش

  

سَ ٍر٤غ حُؼخ٢ٗ     ََّ ــ٘ـْـَؼــخُء ٫ٓظوزخٍ . ٛـ٣َش 4ٗٗؿــُــ َٛ هَؿض 

 .ٝهَؿُض  ٢ً أٍٟ هخٗق.. ٫ٞٓٗخ ح٧ؿَ ػخثيحً ٖٓ ٌٓش

  :  ٢ُ   هخٍ ..  ًحص ٤ُِش ُِزلغ ػٖ ٢ٔٛ    ٓؼ٢   هَؽ ..  ١ٞحٍ   ٤ُخ٢َُ    ٓخَٓطٚ 

ََّ    رلؼـــَــي   طَٔ   أُْ  -    . ح٧ٌٓ٘ش؟   ٗلْ   ك٢   حُٔٔظٔ

  !. ك٤ٜخ   ٗؼ٤ٖ   ً٘خ   ٌُ٘٘خ  - 

  !. حَُٔأس   طِي   أٓخ ٓٔؼض - 

ـشَ   -    . حَٓأس؟   أ٣ََـّ

ٍَ        حُٔخً٘ش  -    . حُٔؼِْ   ىحٍ   ؿٞح

  . أطًٌَٛخ   أػي   ُْ  - 

ؼ٤َحً    حُٔوظطلخص   ٢ٌُ٘٘ أطًٌَ هُٜٞخ رؤٕ حُ٘ٔخء   -  ٖٛ ٣ٌٕٞ    ٓخ   ًَ َُ ٤ٜٓ  

  . حُ٘وخٓش   أٓٞحمَ  

  ؟ أطؼ٢٘ ٓخ طؼ٢٘  - 

ََٔ   طٌٕٞ   ٫   إٔ   ػ٤ِي  -  ـَ س   ً ََ َٜ ْؼ َٔ   . ٗزلغ ُيٟ حُ٘وخ٤ٖٓ  إٔ   ٝأٍٟ ..  حُـ

  ك٤ٚ   طظؼيى ..  طظٔغ ُؼَ٘حص حُؼز٤ي ٝح٩ٓخء    حُظ٢   طِي حُل١ٞش     

ٍَّ  ..  ٝحُؼز٤ي   ح٩ٓخء   ؼيىرظ ..  حُلٌخ٣خص    .  كٌخ٣خطٚ   كٌِ

ٌْ ٣ُل٤طــُــٚ حُ٘وخٕٓٞ رخ٣َُٔش ً٘خ رلخؿش ٫هظَحم أهلخٍ .. ػخُــَــ

ْٝ ٛ٘خى٣ن كٌخ٣خطْٜ.. هٔخهْٜٔ ٖٓ : هخٍ ُ٘خ.. حٓظؼ٘خ رؤكي ػز٤ي حُوِؼش.. أَ

ٖٝٓ حُٜؼذ إٔ ٣لظق ٌُْ أَكُي .. حُٜؼذ حٍُٞٛٞ ٌَُ حُلٌخ٣خص

َّ    كٍٞحءَ  ..  ٣ُوظَ ٖٓ كخٍٝ اك٘خء أَٓحٍ  حُٔٞم.. ٚحُ٘وخ٤ٖٓ ٛ٘خى٣وَ    ًــُــ

شَ    ػزي  َٓ ..  ُهطلٞح   إٔ   رؼي   حُٓظؼزيٝح   ٝأٗوخٙ ..  ٓلَٓش   كٌخ٣خص  ٝأ

  َُ   أَٓحء   ٛ٘خى   ًخٕ   ُٔخ   ٝطـخٍس حَُه٤ن ٫ُٞ ٣َٓظٜخ ..  حُلظ٤خص   ُٖٛ  ٝأًؼ

  .  ٝػز٤ي 

..  حُيًش    ُِز٤غ ػ٠ِ   حُٔؼ٤َٟٖٝ كٌخ٣خص   ا٠ُ   ٍٛٞحُٞ   هخى٣ٍٖ   ٌٖٗ   ُْ    

.  حُ٘وخ٤ٖٓ   أكي     أٝ إٔ ٗٔظ٤َٔ ..  َٗحإٛخ   كؼ٤ِ٘خ   اكيحٖٛ   كٌخ٣ش   أٍىٗخ   ٝإ 

ََ ك٤ٖ ٣زظْٔ..أٝ إٔ ٗٔظـَ حُظ٘خكْ ر٤ٖ حُ٘وخ٤ٖٓ   ََ ح٧ٓ ًخٕ .. ٝٓخ أؿٔ
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١ِذ حُلٔخ٣ش .. ٜ٘ٔخأكُي حُ٘وخ٤ٖٓ ٣َ٣ي ح٫ٗظوخّ ٖٓ ٗوخّ آهَ ُو٬ف ر٤

هخٍ ُ٘خ رؤٕ حُـ٤ٔغ ٣ظخؿَٕٝ .. ٝػيٙ ٍك٤و٢ إ ك٠ٌ رٜيم.. إ ك٠ٌ

ٝإٔ أكَيْٛ ٣ؼظٔي ك٢ .. ك٢ ػز٤ي حُِٗؾ ٝح٧كزخٕ ٝٓخ ٣ؤط٢ ٖٓ حُ٘خّ

. ٛ٘ؼخء ٝٓخ ٣ل٤طٜخ ٖٓ هَٟ  طـخٍطٚ ػ٠ِ ٓخ ٣ـِزٚ ُٚ حُوخ١لٕٞ ٖٓ

ْٝ    ُِظٞ ٜٓ٘خ   َٝٛ     ٗٚٓظـيٝ   ٌُُٝي ..  ٣ظخؿَ  رَه٤وٚ ا٠ُ ٌٓش   ٗوخّ   ٛٞ    أَ

  : ٍك٤و٢   ُٚ   هخٍ ..  ؿ٤خرٚ   ك٢   طٞكَ   رٔخ   ٓـخىٍحً  

 -   َْ   !. ؟  ك٤ٌض   ٓٔخ   طوخفُ    ُِٝ

ٝحُزؼٞ ٣زلغ ُٚ ػٖ ػَٔ آهَ .. ُٞ ػَكَض أٍرخَكٚ ُوِض ؿ٤َ ًُي - 

 .رؼي إٔ ًخٕ ٤َٓي حُٔٞم

َُ    ٝٓخ  -    ك٢   طظـٚ   ٫   ُٝٔخ ..  حُوخ١لٕٞ   ُٚ   ٣ـِزٚ   ٓخ   ػ٠ِ   حػظٔخىٙ   ك٢   ح٤٠ُ

  !. حطـخٛٚ؟   ٗلْ 

  ٣يكغ   ٌُ٘ٚ ..  ٣٘ظ١َ   ٫   ٝٛٞ ..  حَُ٘حء   ػٖٔ   رويٍ   ُ٘ز٤غَ    رٔخُ٘خ   ٗ٘ظ١َ   ٗلٖ  - 

ْٕ   ٣َ١وٚ   ك٢   ىهِ٘خ  ٝاًح  ..  ُِوخ١ل٤ٖ   اطخٝحص   حُو٤َِ  ..  ىٓخَءٗخ   أرل٘خ   هي   كٌٔ٘ٞ

ٍَ    أُلن   حَُؿَ   ٌٛح    . ٝرخُ٘خّ   ر٘خ   ح٠َُ

٧كخؿؤ .. أٝ أهَؽ ٖٓ حُوِؼش.. أهز٢َٗ ىحػ٢ حُيػخس رؤ٫ أرََف ٌٓخ٢ٗ

ًخٕ ٣وطٞ .. ُْ ٣ظلٞٙ رٌِٔش.. ر٣ِخٍس ٫ٞٓٗخ ح٧ؿَ ا٠ُ هخػخص حُ٘وٕٞ

ُْ ٍٟخٙ َُ .. ٖٓ هخػش ا٠ُ أهَٟ ٝحرظٔخٓظٚ طؼٌ ػ٤٘٤ٚ ط٣ِي٢ٗ ىٝحث

ُٓوٞف ُٝؿيٍحٕ حُوخػخص ٝهَق .. ٓؼخىسً ٝٛٞ ٣ٔظؼَٝ ٓخ ٗو٘ظٚ ػ٠ِ 

ٝك٢ .. أؿُِٞح ُٚ حُؼطخء: ك٢ حُوخػش ح٧ه٤َس ٓٞؿٜخً ٬ًٓٚ ُيحػ٢ حُيػخس

ٓؤٛيٍ أَٓحً ربُحُش .. أ٫ ُُض طظول٠: ٣َ١وٚ هخٍؿخً ىحػز٢٘ ٓزظٔٔخً 

ٛخ ٝ!. ٌٛح حُـطخء ََ ََ ظخٛ ـ ـٚ ٧ُهزِـّ  .رخ١َٜ٘خ٠٤ُلَي ٓخّىحً ًلــَـّ

 

______________________ 

  ٓظ٠   أهَأٛخ ..    هخٍؽ حُيحٍ   ٣ي١   ر٤ٖ حُٔوط١ٞش   ٢ٛ   ٛخ..أه٤َح طلٍَص 

ُٖٝ أٗلٌ .. طوِٜض ٖٓ ٍهخرش  ًُي ح٢٘ٓ٧ حُٔٔظـَ  ..  أ٣ٍي   ٝأ٣٘ٔخ   أ٣ٍُي 

 .ُٚ ٓخ ٝػيص رٚ  رؼي ح٤ُّٞ

ٝأٗخ  ٝحِٛض هَحءط٢ ..    ُٔزؼؼَح   ٢ً٘ٛ   أؿٔغ ..  ٢ٓٞٗ   كَحٕ   ػ٠ِ   طٔيىص

   أرظْٔ ٓؼ٤يحً؟
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 اٌشدٍح                   

 

 ٔخاس  

 

 

ــ٘ـْـَؼــخء     َٛ ط٢ًَ٘ أٝحؿُٚ .. ؿخىٍ ٍك٤و٢ هخٗق ٓغ ٓـخَىٍس ٫ٞٓٗخ 

ٍَ ٖٓ أ١ ٛيحهش َُٔحٍ .. حُ٘وخّ أػِ ُْ رؤ٢٘ٗ رٌٛخر٢ ا٠ُ ك٢ حُ ً٘ض أػِ

ُٝ ٗل٢ٔ ُِوطَ إ َػَف ٓزظـخ١ َّ .. حُٔطَ ػ٠ِ ٓـَٟ ح٤َُٔ أُػ

 ٍَ ُٔ٘ظ   .ٌُُٝي كٌَص ك٤ٖ ُــُــو٤خٙ رؤٕ أهخ١زَٚ ً

ــ٘ـْـَؼــخء ٣ظليع ؿ٤َحُٗٚ رؤٗٚ َٛ ٝأٗٚ ًخٕ هخىٓخً رظـخٍطٚ .. ١خٌٍة ػ٠ِ 

طِي حٍُِحثُذ حُظ٢ رخُطخرن ح٢ٍٟ٧ ُِيحٍ هٜٜٜخ .. ٖٓ حُـزخٍ حُزؼ٤يس

ٌْ ك٤ٜخ .. ٣ُوَُؿْٜ هط٤ؼخً ا٠ُ ٓلٟٞ حُؼز٤ي.. ُِؼز٤ي ٝح٩ٓخء ٌٖ ىحث ًٍ ُٚ

ي ًُي حُ٘وخّ.. رخُوَُد ٖٓ ٓٞم حُزوَ ُّٛ   ُْ ٣ؼي ٢ُ ٖٓ ػَٔ ٟٓٞ طَ

 . حُيحٍ    ٝىهُٞٚ   هَٝؿٚ   ٝك٤ٖ   ..١ش حُؼز٤يك٢ كٞ 

 
ٝؿُٜٚ .. ٗل٤َ.. ٤ٔ٣َ ُوَٜ حُوخٓش.. ُْ طٌٖ ٬ُٓٓق ٝؿٜٚ ٓو٤لش   

ٙ ُ٘خ ًُي حُٔ٘ظوْ ٓ٘ٚ.. ٝىٝٓخً ٓزظْٔ.. رٕ٘ٞ ٍَ َّٞ َٛ أ٣ٌٕٞ .. ُْ ٣ٌٖ ًٔخ 

ََ . هي ِِٟ٘خ؟   .ك٠ِّض ح٢َ٠ُٔ ك٢ ٣َ١و٢ ا٤ُٚ!. أّ أٗٚ ٣ؼ٢٘ ٗوخٓخً آه

َٕ ر٤ٖ ح٧ٍرؼ٤ٖ .. أ٣ٍُُي ؿخ٣ٍش رَؼ٤ٖ ٝحكيسرؤ٢ٗ   ٓؤهٍٞ ُٚ ػ٠ِ إٔ طٌٞ

ٌُ٘ٚ هي ٣ٌظُ٘ق رؤ٢ٗ أرلُغ ػٖ حَٓأس !.  ٝحُوخٓٔش ٝحُؼ٬ػ٤ٖ ٣ٔخ٤ٗش

رَ رؤ٢ٗ أ٣ٍي ؿخ٣ٍش ٗخرش ر٤ٖ حُؼ٣َٖ٘ ٝحُوخٓٔش . ػٖ هط٤لش.. رٌحطٜخ

ٍ ًخُؤَ.. ٝحُؼَٕ٘ٝ َّٝ ٌْ ٓ٘وٕٞ.. ٝؿٜٜخ ٓي ٜخ هخط ُّٔ ػ٤٘خٛخ رٜلخء .. ك

  .  حُوخٓش   ٓظٞٓطش ..  ر٠٤خء.. ُطلُٞشح

١َهض رخَد حُيحٍ رؼي ىهُٞٚ .. ُْ أك٠َ ٓوخرِظٚ ك٢ ٓٞم حُؼز٤ي  

ُٞص ٗخرش ٖٓ اكيٟ حُ٘ٞحكٌ، هخُض.. رِلظخص َٛ ٤ٜٓز٢ ، أٗظظَ: أؿخر٢٘ 

ٝؿُٜٚ حُزٕ٘ٞ  ..أكخٍٝ ح٤ُٔطَس ػ٠ِ حٍطؼخٕ أٛخرؼ٢ !. ا٤ُي

كـْ ػ٢٘٤ ٧ظَٜ ُُٚ أ٤ٟن ٖٓ .. أهَؿض ًل٢ ُٜٔخكلظٚ.. ٓزظٔٔخً 

  :  طوي١َ٣ ٝأٗخ ٌٓٔٔي رٌلٚ
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  ١ِزَـي   إٔ   ٖٓ   ٣و٤ٖ   ٠أٗخ ػِ ..  ػ٠ِ حُل١ٞش   طظَىى   أٍحى ..  ٬ًٜٓٝ    أ٬ًٛ   - 

  !. ُي١ 

..  ٗخ٣ٍخً    حػظزخٍٙ   ػ٠ِ   هخىّ   ١٧ طوخٍ    ػزخٍحص     أٜٗخ   أّ ..  ٣ؼ٤٘ٚ؟   ١ِذ   أ١

  :  ٗو٢ٗٞ   ٧كي   ٍٝهَش   أكَى   ٝأٗخ   ُٚ   هِض ..  خرؼ٢ر٤ٖ أٛ   ًلٚ   حٓظؼطلض 

  !. رٌٜٙ   ٗز٤ٜش   ؿخ٣ٍش   َٗحءَ    أ٣ٍيُ   - 

   َٚ ـ   ٛللش   حُ٘وٖ ػ٠ِ   ًُي   ٣ظؤَٓ ..  ًخُِٔٔٞع   ٣ي١   ر٤ٖ   ٖٓ   ٣َيٙ   هِــَـّ

  .  أىٛ٘ظٚ   رؤ٢ٗ   ٗؼَص ..  ٗخٛغ   حٍُٞهش  

ـٚ حُؼظ٤ْ؟.. ٖٓ أ٣ٖ ُي رٌٜح حُ٘وٖ  - ٫ : ػْ طِؼؼْ ٤ُٞحَٛ!. أٓظـلَ حُِــَـّ

َْ ٍإ٣ش ٓؼَ ٌٛٙ حُ٘وٕٞ  ..ُي١َّ كظ٤خٌص ؿ٬٤ٔص.. أ٣ٍُي إٔ طل٢ِ٘ٔ اػ

ٍَ .. ٓؤهَؽ ٛزخَف ؿي ا٠ُ حُل١ٞش رٔخ ُي١   .!ٝٓؤٍٟ إ ً٘ض ٓ٘ظ

  ٓؼظٌٍحً  ..  رخد حُيحٍ   ىحهَ   ٓظَحؿؼخً    ٝؿَٜٚ   طلخٍم   ٫   ٝحرظٔخٓظٚ   ٣ظليع 

ٍَ  ُْ ٣ٌٖ  ..  رخٗ٘ـخ٫طٚ  ٖ   أٝ إ٣ش   ُلظش   ٣َطزي   َٓ حُٔٞؿزش   ٗو٢ٗٞ   ٍُ

  .  ٬ُٓظـلخٍ 

٠٠ٓ حُٞهض ُْٝ ٣ؤِص ًٔخ ٝػي ، ٝهلض كٔذ ٝػيٙ أٓخّ ك١ٞش حُؼز٤ي  

: ٓؤُظٜخ. ٛٞص  طِي حُلظخس رؤٗٚ ٤ُْ ك٢ حُيحٍ..ػيُص ا٠ُ ىحٍٙ.. رٔخ ُي٣ٚ

َٔٚ ٌٛٙ ح٣٧خّ  .. ٍى ٛٞطٜخ رؤٜٗخ ٫ طؼِْ. أ٣ٖ ٣ٌٖٔ إٔ أؿيٙ؟ كٜٞ ٣ؼي ٗل

  .ُِٔلَ ا٠ُ ٌٓش

ََّ    إٔ   ٣زيٝ ٖ   ًــُــ   ُْ   ح١ٌُ   حُيػخس   ىحػ٢   ًٌُٝي ..  ٣ظـخ٢ِ٘ٛ   شحُوِؼ   ك٢   َٓ

 ٙ ٍْ ُُ   .  حُوخػخص حُٔ٘وٞٗش   ٓلخط٤ق   ط٤ِْٔ   رؼي   ػ٢٘   ٣ٔؤٍ   ُْٝ ..  أ

ُْ ٣ؼي هخٗق ٖٓ ٛؼيس رؼي إٔ ًٛذ َٓحكوخً ٫ُٞٔٗخ ح٧ؿَ ك٢ ٓؼًَظٚ     

طوْٜٜ ح٣ٌُٖ أػِ٘ٞح ػ٤ٜخْٜٗ ربهخٓش آخٓش .. ٓغ أ٫ٝى أر٢ حُلظق حُِٔؼْ

رَ أْٜٗ أهٌٝح ٣َحِٕٓٞ ٍإٓخَء .. ُْٝ ٣ٌظلٞح.. ك٢ ٛؼيس ٝٗـَحٕ

  ُٔ٘خَٛطْٜ رؤهٌ حُؼؤٍ ٖٓ هخطَ.. ٝٓ٘خ٣َن حُوزخثَ ك٢ ٓ٘خٍم ح٤ُٖٔ

ــ٘ـْـَؼــخء   ٝطو٤ِٚ ..  أر٤ْٜ    .  حَُحك٢٠   حٌُٔٛذ   ٖٓ   َٛ

    

َّ ىحٍ حُ٘وخّ    ْٝ أٗظظَ ػٞىطٚ أَ .. ك٢ ح٤ُّٞ ح١ٌُ ٍحرطُض ك٤ٚ أٓخ
ٝؿُٚ طِي .. ١َهُض حُزخَد ٓظَىىحً   ..١خٍ ر٢ حُٔوخّ.. هََٝؿٚ ٖٓ حُيحٍ
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ُْ أًٖ أػَف رؤٜٗخ هي ٍأط٢٘ َٓحرطخً ٌٓ٘ .. حُلظخٙ ٣طَ ٖٓ حُ٘خكٌس

 :حُٜزخف

  !.  ٗخٍَػ٘خ؟   طلخٍمُ    ٫   ري   ٓخ  - 

  ..  ٝػَي٢ٗ   ُوي  - 

  . ٝػيى؟   رٔخًح  - 

ََّ    ٢٘٣َ٣   إٔ  -  خ   ً ٍٍ    ٖٓ   ُي٣ٚ   َٓ   !. ؿٞح

  . رؼ٤ٜ٘خ؟   ؿخ٣ٍش   َٗحء   ػٖ   طزلغُ    َٛ  - 

ى ..  حٛزط٢   أٍؿٞىِ   -  َُ   !. أ٣ٍي   رٔخ   ٝٓؤهز

  :  ٓؤُظٜخ..   أٓخ٢ٓ   ًخٗض ، ٝهلض   ك٤ٖ

ٜخ   كظخسً  ػَكض    هي   ً٘ض   إ  -  ُٔ ًَد   حٓ ْٞ ْٝ    ٗــَـ   .  رٜخ؟   ٓٔؼض   أَ

  :  هخُض   ػْ .. ٤ٗجخً  َ ٣ظًٌ   ًٖٔ   ٛٔظض

  !  ػ٢ِّ    ٣َٔ   ُْ   ٨ُٓق  - 

  :  ٓظ٬ًٓٞ    ُٜخ   هِضُ    

ىحٍحً ك٢ ك٢ حَُٔحٍ ه٣َذ   طٌٔ٘خٕ   ٓ٘ٞحص   ػيس   هزَ   ًخٗظخ   ٝأُٜٓخ   ٢ٛ  - 

  !.  ٖٓ ك٢ حُيرخؿ٤ٖ

ٔخً    أٓٔغ   ٝأٗخ   ٛٔظَٜخ   ًٍَص    ّٔ   ٛٞط٢   ٍكؼض ..  هِلٜخ   طظول٠   ٫َٓأس   ٛ

  .  ٣ولن   ٝهِز٢ ..  رخَُؿخء 

  .  حُلظخس؟   طِي   طؼ٢٘ ُي   ٝٓخ  - 

َُ    أٜٗخ   ٣ٝزيٝ   ُـ٤َٛخ   حُٜٞصُ    ًخٕ   أػ٤خٙ   رٜٞص   هِض ..  ٓ٘خً    ٜٓ٘خ   أًز

  :  ح٫ٗظظخٍ 

َُ أؿ٤َحً   - ــ٘ـْـَؼــخَء ُؼيس ٓ٘ٞحص.. ُي٣ٜٔخ ًُ٘ض أػٔ َٛ .. ػْ ؿخىٍص 

.. كظ٠ إٔ ىحٍٛٔخ ظِض ٜٓـٍٞحً .. ٝك٤ٖ ػيص ُْ أؿي ُٜٔخ هزَحً 

ْٝ أٗٚ ٣ؼَف .. ٍٝحٝى٢ٗ ح٧َٓ ك٢ ٝؿٞىٛٔخ ُيٟ ٛخكذ ٌٛٙ حُيحٍ أَ

 .حُط٣َن ا٤ُٜٔخ

  . طلزُّــٜخ؟   َٛ  - 

 !!.  ًُي   ٖٓ   أًؼَ  - 

َٖ    أ٣ٍظٚ أٗض ٖٓ  -     !.  ؿٜٜخٝ   ٗو

  . ٗؼْ؟  - 
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  رؤٗ٘خ   طوزَٙ   ٫   رلٌٍ   ٓؼٚ   طليع ..  إً ػي ٝحرلغ ػ٘ٚ ك٢ حُٔٞم   - 

  !. هخرَٗخى 

ٛخ   إٔ ..  طٌٕٞ   ػٖٔ   أٓؤُٜخ   إٔ   أٝى     ََ َُ    أهيح٢ٓ   ٝؿيص   ٢ٌُ٘ ..  أٌٗ   ط٤ٔ

  .  خّحُ٘و   ٍى       أطو٤َ ..  ٢ٗء   ػ٠ِ   أ١ُٞ   ٫ ..  ٓزظؼيس 

َُٓ ر٤ٖ .. حُٞهض هز٤َ أًحٕ حُظَٜ     ٓٞم حُزوَ ِٓىكْ كظ٠ أ٢ٗ رخٌُخى أ

ك١ٞش حُؼز٤ي .. ؿٔخٍ ٝه٤ٍٞ ٝك٤َٔ ؿخِٛس ُلَٔ ِٓغ حُظـخٍ.. حُوطؼخٕ

١َ.. كخٍؿش ـَ ُْ ٣َٔ ٝهٌض كظ٠ ٍأ٣ظٚ .. أهٌص ٓـ٢ِٔ ػ٠ِ ٤ٍٍٛق َك

  ٖٓ   ٜخك٤   ٝهَق ٝػ٠ِ ٝؿٜٚ حرظٔخٓش.. ٠ٜٗض َٓكزخً .. هخىٓخً رخطـخ٢ٛ

  أٛيهخء   ًٝؤٗ٘خ   ًٍحػ٤ٚ   كَى ..  ٣ًَ٘ي   ا٢َُّ    ٣٘ظَ   رؤٗٚ   ٣ٞك٢   ٓخ   حُظؼـذ 

  :  ٣وٍٞ   ٝٛٞ ..  ٤ٖ٘ٓ   ٌٓ٘ 

ٍَ    أٍؿٞ  -    ًُي   ٝٓغ ..  ُِٔلَ   رخ٫ٓظؼيحى   ٝػيٗخ   ػٖ   حٗ٘ـِض   ُوي   ػ١ٌٍ   هزٞ

  . ٝػي١   ػ٘ي   أٗخ 

  .  ٓخ ١ِزظٚ ٓ٘ي   ا٠ُ   رلخؿش   ٢ٌُ٘٘ ..  ٣ؼ٤ٖ   ٍري  - 

  :  ؿخٗزخً    ٓلزظٚ   رخ٬ٌُّ   حُظٌِقَ    ٓلخ٫ًٝ  ..  أىػ٢ حُؼَحء   ٝأٗخ ..  رٌلٚ   أٌٓٔضُ 

  !. ط٣َي   ٓخ   ٝٓؤىكغ  - 

  ح٧َٓ   ك٢   َٛ ..  رؼ٤ٜ٘خ   ؿخ٣ٍش طزلغ ػٖ   كِٔخًح ..  ًؼ٤َحص   حُـٞح١ٍ  - 

  . كٌخ٣ش؟ 

  . هِض   ٓ٘ٞحص   ا٠ُ   طؼٞى   كٌخ٣ش  - 

  !.  ػ٘ٚ   طزلغ   ٓخ   ُي١َّ    ٣ٞؿي   ٫  - 

  !. ط٣َي   ٓخ   ُي   ٓؤىكغ ..  ا٤ُٜخ   حُط٣َنَ    طؼَف   هي  - 

  طـخٍط٢   إ   ػْ   ر٤ٖ٘ٔ   رخُــُــي   كٔخ ..  حُزخٍكش   رؼظٚ   ٓخ   أطًٌَ   ٫   ٢ٌُ٘٘  - 

  !. ٛخٖٓ   ٛ٘خ   أر٤ؼٚ   خٝٓ ..  ٌٓش   ا٠ُ   ىٝٓخً  

ََ    ُي   ٓؤىكغ  -    . ًحًَطي   طو٤ِذ   ٗظ٤

ٜخ؟   ًخٕ   ٓخ  -  ُٔ   . حٓ

ًَد  -  ْٞ ..  أهٜي ًحص حُؼ٤ٖ.. ًحص حُؼ٬ع حُؼ٤ٕٞ   أٜٓخ   رَكوش   ًٝخٗض ..  ٗــَـ

َُٔحٍ   ك٢   طٌٖٔ    . ح٤َُٔ   ُٔـَٟ   حُٔلخ١ً   حُ

  طٌٖ   ٫ٝ ،  ىػ٢٘   ٤ٛخ ح٥ٕ .. ًحًَط٢   ٛللخص   طو٤ِذ   ػ٠ِ   ٓؤػَٔ   - 

  . ِٓلخكخً  
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  َٛ..ً٘ض أٓؤٍ ٗل٢ٔ ..  ٣ؼ٢٘٘٤ ػ٠ِ ٌٛح حُ٘وخّ   كظ٠   هخٗق   ٝؿٞى   ط٤٘ٔض

َُ    أ٢ٗ   أّ ..  حُٜل٤ق   ح٫طـخٙ   ك٢     أ٤َٓ    !.  هخٍ ٛي٣و٢   ًٔخ   ،َٓؼَٜس   ؿٔ

ُّ    هَؽ   كظ٠   أ٣خّ   طَٔ   ُْ ..  ط٤٘ٔخط٢   طلووض      ٫ٞٓٗخ   ٫ٓظوزخٍ   حُ٘خ

  ٛؼيس   ٝىكَٙ ٖٓ  ..  حُِٔؼْ   حُلظق   أر٢   أ٫ٝى   ػ٠ِ   حٗظٜخٍحطٚ   رؼي ..  ح٧ؿَ 

  .    ٝٗٞحك٤ٜٔخ   ٝٗـَحٕ 

  ٌٝٗٞص ..  ٫ُٞٔٗخ   حَُٜ٘      طلون   ٝهي ..  رؼٞىطٚ   ٓؼخىط٢   ػٖ   ُوخٗق   ػزَص  

َُ    ح١ٌُ   حُ٘وخّ   ًُي   ٓغ   كخ٢ُ   ُٚ  ٓخً    ٣ٔخ١ ْٞ   ٢ُ   ٓظَٜحً  ..  ٣ّٞ   رؼي   ٣ــَـ

ً    ٤ُٝ٘خً    هخىػش   ر٘خٗش   :هخٍ ٢ُ ٝٛٞ ٣َرض ػ٠ِ ظ١َٜ.  . ًخًرخ

  . هطٞحطي   أ٠ُٝ   ريأص   كوي ٓوخىع     ؿ٤َ   رؤٗٚ   أؿِّ  - 

  . حُٔزـَ؟   ٫ٞٓٗخ   ٘ؼَٙ رؤٗي ٖٓ ٓوَر٢ط  ٫   ُٔخًح ك٤ٖ ٌٗٛذ ا٤ُٚ  - 

  !. ٓوخٛيى   أىٍى   ُْ  - 

  . ح٥هَ   حُٞؿَٚ    ك٣ََِ٘ٚ ..  ٗوخّ   ٓـَى   ٌٝٛح   حُيػٞس   ٍؿخٍ   أكي   أٗض  - 

..  ح٧هَٟ   ًحطي   طؼ٤ٖ   ح١ٌُ   حُٞهض   كل٢ ..  ًُي ٢ُ   طوٍٞ   إٔ   طٞهؼض  - 

  ٝحهغ   ك٢   أػ٤ٜ٘خ   ٫   حُظ٢   رخُ٘و٤ٜش   ٓؼي    إًٔٞ   إٔ   َػـِـ٢َّ    طٔظٌؼَ 

  !. ك٤خط٢ 

  . ٝٗو٠٤ٜخ؟   كو٤وش   ٓـَى   حُل٤خس   أطَٟ  - 

  . أٗض؟   طَحٛخ   ٝٓخ  - 

  !. ٫ أٍحٛخ رَ أػ٤ٜ٘خ  - 

 -   َْ   !. أػ٤ٜ٘خ؟   إٔ   َػـِـ٢َّ    طؼظَٝ   كِِــ

ِْ    ٫   ٌُ٘٘خ .. ُِزلغ ػٖ ًُي حُ٘وخّ   ٣ٞٓخً    ٌٗٛذ   أ٣خّ   َٓص     ٗلُ

  رؤٗٚ   ك٤وزَٝٗ٘خ   ..حُؼز٤ي   كٍٞ ك١ٞش    ٜٗخىكٚ   ٖٓ   ٗٔؤٍ ..  رخٛط٤خىٙ 

  .  ٣ؤط٢   ٫   ٌُٝ٘ٚ ..  ٤ٓؤط٢ 

َُٔحٍ   ك٢   ا٠ُ   ًٛز٘خ    :  خكٌسحُ٘   رَٝحُ   ريحهَ   حُلظخس   طِي   ٝؿُٚ    ػ٤ِ٘خ   أ١َ ..  حُ

فَ  !.  ح٤ُّٞ   ٌٛح   ٛزخفَ    ٖٓ طزلؼٕٞ ػ٘ٚ   ؿخىٍ   ُوي  َّٞ   ٍىص ..  ٓخث٬   هخٗق   ُٜخ   ُ

ٍٍ    رٜٞص    :  ػخ

ــ٘ـْـَؼــخءَ    ؿخىٍ   ُوي  -    !. ا٠ُ ٌٓش   َٛ

  :  َٓطزٌخً    ُٜخ   أَٗص

  !. ٗظليع   ٢ً   رخٍُِ٘ٝ   طظل٢ِ٠   إٔ   أٍؿٞ  - 
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  .؟ ٝٓوخرَط٢   ٌُْ   كٔخ . . ُي٣ٚ   كخؿظٌْ  - 

ًَد   كخؿظ٘خ  -  ْٞ   . طوٜي٣ٖ؟   ٓخًح !! ٗــَـ

  !. ٣ظِظ٠   ُوِذ   ٣خ   آٙ ..  كخؿظٌْ  - 

..  ؿخىٍ   ٌُ٘ٚ ..  ر٘خٍس   ٢ٛ :  ٗل٢ٔ   أكيع   ٝأٗخ ..  حُ٘خكٌس   َٜٓحعَ    أهلِض  

ْٝ    ٤ٓؼٞى  ُٕ    هي   أَ   رؤٜٗخ   ٢ُ   هخٍ   ٌُ٘ٚ ..  يحً رؼ٤   ٤ُز٤ؼٜخ   ٓـٔٞػظٚ   ٟٖٔ   طٌٞ

  .  أكؼَ؟   إٔ   َػـِـ٢َّ    ٓخًح ..  هخٗق   ٣خ   أٓٔؼض ..  كُٞطٚ   ك٢   ٤ُٔض 

  ٝٛٞ ..  ًظل٢   كٍٞ   ح٧هَٟ   ٝحٟؼخً    ٣ي١   ٓؼْٜ   ر٤ُٔ٘خٙ   هزٞ ٛي٣و٢    

  :  ٣وٍٞ 

  !. ٓ٘خ   ٣لَ   ُٖ ..  ٓ٘ظزؼٚ   ٗظزَؼٚ   إٔ   أٍىص   إ  - 

  !.  حُي٤ٗخ   آهَ       كظ٠   ٓؤطزؼٚ   ٗؼْ  - 

  ٟٝؼ٢٘ ..  ٛٞحر٢   أكوي   ريأص   رؤ٢ٗ   ٣و٤ٖ   ػ٠ِ   ٝٛٞ   ..حُوِؼش   ا٠ُ   ر٢   ػخى  

..  ٍأ٢ٓ ٓخ ط٤َٔ   كٞم   ٣وَأ   ؿخُٔخً    ًخٕ   ٛلٞص   ٝك٤ٖ ..  ح٧ؿط٤ش   ر٤ٖ 

  :  هخٍ   ػْ ..  ٓظَىىحً    ػ٢٘٤   ا٠ُ   ٗظَ ..  أؿط٤ظ٢   ٗل٠ض 

  . ط٘ؼَ؟   رٔخًح   ٝح٥ٕ  - 

؟   ٓخًح   ٌُٖ ..  أػَف   ٫ ..  أٗؼَ  -    . طوَأ ػ٢َِّ

  !. ٓو٤لش   كخُش   ك٢   ٝأٗض   حُزخٍكش   ٓٔخء   ري   ػيص   ُوي  - 

  . كخُش؟   أ٣َّش  - 

َِّ    رل٠َ   رو٤َ   ح٥ٕ   أٗض ..  هلل   حُلٔي  -  ـٚ   ًظخد   ٓ   !. حُِــَـّ

ـٚ   ًظخد  -    !. حُِــَـّ

  . رؼيُ    ٓخ   ك٢   ٝٓؤكيػي   حٛيأ ..  ػ٤ِي   ٫  - 

  .  حُ٘وخّ   رٌُي   رخُِلخم   أكٌَ ..  ّٜٓٔٞ   ٛي٣و٢   ٣خ   أٗخ  - 

ََى   ُٖ  -    حُو٠خس   هخ٢ٟ   ًِق   هي   ح٧ؿَ   ٫ٞٓٗخ   رؤٕ   ُي   هِض   إ   َٓحً    أهز

  . ٌٓش   ا٠ُ   رخُٔلَ 

  .  ٟٓٞٞػ٘خ رٌُي؟   ِٛش   ٝٓخ  - 

  . رخُ٘وخّ   طلٌَ   رؤٗي   طوَ   أُْ  - 

  !.  أكْٜ   ُْ  - 

  ٖٓ   ٝٓلَُس ..  ٝٓٔخػي٣ْٜ   حُز٘خء   أٓخ٤١ش   ٖٓ   ٤َٓحكن حُوخ٢ٟ ػيىٌ   - 

  !. حُؼز٤ي   ٖٓ   ٝؿِٔش   حُؼٌَٔ 
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َّ    ُٔخًح  -    .  ٌٛح؟   ًــُــ

  َٗف   ك٢   ٣ٌٞٗٞح   ٝإٔ ..  رٌٔش   حُٔزـَ   ٫ٞٓٗخ   هَٜ   طـي٣ي   اػخىس   رـَٝ  - 

  حُوخَٛس   ا٠ُ   ٣َ١وٚ   ػْ ٣ٔخكَ ك٢..  ُِلؾ   ٌٓش   ُٝٛٞٚ   ػ٘ي   حٓظوزخُٚ 

ـٚ   حُٔٔظَٜ٘   حُٔئ٤ٖ٘ٓ   أ٤َٓ   ر٣ِخٍس   ُِظَ٘ف    حُلخًْ   َػـِـ٢   أر٢   رخُِــَـّ

ـٚ   رؤَٓ    . حُِــَـّ

  .  حُِلخم رٌُي حَُٔحٝؽ؟  أٓظط٤غ   رؤ٢٘ٗ   أطؼ٢٘  - 

َّ هخكِظْٜ رؼي ًخٕ حُوخ٢ٟ هي حهظخٍ ه٤خ.. طؤًي ٢ُ ٓخ هخُٚ ٛي٣و٢   
كزٔـَى إٔ ػِْ هخ٢ٟ .. ُْٝ ٣ٌٖ ٖٓ حَُٜٔ هز٢ُٞ ٓؼْٜ.. ٜٗق َٜٗ

ً هخ١ؼخً هز٢ُٞ ٟٖٔ رؼؼش  حُو٠خس رؤ٢٘ٗ ٗخهٖ ٍٛٞ ٍكٞ ٍك٠خ

٤ُظيهَ ىحػ٢ حُيػخس رَ٘كٚ ُِوخ٢ٟ رؤ٢ٗ أك٠َ ٖٓ ٣َْٓ .. ٫ٞٓٗخ

ٝإٔ طـ٤َٔ هَٜ ٌٓش رلخؿش ا٠ُ ٓؼَ طِي .. حُلَف ٣ٝ٘وٖ حُِهخٍف

كخُلَف ٣ُ٘ش ٝطِي حُِهخٍف حُظ٢ َٗحٛخ كٍٞ ٓلخ٣ٍذ .. حُٜٔخٍحص

َٖ رٜخ هخػخص ح٫ٓظوزخٍ ٝحُٔيحهَ حَُث٤ٔ٤ش ، حُٔٔخؿي طُِٜق ٧ٕ ط٣ِ

ػيّ حُظليع رٔخ ،حٗظ١َ حُوخ٢ٟ ػ٤ِْٜ  ُوز٢ُٞ ٟٖٔ رؼؼظٚ .. ُِوَٜ

ُٜٓخ ا٠ُ ٌٓش  ٝحُظ٢ ٓظظٞؿٚ رؼي ،٣يٍ ػ٠ِ أ٢٘ٗ ٟٖٔ حُزؼؼش حُظ٢ ٣َأ

 . َٜٓ ٣ُِخٍس أ٤َٓ حُٔئ٤ٖ٘ٓ   ا٠ُ   ح٧ؿَ   ٫ٞٓٗخ   رٔؼ٤ش   ًُي

                                             * ** 

 
: هخٍ ٓوخ١زخً أكَحى حُزؼؼش.. ػ٤٘ش ٣ّٞ ٍك٤ِ٘خ حُظوخٗخ ٫ٞٓٗخ ح٧ؿَ      

ُوي كِٔض .. ٝٓظٌٕٞ ٜٓٔظٌْ ٓزخًٍش.. ٓظٌٕٞ ٍكِظٌْ ا٠ُ أ١َٜ حُزوخع

ػ٤ٌِْ .. ٝٓظـيٝٗٚ ك٢ حٓظوزخٌُْ هخ٢ٟ حُو٠خس رؤَٓ ا٠ُ ٣َٗق ٌٓش

ٝحُظؼخٕٝ ػ٠ِ ، ٜٗخد حُي٣ٖ(حُٔوي٢ٓ)ٝٗخثزٚ .. رطخػش هخ٢ٟ حُو٠خس

ِّلظْ رٚ ٖٓ ا٬ٛكخص ك٢  حُٔٔـي حُلَحّ ًُ ًٌٝح هَٜٗخ رٌٔش ..اٗـخُ ٓخ 

.. ٣َحكو٘خ ٤١٬ٖٓ ؿ٣َِس ح٤ُٖٔ.. ِٓ٘لن رٌْ  ك٢ ْٓٞٓ حُلؾ حُوخىّ.. 

ٖٝٓ ػْ ..  ػ٤ِ٘خ ٖٓ ٍػخ٣ش ٝٗوّٞ رٔخ أٝؿذ هللا..  ٢ٌَُٔ٘ حٌُؼزش

ٓؤٛطلزٌْ ُ٘ظَ٘ف رخُٔؼٍٞ ر٤ٖ ٣ي١ ٫ٞٓٗخ أ٤َٓ حُٔئ٤ٖ٘ٓ حُٔٔظَٜ٘ 

ـٚ ٍد حُؼخ٤ُٖٔ ك٢ هخَٛس حُٔؼِ ُي٣ٖ هللا حُلخ٢ٔ١ ـٚ .. رخُِــَـّ رخًٌٍْ حُِــَـّ

  .  ٍٝػخًْ   ٝٝكوٌْ
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ـُٚ حُٔؼِْ.. ٍىحث٢ ٝأٍٝحه٢  :كِٓض أٓظؼظ٢     ٝآهَ .. ًظخد َهطــَـّ

ًَد رو٢ ْٞ ك٢ طِي ح٤ُِِش .. ه٘خ٢َٗ أُٞحٕ.. ٣ََحػ٢ ٝكَٕ حُ٘وٖ.. ٗــَـ

٢ٛ حَُٔس ح٠ُٝ٧ حُظ٢ ٣ٌٕٞ .. ٝٗخرخً ٓٔخػيحً ٢ُ.. طِٔٔض ه٬٤ً ٤ٓٝلخً 

 .رلُٞط٢ ٤ٌٓق ٝه٤َ

ُْ ٗل٢ٔ    ر٤٘ٔخ حُؼز٤ي .. ػ٘ي ٓٔخػ٘خ ُٔئًٕ كـَ ٣ّٞ حَُك٤َ ً٘ض أؿخُ

ك٢ُٞ ٝهِز٢ ٣ِىحى  أٍحهذ ٓخ ..٣٘يٕٝ حَُٝحكَ ػ٠ِ أٟٞحء حُٔ٘خػَ

أكظ٠ٖ هخٗق ٓٞىػخً .. ٢ٌ٘٘ٔ٣ حُوٞف ٖٓ ػيّ ُو٤خ ًُي حُ٘وخّ.. هلوخٗخً 

٣ٜلز٢٘ .. أٓٔي رٌل٤ٚ.. ٝأٗخ أر٢ٌ ٖٓ طـَرش أهخف إٔ ٫ أػَٞى رؼيٛخ

٤َٔٗ .. ٍك٠ض إٔ أٓظط٢َ ه٢ِ٤.. ُلظخص هَٝؽ هخكِظ٘خ ٖٓ رٞحرش حُوِؼش

ٗظـخُٝ .. ٤ٖ أٛخرؼ٢طيٓغ ػ٤٘خ١ ٣ٝي٣ٚ طَ٘ٔ ٖٓ ر.. ك٢ ىٍٝد حُٔي٣٘ش

رو٘خ١َٙ حُؼخ٤ُش حُظ٢ طََ٘ٗ ٜٓ٘خ ح٤ُٔخٙ ا٠ُ أك٤خء .. ٗٞحٍع ك٢ حُوط٤غ

ٓٔخػي١ .. طظ٘زغ ػ٤٘خ١ رٞحؿٜخص حُُيٍٝ  حُٔخٓوش.. ٗٔخٍ حُٔي٣٘ش

ً ٝا٣خرخً ػ٠ِ كٔخٍٙ رخد حُ٘خّ .. ٗوَؽ ٖٓ حُزخد حُ٘ٔخ٢ُ.. ٣ظلَى ًٛخرخ

ْٝ ًٔخ ٤ٔٔ٣ٚ حُزؼٞ  ُٞص حُ٘ل٤َ ٖٓ أػ٠ِ أرَحؽ ٣ظؼخ٠ُ ٛ". رخد حُوزِش"أَ

ـٚ.. حٍُٔٞ ط٠ْ٘ ا٤ُ٘خ هخكِش ٖٓ .. ٣َطلغ ٛٞص ٓ٘٘ي حُٔلَ ا٠ُ ر٤ض حُِــَـّ

طظ٘خٍُ حُ٘ـّٞ  ..ٟٞء ك٢٠ ٣ٞٓٞ ٖٓ ح٧كن حُزؼ٤ي.. حُـٔخٍ حُٔلِٔش

ٝحُيٝحد ٝحُـٔخٍ ٣ظوِِْٜ .. ه٢٤ِ ٖٓ ٍحًز٢ حُو٤ٍٞ.. ػٖ ٓٔخثٜخ

َٜٓ .. لَى ٓطٞطٚهَٙ حُْ٘ٔ ٣٘زض ٤ُ.. حُٔخثَٕٝ ػ٠ِ ح٧هيحّ

أٓخٓ٘خ طٔظي ُه٠َطٜخ كظ٠ حُـزخٍ حُيحً٘ش ك٢ ( حُو٣َش)ٝ( ُُٗؼٞد)

ــ٘ـْـَؼــخء.. ٓخٍص هخكِظ٘خ ٗٔخ٫ً .. أ١َحف ح٧كن َٛ ٍٓٞ .. أُظلُض أٍٟ 

ططَ ػ٤ِ٘خ ٖٓ ٍٝحثٚ أػخ٢ُ حُيٍٝ .. حُٔي٣٘ش ٣لظ٠ٖ حُيٍٝ ٝحُٔإًٓ

ــ٘ـْـَؼــخء رُو٠َطٜخ.. حُِٔهَكش َٛ أٓؤٍ .. خءٍ حُٔي٣٘شطظ٠.. طظٔغ ٍٜٓٞ 

ًَد   أ٢ٓ   طًَض   أطَح٢ٗ ..  ُٔخًح ٝحكوض ػ٠ِ حَُك٤َ :ٗل٢ٔ ْٞ   ريحهَ   ٝٗــَـ

  !.  َٓحرخً؟   ١٧خٍى   حُيٍٝ   طِي 

ًخّ ؿزخٍ .. حرظؼيٗخ ػٖ ٛ٘ؼخء  ٍُ ٧ٍحٛخ  طوق ٛ٘خى ٗوطش ر٠٤خء ٢ٓٝ 

أٛٞحص .. رخؿظظ٢٘ ىٓٞع كخٍس.. ٤ٍٖٗ ٝكيط٢.. ٗؼٍٞ رخُظٞٛخٕ.. رخٛظش

٣ظليع .. ٟلٌخص ٥ه٣َٖ.. حُزؼٞ ٣ـ٢٘.. ٝهغ حُلٞحكَ.. ٖٓ ك٢ُٞ

أٗؼَ ر٘ؼ١َ حُٔ٘ٔيٍ هي ؿؼَ ٍٝك٢ ك٢ ٓ٘ؤٟ .. ا٢َُّ ٓٔخػي١ رلَف
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خ ك٢ُٞ َّٔ أٍٟ ٝؿَٞٙ ٖٓ ك٢ُٞ ٫ٝ ٣َح٢ٗ .. طول٢ ٬ٓٓق ؿَرظ٢، ػ

٤٘٣َ أكيْٛ ا٠ُ ؿزخٍ .. ٣ظويٓ٘خ ح٧ى٫ء ٝهي طـخُٝٗخ ػيس هَٟ.. أكيٌ 

ؼ٤ي ٤ُل٢ٌ كٌخ٣خص رط٫ٞطٚ أػ٘خء ًٛخرٚ ا٠ُ ٌٓش ٝا٣خرٚ طظَٜ ٖٓ ر

ْى٣ـَـخٗخً ٣طَف ػ٤ِ٘خ .. طٔخرو٘خ حُْ٘ٔ ٓؼظ٤ِش هزظٜخ حٍُِهخء.. ٜٓ٘خ ُٝ ِٗٔي 

حٕ.. )هز٤َ ؿَٝد حُْ٘ٔ ِٝٛ٘خ ٓلطظ٘خ ح٠ُٝ٧.. أٓٔخَءٛخ َٝ ََ ه٣َش ( َٟ

ٌٍ ر٠٤خءُ .. طظ٢ٓٞ ٓ٘خُُٜخ ٓخكش ٓظَرش . ٣ل٤طٜخ ٝحٍى طلظ٠٘ٚ ؿزخ

ٝأه٣َخص ٣ولٖ ػ٘ي أرٞحد (.. َٓٔٔس)ظ٘خ حَٓأس رَ٘ٞٗش ٛخكزش حٓظوزِ

كٖ رخٓظ٠خكظ٘خ.. ٓ٘خُُٜٖ َّٞ رًَض ٗٞه٘خ ٢ٓٝ حُٔخكش رؼي إٔ طَؿِ٘خ .. ٣ِ

حٍريص ظِٔش .. ا٠ُ ؿٞحٍ رًَش طـٔغ ٤ٓخٙ أٓطخٍ.. ٖٓ ػ٠ِ ه٤ُٞ٘خ

ُٜذ  ..أىهِظ٘خ حَُٔأس َٓٔٔطٜخ.. ىهخٕ حُٔٞحهي ٨ٔ٣ حٌُٔخٕ.. حُٔٔخء

ىًخى .. أػٔيس َكـ٣َش.. ػوٞى حُٔوٞف ه٠زٜخ حُٔوخّ.. خ٢٠٣ٕء حٌُٔ

َّ ٢ٗء أٓٞى ..ٖٓ حُط٤ٖ ٫كظض إٔ هخ٢ٟ .. حٓظٌخٕ حُٔٔخكَٕٝ.. ًــُــ

ْٝ ٣لخىع ٖٓ .. أهظَد ٓ٘ٚ ك٤٘ظَ رؼ٤يحً .. حُو٠خس ٣ظـخَٛ ٝؿٞى١ أَ

ُوي حٗظ١َ هزُٞي ٟٖٔ حُٔٔخك٣َٖ ٓؼٚ ٫ "طًٌَص ٤ٜٗلش هخٗق .. كُٞٚ

أٓٔغ ٓ٘خىٓخٍص .. أهظخٍ ٌٓخٗخً رؼ٤يحً ".  رَ حُ٘ٔخم. .رٜلظي ٗوخٕ حٍُٜٞ

  ٖٓ   ك٤ٚ   أٗخ   رٔخ   أكْ ٓٔخػي١ ؿؼيٕ.. ٛخٓٔشً طوظ٢ِ ٓغ ٤ٜٗن حُل٤َٔ

 .ػ٤ٔن   رّ٘ٞ   ٧ٗـَٔ   حُٔلَ   رظؼذ   حػظٌٍص  ٢ٌُ٘٘ ..  ٓ٘خىٓظ٢   كخٍٝ ..  ُػُِش 

 
 

 ساوثٛ اٌثٍشاْ

٣ٞٓخً رؼي ٣ّٞ .. ً٘خ هي هطؼ٘خ ٓٔخكخص ر٤ٖ ػيس حٓظَحكخص رؼي َٟٝحٕ   

ً كَػ٤ش رخطـخٙ .. ًخٕ ٣ظؼخظْ كـْ هخكِظ٘خ هخ َُ ُٞ ٣ٞىػ٘خ ٓخٌُخً ١ حُزؼ

طـخٍ .. حُوخكِش ػيس ؿٔخػخص.. ٠٘٤ُْ ا٤ُ٘خ ٓٔخكَٕٝ ُؿُيىٌ .. ى٣خٍْٛ

ٌَ ٗلٖ رٔخ ٓؼ٘خ ٖٓ ػز٤ي ٝػٔ، حُٔٞح٢ٗ ٝحُلزٞد ٝح٧ٍى٣ش ْٛ ح٧ًؼَ

٣ـُٔغ ر٤٘٘خ .. ىٛٔخء.. ػْ ؿٔخػخص ٖٓ ِٓحٍػ٤ٖ ٝكَك٤٤ٖ، ٝارَ ٝىٝحد 

ً٘ض .. ػيس أى٫َّء ٖٓٔ ُْٜ هزَس ٣ٞ١ِش رٔٔخُي حُطَم ٝٓٞح١ٖ حُوزخثَ

خٓخً .. أطؤَٓ ٓخ ك٢ُٞ رل٤خى٣ش َٔ َ ٓٔخػي١ .. ٫ أطليع ا٠ُ أكي ا٫ ُـ
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ٙ أرخىُٚ رٌِٔخص ه٤ِِش ػ٘ي ٝهٞك٘خ كٍٞ رَى ٝآرخٍ ح٤ُٔخ.. ٣لخىػ٢٘

  .أهخّٝ ٍؿزش حُلي٣غ.. ٝح٤ُ٘خر٤غ ٝك٢ ٓلطخص حُٔز٤ض

ٛخ أَٓس ( ػ٤خٍ ٣َٓق)ك٢  ٓلطش    َُ ٗخ ك٢ َٓٔٔس طي٣ َِ أهٌٗخ ك٤ِّ

هُٔٔض ؿٞف حَُٔٔٔس ا٠ُ .. ٗٔخإٛخ أًؼَ ٗ٘خ١خً ٖٓ ٍؿخُٜخ.. ٣ٜٞى٣ش

حُٜ٘ق حُيحه٢ِ ٍُحثذ ُِٔٞح٢ٗ .. ػ٬ػش ٓٔظ٣ٞخص ٣ـٔؼٜخ ٓوق ٝحكي

٫ءٜٝٗلٚ حُٔٞحؿ.. ٝحُزٜخثْ َِ  ..ٚ ُزٞحرش حُيهٍٞ ٜٓخ١ذ ٤٘٤١ش ُّ٘ٞ حُ٘

  هخ٢ٟ   ًٝخٕ ..  حُ٘ؤٕ   ١ًٝ   ٖٓ   ُِٔوظي٣ٍٖ   ٝحُٔوٜٚ   ػْ ٓوق ح٣ٍُِزش

  .  رٜخ   حٓظوَ   هي   حُو٠خس 

كيػ٘خ حُوخىٕٓٞ رؤٕ حُٔلـش ٣ٌٜٔ٘خ حُوٞف ٖٓ طٌَحٍ ٛـّٞ هطخع 

ا٠ُ ٖٓ ٠ٜ٘٣ٕٞ اٟخكش .. ٝإٔ حُوٞحكَ حُٜـ٤َس طوغ ك٣َٔش ُْٜ.. حُطَم

ًخٕ (.. ٣ٍيس)ٜٗلٞٗخ رخُظ٣َغ ك٢ .. ًيػخس ؿيى ُ٪ٓخٓش روزخثَ ٓ٘خَٛس

ٌّ آهَ  .ُِوخ٢ٟ ٬ً

حٗطِوض هخكِظ٘خ ػ٠ِ حُـخىس ػ٘ي حُٜزخف حُزخًَ ط٨ٔ حُل٠خء ؿزخٍح     

( ٗو٤َ حُـُٞش)طٜؼي ر٘خ ك٢ َٓطلؼخص ؿز٤ِش ٝػَس .. ٤ٛٝزش ٟـ٤ـٜخ

ٓ٘ليٍحص ٝحٍى ٛـ٤َ ٛخؿٔظ٘خ ٓـٔٞػش ؿزخٍ ؿَىحء، ٝػ٘ي ٛز١ٞ٘خ ك٢ 

كخُٝٞح ا٣ٜخٓ٘خ رؤْٜٗ .. ٖٓ هطخع ١َم ُْ ٣ٌٖ ػيُىْٛ ٣وُْٜٞ اهخكظ٘خ

ٝػ٤ِ٘خ ط٤ِْٜٔٔ ٓخ ُي٣٘خ ٖٓ ه٤ٍٞ .. ٤ُٔٞح ا٫ ٬١ثغ ُٔـٔٞػش ًز٤َس

أهٌٗخ حُِٛٞ ٝٗلٖ ٗظخرؼْٜ ٗلٞ  ..كِٔ٘خ ػ٤ِْٜ ٤ُلَٝح  ..ٝٓخٍ ١ٝؼخّ

أىًٍ٘خ ..   ..ْٜ٘ ك٢ رطٖ ٝحٍى ٓظؼَؽ٣َهزٞٗ٘خ كظ٠ ؿز٘خ ػ.. حَُٔطلؼخص

َّ٘ظ٤ٖ ِّٔ ه٤٠٘خ ٤ُِظ٘خ ك٢ .. ك٠ِ٘خ حُٔز٤ض  ك٢ حُؼَحء.. ح٤َُِ هَُد ه٣َش حُ

ؼذ ر٤ٖ  ِٗ(َ ِٔ أٗؼِ٘خ ٖٓ كَٝػٜخ  ح٤ُٔظش .. ًؼ٤ق ح٧ٗـخٍ( حُٔ٘ظ٤ٖ َٝه

َٔن   ٓغ   ُٜ٘٘ٞ ..  ٓخ ٣ئٗٔ٘خ ػزَٗخ أٝى٣ش .. ؿي٣ي ٗٞحَٛ ح٤َُٔٔ   ٣ّٞ   ؿ

  . ٝٗؼخد 

ف )ه٣َش   ً٘خ َٟٗ ٓ٘خٍُ  َْ   ٗلش   حُٔطِش ٖٓ   ٓغ ىٗٞ ْٗٔ حُظ٤َٜس( حَُل

َٓٚ   ٓٞؿٜخً    ح٧ى٫ء   أكيُ    هخٍ ..  ؿزخٍ ػخ٤ُش  ..  ٌِٓ٘ش   ٓ٘ٞحؿٚ :  ُِوخ٢ٟ   ٬ً

  .  ٗلٞٗخ   ٤ٔ٣َٕٝ .. ٣ظَٛيٕٝ   ٖٓ   ٛ٘خى 
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ََ رؤٕ ٗ٘ؤْ ا.. أٗخٍ حُوخ٢ٟ رظٞهق هخكِظ٘خ     َُٔػٍش أَٓ .. ٠ُ ه٤ٖٔٔٝر

٣َحكوٜخ ػيى ٖٓ ،حُـٔخٍ حُٔلِٔش طؼٞى ِٓظلش ك٢ ٣َ١ن كٍٞ حُـزَ

ـوـْـَي٢ٓ)حُو٤خُش ٝحُؼٌَٔ ٝحُؼز٤ي ٤ٌٕٓٝٞ  َٔ .. ػ٤ِٜخ ٜٗخد حُي٣ٖ( حُـ

ٝحُلَهش حُؼخ٤ٗش ٖٓ حُؼٌَٔ حُو٤خُش ٝحُؼز٤ي ٓؤًٕٞ ٓؼْٜ ُ٘ٞحؿٚ 

خكِش طًَ٘خ حُو.. حُٜٔخؿ٤ٖٔ ٝٗ٘ـِْٜ كظ٠ طزظؼي حُوخكِش ػْ ِٗلن رٜخ

ٍٝم .. ِٓٔظْٜ هــُــَؿ٢ رٔخ ك٤ٚ ًؤٓخٗٚ.. حُٔلِٔش طِٔي ٣َ١وخً ِٓظ٣ٞخً 

ًَد ٝحُٔؼِْ ْٞ  . ًٝظخد ٗــَـ

ػخى ٤ُُوزَ حُوخ٢ٟ .. طويّ أكي ح٧َى٫َّء ٫ٓظط٬ع ح٧َٓ.. حٛطلل٘خ    

ٝٛٞ حُٞك٤ي ح١ٌُ كَ .. رؤٜٗخ هزخثَ ٓ٘خَٛس ٧كي أر٘خء أر٢ حُلظق حُِٔؼْ

أهٌص .. ٔٞحؿٜش ٓغ ٫ٞٓٗخ ح٧ؿَ هزَ أَٜٗ ك٢ ٛؼيسٗخؿ٤خً رل٤خطٚ ك٢ حُ

ٓخس .. طِح٣يص أػيحُىْٛ.. ٌِٗٞح ١ٞهخً كُٞ٘خ.. طِي حُوزخثَ طِكق ٗلٞٗخ ٍُ

ُٞ َٛحٝحٍص .. ح٧هٞحّ ػ٠ِ حُظ٬ٍ حُٔل٤طش ٣َٜ٘ رؼ٠ُْٜ ٤ٓٞكْٜ ٝحُزؼ

ُد ٗلٞٗخ ٖٓ .. حٌٗٔ٘٘خ رٌَ٘ ؿ١ِ٣َ.. ٝكَحرخً  َّٞ َّ طٜ ٝٗلٖ َٟٗ حُٜٔخ

  :طويّ ه٤خٍ ٣ٞ١َ حُِل٤ش ِٓٞكخً ر٤ٔلٚ.. ػيس ؿٜخص

..  ػ٤ِٚ   ٣َى   ٖٓ   ٣ـي   ُْ   ٝػ٘يٓخ .  حُزو٤ش   كؤ٣ٖ ..  ًز٤َس   هخكِظٌْ   إٔ   ػِٔ٘خ  - 

  .  هخثيًْ؟   ٖٓ :  َٛم 

ٌَّ    حُظلض ..  حُٔئحٍ   ٌُحص   اؿخرش   ػٖ   ٣زلغ   حُـ٤ٔغ ..  كُٞٚ   ُٖٔ   ٓ٘خ   ًــُــ

َٙ ٣   إٔ   ٝىٕٝ  َّٞ   ظَٜ   ػ٠ِ حُو٠خس    هخ٢ٟ   حُوخكِش   ٢ٓٝ   ٖٓ   هَؽ ..  أكي   ظل

  :  ه٤ِٚ 

  !.  حُوخكِش   ٌٛٙ   هخثي   أٗخ  - 

    .  ٗل١ٞ   طويّ  - 

َّ    حُـَأسَ    طِي   حُوخ٢ٟ   ك٢   أًزَص    ػ٠ِ   ٖٓ   حُو٤خٍ   ًُي   ٛز٢ ..  ٝح٩هيح

  :  طَهزْٜ   حُؼ٤ٕٞ   ٝؿ٤ٔغ   ٍحؿ٬ً    ٤ُظويّ ..  رخُظَؿَ   ُوخ٤ٟ٘خ   ٤َ٘ٓحً  ..  ه٤ِٚ 

ـِـَـ٤ل٢؟   هخكِش   ٟٖٔ   أٗظْ   َٛ  -  ُّٜ   . حُ

  !. رؼ٠ُ٘خ  - 

  . حُزو٤ش؟   ٝأ٣ٖ  - 

٤ٖ   ٌٓ٘   ػ٘خ   حٗلِٜٞح  -  َٓ ٞ٣  .!  
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ُِ    ٤َُطلغَ  ..  ًلٚ   حُو٤خٍ   ًُي   ٍكغ ..  ُِلظخص   ٛٔضٌ    ٓخى     ػَ٘حص   أ٣ُ

  طَحؿغ ..  طل٤ٌَٙ   ٣ٔؼلٚ   ُْ ..  ٌٓػٍٞحً    حُظلض ..  حُوخ٢ٟ   هخٓش   رخطـخٙ   حَُٓخف 

   .  أٍٟخً    طٜخٟٝ ..  ؿٔٔٚ   ك٢   حٗـَُص   هي   حَُٓخف   أٓ٘ش   ًخٗض ..  هطٞس 

ً٘خ هي حٓظؼي٣٘خ .. ُْ طٌٖ ُ٘خ هطش ُٔٞحَؿٜش ٓؼَ ٌٛح حُـٔغ حُٔظٌخػَ

 َُ ِٜضُّ .. ٗ٘ظَ ا٠ُ أػ٤ٖ رؼ٠٘خ.. م ٫ ٣ظـخُٝ ػيىْٛ حُؼَ٘حصُوطخع ١ رُ

ْٜ ػ٤ِ٘خ َٟ َُ حٗو٠خ إٔ أَٓٞص ك٢ أٍٝ رؼ٤يس ػٖ .. ٝأٗخ أطو٤

ــ٘ـْـَؼــخءَ  دَّ أ٢ٓ.. َٛ ٍَ ــِـَـ٤ْـِلـ٢.. اُٚ حُٔؼِْ.. أطو٤َ  ُّٜ   .  هخَُن حُ

  ك٢   حُٜٔخّ   ٝعُ ؿٌ   كظٜظِ   أٍٟخً    حُِٔو٠   حُو٠خس   هخ٢ٟ   ؿٔيُ    ٣َطؼٖ      

  .  رؼٞ   ؿٞحٍ   طٌٞٓ٘خ حُظٜن رؼ٠٘خ ..  حُٔٞص   ٌَٓحص   طٌٕٞ   هي ..  حُٜٞحء 

ٌٍ    ٣ٜ٘ن   ٗيه٤ٚ،   ر٤ٖ   ٖٓ   حُِري   ٣ظيكن ..  ٜٓظخؽ   رؼ٤َ ..      آهَ   ٤ُـ٤زٚ   كٔخ

  .  ٣ؼ٤٘ٚ   ٫   ح٧َٓ   ًؤٕ 

  ر٤٘ٔخ ..  ؿُٔيٙ   ٛٔي   ح١ٌُ   حُوخ٢ٟ   ٖٓ   حهظَد   كظ٠ حُو٤خٍ    ًُي   طويّ   

ِشُ   َٔ رٕٞ   حُِّ٘زخٍ   ك ِّٞ   ٤َ٘ٓحً   حُو٤خٍ   ًُي   ٛٞصُ    حٍطلغ ..  ٗلٞٗخ   ٍٓخَكْٜ   ٣ُٜ

  :  ر٤ٔلٚ 

 -   ٍْ َُّ    ك٤ِِ٘   .   ىحرظٚ  ػٖ   ٍحًذ   ًــُــ

  :  ٛٞطٚ ح٥َٓ   هٞف..  ػـِش   ك٢   ٛزط٘خ

  :  ػخ٤ٗش   ٛٞطٚ   ػخى ..   أكي   ٍأ١َ    أكيٌ    ٣ؤهٌ   ُْٝ ..  ٗظ٘خٍٝ   ُْ 

  . ٗل١ٞ   ٣ظويٓٞح   إٔ   ٝحَُحؿ٤ِٖ   حُؼز٤ي   ػ٠ِ  - 

  :  ػ٤ِ٘خ   ٤َ٘ٓحً    اٛزؼٚ   حُو٤خٍ   ًُي   ٍكغ ..  ٜٓط٘ؼش   ؿِزش   ك٢   حُُللخس   هَؽ

  .   هطٞحص   ٗل١ٞ ػيس   ٝحُظويّ ٬ٓكٚ ػ٠ِ ح٧ٍٝ  طَى   طزو٠   ٖٓ   ػ٠ِ  - 

..  حُٔٞهق   طٞطَ ..  ٍك٠َٚ   أػِٖ   ٝحُزؼٞ ..  آهَٕٝ   طَىى ..  حُزؼٞ   طويّ

  :  هزَ   ١ًِ   ٖٓ   ِكّيس   أًؼَ   حُو٤خٍ   ٛٞصُ    ػخى 

٤ِل٢   حُزخ٢٘١   أطزخعُ    أٗظْ  -  ُّٜ   ..ح٫ٓظؼخٍ   ػ٤ٌِْ ..  ٍؿخُٚ   ٖٓ   ٝأٗظْ ..  حُ

  .  ٝ .....   ٍهخرٌْ   ػ٠ِ   ٢ِٔٓ   ٝح٤ُٔق 

  رؤػ٠ِ   حُو٤خٍ   ًُي   َٛم ..  طٜي٣َيٙ   ٣ٌَُٔ   إٔ   هزَ   ػ٤ِْٜ   ؿ٤ُٔؼ٘خ   كِٔ٘خ

  .  رخُٜـّٞ   َُؿخُٚ   ٤َ٘ٓحً    ٛٞطٚ 

طِي حُل٘ٞى حَُُٜٔٝش طظزؼٜخ ٛلٌٞف ٖٓ ٍحًز٢ .. اٗٚ حُٔٞص ك٢ أػ٤ْٜ٘

.. ٟـ٤ؾ حهظ٢ِ ٓغ ًٍحص حُـزخٍ حُٔظطخ٣َ.. ِكَحٌد طٔزق كٞه٘خ.. حُؼ٤َحٕ
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ـٚ" ـٚ أًزَ ٫ٝ اُٚ ا٫َّ حُِــَـّ .. ، ٍىىطٜخ أكٞحُٙ هزخثَ ًُي حُو٤خٍ..."حُِــَـّ

ـٚ"ٝٗلٖ َٗىى  ـٚ أًزَ ٫ٝ اُٚ ا٫ حُِــَـّ ، ُْ ٣ُيّ حُوظخٍ ًؼ٤َحً ..."حُِــَـّ

ٖٝٓ كخٍٝ .. ٓو٢ حُوظ٠ِ ٓ٘خ، ْأكخ١ٞٗخ رلَحرْٜ ٤ٓٝٞكْٜ ٝكئٜٝٓ..

ؿٞحٍ حُل٤َٔ  ..ؿؼٌغ ػ٠ِ هخٍػش حُٔلـش.. حَُٜد طزؼظٚ ٜٓخّ حَُٓخس

ً٘ض أٗخ ٖٓٔ ٫ .. ُْ ٗؼي ا٫ هِش.. طًَ٘خ أ٤ٖٗ حُـَك٠.. ٝحُزـخٍ حُ٘خكوش

ٍأ٣ض ٓٔخػي١ ٝرؼٞ ح٧كَحى .. ٣ِحٍ هخىٍحً ػ٠ِ حُٞهٞف ٝح٤َُٔ

َٗخ كزخٍ ػ٤َحْٜٗ ..طْ ٍر٢ ٓؼخٛٔ٘خ هِق ظٍٜٞٗخ.. ٣و٤يْٜٝٗ ُـّ  ..ط

ٍرطٞح .. ًرلٞح حُٔٞح٢ٗ حُـ٣َلش.. ٓخٍٝح ر٘خ ٗلٞ ؿزخٍ ؿَد حُٞحى١

  حُْ٘ٔ   ًخٗض ..  حُ٘خكوش   حُؼز٤ي ٖٓ أػ٘خهْٜ ٣لِٕٔٞ ِٓؼ٘خ ُٝلّٞ ٓٞح٤ٗ٘خ

  كٔخ٤ٓخً    ُح٬ًٓ    حَُحؿِٕٞ   ٣َىى ..  حُؼ٤َحٕ   ٍحًزٞ   حُـٔٞعَ    ٣ظويّ .  طلظ٠َ 

ــِـَـ٤ْـِلـ٢   حُزخ٢٘١   ٝٛـخء   خْٜٓربٓ     ٤٘٣ي  ُّٜ   .  ح٤ُ٘طخٕ   ىحػ٢   حُ

ٛق ٣ٞ١َ هِل٢ ٣ٔظي ا٠ُ  أٓخ٢ٓ .. أرلُغ َػـِـ٢ّ أٍٟ ٓٔخػي١    

ُْ .. ىهِ٘خ ه٣َش ػ٠ِ ُٜذ حُٔ٘خػَ.. ؿخرض حُْ٘ٔ.. ٝحٌَُ ٓو٤يٕٝ

ٗـّٞ حُٔٔخء طزيٝ أهَد ٖٓ أ١َّ .. طظٞهق ك٘خؿَْٛ ػٖ طَى٣ي ُٝحِْٜٓ

ظَٜص ٖٓ .. ٗزخف ٬ًد ٣ظيحهَ ٓغ أٛٞحص ك٘خؿَْٛ. .ٝهض ٠٠ٓ

..  ٝحُظَحد حَُٝع   ٍٝحثق ..  حهظَد ٗزخف ح٬ٌُد.. رؼ٤ي ػَ٘حص حُٔ٘خػَ

ــ٘ـْـَؼــخء   ك٢   ح٤ُٜٞى   ٗخٍع   ر٤ٞصَ    ط٘زٚ   ٤٘٤١ش   ٓ٘خٍُ   ر٤ٖ   ٗٞحٍع  َٛ  .  

و٤َِّي٣ٖ ك٢ ر٤ٍض أ٢ٍٟ     ُٓ ظ٬ّ .. ٘ز٤شطلَٔ ٓولٚ أػٔيسً ه.. أٝىػٞٗخ 

ُٓلِٕ  .ؿٞع أٗو٢ٌٗ ٓ٘ٚ ّٗٞ ػ٤ٔن.. ٝأ٤ٖٗ 

                                             *** 

ػزَٝح ٓخكش .. حهظخى٢ٗٝ ك٢ أُهش ٓظَرش.. ك٢ ٛزخف ح٤ُّٞ حُظخ٢ُ   

ٍُٛلض رخ٧كـخٍ حُٔظ٬ٛوش ؿٔٞع ؿل٤َس .. ىحٍ ٖٓ حُط٤ٖ  ..ٝحٓؼش 

.. ح٧ْٓ ػ٠ِ ه٤ِٚ ٝكُٞٚ ػيس ػز٤ي َه٤َّخٍ .. طِأٍ ٝهي كِٔٞح حَُٜحٝحص

ٓـٔٞػش  ..ط٤و٘ض رؤٕ أٍٝحك٘خ ٓظِٛن.. أؿِٔٞٗخ ٢ٓٝ حُٔخكش حُلـ٣َش

.. طَٜم حُـٔٞع رٜٔظ٣َ٤خ ٖٓ أٓخًٜ٘خ.. طوَع حُطزٍٞ طيٍٝ كُٞ٘خ

ىهِض حُٔخكش ٓـٔٞػش ػ٠ِ أًظخكْٜ أ٤ًخّ ٣وٞىٕٝ ػ٬ػش أػٞحٍ طـَ 

..  أ٤ًخْٜٓ   ٖٓ   ح٥ى٤ٓش   طيكَؿض ػَ٘حص حَُإّٝ.. أكـخٍحً ٓٔطلش

  ه٘و٘ش ٗٔٔغ ..  أكـخٍٛخ   طـَ   حُؼ٤َحٕ  ٤ٓوض ..  حُـٔٞع   ٛظخكخص   طؼخُض
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  ر٤ٔلٚ   حُو٤خٍ   ًُي   ٣ِٞف ..  ٣ِىحى   حُـٔٞع   َٛحم ..  حَُإّٝ   طِي   ط٤ْٜ٘ 

  .  ٓي٣لٚ   ط٘٘ي   ٝحُؼز٤ي 

َّ ٛزخف ا٠ُ حُٔخكش حُلـ٣َش     َْ .. ٣وَؿٞٗ٘خ ك٢ ًــُــ ٣ؤطٕٞ رـٔخؿ

 .آهَٟ ُظٜٜ٘ٔخ أكـخٍ  حُؼ٤َحٕ

..  ٠ أػ٘خه٘خ رلزَ ٝحكيك٢ ح٤ُّٞ حُٔخىّ ً٘خ هخٍَؽ حُو٣َش ٓو٤ي٣ٖ اُ   

ك٤غ ؿِْ ًُي حُو٤خٍ طيحػذ ٗؼَ .. ٣ٔٞهٞٗخ ٗلٞ ظ٬ٍ ٗـَس ػظ٤ٔش

ػز٤ي ٣٘٘يٕٝ .. ٣ل٢٤ رٚ ػٌَٔٙ.. ًه٘ٚ ح٣َُق  ٓٔظ٘يحً ا٠ُ ؿٌػٜخ

.. أَٓٝٗخ رخًَُٞع هَد أهيحٓٚ.  ٣يٍٕٝٝ ك٢ هطٞحص ٍحهٜش.. ٓي٣لٚ

ٚ طيحػذ أٛخرغ ًل ..٣زظْٔ رٜٔخ.. ٗظَُص ا٠ُ ػ٤٘٤ٚ.. أٗخٍ إٔ ٜٗ٘ٞ

٤ُٔؤٍ ٖٓ .. ٣ـ٤َ ٖٓ ٟٝغ ػٔخٓش ٍأٓٚ.. هِٜش طيُض ٖٓ طلض ُؼخٓٚ

ػْ حُؼخ٢ٗ ح١ٌُ .. أٗخٍ إٔ ٣لِٜٞٙ ػ٘خ.. ًخٕ ك٢ أٍٝ حُلزَ ُْ أٓٔغ ٍىٙ

ٝآهَ طخؿَ .. ػْ ح١ٌُ ٤ِ٣ٚ ًٝخٕ ٓٔخػيحً ُٚ.. هخٍ ُٚ رؤٗٚ طخؿَ ٓٞح٢ٗ

ىحً ظَ ٣ٔؤُْٜ كَ.. ٍٝحرغ كخؽ ..ٝهخْٓ طخؿَ ػطٍٞ ٬ٓٝرْ.. كزٞد

  ىػٞس   ٝٓٞهلْٜ ٖٓ .  ٝٓخ ٢ٛ أػٔخُْٜ؟، حُوزخثَ ْٛ    ٖٓ أ١َّ .. كَىحً 

ََ    ٤ُليى   ح٩ؿخرخص   ا٠ُ   ٣ٝٔظٔغ !.  حُزخ٢٘١؟    كظ٠   ٌٌٝٛح ..  حُٔـ٤ذ   ٤ٜٓ

  :  ى١ٍٝ   ؿخء 

 . ٓؤ٢ُ٘ ٝٛٞ ٣ظٔؼٖ ك٢ ٗؼ١َ حُٔظطخ٣َ  . حُوزخثَ؟   أ١َّ    ٖٓ  - 

ــ٘ـْـَؼــخء   ٖٓ  -  َٛ .  

  . ٝؿٜظي؟   أ٣ٖ   ا٠ُ  - 

  حُزؼٞ   رؼ٠٘خ   ػخٛيٗخ   ٝهي ..   ُِلؾ   ٌٓش   ا٠ُ ..  ٢ُ   ٍٝك٤ن   ٓز٤َ   ػخرَ  - 

ــ٘ـْـَؼــخء   ا٠ُ   ٗؼٞى   أ٫   ػ٠ِ    . أِٜٛخ   ؿٍٞ   ُحى   إٔ   رؼي   َٛ

  :  هخٍ  ْ ػ .. ٝأٛخرؼٚ طؼزغ رٌه٘ٚ  حُلي٣غ   ػٖ   رخُظٞهق   َػـِـ٢َّ    أٗخٍ   

  .  ٤ُُِٓي؟   ٝأ٣ٖ  - 

  . حُٔ٘ظٜق   ك٢   ٛ٘خى  - 

  .  ا٤ُٚ   ٣ـِزٚ   ٖٓ   أَٓ ..  ؿؼيٕ   ٓٔخػي١   ٣ٌٕٞ   ك٤غ   ا٠ُ   ربٛزؼ٢   أَٗص   

  .  ٛل٤ق؟   ٌٛح   ٣وُٞٚ   ٓخ   َٛ  - 

  !.  ٛل٤ق   ٗؼْ  - 
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ً    ًٍحػٚ   ٍكغ     ..  ٓـِحٛخ   أػَف   ُْ   ٣َٓؼش   رلًَش   ًلٚ   أٛخرغ   ٓلًَخ

  حُٔـٔٞػخص   اكيٟ  ا٠ُ   هخىٗخ ..  ٝػخه٢ ٝٝػخهٚ   ٤ُلي   طويّ   حُؼز٤ي   أكي 

  :  حُؼزي   ُ٘خ   هخٍ ..  حُلزَ   كِ   طِٔٔض ..  حُؼ٬ع 

  ر٤ض   ٝكـخؽ  .. ٝح٠َُٟٔ   حُؼِْ   ٬١د   ػ٠ِ   ٣٘لن   ح٩ٓخّ   ٫ٞٓٗخ  - 

ـٚ    !. طَكِٕٞ   ٤ٓظًٌَْ   ٝؿيحً  ..  ػٌْ٘   ػلخ   ُوي ..  حُِــَـّ

  ٓٔخػي١   ٟٔٔض..ط٘طِن   ًخىص   َٛهشً    ًٝظٔض ..  كَكظ٢   طٔخٌُض    

  ا٫   ٛٞ   ٓخ ًح حُِل٤ش حُط٣ِٞش   ًُي حُلخٍّ   إٔ   ػَكض ..  ٣ز٢ٌ   ٝٛٞ أٝح٤ٓٚ 

  .    هظِٚ ح٤ُِٜل٢  ح١ٌُ     قحُلظ   أر٢   ح٩ٓخّ   حرٖ 

َّ .. ٍأ٣٘خ ػز٤يحً   ٣وٞىٕٝ ٓـٔٞػش أهَٟ  ٗلٞ حُ٘ـَس    ظَ ٣ٔؤٍ ًــُــ

ٝؿٔخػش .. كَى ْٜٓ٘ كظ٠ حٗظ٠ٜ رظ٣ُٞؼْٜ ػ٠ِ حُؼ٬ع حُٔـٔٞػخص

ا٠ُ طِي حُِلظش حُظ٢ ٍأ٣ض ك٤ٜخ ًُي .. أهَٟ ٣وظخىْٛ ػيى ٖٓ حُؼز٤ي

  ٗز٤ُٜٚ   أٍحٙ   ٖٓ   ٝإٔ   َػـِـ٢َّ     ظزْك٢ حُزيء حػظويص إٔ ح٧َٓ حُ.. حُ٘وخّ

  ك٤ٖ   ٗظَحطٚ   ٌُٜ٘خ ..  حَُػش   ٬ٓٝرٔٚ   حُلخَٓ   ٍٝأٓٚ   حُٔو٤ي   ٟٝؼٚ   رٔزذ 

  .  حرظٔخٓظٚ   ٢ٛ ..  ا٢َُّ    ٗظَ 

أٗخٍ رٟٞؼٚ ك٢ ٓـٔٞػش ؿ٤َ ،  أهٌ ٣َ١وَٚ ر٤ٖ ٣ي١ حُِٔؼْ   

أُْ .. ي ح٤َُٟٔٗٝٞض طِ.. كيػض ؿؼيٕ ػٔخ أٍٟ.. ٓـٔٞػظ٘خ

ٓخٍ ػ٠ِ ه٤ِٚ .. ك٤ٖ حٗظ٠ٜ حُلخٍّ ٖٓ كَُ طِي حُـٔٞع.. ؿ٢ٔٔ

  :هخٍ ُ٘خ أكيْٛ.. ٓظويٓخً حُـ٤ٔغ

.. إ حُٔـٔٞػش ح٠ُٝ٧ هي كٌْ ػ٤ِْٜ إٔ ٣ٌٞٗٞح ُٚ ػز٤يحً     

  .ٝأٗظْ ٗ٘ظظَ ح٧َٓ ر٘ؤٌْٗ.. ٝحُؼخ٤ٗش ٣ُزو٤ْٜ ًلَك٤٤ٖ ٤ُ٘ظلغ رٜٔخٍحطْٜ

  ه٢٤ِ   ٓـٔٞػظ٘خ ..  حُو٣َش   رخطـخٙ   ٓ٘لِٜش   ٓـٔٞػخص   ك٢   حُؼز٤ي   ر٘خ   ٓخٍ   

  .  رٚ؟   حُظو٠   ٤ًٝق   حُ٘وخّ   ًُي   ه٢   أكٌَ ..  ػ٬ػش   ٣وٞىٛخ 

  ٓؤُض .. ٓـٔٞػش حُ٘وخّ ر٤٘٘خ    طٌٖ   ُْ ..     ٓوِٕ ُِلزٞد   ك٢   أٝىػٞٗخ     

.   ض ٓ٘ٚ إٔ ٣ظًَٞٗخ َٗكَ ١ِز..   ٣َٓٝٞ   ٓظؼذ   رؤ٢ٗ حُلَحّ    أكيَ  

  :  ُؿ٢َٗ 

  !.  إ ً٘ض طـ٤ي حُٜٔض  ٝا٫ كٔؤػَف ٤ًق أهَٓي  - 

  :  ٝأٗخ أكخٍٝ أ٫ أظَٜ حٓظؼخ٢ٟ ٖٓ ٍىٙ   ٓؤُظٚ

    هيٓش ح٩ٓخّ؟   ك٢   حُلَك٤ٕٞ   ٤ٓظَ   ًْ  - 
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  .  ا٠ُ إٔ ٣٘خء هللا؟ - 

  :  كِٕ   ك٢   هِض   

  . ٓؼَٝكخً؟   ٢ُ   أطُٔي١  - 

 !٣زيٝ إٔ ؿِيى ٣لٖ ُِـِي  - 

  !. طوٍَ؟   إٔ   هزَ   ٛٞ   ٓخ   طؼَف أ٫   - 

  كَٜ ..  حُلَك٤٤ٖ   ر٤ٖ   ٛي٣ن   ٢ُ :  ا٤ُٚ   ٢ٓ٬ً   طخرؼض ..  هـَ   ك٢   ٌٓض   

  .  ح٤ُِِش   ٓؼٚ   أر٤ضَ    إٔ   ٢ٌ٘٘ٔ٣ 

  . ر٤ي١   ٤ُْ   ح٧َٓ  - 

ٝٓؼ٤يحً ُٞؿٞى حُ٘وخّ .. اه٘خع ًُي حُلخًٍّ٘ض ك٣ِ٘خً ُؼيّ     

ْٝ طؼز٤ظٚ.. رخُـٞحٍ ، أكٌَ ٤ًق أُظو٢ رٚ؟،  أ٣ٍي اُحُش ٓخ ريحه٢ِ ٖٓ ٗي أَ

ُْ ٣ُؼي ٢ٜ٘ٔ٣ حُٔلَ ا٠ُ ٌٓش ٓؼِٔخ ُْ أًٖ .. إٔ أػَف ٤َٜٓ ًٗٞد

طَٟ َٛ ًخٗض كٔخهش ىكغ .. ْٜٓ ُِوخ٢ٟ ح١ٌُ ٟل٠ رَٝكٚ ٖٓ أؿِ٘خ

  .  ػٜٔ٘خ؟

ُْ أًٖ أطو٤َ .. ٝأٗخ أكٌَ ك٢ ٣َ١وش ط٢ِٜ٘ رَد حُؼز٤ي ٗخّ حُـ٤ٔغ    

ْٝ ك٢ ٌٛح حُلخٍ ٌٍ أَ ُٔ أٗو٠٠ ح٤َُِ ٝأٗخ أكٌَ ك٢ .. إٔ أٍحٙ رٌٜح حٌَُ٘ حُ

هز٤َ حُلـَ  حًظ٘لض إٔ ٖٓ ًخٕ ٣لَٓ٘خ ٣ـ٢ ك٢ ّٗٞ ..٤ِٓٝش ُِو٤خٙ

ٛٔٔض ُٔٔخػي١ إٔ .. ػ٤ٔن ٝهي أٓ٘ي ٜٗلٚ حُؼ١ِٞ ػ٠ِ ُٞف حُزخد

 .ٌٔٔٚٗو٤ي حُلخٍّ ٝٗ

ى ٗي٣ي هز٤َ حُلـَ ََ َُٛٝ٘خ ٢ٓٝ ٗزخف هطؼخٕ ٬ًد .. هَؿ٘خ ٢ٓٝ ر

روخ٣خ ٗـ٤ٔخص .. طِي حُو٣َش .طز٤ٖ أٛٞحطٜخ أٜٗخ أًؼَ ػيىحً ٖٓ ٌٓخٕ

ُهِهش .. هَؿ٘خ ٖٓ أ١َحف حُو٣َش َٓٗخ ٗظِْٔ حُط٣َن.. طٔخَٓ ح٧كن

ً٘ض .. أَٗهض حُْ٘ٔ ك٤ٖ حرظؼيٗخ.. ٛوذ أهيحٓ٘خ حُزخٍىس.. حُؼٜخك٤َ

هِض ُْٜ رؤ٢ٗ ٓؤرو٠ .. ُىٖٛ حُـ٤ٔغ ..ٝهلض أر٢ٌ.. ٢ ك٤َس ٖٓ أ١َٓك

 .ٝػ٤ِْٜ رخَُك٤َ

ٓٔخػي١ ُْ .. ٬ُٓٓلْٜ طَحهز٢٘ ريٛ٘ش  ..ػ٤ْٜٞٗ طزلغ ػٖ ػوَ ك٢َّ     

ٓظُوظَ ٫ ٓلخُش إ  ..أ٫ طوخف ػ٠ِ ك٤خطي: هخٍ ٢ُ.. ٣ٌٖ ٓظلخؿجخً 

ـ٢ ػ٠ِ َٓحكوظْٜ رخَُك٤. ٝؿيٝى ُٞ َكؼــَـّ ط٢ًَ٘   حُزؼٞ.. َكخٍٝ حُزؼ

:  ٓٔخػي١ طليع رٜٞص ك٣ِٖ ا٠ُ ٖٓ ظَ ٣٘ظظ٢َٗ ..  ٓزظؼيحً    ٓخٍٝ 
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ََ  ..  ٛيٍٙ   ا٠ُ   ٢ٟ٘ٔ   ػْ .  ٝٗؤٗٚ   حطًَٞٙ  ــ   ٓخ   أهيٍ :  ٣ظٔظْ   ٝٛٞ   ٍأ٢ٓ   هزَـّ

ـٚ   ًظذ   ٝإ ..  ٤ٓي١   ٣خ   ك٤ٚ   أٗض    !.  ِٓ٘ظو٢   كظٔخً    حُ٘ـخس   ُي   حُِــَـّ

                                                *  * * 

 
كو٢ .. ُْ طؼي ط٢ٜ٘ٔ حُ٘ظخثؾ.. رخطـخٙ حُو٣َش رخٍىحً .. ػيُص ًخُٔٔلٍٞ  

ٛخىكض ػيس ٗٔخء ٌٓ٘زخص رٔ٘خؿِٜٖ ك٢ كوَ .. حُظو٢ رٌُي حُ٘وخّ

ًِذ كظ٢ ٣٘زق  .. ر٤َْٓ ٝػ٬ػش ك٤َٔ طِٜن أٗٞكٜخ رو٠َس ح٧ٍٝ

ٙ.. ٌٔٔخً رؤكـخٍ ح٧ٍٝٝهلض ٓ.. رخطـخ٢ٛ ََ .. أٗظظَ ٖٓ أكيْٛ إٔ ٣ِؿ

.. َٓص ٓزظؼيحً ٝػ٤٘خ١ ػ٠ِ حٌُِذ ح١ٌُ كخكع ػ٠ِ حُٔٔخكش ر٢٘٤ ٝر٤٘ٚ

طِولظ٢٘ .. ٓخ إ أ٤َٓ كظ٠ ٣ظزَؼ٢٘ ٝٛٞ ٣ظْ٘ٔ حُط٣َن.. ٣وق ٗخرلخً .. أهق

طٞهلض ٝهي .. ِٝٛض أ١َحف حُو٣َش ٝهط٤غ آهَ ٣٘زل٢٘ ..٬ًٌد أهَٟ

ٍكؼض ٣يٛخ حُلخٍؿش ِٓٞكش .. طويٓض.. ٍأص ك٤َط٢ اكيحٖٛ. أكخ٢٘١

.. طويٓض ٧ٌَٗٛخ.. ٤ُظلَم حُوط٤غ.. ٢ٛٝ طـٔـْ رٌِٔخص ؿ٤َ ٓلٜٞٓش

ٝأٗخ أكٌَ ك٢ ٓئحُٜخ ػٖ حٌُٔخٕ ح١ٌُ ٣ٞىع ك٤ٚ ح٩ٓخّ ٖٓ حكظـِْٛ 

ُٔوَطٚ ــ.. ُ ْٗ ٝ َٖ َٖ أُّ أ٢ٓ.. ْ ػ٠ِ ًهٜ٘خ٫كظض ٗو .. ٛٞ ٣ُ٘زُٚ ر٘و

َٓص .. ٓظظؼخ١ق ٓؼ٢.. كيػض ٗل٢ٔ هي طٌٕٞ ٢ٛ ح٧هَٟ ٣َُٜٞى٣ش

كيػظٜخ ٖٓ إٔ أكيْٛ ٟٖٔ ٖٓ ًخٗٞح .. أكيػٜخ ػٖ كٌخ٣ش أ٢ٓ ح٤ُٜٞى٣ش

ٙ ٤ُزو٠ ٓغ ٖٓ حهظخٍْٛ ح٩ٓخّ ٖٓ كَك٤٤ٖ  َُ ٓؼ٘خ ك٢ حُوخكِش هي طْ طٔو٤

ٝأ٢ٗ ػيص ٫ ٢ٜ٘ٔ٣ أ١ ٢ٗء ، ز٤َ حُلـَأهزَطٜخ رؤٗخ َٛر٘خ ه.. ُويٓظٚ

أهزَطٜخ إٔ ًُي حَُؿَ .. طٔظٔغ ا٢َُّ رلٌٍ.. ا٫ إٔ حُظو٢ رٌُي حُ٘وخّ

ىٕٝ " ٛٚ.. ٛٚ"طُٔٔؼ٢٘ ٢ٛٝ طَىى .. ٣ٌٔ٘ٚ إٔ ٣ُي٢ُ٘ ػ٠ِ ٤َٜٓ أ٢ٓ

  :ٝك٤ٖ ُٛٔض طٞهلض ٝهخُض ٢ُ ك٢ رَٝى حُؼـخثِ.. أ١َِّ طؼ٤ِن

  !.  أ٫ طو٠٘ ػ٠ِ ٗلٔي؟  - 

ْٝ  ..  أًٛذ   أ٣ٖ   أػَف   ٫ٝ ..  ؿ٣َذ   خأٗ  -   !. آ١ٝ   أ٣ٖ   أَ

  أٜٗلي رخَُٜد ٣َٓؼخً  -

  .  ُٚ؟   ُٓوَس   ؿؼِْٜ   َٖٓ   ٠٣غ   أ٣ٖ   طؼَك٤ٖ   أ٫  - 

  !.  ٤ٓوظِٞٗي  - 

  !. ٫ ٢ٜ٘ٔ٣ ا٫ إٔ حُظو٢ رٚ؟  - 
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  . اًح ٓؤهزجي ػ٘ي١  - 

ََ    ٢ً ..  كؼِٚ   َػـِـ٢ََّ    ٝٓخًح  -    . ٓزظـخ١؟   ا٠ُ   أٛ

َٞ    ٓؤػط٤ي   حطزؼ٢٘  -  إٔ ط٘خّ كظ٠ ؿَٝد حُْ٘ٔ     ٣ٌٝٔ٘ي ..  حُطؼخّ   رؼ

  . ٝرؼيٛخ طوَؽ ٢ٓٝ حُظ٬ّ

ٌٍ هي٣ٔش.. أطؤَٓ ٓخ ك٢ُٞ ..َٓص هِلٜخ     ًخٕ .. حٌُٔخٕ طِٔئٙ أكـخ

َُٓؿض ؿيٍحٗٚ رخُط٤ٖ.. ىهِض ٖٓ رخد ه٤َٜ.. ر٤ظٜخ ه٣َزخً   ك٢.. ٌٓخٕ 

ًٌُٝي ُح٣ٝش .. ٝك٢ ُح٣ٝش أهَٟ ىًش ؿِٔض ػ٤ِٜخ.. اكيٟ ُٝح٣خٙ طٍ٘ٞ

  .ػْ ٤ِ٣ٜخ كـَ حَُك٠ ٓؼِن كٞم كـَ أهَٟ.. ُزوَس أٓخّ ٌٓٝىٛخ

أرلغ ..أطـ٘ذ ح٬ٌُد.. هَؿض ٢ٓٝ حُظ٬ّ أ٤َٓ ػ٠ِ ١َهخص حُو٣َش

ػٞحء ٬ًد .. ٣ٔلو٢٘ حُزَى ٢ٓٝ ظ٬ّ ىحْٓ.. ػٖ ٌٓخٕ حكظـخُٙ

.. ٍ ػ٘ظٜخ ٓظول٤خً ر٤ض طِي حُؼـُٞ ُٝٝؿٜخ حُٖٔٔػ٬ػش ٤ُخ.. ٓظٌٍَ

َِ هزِ ..أهَؽ رؤ١َحف حُٜ٘خٍ ػ٢ِ أٓظيٍ ػ٠ِ ٌٓخٕ حُ٘وخّ َٔ ًِ أط٘خٍٝ 

  .٣خرٔش

  ه٤َِ   ٍأٜٓخ   ٝػ٠ِ ِٝٛض.. ك٢ حُٜ٘خٍ حَُحرغ ؿِٔض  أكٌَ  ك٤ٔخ أٗخ ك٤ٚ    

  :  ٛٞطٜخ   ؿخء٢ٗ.. حُؼِق   ٖٓ 

  !.  أٗض   ٌٛح  - 

  . ػ٘ٚ؟   طزلغ   رٖٔ   حُظو٤ض   َٝٛ ..  طْ٘ أُْ  :  أٍىكض

  . أؿِْ ك٢ ك٤َط٢  ً ح   أٗخ   ٝٛخ ..  ٌٓخٗٚ   ػ٠ِ   أٓظيٍ   ُْ  - 

خ  -  َٓ   ػٖ   ٍكَ ٌٓ٘ ٤ٓٞ٣ٖ   ح٩ٓخّ   رؤٕ   ؿ٤َحٗ٘خ   ٖٓ   ٓٔؼض   ُوي ..  ػَكض؟   أ

  . ٍٝؿخُٚ   ػز٤يٙ   ٜٓطلزخً    حُو٣َش 

ََّ أ١َحك٢     ٗ ٌِ أٌٓٔض ر٤ي١ رؼي إٔ .. ٝهلض ٫ أى١ٍ ٓخ أهٍٞ ..ٝه

ُٓش حُؼِق ٍُ ٓظيػَحً .. أؿِٔظ٢٘ رخُوَُد ٖٓ ٍؿِٜخ حُٖٔٔ ..ٟٝؼض 

.. هيٓض ٢ُ هطؼشً ٖٓ كط٤َس ٗؼ٤َ.. ٣زيٝ أٗٚ ٫ ٤ٔ٣ِ ٓخ كُٞٚ.. رؤؿط٤ش

زخً ٣َ١خً .. ٍأ٣ظٜخ طٔٔق ػ٠ِ ظَٜ روَس رخُيحهَ َٜ أٍٟ   ..طيّ ك٢ كٜٔخ ه

طزظْٔ ُظل٤َ ك٤َط٢ ا٠ُ .. ٖ ر٤ٖ طـخػ٤ي ٝؿٜٜخ ػ٤٘٤ٜخ ط٘ظَ ا٢َُّ ٓ

حُظٜخم هطَحطٚ .. َٝٗد حُل٤ِذ.. طَحهذ ُٜلظ٢ ُو٠ْ حُلط٤َس.. أٓخٕ

  ٣ظَ   حُـ٣َذ.. ٫ أى١ٍ ٖٓ ٣٘ؼَ رخُوِن ٖٓ ح٥هَ.. ػ٠ِ ػ٘ذ ٝؿ٢ٜ

  :  هخُض   ..    أْٛ رخُٜ٘ٞٝ  ً٘ض ك٤ٖ ..  كُٞٚ   ُٖٔ   هِن   ٜٓيٍ 
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  . ٓظلؼَ؟    ٓخًح  - 

  . ٓخٍٝح؟   حطـخٙ   أ١َّ    ك٢      - 

  ١خُزخً    حُوزخثَ ر٤ٖ    ح٩ٓخّ ًُي   ٣طٞف ..  رؼ٤ٜ٘خ   ر٬ىحً    ٣وٜيٕٝ   ٫   ْٛ  - 

  . ىػٞطٚ   َٜٗس 

  . ٤ٟٝخع   ربكزخ١   أٗؼَ  - 

  . ؟  ً٘ض هِوش ٖٓ ؿ٘ٞٗي ..  أط٤ظ٘خ   ٌٓ٘   أ٣خّ   أٍرؼش - 

  .أٛ٘غ رل٤خط٢ٌٛح أٗخ ٫ أػَف ٓخ     - 

ٝإٔ طلٔي ٍري ح١ٌُ أٗـخى ٖٓ .. ػ٤ِي رخَُك٤َ ٝحُِلخم رـٔخػظي  - 

ٍٖ ٓلون  .رط

َّ    ٟٝؼض   ٝهي   ٛٔظض ََ    طل٢ِ ..  كـَٛخ   ك٢   حُٖٔٔ   ًُي   ٍأ   ٍأٓٚ   ٗؼ

إّٝ   رطٕٞ   كَهؼش    ٛٞصَ    أٓٔغُ  ..  حُل٢٠  ٍُ ــَ   ٝ ْٔ   .  ظل٣َٜخ   ر٤ٖ    حُوَ

ؿزخٍ رؼ٤يس .. ػزَص أ١َحَف حُو٣َش ِٜٓ٘ٓخً ،ػ٘يٛخ هَؿض ٖٓ     

.. َٓص ؿٞحٍ طِي حُ٘ـَس حُؼظ٤ٔش .. طظَٜ ػ٠ِ ٓلٞكٜخ حُٔ٘خٍُ

 ٍٍ .. ٝهلض ػ٠ِ ١َكٜخ ٝػ٤٘خ١ ىحٓؼظخٕ.. هٜيص حُٔلـش.. حُٞحى١ هخ

َّ ٢ٗء ٛخٓض.. َٓص كظ٠ ًُي حُٔ٘ليٍ ك٤غ ىحٍص حُٔؼًَش .. ًــُــ

ُْٝ طُوطغ ٍهخد .. ًؤٕ ُْ ٣طؤٙ هيّظ٬ٍ حُـزخٍ حُؼخ٤ُش .. ٛوٍٞ ٓٞىحء

.. حُـؼغ.. حُ٘ظَحص حُلِػش ..أ٣ٖ ًٛزض طِي حَُٜهخص.. ٝطُزوَ رطٕٞ

ٍأ٣ض  ..كويص ٤ٓل٢ ٝؿٞحى١ ٛ٘خ! ٖٓ ًخٗٞح ٣ؼخٕٗٞ ٌَٓحص حُٔٞص؟

  .حُوخ٢ٟ ٣ٔو٢ ٣٘خُع حُٔٞص ٛ٘خى

.. ؿِٔض ػ٠ِ كخكش حُٔ٘ليٍ أطؤَٓ ًَ ٓخ ٣ل٢٤ رخُٞحى١ حُٜـ٤َ   

أطٔؼٖ ر٤َٞص طِي حُو٣َش .. آ١ٝ ا٤ُٚ اًح ٓخ ؿخرض حُْ٘ٔأرلغ ػٖ ٌٓخٕ 

.. ر٤ض طِي حُؼـُٞ ح٤ُٜٞى٣ش ٝحَُؿَ حُٖٔٔ.. ك٢ حُطَف ح٥هَ ُِٞحى١

ٌَُٗ: أٓؤٍ ٗل٢ٔ ص َُك٢ِ٤.. ُٔخًح ُْ أٝىػٜخ رٌِٔش  ََّ ُٓ  .أَّ أٜٗخ 

حُظلوُض رويٓش طخؿَ ُر٤ذ .. طزؼُض أٍٝ هخكِش ظَٜص ػ٠ِ حُٔلـش    

.. ٛؼيٗخ َٓطلؼخص.. أػظ٢٘ رٔٞح٤ٗٚ ٝرٜخثٔٚ حُٔزغ.. ٜخٝرُــٖ ٤ٔ٣َ ٟٔ٘

ْى٣ـَـخٗخً ؿخثَسً  ُٝ َّ ٢ٗء .. أٓؤٍ ٗل٢ٔ ا٠ُ أ٣ٖ أٗخ ًحٛذ. ٝػزَٗخ  ًــُــ

ٓخ إ َٜٗ .. ٝرو٤ش أكَحى رؼؼظ٘خ.. ٓٔخػي١.. ًُي حُ٘وخّ.. كويص أػَٙ

ك٤ٖ ٤َٔٗ .. ا٠ُ ٓلطش كظ٠ أ١َٞف ٝأٓؤٍ ك٢ ٓوخ٤ٜٛخ ٝٓٔخَٓٛخ
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.. حُِٔكخ١: خؿَ رؤٓٔخء  طِي حُٔ٘خ١ن ٝٗلٖ ٗؼزَٛخ٣ؼَك٢٘ ًُي حُظ

أٓخٍ َػـِـ٢ّ أؿي ٓخ .. ر٤ض ٓـخٛي ٝآٍ ػٔخٍ حُو٣َزش ٖٓ ٛؼيس.. حُؼ٤٘ٔش

ََّ أ٢ِٓ رُِو٤خ ٓٔخػي١.. ٣وٞى٢ٗ ا٠ُ ٣َ١ن ًُي حُ٘وخّ َُ .. هَ ًُ٘ض أٗؼ

  .أّ أْٜٗ  ٓخٍٝح ػزَ ٣َ١ن آهَ،رؤ٢ٗ أرظؼي ػٖ أ١ أَٓ

ط٘زٚ .. ح٤ُّٞ حُوخْٓ طَحَءص ُ٘خ ٓي٣٘ش ٛؼيس ػ٠ِ َٜٓ ٓ٘ز٢ٔ  

ــ٘ـْـَؼــخَء ك٢ ٍٓٞٛخ ٝحطٔخػٜخ ــ٘ـْـَؼــخء ..َٛ َٛ ِٓظو٠  .. ىهِ٘خ ٖٓ رخد 

ٝٗٔخ٫ً ر٬ى هلطخٕ ٝؿَرخً ؿزخٍ .. ٗـَحٕ ٝر٬ى ٣خّ َٗهخً : ١َم ا٠ُ

ٍَ ك٢ أ١َحف ٓخكش طظ٢ٓٞ ٓ٘خٍُ حُٔي٣٘ش .. حَُٔٝحص، أٗو٘خ حُـٔخ

  ك٢   حُٜ٘خٍ   رو٤ش   ه٤٠ض ..  ٝحُل٤َٔ   ٝحُزـخٍ   حُ٘ٞم   رٔجخص   ىكٔضحُ

  ك٢   طٔظيُّ    كٞح٤ٗظٜخ ..  حُٔظِحكٔش   حُط٤٘٤ش   ٓ٘خُُٜخ ..  حُٔي٣٘ش   رؤك٤خء   حُطٞحف 

ٍ .. ٓٔخؿيٛخ.. ٓظ٘ؼزش   أُهش  ُِ ُٗ    َُ   .  ػي٣يس   ٝٓٔخٓ

    

 

 اتٓ ظثٍـــــــــح  

   

ٓؼ٤ي رٞؿٞى ..ا٠ُ ؿٞحٍ ٛز٤خٗٚ.. أهق أٓخّ ِٓغ طخؿَ حُِر٤ذ ٝحُزٖ    

كوخء ؿُيى َٕ ٢ٓٞٔٛ ٤ٟٝخػ٢ ٝأٗخ أٗخٛي ًُي ..  ٍُ كخُٝض ٤ٔٗخ

أٛٞحص حُزخػش ٍٝٝحثق حُِٔغ حُٔؼَٟٝش ػ٠ِ ح٧ٍٝ .. ح٫ًظظخظ

 .ٝأُٞحٜٗخ

ٍكغ ٌُ٘ٚ .. ظ٘٘ظٚ ك٢ رخىة ح٧َٓ أهَمَ  ..ٝهق أكُيْٛ ٣ظؤ٢ِ٘ٓ رز٬ٛش   

ُْ أًٖ هي ٍأ٣ظٚ !. أٗض  ٓغ هخكِش ٫ٞٓٗخ ح٧ؿَ؟: ٛٞطٚ ٝٛٞ ٣ظويّ ٗل١ٞ

 َُ ٫ ٣وطجي : ْٛٔ ًُي حُلظ٠.. ٗظَص ا٠ُ طخؿَ حُِر٤ذ ٓزظٔٔخ.. ٖٓ هز

ٌُ٘ٚ أُحٍ .. طلَٓض ٝؿٜٚ ًٝحًَط٢ طزلغ ك٢ ػ٘خ٣خٛخ!. ٖٓ ٣َحى

رخىُظٚ . أٗخ أكي أكَحى هخكِظٌْ: ك٤َط٢ ك٤ٖ كظق ًٍحػ٤ٚ ٝٛٞ ٣وٍٞ

َٖٓ : ك٠خٕ رزَٝى ٝٛٞ ٣وٍٞح٧ حُـ٤ٔغ ٣ٔؤُٕٞ ػ٘ي رؼي إٔ َٝٛ ا٤ُ٘خ 

ٗظَص ا٠ُ طخؿَ !. ٤ٛخ ُظَحْٛ.. كيػٞٗخ رٔخ ؿَٟ ٌُْ.. ًخٗٞح ٓؼي

 .أٗخٍ َػـِـ٢ََّ ٓ٘ـؼخً إٔ أًٛذَ .. حُِر٤ذ َٓطزٌخً 
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ــش ٜٓخػذَ   ٝإٔ .. ػَكُض ٖٓ ًُي حُلظ٠ إٔ هخكِظْٜ ُْ طٞحؿٚ أ٣ََـّ

ٝ أْٜٗ ٣٘ظظَٕٝ حٗظٜخء ٓٞم .. ٓٔخػي١ ك٢ كِٕ ٗي٣ي ٌٓ٘ ُٝٛٞٚ

كِٔظ٢٘ كَكظ٢ ا٠ُ .. ٛؼيس ح٧ٓزٞػ٢ ٤ُٞحِٛٞح ٍكِظْٜ   رخطـخٙ ٌٓش

 ِٚ حى حُٔٞم ٝأًٞحّ ِٓؼ َّٝ ٍُ ٌُ ِْٝٛٞٛ .          ك٤ُغ ٣وٞى٢ٗ ر٤ٖ ُكخّ  ٘ٓ

 . ك٢ أ١َحف حُٔي٣٘ش، ك٢ ٍِٗ رَـِؼـ٤ْـٍي ١ِٝ٘ٓ ػٖ ح٧ٗظخٍ كِٞح

ف ك٢ طِي ح٤ُِِش  ََ ُْ أًٖ هي طؼَكُض .. ػِحث٢ إٔ حُـ٤َٔغ حٓظوز٢ِٗٞ  رل

ِٓٔض ػ٠ِ .. رَ ا٢ٗ ٫ أطًٌَ رؼ٠َْٜ.. ػ٠ِ أًؼَْٛ أػ٘خَء ٓلَٗخ

حرظْٔ .. ٜٗخد حُي٣ٖ ح١ٌُ أٟل٠ ٛٞ حُٔٔئٍٝ ػٖ هخكِظ٘خ( حُٔوــْـَي٢ٓ)

.. حٓظٔغ ا٠ُ ٓزذ طوِل٢.. ٤ُُظَٜ روخ٣خ ٝٓخٓشَ ػ٠ِ ٝؿٜٚ حَُّٜ ه٬٤ًِ 

ٍَ .. أَٓ أَكَي حُؼٌَٔ ربػخىس ٓخ ً٘ض هي أٝىػظٚ ُي٣ْٜ ًٔخ أَٓ رَ٘حء ه٤

ٍٍ ٢ُ ُٝٔٔخػي١ ؿِْ ( ٜٗخد حُي٣ٖ)ك٢ طِي ح٤ُِِش ؿٔؼ٘خ .. ٝكٔخ

٢ٛٝ حَُٔس ح٠ُٝ٧ حُظ٢ ٗـظٔغ ك٤ٜخ ٌٓ٘ هَؿ٘خ ٖٓ .. ٓظليػخ ا٤ُ٘خ

أكظظق كي٣ؼٚ روَحءس حُلخطلش ػ٠ِ أٍٝحف ٖٓ حكظويٗخْٛ ٝك٢ .. ٛ٘ؼخء

٠ِٛٝ ػ٠ِ ٓلٔي حُ٘ز٢ .. ػْ كٔي هللا ًؼ٤َح . .ٓويٓظْٜ  هخ٢ٟ حُو٠خس

ٓوظظٔخً ٓلظظق .. ٝٓـي ح٧ثٔش ح١٧ٜخٍ ٖٓ آٍ حُز٤ض ٝأػ٠٘ ػ٤ِْٜ.. ٝآُٚ

 .كي٣ؼٚ رخُيػخء ٫ُٞٔٗخ حُِٔي حُيحػ٢ ػ٢ِ ٓلٔي ح٤ُِٜل٢

ٓخىحً رٔزخرش ٣يٙ .. ٣ًَِ ر٘خظ٣َٚ ك٢ ٝؿٞٛ٘خ.. ْ ًخٕ ٝٛٞ ٣ظليع ٣زظٔ

.. ىهِ٘خ ٛؼيس ًظـخٍ ٝػخر١َ ٓز٤َ ا٠ُ ر٤ض هللا: ح٠٘ٔ٤ُ ك٢ حُٜٞحء هخث٬

َٓ ٫ٞٓٗخ حُِٔي ٍُ ح١ٌُ أهل٤٘خ ٍٓخُظٚ حُٔٞؿٜش ا٠ُ ٝح٤ُٚ .. ٝٗلٖ 

 .ٝأٓٔض حُٔي٣٘ش ك٢ هز٠ش ىحٍع ؿي٣ي.. رٜؼيس رؼي إٔ هُظَ

ٝطؼَكٕٞ .. َ ػ٠ِ أٜٓخٍ ؿ٣َِس ح٤ًٌُِْٖٔ طؼِٕٔٞ ك٠َ حُِٔي ح٧ؿ

.. كظٞكخطٚ حُظ٢ هٜي ٜٓ٘خ حُظوَد ا٠ُ هللا ٍد حُؼخ٤ُٖٔ ٝاػ٬ء ى٣٘ٚ 

ٝطؤ٤ٖٓ .. ٝر٢ٔ ح٧ٖٓ ٝطؤ٤ٖٓ ٬ٓٓش حُ٘خّ ك٢ حُزِيحٕ ٝؿخىحص حُٔلَ

٩ٕٝ أػيحء هللا ٝأػيحء حُي٣ٖ ٫ ٣ظٍٞػٕٞ ػٖ .. ٓزَ حُو٤َ ُِٔٔخك٣َٖ

ٌُُٝي أٗزٚ ٗل٢ٔ ٝأٗزٌْٜ ػيّ .. ٓلخٍرش ىػٞطٚ ٬ٓٝكوش ٍؿخُٚ

أٝ حُظل٤ٌَ رؤٕ ٤َٔٗ ك٢ حُطَم ػيس .. حُٔـخُكش رخٌُ٘ق ػٖٔ ٌٕٗٞ

 .٤ٗغ ٝإٔ ِِّٗ ح٣َُٔش ك٢ ٣ٞٛظ٘خ كظ٠ حٍُٞٛٞ ا٠ُ ٌٓش

 . حهظظْ ٬ًٓٚ رخُيػخء ٫ُٞٔٗخ ح٧ؿَ 
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ٝٛٞ  ٣ٌٍَ حػظٌحٍٙ ُظًَٚ .. ه٤٠ض ٗطَحً ٖٓ ٤ُِظ٢ أٛخْٓ ٓٔخػي١   

هِيص ا٠ُ ّٗٞ .. ؼَص رٜيم ٓ٘خػَٙٗ.. ٢ُ ٛ٘خى ٝك٤يحً 

 :ٛلٞص  ٢ٓٝ ظ٬ّ كخُي ٧ٓٔغ ٛٔٔخً ..ػ٤ٔن

  رؤٕ   ٗل٢ٔ   ٝػيص   هي   ً٘ض ..  ٣وِو٢ُ٘   ر٢٘ءٍ    أكيػَي   إٔ   أ٣ٍي ..  ٗٔض؟   َٛ  - 

َّ    أٓظِطغ   ُْ   ٢ٌُ٘ .. كظ٠  حُٜزخف  رٚ   أكيػَي   ٫    ًُي . ؟ طٔٔؼ٢٘   َٛ ..  حُ٘ٞ

  !!. ر٤٘٘خ   ٛ٘خ   حُ٘وخّ 

  !. ر٤٘٘خ  - 

  !.      ٍأ٣ظٚ   ُوي  - 

  . ٍأ٣ظَٚ؟ ٓظ٠   - 

  !.ح٤ُّٞ   - 

  . حهظخىْٛ؟   َٖٓ   ٓغ   حُلظق   أر٢   حرٖ   حهظخىٙ   ٝهي   ًُي   ٤ًقَ   - 

ََّ    أٗٚ   ػَكضُ   -  ٫رٖ    ٓ٘خَٛس   هزخثَ   ر٤ٖ   ٓٞحَؿٜش   اػَ   كَٝح   ٖٓٔ   ػيى   ٓغ   كَ

  ".  كٞع "  آخّ   أر٢ حُلظق ٝهزخثَ

  . أٓظؤًي؟  - 

  .  حَُٔٔٔس   ٌٛٙ   ريحهَ  ٓخ   ٌٓخٕ   ك٢   هخرغٌ    ح٥ٕ   ٛٞ ..  رؼ٢٘٤   ٍأ٣ظُٚ   ُوي   ٗؼْ،  - 

أ٣ٍي إٔ أٗؼَ ٓٞحهي حَُٔٔٔس كظ٠ .. َٛ أكِْ.. ٤ًق ٣ؤط٢٘٤ حُّ٘ٞ  - 

  !. أٍحٙ؟

  .  ٗخثْ   حٌَُ  - 

  . طوٍٞ   ٓٔخ   حُظؤًيَ    أ٣ٍي ..  حُّ٘ٞ   أٓظط٤غَ    ُٖ  - 

ًٍَ   رؤٗي ٣و٢٘٤   ًٔخ   ٛٞ،      أٗٚ   ٖٓ   ٓظؤًي   أٗخ  -  ْٞ   . َؿــ

السار، كنت قد قطعت الرجاء، بذلك الخبر مساعدي فاجؤنً           
قافلتنا لم تجر رٌاحها كما نشاء، لم أتمالك نفسً، جثمت أحتضنه فً 

تدفعنً ذكرٌات ظلمة .. أمسكته.. بحثت عن وجهه   ..لظالم النز

ـه لمالمسته لم ٌتضاٌق من .. تذكرت ما كان ٌجري بٌن النزالء.. اللــَـّ
ً .. مالمستً له حٌن أمسكت بكفه : قلت.. اعتذرت له.. استكان صامتا

لست أنت المختلؾ عمن : قال.. إن فرحتً دفعتنً للتعبٌر عن شكري
كلنا .. كــُــلُّ َمن حولك له حكاٌته.. ه ووحدتهكلٌّ له ُؼربت.. حولك
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.. لو باح كــُــلَّ مّنا  بحكاٌاته الستكانت روُحك.. نعانً من قسوة الحٌاة
 .ستكتشؾ بؤنك لست وحٌداً وأن لحٌاتك نظابرَ 

هل ٌضاٌقك .. دعنً أمسك بؤصابع ٌدك ونحن نتحدث: قلُت له   
بدأ .. ُث عن أصابعًحٌن الحظت صمَته شعرت بؤصابعه تبحَ . ذلك؟

قال لً بؤنه .. قلت له بؤننً أشعر باألمان لمالمسته.. ٌهمُس بحكاٌته
.. كادت نفسً تضٌق.. لم أفهم أَيَّ دٌن ٌقصد.. مدٌن لً بؤشٌاَء كثٌرة

..  حدٌُثه ٌتدفُق بتلقابٌة.. أؼبطه على تلك السجٌة التً ٌتعامل بها
أصابعً   ارتفعت ..  أصابعً   بٌن   أصابُعه   ترتجؾُ  ..  تحفظ   دون   ٌضحك 
ـلَ  ..  رقبته ..  معصَمه   تتلمسُ     عن   تحدثنً   ال   لماذا :  سؤلنً ..  ثم ..  ٌدي   قبــَـّ
  .  نفسك كثٌراً؟ 

دفع .. سافر خٌالً بعٌداً .. سإالُه المس رؼبة الَبوح فً أعماقً        
هل أبدأ بحكاٌتً : سإاله ذاكرتً إلى استعراض ما ٌمكن التحدث عنه

ٌُخادعنً؟ أم حكاٌتً فً قاع ظلمة .. مع ذلك النخاس الذي ظل 
ـه؟ أم عن حٌاتً مع المعلم وُحبً للنسخ ونقش الزخارؾ .. اللــَـّ

  كنت !.  ماذا؟ أم  ..  وشــَـْوَذب ..  أمً   حكاٌة   عن   أم أُخبُره.. والصور؟
أخَذْت أصابعً تالمُس أُُذَنه  ..  طال   صمتً   بؤن   أدركتُ  ..  متردداً  

حٌن بدأت أحدثه عن قلقً من أن ٌكون واهماً من رإٌته ..  الباردة
اس قلت له . حدثنً عن شًء آخر: قال لً.. ورؼبتً بلُقٌاه.. لذلك النخَّ

 ً ـــبتنً ظلمة هللا عن َصــنـْـَعــاء: هامسا ٌَّ أكثر من  ؼبُت عن أمً، أَْو ؼ
  معرفة   إلى       ستقوُدنً   َمن   هً   إن وصلُت إلى شــَـْوَذبَ .. خمس سنوات

 .  لً؟   أتظنُّ النخاس سٌبوحُ  ..  الوحٌد   األملُ  و   الخٌط   فهً ..  أمً   مصٌر 
                                          * * *  

ً للظالم تٌقنُت أننً أبوحُ .. ظننت أنه قد نام      سحبُت .. هامسا

 ..تموضعت  أفكر وأنا أتخٌل ذلك النخاس ٌبوح بكل ما لدٌه.. أصابعً
وأنا .. أنت تبحث عن خٌط ٌصلك بؤمسك: عاد صوُت مساعدي َحزٌناً  

ُعدت لمالمسة .. تنهد. أبحث عن طرٌق ٌؤخذنً بعٌداً عن أمسً
ً . وهو ٌستوي فً مكانه.. أصابعه  :أستمع ناصتا
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منُذ صؽري أعٌُش فً ملحق لقصر .. م أكن أعلم ابن َمن أكونل       

ـْـَعــاء ْوَر المجاورة للقلعة وعرفت  ..حرٌم إمام َصــن إن كنت تعرؾ الدُّ

ٌُسمى حتى الٌوم بقصر الحرٌم، له ملحق فً  موقع َالدار الكبٌر الذي 

  .الجهة الجنوبٌة

 
     ً قران كــُــثــْــر لً أ.. كان ذلك منذ أكثر من خمسة وعشرٌن عاما

لبعض الصباٌا والصبٌان آباٌء ؼٌُر ..  أبناء الجواري والمحظٌات
لكن أمٌر المإمنٌن هو أبو .. وأنا لم ٌكن لً مثلهم أٌب محدد.. اإلمام

  .الجمٌع
أتعلُم بالتهجً وحفظ القرآَن على ٌدي مإدب الصبٌان فً مسجد القلعة 

انً .. ٌزوُرنا فً مناسبات متفرقة.. مامالذي ٌؤتً إلٌه أبناء اإل.. الَبــرَّ
أنهض ألقرأ بعَض ما .. ٌنفُح المإدَب بالقلٌل من الدراهم وكسوة جدٌدة

نً رابحته.. تعلمته فٌمرر كفه على رأسً .. ٌبعثر شعَر رأسً.. تضمُّ
ً    لٌسؤل ..  مكانً   إلى   أعود   ٌتركنً   ٌخصهم   أوالدٌ    له   كان ..  آخرَ    صبٌا

  .  علٌه   ٌتهافتون . . باسمه 
 

واألدواُر .. الِعلوي لخلوة اإلمام.. قـَْصــُر الحرٌم خمسُة أدوار        
والدور األرضً ملحق .. السفلى لزوجاته األربع المطلقات ومحظٌاتهن

بل هو أشد من أَيِّ .. ذلك القصر أشبُه بسجن.. بُسلم داخلً للجواري
ٌتبع .. صبٌان القصرله ملحٌق جانبً ُخصص لصباٌا و.. سجن

لكل .. ومجموعة من الطواشً  ..زوجات اإلمام المطلقات عدة َجَواري

ٌتناوب .. ومن الداخل تتصل األدوار بُسلم واحد.. دور مدخله الخاص
عَدا .. ال ٌسمح أليٍّ كان بالدخول.... حراسَته مجموعٌة من الِخصٌان

ٌُفاجا الجمٌع بزٌاراته ومربً الصباٌا   .والصبٌان اإلمام الذي 

 
عندما جمعونا مع الصباٌا .. ال زالت تلك اللٌلة عالقة فً ذهنً      

فهو احتفال .. أعلمونا بؤن اإلمام سٌؤتً لزٌارتنا.. فً قاعة واحدة
دخل علٌنا .. سنوي لمكافؤة الصباٌا والصبٌان المتمٌزٌن بالتؤدب والتعلم
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قابلٌن وحولنا من رتبونا فً َصفٌن مت.. ٌسبقه مإدُبنا وحاشٌة كثٌرة

 ..سار اإلمام بٌننا.. ٌسهرون على تربٌتنا من َجوار وِخصٌان
كلمات لم ٌهتم .. نــُــسِمــُعه أنشودة الشكر التً نرددها عن ظهر قلب

ً .. إلى أن جلس على وسابَد مرتفعةٍ .. بسماعها أشار .. مر بعٌنٌه مبتسما
بدأ .. َو ما لدٌهأن ٌتل.. على المإدب الذي كان ٌلبس مالبسه الجدٌدة

ـه والصالة على َرُســــْوله والشكر ألمٌر المإمنٌن اإلمام .. بذكر اللــَـّ
" جعدن ابن ظبٌة.. "كان اسمً مقترناً بابن ظبٌة.. ثم تال أسماء كثٌرة

فقد سمعت عدداً ممن اقترنت .. لم أكن الوحٌد من ٌقترن باسم أمه
ٌُعلنأكمل المإدب األسما.. أسماُإهم بؤسماء حرٌم   ُذكرت   من   أن  ء ل

  .  خاصة    جدٌدة دار    إلى   وسٌنتقلون   الُحــلــُــمَ    بلؽوا   قد   أسماإهم 

 
: نظر فً عٌنً.. ابتسم اإلمام حٌن جاء دوري لتقبٌل ركبته وكفٌه      

لٌواصَل المإدُب .. ، ثم سلمنً كسوتً الجدٌدة"ابن ظبٌة.. هاه"
ً بالتوجه . مل الجمٌُع تقبٌَل موالنا اإلمامتعلٌماِته بعد أن استك موجها

  .للسكن فً دار مستقلة خاصة بنا ضمن سور القلعة

 
ً .. خرجنا نتبع أحد الِخصٌان صوُت اإلمام ٌتردد فً .. صفاً مرتبا

أعرؾ .. لم أسمع من قبل َمن ٌنعتنً بذلك".. ابن ظبٌة.. هاه"مسامعً 
فلً المخصص لحرٌم أن أمً تسكن ضمن من ٌسكن فً الدور الس

لكن ذلك الدور المحرم دخوله جعلنً فً .. اإلمام وجوارٌه السابقات
شببت على ذلك .. لم أَر أمً منذ كان عمري أربَع سنوات.. ُعزلة

حٌنها كان .. وهن ُكثر.. أمً جارٌة إحدى زوجاته المطلقات.. الوضع
ٌطلق فً الوقت الذي ٌرٌد الزواج بجدٌدة .. ٌجمع معها ثالث زوجات

وشت بهن .. تشاورن على َدسِّ السم بٌن طعامه.. إحدى األربع
طلق الثالث ومن ٌومها حجر علٌهن وعلى محظٌاتهن فً .. إحداهن

  إال فً.. ال ٌسمح لهن بمقابلة أحد وال ٌخرجن قط.. الدور السفلً
  .      األخٌرة رحلتهن    فً   أكفانهن 
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.  الجمٌع   أبو   وهو ..  اإلمام   لموالنا   كلنا ..  فقط   جعدن ..  جعدن   اسمً       
تطل نوافذ حجرتنا على أحراش واسعة تنتهً .. كنا سبعَة عشَر صبٌاً  

.. هً المرة األولى التً أرى القلعة من الخلؾ.. بجْرؾ سحٌق
فٌما مضى كنت أرى هذه الدار التً .. والجدران العالٌة لقصر الحرٌم

تفصلها أحراش .. منزوٌة.. موحشة.. داراً وحٌدة.. هاأسكنونا فٌ
  قصر   وملحقات   القلعة (  مطاهٌر )  ومخلفات   خضراُء تسقى من مجاري

  .  الحرٌم 
لت لً األحراش لُؽزاً       ال أرى أحدًا .. منذ سكنت الدار مثــَـّ

أزٌز حشرات ال .. تخفً خلَؾ تلك الخضرة روابح منفرة.. ٌجتازها
أصوات عراك .. أسمٌتها حشرة النار.. بعضها ٌومض لٌالً .. ٌنقطع

قد تكون لزواحؾ وقوارض، شجٌرات !. مفزع ، على ماذا ال أدري؟

  .تتداخل

 
ً .. فً تلك اللٌلة الماطرة       ال .. فرض ُمــْزُن السماء إٌقاعاً رتٌبا
فقط .. ال عراك قوارض وزواحؾ ..ال ومٌض لحشرات النور.. روابح

لٌس لوقع .. فارق عٌنً النوم.. طرات على وَرق الشجروقع الق
شعٌر .. ظل قوام امرأة.. لكنها ظالل إحدى نوافذ قصر الحرٌم.. المطر

اتكؤت على حافة النافذة أنقل نظري بٌن تلك النافذة .. تمشطه أخرى
انطفؤ سراج تلك النافذة ولم أعد أمٌَز موقعها بٌن .. وشراٌٌن البرق

ضوءه .. أركز نظري بانتظار عودة البرق.. نوافذ أدوار القصر
ًَ بتلك النافذة.. ٌطمُس كــُــلَّ شًء أنتظر ذلك الضوء ..  تعلقت لٌال
  ثم ..  اللٌل   من   لشطر   ..  ٌتعانقان    قوام امرأتٌن .. والظل حتى ٌظهر

  .  شًء   كــُــلُّ    ٌنطفا 

 
ًَّ    تلحُّ    ظلت   فكرة   رأسً   احتلت        أعبر   أن ..  لٌالً    ألخرج   تدفعنً ..  عل

  .  الحرٌم    قصر   من   أقتربَ  ..  األحراش 
هذا ما اتضح لً بعد زٌارة .. ال مفر من اختراق تلك األحراش      

ال أرٌد أن ٌرانً .. بحثت عن وجود ممر من األطراؾ.. أطرافه نهاراً 
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.. أوحال.. توؼلت قلٌالً .. ن من النافذة أقٌس المسافةأتؤمل المكا.. أحد
  .  أجرإ   لم   ..تراجعت.. أصوات.. شًء ٌلمع.. عٌدان مشوكة متشابكة

 
ًَ بعد أشهر من ٌهامسنً عن مؽاَمرة بعض أقراننا        بعد أن .. لٌؤت

وأنه وصل نافذة الدور .. اكتشؾ أحدهم ممراً ٌخترق ذلك الحرش

.. خاض أوحاَل الحرش حتى جدار القصر  ..رٌمالسفلً لقصر الح

رأى ذراعٌن أبٌضٌن ٌؽلقان على .. لم تكن النافذة بعٌدة.. تسلق الجدار
تشبث .. ال شًء.. ٌرهؾ السمع.. ظل مكانه.. وجه ٌضًُء سناه

اقترب أكثر .. ارتفعت طبول قلبه.. لٌسمع همساً متواصالً .. متسلقاً 
رشاقة .. رأى ُحمرة الكعبٌن.. كادت تلك األطراؾ تالمس أنفه

لم تكن .. بشرة ملساء.. ٌرفع رأَسه محاوالً رإٌة المزٌد.. األصابع
ٌَّة ؼضون أحس بالشهوة تتسلل إلى .. رشاقة الفخذٌن.. للركبتٌن أَ

 ..انطفؤ سراج المكان.. كتم شهقة حٌن رأى منبَت الِوْرَكٌن.. أطرافه
ً بؤصابعه .. هبط برأسه قلٌالً    بتسلق   َهــمَّ  .  .كسحلٌةانتظر متشبثا

 .وجَهه على   تصفق   مصارٌُعها   كادت   حٌن   تراجع ..  النافذة 
 

.. رأى أربعة أقدام أنثوٌة.. تسلق.. كرر تسلله فً لٌاٍل تالٌة        
ٌقتربن من وجهه ، استنشق رابحة شبٌهة .. ٌمارسن نفس الرقصات

تراجع واكتفى   ..هنفكر بالتشبث بهن واحتضان.. برابحة الحناء

ارتفع قلٌالً لٌطل على .. ثم تجرأ لٌلعق بلسانه.. بتمرٌػ وجنتٌه وأنفه
قاع الؽرفة مكتشفاً جسَدٌن ملتصقٌن فً نشوة تحت ضوء سراج على 

ووعاء زجاجً .. خٌوط ُدخان من  موقد إلى جوارهما.. األرض
تتضاؼط أثداإهما .. ٌحضن بعضهن.. وصحن فاكهة.. وأكواب

ارتعشت  ..تلمّسُهما زاد من لعقه ألرجلهما.. تلتصق بطنٌهما.. ةالوفٌر

التفتت .. طعٌم لٌمونً ٌتسلل إلى جوفه.. السٌقان ارتعاَش َذٌل قط
وال زالت شفتها السفلى ممطوطة بٌن .. إحداهما تنظُره بعٌنٌن والهتٌن

كؤنه .. تركته بؽٌر اهتمام.. الحظ برٌق نشوة عٌنٌها.. شفتً األخرى
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  فقد   ..تناست أصابُعه التشبث.. لتعود تطابق شفاه ألٌفتها ..سراب
  .  مشوكة   أؼصان   على   سقط ..  جسده   اجتاحت   لذة   رعشة   بعد   توازنه 

 
.. تسلقها.. لم ٌكتِؾ فً اللٌالً التالٌة بالبقاء خارج النافذة       

تعاملن .. بٌنهنَأْو لماذا هو .. لم ٌسؤلنه عمن ٌكون.. لٌكتشفنه جوارهن
لم ٌشرح لً ما مارسن  ..نزعن مالبَسه.. معه على أنه جزء من المكان

  .معه طوال لٌال عدٌدٍة حٌن كان ٌتسلل
ه بٌن زمالبنا الصبٌان، أخذ باصطحاب بعضهم       .. تفشى ِســـرُّ

لٌنصرفوا قُبٌَل آذان .. كانت تلك النافذة هً مدخلهم فً كــُــّل لٌلة
كن تلك الُحجرة إاّل إحدى ُحُجرات الطابق السفلً لقصر لم ت.. الفجر

 .الحرٌم
 

جسدي .. شعرت بقلبً ٌرتجؾ.. دعانً ذات لٌلة، تسلقنا النافذة       
لم أكن قد .. تملإها رابحة الدؾء.. نقؾ وسط ُحجرة مظلمة.. ٌتعرق

 ..فقط بعض المداعبات الصبٌانٌة مع زمالء لً.. عرفت امرأة من قبلُ 
ظهرت خلفها .. ٌعكس تؽضن وجه امرأة.. نا ضوء مسرجةأطل علٌ

 !.اتبعونً: همست .. ثالُث فتٌات
 

تبعناها .. تفضً إلٌها عدة أبوب.. عبرنا قاعة واسعة.. كنا خمسة    
ـقت على أوتاد جدرانها.. إلى ُحجرة امتألت بمالبَس نسابٌة .. ُعلــِـّ

أشارت .. نا نسابًكــُــّل شًء ه.. أخمرة.. سراوٌل ..طَرح.. أثواب

لم ٌكن عندي علٌم .. أن ٌختار كــُــلٌّ منا ما ٌناسُبه.. بؤن نخلَع مالبسنا
.. ثم لبست مثلما لبس زمالبً ..ترددت فً البدء.. بمثل تلك الطقوس

لففت حول .. اهتز جسدي حٌن المسته أنسجة ذلك الثوب النسابً
زة .. خرى واسعةقادتنا تلك المرأة إلى قاعة أ.. رأسً طرحة مطرَّ

ًَ .. نظرت إلى من حولً لم ٌعد من ذكور امتألت الُؽرفة بؽوان
انفجرت إحدى الصباٌا المزٌفات بالضحك عندما دخلت علٌنا .. مزٌفات

نحن أكثُر منهن أنوثة " :همس لً.. اقتربت منه.. نساٌء حقٌقٌات
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 ً كنت .. لتسري العدوى.. ثم واصل ضحكاته!!". وأصؽر منهن سنا
لكنً لو لم أعرؾ .. لم تكن النساء كما وصفهن.. لماً كمن ٌعٌش ح

  .  مزٌفة    فتاة   بؤنه   أعرؾ   أن   دون   بؤحدهم   لفُتنت   الخمسة من زمالبً

 
إحداهن تبدو فً الثالثٌن من .. ثالُث نساء أُخرٌات َوَفْدنَ        
.. هً َمن تقدمت لُتمسَك بٌدي.. أعجبتنً ابتسامتها الطفولٌة.. عمرها

ابتدأنها .. لتبدأ لٌلة نسٌت فٌها نفسً.. أشارت بتكوٌن دابرة راقصة
ورماد مخلوط بحشٌش لتدخل .. أتٌن بؤوعٌة الطعام والفاكهة.. بالرقص

 .أرواُحنا حالة نشوة
أراهن من بٌن خٌوط الدخان ٌنزلن خٌوَط .. تماهت الفواصل بٌننا    

ً .. سراوٌلهن ألمح ابتسامة تلك .. متٌعود الرقُص الصا.. لٌهبطن تباعا
.. تتماٌل تراقصه.. تقترب من وجه أحدهم تقبله.. المرأة الطفولٌة

كنت أجلس .. إبطــَـه ..صدَره.. تَشـممت رابحته.. المسته بوجهها

ـداً أراقب ما ٌدور ٌْ ، أشهق وأنا "...." أحدهم ٌمرغ وجهه بٌن.. َبـِعـ

.. ى اآلخرٌنوالتلصص عل.. تشتت اهتمامً بٌن ضحكتها.. أتابعه
 ً .. نساء ٌتعاركن مع بعضهن.. وجدت نفسً فً وضع لم أتخٌله ٌوما

  سمعت   حٌن ..  بروحً   النشوة   جنحت ..  مزٌفة   فتاةً    وامرأة منكفبة تلتهم
  ً ً    صوتا ها   لم ..  أوردتً   فً   الدم   احتقن .  إحداهن   تعجبك   أال   هٌه :  لً   موجَّ
ًَّ    التفتتْ  ..  ابتسامتها   َأوْ    ٌناهاع   ٌهمنً   ٌعد    :  إل
  . بعٌداً؟   تجلسُ    لماذا  - 
 -  ..!!  
  .  اقترب   هٌا ..  عٌنٌك   فً   الرؼبة   أرى  - 
 -      
ً    ألست  -    ما .  صؽٌر   كطفلٍ    سؤعاملك   اقترب .  فاسخ؟   أنك   أم ..  بالؽا
  !. اسمك؟ 
  . جعدن  - 
  !!.  جعدن  - 
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ها   ٌستر   عما   تبَحــــثُ  ..  مرتبكة   المرأة   تلك   نهضت    ٌَ ً  ..  ُعْر   ما   وسرٌعا
..  المجاورة   الُحجرة   من   نحٌَبها   أسمع   كنت .. وهً تضج بالبكاء  اختفت 
  :  تسؤلنً   قالت ..  صدَرها   تؽطً   األخرى   هً   أخرى   امرأةٌ    جاءت 
  .  بها؟   صنعت   ماذا  - 

ً    إلٌها   نظرت   :  ٌدٌها   بقوة   هزتنً ..  صامتا
  .  تسمع؟   أال  - 
ً    بها   أصنع   لم    -    !. شٌبا
ً    تبكِ    لم  -    . لها؟   قلت   ماذا !..  اآلن   تبكً   كما   ٌــَـْوما
  !.    فؤجبتها..اسمً    عن   سؤلتنً   - 
  . مك؟اس   وما  - 
  !. جعدن  - 
 !!   جعدن  - 

أخذت تصرخ هً  األخرى وتلطم وجهها .. لم تتمالك تلك المرأة نفسها
.    
   
       ً .. وجدُت ساعَديَّ ٌمتدان الحتضان ظالمه.. أجهش مساعدي باكٌا

.. أال تخجلون.. أال تنامون: لٌؤتٌنا صوُت أحدهم مزمجراً من قاع النزل
  .توقؾ نحٌب مساعدي لٌتركنً فً حٌرتً !. ؟...أتحتاجون إلى

!. هل هً ملفقة كً ٌخفؾ علً محنتً؟.. لماذا ٌفشً حكاٌاته: أهتمل 
 .   اآلخر   هو   ٌنم   لم لم أنم  و  ..  شًء   ـُــلّ َصَمَت كـ
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 جثـــــــاي هللا
 

 

ـٚ. ِٛٞح ػ٤ِٚ ِٝٓٔٞح ط٤ِٔٔخ" . ػ٠ِ ح١ٌُ كخُ حُـٔخٍ ح٠ٔٓ٧.. ٣خ حُِــَـّ

ـٚ ـٚ. ١ٚ ح١ٌُ هي ٓٔخ.. ٣خ حُِــَـّ ـ٠.. ٣خ حُِــَـّ ٕٞ ؿ٘ــَـّ ُٜ ـُ . ٝح٥ٍ ٓخ ٤١َ حُ

ـٚ  ". ِٛٞح ػ٤ِٚ ِٝٓٔٞح ط٤ِٔٔخ.. ٣خ حُِــَـّ

ط٢ًٌَٗ رخ٧ٗخ٤ٗي حُظ٢ ً٘ض ..٣لَٔ ٍٝك٢  ..ٛٞص ؿٔخػ٢ ٍه٤ْ

٣ِٜ .. ك٤ٖ ٣ـٔٞ حُٔؼِْ ػ٤٘٤ٚ.. ك٢ ٓٔـي حُٔٞم رٜ٘ؼخءأٓٔؼٜخ 

ُظظٔخ٣َ ٍإّٝ .. ٍأٓٚ ٝهي كظق كٔٚ ًخُٔٔلٍٞ ٢ٓٝ كِوخص حُظَط٤َ 

هخىط٢٘ طِي ح٧ٛٞحص ٢ٓٝ ػظٔش ح٤َُِ  ..حُؼٔخثْ ك٢ ىٝحثَ ٫ ط٘ظ٢ٜ

ٍَٓص ك٢ أُهش .. أطظزغ حطـخٜٛخ.. أطِْٔ ٣َ١و٢  هخٍؽ حَُٔٔٔس

رخد ٣ظَٔد ٓ٘ٚ ٍٗٞ .. ٕ رخطـخٙ حُٜٞص ٛخىكض أٗخٓخً ٤ٔ٣َٝ.. رخٍىس

ؿخٓغ )ًٔخ طٞهؼظٚ ٓٔـيحً .. ىهِظٚ ٓغ حُيحه٤ِٖ ..ٍحثلش ىحكجش .. ٛخىة

ىٝحثَ ػظ٤ٔش .. ٓوق طيُض ٓ٘ٚ ُٜذ حُٜٔخر٤ق.. أػٔيس ر٠٤خء ( حُٜخى١

ىهخٕ ٣ظٜخػي ٖٓ ح٧ًٍخٕ ُٚ .. أ٣خى٣ْٜ طظٔخ٣َ ك٢ حُٜٞحء .. ٖٓ حُُؼزخى

ٍٕ ىه٤وشؿيٍحٕ ر٠٤.. ٍحثلش  ٓلززش ٓٔض .. خء ٗو٘ض ر٘وٞ ٍُ آ٣خص 

ًَ .. ٝأكِٓش حُـيٍحٕ.. ػ٠ِ حُٞحؿٜش.. روط١ٞ ٓوظِلش كٍٞ حُٔلَحد

طظيكن .. َٓص ًؼ٤َحً أطِْٔ حُـيٍحٕ ٝح٧ػٔيس.. ٢ٗء ٛ٘خ ٣ـ١ٞ ٍٝك٢

.. ُحى حُٔ٘٘يٕٝ ٖٓ ا٣وخع حٛٞحطْٜ.. أكخ٤ْٓ ٤ُٗٞش ا٠ُ ٓـخ١ٍ ى٢ٓ

ؼخٍ ه١ٞ٤خً ِٓٞٗش ك٢ ط٘.. ٝطِي حُوط١ٞ طظٔخٝؽ .. طٔخٍػض هطخ١

حٍطلؼض طَح٤ْٗ حُٔ٘٘ي٣ٖ ػٌٝرش ٍٝهش ٣ظـُِٕٞ .. ك٠خء ًُي حُٔٔـي

ُحىص هطٞحط٢ َٓػش ٝأٛخرؼ٢ ط٘٘ي حُوط١ٞ .. رٔؼ٘ٞهْٜ ٓلٔي حُ٘ز٢

أٓٔغ أٛٞحص طِي حُِهخٍف ك٢ أػخ٢ُ ..  ٝػ٤٘خ١ طؼِف أُٞحٜٗخ

أٓزق .. كـؤس طَطلغ هي٢ٓ ػٖ ٬ٓٓٔش ح٧ٍٝ.. ٣َكَف ًل٢.. حُـيٍحٕ

.. ٢ ك٠خء طيحهِض ك٤ٚ أٛٞحص حُٔ٘٘ي٣ٖ رؤُٞحٕ ٝهط١ٞ حُـيٍحٕك

٣ـٌر٢٘ حُٞؿي كظ٠ اًح ٓخ ٛيأص أٛٞحطْٜ ٛزطض ر٢ أهيح٢ٓ ك٢  ًٍٖ 

ػَكض ك٤ٔخ رؼي أٗٚ ٤٘ٗي .. ه٢ٜ أٍىى ٓخ ً٘ض أٓٔؼٚ  رٜٞص ٛخْٓ

ٍّ ؿي٣ي ْٞ  .حٓظوزخٍ كـَ ٣ــَـ
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ك٤ٖ ٍف هِز٢ .. ىحٍطلغ ٛٞص ٓئًٕ ٬ٛس حُلـَ طٞهلٞح ػٖ ح٩ٗ٘خ

َٓ .. طللِص كٞح٢ٓ..حُِٝح٣خ  ُٟٔلض حُ٘وخّ ٢ِٜ٣ ٝك٤يحً ك٢ اكي

ًَد ْٞ ــ٘ـْـَؼــخَء .. ر٢ ٤١ُق أ٢ٓ ٝٗــَـ َٛ ٛخ ٗلٖ ِٗظو٢ ٖٓ ؿي٣ي رؼ٤يح ػٖ 

حهظَرض .. ح٧َٓ ٣ظـيى  ..٫ٝ ُحى ٢ُ ا٫ ح٧َٓ ًٔخ أٝٛخ٢ٗ ٛي٣و٢ هخٗق

٣ظلَ٘ؽ رٜٞص ٣ظٔظْ ػْ .. ٍحكؼخً ٣ي٣ٚ ٣٘خؿ٢ حُلَحؽ ..ٓ٘ٚ ٧ٓٔؼٚ ٣٘٘ؾ

رـَـش ٖٓ ُح٣ٝظٚ.. رخىٍ  َُ ــوــْــ َٓ أطؼٔي حُ٘ظَ ا٤ُٚ .. طؼٔيص إٔ أًٍَغ ػ٠ِ 

طًٌَص ًِٔخِص أ٢ٓ ًحَص ٛزخف ١ل٢ُٞ ٢ٛٝ .. كظ٠ ٣َح٢ٗ ك٤ٖ ٣ِظلض

ًٍَ"ط٘ظَ ا٢َُّ  ْٞ ٢ٛ ٓلظخُكي ا٠ُ هِٞد .. ُي حرظٔخٓش ؿ٤ِٔش ٣خ َؿــ

.. ؟٤ًق أػَٝ ػ٤ِٚ ٓلظخك٢ ٝٛٞ طلض ًٞٓش ٗؼَ".  ح٥ه٣َٖ

َٛ ٣َٟ حرظٔخٓظ٢؟ ٌُٖ ػ٤٘٤ٚ ٫ طؼزَحٕ ٬ٍٗ ٝؿ٢ٜ .. ٓؤرظْٔ

ٙ َُٔآ١.. ٍٝأ٢ٓ ََ أ٢ٓ .. ٤ًق ٤ٓلٌَ ر٢؟.. أكخٍٝ إٔ أطو٤َ ٓ٘خػ

إٔ .. إٔ أط٣َغ ٧ٗظو٢.. ًخٗض طٜ٘ل٢٘ رخهظ٤خٍ حٌُِٔخص هزَ ٗطوٜخ

  أٗطنُ    ٝأٗخ   أ٢ٓ   حٓظل٠َص ..  ٝٛخىة   ٍه٤ن   رٜٞص   أَٛ رٜخ حُٔٔخٓغ

  !.  ٤ٓي١   ٣خ   حُؼزخى   ٍد   ٖٓ   ٬ّٓ   ػ٤ِي :  ا٤ُٚ   خط٢ًِٔ 

أّ ػٖ ٜٓيٍ .. َٛ ٣زلغ ك٢ ًحًَطٚ؟.. ػ٤٘خٙ طزلغ ك٢َّ ػٖ ٢ٗء

حًظل٠  ..طلًَض ٬ٓٓق ٝؿٜٚ رخرظٔخٓش ٣َٓؼخً ٓخ طيحػض.. حُٜٞص؟

ْٝ أ٢ٗ ٓوطت ك٢ طو٤ٔ٘خط٢.. ًٖٔ ٣وٍٞ ٓٔؼظي.. رِٜ ٍأٓٚ طِلضُّ .. أَ

: هِض ُٚ ٝهي حُظلض ر٘ظَٙ ػ٢٘.. حُٔٔـي ا٫ حُوِشك٢ُٞ ُْ ٣ؼي ك٢ 

َٓٚ رخ٣٩ـخد!. أطَٞٓ ا٤ُي إٔ طٔٔؼ٢٘!. أطٔٔؼ٢٘؟ .. حُظلض ٛخُحً ٍأ

أٗؼَ رؤ٢ٗ .. ُكلض ٓوظَرخً ٓ٘ٚ.. ٝػ٤٘خٙ ؿخثَطخٕ.. ٗظَحطٚ طخثٜش

َٞ ٛٞط٢.. أكخَٛٙ ٛخىف أٗ٘خ ٓٔخكَحٕ .. أٗخ ٫ أطؼوزي: طؼٔيص هل

أطَٞٓ ا٤ُي إ ً٘ض : ػ٠ِ ًٍزظٚ ٟٝؼض ًل٢.. ػ٠ِ ٓلـش ٝحكيس

ًَد ْٞ  . طؼَف ٤ٗجخً ػٖ كظخس حٜٓٔخ ٗــَـ

َٓٚ ٣ظؤ٢ِ٘ٓ  .. ك٢ حُٞهض ح١ٌُ كِٔض ًلٚ ٖٓ ػ٠ِ ًٍزظٚ أهزِٜخ.. كَى ٍأ

ٝإٔ .. ٗؼَص رؤٗٚ طوِٚ ٖٓ اكزخ١ٚ.. حًظٔلض ٝؿٜٚ حرظٔخٓش ػ٠٣َش

 ٝإٔ طٔظَٔ.. ك٠ِض إٔ ٣ٔظَٔ رٌُي حُ٘ؼٍٞ.. أكٌخٍحً هي كِض ػ٠ِ ػوِٚ

  :هخٍ رٜٞص ٛخْٓ ٝه١ٞ.. ٝٗؼٍٞٙ رويٍطٚ ػ٠ِ حُوَٝؽ ..حرظٔخٓظٚ

ـٚ   أىػٞ   ً٘ض  -    !!. ٢ُ   كخٓظـخد   حُِــَـّ
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ٝحَٛ .. ٫ٝ رظِي حُظـ٤َحص ػ٠ِ ٛٞطٚ ٬ٓٝٓلٚ.. ُْ أكْٜ ٓخ٣ؼ٤٘ٚ

 :رٜـظٚ

ََّ طـخٍط٢ ٖٓ ػز٤ي ٝآخء ك٢ ًُي ح٤ُّٞ   ٌٝٛح أٗض . ُوي كويص ًــُــ

 .كبٕ أٍىص ًُي ػ٤ِي رؤٕ طُؼ٢٘٘٤. .ططخُز٢٘ إٔ أػ٤٘ي 

َٔضَ     ..  كخؿز٤ٚ   ٗؼَ   طـظِ   ٝأظخكَٙ ..  ػ٤٘خٙ   حطٔؼض ..  حٓظـخرظ٢   ٣٘ظظَ   ٛ

 : هخٗؼخً    ُٚ   هِض 

 .؟ ٝٓخ ٢ٛ هيٍحط٢  -

 !طَحكو٢٘  ك٢ رلؼ٢ ػٖ ػز٤ي ؿيى ٧ػٞٝ ٓخ كويطٚ -

  . حُطخػش   ٢٘ٓٝ   ح٧َٓ   ُي  - 

 !٢ٌُ٘٘ ٍؿَ ٟؼ٤ق.. ك٤ٔخ طزلغ ػ٘ٚٝري١ٍٝ ٓؤػ٤٘ي  -

 :هخٍ ٣زيى ك٤َط٢.. أ١ِض حُ٘ظَ ا٠ُ ٝؿٜٚ ٛخٓظخً 

  

 ! حُو١ٞ   ػ٠ِ   ح٠ُؼ٤قُ    ٣ظـِذُ    رخُل٤ِش  - 

                                               * * * 

  
ٍٕ ٝرٜخثْ.. ه٤ٍٞ: ٓٔخكخص ٓٞم ٛؼيس طِىكْ ٬٤ًُ ٜٝٗخٍحً    .. ٓٞح

ٍٍ ٝػز٤ي .. أهٔ٘ش.. كزٞد ..أِٓلش ٝؿِٞى.. ٝٓلخ٤َٛ ٍُحػ٤ش ..ٝؿٞح

ٌٌٛح ٢ٛ أٓٞحم .. ًِْٜ ػخرَٕٝ.. ُٝك٢ِ.. ٝٓ٘ـ٫ٞص ؿِي٣ش ٝٛٞك٤ش

.. ٤َٔٗ رخٌُخى ر٤ٖ أًٞحّ حُِٔغ ٝػزَ َٓٔحص طظٔغ كو٢ ٧هيحٓ٘خ.. حُٔيٕ 

ك٢ حُٔٞم ٗٔخء ٣ِحُٖٝ ر٤غ َٝٗحء حُٔٞح٢ٗ ٝحُٔؼِٝكخص ٝرؼٞ ١ؼخّ  

٣َهٚ .. ُوزخثَ طلض ٓوخثلْٜ أ١َحف حُٔٞمطلَم ٤ٗٞم ح.  حُل٘طش

َِّ أٓـخىْٛ.. حُ٘خّ أٓخْٜٓ رطزُْٜٞ ِٝٓح٤َْٓٛ ٓؼيى٣ٖ .. ٓ٘٘ي٣ٖ ػ

 .حٗظٜخٍحطْٜ

 
ٍُ ٗل٢ٔ    َّ َٓكِش ًَٝ   :أٓؤَ ٓخًح طزو٠ ٢ُ ٛ٘خ؟ حُٔ٘خٛي طظٌٍَ ك٢ ًــُــ

ًَد.. ٓلطش ْٞ طٌ٘لت ، ٣ولن هِز٢ ك٤ٖ ٢ٍِٗٝ٣ ٤١ُق أ٢ٓ ٝحرظٔخٓش ٗــَـ

ًــُــِّٜخ  ..ك٢ ح٬ُٔٓق    طزلغ ػ٤٘خ١.. هَ هٞهؼش حُٜٔضٍٝك٢ ريح

.. ٣يكؼ٢٘ ك٤ٖ٘ ا٠ُ ٓظخرؼش حُ٘وخّ.. ٫ ٝؿٚ ٣٘زٚ ٝؿَٚ أ٢ٓ.. طظ٘خرٚ
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ٖٝٓ أػٔخه٢ ٛٞص ٗخثق .. ٛٞص هخٗق إٔ ٫ إًٔٞ ًـَٔ حُٔؼَٜس

أهخف إٔ ٣ويػ٢٘ ًُي . أ٫ طِح٫ٕ ػ٠ِ ٝؿٚ ح٧ٍٝ؟.. ٣ٔؤٍ

ط٢ حُٞهض ح١ٌُ ٣وٍٞ ٢ُ ك٤ٚ ٫ أػَف أٝ إٔ ٣ؤ.. إٔ ٣وظل٢.. حَُٔحٝؽ

ْٝ أ٢ٗ حكظوي أهزخٍٛٔخ ٌٓ٘ ٤ٖ٘ٓ.. ػٔخ طزلغ ػ٘ٚ  .أَ

ؿِٔض .. ٫ أكي.. ىهِض أرلغ ػٖ ٓٔخػي١ ؿؼيٕ كظ٠ أكيػٚ رٔخ طْ   

خُى حَُٔٔٔس ٗزُٚ هخ٤ُش، حٌَُ هَؽ ا٠ُ  ..٣ـخ٢ُ٘ٔ حُوِن.. أكٌَ ًَ ِى

ٓغ أٍحٛخ ػ٠ِ ٍٛٞ ٓٔٞٛش رخ٧ٓٞى ح٬ُ.. طٔيىص ػ٠ِ ىًظ٘خ.. حُٔٞم

ك٤ٖ ٛلٞص ًخٗض ىًخى .. ؿ٢َٗٔ ّٗٞ ُْ أٓظطغ حُ٘ـخس ٓ٘ٚ.. حُـيٍحٕ

ٛ٘خى ٗلَ ٖٓ .. أىه٘ش.. ٍحثلش حُوزِ ٝحُوٜٞس.. حَُٔٔٔس ػخَٓس رْٜٜٔٔ

  ح٧ِى٫َّء   ٓؤُض أكي.. أهز٢َٗٝ رؤٗ٘خ ٓ٘ٞحَٛ حَُك٤َ ػ٘ي حُلـَ ..هخكِظ٘خ

  :  ٢ُ   هخٍ ..  ٌٓش   ا٠ُ   ٣َ١ن   ٖٓ   أًؼَ   ٛ٘خى   ًخٕ   إ 

.. اكيحٛخ ػزَ ٣َ١ن ٗـَحٕ َٗهخً ٌٝٛٙ ٣ٞ١ِش.. ٛ٘خى ػ٬ع ١َم  -

ْى٣ـَـخٕ ا٠ُ ر٤٘ش ُٞ ٝحُؼخُؼش أ٠٣خً ٖٓ ؿَٕ .. ٝحُؼخ٤ٗش ٖٓ ؿَٕ ػزَ حُ

٣ٌٖٝٔ ُٔخُي ٣َ١ن حَُٔٝحص إٔ ٣وظخٍ ٣َ١وخً .. كٞم ؿزخٍ حَُٔٝحص

ٍحرؼخً ك٤ٖ ٣ٜز٢ حٍُٜٔٞ حُـَر٤ش حُو٣َزش، ٛ٘خى طٜخٓش ك٤غ ٓٞحكَ 

 .حُزلَ

  ..  هخكِظ٘خ؟   ٓظِٔي   حُطَم   طِي   ٝأ١  - 

ََ ٍُِٞٛٞ ا٠ُ ؿَٕ أ٫ًٝ  - ٖٝٓ ٛ٘خى .. ػ٤ِ٘خ إٔ ٗوطغ ػيس َٓحك

ػْ .. ػْ حُٜٔـَس.. ٣ٌٔ٘٘خ إٔ ٤َٔٗ ك٢ أطـخٙ حَُ٘م ا٠ُ ٓلطش حُؼَهش

 ..ػْ ر٤٘ش ٜٝٓ٘خ ا٠ُ طزخُش.. ٝحُؼـش..  ػْ َّٓٝ حُـ٤ٞ.. أ٣ٍ٘ذ

ػْ .. ٝحُؼ٘ن.. ػْ ٓلطظ٢ حُٜلٖ ..ٝٓلطش طَرش.. كخُو٣َلخء ػْ ًَٟ

  هَٕ   ا٠ُ   ُ٘٘لَف ك٢ ٤َٓٗخ َٛٞد حُـَد.. ٗؼظ٢ِ ٍأّ حُٔ٘خهذ

حُطخثق   ح٣ُِٔش،   حُٔ٘خٍُ ح١ٌُ ٗظـٚ رؼيٙ ا٠ُ  رؼيٛخ ..  ح٤َُٔ   ٣َ١ن   ػٖ   َٝ

  . ٌٓش ا٠ُ    ٗيهَ ٓلطخص ه٤ِِش كظ٠ 

  . ؿ٤يحً    حُط٣َن   طللع   أٍحى  - 

ََّ ًــُـ   أكلع  -    ٌِٓض   كوي !..  ٝأًؼَ ..  ُٝؿظ٢   ٝؿَٚ    أكلع   ًٔخ   حُطَم   ـ

  ََّ   ك٢   ٝحؿٜ٘خ ..  َٓحص   ػَ٘   ٖٓ   أًؼَ  ٝرؼ٠ٜخ   َٓحص   ػيس   ٣َ١ن   ًــُــ

  . ٓو٤لش   ٝكٌخ٣خص .  ٝحُـٞع   حَُٔٝ   ٝرؼ٠ٜخ ..  حُوظَ   رؼ٠ٜخ 
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َ؟  ٝأ٣ٌّٜخ  -  َٜ   . ح٧ه

ْٝ  ..  حَُحؿِٕٞ   ا٫   ٣ٌِٜٔخ   ٫ٝ ..  ٝػَس   ٣َ١ن   ٌُٜ٘خ ..  حصحَُٔٝ   ٣َ١نُ   -    أَ

  . ػ٤ِٜخ   ك٤ٜؼذ   حُٔلِٔش   حُـٔخٍ   هٞحكَ   أٓخ ..  حُو٤خُش 

.. ٓظًٌِحً رخٓظؼَحٝ ٜٓخٍحطٚ .. ٣ليػ٢٘ ًُي حُي٤َُ ٓ٘ظ٤٘خً رٔؼَكظٚ    

ٌش ؿ٤َ ِٓ٘ٔي ٣َ١و٘خ ا٠ُ ٓ: ٝهي ًٛذ ر٢ ٬ًّ حُ٘وخّ ك٤ٖ هخٍ ٢ُ 

ٝرٔخًح ٓؤػظٌٍ ٬ُِٓء .. طَٟ أ١ََّ ٣َ١ن ٤ٓوظخٍ؟. ٣َ١ن حُوٞحكَ

ََ ٣َ١وْٜ؟   .!ٍكِظ٘خ ك٤ٖ أػِْٜٔ رخهظ٤خ١ٍ ٣َ١وخً ؿ٤

َٖٔ ٣لٕٞٓٞ كُٞٚ .. حُٔوي٢ٓ ٜٗخد حُي٣ٖ ٍؿَ َّٛ   ٫ ٣ٜظْ ا٫ ر

ُْ ٣ظزنَّ ٖٓ رؼؼظ٘خ ٟٓٞ ٓظش .. ه٬٤ًِ ٓخ أٓٔغ ٛٞطٚ.. ٣ٌٔيٕٝ ٓلخِٛٚ

ٝٝحكي ٝػ٣َٖ٘ ػ٣ٌَٔخً ٝهٔٔش ػَ٘ كَك٤خً   ..حُط٣َن ػز٤ي ٝى٤ُِـ٢َ

ٝطزوض ُ٘خ .. رؼي إٔ ًخٕ ػيىٗخ ٣ظـخُٝ حُٔزؼ٤ٖ.. رٔؼخ٤ْٜٗٝ ٝػ٬ػش ُىػخس

ٓزؼش ه٤ٍٞ ٖٝٓ حُـٔخٍ ٝحكٌي ٝهٕٔٔٞ ؿ٬ًٔ ٝػيٌى ٖٓ حُل٤َٔ 

  .ٝحُزـخٍ حُظ٢ طلَٔ أػوخُ٘خ

َْ حُوخ   ٓٔؼض .. كِشهَؽ ر٘خ ٜٗخد حُي٣ٖ ا٠ُ ٓخكش حُوٞحكَ طلوي رٜخث

ؿٔغ ٖٓ ًخٕ كُٞٚ  .. رؼ٠َْٜ ٣ْٜٔ رؤٕ حُٔوي٢ٓ ٣ُؼخ٢ٗ ٖٓ آ٫ّ حُظَٜ

ُوي كويٗخ أًؼَ ٖٓ ػ٣َٖ٘ ٍؿ٬ً ٝػيىحً ٖٓ : ًخٕ ٛٞطٚ ٝح٤ٛخً .. ٣ليػْٜ 

ًٝخٗض هٔخٍط٘خ ًز٤َس ك٢ ٓوظَ هخ٢ٟ .. حُؼز٤ي ٝ حٌُؼ٤َ ٖٓ حُؼٌَٔ

  رٔخ   ٫ٞٓٗخ   ٣وزَ   َٖٓ   أٍِٓض   ٝهي.. ٝكويٗخ ػيىحً ٖٓ حُزٜخثْ.. حُو٠خس

َّ    ػ٠ِ   حُِلظش   ٖٝٓ ..  كَٜ    ٝإٔ ..  ػ٤ِٜخ   ٝٓخ   ٍحكِظٚ   ٣ظلوي   إٔ   كَى   ًــُــ

  .  ٓظـٔؼ٤ٖ ٝحكي    ٣َ١ن   ك٢   ٤َٔ٘ٓ ..  ؿي   كـَ   َُِك٤َ   ؿ٤ُٔؼ٘خ   ٣ٔظؼي 

                                               *** 

.. هَؿض هخكِظ٘خ رٔلخًحس ٗٞحٛي هزٍٞ ٝهزخد أَٟكش ..ك٢ كـَ رخٛض

.. ػ٠ِ أٍٝ ك٣ٜٞش، طٔظي ا٠ُ ٓٔخكش ٝحٓؼش هخٍؽ ٍٓٞ ٓي٣٘ش ٛؼيس

أَٗهض حُْ٘ٔ ٝهخكِظ٘خ ط٤َٔ ك٢ أٍٝ ٤ِٜٓش ٤ِٓجش رؤٗـخٍ حُطِق 

ٛخ ٝه٬َػٜخ حَُٔ٘كش  ..ٝحُوَٝ ٍَ َٕ ٛؼيسَ ٝٓٞ ٣َٓؼخً ٓخ حرظِغ ح٧كُن ٓآً

ٍَ أ١ٍٞ ٖٓ طِي حُوخكِش حُظ٢ ؿٔؼض ػَرخً  ..ػ٤ِٜخ ٖٓ ؿزخٍ ٓل٤طٜخ ُْ أ

ٍّ ٗخ٤ٓش .. طـخٍحً ٝػخر١َ ٓز٤َ.. ٝػـٔخً  ًخٕ أُٜٝخ ٣ـ٤ُذ ر٤ٖ ط٬ٍ ٝآًخ
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: ه٤٠٘خ ٤ُخ٤ُ٘خ ك٢ ػيس ٓلطخص ..ٝآهَٛخ ُْ ٣ظوِٚ ٖٓ ط٬ٍ ٣ٔخ٤ٗش

 .ػْ أ٣ٍ٘ذ.. حُٜٔـَس ..حُؼَهش.. ٝحىػش.. رخهْ.. ه٫ٕٞ.. ٟل٤خٕ.. ٓلخٍ

ُّ ٓز َُ ٝػظخ .. هزٍٞ ٓظ٘خػَس.. ؼؼَس ُيٝحد ٗلوض ػ٠ِ ؿ٘ز٢ حُٔلـش٤ٛخً

ْٝ ُ٘و٢ِ كٍٔٞ ىحرٚ هخٍرض ػ٠ِ .. ٗظٞهق ر٤ٖ ك٤٘ش ٝأهَٟ ُ٘يكٖ ٍك٤وخً  أَ

ًخٕ ح٩ػ٤خء حُوخطَ ح٧ٓخ٢ٓ ٝ .. ُٝٗٞع كِٜٔخ ػ٠ِ حُزو٤ش.. ح٬ُٜى

ٖ حَُحؿ٤ِٖ حُؼز٤ي .. حُـٞع ٝحَُٔٝ ٣ؤط٤خٕ رؼي ًُي ِٓ َٖٓ ٌِٛٞح  ٝٓؼظْ 

  هِل٘خ رٜخثْ ١ؼخٓخً ٠ُِٞح١ٍ ك٢ هلخٍ.. ر١َ حُٔز٤َٝحُؼٌَٔ ٝػخ

ُٞ    ٣ْٜٔ ..  ٓو٤لش  طو٤ِظٚ ًٞٓش ..  طٔٞء   حُظ٢   حُٔوي٢ٓ   كخُش   ػٖ   حُزؼ

  ُُِ٘٘ٚ ٖٓ ػ٠ِ ه٤ِٚ ٠ٗٝؼٚ ػ٠ِ طٞهل٘خ .. طَحد ػ٠ِ ؿخٗذ حُٔلـش

َىؽٍ   ْٞ   .    رؼ٤َ   كٞمَ    َٛـــ

.. كَ ٛطِض ػ٤ِ٘خ أٓطخٌٍٓ٘ هَؿ٘خ ٖٓ ٛؼيس ٧ًٝؼَ ٖٓ هْٔ َٓح  

.. حٗوطؼض ر٘خ حُٔزَ ك٤ٖ كخَٛط٘خ ح٤ٍُٔٞ ُ٘ظَ ػ٠ِ ٍحر٤ش َٜٗق ٜٗخٍ

َّ ُلظش إٔ ٣ليػ٢َ٘ ػٖ حُط٣َن .. أٍهذ حُ٘وخّ ٣َٝهز٢٘ أٗظظَ ك٢ ًــُــ

ك٢  ..أطو٤َ ٗل٢ٔ ٛخثَي ػز٤ي.. ٍػذ ِٓٔٝؽ رخ٧َٓ.. حُظ٢ ٌِٜٓ٘ٔخ

ُٜٔخ ٓخً ٤َٛي ُْ .. ١ز٤ؼش أِٜٛخ.. ٓ٘خ١ن ؿ٣َذ ػ٠ِ ط٠خ٣ٍ ْٞ أٓخٍّ ٣ــَـ

ك٤ٖ ٤َٔٗ رَـِؼـ٤ْـيحً ٓؤ١ِذ .. أٝ كَ٘حص.. ػٜخك٤َ.. ك٤ٞحٗخص ..٢ٗء

ْٝ ٣َ٘ف ٢ُ طـَرظٚ.. ٓ٘ٚ إٔ ٣ؼ٢ِ٘ٔ ٤ًق ٤ٜ٣ُي حُٜز٤خٕ ٌُٖ َٛ .. أَ

أّ أٗ٘خ . ٝأ٣ٖ ٠ٗغ ٓخ ٜٗطخُىٙ؟.. ٝٓٞحػ٤ي ٤ُِٜي.. ٛ٘خى أىٝحص

ٌَ    أٗٚ   ٖٓ   ٣و٤ٖ   ػ٠ِ   أٗخ !.  رٜخثٔ٘خ   هِق   رخُلزخٍ   َٓ٘رطُْٜ   ٖٝٓ ..  رخٍع   ٍؿ

ََ    ٣ؼَف   أٗٚ  ـــُيٛخ   حُظ٢   حُز٬ى   طِي   طلخ٤ٛ ُٜ  .    ٤ُِٜي   ٓ٘و

                                           ***  

.. ػويس  ُٔخ٢ٗ ط٢ٌ٘٘ٔ.. ً٘ض هِوخً ٖٓ إٔ ٣ظ٢ًَ٘ ٓٔخػي١ ؿؼيٕ ٝك٤يحً 

ؼ٤َحً ٓخ أَطَىى ك٢ ٓلخطلش ح٥ه٣َٖ رٔخ أ١ٞٗ هُٞٚ ًٝؼ٤َحً ٓخ أكوي أ٤ٗخَء .. ًَ

ٛٞ ا٠ُ .. ٛخ أٗخ ك٢ ح٤ُّٞ حُٔخرغ ُْٝ أكخطق ٓٔخػي١ ؿؼيٕ.. ُطزغ ٣ٌز٢ِ٘

َّ ٢ٗء.. ؿٞح١ٍ ػ٠ِ حُيٝحّ .. أكٌخٍحً ًؼ٤َس أهِذُ .. ٗظليع ك٢ ًــُــ

ََّ  ..  أٗطن   إٔ   هزَ   ٝحىػخءحص   ك٤َــَ   ػيس   أٓظؼَٝ   ك٢   طل٤ُي٢ٗ   اكيحٛخ   ػ

  ا٤ُٚ   ٝحُظليع ،  حُل٤َ   طَى   ٢ٛ   ك٤ِش   أٗـق  إٔ   ٝؿيص   ح٥ٕ   ٢ٌُ٘٘ ..  اه٘خػٚ 

  .  رٟٞٞف   ك٤ٚ   أٗخ   رٔخ 
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  :  ٤شرؼٜز   أٓ٘خٗٚ   ٣ٜي   ٝٛٞ   ٢ُ   هخٍ

  . ح٫ٗلٜخٍ ػٖ حُوخكِش؟   ػيّ   ٖٓ   حُـ٤ٔغ   ٣لٌٍ   حُٔوي٢ٓ   طٔٔغ   أُْ  - 

 -  ٢ٌُ٘٘   ُْ    َْ كخً    ًُي   أهظــَــ ََ   . ه٤خ١ٍ   ٣ٌٖ   ُْٝ ..  طــَــ

  ٝٛٞ ..  ٓٔخػُيى   أٗخ ..  حُٔوي٢ٓ   ٓغ   ٌِٓ٘ظي   أٜٗلي رلَ  ..  ك٤ي   كزخً   - 

ً    ػ٘خ   حُٔٔئٍٝ    . ؿ٤ٔؼخ

  .  ٣َٓٞ   رؤٗٚ   هخُٞح  - 

  أّ ..  ػٜيٙ ري  ػ٠ِ   ٣ِحٍ   ٫   َٛ   ٓ٘ٚ   حػَف ..  ٓغ حُ٘وخّ   كي٣ؼَــي   حريأ  - 

  !. ٤ٓظؼؼِذ ًٔخ أهزَط٢٘   أٗٚ 

  . طوٜي؟   ٓخًح  - 

  !. ا٫   ٤ُْ   أ٤٘ٓش   ٢ٛ ..  ٤ٗجخً    أهٜي   ٫  - 

    َٓ ٍَ هخكِش حُـٔخٍ ط٤َٔ ػ٠ِ  ٍش ٛو٣َش ًو٢ٍ٤ ٣ٞ١ َـّ طَطلغ ر٘خ ك٢ .. َل

ٞى ؿز٤ِش ـُ َُٓحس ػز٤يس.. ُٗ ٗٔخثْ رخٍىس طِلق ١ٍٞرش ػَم .. ٣طِن ػ٤ِٜخ 

ؿٔخٍ ٝىٝحد .. طوخرِ٘خ هخكِش ٛـ٤َس.. أؿٔخىٗخ ٖٓ ٛـ٤َ ْٗٔ حُظ٤َٜس

٣ظزخىٍ أى٫إٗخ ٓؼْٜ ًِٔخٍص .. كُٜٞخ ٗلَ ًؼَ ٍحؿِٕٞ ػٌْ ٤َٓٗخ

ؿي٣ي   آخّ ىػٞس    َُُٜ٘س   ٤ٗٞهْٜ   ٓغ   ٣َٕٝ٤ٔ   رؤْٜٗ ٗؼَف  ٓوظ٠زٍش 

  .  ر٤ٖ   ١ً   ٠ٔٔ٣ آخّ

..  حُـَأس   ٖٓ   ر٢٘ء   أطل٠ِ   إٔ ..  حُٔظزخ١ت   ١زؼ٢   ػٌْ   ح٢٠َُٔ    هٍَص   

٫ ٢ٜ٘ٔ٣ رؼي ح٤ُّٞ  ..  حُ٘وخّ   ًٖٛ   ك٢   ٣يٍٝ   ٝٓخ ..  حُٔوي٢ٓ   ٓلخطلش   َػِـ٢ََّ  

..  حُ٘وخّ   ه٤َ   ٖٓ   رو٢ِ٤   أهظَد ..  أكٌخ١ٍ   أٍطذ   ..   أ١ ٢ٗء كؤٗخ ٤ٛخى

  :  ُِلي٣غ   ريح٣خص   ػٖ   أرلغ 

  !. ٣َحّ   ٓخ   ػ٠ِ   ح٧ٍٓٞ   طٌٕٞ   إٔ   أط٠٘ٔ  - 

ـٚ   ػ٠ِ   ٢ٗء   ًَ  -    !. حُِــَـّ

  ٗل٢ٔ   ٝأؿي ..  حٌُِٔخص   طظزؼؼَ   هٜيطٚ   ك٤ٔخ   رخُيهٍٞ   أْٛ   ح١ٌُ   حُٞهض   ك٢

  :  أٓؤُٚ 

  . حُوخىٓش؟   حُٔلطش   ٢ٛ   ٓخ  - 

  . ؿَٕ  - 

  . رؼ٤يس؟   ٓٔخكش   طزوض   َٛ  - 

ََ    هطؼ٘خ   ُوي  -    . ا٤ُٜخ   حُٔ٘ظٜق   ٖٓ   أًؼ
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أرلغ ػٖ أٓزخد .. أٗظَ أٗخ ك٢ ر٬ىط٢.. ٣٘ظَ ك٢ أكن حُـزخٍ حُزؼ٤يس

أطَى ه٢ِ٤ .. أطًَٚ.. حُٔويٓش٣ٌِِ ه٤ِٚ ٓظـٜخً ٗلٞ .. طؼؼ١َ ػٖ ٓئحُٚ

ٚ ٗلٞ حُٔٔخء.. ٣ظْ٘ٔ روؼش ١ٍزش ػ٠ِ ح٧ٍٝ َٔ ٣زخػي .. ٣َكغ ه٘

 .ػْ ٣ٞحَٛ ٤َٔٓٙ.. ٣ظزٍٞ.. هٞحثٔٚ

ََ َٓث٢ ٣ٔلو٢٘.. أٗظَ ك٢ُٞ    أَٛف ٗظ١َ .. أٗؼَ رؤٕ ٤ٗجخً ؿ٤

هْٔ هِق .. طِي حَُٔطلؼخص حُظ٢ ٫ ط٘ظ٢ٜ.. ا٠ُ أُٞحٕ حُٜوٍٞ حُٔل٤طش

حطزؼض ٗل٢ٔ حُظ٢ ؿ٘لض .. ٝٗيحٝس ْٗٔ كخٍهش.. ل٤َُٝؿ٬ُش رِٕٞ حُ

.. طًَظٚ ٤ٔ٣َ ًٔخ ٣٘خء.. حهظخٍ ه٢ِ٤ ٓئهَس حُوخكِش.. ُِظؤَٓ ٝحُٜٔض

 .٣٘ظ٢٘ رظِي حُزوغ ح١َُزش 

ٌْ رؤٕ حُٔوي٢ٓ ٫ ٣لظَٔ ًٍٞد ٛٞىؽ   ..طظٞهق حُوخكِش     ٣يٍٝ ٛٔ

ػ٠ِ ٛٞىؽٍ  ٣َكؼٞٗٚ ٓٔيىحً .. ٣ُِ٘ٞٗٚ.. حُـٔخٍ رؼي إٔ ُحىص آ٫ّ ظَٜٙ

 .ػُزض كٞم رؼ٣َ٤ٖ

حُْ٘ٔ طوظَد  ..ٗوظَد ٖٓ ٓٔخء ٛخك٤ش.. حٍطلؼ٘خ كٞم هْٔ ٛو٣َش 

ٓلذ رِٕٞ .. أَٓحد ٤١ٍٞ طظـٚ ٗلٞ ؿَٝف ؿخثَس.. ٖٓ ػِْ ٓـ٤زٜخ

  ٣ظَى ..  ٓ٘ٚ   حهظَحر٢   ٛخىف   ًِٔخ   ؿؼيٕ   ٣ظلخٗخ٢ٗ ..  حُؼو٤ن طِٕٞ ح٧كن

 ٙ ٍَ   .  ٣ظزخ١ؤ   كٔخ

ٓظوطغ حُوخكِش رو٤ش : أكي ح٧ى٫ء ٝٛٞ ٣طٞف رو٤ِٚطٌٍَ ُٛٞص   

٣َٓؼخً ٓخ حٗلَٔ ، ...ٓظوطغ حُوخكِش.. كؼ٠ِ حُـ٤ٔغ حُلٌٍ.. حُٔٔخكش ٬٤ًُ 

َحٍ حُـيؿي حُٔظيحهَ ٓغ حٍططخّ كٞحكَ حُزٜخثْ  ُٛ ٟٞء ح٧كن ٝحٍطلغ 

كِض ٝك٘ش ك٢ ٛٔض ..ا٣وخع أؿَحّ ٛـ٤َس.. ػ٠ِ كـخٍ حُط٣َن

 .حُ٘لّٞ

  ػـخء ٗـ٢ ُِـٔخٍ ٌُؤٜٗخ.. ػٞحء رؼ٤ي.. ٝحهظَد رؼ٠ٜخطٌخػَص حُ٘ـّٞ  

  .  حُط٣َن   ظ٬ّ   ٢ٓٝ   ط٤َٔ ..  َٗحٙ   ٫   ٓخ   طَٟ   حُيٝحد ..  رخُظٞهق   ططخُز٘خ 

ٓخ ُزؼض إٔ حهظَرض ..حٍطلغ ٗزخُف ٬ًد ٖٓ رؼ٤ي .. ُْ طُيّ ٣َ١و٘خ ٬٣ٞ١ً   

ََ حُِ.. طٔظوزِ٘خ َٖٓ ك٢ ٓويٓش هخكِظ٘خ ٓ٘خػ ه٤َ إ ٍكَغ حُٔ٘خػَ .. ٜذٍكغ 

ىٕٝ ٍإ٣ش ( ؿَٕ)ىهِ٘خ ٓي٣٘ش.. اػ٬ٕ ػٖ ٤ٗش حُوخىّ رخ٬ُٔٓش

.. ٢ٓٝ أُهش ر٤ٞص كـ٣َش طلل٘خ ح٬ٌُد ر٘زخكٜخ حُٔظٞحَٛ، ٬ٓٓلٜخ

ُٞ أٛلخد حُٔوخ٢ٛ ٝحٍُُِ٘  هَؿٞح رٔ٘خػِْٜ ُؼَٝ هيٓخطْٜ  رؼ
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..  ٝحٓؼش   ٓخكش   ك٢   خكِِ٘ ..  ٓؼْٜ   حُظوخ١ذ   ٣ؼَكٕٞ   ح٧ى٫ء ..  رخٓظ٠خكظ٘خ

  .  ؿ٤ِٔ٘خ   حُزَى   ًخٕ 

٣طَ ػ٠ِ ٓخكش .. ٠ٓخكخً ٝحٓؼخً .. ك٢ ؿَٕ حٓظ٠خك٘خ  ٤ٗن ِٜٗٔخ

رؼي إٔ رظ٘خ ٤ُِش ُٝٛٞ٘خ ك٢ ٍِٗ .. حُٔي٣٘ش ٝٓٞهٜخ ٖٓ ٍرٞس ػخ٤ُش

 .ىهض حُطزٍٞ ٝٗلَص حُٔٞح٢ٗ ُ٘خ . رؤ١َحف حُٔٞم

ُحؿَحً  ، ٫ٞٓٗخ حُِٔي ح٧ؿَطليع ا٤ُ٘خ ٤ٗن حَُ٘ٔ َٓكزخً ر٘خ ٓزـ٬ً 

ٓٔظـ٤ِٖ ػيّ كْٜ ،٣َٕٝ٘٘ٝ حُوٞف.. ػٖٔ ٣ؼ٤ؼٕٞ ك٢ حُز٬ى كٔخىحً 

ٝط٘ـ٤غ أَٛ .. ٝطؼِوْٜ  رٞػ٤٘ش ٓظَٓوش ك٢ ك٤خطْٜ، حُ٘خّ ُي٣٘ٚ حُلن

 .حٌُظخد ٫ٗظ٘خٍ ًُي ٍؿْ ٓؼَكظْٜ ري٣ٖ هللا

أػوذ ًُي حُٔوي٢ٓ رٌِٔش ٌَٗ ك٤ٜخ ٤ٗن َٗٔ ؿَٕ ػ٠ِ ٤١ذ ٤ٟخكظٚ 

ػْ ططَم ُٔزَ .. ٗخه٬ً ا٤ُٚ ىػٞحص حُيحػ٢ ح٧ؿَ .. م حٓظوزخُٚٝٛي

 .ٓٞحؿٜش  ٖٓ ٣لخٍد ى٣ٖ هللا ك٢ رِيحٕ ؿ٣َِس ح٤ُٖٔ

    

   صٍذ إٌساء

   

 
  :  أ٢ًٗ   ك٢   ٣ْٜٔ   َٖٓ   ٓٔؼضُ 

  !.  ْٗٔ ؿي    َٗٝمَ  ؿَرخً  هزَ    ٓ٘ظـٚ  - 

ً ك٢ ّٗٞ ػ٤ٔن َْ ٣ؼِٞ.. كِٔخً هِظٚ .. ً٘ض ؿخٍهخ .. ٢ٌُ٘ ٓٔؼض حُٜٔ

طز٤ٖ ٢ُ  ٝؿٚ .. ٟٞء ُٜذ حُ٘خٍ ٝٛٞص ط٤ْٜ٘ كطذ.. كظلض ػ٢٘٤

حٓظ٣ٞض .. ًخٕ حُ٘وخّ  ٣وظَد رٞؿٜٚ كظ٠ ٫ ٣ٔٔؼٚ أكي.. حُٜخْٓ

لمحته .. ح١ٌُ حٓظٟٞ ك٢ ؿِٔظٚ ٛخٓظخً .. طزلغ ًل٢ ػٖ ؿؼيٕ.. َٓطزٌخً 
 ً ي قاصداً دكة .. ناعسا ًّ (.. مًالمقد)نهضُت من تــَـوِّ أعرؾ ما عل
 .قوله

تخطٌت  ..صعدُت ُسلماً طٌنٌاً كانت العتمة تزداد فً األعلى        

سراج معلق ..  دكته فً أقصى مساحة سقٌفة البهابم.. أكثر من نابم
عدة أشخاص متحلقٌن حول أطراؾ .. اقتربتُ .. على جدار دكته 

وهم ٌمسدون ظهره .. جسد ملقى على وجهه من ؼٌر ؼطاء.. دكته
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.. وأخرى أعلى أكتافه.. رقبته.. أصابع عدة تتوزع أجزاَءه.. ٌهتزون
.. على فخذٌه وعضالت ساقٌه.. فوق أردافه.. عموده الفقري.. ذراعٌه

أخذت ، أزحت أحدهم .. بشرته مشبعة بزٌوت لها رابحة السمسم

المست أصابَع كفه  ..هبط سواد العتمة.. نفخت لهبة السراج.... مكانه

ً  ..الٌسرى ً دبقاً .. أصابعً ترى ذراعاً محموما لمست .. رقبة.. كتفا
اهتز جسده .. انزلقت أسفَل على الفقرات.. أعلى فقرات ظهره.. أذنه

لسانً .. ٌبن.. ازداد ارتعاُش جسده.. ارتفع صوت أنٌٍن متقطعٍ .. بُعنؾ

  :أشعر بلذة الحروؾ تتدفق.. ٌتحرك لتخرج كلمات لم أحسبها.. ٌتلوى
ً    إلٌك   أتٌتُ   -    . تسمعنً؟   هل ..!.  حالً   شاكٌا

ًّ    ٌُرد   لم   .  أنت؟   من :  قوله   ٌرٌدُ    ما   أستنتجُ  ..  ٌبن لمالمسة أصابعً ..  عل
  !.  َجــْوَذر؟   النقاش   أنا ..  تعرفنً   ألم  - 
ً   . السراج؟   أطفؤت   لماذا  -   .خرجت كلماته ووجهه منكفبا
  !. كلماتً   لترى  - 
  . أسمعك  - 
  . بصدق   سؤحدثك  - 
  . أوجز  - 
والٌوم وجدت من .. منذ سنوات وأنا أبحث عن أمً وفتاة أحببتها  - 

ًَّ مساعدَته أوالً .. عاهدنً بمساعدتً للعثور علٌها .. لكنه اشترط َعـلـَ
لقد سمعت ما قلته .. وطلب منً أن نسلك طرٌقاً إلى مكة ؼٌر طرٌقكم

أتوسلك بؤن تسمح لً .. وها أنا جبت أستعطفك.. لنا فً صعدة
ً    نسلك   ومساعدي بؤن   . آخر   طرٌقا

  علٌه   ما   استنتجت   أنً   َأوْ  ..  سمعته ..  الدموع   بللته بشعر    كفه   قّبــــلت   
  :  قوله 
 . أٌن كنت تخفً أصابعك عن آالمً؟  - 
  :  بالفرحة   أشهق   وأنا   له   قلتُ    
  . فً مكة   سنلتقً  - 
ـه   بمشٌبة   سنلتقً ..  ورفٌقك   اذهب  .. لك   ٌسهل   هللا   إذاً   -    الركن   أمام   اللــَـّ
  . تعبدنا   الٌمانً حٌث مكان 
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                                                   *** 
حركة .. والضوء ٌتسلل من بوابة السمسرة.. أكملت حدٌثً لجعدن   

ًَّ دون أن ٌنبَس بحرؾ  ..النزالء وبهابمهم تزٌدنً قلقاً  .. ٌنظر إل

لم .. لمحت النخاس ٌقود خٌله خارجاً .. عرفت بؤنه ال ٌمانُع مرافقتً
.. سرنا وسط ؼبش الصباح.. حملت جرابً.. تبعناه ومساعدي.. أنتظر

تحٌطها مباٍن حجرٌة .. ساحة المدٌنة ملٌبة بسكان الصحراء والجبال
منارة .. زدحم الحوانٌتت.. بلون الكهرمان األصفر المابل للسواد

لم ٌكن .. سرنا فً شوارع تمتد على صراط مستوٍ .. المسجد قصٌرة
سوق .. دون سور َأْو أبواب.. شروق الشمس خلؾ ظهورنا.. من دلٌل

..  الدراهم   بعضَ    ٌملكُ    النخاسَ    أن   ٌبدو ..  وقفنا   ..صؽٌر خارج جرش
  بؤنه   قال   الذي   وهو   حٌرنً ..  ثوبً   ثناٌا   فً   برقاع   دراهمً   أخفً   كنت 
ً    ٌبتاع   أن   حاول ..  شًء   كــُــلَّ    فقد      .    طعاما

حٌن التحقنا بمجموعة من المسافرٌن  طلب منا النخاس عدم       

نساء   ..سرنا بمحاذاتهم .. وأن نترك له ذلك.. التحدث إلى الؽرباء

 : سؤلهم النخاس .. مكترثٌن بوجودنا ورجال ٌتحدثون إلى بعضهم ؼٌر
 :أجاب فتى مكلل بالزهور .  من أي البالد؟  
 .من قبٌلة بنً مؽٌد  

لم تُدم رفقتهم فقد سلكوا شعاباً نحو ُوْدٌـَـان ؼابرة ٌحملون سلعهم على  
ً .. أكتافهم وفوق رإوسهم نصادؾ ُرعاة .. نهبط شعاباً لنعتلً سفوحا

ي   َحَجل   سرب ..  خضراء طرٌة نساء محمالت بُحَزم.. بؤؼنامهم   َبــرِّ
ً  ..  قووو   قووو ..  قووقووقو ..  قرٌبة   ُشجٌرات   بٌن   من   ٌنفر    من   محلقا
 .  آخر   إلى   سفح 

 ً   ودٌان ؼابرة تمتد شرقا
                                         *** 

حص)٣َ١و٘خ طظ٘ؼذ  ًخٗض  ٍَّ ٌَ ٖٓ ٌٓخٕ حُوَٟ  ِٗظو٢ رؼخر٣َٖ(.. َٓ

َٓٗخ ك٢ ظ٬ٍ ٗؼخد ٝحى١ .. رٔٞح٤ْٜٗ ٝأػ٬كْٜ ٤ُلظَهٞح ػ٘خ 

طٜطق أٗـخٍ (.. أرٜخ)ًؼ٤ق ح٧ٗـخٍ ٝح٤ُ٘خر٤غ كظ٠ ٝحى١ ( ؿٞكخٕ)

طٔظي كٞم .. ٓظ٘زؼش رـٌٍٝٛخ حُؼظ٤ٔش ..ٟؤش أٓلَ حُـَٝف حُٜو٣َش
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يٍحٕ ـُ ٤ٜٓزخً ٖٓ ( ًٝ حُو٤َٖٗ)٣طَ ٣َٟق .. ح٧ٍٝ كظ٠ ٓـخ١ٍ حُ

حُِٔي حُل١َ٤ٔ ح٤ُٜٔٔغ رٖ ػَٔٝ رٖ "ُٗوٖ ػ٠ِ ٗخٛيٙ ، ٚ حُؼخ٤ُشٍرٞط

ٙ ٌٓ٘رش".. ػ٣َذ رٖ ٣ُي رٖ ٬ًٜٕ ٍُ ػ٠ِ ٓزؼيس ٓ٘ٚ ػيس .. أكـخ

.. طِظو٢ ك٤ٜخ ٓـخ١ٍ ػيس أٝى٣ش.. رَى ٓخء ٝٓٔظ٘وؼخص ٝحٓؼش.. ًٜٞف

ٗـٔغ ٖٓ ٗـَ حُ٘ؼخد ػٔخٍحً .. حطوٌ حُ٘وخّ ٖٓ ًُي حٌُٔخٕ ٓٔظوَحً ُ٘خ

ٍَ .. ١ٞ٘ٗ ٓٔي ح٤ُ٘خر٤غ ػ٠ِ ٤َٗحٕ ػ٤يحٜٗخٝ.. ٗؤًِٜخ ٗو٢٠ ٤ُخ٤ُ٘خ ؿٞح

 .٣َٟق ١ً حُو٤َٖٗ ك٢ أكي حٌُٜٞف حُٔـخٍٝس

 

هخػي )هَٟ ..ػزَ رطٕٞ ٝى٣خٕ، ٣ظَِٔ ر٘خ حُ٘وخّ ػ٘ي أ١َحف حُٜ٘خٍ  

٣ٝٞٓخً ػخ٤ٗخً ٗظٞؿَ أٓلَ حُٞحى١ كظ٠ هَد ه٣َش .. حُو٣َزظ٤ٖ (.. ٝحُيحٍس

٣َحهذ (.. كـِش)َٗهخً كظ٠ أ١َحف ه٣َش  ٣ٞٓخً آهَ ٗظـٚ(.. حُٔلخُش)

كخ١زخص  حُ٘ؼخد .. ٍػخس حُـْ٘: حُ٘وخّ روزَس  هخ١ق ٓظَّٔ

ى حُٔخء حُٞحٓؼش.. ٝحُٔلٞف ََ ِٓحٍػٕٞ ك٢ .. ٍػخس روَ ػ٠ِ أ١َحف ر

  .ٗؼٞى ُ٘ظ٘خٍٝ ك٤ٔخ ٣ٌٖٔ كؼِٚ.. كوُْٜٞ

                                           * ** 

 
ٍَ ح٣َ٠ُق كظ٠ ؿخء ٖٓ  ُْ طَٔ أًؼَ ٖٓ ػ٬ػش أ٣خّ ػ٠ِ ٝؿٞىٗخ ؿٞح

ََ ٍؿ٬ً .. ٣لَٔ حُٔ٘خػَ ٬٤ًُ  .. ٝهلٞح رزخد حٌُٜق ًخٗٞح ٓظشَ ػ٘

رؤ٣ي٣ْٜ .. ٓآٍُْٛ رخٌُخى طول٢ ٓلخَٛ أٍٝحًْٜ.. ٛيٍْٝٛ ػخ٣ٍش

ٝٓخ كخؿظٌْ ك٢ ٌٛح . ٖٓ أ١َِّ حُز٬ى أٗظْ؟: ٓؤُٞٗخ.. كَحد ٝكئّٝ

َٗكَ    إٔ ٛيىٝٗخ ٝأَٓٝٗخ  !.   ٝحُ٘ؼخد؟   حُوَٟ   ًح ططٞكُٕٞٝٔخ. حٌُٔخٕ؟

  !.  ىٓخَءٗخ   أرل٘خ   كوي   ٝا٫ ؿي    ْٗٔ   ١ِٞع   هزَ

َّٞ .. طًَٞٗخ ُحٍػ٤ٖ حَُػذ ك٢ ٗلٞٓ٘خ ْٝ إٔ .. حهظِل٘خ ك٢ إٔ ٗـخىٍ حُظ أَ

ُْ .. ٗـِْ ٓظٌج٤ٖ ػ٠ِ رؼ٠٘خ .. رظ٘خ ٫ ٗظٜخْٓ.. ٗ٘ظظَ كظ٠ حُٜزخف

ٛٔٔض ُٚ رؤٗ٘خ ُٖ َٟٗ .. حٓظوخّ حُ٘وخّ ٣لؼ٘خ ػ٠ِ حَُك٤َ.. خإٗخ٣يّ رو

  حُـٞحٍ   هخٍ ْٛ ك٢.. حُط٣َن ٬٤ًُ، ٖٝٓ حُٔـخُكش إٔ ٗ٘ؼَ ٓ٘خػَ

  ك٢   ط١َٔ   حُوٞف   رَػ٘ش   ٗؼَص ..   ُِٔز٘خ   ٣ٔظؼيٕٝ هزَ حُٜزخف 
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ْٝ  ..  ُؼؼخُذ   ػظويطٜخح أٛٞحطخً    ٝح٧هَٟ   حُل٤٘ش   ر٤ٖ   أٓٔغ   ً٘ض   اً ..  ٤ًخ٢ٗ    أَ

  .    ك٢ أًٝخٍٛخ   حٍُ٘ٔٞ ُٜـخٍ

ٗـَ ، طؼٔ٘٘خ ٛخرط٤ٖ ٫َٟٗ ٟٓٞغ أهيحٓ٘خ.. هٍَٗخ طـ٤٤َ ٌٓخٗ٘خ    

َٗحهذ .. ه٤٠٘خ ٓخ طزو٠ ٖٓ ح٤َُِ هِق طـخ٣ٝق أٗـخٍ ػ٬ٔهش.. رٜخثٔ٘خ

ر٤ٖ أٗـخٍ .. ٍأ٣٘خْٛ  ٣ـٕٞٓٞ حٌُٔخٕ ..حُـٞحٍ ٓغ ٛخُش َٗٝم حُْ٘ٔ

هَؿ٘خ هزَ إٔ .. ًخٗٞح ٣وظَرٕٞ.. ٝك٢ أػ٠ِ حُٞحى١ ًخُٞكٕٞ حُٔلٞف

حهظَه٘خ ٗؼخرخً ٠ٛٝخرخً .. ٤َٔٗ ٗلٞ أػخ٢ُ حُٞحى١، ٣ؼؼَٝح ػ٤ِ٘خ

٣ـظٔغ ك٢ (.. ػؼَرخٕ)ٛؼيٗخ ٝحى٣خً ًؼ٤َ ح٧ٗـخٍ ٣ٔٔٞٗٚ .. ك٣ٌٍٖ

ٗظول٠  طلض ، َٓٗخ ٝحُوٞف ٣طخٍىٗخ.. أػ٬ٙ ٝحى٣خ هز٤ز٢ ٟٝزخػش

ٍٝ َٓطلؼش ح٧ٗـخٍ حػظِض حُْ٘ٔ َٜٗخ ك٤ٖ ً٘خ ك٢ أٍ ُْٝ ٗ٘ؼَ .. ػَ

رٞس ( ٓ٘خظَ)رخ٧ٓخٕ كظ٠ أ١ِض ػ٤ِ٘خ ه٣َش ٍَ رٔ٘خُُٜخ حُٜـ٤َس ٖٓ 

ٗٔخء ٣وَؿٖ .. ٛز٤خٕ ُػَحس.. حٓظوزِظ٘خ ٬ًرٜخ ر٘زخف ٓظوطغ.. َٓطلؼش

ه٤٘٘خ .. ٓزؼش ٍإّٝ َٓ٘ثزش هِق ؿيحٍ ك١ٞظٜخ.. ػخ٣ٍخص حُٜيٍٝ

طَؿِ٘خ أٓخّ .. حُـ٤ٔغ أًلْٜ رخُظل٤ش ٍكغ ..إٔ ٣ٌٕٞ ر٤ْٜ٘ ٖٓ ٣طخٍىٝٗخ

..  ه٠َحء   رًَش.. ٣٘ظَٕٝ ا٤ُ٘خ ر٣َزش ػَك٘خ رؤٕ ٫ أكي.. ؿيحٍ ٓظٜخُي

  .  ؿخ١ٕٔٞ كظ٠ أػ٘خهْٜ   ٝآهَٕٝ ..  ػخ٣ٍخً    ؿٞحٍٛخ   أكُيْٛ   ٣ظٔيى 

.. حُ٘وخّ ٣ظليع ىٝٓخً ا٠ُ ٖٓ ٜٗخىكْٜ. ك٤ٖ ىهِ٘خ أٓطَٝٗخ رؤٓجِظْٜ

ــ٘ـْـَؼــخءىٝٓخً ٓخ ٣ـ٤ذ حُ٘و َٛ هخٛي٣ٖ .. خّ ػ٠ِ ٖٓ ٣ٔؤٍ رؤٗ٘خ ٖٓ 

طلَم ٖٓ ًخٕ ك٢ ك١ٞش ٓ٘خظَ   ..ا٫ أٗ٘خ ِِٟ٘خ حُط٣َن .. ٌٓش ُِلؾ

 . ىٕٝ إٔ ٣ؼ٤َٝٗخ حٛظٔخٓخً 

أٗخٍ ػ٤ِ٘خ أكيْٛ رؤٕ ػ٤ِ٘خ ح٫طـخٙ .. ٗٔؤٍ ػٖ ؿٜخص حُط٣َن    

ٍُ ح٧كن طل٢٤ ر٘خ ؿز.. طًَ٘خ حُٔ٘خٍُ حُو٤ِِش ا٠ُ أٍٝ ٓ٘زٔطش ..ؿَرخً  خ

ٛؼيٗخ .. طظَحءٟ ُ٘خ ك٢ حُـخٗذ حُـَر٢ ؿزخٍ حُٔٞىس حُؼظ٤ٔش.. حُو٣َذ

ــؼخرخً ٝأٝى٣شً ٛخػيس.. َٓطلؼخطٜخ ًخٕ ًُي حُـزَ حُؼظ٤ْ ٣زظؼي ًِٔخ .. ِٗ

َٞ حُلخ١زخص.. َٓٗخ رخطـخٛٚ أٗـخٍ حُؼَػَ .. ٍػخس ؿْ٘.. ٜٗخىف رؼ

ٗؼخرخً ُظظَٜ ُ٘خ ٜٗؼي .. ٓ٘خٍُ ه٤ِِش طظلَم ػ٠ِ ٍإّٝ ح٥ًخّ.. طظٌخػَ

ْٝ كخ١زخص.. ٤َٔٗ ػ٠ِ َٓطلؼخص ٛخٓظش.. أهَٟ .. ُْ ٣ؼي ٖٓ ٍػخس أَ

ك٢ حُٔٔخء .. ُْٝ ٣ظزنَّ ُ٘خ ؿ٤َ أُلش ُهِهش حُؼٜخك٤َ ٝٛل٤َ ح٣َُق
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ٛخّ هل٤ق ٣ظٜخ١َ.. حُٔلذ طزظِغ حُْ٘ٔ أهخف إٔ ٣لَ : هخٍ ؿؼيٕ.. ٍُ

ٍى حُ٘وخّ . ٌٕٝٗٞ ػَٟش ُِل٤ٞحٗخص حُٔلظَٓش، ح٤َُِ ٝٗلٖ ك٢ حُؼَحء

ُْ ٣ٌَٔ ػزخٍطٚ ك٤ٖ ُٔغ رَم .. ٗلٖ أهَد ا٠ُ اكيٟ حُوَٟ: ٝحػوخً 

.. ٓخ ُزغ إٔ طلٍٞ حًَُحً ا٠ُ ُٗطٍَق ًز٤َس.. ٤ُؼوزٚ ٛٞص ٍػي ه١ٞ

٣٘خ ك٢ حُزلغ ػٖ ٓؤٟٝ ىٝحر٘خ ٢ٛ ٖٓ .. حُط٣َن ريأص طوظل٢.. ؿيَّ

طلض أٗـخٍ ػَػَ ٝػظْ َٝٓٝ ٓظيحهِش ػ٠ِ ٓلٞف .. طوٞىٗخ

ٍأ٣٘خ ك٢ حُـخٗذ حُ٘ٔخ٢ُ ُِ٘ؼذ .. ظ٢  أؿَهٜخ حُٔطَحَُٔطلؼخص حُ

ٛخ.. ًٜٞكخً ػخ٤ُش ََ ُْ ٗٔظوَ ريحهِٚ كظ٠ ٍأ٣٘خ ٟزخػخً .. حهظَٗخ أًز

أٗؼِ٘خ ..  ٝأظٜ٘خ كٞؿجض ر٘خ ٝهي أهٌٗخ ػ٣َٜ٘خ.. طـٔؼض ػ٘ي كٞٛش ًٜل٘خ

ٍُ    ط٘طلت   ٫   كظ٠   َٜٓ هٞك٘خ، ٤َٗحٗخً    ٣ِٔهٚ . . حُٔطَ   ٛٞص   ٤ٖٛٔ ..     حُ٘خ

  . حَُػٞى   ى١ٝ 

حرظؼيٗخ .. ك٢ حُٜزخف حُزخًَ ٍأ٣٘خ ح٠ُزخع طوَؽ ٖٓ ًٜٞف ٓـخٍٝس   

ٓٔؼ٘خ ٖٓ ٣ـ٢٘ رٜٞص .. ٗزلغ ػٖ ٣َ١ن طوٞىٗخ ا٠ُ طـٔؼخص حُزَ٘

ََ هِق ٛوٍٞ ٓـخٍٝس.. ٗـ٢ إٔ .. أٗخٍ حُ٘وخّ إٔ ُٗول٢َ حُو٤

.. ًخٗض كظخس طَر٢ هَٜٛخ ر٤ٍٔٞ ؿِي ٓظلٍٞ.. ٗظَٛي ٌُُي حُٜٞص

كخَٓس ػٞرَٜخ ٢ٛٝ طيٗٞ ُوِغ ٗـ٤َحص .. ٗؼَٛخ طظ٬ػذ رٚ ح٣َُق

ٗوظِْ حُ٘ظَ ٢ٛٝ طوّٞ رـٔغ كَٝع ح٧ٗـخٍ .. رَ٘طٜخ ُز٤٘ش.. حُٔلق

ط٘ظَ ا٠ُ ح٧كن حَُ٘ه٢ حُٔلظٞف .. ُظٔظو٤ْ ..حُظ٢ ًٞٓظٜخ كٞم رؼٞ

ْى٣ـَـخٕ ٝحُ٘ؼخد ُٞ ٍحكؼش ػو٤َطٜخ رٜٞص ٣ِٜ .. ػ٠ِ ٓ٘ليٍحص حُ

ؼ٘خ ٛٞطخً ٓٔخػ٬ً ٖٓ ٌٓخٕ آهَ ً٘خ ٗؼظوي رؤٜٗخ ٝك٤يس ك٤ٖ ٓٔ.. حُوِٞد

٢ٌُ٘٘ ُٔلض .. ُْ ٌٖٗ ٗؼَف ٓخ ٣يٍٝ ك٢ هِي حُ٘وخّ.. ٣٘ٞف ٣ٌٝ٘ٞ

.. ػْ ًٔٔ٘خٛخ، ه٤يٗخٛخ.. ً٘ض أٗخ هي طو٤ِض رؤٗ٘خ ٛـٔ٘خ ػ٤ِٜخ.. ًرٍٞ ػ٤٘٤ٚ

  ٓؤُظٚ ..  ه٤ِٚ   كٞم   حُ٘وخّ   ٣لِٔٚ   ح١ٌُ   ػْ ٟٝؼ٘خٛخ ريحهَ هزخء حُٜٞف

حُط٣َن    ك٢   ٜٗخىكْٜ   َٖٓ   ٓ٘ليع   ٝٓخًح ..  رٜخ   ٤َٔ٘ٓ   أ٣ٖ   ا٠ُ :  ًُي   رؼي 

أه٣َخص ٣لظطزٖ ك٤ٖ ظَٜٕ    ٢ٌُ٘٘ ٛلٞص ٖٓ طو٬٤ط٢!.  إ ٓؤُٞٗخ؟

ًُٖ طَٔغ كظ٤خص.. ا٠ُ ؿٞحٍٛخ   هلن هِز٢ ٝأٗخ أطؤَٓ ٝؿٜٖٞٛ .. كظ٠ 

طِِٔض ر٤ٖ حُ٘ـ٤َحص كظ٠ .. طؤِٓض ٝؿٜٖٞٛ ٍأ٣ض ًٗٞد.. ػٖ رؼي

٫ : " ٣ْٜٔ ٝٛٞ ٣ظزؼ٢٘.. ظٖ حُ٘وخّ رؤ٢ٗ أ٤َٓ ك٢ هطظ٘خ. .حهظَرض
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ظٖ حُ٘وخّ رؤ٢ٗ .. ًُٖ ٣ـٔؼٖ ٓخ حهظِؼ٘ٚ....". طٔٚ..طَٜٔ.. طظٍٜٞ

ُْ أػي أٍٟ ..ػيص أرلغ ػٖ ٝؿٚ ًٗٞد.. أٓظـ٤ذ ُٜٔٔٚ ك٤ٖ ٝهلض

ٗزٌٖ ٓٞحػيٖٛ ك٢ ىحثَس  .. ٝهلٖ .. ًُٖ ٣لِٖٓ ٓخ حهظِؼٖ.. ًُي حُٞؿٚ

.. ػْ كِٖٔ كِّ حُ٘ـ٤َحص ػ٠ِ ٍإٜٖٝٓ.. ٍهٜخً ٣ظٔخ٣ِٖ .. ٣ـ٤ٖ٘ 

 .أهلظٜٖ أكَحٕ ٓ٘زؼش رخُٔلذ.. َٓٗخ هِلٜٖ

طٌَ٘ ٖٓ ًٍحص ح٠ُزخد حُٔل٢٤ .. ػخى ٝؿٚ ًٗٞد ك٢ طِي حُِلظش

أٍٟ حرظٔخٓش  ..  أكخٍٝ ح٩ٓٔخى رؤٛخرؼٜخ حُز٠٤خء.. طٔي ٓخػي٣ٜخ.. ر٢

ُْ أػي .. أ٤َٓ ٛخػيح ر٤ٖ ٗـ٤َحص ًؼ٤َس  .. ٝطؼِٞح ًؼ٤َح.. طظٔغ 

كويص حُ٘ؼٍٞ .. ًُٝي حُٞؿٚ ح١ٌُ ٣ٔظي ك٢ حُٔٔخء..  أٓٔغ ا٫ ٛٞطٜخ

 . رٌَ ٓخ ك٢ُٞ ٝأٗخ أٍَٛٝ ٧ُلن رٜخ

ٓٔيىحً ..  رًَٞح ػ٠ِ ٛي١ٍ.. أُو٢ٗٞ أٍٟخً ، ط٘زغ ر٢ حُ٘وخّ ٝؿؼيٕ

أكخٍٝ حُلٌخى ٝأٗخ أٍٟ هِق  ٝؿْٜٞٛ ًٗٞد .. ػ٠ِ ح٧ٍٝ

.. أكخٍٝ حُ٘ظَ ا٤ُٜخ..  ٫ًٞٔ ٓخٍٝح ر٢ ٓل. ٣يٛخ طٔظي ا٢ُ.. طيػ٢ٗٞ

٫ ، ٗٔض.. ىػ٢َٗٝ رخ٧ؿط٤ش، أٗؼِٞح ٗخٍحً .. أ٢ِٗٞٛٝ ا٠ُ ًٜق ػخٍ 

ًخٕ ٝٛؾ حُٜزق ٣ؤط٢ ٖٓ كْ ..  ك٤ٖ أكوض.. أػَف ًْ ٖٓ حُٞهض ٠٠ٓ

.. أٗظَ ا٠ُ ػ٢٘٤ ؿؼيٕ.. ؿِْ حُ٘وخّ ٣٘ظَ ا٢ُ ك٢ ٛٔض.. حٌُٜق

 .ٛخ٢ُ٘ ٛٔظْٜ

 : ٓؤُُض ٓلِٝػخً 

 ٓخًح ؿَٟ؟ -

 :ؿؼيٕ ٝؿٜٚ ك٢ أ٠ٓ هطذ

 !ًيٗخ ٗلويى -

 .ٗظَص ك٢ ٝؿٚ حُ٘وخّ!. طلوي٢ٗٝ؟ -

 :ِٛ ٍأٓٚ ٛؼٞىحً ٝٛز١ٞخً ُحٓخً كٔٚ  حُٔٔط١ٞ

 !٤ُْٝ هطؤًْ.. حُوطؤ هطؤ١ -

 ػٖ أ١  هطؤ طظليع؟ -

 !٤ٔٗض إٔ أكًٌٍْ ٖٓ  ٓلَس ٌٛٙ حُز٬ى  -

 ٝٓخ ػ٬هظ٘خ  رٌُي؟! ٓلَس -

 .٬ٓكوخ َٓحرخ ٫ ٣ًَُٟيٗخ رخ٧ْٓ ٗلويى ٝأٗض ط١ٌٜ  -
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 :كوِض ٝأٗخ أٓظ١ٞ ك٢ ؿِٔظ٢.. ػ٘يٛخ ٢ًًَٗ ٓخ ً٘ض أٍٟ

ٍأ٣ض ًٗٞد ٢ٛٝ .. ٢ٌُ٘ ً٘ض أٍٟ ٓخ طلٌَ رٚ كو٤وش طظـ٠ِ أٓخ٢ٓ -

 .طٔي ٣يٛخ.. طزظْٔ

ٌُ٘ض ح٥ٕ ك٢ ٜٓخ١ٝ ، ُٞ طًَ٘خى طٍَٜٝ هِق كظخطي حُٔلخر٤ش  -

 .ٌُ٘٘خ ُلو٘خ ري ػ٠ِ رؼي هطٞحص.. حُـَٝف 

ٝهيٍس رؼٞ حُٔلَس  .. حُ٘وخّ رٔؼَكظٚ رؤَٓحٍ رؼٞ حُٔلَ رخف ُ٘خ

ك٢ ٌٛٙ حُـزخٍ ػ٠ِ ط٣َٜٞ ٓخ ٣٘ـَ ًٖٛ حُ٘وٚ  ٝطل٣ِٞٚ ا٠ُ كو٤وش 

ٖٓ ٓلَى ًخٕ ٣ظول٠ ٣ٝظَٛي أكٌخٍى ك٤ٖ ً٘خ :  هخٍ ٢ُ.. طَٟ ُٚ 

. ٝػ٘يٛخ حٓظطخع إٔ ٢ِٔ٣  ػ٤ِي ٓخ طلٌَ رٚ.. ٗوظل٢ أػَ كخ١زخص ح٧ْٓ

ٝرؼٞ .. ى ٫ ٣ِحٍ ُْٜ حُظؤػ٤َ حٌُز٤َ ػ٠ِ حُ٘خّٝإٔ ٓلَس ٌٛٙ حُز٬

ْٝٛ ٣ئٕٓ٘ٞ رويٍحطْٜ ك٢ .. حُوزخثَ ٝحُؼ٘خثَ ٫ طٔظـ٢٘ ػٜ٘خ ٓلَطٜخ

كٌٍٗخ حُ٘وخّ ٖٓ ًَ ٓخ ٗلٌَ .  ٝهَحءس حُـ٤ذ.. ؿِذ حُو٤َ ٝىكَ حَُ٘

كٜٞ ح٬ُٔف ح١ٌُ ٣ـ٤ي ٓلَس ٝٓخكَحص ٌٛٙ حُز٬ى حٓظويحٓٚ ،رٚ ٜٝٗٞحٙ

 .ٟيٗخ 

ٝحٍى ، ٗطَ ػ٠ِ ؿٍَٝف ٓل٤وش  .. ٌُٜق ٤َٔٗ ك٢ كٌٍهَؿ٘خ ٖٓ ح 

ُٔلذ  ؿزخٍ .. ٢ًًَٗ ًُي حُٜٔ٘ي رخُـزخٍ حُؼخ٤ُش.. ىٕٝ كيٝى ٖٓ حُ

ٖٓ ػ٠ِ   طَؿِ٘خ ..ٍحثلش حُزلَ حُِٔٔٝؿش رٌٍحص حُٔلذ.. كَحُ

  أٍٛل٘خ ..  ٣ـ٤ٖ٘   أٛٞحطٜٖ   ٓٔؼ٘خ ..رٜخثٔ٘خ حُٞحهلش ػ٠ِ ٗلخف حُٔلذ

  .  حُٔؼِوش   حُٔلذ   هِق   ٖٓ   طؤط٢   أٛٞحطٜٖ   ،   حُٔٔغَ  

ؼ٤َحً ٗلٞ حُ٘ٔخٍ.. رخٌُخى َٟٗ حُط٣َن    ًَ ٫ طٞؿي .. ٓخٍص ر٘خ حُزٜخثْ 

ظَٜص ُ٘خ هْٔ ح٧ٗـخٍ ٖٓ ٢ٓٝ ٍٜٓٞ   ..ْٗٔ ٫ٝ ٗؼَف حُٞهض

ُٔلذ حط٠ق ُ٘خ رؤٜٗخ .. ٗـ٤َحص ح٠َُٝ ٝػؼذ ُٝزن ٝػ٘ذ حُِٝحٕ.. حُ

ًخٗض حُط٣َن .. ك٢ ٛخ٣ٝش حُـَفؿ٣ٞزش ػ٠ِ ٓـَٟ ٤َٜٗ ٣ٜز٢ ٤ُٜذ 

ٝٓخ إٔ هَؿ٘خ كظ٠ .. ه٤٘٘خ إٔ ٫ َٜٗ حُطَف ح٥هَ.. طظوَِ حُـ٣ٞزش

ٍأ٣٘خ أٗخٓخً ٣ٜؼيٕٝ ٖٓ كـٞس حُٜوَ  طلض حُٔلذ حُٔظٜخػيس ٖٓ 

.. ًخٗٞح هٔٔش ٍؿخٍ ٣لِٕٔٞ كئٝٓخً ٝػ٤ٜخً ٝكَحرخً .. أٓلَ حُـَف

طٞهل٘خ .. شٛيٍْٝٛ ػخ٣ٍ.. ٗؼٍْٞٛ ٣ٞ١ِش ط٣ِٜ٘خ أًخ٤َُ حَُِٛ
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  طَؿَ ..  ٓظلل٣ِٖ ك٤ٖ ٍأ٣٘خْٛ ٣ولٕٞ ٝهي ٍكؼٞح كئْٜٝٓ ك٢ حُٜٞحء، 

غَ  ..  حُ٘وخّ  ًَ   :  هخث٬   ٝحكيس   رًَزش   ٍ

ََ    ٌٓشَ    هخٛيٕٝ   كـ٤ؾٌ    ٗلٖ  -    !. حُ٘ز٢   ٝهز

ْٛ   هخٍ َُ ُٞ    ٝٛٞ   ًز٤ َٓٚ   ٣ول   :  كؤ

  . أٗظْ؟   أ٣ٖ   ٖٓ  - 

ــ٘ـْـؼَ    ٖٓ  -    !. ــخءَٛ

ــ٘ـْـَؼــخء؟   أ١   -  َٛ .!  

  . ًز٤َس   ٓي٣٘ش  - 

 -  ٫    َُ   !. حُط٣َن   ٌٛٙ   ك٢   حُلـ٤ؾُ    ٤ٔ٣

  !. ٣َ١و٘خ   ِِٟ٘خ   ُوي  - 

  !. رٌْ   ُظؼ٤٘٘خ   ٌٓش   هخٛي٣ٖ   طٌٞٗٞح   ُْ   ُٞ  - 

 -.!..  

  !. ؿ٤ِٔش   ه٤ٍٞ   ُي٣ٌْ  - 

  !. ػ٤ٌِْ   ح٬ُّٔ ..  ػ٤ٌِْ   ح٬ُّٔ  - 

  !. ػ٤ٌِْ   ح٬ُّٔ  - 

٣خ ٗز٢ ٬ّٓ : ًٍغ حُ٘وخّ رًَزظٚ حُؼخ٤ٗش أٓخّ ًُي حُؼخ١ٍ ٝٛٞ ٣ُـ٢٘

ـٚ ػ٤ِي.. ػ٤ِي ٍ ٬ّٓ ػ٤ِي ِٛٞحص حُِــَـّ ْٞ ــــ ُٓ ٍَ ، ...أًَٔ حُ٘وخّ. ٣خ 

ٚ طلض ارطٚ ٣ٝظويّ كخٟ٘خً ُٚ ـَ   :ٓظٔظٔخ.. ٠٤ُغ كخَٓ حُلؤّ ِػِ

ٌُٜ٘خ أٓخٗش إٔ .. ٗز٤خء ٝحََُٓ ٝحِٛٞح ٣َ١وٌَْٖٓ أؿَ ٝؿٚ ح٧  -

ٝإ أٍىطْ إٔ .. ٝحُ٘ز٢ طٜخ٢ٓ.. ٗلٖ ٛخػيٕٝ ٖٓ طٜخٓش.. طليػْٞٛ ػ٘خ

.. ٓ٘ؼٞى ٌُٜ٘خ حُيٝحد ٫ طٔظط٤غ حُٜز١ٞ ٖٓ ٗلش حُل٤ي.. ٗؼٞى ٤٠ُخكظٌْ

١زذ )ٝإ أٍىطْ ح٢٠ُٔ كؼ٤ٌِْ رخ٫طـخٙ َٗهخً حُٔٔخكش ٤ُٔض رؼ٤يسً ا٠ُ 

ك٢   ُِٔو١ٞ   رٜخثٌْٔ   ٓظوٞى   ك٤ي حُٔلذ   ٗلش   ػ٠ِ   ط٣َنحُ   (..ٍر٤ؼش

  . ٛخ٣ٝش ٓخُٜخ هَحٍ

  ك٢  طَىىص ..  حُزو٤ش   ٤ُظويّ ..  حُ٘وخّ   حكظ٠٘ٚ   ك٤ٖ ..  هيػش   رؤٜٗخ   حػظويص

  .  ٣ؼخٗوٚ   ٝٛٞ   طيُٓؼخٕ    حُلؤّ   ٛخكذ   ػ٢٘٤   ٍأ٣ض   ٢ٌُ٘ ..  حُظَؿَ 
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ؼزخً    طـيٝح   كظ٠   ٓظ٤َٕٔٝ  : أٍىف ِّ٘ؼذ   رٌٜح   ٗز٤ٜخً    ِٗ   أٍٝ   ٝػ٘ي ..  حُ

  ٝح٠ٓٞح ..  ظًٍْٜٞ   هِقَ    ؿَف حُٔلذ    حؿؼِٞح ..  ٤ٔ٣٘خً    ط٘ؼطلٕٞ   ٣َ١ن 

  .  ٗٔخ٫ً    ١زذ ا٠ُ   ٓظٌِْٞٛ   حُظ٢   حُط٣َنَ    طِي   ُظظًَٞح 

  ً ٘٘خ طًَ٘خ ٗلش ٌُ ..ُْ ٣ٌٖ ًُي حُ٘ؼذ ح١ٌُ ػ٘خٙ ٛخكذ حُلؤّ ه٣َزخ

٣ٞٓخٕ ػزَٗخ ك٤ٜخ ػيس أٝى٣ش ك٢ أٍح٢ٟ هز٤ِش .. ٝحطـٜ٘خ َٗهخً .. حُٔلذ

ٛخىك٘خ ٓٔخك٣َٖ ٤ٔ٣َٕٝ ك٢ .. كظ٠ حٛظي٣٘خ ا٠ُ حُٔلـش( ػٌِْ)

ه٤٠٘خ ٤ُِظ٘خ ك٢ أٍٝ ٍِٗ ، ٝأٓٔض ىٝحر٘خ ر٤ٖ ىٝحد .. ح٫طـخ٤ٖٛ

  كظ٠   حُؼخ٢ٗ   ح٤ُّٞ   ٜٗخ٣ش   ُْٝ طؤصِ .. حُٔٔخك٣َٖ ٫ ٣لِٜ٘خ ػٜ٘خ كخَٛ

  . ٍر٤ؼش   ٍك٤يس (..  ١زذ)  ٝحى١   ٓي٣٘ش   ىهِ٘خ 

    

 

 إٌساء اٌمشع

 
 

٫ أ٤َٓ .. ٌٓ٘ حٗلِٜ٘خ ػٖ هخكِظ٘خ ك٢ ؿَٕ ٝأٗخ أ٤َٓ ًخُٔٔلٍٞ   

.. ًُي حُ٘وخّ ُْ ٣ٌٖ ٍى٣جخً .. كو٢ ٛٞ ؿؼيٕ ٖٓ أُكيػٚ.. ُِلي٣غ ٓغ أكي

أكِْ رويّٝ ًُي ح٤ُّٞ ح١ٌُ .. ٢ٌُ٘٘ أٗؼَ رؤٗٚ ٣وّٞ ريٍٝ ح٤ُٔي حُٔظلٌْ

  .ٓؤطًَٚ ٝأٍكَ رؼ٤يحً .. ٣ل٢ رٞػيٙ

ٌم طظ٘خ     َُ ُٖ رٜخ حُوٞف. رٚط٘ؼزض ر٘خ ١ُ ؼ ِّ٘ ؿزخٍ طظوِِٜخ .. أٝى٣ش ٣ؼ

ر٤ْٜ٘ ٓزُغ ٗٔخء رخُـٖ ك٢ .. ُلو٘خ رـٔخػش ك٢ ٗلْ حطـخٙ ٤َٓٗخ.. حُٔلذ

حًٌٍُٞ ٣ؼظٕ٘ٞ .. اُحُش ٗؼَ ٍإٜٖٝٓ ٝط٣ِٖٞ ٝؿٜٖٞٛ ٝأ١َحكٜٖ

٣ظًَٜٞٗخ ٓ٘ٔخرشً ػ٠ِ أًظخكْٜ ٝهِق .. ٣يٜٛ٘ٞٗخ.. ر٘ؼٍْٞٛ حُط٣ِٞش

٣ظٞؿٜٞٗخ رؤًخ٤َُ ح٣َُلخٕ .. ٘خءحُزؼٞ ٣ٜزـٜخ رخُل.. ظٍْٜٞٛ

أػ٤ْٜ٘ .. حُزؼٞ  ٠٣ؼٕٞ ط٤ـخٗخً  ٍه٤وش ٖٓ حُل٠ش.. ٝحٍُِٛٞ حُـز٤ِش

ُٗيص ػ٘ي .. ؿخٍهش ك٢ ٓٞحى حٌُلَ أؿٔخْٜٓ ػخ٣ٍش  ا٫ ٖٓ ٓآٍُ ؿِي٣ش 

.. ْٜٝٓ٘ ٖٓ ٣ُـط٢ ظَٜٙ رلَحء هَٝف.. هٍْٜٞٛ ر٤ٍٔٞ ٣ٞ١ِش

٣ظآُلٕٞ رٜخ ٓغ  ٢ٛ ٗلْ حُٔلَىحص حُظ٢.. ٣ظليػٕٞ رؤٛٞحص ٛخٍهش

٣وظَرٖ ٓ٘خ .. حُ٘ٔخء حُل٤ِوخص ٣َٕٔ ٍحؿ٬ص.. ك٤ٞحٗخطْٜ حُٔلِٔش
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يٍحٕ طٞهل٘خ ه٬٤ًِ .. ٓزظٔٔخص ـُ .. ٓي ُْٜ حُ٘وخّ رطؼخّ.. ػ٘ي أكي حُ

ٟلَص اكيحٖٛ ػ٬ػش أًخ٤َُ ٖٓ .. طليع ا٤ُْٜ.. ٝهيٓٞح  ُ٘خ ٖٓ ١ؼخْٜٓ

أًخ٤َُ  ٝهق حُزو٤ش ٣َحهزٕٞ ُلظخص طؼزض.. ٍُٛٞ أؿٜخٕ حُـي٣َ

  .ح٧ُح٤َٛ ػ٠ِ ٍإٝٓ٘خ

ٌٍ .. ًٜق ٝحٓغ(.. هَد ٝٗطؼخٕ) ِٝٛ٘خ ِٓظو٠ ٝحى٢َ٣    طل٤طٚ ؿزخ

ُػظٔش .. طـ١َ ٤ٓخٛٚ رخطـخٙ حُ٘ؼخد حُـَر٤ش.. ػخ٤ُش ٝؿٌَٝف ٗخٛوش

ً٘خ ٗظ٠٘ٔ إٔ ٗـيَّ ك٢ ٤َٓٗخ ٌُٖ  ..أٗـخٍ حُٜلٜخف ٝح٠َُٝ ٓو٤لش

. ٓـخٍحص ًُي حٌُٔخٕ حُ٘وخّ ك٠َ  ه٠خء رو٤ش حُٜ٘خٍ ٝح٤َُِ ك٢ اكيٟ

ك٤ٞحٗخص .. ٣َٛن حُوَٝى.. ١ٞحٍ حُٞهض طوظ٢ِ أٛٞحُص ٤١ٍٞ ٫ طَٟ

ٗؼَص رزؼٞ ح٧ٓخٕ ك٤ٖ هٍَص طِي   ..ه٤َ ُ٘خ رؤٜٗخ طوَؽ ٬٤ًُ 

ُْ ٣َٔ .. أهٌٝح ٓٞحهؼْٜ ىحهَ حٌُٜق.. حُـٔخػش حُٔٔخكَس إٔ طزخص ٓؼ٘خ

ُـ٤ٔغ ٤ُوَؽ ح.. ٝهض كظ٠ حٍطلؼض أٛٞحص طلُٞض ا٠ُ ٓ٘خىس ٝػَحى

ٍطز٘خ .. ػيح اكيٟ حُ٘ٔخء حُوَع ٝٗخد ٣َحكوٜخ.. ٓٞح٤ِٖٛ ٣َ١وْٜ

ًخٗض ٢ٛ هي .. أهٌص حَُٔأس ٍٝك٤وٜخ ُح٣ٝش أهَٟ.. اكيٟ حُِٝح٣خ

٬ُٓٓلٜخ كظ٤ش ٝرَ٘طٜخ .. طـخُٝص حُؼ٬ػ٤ٖ ٝحُ٘خد طلض حُؼ٣َٖ٘

طزظْٔ ٝهي أٓخُض ٗلظ٤ٜخ .. طُٞع ٗظَحطٜخ.. ػ٤٘خٕ ٌٓلِظخٕ.. ٓ٘يٝىس

طظٌت .. طلٌْ ٍر٢ أ١َحكٜخ.. ِٔض طلظق َٛس ُظؼزغ رٔلظٞحٛخؿ.. ىٝٓخً 

ح١ٌُ .. طؼزغ رو٬ٜص ٗؼَ حُ٘خد.. طؼ٤ي طَط٤ذ ٗلٜٔخ.. ػ٠ِ حُـيحٍ

   .ُظلي ٓخ ظلَطٚ ٖٓ ؿي٣ي.. طظ٠ِٔ رظلَٛخ.. طٔيى ٤ُـ٢ ك٢ ّٗٞ ػ٤ٔن

َُّ ًــُ    أٗؼَ ..  أًؼَ   ح٧ٓخٕ   حطٔغ..  حٌُٜق   ًُي   آهَٕٝ   ٓٔخكَٕٝ   ٗخًٍ٘خ   ــ

ٙ   ك٣َن  ٍَ   .  ٗخ

ٟـطض ػ٠ِ أٛخرغ ٣ي٣ٚ ٓلخ٫ًٝ ا٣وخف .. أهٌ ؿؼيٕ ٣ٜخ٢٘ٔٓ   

 ..كًَش ٣ي٣ٜخ.. حرظٔخٓخطٜخ.. حٓظَٔ ٣ٜق ٢ُ ٗظَحص طِي حَُٔأس.. ٛٔٔٚ

  .ًٔخ ُٞ ً٘خ حُظو٤٘خ ُِظٞ.. ٝؿيص ٗل٢ٔ أؿخ٣ٍٚ

َّٞ   ـ٬ٍحٓظ   ػ٤ِ٘خ :  هخٍ ٢ُ   ك٤ٖ ..  ٛٔٔ٘خ   ٣ظٜ٘ض     حُ٘وخّ   ًخٕ     طِي   َٛ

ٍَ    ُظٌٖ ..  ري   حَُٔأس    .  ٓـخٍحطٜخ   ا٢َُّ    أًَٝ .  حُ٘خد   ٍٝك٤وٜخ   ٤ٛيٗخ   أٝ

  :  ٓخهَحً    ؿؼيٕ   ٢ُ   هخٍ   

ًَد   طو٤ِٜخ  -  ْٞ   !. ٗــَـ
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  . طو٤ُِّــُــٜخ؟   َػـِـ٢ََّ    ُٝٔخًح  - 

  !. ا٤ُٜخ   حُ٘ٞم   ٣يكَؼـــي   ٢ً  - 

  . ٝحُ٘خد؟  - 

  !. ٣ٌٕٞ   ٓخ   َٟٓ٘  - 

ُّ ُو٤ٔخص هزِ .. ؿِٔ٘خ ٓٔظ٘ي٣ٖ ا٠ُ ُؿيٍحٕ حُٜوَ     أَٟح٢ٓ طَٜ

٠ٜٗض حَُٔأس طخًٍش .. أٍحهذ ٓخ ٣يٍٝ.. أُلوٜخ رَٗلخص حُوٜٞس.. ؿخف

أٗخٍ َػـِـ٢ََّ .. ٗظَص ا٢َُّ رخٓٔش(.. ؿَحٍس)طٞٗلض رـ.. حُ٘خد ٓٔظِو٤خً 

ُْ  ..حُ٘وخّ اطزخػٜخ .. طوظل٢ ٛوذ ح٧كَحٕ ٣ظؼخ٠ُ ًخٗض حُ٘ٔ

ٗظَص ا٢َُّ ىٕٝ إٔ .. طزؼظٜخ.. حٓظيحٍص طظول٠ هِق ٛوٍٞ ٓلق حُـزَ

أٗخٍص ػ٢ِ إٔ أهظَد رؼي .. ًخٗض طظزٍٞ.. طول٢ َٜٗق ػ٣َٜخ حُٔل٢ِ

!. أ٣ٍيى.. حهظَد ٢٘ٓ: ٍكؼض ٛٞطٜخ ..إٔ كخُٝض حُظَحؿغ هـ٬ً 

٫ !. ٍٞ ؿٞح٫١ٍ طٔظق حؿِْ ٝطز: هخُض ..أٗخٍص   رخُـِّٞ ؿٞحٍٛخ

ْٝ هُٞٚ .. ُْ طٌٖ ٗظَحطٜخ هٞحء.. ٛٞطٜخ ؿخٌُّ .. أى١ٍ ٓخ َػـِـ٢ََّ كؼِٚ أَ

ًخٕ .. ُٝٔخًح؟.. ٤ًٝق طـَّ رٌظِش ٖٓ حُ٘ؼَ. ٌُٖ ػ٠ِ ٓخَ ٣ولن هِزٜخ؟

٫ أ٣ٌٖٔ إٔ إًٔٞ !. َٝػـِـ٢ََّ إٔ أَُإى١َ ى١ٍٝ ٫ٛط٤خىٛخ.. هِز٢ ٣ولن؟

رخُل٤ِش ٣ظـِذ ح٠ُؼ٤ُق ػ٠ِ "أٓٔغ َٛٞص حُ٘وخّ ٣ّٞ هخٍ ٢ُ . ١ؼٔخً؟

ُّ ريٍٝ ح٤ُٜخى".. حُو١ٞ ٝؿٜٜخ .. طِي ٢ٛ حرظٔخٓظٜخ.. ؟.أَػـِـ٢ََّ حُو٤خ

  :هخُض ٢ُ.. حٛظِص ٓ٘خػ١َ هٞكخً .. ٗظَص ؿزٖ ٗؼ١َ.. ٠٣ؾ رخُل٤خس

  !.  ط٬كو٢٘   أٍحى  - 

 -           

  . ؟ رخ٧ْٓ أ٤ُْ ًٌُي   ح٣َُلخٕ   أُزٔظي   ٖٓ   أٗض  - 

هٜوٜض .. ٢ٌُ٘٘ ُِٛص ٍأ٢ٓ رخ٣٩ـخد.. طؼؼَص أكَُف حٌُِٔخص  

حٗظوَ طل١َ٤ٌ ا٠ُ ٍأّ  ..أكٔٔض رِْٔٔ أٛخرؼٜخ.. ٌٓٔٔشً ر٤ي١

ـْض أٛخرؼ٢ ر٤ٖ أٛخرؼٜخ.. طِِٔض ٍؿزظ٢.. أٛخرؼ٢ ٝىس  ..حُظلــَـّ َُ رُ

ٟخهض .. حٍطؼ٘ض أٛخرؼٜخ.. طظلَى ريحه٢ِ ٍؿزش حُلي٣غ.. رَ٘طٜخ

َُ .. ػ٤٘خٛخ ط٘وَ ٗظَٛخ ر٤ٖ .. ٓلزض أٛخرَؼٜخ روٞس.. ٗلظ٤ٜخطـ٤َ ٌٗ

أّ ٓغ .. َٛ أٗخ ك٢ َٛحع ٓغ ٗل٢ٔ.. ٫ طَٟ حرظٔخٓظ٢.. ًلٜخ ٝػ٢٘٤
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أٓي ٣ي١ .. ؛ ٧ٜٗخ ٫ طَٟ حرظٔخٓظ٢خأٗؼَ رخ٫ٗظٜخٍ ػ٤ِٜ. ٖٓ ك٢ُٞ؟

  .أٗظَ ا٤ُٜخ ك٢ ك٤َس.. ٬ُٔٓٔظٜخ ٖٓ ؿي٣ي طظَحؿغ ه٬٤ًِ 

                                          *** 

.. حرظْٔ حُ٘وخّ ٓخٍ ٗلٞٙ.. ُٞف رخُظل٤ش.. ٜٗٞ حُ٘خد ٖٓ ٗٞٓٚ   

طزظْٔ ٝٗلظخٛخ .. ٠ٜٗض حَُٔأس ط٘ظَ ا٢َُّ .. ؿِْ ؿٞحٍٙ ٣َط٘لخ حُوٜٞس

ؿخءص حَُٔأس ٗل١ٞ كخِٓش ك٘ـخٕ .. حٓظؼخىص حرظٔخٓش ٗلظ٤ٜخ.. طظلًَخٕ

طظٌت .. ٔض ؿٞح١ٍؿِ. ُٔخًح ٫ طؤط٢ ا٤ُ٘خ؟ :هيٓظٚ ٢ُ ٛخٓٔشً .. هٜٞس

كِٔخًح .. هخٍ ٢ُ ٛخكزي رؤٗي طـ٤ي ح٬ٌُّ: ٝحِٛض كي٣ؼٜخ.. ػ٠ِ هـ٢ِ

أٗظَ ك٢ .. َٛ أ٫ٜٓٔخ ٖٓ ؿي٣ي.. ك٢ ػ٤٘٤ٜخ ك٤َس. ٫ طظٌِْ ٓؼ٢؟

طظـ٤َ  ..أ٣ي٣ْٜ طَطلغ ُظ٘ولٞ.. ٣٘ظَٕٝ ا٢َُّ ٓزظ٤ٖٔٔ.. ح٫طـخٙ ح٥هَ

أٗؼَ أكيْٛ ٤َٗحٗخً .. كَٜ ر٤٘٘خ حُظ٬ّ ح١ٌُ ٣يحْٛ حٌُٔخٕ.. ٬ُٓٓلْٜ

 .أٓخّ رخد حٌُٜق

ٝؿيص ًٞػ٢ .. رو٤ض ُٜٗق حُٔٔخكش.. حطٌؤص رٌٞػٜخ ػ٠ِ كو١ٌ    

حٗظؼِض ك٠ٔ .. ٫ٓٔض رَ٘س ٓخػي١ رَ٘طٜخ.. ٣وظَد ٤ُظٌت ػ٠ِ ًحطٚ

أٓٔغ .. أؿ٠ٔض ػ٢٘٤.. ط٘يكغ أٛخرؼ٢ ُظظِٔن ًٍحَػٜخ.. ح٬ٌُّ ريحه٢ِ

ََ أٛخرؼ٢ ُْ أ.. ٫٬ٗص ريحه٢ِ.. ٣ٍلخً طٔوَ ٓٔخ٢ٓ ػي أٍٟ ؿ٤

 : طلًَض ٗلظ٢.. ٍحثلش ارطٜخ ط٘زؼغ ر٘يس..  طظِْٔ ًظلٜخ

ُْ أػَف إٔ طلظلض ٓ٘خػ١َ .. ػٖ كز٤زش.. أرلغ ػٖ أ٢ٓ ٌٓ٘ ك٤ٖ -

.. ٛٞطي.. طِي ح٫رظٔخٓش حُظ٢ طيُو٤ٜ٘خ ري٫ٍ.. ٌُٜ٘خ ٗظَحطي.. ُـ٤َٛٔخ

خءحطي ا٣ٔ.. أه٠٘ أ٫ طـي١ ٓخ طزلؼ٤ٖ ػ٘ٚ ُي١.. كٔخًح ط٣َي٣ٖ ٢٘ٓ؟

ٝأؿي٢ٗ َٓطزٌخً أٓخّ ًُي حُ٘خد ح١ٌُ .. طلَى ح٧ٓجِش حٌُخٓ٘ش ٌٓ٘ ٤ٖ٘ٓ

 .ٛٔضُّ ه٬٤ِ. ٫ٝ أػِْ ا٠ُ أ٣ٖ طوٞى٢٘٘٣؟.. ٣َحكوي

 :ٓٔؼض ْٛٔ  ٛٞطٜخ   

أٓخ .. أٗخ ٫ أ٣ٍي ؿ٤َ ٓؼَكش ٓخ طلض ًٞٓش حُ٘ؼَ..أٗض ٖٓ ط٬كو٢٘ -

٢٘ ا٠ُ ى٣خٍٗخ ٣َحكو.. ك٬ ٣ٌْٛذ ػوِي رؼ٤يحً ، ًُي حُُٞي كٜٞ حر٢٘

 !. ُظط٤َٜٙ

حُِٗوض ٍحثلش ػلٖ ( ُرخٜٗخ)ك٤ٖ ًخٗض أٛخرؼ٢ طظلْٔ ػ٘ذ  

حٛظِص .. حٍطلؼض أٛخرؼ٢ ػ٠ِ رَ٘طٜخ ُظٜطيّ رؼي١ٍ ٟخَٓ.. ٓلزذ
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!.  ِٓ٘ظو٢ ..  ٫ أكظَٔ ُْٔ أٛخرؼي.. طٞهق ه٬٤ًِ : ٓخهخٛخ ٢ٛٝ طوٍٞ

 :     ٍىىص 

  ه٬٤ًِ    حرظؼيص ..  ًل٢   َٓلزض !.  ِٓ٘ظو٢   رؤٗ٘خ   ٓظَٟ !.  ِٓ٘ظو٢؟   أ٣ٖ   -

  كخٍؿش   ك٘خؿ٤ٖ   كِٔض   ػْ ..  كلٞحٛخ   أكْٜ   ُْ   رٌِٔخص   طْٜٔ   ٢ٛٝ ..  ُظٔظو٤ْ 

  .  ٠ٓٝض 

ًخٕ  ..  هزَ   ١ً   ٖٓ   حٓظ٘٘وٜخ   ُْ   ٌُس ..  ٣٘و٢َٗ  رٌٗذ   ٗؼَص   ح٤ُِِش   ك٢ طِي

؟   أػـزٜخ   ٓخًح :  ٓئحٍ ٣ل٢َٗ٤   .  رؼ٤يحً    ٣ؤه٢ٌٗ   ىٝٓخً    حُّ٘ٞ   ٌُ٘ٚ .  ك٢َّ

ك٢ حُزيء ظ٘٘ظٚ كَ٘س .. ٣ِكق ػ٠ِ ٓخه٢.. أكٔٔض ر٢ٌ٘ء أ٣و٢٘٠ 

أٌٓٔض .. ُْ طٌٖ كَ٘س.. طٔٔي رؤٛخرغ ٣ي١.. حُظ٬ّ  ط٬ْٓ كو١ٌ

ُْ ٍأٓخً أهَعَ .. رلؼض ػٖ حُٞؿٚ.. رٜخ .. ػي٤٣ٜخ ..ًظٔض ٜٗوظ٢ ٝأٗخ أطِٔ

شً رلـْ ٗٞحس  َٔ  ..طؼزغ ر٘ؼَ ٝؿ٢ٜ.. طٔيىص ؿٞح١ٍ.. حُظََٔكـِـَــ

كو٢ أُٜغ .. ُْ أػي أطلٌْ رٜخ.. أٛخرؼ٢ ًٔخ ُٞ ًخٗض ٤ُٔض أٛخرؼ٢

س ؿخثَس.. أ٬ٟػٜخ.. أػي كوَحص ظَٜٛخ ..رٔظخرؼظٜخ ََّ طلظٜخ روخ٣خ .. ُٓ

أَٓظ٘٘ن ٍحثلش .. طلظُق كو٣ٌٜخ.. طٔظي كظ٠ ػخٗظٜخ.. ؿَٝف أٓلَ حُزطٖ

َُ ح٬ٌُّ ريحه٢ِ.. رطٜخٗلخًس ٫ طُ٘زُٚ ٍحثلشَ ا َُ َٓؿ أكخٍٝ .. ٣ؼظٔ

ً .. حُظلٌْ حٍطـلض ر٤ٖ .. ٌُٜ٘خ  ُٔخ٢ٗ طظلٍَ ُظظَِٔ حُلَٝف ٛٔٔخ

ـؼخً .. طيكُغ رٌٍحػ٢ ك٢ حُٜٞحء.. ٣زلُغ ًلٜخ ػٖ ك٢ٔ.. ٣ي١ أُىحى ط٘زُـّ

ٍَ ٛٞطخً .. رٜخ َُّ رخطـخٙ أهيح٢ٓ ىٕٝ إٔ طُِٜي َٔ َُ رظ٬ّ ٜٓـٍٞ .. ط٘ أٗؼ

   .٠ ٛي١ٌٍٓ٘ ُٖٓ ٣ظَرغ ػِ

                                         *  * * 

 
  ٤ًق   ٗل٢ٔ   أٓؤٍ ..  ط٘ل٤ٌٙ   َػـِـ٢ََّ    ٓخ   ٝط٘ل٤ٌ   حُٔ٘خػَ   ٛيم   ر٤ٖ   أطؤٍؿقُ       

  طِي   أطًٌَ ..  ٍحثلظٜخ   ك٢   ػخُوخً    ح٤ُِِش   طِي   ه٤٠ض .  ٜٓ٘طخُىٛٔخ؟ 

  .  طِزٔظ٢٘   ٍحثلش ..  أٛخرؼ٢   أطؤَٓ ..  يٝػٜخك   ك٢   أٗي ..  ح٧كخ٤ْٓ 

رشً    ػ٤ٜٞٗخ   أٍٟ   حُٜزخف   ك٢ َّٞ   ٢ٛ ..  كٜٔخ   ح٫رظٔخٓخصُ    طلظقُ  ..  ٗل١ٞ   ٜٓ

  طؼخٝى ..  حٓظِوخءً    ٣٘زغ   ٫   حُ٘خد   ًُي ..  ًٍزظ٤ٜخ   ٓلظ٠٘شً    ُح٣ٝظٜخ   ك٢   ٛ٘خى 

ً    ٣يٙ   ؿؼيٕ   ٓي ..  كٜٔخ   ٜٗق   ٖٓ   رخرظٔخٓش    :  ر٘ؼ١َ   ٌٓٔٔخ

  . ٌٛح؟   ر٘لٔي   ٛ٘ؼض   ٓظ٠  - 
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  ُٞ   ًٔخ   ٠ٜٗضُ  ..  ٛـ٤َس   ٟــلخثَ   ػيس ٧ؿُيٙ    ٗؼ١َ   رؤ١َحف   أٌٓٔضُ    

ُْٔ   ُُيؿض    أرظِغُ    أٗخ   ر٤٘ٔخ .. ط٠لي  ٓخه٤ٜخ   ر٤ٖ   ٝؿَٜٜخ   أهلض ..  ك٤ش   ر

ً    ُٔض   أ٢ٗ   حُـيحثَ   طِي   ٢ُ   أًيص ..  ك٘وخً    ً٘ض ..  حُٜٔض    . رٔخ ًخٕ  ٝحٛٔخ

َُ ك٤ٔخ ١ٞ٘٣ حُ٘وخّ كؼَِٚ    : هخٍ ٢ُ.. ٓؤُظٚ ػٖ هطٞط٘خ حُوخىٓش.. أكٌ

٠ُْ٘ .. ٓ٘وَؽ ٖٓ ٛ٘خ ٣ٞٓخً ٝك٢ ػَٝ حُط٣َن ٣ٌٔ٘٘خ ط٘ل٤ٌ ًُي

ر٤٘٘خ : هخٍ ٢ُ.. رلض ُٚ رَك٢٠ ُِلٌَس. ح٣ُِٔي ك٢ ٣َ١و٘خ ا٠ُ ٌٓش

  ٓظظِِي   حُظ٢   ًٗٞد   أ٤ٔٗض ..  ػ٘ٚ   طزلغُ    ٓخ   ا٠ُ   ٣ِٞٛي   ُٝي١ ٓخ. .ػٜي

  ٍَ   .  ٓ٘ظظخً    طل١َ٤ٌ   ًخٕ !.  ك٤ي   طظلٌُْ    هخىػش   ِٗٝس   طظَى   ك٬ ..  ػَٔى   ١ٞح

َٓٗخ ريٝحر٘خ ك٢ ٝحى١ حُـ٤َ رخطـخٙ حُـَد ٓ٘لي٣ٍٖ ٓغ ٓـَٟ ٤ٓخٙ   

 .١ِزض طِي حُوَػخء إٔ أكِٜٔخ هِل٢.. ٤َُٜٗ

ٌٍ .. طزؼؼَ ح٣َُخُف ٤ٓخَٛٚ ك٢ حُٜٞحء.. ٜٓذ ػ٤ٔن ٫ طــَُٟ ٜٗخ٣ظٚ  ؿزخ

َٖ .. رؼ٤يس طـط٤ٜخ ؿ٬ُش ٍه٤وش ٖٓ ٓلذ ٛخرطش ٌِٓض ر٘خ حُط٣َُن ٤ٔ٣

ً ًخٕ هِز٢ .. ٬ٍٗ ٣ٞ١َ .. أٗظَ طلظ٢ ٧ٍٟ ؿَكخً ٓل٤وخً .. ٣ولن هٞكخ

ٓؼِو٤ٖ ػ٠ِ ٣َ١ن ٛو١َ .. ٝكٞه٘خ ؿٌَٝف أهَٟ ط٬ْٓ حُٔٔخء

 .٤ِّٟن

ـ٤ٜخ طلَض   ..٣ظزؼٚ حُ٘وخّ ٝؿؼيٕ.. ٣ظويٓ٘خ ًُي حُ٘خد    طُيهَ ًلــَـّ

ح٣َُخف حُوخىٓش ٖٓ أكن .. أٗٔظ٢٘ أٛخرُؼٜخ طِي حُـَٝف.. ٍىحث٢ حُـِي١

طـظخك٢٘ .. طِلق ٍهزظ٢ كَحٍس أٗلخٜٓخ.. رَحثلظٜخحُٔلذ طِٔؽ ٍحثلظ٢ 

حًظل٤ض .. كخُٝض إٔ حُظلض كظ٠ طظٌٖٔ أٛخرؼ٢.. حَُؿزش ر٬ٔٓٔظٜخ

طوِِض أٛخرُؼٜخ .. رٟٞغ ًل٢ ػ٠ِ ًلٜخ حُظ٢ ًخٗض طوَرٖ كو١ٌ

  :ٛٔٔض ٢ُ.. ًٍحػٜخ.. أطلْٔ رَ٘س أٛخرؼٜخ.. أٛخرؼ٢

ُِّ    حُـزَ   ٌٛح   أٓلَ   ك٢  -    .  ٗلظَم   إٔ   َػـِـ٢ََّ    ٣ؼ

  .  ػ٘و٢   أ١ُٞ   ٝأٗخ   ى٫ٍ   ُٜخ ك٢   كوِض

 -   َْ   ٗلظَم؟   إٔ   ػ٤ِ٘خ ُِٝ

  . حُلَحم   ٝطٜ٘غَ    حُِوخء   طٜ٘غَ    إٔ ..  حُطَم   كٌٔش  - 

  . ٌٓش   ا٠ُ   ٓؼ٢   ٓؤهطلــُـي  - 

  . حٌُؼزش   ٗلؾ  - 

  . ٗلؾ   ٗؼْ  - 
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  . ٝحر٢٘  - 

  . ٓؼ٘خ   ٝحر٘ي  - 

  . ر٘خ؟   طلؼِٚ   ٝٓخ   حُطَم   ػ٠ِ   ك٤ِش   أٌٛٙ  - 

  . ط٣َي٣ٖ   ًٔخ  - 

  . ى٣خ١ٍ   ا٠ُ   ٝطؼ٤ي٢ٗ  - 

َٕ    رؤ٢ٗ   ٗؼَص ..  هِز٢   أىٓض   ًِٔخطٜخ   أكيػٜخ   إٔ   َػـِـ٢ََّ    ٝإٔ ..  اكٔخّ   ىٝ

  .  ٌٛٙ   هٔخٍطٚ   حُ٘وخّ   ٝٓؤػٞٝ ..  رخُلو٤وش 

  !. رَٔ   ٓؤكيػــُـي  - 

  . ؟   َٓ   أ١ََّ   - 

  . ى٣خٍى   ا٠ُ   أػ٤َيى   ُٖ  - 

  . ًَٜ   ٍؿَ   ٖٓ   ٓظِٝؿش   ٢ٌُ٘  - 

  . حُِٝحؽ   أػ٢٘   ٫  - 

  . ٌٓش   ك٢   طظ٢ًَ٘   إٔ   ط١ٞ٘   اًحً   - 

ًُي  -  شً    ٛ٘خى   ٓ٘ظَ َٓ   !. ػزيحً    ٝحرَ٘ي ..  أَ

  . طز٤ؼٞٗ٘خ؟  - 

  !. حَُٔ   ػَكض   ح٥ٕ  - 

  . رٌُي؟   أٗض   ٝط٠َٟ  - 

  !. ؿٞحىٙ   ػ٠ِ   حَُحًذ   ٍك٤وُ٘خ   ١ٞ٘٣   ٓخ   ٌٛح  - 

  . ٝأٗض؟  - 

  !. ١خػظٚ   ػ٠ِ   ٓـزَ  - 

  . ١خػظٚ   ػ٠ِ   ٣ـزَى   ٝٓخ  - 

ُٜٔخ   ٣طٍٞ   كٌخ٣ش    -    . أكٌٍى   أٗخ   ٝٛخ   ..  ٛٔ

ـذٌ    ٛٔضٌ    ١ٞحٗخ        ٢ٓٝ   طٞؿِ٘خ ..  حُـَٝف   طِي   ٓلٞفُ    ٛزط٘خ     ..  ٝطَهــُـّ

  ُهِهش   ٟٟٞخء ..  ح٣َُق   ٓـخ١ٍ ػزَٗخ  ..  ح٧ٍٝحم   ًؼ٤لش   أٗـخٍ 

.. أٓلَ حُٔـَٟ  ٓخء   ٓـَٟ   ػ٘ي   طٞهل٘خ ..  ٓو٤ق   ٛٔض..    حُؼٜخك٤َ 

  :  حَُٔأس   طِي   هخُض 

  . ٛ٘خ   ٣لظَمُ    كط٣َو٘خ .. ٕ ح٥   ٗٞىػٌْ  - 

ٜشً       :  هخٍ   ػْ ..  ا٢َُّ    ٗظَ   ح١ٌُ ..  ُِ٘وخّ   كي٣ؼَٜخ   ٓٞؿِّ
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ًٍَ؟   ٍأ١ُ    ٝٓخ  -  ْٞ   . َؿــ

  ًحًَط٢   حٓظؼخىص   ُٔخًح   أى١ٍ   ٫ ..  حهظزخٍ   أٓخّ   رؤ٢ٗ   ُلظظٜخ   ٗؼَصُ     

  ٣ّٝٞ ..  حُ٘خّ   ػخٓش   أٛٞحص   أ٢ًَّٗ    ُظْٜ ..  حُٔؼِْ   ٓوظَ   ٤ُّٞ   ٍٛٞحً  

َُ    حهظخى٢ٗ   .  حُظِٔش   هخع   ا٠ُ   ح٩ٓخّ   ػٌٔ

  ك٤٘خ   ٤َُٜم ..  ٓلخ٣يحً    ٝهق   ح١ٌُ   ؿؼيٕ   ا٠ُ   حُ٘وخّ   حُظلض   ك٤ٜ٘خ     

  :  حَُٔأس   ا٠ُ   حُـخٟزش   ًِٔخطٚ   ٣ٞؿٚ   ٝٛٞ   ٤ٓلٚ   ٓـَىحً  

ـٚ   ر٤ض   ا٠ُ   ؼ٘خٓ   ٓظٌٞٗخٕ  -    !. ٝحر٘ي   أٗض   حُلَحّ   حُِــَـّ

  :  ٓزظٔٔش ..  حٟطَحد   ىٕٝ   حرٜ٘خ   ؿٞحٍٛخ   ٝا٠ُ   طوق    حُوَػخء ًخٗض 

 -   َْ   حُط٣َن   ٌُٖ ..  ٓؼٌْ   ٓ٘ؤط٢ ..  ٗوٌٌُْ   ُٖ .. ٤ٓلي ػ٤ِ٘خ   طَٜ٘ ُِٝ

ْٝ    رخُٔجٞٗش   ُٚ   ٗٔظؼي   ُْٝ ..  ٣ٞ١َ    . حًَُٔٞد   أَ

  ُـؼيٕ   ٬ًٓٚ   ٝؿٚ   ػْ .  حُـ٤ٔغ   ٣ٌل٢   ٓؼ٘خ   ٝٓخ ..  ؿ٤خىٗخ   ػ٠ِ   ٓ٘لِٔي  - 

  حَُٔأس   ٝحكَٔ   ٝػخهٜٔخ   حكٌْ   ؿؼيٕ   ٣خ   ٤ٛخ :  ؿٔيٙ   ا٠ُ   ٤ٓلٚ   ٣ؼ٤يَ    إٔ   ىٕٝ 

 !.  هِل٢ 

حٍطلغ ٛوٌذ . فً ذلك الٌوم كنا على وشك الحصول على أول صٌد

ْٝ ٟٞح١ٍَ طظؼخٍى.. ر٤ٖ ح٧ٗـخٍ حُٔل٤طش .. ك٢ حُزيء ظ٘٘ظٜخ ٣ٍخكخً أَ

طزؼٚ ػيس .. ٣َٓؼخ ٓخ ظَٜ ٍؿَ ر٘ؼَٙ حُٔٔظََٓ كخ٬ًٓ كَرش ٓٞىحء

ُٗؼٍْٞٛ حُط٣ِٞش ٖٛ ٖٓ .. ٗٔخء هَع.. ٍؿخٍ ٓ٘يكؼ٤ٖ ٗلٞٗخ رلَحرْٜ ٝ

ٝهق حُـ٤ُٔغ .. طًَ٘خ ك٢ حٌُٜق ٝٓخٍٝح ٓغ ػيى ٖٓ حُلظ٤خٕ رؼي ػَحى

.. تجمعنا نحمً بعَضنا.. كــُــلٌّ حابٌس أنفاَسه ..ٓٔخكش  ك٢ طللِ ػ٠ِ
ظننت .. أخذت إحداهن تفك وثاقٌهما.. انضمت المرأة وابنها إلٌهم

لكنهم أخذوا .. وأن كــُــالً منا سٌمضً إلى حال سبٌله.. األمر انتهى
إنهم : صرخ النخاس فٌنا.. ٌسحبونها خلؾ األشجار.. بؤخطمة دوابنا

  فً اندفعنا ..  أنفسنا   عن   الدفاع   حاولنا !.  شًء كــُــلِّ    وننا منٌجرد
ً    األرض   على   هوٌت ..  متكافبة   ؼٌر   معركة  ًَّ    مؽشٌا   نساء   عدة ..  عل
ً    أمطرننً   بعصٌهن    .  الوعً   عن   ؼبت ..  ضربا

على  رأٌت وجهً المتورم.. صحوت فلم أجد أحداً حولً        
استعنت .. تحاملت على نفسً.. ؼسلت تلك الدماء.. صفحة الماء

نظرت .. تحسست دراهمً.. بؤوراق الشجر على تضمٌد جراحً
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.. خرٌُر الماء موحش.. قطرات دم على بعض الحصى.. حولً
ًَّ    أدخلت ..  جلست على صخرة.. أصواُت طٌور تزٌد من وحدتً   قدَم

..  السماء   تعتلً   الشمس ..  حولً   ٌحّومُ    ُمــرٌّ    وَؼبنٌ    عجزٌ  ..  الماء   بٌن 
  فً .. تصطؾ حولً أفرعها تؽطً السماء    الضخمة   األشجار   جذوعُ  
  .  عالٌة   جبالٌ    تحاصُرنً   اتجاه   كــُــلّ  

 
أحدهما ٌعبر .. توقفُت وحٌداً أماَم مسلَكٌن.. أبحث  عن طرٌق     

الروث فً كــُــّل .. آلخر ٌعود بً من حٌث أتٌت وا.. المٌاَه المنسابة
ً .. على أطراؾ مجرى الماء.. مكان .. على الحصى الصاعد ارتفاعا

ورؼم كــُــّل ذلك ٌالمسنً .. صفٌُر رٌاح.. زقزقة ال تهدأ ..خرٌر الماء

 . ٌسكن حواسً.. الصمت
صعد بً .. اخترت أن أستمر فً الطرٌق عبرت مجرى الماء  

بدأت الشمس .. ارتفعت بً كثٌراً ، الطرٌق عبر سفوح وشعاب ثم جبال
صفٌُر .. أصواٌت وضحكات متقطعة..سرت نحو هدٌر شالل.. تدنو

صبٌان وصباٌا ٌؽمرهم .. بركة واسعة.. شالل مٌاه.. رٌح متكررة
.. حننً َرهبة الظهور علٌهم ُعراةتط.. أتلصص.. اقتربت منهم.. الماء

ًَّ دوَن اكتراث.. خرجت أسٌُر بمحاذاة المكان ٌتالحقون .. نظروا إل
فاجؤنً أحُدهم ٌدعونً .. لٌرتفَع صَخُبهم.. فوق الصخور عراة

خرجوا جمٌعاً ٌساعدوننً على خلَع .. وقفت متردداً .. لمشاركتهم
.. ً ما بٌن فخذيبكفً أخف.. حاولت إبقاَء مبزري لم أفلح.. جلودي

ً .. قذفوا بً وسط الِبــْركة   ٌدي   رفعت ..  ارتفعت أصواُتهم عالٌا
..  منها   القلٌلَ    إال   أفهم   لم ..  طابرة   كلمات   تبادلوا ..  الجمٌع   تضاحك..  
  :  أحدهم   حدثت ..  الطوٌلة   بشعورهم   الجمٌع ..  حولً   ما   أتؤمل 
  .  تساعدوننً؟   هل ..  البالد   هذه   عن   ؼرٌبٌ    أنا  - 
  !.  ؼرٌب  - 

.. أنقل ناظَري فً َمن حولً.. كررت نطق كلماتً مستجدٌا           
تخٌلتها .. ؼرٌب ..ؼرٌب.. سرٌعاً ما أصابتهم عدوى نطق الكلمة

..  تؤملت قاماتهم الرشٌقة.. أخذوا ٌؽادرون الماء.. أصوات دجاج
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الصباٌا .. نسجوا من األؼصان مآزَرهم.. شٌاَءهمالصبٌان ال ٌؽطون أ
ـْــَن حول   .  رقٌقة   أوراقاً  صدورهن العارٌة    لففـ

ً    ٌجمعون   أخذوا ..  ؼٌري   الماء   وسط ٌبَق    لم       ..  مزهرة   أؼصانا
ًَّ    قذفوا .  الطوٌلة   شعورهم   على   بوضعها   الصبٌان   ٌبتهج ..  ٌظفرونها    إل
ـفوا ..  بَصَخبهم   مَضوا ..  مظفور   بإكلٌل    .  هدٌر الشالل   َخلــَـّ

 
ارتفعت أصواٌت .. فجؤًة تعالت همهماٌت ودحرجة أحجار         

ًّ .. حادة ظننتها .. ما لبثت أن تساقطت على البركة مجموعة من الحص
رة جلسوا فً داب.. لٌعلن قطٌٌع من القرود حصاَر البركة.. دعابًة منهم

ؼطسُت حتى .. تذكرت ما سمعته عن طبابعها.. واسعة ٌتؤملوننً
حركاتها الرشٌقة .. عراك بعضها.. أرقــُــُب تحركاتها.. رقبتً مستكٌناً 

ً .. بٌن أفرع األشجار والقفز على الصخور .. قطفها ثماراً وأؼصانا
َعْت على َحَواؾ الماء تشرب .. البحث عن قْمــل فً شعر صؽارها تجمَّ

ًَّ  تنظر عٌون بعضها مصوبة .. ٌطارد آخر.. ارتفَع صراخ أحدها.. إل
أو أنهم .. فكرت لو لم تنصرؾ.. شعرت برؼبتً فً التبول.. نحوي

.. لم أكمل تخٌالتً حٌن صرخ أحداها مبتعدا.. ٌدخلون الماء لمداعبتً
 .لٌتبعه أفراد القطٌع

 
ت بعَض قطف.. سرت عارٌاً إال من إكلٌل الزهر.. ؼسلت مالبسً     

الشمس من شفة .. األؼصان وحاولت نظَمها حول خصري مثلهم
عمود دخان ٌتصاعد من قمةٍ .. أسٌر فً مرتفعات.. قوسها األخٌر

اقتربت من .. خفت من اختفاء الشمس وأنا أسٌُر دون هدى.. مقابلة
.. رأٌُت أشخاصاً شبَه ُعراةٍ .. أسرعُت الخـُـطــَــى.. مصدر الدخان

ً بؤؼصان خصريصعدت نحَوهم مم نساء ٌقفن خلفهم شبه .. سكا
كــُــلُّ .. توقفت ..تملكنً الخوُؾ لرإٌة هراوات وفإوس.. عارٌات

  :رفعُت ٌدي.. الرجال ٌشبهوننً بشعرهم الطوٌل
  . علٌكم   سالمٌ   - 
  .  علٌكم   سالمٌ   - 
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ًَّ    رد   .  الخوؾ   بعضُ    سكننً ..  أحدهم  َعـلـَ
  . طرٌقً   ضللتُ    لقد  - 

ًَّ    أشار ..  تضاعفت   أن   أعداُدهم   لبثت   ما ..  بعضهم   إلى   التفتوا   رجلٌ    َعـلـَ
  :  نحوي   تقدمَ  لبثت أن  ما ..  بالتوقؾ   أشٌبُ  
  . حاجتــُــك؟   ما  - 
  . الكعبة   إلى   سبٌل   عابرُ    فؤنا ..  بٌَنــكم   آويَ    أن  - 

  .  بالهدوء   علٌهم   مشٌراً    الرجلُ    ذلك   إلٌهم   التفت ..  همُسهم   ارتفع
ةَ    لكن  -    !. ُهنا   من   تُمـــرُّ    ال   مكةَ    َمَحجَّ
  . الطرٌق   ضللت   لقد  - 
  . أنت؟   أٌن   من  - 
ـْـَعــاء   من  -    !. َصــن

  ال   بؤن   خلفه   وفإوسهم   بهراواتهم   ٌقفون   واكان   َمن   إلى   كلماته   وجه   حٌنها
  أشار ..  أصواُتهم   ارتفعت ..  ابتسامات   مالمحهم   على   ارتسمت ..  بؤس 
  ًَّ   .  أتبعه   بؤن   األشٌبُ    ذلك   َعـلـَ

سرت وسط عشٌرة تسكن .. مرتفٌع صخري تملإه ثقوٌب كثٌرة       
ٌتمدد داخل الجبل .. فوهة كهؾ كبٌرتبعته دخلنا .. كهوؾ الجبال

أماكن .. مهاجع كثٌرة.. وٌتفرع إلى سرادٌب صاعدة وأخرى هابطة
صعد بً كهؾ .. وأخرى لقطعان الماعز والدواب.. لتخزٌن الحبوب

  .  رأٌت من فتحته الشمَس تهوي بعٌداً 
 

انفرد ذلك األشٌب ..جلس حولً عدٌد من النساء والرجال بؤطفالهم    
معرفَته بالبلدان، ٌعمُل فً خدمة شٌخهم الموالً ألحد أبمة ٌستعرض 
أما الٌوَم فٌعٌُش بٌن عشٌرته .. كان ذلك منذ ثالثٌن سنة.. َصــنـْـَعــاء

ه .. فً هذه الجبال كما ٌحبها فلكل قبٌلة شٌُخها ومنجُمها الذي ٌُمـــدُّ
 .بالتنبإات وطوالع النجوم

م هداٌاهم ومن ضمن ما ٌهدونه حدثنً أن المشاٌَخ ٌتلقون من رعاٌاه 
لٌصبحوا ضمن أمالك الشٌخ الذي .. بعُض أوالدهم من بنات وصبٌان

 .وٌبٌع أَْو ٌهدي من ٌرٌد.. ٌستخدُم َمن ٌرٌد منهم
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ٌتحلقون حول ناَر مشتعلة أمام ساحة .. سرٌعاً ما حل المساء     

 ٌؽنً حولها.. ٌلقون علٌها حطبا لتتصاعد ألسنتها نار.. الكهوؾ
ما لبث أن ارتفع دوُي دقات .. الرجاُل والنساء بصؽارهم وكالبهم

تسافر أصواُتها لتعود صداها من .. دب دبببب دب دبببب.. الطبول
 ً ًَ من دقات جدٌدة.. الظالم أضعافا ٌهتز الرجال .. ٌتماَهى الصدى لٌؤت

ظهوٌر ، ٌؽنون بكلمات ال أفهمها.. والنساء فً دابرة حول النار
ه.. وصدور عارٌة .. تتصاعد روابُح الشواء.. والبعض كما ولدته أُمُّ

افترشوا األرَض ٌؤكلون ما بٌن أٌدٌهم .. اقترب الرقص من نصؾ اللٌل
ـهُب إلى َجْمر.. خبت الناُر قلٌالً قلٌالً .. من شواء لحم .. تحول اللــَـّ

 . تفرق الجمٌع.. مالمُحهم منتشٌة
 

تسبقنا فتاتان .. خرٌةصعد بً األشٌب وسط صخب السرادٌب الص   
ً .. بمشاعل النار ال .. سقٌؾ منحوٌت بشكل مقعر.. أشار بؤن أتمدَد عارٌا

ؼــُـطٌت األرُض .. زالت ضرباُت الفإوس طرٌة على الجدران

ًَّ .. وجلود الماعز ..بصوؾ الؽنم ركعت إحدى الفتاتٌن عند قدَم

.. ًركبت.. تتسلق أصابُعها عضالِت ساقً.. تدلكهما بسمن الماعز

 ابٌنما األخرى تؽمس أصابعه ..أشارت بؤن أنكفا على بطنً.. فخذي

.. تالمس أصابَع قدَمٌها، تتحرك .. أصابُع كفً ترتعش.. بجلده األشٌب
أشُعــُر .. أشعلت َشهوة الحدٌث لَديَّ .. فخَذٌها، إلٌتها الملتصقة بكعبٌها

 ً   .  تزبدان  وشفتً بفمً ٌمتلا كالما

 
أدركت قدرتها .. وأصابعها تجوس أسفَل ظهري.. ساد ظالم مبهم     

َوبدأت دموعً .. تسلقت أصابُعها أضالعً.. على إنعاش حواسً
تتركانً .. لماذا ٌارب أمً لماذا ٌا إله معلمً: تنهاُل وصوتً ٌنتحب

أألنً لم أجد أحَدكما أَْو أنتما .. أَّي شقاء تحٌكاه؟ ..فً قفار العذاب

 ً متى ٌظهُر .. هل البحُث ردٌٌؾ للشقاء؟.. ؟أم أنً ضللت الطرٌقَ .. معا
ً .. متى أشعر به؟.. منقذي؟ والجوع .. متى ٌصنُع من العذاب نعٌما
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 ً والتعاسة  ..والحزن فرحاً .. واأللم عافٌة.. والنقص اكتفاءً .. شبعا

ًَّ    أٌُردُّ  ..  عنه؟   أٌسمُعنً من أبحث.. سعادة؟   هذا ..  ؼٌابه   ٌشقٌنً   من   عل
  صراع   أحمل   أنا   هذا ..  ؼدي   ما   أعرؾ   وال ..  أنا   أٌن   أعرؾُ    ال   أنا 
  .  ُبـــإسً؟   سٌنتهً   ومتى ..  مخلصً؟   ٌا   ألقاك   فؤٌن ..  وجودي 

هو .. على رسلك ٌا َمن تشكو إهماَل ربك: سمعُت صوَت األشٌب 
وال .. بَشهقة وال تنفست.. ولوال عناٌته بك ما نطقت.. حولك وداخلك
وأنا .. الشكوى على الصاحب حجامة.. أَيَّ شقاء تعنً؟.. نبض لك قلب

قُل " ثم ترنم بـ   .!ال توؼُل فً الُجحود واإلنكار.. لك مستمع وناصح

هللا إن هللا  ةٌا عبادي الذٌن أسرفوا على أنفسهم ال تقنطوا من رحم
 "ٌؽفر الذنوب جمٌعاً إنه هو الؽفور الرحٌم

 
 

    خراْ

 
َض ًُي ح٤ٗ٧ذ َٔ ُْ أَْكــِي ُٚ .. أهٌ ك٢ٔ ٣َٔى ٗوخء حُط٣َن، َٛ

ك٤ٌض حُٞؿٚ ح٥هَ ..  ٓلخُٝظِ٘خ حهظطخَف طِي حَُٔأس حُوَػخء

هِض ُٚ كو٢ إٔ ؿٔخػش ر٤ْٜ٘ ٗٔخء ىٕٝ ٗؼَ َٟرٞٗخ ..ُلٌخ٣ظ٘خ

  :حٍطلغ ٛٞطُٚ.. ٝرؼي ًُي كويص ٍك٤و٢ ٓل١َ.. ِٝٓزٞٗخ

ػخً    ٗٔخءً    أطؼ٢٘  -  َْ ػخً؟ ..  هُ َْ   !. هُ

ع   ٗؼْ  -  َْ   .  هُ

ـٚ   طَٟ إ   أ٫ ..  ػ٘ي١   كخؿظي  -    !. طـلُيٙ؟   ٝأٗض   ٣َػخى   حُِــَـّ

  ح٬ٌُّ   ٍؿزش ..    ٧ٛخرؼ٢   ىفءِ    ػٖ ..  طٞح٢٘٤ٓ  أٛخرغ   ػٖ   أرَلغُ  ٛٔضُّ   

َّ    ٛٔض   ..  ٗــَــ٠ـُـزَض  ُّ ٍؿْ ػٞحء رؼ٤يؿ٘خ٢ٗ ح.. ٢ٗء   ًــُــ ُٞ٘. 

ُص ػ٠ِ ْٛٔ ح٤ٗ٧ذ ٣٘خؿ٢ ٌٕٓٞ ح٠ُٞء ٣ظيكن ٖٓ كٞٛخص  ْٞ َٛل

٢٘ رخٓظوزخٍ ْٗٔ ٣ّٞ ؿي٣ي: حٌُٜق ُٜ ٓي ك٤ٖ طُو ََ .. ٣خ ا٢ُٜ ٓخ أً

ٓخً ا٠ُ ٢٘ٓ ػ١َٔ ْٞ ٌَُى رظوي٣ْ .. ٣ؼ٢٘ أٗي طلز٢٘.. ط٤٠ُق ٢ُ ٣ــَـ ٓؤٗ

ٍٍ ٤١زش ٍَ ك٢ ح٧ػٔخٍ كظ٠ أ٤ٍٟي.. أػٔخ ٗض ط٠ُغ ك٢ ٌٛح أ.. ُٖ أكظخ
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ى   رخثٔخً   ٍؿ٬ً    ٣َ١و٢ ََ َُ    ٍد   ٣خ ..  رخٌُِٔخص   أًظل٢َ    ُٖ ..  رويٓظٚ   ٧ٌٗ   أرظٜ

َٖ    إٔ   ػ٠ِ   طؼ٢َ٘٘٤   إٔ   ا٤ُي  ََف   رٔؼخىس   ٛي٣ظَي   أػ٤   .  طخّ   رَٟخ ..  ٝٓ

.. ٗزق كظخس.. هطغ ْٛٔ ٛٞطٚ ٟٞء ٝٝهغ أهيحّ ٖٓ أٓلَ حَُٔحى٣ذ

.. ٬ٓٓلٚ حُزخٓٔش.. ٠ ح٤ٗ٧ذ حُٔظٌت ػ٠ِ ؿيحٍ حٌُٜقٝهلض ط٘ظَ اُ

ْْ : ػْ ٗظَ ا٢َُّ .. ٓ٘ظزؼي: هخٍ ُٜخ ْٝ أٗي أ٣ٜخ حُٔظٌَٓ ُْ ط٘ــَـ ٜٗٞ !. ٣زي

ٍَ ؿِي.. ٣ظًٞؤ طزؼ٘خٛخ  ..ٝآهَ ٖٓ كَٝ حُٔخػِ حطوخَء حُزَى.. ٗخ٢ُ٘ٝ ٓجِ

ػٞحء ػؼِذ ٣ظَىى ٛيحٙ ٖٓ .. روخ٣خ ٗـّٞ ٓظلَهش.. ٛخرط٤ٖ ٗلٞ ح٧ٓلَ

ع.. ٍحثلش كطَذ ٓلظَم.. ُػٔن حُٞحى١ ْٝ ٍَ ..َ ْٔ َغ حُ٘ٔخُء .. روخ٣خ َؿ َّٔ ـَ طَ

ٍُ كٍٞ َؿل٘ش ه٘ز٤ش ٤ِٓجش رؼ٤ٜي كطخثَ .. أٝػ٤ش حُل٤ِذ.. ٝحَُؿخ

  أًَٔ حُـ٤ُٔغ ط٘خٍٝ.. أهٌص حُٔٔخُء طٌظُٔذ َُٜٞٗخ حُل٢٠.. حٌٍُس

  ٤ُِش ح٧ْٓ  كظخس   ػ٠ِ   أٗخٍ ..  ٓزظٔٔخً    كـَ   ػ٠ِ   ح٤ٗ٧ذُ    أؿ٢ِ٘ٔ ..  حُطؼخّ 

َٖٔٔ   أ١َحك٢ٝ   ٝؿ٢ٜ   ٝىٖٛ ..  ٗؼ١َ   ر٢٘ٔ    أؿٜخٗخً    ؿيُض ..  ىحكت   ر

  .  ر٢   حُـ٤ٔغ   ٬ٓٓقُ    طِِٜض ..  ٬ٓر٢ٔ   ُزٔض ..  ٍأ٢ٓ   كٞم   َِٓٛس 

٣َىى .. ٣وٌف ر٘ؼخٍس روٍٞ ػ٠ِ روخ٣خ َؿَٔ.. ٣ظِٞ  ح٤ٗ٧ُذ أىػ٤ظٚ   

طيٖٛ ..  حَٓأس طـِ ٗؼَ ٍإّٝ ػيى ٖٓ حُ٘ٔخء. .حُـ٤ُٔغ ٓخ ٣ظِٞ

ُْ ٖٓ أػخ٢ُ حُـزخٍ .. أ١َحكٜٖ رطزوش ٖٓ حًٌَُْ ٝحُيٖٛ رِؿض حُ٘ٔ

  .أًِٔض حُ٘ٔخء ط٣ِٖٞ أ١َحكٜٖ.. حَُ٘ه٤ش

ٌٕ .. حُ٘ٔخُء حُوَع ط٘خرُٚ ٓـٔٞػش ٗٔخء حٌُٜق حٌُز٤َ روَػٜٖ    ٗزخ

٣٘ٞح ٍإْٜٝٓ رؤؿٜخٕ حٍُِٛٞ طزؼ٘خ ػيى . .ٝٗٔخٌء ٣ٜطلزٖ ٛزخ٣خ، ُُ

ََ ٓ٘ليٍحص ٓظظخ٤ُش.. ًز٤َ ٖٓ حَُؿخٍ رَٓخكْٜ ٝىٝحرْٜ .. َٓٗخ ػز

.. ٣وُق ٤ُوَق حُـ٤ٔغُ .. ٣ظويّ حُـ٤َٔغ ١زٍٞ.. ه٢٤ِ ٖٓ حُٔٞح٢ٗ ٝحُزَ٘

 َٞ طِظلن ر٘خ  ٖٓ ًٜٞف حُـزخٍ ٗٔخٌء ك٤ِوخُص حَُإّٝ ٣ٜطلزٖ رؼ

ِظلن ر٘خ ٌٌٝٛح ١ٞحٍ حُط٣َن ٗوُق ُظوَُع حُطزٍٞ ك٤.. ر٘خطٜٖ ٝأر٘خثٜٖ

  .  هَع حَُإّٝ .. ح٣ُُِٔي ٖٓ حُ٘ٔخء حُٔو٠زخص حُٞؿٞٙ ٝح١٧َحف

حُظ٢ حٗظَ٘ص أًٞحُهٜخ ٝٓ٘خُُٜخ حُط٤٘٤ش ( ك٢ِ)أَٗك٘خ ػ٠ِ رِيس    

رٞس ٝحٓؼش ٍَ ٣َش ػ٠ِ  ـَ ٣لظ٠ُِٜ٘خ ٝحى٣خٕ ٣ِظو٤خٕ ٬ٌ٘٤ُ ٝحى٣خً  ..ٝحَُل

.. ٤َغ رخُظٞهقأَٓ ح٤ٗ٧ذ حُـٔ  .ًخٕ حُٞهض ػَٜحً .. ًز٤َحً ٓظـٜخً ؿَرخً 
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  ػ٠ِ   حٛطقَّ ٌٓخُٜٗخ ..ىهِ٘خ حُزِيس ٖٓ َٗه٤ٜخ.. ٤َُطلَغ هَُع حُطزٍٞ

  .  ؿٜخص   ػيس   ٖٓ   أرٞحم   أٛٞحصُ    ُظَطلغَ  ..  حُط٣َن   ؿخٗز٢َ 

  ٗزخرْٜ   طط٤َٜ   هز٤ِظْٜ   ٤ٓ٘خًٍٕٞ   رؤْٜٗ  حُط٣َن   أػ٘خءَ     ح٤ٗ٧ذُ    كيػ٢٘   

زخص حُٞؿٞٙ    حُ٘ٔخء   ِيط   ٝإٔ ..  ٝٗخرخطْٜ    حَُإّٝ ٖٛ    ك٤ِوخص .. حُٔو٠َّ

  .  رظط٤َْٜٛ   ُِلَف   حُ٘خّ   ٣ظـٔغ   ٖٓ   أٜٓخص 

                                              *** 

  

ُْ  ٝٓخكخطٜخ  ..  حَُإّٝ   رل٤ِوخصِ    طُؼؾُّ    حُزِيس   ٗٞحٍع   رخُٔٞح٢ٗ   طِىِك

ُٝ    ٓظ٘ٞػش   ِٝٓغ   حُطؼخّ   ٝكزٞد  ََ َّ    ك٢   طؼ   حُزخػش   أٛٞحص ..  ٌٓخٕ   ًــُــ

     ٬ٓٓق ..  ٝأُٞحٕ   ٍٝحثق ..  حُٔخٍس   َٛوذ   ٓغ   طوظ٢ِ 

حٛطلز٢َ٘ ح٤ٗ٧ُذ ٓؼٚ ا٠ُ .. طُٞع حُـ٤ُٔغ ػ٠ِ أًٞحم ٝٓ٘خٍُ حُو٣َش

أًٞحم ىهِ٘خ ٓٔخكشً ٝحٓؼش حٗظَ٘ص ػ٤ِٜخ ٛلٞف .. ٍِٓ٘ ٤ٗن حُوز٤ِش

ٍُ ك٢ُٞ.. ٍِٗ ح٤ٗ٧ُذ ك٢ اكيحٛخ.. حُوٖ ٌَ .. ُْ أًٖ أػ٢ ٓخ ٣يٝ ٍؿ

ُْ  ر٤ٖ ٛل٢ ٍؿخٍ   حٗي :  ح٤ٗ٧ذ   ٢ُ   هخٍ.. ٫ ٣وظِق ػٖٔ كُٞٚ.. ٣ـِ

  َػـِـ٢ََّ    أٗخٍ .. ٛخٓظ٤ٖ  كُٞٚ   ٣ـِٕٔٞ   ٖٓ   ا٢َُّ    ٗظَ .  كخُظي ٤ُ٘و٘خ 

  :  ح٤ُ٘ن   هخٍ ..  أطويّ   رؤٕ   ح٤ٗ٧ذ 

  . كخؿظُي؟   ٓخ  - 

ـخرظٚ ٗل١ٞ   أٗخٍ ..  أطِؼؼْ   ح٤ٗ٧ذ   ٍآ٢ٗ   ك٤ٖ   : ٝهخٍ.. حُٜٞحء   ك٢   رٔزَـّ

ـٚ   أَٛ   ٖٓ   ٤َٗو٘خ   ٣خ   ٌٛح  -    حٌُحٛز٤َٖ   ٍك٤و٤َٚ   ٤َّٟغَ    رؤٗٚ   ٢ُ   ٌٗخ   ٝهي ..  حُِــَـّ

  . حُظط٤َٜ   ك٢   ُِٔ٘خًٍش   حُوخى٤ٖٓ   خهزخثِ٘   رزؼٞ   حُظو٠   ك٤ٖ ..  ُِلؾ   ٌٓش   ا٠ُ 

  :  ٓخث٬ً    كُٞٚ   ُٖٔ   ح٤ُ٘نُ    حُظلض

 -  َٖٓ   ٌْ٘ٓ    ُْ   .  حَُؿَ؟   ٌٛح   رلٌخ٣ش   ٣ؼِ

ِْ  :  هخ٢ٓ   رٜٞص   ٝهخٍ ..  ح٤ٗ٧ذ   ا٠ُ   ٗظَ   ػْ ٖ   كِــ َى،   ِٓ ِّٞ   ١ٝــُــقْ    طــَـ

  ٝٓؼي   ا٫   طؼي   ٫ ..  كٌخ٣ظٚ   ٣ؼَفُ    ػٖٔ   ٝحٓؤُْٜ   هزخثِ٘خ   ر٤ٖ   حُـ٣َذ   رٌٜح 

  . ٣ُل٤ي   ٓخ 

١َ ا٠ُ آهَ ٖٓ هِٖ    ـَ   اكيٟ   ..حٗو٠٠ ٝهٌض ٝأٗخ أ٫ُكوٚ ٖٓ ًٞم َك

  ح٠ُلخثَ ..  أٛخرؼ٢   طؤِٓض ..  رٌل٢   أٌٓٔض ..  طويٓض   حُوَُع   حُ٘ٔخء 

  :    ح٤ٗ٧ذ   ا٠ُ   حُظلظض   ػْ ..  ٝؿ٢ٜ   ٗؼَ   ك٢   حُٜـ٤َس 
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 -  َٖٓ   . ٓ٘ٚ؟   ٓطِٞدٌ    ٛٞ   ٓخ ..  حُلٌخ٣ش   ٣ؼَف   ٝ

ِّٞ    ٣ؤط٢َ    إٔ  -    . ٓؼ٘خ   ُِظــَـ

      َُ ٣ٚ   ح٤ُ٘ن   ٣٘وُ ََ ٚ   حَُحًؼش   حَُٔأس   ٝطِي   ح٤ٗ٧ذ   ر٤ٖ   ٗخظ َٓ   ػ٠ِ   أٓخ

   : ٣ٔؤُٜخ ..  ًٍزظ٤ٜخ 

 -  ٖ   . ػ٘خثَٗخ؟   أ١َِّ    ِٓ

 -  ٖ   !. ٗؼز٤ٖ   أّ   ِٓ

  .؟ ٓخًح طؼَك٤ٖ ػٖ ٌٛح حُـ٣َذ   - 

  (. ٗطؼخٕ)  هَُد   ًٜق   ك٢   ٝحكظَه٘خ ..  ُٛ٘خ   ا٠ُ   ٣َ١و٘خ   ك٢   رٚ    حُظو٤٘خ  - 

  .  ٓؼْٜ   ٝظِض   ٝحرٜ٘خ   ر٤٘٘خ   ٖٓ   حُ٘ٔخء   اكيٟ   حٗلِٜض

  . ي؟ٝٓخًح رؼ  - 

  !. آهَ   ٢ٗءَ    ٫  - 

  .  حَُٔأس؟   طِي   ٝأ٣ٖ  - 

  . ٛ٘خ   ٖٓ   ه٣َذ   ك٢ ٍِٓ٘      ٢ٛ  - 

  ٖٓ   ٝػيى   حُ٘خد   ًُي  ؿٞحٍٛخ   ا٠ُ   ًخٕ .. هخىٓش  ٍأ٣ظُٜخ   ك٤ٖ   رَي٢ٗ   حٍطؼٖ

  :  ح٤ٗ٧ذ   ٓؤُٜخ ..  حُوَع   حُ٘ٔخء 

  . حُـ٣َذ؟   ٌٛح ٍأ٣ِض    َٛ  - 

ٚ    ٍحًؼشً    ؿِٔضْ  َٓ َُ  ..   أٓخ ُؿٞٙ   ا٠ُ   ػْ ..  ا٢َُّ    ط٘ظ   .  كُٜٞخ   َٖٓ   ُٝ

  ًٜق   ك٢   ر٤ْٜ٘   ٝحر٢٘   رِــضُّ  ..  ٛ٘خ   ا٠ُ   هُُيٝٓ٘خ   ٣َ١ن   ك٢   ٍٝك٤و٤ٚ   حُظو٤٘خٙ  - 

  .  حهظطخك٘خ    كخُٝٞح   حُط٣َن   ٝحِٛ٘خ   ٝك٤ٖ   ، (ٗطؼخٕ) ٝحى١ 

  :  ٛخىة   رٜٞصٍ    ٤ُ٘نح   هخٍ

  . ٍك٤وخٙ؟   ٝأ٣ٖ  - 

ٖ   رو٤ش  -    !. حُلٌخ٣ش   رو٤ش   ُي٣ْٜ   ٓؼ٢   ًخٗٞح   َٓ

  . ْٛ؟   أ٣ٖ  - 

  . كُٞي   ٣ولٕٞ   ْٛ   ٛخ  - 

  :  ا٢َُّ    ح٤ُ٘ن   حُظلض ..  ٓؼٜخ   ؿخءٝح   َٖٓ   ػ٠ِ   أٗخٍص

  . ٓظخع؟   ٓؼٌْ   ًخٕ   َٛ  - 

ٌٍ    كٜخٗخٕ  -  ..  ًٝظذ   ٍٝهٞم   ١ؼخّ   ٖٓ   ٗلِٔٚ   ٝٓخ ..  ٝٗخهش   ٝكٔخ

  ...  ٤ٓٝٞك٘خ 
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َٜٞص   ح٤ُ٘ن   هخ١ؼ٢٘   :  ؿخٟذ   ر

ََّ    أ٣ٍيُ  ..  ًل٠ ..  ًل٠  -  ..  ىٝحرْٜ ..  ٍك٤وخٙ ..  كخَٟحً    ٣ٌٕٞ   ٢ٗء   ًــُــ

  . حُلٌخ٣ش   ٝكو٤وش ..  ٓظخػْٜ 

ُْ    طيحهَ..  ٣ْٜٔ   ٝحُزؼٞ ..  حُزؼٞ   طَحؿغ ْٔ   ح٠ُٝ٧   حَُٔأس   طويٓض ..  حُٜ

  :  أهَٟ   َٓس 

  . أطليع؟   َٛ  - 

ٚ   طًَغَ    إٔ   ربٛزؼٚ   أٗخٍ ػ٤ِٜخ ح٤ُ٘ن َٓ   :  طظليع   إٔ   هزَ   أٓخ

َٞ ٍكوخث٘خ ٣ظليػٕٞ ػٖ ( ٗطؼخٕ)ك٤ٖ ً٘خ ك٢ ًٜق هَُد  - ٓٔؼ٘خ رؼ

َٖٓ .. ػ٘ي ًُي حهظِل٘خ ٝحٗؤٔ٘خ.. ـ٣َز٤ٖٗ٤ظْٜ َٓهش ه٢ِ٤ حُ ٤َُكَ 

رخء ٛزخكخً .. حطلوٞح ػ٠ِ َٓهظْٜ ٓؼ٘خ ََ ـُ طخ٤ًٍٖ ٌٛٙ حَُٔأس ٢ً طوَٞى حُ

 .ا٠ُ ك٤ُغ ٣ٌٕٔ٘ٞ ُْٜ

 .  ح٤ُِِش   طِي ك٢ ًٞهٜخ    حُوَػخءُ    حَُٔأسُ    طٔظ٤٠ل٢َ٘   رؤٕ       ح٤ُ٘نُ    أٗخٍ

                                                *** 

ََّ    رؤٕ   حًظ٘لض    َُ    ٓ٘خ   كَى   ًــُــ   ٣لَٔ   ًٔخ   ًًخءً    ٗلٔٚ   ٤١خص   ك٢   ٣لٔ

ََ  ..  ؿزخء  .  ٓظؤه٣َٖ   ٌٗظ٘لٚ   ٓخ   ػخَىسً    حٌُخٖٓ   حُـزخء   ٌُٖ ..  حُطزخثغُ    طِي   ُظظٜ

  

ٌم ٖٓ حُزٞٙ     ْٞ ٌّٞ  ٖٓ حُيحهَ رط٤ٖ أر٤ٞ.. ًُ ٌٔٓ ..ٗ ٌٕ ٌٕ ٝأُٞح وٞ

.. ٝأٜٗخ ٓظَٜ٘ف.. ك٢ حُزيء ظ٘٘ض رؤ٢ٗ ٓؤه٢٠ ٤ُِظ٢ ٝك٤يحً .. ٤ًٌٍش

.. ؿ٘ض اكيحٖٛ رٜٞص هل٤ٞ، ٓخَٜٓٗخ.. حٓظوزِض أ١ؼٔشً ٖٓ ٗٔخء

ً ٓظوطؼخً .. ٍهٜض  كظ٠ طلٜي ؿُٔيٛخ ٌٍ .. ٗخًٍٜ٘خ ٍهٜخ ؿِل٢٘ ٗؼٞ

َٕ ٓلخ٣يحً .. ٣٘ظَٕ ا٢َُّ ٟخكٌخصٍ .. ٣ؼَػَٕ.. رخُوـَ . .كخُٝض إٔ أًٞ

ػٖ .. طل٢ٌ ُٜٖ ػٖ ًُي حٌُٜق.. ٌُٖ ٟلٌخطٜٖ ٗيص ٓٔخٓؼ٢

ط٣َٜٖ ٓخ ٛ٘ؼض ر٘ؼَ .. ٬ٓكوظ٢ ُٜخ، ط٘ظَ ا٢َُّ رؼ٤٘٤ٖ رخٓٔظ٤ٖ

ـَذ ٗظَحطٜٖ.. ًخ٤ٓ٧َ ر٤ٜٖ٘.. ىه٢٘ ٣ٔخكَ ح٤َُِ ُٖٝٛ .. أكخٍٝ طـ٘ــُـّ

ٕ َْ ــــ َٓ   .  ٣ظٔخ

ُْ ٢ٛٝ ط٠ُغ حُٔ.. ٠ٜٖٗ ٤ٛٞ٣ٜ٘خ ر٢ ه٤َحً، ٣ظ٠خكٌٖ     َحَؽ طزظٔ

.. طٌلَ ػ٤٘٤ٜخ.. طيٗيٕ ر٘لْ ًِٔخص ؿ٘ظٜخ اكيٟ حُٔـخىٍحص ..ؿخٗزخً 

َٞ أٍى٣ظٜخ.. طيٖٛ رَ٘س ٝؿٜٜخ ًٍٝحػ٤ٜخ و٢ُ٘ رخرظٔخٓش .. طوُِغ رؼ ُٓ طَ



 

 271 

ُّ .. ػ٤ِ٘خ إٔ ٗظ٘خ٠ٓ ٓٔخٝثــَــ٘خ: هخُض.. َػطٞكش ٖٓ ػخىحط٘خ اًَح

َٕ أَٓ ح٤ُ٘ن.. ح٤٠ُق َْ طؼُٞى ُٜٔظ.. ً٘ض أ٣ٍُُيى ٤ٟلخً ىٝ ح٢ٍٗ .. يُِ

.. ُِٛص ٍأ٢ٓ ػ٬ٓش حُٔٞحكَوش . أ٣ٖ ٣ئُٔي ٖٓ َٟرخص ًُي ح٤ُّٞ؟

َُ رخ٧ُْ؟: ًٍَص ٢َٓ .. ٓيىص ُٜخ ٓخه٢. أ٣ٖ طُ٘ؼـــ ٤َ٘ٓحً ا٠ُ هَي

ٜٓٔخ : حرظٔٔض هخثِشً رٜٞص هخكض.. ٓخه٢.. أٗخٍ ا٠ُ ٍأ٢ٓ.. ًٍٝزَظ٢

ُّ رٞحؿز٢ ََ كوٌحٕ أًؼَ ر٤خٟخ.. ؿؼض ػ٠ِ ًٍزظ٤ٜخ. ٣ٌٖ ٓؤهٞ . .٤ُظٜ

 َّ٢ َٓ ًٍزظ٢،  ..طٜظِ ٝأٛخرُؼٜخ طَٜؼــــُي  ػ٠ِش ٓخه٢.. ريأص رظي٤ُي هي

أَػِطــ٢٘ : هخُض..١ِزض إٔ أطٔيى.. ط٘خُٝض ٣ي١ ٗزَحً ٗزَحً .. كو١ٌ

ى ََ م.. حٓظيٍصُ . ظٜ ََ ٛٔٔض .. طٔخٗؼض.. أُحُض ٓخ ػ٢ََِّ ٖٓ ُؿِٞى ِٝه

َٔي: رٜٞص َػطٞف ْى ٢ُ ٗل َُ  .!.أُط

ٛؼيص .. لــنُّ ٓخءحً رخٍىحً ٖٓ كٜٔخط٘.. طٔٔي ظ١َٜ.. ٗل٘ض ٗؼ١َ

، ٌٝٛٙ أٛخرؼٜخ ..ٛخ ٗلٖ ٝك٤يحٕ: أكيع ٗل٢ٔ.. أٛخرؼٜخ ػ٠ِ ظ١َٜ 

َْ ٫ طؼخٝى٢ٗ ٍؿزش حٌُٜق أّ إٔ ًُي ُْ ٣ليع؟ ِٞ ػ٠ِ : هخُض!. كِِ ظَ ْٓ ٤ٛخ ح

. حٓظ٣ٞض ٝأٗخ ٓظٔٔي روطغ ح٬ُٔرْ ر٤ٖ كو١ٌ!. ٫ طوـَ ٤ٛخ.. ظَٜى

 . ٓظ٘ؼَ رخُظلٖٔ رؼي ُلظخص.. ٫ ػ٤ِي: هخُض ٟخكٌش

ٍُ ٓظٔخٓ.. ٍأ٣ظُٜخ طوُق هخُؼشً ٓخ طزو٠.. ؿطظ٢٘   ُٜٔخ ٫ ٣ِح ٌخً ٍؿْ ؿٔ

ٌِــزَــَ ػ٠ِ ٣ي٣ٜخ ُُ ٓئهَطــُــٜخ رٌَ٘ .. طٜيٍ ٛيٍٛخ ٬ٓٝٓق حُ َُ طز

طيٖٛ ؿٜٔٔخ ر٤ٖ كو٣ٌٜخ ٝارطٜخ؟ حٓظ٘٘ن طِي .. رَ٘طٜخ .. ر٠٤خ١ٝ

َُ .. ؿط٤ض ٝؿ٢ٜ ًٝؤ٢ٗ أٓظؼيُّ ُٔؼًَش.. حَُحثلشُ  ٟلٌض ط٣ِ

كِــٜخً .. أؿط٤ظ٢ َْ وـَـ ُٓ  أ٫ ُُض: حرظٔٔض ٢ٛٝ ٍحًؼشٌ أٓخ٢ٓ.. طٌُٞٓض 

 . ٝح٤٠ُق ػ٘يٗخ ٣ٌَُّ !. أٗض ح٤ُّٞ ٤ٟل٢.. ػخطزخً ٖٓ كؼِظ٢ طِي؟

ػخىص . ىػ٢٘ أٍحى.. حٓظَم، ٫ ػ٤ِي طٔيى: ط٢٘ٗٞٗٞ ٌٓٔٔش رٌظل٢ 

ٍرطض ًٞٓش حُ٘ؼَ .. ٓخًح طوزُت طلظٚ؟: طٔؤ٢ُ٘، طَكغ ٗؼ١َ حٌُؼ٤ق

ُْ ػي٣خٛخ حُٔظي٤ُخٕ أٗل٢.. هِق ٍأ٢ٓ ٍحثلش ٣ٌٗش طيحػُذ .. ٬٣ٓ

ْٝ أٗي ٫ ُُض رَــظــُــ٫ًٞ : ٢ٛٝ طلَُى ٓخه٢ هخُض.  كٞح٢ٓ !. ٫ ػ٤ِي ٣زي

أهل٢ ػ٢َ٘٤َّ .. أٛخرُؼٜخ طؼ١َ ٍٝك٢ رظئىس.. طٜخ٢٘ٔٓ، طيُي أكوخ١ً

!.. ًٔخ طٞهؼظُي رظٍٞ.. ٌٛح ٛٞ ٫ ٣ِحٍ أؿِقَ : طَكغ ٛٞطَٜخ.. رٌل٢َّّ 

.. ٣ٌُٝد هِز٢ هـ٬ً .. أٗؼَ رؤ٢ٗ أ٤١َ ك٢ ك٠خء ك٤ٔق.. طيحػزٚ ر٤ي٣ٜخ
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ََّ ٢ٗء ػْ أؿٔٞ .. َ ا٠ُ ؿ٢ٔٔ رؼ٤٘٤ٜخأٗظ ىحػزظ٢٘ . كؤٍٟ ًــُــ

ٓؤٓخػُيى ٢ً : أٌٓٔض رٌٍحػ٢ ٢ٛٝ طْٜٔ.. ًٍزض هخَٛط٢.. ًؼ٤َحً 

حٗظَ ا٠ُ : هخُض رٜٞص ٛخىة.. أؿ٠ٔض ػ٢٘٤. طظـَِذ ػ٠ِ ٓخ أٗض ك٤ٚ

.. طٌٍَ كًَش كٜٔخ.. ظِض طْٜٔ ٓزظٔٔش. ٤ٛخ حكظق ػ٤٘٤ي.. ٤ٛخ.. ػ٢٘٤

  ٝػ٤ِي إٔ طٜ٘ٞ   ٓؤٓظيُّ  :  طوٍٞ   ٢ٛٝ.. ه١َٜ ٝهي ُِٗض ٖٓ ػ٠ِ

..  ٣وظَد   ٝحُلـَ   ٣ٌٝدُ    ح٤َُِ ..  حٜٗٞ   ٤ٛخ :  رٌلٜخ   ط٢ِٜٗ .  ظ١َٜ   ُظيُي 

  .  ػظخد   ا٠ُ   ٣ظلٍٞ   ٛٞطٜخ   ريأ 

: هخُض ٛخٓٔش.. ٟٝؼض أٛخرؼ٢ ػ٠ِ أًظخكٜخ.. رَ٘طٜخ ر٠٤خء ٍه٤وش   

.. أٍُأرض رَ٘طٜخ... أِٟؼٜخ رَكن ٓٔيص.. ٤ٛخ حًٍذ ػ٠ِ هخَٛط٢

أُِٗض أٛخرؼ٢ ك٢ ٓخم . أٓلَ ه٬٤ِ: ٛٔٔض.. أىهِض ٣ي١َّ .. هخَٛطٜخ

ٜخ َٓ ىػٌض أ١َحف . أٓلَ ه٬٤ًِ : ٛٞطٜخ ٣ظـ٤َ.. ظَٜٛخ أىػي ػظخ

ح ًَرٞط٤ٖ ٗي٣ظ٤ٖ.. ا٤ُظٜخ ِّ حػظَٜٛٔخ .. ىٌُِّٜٔخ: ٛٞطٜخ ٣َؿ٢ٗٞ.. حٛظ

طوٞى أٛخرؼ٢ ٍؿزش ُْ . ٬أٓلَ ه٤ِ: ؿٜض رؤٛخرؼ٢ ػخى ٛٞطٜخ. روٞس

 َُ طلخؿج٢٘ .. طٔٔي رٚ ٓظِزٔخً ، طٜطيّ أٛخرَؼٜخ ر٤٘ج٢.. أَأَُلــْــٜخ ٖٓ هز

َِٛخ ططَُك٢٘ ر٤ٖ .. ًظل٢َّ.. طِظو٢ُ ًٍحَػ٢.. ٝهي حٓظيحٍص ػ٠ِ ظٜ

٣ٌَٜخ ـخًء رخرظٔخٓش أظَٜص كـْ كٜٔخ حٌُز٤َ .. كو ػ٤ُٜ٘خ .. ٝؿُٜٜخ ٟٝــَـّ

ٟ.. ُحثـش َٝ ًَ َُّ    ٫ أػِْ ُٔخًح  ٣ض ..  ٣َي٣ٜخ   ر٤ٖ   ٢ٗء   ًــُــ َٝ   ٣ؼي   ُْ ..  أٗخ   ًَ

 ٢٘ ُّٔ ُٜ٢٣    ٣ َْ   .  ُػــ

َُّ ٢ٗء   ََٔض ًــُــ .. ٝكـؤسً ٛٞص ػ٠ِ ٝؿ٢ٜ رٌل٤ٜخ ٛخٍهش.. ٛ

أٗض .. أطَح٢ٗ ًزَص! أُْ أػـْزـــي أ٣ٜخ حَُؿَ: ٛٞطٜخ حٍطلغ ؿخٟزخً 

ُّ رٌزَ حُؼ٤َ.. ُٔض ٍؿ٬ً  : ًَض كٞه٢ طوطغ ٗؼ١َر!. حَُؿُٞش ٫ طوخ

َٔي.. َُٔض ٍؿ٬ً .. أ٣ٜخ حُٔٔن أٗض ػخؿِ ْٖ ا٫ ٗل ِٜ ُم . ُْٝ طُ َُ طٜ

أٌٓٔض .. طزُٞض ػ٢ِ ٢ٛٝ ط٘ظْ.. ٝهلض ٓ٘لِوش .. ٝط٠َر٢ُ٘ رُؼ٘ق

٤ٛخ : ؿٔؼض ٬ٓر٢ٔ ر٤ٖ ًل٤ٜخ.. حٓظيحٍص.. رؼٜخ أٝٓؼظ٢٘ َٟرخ

م كظلض رخَد حٌُٞ.. ًخٕ ٛٞطٜخ كخُٓخً . حٜٗٞ، ُوي أَٗهض حُْ٘ٔ

 !.٣خ أؿِق.. ٣خ ٍؿَ.. ٤ٛخ حهَؽ ٣خ ًِذ: ٝهٌكض رٜٖ هخٍؿخً 

ُم  ُِٔخٍس    َُ   هي   أًٖ   ُْ، ؿ٤َ ػخرٜش رؼ٣َٜخ.. طـٔغ رؼ٠ُْٜ .. طٜ

  حُزخد   هخٍؽ   ػخ٣ٍخً    ىكؼظ٢٘ ..  أُلخظٜخ   ٖٓ   حَُٔأس   طِي   طؼ٤٘ٚ   ٓخ   كٜٔضُ  
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٬ً    طَحؿؼض  ـِ   ا٠ُ   أُهخى   رؤٕ   حُٔخٍس   طٔظَٜمُ    ٢ٛٝ   روٞس   ىكؼظ٢٘   ٌُٜ٘خ ..  َه

ٍُ  ..  ح٤ُ٘ن  َِّ  . أؿِق ..  ٍؿَ   اٗٚ :  ٓلَىحطِٜخ   طٌ

                                              *** 

 
ٞص ؿٔخػ٢ َٜ .. ٍؿَ.. أؿِق: ِٝٛٞح ر٢ ٍِٓ٘  ح٤ُ٘ن ْٝٛ ٣ٌٍَٕٝ ر

ا٠ُ ك٤غ ًخٕ ًُي .. أىه٢ِ٘ ؿٔخػشُ ْٜٓ٘  ا٠ُ حُٔخكش .. ٍؿَ.. أؿِق

َُ ح٤ٗ٧ذُ    .  ُٚ   ٣ظ٢ًَٗٞ   رؤٕ   ػ٤ِْٜ   أٗخٍ .  .حَُؿ

ز٤ٖ:أٓؤٍ ٗل٢ٔ  ُٓ َٟٓٞغ  أّ أٜٗخ حٗظؤض .. َٛ ٟٝؼظ٢٘ طِي حَُٔأس ُك٢ 

 .ُ٘لٜٔخ؟

ٗوق ك٢ ٓخكش .. ك٢ حُٔٔخء ٝؿيص ٗل٢ٔ  ٢َٓٝ ٛق ٖٓ حُلظ٤خٕ      

ٗ٘٘ي .. ٓظيحٍطًٚخٕ حُؤَ ك٢ ًخَٓ ح.. كُٞ٘خ كِٔش حُٔ٘خػَ.. حُزِيس

٤َٔٗ ك٢ ٗٞحٍع حُزِيس ٓ٘٘ي٣ٖ ٝػ٤ٞٗ٘خ طظخرغ ..   ٝػ٤ٞٗ٘خ ٗخظَس ا٤ُٚ

طٜطُق حُ٘ٔخُء ك٤ِوخص حَُإّٝ .. ػيٗخ ا٠ُ ٓخكش حُزِيس .. حٓظيحٍطٚ

٣ٜظُِٕ  ك٢ ٍهٜش ٖٝٛ ٣ولٖ .. ٓو٠زخص حُٞؿٞٙ ٝحُٔٞحػي ٝحُٜيٍٝ

 ٣ُ٘ض.. ٛق ٓٔظو٤ْ ٣ٞحؿٚ ٛق ح٧ر٘خء حُ٘زخد.. طلض حُٔ٘خػَ 

أًخ٤َُ .. ٝٓ٘طض ٗؼٍْٞٛ حُط٣ِٞش.. ٝىٛ٘ض رَ٘طْٜ.. ػ٤ْٜٞٗ رخٌُلَ

رخُٔوخرَ طوُق حُلظ٤خص ك٢ ٛق .. ٝط٤ـخٕ حُل٠ش.. حٍُِٛٞ ٝح٣َُخك٤ٖ

 .آهَ

ُٚ ..حُطزٍٞ ٣َطلغ ٝؿ٤زُٜخ .. ً٘ض ٢ٓٝ ٛق حُلظ٤خٕ حُط٣َٞ    ٣َهُ

٣وٌكٕٞ ٤ٓٞكْٜ ٜٝٗخُْٜ  ك٢ حُٜٞحء .. حَُؿخٍ ك٢ كِوخص ٢ٓٝ حُٔخكش

ٌَ .  طَطلغ حُِؿخ٣ٍي ٓط٫ًٞ .. ولٞٛخ رٜٔخٍس٤ُظِ ٤ٔ٣َ ر٤ٖ حُٜلٞف ٗخػ

ٜخً رظل٤ش ٌَُ هز٤ِش ىحً أر٤خِص حُ٘ـخػش ٝح٩هيحّ ٓٞؿِّ ٢ٓٝ ٛل٢ .. َٓىِّ

َُ  ..ُؿخ٣ٍي حُ٘ٔخء ــ٬ً َكخىحً ٍحهٜخً ( حُوظخٕ)٣ظويّ حُٔطِّٜ ْٜ .. ٍحكؼخً ٗــَـ

ٍٞ ،٣وق ؿٞحٍ ٛوَس حُظط٤َٜ  ٌَ ٓٔظ ٍُ حُ.. كـ لظ٤خٕ ٣ظٌت  ٤ُظويّ أٝ

٣ليم .. ٣ٔٔي ر٘ؼَ ٍأٓٚ.. ػ٠ِ حُٜوَس ػخ٣ٍخً ٍٝؿ٬ٙ ٓظزخػيط٘خٕ

.. ٣َطـَ أر٤خص ٗـخػش أهٞحُٚ ٝهز٤ِظٚ، ٣ِظلض ٤ٔ٣٘خً ٝٗٔخ٫ً .. ك٢ حُؤَ

َٖٓ ك٢ حُٔخكش ٖٓ ٛزخ٣خ   ُٕ ٣ٔٔي حُٔطَٜ رو٤٠زٚ ٤ُِٔن ر٘لَطٚ ُٝػ٤ٞ
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ؼيىٕٝ ٝحُ٘ؼَحء ٣.. ٝٗٔخء ٍٝؿخٍ طَحهُذ حُلَيَع رؤٗلخّ ٓلزٞٓش

 .ٓ٘خهَذ أؿيحىٙ ٝأهٞحُٚ ٝٗـخػش ػ٤َ٘طٚ

َُ ىٓخٌء كخٍسٌ     س ٫ًِٝٗ رخطـخٙ حُؼخٗش ط٤ٔ ََّ ــ ُّٔ َُ رِٔن رَ٘س حُ ٣زيأ حُٜ٘

َُ رِٔن رَ٘س حُو٤٠ذ كظ٠ حُـِلش.. ػ٠ِ ًق حُٔطَٜ  ..٣ٔظَٔ حُٜ٘

ػْ ٣ُِٜؽ أٗؼخٍحً ك٢ حُ٘ـخػش .. ٝحُ٘خد ٣٘ظَ ا٠ُ حُٔٔخء ٓزظٔٔخً 

٣ولِ ٍحهٜخً رؼ٘ق  ػ٠ِ ىهخص حُطزٍٞ .. ُِؿخ٣ٍيُظ٘طِن ح.. ٝحُزؤّ

طٌرق .. ٣َهٜٕٞ أٓخٓٚ كوَحً ر٘ـخػظٚ، كُٞٚ أهٞحُٚ، ٛخٍهخً .. حُو٣ٞش

ٌٌٝٛح ٣ٔظَٔ حُٔطَٜ كظ٠ طِٞ آهَ ، ٝهي أػو٘ض .. حُوَحف ٝحُزوَ 

.. طظِح٣ي حَُهٜخص ٝح٧ٗؼخٍ.. ٝطَ٘رض أٛخرُؼٚ رٜخ، ِٜٗظُٚ رخُيٓخء

 .٢ٓٝ ٣ِٛؾ حُطزٍٞ ُٝؿخ٣ٍي ؿٔٞع حُ٘ٔخءٝطظِح٣ي أػيحى حٌُرخثق   

ػز٢  ٍُ ُْ ػ٠ِ  .. ٢ٌ٘٘ٔ٣ هُٞف حُٔٞص.. ك٢ ٢ٓٝ طِي حُزٜـش ًُ٘ض  أؿِ

ْص َٛهش أكي حُ٘زخد أُٔخً  َّٝ َم هيٍس حكظٔخُٚ.. َى َِّ .. رخ٤ًخً ٖٓ َٝؿغ ٓ

 ٍُ ٙ( َؿَ٘خر٢)ُظوظََم ٜٗخ ٍَ طلِٔٚ .. ٣ٔو٢ ٠َٓؿخً ريٓخثٚ.. أهٞحُٚ ٛي

 ُٜ َُ أٓٚ ٣ ُّْ ح٧ٓٔخعحُ٘ٔخُء ٝػ٣ٞ حٓظَٔ حُٔطَٜ ك٢ طط٤َٜ رو٤ش .. ــ

 .حُ٘زخد

ُٕ ػ٢َِّ طظؤَٓ ٗؼ١َ حُـ٣َِ ..أٛؼي٢ٗٝ.. ؿخء َى١ٍٝ     ُْ .. حُُؼ٤ٞ حُٜٔ

ٍر٢ حُـِء ح٧ٓخ٢ٓ ُـِلظ٢ رو٢٤ .. أؿ٢ِ٘ٔ ػ٠ِ ٛوَطٚ.. ٣َطلغ

ـظٜخ طلَض َٓط٢.. ٍك٤غ ــ٘ــَـّ ِٓ ..  ًيص أَٛم.. طَى حُو٢٤ ٝريأ ٣ـَُ 

ٍكَغ .. ًزَضُّ أٗلخ٢ٓ.. حرظُٔٔض أُٔخً .. رؼ٤ٖ ٤٠ٓلظ٢ حُوَػخءط٬هض ػ٢٘٤َّ 

َُ ِٜٗٚ ٣وطَ ىٓخ ٝر٤ٖ أٛخرؼٚ ٓخ ِٓوٚ ٖٓ ؿِي١  ٓؼزوخ .. حُٔطٜ

َٚ    إٔ   ىٕٝ   ُظ٘طِن حُِؿخ٣ٍيُ  ..رخُو٢٤ ْهٜخ   ُْ   ٗ٘ٞسٌ    ؿَٔط٢٘ ..  أَكيٌ    ٣َهُ ًُ   أَ

  ْٖ ِٓ    َُ .. ًل٣َن حُ٘خٍ ُٔغ..ٟٝغ ػ٠ِ ؿَحك٢ ٓٔلٞهخ كخٍهخ..  هز

  . ػَكض ٫كوخ أٗٚ ه٢٤ِ ٖٓ حُِٔق ٝحَُٓخى ٍٝٝع حُ٘ٞم

َُ ٖٓ طزو٠   ــ ََ حُٔطِٜـّ ـ َٔ ٛق .. ػْ أٗخٍ ا٠ُ حَٓأس ٓظللِس رِٜٜ٘خ .. أً

رظَص ٗل١َ ..ريأص رِٔن  رَ٘س ٝٗؼَ ػخٗش أ٠ُٝ حُٜزخ٣خ.. حُٜزخ٣خ

ر٘خطِٜٖ  طلَٔ ح٧ٜٓخصُ .. أٍطلغ َٛحم ُحُلظخس رخ٤ًش.. ٍٝأّ رِــظـْـَٛخ

ُٚ رو٤ش حُ٘ٔخء ٖٝٛ ٣يٍٕ ٢ٓٝ .. حُٔطَٜحص ٣ِزٜٖٔ٘ ػ٤خرخ ؿي٣يس ٣َهُ

 .حُٔخكش
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ٍهٜض ك٢ ..أُز٢ٗٞٔ ٓؼِْٜ ػ٤خد ؿي٣يس ٝطؼٔٔض رؤؿٜخٕ َِٓٛس 

ُٔط٣َٜٖ  ِٓٞك٤ٖ ر٤ٔٞف رَحهش ٗيٍٝ ريحهَ حُٔخكش ك٢ .. ٛلٞف حُ

 .٤ٔ٣َ حُيّ ػ٠ِ ٓخه٢.. ٍهٜش ظ٘٘ظٜخ ٫ ط٘ظ٢ٜ

ـٜذ   َُ ٍحثلش حُظٞحرَ.. ُٛق  هُيٍٝ حُلوخٍ كَٞم حُِــَـّ حٓظ٨ رِلّٞ  .. ط٘ظ٘

. َؿلٖ ػ٤ٜي حٌٍُس ك٢ ٛق ٣لًَٜخ حَُؿخٍ  .. ح٩رَ ٝحُٔخػِ ٝحُزوَ

 .ٝأٝح٢ٗ ٖٓٔ ٝك٤ِذ حُٔٞح٢ٗ

ٌٓغ ح٤ٗ٧ذ .. ١ٞحٍ ٜٗخٍ ح٤ُّٞ حُظخ٢ُ ظَ ؿَك٢ ٣ِ٘ ىٓخ ٬ٜٓٝ

ُّ    طلَم رؼي أ٣خّ.  ٤ُخ٢ُ ٣يٖٛ طِٔوخط٢ ُظوِٞح حُزِيس ٖٓ حُ٘ٔخء      حُ٘خ

 .  حُظط٤َٜ حُوخىّ    ط٘ظظَ ْٓٞٓ..حُوَع 

ًَّ .. فً َحْشٍد من الناس جلس األشٌُب جواَر الشٌخ ودابتٌن .. أتوا برفٌَق
هما فً عناٌتً، ال :سؤلت الشٌخ عن خٌوَلنا  ..وجمل وكامل أمتعتنا

 . !"ٌُصحُّ لَهَذٌن األصٌلٌن إال حٌاة كرٌمة
قد   الناسُ    ، كان على   ما جاد به  لم ٌُكن لنا من خٌار إال الرحٌل     

  العام   فً   التطهٌر   أٌامَ    تنتظر   البلدة   لتعودَ    السابق   الٌوم   فً تفرقوا 
  قُراهم   إلى   ورجال   وصباٌا   وصبٌان   نساء   من   جاء   َمن   عاد ..  القادم 
 . وجبالهم 

                                         *** 

 
( بقرة)ثم وادَي (.. حلً)عبر وادي .. طُرقاً وعرةً ،صعدنا  شرقاً       

جداراً .. الوعرة ( ِشعَب ساقٌن)و (ِشعَب صلبٌن)تسلقنا.. باتجاه الشرق
وأخٌراً سلكنا ..أخذ بنا التعب مؤخذه .. من الجبال تتكا السماء علٌها

ــَة الَحجَ ) أطللنا على هضبة (..شرؾ تنومة)حتى  ..المرصوفة( رَمَحجَّ

األفق تملإه .. قرى متناثرة تحٌطها ُخضرة الحقول.. خضراء منبسطة
ة السروات مرة أخرى.. الجبال عبرنا سهالً .. أخٌراً وصلنا إلى َمَحجَّ

انعطفنا نحَو .. وتسحُب حباَل السوانً من اآلبار.. تحرثه النساُء بالَبَقر
.. عبرنا سوقها.. عند سفح جبل تسٌل منه سٌول األمطار( ةتنوم)بلدة 

حتى .. فً الحقول..نساء فً الشوارع.. نساء ..لم نشاهد رجالً قط

 .قضٌنا شطَر النهار نجوُل بسوق البلدة.. سوقها لم نَر فٌها ؼٌَر النساء
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سؤلتنا  ..لم ٌكن من َصوت ؼٌُر الهمس.. تتؤملنا النساُء بحَذر        

أَْو التخفً .. نصحتنا باالختباء.. إحدى النسوة إن كنا عابري سبٌل
ها!. بمالبس نساء ٌَ ت .. فً أطراؾ السوق أمطَرتنا نباٌل لم نَر رام َشكَّ

ً    طـُرحت ..     الٌمنى   ساقً   عضلة   إحداها   على   َرفٌقاي   حملنً ..  أرضا
ً    أن عرفنا ..  دابة   ظهر    وبٌن أبناء ..  تنومة   ُسكان   بالحارث   بٌن   حربا
  .  كنساء   الرجال   ٌتخفى   لذا ..  الٌسار تدور منذ سنٌن   بنً   عمومتهم 

نصحتنا .. َأْو مؤوًى فً مقاهً السوق.. َداَرا باحَثٌن عن ُمَداوٍ      
سارا بً عبر .. الُمِطل على المدٌنة(منعا)إحدى النساء باالحتماء بجَبل 

لم تؽرب الشمس إال وقد .. لٌصعدا مرتفعاِت الجبل.. ي المطعنواد
لترتفع .. أشعلوا النار(.. عكران)أوصالنً كهفاً عالٌا ٌسمونه كهؾ 

تمنٌُت على جعدن كسَر تلك .. كنت أقاوم ُبُرودة عظامً.. آالم مفاصلً
.. رأٌُت َدمً ٌتجمع على َحَجر األرض.. وإخراجها من لحمً.. النبلة

.. َدَسْسُت َجمرة فً ثقب جرحً ..أن ٌناولنً عوداً ٌحترق طلبت منه

 .ؼرقت فً ببر الالوعً.. رابحة شواء لحمً
أخاطب أمً .. قال لً جعدن حٌن صحوُت بؤنً تحدثُت كثٌراً       

ً  ..أَرتعشُ .. والمعلم ُد جسدي َعَرقا وأنً مددت ٌدي مؽمض .. وٌتفصَّ

كــُــلُّ .. حكاٌاٍت كثٌرةً  ثم تمددت أسرد لهم.. العٌنٌن  لربط جرحً 
 .َذلك وأنا نابم

 

 ___________________ 

 
أٟل٤٘خ ٗـي .. ُْ أػي أكظَٔ ًَ ًُي حُؼزغ ك٢ ىحٍ حُٔوط١ٞخص  

٣ٜخىم حُـ٤ٔغ ػ٠ِ ر٤خٗخص ؿ٤َ .. حُٜ٘خى٣ن كخٍؿش ٖٓ ٓوط١ٞخطٜخ 

ٝحطظ٢٘ كٌَس إٔ إًٔٞ ٗـخػخً ..ٗ٘ٔغ حُوخػخص ٗظ٤َ ٓزخُؾ .. ٛل٤لش

إٔ أطليع ا٠ُ اكيٟ حُٜلق ٧ً٘ق ٓخ ٣يٍٝ ىٕٝ .. كيسُٝٞ َُٔس ٝح

هٍَص هزَ ًُي اػخىس ٓوط١ٞش ظِٔش .. إٔ أك٠ق حُـ٤ٔغ .. ٓٞحٍرش  

 .هللا ا٠ُ ىحهَ حُيحٍ  
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 .هزَ ًُي  حٓظ٘ٔوظٜخ ٗٔوش ٟٞث٤ش ٧ًَٔ هَحءس ٓخطزو٠

ك٢ ٛزخف ح٤ُّٞ حُظخ٢ُ ً٘ض أهق أٓخّ ًُي ح٤َُِٓ ح٢٘ٓ٧ ٓخىح ًل٢  

 .طوِٜض ٖٓ ٬ٓٓق ح٫ٌٗٔخٍ رخُٔوط١ٞش ٝهي

 

 

 ِسجذ اٌثٕاخ   
 

 

ٍَ  ُٜٔخ    ك٤ٌضُ    رؤ٢ٗ   ٢ُ   هخٍ  ًَد    ػٖ   حُٞهض   ١ٞح ْٞ دِّ  ..  ٗــَـ ٍَ ..  أ٢ٓ   ٝػٖ 

  ِٚ ٝفِ    ٝػٖ ..  حُٔؼِْ   ٝاُ ٍُ    ِٚ ـ ِّ    أػوخدِ    ك٢   حُٔٔخكَسِ    حُِــَـّ ٤َٖٔ   ح٩ٓخ ..  حُُل

َٞ    أٓٔؼ٢٘  :  ٓؤ٢ُ٘ . ٌُ٘ٚ ُْ ٣ًٌَ ٤ٗجخً ػٖ طِي حُوَػخء،   ك٤ٌضُ    ٓخ       رؼ

  

  . !أٗض؟ ً٘ض أظٖ رؤ٢ٗ هي ػَكظي؟   َٖٓ  - 

ٌَٜق   ًُي   ٓوقَ    طظؤ٬ٕٓ   ٝػ٤٘خ١   ُٚ   كوِضُ    :  حٌُز٤َ   حُ

  . ٣َ١ن؟   ٖٓ   ُ٘خ   طزو٠   ًْ  - 

  . ٌٓشَ؟   ا٠ُ  - 

  !. حُلو٤وش   ٓؼَكش   ا٠ُ  - 

  . كو٤وش؟   أ٣ََّش  - 

  !. حٌُخِٓش   حُٔؼَكش  - 

  .  ُ٘ل٢ٔ   ط٢ًَ٘ ..  أ١ٌَٛ   أُحٍ   ٫   رؤ٢ٗ   ظٖ

ً ريٝحرٜٔخ ٣ظًَخ٢ٗ        ٓظ٣ٌَٖ٘  ..٣ؼٞىٕ ا٢َُّ ٬٤ُ، ٤ُٜزطخ ٛزخكخ

حُ٘خّ ٛ٘خ : ٣ل٢ٌ ٢ُ ػٔخ ٍآٙ  ٛخٓٔخً .. ؼيٕأطـخٍٝ ٝؿ.. ٣٘ؼ٬ٕ حُ٘خٍ

َُ ٓظ٘خكَس ْٝ .. حٌَُ ٣ظٌَ٘ هٞف ١ؼ٘ش َٜٗ.. ػ٘خث ْٝ ٤ٍٓش ْٜٓ أَ أَ

ََ ٗٔخء ٣َػ٤ٖ.. َٟرش كؤّ ُظٌظ٘ق رؤُٜٖٗ .. ٣ٝلَػٖ.. ٫ طَٟ ؿ٤

 .ٍؿخٍ

ْى٣ـَـخٜٗخ ٗل٤خٕ   ُٝ طـ٫ٞ ك٢  َٝ َّ رِيس ح٧ٗـخٕ  هخٍ رؤٜٗٔخ ُحٍح ح٤ُٞ

وْٜ حرٖ حُل٤ٜٖ ح١ٌُ ٣ل٘ي ٍؿخَُٚ ٖٓ ر٢٘ ٝٓٔؼخ ػٖ ٤ٗ.. ٝحُلَحء
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ُٔٞحَؿٜش ؿخرَ ح٠ُلخى ٤ٗن حُـٜٞس ُٝٗخٓش ٝحُؼَم  ..ػخَٓ ٝح٢ٓ٬ُٔ

 .ٖٓ ػ٘خثَ ر٢٘ ٍر٤ؼش ح٧ػ٢ِ

ُْ ٣ٌٖ ٣ؼ٢٘٤٘ كي٣ُغ ؿؼيٕ ٝٓخ ٣ٞحؿٜخٕ ٖٓ ٓوخ١َ أػ٘خء رلؼٜٔخ     

أهق ٓظٌجخً ػ٠ِ ُؿيٍحٕ  ..ٌُ٘ٚ ؿَف ٓخه٢ ٓخ ٣وِو٢٘ .. ػٖ ١َحثيَ 

أهَؽ ه٬٤ِ ُـٔغ ٓخ أٓظط٤غ ؿَٔؼٚ ٖٓ أٍٝحم .. أٗؼَ رَِٔ.. قحٌُٜ

حع حُٔؼِْ .. ٍُٝٛٞ حُٔلٞف ََ أػٞى أطٜلق حٌُظَذ حُٔ٘ٔٞهش ر٤َ

ًَد ْٞ إ٣ش طِي حُلَٝف رؼ٤يحً .. ٝٗــَـ ٍُ : أٓخٍ ٗل٢ٔ.. طيٓغ ػ٤٘خ١.. طلُِن 

زَ ٝأطَى ٗوخء حُزلغ؟ ـَ ك٤ٚ أٗؼَ رخُظٞكي !. ُٔخًح ٫ أٓظوَ ك٢ ٌٛح حُ

يحى١.. أطؤَٓ ػَٔن ًُي حٌُٜق.. ٢ٓغ ٗلٔ ِٓ أهظَ  ..أهَؽ ٣ََحػ٢.. أػي 

ُْ ًِٔخصٍ .. حُٞهَض ر٘وٖ حُـيٍحٕ رخُ٘وٕٞ ُٓ ٖ أرلُغ .. أٍ َٓ ط٬ٍٓٞص ا٠ُ 

٢٘.. ػ٠ِ ؿيٍحٕ حُٜٞحٕ ..ػ٘ٚ ُٔ ٌّ رؤٕ أٍٝحكخً طـخُ طُٔ٘ل٢٘ .. اكٔخ

طوٞى٢ٗ ُٜؼٞى .. طيػ٢ٗٞ ُِوَٝؽ ٖٓ حٌُٜق.. طؼظ٢٘ رـَحك٢.. حُزٜـش

َ .. أٛخىف هزٍٞحً ٖٓ ػيس ١ٞحرن.. حُـزَهٔش  ـَ ر٤ُ٘ض ٖٓ حَُل

أٓلذ ٓخه٢ أٛؼي اكَيٟ حُؤْ .. ٍحػ٤خص ؿْ٘ ك٢ حُـٞحٍ.. حُٜٔوٍٞ

ُٖ حُٔلذ ٌُ ٟ حُٞحى١ ِٝٓحٍَػٚ.. حُؼخ٤ُش ك٤ُغ طٔ ََ   ؿزخ٫ً .. أٍٟ طلظ٢ هُ

 . ػخ٤ُش 

                                                ***  

ََ ٢ُ رؤ٢ٗ أُٓٔغ ػَِف ٗخ١     ك٢ حُزيء ظ٘٘ظٚ َٛٞص .. ك٢ أكي ح٣٧خّ ُه٤ِّ

.. ؿِض ر٘خظ١َ.. هَؿض ٖٓ كْ حٌُٜق.. ًخٕ ٝحٟلخً ، ح٣َُق حُزخٍىس

ُذ حَُإ٣ش ـُ َٗـ٢..٢ٓٝ ٟزخٍد ٣ل .. ٛيف حُُٜٞص َٓس أهَٟ رَِلٖ 

ُْ ْٗزــَض .. طزؼض ٓٔخٓؼ٢ حٗزؼوض ٖٓ َؿــزَــٖ حُٔلذ ؿ٘ٔشٌ طو٠ُ

.. حُىحى ُٛٞص حُ٘خ١ حهظَحرخً .. ٓخ ُزؼض إٔ ٍأ٣ض أه٣َخص. .ح٧ٍٝ

حٗظل٠ض هخكِسً كٞم .. ًخٗض كظخس ٛـ٤َس طـخُْ حُٔلخد، طويٓض

ُْ ُٜخ.. حُٜوٍٞ طَحؿؼض .. طًٌَُص أٜٗخ ٫ طَٟ ٝؿ٢ٜ ..طٞهلض أَرظٔ

ٛخ ك٢ ٍرخ١ هخَٛطٜخ، ٌٓػٍٞس ٍَ حُظوطض ػيس كٜٞحص .. ىٓض ِٓٓخ

ؿخءص ك٢ ح٤ُّٞ حُظخ٢ُ . حرظؼيص طَحهز٢ُ٘ ..أَٗص ١٧ٔجٜ٘خ.. طْٜ رَؿ٢ٔ

ً٘ض .. ٝهلٖ رزخد حٌُٜق ٝرؤ٣ي٣ٜٖ ػ٢ٜ.. ٝٓـٔٞػش ٖٓ حَُحػ٤خص

ػخً َُٔآ.. ٌٜٓ٘ٔخً رظ٣ِٖٞ ٗوٕٞ حُـيحٍ َِ  ١ؿؼُٞص ػ٠ِ ح٧ٍٝ ك
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َٞ ػ٠ِ حُٜ٘ٞٝ.. طيحكؼٖ رخطـخ٢ٛ.. ػ٤ٜٜٖ  كخُٝض طلخى١َ .. ُْ أه

، ُكلض ُِيحهَ ..ٝأِٟؼ٢.. َٟرخص ػ٠ِ ًٍحػ٢ ٍٝأ٢ٓ ..ػ٤ِّٜٜٖ

ُف .. َٟرخطُٜٖ ط٬كو٢٘.. حٓظ٘ـيص رُؼٔن حٌُٜق ِِ طًَــْـ٘ـَـ٢٘ أٗ

َٕ ٣َحػ٢ .. ُْ أػي أٍٟ ٓخ ك٢ُٞ.. أٗظلُذ أُٔخً .. ؿَحك٢ ً٘ض أهخُف كويح

ٖٛ ٝحُزو٤ش ٣ظؤِٖٓ ٓخ .. ُْ ٣َٜ٘كٖ.. ٓٔلض ػ٢َ٘٤.. ًٝظز٢ َُ طَٓو٢٘ أًز

يٍحٕ ـُ ُْ رٔخ ٣ظٜخٖٓٔ.. ٗو٘ظٚ ػ٠ِ حُ ٖٛ ػخىص ا٢َُّ أًز.. ٫ أكٜ َُ .. ٢ٛٝ

ُِّ ػٜخٛخ   :طُٜــ

  . أٗض؟   َٖٓ  - 

م ..  َٟرخً    َػـِـ٢ََّ    حٜٗخُض ..  ٍى١   طؤهَ   ك٤ٖ َُ   !.  أٗض؟   حُز٬ى   أ١َِّ    ٖٓ :  طٜ

  ٌُٖ ..  طٔٔؼ٢٘   ك٤ٖ   ٓظظٞهق   أظٜ٘خ   ً٘ضُ  "  ٓز٤َ   ػخرَ    رخىٍ    رٜٞص

  ٍحكؼش   ٓخه٢   كظ٠ ٖٓ ٍأ٢ٓ   حٓظَٔص طٔطَ ؿٔي١ َٟرخ   ػٜخٛخ 

  :  ٛٞطٜخ 

ــي؟   ٓخ  -  ُٔ   . حٓ

  .  رخَُى   أطزخ١ؤ   ُْ

 -  ًٍَ ْٞ   !. َؿــ

 -  ًٍَ ْٞ   !. حُوزخثَ؟   أ١َِّ    ٖٓ ..  َؿــ

ــ٘ـْـَؼــخء   ٖٓ  -    !. ٌٓش   أهٜي ..  ٓز٤َ   ػخرَ ..  َٛ

ًَغُ  ٢ٛٝ    هخُض ..  َٟر٢   ػٖ ػ٤ٜٜٖ    طٞهلض   ..  ٝحكيس   ًٍزش   ػ٠ِ   طَ

  .  ػٜخٛخ   ػ٠ِ   ٓظٌجشً  

ــيُ   -  ُٜ   . ُِلؾ؟   ٌٓشَ    أطو

  !. ٗؼْ  - 

  :  ٬٤ُٓطٜخ   رو٤ش   طلّيعُ    ٛٞطَٜخ   ٍكؼض

يُ  ..  رؼ٤يس   ر٬ى   ٖٓ   اٗٚ  -  ُٜ ََ    ٌٛح   ظِٔ٘خ   ُوي ..  ٣ِٝــَـ٘خ   ٣خ ..  ُِلؾ   ٌٓشَ    ٣و   حَُؿ

  !.كؼِظ٘خ؟   ُ٘خ   ٣ـلَ   َٖٓ  .. ٝآ٣ً٘خٙ 

ؿ٤ٔؼخ    ٧ٍحْٛ ..طِظٜخ ح٧ه٣َخص.. ػٖ ٍأٜٓخ  حَُهخع   طِي ٣ِِٓش     ُُٝٞض

حٌُٜق    كٞٛش   ٖٓ   رخُوَد   ٣يٍٝ   ٓخ   طَهذ   حُظ٢ ..  ح٧ْٓ   ٍحػ٤ش   ػيح   كظ٤خٗخً  

  .  ًلظخس ىٕٝ طٌَ٘
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َُ ػٜخٙ ػ٠ِ كوٌٙ  ؿِْ .. ظ٤خٕ ٝحؿ٤ٖٔٝهق رو٤ش حُل.. ًَٔ ًُي حَُؿ

٣طِذ .. ٣ٔٔق ىٓخَء ٝؿ٢ٜ ًٍٝحػ٢.. حُظو٢ ًل٢ ٣وزِٜخ.. ؿٞح١ٍ

ٌّ .. أؿٜ٘ض رخ٤ًخً ُظلُْٜٞ.. ٝهق حُزو٤ش كُٞ٘خ.. حُٔٔخٓلش أؿَه٢٘ اكٔخ

َُ آ٢ٓ٫ ٝػـ١ِ.. رخُوَٜ   رؼي    رَحكش   أكٔٔضُ  ..  ط٢ًَ٘ حُـ٤ُٔغ ُْ ٣ؼي ؿ٤

َُّ  ..  ٝحُ٘وخّ   ؿؼيٕ   ٝأ٤ٗخءَ  ..  أٓظؼظ٢   أطلويُ    ُكلض ..  رٌخء   ٗٞرش    ٢ٗء   ًــُــ

 .  ٌٓخٗٚ   ك٢ 

 
ٍَ أطلْٔ ؿٔي١      ُْ أكْٜ .. أٍحؿُغ ٓخ كيع.. ه٤٠ُض رو٤ش ًُي حُٜ٘خ

َٛلُٞص ك٢ .. ُْ ٣ؼي ؿؼيٕ ٝحُ٘وخّ ك٢ طِي ح٤ُِِش.. ُٔخًح كؼِٞح ر٢ ًُي

ً .. ح٤ُّٞ حُظخ٢ُ رآ٢ٓ٫ َس هَُد ٍأ٣ُض ٗخ٣خً ػ٠ِ ٛو.. ًخٕ ؿ٢ٔٔ ٓلٌٌخ

٫ .. ؿخُض ػ٤٘خ١ ك٢ ح٧ٗلخء.. ا٬٤ًًِ ٖٓ حَُِٛ ٝهزِحً .. كٞٛش حٌُٜق

ْٖ هزَ.. ٗـ٤َحٌص ٗي٣ش.. ٣ٞؿي ا٫ ًٍحُص حُٔلذ ْد حَُؼَِف ٓ َِّ  .ُْ أَُؿ

ُّ ٝؿؼيٕ ٬٤ُ      ٓؤ٢ُ٘ ؿؼيٕ .. ً٘ض ٓظيػَحً .. أٗؼ٬ حُ٘خٍ.. ػخى حُ٘وخ

ُْ ٓخ أػخ٤ٗٚ.. ػٖ كخ٢ُ أٓزخد ؿ٤خرٜٔخ ح٤ُِِش  ْٛٔ ٢ُ ػٖ.. ُْ ٣ٌٖ ٣ؼِ

.. ك٤ٖ ٬ٛٝ ح٧َٗحَف حُـَر٤ش.. ٖٝٓ أٜٗٔخ ٝؿيح ٓزظـخٛٔخ.. حُٔخ٤ٟش

ؼخد  ِٗ ) ػ٘ي أ١َحف ٍٜٓٞ ؿزَ(. حُل٤لش ٝؿيحٗش ٝٓزيٟ)٤ُظِِٔٞح 

ٜخ  (هٜزش)ٝأٜٗٔخ ٝؿيح (.. ٝح٧ٍرٞػش.. ه٣َٖ ُٓ ٜٓـٍٞس ٣ٌٖٔ حٓظويح

ْٜ ػٖ ٣َ١ن ػْ حَُك٤َ ر.. ُـٔغ ٓخ ٣ُٔظطخع ؿُٔؼٚ ٖٓ ٗٔخء ٝٛز٤خٕ

هخً كظ٠ حُ٘ـٞى حَُ٘ه٤ش ََ  . حُّ٘ٞ   أ٠ٔٓ ٣ل٢ٌ كظ٠ أٌٓظٚ..ٝحى١ طَؽ ٗ

                                                 *** 

.. ر٤خٝ ح٧كن.. ٍحثلش حَُٝع.. ُْ ٣ؼي ٖٓ أكي ..ٛلُٞص ٝك٤يحً    

إ٣خ ٓ٘خّ حُزخٍكش.. ؿُِٔض ػ٠ِ آ٢ٓ٫ ٍُ ػؼزخٕ أٓٞى ٨ٔ٣ .. طًٌَص 

َْ  ٛوَحً  ََ ح٧ك٬ّ.. أِٓ ٠ُٜٗض أٓظ٘ي ػ٠ِ حُـيٍحٕ .. ٫ أػَُف طل٤ٔ

ُٕ ٓخ طزو٠ ٖٓ ٗوٕٞ ِّٞ   :ٝؿيص ٗلظخً ُلَٝف هي٣ٔش كخُُٝض هَحءطٜخ.. أُ

ْٚ  (  تؼىشاْ )  طًٍ   ٌّٓ "     (  دفاس)  أَ

    ٚاٌسٛاسي   تؼذن   اٌشٌخ   ػفرٗ

    ػٍٍٗ   ٚاػرٍجد   اٌشٌخ   ػفرٗ

    جاس   اٌماع   ذشاب   ِٓ   تأوذس
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 ."..........  
ٗض ٓخ حٓظطؼض هَحءطَٚ.. حٗطٔٔض رو٤ش حٌُِٔخص َّٞ ٝٓخ هي ُهيٕ ٓ٘ٚ .. ُ

ُي .. ً٘ض أهَؽ أطًٞؤ ػ٠ِ ػٜخ١ ٛزخف ًَ ٣ّٞ.. طًَظٚ ًٔخ ٛٞ ُٛ أٍ

وٍٞ ُٛ ُٗـ٤َحص ٝ ٌٍَ أٛؼي ػزَ حُـٜش حُـَر٤ش .. ٓخ ك٢ُٞ ٖٓ  رل

ٍٍ .. ُِـزَ ٌف ٛو١َ ػخ َْ َْ ًؤ٢ٗ ٍأ٣ُض ًُي حُ.. ؿ ََ ح٧ِٓ كخُُٝض .. ٜو

ٌٖ .. ٛللش حُٜوَ ٓٞىحء!. أ٣ٖ؟.. أُظًٌَ أ٣ٖ َُّ ٓخ ٣ل٢٤ ر٢ ىحً ًــُــ

.. طؼخُض ُهِهش حُؼٜخك٤َ.. حرظؼيص رخطـخٙ حُـَد.. ػَيح ُٕٞ حُٔلذ

ُْ حُُٔلَذ ُظؼخٗن ه١ٞ٤ُٜخ هٔٔخً ػخ٤ُش   .ػَوَزَض حُ٘ٔ

 ٍأ٣ض ٛز٤ش ح٧ْٓ طٔخرن.. رؼي أ٣خّ ػَكض ٣َ١و٢ ا٠ُ حُؤش 

كٌَص إٔ أطٞحٍٟ هَِق .. ط٢ٌِ٘ٔ هٞف.. حَُٔطلؼخص رخطـخ٢ٛ

ٍكؼض ًلٜخ .. ٌُ٘ٚ ٓخه٢ حُـ٣َق.. إٔ أِٓي ٣َ١وخً ٝأَٛد.. حُٜوٍٞ

ٝهلض أٓخ٢ٓ .. أه٣َخص ٣ظَٜٕ ..  ػَكض ٓخ طؼ٤٘ٚ.. ٢ٛٝ طٍَٜٝ

َٖ ر٢ ..ً٘ض ك٢ ك٤َس ٖٓ أ١َٓ.. ٓزظٔٔش ٖ .. أكـطــْــ َٖ ػ٤َّٜٜ ْٟٝؼ

حٓظؼُِض .. أٗخٍص طِي حُٜز٤ش إٔ أًٍغَ .. َِٓٛس ٣لِٖٔ أؿٜخٗخً .. ؿخٗزخً 

ٌَص ط٢٘ٔ ٗؼ١َ.. ُٜخ َٓػٞرخً  َٕ ػ٠ِ ٍأ٢ٓ.. أه أكٌَ .. طظلَ ح٧ؿٜخ

هخُض .. أٌٓٔض رٌٍحػ٢  ٧هق!.. ٝٓخًح رؼي؟: ٝأٓؤٍ ٗل٢ٔ.. ك٤ٔخ أٗخ ك٤ٚ

  :ٓزظٔٔش

َٕ ؿلَحٕ  -  َٕ ػَرٞ َّٖ .. ُوي ٟٝؼُض  ُي ٓخ ٣ٌٖٔ إٔ ٣ٌٞ ُوي أٓؤٗخ حُظ

ٌٍ ٌٓ٘ ٓ٘ٞحصٛ.. ري ٝحُزؼٞ ٣ؼظي١ .. حَُؿخٍ ٣وظِٕٞ حَُؿخٍ.. ٘خى هظخ

ــش.. ػ٠ِ حُ٘ٔخء َّٓ ٌَ َٓ ََّ .. ٝطِي  ك٤ٖ ٍأ٣ظي ك٢ ًُي ح٤ُّٞ ظ٘٘ظي ط٣َي حُ٘

َُ    أٗض ..  ُوي أهطؤص.. ر٢ كَٜ ؿلَص    ا٤ُي   أٓؤٗخ   ُوي ..      ٓز٤َ   ػخر

َٞ    ٫   إٔ   أط٠٘ٔ . كؼِظ٘خ؟  .ػ٤ِ٘خ   طيػ

.. أؿ٠ٔض ػ٤٘٤ٜخ ط٘لن ٗـٔخً ٍه٤وخً ىٕٝ طوط٤غ.. ُظُوََؽ ٗخ٣خً ٛٔظض   

أٗلن .. أهَُؽ ٗخ٢٣.. أهَؿض رو٤ش حُلظ٤خص ٗخ٣خطٜٖ ٤ُ٘لوٖ ٗـٔش ٓٞكيس

َٖ ر٤ٖ ٣ي١ هزِحً .. ُْٝ ٣ظٞهق ٗخ٢٣ ..٤ُظٞهق ٗلوٜٖ.. ٗـٔظٜٖ ْٟٝؼ

ََ طِي حُٔ٘ليٍحص.. ٝكخًٜش   ُْٝ   ؿٔي١ ٗلٞ ح٧ُْ.. طوخكِٕ ًخُلَحٕ ػز

  .  ؿزٖ   رؤ١   ٣٘ؼَ   ي٣ؼ 
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ْى٣ـَـخٗخً طٌَُٛذ َٓ٘هش.. ٖٓ طِي حُؤش حُؼخ٤ُش ًُ٘ض أٍٟ  ؿزخ٫ً رؼ٤يس    ُٝ ..

ُّ حَُٝحػ٢.. ٝأهَٟ ٓـَرش َُ ك٤ٜخ أؿ٘خ ٫ًُُٜٞٓ .. ٝٓلٞكخً ط٤ٔ ٝ ًٟ ََ .. هُ

٣زخٍص ٝٗؼخرخً  َٞ ػَكض ك٤ٔخ ..  طِٔغ   ٓخء   ٛللشَ    حُزؼ٤ي   ح٧كن   ك٢   ٝأٍٟ.. ُؿ

 . حُزؼ٤ي   حُزلَ   أٗٚ رؼي 

ٜخ ؿيحٍحً حطوخًء .. ؿٔؼض أكـخٍحً .. حهظَُص ٌٓخٗخً ٓٔظ٣ٞخً   ُّٛ ٍُ أهٌص أ

ََ حٗو٠خء ..ٝح٣َُق حُزخٍىس،ُلَحٍس حُْ٘ٔ   رخطـخٙ   ٛخرطخً    ُػيص   حُٜ٘خٍ   هُز٤َ

ـش   طِي ..  حٌُٜق  ٜخ   طَػ٠   حُٜز٤َـّ َٓ   كظ٠   ٛٞطَٜخ   ٍكؼض ..  رخُـٞحٍ   أؿ٘خ

  :  ٓٔؼظٚ 

  !. ٓٔـيحً؟   طز٢٘   َٛ ..  حُؼخ٢ُ   ك٢   ؿيحٍحً    طَكغُ    ٍأ٣ظُي  - 

  ٤ًق   أى١ٍ   ٫ٝ ..  حُٔٞحكوش   ػ٬ٓش   ٍأ٢ٓ   رِٜ   ٓزظٔٔخً    ُٜخ   أَٗص   

  .  ٝحكوظٜخ   ُٝٔخًح ..  ٓٔـيحً    أَر٢٘   رؤ٢ٗ   كٌَص   ٤ًٝقَ  ..  ٍأط٢٘ 

  . ؿيحً    أٍىص   إ   ُٔٔخػيطي   ٓ٘ؤط٢  - 

َِّ َٛ    ًٍَص كض ..  رخُٔٞحكوش   ٍأ٢ٓ   ــ ّٞ ِّّ    أهٌص   ػْ   ر٤يٛخ   ُ َِ   كظ٠   هط٤ؼٜخ   ر

  .  حُٔ٘ليٍحص   هِق   حهظلض 

 ٢ٗ َُ ًّ ًَد   رٖٔ طِي حُٜز٤ش   طٌ ْٞ ََ    ٗــَـ ـٚ   ظِٔش   ىه٢ُٞ   هز   ك٢   ًخٗض ..  حُِــَـّ

  .  ٝٗ٘خ١ٜخ   ك٣ٞ٤ظٜخ   ٓؼَ 

  ػ٠ِ ك٢ ح٤ُّٞ حُظخ٢ُ   ٛلٞصُ  .. حُ٘وخّ ُؼيس أ٣خّ   ٫ٝ ٍك٤و٘خ   ؿؼيٕ ُْ ٣ؼي 

  .  حُٜز٤ش    طِي   طوُٞىٖٛ   حٌُٜق   هخٍؽ   ٝهلٖ ..  حُٜزخ٣خ   ؿِزش 

ٍُ أطًٞؤ ٛؼٞىحً    ٢ٗ .. ك٢ رٜـش حُٜزخف حُزخًَ ٣ؤه٢ٌ٘ٗ  ٝأٗخ أكخٝ َُ ط٘ظظ

َُّ ٖٓ أٓخّ.. طِي حُٜز٤ش طٔي ٢ُ ػٜخٛخ ٢ً أَٓٔي رطَكٜخ ُظٔلز٢َ٘ ــ ُٓ  أَ

ََّ ٤ُِش.. ًُي حُـَف حُٜو١َ ٍُ ًــُــ َْ حُؼؼزخٕ ح١ٌُ ٣ظٌَ .. طًٌَص كِ

  :أٓٔغ َٛٞص حُٜز٤ش

ــ٢   ٝٓخًح  -  ِّٔ ـ َٔ   . ٓٔـَيى؟   ٓظــُــ

  !. حُز٘خص   ٓٔـيُ   - 

ــٚ   رَ  -  ِّٔ ــ   . رخٓٔي   َٓ

ُْ ٣ؤِص ٓ٘ظُٜق ًُي .. حٓظَ٘طٜٖ.. ً٘ض ؿ٤َ ٓظؤًي ٖٓ حطـخٙ حُوزِش  

أ٣خٓخً أهَٟ ُْ ٣ُؼي .. حُٜ٘خٍ ا٫ ٝهي ٤ٗيٗخ ؿيحٍحً أٓخ٤ٓخً رٔلَحد ٛـ٤َ

٫ أػِْ ٖٓ .. أًِٔ٘خ ؿيٍحٗٚ ح٧ٍرؼش رخٍطلخع ر٢٤ٔ، ؿؼيٕ ٝحُ٘وخّ
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٠  ٫ٝ ُٔخًح ٝحكوظٜٖ ػِ.. ٢ُِٜ٤ٓ ك٢ ًُي حُٔٔـي حُو٣َذ ٖٓ حُٔٔخء

 َّٙ   طوِٚ ..  ٗل٢ٔ   ٨ٓص   ٝحُٔ٘خًٍش   حُؼَٔ   ٓظؼش ..  ؿيٍحٗٚ   أكـخٍ   ٍَ

  .  ػِِٚ   ٖٓ   ؿ٢ٔٔ 

  ّٞ٣ َّ َُ أٓخّ ًُي حُـَف حُٜو١َ.. أَٛؼــــُي ٛزخَف ًــُــ أطًٌَ .. أ٤ٓ

َْ حُؼؼزخٕ .. أه٢٠ أٝهخطخً ك٢ ظ٬ٍ ؿيٍحٗٚ.. أٛؼي اُِـَـ٠ هٔش حُـزَ.. ُكــِ

طظوَِ .. أكٌَ ك٢ ٤ِٓٝش طُؼ٢٘٘٤ ػ٠ِ ٗوٖ حُُلِْ ػ٠ِ حُٜوَ ح٧ِْٓ

َّّ كٜخً ٝأ.. ح٣َُُق حُزخٍىس كَحؿخِص أكـخٍ حُـيٍحٕ   ٛـ٤َس   كـخٍحً أى

  أىّ ..  هخػٚ   ك٢   كلَسً    أكلَ ..  حُـيٍحٕ   طظوَِ   ح٣َُق   طٔظَٔ ..  ر٤ٜ٘خ 

..  حُٜز٤ش   طِي   َػـِـ٢ََّ    ططَ ..  حُزؼ٤ي   ح٧كن   أطؤَٓ ..  ر٤ٌٔ٘ش   أٗؼَ ..  ؿ٢ٔٔ 

  :  ٟخكٌش   طوٍٞ ..  ٬٤ُٓطُٜخ   طظزُؼٜخ 

ى   ٌٛح ..  حٌُٜق   ك٢   ػ٘ي   رلؼ٘خ  -  ُِ ٌَ    هز َٖ    ٢ً   أؿ٘خٓ٘خ   ك٤ِذ   ٖٓ   ٝه٤ِ   طؼ٤

  !. هزَى؟   طللَ   ك٬ ..  

ٍَ    إٔ   أ٣ٍي ..  هُٜٞخ   أكِػ٢٘ ..  هزَحً    حُُللَس   ٌٛٙ  ٫ٝ ..  رٔٔـي   ٌٛح   ٓخ   ُٜخ   أهٞ

  !.  ك٤َس   ك٢   ؿَؼ٢ِ٘   طٔخإُٜخ   ٌُٖ 

 -   َْ ى   طللَ ُِ ََ   !. ك٤خطي؟   ًَٛض   َٛ ..  هز

ىُّ    ٓخ   أى١ٍ   ٫ٝ حرظٔٔض  ٍُ   .   ٍأ٢ٓ   رِٜ   حًظل٤ض ..  ػ٤ِٜخ   أ

هخٍ .. ٤ٛجظ٢.. كلَط٢.. طؤ٬ٓ حُـيٍحٕ.. ك٢ ح٤ُّٞ حُظخ٢ُ ُح٢ٍٗ ٍؿ٬ٕ  

. ٓخ ٣زو٤ي ك٢ هٔش حُـزَ حُؼخ٢ُ ٝك٤يح ٢ٓٝ ٌٛٙ ح٣َُق حُزخٍىس؟: أكيٛٔخ

٣ظليع حَُػ٤خٕ ػٖ أٗٚ : وٚ ٛخٓٔخً ػْ هخٍ َُك٤.. ُِٛص ٍأ٢ٓ ٛخٓظخً 

ـٚ ٣َٙ أكـخٍحً .. ٝا٫ ُٔخًح ٣ِـؤ ا٠ُ ٌٛح حٌُٔخٕ حُولَ.. ٖٓ أَٛ حُِــَـّ

ٙ   ك٤ٚ   ُٔٔـي ُٖ ٢ِٜ٣َ  َُ ٙ   ٣ٝللَ ..  ؿ٤ ََ   ٍأطٚ   رٔخ   حًظل٤خ !.  ر٤يٙ   هز

٣ٖ   ػخىح   ػْ ..  ػ٤ٜٞٗٔخ  ٍَ   .  ٓ٘لي

    ََ ٌٍ    ٗٔخءٌ    حُظخ٤ُش   ح٣٧خّ   ك٢   َػـِـ٢ََّ    طوخ١ ُٞ  ..  حٌُٔخٕ   ٣ظؤِٕٓٞ   ٍٝؿخ   حُزؼ

  ٝر٠٤َخً    ٝٓٔ٘خً    هزِحً    ٣ظًَٖ ..  ػخثي٣ٖ ٠ٔ٣ٕٝٞ    ٣ظٜخٕٓٔٞ ..  ٣لخىػ٢٘ 

٣ْــَلخٕ   ٝأؿٜخٕ  ٍَ  .  

ُْ ٢ِ٤ُ ٝك٤يحً      طٌٍف ػ٤٘خ١ ىٓٞػخً .. أهخف إٔ ٫ ٣ؼَٞى ٍك٤وخ١.. أُؿخُ

َٕ ؿي١.. ٝأٗخ أكٌَ ك٢ ٓخ٢ٟ أ٣خ٢ٓ َٛ : أٓؤٍ ٗل٢ٔ.. ٫ٝ أػَُف ُٞ

َٖٓ ٫ أٍحى: أٗخؿ٢ حُل٠خء.. ٓظ٘ل٠ ٍٝك٢ ٖٓ حُظل٤ٌَ ُٔخًح .. ٣خ 
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ُٖ ك٢ ٗوخث٢؟ كبٕ ً٘ض ًٔخ هخٍ ٢ُ .. ٌٛح أٗخ ػ٠ِ ٓوق حُي٤ٗخ.. طــُــٔـْــِؼــ

ٝإ ً٘ض ك٢ حُـ٤ٓ٬ي ٝحُٜوٍٞ .. حُٔؼِْ ك٢ حُٔٔخء كَٜخ أٗخ ه٣َذ ٓ٘ي

َّ حطـخٙٝإ .. كٜخ أٗخ رـٞحٍى .. ً٘ض ٣ٍلخً كٜخ ٢ٛ طٜذ َػـِـ٢ََّ ٖٓ ًــُــ

ٜخ .. ُٔخًح ؿؼِض ٓخ٢َٟ أ٣خ٢ٓ ٗوخءً .. أؿز٢٘ ٫ أكي ٣ُٔٔؼ٘خ َٓ ٝهخى

ــ٢ّ .. ٟزخرخً؟ ِٜ ََّ ك٢ ٌٛح حُـزَ حُوــَـ ػ٠ِ ٌٛٙ .. ٌٛح ٛٞ هِز٢ ٣َُ٣ُي إٔ ٣ظ

سُ ؿزخٍ طِؼذ .. أّ أٍكَ؟.. حُٜوٍٞ حُِٜزش كَٜ أ١خٝػٚ ٍَّ ًَ أٗؼَ رؤ٢ٗ 

٠َشُ ٟٞء طظزؼؼَ ..ٜخ ح٣َُقر ْٓ َي٢ٗ.. أ٣ٍي إٔ أَٓٔغ ٛٞطَي.. َٝ ُٗ .. إٔ طَ

ْٝ إٔ طٌــُــقَّ ػٖ ٗوخث٢ ر٤ٖ ٍد .. ٫ طؼخِٓــْــ٢٘ ًٌخثٖ ر٤ٖ ُِٓ٘ظ٤َٖ.. أَ

ً  ..  ح٤ُٜٞى ٝاُٚ ح٤ُِٖٔٔٔ   !.  حُٔٔغ   أٍٛقُ    أٗخ   ٛخ   ..أٝ رؼ٤يحً    ه٣َزخً    ً٘ض   أ٣ّخ

٢ٗ   ُٓلزخً    أطِْٔ .. أٗخؿ٤ٚ رؤَٓ هخٗق..  حُٔٔخء   ك٢   أٗظَ   أظَ      َُ ـــ ُٔ ..  طـ

ـٜخ ح٣َُخَف    أٓظٔغ ا٠ُ   أٗظظَ  ..  حُٜوَ   ؿ٤ٓ٬ي ..  حُ٘ـ٤َحص ..  ٛٞ   َػـِـَـّ

 .ظٍٜٞٙ

 

                                           ** * 

  

ََّ ٤ُِش  إ٣خ طؼخٝى٢ٗ ًــُــ ٍُ ٢٘ ا٠ُ ك٤ُغ ؿَف هخىط.. كيػض حُٜز٤ش  ػٖ 

٢ََٓ ٛخكزخطٜخ حَُحػ٤خص.. ٗخٛن : هخُض ٢ُ.. طٔظُٔغ ا٢َُّ ٝهي ؿِٔض ٝ

  ٍأٜٓخ   ػ٠ِ   ٓٔلض .  أط٣َي ٓٔخػيط٘خ؟.. ُِٛص ٍأ٢ٓ!. أٗض طُـ٤ُي حُ٘وٖ

َُ    ٝحهلش   ٠ٜٗض !.  ٛؼذ :  ُٜخ   أهٍٞ   ٝأٗخ    إٔ   ٣ٌٔ٘ي :  حُـَف   هٔش   ا٠ُ   ط٤ُ٘

.. ٝٗؤط٢ رؤ٤َُٓ ٝٓطَهش..  حُزوَ حُٔظلٍٞ   ؿِي   (ٗٔغ)رلزخٍ    طظي٠ُ 

  !.  ٣ٌل٢   ٓخ   ُي   ٓ٘ـٔغُ  

.َ. أَٓظُ٘٘ن ح٣َُق.. ٛزخَف ح٤ُّٞ حُظخ٢ُ ًُ٘ض ٓؼِوخً ر٤ٖ حُٔٔخء ٝح٧ٍٝ    

ف ١خثَ ََ َُ رل ٍَ حُؼخ٤ُش ك٢ كَح ..أُٗؼــ َّ طؼِو٘خ َُٜ٘ؼــَي حُـزخ ٞ٣ َُ .. ُأطًٌ

ُٖ ٠َُرخط٢ َُ ٣َــ٤ِ ٍُ ا٠ُ ٗـٔخص ..حُٜو ٢ِٗٛ .. رَ إ ح٠َُرخص طظلٞ

  أػ٠ِ   ك٢   كظِي حُٜز٤ش ٍٝك٤وخطٜخ.. ُْ ٣ٌٖ أكي ٣ٔٔؼ٢٘.. ًُي ٢ً أؿ٢٘

ُٔلذ  أُٔ٘ش   ٍٝك٢   طظوَِ   ٛخ٣ٝش   ك٢   ٝأٗخ ..  حُـَف   هٔش    أ٣خّ   ٓزؼش ..  حُ

ِؿُل٢٘  َْ َٔ ْللَ    ػ٠ِ   ح٣َُقُ    طُ ..  ك٢ِٔ   ك٢   أٍحٙ   ً٘ضُ    ٓخ   أًِٔضُ  ..  حُٜوَ   شَٛ

  :  ٢ُ   هخُض 
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ََ    إٔ ػَكض    ٤ًق  -    طلظ٠٘ٚ   ػؼزخٗخً    هَُحْٛ   ٖٓ   حُ٘خّ   ٣َٟ ..  ًُي   طلؼ

  .. ك٤ش 

  ..  أٓٚ؟   ٢ٛ   أطٌٕٞ  - 

  :  ُٜخ   هِض

  . حُلِْ   ك٢   ٍأ٣ظٚ   ٓخ   ٌٛح  - 

                                               *** 

طؼخٝٗخ .. ٣لَٔ حُ٘وخّ ػ٠ِ أطخٗٚ.. ػخى ؿؼيٕ ك٢ ًُي حُٔٔخء ٓظؤهَحً     

ُٕ ٝؿٜٚ هي طزيٍ.. ػ٠ِ اىهخُٚ حٌُٜق .. ٝؿُلٞظ ػ٤َ٘٤ٚ ٣ظٔغ.. ًخٕ ُٞ

 .أٗؼِ٘خ حُلطذ

ًَُٔص أٓ٘خٗٚ: هخٍ ٢ُ  ؿؼيٕ ٝػيس ًٍٔٞ .. ًٔخ طَٟ كوي اكيٟ ػ٤٘٤ٚ ٝ

َُ    ٝٓخ ؿؼِٚ ك٢ كخُظٚ ٌٛٙ ..ك٢ أ١َحكٚ   ُوي ػزؼٞح ..  ظَٜٙ ك٢   ًٔ

أَْٓٛ   ح١ٌُ   َٗٔ طِي حُوَٟ    ٤ٗنُ    ٫ُٞ ..  ٣وظِٞٗٚ   ًخىٝح (  رٔلخٗٔٚ )

ً٘خ هي  . كُٞٚ   ٣يٍٝ   ٓخ   ٣ؼ٢   ٫   طَحٙ   ًٔخ   ٛٞ   ٌٝٛح ..      طؼ٣ٌزٚ   ػٖ    رخٌُق

ٝرؼي إٔ .. ٖٓ ؿزَ ه٣َٖكِٗخ رخهظطخف رؼٞ حُٜزخ٣خ ٝحُٜز٤خٕ 

أ٢ٍِ٘ٓ ُـِذ ح٣ُِٔي .. ُْ ٣ٌظِق حُ٘وخّ.. حهظيٗخْٛ ا٠ُ هٜزش ٜٓـٍٞس 

 .طظزؼض هزَٙ ك٢ هَٟ ٓـخٍٝس، ٝك٤ٖ ػيص ًخٗض حُوٜزش هخ٣ٝش .. 

  ٌٓ٘   ٫ه٤ظٚ   رٔخ   ؿؼيٕ   كيػض   هي   أًٖ   ُْ   ،أٓٔغ ٝأٍٟ  ٓٔخ   َٓػٞرخً    ً٘ضُ 

  :  ٓؤُظٚ ..  َٟرخً    ًيص أهظَ رؤ٢ٗ    ٣ؼَف   ٫ٝ ..  حُـزَ   ُٝٛٞ٘خ 

  . ٤ًق أٗوٌطٚ؟  - 

حكش حُؼ٤َ٘س.. حَٓأس ٓٔ٘ش  - ََّ ١ِذ ٜٓ٘خ ح٤ُ٘ن حَُأ١َ .. ٣زيٝ أٜٗخ ػ

َٚ ٓ٘ٚ هزَ إٔ ٣َٔٞص ك٢ ىحٍٙ ٍُ ح١ٌُ ٣ُٔٞص ك٤ٜخ .. كٜ٘لظٚ إٔ ٣ظوِ كخُيح

كؤَٓ ٓـٔٞػش ٖٓ ٍؿخُٚ رلِٔٚ ا٠ُ .. حُـ٣َُذ ٤ٓـُِذ ُٚ ٓٞء حُطخُغ

َُ كِٔظٚ، ٝٛخ ٛٞ .. ٓ٘خٍف حُٞحى١ ٝاُوخثٚ ٠ُِٞح١ٍ ٝػ٘يٓخ كَ ح٤ُِ

  . ًٔخ طَحٙ

ــــي   ٣ِلع   أُْ  -  َٓ   . أكي؟   هيٝ

 -  ُْ    َْ ٍَ    أكيحً    أهخر   . ح٤َُِ   ٣َ١ن   ١ٞح

  . ٓؼ٘خ   حُزخًَ   حُٜزخف   ك٢   ٓ٘لِٔٚ ..  ٜٓ٘٘غ رٚ؟   ٝٓخ  - 

  . ٣٘ل٠؟   كظ٠   ٗ٘ظظَ   أ٫  - 
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  . ٓ٘خ   أكيحً    ٣ظًَٞح   كِٖ   ٓؼ٘خ   ك٤خً    رٞؿٞىٙ   ػِٔٞح   ُٞ  - 

    

   

  ًُّ ٌِـــ  اٌجثً َٚ
  

أهزَطٚ رظَىى .. ك٢ طِي ح٤ُِِش  ك٤ٖ ػخى ؿؼيٕ رـٔي حُ٘وخّ حُٔؼوٖ  

رُْلــُض ُٚ روٞك٢ إ ؿخءٝح .. حُ٘خّ ػ٠ِ حٌُٜق ٝحُـزَ أػ٘خء ؿ٤خرٜٔخ

 .٤ٓوظِٞٗ٘خ، حُٜزخف 

ُْ ؿٞحٍ كَحٗٚ    َٞ   ..ريأ ٣ٔظؼ٤ي ٝػ٤ٚ ،  ه٤٠٘خ ٗظٜخٓ أ١ؼٔ٘خٙ رؼ

َٓٚ رزؼٞ حُٔظخع.. حٓظزَ٘ٗخ ه٤َحً رؼٞىس ػخك٤ظٚ.. حُِحى أهٌ .. ٍكؼ٘خ ٍأ

َُ ٓخ٢َٟ أ٣خٓٚ.. ٣ليػُ٘خ ٓزظٔٔخً ًٔخ ُٞ أٗٚ ُْ ٣ٌٖ كخهيحً ُِٞػ٢ : هخٍ ٣ٔظًٌ

ٍَ كلعَ .. ٣ّٞ ًُ٘ض ٛـ٤َحً ًخٕ أر٢ ٣ٜطلز٢ُ٘ ا٠ُ ٓٔـيٙ ُْ حُٜـخ ٣ؼِ

ٍ َٞ ـــ ُّٔ ُْ ح٬ُٜس.. خً ٣ٜؼُي حُٔطَق ٓئًٗ.. هٜخٍ حُ ُّّ ٖٓ ٣ؤط٢ ٖٓ .. ٣ُو٤ ٣َُئ

٣ٌظُُذ .. طؤط٤ٚ حُ٘ٔخُء رخٌُٟ٘ٞ.. حُ٘خّ ػْ َُٜٗ٘ف ػخثَي٣ٖ ا٠ُ ُِٓ٘٘خ

َّٔــَ ػ٠ِ .. ٍه٢ ػ٠ِ ٍهخم حُـِي َُ اكيحٖٛ ٣ٝظِٞ ٓخ ط٤ ـ ْٝ ٣ُزَــوـِـّ أَ

ٌَّ ك٢ كخٍ ٓز٤ِٚ.. طلَم اهٞط٢.. ٓخص أر٢.. أهَٟ رو٤ض أٗخ .. ًٝٛذ ً

ُّ ٓخ ٓٔؼظ ٟ ٫ .. ٚ ٓ٘ٚ ٝٓخ ٍأ٣ظُٚ ٣لؼَأٓخٍ ََ ُّ ٖٓ هُ ــُي٢ٗ حُ٘خ ُٜ ٣و

ُْٜٓ.. أػَكُٜخ  . ُْ أًٖ أُٛ٘غ ا٫َّ ٓخ طظُٞم ا٤ُٚ ٗلٞ

٤َِل٢ ُّٜ َٖٓ ٣يػ٢ٗٞ ا٠ُ ٓـِْ حُيحػ٢ حُ ُٓٔخٍٓش .. ؿخء  ُؿ٢َٗ ػٖ 

ْه٢ َُّ زَش ٝحُ ـِ ػخٛيطُٚ .. ًخٕ ًُي ك٢ ٓظَ ىػٞطٚ.. ٝكٜي حُيّ.. ًظخرش ح٧َْك

ٌُٖ .. حُظُِٓض رؼٜي١ ُٚ.. ٣ْ حُٜـخٍ ٝح٬ُٜس رخُ٘خّرؤٕ أًظل٢َ رظيٍ

َّٖ ٣ظوخ١َٕ ٝحُو٤َِ ٖٓ حَُؿخٍ ًُ .. كيػظْٜ ػٖ ػٜي١ ُِيحػ٢.. حُ٘ٔخء 

ك٢٠ ٍَ ــٕٞ أٓخّ  ا٠ُ ًُي ح٤ُّٞ .. ٝأٗخ ػ٠ِ ٓٞهل٢.. ٌُْٜ٘ ًؼ٤َحً ٓخ ٣ِلُّ

ٌَ رخر٘ظٚ حُ٘خرش ٜخ .. ٍك٠ُض ٓؼخُـظٜخ.. ح١ٌُ ٢ِ٘ٛٝ ٍؿ ًَ ٤ُظَ

ـٚٓؼِ٘.. ٣َٜٝ٘ف  ..خً رؤٗٚ ٝٛزٜخ ُٞؿٚ حُِــَـّ

 

____________________ 
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ٝػ٠ِ ١خُٝش ٟخر٢ حُظلو٤ن كَُىص أٓخ٢ٓ .. حهظخى٢ٗٝ ك٢ ٤ُِش ٬٤ُء

: حُٔلون ٣٢ٔؤُ٘.. ٛللخص طِي حُٜل٤لش حُظ٢ َٗ٘ص أهٞح٢ُ ١ٍٞٛٝ

 َٛ ٌٛٙ أهٞحُي؟  

ك٢ ..  زيٍػَكض ك٤ٔخ رؼي رؤٗٚ ًخٕ ىحٍحً ُ٪ٓخّ حُ.. أٝىػ٢ٗٞ ٓـ٘خً ؿ٣َزخً  

.. ٓٔلٞح ٧كي أهخٍر٢ ر٣ِخٍط٢.. ه٣َزخً ٖٓ ٤ٓيحٕ حُظل٣ََ.. كخٍس حُز٤ٗٞش

ٝٛٞ ح١ٌُ ؿِذ ا٢ُ حُ٘ٔوش ح٠ُٞث٤ش ٖٓ حُٔوط١ٞش رؼي إٔ حٓظِْ 

.. ُْ أػي أػِْ ٓخ ٣يٍٝ هخٍؽ ٓـ٢٘  .. ػ١ٌَٔ حُلَحٓش أطخٝطٚ

 .ٝحِٛض هَحءس ٓخ طزو٠  ٢ُ ٖٓ حُٔوط١ٞش

 

ََ .. هِيٙ حُزؼٞ   ٤٠ٓض ا٠ُ حُيحػ٢ .. ٗزخرخً ٝٗخرخص.. حُٞحٛزٕٞطٌخػ

َّ هيٍط٢ ػ٠ِ ا٣ٞحثْٜ ٝا١ؼخْٜٓ ٤َِل٢ أٌٗٞ ا٤ُٚ ٤َٟن كخ٢ُ ٝػي ُّٜ  ..حُ

ٖ ٣وظخى ا٤ُٚ حُلظ٤خص ٝحُلظ٤خٕ.. ٗلل٢٘ رخُو٤َِ ٖٓ حُطؼخّ َٓ ُْ .. ٝأٍَٓ 

ــيُّ أكيحً  ُٛ َٖٔ ٣ـُِذ ٢ُ ٛزخ٣خ .  ُْٝ أًظِق رخُٞحٛز٤ٖ.. أُػي أَ حٓظؼُ٘ض ر

ــ٘ـْـَؼــخَء ا٠ُ ٓيٕ رؼ٤يس ك٢ ؿ٣َِس ..َٕ ٝؿِٔخ َٛ   ٤ُظَٔغ ٗ٘خ٢١ ٖٓ 

َّ    أٗظظَ   أػي   ُْٝ ..  ح٤ُٖٔ    .  أٓٞحم ٌٓش   ا٠ُ   ٓخكَص ..  ح٠َُٟٔ   هيٝ

ُٓؼخٍ ٗي٣يس  ََ ك٢ ٗٞرش  َض ٤ُيه َٔ ظُ٘٘ض ٍَٝكٚ .. ىَٓؼض ػ٤٘خٙ.. ٛ

ٝأٓٔخء .. ٗظَ ا٢َُّ ٓزظٔٔخً ٝأهٌ ١ٌٜ٣ رٌِٔخص ؿ٤َ ٓظَحرطش.. ٓظِٛن

 َُ ْٖ هز ُٓؼخٍ أهَٟ.. ٝأكيحع ُْ أْٓٔغ رٜخ ٓ ػْ ػخى .. أٝهلَض كي٣ؼَٚ ٗٞرش 

  :ٛٞطُٚ

ــ٘ـْـَؼــخ٤ٗش ػيىحً ٖٓ حُلظ٤خص    َٛ ؿِذ ٢ُ حُٔظؼخٕٝٗٞ ك٢ ٤ُِش  

ًخٗض ر٤ْٜ٘ كظخس كخثوش .. ًخٗٞح ٣٘٘طٕٞ ك٢ ٓٞحْٓ حُلَد..ٝحُلظ٤خٕ

رؼي طط٣ٞؼٜخ أٍِٓظٜخ .. ُْ طظٞهق ػ٤٘خٛخ ػٖ ًٍف حُيٓٞع.. حُـٔخٍ

٤ِل٢ ُّٜ ح١ٌُ ًخٕ ٣ؼي حُلظ٤خٕ ًٔوخط٤ِٖ .. ٝهٔٔشً ٖٓ حُلظ٤خٕ ُِيحػ٢ حُ

ٌَ كظ٠ ؿخء ٖٓ .. ٝحُلظ٤خص ًٔلظ٤خص ..ػخس ٌُِٔٛذٝىُ  ِٞ أٜٗ ُْ طٔ

ُـؤ .. ُْ ٣ٌٖ ٖٓ ػِٔ٘خ اك٘خُء أَٓحٍ حُـٞح١ٍ.. َٝٛ ا٢َُّ .. ٣زلغ ػٜ٘خ

ــ٤ِل٢ ح١ٌُ ًخٕ ٣ؼَكٚ ُّٜ ُْ ط٘ظٚ .. ٤ُؼَٞى رٜخ ٖٓ حُـزخٍ حُؼخ٤ُش.. ُِ

كوي ٝهؼض  رؼي ٓ٘ٞحص ر٤ٖ ٣ي١ َٓس أهَٟ ، هٜظ٢ ٓغ طِي حُلظخس

ــ٤ِل٢َٝٓس .. ُّٜ ح١ٌُ أٛيحٛخ ُِٝؿظٚ ..  ػخ٤ٗش طٌٕٞ ٖٓ  ٤ٜٗذ حُيحػ٢ حُ
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ــ٘ـْـَؼــخءَ    ُيهٍٞ   ٣ٔظؼي   ًخٕ ك٤ٜ٘خ   ..أٓٔخء   أٓٔغُ    أػي   ُْ   ٣ٜٞٓخ   ٖٝٓ ..  َٛ

ًُؼَ..  ػٜ٘خ؟   طزلغ   َٖٓ ٢ٛ   حُلظخس   ٍرٔخ طِي..    ٢ًٗء        ػٜ٘خ    . كخُز٘خص 

ُّ ػٖ ح     َٓٚطٞهق حُ٘وخ ُٓؼخٍ هطؼض أٗلخ ََ ك٢ ٗٞرش  .. ُلي٣غ ٤ُيُه

َُ رزَى ٗي٣ي: ٝهخٍ.. حٍطـلض أٝٛخُُٚ ـجــ٢ْ٘ أُٗؼ َػــِـض  ..أٍؿٞى ىكــِـّ

ٕٝ  : هخٍ.. ِٛٞٓخطٚ  ٝٛٞ ٣زلِن  رؼ٤٘٤ٚ ك٢ كَحؽ حٌُٜق ََ أ٫ ط

.. ٫ طلخٍم ػ٤ٜٖٞٗ ٝؿ٢ٜ.. اٜٖٗ ٣٘ظــُــَٕ ا٢ُّ .. ٝؿٜٖٞٛ حُٔؼِوش

٤ُٜيأ !. أرؼيٖٝٛ.. أرؼيٖٝٛ ػ٢٘: ٣َٜم ػخ٤ُخ.. ٣ـيف رٌل٤ٚ ك٢ حُٜٞحء

ٍرٔخ طِي حُلظخس ٫ : ىٓؼض ػ٤٘خٙ ٝٛٞ ٣ِظلض ٣ليػ٢٘ .. ٗخظَحً ا٤ُ٘خ.. كـؤسً 

ٍُ ك٢ ٌٓش ٌُ٘ٚ ىهَ ك٢ ٗٞرش ، كخُٝض كؼٚ ػ٠ِ حُظًٌَ..ٛٔض!.  طِح

ٗٞح٤ٓٚ ٝٗ٘ـُؼٚ ػ٠ِ .. ػخى ٣لخٍٝ ح٩ٓٔخى رؤٗزخف ٫ طَُٟ، ٣ٌٛخٕ 

ًَد ٫ ..طـخُٝ أُٓظٚ  ْٞ أّ أٗٚ ٣ٌٛخٕ .. أػَف اٗٚ ًخٕ ٣وُٜي ٗــَـ

ََِي حُٔٞص كوخً ؟.. ح٫كظ٠خٍ؟ َٓ كوي .. ُْ طيّ طِي ح٤ُوظش ًؼ٤َحً . َٛ ٣َٟ 

ٍْ ١لق ٖٓ كٔٚ.. ؿلظض ػ٤٘خٙ ٝ ؿِلٚ حُٜٔض .. طلَ٘ؽ كِوٚ رزَــِـْـــَـ

٤ُُٜيٍ .. حؿظخكض أ١َحكَٚ ٍػ٘ش ٓو٤لش.. كخُٝ٘خ ٍكَغ ٍأٓٚ ٖٓ ؿي٣ي

 ََ ُٓٚ   ٌٝٓ٘ض.. ٝحٟلشأٛٞحص ؿ٤ ٚ   حٍطو٠ ..  ٓؼخٗخس   رؼي   أٗلخ ٌُّ   ٓخٍ ..  ك

 ٚ٘ٓ  ٌْ ـَ ِِؽٌ    رِ   .  حُزؼ٤ي ..  حُزؼ٤ي   ا٠ُ   ط٘ظَحٕ   ػ٤٘خٙ   ..  َُ

٠.. ُِلظخص ً٘خ ٜٓي٤ٖٓٝ    َـّ اكزخ١ .. ٗ٘ظَ رز٬ٛش ا٠ُ ًُي حُٔٔ

َْ حُٜ٘خٍ أٗخّ .. خٍك٤وخطٜ.. طِي حُٜز٤ش.. ٣ٍُِِ ٤ًخ٢ٗ ٝأٗخ أطو٤َ ٗٔ

يىحً َٝٗكَ.. ٣٘ظَٕٝ ا٤ُ٘خ َٔ ُٓ أّ ٗيهِٚ ك٢ ُػٔن .. َٛ ٗظًَٚ، ًٔخ ٛٞ، 

  حٌُٜق ٛ٘خى ك٤غ طوق ح٧طخٕ ٣ٝزَى حُـَٔ ٤َٜٗٝ ػ٤ِٚ طَحرخً ؟

  ٛٞطخً    ُِظٞ   ٓٔؼض ..  ٓٔخَػٚ   طؼٞىص   ح١ٌُ   ٓٔخػي١   ٛٞصُ    ٣ٌٖ   ُْ  

  :  رخُلخؿؼش   َٓ٘ٝهخً  

  . ٗيك٘ٚ؟   أ٣ٖ  - 

ٍَ ٝؿَٜٚأَ  ٌٍ ٖٓ أكن رؼ٤ي.. ُٜذ حُـَٔ هزخ.. ُظلُض ُْ أ .. ٛ٘خى ظَٜ ري

حٗظزٜض ا٠ُ ًُي حٌُٕٞ .. ٓ٘خٌء ك٢٠ٌّ طَٔد ا٠ُ أٍٝحك٘خ.. هِظُٚ ه٣َزخً 

طًٌَص .. ٣ََٛ حُـيؿي حُل٣ِٖ ..حُٔٞحى ح٬ُ ٓظ٘خٙ.. حُ٘ـّٞ.. حُل٤ٔق

  ؿ٢ٔٔ   طِي حُظ٢ ً٘ض أهزت ك٤ٜخ.. ُكلَط٢ رٔٔـي حُز٘خص أػ٠ِ حُـزخٍ

  :  هِز٢   هلن  ..  ح٣َُق   ٖٓ 
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  !. حُـزَ   أػ٠ِ   ك٢   ٓ٘يك٘ٚ  - 

  !. حُـزَ؟   أػ٠ِ   ُٔخًح ..  أ٣ٖ  - 

  !. ا٤ُٜخ   كِ٘لِٔٚ   ٤ٛخ ..      ُكلَس   ٛ٘خى  - 

ُْ أػي أ٤ِٓ .. ٟخع ٓؼخُْ ٓخ ك٢ُٞ.. ٣ََٛ ٫ ٣ٜيأ ٣ظوِِٚ ٝهُغ هطخٗخ   

.. ػٞحء ًثخد طوظَد.. ُْ أػي أ٤ِٓ حُط٣َن.. ًخٕ ػو٬٤ً .. ٓٞح١ٖ أهيح٢ٓ

.. ُْ طٌٖ حُللَس ًخك٤ش.. طٜ٘خ ُٜ٘ظي١ ا٠ُ حُؤش.. هٞف ٖٓ ْٗٔ طَ٘م 

ػْ .. ؿط٤٘خ ٍأٓٚ ك٢ حُزيء رؤػ٘خد ٝك٘خثٖ حُـزَ.. أؿِٔ٘خٙ حُوَكٜخء

أٍٟ ، ٝهلض رؼي إٔ حٗظ٤ٜ٘خ.. ٝأكـخٍحً ٓٔطلش ٟٝؼ٘خ ػ٤ِٚ طَحرخً 

٢َٓ  .حُٔخ٤ٟش حُٞؿَٞى ٓوظِلخً ػٖ أ٣خ

َُ رؤ٢ٗ طًَض ٓو٢ِٜ ٛ٘خى     ْٝ حَُد ٝؿٜخً .. أٗؼ ـٚ أَ ٤ًق ُوخء حُِــَـّ

ٛٞ ٫ ٣٘ز٢ٜ٘ ك٢ !. َٛ رٚ كِٕ ٓؼ٢ِ؟.. أطؤَٓ ٗزَق ؿؼيٕ. ُٞؿٚ؟

ِِّ .. ٬ٓٓلٚ.. هخٓظٚ.. ٛٔٞٓٚ.. ٍٝكٚ.. ٢ٗء ــ ـَ َُ .. ُل٤ظٚ ىحثٔش حُ َٗؼ

ٌٛٙ حُز٬ى ك٢  ٝؿُٜٚ ٣٘زُٚ ٝؿَٞٙ ٌٓخٕ.. ٍأٓٚ رخٌُخى ٣َٜ ا٠ُ ًظل٤ٚ

َٞ ح٢ُ٘ء.. حٓظيحٍطٚ ٍُ ُِلي٣غ ىٝٓخً .. ٓٔظِت حُـْٔ رؼ .. ٛٞ حُٔزخى

ٍَ رؼل٣ٞش أٜٗي هللا ٬ٓٝثٌظٚ : أٓٔي رٌٍحػ٢ ٛخطلخ.. ٣ٞحؿٚ ح٧ٓٞ

طًٌَص رؤ٢ٗ  ..ًِٔخطٚ ٌٗؤص ؿَحك٢. ٓخٓلظٚ ٖٓ هِز٢ ك٤َِكٔٚ ح٣ٌَُْ..

َٕ    أػ٤ٖ   أٗخ   َٝٛــخ ..  ريك٘ٚ   ٣ظؤٍؿق   ه٢٤   آهَ   ٛٞ   كٜخ ..  ح٤ُّٞ ٟخثغ   ىٝ

 .رخُـ٘خء ٝٗلٖ طٜز٢   ٣ُْٜٜٔ    ؿؼيٕ   ٛٞصَ     ..  ٓؼ٠ً٘  

سٍشٖ ػٍى ٚجٗ تمؼا ِثً لثض .... سٍشٖ دال ٌا ٔجَٛ اًٌٍٍ سٍشٖ دال"  

 "اٌٙٛاء

                           
  .  روخ١َ١   ٣ـٍٞ   ٓخ   ٣لْ   رؤٗٚ   ٗؼَص ..  ٛٞطٚ   حٗظ٢ِ٘٘    

ُّ ٍه٤وخً ٓؼ٘خ  ٍَ أ٣خٓ٘خ ٓؼٚ.. ُْ ٣ٌٖ ًُي حُ٘وخ َُ حُلي٣َغ .. ه٬ ُْ ٣ٌٖ ٣ٌُؼ

ــِش ح٤ُٔي ُِؼز٤ي.. ا٤ُ٘خ َٓ .. ًٝ٘ض أٗخ ٍَٓٔٝحً رٌُي  ..رَ اٗٚ ًخٕ ٣ُـ٤ُي ٓؼخ

٢ٗ ػ٠ِ حُظٞىى ا٤ُٚ.. ٫ أ٣ٍي إٔ ٣ز٢ٔ كي٣ؼٚ ََ ْٝ إٔ ٣ُـز ـش .. أَ ٫ أ٣ٍي أ٣ََـّ

٢ ً٘ض أه٠٘ إٔ ٣َٔٔغ ٜٓخٓٔظ٢ كظ٠ أٗ.. ػ٬هش طوُٞى ا٠ُ ٛيحهش

ًُ٘ض  أط٘ٞم .. ٌُُٝي حٗوطؼض ػٖ حُلي٣غ أٓخٓٚ ا٫ ٓخ ٗــَـيٍ.. ٝؿؼيٕ

ٝأ٢٘ٗ ً٘ض  ..٤ُّٞ كَحهٚ ٝحُِلظش أًظ٘ق رؤٕ حُي٤ٗخ أٝٓغ ٖٓ ٍإ٣ظ٢ ُٜخ
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ٍَّ ٓ٘خ ػٌحرخطِٚ.. ٓوطجخً  َّٕ ريحهَ ًــُــ ٚ حُظ٢ ُٞ .. ٝاٗٔخ٤ٗظَٚ ..ٝأ َٓ ٞٔٛٝ

ـٍش ا٫ .. ظوخٍرض ح٧ٍٝحفأٓٔؼٜخ ًَ ٓ٘خ ٦ُهَ ُ َِهــَـّ ُٔخًح ُْ ٣ظليع ر

ــِــَــُي حُٔٞص؟ َٓ ً . ك٤ٖ حهظَد ٓ٘ٚ  ُٔخًح ُْ ٣يكْؼٚ .. ٤ُخ٢ُ ه٤٠٘خٛخ ٓؼخ

َُِي حُٔٞص ُِظلٖ٘ ػ٤ِ٘خ رلٌخ٣خطٚ  ..ًْ ً٘ض ٓ٘ظخهخً ُلٌخ٣خص ٟلخ٣خٙ.. َٓ

٤ِل٢ ُّٜ   .ا٠ُ طِي حُٔ٘خػَ حُظ٢ ًخٗض طؼُٜق رٚ.. كٌخ٣ظٚ ٓغ حُ

 
                                                 ***  

ََ ٖٓ حُٔخٍ ٓوزؤً ر٤ٖ أٓظؼظٚ      ؿيٗخ حُو٤ِ كظ٠ ، ٓخ إٔ ػيٗخ ٌُِٜق.. َٝ

.. ؿخىٍٗخٙ ريٝحر٘خ هٞف إٔ ٣يًٍ٘خ أكيْٛ.. أىًٍ٘خ رؤٕ حُلـَ حهظَد 

َُ ٓ٘خٙ( ٓ٘ؼخ)ٛزط٘خ ٣َ١َن ؿزَ  ِٝٛ٘خ ا٠ُ .. ٫ٝ ُحٍ حُزيٍ ٣َٓ

ش .. ٝحُْ٘ٔ طَِٛ ٖٓ أُكُوٜخ ح٧ٍٝ حُٔ٘زٔطش َـّ ٘خ حَُٔل ُٓ ١ٝؤص أهيح

.. كخ٣ً٘خ رلٌٍ ػيس هَٟ رخطـخٙ ٌٓش.. ٝحُوٞف ٖٓ حكظٔخٍ ٬ٓكوظ٘خ

ٗزظؼي ػٖٔ ٣ٌظ٘ق (.. حُظٜخٍس)ٛؼيٗخ ؿزَ .. حٗظَٜق حُٜ٘خٍ ٝهي حرظؼيٗخ

ٍأ٣٘خ  هٔش ؿزَ ٓ٘ؼخ ك٤غ .. ٝهل٘خ ٬ُٓظَحكش.. ٛؼيٗخٙ رٔ٘وش.. َٓٗخ 

ََ٘ ٣ِكلٕٞ   ..٢ كلَطٚ ؿخُٔخً طًَ٘خ حُ٘وخّ ك ََ ا٤ُ٘خ ؿزخٍ ٝر هـُــ٤ِّـــ

.. ؿخد ػ٘خ حُُٜٔ٘ي رؼي إٔ ريأٗخ رخُٜز١ٞ ك٢ ٓ٘ليٍحص ٗٔخ٤ُش.. رخطـخٛ٘خ

ََ ٓـ٤ذ حُْ٘ٔ ً٘خ هي ِٝٛ٘خ ٓي٣٘ش  ٍ(.. حُـٜٞس)هُز٤َ ُِ ً٘خً ك٢ ُٗ ٍُ .. أهٌٗخ 

هز٤َ ١ِٞع حُْ٘ٔ أ٣و٠٘خ ْٛٔ .. ؿطخ٢ٗ حُّ٘ٞ رَىحثٚ حُؼو٤َ

ٓٔؼ٘خ أكيْٛ ٣ظليع رؤٕ .. خك٣َٖ ٝكًَش ىٝحرْٜ ىحهَ حٍُِ٘ حُٔٔ

طِِٔ٘خ .. أىًٍ٘خ رؤٕ حُوطَ ٣ظؼوز٘خ.. ؿٔخػش ٣زلؼٕٞ ػٖ ُٜٞٙ ٛز٤خٕ

طلَٔ ؿَِٞى  .. ح٠ٗٔٔ٘خ ا٠ُ هخكِش ُظـخٍ ٣َــُٜـٞى.. ػزَٗخ حُٔٞم.. هل٤ش

ـخٕ ..ٝكزٞد ُٝر٤ذَ  ش ٛو٣َش .. ٝٓ٘ٔٞؿخِص حٌُظــَـّ َـّ َل َٓ َٓٗخ ٓؼْٜ ك٢ 

ْى٣ـَـخٕ ػ٤ٔوشٝ ُٝ ٍَ .. ػَس ٝ ٍُ ؿٞح أٗو٘خ ك٢ أٍٝ ٌٓ٘ٞكش طل٤طٜخ حُـزخ

 .      ًز٤َسً    ىحثَسً  ٌِٗ٘خ .. رجَ ٓخء

                                                *** 

                            

ٛطَ حُٔطَ ك٢ طِي .. طؼخ٠ُ ٣ِٛغ حَُػٞى.. طٌخػَص ؿ٤ٔخُص حُٔٔخء     

ػخس رؤؿ٘خْٜٓ ٝارِْٜ ٝىٝحرْٜ، طزؼْٜ رو٤ش .. ص ؿ٣َِحً حُِلظخ َُّ َٛد حُ
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َٞ ٓلق ؿزَ.. ٣لِٕٔٞ أٓظؼظَْٜ.. حُوّٞ ٗٔخًء ٍٝؿخ٫ً  ػيس .. حطـٜ٘خ ٗل

رظ٘خ ٤ُِظَ٘خ ك٢ ًٜق َٓطلغ .. ًٜٞف طٌٜٔ٘خ ػ٤َ٘س  ٓظ٘وِش ٖٓ ر٢٘ ٓخُي

َٖٓ ًخٗٞح ك٢ حُٞحى١ ٝػيى ٖٓ حُٔٔخك٣َٖ ك٢  ػٖ ٓـَٟ ح٤ٍُٔٞ ٝرخص 

ََ ح٤َُٔ.. ف ٓـخٍٝسًٜٞ َُ كظ٠ ٓٔؼ٘خ ٛي٣ هَؽ .. ٓخ إٔ طٞهق حُٔط

ٍَ ػ٠ِ ٍحر٤ش َٖٓ ك٢ حٌُٜٞف أٗؼِٞح حُ٘خ  ُٞ هَؿ٘خ ك٢ كٌٍ .. رؼ

ُٕ ٝحُلظ٤خُص ك٢ كِوخص حُ٘خٍ.. ٝطَهذ  .ٍهٚ حُلظ٤خ

ؼخَد ٝحى١  ِٗ َٜٗد ٢ٓٝ أٗـخٍ (..  طَؽ)ك٢ ح٣٧خّ  حُظخ٤ُش حؿظِٗخ 

ػزَٗخ ٝحى١َ .. ح٧ٗـخٍ ٫ طَُٟ ٝأٛٞحص ٓظيحهِش ُط٤ٍٞ ػ٠ِ.. ًؼ٤لش

طٔؼش أ٣خّ (.. حُلِزخء)كظ٠ ٓلطش ( حُزخكش ٝحُو٠َحء)ٝٓلطظ٢ ( أ٣ي)

٤ُِىحَى حُـٞ .. كظ٠ ريأٗخ ٜٗز٢ ؿزخ٫ً ٝٝٛخىحً .. ٖٓ حَُٜٝد حُٔظٞحَٛ

ٓخً رؼي ٣ّٞ.. ٓوٞٗشً ٝؿلخكخً  ْٞ ش ٣ــَـ َـّ .. ٣ظٌخػَ حُٔٔخكَٕٝ ػ٠ِ حَُٔل

ٗخ رخُوٞف ٖٓٔ ٣ظ ٍُ ى٣خٕ ػ٤ٔوش.. ؼوزٞٗ٘خ٣ِٝىحى ٗؼٞ ُٝ .. َُ٘طلَغ ٖٓ 

ُٕ حُـْ٘ َُ ك٢ ٓلٞف ؿزخُٜخ هطؼخ ك٢ ريح٣ش اكيٟ ح٤ُِخ٢ُ طٜخىص .. ٣٘ظ٘

هَؽ ٖٓ ىحثَط٘خ كظ٠ رخطـخٙ  ..أٛٞحٌص ٍه٤وش طـ٢٘ ٖٓ ظِٔش حُـزخٍ

.. حٍطلؼض أٛٞحطْٜ رخُـ٘خء ٣٘خؿٕٞ حُظ٬ّ.. طزؼٚ ػيسُ كظ٤خٕ.. ح٧ٛٞحص

َُ رخ٧ؿخ٢ٗ أٛٞحص ُٞٗض  .. ٍىىص حُـزخٍ رؤًؼَ ٖٓ ٛٞص ٤ُ٘ظؼَ ح٤ُِ

ًخٕ ٌٓخٕ حُـزخٍ هي هَؿٞح ٖٓ ًٜٞكْٜ ُـٔغ .. ٓٞحى ح٤َُِ ك٤خسً ٝٗـ٘خً 

  ػ٠ِ   كِٜ٘خ   حُلـَ   هز٤َ.. لؼخصحُـَحى حُٜخر٢ ك٢ طِي ح٧ٝى٣ش ٝحَُٔط

 ً   ٝكِٔ٘خ .. ٝؿزش ٓ٘زؼش   أًِ٘خ..ٓئٗش ح٣٧خّ حُوخىٓش ..  كٜظ٘خ ٜٓ٘خ أ٤ًخٓخ

  .  حُوخىٓش   ُٞؿزخط٘خ   حُزو٤ش 

ُع ٗل٢ٔ .. َٛ ٣ـيٙ ًَ كخؽ.. َٛ ٓؤؿُي ٖٓ أرلُغ ػ٘ٚ ك٢ ٌٓشَ؟ :أَُكيِّ

ُحى .. ؿِسً ؿخكشً ػزَٗخ أٝى٣شً هٜزشً َٝٓطلؼخٍص كخ.. رؼي إٔ حهظَر٘خ

: رؼي حؿظ٤خُٗخ ُٔلطخص..  حُ٘ؼٍٞ رخ٧ٓخٕ ك٤ٖ ِٝٛ٘خ هَٟ حُلـخُ

ٖٓ َُٛحٕ ( ٍٝكَف.. ٤٘٘ٓش)ٝ( ؿخٓي)ٖٓ ر٬ى  ( ٍؿيحٕ(.. )حُِحَٛس)

ك٢  ػو٤ق ُ٘يهَ ٓي٣٘ش (..ٝحُؼزخٓش ..ٝؿيحٍس.. ٝٓوَس.. حَُٔحٍ)ٝ

ا٠ُ  ك٤ُغ ًخٗض آهَ ٓلطش ُِظـخٍ ح٤َُُٜٞى ح٣ٌُٖ ح٠ٗٔٔ٘خ( حُطخثق)

ََ حُلـَ ٖٓ حُطخثق.. هخكِظْٜ ــش .. ٍكِ٘خ رٔؼ٤ش هخكِش أهَٟ هُز٤ َـّ َل َٓ ػ٠ِ 

ك٤ٜخ .. طوِِض ٝحى١َ ٓلَّ حُو٤ٜذ ح١ٌُ طـ١َ ك٤ٚ ٤ٓخٙ ؿ٣َِس 



 

 291 

٘خ حُـِي٣ش روطؼظ٤ٖ ٖٓ حُٜٞف ح٧ر٤ٞ  َٔ حٓظزيُض ٝؿؼيٕ ٬ٓر

ػَ ػْ ٜٗز٢ ك٢ ٓ٘ؼطلخص .. ٝأٟل٤٘خ ٓل٤َٖٓ َٞ ََ هٍٞس حُ ُٜ٘ؼي ؿز

ًخىص .. ك٤غ ط٤ْٜ ٬ًٌد َٗٓش (.. ٣ٌَُٛ)٫ٗليحٍ رؤٍح٢ٟ ٗي٣يس ح

٤ََٓ ك١ٜٞ.. طلظي ريٝحر٘خ حٓظَك٘خ طلض .. ١خٍىط٘خ كظ٠ هخع ٓـَٟ 

َّ .. ٤ٓوخٕ أٗـخٍ ؿخكش ٖٓ كَحٍس حُْ٘ٔ ًخٗض رَى ح٧ٓطخٍ ك٢ ًــُــ

٤َُٔ٘ كظ٠ ؿزَ .. ٌٓخٕ ٝأهخى٣ي ح٤ٍُٔٞ ك٢ هِذ ح٧ٍٝ ح٤َُِٓش

كخص ََ ٠َ٘   ٝٝحى١   َػ   ٖٓ   ٓخُإٛخ   ٣ؤط٢   ٌٓ٘ٞكش   ه٘خس   ٖٓ   ٓخءً    هَِرَ٘خ   ٨ٓٗخ ..  ِٓ

 . هٍٞس   رـزَ   حُ٘ٞٓخٕ   ػ٤ٖ 

طٜ٘يص  ..  هِز٢   هلن ..   ٓ٘ظٜق حُٜ٘خٍ    ك٢ ٌٓش    أ١َحفُ    ُ٘خ   ظَٜص     

ٌٛح أٗخ كَٜ ..  ػ٢٘٤   ٓآه٢   ٖٓ   حُيٓٞعُ    كخٟض ..  أه٤َحً حرظؼيٗخ ٝحهظَر٘خ

ح٤ُو٤ٖ ح١ٌُ ٫ .. َٛ أؿي حُلو٤وش حُظ٢ أكِْ رِو٤خٛخ.. ٓؤؿي ٓخ أرلغ ػ٘ٚ

٣و٤ٖ أ٢ٓ .. ٣و٤ٖ ٫ طيح٣ٍٚ حُٔزٍَحص أٝ حُٔٔٞؿخص.. ٣ٞح٣ُٚ ا٣ٔخٕ

  . ٝحُٔؼِْ رٔخ ٣ؼزيٕٝ

ٝٛخ ٛٞ .. ٢ٌٗء ٓخ ٢ٌ٘٘ٔ٣ ٌٓ٘ طًَ٘خ ًُي حُ٘وخّ ك٢ ٤ٌٓ٘ش حُـزَ

ّ ٓخه٢ حُٔؼطٞرش ٝروخ٣خ حُظؼذ ٣ٔظزي ر٢ ٝح٩ػ٤خء ٣ِ٣ي٢ٗ ٝٛ٘خً كٞم أ٥

َٕ : أٓؤٍ ٗل٢ٔ ..ٛٞطٚ ٬٣كو٢٘.. ؿَحف ػخٗظ٢ َٛ ٓخ ٓٔؼظٚ ٓ٘ٚ ٣ٌٛخ

أّ أٜٗخ .. ٌُٖ ٛٞطٚ ًخٕ َٓكخً ٝك٤ٔٔخً ػ٠ِ ؿ٤َ ػخىطٚ.. ح٫كظ٠خٍ؟

ًَد طُوَُِن ٖٓ ؿي٣ي إ .. ٓؤُهَُِن ٖٓ ؿي٣ي.. ٍٝف طليػض رِٔخٗٚ؟ ْٞ ٝٗــَـ

َُ طل٢ِ٘ٔ ٌٍٝف طؼُ٘ن .. ًخٕ ٛخىهخً  .. ح٧َٓ ح١ٌُ ٍُػٚ ك٢َّ هخٗقأ٤ٓ

ُّ ٓؼَكظٜخ.. أرلغ ػٖ ح٤ُو٤ٖ ََّ .. حَُٝف حُظ٢ ٣ؼظوي حُ٘خ ٝأٜٗخ طَػ٠ ًــُــ

ََّ ٢ٗء.. حُٞؿٞى ُوي أكٔٔض رؤٜٗخ ك٢ ٛٔض ًُي حُـزَ !. طل٢ٔ ًــُــ

ٓخً ٓخ ٝؿٜخً !. ح١ٌُ ٣ٌٔ٘ٚ حُ٘وخّ ْٞ ٝأٗخ أرلغ ػٜ٘خ أكِْ إٔ أهخرَِٜخ ٣ــَـ

ٝطَٔف .. أّ أٜٗخ ٓظٔوَ ٢٘ٓ.. ؼٜخ ٝطٔٔؼ٢٘أٓٔ.. إٔ أٍحٛخ.. ُٞؿٚ

َٛ : ٝىٝٓخ ٣ٔظزي ر٢ ٓئحٍ.. ٓؼِٔخ ٢ٛ ح٥ٕ ط٘و٢٘٤!. ٝطؼزغ ر٢؟

أّ إٔ اػزخَص ٝؿٞىٙ ح٩ٓؼخٕ ك٢ ػٌحد .. ح٩ىٍحُى ٣َ١ن حُ٘وخء

دٍّ أىٝحطــُــٚ حُؼطق ٝح٬ُّٔ!. أٍٝحك٘خ؟ ٍَ  ْٝ ٣لظ٢٘٣ٞ .. ٓؤرَلُغ ػٖ اُٚ أَ

  .ػٞٙ ك٤ٜذ ُ٘ـيط٢أى.. ٣ُِز٢ ٓ٘خؿخط٢.. رل٠٤ٚ

                                                                     *** 
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ٌٍ ؿيرخُء ٓٞك٘ش    ـشَ َؿ٤٘٘خً طلظ٠٘ٚ ؿزخ ـٌـَـّ َٓ ٌَْ.. ٍأ٣ُض  ل ُٓ  ..ٗز٤ٜش روزَ 

ٍُ ك٢ .. ٣ظِلض هِز٢ ٢ٓٝ ٓزخٕ رخثٔش.. ىهِ٘خ ٗٞحٍَع ٓٞكِش أ٤ُٗوض حُـٔخ

أَٓػض .. ٍأ٣٘خ ر٤ظخً ٓـ٬ًِ روَم كَٔحء.. ٓخكش حُٔٔـي حُٞحٓؼش

َِٟٕٞ .. طزلغ ك٢ ح٧ٍؿخء.. ٍٝك٢ طـٞد ح٧ٗلخء ٜٗخىف ٖٓ ٣َؼ

حطزؼ٘خ أكيْٛ ٣طٞف ٬ًِٜٓ كٍٞ حٌُؼزش ٢َٓٝ ٤ٓيحٕ ..هيٓخطِْٜ ػ٤ِ٘خ

ََّ ٓخؿيحً .. ٗخٍ ػ٤ِ٘خ إٔ َٗىَى ٍٝحَءٙ ٓخ ُْ أكْٜأ.. ر٠٤خ١ٝ .. ػْ هــَـ

َحً ٤ِ٤ُخً .. ٓظٔٔلخً رٌٔٞطٜخ حُلَٔحء ـَ َُ َك ََ ..  ٣وز َْ كـ ــيُّ ٣َيٙ ٬ُ٤ُٓ ُٔ ٣

ًٖ ه٤َ ُ٘خ رؤٗٚ ح٤ُٔخ٢ٗ َُّ .. ػْ  ٣ٍَٜٝ ر٘خ كُٞٚ ٖٓ ؿي٣ي َٓىىحً أىػ٤ش..حُ

ُٓ٘زَّؼش ر١َٞرش حُظ ٌّ .. َحدٗلخٍٝ حُِلخَم رٚ ػ٠ِ أ٤ٍٟش  ٣ٍَٜٝ أٗخ

حٌُؼَس ٣ٔظطٕٞ .. رؼ٠ُْٜ  أٜٗخف ُػَحس ٝحُزؼٞ ًٔخ ُهِن.. كُٜٞخ 

٤ُوق رخطـخٜٛخ .. ٫ أػَف َٛ ًخٕ ٣يػٞ أّ ٣ِٜؾ ًخُٔٔلٍٞ؟.. ىٝحد

  .  حُٔٔخء   ٗلٞ   ًلٚ   ٓخىحً    ٛخٍهخً 

ِٚ ر٘خ ًُي حَُؿَ    رَ ٓخٍ ر٘خ ٓظـخُٝحً ىًخ٤ًٖ ٛـ٤َس ك٢ .. ُْ ٣٘ظ

ٍَ كٔٚ.. ٝػيس ٓ٘خٍُ. .ٓل٢٤ حُٔٔـي َؽ ٖٓ رخد كخؿ َُ ٣َٜؼــُي ر٘خ .. ُ٘و

ٌّ ًؼَ ٣َٔؼٕٞ ٍحؿ٤ِٖ ٝآهَٕٝ ٣ًَزٕٞ حُيٝحد ر٤ٖ .. ػيس ىٍؿخص أٗخ

ل٢ كٞح٤ٗض ػَكُض ك٤ٔخ رؼُي .. ك٤غ ٣ؼَٟٕٞ ِٓؼْٜ ػ٘ي أهيحٓ٘خ.. َٛ

أكُيْٛ ٣وق .. ؿلخكَ حُٔظُٔٞش ططخٍىٗخ.. رؤٗٚ ٗخٍع حُٜلخ ٝحَُٔٝس

َّٚ ٗؼ٣َؼَٝ هيٓظ.. رٔوٜٚ َٖ  ..  كِػض ٛخٍرخً    .. ١ ٚ رو   ًُي   ُ٘خ   أػِ

  َُ   . ىكؼ٘خٙ رخُو٤َِ ٖٓ حُـَحى ح١ُٞ٘ٔ..  ٜٓٔظٚ   ٜٗخ٣ش   حَُؿ

َّ حًَُٖ ح٤ُٔخ٢ٗ ك٬ أكي     يٍحٕ أٓخ ـُ ُْ ٓظٌجخً ػ٠ِ أكي حُ ح٤َُِ .. أؿِ

أٗظظَ ٍإ٣شَ أكي ٍكخه٘خ كٔذ ٝػي .. أٍحهُذ ٤ٓيحٕ حُٔٔـي.. ٣وظَد

٫ أكي .. ٜٗخٍ أٍٝ ٣ّٞ.. ه٤٠٘خ ح٤َُِ ٗ٘ظظَ ٝحُلًَش ٫ طٜيأ ..حُٔوي٢ٓ

َُ حُ٘خّ كُٞٚ. ًحى ٛٞ ر٤ض هللا كٖٔ ٣لظق ُ٘خ؟، ٣ظَٜ َٖٓ  ٝطِي ىٝحث كؤ٣ٖ 

!! ٢ٓٝ حُـٔٞع     أّ ٛٞ رخُوخٍؽ . َٛ ٣ُــو٤ْ رخُيحهَ؟. أرلغ ػ٘ٚ؟

َُّ ًــُ    أٗٚ   أّ ..  ر٤ظٚ   أٓخّ   أٗخ   ٝٛخ   ػ٤ِٚ   أٓظيٍ   ٤ًق    !.  ٓخ أٍٟ؟    ــ
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   لصش ِىح 

  

 
ًٖ ٌٓؼُض ٤ُخ٢َُ ٝأ٣خٓخً     َُّ َّ ًُي حُ َُ ٓظ٘و٬ً كٞم أٍٛلش ح٤ُٔيحٕ .. أٓخ أ٤ٓ

َّ ٛلٞف ح٧ػٔيس ..حُٔل٢٤ رز٤ظٚ حُٔـَِ رخُلَٔس أٛز٢ ىٍؿخِص رجَ .. أٓخ

َُ ٬٤َُ .. ُِّٓ ٓغ حُؼَحس .. َُٔحهزَش ح٧ٌٓ٘ش ٖٓ أٓخّ حًَُٖأػخُٝى .. أؿظٔ

  حٓؤٍ ٗل٢ٔ ا٠ُ ٓظ٠ أٗظظَ ٫ٝ أكي ٣ظَٜ؟..ً٘ض ك٢ ك٤َس ٖٓ أ١َٓ 

ٛخٓٔخً .. ٣ؼٞى ؿؼيٕ ٖٓ اكيٟ ؿ٫ٞطٚ ك٤غ ٣ٌُٛذ ٤ُؼظ٢َ٘ رزٜخثٔ٘خ    

ــِـَـ٤ْـِلـ٢: ك٢ أ٢ًٗ ُّٜ طلـَ ُٔخ٢ٗ رؼي ٓٔخع !!. ُوي هُظَ حُِٔي حُ

ــ٘ـْ .. ؿؼيٕ َٛ َُ ا٠ُ  رؼي إٔ ًخٕ ٢ً٘ٛ ٓ٘٘ـ٬ً .. ـَؼــخء٣٘و٢ِ٘ حُوز

ؿٔؼض أكٌخ١ٍ أكخٍٝ حُوََٝؽ ٖٓ ًخرّٞ ٓخ ٓٔؼض .. رخُزلغ ػ٘ٚ ُٛ٘خ

هخٍ .. ٝأهز٢َٗ رٌُي.. حُظو٤ض ح٤ُّٞ  رؤكي ػٌَٔ ٍكِظ٘خ ٓظول٤خً : هخٍ.. 

َْٔ ح٣َُ٘ق ح٣ٌُٖ ٣زلؼٕٞ  ػٖ ًَ ٖٓ ُٚ ِٛٚ  ٢ُ رؤٗٚ ٣ظول٠ ٖٓ َػ

 .٫ ٣ِحُٕٞ ػ٠ِ ه٤ي حُل٤خس  ٬٣ٝكوٕٞ ٖٓ.. رزؼؼش ٫ٞٓٗخ حُِٔي

ُِٓكش   ََ َٔٚ.. ط٤٘ٔض ُٞ إٔ ح٧ٓ حكظل٠ رْٜ ح٣َُُ٘ق ك٢ : طخرغ ؿؼيٕ ٛٔ

ُْٜٞ ُٛ ُٞ أٍَٓ ٖٓ .. ٤ُ٘وَِذ ػ٤ِْٜ رؼي إٔ ِٝٛٚ حُوزَ ..ح٣٧خّ ح٠ُٝ٧  ُ

ٙ .. ٣ؤَٓ ربه٬ء هَٜ ٫ٞٓٗخ ََ ــــِٚ هخثز٤ٖ أَٓ ػٌٔ ُٓ ٍُ ٝك٤ٖ ٍؿغ 

َٖٓ ك٢ حُوَٜ ا٠ُ  رؼيٛخ كَٟٞح .. هخٝٓٞح ر٘يس.. ٓـٞٗٚرخهظ٤خى ؿ٤ٔغ 

ٌُْٜ٘  ىحكؼٞح ٖٓ هِق  ح٧رٞحِد .. ػ٤ِْٜ كٜخٍحً ريحهَ حُوَٜ

َُ ح٣َُ٘ق ا٠ُ كَم رٞحرخص ٍٓٞٙ ..  ٍٝك٠ٞح اه٬َءٙ كِـؤ ػٌٔ

ُْ ٖٓ ك٢ حُيحهَ.. ٝحهظلخٓٚ ً٘ض ٝحكيحً .. ٓظـخ٣ُٖٝ ح٧ٓٞحٍ، ٤ُلَ ٓؼظ

ْٜ  ..ٗخٍع حُٜلخ حهظخىٝح ٖٓ ٝؿيٝح ريحهِٚ  ا٠ُ ..ٖٓ حُلخ٣ٍٖ  ُٓ ٣ظوي

أٝػوْٞٛ ا٠ُ ػٔٞى ٢ٓٝ ح٤ُٔيحٕ ٝرخَٗ ػٌَٔ . ٓٔلٞرخً ( حُٔوي٢ٓ)

ُػْٜ ٝأًظخكُْٜ ٤ٓٝوخْٜٗ.. ح٣َُ٘ق رِٔن ؿِٞىْٛ أك٤خء ٍُ .. ػْ ػــُـوزض أً

ََ كظخ٣َ ك٢ ؿَٝكْٜ ػْ أٗؼِٞح .. ٣ُٝؼِوٞح روطخ٤١ق ٖٓ أٍؿِْٜ.. ُظُل٘

٠ كخٟض أٍٝحكْٜ ا٠ُ ٝطًَْٞٛ ٓؼِو٤ٖ ٣لظَهٕٞ  كظ.. طِي حُلظخ٣َ

ُٖ حُؼـخثِ ٖٓ حُؼز٤ي ٝح٩ٓخء ٤ُظًَْٞٛ ٣ظُٕٔٞٞ .. رخ٣ٍٜخ كُوجض أػ٤
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ُظ٠ُْ .. ًَ ًُي أٓخّ طـٔغ حُ٘خّ ٛ٘خ ك٢ ٤ٓيحٕ حُٔٔـي.. حُطَهَخص

 . ح٣َُ٘ق   آخء   حُ٘خرخص ا٠ُ

َٔٚ   ٝأَٓ ..  حُوَٜ رؼي أ٣خّ   ح٣َُ٘قُ    ىهَ   َٔ ٖ   ر٬َٔكوش   ػ   .  كَٝح   َٓ

َُّ    ٌٓش د ٖٓ َٛ ٖ   ًــُــ َُ    ٣ُؼي   ُْٝ ..  حُوَٜ   ٖٓ كَ    َٓ ح١ٌُ   ٍك٤و٘خ   ؿ٤

  .  ػ٤ْٜٞٗ  أهز٢َٗ  رخُوزَ ًٌُي ٖٓ كُوجض 

ٗؼَص رؤٕ ػو٢ِ  ..ًِٔخطــُـٚ ٌِٗض ٗؼٍٞحً أٓٞىحً ؿؼْ ػ٠ِ أٗلخ٢ٓ    

ُِٓكش.. ٣ظو٠ِ ػ٢٘  ََّ ٢ٗء ٣ٜ٘خٍ.. ُْ ٣ٌٖ ك٢ ح٧َٓ  .. أٍٟ ًــُــ

ط٢ًَ٘ أؿَُم .. طلض ػوَ ُٔخ٢ٗ أٗظَ ا٠ُ ًُي حُٔظليع رز٬َٛش ٍُكض

ٍحً أٗوٜ٘خ ك٢ هَٜ ُْ ٣ؼي ٖٓ حٌُٖٔٔ .. رؤكِح٢ٗ َٞ ُٛ ً٘ض هي طو٤ِض 

..  ر٣َوٜخ   طٍٜٞص   أُٞحٗخً  ..  طظٞٛؾ   ٓ٘خ٢ٓ   ك٢   ٍأ٣ظُٜخ   كَٝكخً .. ىهُٞــُــٚ

ؼض ػ٠ِ ؿيٍحٕ أٓٔغ ًِٔخطٚ كٍٞ ٓخ ٛ٘.. ٗٔظوزَ ٫ٞٓٗخ ح٧ؿَ    هِظ٘خ 

ََ  .. هَٜ ٌٓش  .  َٜٓ   ا٠ُ   رٔؼ٤ظٚ   َُ٘ك

ك٢ طِي حُِلظش ٓٔؼض ٛٞص حُٔوي٢ٓ ْٗٔ حُي٣ٖ ٝٛٞ ٣ـِْ ٓظليػخً 

٣٘لٌ ٛٔٔ٘خ ػ٠ِ حُظؼخٕٝ ٝحُظٌخطق ك٢ ٓز٤َ اٗـخُ ٓخ أًَٝ ، ك٢ ٛؼيس

٣َكغ ًلٚ ٤َ٘ٓح رٔزخرظٚ رٌز٣َخء ٓظليػخ ػٖ ك٠خثَ ٫ٞٓٗخ .. ا٠ُ رؼؼظ٘خ

 .خطٚ حٌُزَٟ ُـٔغ َٗٔ ؿ٣َِس ح٤ُٖٔٝكظٞك.. ح٧ؿَ

ً٘ض ك٣ِ٘خ ٝأٗخ أطٍٜٞ طِي حُطخهش حُظ٢ ٣لِٜٔخ ًَ ٓ٘خ ٤ًٝق طظلٍٞ 

ا٠ُ هيٍس ػ٠ِ  حُزطٖ ٝحُؤٞس ٝحُظ٤ٌَ٘ رؼي إٔ ًخٗض ١خهش ًخٓ٘ش ر٬ّٔ 

 .٤ًق ٫ طظَ ٓخً٘ش ٫ٝ طوَؽ ا٫ ُِٔلزش كلٔذ.. ك٢ أٍٝحك٘خ

رٖٔ . ٠ُ ٓٔخٓغ ح٣َُ٘ق ؟ٓخًح ُٞ ُْ ٣َٜ هزَ ٓوظَ ٫ٞٓٗخ ح٧ؿَ ا 

  ًخٗض طِي حُويٍس ٓظزطٖ اًح ًخٕ ٫ٝ ري ٖٓ ظٍٜٞٛخ ؟  

ٍُ ٌٓش ٫ طلَٔ حُل٤خس     ُٜ٘خ ٝأُٜٞٗخ .. ؿزخ َّ حُط٣َن رؤك٬ّ أٗوُ ػُ٘ض أ٣خ

ٖٝٓ .. أكَٔ ٖٓ ؿزخٍ ٛ٘ؼخء هلش حُٔلذ.. ػ٠ِ ؿيٍحٕ ػو٢ِ

ٝٛخ أٗخ . أ٣ٖ أُٟغ كُٔٞظ٢ ح٥ٕ؟..  حَُٔٝحص أًخ٤َُ حُٜز٤خٕ ًٝلِْٜ

  .!ؿ٣ٌَذ ك٢ ٓي٣٘ش ؿ٣َزش

ظؼ٬ًِ    ٍى   ..  ٌٓشَ    ك٢   ٣ُزو٤٘خ   ٓزذ   ٖٓ   ٣ُؼي   ُْ :  ُـؼيٕ   هِضُ       رَؿزظٚ  ُٓ

  :  ُٚ   هِضُ    ك٤ٖ ..  رخُلؾ
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ْٝ  ..  ُظِي حُـزخٍ  أَُكـؾُّ  ٣ـؼ٢ِ٘   ٝحكيحً    ٓززخً    حػط٢٘  -    رِٜٞحط٢   أطٞؿٚ   أَ

 كٖٔ أ٣ٖ أؿي ِٓٞط٢؟ ..  ح٤ُٜخ 

ََ ًُي روِزي ك٬ ٣ٔظط٤غ أكي إٔ ٣و٘ؼي -  .إ ُْ ط

 !ٌُٖ هِز٢ ُْ ٣ـي ٓخ أرلغ ػ٘ٚ -

٤ًق ٣َحٙ ًَ ٛئ٫ء .. أٝ أػ٠ٔ.. ٫ أ٣ٍي إٔ أهٍٞ رؤٕ هِزي ٟخٍ -

 طَحٙ ؟ حُزَ٘ ٝأٗض ٫

  . أىػٞى ٣خؿؼيٕ َُِك٤َ -

  !. ُي١ طظٔش حُلٌخ٣ش؟.. ُي١ ٓخ ٣زو٤ي ك٢ ٌٓش  - 

ــٖ؟   كٌخ٣ش  -  َٓ .  

  . ح٣َُ٘ي   ٍك٤وــُــ٘خ   ٢ُ   هخُٜخ   كٌخ٣ش  - 

  . ُي؟   هخٍ   ٓخًح  - 

سَ    ٛ٘خى   رؤٕ   ٢ُ   هخٍ  -  ٍٍ    ػيَّ   . ُويٓظٚ   ح٣َُ٘قُ    حٓظزوخٖٛ   ؿٞح

  . ح٧َٓ؟   ك٢   ٝٓخًح  - 

 -     ٖ   . ر٠٤خء   ؿخ٣ٍش ..  حُـٞح١ٍ   طِي   ر٤ٖ   ِٓ

 -  ٌُٖ   !. ك٤ِ

  !.  ًخٗض ٖٓ ر٤ٜٖ٘ ًٗٞد   ٝإ  - 

ًَد    ْٞ ..  رٔؼٜٔٚ   أٌٓٔض ..  ًِٔخط٢   كَٝفَ    أًَٔ   ُْ ...  ٗٞ ..  ٗــَـ

َؿٞطٚ  ٍَ    إٔ   ٍَ ًَد ..  ك٤ٚ   أٗخ   ٓخ   حٓظ٤ؼخدَ    أكخٍٝ ..  حُٜيم   ٣وٞ ْٞ   ٌٛٙ   ك٢   ٗــَـ

  .  ١ٌٜ٣   ٣ٌٖ   ُْٝ   ٛخىهخً    حُ٘وخّ   ًخٕ   إً !!. حُٔٞك٘ش   حُز٬ى 

ٝفٌ  ..  رخَُك٤َ   كٌَص   ك٤ٖ   كٔخهشً    أٍطٌذُ    ًيص     َُ    هل٤ش   ٍُ ..  ٢٘ٓ   طٔو

ْْٛ   ػ٘وٞى   ك٤خط٢   رؤٕ   ٝأؿِّ  ..  حَُٝف   طِي   ٣َ١نَ    أؿيَ    إٔ   َػـِـ٢ََّ    ٝإٔ ..  َٝ

َٚ  ..  ٓؼٜخ   أطٜخُقَ    إٔ  ٢٘   ٗوخء   ٖٓ   أطوِ ُٓ   .  ٣ُــ٬ُ

َٞ كٔخهظ٢      ٣ٖ.. حٓظطخع ؿؼيٕ ط٣َٝ ٍَ .. كل٢ طِي ح٤ُِِش طٔيىٗخ ٓظـخٝ

هخٍ ٝٛٞ .. كخٍٝ ؿؼيٕ كظَق ٤ٜٗظ٢،ُْ طٌٖ ُي١ ٍؿزش ك٢  حُلي٣غ 

ُؽ ٖٓ ٛ٘خ أ٣ٖ أه٢٠ ٝهظ٢؟: ي رؤٛخرؼ٣٢ٔٔ َُ هي .. ُْ طٔؤ٢ُ٘ ك٤ٖ أه

ََّ ٝهظ٢ رخ٫ٛظٔخّ رخُز٤ٜٔش ا٢٘ٗ  أًٛذ أ٤ْٛ ك٢ ..طظ٢٘٘ أه٢٠ ًــُــ

ٛخ.. ٝطِي ح٧ُهش.. أٓٞحهٜخ ََ ٢ٛ ٤ُٔض .. أطٔ٘خى ٓ٘خًٍظ٢ ٓل

ــ٘ـْـَؼــخءَ  َٜ ٢ٛ ٤ُٔض حٌُؼزش ٫ٝ طِي .. ٌَُ ٓي٣٘ش هزُلٜخ ٍُٝٝكٜخ.. ً
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ْٝ حُـزخٍ حُٔظـٜٔش.. حُٔظؼزيسحُٞؿٞٙ  ْٝ حُٔخكخص ٝح٧ُهش  ..أَ ٫ٝ حُٔزخ٢ٗ أَ

َّ ػَم.. حُٔٞكِش كو٢ أىػٞى ُ٪كٔخّ .. ٫ٝ حُوخى٤ٖٓ ٖٓ ًــُــ

ٌُُٝي أٍؿٞ .. رـَٞٛٛخ ح١ٌُ ٫ ٣ٌظ٘لٚ ا٫ ٖٓ ٓخٍ ك٢ ىٍٝرٜخ

ُّ ػ٤ِٚ.. حُظ٣َُّــغَ  ََ ٖٓ حُزو.. ٝأط٠٘ٔ إٔ ٫ طظوٌ هَحٍحً ط٘ي ــ٤ْــ َٟ خء ٫ 

 .ٓلذ ٣ي٣ٚ ٝطَى أٛخرغ ٣ي١  ..كو٢ ٓؤطًَي ٓغ هِزي.. كٌَ.. ٣٧خّ

٧رَٞف رٔخ ٣ؼظَٔ ٖٓ .. ط٤٘ٔض ك٢ طِي ح٤ُِِش ُٞ أٗٚ حهظَد أًؼَ  

.. ٌُ٘ٚ ٓلزٚ ٌٓػٍٞح.. كخُٝض إٔ أُْٔ ًلٚ.. حٟطَحد ك٢ ٗل٢ٔ

.. أٓٔغ أٛٞحَص حُٔظؼزي٣ٖ.. حٌٗلؤص ػ٠ِ ٗل٢ٔ رؼي إٔ َؿلَخ٢ٗ حُّ٘ٞ

ُْ ٛٞح ًَد؟أأط٘ل ْٞ ُٖ ر٤ٖ ٌٛٙ حُـزخٍ. ًء ط٘لٔظٚ ٗــَـ  ..َٝٛ ٛٞطٜخ ٣ؼ٤

ٓخً ٓغ    ِػ٘ظٚ   ٓخ ..  حُ٘ي   اُحُش   أ٣ٍي ..  رخُلِْ   حهظ٢ِ حُ٘يُّ رخ٤ُو٤ٖ ْٞ ٣ــَـ

  . ًٗٞد  َٛ ًخٕ كو٤وش

ًخٗض حُوطزش ك٢ حُٔٔـي  ٣َُِ٘ق ٝحُؼزخ٤٤ٖٓ ك٢ رـيحى ٌٓ٘ ِٝٛض 

ــِـَـ٤ْـِلـ٢رؼي إٔ ًخٗض رخ٧ْٓ ٫ُٞٔٗخ ح.. ٌٓش ُّٜ ٤ٓ٧َٝ حُٔئ٤ٖ٘ٓ .. ُ

ـٚ  . حُلخ٢ٔ١   حُٔٔظَٜ٘ رخُِــَـّ

ٝإٔ .. ٣زلغ ػٖ ر٤ٜٚ أَٓ.. رؤٗٚ ٣وَؽ ٤ُظظزغ ح٧هزخٍ هخٍ ٢ُ ؿؼيٕ 

ٝحُ٘ٔخء ك٢ .. كٌٔش ٓظخٛش ًز٤َس، حُـٞح١ٍ حُٜخٍرخص ٣ظٔخ٤ٖٛ ر٤ٖ حُ٘خّ

طزظُِغ  كيٝحٓش حَُم ٝحُيػخٍس.. ٌٛٙ حُٔي٣٘ش ٓطِٞرخٌص هخٛش حُلٔ٘خٝحص

ًَد ٓظٌٕٞ ك٢ ٓؤٖٓ إ ُـؤص ا٠ُ أ١َحف ٌٓش.. ًَ ٢ٗء ْٞ .. ٝإٔ ٗــَـ

.. ُظظلٍٞ طِي ح٧ك٤خء ا٠ُ هخع ُِٔي٣٘ش.. كٜ٘خى ط٠ُؼــُق ٓطٞس حُؼْٔ

ٜٝٗل٘خ .. ٝحُٔٞص.. ك٤غ ٓـظُٔغ حُزيٝ ٝحُؤٍٞ ٝحُل٤ٖ٘ ٝحُيػخٍس

كوي .. ٕٞٝإٔ ٫ ٗزَٞف ١٧ٍّ ٖٓ ٌٗ.. إ ريأٗخ حُزلغ ػٜ٘خ إٔ ٗظلََى رلٌٍ

ــِـَـ٤ْـِلـ٢ ُّٜ ـخ ٟٖٔ رؼؼش ٫ٞٓٗخ حُ ُْ رؤٗــَـّ ٝٛ٘خ ٌٕٗٞ ُؤش .. ٣ؼَف حُؼٔ

  .ٝػْٔ ح٣َُ٘ق ٫ طُزو٢ ٫ٝ طٌٍ.. ٓخثـش

ًَد    أكٌَ   ك٤ٖ ْٞ دُ    ًخثٖ ..  ٢ٓ٬ُٛ   ًخثٖ   أٓخّ   رؤ٢ٗ   أٗؼَ   ر٘ــَـ ََّ   ًٔخ   ٣ظٔ

  .  ح٠ُٞء 

َّ ػِ     ٠ إٔ أظَ ك٢ ٌٓش ٧رلغ ػٔخ ك٢ ًُي حُٔٔخء ػويص حُؼِ

ْْ ٤ُِظٜخ كظ٠ ٓٔؼض َٛٞص ٓئًٕ حُلـَ حُ٘خكؼ٢.. ٣٘و٢٘٤ .. ُْ أٗــَـ

هَؿض أ٤َٓ .. ؿِي١.. ؿٔٔض ٗؼ١َ.. ٛزطض ىٍؿخِص ُِّٓ.. ٠ٜٗض
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٠ ح٧ٍٝ.. ٖٝٓ ُح٣ٝش ا٠ُ أهَٟ.. كٍٞ أٍٛلش حٌُؼزش َٜ .. أرَِ َك

  ك٢   ً٘ض ..  أريأ   أ٣ٖ  ٖ ٓ   أػَف   ٫ ..  حُٔظـ٤َ   ٛٞطٚ ..أٓظؼ٤ُي ًِٔخص ؿؼيٕ

ٓخً    ً٘ضُ    ح١ٌُ   حُوَٜ   ًُي   َُإ٣ش   ٗٞم  ْٞ ُٖ    ٣ــَـ َٕ    ٓؤٗو   .  هخػخطٚ   ُؿيٍح

ٍُ ػٖ حُط٣َن ا٠ُ حُوَٜ حٌُز٤َ     أٗخٍ ػ٤ِ٘خ ؿٔخػش .. هَؿ٘خ ٗٔؤ

حٌِٓٞح كخٍس حُ٘ز٤ٌش : هخُٞح ُ٘خ.. ًخٗٞح ك٢ حُٔخكش ح٧ٓخ٤ٓش رخ٤َُٔ ؿ٘ٞرخً 

ََ رخُوَد .. ُٔٔلِشٝكخٍس ح ــ َٔ ٓظـيٕٝ هزش ر٠٤خء ًز٤َس ُٔوخّ ٤ٓيٗخ ُػ

َٓٗخ ٗٔؤٍ ًٔخ ٝٛق ..  حػزَُٝح حُ٘ٞحٍع َٗهخً .. ٖٓ حُو٘ي٣ٍش

.. أُٞحٜٗخ هخطٔش.. هخ٤ُش ٖٓ حُل٤خس.. ٛؼيٗخ َٓطلؼخِص َٗه٢ حُٔٔلِش..ُ٘خ

هِلٜخ هَٜ ًز٤َ ػ٠ِ َٜٓ .. هِؼش طٜطيّ رٜخ ٣ٌٍق ٓخه٘ش ػ٠ِ طَ

ُٓلٞف ؿزخٍ أًؼَ حٍطلخػخً  ٣ٔظي.. ٓ٘ز٢ٔ ٌّ ًؼَ ك٢ كًَش .. اُِـَـ٠  ًخٕ أٗخ

حهظزؤٗخ َٗحهُذ ٖٓ ػ٠ِ .. ه٘يم ٣َرطٚ رخُوِؼش.. رٞحرظٚ ِٓىكٔش.. ىحثٔش

ٌٕ ٤ٜٓذ.. طِي حَُٔطلؼخص ك٠ِ٘خ .. هٌٞف ٖٓ ٢ٗء ٫ ٣َُٟ.. ٣لَ ٌٓٞ

ٌَ ؿخٌٍم ك٢ ًحًَط٢.. ح٬ُٔٓش ٝحُؼٞىس ٖٓ ك٤غ أط٤٘خ َٓطلؼخص  ..هٜ

ْٛ.. ٤زش طلظَ ٗخظ١َؿَىحء ًج ٍَ َُ كٜخ ْٛ ٖٓ ػ٠ِ طِي .. أطو٤ ٍَ كَح

ــِـَـ٤ْـِلـ٢ ٌٛح حٌُٔخٕ حُؼخ٢ُ؟.. ح٧ٓٞحٍ حُؼخ٤ُش ُّٜ   .ُٔخًح حهظخٍ ٫ٞٓٗخ حُ

                                            *** 

 
.. حُـزخٍ طِظلْ رخ٧ك٤خء.. ك٢ ٣َ١ن ػٞىط٘خ رَــَيص ٢ُ ٌٓش أًؼََ أُُلش  

ػزَٗخ ح٧ُهش حُظ٢ ؿج٘خ .. ٛزط٘خ أ١َحَف حُٔٔلِش  ..ٔخًٜ٘خ طوظ٢ِطظٔيى ٓ

ٓيحكٖ ٛلخرش .. حُو٘ي٣ٍش ك٢ حُطَف حُـَر٢.. أُهش حُ٘ز٤ٌش.. ٜٓ٘خ

  ك٢ ١َف حُٔوزَس ٗٔخء ٣ولٖ أٓخّ أرٞحد أًٞحم ٣َحهزٖ.. ٓلٔي حُ٘ز٢

ٗخ  ََ   :  قطويٓض ٗلٞٗخ ط٤َ٘ ػ٤ِ٘خ رخُظٞه  اكيحٖٛ ..  ٗٔخ٫ً    حرظؼيٗخ ..  ٤ٓ

 -   َّْ   . طزلؼخٕ؟   َػــــ

  ًلٜخ ..  ٓؤُٞكش   ٬ٓٓق   ًٝ   ٝؿُٜٜخ ..  ٣زيٝ   ٓخ   ػ٠ِ   حَُحرغ   حُؼوي   ك٢   ًخٗض

    ْٛٔ ..  ُؿَأطٜخ   ٖٓ   طؼـزض ..  رخُل٘خء   ٓو٠ذٌ    ٝؿٜٜخ   ٜٗقَ    ٣ول٢   ح١ٌُ 

  !.  ٗلخًس   طٌٕٞ   هي : ٓزظٔٔخً    ٝٛٞ   ؿؼيٕ 

  :  ٓخهَحً    ػ٤ِٜخ   ٤َُى   

  . ٓ٘خ؟   أٗضِ    ط٣َِي٣ٖ   ٝٓخًح  - 
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  !. ٓٔخػيطٌْ   ٣ٌٔ٘٘خ   ٢ٗء   ػٖ   طزلؼٕٞ   ً٘ظْ   إ   كو٢ ..  ٢ٗءَ    ٫  - 

  ٣ُِٖ   ٫   حُ٘ٔخء ..  رٔئحُٚ   ؿؼيٕ   ٛيٜٓخ   ٝهي ..  حٌٗٔخٍ   ٛٞطٜخ   ك٢   ًخٕ    

  :  ُٓو٣َظٚ   ٓٞح٬ًٛ    ُٜخ   هخٍ ..  ـزُ٘٘خ٣َهُــ أٓخّ ح٧ًٞحم   ٛ٘خى 

  !.     كظخس   ػٖ   ٗزلغ  - 

ُٖ    ٝٓخ  -    !!. حطزؼخ٢ٗ ..  ُِٔٔخػيس   ا٫   ٛ٘خ   ٗل

  رٔلخًحس   حُٞحهلخص   ُِ٘ٔخء   طِٞفُ    ٢ٛ   ر٤٘ٔخ ..  ؿؼيٕ   ر٤ي   أٓٔي   ٝأٗخ   طَىىصُ    

.  ٟزغ؟   أّ   َٓزغٌ  :  ُٜخ   طوٍٞ   اكيحٖٛ   ٓٔؼض ..  ٗلٖٞٛ   ٓخٍص ..  ح٧ًٞحم 

  ٓٔخػي١   أهٌ   ك٤ٖ ..  ك٤َس   ك٢   ً٘ض .  َٓزغ   رَ :  ٓـ٘خؽ   رٜٞص   ٍىص 

  :  ٣لؼ٢٘ 

ََ    ُٖ ..  ٤ٛخ  -  ــ َٔ   !. ٤ٗجخً    ٗو

ـ٘خ   إٔ   أ٣ُؼوَ  -    !. حَُٔأس؟   ٌٛٙ   طُيُــَـّ

  . ٠٣غ َٓٙ ك٢ أٟؼق هِوٚ  - 

ٝأُه٣َخص .. حُزؼٞ ٣لِٖٔ أ١لخ٫ً .. ٝأه٣َخص ٗخرخص.. ٗٔخء ٓٔ٘خص     

ٍٕ كوخ٣ٍش أىهِظ٘خ  ..َٓٗخ ٢ٓٝ َػلَٖ حُٞكَ ٝحُٔوِلخص.. ر٤ٖ أ٣ي٣ٜٖ أٝح

.. أؿِٔظ٘خ ٓظـخ٣ٍٖٝ.. ٝؿيٍحٕ ىٕٝ ٗٞحكٌ.. ًٞهخً َٓطزخً رلَحٕ ٗظ٤ق

هيٓض ُ٘خ حُٔخء ٝكزخص .. ً٘ض أٓٔغ ؿِزش أ١لخٍ ٝٗٔخء هخٍؽ حٌُٞم

َٔضْ  ..  حُوخٍؽ   ؿِزش   ٛيأص ..  ؿ٫ًٌ    ٓزظٔٔش   ُظؼٞىَ    هَؿض   ػْ ..  حُظَٔ   ؿِ

  :  ٝؿُٜٜخ   أَٗم   ٝهي   ا٤ُ٘خ 

  !. حَٓأط٤ٖ؟   أّ ..  حَٓأس   ػٖ   أطزلؼخٕ  - 

٣ٚ   ٣٘وَ   ٝٛٞ   ٍك٤و٢ ٍى ػ٤ِٜخ  ََ   :  ٝٝؿٜٜخ   ػ٢٘٤   ر٤ٖ   ٗخظ

ــٜخ ..  ٝحكيس   حَٓأس  -  ُٔ ًَد   ٝحٓ ْٞ   !. ٗــَـ

  آط٤ٌْ   إٔ   ٣ٌٖٔ   ٤ٜٖٔٔٓ   ً٘ظٔخ   ٝإ ..  ُي٣٘خ   ح٧ٓٔخء   ٜٓٔش   ٤ُٔض  - 

ًَرخص  ْٞ   !. ًٌُي؟   أ٤ُْ   هِض   ًٔخ ..  كخط٘ش   طٌٕٞ   إٔ   ح٧ْٛ ..  ر٘ــَـ

  !. كٔ٘خء  - 

ْٝ    كٔ٘خء  -    . كَم   ٫   كخط٘ش   أَ

هَؿض ُظيهَ ػ٤ِ٘خ حَٓأسٌ َٛٓش ٣ظزُؼٜخ .. طز٤ٖ ٢ُ إٔ ك٢ ح٧َٓ ُزٔخً     

وُ٘خ رخرظٔخٓش حَٓأس .. ؿِٔض ك٢ حُـخٗذ حُٔوخرَ.. ٍكزض ر٘خ.. ١ل٬ٕ ُٓ طَ

ػْ .. طَكُؼٜخ ك٢ حُٜٞحء.. ط٘ظَ ا٤ُ٘خ.. ط٘خؿ٢ ١لِشً ر٤ٖ ٣ي٣ٜخ.. ٓٔظٌِٜش
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َُٓطٜخ ٜخ ر٤ٖ كو٣ٌٜخ ٝطخٍس طوزَ  َٔ   ك٢   ُظ٘و١ََ طِي حُطلِش.. طيّ ه٘

ٍَ    كظ٠   طٜيأ   إ   ٝٓخ ..  ح٠ُلي   ٖٓ   ٗٞرش  ََ    طِي   طٌَ   أٓخًٜ٘خ   ك٢   حُوزُ

  :  ؿؼيٕ   ُٜخ   هخٍ ..  حُلٔخٓش 

  !. حُوِذ   ٤ُٔ٣ضُ    ح٠ُلي   ًؼَسُ  .. ىؿيؿش  حُطلِش   ٓظوظ٤ِٖ  - 

  !. طز٢ٌ   ىؿيؿظٜخ   ػٖ   طٞهلض   إ  - 

َٖ    ك٢   ىؿيؿ٤ٜخ  -    . أهَٟ   أٓخً

  !.  طيؿيؽ ٛ٘خى   إٔ   طلذُّ    ٝحُز٘ضُ    ر٘ضٌ    ٢ٛ  - 

  . ٝحُُٞي؟  - 

طيؿيؿش ًٔخ ًخٗض .. ُظلَٔ حُطلَ.. حرظٔٔض ٢ٛٝ ط٠ُغ حُطلِش ؿخٗزخً    

َٔٚ ػ٠ِ .. طيحػُذ حُطلِش ََ كظ٠ ٣وخٍَد ٗلــَـ ًٌَ٣ٌَٚ ٤ُ ُّّ أٗلَٜخ ر٤ٖ كو طُي

ٍَ  ..ُظؼخَٝى ىؿيؿظٚ ًِٔخ ٛيأ.. ح٫ٗوطخع حُطلِش حُظ٢  ٟٝؼض حُطلَ ؿٞح

  :هخُض ُ٘خ.. ٓيص ٣َيٛخ طِٜٛخ.. ريأص رخُزٌخء

  . هزَ؟   ١ً   ٖٓ   كخ١ٔش   أّ   أطؼَكٕٞ  - 

َُ  ..  ُٔئحُٜخ   طظٔغُ    ؿؼيٕ   ػ٤٘خ َُ  ..  ا٢َُّ    ٣٘ظ   ُٖ   رؤ٢ٗ   ٣ؼَف   ٝٛٞ   رخَُى   ٣ظؤه

  :  أطليع 

  . كخ١ٔش؟   أّ   َٖٓ  - 

  !. حر٘ظ٢  - 

  . طوٜي٣ٖ؟   َٖٓ  - 

  .ك٢ هيٓظٌْ   ُِظٞ   هَؿض   حُظ٢  - 

  . حر٘ظُي؟   أ٢ٛ  - 

  . حُٞهض؟   ٌٛح   ك٢   ؿجظْ   ُٔخًح   ٌُٖ ..  حُـ٤َ   ٓٔخػيس   طلذُّ  ..  ٤١زش   حر٘ظ٢  - 

ً    أؿخرٜخ   :  ٓزظٔٔخ

  .  ٗؤط٢؟   إٔ   ػ٤ِ٘خ   ٝٓظ٠  - 

 -   َُ   !. أٓظَ   ح٤ُِ

  . ح٤َُِ؟   ُٔخًح  - 

  !. ٬٤ًُ    ٣ظلَؿٖ   حُز٘خصُ   - 

  . ر٘خص؟   أ١ََّ   - 

ــ٬ف   حُز٘خصُ   -  ِٔ   !. حُـ
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  ....  ٫ٝ ..  رؼ٤ٜ٘خ   ر٘ض   ػٖ   ٗزَلغُ    ٗلٖ  - 

ُّّ    ػخىص        :  ٝؿُٜٜخ   أَٗم   ٝهي   هِلٜخ   كظخسً    طـَ ..  ٟخكٌشً    كخ١ٔش   أُ

  . ٤ِٓلش؟   أ٤ُٔض ..  ١ِزظْ   رٔخ   ُػــيص   أٗخ   ٌٛٙ ..  رؼَػَطٜخ   أ٢ٓ   أٟخ٣وظٌْ  - 

َْ ٝٗلظ٤ٜخ .. ٍأ٣ض ك٢ ػ٢َ٘٤ طِي حُلظخس ٤ٗجخً ٖٓ حُظٌَُ    ٝك٢ أٗلَٜخ ح٧كط

ٌٖ ٛـ٤َ.. حُٔٔظِجظ٤ٖ رَحءسً  .. رَ٘س ٍهزظٜخ طـط٤ٜخ حُـ٠ٕٞ.. ُٜخ ًه

ػ٤٘خ١ .. كضٝٓئهَطٜخ ٓظٌٍٞس رٌَ٘ ٫.. ٛيٍٛخ ٝهَٜٛخ ٟخَٓحٕ

ًَد ْٞ   .طزلؼخٕ ك٤ٜخ ػٖ ٗــَـ

  :  ؿؼيٕ   ُٜخ   هخٍ

  حُلظخس   طِي   ٝىػ٢ ..  حؿ٢ِٔ   ٤ٛخ ..  هطؤ  ح٧َٓ   ك٢   إٔ   ٣زيٝ ..  أطؼز٘خى   ُوي  - 

  ٣َٗيُ    ٫ٝ   رؼ٤ٜ٘خ   كظخس   ػٖ   ٗزلغُ    ح٧ؿخ٣ٝي   ر٘ضَ    ٣خ   ٗلٖ ..  طٌٛذ   حُٞى٣ؼش 

ٛخ  ََ   .  ؿ٤

  :  ٌَٓ٘ٔ   رٜٞصٍ    ١ؼظٚهخ

ٛخ   ٣وِن   ُْ   هخُوٜخ     طؼ٢٘  -  ََ   !. ؿ٤

  ٢ٛٝ ..  ٓ٘خ   ٧ٜٗخ   رَ ..  ٝهض   ه٠خء   أؿَ   ٖٓ   ػٜ٘خ   ٗزلغُ    ٫   ٌُ٘٘خ ، كخٗخٙ   - 

  !. ػ٘خ   طزلغ 

  : هخُض   ك٤ٖ ..  حُطل٤ِٖ   طٜيٛي   ًٝلخٛخ   حٌُِٔخص   طظخرغ   حُٔٔ٘ش   حَُٔأس   ًخٗض  

ََّ    طؼَفُ    حر٘ظ٢   ٌٛٙ  -    حُز٘ضَ    ُٜخ   ٛلٞح ..  ٣ط٤ُؼٜخ   ٝحُـ٤ٔغُ  ..  حُز٘خص   ًــُــ

 !.  رٜخ   طؤط٤ٌَْ   كظ٠ 

  . أٓخٙ؟   ٣خ   ه٬٤ًِ    أطٜٔظ٤ٖ  - 

ٗخ   ٝحٓظيحٍص   ري٫ٍ      ُؿَص َٞ   :  رخٓٔش  ر٬ٔٓقَ    ٗل

  !. ؟   طزلؼخٕ   حَٓأس أ١َ  ػٖ  - 

  . ػ٘خ   طخٛض   حَٓأس  - 

  . ٛخٍرش؟   أٜٗخ   أّ ..  حٍُِٔ٘   ا٠ُ   حُؼٞىس   ٣َ١نَ    طؼَف   أ٫  - 

  !. ٍِٓ٘ ٛ٘خ طؼٞى ا٤ُٚ   ُ٘خ   ٣ٞؿي   ٫   ؿَرخءُ    ٝٗلٖ ..  ٌٓش   ػٖ   رؼ٤يس   ٓ٘خُُ٘خ  - 

  .  ح٧َٓ   رظ٤ٟٞق   كؼ٤ٌِْ   ٓٔخػيط٢   أٍىطْ   إ  - 

ؿٞى   أٗظليع  -  ُٞ   .  ُٞكيى   ٣َُٗيى ..  حُـ٤ٔغ   ر

  :  حُلظخس   اُِـَـ٠   ٤َ٘ٓس   حُظلظض

  !. ُِٜٓ٘خ   ا٠ُ   ُظؼٞىَ    حُٜز٤ش   ٌٛٙ   رؤؿَس   ػ٤ٌِْ   اًحً   - 
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ُّّ    ٝرو٤ض   هَؿٖ     ؿؼيٕ   ُٜخ   هخٍ ..  ٌُِٔخط٘خ   ٗظَحطُٜخ   طظللِ ..  كخ١ٔش   أُ

  :  ٛخىة   رٜٞصٍ  

  .!. طٔخػي٣َ٘خ   إٔ   ١خُذ   رؤر٢   طَو٤ٖٔٔ  - 

ْٝ  ..  حُز٤ض   رَد   أهُْٔ   -    . ٗجظٔخ   ٤ًلٔخ   أَ

    

    

 خٛأٍــــاخأ   

ًّ .. وجدت جعدن جالساً أمام الركن الٌمانً   .. فً البدء رفض النظر إل
فٌما كانت أصوات المإمنٌن .. التقطُت كّفه.. كنت أرٌد التحدث إلٌه

لن أذهب : قال وهو ٌنظر بعٌداً .. وأجنحة حمام المسجد تزداد تداخالً 

  .!معك إلى تلك األماكن مرة أخرى
..  وحزٌن   واهٍ    صوتٌ  ..  كفه   بشرة   تالمس   وأصابعً   براحة   شعرت     

  :  له   قلت ..  منه   بالُؽربة   أحسُّ    جعلنً   ما   أدري   ال 
ًَّ    ألَحْحت   لكنك    أنتَ  .. بالبحث عنها   أقنعنً   َمن وأنت ، البقاء   َعـلـَ
  .  تترَكنً   أن   ٌمكن   وال   مساعدي 
  هناك   ٌعد   ولم ..  فٌه   نعملُ    قصرٌ    هناك   ٌعد   ولم ..  مساعَدك   أعد   لم  - 
  !. خدمته   فً   لنستمر   ملِــكٌ  

  :  وتمرُده ..  ُجرأُته   صدمتنً
ً    لنكن ..  صدٌق   َأوْ    رفٌق  -    . معا
  زنا ..  تلكالهالك    أماكن   إلى   تقوَدنً   ال   أن   علٌك ..  ذلك   أردت   إذا  - 
  . إلهً   معصٌة   أرٌد   ال ..  وحشٌش   وخمور 
  !. اله؟   أَيَّ   - 

      ًَّ رأٌت بعَض .. اكتفى بالنظر إلى عٌنً بنظرة قاسٌة ..لم ٌرد عل

.. اقتربت من وجهه.. عند أطراؾ فمه بقٌع داكنة.. الخدوش على وجهه
سحب .. كدماتمن صنع به كل تلك ال.. كنت فً حٌرة.. أشاح بعٌداً 

صب دلواً دون .. حٌنها نهض متجهاً نحو ببر زمزم ..أصابعه من كفً

  .ٌؽتسل بٌن أناس وقفوا ُعراة.. أن ٌخلع ُرقعه
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  ذلك   دفن   لٌلة   حتى ..  والجزع   الُحزن   ذلك   بمثل   صوته   أسمع   لم     
  مإذناً    صوته   رفع   وحٌن ..  وٌكبر بصوت رخٌم   ٌهلل   كان ..  النخاس 
ً   اآلن   سمعته   كما   صوته   ٌكن   لم     أذنه   صوان   قرب    . قاسٌا

 
كانت أُمُّ فاطمة قد قادتنا نهاراً إلى مقام سٌدنا ُعــَمــَر أعلى وادي       

ٌَُصلٌن تحَت قبة المقام.. الترافٌن .. وجدنا أعداداً من المستجٌرات به 
عبرنا أزقة أحٌاء عدٌدة حتى .. وذب وجود تؤملنا المالمح لم ٌكن لش

راقبنا نساء .. أدخلتنا مسقط رأس السٌدة فاطمة( زقاق الحجر)وصلنا 
فً الٌوم الثانً .. عابرات كثر ٌتوافدن لٌنصرفن لم نَر من ٌشبهها

ــانة المعالة بوادي النقاء حٌث مقام سٌدتنا خدٌجة وابنها القاسم  ُزرنا جبَّ
.. ا فً وجوه المعتصمات تحت قبابها الكبٌرةبحثن.. وسٌدتنا آمنة

.. قضٌنا ثالثة أٌام نتؤمل تلك الوجوه ال وجه ٌحمُل وجَه أحد.. النابحات
فً الٌوم .. فقط نستهلك عٌوننا.. وال ٌفٌدنا أحٌد إن كانت موجودة

محمد   النبً   رأس   مسقط   حٌث   عظٌمة   األخٌر نزلنا على دَرج تحت قُبة
ـهم   المولد   ِشعب   فً    مسقط   حٌث   علً   ِشعب   ترددنا على ..  ذكور   ُجــلــُـّ
  ٌُشبهُ    وجه   ال   كثٌرة   وجوهٌ    األعمار،   كــُــلّ    من   نساءٌ  ..  رأس موالنا علً 
  .  شــَـْوَذب   وجهَ  

 
ُٖ أهَٟ ػ٤ِ٘خ رخُزلغ ك٤ٜخ: هخُض ٢ُ أّ كخ١ٔش    ػ٤ِ٘خ إٔ .. ٛ٘خى أٓخً

َُّ .. ٗظَىى ػ٠ِ طِي ح٧ٓخًٖ حُظ٢ ٓزن ٝإٔ ٍُٗخٛخ َُِؽ ًــُــ ٝؿيحً ٣ُو

 . ٗوخّ رٔخ ُي٣ٚ

ك٢ ٛزخف ح٤ُّٞ حُظخ٢ُ هخىط٘خ أّ كخ١ٔش ا٠ُ ٓٞم ح٣ُٞٔوش ك٤غ رخػش   

وخػي كـ٣َش طـِْ ػ٤ِٜخ ٗوق أٓخّ ٓ.. حُؼطٍٞ ٝػوٞى حَُٔؿخٕ ٝحُؼو٤ن

َُّ .. آخٌء ٗخ٤ٓخص ٝكز٤٘خص ٤٘ٔ٣ٝخص  ٓؼَٟٝخص ُِٔخٍس ٣وُق ًــُــ

ٍَ ػز٤يٙ ٝآخثٚ َٖ ٓخ ُي٣ٚ.. ٗوخّ ؿٞح ٣وٞىٗخ حُ٘وخٕٓٞ  .. ٓٔظؼَٟخً أػٔ

ٍَ رخُـٞحٍ طٜخَىٟ .. ه٤٠٘خ ٗزلغ ر٤ٖ  طِي حُٞؿٞٙ ىٕٝ ؿيٟٝ.. ا٠ُ ٓ٘خُ

ًَد   ٝؿَٚ    ٫ .. ٓٔخٓؼ٘خ   ُٛٞص ٓئًٕ حُـٔؼش ا٠ُ ْٞ   ً٘خ ..  ر٤ٜٖ٘   ُ٘ــَـ

لٜخ  ِٜ   .  ٌَُ ٗوخّ ك٤طِذ ٓ٘خ حُؼٞىس ك٢ ح٤ُّٞ حُظخ٢ُ   ٗ
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ُْ ٌٓش ٍُ ؿزَ أر٢ هز٤ْ ك٤ُغ طُُٞي ٗٔ ٣ُـــِو٢ رٌآرظٚ ػ٠ِ .. ظ٬

َّ ٣ّٞ ..ٍٝك٢ ٧َػٞى ك٢ حُٔٔخء ٌٜٓ٘خً أطٔيى أٓخّ .. أؿخىٍٙ ٛزخَف ًــُــ

َُ ٓخك٢ُٞ ..حًَُٖ ح٤ُٔخ٢ٗ حٛظِحُحص ٓظخٍس حٌُؼزش .. ٛيٝء ح٤َُِ.. أطؤٓ

ًُٜخ ٍك٤ُق أؿ٘لش ح٬ُٔثٌش ُظَطلغ أٛٞحُص حُؼزخى رخُظٔخر٤ق .. ك٤ٖ ٣لَ

أٗؼَ كظ٢ِ٤ .. ٗوخء ٣ـَم ٍٝك٢ ك٢ طلَػخص ٫ ٜٗخ٣ش ُٜخ.. ٝح٫ٓظـلخٍ

أُٓٔؼْٜ ٣٘خؿٕٞ ٝهي .. أُٟؼٚ ر٤ٖ ُٜذ حُلظخ٣َ ح٧هَٟ ػ٠ِ رخد حٌُؼزش

ْ رخطـخٙ ٤ِٓحد ُٞ .. ٣طِزٕٞ طلو٤ن أٓخ٤ْٜٗ، حٌُؼزش كَىٝح أًلَّٜ ٣ز٢ٌ حُزؼ

ُٞ ٣ظُٔٔق رٔظخٍطٜخ أٗظظَ .. أهُق أٓخّ رخد ر٤ظٚ أطِٞح ُٚ ٓخ ر٘ل٢ٔ.. ٝحُزؼ

ٙ ٍَ  !!ظٜٞ

                                                  *** 

ٝػيط٘خ أّ كخ١ٔش رؼي إٔ ٗويٗخٛخ رزؼٞ حُٔخٍ رؤٕ طٜطلز٘خ ا٠ُ ُى٤ٗخ ٤َُ 

َِّ ؿ٤َٔ ى٤ٗخ.. ٌٓش هخُض إ ًخٗض ٖٓ طزلؼٕٞ ػٜ٘خ كخط٘ش كِٖ .. ًــُــ

ؿِٔص .. ٓؤُظٜخ.. ُْ أىٍ ٓخطؼ٢٘ ري٤ٗخ حُلظ٘ش.. ٗـَيٛخ ا٫ ك٢ ُى٤ٗخ حُلظ٘ش

 .رؼ٤ٜ٘خ ٢ٛٝ ط٠لي طظِٔع ر٘لظ٤ٜخ

 

.. هِظٜخ حَٓأس أهَٟ.. هخىط٘خ ٢ٓٝ ػظٔش حُٔٔخء ٣لُٞف ٌٟٗ ػطَٛخ 

ؼَذ ػخَٟٓلٌظٜخ هخىط٘خ ػزَ ح٧ُ.. ٌُ٘ٚ ٛٞطٜخ ِٗ أُهش .. هش، ٛؼيٗخ 

ُٓلٞف أر٢ هز٤ْ ٛخ.. ٜٗؼي.. ػ٠ِ  َٞ ًخٕ أًحٕ حُؼ٘خء .. ٬ٗكن َهْط

ٝهطَحص ، ٝأٛٞحص ؿ٘خء حُطلخٗخص.. ٣وظ٢ُِ رـؼـؼش ىٝح٤ُذ حَُك٠

هٜٖ ََ  .ػ

ُٕ : هخُض ُ٘خ   ك٤ٖ ٗـِْ ر٤ٜٖ٘ طلَٓٞح ك٢ حُٞؿٞٙ ٝك٤ٖ طَٜٝٗخ ٌٓ٘ٞ

 .هي ِٝٛ٘خ ٜٗخ٣ش حُٔطخف

اً ٫ ٣ٌٔ٘٘خ ٍإ٣ش حُٞؿٞٙ .. ً٘ض ٓٔظـَرخً ٖٓ هُٜٞخ.. طًَظ٘خ ٠ٓٝض 

َٓحؽ رخٛض ٓؼِن طلض .. حُظ٢ طـِْ ٛخٓظش ػ٠ِ أ١َحف طِي حُلٔلش

ٓو٤لش ٓٞح٣ُش .. هٜوٜخص طظؼخ٠ُ.. أٗزخف ػ٠ِ حُٜٔخ١ذ.. ػ٣َ٘ش ؿخٗز٤ش

٣َش.. ْٛٔ ٛ٘خ ٝٛ٘خى.. ُـيحٍ حٍُِٔ٘ ـَ أٟٞحء .. ؿِٔ٘خ ػ٠ِ ٓوخػي َك

ػخىص أّ كخ١ٔش ٜٓطلزشً .. ٔخثْ طٜذ رخٍىسٗ.. هخكظش ٖٓ أك٤خء ٌٓش
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هخُض ٢ٛٝ ط٘نُّ حُٜيَٝء .. حَٓأس ُْ أطز٤ٖ ٢ٛ ح٧هَٟ ٬َٓٓلٜخ

  :ر٠لٌظٜخ

 -   ُٖ ِّّ    أهٞح٤ٗش ؿخ٤ٗش  حُـٞح٢ٗ    ك٢   ح٤ُِِشَ    ٗل  .ػ٢ِ   أُ

  :  طٜخكل٘خ   ٣َيٛخ   ٓيص

..  اروخَءٙ   خُٝضك ..  طٜخكُل٢٘   ٢ٛٝ   ٝٗؼٞٓظٚ   ًلٜخ   رٜـَ   أكٔٔضُ     

  :  ىحكجخً    ٛٞطٜخ   هَؽ 

  !. ٫ ىحػ٢ ُِؼـِش   ٤٠ُل٤ي   ه٢ُٞ ..  ٣طٍٞ   ح٤َُِ  - 

  :  ُٜخ   طوٍٞ   ٢ٛٝ   ٝحُي٫ٍ   ح٠ُلي   ر٤ٖ   ٛٞطٜخ   طؤٍؿق

  . طظ٤ٖ٘   ػٔخ   ٣زلغُ    ٜٓ٘ٔخ   أكي   ٫  - 

 -  َٟ٘ٓ  .!  

  حُٔخكش   أ١َحفُ    ٝطٔظِت ..  حُْٜٔ   ٣ِىحى .. كشحُٔخ   كظلش   ٖٓ   طيهَ   أٗزخفٌ    

..  ًلٚ   حُظوطض ..  ٛخٓظخً    ًخٕ   ػخىطٚ   ؿ٤َ   ػ٠ِ   ؿؼيٕ ..  رخ٧ٛٞحص

  :  ٛخٓٔخً    ٢ُ   هخٍ ..  ط٘زٚ ..  طلٔٔظٜخ 

  . ٛ٘خ؟   ٗلٖ   ُٔخًح  - 

َْ    حُٔٔئٍٝ   ٤ُْٝ ..  طٔؤ٢ُ٘  -    !. حُٔخثَ   ٖٓ   رؤػِ

  . ك٤ٚ؟   ٌٕٗٞ   إٔ   ٤ِ٣ن   ٫   ٌٓخٕ   ك٢   رؤٗ٘خ   أٗؼَ  - 

  !. ػٜ٘خ   ٗزلغ   ٖٓ   ٗـي   هي  - 

  !.  ػٜ٘خ   أٗض   طزلغ   ٖٓ   هَ   رَ  - 

هلض ٖٓ إٔ  ٣ظ٢ًَ٘ .. أٓٔغ ًِٔخص ؿؼيٕ كؤظٖ رؤٕ حُٔظٌِْ آهَ   

حكٌ ػزَ ٗٞ.. طِٜ٘خ أٛٞحٌص ٗٔخث٤ش.. أٌٓٔض رٌلٚ أىحػزٚ.. ٢٠ٔ٣ٝ

أٓظؼطلٚ ر٣ِٔي .. أٗؼَ رٌلٚ ٣ظَٔى.. طولض  ُظظؼخ٠ُ ٖٓ ؿي٣ي  ..حُز٤ض

ََ كظ٠ َٟٗ ٓخ ٤ٌٕٓٞ.. ٖٓ ح٬ُٔٓٔش   .أٍؿٞٙ إٔ ٣٘ظظ

.. كُٜٞخ ٓـٔٞػش ٛزخ٣خ.. ُٔل٘خ ؿخ٤ٗش طٜز٢ ٖٓ ىٍؽ ؿخٗز٢ ٍُِِٔ٘   

ُْ حُل٠ٍٞ.. ٛز٢ ػيى ٖٓ حُ٘ٔخء هِلٜخ ٣َطو٤ٖ ٜٓطزش .. ُحى ٛٔ

ٍَ حٍُِٔ٘ ٛٔض حُـ٤ٔغ ك٤ٖ حٍطلؼض ٗـٔخص ٗوَ ػ٠ِ .. طلخ١ً ؿيح

ٛخكزٜخ ٗيٝ ٛٞص ٛخْٓ  .. طولض ٤َُطلغ ٗوَ أٝطخٍ هـ٬.. حُيكٞف

ٌَ .. رخُـ٘خء طظ٘خَٓ  ..٤ٓٝٞ حُ٘ـّٞ طوظَد ٖٓ حٌُٔخٕ.. ُْ ٣ٌٖ ٤َُِ هٔ

َٜٖٔ ر٤ٖ حُل٠ٍٞ.. حُلظ٤خص حُ٘ٔخء ٖٓ طِي حُيٍؽ حُـخٗز٤ش .. ٣ؤهٌٕ ٓـخُ
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طٜز٢ ٗٔخء .. طُـخ٣ٍٚ رؼٞ ُح٧ٛٞحص ٛٔٔخً .. ٣ِىحى ًُي حُُٜٞص ػٌٝرش

٣طٞكٕٞ .. ٣لِٕٔٞ أرخ٣ٍَن ًٝئٝٓخً .. ٣ظ٠ق ٢ُ رؤْٜٗ ٛز٤خٕ.. أه٣َخص

.. طٜز٢ ٖٓ حُيٍؽ ٓـٔٞػش ٗٔخء ٣لِٖٔ ٓٔخٍؽ.. ػ٠ِ حُل٠ٍٞ

ًَل٤ِش .. ريأص ٓـٔٞػش ر٘وَ حُيكٞف.. ٝأه٣َخص رٔزخهَ طظٞٓطٜٖ كظخس 

ػوٞى حُلَ ػ٠ِ .. ٣َلخٕطيُض كٍٞ ٝؿٜٜخ أؿٜخٕ حُ.. طظٔخ٣َ ٍحهٜش

.. طٜ٘ٞ  حُٔـ٤٘ش.. ػ٠ِ ٍأٜٓخ ١َكش ٓطَُس روَُ ٫ٓغ.. ٛيٍٛخ

  :طـ٤َ ٖٓ ا٣وخع ٛٞطٜخ ٢ٛٝ ططٞف ر٤ٖ حُٜٔخٍٟ

 أفاطُ ِٙال  تؼض ٘زا اٌرذًٌ      ٚإْ وٕد لذ أصِؼد صشًِ فأجًٍّ"

أغشن ًِٕ أْ دثـــه  لاذٍـً       ٚأـــــه ِّٙـا ذأِـشي اٌمٍة 

  "ٌفؼٍـً

  

لهب المسارج ٌنعكس على .. فً خطوات رتٌبة تقود العروسَ        
ٌرتفع إٌقاع الدفوؾ وزؼارٌد .. ٌسٌر الجمٌع خلَؾ العروس.. الوجوه

.. لٌنتهً المطاؾ بعودة العروس إلى مصطبتها.. النساء باإلنشاد
تتعاقب الفتٌات على ساحة .. ٌستمر الؽناء.. تتوزع النساء حولها

 .الرقص
.. دارت الكإوس على الحاضرات والحاضرٌن.. قرب منتصؾ اللٌل  

ٌؽنٌن بؤصوات .. شكلت مجموعة من الفتٌات دابرة ٌتماٌلن بؤجسادهن
ــُت على كتفً.. متجانسة . هل هً بٌنهن؟: انتشلتنً ٌد أم فاطمة تربِّ

ً .. كنت قد نسٌت ما جبت من أجله وفً .. أومؤت لها برأسً نافٌا
ونسٌت جعدن .. أنستنً.. وذاً بمتابعة تلك الجموعالحقٌقة كنت مؤخ

: عادت تهمس فً أذنً وهً تنظر إلى وجه جعدن.. القابع جواري
لو دققتما سترٌان كابناٍت ال توجُد إال .. هذه إحدى أخوٌات شعب عامر

ً !. فً ُدنٌا شعب عامر ًَّ جعدن مبتسما .. ٌتابع ما تقوله باهتمام.. نظر إل
بل هً ُدنٌا : قلت لها.. ولها مخلوقات شعب عامرلم أفهم ما تعنٌه بق

ـه   لما   أفطن   لم !.  صاحبك   بالهة   تعجبنً :  اقترب فمها تهامسُنً. اللــَـّ
  .  مشدوهة   مالمُحه   كانت ..  إلٌه   ألتفتُ  ..  تعنٌه 
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أضٌبت .. تقدم ؼالٌم ٌشعل عٌدان الحطب فً موقد طٌنً كبٌر     
فتٌات كثر ٌحجلن فً دوابر .. المالمُح أكثر الرتفاع ألسنة اللهب

تعود .. ٌنخفُض إٌقاع الكفوؾ لٌترَك مجاالً لصوت المؽنٌة.. اللهب
.. تهتز أكتاُؾ الصفوؾ.. الكفوؾ مع نقر األوتار وضرب الدفوؾ

ٌتبادل .. تتالقى النظرات.. مباخر بٌن الحضورتدور األبارٌق وال
ٌنتقل البعُض بخفة حول دوابر .. البعُض اإلٌماءات واالبتسامات

ٌتهامسون وأكفهم مندمجة .. تزداد األعداُد الراقصة.. اللهب
 .تزداد النسابُم الباردة.. بالتصفٌق
.. ترقص  بُعنؾ.. اقتربت إحداهن منفردًة من دابرة اللهب         

ٌُحاكٌها.. هق البعُض لُجنونهاش .. تتحرر من حلقاتها.. انبرى شابٌّ 
تقرب صدرها من .. ٌنتشر الهمس.. ٌساٌرها لٌكشَؾ صدَره المزؼب

تتصاعد أدخنة كثٌفة من .. ٌُلصق الشابُّ ظهَره بلهبها.. نار الدابرة
ً  ..األرجاء .. إٌقاُع الدفوؾ تتسارع.. تتؽٌر مالمُح بعضهن خوفاً وهَلعا

تنبري عدد من الفتٌات ٌتبعهم عدد من ..  لراقص ٌزداد ُعنفاً وعرٌاً وا
لتهرَع بعُض .. سقطت أحداهن أرضاً .. ترتفع إٌقاعات العنؾ .. الفتٌان

ٌتبعها فتاها استمر .. الفتٌات لسترها والسٌر بها صعوداً على الدرج
ٌلتقٌان لٌتراجعا إلى .. السمر بدخول صفٌن من الفتٌات والفتٌان

  .قٌل إن بخوراً ما ٌرفع أحاسٌسهم حد النشوة.. لؾالخ

 
.. تنتشلنً من خدر عجٌب.. تعود كؾُّ أم َعـلـًِ ترّبت  كتفً      

همست أم فاطمة وهً تنظر إلى .. تضع كفها اآلخر على كتؾ جعدن
 .هل هً بٌن الحضور؟: الساحة

لم .. ٌتابع بذهول.. نظرت إلى وجه جعدن وقد تؽٌرت مالمحه     
رأٌت كؾ جعدن ٌمسك وجَه أم .. متلا نفسً سعادة مثلما هً اللٌلة ت

اكتفٌت بضحكة .. كما لو كنت فً حلم.. فاطمة ٌقبله وهو ٌبتسم
أسمع طنٌن صوته .. انتشرت عدوى الضحك بٌن الجمٌع.. مجلجلة
تبعهم البقٌة وبقٌت .. تقتاُده من معصمه حول دابرة النار.. ٌسؤلها
 .وحٌداً 
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بالكاد رأٌت وجه العروس التً  ..ذلك الجمع الصاخب أتؤمل       

ُر لً .. جوارها شابٌّ .. وقفت خلؾ رإوس الجموع أَْو أن النشوة تصوِّ
.. شققت صفوَؾ الصخب اللذٌذ.. أحببت أن أصل إلٌها.. ما ال ٌحدث

َجَثوُت عند .. شعرُت بدؾء ٌتخلل أصابعً.. أمسكت بكفها بٌن كفً
وأنا ٌا موالتً دوَن .. الجمٌع ٌرقصون.. جمٌلةأٌتها الملكة ال: ركبتٌها

؟.. أطمع فً عطفك.. رفٌق ًَّ  !فهل تتفضلٌن عل
امرأة أخرى .. ال أكاُد أرى األشٌاءَ .. كنت فً ذروة النشوة       

ــَل لً أنً سمعُت ذلك الصوَت مْن  .!انهض ٌا َجــْوَذر: تهمس لً ٌِّ ُخ

  .  ابتسامتها ، مٌزُت  ههاحاولت النظر إلى وج.. قادتنً هابطة.. قبلُ 

 
أو مْن خلع مالبسً؟ هكذا .. ال أدري كٌؾ انتهى اللٌل بالجموع       

ال أعلم أٌن أنا وال َمن .. وجدت نفسً على فراش ٌسكنه الصمت
تلك الفتاة .. جلست أسترد لحظات اللٌلة الفابتة.. حملنً إلى تلك الؽرفة

ت راقصة .. رق ظهَره على لهب الدابرةوذلك الفتى الذي أح ..التً تعرَّ

جعدن ٌقبل وجه . العروس.. الرقص العنٌؾ..  العرٌُس بوجهه المؤلوؾ
  أن   أم ..  اسمً   تعرؾُ    التً   المرأة .  جعدن؟ أٌن رفٌقً  نعم .. أم فاطمة

ً    لٌس   الفراش   وهذا ..  هذا   ُعرًٌ   لكن .  حلم؟   ذلك   كــُــلّ     !.  حلما
شمٌس تشرق .. رجت عبر تلك الدَرجات الجانبٌة إلى الساحةخ       

ٌُوتها ٌخالُطها السواد.. من ثؽرات الجبال الشرقٌة جباٌل .. مكة ببٌاض ُب
داكنة تحاصُرها ُصفرة رمال حارقة ، الساحة خالٌة إال من مقاعد 

رماد .. وظالل السقوؾ والحٌطان.. مصطبة العروس.. تحت العرابش
  وسط   أهبط.. خرجت إلى أزقة المنحدرات.. ر متهالكباب السو.. النار

 .  ٌتوقفن؟   أال   نفسً   أسؤل ..  الرحى   نساء   أؼانً 
                                       *** 

 
طلبت منه مرافقتً إلى الخندرٌة .. وجسُده ٌقطُر زمزماً  جعدن عاد      

إذا أردت أن نظل رفٌقٌن ال تطلب منً : التفت وقال.. فً حً الشبٌكة
عبرت األزقة .. سرت فً االتجاه اآلخر وحٌداً .. ثم سار بعٌداً . ذلك
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.. طرقت كوَخها.. باتجاه الشبٌكة ومسفلة إلى أطراؾ مقبرة الخندرٌة
جلست أمام وَحل .. ا خرجت ولن تعود إال فً المساءإنه: قالت أمها

هذا ما سمعته من .. عرفت أنها فً كوخها.. الزقاق ال ألوي على شًء

كنت فً حٌرة من تقلب .. وأنها ال ترٌد أن تقابل أحداً  ..أحد الصبٌان

جلَست بالقُرب منً تؽطً وجَهها بطرؾ  ..خرجت بعد حٌن.. مزاجها

وقد ازرقت بشرة عٌنٌها .. لكدماتلمحت بعض ا.. ؼطاء رأسها
.. تحسست كفها أواسٌها.. استجمعت جرأتً مددت أصابعً.. الٌسرى

 ..كان األطفال قد تحلقوا حولنا.. تمنٌت أن تحدَثنً عن لٌلة البارحة
لماذا لم ٌؤِت صاحُبك .. ال علٌك منهم: قالت.. خجلُت لسماعهم حدٌثنا

 معك؟ 
ارتعشت .. المسة كفهاازدادت رؼبتً بم.. هززت رأسً    

ظنت بؤنً .. نظرت إلى عٌنٌها.. حاولْت سْحَب كفها منً.. أصابعها
 :خرجت علٌنا أمها وضعت وعاء الماء وقالت مبتسمة.. أداعب رؼبَتها

تمنٌت أال تفهم مالمستً خطؤً وتسحب .. ثم استدارت. حلت البركة
التفتت  .هل سنذهب اللٌلة للبحث عن شــَـْوَذب :سؤلتها.. ذراَعها

كما لو لم تسمعنً، .. فً شعري.. عٌناها تنظران فً عٌنً.. منزعجة
عدٌدة فً ِشعب عامر ( إخوانٌات)اذهب فهناك .. أال ترى ما بً: قالت

 .وؼٌر شعب عامر
ًَ ذلك الهم: قلت أرجوها    .بٌدك مساعدتً.. أرٌد أن أنه
  ةاذهب وحٌداً إلى إخوانٌ: قالت لً بصوت حازم.. صمتت قلٌالً  
ثْ  ..  البارحة    أحسستُ  .  عرفتكم علٌها  التً   المرأة   تلك ..  علً   أم   إلى   تحدَّ
 . المرتخً   زندها   من   أصابعً   سحبتُ  ..  كلماتها   صدقَ    مالمستها   من 

 
ًَّ .. حٌن ُعدت إلى جعدن وجدته فً مكانه كما تركته          رد َعـلـَ

فً حٌرة ٌراقُب .. ٌتعمد النظَر بعٌداً .. ٌنناالتحٌة ثم ساد الصمُت ب
المست  ..حدثت نفسً أن أكسر صمته.. ُسقاة زمزم.. المصلٌن

ولم ألح .. وسؤلْت عنك.. قابلت أم فاطمة: قلت له.. لم ٌمانع.. أصابعه
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لم أقل لها بؤنً وجدت نفسً .. علٌها بالسإال عما بوجهها من كدمات
 ً   . الساحة   منزل   ؼرؾ   إحدى   فً   صباَح الٌوم عارٌا

ًَّ    ٌستمع   جعدن   كان        ً    إل ..  مرافقتً   أطالبه   لم ..  ٌدي   بٌن   ٌده   تاركا
  سحبت ..  وحٌداً    عامر   شعب   إلى   بالذهاب   فكرت ..  صمته   من   سبمت 
  إن   األوقات   لّ كــُــ   فً   هنا   سؤكونُ  :  نفسه   ٌحدث   كمن   قال ..  أصابعً 
  . لن أذهب معك إلى أماكن الساقطات..  أردتنً 

 
.. ترددت فً الدخول .. استقبلنً صمُت الظالم أزقة شعب عامر       

سرت خطواٍت باتجاه الدَرج الجانبً .. كانت الساحة خالٌة وصامتة 
كان مصراُع الباب .. ضوء باهت ٌتسرب من باب المنزل.. للمنزل
أهالً : لمحت نصَؾ وجه امرأة.. تقدم الضوء نحوي.. طرقته.. موارباً 
كؾ أم  هو.. مددت ٌدي لمصافحتها.. رنة صوت البارحة!. َجــْوَذر

ًٍّ بصؽره ونعومته أحسست بالخجل وأنا .. نفُس ؼرفة البارحة.. َعـلـِ
 .أرى ُعرًٌ على ذلك الفراش الملقً فً الزاوٌة

قد تكون فً .. ال أستطٌع تقدٌر عمرها.. تفرست مالمَح أم علً     
.. وعٌنٌن ؼابرتٌن.. وأنؾ ُمستوٍ .. سمراء بفم متورم.. العقد الثالث

ًَّ وحٌداً :  كــُــّل ابتسامة تبرز وجنتٌها مع قالت تلك . ها أنت تؤتً إل
 .الجملة بشًء من السخرٌة

 
أصابعها تتلمس .. كنت أود أن أقوَل لها ما قالته لً أم فاطمة     

بٌنما كنا  ..أعرؾ بؤنك صحوت تبحث عمن حولك: قالت.. كفً

حٌن : لكنها واصلت.. هممت أن أستوضحها. مشؽوالت بثورة صاحبك
من نومه وجد نفَسه على فراش ؼرٌب وإلى جواره عري  صحا
.. وحٌن نهضت لتساعده.. قالت بؤنه وقؾ ٌبحث عما ٌلبسه.. امرأة

وأنها سعدت معه " أنا أم فاطمة"قالت له  .!أمسكها وطرحها أرضاً 
  سمعنا ..  علٌها   ٌَقضً   هاج وأخذ فً ضربها حتى كاد.. طوال اللٌل

  .  أجدك   لم   ُعدت   وحٌن ..  كان   ما   وكان ..  ؼرفتها   إلى   خرجنا ..  استؽاثتها 
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تتلمس .. تزاوج بٌن صوتها وحركة إصبعها.. ُتجٌُد المالمسة       
تتناؼم مالمُحها .. تتحسس بحمٌمٌة.. طرٌَقها إلى مواطن النشوة

البارحة اكتشفت  :ٌرتفع خفقاُن قلبً وهً تقول.. وابتسامة فمها الكبٌر

لك آثار .. وبشرة بٌضاء.. لك جسٌم جمٌلٌ .. خببه تحت خٌمة شعركما ت
  وها .  استنهاضه   فً   أفلح   جرح تحت سرتك حتى ذٌلك الُمؽري لكنً لم

  من كالمها   خجالً   كنت ..  تحتضننً   وهً   ضحكت   ثم .  لوحدك   تؤتً   أنت 

  :قالت .  الذي نزع حٌرتً
ً !. اسمها شــَـْوَذب أعرؾ بؤنك تبحُث عن فتاة  - .. نظرت إلٌها مندهشا

أم فاطمة حدثتنً  :واصلت وهً تلوك الكلمات.. تبادر إلى ذهنً جعدن

. ولذلك سؤصحُبك اللٌلة للسهر فً إحدى األخوانٌات!. البارحة عن ذلك
كــُــّل لٌلة : قالت.. ثم لماذا ال تسهرون هنا؟.. لم آِت للسهر: قلت لها

.. واألخوانٌات كثر نتعرؾ على وجوه جدٌدة.. نسهُر فً أخوانٌة
أنت على قرب موسم حج، وطالبً .. وؼانٌات أبكار.. وسادة ُجُدد

هو موسم للقادمات من الشام ومصر والعراق .. المتعة  ٌتضاعفون
جلبون أفضل ما لدٌهم من الجوارَي واإلماَء .. والزنج ٌَ النخاسون 

ابه وؼلمانه إلى تلك كما أن بعَض سادة مكة ٌدفع بإم.. والؽلمان
.. وموسم الحج موسم كل السلع.. اإلخوانٌات طَمعاً فً مزٌد من المال

بل إن مقاهً المعالة ترخص فٌها تعمٌرة الحشٌش بعد وصول حجاج 

وقد نجد . .سؤرٌك زواَر اللٌل على تلك المقاهً حتى الفجر.. مصر

  .ضالَّتك هناك
 

كان المكان .. ؼمرتنً السعادة وأنا أراقُب جْمعاً من النساء        
ُعلقت على جدرانها قنادٌل .. واسعاً تحٌطه ؼرؾ مستطٌلة بٌضاء

لم .. نجلس على مقاعد خوص أطراؾ المكان.. أضاءت المكان
..  ٌهمسون     ٌؤتٌها بعُض الحضور.. ولم تترك ٌدي.. تفارقنً أم علً

ًَّ    شٌرونٌُ  ..  ٌتضاحكون    وقت   بٌن   تسؤلنً   مقاعدهم   إلى   ٌعودون   ثم   إل
رأسً    لها   فؤهز .  الُحضور؟   بٌن   عنها   تبحث   َمن   رأٌتَ    هل :  وآخر 

ٌؽلب على الحضور من .. تدفق الكثٌر من الفتٌات إلى المكان..  بالنفً
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  ..كالملسوعةلتنهض .. جاء من ٌهمس ألم علً.. الذكور كبار السن
  .  بٌتها   إلى   نعودَ    أن   منً   طلبت   حٌنها 

..  فَمها   تفتحَ    أن   دونَ    ابتسمت ..  بكفً   ممسكةً    جلَست ..  السراجَ    أشعلت    
  :  ساخرة   لً   قالت 
  . مبكرٌن؟   ُعدنا   لماذا   تسؤلـْـنً   لم  - 
  !.  أجوبة  لها   نجد  ال   كثٌرة   أشٌاء  - 
  قصر   جواري   من   جارٌة   عن   تبَحــثُ    وأنت   العَسسَ    تخاؾُ    أال  - 
  . الشرٌؾ؟ 

ً       هزت كلماتها       :  لها   قلت  ..  ٌدٌها   بٌن   كفً   ارتجفت ..  بدنً خوفا
  .  الشرٌؾ؟   جواري   من   فتاة   عن   أبحثُ    بؤنً   لك   قال   وَمن  - 
  حدثتنً ..  الشرٌؾ   عَسس   من أال تعرؾ بؤنها !   فاطمة   وأم ..  فاطمة   أم  - 
..  مراقب   بؤنك   اللٌلة   أدركت   لقد ..  الكعبة   صْرح   فً   تقٌمان   ورفٌقك   بؤنك 
  . العودة   منك   طلبت   ولذلك 

  . كٌؾ؟  - 
  كانت   إذا   إال   ٌحضرون   ال   وهم ..  الحضور   بٌن   أعرفهم   َمن   رأٌتُ   - 
  !. طرٌدة   هناك 

  أساعَدك   أن   سؤحاول   :  حدٌثها   تواصل   وهً .  ٌتوقؾ   قلبً   كاد      
  الشرٌؾ ..  رفٌقك   من   حتى   لساَنك   امسك ..  فتاتك وترحل بها   تجدَ    حتى 
   . ٌرحم   ال 

همسْت .. اقتربت بوجهها تداعُبنً تزٌل قلقً، أؼلقت األبوابَ       
من سلخ ذلك الجزء من : بسإال مباؼت وهً تنظر فً عٌنً

ال ٌفعل ذلك إال .. فقد عشقتك منُذ أول لمسة.. ال علٌك!... روحك؟
ٌُجٌدون المالمسة.. سكاُن الجبال العالٌة .. أنا ال أعشُق الرجاَل، إنهم ال 

وها أنا .. لٌلة البارحة فاجؤتنً أصابُعــك.. قاتً من الصباٌالً عشٌ
  هً   فاللٌلة ..وستعلُمنً ما لدٌك.. سؤعلُمــك ما لدي.. أعلن َولـَـهً بهن

  وبؤنً ..  أعشُقـك   بؤنً   تقل   وال ..  معك   ُجرأتً   من   تندهشُ    ال ..  لنا 
  .  ُخبال   فالعشق ،  مخبولة 
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جاست جسدي .. استسلمُت ألصابعها.. منها إطفاَء السراج طلبت      

قالت .. تتؽٌر كلماتً.. ترتعُش مسام جلدي ..حتى شعرت بؤنً أذوب

فقط صوتها .. كان الظالم ٌخفً مالمَحها.. اآلن جاء دورك: لً

 ..ارتعت أصابعً فً شقوق جسدها وهضابه.. الصبٌانً ٌثٌر خٌاالتً
علمتنً تلك اللٌلة أن المالمسة .. وجاسته لم تترك ُجزءاً من جسمها إال

وكانت .. مع سماعنا مإذن الفجر كانت رؼبتً فً ذروتها ..عشٌق ولذة

ابتسمت .. تسرب الضوء إلٌنا.. أصابُعها قد حولتنً إلى جمر من اللذة
دون مقدمات َضَمَر .. انتفخت عروُق وجهها ورقبتها، فاتحًة فَمها

..  بكٌت بٌن ٌَدٌها.. اولت بؤصابعهاح.. حاولت استنهاَضه.. عنفوانً
حٌن قذفت .. ذكرتنً بتلك القرعاء.. ضمتنً إلٌها تهدهد نشٌجً

لٌتجمَع المارة وٌقتادونً إلى ".. رؼل.. أؼلؾ"بؤشٌابً وهً تصٌُح 
..  وَها أنا اللحظة ال أعرؾ ما تضمُر لً أمُّ علً.. حفل التطهٌر

ًَّ بعطؾ..ُتمسد ما تبقى منً.. فاجؤتنً بكالٍم عذب  همست .. نظرت إل
ألم .. أنا فً ؼنى عن انتصابك. ال تبك: وهً تلحس دموع عٌنً

وأن لً طرٌقتً التً تختلؾ .. أخبرك بؤنً عشقت مالمسة أصابعك
ثم سؤتمدد .. تمدد وسؤرٌك ما لدي..  عن طرابق النساء فً المتعة

 .بدوري لترٌنً ما لدٌك
..   أملك مقاومة اشتعال شهوتًهذا أنا بٌن ٌدٌها ال .. كفكفت دموعً  

أن ..كنت أحاول إبراز ما طرأ علً من مالمستها.. عاد كل ما فً
وهذا أنا .. تشٌر علً برأسها أن أنكفا.. أستعرض عودة انتصابً

لم تكن أصابعها إال رإوس حٌات .. أكتفً بإراقة ما لدي حٌث ٌنتهً
 .تدؼدغ جسمً بمهارة من تعرؾ مواطن اللذة

ركبت على ظهرها أمسد ما شاء .. ها حاولت مجاراتهاحٌن جاء دور
.. أمتطٌها أالمس مكامن استثارة شبقها.. اقلبها .. لً من جسدها

أتوسل إلٌك أن .. ال ترفع أصابعك عنً.. زٌدنً زٌٌٌٌٌٌٌٌدنً: تصرخ 
انتصب من .. أقلبها تركض أصابعً فً ٌنابٌع نشوتها. تضؽط أكثر

.. أتمكن من تكبٌلها.. للحم فً اللحمأستؽل ذوبانها أدخل ا.. جدٌد 
أرى .. تقؾ عارٌة.. تتخلص منً ؼاضبة.. تمس به .. تصرخ شاتمة
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احمل مالبسك وال .. هٌا أخرج: مالمح جامدة وقد حملت عصى طوٌلة
 .هٌا اخرج.. أنت عدٌم اإلحساس.. تلبسها إال خارجاً 
وصوت .. خرجت أحمل دهشتً.. انكمشت رؼبتً.. تسحبت مرعوبا 

 . ٌبها ٌالحقنًنح
 
    

 اٌخٕذسٌــــــح  

 
 

ً ذلك المساء بعد بحث مضن عن شوذب   ألجد وجَه ، عدت منهكا
اءة بعد أن كان قد باح لً بؤن أفعالً ال .. جعدن ٌطفر بابتسامة وضَّ

.. ؼشتنً دهشة من تقلب طباعه. وبؤنه ٌفضل أن نفترق.. تعجبه
 :سرٌعاً ما عرفت السبب حٌن قال بصوت َفِرحٍ 

 .شــَـْوَذب رحلت من مكة قبٌل أٌام -
 سؤلته.. أستوعب كالمة لم 
 كٌؾ عرفت؟  -

 ..اصطحبنً إلى خان  فً أطراؾ حارة المسفلة  ..لم ٌبذر كلماته

ٌحدثونا     ..     عٌونهم   ممن سمل الشرٌؾ  وإماء   تجمع حولنا عبٌدُ  هناك 
  متداخلة ٌتحدثون بؤصواٍت .. وعما حصل.. عن قسوة قلب شرٌؾ مكة 

ثم ختموا كالمهم بؤن .. ٌذكرون لنا تفاصٌل كثٌرة..  واحدة   حكاٌةً    تحكً 
بعد ، أحد إماء لبسٌدة أسماء زوجة موالنا الصلٌحً ؼادرت قبل أٌام 

 .أن ظلت مختببة فً الخان منذ فرت من القصر
قد ٌكونون :  أسؤل نفسً.. انزوٌت جانباً ؼٌر مصدق ما أسمع

لماذا .. ان هم عمٌ.. أو أنهم ٌتحدثون عن فتاة لٌست شوذب.. واهمٌن
ثم ٌعاود لتعذٌبً حٌن ٌبهت .. أشقى مع أمل ٌذوي لٌنبعث من جدٌد

وال أملك ؼٌر أن .. سؤحمل أملً هذا على محمل الصدق.. وٌموت
وما الضٌر .. علً أن أعٌش لحظة سعادة.. أصدق كما أوصانً قانح 

فتٌح ت أحاول ..  نفسً   أحاكً   وجدُتنً   هكذا ..  تحررت  فً أن أشعر بؤنً 
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بعد أن    جدٌد   من   ُتبَعــثُ    هً   ها :أحدث نفسً صارخاً ..    الفَرح   شرانق
وعلً بالعودة إلى   ..لقد صدق ذلك النخاس .. الشرٌؾ   نجت من مخالب 

  .  مدٌنة الروح

 
تركت فكرة المرور على أم فاطمة فً .. ُعدُت من خان المسفلة        

أفكُر فً إقناعه  .. عدن للحدٌث معًسعٌداً بعودة ج.. الخندرٌة
ً بعد .. لم ٌتبقَّ إال أٌام سبعة للحج: قال.. بالرحٌل أبق وسنرحل معا
 .ابتسم ٌطبطب على ظهري.. هززت رأسً وأنا أحتضنه. الفرٌضة

بشر .. أشعُر بالوحدة تالحقنً رؼم تزاٌد جموع  المسجد من حولً 
ـَرون فً ا.. ٌنظرون إلى السماء ٌَ ٌتمسحون بالرداء .. لسماءأبحث عما 

أرٌد أن .. وتلمس الركن الٌمانً.. ٌتهافتون على تقبٌل الحجر.. األحمر
.. أرٌد أن أسكن فٌما ٌفكرون وٌرون.. من وحدتً.. أخُرَج من ؼربتً

مت بكآبتً جوار جعدن. لكننً أبحث وال أجد ما أبحث عنه أنظر .. تكوَّ

  .حركة ال تتوقؾإلى ذلك البٌت الذي تمور الجموُع حوله فً 

 
توزع نظراتها .. فً ذلك الضحى لفتت انتباهً امرأة تشربب بُعنقها    

جلست .. نهض جعدن وتركنً وحٌداً  ..عرفتها رؼم خمارها.. هنا وهنا

تمسك .. لم تلتفت لجعدن الذي ابتعد.. تتحدُث دون أن تنظَر إلى عٌنً
 :ا فً أخوانٌتهاتنظر إلٌها وهً تحدثنً كما لو كن.. تتلمُسها.. بٌدي
سؤدعو هللا علٌك تحت مٌزاب .. اشتاق جسمً لملمس أصابعك  

 .سؤتعلق على كسوة بٌته.. بٌته
 ماذا ترٌدٌن منً؟  

 .أال تهجرنً أصابعك 
قالت بؤن األخوٌة ستستضٌؾ العشاق اللٌلة .. دعتنً لحضور أخوٌتها

اللٌلة وأنها .. وأنها تنتظرنً كــُــلَّ لٌلة فال أحضر.. فً ساحتها
 .ستفاجبنً بشًء ٌسعُدنً

أتذكر كالَمها عن .. كنت أستمُع إلٌها وُحمى أصابعها تنتشر فً بَدنً 
  .صراُخها وهً تبكً.. أم فاطمة وعَسس الشرٌؾ
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فً ضحى الٌوم الثانً عادت مرة . وعدتها وفً نٌتً أال أفً    
.. ومجموعة من الفتٌات ٌقفون على مقربة.. رأٌتها وأم فاطمة..أخرى

.. كنُت أشعـُـُر بَمٌٍل لها رؼم ما قالته أم علً.. خفق قلبً ألم فاطمة
لكنها لم .. نعم أعطٌتها نظٌَر مساعدتها لً.. تعاملها العفوي.. صدقها

هل ٌكون أوالبك الفتٌان من عسكر الشرٌؾ ؟ كنت .. تطمْع فً الكثٌر
.. لمقبرةما إن أصل أطراَؾ ا.. أقاوم نفسً التً تقودنً  إلى الخندرٌة

 ً أسٌر فً شوارع .. أرى األكواَخ حتى أعود من حٌث أتٌت حزٌنا

لم أكن أجرإ على .. عرفت إخوانٌات عدة ..وأزقة أحٌاء أخرى

بحثُت عن محالت شرب .. أظل أتسكع فً األزقة المحٌطة.. الدخول
فً حارة المعالة، حٌث ٌسهر الؽلمان مع معجبٌهم حتى ( السوبٌا)

.. فً  تلك المقاهً فً األطراؾ الشمالٌة للمدٌنةبحثت .. طلوع الفجر

وٌتوافر  ..تعقد الصفقات المشبوهة.. ال ُسلطان ألحد على أحد

وفٌها معاصُر .. ٌصُل الحشٌُش من وادي النٌل والعراق.. المحظور

   .الزبٌب والعنب الطابفً

تعودان مرارا إلى صحن المسجد ٌتبعهن مجموعة من الفتٌان تنظران 

أهٌُم فً .. أخرج من صحن المسجد هاربا أرى أم فاطمة ..شماالً ٌمٌناً و

َد مؽٌِب الشمس.. أزقة األسواق ٌْ ُس زواٌا باحة .. ال أعوُد إال ُبَع أتفرَّ
ماذا صنعت بهن حتى : قال.. أسٌُر بحَذر نحَو زاوٌة جعدن.. الكعبة

لم أخبْره بؤنً أعرُؾ .. ثم صمت، ولم أجب علٌه. ٌبحثن عنك هكذا؟
لم ٌقترْب أحُدنا ِمن اآلخر منُذ لٌلة .. من حكاٌته مع أم فاطمة شطراً 

ًٍّ الؽرٌبة.. ِشعب عامر ًَّ .. ولم أحدثه عن طباع أم َعـِلـ نظر إل
  !! أخاؾ أن ٌكن من عسس الشرٌؾ: وواصل حدٌثه

 .. االثنتان   وتارة ..  علً   أم   تارةً  ..  الكعبة   صحن   إلى   مجٌُبهما   تكرر      
  القدر   لً   ٌخبإه   كان   ما   أعلمُ    أكن   لم ..  بالفرار   فؤلوذ   زاوٌتً   من   أراهن 
 .  عنا   للسإال   المسفلة   خان   إلى   ذهبتا   بؤنهما   جعدن   أخبرنً ..  معهما 
  

                                               *** 
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فضلت الهروب حافٌاً من .. فً أول أٌام الحج لم أذهْب مع جعدن     
خرج الناُس باتجاه .. مكَة، صعدت جبل  أبً قُبٌس أبَحُث فً مؽاراته

رأٌتهم .. البعض ٌقرإون القرآن فوق جمالهم والبعض سابرون.. منى
امتأل .. ُشعلة عظٌمة من النار.. متجمعٌن على قمة جبل الرحمة

مع مؽٌب الشمس هرعت الجموع .. اٍت ُتناجً السماءالفضاء بؤصو
تركت الجبَل للصمت .. خلفت وراءها فراغ أصواتها.. تسابق الؽبار 

 .والظالم 
 

أبحث عن .. فً صباح الٌوم الثانً هبطُت ألصعد ذلك الجبل         
أسٌُر .. مسجد مهجور.. بقاٌا رماد وعمود َحَجري أبٌض.. سر شقابً

ـُهــمَّ "جلسوا ٌنتحبون، والبعض ٌهلل بٌن أصوات أناس  لبٌك اللــَـّ
وآخرون ..... لبٌك، إن الحمَد والشكر لك والملك ال شرٌك لك

 .تساقطت حباُت المطر مما زاد اللٌل إظالماً وبْرداً  ..ٌصلون

رأٌت الحجٌج فً جبل .. صعدت جبَل قعٌقعان أبحث عن ذاتً    
ً فلم أجدهم فٌه.. النور   جباالً ،  خواء،تؤملت حولً .. هبطت مسرعا

  ذلك   ٌعد   لم ..  لصمته   عاد الذي   بجعدن   أللتقً   مكة   إلى   ُعدت  ،  جافة 
جعدن الذي عرفت لقد ُسلبت    فٌه   أجد   لم ..  الحدٌث   كثٌر ..  المرحِ    الكابن 

ً    اخترت .. ومضى  تركنً ..  روحه   .  منه   أراه   ال   مكانا

 
.. تكرر هطول األمطار الؽزٌرة على مكة أؼرقت بعَض األحٌاء     

تخللت أجزاء المسجد الحرام فتهدمت بعض .. وجرفت بعضهما
قدمت أعداد كبٌرة من عسكر الشرٌؾ إلخالء .. الحوانٌت والجدران

مالبث أن تعالت .. رأٌت الناس تتجمع حول بٌت هللا.. المسجد 
ً باتجاهه.. أصوات رأٌت .. لعسكر تطارد الكلوا مسرت  مسرعا

لتظهر حول أساساتها  ..أخادٌد عمٌقة جرفت أتربة أساسات الكعبة

وقفت .. خلق ُكثر تجمعوا حولها ٌتجادلون .. مسارب تبتلع تلك المٌاه
.. أتؤمل األساسات السفلى للبٌت.. على أطراؾ األخادٌد الؽابرة 

ٗو٘ض ػ٠ِ .. طٔخػ٤َ حُزِن ح٧ر٤ٞ ُ٘ٔخء ٣ًَؼٖ ػخ٣ٍخص  من ٛلٞكخً 
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. ،٣لِٖٔ كٞم أًلٜٖ حَُٔكٞػش أٓخٓخص حُٔز٠٘ .ٍإٜٖٝٓ أِٛش رخٍُس
ً .. تحت أقدامهن رإوس ثٌران  ُصفت بإتقان وقؾ . كان منظراً مدهشا

قال أن إحداها قُدمت لإلله .. رجل  ٌقرأ معانً تلك األحرؾ القدٌمة
على  كقربان من قابد الجٌش تقربا وشكراً لإلله.. إله القمر( إل مقه)

وأخرى قربانا ٌتقرب به لإلله  .. نصرته له فً حروبه مع أعداء شعبه
وأنه .. وأن البٌت قد ُبنً معبداً له.. لما أعطى شعبه من خٌرات السماء

(  إل مقه)  أن ثم أخذ ٌشرح للمتجمعٌن (.  مقه)  أسمى المدٌنة باسمه
هناك  أقواماً ال وأن   ،  الجزٌرة   لسكان   قدٌمة   عصور منذ     معبوداً  

 .ٌزالون ٌعبدونه 
  رأٌنا تماثٌل جمٌلة من البرونز والحجر لحٌوانات وفرسان ونساء 

.. حضر عسكر الشرٌؾ ظننت بؤنهم جاءوا من أجلً . ٌؽمرهن الوحل
اقتادوا ذلك .. فرقوا الناس..توارٌت أبحث عن مخرج بٌن الجموع

  .سون المكانوبقً عدد منهم ٌحر.. الرجل الذي وصفوه بالمهرطق

 
وال ما تعٌشه تلك الجموع التً عادت .. ال أفهم ما ٌدور حولً     

تطوؾ حول الكعبة بعد أٌام من ردم األخادٌد وتسوٌة ما حولها، مالمح 
الناس من أصقاع األرض ٌنظرون إلى فراغ السماء باكٌن مناجٌن 

البعض ٌتمرغ بٌن الوحل وآخرون ٌتعلقون بؤستار .. متضرعٌن
.. بالقرب من حوافر البهابم وأقدام المهرولٌن ٌزحؾ البعض.. ةالكعب
..  المهٌب   الصخب   ذلك   َبٌنَ    أجوبة   عن    أبحث .  ببابها   ٌتعلقون   وقلة

  :  جعدن   صوتُ    لٌؤتٌنً 
فؤنت رجل ؼرٌب  ..  ٌجمُعنا   شًءٌ    ٌعد   لم ..  نفترقَ    أن   علٌنا   الٌوم   من  - 

الَوهم    عن   تبَحثُ    سؤتركك..وال طاقة لً بك .. ل أفكاراً مخٌفة تحم.. 

..  ألم تتوق للتطهٌر   ونفُســك ..  النفوس   ٌطهِّــرُ    المكانُ    هذا ..  الذي ٌعذبك
وأِن احُكم بٌنهم بمآ أنزل هللا وال تتبع أهواءهم واحذرهم " سؤتبع القابل

فإن تولوا فاعلم أنما ٌرٌد هللا أن أن ٌفتنوك عن بعض ما أنزل هللا إلٌك 
  " ٌصٌبهم ببعض ذنوبهم وإن كثٌراً من الناس لفاسقون

َده لنتصافح    ٌُمـــدَّ    أن   أنتظر ..  ٌدي   مددت   :  كالمه    تابع..  ٌَ
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وأنصحك .  . علٌك   مؤسوؾٍ    ؼٌرَ    اذهبْ  .. ال أرٌد أن أنجس ٌدي بٌدك  - 
حٌث ٌعٌش الوثنٌون لتقضً بقٌة .. لعالٌةأن تعود إلى تلك البالد ا

أنت تحمل .. أفضل لك من أن تظل فً ؼربة مما حولك.. حٌاتك بٌنهم
 . ولن تطهرها ؼٌر النار.. روحاً خبٌثة ملعونة

وحول .. أتبعه بعٌنً فً مجرى خطواته..تركنً وسار دون أن ٌلتفت 
.. و كرهاال أحمل علٌه حقداً أ.. الكعبة وهو ٌكرر طوافه مع الجموع

.. ٌسٌر وسط روابح الدموع والنشٌج.. أراه وسط نهر األصوات
.. قلبً ٌخفق وأنا أتابُعه.. ورأٌت وجهه ٌدمع ..سمعت صوَته ٌعلو

ُد عَرقاً  لماذا تؽٌر جعدن ..  أسؤل نفسً.. ذابت حواسً ..وجسدي ٌتفصَّ

ً ! ابن ظبٌة؟ لم ٌكن هكذا أم  أٌن الخلل؟ هل هو أنا.. لطٌفاً .. كان رقٌقا
ماذا فعلت حتى . لماذا روحً تشقى وؼٌري روحه تستكٌن ؟. المكان؟

اظهر لً كما ُتظهر المعانً .. ٌا من أنت إمامً وبابً. ٌتؽٌر هكذا؟
فؤنا خادٌم ضاعت روحه .. وال تجعل بٌنً وبٌنك حجاب..من األسماء

ٌا ..فً أفقك الذي ال ٌحده حد وال ٌجمعه جامع أو تدركه العقول
فال تؽبنً بالضٌاع .. ال تشقنً بالبحث.. واح ومخزنهاسموات األر

وال تجعلها فً .. ال تحبس روحً ببدٍن تختنق فٌه روحً.. األبدي
لقد مللت ما أنا فٌه من .. أعدها إلى سابق عهدها.. الهبوط الدابم

وهذا رفٌقً جعدن الذي سؤظل أحبه .. مللت ضٌاعً وؼربتً.. سجن
 .وأنت ال تتؽٌر.. قد تؽٌر

                                            *** 

.. أستنجد بصوت أمً.. هربت إلى  لحظات حٌاتً الماضٌة      
طوافها وهً تحمُل مجمرة البخور داخل زواٌا بٌتنا .. شموع صلواتها
عٌناها الدامعتان وهً تبتسُم فً وجهً مرددةً .. فً َصــنـْـَعــاء

إلهك باطالً؛ ألن الرب ال ٌبري من ال تنطق باسم الرب "صلواتها 
.. احفظ ٌوَم السبت لتقدَسه كما أوصاك الربُّ إلهك.. نطق باسمه باطالً 

وأما الٌوم السابع فسبت للرب .. ستة أٌام تشتؽل وتعمُل جمٌَع أعمالك
ال تعمل فٌه عمالً ما أنت وابنك وابنتك وعبدك وأََمتك وثورك .. إلهك

لكً ٌسترٌَح عبُدك .. الذي فً أبوابك ونزٌلك.. وحمارك وكل بهابمك
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أكرم أباك وأمك كما أوصاك الرب إلهك لكً تطوَل .. وأََمُتك مثلك
ٌُعطٌك الرب إلهك.. أٌاَمك ال .. ولكً ٌكوَن لك خٌٌر على األرض التً 

وال تشتِه .. تقتل وال تزن وال تسرق وال تشهد على قرٌبك شهادة زور
 ".ٌبكوال تشتِه بٌَت قر.. امرأة قرٌبك

ممسكًة ، كانت لحظات إخراجها لفابؾ التوراة تبهج روحها      
تتؽنى .. تحرُص على أن ال تمس ٌدها الرقوق.. بؤطراؾ عٌدانها

ونفوسكم واربطوها عالمًة .. فضعوا كلماتً هذه على قلوبكم"بكتاباتها 

 ..وعلّموها ألوالدكم.. ولتكن عصابب بٌن عٌونكم.. على أٌدٌكم
.. وحٌن تمشون فً الطرٌق.. حٌن تجلسون فً بٌوتكممتكلمٌن بها 

واكتبها على قوابم أبواب بٌتك وعلى .. وحٌن تنامون وحٌن تقومون
بُّ .. أبوابك لكً تكثَر أٌاُمك وأٌاُم أوالدك على األرض التً أقَسَم الرَّ

هم إٌاها ٌَ ٌُعط تعٌُدها بحرص إلى كوتها وصوتها ٌردد ". آلبابك أن 
 .ترانٌَمها

.. لحظات اصطحابه لً إلى المسجد.. ابتسامته.. تذكر وجه المعلمأ     
تبارك الذي نزل الفرقان على عبده " أصوات تالوة المقربٌن وهو بٌنهم

الذي له ملك السموات واألرض ولم ٌتخذ ولدا  *لٌكون للعالمٌن نذٌراً 
أناشٌد ..."  *ولم ٌكن لُه شرٌٌك فً الملك وخلق كل شًٍء فقدره تقدٌرا 

زخارؾ وألوان ُحروؾ  ..اهتزاز المإمنٌن فً دوابر.. منشدٌنال

ً .. الحٌطان والسقوؾ ٌُمسُك بٌدي ألرسم حرفا .. فً الحانوت حٌن كان 
حٌن ألقى فرسان .. تسكننً تلك اللحظات.. أَْو أنقش زخرفاً جدٌداً 

صرخ بً .. اإلمام الملثم بظاللهم  المخٌفة على باب الحانوت الصؽٌر
رأٌته ٌتلوى تحت ". انُج بحٌاتك.. ٌاَجــْوَذر بُسرعة اهُرب"المعلم 

ٌرفع  ..تتهاوى قامُته من الدكة الَحَجــرٌة إلى األرض.. ألسنة السٌاط

ٌرفع أذرَعه .. تستؽٌث.. نظراته تستنجد.. وجَهه المخضب بالدم
 .لم أسمع صوته.. تمزق السٌاط جلَد كفٌه وزنده.. محاوالً حماٌة وجهه

 
حٌن أوثقوا .. العساكر الملثمة تصُرخ بمَرح.. لخٌولتصهل ا       

.. كانت صرخاُت الجموع تُصــــمُّ اآلذان.. ساَقٌه سحبوه خلَؾ خٌولهم
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فً البدء حاول أن .. باتجاه الجامع الكبٌر.. خرجوا عبَر أزقة السوق
رفع وجَهه ٌنظر .. ٌتشبَث باحثاً عن ُشقوق أحجار األرض ونتوءاتها

تزٌد .. تنتشً الخٌل لصرخات الجموع.. صُرُخ الخٌالُ ٌ.. إلى ما حوله
ـها مزٌدا من  الَعْدو.. من ركضها ٌلوي .. ٌُلِهُب السوط جلدها ٌستحثــُـّ

الخٌال عنَقه لٌرى ذلك الجسد ٌتماَوُج متمزقاً على صفحة األرض وقد 
تبادله صراخ .. ٌلوُح لتلك الجموع المتزاٌدة بسوطه.. تمددت ذراعاه

ٌركض بعُضهم بما بؤٌدهم من عصً .. تمزقت مالبُسه ..االبتهاج
وفإوس والبعض التقط حصًى ٌقذفها على الجسد المتمزق، أخذت 

أمعاإه .. جلده ٌهترئ.. الحجاُر قطراٍت من دمه وُمَضؽاً من جسده
 .مفاصل كفٌه.. فكه.. بدأت تخرج

 
وقفوا .. ٌتبعه بقٌة الخٌالة.. دار الخٌال ببقاٌا الجسد فً دابرة واسعة  

كّوموا الكتب التً جلبوها من الحانوت، وأدوات الكتابة .. وسط الساحة
ـهب .. واأللوان أشعلوا النار هاجت الخٌول وهم ٌدورون بها حول اللــَـّ

ٌرت استث.. انتشرت رابحة الشواء.. المتصاعد وٌصرخون فً سعادة
ثم خمدت  ُرَوٌداً .. تداخلت النار.. الجموع وارتفع صراُخها الهستٌري

تقدم .. تركوا كل شًء،انصرؾ الخٌالة باتجاه باب الٌمن .. ُرَوٌداً 
.. بعُض الصبٌة ما لبث أن تبَعهم آخرون، تجمعوا حول بقاٌا الحرٌق

ٌُّهم وأقداُمهم  .تعبث  به عص
 

أسٌر .. تدمع عٌناي.. كــُــّل اتجاهوحٌداً أتؤمُل تفرق الجمع فً     
ً المسافة بٌنً وبٌنه أراه أمامً ٌنهض من بٌن الرماد .. قاطعا

تمازج    الذي   الرماد   مسحوقَ    أتلمسُ .. ٌصعد من خٌوط الدخان..بقامته

..   بقاٌا عظام ،   ُجمُجمَته   وجدت..  الرماد   بٌن   أبحثُ  ..  وكتُبه   جسُده   فٌه 
متعثراً فً خطاي    وأرحل .. جمعته   ما   أحمل ..  روحه   هً ،  تهب   رٌاح 

  .  الدامعة
بعد مؽٌب شمس ذلك الٌوم كنا فً دار المعلم، خرجت      

كان الظالم .. حفرنا له قبراً تحت شجرة فسحة الدار.. وشــَـْوَذب
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ردمنا التراَب على ما تبقى من .. ٌُحٌطنا ونحن فً زاوٌة الفسحة
كنُت أسمعهن ٌهمهمن . وحاولت أنا.. بكت أمً وشــَـْوَذب.. مهعظا

وال أعرُؾ إال ما علمنً المعلم  ..وأدعٌة ؼٌر منتظمة.. بصلوات

سمعت همُسه .. تذكرت كلماته .. هبت رٌٌح باردة.. وعلمتنً أمً

ً " اللحظة ٌكرر ً ُكن سعٌداً .. ال أرٌُد أن أراك حزٌنا ودع الملك .. دوما

ــان ٌَّ  .هً أصابعه.  .ابتسمت وأنا أشعر بؤصابَع دافبة تالمس كفً. "للدَّ
ً    ٌؤتٌنً   صوُته       أنقذت   كلماتــُـه !".  تابه   ٌهودي   هذا ..  اتركوه "   هامسا

  .  ُتالزُمنً   روُحه   هً   هذه ..  جدٌدة   حٌاةً    بصوته   لً   وكتب ،  حٌاتً 

 
ـه: هاتوالت أٌامً الماضٌة حضور       .. روابُحها.. ظلمة اللــَـّ

الجبال .. القلعة وقانح.. أنٌنهم وصراخ تقرح أجسادهم.. أصواتهم
أشعر بآالمً .. أصرخ.. كنت أبنُّ .. ِشعب عامر.. ذلك النخاس.. العالٌة

دارت مشاهُد .. أطرافً ترتعش..  دمعت عٌناي.. ومعاناتً تخُرجُ 
فً هذا   أمً   رب و..  لمعلموحٌدا أبحُث عن إله ا.. حٌاتً أمام عٌنً

  .  أحداً    أجد   فال .. المكان بعد أن نبذنً كل من حولً
 

ما إن ٌؽادَرها .. دوامة ال تنتهً حول البٌت.. أتؤمل من سكونً      
ًَ قادٌم جدٌٌد لٌدور مررُت وسط المٌدان .. هربت.. أَحٌد حتى ٌؤت

.. جلود.. أقمشة: دوابر متعددة لعرض السلع على الحجاج.. الكبٌر

نبتعُد  ..وحبوب حنطة وُذَرة.. خٌول وجمال، علؾ إلى جوار أخشاب

ٌُعَرُض فٌها ؼلماٌن وَجَوارٍ .. نحَو الساحات الخارجٌة ، دابرة اتسعت 
ً بإحدى الجواري.. عبٌٌد ؼالظ انُظْر هذه : ٌصُرُخ المنادي ُممسكا

تجٌُد الرقَص .. وقدُّ بان.. لها َصوُت مالك.. الجارٌة البٌضاء الفارسٌة
وهذا الؽالُم ابن الرابعة عشرة أتٌنا .. وإثارة سٌدها.. والعزؾ.. والؽناء

وهذا العبُد أتٌنا به من بالد الزنج .. ٌُجٌُد ما تجٌُده النساء.. به من الشام
وهذه الجارٌة .. وٌحسن إراحَة سٌده.. له قوة البؽال وصبر الجمال

كما َتَرون كالؽزال فً .. مرهاٌمانٌة لم تتجاوز السابعة عشرة من ع
..  ُمبتسمةً    تستلقً ..  تسٌُر راقصة كالـُمهرة.. خفتها لها طلعة أمٌرة
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  ولم ..  للشراء   ٌتقدمُ    أحداً    أرَ    لم ..  متناؼم   بصوتٍ    ٌستعرضُ    كان ..!.  وهذا 
 . ٌُعَرضُ    مما   أيٍّ    ثمن   عن   المنادي   ٌعلن 

______________ 
 

ك٤ٖ ..  حٗظ٢ِ٘٘ ٛٞص ٖٓ ًخرّٞ ً٘ض ك٤ٚ أ١ٞٛ ك٢ ك٠خء ر٬ ٬ٓٓق

ًخٕ ٣وق كٞم ٍأ٢ٓ ..  كظلض ػ٢٘٤ ٍأ٣ض رخد ؿَكظ٢ حُلي٣ي١ ٓلظٞف

رَٝىس .  ٤ٛخ حٗلٞ ًَٔ حُّ٘ٞ ٝحكَٔ أؿَحٟي ٝحطزؼ٢٘:هخٍ ٢ُ

ٓ٘ظٜق ٤َُ ٛ٘ؼخء ط٘وَ ػظخ٢ٓ ٝأٗخ أطزؼٚ ٛخرطخ ك٢ ىٍؿخص ىحٍ 

 .ح٩ٓخّ حُزيٍ

هخٍ ٢ُ .. حُؼ٣ٌَٔش ٣وق ك٢ ١َف هخػش ٝحٓؼش ىٕٝ أػخعٗخد رزِطٚ 

ُْٝ ٣ظزَن ا٫ إٔ طل٠َ ٖٓ ٠٣ٔ٘ي ُظٌٛذ ك٢ .. ُوي طْ ح٩كَحؽ ػ٘ي

 .كخٍ ٓز٤ِي

  
   ذٙــــاِح   

 

 
ََ .. حهظَص ٣َ١ن ٓـخىٍط٢ ٌٓش ٣َ١وخً ؿ٤َ حُظ٢ هيٓ٘خ ٜٓ٘خ  َٓص ػز

حُٔٔخكَٕٝ ؿ٘ٞرخ ك٢ ٓخكش حُوخٕ ك٤غ ٣ظـٔغ .. ٗٞحٍع كخٍس حُٔٔلِش

طؼَكض .. حٌُز٤َ ح١ٌُ ر٘خٙ أكُي ِٓٞى ؿ٣َِس ح٤ُٖٔ، طول٤ض  ػ٬ػش أ٣خّ

  .      ػ٤َْٜٞٗ رؤَٓ ٖٓ ح٣َُ٘قُ   ُِٓٔض    ػ٠ِ ػيى ٖٓ حُؼز٤ي ٝح٩ٓخء ٖٓٔ

ًخٕ ٟٖٔ حُٔٔخك٣َٖ أ٫ٝثي ح٩ٓخُء .. حُظلوُض روخكِش ٖٓ حُلـ٤ؾ ٝحُظـخٍ

  .ٝحُؼز٤ُي حُؼ٤ٔخٕ

.. ٛـ٣َش ٓٙٗهَؿض ٖٓ ٌٓشَ طلض ْٗٔ هخث٠ش ٖٓ أ٣خّ ٤ٛق  

ــ٘ـْـَؼــخَء، ٣َ١ن ٢ٓٝ ؿزخٍ ؿزَحء َٜ ُْ .. ٣ل٢ِ٘ٔ ٗٞم ُ ؿخرض حُ٘ٔ

ح٣ٍٝ٘خ حُـٔخٍ ( ٌِٓخٕ)أ٤ٔٓ٘خ ػ٘ي ٓلق ؿزَ .. ٖٓ هٜٔٔخ حُٜـ٤َس

ٍَ حُزخًٍش ٓظيحهِش .. ٝحُيٝحد ٖٓ رجَ ػ٤ٔوش حُـزخٍ ٛ٘خ ط٘زُٚ حُــِٔخ

ً ُ٘خ رؤٓٔخثٜخ ى٤ُِ٘خ.. ٓظـخٍٝس ً٘ض هِوخً ٖٓ ٬ٓكوش ػْٔ .. ٤٘٣َ ٤ٔٔٓخ

 .أطـ٘ذ ح٫هظ١٬ رخُٔٔخك٣َٖ.. ح٣َُ٘ق
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ـِـَـْ)ك٤ٖ حػظَٟ٘خ ؿزَ  ْٔ ٛخىك٘خ ك٢ .. رِٞٗٚ حُـخٓن حُٔٞكٖ( ٣َِـَـ

هلض إٔ ، ..ٓوخ٢ٛ حُٔلطش ٖٓ ٣ٔؤُٕٞ ػٖ أٓٔخء رؼٞ حُٔٔخك٣َٖ

س ٖٓٔ ٣٘وِٕٞ َٛرض ٓغ أٗخّ  ٗزٚ ُػَح.. ٣ؼ٤ي٢ٗٝ ٌٓز٬ً ا٠ُ ٌٓش

( ىٝهش)كظ٠ ِٝٛ٘خ ٓلطش .. َٓٗخ ٢ٓٝ ٛـ٤َ ْٗٔ ٫ طَكْ.. حُلطذ

ػْ ػزَٗخ ٝحى٢٣ حُو٠َحء ٝح٤ُِغ ك٤غ  حٗزٔطض أٍٝ (.. ه٘ٞٗخ)ػْ 

طًَض ؿخُز٢ حُلطذ  رؼي إٔ ..  ُٔزؼش أ٣خّ ٤َٔٗ ىٕٝ طٞهق، ؿَىحء

ْى٣ـَـخٗخً .. ٗؼَص ُٝحٍ  هطَ ػْٔ ح٣َُ٘ق  ُٝ ً ُٜ٘ز٢  ٗؼظ٢ِ آًخٓخ

.. طٌظٔذ ح٧ٝى٣ش ُه٠َس ح٧ٗـخٍ ح٤ًُٞ٘ش.. ش ؿخكش ٓؼ٤خً َك٣ٜٞ

٣زٚ ٝك٢ِ ٝٝحى١ ر٤ٖ ح١ٌُ طـ١َ ك٤ٚ : ٝرؼٞ ح٧كَحٕ ًٞحى٢٣

ْى٣ـَـخٕ ٝطظٔغ ًِٔخ حطـٜ٘خ ؿ٘ٞرخً .. ٤َٜٗحٌص ىحثٔش ُٞ ٛ٘خى .. طِىحى ُه٠َس حُ

ك٤ٖ ِٝٛ٘خ ر٬َى حُٜـَ . حٗظظَص حُوخكِش حُظ٢ هَؿض ٓؼٜخ ٖٓ ٌٓش

ٌُٓخٕ حُوَٟٝحؿ.. رٞحى١ ٟٔي ً ر٤ٖ  ٓخ ر٤ٖ ٓئ٣ي .. ٜ٘خ هظخ٫ً ٓلظيٓخ

٤ِل٢ أكٔي حٌَُّٔ ُٜ َُ ٤ُلَ ..ُِ٘ـخك٢ ٝآهَ ُِ ٗخٛيٗخ أًٞحَم حُوٖ ط٘ظؼ

َْ ٢َٓٝ ًُي .. َٖٓ ٣لَ ٝطَطلُغ ٍحثلش ٗٞحء ٖٓٔ ػِوٞح ٖٓ رَ٘ ٝرٜخث

ََّ ٢ٗء ـٜذ ح١ٌُ ٣ِظْٜ ًــُــ  .حُِــَـّ

                                        * * * 

 
ٍَ .. طَطلُغ ر٘خ حُط٣َُن َُٟ٘ ٛللش حُزلَ حُو٣َزش ا٠ُ حُـَد     ٝؿيح

ك٤غ ػزَٗخ ا٠ُ ٌٓش كٞم طِي حُـزخٍ .. ؿزخٍ حَُٔحس حُ٘خٛوش ا٠ُ حَُ٘م

ٓٔؼ٘خ أكخى٣َغ حُ٘خّ .. ٝػ٠ِ اكيٟ هٜٔٔخ طًَ٘خ حُ٘وخّ ٛ٘خى.. حُؼخ٤ُش

َٔٚ ك٢ ٓٔـي ر٘خٙ ك٢ أػِ َٖ ٗل ٍَ َىكَ ُؿــ ٍَ ٠ طِي حُؤْ ٣ظليػٕٞ ػٖ 

ِّ هزَ إٔ ٣ظٞكخٙ ( ٓ٘ؼخ)رـزَ ( رًَٞى) ٣ظليػٕٞ ػٖ ٛـَحٗٚ ُِ٘خ

رؼي إٔ حٗظَ٘ص ٓؼخ٢ٛ .. ٤ُؼظٌَق ك٢ ٓٔـيٙ ًحى ح١ٌُ ر٘خٙ .. ح٧ؿَ

٣ٝوخٍ إٔ .. ٣ظليع حٌُٔخٕ ٛ٘خ ػٖ رًَخص ًُي ح٢ُُٞ.. حُ٘خّ ٝٓلخٓيْٛ

حطـخٙ ٝٛللٞح ٖٓ .. ٌٓخٕ هَٟ حُـزخٍ حُؼخ٤ُش هي أػخىٝح ر٘خَء ٓٔـيٙ 

ََ   اُِـَـ٠.. هزِظٚ ٠   ا٤ُٚ ٣لؾ    ٣َٟق   ٝكٍٞ حُ٘خّ حُوز َٟ َْ ــ َٔ .   ٝحُؼٞحهَ   حُـ

 . أ٣٘ٔخ ِٝٛ٘خ طٔخرو٘خ أهزخٍ ٓؼـِحطٚ 
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ِّ    كي٣غَ  ٫      ٣وخٍ إٔ ٛوَ حُـزَ ٫ٕ ُٚ هزَ إٔ .  ػٖ رًَخطٚ  ا٫   ُِ٘خ

ُوَٟ ًُي  ٤َُٟ ٌٓخٕ ح.. ٤ُو٢ ػ٤ِٚ حُلٖ٘ ح٧هَع ٝأٓٚ حُل٤ش،  ٣ٔٞص 

ًُؼَ هي ..  حُلٖ٘ ٖٓ ٓٔخكخص رؼ٤يس ػ٠ِ ٝؿٚ حُٜوَ ٣ٝوخٍ  إٔ هِوخ 

  .ٛ٘خى ك٤ُغ طؼ٘ؼٖ حُٔلذ.. ُحٍٝٙ ١ِزخ ُزًَخطٚ

                                           *** 

١ِٝ ٝهؼوؼش ٓو٤لش .. ك٤ٖ ًخٕ حُٞحى١  ؿخكخً ٝحُْ٘ٔ طظِِ٘خ كخؿؤٗخ َى

ٍَ ػظ٤ْ  ٓخ ُزغ إٔ ظ.. ٝٗلٖ ك٢ ٓ٘ظٜلٚ ُظظؼخ٠ُ .. َٜص ُ٘خ ٓويٓش ٤ٓ

ــض ٣ٝ٘ل١َ ػوُي هخكِش حُـٔخٍ ٝحُيٝحد، .. ح٫ٓظـخػخص ..  حُل٠ٟٞ   َىرَـّ

  ٟلش   ػ٠ِ   ُ٘وقَ  هَؿض ٓغ ٖٓ ٗـخ  ..  أكِض ٛخٍرخً    ٧ٕ   حُزوخء   كذُّ    ىكؼ٢٘ 

َٔٚ   ٗظؤَٓ   حُٔٞص  ََ    إٔ   ُزغ   ٓخ ..  طؼخظُ   ٣ِٝظو٢ ..  َٓطلؼش   ًخٗض   أؿِحءً    ؿٔ

ْى٣ـَـخٕ   ٤ٍُٓٞ   ٓغ    .  ٝطؼَ٘   ٝهِذ   ح٠ُٔخ٣خ   ُٝ

                               
ََ ٬٤ًُ رو٤ش حُٔٔخكش ٝحُّ٘ٞ ٜٗخٍحً   حطوخء كَحٍس حُْ٘ٔ .. ك٠ِّ٘خ حُٔل

ػزَٗخ ػيس أٝى٣ش  ك٢ ٬ّٓ ٝك٢ ٤ُِش ظِٔخء ٗخٛيٗخ ٤َٗحٗخً .. حُلخٍهش

ٍط٢٠ُُء َٓطلؼخِص ٝ ْٞ َٓ  ..ًخٗض حُط٣َن ط٤َٔ ر٘خ ك٢ رطٖ حُٞحى١.. حى١ 

ٍُ رٜي٣َ أ١خٕ حُؼوٍٞ ٘خ ح٤ُٔٞ َٔ ؿَك٢٘  .. ُْ ٗؼي ٗٔٔغ أٛٞحط٘خ.. ُظيحٛ

.. ح٤َُٔ ٓـٍٔٞحً هخى٢ٗ كذ حُزوخء ُِظ٘زغ رـٌع ٗـَس ػظ٤ٔش

ػ٘ي ه١ٞ٤ ْٗٔ  حُٜزخف ٍأ٣ض هِش ٖٓ حُـٔخٍ .. حكظ٠٘ظٜخ رٌَ هٞح١

رٞس ه٣َزش ٝرؼٞ حُٔٔخك٣َٖ.. ٝحُٔٞح٢ٗ ٍَ كٕٞ ٢ُ ٖٓ ػ٠ِ  ّٞ ًخٕ .. ٣ِ

َُ رؤٕ ك٢ ؿٔي١ ٗظخ٣خ ٗخٍ .. حؿظخُٝح ر٢ ٓل٫ًٞٔ .. ح٤َُٔ هي هق أٗؼ

ٓخه٢ حُٔؼطٞرش أهٌص .. ٝحٗظَ٘ص حٌُيٓخص ٝحُـَحف.. ٝهي طـ٤َ ُُٞٗٚ

َٖٓ ٗـخ ٗزلغ ػٖٔ حكظويٗخْٛ.. طئ٢ُ٘ٔ رؼي إٔ طٍٞٓض   ؿَف ..  أهٌص ٝ

  َُ   أػخ٢ُ   ٖٓ    ح٤َُٔ   ٣ؤط٢ رٜخ   ُؿؼَؼخً  َٟٗ  .. هخكِظ٘خ   ٖٓ   ًز٤َحً    ػيىحً    ح٤ُٔ

  .  حُؼ٤ٔخٕ   ٝحُؼز٤ي   حُـٞح١ٍ   ؿٞهش   كويٗخ ..  حُ٘خكوش   حُزٜخثْ   ٝرؼٞ   حُـزخٍ 

ُْ ٣ؼي ٓؼ٢ .. طٞهل٘خ ُ٘ظلوي أكٞحُ٘خ( حُٜٔـْ)ك٢ ٓلطش حُي٤ًْ رٞحى١     

ْٝ ٓظخع ًظذ .. ٝٓخ ٣لِٔٚ ٖٓ ٓظخعرؼي إٔ ؿَف ح٤َُٔ أطخ٢ٗ .. ًَٓٞد أَ

ٍَ أَٜٗ  ًَد ٝحُٔؼِْ ٍٝهٞه٢ ٣َٝحػ٢ حُظ٢ ظِِض أكِٜٔخ ١ٞح ْٞ ٗــَـ

  .كو٢ ظِض ىٍح٢ٔٛ ك٢ ػ٘خ٣خ ػٞر٢.. ٍكِظ٢
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                                                *** 

  حُِٔي ٫ٞٓٗخ   ٓوظَ   كٍٞ   حُوٞف   ٖٓ   ر٢٘ء   ٓي٣٘ش حُٜٔـْ    ٌٓخٕ  ٣ظليع   

ــِـَـ٤ْـِلـ٢   ٓلٔي   َػـِِـ٢ّ   ُّٜ ٤١٬ٖٓٝ ؿ٣َِس (  كَف )  ػزيٙ   ٝه٤خٗش    ..  حُ

٣وُٕٞٞ رؤٗٚ أهطؤ ك٤ٖ ؿؼَ كخ٤ٓظٚ ٖٓ .. ح٤ُٖٔ حَُٔحكو٤ٖ ا٠ُ ٌٓش

  . حُلَٓخٕ طٔزوٚ ر٤َٔٔس ٣ّٞ كظ٠ طلٔق حُط٣َن

 :ٝهي حًظ٠ٔ ٝؿٜٜخ رٔٔلش حَُٛزش .. كيػظ٘خ  ٛخكزش ٓوٜخ٣ش ك٢ حُٞحى١

.. ط٘ليٍ ٖٓ  حُـزخٍ حُٔخٓوش ٗلٞ ٝحى١ َٓىٝى .. ًؼ٤َس ه٬٤ً  ٍأ٣ضُ 

ٛـخٕ طَىى حُل٤ٞى حُؼخ٤ُش أٛيحء    شًخٗض ط٣ِي ػٖ أُق كخٍّ ٝٓخث

.. ٣ظزؼْٜ ٓخ ٣ِ٣ي ػٖ هٔٔٔخثش ؿَٔ ٝرـَ ط٘ٞء رلُٔٞظٜخ..  ؿِزظْٜ

 .٣ٔٞهٜخ ػز٤ي ؿ٬ظ

ًخٗض طِي ٢ٛ ػٌَٔ ٝٓٞٗش حُٔٔـي حُلَحّ ٖٓ حُِٔي ػ٢ِ ٓلٔي  

 .. ح٤ُِٜل٢

حُىكْ ٤َُ حُٞحى١  رخُو٤ٍٞ ٝحُزٜخثْ حٌُؼ٤َس ٝحٗؼٌٔض حُٔ٘ش حُِٜذ  

 . ػ٠ِ أُٞحٕ حُو٤خّ

ٝروخ٣خ ..ٔـخَٓ حُهز٤َ رِٝؽ حُْ٘ٔ ٗيٝح حَُكخٍ ٗٔخ٫ ٓوِل٤ٖ ٍٓخى 

 .ػظخّ ػ٘خثْٜ

 

ػظ٤ٔخ ٧ًؼَ ٖٓ ه٤ٖٔٔ ِٓطخٗخً ٖٓ ك٢ ح٤ُّٞ  حُظخ٢ُ ٍأ٣٘خ ًٓٞزخ 

٣ظزؼْٜ  حُِٔي ح٤ُِٜل٢ ُٝٝؿظٚ .. ٤١٬ٖٓ ؿ٣َِس ح٤ُٖٔ ُٝػٔخثٜخ

ـٚ ٝارَح٤ْٛ ًٝزخٍ ..  أٓٔخء  ٣ل٢٤ رْٜ حرٜ٘ٔخ حُٔٞكن ٝاهٞطٚ ػزيحُِــَـّ

 .هخىطٚ ٝأهخٍرٚ ٝػز٤يٙ  حَُٔحكو٤ٖ ٧ىحء ٓ٘خٓي حُلؾ

حُط٣َن ا٠ُ هخع  ٣ٜزطٕٞ رو٤ُْٜٞ ٖٓ ًٍٟ حُـزخٍ حُؼخ٤ُش  ػ٠ِ ٗلْ 

ٓخ إٔ ريأ حُؼز٤ي ٣ُِٕ٘ٞ ح٧كٔخٍ ٣ٜٝ٘زٕٞ حُو٤خّ كٍٞ  .. حُٞحى١

ٛوٍٞ حُٞحى١ كظ٠ هيّ ٖٓ ٣وزَْٛ رؤٕ  ٓؼ٤ي ح٧كٍٞ ػ٠ِ ٍأّ 

ٝرو٤ش ( كَف)ػ٠ِ  حُلٍٞ أَٓ حُِٔي حُؼزي.. ؿ٤ٖ ٖٓ حُؼز٤ي هخىّ ُٔوخطِظْٜ

٤ٗظٚ ًٔخ أَٓ رو٤ش كخ.. حُؼز٤ي رخُظٞؿٚ ُٔوخطِش ح٧كٍٞ حُلز٢٘ 

 .ٝح٤١٬ُٖٔ حَُٔحكو٤ٖ ُٚ ر٘ي حَُكخٍ ٝح٤َُٔٔ هيٓخ 
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ٝإٔ  .. ٝهزَ  إٔ ٣زظؼي كخؿؤطٚ ٤١٬ٖٓ ٍٝإٓخء ح٤ُٖٔ رخ٫ٍطيحى ػ٤ِٚ

كَف ٝرو٤ٚ ػز٤يٙ ػ٠ِ ىٍح٣ش رويّٝ ٓؼ٤ي ح٧كٍٞ  ُٔوخطِظٚ ٝهي ح٠ٗٔٞح 

 .ٍحكؼ٤ٖ ٤ٓٞكْٜ ٝكَحرْٜ ك٢ ٝؿٜٚ.. ا٠ُ ٛلٚ

ُْٝ طيٕ .. ٤ُِٜل٢ ػ٠ِ ٗلٔٚ ِٛؼخً رخٍ ح.. حٗظزي حُطَكخٕ َٟرخ ١ٝؼ٘خ

ُظُظَى ؿؼغ حُوظ٠ِ ٖٓ .. حُْ٘ٔ ا٫ ٝهي أٗـِ حُؼز٤ي ٓخ ػ٤ِْٜ كؼِٚ

أػِٖ . أهخٍد حُِٔي ًٝزخٍ هخىطٚ طٜزؾ ك٠ٜ حُٞحى١ رؤُٞحٕ ىٓخثْٜ

ٓؼ٤ي ح٧كٍٞ طو٤ْٔ طِي حُـ٘خثْ حُظ٢ ًخٗض ٓلُٔٞش ًٜيح٣خ ا٠ُ 

رخطـخٙ ُر٤ي أػِٖ ٝهزَ إٔ ٣ظلَى .. ٝحكظلع رخ٤ُٜ٘ذ ح٧ٝكَ..َٜٓ

٤ُٓوض حُ٘ٔخء ٝك٢ ٓويٓظٜٖ ُٝؿش حُِٔي أٓٔخء .  آخٍس أر٤ٚ   حٓظؼخىس

ٝهي ُػِن ٍأّ حُِٔي ٍٝإّٝ أهٞطٚ ٝر٘ٞٙ ػ٠ِ ٓويٓش .. رخطـخٙ ُر٤ي

 .ٛٞىؿٜخ

ٓؼ٤ِٖ٘ ه٤خّ آخٍحطْٜ .. ٤ُؼٞى ٤١٬ٖٓ ُٝػٔخء  ؿ٣َِس ح٤ُٖٔ

ر٤ي .. ٤٘ٓٝوخطْٜ ُُ ًُل٬ٕ َٝػ٘ـْـْ ٝ   َُ َػــ٤ٖ ٝطؼِٖ هزخث ٍُ ــذ ٝ ُٜ ٣ٝل

َّ آخٓظٚ ك٢ ٛؼيسَ .. طَٔىٛخ ٣ٝؼِٖ ح٩ٓخّ حُيحػ٢ كِٔس رٖ أر٢ ٛخْٗ ه٤خ

ــ٘ـْـَؼــخءَ  َٛ َػٔخُء حُٔؼخكَ ِٓط٘ظْٜ.. ٓٞح٬ًٛ حُِكَق ػ٠ِ  ُُ .. ٣ٝؼِٖ 

  ح٤ُٖٔ   ؿ٣َِسُ    ٝطؼٞىَ  ..  آخٍحِطْٜ ٝٓ٘خٍم ؿ٣َِس ح٤ُٖٔ كظ٠ ػٔخٕ  ٝأر٤ٖ 

  . ػٜيٛخ   ٓخ٢ٟ   ا٠ُ 

                                          * * * 

  حُؼخ٤ُش   حُـزخٍ   ٓلٞفَ    ٜٗؼيُ  (.. ٍٓخع)رؼي ٤َٓ   هخكِش   روخ٣خ   أ٤ٔٓ٘خ         

  ٖٓ   ٜٗؼيُ  .. ٧كي  ىٍحْٛ   ٖٓ   طزو٠ ٓؼ٢  ػٔخ   أكٜقْ    ُْ ..  ١ؼخٓ٘خ   ٓظ٤ُٖٞٔ 

حُ    ك٢   حُؼخ٤ُش   حُـزخٍ   كظ٠   أهَٟ   ا٠ُ   ٓلطش  ََ   .  َك

ٍّ "ٛٞطٚ ٣ٞٛٝظِٞ.. ٍحثلش حُٔؼِْ ٛ٘خ أط٘لْ   ٝؿخءٝ ػ٠ِ ه٤ٜٔٚ ري

ٌَ ٝهللا حُٔٔظؼخٕ ػ٠ِ ٓخ  ٌَ ؿ٤ٔ ًٌٍد هخٍ رَ ُٓٞض ٌُْ أٗلٌْٔ أَٓحً كٜز

ٝؿآءص ٤ٓخٍسٌ كؤٍِٓٞح ٝحٍىْٛ كؤى٠ُ ىُٞٙ هخٍ ٣خ رَُٟ٘ ٌٛح * طٜلٕٞ

ُْ رٔخ ٌّ ٝأَٓٝٙ ر٠َخػشً ٝهللا ػ٤ِ حْٛ  * ٣ؼِٕٔٞ ؿ٬ ٍَ ٍْ ى َٝٗٝٙ رؼٖٔ رو

٣ّٞ  .. ٣ؼ٤ي٢ٗ ا٠ُ ًُي ح٤ُّٞ حُزؼ٤ي" ٓؼيٝىٍس ًٝخٗٞح ك٤ٚ ٖٓ حُِحٛي٣ٖ

َٕ حُزؼ٤ي ٝػَكض .. َٓص ٓؼٚ ػ٠ِ ٌٛٙ حُـزخٍ حُؼخ٤ُش ك٤ٖ أٍح٢ٗ حٌُٞ

ََّ حُي٤ٗخ ــ٘ـْـَؼــخَء ٤ُٔض ًــُــ َٛ  ..إٔ 
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٠ٜ طٜطي أظ٬كٜخ رل.. ٣ّٞ أهٌص حُيٝحد طٜؼي ٓلٞف حُـزخٍ

َّ ٓخ ك٢ُٞ رلَف ٝٗلٖ .. طل٤ط٘خ ىٝحٓخص ح٣َُق.. ح٧ٍٝ أٍحهذ ًــُــ

ُؿيٍحٕ .. هَٟ ٖٓ أكـخٍ ىحً٘ش.. ٜٗؼي ١َم ٤ِٓجش رخُٜوٍٞ حُٔٞىحء

 .ٓ٘ووش ٣وَؽ ٜٓ٘خ حُل٬كٕٞ

ــ٘ـْـَؼــخَء ؿَرخً   َٛ ٟ حُـزخٍ ٛيكش .. ٣ٜٞٓخ هَؿ٘خ ٖٓ  ٍَ ًُ ٧ٍحٛخ ٖٓ 

طزَُ .. ٣٘يحف ٗلٞ حَُٜٔ حُـَر٢طظٌت ػ٠ِ ؿزخُٜخ ًطزن  ُئُئ .. ر٠٤خء

ك٤ٖ أهٌٗخ ٜٗؼي ٢ٛٝ  طوظل٢، ٜٗؼي .. ٓآًٜٗخ ُٝىٍٝٛخ حُِٔهَكش

ك٤غ ؿزَ هزَ .. ػ٠ِ ؿزخٍ أًؼَ ػِٞحً .. ٓزظؼي٣ٖ ك٢ ٣َ١ن طَطلغ ؿَرخً 

خً .. حُ٘ز٢ ٗؼ٤ذ حُٔؼْٔ رخُـٔخّ ٍٛ ٍُ .. هَٟ طظِلق رَىحً هخٍ طللٜخ أٗـخ

ٗؼظ٢ِ .. ٞحٕ ٛ٘خ ٝٛ٘خىط٘خػَص هَٟ أكـخٍ حُٜ.. حُُِٞ ٝحُٔلَؿَ

ٍٍ ػخ٤ُش ٣وٜيٛخ حُٔؼِْ .. ً٘ض ك٢ ك٤َس.. ؿزخ٫ً ُظظَٜ أهَٟ أ٣ََّشَ ؿزخ

ُْ أًٖ أطو٤َ رؤٗٚ ...!. ٝٗلٖ ًِٔخ حػظ٤ِ٘خ هٔش طًَ٘خٛخ ُ٘ؼظ٢ِ أهَٟ؟

ََّ طِي حُـزخٍ  .٤ٓؼزَ ر٘خ ًــُــ

َّ ٗزَ  ٓزؼش أ٣خّ .. أ٣ُِ حُلَ٘حص ٣ْٜ ح٥ًحٕ.. حُُو٠َس طـط٢ ًــُــ

ػخ٤ُش ..    ح٤َُٔ ك٢ أٍٝ ٓليٝىرش كظ٠ ظَٜ ُ٘خ كخث٢ٌ ُـزخٍ ػخ٤ُشٖٓ 

  :٣ٜٞٓخ  حُٔؼِْ   أٗخٍ ..  كي حُو٤خٍ

  . حُٜـ٤َ   ٛي٣و٢   ٣خ   ٗوُٜيٛخ   حُظ٢   حُؼخ٤ُش   حُـزخٍ   ٢ٛ   طِي  - 

  . أٜٗخ ط٬ْٓ حُٔٔخء  - 

  !. ٝؿيح ٗوق ػ٠ِ هٜٔٔخ ٗلٖ ..  ٛـ١َ٤   ٣خ   ر٠ِ  - 

َٓٔحص ٛخػيس ػ٠ِ .. خُي ٛو٣َش ٤ٟوش ٝأٗـخٍ ٓظ٘خرٌشٓٔ    

ٝف رخُُظ٤ش ٗخٛوش َُ حف ُؿ َٞ .. حٓظ٣َٔ٘خ ٤َٔٗ ٛخػي٣ٖ هَِق حُزٜخثْ.. َك

أَٓحد .. ك٤ٖ أهٌص ظ٬ٍ ح٧ٗـخٍ ٝحُٜوٍٞ طظ٠خػق هز٤َ حُٔـ٤ذ

َّ حطـخٙ ِٝٛ٘خ ا٠ُ ه٣َش ػ٠ِ هٔش .. حُؼٜخك٤َ طظيحهَ ُهِهظٜخ ٖٓ ًــُــ

رظ٘خ ٤ُِظ٘خ ك٢ ٓـخٍس .. ٍٝٛخ طٜخْٓ حُؤَ ٬٤ًُ ىُ .. ٓ٘خّ ؿزخٍ كَحُ

ُظِي حُٔـخٍس ٓو٣ٜٞش  طوّٞ رويٓش ٖٓ  ..أىهِ٘خ حُزٜخثْ ا٠ُ ُػٔوٜخ.. ًز٤َس

ؿَٔ حُٔٞحهي .  كوي ٍكزض رخٓٔٚ.. ٣زيٝ أٜٗخ طؼَف حُٔؼِْ.. ٣َٜ ا٤ُٜخ

.. أٗزخٌف طظلَى ػْ طؼٞى ٌُٜٔٞٗخ.. ٜٛٔٔش ٝىٓيٓش ٛ٘خ ٝٛ٘خى.. ٣ٞٓٞ
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ْٝ طِيط٘ؼٌْ ٬ٓٓ ػْ ٣ؼْ .. لْٜ ػ٠ِ ٝٛؾ حُـَٔ ك٢ ٌٛٙ حُِح٣ٝش أَ

َّ ٢ٗء.. حُْٜٔ   .٤ُٜيأ ًــُــ

٣ٔي .. ك٢ حُٜزخف حُزخًَ ٗوق ٝكٞه٘خ هْٔ ٓـِلش رـ٤ّٞ طلـذ حَُإ٣ش   

.. ٗظِٔن طِي حُٜوٍٞ ٝحُٔٔخُي.. ٤َٔٗ ٛخػي٣ٖ.. ح٧كن ؿطخء أر٤ٞ

هِق رؼ٠٘خ  ًخُؼ٤ٔخٕ ٓظَح٤ٖٛ.. طـَٔٗخ ًٍحص حُٔلذ حُٔٔخكَس َٗهخً 

كخ٤ِٖٓ ػ٠ِ ظٍٜٞٗخ أٝػ٤ش ؿٔغ رَحػْ ٍُٝٛٞ .. ٗظ٘زغ رؤٛخرؼ٘خ

.. ٣وٞىٗخ ى٤َُ ٖٓ ٌٓخٕ حُـزخٍ.. ٝأٍٝحم ٗزخطخص ٝأٗـخٍ ٌٛٙ حُؤْ

طزؼ٘خٛخ كظ٠ ِٝٛ٘خ كٔلش  ..طؼَف ػـَحطٜخ.. ؿَٝكخً ِٓٔخء.. طٜؼي ر٘خ

 ..ٛو٣َش ٣ؼِٞٛخ ؿَف ٗخٛن ٤َُطلغ ٛٞص ى٤ُِظ٘خ رؤٕ ػ٤ِ٘خ ح٫ٓظؼيحى

َٖٓ أٍحى حُٜؼٞى ٣َُر٢ رلزخٍ ٤ُٔلذ ا٠ُ هٔش حُز٬ى  َٗكض ُ٘خ إٔ 

ر٢ ٖٓ هخَٛطٚ .. حُؼخ٤ُش ٍُ ًخٕ حُٔ٘ظَ ؿ٣َزخً ٝأٗخ أٍٟ حُٔؼِْ ٝهي 

٣ُٔلذ .. ٤ُظي٠ُ ك٢ حُٜٞحء كخٍىحً أ١َحكٚ ًط٤َ ٓلِن رِل٤ظٚ حُٔظي٤ُش

٣يحً كظ٠ طزظِؼٚ حُٔلذ ك٢ ح٧ػ٠ِ َٝ  ؿخء.. ٌٌٝٛح حُٞحكي طِٞ ح٥هَ.. ٍُ

أهِي حُٔؼِْ ك٢ كَى أ١َحك٢ حطوخء .. كِوض ٓـٔٞ حُؼ٤٘٤ٖ.. ى١ٍٝ

 .ًخىص هخَٛط٢ ط٘وطغ ُلِ حُلزَ ػ٤ِٜخ.. ح٫ٛطيحّ رٜوٍٞ حُـَف

حُٔٔخء .. ٛيٝء ؿ٣َذ.. ٗلٖ ػ٠ِ أ١َحف ر٬ى طـخُٝص كيٝى حُُٔلذ 

ْى٣ـَـخٕ.. َٜٓ ٝحٓغ ..كٞم ٍإٝٓ٘خ رٍِهش حُل٤َُٝ ُٝ أؿ٘خّ .. هَٟ ٝ

.. ٣٘خر٤غ ؿخ٣ٍش.. أَٓحد ػٜخك٤َ.. َ ٣لِلٕٞ ح٧ٍٝرٜخثْ ٝر٘.. طَػ٠

ـٚ ٛ٘خ .. ك٤ُغ أهَد ٌٓخٕ ا٠ُ حُٔٔخء.. ٣ٕٔٔٞ طِي حُز٬ى  ٓوق حُِــَـّ

٫ طٞؿي ٤ِٓٝش ُِطِٞع أٝ .. ٣ؼ٤ٖ حُ٘خّ ك٢ ٬ّٓ ٓغ حُزَى حُ٘خٛن

كيػ٘خ ى٤ُِ٘خ ك٤ٖ ٣َ٣يٕٝ ر٤غ اكيٟ ٓٞح٤ْٜٗ كبْٜٗ .. حٍُِ٘ٝ ؿ٤َ حُلزخٍ

ً ك٢ أٓٞحم ؿزخٍ ٣ٌرلٜٞٗخ ك٢ ح٧ ػ٠ِ ٤َُٜٔ اِٗحُٜخ أٝٛخ٫ً ُظزخع ُلٔخ

ٝإ أٍحىٝح َٗحء ٓخ٤ٗش كبْٜٗ ٣٘ظَٜٝٗخ ٛـ٤َسً كظ٠ ٣َٜٔ (.. كَحُ)

ك٤غ طٔؼَ .. ٛ٘خ أؿ٠ِ حُِٔغ ٢ٛ حُلزخٍ.. ٓلزٜخ رخُلزخٍ ا٠ُ ر٬ىْٛ

 .ِٛش حَُٞٛ ر٤ْٜ٘ ٝر٤ٖ ؿ٤َْٛ

ْى٣ـَـخٕ ٤ِٓجش رخُ٘ـ٤َحص ٝحُ٘زخطخص حُـ٣َ ُٝ حً .. زشَٓٗخ ك٢  ٍَ ٗوطق ُٛٞ

ٍَ ٖٓ هزَ ٓخ .. ٣ٔخػيٗخ ػٔخٍ ٓل٤ِٕٞ.. رَحػْ ٛـ٤َس.. ؿ٠ش  ُْ أ

ًخّ حُٔلذ.. ٣ُ٘زٜٜخ َُ اًح ٗظَص : ٣وق حُٔؼِْ ٤َ٘ٓحً ا٠ُ أكن ٢ِٓء ر



 

 329 

ٝاًح حطـٜض ر٘خظ٣َي .. ؿَرخً ٛ٘خى حُزلَ ك٤غ ط٘ظ٢ٜ ح٧هخى٣ي ٝحُـزخٍ

ــ٘ـْـَؼــخء َٛ ْى٣ـَـ.. َٗهخً هي طَٟ ؿزخٍ  ُٝ خٕ حُٔلذ طؼ٘ؼٖ طلض ٌُٜ٘خ 

َّ ٢ٗء  . أهيحٓ٘خ طلـذ ػ٘خ ًــُــ

ًَد  ْٞ  .ٖٓ ُٛ٘خ ػخى حُٔؼِْ ٣ٜٞٓخ ا٠ُ ٛ٘ؼخء ر٘ــَـ

.. رؼي ٓزؼش ٤ُخٍ.. ٝٛخ أٗخ ح٤ُّٞ أٛز٢ ٖٓ ؿزخٍ كَحُ ػخثيحً ٖٓ ٌٓش  

أؿٜ٘ض رخ٤ًخً .. أكِْ رَإ٣ظٜخ.. ٤َٔٗ ٖٓ ؿزَ ا٠ُ ؿزَ ٣٘يٗخ حُ٘ٞم 

ٛخ.. أٍٟ ٓ٘خٍحطِـــٜخ.. ٝأٗخ أ١َ ػ٤ِٜخ ٖٓ ؿزَ حُ٘ز٢ ٗؼ٤ذ ٍَ .. ُىٝ

ٛخ ح٧ر٤ٞ ٍَ ٛخ حُٔلِوش.. ُٓٞ ٍَ َٓص ٫ًَٜٝٓ ك٢ حُٔ٘ليٍحص .. ٤١ٞ

 ..حٓظوز٢ِ٘ ُٛٞص ٓئًٕ حُؼَٜ.. ىهِض رخَد حُٔزق.. ٍ حكظ٠خَٜٗخأكخٝ

ٍَ .. أ٣ٖ أًٛذ.. طٌِٔظ٢٘ ك٤َس.. حُٔ٘خٍحُص ٢ٛ حُٔ٘خٍحص أ٣ٖ أؿُي أهزخ

ًَد ْٞ َٕ ك٢ ح٧ٌٓ٘ش ًِٜخ ك٢ ٝهض  .!ٝأ٢ٓ؟، ٗــَـ ؿزش إٔ أًٞ ٍَ ًخٗض ر٢ 

َٞ ٝأًٍٞ.. ٝحكي .. ٠ًٍض رٌَ هٞح١.. ىكؼظ٢٘ ٍؿزشٌ ٓـ٘ٞٗشٌ إٔ أًٍ

ــ٘ـْـَؼــخَء هزَ إٔ طـ٤َذ ٜٗٔٔخأٝى  َٛ ٠ًٍض هخٛيحً كخَٗٞص  ..إٔ أٍٟ 

ُّ .. حُٔؼِْ َّٞ َٕ ٓوق ٝأًٞحّ حُظَحد ٝٓوِلخص آى٤ٓش طظٌ ٝؿيطُٚ ًٔخ ًخٕ ىٝ

ٍُٓٞ ىٕٝ رخد.. ريحهِٚ ٍُ حُٔؼِْ ٛٞ ح٥هَ ىٕٝ  ٝهي أر٤يص .. ىح

َٛهض رؤػ٠ِ ٛٞط٢ .. حُ٘ـ٤َحص كظ٠ إٔ طَحد هزَٙ ١ٞٓ رٔخ كُٞٚ

ُٕ ٖٓ ك٢ُٞ.. أٗخى١ ًٗٞد ،أٗخى٣ٚ .. ُْ ٣ـز٢٘ أكي.. ط٠خكي حُٜز٤خ

ٛزطُض ، كظ٘ض.. ٍكؼض ٛٞط٢ ٛخٍهخً ٝأٗخ أٛؼي حُيٍؽ حُٜٔـٍٞس

ك٤ٖ َٓص ٓزظؼيحً ٓٔؼض ُٛٞص حَٓأس .. ٛخٍرخً ٖٓ حُوَحد ح١ٌُ ُلوٚ

َٓص !.حُز٤ض ٜٓـٍٞ؟.. َٛ أٗض ٓـٕ٘ٞ:طوُق ػ٘ي رخد ر٤ظٜخ حُٔ٘ولٞ 

 .أػيٝ رؤهٟٞ ٍؿزظ٢

ِّّ أ٢ٓ ٝأٗلخ٢ٓ طظٜخػي١َهض   ٓٔؼض ٓخ ٣٘زٚ َٛٞص .. رخَد ٍِٓ٘ أُ

ََّ ٖٓ هِق َٜٓحع حُزخد ٝؿُٚ .. هلن هِز٢.. أ٢ٓ   أ٠٣خً    ُٜخ   كظخس   أ١ََ

  ُٕ   ٝإٔ ، رؤٕ حُز٤ض ٣ٌٔ٘ٚ ح٫رٖ    كي٣ؼٜخ   ٖٓ   ػَكض ..  أ٢ٓ   ٝحرظٔخٓش   ػ٤ٞ

  ٓؤُظ٢٘ ..   ح٫ْٓ   رٌُي   ػٔش   ُٜخ   إٔ   طؼَفُ    ٫   ٝأٜٗخ ..  طُٞك٤ض   أّ أ٢ٓ هي  

  :  رل٤خء 
َُّ    ُٝٔخًح ..  أٗض   َٖٓ  -    . ح٧ٓجِش؟   ٌٛٙ   ًــُــ
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 -  ًٍَ ْٞ   ..!. َؿــ

َُ    أهٌص ..  رخ٢ٔٓ   ٗطوضُ    ك٤ٖ   ػ٤٘خٛخ   حطٔؼض ..  ٓظللِس   ر٬ٔٓقَ    ػ٢َ٘٤َّ    طظؤٓ

َٙ    إٔ   ىٕٝ   حُزخدَ    أؿِوض   ػْ  َّٞ   . طظل

                              
َٖٓ ك٢ُٞ.. حؿظخكظ٢٘ ٍؿزشٌ رخَُٜحم ػخ٤ُخً  ََ ك٢ ػ٤ٕٞ  .. ٫ أكزٌ حُ٘ظ

ُٞ ٓلخ٣ًخً ٤ٌُِْ٘.. ٗظَُص ا٠ُ أػخ٢ُ حُٔٔخء كٌَص .. َٛهض ٝأٗخ أًٍ

ٝحُلخهخّ حُط٤َذ ح١ٌُ   ..ك٢ إٔ أىهَِٚ كؤٗخ أػَُف ٓيحهَِٚ ٝهخػشَ ح٬ُٜس

ٌٍ رخ٧ٓخٕ ٝح٬ُٓزخ٫س.. ٝحِٛض حًَُٞ .. ٣ؼظ٢٘ رٚ أُٓٔغ .. ٣ل٢ُِ٘ٔ ٗؼٞ

ــ٘ـْـَؼــخءَ .. أٛٞحَص حُٔخٍس َٛ ََ ك٢ أػخ٢ُ ُىٍٝ  ُٖ حُ٘ظ .. حُٔ٘خٍحص ..أٓؼ

ُٕ رؼيٟٝ حًَُٞ.. هزخد حُٔٔخؿي ُٞ ٣ُٜخُد حُٜز٤خ ٠ًَ٣ٕٞ .. أًٍ

٣ٖ  ..طِىحُى ٗ٘ٞط٢.. ٗخ٣َٖٗ أٛٞحَص حُلَف ُِّ ٍُ حُٖٔ ٛخ ٣وُق ًزخ

َْٜٓ هِــَ.. ٍإٝ ْٞ ُٞ ٠٣َُد ًلخً رٌق ٝٛٞ ٣ُـَلــ    .حُزؼ

ِٝٛض ا٠ُ .. ًخٕ حُٜز٤خٕ ٠ًَ٣ٕٞ هِل٢ كظ٠ ًخى ٛي١ٍ ٣ظِٔم    

ٌُ آهَ َٓس.. ٗخٍَع ر٤ظ٘خ ُْ حٌُٔخٕ ح٣ٌُٖ ًخٗٞح ك٤ٚ ٓ٘ طلِّن .. ْٛ ٗل

َُ ح١ٌُ أ١َ ٖٓ ٍِٓ٘ أٓ.. حُٜز٤خٕ ك٢ُٞ ْٛ ًُي حَُؿ ََ َٜٗ٢..   ٌُْٜ٘

طّ٘ؼز٘خ ك٢ أُهش .. َُٛٝٞح هِل٢ ك٤ٖ ٠ًٍض ٛخٍهخً ٣ظ٠خكٌٕٞ

  . َُؿ٢ٔ   حُل٠ٜ   كِٔٞح ..  ػـِٝح ػٖ ٓـخٍحط٢.. أػَكُٜخ

ُْ هَِق ؿزخٍ حُٔي٣٘ش   َّ ٓ٘خػَ حُ٘خٍ ك٢ ٤ٓيحٕ .. ٍكِض حُ٘ٔ طٞهلض أٓخ

ــخٗش.. حُوِؼش َـّ ــِشُ ٤ٓٞف ِٝكــَحد .. أٗخٓخً ٍحؿ٤ِٖ ٝكَٓخٕ ٝٛ َٔ َك

ُْ ، ؿٔخٍ ٓلِٔش رخُٔئٕ.. ٝٗزخٍ ُٕ ح٧ٓخ٢ٓ ُوِؼش حُوَٜ ٣ِىك ح٤ُٔيح

ــِـَـ٤ْـِلـ٢ .. رخَُٜوذ ُّٜ ُّ ػٖ حٓظؼيحىحص حٌَُّٔ أكٔي حُ ٣ظليع حُ٘خ

هخُٞح . ٖٓ أَٓٙ  ٜٗخد   ر٘ض   أٓٔخء   أُٓٚ   ٝحٓظَىحى ..  ح٧كٍٞ   ُٔوخطِش ٓؼ٤ي

٢ََٓ  ظٜخ أهل   حرٜ٘خ حٌَُّٔ رَٓخُش    ا٠ُ    ضرؤٜٗخ أٍِٓ   طل٤ي .. هطؼش هزِ   ٝ

ٌَ    ٝأٜٗخ   ٟخؿؼٜخ   هي   حُلز٢٘   ح٧كٍٞ   رؤٕ  ٝطَؿٞٙ إٔ ٣وِٜٜخ ..  ٓ٘ٚ   كخٓ

  . هزَ إٔ ٣َٟ ٓخ ك٢ رطٜ٘خ حٍُ٘ٞ

ٌُٜ٘خ .. ٣يكُؼ٢٘ ا٠ُ رٞحرش حُوِؼش.. ػو٢ِ ىٝٓخً ٣وُٞى٢ٗ ا٠ُ ٌٛح حٌُٔخٕ    

أُللُض ػ٠ِ أكي ُكَحّ .. كيُْ ٣ِظلض ا٢َُّ أ.. حُٞؿٞٙ ٌٛٙ حَُٔس ؿ٣َزش

ــُق .. ٤ٛخ حرظؼي: حٓظَٔغ ا٢َُّ ػْ هخٍ ؿخٟزخً .. رٞحرظٜخ إٔ ٣َٔٔؼ٢٘ َٔ ُٔ٫ ٣
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ـش كٌخ٣ش طظليع ػٜ٘خ .. ٧كي ريهٍٞ حُوِؼش ٫ٝ .. ٫ٝ أػَُف ػٖ أ٣ََـّ

ْٝ    ٗؼَُف أٓٔخَء ٗٔخء حُوَٜ   .  حُوِؼش   أَ

ًَد رخُيحهَ   ْٞ هٍَص .. هخٗق رخُيحهَ ٝإٔ.. ًُ٘ض ػ٠ِ ٣و٤ٖ ٖٓ إٔ ٗــَـ

َُ ا٠ُ حُوِؼش ك٤غ ٛ٘خى ٖٓ أرلغ ػْٜ٘.. إٔ أػٞى حُٜزخف .. ٝٓؤىه

َٖٓ ٣ؼَك٢ُ٘.. ٤ٓٔظٔغ ا٢َُّ ؿُ٘ٞى حُلَحٓش   .هي أؿي 

ــ٘ـْـَؼــخءَ       َٛ ٍُٞٛٞ ا٠ُ  ًَد هي ٗـلض رخُ ْٞ ُّْ رؤٕ ٗــَـ ُْٝ .. أُِكـــ

ْٝ ؿزخٍ حُط٣َن ٣ظَ ُكِٔخً ٫ أ٣ٍُيٙ إٔ .. طؼِن ك٢ اكيٟ حُوَٟ أَ

و٢٘٤ ِ٘ ٛخ.. أٝىُّ إٔ أُٗل٠ ٖٓ حُظل٤ٌَ رٜخ.. ٣ُ َٞ ُْ ٓ٘خػ١َ ٗل .. ُْ أػي أكٜ

ٌّ رخُٔٔئ٤ُٝش طـخٜٛخ؟   .َٛ ٛٞ ُكذٌّ أّ اكٔخ

ــ٘ـْـَؼــخء أُهش هخ٤ُش    َٛ  َُ ٗؼَص رآ٫ّ .. طٌُٜٔ٘خ ح٬ٌُُد ٝحُزَى.. ٤ُ

.. حٝٝحححح.. أٛٞحص ُكَحّ ح٧ٓٞحم.. رلؼض ػٖ ٌٓخٕ آ١ٝ ا٤ُٚ.. ٓخه٢

ٍَ ح٤َُِ.. ٣ؼوزُٚ آهَ ٝححححٝ أرَلــُغ ك٢ ىًخى .. ٣ظؼخهزٕٞ ٌٌٛح ١ٞح

.. ١َىط٢٘ ٍٝحثُق حُؼلٖ ..ٝهلُض أٓخّ ظِٔش كخٗٞص حُٔؼِْ.. حُلٞح٤ٗض

 ِّ َد ُٛٞص أكِي حُُلَح ََ ُٖ ح٧ُهش .. َُٓص ٓزظؼيحً .. حهظ ٬ًٌد طٌٔ

أٜٗخ ٓؼ٢ِ  ً٘ض ػ٠ِ ٣و٤ٖ ٖٓ.. ُْ أُظلض.. ٣ظزُؼ٢٘ ٗزخُف أكيٛخ.. ٝحُ٘ٞحٍع

 ًٟ َُ ىٕٝ ُٛــَي ٍَ ا٠ُ ػٞحء.. ط٤ٔ أَُظلُض .. ٓخ إ ٣وظََد حُ٘زخُف كظ٠ ٣ظلٞ

  أرظْٔ ..  هي ػَف رؤ٢ٗ ٣َٗي ٓؼِٚ   ًخٕ   ُٞ   ًٔخ   ٣جٖ   ػْ   ح٧ٍٝ   ٧ٍحٙ ٣ظْ٘ٔ

َُ    ٝأٗخ   .طوٞى٢ٗ هي٢ٓ ا٠ُ ىحٍ حُٔؼِْ.  . ٌٓخٕ   ػٖ   رلؼ٢   أٝحٛ

                               
٘ي ، ػيص ك٢ حُٜزخف حُزخًَ      ـُ لٞف حُ ُٜ ْض حُٔخكش ح٧ٓخ٤ٓش ر َّٜ ُؿ

ُٞ حُٔ٘خػَ ك٢ أًٍخٕ حُٔخكش.. ٝحُو٤خُش ؿِزش حُطزٍٞ .. ٫ ُحُض رؼ

ُّْ ح٥ًحٕ ــ ُٜ ٘ي رخطـخٙ ٗخٍع حُوُط٤غ ٗلٞ حُزٞحرش .. ط ـُ طلًَض ٛلٞف حُ

٢ ٛلٞف ٍؿخٍ ٝٛز٤خٕ ك.. ٗٔخء ٝأ١لخٍ ػ٠ِ ٓطٞف حُيٍُّٝ.. حُـَر٤ش

هَؽ حٌَُّٔ أكٔي ٖٓ رخد حُوِؼش ك٢ ُؿ٘ي .. ػ٠ِ ؿٞحٗذ حُ٘خٍع

ًُؼَ خٗش  ـّ ٍُ إ حَُِٔٞى ٣ظ٘خرٜٕٞ.. ٝٛ ٍَ ٖٓ .. ٣وخ َّ أ١ٞ ٢ٌُ٘ أٍٟ حٌَُٔ

َُ ُؼوِٚ هَؿض ؿٔٞع ًؼ٤َس طٞىػٚ  ..أر٤ٚ حَُحكَ، ًؤ٢ٗ أٓٔغ طٌَٓ حُو٤

ُظ٢ هلض حُـِزش ٝط٠خءُض حُٔٔخكش ح.. رخطـخٙ حَُٜٔ حُـَر٢ ُِٔي٣٘ش

ر٬ى    ؿزَ   رخطـخٙ   ح٧ه٠َ   حَُٜٔ   ك٠خء   ٣ظٞؿِٕٞ ك٢.. ٤ٔ٣َٕٝ ػ٤ِٜخ
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..  حُـَر٢ ُِٔي٣٘ش   ٜٓخ٣ٍغ حُزخد   حٍأ٣ض حُلَحّ ٣ـِوٕٞ ..  حُزٔظخٕ

ََ    ٣ظخرؼٕٞ   ٝحَُؿخٍ   رخُٜزخ٣خ   ٍُِٔٞ   ح٬ُٔٛوش   حُيٍُّٝ حٓظ٨ص أٓطق   ٤ٓ  

  .  ُٝؿ٘يٙ   حٌَُّٔ 

                                              *** 

َٕ  ..  حُوِؼش   رٞحرش   ؿ٘ي   ك٤ٜخ ػ٠ِ   أطَىى   أ٣خّ   ػٔخ٤ٗش      إ   ٓخ ..  ؿيٟٝ   ىٝ

٢ٗ   أكيْٛ   ٛٞصُ    ٣َطلغَ    كظ٠   أهظَد  َُ ََ    ٣ُِؿــ   أَػٞىُ  ..  ٣َٔٔؼ٢٘   إٔ   هز

  .  ا٤ُٚ   أًٍٖ   ظَ   ػٖ   أرلغُ  ..  أطٌٔغ   حُٔي٣٘ش   ٧ُهش 

مَّ ٢ُ        ٍَ ْٝ أٗٚ ٫كع طَىُّى١ ػ٠ِ .. هي ٣ٌٕٞ هُِذ ًُي حُـ٘ي١  أَ

َُ ٢ُ رخُظويّ. .حُزٞحرش يَّ  .. ط٤و٘ض رؤٗٚ ٣ؼَك٢ُ٘.. ٍأ٣ظـُــٚ ٤ُ٘٣   ٣َيٙ َٓ

  رٔؼخىس   ٗؼَصُ  ..  ػ٤٘٤ٚ   ك٢   أٗظَ   ًخُـ٣َن   ًلٚ   طلٔٔض ..  ٜٓخكلخً  

  :  ػ٤٘٤ٚ   طلخٍم   ُْ   ٝح٫رظٔخٓش   ٢ُ   هخٍ ..  ػ٢٘٤  ٖ ٓ   ١لَص 

ٌُ    طوقُ    أٍحى  -  ٘ٓ    ٍّ   :  هخكض   رٜٞصٍ    ُٚ   هِضُ  .  ا٤ُ٘خ   ٗخظَحً    رؼ٤يحً    أ٣خ

  : ٣َٓغ   رٌَ٘   أؿخر٢٘ ..  أطؼَكــُـ٢٘؟  - 

طظَىى   رؤٗي   ٬ٓث٢ُ   هخٍ ..  ٗظ١َ   ُلض   ىحثْ   رٌَ٘   ٝؿَٞىى   ٌُٖ ..  ٫  - 

  .  كخؿظُي؟   كٔخ ..     ػ٠ِ حُزٞحرش

ظ٘زؼخً    ظِِضُ  َُ    ٝأٗخ   رٌلٚ   ُٓ ىُ    أٛخرؼ٢ ..  ػ٤٘٤ٚ   ا٠ُ   أٗظ َّٝ   :  ٣ي٣ٚ   ريفء   طظِ

ُٖ    ً٘خ   ٢ُ   ٛي٣ن   ٓوخرَــِشَ    أ٣ٍيُ   -  ــؼخً    ٗؼ٤   !. حُوِؼش   ىحهَ   َٓ

ــٚ؟   ٓخ  -  ُٔ   .  حٓ

ــِـَـ٤ْـِلـ٢   حُِٔي   ٫ٞٓٗخ   هيٓش   ك٢   ً٘خ ..  خٗقه  -  ُّٜ   !. حُ

  !. طوُٞٚ   ٓٔخ   ٣و٤ٖ   ػ٠ِ   أٗض َٛ !.  هخٗق  - 

  . ٣و٤ٖ   ػ٠ِ  - 

  

ــي؟   ٓخ  -  ُٔ   . حٓ

 -  ًٍَ ْٞ   . َؿــ

 !؟..  أَٜٗ   ٌٓ٘   هــُـظَ   اٗٔخٕ   ػٖ   طٔؤٍ  - 

 !هُظَ -

  !. حُِٔي   ٫ٞٓٗخ   ػٖ   ٣يحكغُ    ٝٛٞ   ح٧كٍٞ   ٓؼ٤ي   حُلز٢٘   هظِٚ    - 
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.. ؿخٓض ػ٤٘خ١.. ٓلذ ًلٚ ٖٓ ر٤ٖ ٣ي١.. ُْ أػي أُٓٔغ رو٤ش ًِٔخطٚ   

ْٝ ٍحثلش ُٜخ.. هخٍص هٞح١ ػٖ حُٞهٞف َٕ أَ .. ًٝؤ٢ٗ أٓزُق ك٢ ػظٔش ٫ ُٞ

٣ظؤِٕٓٞ ٤ٛجظ٢ حُٔٔيىس، ،ك٤ٖ أكوُض ًخٕ ٓـٔٞػش ٣ظلِوٕٞ ك٢ُٞ 

  . خ٣ٕٞٔٓظٜ

َْ ٌُ٘ٚ أٗخٍ ػ٢َِّ رخُٜٔض   َّ ٢ُ ٝػخَء ٓخء.. كخُٝض إٔ أطٌِ أٓٔي .. هيَّ

حٓظ٣ُٞض ك٢ ٌٓخ٢ٗ .. أكٔٔض رؤ٢ٗ حٓظؼيص ػخك٤ظ٢.. رٌل٢ ٣ظؤَٓ ٝؿ٢ٜ

   .أٗظَ ا٤ُٚ ٝأٗخ أكٌَ ك٢ ٤ٜٓزظ٢

حٓظؼيص ٓ٘ظَ ًُي حٌُٔخٕ ح١ٌُ ىحٍص ك٤ٚ حُٔؼًَش ر٤ٖ ػز٤ي حُِٔي    

طو٤ِض هخٗق ٣لَٔ ػ٤ِْٜ ٓيحكؼخً ػٖ .. ٗخ ح٧ؿَحُ٘ـخك٢ َٝٓحكو٢ ٫ٞٓ

٣ٔيىٕٝ ٤ٓٞكْٜ ٝكَحرْٜ ا٠ُ .. ْٝٛ ٣لخَْٜٛٝٗ.. رَ ٛي٣وٚ، ٌِٓٚ

.. ٤ُظًَٞح أؿٔخىْٛ ٠ُِٞح١ٍ ٝحٍُ٘ٔٞ..   ٣ـِٕٝ ٍإْٜٝٓ.. ٛيٍْٝٛ

ُْ ٛ٘خى؟ روخ٣خ .. ُٔخًح ُْ أُظو٢ ٍحكظٚ.. ُٔخًح ُْ أٗؼَ رٞؿٞى ٍٝكٚ ط٤ٜ

ُٔخًح .. ُٜل٢ ػ٤ِي ٣خ ٛي٣و٢. ٍٜٞ حُلخٍس؟ٛٞطٚ ر٤ٖ طِي حُولخٍ ٝحُٔ

ُْ ك٢ ٍأ٢ٓ. هيػظ٢٘ كٞح٢ٓ؟ ٍّ ٠ٓض طظِحك ك٤ٖ .. ًخٗض ه٤خ٫ُص أ٣خ

ـٚ ً٘ض هي .. ٝأػ٘خء ٝؿٞى١ ريحهَ حُوِؼش.. ً٘خ ٣ٞٓخً ك٢ ظِٔش حُِــَـّ

ََّ ٓخ ؿَٟ ك٢ ٣َ١و٢ .. طٍٜٞص ٓخ ٤ٓـ١َ  رؼَي ُــُـو٤خٙ أك٢ٌَ ُٚ ًــُــ

  ٝٛؼيسَ    أر٤ٖ   ا٠ُ   خثَغ َٓحكوظٚ ٫ُٞٔٗخ حُِٔي٣ٝل٢ٌَ ٢ُ ٝه.. ا٠ُ ٌٓش

ُُ    ٛٞ   ٛخ ..  ٝحُٔؼخكَ   طٜخٓش   ٝا٠ُ ..  ٝك٠َٓٞص  ََّ    ٣ظـخٝ   ًٝؤٕ   ٢ٗء   ًــُــ

  .  أكي   ىٕٝ   ٧هق  أػٞى   أٗخ   ٝٛخ ..  ٣ٌٖ   ُْ   ر٤٘٘خ   ٓخ 

  ر٤ٖ   ٣ي١   ُحُض   ٫ٝ   ؿَحَُ   ًُي   ٛٞصُ    أ٣وظ٢٘ ..  ىٓٞػ٢   طيحكؼض           

  :  ٣ٞح٢٘٤ٓ   ًل٤ٚ 

  . رو٤َ؟   أٗضَ    َٛ  - 

ـي   ٣ٝـ٣ِي ..  ٗؼْ  -    . حُو٤َ   ٍرُـّ

  . ح٥ٕ؟   ٓظَٜ٘فُ    َٛ  - 

  !. ٓئحٍ   ٢ُ   طزو٠  - 

  . ٛٞ؟   ٓخ  - 

ه٤َ ٢ُ رؤٜٗخ ًخٗض ..  أػ٘خَء هيٓظ٢ ك٢ ٌٛٙ حُوِؼش ًُ٘ض أرلُغ ػٖ كظخس -

.. هيٓش ح٤ُٔيس أٓٔخء ُٝؿش حُِٔي ك٢ كٜٖ ٓٔخٍ ك٢ كَحُك٢ 
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ٝك٤ٖ َٝٛ .. أٍِٓظٜخ ا٠ُ ٌٓش ُظٌٕٞ ك٢ حٓظوزخُٜخ ػ٘ي هيٜٝٓخ ُِلؾ

ــ٘ـْـَؼــخءَ  َٛ َُ ٓوظَ حُِٔي ؿخىٍص ٌٓشَ ػخثيسً ا٠ُ  َُ ُٜخ .. هز ٝأٗخ أكٔ

  !. رؤهزخٍٛخ؟   كَٜ ٢ُ ..أٓخٗش

ٜخ؟   ٝٓخ  -  ُٔ   . حٓ

ًَد  -  ْٞ   . ٗــَـ

ََ    حُ٘ؤٕ   ٌٛح   ك٢   ٓٔخػيطي   ٣ٌٔ٘ٚ   ٛ٘خ   أكي   ٫  -  ٛخ   ه٠ض   حَٓأس   ؿ٤ ََ   ك٢   ػٔ

ُٖ    ح٥ٕ   ٢ٛٝ ..  حُوِؼش   ٌٛٙ  ُّ    ٣ؼَكٜخ ..  حُـي٣ي   كخٍس   ك٢   طٌٔ   رؤّ   حُ٘خ

ٛخ ..  حُـٞح١ٍ  ٍْ   . طل٤ُيى   هي ..  ُُ

                                               

 أَ اٌجٛاسي
 

ٌُشبُه أحداً فً شًء       ـاها .. جلست أماَم كابن ال  بشرة وجهها وَكفــَـّ
جسُدها تضاءل .. وقد اختفى لون بشرتها الذي عرفته.. فاقعا الُحــمرة

ها إلى جوارها.. وانكمش ٌُمنى بُبــقشة تُضــمُّ .. تتشبث أصابع ٌُدها ال
ٌُسرى تمسُك ذراعً دون أن تعً ما ٌدور حولها تتحدث .. وبكفها ال

صوتها ترفعه وهً تتحدث ..  أحاول ربط الكلمات ببعضها..بعٌداً بعٌدا
  أنها   ٌبدو   موضوع   فً   تتحدث.. ثم تحتدُم من جدٌد.. لتخفضه.. باحتدام

  .  سنٌن ولم تنهه بعد   منذ   بدأت به 
ت إلٌها بعد ُعد   وقد..بؤنً ابنها جوذر   لها   أَهمسُ  ..  أذنها   من   أَقتربُ      

  الذي   الصوتَ    ذلك   أسمعُ  ..  ٌَدٌها   بٌن   أبكً ..  صوتً   أرفع ..  ضٌاع سنٌن
حدٌثها بنفس    توالى ..  نطقها   أمٌز  التً   حروفها   بمخارج   أذنً   تخطبه   ال 

  . حتى بعد أن تركت معصمً.  .الوتٌرة دون توقؾ
بشرة .. وجٌه صؽٌر: ها مرة أخرىتؤملت..فً البدء أنكرت أن تكوَن أمً

ًَّ .. بقاٌا امرأة ال تعً ما حولها.. جسٌد ٌتوارى.. فاقعة تنظُر إَل
إلى فراغ ُمطلق وهً تواصل .. تنظَر إلى البعٌد.. لتخترقنً نظراُتها

  .تستمر فً تمتماتها بكلمات ال ٌفهُمها ؼٌُرها ..حدٌثها

 
_____________________ 
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ًخٗض  حُ٘ٞحٍع ِٓىكٔش رلًَش ، حُٔي٣٘ش ك٤ٖ هَؿض ا٠ُ ٗٞحٍع 

.. ٟـ٤ؾ حُزخػش ٝحُٔظٔٞه٤ٖ .. ىهِض ٛ٘ؼخء حُوي٣ٔش .. ح٤ُٔخٍحص 

حطـٜض ك٢ حُ٘خٍع حُٔئى١ ا٠ُ .. ٛي٢٘ٓ ٓ٘ظَ ك٣َن ؿِء ٖٓ حُٔٞم

ػَؿض ػ٠ِ ىحٍ .. أػخٍ حُل٣َن طِىحى ًِٔخ طٞؿِض.. ك٢ حُـخٓغ حُؼظ٤ن

ُْ ٣ؼي .. ُيحٍ أًٞحّ ٍٓخىحٍأ٣ض ح.. أ٢ًِ٘ٛ كـْ حُل٣َن.. حُٔوط١ٞخص

ًٌُٝي حُيٍٝ حُٔـخٍٝس ٝؿِء ًز٤َ ٖٓ ..  حُـخٓغ حُؼظ٤ن ًٔخ ًخٕ  

 .ح٧ٓٞحم  حُوي٣ٔش 

ٝهي طِٞٛض ا٠ُ إٔ .. ػَكض إٔ ح٧ؿِٜس حُٔوظٜش كووض ك٢ ح٧َٓ 

    .أٓزخد ًُي حُل٣َن طٔخّ ك٢ أ٬ٓى ًَٜرخء حُيحٍ

 
 
 

مطاهٌر وأحواض مٌاه  كان ذلك المنزل  ٌقُع فً الدور الثانً فوقَ 

.. تطلُّ نوافذه على شارع ضٌق  .الوضوء من مبنى مسجد الطاإوس 

.. هو نفسه الشارع الذي سرت فٌه مراراً أبحث عنها بعد ظلمة هللا
لماذا كانت بعٌدة ؟ولماذا كان .. أسٌُر جواَرها.. أبحُث عنها منذ سنٌن

الدٌار  ما قادنً إلى تلك.. علً حتى أجدها أن أذهب إلى مكة؟
أم عن روٍح ال .. الجدباء؟هل كنت أبحث بحثً عنها؟ أم عن شوذب

 زالت فً مجاهل الؽٌب تابهة؟
 

فؤجدنً أجلس معها ؼرٌباً ال .. أحاورها.. أجلس إلى نفسً مرارا
أم أن دنٌاي .. فمن الؽرٌب؟ وكٌؾ أخرج من ؼربتً.. أعرؾ نفسً

وحٌن تتجاوزها  ..ؼربة كما قال لً قانح ذات ٌوم بوصؾ الحٌاة قٌد
إلى فضاء ال ؼربة فٌه .. الروح  تكون قد تحررت من حبسها وقٌودها

 .وال شقاء
                                          * * * 
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.. ما لبث أن ظهر.. حٌن طرقت الباَب سمعت من خلفه صوَت صبً
 ًّ   صوَته   سمعتُ  ..  بشدة   البابَ    صفق ..  تضٌقان   وعٌناه   فَمه   فتح ..  نظر إل

ً    الدَرجاتِ    ٌصعدُ   ًَّ    أطل ما لبث أن ..  باكٌا   الثانً   الدور   نافذة   من   عل
  :  رجلٌ  
  . بالباب؟   َمن  - 
ـه :  صوته   رفع   ثم   لُبرهة   نظر      .  النافذة   وأؼلق !.  كرٌم   اللــَـّ

وهو ٌنهب السلم بخطواته    كلماته   هدٌرَ    سمعت ..  الطرق   كررت
  :  َعبوس   بوجه   شكلً   تفحص .. نزوالً 

  . هٌا ..  تسمعنً؟   ألم  - 
  مددت   ..وكان على أصابعً أن تالمس أصابعه.. أود سإاله  كنتُ    

  جاءت ..  النطق   حاولتُ  ..  بها   أمسكتُ  ..  ٌَده   مد ..  ارتبك .. ألصافحه   ٌدي 
  خرج :  حولً   عما   للحظات   ؼبت .. وكفه بٌن كفً   ضًالما   من   أمً 
ً    صوتً    :  مرتبكا
  !. لدٌكم   أمً  - 
ــك؟   َمن  -    . أمُّ
ــة ...  شوو  إلٌكم   أرسلتنً ..  ٌابٌل  -    !. فندة   الَحــجَّ
..  ٌحتضننً   ذراَعٌه   فرد ..  شفتٌه   ابتسامة   انفرجت !.  َجــْوَذر   أنت  - 
  :  ٌلهج 
  البحثُ    أعٌاها لقد  .. نعم أمً ٌابٌل فً األعلى..   المعذرة   تفضل  - 
  !. عنك 

وأنا أتَبُعه صعوُداً على .. ضرباُت قلبً.. ازداد طنٌُن أذنً      
ـم  طٌنً ُمستقٌماً نحو األعلى ـه: ٌردد الرجل.. ُسـلــَـّ ـه.. اللــَـّ ثم . اللــَـّ

 ًَّ منذ دخلت .. أمك مباركة ٌا أخً ٌا َجــْوَذر.. زارتنا البركة :ٌلتفت إل

ـه علٌنا بنً بعَد سبع سنوات من ُرزقت با.. بٌتنا حل رضا اللــَـّ
وشفٌت أمً من مرض ، ثم بطفلتً الذي أسمٌتها باسمها.. االنتظار

ـه.. الزمها منذ سنٌن ـه.. وزاد الرزُق بفضل اللــَـّ .. أمك من أهل اللــَـّ
ً بؤخً َجــْوَذر ثم . اللـــه.. اللــــه:رفع صوته وهو ٌردد.  ٌا مرحبا

ٌا أهالً وسهالً ٌا .. كة ٌا َجــْوَذرحلت البر: ٌعاود النظر إلً وهو ٌبتسم
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  ضوء ..  ٌمط الراء َجــْوَذررر حٌن كنا فً آخر الدرجات.  َجــْوَذر
  تحت   مكومة   امرأة ..  مربعة   حجرة   سقؾ   أعلى   كوة   من   ٌدخل   الشمس 
جوار تلك  الكومة إلنسانة ؼٌر واضحة    الرجل   ذلك   وقؾ ..  أشعتها 

ً ..التفاصٌل   !.  أمك   هً   هذه :  ٌشٌر   وهو   مبتسما

 
ورث ، عرفُت فٌما بعُد أن ذلك الرجَل هو إماُم مسجد الطاووس   

ٌسكُن .. إمامة المسجد عن أبٌه الذي قُتل فً إحدى نوبات ُدعاة اإلمامة

زوجته تطلق  ..فً المنزل الملحق بالمسجد هو وزوجُته ووالدته وطفلٌه

  .وهً َمن تقوُم بخدمتها والعناٌة بؽسلها وتنظٌفها".. أُماه"على أمً 
ــه       ألمً معالجة  ٌشفعْ    لم ..  الٌهود   بنجاسة   اعتقادها   على   ظلت   أُمُّ

  رأتها   أن   بعد   ذلك االعتقاد لدٌها      خؾ كانت قد   وإن ..  أآلمها المزمنة 
  .  احوله   ٌدور   ما   فهم   عن   حتى   عاجزةً  

                                                   *** 
أعرُؾ : زوجة إمام المسجد الكثٌر من حكاٌاتها مع أمً  حدثتنً      

فً ذلك الٌوم اصطحبتنً أمً إلٌها كً .. أمً ٌابٌل منُذ ُكنُت صبٌة
.. ابنتً ترتجُؾ وهً نابمة: تقول لها أمً  ..تعالَجنً من رعشة اللٌل

ًَ بُحرقةتصح طوال .. بعد ذلك عرفت طرٌقً إلى بٌتها.. و لتبك
.. َأْو عالج أحد األقارب.. سنوات عمري أتردد علٌها لخٌاطة ثوب

 .وكانت آخر مرة ُزرتها من أجل زٌنة ُعرسً
حتى ذلك الٌوم الذي ذهبت أشكو لها ، انقطعت زٌارتً بعدها   

م هجمت قبابل إمام بعد أٌا.. وعدتنً أن تزوَرنً فً بٌتً.. الخلـَؾ
ثالثة أٌام من السلب والنهب .. أؼارت على المدٌنة، جدٌد

ور.. واالختطاؾ قُتل َمن قُتل وهرب من .. وحرق الحوانٌت والدُّ
  .  والنساء   الفتٌات   من   الكثٌرُ    واخُتطفت ..  هرب   َمن   َصــنـْـَعــاءَ 

.. ً حارة مجاورةخرجُت فً ذلك النهار ألزور إحدى قرٌباتً ف      
عُتها قبل أن ٌهُطـَل المطر ..أظلمت المدٌنة وأنا عند قرٌبتً .. ودَّ

اقتربت من ُركن المسجد .. فاجؤتنً السماُء بمزنها منتصؾ الطرٌق
رأٌُت فً الركن اآلخر امرأًة تقُع أرضاً .. الذي منزلنا هذا ملحٌق به
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بٌل بُبــقشتها لم تكن إال أمً ٌا.. وَسَط وحل المطر، اتجهت نحَوها
 .وقد ربطت ساقها المكسورة.. تلك
.. ومنذ ذلك النهار الماطر وهً بٌننا.. صعدت بها دَرجات بٌتً  

قالت لً بؤن أَحــَد الّرَعـاع من ..  تعافت من كسور ساقها وأضالعها
 ً كاد ٌقتلـُـها حٌن لم ٌجْد ما .. الّنهابة كسر باَب بٌتها وأوسعها ضربا

أخرجت أشٌاَءها من ،لتخرج خوؾ عودتهم.. خرجتركها و.. ٌسلُبه
تؤتٌها .. خزنة جدارها وهربت مرعوبًة وخابفة من البقاء فً ذلك البٌت

تسؤل عن .. لم تعد قادرًة على التطرٌز.. النساُء طلباً لَوصفة َأْو تعوٌذة
  إلى   تنظــُــرُ  ..  صمت   فً   تـــبكٌه ..  ابنها جوذر هل جاء ٌسؤل عنها

ــها   تدعو ..  حولها   ما   فراغ    ذاكرُتها   أخذت   السنوات   مرور   مع ..  َربَّ
  .  تـَـْبـُهـت   وحواسها   تتالشى 

خمَس سنوات تداوٌنً حتى حملت ، حٌن شكوتها عدم الخلفة        
  .وها ُهو الصبً أمامك وتلك ٌابٌل الصؽٌرة

ترددت علٌنا فً األٌام األولى فتاةٌ اسُمها شــَـْوَذب وأُمها تبحثان         
.. قالتا بؤنهما سٌعودان فً أٌام الحقة ألخذها  ..جاءتا لزٌارتنا.. عنها

لكننا عرفنا بعد ذلك بؤن لصوَص الصباٌا قد .. كان ذلك منُذ سنٌن بعٌدة
.. مة وأخذوهما سبٌتٌنكسروا باَب دارهما أثناَء ُهجوم قبابل أحد األب
وقبَل أسابٌع زارتنا .. مرت سنون طوٌلة دون أن نسمَع عنهما خبراً 

أَْو (.. فندة)قالت بؤن اسمها .. امرأة عرفتنا بؤنها عابدة للتو من مكة
ٌُطَلَق علٌها تزور أمً ٌابٌل.. الحجة فندة تهامسها كثٌراً ، كما تحب أن 

ٌتحلُق  ..ة النساء بالمسجدتصلً العصر فً زاوٌ.. ثم تتركها وتذهب

..  بشــَـْوَذب   ٌُذكُرنً   وجُهها   كان ..  تعظهن.. ٌسؤلنها.. حولها نساء
ــنُ   ٌَّ   .  وجسامة بدنها   الفارع   لطولها   أتردد ..  ألسؤلها   الفرصة   أتَح

                                             *** 
دلنً صبٌاُن حً .. مام مسجد الطاووسقبل أن أستدل على بٌت إ      

حٌث بٌت أم الجواري  الذي ٌشبُه ..  السرار على حارة الجدٌد
.. فتحت الباب امرأة طاعنة فً السن.. وإن كان باُبه عالٌاً قلٌالً ..بٌتنا
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.. لها بشرةٌ بٌضاُء متؽضنة.. عٌناها متوقدتان ..نحٌلة وقصٌرة

  :وجههاسؤلتنً وابتسامة ساخرة على .. صافحتها
  . حاجتــُــك؟   هً   ما  - 

أتؤمُل بشرَة ٌدها .. كلماتها تـَـِشــً ببقاٌا ثقة.. كان صوُتها حاداً       
ٌُخطُا .. أشُعــُر بتٌقظ حواسها وهً تتفحُص شكلً.. المجعدة َكثٌراً ما 
لتُمــدَّ ٌَدها .. قالتها  بحذر وشفقة.. أتشُعــُر بشًء؟: سؤلتنً.. إحساسً

ـــُت على ٌدياألخر الً .. ى تربِّ   تؽٌرت   وقد   قالت ..  نظرُت إلٌها ُمتوسِّ
  :  وجهها   تقاطٌعُ  
  .  ترٌد؟   ماذا   تكلمْ   - 

ً    صوتً   خرج   :  هامسا
  !. تساعدٌنً   أن   رجاءٌ    وكلً   جبُتكِ   - 
  . فٌَم؟  - 
  الملك   موالنا   زوجة   ماءأس   السٌدة   خدمة   فً   كانت   فتاة أبحث عن      - 
سَ   ـهُ    قدَّ ه   اللــَـّ   !. ِسرَّ
  .فما اسمها.. ُكثر   السٌدة   خادماتُ   - 
  .        مكةَ    من قبل أسابٌع  وقد عادت ..  شــَـْوَذب   اسُمها  - 
  ..  االسم   هذا   بمثل   أسمعْ    لم  - 

  بصوت   لها   قلتُ  ..  لكلماتها   معنى   عن   أبحثُ  ..  صدري   بَرجفة   شعرتُ 
  :  التوسل   فٌه 
ًَّ    اعطفً   أرجوك  -    . ساعدٌنً .. لقد أشقانً البحث..  عل
  . معها؟   حكاٌُتك   ما  - 
  أجد   لم   ُعدت   وحٌن ..  لسنوات   عنهم   ِؼبت   ثم ..  والدها   لدى   أجٌراً    كنتُ   - 
  . قلعته   فً   الملك   موالنا   خدمة   فً   ثم عملت ..  منهم   أحداً  

  :  تبتسم   وهً ..  بلهفة   قاطعتنً
  . تعمل؟   كنتُ    وماذا  - 
 .. نقاش    - 

  .العلٌا؟  القلعة   قاعات   ُجدرانَ    أنت من نقش  
  .أنا.. نعم   - 
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  ٌُمِسـكُ    أصابعها   ودؾءُ  ..  وتقاطٌع وجهها  تؽٌرت.. كثٌراً    الن   صوُتها   
  قالت ..  بٌدي   ممسكةً    جواَرها   أجلستنً ..  للدخول   دعتنً ..  بمعصمً 
  :  ضاحك   بصوت 
  !. أبٌها   عند   أجٌراً    كنتَ    ألنك   الشقاء؛   هذا   كــُــلُّ      - 
  ..!. السإال   هذا   نفسً   سؤلت   ما   َكثٌراً   - 
  أَوْ    هً   تكون   قد .. قدمت قبل فترة من مكة، ولٌست فتاة    امرأة   هناك  - 
  . عنها   تبحث   َمن   حكاٌة   تعرؾُ    أنها 
  .  أقابلــَـها؟   أن   أٌمكن  - 
ًَّ    ُعـــد  -    . الشمس   ؼروب   قـُـَبٌلَ    ؼداً    إل

                                              *** 

 
بل لم ٌكن .. ولٌس كما ٌوحً اسمها.. م الجواري امرأة وحٌدةأُ كانت 

بؤن ذلك االسم ُخلع .. عرفت فٌما بعد.. حولها أي جواٍر أو صبٌان
وُعرفت بحذاقتها فً تؤدٌب صؽٌرات .. علٌها بعد أن تقدمت فً السن 

ً فكانت لل.. الجواري   .صؽار أماً وللكبار أختا
تحب أن .. آوتنً أم الجواري فً بٌتها .. بعد أٌام من ترددي على بٌتها

وسط حشد من الجواري .. تحكً حكاٌات كثٌرة عن ماضً حٌاتها
أو .. لكنها ٌوما لم تتطرق إلى أصل منبتها.. حتى ؼرامها.. والؽلمان

 .أبناء لهاوكذلك عدم وجود .. سبب خروجها من خدمة قصر القلعة
لكنها كانت صادقة دوما فً كل .. لً ةظلت امرأة ؼامضة بالنسب

ودوما تردد ..لم تكن تصلً  صالة عرفتها من أمً أو المعلم.. شًء
وأن نستقٌم فً معاملتنا ..أن هللا ال ٌرٌد منا إال أن نكون أسوٌاء"علً 

كً  وأن العبادات واجبة حتى تذكر الؽافل بؤوامر هللا.. مع كل الناس
و أنا عرفت كٌؾ أستقٌم دون " تقول لً  "  ٌكون إنسانا مستقٌماً 

فمن وصلت للؽاٌة دون وسٌلة رفعت عنها العبادات .. عبادة
 ".الشعابرٌة

تعترؾ لً أحٌانا بؤنها كانت تحضر حلقات درس فقه مذهب آل 
وأن هللا .. وأنها هناك عرفت طرٌقاً قوٌماً  ال ٌعرفه إال القلة..البٌت
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حتى ٌفكرون بعٌداً .. لٌس بعٌدا عن أنفسهم.. ٌبحث الضالون عنهالذي 
 .فً البحث عنه

كانت حٌن توؼل فٌما تحمله تبدو لً كابناً ؼٌر أم الجواري الذي 
 .أم الجواري التً فتحت لً باب بٌتها ذات ٌوم.. عرفتها

.. عسى ٌوما تجنح بحكاٌاتها.. ولذلك مكثت أكرر أسبلتً أسٌراً 
كان قلبً .. هً ؼٌر أم الجواري التً ٌعرفها الناس ألعرؾ من تكون

لكنها ال تفضل أي حدٌث ٌقود .. ٌحدثنً بؤنها قد تكون ظبٌة أم جعدن
 .لما ٌخصها

 

 ِسجذ اٌطاٚٚس
 

ٌَّ طظٞحَٛ ٖٓ ُر٤ي..ُِٜـَس  ٔٙٗٓغ ٍر٤غ  ُٔ ٍُ كَد حُ .. أهٌص أهزخ

ُٕ ..ك٤ٖ طٞحٍىص أهزخٍ حٗظٜخٍحطٚ  ػ٠ِ أٓطق حُيٍُّٝ ُٝٗلن أُٗؼِض ح٤َُ٘ح

ــ٘ـْـَؼــخء ح٧ٍرؼش حرظٜخؿخً رخٗظٜخٍ  َٛ حُ٘ل٤َ ٖٓ حُوِؼش ٝأرَحؽ أرٞحد 

َ٘ٚ ُر٤ي.. حٌَُّٔ ػ٠ِ حُلز٢٘ ح٧كٍٞ   ٝكي أَٓ ٝحُيطَٚ.. رؼي ىهٍٞ ؿ٤

َٝٛٝد ح٧كٍٞ ا٠ُ اكيٟ حُـٍِ .. ح٧كزخٕ   أَٓ   ٖٓ   أٓٔخء   ح٤ُٔيس 

حُلـخُ ر٤ي    ٝكظ٠   طٜخٓش   أٗلخء   ًخٗض ٝٓغ ريح٣ش أَٜٗ ح٤ُٜق .. رخُزلَ

  .  حٌَُّٔ

٣ولُن هِز٢ .. ًُ٘ض هي ُػيص ا٠ُ ر٤ض أّ حُـٞح١ٍ ك٢ ٓٞػيٛخ ٓظِٜلخً       

َُ إٔ ٣٘ظ٢َٜ ٗوخث٢ ٍٓٔض حرظٔخٓش َػطٞكش ػ٠ِ ٝؿٜٜخ ٢ٛٝ  ..هٞكخً ٝآٓ

ََ ر٤ظٜخ ػزظض ٗظَحطُٜخ ك٢ ػ٢٘٤ ٝهي ًٍؼض أٓخ٢ٓ .. طٔلذ ٣ي١ ٧ىه

َُ ٓخ أٓظلوٚ.. هُٞىى ا٤ُٜخ حُِلظش إ ٗجضٓؤ: هخثِش ٝؿيُص   !.ٝػ٤ِي طوي٣

٘خى٣خً ريحه٢ِ ٣َىى ًخٗض هي ٗطوض ًِٔخطٜخ ٢ٛٝ ط٠ـ٢ . ا٤ُٜخ.. ا٤ُٜخ: ُٓ

َّ كَف ٍُ أٜٗخ ػ٠ِ ٣و٤ٖ ٓٔخ طؼ٤٘ٚ.. ػ٠ِ ٓوخٍؽ ًــُــ َٖٔ طوٞ ظِض .. ً

ًَد.. ط٘ظظَ اؿخرظ٢ ٢ٛٝ طيػُي أٛخرؼ٢ ر٤ٖ ٣ي٣ٜخ رَكن ْٞ  ٝٝؿُٚ ٗــَـ

  ُٝٞ   ٛٔٔض ًٖٔ ٣ليػٜخ ٌٛح أٗخ ؿجض ٬ُٔهخطِي.. ٛٞطٜخ.. ٣ؤط٢٘٤ رخٓٔخً 

  .  ػ١ٌٍ؟   ٓظوز٤ِٖ   كَٜ ..  ُي   ٝػي١   كٔذ   ؿجض ..  ٤ٖ٘ٓ   رؼي 

٢ٗ   رؤًظخك٢   أٌٓٔض    ُِّ   :  طٜ
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  . ٢ُ؟   ٓظيكغُ    ًْ   ٛخٙ ..  ػ٢ِّ    طَى   ُْ  - 

 ُٖ ََ    طُِٔؼ   :  ٓؤهُٞٚ   ك٤ٔخ   أكٌَ   ٝأٗخ ..  ٣زظْٔ   ٝكٜٔخ ..  طظٔؼخٕ   ٝػ٤٘خٛخ   ك٢َّ    حُ٘ظ

  ٖٓ   ٢ٛ   ًخٗض   اًح   ا٫   أىكغَ    ُٖ   رؤ٢ٗ   حػ٢ِٔ   ٌُٖ ..  ًُي   طوي٣ٍٖ   َٖٓ   أٗض  - 

  !. ػٜ٘خ   أرلغُ  

  . حَُٔ٘ى   حُؼخٗن   أ٣ٜخ   حطزؼ٢٘   اًحً   - 

 

_________________ 

 
ُِٓٔض هَحٍ ك٢ِٜ ٖٓ ػ٢ِٔ ٓزٍَ .. رؼي أ٣خّ ٖٓ هَٝؿ٢ ٖٓ حُٔـٖ  

 .اك٘خء أَٓحٍ حُؼَٔ ٝه٤خٗش ح٧ٓخٗش..حُلَٜ 

ٌُُٝي أرلغ ػٔخ .. أٛزلض ٗزٚ َٓ٘ى ٝػخ١َ ٝأٟل٠ حُٞهض ٢ٌِٓ

 .ًٔخ أرلغ ػٖ ػَٔ ..  أٗـَ رٚ ٝهظ٢ ٖٓ هَحءس

 
ــيُّ ٣ي١ ًخُٔٔلٍٞ ..أؿِوَض رخرَٜخ    ُٓ .. ط٤َٔ ر٢.. ُُِٛص ٍأ٢ٓ ٝأٗخ أ

ط٘زؼُض ر٤يٛخ ًٜـ٤َ ٣وخُف .. ٫كظُض أ٢٘ٗ ك٢ ٓؼَ ٗلخكظٜخ ٝهَُٜٛخ

.. حُ٘خٍع حُٔئى١ ا٠ُ ٓٞم حُطؼخّ.. كظ٠ إٔ ٣َيٛخ طؼَهض.. إٔ ٣ظٞٙ

ػزَٗخ طلَض ه٘خ١َ .. أُهش هخ٤ُش ا٫ ٖٓ رؼٞ حُٔخٍس.. ٓٞم حُِٔق

٣َش ـَ َٕ حُـخٓغ حٌُز٤َك٤ٖ ػزَٗخ ٤ٓ.. َك ٢ٗ.. يح َُ .. رلؼض ػٜ٘خ ػِٜخ ط٘ظظ

ٍَ أكيحً  ػيح َٛحم حُٔخٍس ٝؿٔٞع حُ٘خّ ٝه٤خٍ ٤ٔ٣َ ػ٠ِ ه٤ِٚ ..ُْ أ

.. ٢ًًَٗ ًُي حُٔ٘ظَ ر٤ّٞ ٓلذ ػٌَٔ ح٩ٓخّ حُِٔؼْ حُٔؼِْ .. رؼ٘ـ٤ٜش

.. ك٤ٖ ًخٗض طؼيٝ حُو٤َ ٝروخ٣خ ؿٔي حُٔؼِْ ٣ظ٘خػَ ػ٠ِ ك٠ٜ حُط٣َن

َُ .. ٓش حٌُظذ كٞم ؿٔيٙ حُِٔٔم٣ُٜذ حُوطَحٕ ػ٠ِ ًٞ َُ حُؼٌٔ ٣٘ؼ

ـََٜذ  َٕ ُْ أًٖ.. ٣َطلَغ حَُٜحُم ٝحُظ٤َِٜ ٖٓ حُـٔٞع،حُِــَـّ   طـخُٝٗخ ح٤ُٔيح

ُّّ    ر٢   ٓظٌٛذُ    أ٣ٖ   ا٠ُ   أػَفُ   ُٖ  ..  حُـٞح١ٍ   أُ ــ ِّٔ ُيمُ    ٫ٝ   أُه ْٜ ..  طو٢٘٤ٔ   ٣َ

ًَد   إٔ   كٌَصُ   ْٞ   طٌٕٞ   هي ..  ٜٓـٍٞ   رؤٗٚ   طًٌَص   ػْ ..  ىحٍْٛ   ك٢   ٗــَـ

  .  ا٤ُٚ   طئى١   حُظ٢   ح٧ُهش   طِٔي   ُْ   حُـٞح١ٍ   أّ   ٌُٖ ..  ػخىص 

َُٓ)ػزَٕ أُهش ( حُٔوخرَ)ِٝٛ٘خ أ١َحَف ك٢    ُِّ ىهِ٘خ ُهخهخً ٣ئى١ (. حُ

.. ١َهض رخَد ر٤ض ُؿيٍحٗٚ ٖٓ حُط٤ٖ ح٤ُ٘ت.. ١َكُٚ ا٠ُ ه٬ء ٓولَ



 

 343 

ح٣خ ػ٠ِ حُـيٍحٕ.. طخٕحٓظوزِظ٘خ كظخ ََ َٓ طٌخ٣خ .. ٛخُش ٓٔظط٤ِش رٜخ 

٢ُٔ ٓؤِش ٝٓٔخٗي ًٍِٓ٘ش.. َٓطلؼش ٢ُٔ.. رُ  ..أؿِٔظ٢٘ ػ٠ِ أكي حُز

طَطـُق .. كُٜٞخ حُلظخطخٕ ٣ٔخ٣َحٜٗخ كظ٠ حهظلض هِق أكي ح٧رٞحد

 ً ْٛٔخ َٝ أٓظؼـَ .. أٓجِش َٓطخرش ريحه٢ِ.. أ١َحك٢ ٖٓ إٔ ٣ٌٕٞ ٓخ أٗخ ك٤ٚ 

َُ .. حُٜ٘خ٣ش طٌخى أ١َحك٢ .. أرظْٔ روٞف.. أطًٌَ أَٓ هخٗق.. ٓخ ك٢ُٞ أطؤٓ

حٓظيَّ حُٞهُض ا٠ُ إٔ .. ًلخ١ ٣ظؼَهخٕ ٝأٗخ أٝح٢ٓ ٗل٢ٔ ريػٌٜٔخ.. طظـٔي

ُع ٗل٢ٔ َٛ ٓؤٍحٛخ َٕ ٓـ٤ذ حُْ٘ٔ أكيِّ َُ إٔ ٜٗخ٣شَ .. ٓٔؼض أًح أ٣ُؼو

 . حُ٘وخء حهظَرض ؟

ّ حُـخٓغ ٣ّٞ إٔ طٞحػيٗخ أٓخ.. َٓكض ر٢ ح٣ًٌَُخُص ا٠ُ آهَ ُوخء

.. ًخٗض ٛخٓظش ..ً٘ض أٓظؼيُّ ٧ٕ أُػ٤َي ُٜخ اَٗحهٜخ ٝك٣ٞ٤ظَٜخ.. حٌُز٤َ

  .  ًٝ٘ض أٓؼ٠ ُٔؼَكش َٓ ًُي حُظلٍٞ.. ًحرِش

٤ٛخ : ػْ ٛٞص أّ حُـٞح١ٍ.. طظزؼٜٔخ ػيس كظ٤خص ..ػخىطخ حُلظخطخٕ   

طزلُغ ك٢ ػ٢٘٤ ..!. ىهِض ٌٓٔٔشً رٔؼْٜ حَٓأس ٣ٞ١ِش!. أكٔلٞح ُٜخ

ًَد ..ػٖ ٢ٗء ٓخ ْٞ ػ٤٘خٛخ .. ٌُ٘ٚ أًؼَ حٓظيحٍسً .. ٝؿُٜٜخ ٣ُ٘زُٚ ٝؿَٚ ٗــَـ

ٜخ حطٔغ ه٬٤ًِ .. حُٜـ٤َطخٕ ُٔ ُْ ٢ُ.. ك َٛ ٢ٛ .. ٝهلُض َٓطزٌخً .. طزظٔ

ََ أظخكَ ػ٠ِ ؿِي ُىف.. حُٕٔ٘ٞ؟ َٖٓ ك٢ُٞ .. ٓٔؼض ٗو ٍأ٣ُض أؿٔخَى 

َُ ك٢ ىٝحثَ ـش ًِٔش.. طظٔخ٣ َٖٔ ٣لُِْ.. ُْ أؿَإ ػ٠ِ ٗطن أ٣ََـّ ض ٓٔؼ.. ً

َٛ : أ٣ٍي إٔ أٓؤُٜخ.. أٍٟ أ٢ٓ.. أٍٟ ًُي ح٤ُّٞ.. ٛي٣َحً هخىٓخً ٖٓ رؼ٤ي

و٢ُ٘ رطَف ػ٤ٜ٘خ  . ٫ طِحٍ ػ٠ِ ه٤ي حُل٤خس؟ ُٓ ؿِٔض ِؿٞح١ٍ طَ

ُِّ ٓغ ا٣وخع حُيُّف.. ٝؿٜٜخ أًؼَ حٓظ٬ء.. حُـ٘ـخء ط٤ُ٘ٔض إٔ طَٔٔي .. طٜظ

.. ـقأٛخرؼ٢ طَط.. طٜظِ رولَ.. ًخٗض ٓ٘طَرشً رظ٣ِٞق ٍحهٚ.. رٌل٢

و٢ُ٘ .. ُْ طٜظْ ٌُُي.. طـَأص ٝأٌٓٔض رٌلٜخ.. طٜطيُّ ٓلخ٢ِٛ ُٓ طَ

ُْ ٓٔخ٢ٓ.. ٌٛٙ ٣يٛخ طلض ٣ي١.. ر٘ظَحص ٟٗ٘ٞ ُحىص .. ٍحثلظٜخ طوظل

دُ    ٛٔٔض ..  أٛيم   أًٖ   ُْ ..  ؿٞح١ٍ   أٍحٛخ   ٝأٗخ   ىُٓٞع ػ٢٘٤ َِّ ٞط٢   أؿ َٛ  

  :  ُٜخ   ٓظ٠َػخً  

ًَد  -  ْٞ   !. ٗــَـ

 :ًٍَصُ .. ُْ طٔٔؼ٢٘ ٫ٍطلخع ا٣وخػخص حُيكٞف.. زَسٌ ٓلخؿجشه٘وظ٢٘ ػَ  

ًَد ْٞ .. ُظظؤًي ٖٓ أٜٗخ ٓٔؼض ٛٞطخً .. حُظلظض رخٓٔش ٢ٛٝ طٜظِ. ٗــَـ
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ٞط٢.. ٓخُض رَأٜٓخ.. ٍكؼض ٛٞط٢. هطزض كخؿز٤ٜخ طٔؤٍ َٛ : ٍكؼض 

ًَد ْٞ ٜخ. ٗــَـ َٓ ُِّ ٍأ (.  ك٘يس: )ٛٔٔض ٟخكٌش ك٢ ى٫ٍ.. حُظلظض ٢ٛٝ طُٜــ

ًُٜٗخٓخًح طؼ٘ َٕ  ..أ٣ٍُي إٔ أطليع ا٤ُي: ٢ ك٘يس ؟ُٛٔٔض ك٢ أُ إٔ ٌٗٞ

ٍكؼض ًلٜخ .. ٝهي طوِٜض ٖٓ هز٠ش ٣ي١..  حٓظـخرض ٝحهلش!. ُٞكي٣٘خ

ْٝ إٔ ُي٣ٚ .. ح٤٠ُُق ٣َ٣ُي إٔ ٣َطخف: هخثِش.. كظ٠ ظَٜ ارِطـٜخ طٜلن  أَ

 ٍَ ٢ٛ : ٛظِٔض أٓؤٍ ٗل٢ٔ  .ٝحٍطلؼض ٟلٌشً ػخ٤ُشً ٓٔط١ٞش. ٬ًّ ٓ

 !ًٗٞد

ٌُٕٓٞ ح٤َُِ.. َكش رخُيٍٝ حُؼخ٢ٗؿُ    ُٔــ٢ٌ َٓطزش.. ٗخكٌس ططَ ػ٠ِ  .. رُــ

ُٓلَس طِحكٔض ػ٤ِٜخ .. َٓٔؿش ٣ظٔخ٣َ ُُٜذ كظ٤ِٜخ ٤ُْٔ٘ حُ٘خكٌس.. ٓويحص

ُٚ ٖٓ ػ٤ِٜخ ٌٗح   ..ار٣َن ًٝئّٝ.. أٝػ٤ش حُطؼخّ ٓـَٔس ٣ظَحه

َُ رلَحٍس ٝؿ٢ٜ.. ؿخرض ه٬٤ًِ .. روٍٞ ٢ٗء .. ٛٞحٕ أ٢ًٗ.. أُٗؼــ

ٍحثلش .. حٓظ٘٘وض ٓلظٞحٙ.. حُظوطُض ح٩ر٣َن.. ٢ِ ٣ُزؼؼَ طل١َ٤ٌ ريحه

َُ حٍطزخ٢ً، ًُ٘ض رلخؿش ا٠ُ ًُي   ..هَٔ .. ػخىص طوُق أٓخّ َٓآس.. ٣ُِ٣

ََ ا٤ُٜخ ٝهي طوللض ٖٓ رؼٞ ٬ٓرٜٔخ : هخُض ىٕٝ إٔ طِظلض.. أٓظَم حُ٘ظ

ُٓـظَٔ.. أط٣َي ح٫ؿظٔخٍ؟   طزظُْٔ .. ٗؼَص رولش رؼي إٔ حؿظِٔض. ُٛ٘خى 

٣ٖ   ؿِٔ٘خ ..  رَي٫ٍ   ٢ُ  ٍَ   كخٍع   روَٞحّ   ػ٢َِّ    ٓخُض   ٝهي   ًٍحَػ٤ٜخ   ٓيص ..  ٓظـخٝ

  :  ٣ِٞٓش   ر٘لش   هخُض ،  ٝٓٔظِت 

  !. ٤ٛخ أ٢ٍٗ ٓخ طوزجٚ طلض ٌٛح حُ٘ؼَ ..  ُٞكيٗخ   ٗلٖ   ح٥ٕ  - 

ُْ ٛٞطَٜخ     .. طؼزُغ ر٘ؼَ ٍأ٢ٓ.. أرلُغ ػٖ ًلٜخ.. طظليُع ٢ٛٝ ط٘ـ

َ ـَ ٍَ : أٓؤٍ ٗل٢ٔ.. ط٘ظَ ا٠ُ ػ٢٘٤ رو ُّ حُ٘ٔخَء ١ٞح ُِ ٬ُ٣ َُ ـَ َٛ حُو

.. أٌٓٔض رؤٛخرؼٜخ!. أّ أٜٖٗ ٣ظْٜ٘ؼ٘ٚ روزَس ح٫ٗظٜخء؟.. أػٔخٍٖٛ؟

. .٨ٓص ًؤٓخً .. حُظوطظٚ.. طؤُِٓض ًُي ح٩ر٣َن.. أكُٔٔض رـلخف كِو٢

َٚ ٖٓ حٍطزخ٢ً.. طظخرغ ٛٔظ٢ ؼ٤َحً .. ً٘ض أ٣ٍُي حُظوِ ًَ إٔ .. إٔ أكيػَٜخ 

أٍٗق ٖٓ ٣يٛخ ُظؼوذ ٢ٛ .. أهٌص ٢ٛ ط٨ٔ حٌُؤّ.. أػََف كٌخ٣خطٜخ

ًٛزض .. طؼزض رلؼخً ػ٘ي: هِض ٝهي ريأص ٍؿزش حُل٢ٌ طٔظؼَ.. حَُٗلش

هَ ٢ُ ٓخ .. ٫ ٝهض ُِلي٣غ: ٟٝؼض ًلٜخ ػ٠ِ ك٢ٔ. ٍٝحَءى ا٠ُ ٌٓش

كخُٝض إٔ أهٍٞ ُٜخ ٓخ ٣َُ٣ُل٢٘ إٔ !. ١ٌُ ٣َ٣ُلـي كظ٠ أكؼِٚ؟ٛٞ ح

هُِض .. ٌُٜ٘خ ًخٗض أََٓع ك٤ٖ ٨ٓص ًؤٓخً ػخُؼش. أَٓٔؼـي ٝطٔٔؼ٢٘٤
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َْ ح٫ٓظؼـخٍ؟: ُ٘ل٢ٔ ٌَ ٝٛخ ٢ٛ ا٠ُ ؿٞح١ٍ ُِٝ أُٓٔي .. ح٤َُِ ٣ٞ١

َْ ٓٔخ .. أطؤَٓ طِي حُِٗٞى حُٔٔظِجش.. ٛيٍٛخ ..ًظل٤ٜخ.. رٞؿٜٜخ ْٝ أٟو طزي

  .  ًخٗض

َُ ٬ٓر٢ٔ، طٔيىص ؿٞح١ٍ     ..ٍَٓص ٍحكشَ ٣يٛخ ػ٠ِ أِٟؼ٢.. ط٣ِ

ٛزش ط٢ٌُ٘٘ٔ ٍَ ًُٞػٜخ.. طِظٜن هِل٢.. روخ٣خ  طُيهَ أٛخرَؼٜخ .. طظٌُت ػ٠ِ 

ُْ ًظل٢ ..طلض ٗؼ١َ ٢ٗ : ٛٔٔض ٢ُ.. ٍهزظ٢.. طظِٔ ََ أ٣ٍُيى إٔ طوز

  .ً٘ض ٓ٘ظ٤٘خً أٝ ٛٞ حُؤَ.. ُْ أؿزٜخ.. ػٔخ ٣ؼـزي ك٢ حُ٘ٔخء؟

ًُ ربكٔخّ ريأ ٣ـظخُف ؿٔي١    ٌَٛخ ر٤ٖ كو١ٌ.. أطٌِ ؼ٤٘شً كو ُٓ .. طِظُٜن 

َُ ٣َيٛخ ٖٓ طلض ارط٢ .. طٔلزُٚ.. أطٞح١ؤُ ٓؼٜخ.. طُٔٔي ر٘لش حٌُؤّ.. طُيه

 ً ؼ٤َحً ؟: كخؿؤط٢٘ ًِٔخطٜخ ..طُؼ٤ُيٙ رؼَي ُلظش كخٍؿخ ًَ ٨ٓطٚ ٖٓ . طَ٘د 

َُ رزَِ ٗلظ٤ٜخ ػ٠ِ ظ١َٜ.. ؿي٣ي ِّٞ .. أٗؼ طؼزَُغ .. هــُــ٢٘أ١َحكٜخ طط

ًِٔخص .. حٍط٘لض ػيسَ ٍٗلخص.. ط٬ْٓ آػخٍ ؿَف ػخٗظ٢.. رزَ٘س رط٢٘

ُّْ رٜخ طل٢ِ٘ٔ.. ِٓٞٗش َُ ك٢ حُط٣َن ا٠ُ ظِٔش .. أك ٓٔؼض ٛٞط٢ ٣ُٔخك

ـٚ هٔٞس .. َٛحم ٓخ٤ًٜ٘خ.. ٫ أى١ٍ ُٔخًح طًٌَص ػلٞٗش ٝكِٜخ.. حُِــَـّ

٫ ٣٘زٚ حٍطلغ ٛٞص .. ك٤ٖ ًخٕ ٤١ق ًٗٞد ٢ٍِٗٝ٣.. ػَحًْٜ

ًَُرظ٢ ً٘ضِ : ٛٞط٢ أكيع  ًحط٢ رخ٤ًخً  أٛٔض ٧ٍط٘ق ٖٓ . أ٤ٗٔش 

ــ٘ـْـَؼــخء رؼي هَٝؿ٢ : أػخٝى كي٣ؼ٢.. حٌُؤّ َٛ ٣طلٞ ٛٞط٢ ك٢ أُهش 

ََّ ٢ٗء ٫ٝ أؿيى ٍُ ٛيٟ أٗٞحه٢ ٫ٝ طَُى٣ٖ.. أؿُي ًــُــ ٝ ى حُيُّ .. طَىِّ

ٓ٘ٞحص ٖٓ .. ٫ٝ أؿي أكيحً ٣ؼَك٢٘.. ر٤ض أ٢ٓ.. أٍٟ أٗخٓخً ٣ٌٕٔ٘ٞ حُيحٍ

ُم ر٤٘ي ٝر٤ٖ حُْٞٛ.  ٗوخء ح٧ُهش ٝهخػخص حُوِؼش َِّ ١ٞحٍ .. ُْ أُػــْي أُك

ٝح٥ٕ ٫ أ٤ِٓ .. ٣َ١ن ٌٓش ٝكظ٠ حُِلظش أرلغ ر٤ٖ ٬ٓٓق ٖٓ أٛخىف

أٗي .. ٌٛح أٗخ ر٤ٖ ٣ي٣ي أٗي ك٤ٔخ أٗخ ك٤ٚ.. ر٤ٖ ٓخ أػ٤٘ٚ ٝر٤ٖ حَُٔحد

ُْ رخُلو٤وش ُْٝ طُؼي ٖٓ.. ك٢ ًحط٢ ََ حُٞٛ ُْ .. كٞحَٛ طيحَه ََ ح٧ٓ طيحَه

َُ رخُـي.. رخُِلظش َُّ ٢ٗء ك٢ ح٢ٗ٬ُء.. ٝحُلخٟ  .طيحهَ ًــُــ

  َُ   ً٘ض ..  ؿ٠ٌُ   رٌِٔخص   كؤطزؼٜخ   طلِنُ    أٍحٛخ ..  ك٢ٔ   ٖٓ   ًخٗض ًِٔخط٢ طط٤

  .  ٝأطليع   أطليع 
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َٛ أرلغ .. ٫ أى١ٍ أأرلُغ ػٜ٘خ ٝػٖ أ٢ٓ أّ أ٢ٗ أرلُغ ػٖ ٗل٢ٔ؟   

ْٛــْ ح١ٌُ ٣لظَ ٓٔخكخِص ٣و٢٘٤؟ٖٓ أؿَ  َٞ طليػض .. أّ ٩هَحٍٙ؟. ٗل٢ حُ

 ً ٜخ ٣ٞٓخ ْٔ ؼ٤َحً رٔؼخىس ُْ أ١ؼ ًَ. 

ْٝ ٌٌٛح ريص ٢ُ .. ٝهلض ػخ٣ٍشً طَهُٚ     ُْ حُٔوَق أَ ٜخ ٬ُ٣ٓ ُٓ ًخٕ ٍأ

ؿُٔيٛخ ٓظ٘خٌٓن .. ٓيص ٣يٛخ ُظٔخػي٢ٗ ػ٠ِ حُٞهٞف.. ك٢ طِي حُِلظخص

.. ط٘ظَ ا٢َُّ ٖٓ هِلٚ.. خطـط٢ ٝؿَٜٜخ ر٘ؼَ ٍأٜٓ.. ٢ٛٝ طظِٟٞ

ٜخ.. طَهٚ ًَ َُ .. ٝك٤ٖ ٓيص ٣َيٛخ ٢ً أٗخٍ ٍهٜض ٝٝؿ٢ٜ ٣ٌخُى ٣ٜ

ػ٠ِ .. ُلٔض أػيحثٜخ ُٔخ٢ٗ.. ٌٓزض ًؤٓخً ػ٠ِ ٛيٍٛخ.. أػيحَءٛخ

ًخٗض ُٜزش حَُٔحؽ .. ػ٠ِ ٓئهَطٜخ.. ظَٜٛخ طخرؼض ٜٓٚ ٢ٛٝ ط٠لي

َُ ٍٝك٢ ر٘٘ٞس.. هي ٓخطض   .  ٓظ٘خ٤ٛش   ٫   شرـزط   أطليع ..  ٣ٌٌُس   ظ٬ّ ٣لٔ

٢ٗ.. أُٓٔغ ٛٞط٢ ُْ ٣ؼي ٢ٜ٘ٔ٣ ا٫ إٔ أرٞفَ     َُ ََ .. ٛٔظُٜخ ٣ُل٤ هــُـ٤ِّــ

َٜٔخ َُّ ًُي حُؼٌحد؟: ا٢َُّ أ٢٘ٗ أُٓٔغ ٛٔ ىُّ . أٖٓ أؿ٢ِ ًــُــ ٍُ َٛهض أ

ُْ رؤ٢ٗ ػ٠ِ حٓظؼيحى ٧ٕ أ٢َُٜٗ ك٤خط٢ ٖٓ أؿِي: ػ٠ِ ًُي حُْٜٔ !  أهٔ

ــُِي حُي٤ٗخ رؤ١َحكٜخ ٝٗل ْٓ  ..ٛٔضُّ ه٬٤ًِ ٧ٓٔغ ٛيٟ ًِٔخط٢. ٖ ٓؼخً أ

ؿزشٌ رخَُٜحم  ٍَ ًَد"ٝحطظ٢٘  ْٞ ُْ ك٢ٔ". ٗٞٝ.. ٗــَـ ُْ .. أكُٔٔض رٌق ٣ِـ

َُ ٗ٘ٞط٢ َم ك٢ ".. ًل٠.. ًل٠: "ٓٔؼُض ٛٞطخً رخ٤ًخً .. ٣يػ٢٘ أٝحٛ ََ ٤ُـ

ٍٝأ٢ٓ .. ًخٕ ؿ٢ٔٔ ػو٬٤ً .. حطٌؤص ػ٠ِ ٓخػي١ ٧ٓظي٣َ.  ٗل٤ذ ٓئُْ

ٜخ حُٔٔيى رخٍى.. ١طلٔٔظُٜخ ر٤ي.. ٣ظي٠ُ ُٔ أرلغ رؤٛخرؼ٢ ػٖ  ..ؿٔ

 ..حٌٗلؤص أكظ٠ٜ٘خ.. أٗلٜخ.. ٗؼَٛخ.. ٛيٍٛخ حُٔ٘يُن.. رطٜ٘خ.. ٝؿٜٜخ

ََ ٖٓ إٔ أكظ٠َٜ٘خ ريأص .. ٗؼَص رؤٕ ٣َي٣ٜخ طوٌكخٕ ر٢.. ًخٗض أًز

ؿٜٔٔخ .. ُػيص أرلُغ ػٜ٘خ.. أطلْٔ أٝح٢َٗ حُطؼخّ ك٢ُٞ.. أٛلٞ

طؼزُغ رٞؿٜٜخ ػ٠ِ .. ُظ٠َؼ٢٘ طلظٜخ ..طؼخًٍ٘خ ك٢ ظ٬ّ ىحْٓ.. حُٔي٣ي

ٌٍ رخَُٟخ .. أٛخرُؼٜخ طظِْٔ  آػخٍ ؿَف ػخٗظ٢.. رط٢٘ ٢ٛٝ طز٢ٌ ٗؼٞ

.. ًْ طليػض.. ٫ أى١ٍ ًْ ٓخكَص ك٢ ؿٜٔٔخ أٝ أ٢٘ٗ ٝحْٛ.. ٣ـظخك٢٘

ََ ا٤ُٜخ .. طَِٔ ٌٟٞء ٖٓ حُ٘خكٌس حُٞك٤يس.. ًْٝ ؿزض ك٤ٜخ ُْ حُ٘ظ ، أهظِ

ُْ ػخ٣ٍشً رخطـخٙ حُ٘خكٌس حهظَرض .. ٓ٘٘ـِشً رٞػخء ر٤ٖ كو٣ٌٜخ.. طـِ

ْٝ حُوَ.. رَأ٢ٓ ُْ أٛخرَؼــٜخ روطٖ ك٢ ٝػخء ُٚ ٍحثلش حُؤَ أَ .. طـٔ

ٚ ربٛزؼٜخ ك٢ كَؿٜخ ُّٓ ٛخ حُٔ٘ٔيٍ.  طُي ٍَ .. طِِٔض أٛخرؼ٢ طيحػذ ٛي
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هٞس ٍَ .. أٍَُٓ ًل٢ رَىكٜخ.. أُىحػُذ ًٝحثَذ ٗؼَٛخ.. طزخى٢ُ٘ ر٠لٌخص 

َُّ .. َ ك٢ ٛيٍ أُٓٚطُِٜن ؿ٢ٔٔ ًطل.. ػخىص طلظ٢٘٘٠ ٛيأ ًــُــ

  .  ؿي٣ي   ٖٓ   حُّ٘ٞ   رًَش   ك٢   ٗؼَص رؤٜٗخ ؿطٔض.. ٢ٗء

ٍُ ٗل٢ٔ أّ ٛٞ . أّ  ٛٞ حُْٞٛ؟.. َٛ ط٠خؿؼ٘خ: طٔيىص ؿٞحٍٛخ أٓخ

َُ رؤ٢ٗ اٗٔخٕ آهَ!. حُ٘ٞم؟ َٛ ً٘ض كل٬ً .. ٫ أػَف ٓخ كَٜ.. أُٗؼــ

ََ ٢ُ؟ ٌٍَُص ٓخ كؼِظٚ  ..ٜخُٞ ُْ أًٖ ُٔخ ٌٓض ٗل٤زُ !. أّ هـُــ٤ِّــ

ُٓزخص حُظ٘زغ.. ١َٝىط٢٘ ػخ٣ٍخً  .. حُوَػخء .. ٛخ ٢ٛ ػخىص طـــُـ٢ُّ ك٢ 

هي .. ٛيٍ ٓظَؿَؽ ٝٓئهَس ٟؤش.. ؿٔي ٣ُ٘زُٚ ؿَٔي ٍؿَ ك٢ هٞحٓٚ

ًَد .. طٌٕٞ حُٕٔ٘ٞ ْٞ ٫ أ٣ٍي .. ٌُ٘ٚ ٝؿٜٜخ.. ٌٛح حُوٞحّ ٫ ٣٘زٚ هٞحّ ٗــَـ

  .ؼزض رلؼخً ػٖ حُلو٤وشط.. طؼزض.. إٔ أؿِّ رؤٜٗخ حَٓأس أهَٟ

َُ  ..    حكظ٠٘ظ٢٘ ..  رٌخث٢   ٓٔخع   ػ٠ِ   ٜٗٞٓخ   ٖٓ   َٛلض   كـ٢ٔ   ٛـ

ُٖ    ؿؼ٢ِ٘  ََ    طيحػذُ    ٝأٛخرُؼٜخ   ٛيٍٛخ   ػ٠ِ   أُٜٛ٘   :  ٓؤُظٜخ ..  ٝؿ٢ٜ   ٗؼ

  . طؼ٤ٖ؟   أ٢ٓ   َٛ  - 

  !. ح٤ُّٞ   ٝٓظَحٛخ  - 

ًَد   ٗضِ اًحً أ :  رَكن   ٍأ٢ٓ   ٓلزض      ْٞ أىٍحى    ٓخ   ٝا٫ ..  ٝحٛٔخً    أًٖ   ُْ   ٗــَـ

َْ    إٔ   كخُٝض ..  ػ٤٘٤ٜخ ..  رخُّ٘ٞ   ح٢ُِٔء   ٝؿٜٜخ   ا٠ُ   أٗظَ . رؤ٢ُٓ؟  ُٓ   طَ

  :  ٍؿخء   ك٤ٚ   رٜٞص   ُٜخ   هِض ..  ر٘لظ٤ٜخ   حرظٔخٓش 

ْٛــْ     أٗيِ    أّ ..  ٓٔخ طو٤ُٖٞ   ٓظ٤و٘ش   أٗض  -  َٝ ٚ   ٝٓخ .. ط٤َٖٔٓ ٢ُ  ُ٘   أػ٤

  !. ه٤خٍ؟   ِٓ٘ي    ٝأُٓٔؼٚ 

ىَ    ٖٓ   حٜٗٞ  -  ِّٞ َْ  ..  حُطخّٝٝ   ٓٔـي   ا٠ُ   حًٛذْ  ..  طــَــ ــ   آخّ   ٍِٓ٘   ػٖ   َٓ

ًٍَ   أٗخ   طـُيٙ   ُٖٔ   هَ ..  حُٔطخ٤َٛ   كٞم   حُِٔلن ،  حُٔٔـي  ْٞ   ٝأٍِٓظ٢٘   َؿــ

  . أ٢ٓ   ٧ٍٟ   ك٘يس   حُلـش 

 .٫ طو٢ُٞ ك٘يٙ  - 

ً .. أٗخ ك٘يس  -  .٤ٛخ هْ .. ٌٝٛح ٤ُْ ٜٓٔخ

  طليػ٢٘٤   إٔ   أ٣ٍي ..  أٓجِظ٢   ػٖ طـُـِذ    ُْٝ ..  ٗلٔي   ػٖ   طليػ٢٘٤   ُْ   ٌُ٘يِ  -

  .ػٔخ ٛ٘ؼظ٤ٚ ر٤ٖ٘ٔ ؿ٤خر٢ 

ٝػَكض حُط٣َن ا٠ُ  ..  ا٢َُّ    حُط٣َنَ    ػَكض   أٗي   ْٛح٧ ..      ًؼَ   ح٣٧خّ  - 

 . أٓي
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                                              *** 

أستمُع إلى حكاٌات زوجة إمام المسجد ، َدوماً ما  ..أتردد على أمً   

كانت متمسكًة بؤمً وكنت .. تقول البنها بؤنً خاله.. تصفنً بؤخٌها
خجالً من (.. الصرة)لَب اكتشاَؾ محتوٌات تلك البقشةمتردداً فً أن أط
لكنها فاجؤتنً فً إحدى زٌاراتً بالسإال عما أنوي .. سإالها أن نفتَحها

أخبرُتها بؤنً ال أجٌُد ؼٌَر رسم الحروؾ ونقش الصور .. فعله بؤٌامً
فً .. لدٌك كنٌز تستطٌُع أن تؤخَذه لتبدأ حٌاَتك به: قالت لً ..على الورق

تلك : قال باسماً . أخذ زوُجها دفة الحدٌث.. لم أفهم ما تقولهالبدء 
فقد أبدلنا بقشتها .. الُبــقشة التً تتشبث بها أمً ٌابٌل لٌست ُبقشتها

  ً ً    أخرى بُبقشة    ٌــَـْوما   .  ٌضٌع   ال   كنزك   على   خوفا
                                             * **  

  
تحكً لً زوجة إمام المسجد عن أمً، أصؽً إلٌها باهتمام         

قالت لً أُمك أنها كانت تطوُؾ أحٌاَء  :كنت أسمع فً صوتها نبرة أمً
تزوُر َمن عرفت من النساء إن ُكن .. َصــنـْـَعــاَء وأسواقها بحُثاً عنك

تعوُد إلى .. تسؤل المارة باكًٌة عمن رأى صدٌقها.. قد سمعن عنك
ثم تعاود .. بٌت ال لكً تدُخَله بل لتجلَس على عتبته تنتظُر عودتكال

تسؤُل َمن تصادفه، تشرح لهم مالمَح .. التجواَل فً الشوارع واألزقة
قالت لً بؤن شــَـْوَذب تلك التً جاءت إلٌنا .. وجهك ولون ثوبك وتبكً

حكت لً أمك بعض .  هً َمن كانت تواسٌها فً ؼٌابك.. لتؤخذها
وإنها بعد موت زوجها .. قالت هً بمثابة ابنتها.. ا مع شوذب حكاٌاته

كان كرٌماً معها ، وكان عزاءها أمام .. عرفت رجالً اسمه صعصعة
.. ولذلك تزوج الكثٌرات.. لم ٌكن ٌنجب أوالداً لكنه ال ٌعترؾ.. الناس

 .لٌطلق كــُــلَّ َمن تكمل السنة بعد أن ٌنعتها بالعاقر
ً : م قالت لً أمك ذات ٌو   تعرفت َعـلـَى آخر .. كنت أعرفُه شهما

  هو.. وقعت فً حٌرة من زواجها.. زوجاته التً تزوجها صؽٌرة
وكان   ٌبقٌها   سبب   عن   وهً تبحثُ  ..  قلبها   أسر   قد   الكبٌر   الرجل   بتجربة 

ًّ    لتلجؤ .. على ما ٌرٌد  ٌُعٌنها   عمن   بحثت .. ٌنتظر منها خلفاً    كانتو ..  إل
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  صبٌة   شــَـْوَذب   أمست   وقد   األب   ٌُقتل ..  والدٌها   عٌن   قُرة   شــَـْوَذب 
  .  فاتنة 

ًَّ شــَـْوَذب ذات ٌــَـْوِم باكٌة    ها ُجنت.. جاءت إل .. تقول لً بؤن أُمَّ
احتضنتها . هل أنت أمً؟: تسؤلنً باكٌة ..وأنها أنكرت أُمومتها

ًَ لً.. هدأتها.. مرلم أفهم األ.. محتارة كنت .. طلبت منها أن تحك
قالت لً .. لكننً اكتشفُت بؤنها ُجنت بالفعل.. أعتقد أن المسؤلة سطحٌة

.. تهٌُم به ِعشقاً .. إن أُمً ُتالحُق َجــْوَذر وتؽاُر علٌه منً: شــَـْوَذب
اذهبً  ..صرخت فً وجهً أنت لست ابنتً.. وتتهُمنً بؤننً أرٌُده لً

وعلٌك بعد الٌوم أن تعرفً .. فعندها الخبُر الدفٌن.. ٌابٌلواسؤلً أمك 
  !  دارنا   من   طردتنً   ثم ..  بؤنك لست ابنتً وأن صعصعة لم ٌكن ذا نسل

 
تستطرد زوجة إمام الجامع، تؽٌب مالمحها وتتالشى، ال أسمع       

 :إال صوت أمً ٌسافر فً أرجابً المتعبة تحكً 
ُعدت .. شلت لسانً المفاجؤة.. وقفُت أمام شــَـْوَذب كالصنم       

لم ٌكن أمامً .. فاحتضنتها وأنا أفكُر فً مخَرج لهذه الفتاة المجروحة
ًُ كــُــّل ما ذكرته وإنكاُر كــُــّل ما سمعت أكدت لها بؤن .. إال نف

طلبُت  ..وأنً قادرة على معالجتها.. تخمٌَنها عن فقدان عقل أمها حقٌقة

ذهبت إلى زوجة .. من المسكٌنة أن تنتظَرنً فً بٌتً حتى أعود
ٌَجان .. صعصعة التً حاولت إقفاَل الباب حٌن رأتنً كانت فً َه

لم أعنفها أَْو .. استطعت تهدبتها.. حاولت ضربً.. شتمتنً.. عنٌؾ
فؤنا امرأةٌ وأعلُم كٌؾ تكوُن .. بل بررت لها كــُــلَّ أفعالها.. أخطبها

أَْو أنها   ..لم أقل لها أنها تفسد ابنً بتلك العالقة.. مرأة حٌن تعشقال

.. بل أبدٌت تعاُطفً لمشاعرها.. امرأة كبٌرة وهو ال ٌزال صؽٌراً 
أوضحت لها بؤن شــَـْوَذب لو .. وأظهرت لها بؤن القلَب وما ٌرٌد

أَخرجت ما دار بٌنهما وعرؾ الناُس بؤنها لٌست أمها ستكوُن 
لكن علٌها أن تستسمَح .. ورجوتها أن تعٌَش كما ترٌد.. الخاسرة

وأال تخشى على َجــْوَذر من .. شــَـْوَذب وُتعٌَد إلٌها ثقتها بؤُمومتها
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ها لشخص فإن نظرتها إلٌه .. شــَـْوَذب فحٌن تدرك البنت ُحبَّ أُمِّ

  .تختلُؾ وعاطفتها تتوارى
كانت .. ضلتتعاٌَش المرأتان على َمضَ .. هدأت تلك العاصفة    

تذهُب لتفرغ جو الدار .. شــَـْوَذب تخُرُج مبكرًة صباَح كــُــّل جمعة
لتعوَد بعَد خروج َجــْوَذر من .. تبكٌه وتبكً أمها.. ألمها حٌن ٌؤتٌها 

لكن اختفاَء َجــْوَذر المفاجا جعلهن ٌبدءان حٌاًة جدٌدًة حٌاة أم .. دارهم
  . قوٌة   وبعاطفة.. بابنتها

وكان رجابً بربً كبٌرًا .. ة اختفابه أمست المدللة لدٌهنمن لحظ   

أخاُؾ علٌه من  ..أخشى ما أخشى علٌه الموت.. فً عودة ابنً

ابنك أؼوته : كانت تداعُبنً شــَـْوَذب حٌن تزوُرنً بقولها.. الُعبودٌة
ً له سٌعوُد لٌس من أجلك بل من : وتارة تقوُل لً!. فتاةٌ وسحرته عقابا

 ً ها فقد تحولت إلى .. كانت كلماتُها تعٌُد لً األمل. !أجلنا جمٌعا أما أُمُّ
كنُت .. قل حدٌُثها وعادت للخروج من دارها دون رقٌب.. امرأة أخرى

ظلت .. َمن ٌنظر إلٌكما ٌعتقُد بؤنكما أُختان: أمازُحها حٌن أقول لها
وظل جسمها مشدوداً .. بشرتها نظرة وعٌنها صافٌة وساحرة

  ".  ومتناسقاً 
                                             * **  

حٌن فُتحت بقشة أمً أدركت أنها لم تتركنً قط، ال أعرؾ كٌؾ        
.. كان إلى جوار ذلك لفافة توراتها.. استطاعت جمع كــُــلَّ تلك الدراهم

منادٌل وقطع .. ومجموعة من الشموع المهتربة.. وشمعدان نحاسً
عرفُت فٌما بعُد .. ٌه وصٌتها بحروؾ عبرٌةورق كتبت عل.. قماش

  لم   وإن ..  َجــْوَذر   البنها   البقشة   فً   ما   وكل   الوصٌة   تسلم   أن   بؤنها ذكرت
ـم   ٌُعــدْ     حسبَ    ُتدفنَ    أن   ومن وصٌتها ..  َصــنـْـَعــاء   لحاخام   ُتسلــَـّ
  .  الٌهود   قبور   جوار   الشرٌعة 

  تشبعت ..  وٌَدٌها   قدَمٌها   قبلتُ  ..  أمً   أحتضنُ    وأنا   بكٌت         
  ما   تعً   ال .. المزٌفة  بُبــقشتها   تتشبث   أصابعها   كانت   بٌنما ..  برابحتها 
  .  ٌدور 
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  تنفٌذ   وعن ..  عنها   مسبول   ؼٌرهم بؤن ال أحد    حدثتهم   أخُرجَ    أن   قبلَ    
  خرجت .. وال ٌخصنً فً شًء  ٌخصهم   فٌها   ما   كــُــلّ    وأن   وصٌتها 
  العمل   ومواصلة ..  حانوت المعلم   بناء   بإعادة   أفكر ..  ٌنقصنً   عما   أبحثُ  
  .  به 

 
ًَّ الفتٌات .. أو كما تقول فندة، ترددت على بٌت شوذب         ٌُردُّ َعـلـَ

.. وعدتنً بمقابلتها ..لجؤت ألم الجواري.. دبؤنها ال ترٌد رإٌة أح

أخبرنً اإلمام بؤن . ٌــَـْوماً بعد ٌوم ترصدت لها فً شارع ذلك المسجد
وأخبرتنً زوجُته .. فندة انقطعت عن الحضور إلى المسجد( الحجة)

  .  ٌابٌل   بؤنها ستؤتً لزٌارة أمها
 

قتل األحول  بعد أن.. تواترت أخباُر َعودة المكرم من تهامة       
وهو عابٌد بجٌشه .. قٌل بؤنه طهََّر كــُــلَّ تهامة.. سعٌد الحبشً قاتل أبٌه

وعدة توابٌت لبقاٌا جثامٌن أبٌه .. ترافقه أّمـــه السٌدة أسماء بنت شهاب
  .وَمن قُِتل معه فً المهجم

.. خرجت َصــنـْـَعــاُء الستقبال الملك المكرم أمٌر األمراء أحمد        
تسابق إلٌه مشاٌُخ المدٌنة ووجهاإها .. ن الوقت قبٌَل مؽٌب الشمسكا

ٌُقبَل األرض حمداً هلل.. أمام بوابة القلعة رأى .. خر المكرم ساجداً 
قٌل أنهم رأوا وجهه وقد .. وجهه من رأى من المصطفٌن الستقباله

وقال آخر بؤنه كان ٌحاول مواراة مالمحه حٌن أخذت .. أصابه الشلل
 .اء وجهه بعٌدا وهو ٌهم بالوقوؾ بعد سجودهالرٌح ؼط

تنقل .. علٌه شابة بوجه وضاء.. تبع دخوله باب القلعة جواد أبٌض 
ُتشرق ابتسامتها .. تتراقص حولها عدة خٌول.. ناظرٌها بٌن الوجوه

قٌل أن .. حٌن دخلت جوار الملك.. ملوحة لألكؾ المرفوعة تحًٌة لها
 .حمد الصلٌحًتلك الفارسة هً زوجته أروى بنت أ

ُح من هودج ُمؽطى بالحرٌر ورأٌت  عدة .. ثم دخلت أُمه أسماء تلوِّ
وأخرٌات ٌلتففن حولها حٌن نزلت .. نساًء ٌتقدمنها بالمباخر والدفوؾ
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ورأٌت بٌنهن شــَـْوَذب أَْو أ فندة تدخل مع سٌدتها أسماء .. من هودجها

  . ولم أَرها بعَد ذلك.. بوابة القلعة
ـْـَعــاء.. اق الفَرحنـُـفخت أبو    وأشعلت نٌراُن االنتصار فوَق جبال َصــن
  .  مساجدها   منارات   وهللت ..  وُدورها 

ترك .. بعد أٌام أعتزل الملك المكرم الناس ولجؤ إلى حصن جبل
بعد أن تكلس نصؾ وجهه .. لزوجته أروى إدارة شإون الحكم

 .  وجسده
وأن .. تستحق أن تعاش  وجدت أن الحٌاة..  أعدت ترتٌب تفكٌري

أحصٌت .. علً أن أسٌر حتى أقتنع بؤنها حبس كما قال لً ٌوما قانح
قررت إعادة بناء حانوت .. ما تبقى لدي من دراهم ذلك النخاس

ٌؤتً وبعض أصحاب .. كان ذلك الجاُر ٌرمقنً باستمرار .. المعلم
 .ٌُحاوُل التقرب ..الحوانٌت  عارضٌن علً خدماِتهم 

 . ناء الحانوَت كما كان فً زمن  المعلمأَعدُت ب 
ٌُطلب نسخه.. أجلُس فً زاوٌة المعلم أفكُر فً .. أستعد الستقبال ما 

أنتظر الٌوم الذي أستطٌع اكتشاؾ أسرار الُكتب ..كتب الُؽرفة الخلفٌة
أتؤمُل .. الكتب التً  دفع المعلم حٌاته ثمنا لها .. المخبوءة بؤمان

ًَّ  ..السابرٌن فً أزقة السوق أنشؽل بنسخ الكتب   أن   أشُعـــُر بؤن علـَ

  أنتظر من  ظهور    أنتظر .. وكتابة ما أعٌشه..  ونقشها بالزخارؾ
أقتنص لحظات صفاء . وأنتظر بشوق ..  اتجاٍه    كــُــلِّ    أترصد  ..قدومها 

 .ألدون ما عشته
 لم تمض أٌام حتى  انتشرت أخبار فً أزقة المدٌنة عن ظهور إماما

سرٌعا ما .. ٌدعو القبابل لنصرة دعوته.. جدٌدا  من بالد صعدة
.. رعب قبابل ٌسكن أزقة المدٌنة.. وصلت األخبار عن تجمع القبابل

بعد أٌام رأى سكان صنعاء  من أعالً دورهم ومنارات المساجد 
ارتفعت وتٌرة الذعر أخذ السكان .. جحافل القبابل تقترب من أسوارها

تسربت روابح الحرٌق .. صخب وعوٌل .. ٌلصراخ وعو.. ٌفرون 
 .....طعم الموت عم سماء المدٌنة.. والؽبار
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