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ابتسامة
ػددقٜكا تليًدد ٞتيشددها ٕ.لٗدد .حبدقٸ شلدد .سً٥.,دد٘ ٚؾه .دد٘ نُدد ٜ .دقٸٖ.
يهٌ َٔ .ٜٗنبِٗ تربذ َٔ  .ٖ.ٜ٬دشقتً ي٘ ؾأثد .كبههٖدٚ .ؾذٸده دٓدٕٛ
قط ٚ .ْٗ.حْ,تٳ شل .حْ.ٝل ً.س.غ ١,تست تؿيو قبد .ؼبدٌٝب لٗدَ .دٔ ٜ٬دَ .شد.ىب١
ٖ.هَ ١٥يزْد !!١تسدي َ .دٔ هَٗ٥.د .هَدٜٓ ٤.د,و لٗدٜٓٚ .د ٍ.لٗد .قشدط٘ َدٔ ٖدٛت٤
تيٓؿش٘  َٔٚغذتٚ ٤طهتب تح ٜشذلق٘ ي .ٖٗٓٛٝسبُب ١ل ق سبُب ١ه ٕٚحٕ تق !ٟ
ٚبٓقََ .قٸ دذ ٙ ٚنذذ ٚتيؼٚ .,حٜكٔ حٕ تديج.ث٘ ل.ت ضبو ؿهب
َٔ تي ِٖٛط ه لكق ت٘ بًد ٢حٕ ٜٛتدٗٗد .هَٛ ٕٚت لدٚ ١ه ٕٚطدٌب غد.ه ٠
ٜٛؾه َٓٗد .طدَ ١دٔ ق,دٌ ؾأطدٗه سده.ن ٚ ٘ٓٝتح ٜط ٓٗدً .ب ػدق ًٖ .ب
ػق ٖ .ه ٕٚغرل ٙؾكق ن.ْ ٕ.قُ ً.بً ٢نٌ َ .ن ٜ ٕ.يٌُ ًب ذتى تيؼدق
َٔ سب تذٚم بؼ ٠ .مث ٙ .تيٓ.ؿذ ١نٌټ َٔ بهؾٗ!!ً.َٜٛ .
ؾٛد٦ددت يًشُبدد ١سٚ.يددت حٕ تهؿةددٔ تٯٖدد ١تيددا اؾهٖدد .تيؼددق تىبط ددٕٛ
غق تً كبٓت حٕ ٜه ٕٛنٌ ذتى ت٭ ب.له سٜ ٌٝ,شذلب ٞتْي َٔ ٙ.,مبه لِٗ
إفب حٕ تػٝٸ,دد٘ تىبشدد.ؾٚ ١تيٓشدد ٕ.ٝكبٓددت حٕ تهدد ٕٛهب.لدد ١تددجرل تيـددشو ل ددق
إدؿددد ٍ.ؾكدددق لدددقت شلددد .تًدددو تشلذُددد.,َ ١يػدددً ١ب تيٓكُدددً ١ب تسبكدددق ًٚب
تييظؿ ٞيهٓ٘ ٜهبِٛ
بٓقٖ .حٜكٓت حْٗد .ل.تدت ب.يكد ١لدـب لدهتثٔ ٚحْٝد.ب يدٔ تدذلى َٓٗد .إذت َد.
تسيشًُت شل .س ٣ٛتسبط!!ّ.
تسديػهقت ثددٛتْ َ ٞدقٚهتت يييهددذ قدهت تً لظددإٔ تيدهه تيددذ ٟسديٛدٗ٘ بًدد٢
ذتى تشلذدد ّٛتىب.,غددت ٚحندد.ه حدددزّ حٕ تيًػدد ١تيددا حسدديهقَٗ .تٯٕ ٚتيددا
تشدديُق َؿههتتٗددَ .ددٔ قددٛتَٝص تسبددهٚب َدد .نْ.ددت ييهطدده ًب ل.شلددٚ .إلبدد.
9

حؿطه ٫سيهقتَٗ .يـٝل ب .,ت ٞحَ ّ.تتش.ع  !!.ٖ.ٜ٩تسيػهقت ؾكدٌب تيدزَٔ
تيهً.ب ييأ ذ ْؿش ً.بُٝك ً.حثًر ػدق تيشدها ٕ.تىبشديٛأ ًب ػدق ٖٚ .قدق
تٛقع حٕ ٜيًٖ ٛذت تيظٗٝلٳ اؾرلٴ ػهتخ َهًٚ ّٛله.ْ ٤.طر!! يهٓ٘ ؾٛد ٧لٗ.
تزؾدده َدد .تَيؼدد٘ َددٔ ٖٛتٗ٥دد .يي,يشددِ ًب ٚدٗدد٘ يي,يشددِ ًب ٚدٗدد٘ نُدد.
,ٜيشِ حسق ًب ٚدٗ٘ َٔ ق ٌ,لٗق ٤ٚحبٓ ٛلجك١
تكٗكددده ٛؾدد ً.تًؿدددت سٛيددد٘  ٚتٛ ٙ٤ؾددَ ً.دددٔ َؼدددٝقَ ٠دددقله ٠تقؾ ددد٘
ػبدددق طددد ً.٦ٝحٜكدددٔ حٕ ت٫ليشددد ١َ.ذتتٗدددٖ .دددٞ
ت٫ليشددد ١َ.يًشدددكٍٛب ؾٗٝددد.
تىبؼددٝق !٠هؾددع سًٝؿدد٘ ت٭ نددٜ ٞددقى َ .قًددٜٗٚ .ددقؾ ٗ٫ .سيشدد ّ٬سددهٜع
ؾؿ.دأت ت٭ حٜـ ً.ل.ليشدًٚ !!١َ.ب غـد ٕٛحٜد ّ.ذبد ٍٛت٭ إفب ػدقٜل شلد.
ؾُ .ن ٕ.لإَه ْ٘.حٕ ٜك ّٚ.سدشه تًدو ت٫ليشدٚ ١َ.نب.شلدٚ .طدذ.بيًٗ .ب
غـدد ٕٛحٜدد ّ.قدده حٕ ٬ٜاَٗدد ٫ .س.قددقتً نُدد .ح ته يدد٘ تيشددها ٕ.لددٌ ب.طددكً.
نُ .ح تهت تليشَ.يٗ .ؾٓ.هت٘ ليت بً ٢نيؿ٘ هتب,ت ط ه ٙلأػد.ل ٗ.
ٚتسيـددٓي٘ إفب ػددق ٖ .ػددق ٖ .تيددهتؾو يًشكددق ٚتشبددٛف ٚت٫سيشددً ّ٬ب
هب ٢تسبكق ٚتشبٛف ٚت٫سيش ّ٬تيا ٝ ٜظٗ .تي  .لأسه َٔ ٙسٛشل.
اٛتٍ تًو تيؿذل ٠نٓت ل ٝقتً بٓٗ .لٓ ٤.بً ٢غ,يٗ .غ,يٗ .تيا ؾ.دأت
تيشددهاْ ٕ.ؿشدد٘ ٚد ًيدد٘ ٜظ د ه حْدد٘ تليًدد ٞخبؼددِ ٜ ٫ٴٗ دزٳّ! ؾًط.ىبدد .حَ ٣ددٔ
ٜشي ٛأ حدشد.هِٖ ٜٓدقؾ ً ٕٛب اًدب حػدقق ِٗ٥.حقد .لِٗ حس,د ِٗ٥.قبد.
لشدد,ب ؿد ؿِٗ ندد ٞػبددقٚت َددٔ ٜظدقٸ بًدد ٢حٜددقٜٚ ِٜٗكدٛٸ ٟبددزمبيِٗ  ٚقبدد.
لشددد,ب تسيشددد َِٗ٬يكدددهب تيؿدددهتم ندددٜٛ ٞهٸبددد ٜٚ ِٖٛٵٛهٹبدددٛت ًب بٝدددِْٗٛ
ػدد ِٖ ٛت٭ ددرل !٠حَددٖ .دد ٞؾكددق لثددهت حٕ تُبددٌ ٚسٝددق ٠لددٌ ٚسٝددقَ ٠ددع حىبٗدد.
ػقٜكٗ .تزبقٜق تيذ ٟتظأ حٕ ت,هش٘ سك٘ ًب ػقتقيٗ .ؾأ تهت حٕ ت ط٘ٝ
تٖ٫يُ ّ.تيذٜ ٟشيشل نُ .حبطت نٌ َدٔ بدهؾيِٗ َدٔ ق,دٌ ٚٚسٝدقَ ٠دع
سها .ْٗ.تيذٜ ٟظٗه بقتٚت٘ ًب نٌ سبُبً ١ب ٚدٗٗ .ييشيق د٘ ل.ليشدَ.يٗ.
إفب ػقتقيٗ .ؾرلغٞٳ ٜٚزلق ٚقق حسص ًب ْؿشد٘ ؿد ؿَٚ ً.د ً٬ٝيْ٬طدٛت ٤ذبدت
دٓ.سَٗ .ش.ىب ً.ٖ .ه!!ً.٥
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نٓددت حنيددب إيٗٝددً .ب حٜددَ ّ.يؿهقدد ١سدد ٌ٥.قؼددرل ٠ح سددًٗ .بدددل حثددرل
تشل.تـ تزبٛتٍ  ٫تي ق ٣نًُ.ت :ػ.,ح تشبدرل ح ٚل دو ت٭َٓٝد.ت تيط,ٝد١
ؾكق ن .َ ٕ.ح غب ًب قٛي٘ شلد .حنددل َدٔ حٕ ذبًُد٘ سد.ي ١ح ٚيػدًٚ !١ب ندٌ
َدده ٠نْ.ددت تددهه تييشٝددٚ ١ت٭َٓٝدد.ت لأسشددٔ َٓٗدد .لؿددٝو َددٔ ت٭َددٌ ٚتيػ,طدد١
ٚتزبُدد ٍ.ؾأتشدد ٍ٤.بددٔ سذددِ ت٭َددٌ ٚتيػ,طددٚ ١تزبُدد ٍ.تيددذ ٟذبًُدد٘ سيدد٢
تشيطٝع ْجه ٖذت تيكق َٓ٘ سٛشلًٚ .ب ْؿٛض نٌ َٔ  ٜهؾ!!.ْٗٛ
إفب حٕ ن ّٜٛ ٕ.ل.ه تين ؾ ٘ٝيًُه ٠ت٭ٚفب َدذ حسهدِ تيشدها ٕ.سً٥.,د٘
سٛشل .لهس.ي ١تٖيدز شلد .تشلد.تـ تلُد ٍٛن .هتد٘ تشبهقدَ ٤.د .هتّ ٜظد ه
قب .هبًي٘ يب .ايزٍ حبُ.ق ٞنُ .تؿ ٌ ل ٞس.ي َٔ ١ق !ٌ,تيؼدقَ ١ت٭ٚفب
لددقحت َددع تيهًُدد ١ت٭ٚفب" :ػدد.,س٘ٴ " طبيؼددهَ ٠دد .نْ.ددت تػققدد٘ َددٔ حَددٌ
ٚتؿددَ ٍ٩.ددع ب,دد .تت سدد.لك" :١ػدد.,ح ت٭َددٌ ٚتييؿددٚٚ " ٍ٩.دددقتين بدد.دزتً بددٔ
تييهٗٔ ل.ىب ٓ ٢تيدذ ٜ ٟدٛه بًٝد٘ ؿدُرل "تشلد "٤.يييد.لع سد.ييٗ" :.ػدقٜك ١يدٞ
بْ.ت َٔ تىبهض نجرلًت ل جت ي ٞتشأيين ٌٖ :سدُٓبٌ ٖهدذت ْشدهم تيؿهسد١
َٔ ت٭ ؟ ٚتي,شُ َٔ ١تىب ٠.ْ.؟ ؾهههت ِ ْ :سُٓبٌ عبٚ ٍٚ.عب ٍٚ.سيد ٢كبدٌ
َٓ .تسبٚ " ٠.ٝههت ٖٓ .ي ٛحسيطٝع تسديٝك.ؾٗ .ند ٫ ٞتهُدٌ ؾًد ٛتَيًهدت
تسب ٠.ٝتسب ق ت٭هْدَ ٢دٔ تيدذن ٤.تسبدق ت٭هْدَ ٢دٔ تي .اؿد ١ىبد .تشدًٌ إيٗٝد.
تىبًٌ َٔ نٌ َد .ػبدٝع ًب ػدق ى َدٔ سٝد ٠.بًد ٢تيدهغِ يبد .تسديٛآ٘ َدٔ
حػدددقق ٤.ددددقه!! ثدددِ ت دددٛه ًب سددد.ييٗ .ييهددد.ا,ين َيشددد" :١ً٥.ؾُددد .قٛيدددو ٜددد.
ػدددقٜكٞ؟! حيدددٔ كبدددٌ َٓدددٚ .تهسدددٌ بٓددد.؟!" لددد.غيين تيشددد٪تٍ بًددد ٢تيدددهغِ َدددٔ
سه.نـب تيهًُ.ت تيا َٗقت ي٘ حٖ ٛتىبًٌ؟! حٖ ٛت٭ ؟! حٖ ٛت٫سيشدّ٬
ٚتيهغً ١,ب تشب٬ؾ تيكهٜب؟! اُشتٴ ط.ط ١تشل.تـ لُبًُ ١ؾ.ؿت َٔ ػق ٟ
ين ٚقه ت حٕ حا .ٖ ٚئ حتؼدٌ ٭لًػٗد .لكدق٫ َٞٚ
ٚهَٛع تغه ٚقت ًب ب ٝٸ
ح ٜق ٭ ٟس.دز حٕ ٜؿؼٌ لٝين ٚل ٫ .ٗٓٝح ٜق حٕ تشي ق يكق َٞٚؾي,ق ٚنُد.
ئ ت,ق ٚي ٛحلًػٗٚ !!.تدبٗت َٔ ؾ ٟ ٛعب .ٖٛيبيً ً.٦ل.ي,هد ٤.لد.سبزٕ
تغً ً.,ب حٕ حٚتس .ٗٝحٕ حلجٗ .تليش ١َ.تظدق حا ٖد .ربؿدـ َدٔ ًًَدٗ .ت ٝدق
ل.ا ١دأطٗ .حطق بًدٜ ٢دقٖ .حل دح ؾٗٝد .طدَ .ً ٦ٝدٔ تيدقف ٤تيدذ ٟتؾيكقتد٘
ٜق ٟسي ٢ل.تت ن.زبًٝق!!
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.ٖٓٚى بٓق ل.ب لٝيٗٚ .قؿتٴ سٓ ١ً,ػؿهتٜ ٤هتقؼدٗ .تيدذلهه ٜٚكؼٸدؿٗ.
ت٭ يهٓين تسيذُ ت َ .ت,كً ٢ب ٛت َٔ ٞ٥طذ.ب ١ن.ؾ ١ٝ٭اهم تي,د.ب
ٚحْيُبدده هقدد٥.ل َددهت لدد ٞلطدد ٍٛتيددقٖ ٛق,ددٌ حٕ ح  ٣تي,دد.ب ٜٓظددل بددٔ تًددو
ت٫ليشدد ١َ.تيددا دهؾددت نددٌ َدد .تددهتنِ ًبٸ َددٔ سددزٕ ٚح ٜٚددأض ٚلجٸددت ًب
ٚس ٞؾهسٚ ً.هؾ ً.٦حبٗقُٖ .ؾ َٔ .ٗٝقٌ,
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غبار
لقح تيجًر ٜذٚب سي ٢تيكط ٕ.,تىبيذُقتٕ هًٖ ٛت لقحت ٜذٚل ٕ.ؾد ٬غهتلد١
ًب حٕ ٜذٚب تيجًر ٖٓ.
تيظُص تيظهٜهَ ٠دقت حذ بٗد .ت٭ طٛ,اٝدً ١ب ندٌ تدبد ٙ.ييًديِٗ تيجًد ٛٳز
تىبي,كَٓ ١ٝذ أَ ػَ .ػهقً ً.ب لهٚهت٘ ٚتيهٜح ق.ؾً َٔ ١تزبُ ٍ.تيا  ٫تي ب
َٔ هبٌ نٌ ٖذت تي.ٝ,ض يهًَ ٘ٝب ػشهت ٤تيٛسٌ
ٚقؿدت بٓددق لدد.ل ٞيبزقد ً .لددـب َددٛتـب  ٫حدددق َؿددهتً َددٔ حسددقُٖ .ؾإَدد .حٕ
ح تددق ٟتيٛسددٌ تيددذ ٟت تقتدد٘ ت٭ ض ٚتيٝ,ددٛت ٚتيشددُٚ ٤.إَدد .حٕ حػددطً ٞلٓدد.
تيٛسق ٠حََ ّ.قؾأ ٠ػ .ت تؼطً ٞلقَٞ
لددقح تيددجًر ٜددذٚب ٚبً دٞٸ حٕ حدددق َٗهل د ً.ق,ددٌ حٕ حػددرل بدد.دزتً سيدد ٢بددٔ
ت يٝددَ .ددٛت ٫ ٞلددق َددٔ اهٜكدد ١بٓددقَ ٫ .ػبددق ٟتشلددهٚب  ٫ٚػبددق ٟددٛض
تىب هن !١اٛتٍ س.ٝت ٞنٓدت ححبدح لظدػـ ٚحقدهح بُدٔ ,ٜشجدٚ ٕٛندِ َدٔ
َه ٠يطِ تي,شح ٚدٗ ٞلأؾهد .سشد,يٗ .دْٓٛد ً.ح ٚؿدهلَ ً.دٔ تشبٝد !ٍ.حذنده
تٯٕ ؾهه ٠تظ َٔ ٘,ل ٝق ؾههت ٞتيا ذب ٍٚ.تديج.ث ٞيز ب ٞؾٌٗ ْشيطٝع
ت٫سيؿَ.ب جبجح تىبٛت ٢إفب أَ ْيُهٔ ؾٝد٘ َدٔ إبد.ه ٠إسٝدِٗ٥.؟!! سٗٓٝد .لدقت
ي ٞتيش٪تٍ صبٓٚ .ً ْٛتٯٕ حذنده ٙ٭قد ٕ .دْٓٛد٘ جبٓد ٕٛسد٪تيٖ :ٞدٌ حسديطٝع
ت٫سيؿَ.ب ل ٞس ً.ٝإفب أَ حكبهٔ ؾ َٔ ٘ٝتي ٛه ٠يًش ٠.ٝ؟!!
لقح تيجًر ٜذٚب ًٚب ذٖين تْ,جكت ؾهه ٠ن٦,ه َٔ تيٓؿٌب َبدٌ َدقدذً.
لدد.ي ُل هٖدد ٛتً ؾشًُددت ؾظددٚ ٞؾيشددت حلددٛتلْٛٚ ٞتؾددذ ٟ٭ ددهز إفب سددقٜكا
تيا سهػت بً ٢حٕ  ٫تًٛثٗ .ققّ َٛسً ٚ ١ست ح َد ٞلد.يجًر لدٌ قبد .ت,كد٢
َٔ تيجًر إفب هت ٌ غهؾا َهتب .ً ٝدبٓب ح ١ٜذ َ ٠دٔ تيٛسدٌ ند,ٜ ٞكد ٢تيدجًر
ْ.ػ  ً.نُ .ح ٜق
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بًُت س.ب.ت إفب حٕ سظٛت تيػهؾ ١ل٫.لٝـ.ض ثِ حغًكت تيٓٛتؾدذ َدٔ
تشب .ز ٚه ًدت ٭غًدل تي,د.ب ًؿد ٞلإسهد ّ.ق,دٌ حٕ حسظده ْؿشدً ٞب تيدجًر
َيكقَ ً.ل.دب ٙ.نهس ٞٝتىبؿـٌ ٭دًص ٖٓ.ى َٓيُبهتً
لقح تيجًر ٜذٚب ًب تشب .ز حًَ .ب تيقت ٌ ؾكدق ْٜٛدت حٕ حسدًو اهٜكد١
ل ددو تيهٓ٥.دد.ت ًب تيي ,دٛٸؽ لْ.يُبدد .اَددٔ ؼبُددٌ ؾهػدد ١يًشٝدد ٠.غددرل تىب٬اَدد١
يًُددٛت ًب نددٌ سبُبددٚ ١لْ.يُبدد .اَددٔ  ٫حبددهف نددِ َددٔ تيددزَٔ سددأْيُبهٙ
ست حدبُق هت ٌ غهؾا ٭ط ه ل.يقفٜٓ ٤ـح َٔ حبُ.قٜٚ ٞيهًٌ لٓؼد.ب١
تيجًر تيا تست تػُه ٚسٞ
ذتب تيددجًر لُٓٝددَ .بددٌ تيؼدد ١ٝ,تي دد.لج,ٜ ٕٛشجدد ٕٛبددٔ تىبزٜددق َٓدد٘ يًٛٝثددٙٛ
لٛسٛشلِ إفب حٕ لٛت بدل ْٛتؾذ ؾـٛشلِ َ .نقستٴ َٓ٘ هت ٌ غهؾا ؾُد.
ٖ ٕ.بًد ِٗٝتهند٘ هٚ ٕٚسدٌ ؾيؼد.ؼبٛت ًُٜد ٕٛطدي.ت تشده ِٗ يٝهشدهٚت
تيٓٛتؾذ ٜٚهَٛت لهٌ َ .تسيط.بٛت هبً٘ َٔ تيٛسٌ إفب هت دٌ تيػهؾد ١يٝيشدهب
َٓٗدد .إفب هت ًددَٚ ٞددع ػدد.ٝسِٗ تٓ,دد٘ تيهددجرل ٕٚيبددٔ ت يددٚ .ت تىبددٛت تسذلتقدً.
ؾذٚ٩.ت ًب ضبٚ.ي٥.ٜ ١ش ١يٓجه ثًدٛد ٞؾدٛم تتشد.ع ت٭ ض يي دٛه إفب تلٝـ.ؿدٗ.
تيدددذ ٟندددَ ٕ.يٓ.سدددـب حٕ ت٭ ض ٜ ٫ػطٗٝددد .إ ٫ثًدددر ذبٝهددد٘ تيشدددُٚ ٤.
ٜهؿين ٖد ٤٫٪سيد ٢تنيظدؿت تيظدُص ٚتيدهٜح حْدين حتدرَه بًُٗٝد .ؾهتسدت
نٌ َُٓٗ .لطهٜكيٗ .تقَه ثًٛدٚ ٞتقض ي ٞتيٛسٌ َع حْؿ.سٚ ٞبدل َشد.َ.ت
دًق ٟإفب حٕ ػهت  ٍ٬س.ب ١ؾكٌب كبج َٔ ً٫.تيٛسٌ
ٚسددقً ٟب بدد .تيٛسددٌ قدده ت تيظددُص ٚتيددهٜح تٱَ ددً ٕ.ب َ دد.ق,ا
ؾذؿؿيين تيظُص إفب حٕ لقحتٴ ل.ييؿيدت ند ٞذبًُدين تيدهٜح ٚتٓجهْد,ٖ ٞد٤.ٶ
ضبِٚ.ي ١حٕ تكيٌ َع نٌ ذ  َٔ ٠غ ٟ .,طٛق ً.إفب ثًر قق ذبٝه٘ تيشدُ ٤.ذتت
ّٜٛ
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نريوى
ٜهتدددق٬َ ٟلشددد٘ لٗدددقٜ ٤ٚيدددألٌب ح ٚتقددد٘ تىبشدددُهٸ ٠يهجددده ٠دبٛتشلددد .لدددـب
حَ.نٓ٘ تىب ي.ه,ٜ ٠يشِ ًب ٚد٘ ح ي٘ تيؼ.لهٚ ٠حَ٘ تي .دزٚ ٠مبـٞ
" يٝي٘ ؼبقثين يٝي٘ ٜشيطٝع ؾِٗ َٜ .ظي ٌ ًب ػق  ٟيهٓت حؾـدٝت
إي ٘ٝلهٌ َ .يهٓ٘ ٝ ٜع ٚسٝقتً ٜٚذلنين ٚسٝق" ٠
ُٜٓبه ًب اهٜك٘ إفب نٌ تيٛدد ٙٛتيدا مبده لٗد .ؾيُده لد٘ َهغُد ١تي,كدٍ.
ٚتشب.,ا ٚتيًشٚ ّ.ت٭اؿد ٍ.تيـد.دـب ٚتيظد ٕ.,تىبٓيُبده ٜٔبًد ٢ػدٝـ تي,ط.يد١
يظ.سٓ ١ذبًُِٗ إفب بٌُ ٜ ٫ه.ه ٜكٝديِٗ ,ٜيشدِ ًب ٚدد ِٖٗٛنب ٝد ً.ضبٝٝدً.
ه ٕٚحٕ ًُٜشٛت تليشَ.ي٘ نأْْٗ .شُٚ ١سٌب ب.ػدؿ ١لُٓٝد .تطدٌ َدٔ بٝدٕٛ
ل ـِٗ ب ٠ .,ت٬سل طٛت٘
" تهلل ٜكؼـ بُه تيً,قت ٤يبٔ ٜ ٫ظ ه ٕٚلر" .َٓ٫
ًٜك ٞدشق ٙبً ٢نهسً ٞب تىبكٜٗ ٢طًب لإط ٠ .ط ٜ٘.تىب ي.ه َٔ ػيب
تيكٗ٠ٛ
" حٜ ٫شيطٝع تْ٫يُب .ه ٕٚتييًٜٛح لذ تب٘ٝ؟! ح ٜ ٫هف لأْين حبهف اً,د٘
تي َٞٛٝتىبكٝت؟! ٚيٝي٘ ل ق نٌ ٖذت ٜـٝـ إفب مثٔ تيظٚ ٟ.ي ٛقهٚط ً.ي" !ٞ
ٜؿهه لـع ح ٚتم بً ٢تيطٚ.ي ١تىبيشدهٚ ١ؽبدٌب حبددل ه ٤ٟنًُد.ت تًٗٝد٘
بٔ ُْبهتت " حّ تىبش.نـب" تىبطً ١بً.ْ َٔ ٘ٝؾذَ ٠ك.لً١
" سأْيكِ َٔ لٖ٬يو ذتت  ّٜٛحْ .حّ تىبش.نـب تدهه دشدق,٥. ٟد ً.هٕٚ
تييؿ.تٚ ١قق ,ٖٚت يو َٜ .يُٓ ٢تٯ ه ٕٚطهت ٙ٤لهٓٛا ت٭ ض؟!"

**
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هز ن .هتد٘ َده لد.ىبكٗ ٢نيدب سد.بٚ ١تيدهٚ٩ض َدٔ سٛيد٘ ذبٝدو
تي ,د .تت ذتتٗد .لددقت تيشد .ه ٠بًددٚ ٢دٗد٘ تأَددٌ ح ٚتقد٘ اددَ ً٬ٜٛدع تليشدد١َ.
ٚتس ٚ ١نأْ٘ ٜهتٖ .يًُده ٠ت٭ٚفب ْٗدو َشدهب ً ٚ .دهز َدٔ تسبد ٠ .ذبدت
ط ٍ٬تي  ٕٛٝتيا ت يق َٓذ أَ ا ٌٜٛتػٝرلتً ًب ب.هتت٘
َهت,ه ً.نطؿٌ حَ ّ.حّ َٛخب ١اهم تي.,ب
 ته ٌحت ٙ.تيؼٛت َهي ً.َٛبدل تشبظب تيشُٝو
ه ٌ َيًُٗ٬
 نٝـ ح قَو؟ٚت تشددُت ًب بٝٓٝدد٘ بٓٝدد ٕ.بُٝكيدد ٕ.تٛسٝدد ٕ.لددإٔ ػدد.سٜ .ُٗ,هتددقً ٟب
تي .هُْ ٠بْ ٠ .ش ٞت تقت .ٖ٤تي ّٛٝل.يذتت
 حهبٌ ٚت .ٜ ١ٜحسي.ذ ح غب ًب ْظهٖ.حيك ٢ب .,ت٘ ًٜ ٖٛٚك ٞدشق ٙبً ٢نهسٚ ٞثرل لٓد ٤.بًد ٢هبدَ ٠ٛدٔ ٜدق
ذ ٟتيُٓب ٠ .تىبٓش١ٝ
تٓ ٍٚ.تيهدٌ ت٭ ٚتم تيشُهت ٤تؼؿح ل ـٗ .نأْ٘ َٗيِ ٚقًدٸب تي,د.قٞ
لشهب ١نأْ٘ َشي ذٌ ثِ تليشِ نأْ٘ ٚهٚه
 سٓكهْٚ .ٖ٩كهحسص ب .,تت تيظهه ا ١ًٜٛدقتً ٚتىبؼد.ؾش ١طدقٜق ٠تيٛادأ ٠بًدٚ ٢سد٘
ق ٌ,حٕ ٜهَ ٞلٓؿش٘  .ز ذتى تي.,ب

**
ت ُق تييأ ه حنجه َٔ َه ٠بدٔ تىبٛبدق تلدقه ٱد.لد ١اً,د٘ يهدِٓٗ –
ٚؾٛم َق ٠تأ ه – ٙنْٛ.ت ٪ٜدًً ٕٛب ندٌ َده ٠هٖدِ إفب حٕ حتد ٙ.ه ؿدػٌب
بً ٢بٓك٘ يشًٝ,ي٘ بً ٢تيهغِ َٔ ذبكٝل َ .ح ته
" سٓٓظددده ٚتٜيدددو بًددد ٢تيدددهغِ َدددٔ ذبؿُب.تٓددد .تي قٜدددق ٠بًددد ٢حسدددًٛلٗ.
َٚـُ" ٚ .ْٗٛ
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ٜشُع َد .ت,كد ٢ؾ.يهٚتٜد ١تيدا حٖدهم ي.ٝيٝد٘ ٚحَ.ٜد٘ ًب عبيٗد .سيٓظده
ح رلتً ٚيٝهٔ َٜ .هٕٛ

**
َبٌ تسبزٕ  ٜيؼه ٙحَ ّ.حنٛتّ تيٓشخ َدٔ ٚتٜيد٘ ًب ٚتدٗد.ت تىبهي,د.ت
تىبػُددد ٠ ٛح ٚبًددد ٢ح ػدددؿ ١تيظدددٛت ع ٚحَددد ّ.تبيدددذت تت حػدددش.ب هت تيٓظددده
ٚطهٚ.تِٖ لش,ب ؿ ـ لٝع ْشخ تًو تيهٚت ١ٜإفب حٕ – ًٚب إسق ٣ضب٫ٚ.ت٘
تي٥.ٝش – ١تًكؿت إسق ٣تزبٛت٥ز تيه,رلٚ ٠تٜي٘ ٚٚؿ يًٗ .ب ػقت  ٠تيهٚتٜد.ت
تيؿدد٥.ز ٠بٓددقٖ .تػددرل نددٌ طدد ٤ٞدد ٍ٬حٜددَ ّ.ددٮت ػددٚ ٛتٜيدد٘ ٚػددٙ ٛ
ٚبٓٛتْٗٚ .تزل٘ تزبهت٥ق ٚتجمل٬ت ٚلهتَر تٱذتبٚ ١تييًؿد.ا تيجك.ؾٝد ٚ ١دٍ٬
ح ّ.ٜل قْٖ .ؿذت ْشخ تيط ١ ,ت٭ٚفب ًٚب ت٭ ّ.ٜتيا تًيًٗ,َ ٍ.ْ .ػدَ ً.دٔ تىبدٍ.
مثٓ ً.يط ١ ,دقٜق ٍ٬ ٚ .َٗٓ ٠ؾذلٚ ٠دٝز ٠ت.ي ١ٝتْٗ.يدت بدهٚض تيذلنبد ١إفب
بق ٠يػ.ت ثِ سقخ َٜ .يٛق ٘ بً ٢تيهغِ َٔ نٌ ط٤ٞ

**
سظدهت تيشد ٠ .ٝؾهَ.يٗدً .ب حاقد ١تسبدد ٠ .تيدا تؿـد ٞإفب لٝيد٘ ٚتًْٛددت
ب ٕٛٝحٌٖ تسب ٠ .لأيٛتٕ تيش.هٚ ٠تيشٝقتت بٓق تهدًِٗ َٓٗ .يٝشأيٛت بٔ ل.ل٘
ٚتهتنو تيؼ ١ٝ,سٜ َٔ ٍٛظٖ.قٚت َجًِٗ إ ٫بً ٢تيظ.ط.ت
ه ًدٛت لٝيدد٘ سدد.ب ٚ ١هدددٛت ؿدد.سهـب إذتً ؾكددق
ٚتٜي٘ َشًش ً٬تًؿزً.ْٜٝٛ

ت٫تؿدد.م سيؼددرل

**
ؾٛد ٧حٌٖ تسب ٠ .ل.زل٘ بً ٢تيظ.ط٫ ١سك٫ ً.سِ ٚتٜي٘ تيا زل ٛت لٗد.
ه ٕٚحٕ ٜهًـ حسقِٖ ْؿش٘ بٓ ٤.قهت٤تٗ .ثِ نْ.ت تىبؿ.دأ ٠حندل بٓقَ.
" حؾددين سٝدد.ت ٞلددـب ح دد ٞتيًٝ,ددق ٚحَدد ٞتي دد.دزَ ٠ظددي.ق ١إفب تْط٬قددً ١ب
س.ب تسبَ ٠.ٝظي.ق ١إفب دٌ ٜه ٟٚدقب ٚسٚ ٞدشق" ٟ
" يٝص ًب تيػق َٜ .شيشل تْ٫يُبً ٫ٚ .ب ت٭َص َٜ .شديشل تيدذنه٣
ؾُٔ ػٝـ لط.ي ١ل .ه إفب ػٝـ لط.ي ١حطق لهٚه" ٠
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 ٬حٚات تيهدد ٕٛحَـدد ٞذبيددٌ حَهٜهدد .تي ددهتم تشددؿو هَدد٤.
" َدديشُ ً
حاؿ ٍ.ؾًشطـب .,ٜٚه َٔ .,ٜه ًب هت ؾ ٚ ٚ ٛ٭هؾع حْ .مثٔ نٌ ٖذت "
" بًدد ٢تيددهغِ َددٔ حْدد٘ َدد .اتٍ ضبذدد ١تيكًددٛب تيُب٦َ.دد ١إ ٫حْددين حطدد ه
ل.يذلٌٖ ٜػز ٚدشقٜٚ ٟقْٝين َٔ ْٗ ١ٜ.بًٞٸ حٕ ححبح بٔ َؿه َٓٗ" .
غٝٸه ت٭زل ٤.يهٔ ن َِٗٓ ً٬حْ ٣ؿش٘ بً ٢تيظ.طد ١نُدٜ .هغدب
 َٜٛدً ً.ب إَبٖٗ .دد .ؾؼدد .ت تي ,دد ٠ .تىبهُبَٛدد ١تىبًكددً ٠.ب إثددهَ ٙددٔ ق,ددٌ نددٌ
 ٬يدق ٣ل ـدِٗ ه ٕٚحٕ ػبده ٩حسدقِٖ – ذبدت
َِٓٗ ػؿش ١لدٌ ني.لد ً .ندً َ.
ٚاأ ٠تيكٗه تىبًك ٢بًَ ٢بَٗٓ ِٖ ٛذ قه – ٕٚبًَٛ ٢تدٗي٘ ل ق حٕ ػد .ظبُدً.
ٜشيش ٌٝىبش٘
ػددد .ندددٌ َدددِٓٗ ُٜٓبددده إفب تٯ دددهَ ٜٔيدددذنهتً ػدددً ِٖ ٛب تىبشًشدددٌ
َي ُقتً إط  ِٖ .قب هؾي٘ شلدِ ه ٕٚحٕ ػبده ٩بًد ٢تٱؾؼد.ح بُدً .ب د.اهٙ
نٜٛ ٫ ٞتدٗ ٙٛلظهؼٝي٘ تيا حٚ .ٖٚبهؾ .ٖٛسل تىب هؾ١
ػدد .ت تسبدد ٠ .ل٦ددهتً ضبيكٓد ً .لددذٚتت حػددش.لٗ .تيٓ.اكدد ١قبددٜ .هغ,ددٛت حٕ
ٜٓطكٛت ػ .ت لدٚ .هًت ٜٓيُبده َدٔ ًُٜشد٘ ندٜٓ ٞؿذده ًب ٚدد٘ ذتى تيه.تدب
تىبيألٌب ٭ ٚتق٘ تيشُه

**
ْظ دهٴ ٚتٜيدد٘ ت٭ٚفب ٚتْط٬قٗدد .نؼددٚ .خ هؾ دد٘ يًدديؿهرل ل.ي,ددق ٤لهٚتٜيدد٘
تزبقٜق ٠ح ته حٕ ٜٓطًل َٔ تسب ٠ .ذتتٗ َٔٚ .تي ٚ ٕٛٝتيكًٛب ذتتٗ .يهٓد٘
ٚدق َ .سٝهي ٘,تههت تً يهٚتٜيد٘ تيشد.لك ١ؾيهٝدٌ ٖد ٤٫٪تي,شدطٜٓ ٤.دقؾ ٕٛ
َجً٘  .ز ذٚتتِٗ  .ز ق ِٖ ٛ,تىبٓشٛتً ١ب تيؼقٚ ٚ٭ٕ تْيُب ٙ .اد ٍ.تح
ُٜٓبه إفب َٔ مبه لِٗ لكدهف تيٓدَ.به إفب دٝؿدَٓ ١يٓدً ١ب تيٛقدت تيدذ ٟنْ.دت
ؾ ٘ٝحسقتخ تىبشًشٌ تيؼ.بق ٚطهؼ.ٝت حلط.يد٘ تيهظدـ بُد .ؾذده تيدقَ٤.
ًب بهٚقٗددً .ب تسبدد٠ .ج ؾٛدددق ْؿشدد٘ ؾذددأًٚ – ٠ب َبًُدد ١هتَشددً – ١ب اقدد.م
ضب.اد ً .ل ددق ٠حطدد.,ح سدٛٸهٖ .تيُبدد ّ٬تْٗ.يددت بًٝدد٘ ؿددهل ً.إفب حٕ ؾكددق ٚبٝدد٘
يٝشيٝكِب ضبطًُ ً.ب َشيظؿٚٚ ٢سٌب د ٍ.طدهاٜ ١ؼدًٛت َدٔ ذبكٝكد.تِٗ
إفب تيؿ.بًـب حَ ّ.ػُت حٌٖ تسب ٠ .تيؼ .خ

**
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" ن ٞت,قح ٚت ١ٜدقٜق ٠بًٝو حٕ ت,قح س ٠ .دقٜق" ٠
حدٸٌ ني.لي٘ يًهٚت ١ٜتزبقٜقَٓ ٠يُبهتً حٕ تهيب تسبَ ٠ .طً ٗٚ .تْيُبده
َؼ ١,ٝن.يا حػد.لت سد" ٠ .تسبدهتؾٝع" تدذٖب ل.سبدٚ ٠ .حًٖدٗٚ .سد ٍٚ.حٕ
ٜهيظـ ؾٗٝد .تىبزٜدق يبد .تٛقدع حْد٘ ٜده ٙيهدٔ ندٌ َدً .ب تسبد ٠ .ندٕ.
تَيقتهتً يهٚتٜي٘ تيش.لك١
تْيُبدده ٚتْيُبدده ط د ه حٕ تْ٫يُبددٜٗٓ .ظدد٘ ٚحٕ س.ٝتدد٘ تٛقؿددت ل.سدديُهت
سٝددٚ ٠.تٜيدد٘ ت٭ٚفب ًب تسبددًٚ ٠ .ب بكًدد٘ سدد,ص ْؿشدد٘ ًب لٝيدد٘ ٖذدده نددٌ
تيٛد ٙٛتيا نهٖٗ .ؾو تيظ ٟ.تىبًِٗ ًب تىبكٗ ٢ؾهده ٚتبيؼده ٚسد٘
يهٔ تزبقب سٌ لهًُ.ت٘
" إٕ

ٜأت تسبٌ سرت ٞل٘ "

**
تسب ٠ .تىبشه ١ٓٝتؿذهت ٜكُبيٗ .ييشطِ تيٓدٚ ّٛتشلدق ٤ٚتىب٬اَدـب ىبد .ل دق
َٓيؼددـ تيًٝددٌ سددـب تسددي هت تيٓددً .ب نددٌ تيٝ,ددٛت ٚهؾ ددٚ ١تسددق ٠بًددت
تيؼه .ت ٚتييشذٜهتت ٚت٫سيػ.ث.ت لٚ .ُٓٝجل غهؾي٘ َهيش ً.ٝلهت٥شٚ ١قٛه
ْ.كٚ ١لأٌَ ًب ٚت ١ٜدقٜق ٠قق لقحت حٚفب ػؿش.تٗ.ج ٌ ٚب حبدل ٙتيهه:٤ٟ
" ٚتييُٗت تيٓرلتٕ تسب ٠ .يي,قح َٔ سِ تيٓ٫ٚ .ه ٠س ٠ .دقٜق" ٠
تأَددٌ يًشُبدد.ت نًُ.تدد٘ بًدد ٢تي ٛقدد ١تيشددُهت ٤ثددِ ُْبدده بدددل تيٓ.ؾددذ ٠إفب
تيٓ .تجملَٓٓ ١ْٛيُبهتً تي  ٠ .,تيي.ي ١ٝقؼدت تيٓدً .ب بٝٓٝد٘ ؾدَ.يٮت ٚسد٘
ل.ييًَٗ ٌٝع نٌ تيؼه .ت تيا زل ٗٚ .تيا تْ,جكت َٔ نٌ َهد ٕ.سٛيد٘
ثِ تست تكذلب َٓ٘ حنجه ؾأنجه  ٚتح ٜؼهخ:
َ .ٖٝ -زٜقتً َٔ تيٓ.

َزٜقتً َٔ تيهٚح ي٫ٛهٚ ٠ت١ٜ

ثددِ تح ٜـددشو ٜٚددهقؽ ندد.جملٓ ٕٛثددِ ,ٜهدد ٞثددِ ٜـددشو ثددِ ,ٜهددٞ
َٗهق ً .هَٛب – ً.بً ٢غزت تٗ – .تشيطع حٕ تطؿ .ْ ٧تً تست تًيِٗ ث.ٝل٘
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لكد نبح...
ق ٌ,تيٓٗ:١ٜ.
ػ .تيهًب ؽبدهز ٚسدقَ ٙيد,هذلًت ًب تيكهٜد ١يٗٝدهب تزبُٝدع َدٔ سٛيد٘
ذب.ط .ً ٝيهت٥شيد٘ تيدا نْ.دت تيزتٜدق َٜٛد ً .ل دق ٜد ّٛإفب حٕ ق .لدت ًب اوبٗد.
ت٥ش ١نب  ١حَ .تيشٝق ٠ؾكدق ٖهلدت َدٔ نًٗ,د .تيدذ ٟطدؿَ ٞدٔ بًةد ١يٝؼد.ب
ل ًة  ١حهٖد ٚ !٢تح ٜيؿظدً ٢ب تيكهٜد ١سد٪تٍ مبيًدو حسدق َدٔ حًٖدٗ .تيظدذ.ب١
يً,شح بٔ إد.لي٘:
ٚ -يهٔ ح ٜٔنب ١؟!!

**
َٓذ تي,قت:١ٜ
 ٍ٬طٗ ٛؾكٌب بٳً ٬ب تىبز ب ١تيكه,ٜدَ ١دٔ تيكهٜد ١لٓد ٤.ؾهدِ نأْد٘
ؾطدده "ؾكددص" ل ددق بددق ٚؾ.ؿددت سٛيدد٘ تٱطدد.ب.ت بًدد ٢حيشددٓ ١حٖددٌ تيكهٜدد١
ٚتيكه ٣تجمل٠ ٚ.
 قددَ ٍ.هتقددب تي ُدد ٍ.إٕ تيشددٝق تيهدد,رل هبددقتٕ ل.طددْ .ؿشدد٘ سددٝأتٞيًشهٔ ًب ٖذ ٙتيشهت!!.ٜ
ٚتْيظهت تيـشه.ت س ّ.ُٖ ٍٛت٭سٍٛ
 ,ٜق ٚحٕ تسبدٛٳٍ ٜدُٖ .د ّ.قدق اد ٍ.بكًدو حٜـد ً .ح ٫ت دهف حٕ تيشدٝقتيه,رل ط,ع َٛتَٓ ً.ذ حبٛتّ؟!
ٚهبٸ تيؿزع ًب ػق طهه ١ٜتيا طٗكت ق:١ً٥.
 حتهٚ ٕٛح تيشٝق ق.هَ ١يًشهٔ ل.ٓٓٝ؟!!20

ٚي,ص تيٛدّٛٴ ٚدٙٛٳ تيٓشٚ ٤.تيهد َٔ ٍ.سٛشلٚ .تٛقـ حس ق بٔ "طدؿٌب"
تىبي ١ؾ.ذب ً.ؾُ٘ ضبًُكً ً.ب ؾهه ٠تست تيؿظً ٢ب حس٘

*
ًٚب صبًص ل ه
 ٚػٌ تي ّٛٝإفب تىبز ب ١بقه َٔ ت٭طه.ؾ تىبيأْكـب  .ٜطبي. ػشٝح؟! َٔ تيٛتدب إذتً حٕ ْذٖب يًذلسٝب لِٗٚتليًع تىبهي .ل.ق ٞتي  ٠ .,تيا ْشذٗ .ؾـٛي٘
 يهٔ  .ٜطبي .حسق حلٓد ٤.تيكد.هَـب قد٫ ٍ.لدين سد ق ٚبددل تيشد.ٝزتسبقٜق ٟيًشهت .ٜإٕ تيك.هَـب نب َٔ ِٗ ٝتشبقّ
 َٔ تشبقّ؟!تش ٍ٤.تىبهيٚ .قق حدؿً٘ ذنه تسِ ذيو تي ؿهٜت س ق ٚتيذٜٛ ٫ ٟؾه
َٓ.س ١,يٲٜك.ع ل٘ ٚد ً٘ حؿشٛن ١حَ ّ.تيٓ.ض ثِ حؿ.ف:
 ؾأ سددٌ إذتً َددٔ ٜشددأشلِ إٕ نددْٛ.ت ؼبيدد.د ٕٛإفب حٜددَ ١شدد.بق ٠إْدد٘تيٛتدب  .ٜحلًٌٝ .

*
ًٚب  ّٜٛتٍ.
تييُ ت ب .ٓٝحل.ٜ ٞسه بً ٢ؿدَ ٤ٛؼد.,ح تيهد.ا تيظدشٝح ٖٚدٜ ٛكد ٍٛ٭ّ
.ٜسه:
 ٜكٛي .ٜ ٕٛظب ١,ٝإٕ تيشت بٛتاـ لٓت هبقتٕ ل.طد .سدي ٛه َدٔ لد٬هتيػهل ١ييشهٔ ًب ٖذت تيكؼه
 ٚتح ٜؿيٌ ط .ل ٘ٝتىبؿ ُـب لهت٥شد ١تيؼد.لَ ٕٛيدذنهتً تًدو تيدد"بٛتاـ"
تي,ـ ١تيا نْ.ت تأت ٞلؼش ١,تي.,ط .إفب تىبز ب ١ييق ز ن.يػزتٍ حََ٘.
"  ٫لددق حْٗدد .ندددلت يهددٔ تيشددٓٛتت  ٫تزٜددق تزبُٝددٌ إ ٫نبددٜ ٫ً .دد .حلدد.
.ٜسه "
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ٚسٗ .لأؾه ٙ .بٔ ضبد٫ٚ.ت حّ .ٜسده ٱٜكدَ.ب طدٗٛت٘ تيدا تْطؿدأت َٓدذ
ح ّ.ٜه ٕٚس,ب ٚتؿح يق.ٜٗ

*
ٚدبُٸع حٌٖ تيكه ١ٜػػ .تً ٚن .,تً حَ ّ.تيٛ,تل ١تىبٓيُبه ٠قق ّٚتيشٝق٠
تيٛيق زل  ٕ.تزب.له ٚػؿِٗ ل.يذل.ب ؾٛم تىبزلً ٚ ١تح ٜق ٚسٛشلِ َكًقتً
ارلتٕ تيذل.ب ٚػٛت٘
  .ٜنب.ب .ٜ ١نب.ب١ب ٬ػٛت تىبهي .تيذٚ ٟقـ بً ٢ػهه ٠قهب تيٛ,تل ١تيه,رل٠
 سيؼٌ ل ق قً ٌٝتلٓ ١قهٜيٓٚ .تلٓيٓٚ .ح يٓٚ .ٚن.ه ٜك " ٍٛس ١,ٝ,قًٓ,د " .يد ٫ٛحْد٘ تٓ,ٸد٘ إفب ٚددٛه اٚديد٘ حّ ؾدٛتا لدـب
تزبُٛع ؾ.ليًع نًُيد٘ تزبقٜدق ٠إفب دْ.دب ب,د .تت ندجرل,ٜ ٠يً ٗد .ندٌ ٜدّٛ
سي ٢تْيؿخ نهط٘ لٗ.
 شلذت بً .ٓٝحٕ ْهسب لٗ .حبؿٚ ٠ٚ.حٕ ْشًةِ بًٗٝد .لد.سذلتّ تسهػدٛتبً ٢حٕ ته ٕٛتليشَ.يهِ ٚتس ٚ ١حٜقٜهِ ُْبٝؿ١
ثددِ ُْبدده لظددهٌ دد.ؾ إفب نب دد ١تىبًكددب ل.زبهلددٚ ٕ.تيددذ ٟنددٜ ٕ.كددـ
ل ٝقتً ٚق ٍ.ي٘:
 ٌٖ ؾُٗت  .ٜدهٚتليًع ل.ق ٞتيهًُٚ ١حب.ه:
  .ٜنب ١ٚح ته حٕ ٜـٝـ:
" إٕ ت٥شيو تىبكزا ٠تؼًين َٔ لـب نٌ ٖذ ٙتيهٚت٥ح "
يهٓ٘ ٚن.ي .ه٠

*
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ٚٚػًتٵ ٚػًت ٚػًت
س,كيٗ .ػدٝش.ت ت٭٫ٚه تيهتنـدـب سؿد ٠.بًد ٢اهٜدل تٱسدؿًت تزبقٜدق
تيذ ٟؾُيح ؼٝؼ ً ٍ٬ ٚ .بق ٠ح ّ.ٜيش .ٝتٗ .تيؿ ١ٖ .ل ق حٕ بْ.ت تيكه١ٜ
ت٭َهٸ ٜٔلش,ب ٚب ٠ ٛتيطهٜل ٚحٚس.ي٘  ٍ٬حبٛتّ!
ٚبٓق تقذلتلٗدَ .دٔ ذتى تزبُدع تىبذلقدب
ػٛت " نًهش.تٗ " .تىبٗقه تلذ

ؿؿدت تيشد ٠ .ٝسدهبيٗٚ .ت تؿدع

 ٜدد .يط,ٝدد ١قًددب تيشددت! تُْبددهٚت نددِ ٖدد ٞسد ٝق ٠ل ٛهتٗدد !.نأْٗددً .بَٛنب بهض ًب تىبق ١ٜٓتٖيؿٛت شل .ٜ .ط.,ب تٖيؿٛت شل.
ٚبٖ ٬ي.ف حٌٖ تيكه ١ٜنؼهت ِٗ حَ ّ.تىبطشٓ ١لْ.يُب .تيق: ٚ
 حٖٚ ٬سٗ ٬ل.يً ٞدَ .ٜ ٟ.هس .,ل.يً ٞدٟ.َٚبًددت تيشدد ٠ .ٝتؼددهخ َددٔ حبُدد.م حسظددَ .ٗ٥.ػطٝدد ١بًددٖ ٢ي.ؾدد.ت تيٓدد.ض
تيذ ٜٔتسٛت ٜؿشش ٕٛشل .اهٜك ً.عب ٛتيٛ,تل ١ل ق حٕ ن.هت تؼقَِٗ ٚسدٍٚ.
تي قٜددق َددِٓٗ ٜ٩ددٚ ١ددد٘ تيشددٝق ٠بدددل تيٓٛتؾددذ تشبًؿٝدد ١يًشدد ٠ .ٝيهددٔ هٕٚ
دددق !٣ٚؾ.يشددي٥.ه تىبه دد ٠.بًٗٝدد .سددشكت سددش.يُْ ٞبددهتتِٗ تىبٓشددًٚ ١ه ًددت
تيش ٠ .ٝبدل تيٛ,تل ١تيا ؾيشٗ .تشبقّ َٔ تيقت ٌ ٚتْيظه تيٓ.ض بً ٢تيشد.ٝز
تسبقٜددق ٟن.ىبشدد.دـب ًددـ تيكـددٜ ٕ.,يطً دد ٕٛبدددل ْ.,تدد.ت تيزٜٓدد ١تيددا
تهٔ قق تييُٗت تيش ٛل ق إفب ل.ب تيش ٠ .ٝتيذ ٟسدٓٝؿيح بدٔ تًدو تيشدٝق٠
تي ٥.ق َٔ ٠حسظ ٤.حس َِٗ٬تيزتٖٚ ١ٝتهدٸٌ تيشد٥.ل لُٓب .تد٘ تيشدٛهتٚ ٤لقييد٘
تيا ٜش ٟٚ.مثٓٗ .صبُٛع حمث ٕ.حزل.شلِ تي.,ي ١ٝنًٗ .بٓدقَ .نْ.دت دقٜدق٠
ثِ ؾيح تي.,ب تشبًؿ ٞيًشٚ ٠ .ٝتْكط ت ت٭ْؿ.ض سبُبد ً١سبُبد.تٺ ٚؾذدأً٠
ٖٴدبٵ قؿددز َددٔ تي,دد.ب نًددب ػددػرل حبذددِ تيكطددٌب تزب ٥.ددً ١ب حسددٛتغ لٝددٛت
تيكهٜدد ١لًدد ٕٛحلددٝو ٚحذْددـب َيٗددقييـب نددأذْ ٞهبدد .حّ سددٓق ٚيشدد ٕ.ػددػرل
نًش ٕ.د ١ٜ ٛتجملٓ ١ْٛتيذٜ ٫ ٟق ٌ ؾُٗٚ .سهُٖ ٣ص لـب تيٓ.ض:
 َٖ .ذت؟! تُْبهٚت إْ٘ نًب23

 ٜدد .نب.بددٚ ١تهلل عبددٔ تيهدد٬ب ٖ ٫ددذت "تىبي ٓطددز" قددهب تيشدد٠ .ٝتي١ َ٬
ت ؾٛقٗد .تيشدٝق٠
ٚل ق تيهًب لًشُب.ت حاًدت سد.م لٝـد ٤.زلٓٝد ١هبًد ٵ
بٛتاـ تيا نْ.ت تظدق تيهًدب إيٗٝد .لشًشدًَ ١ذٖٸ,د,ٖٚ ١ٸدت ٜد.ح ُٖدص
دقٜق:
 إذتً ؾٗذ ٖٞ ٙتيشت!!  .ٜيًهٚب!!١ٚػهخ س ق ٚتي ؿهٜت:
 ٌٖ ٖذ ٖٞ ٙتيشت تيا ؾـدشيُ .ْٛل.سبدقٜح بٓٗد.؟! ٜد .يًػ,د !٤.إْٗد.تَهحَ ٠جٌ حَٞ
ٚػهخ تىبهي .تيذ ٟن ٛٗ,َ ٕ.تً قبظٗق تيشٝك ٕ.تي :١ٜ .
 ت هض ٚ .ٜيق ت هض َجٌ حَو  .ٜتلٔ تيد ؟!ٚتليًدددع لددد.ق ٞتي ,ددد ٠ .لُٓٝد د .نْ.دددت تيشدددٝق ٠تدددق ٌ قؼدددهَٖ .شدددٛ,ق١
ل.يهًب تيذ ٟلقت نأْ٘ ٜقشل .بً ٢تيطهٜل

*
تيشددٝق ٠يزَددت قؼددهٖ .تؾـدد ١تسدديك ٍ.,حَ ٟددٔ تيٛؾددٛه تىبهس,ددَٚ ١ددٔ
ٚدٗ ٤.تيكه ١ٜؾًِ ٜهٖ .حسق ل ق ه ٛشل .إيٚ ٘ٝح سًتٵ َشيهقَ .ٗٝي٬اد٬ع
بً ٢ط ٕٚ٪تىبز ب ١تىبذلتَٚ ١ٝإهت تٗ .يهٔٸ ْيؿَ ً.دٔ ح ٖ .,د .نْ.دت تيطدٜ.ه
بدل ٖ,ٸ.ت َٔ ثهثه ٠قَٗ .تيذ ٜٔنْٛ.ت مبده ٕٚل.يكهٜد ١حٜ ٚكؼدق .ْٗٚيػدهض
َ.
 تيشٝق ٠سز١ٜٓٚتْيؿـت قًٛب تيٓ.ض ًب تيكه ١ٜشلذت تيٓ,أ
 إٕ نً .ٗ,تىبقيٌ َهٜوٚبًت حػٛتت تييطٛع ٚتييدلع ًب تيكه:١ٜ
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 يددقَ .ٜٓددٔ تيهدد٬ب َددٜ .هؿددَ ٞقٜٓددَ ١ددٔ تيشددٝقتت ؾًدديهذل ٚتسددقتًَٓٗ " .س ٍ٬ا" ٍ٫
ٚحتت تييٛؿٝش.ت يبٔ بهؾٛت ت٭َه لظهٌ حؾـٌ:
 ٜدد .نب.بددٖ ١ددذت تيهًددب يددٝص نً,د ً.ب.هٜد ً.إْدد٘ نًدبٷ نً دبٷَشقٚه
 تكؼق َشي ٛه ْ ِ ْ ِ ٖذت ٖٚ ٛقق لٓت ٖدذت تيكؼده ؼٝؼد ً.ييدأت ٞلهًٗ,د.إي ٘ٝيً ٬ز ًب تشلٛت ٤تيُٓبٝـ يًكه١ٜ

*
 ٚتح حٌٖ تيكه ١ٜتيطٜ ٕٛ,ٝيكؼق ٕٚتيش٪تٍ بٔ ػش ١تيهًب تيا غقت
طػًِٗ تيظ.غٌ
 اُ .ٜ .ٓٝٓ٦حّ ٚيٝق نٝـ س ٍ.تيهًب؟! تىبشهـب َ .اتٍ َهٜـً. َ ٖٛ .َٚهؿ٘ ل.ييشقٜق؟! إْ٘ سز ٜٔإْ٘ ,ٜٓ ٫ح ن.يه٬ب ت٭ هٚ ٣ته.ه تيقَٛع تؿده َدٔبٖٚ ٘ٝٓٝذت َ .ػب ٌ تيشٝق ٠بؼٚ ١ٝ,قًك١
ٚغددددهم تيٓدددد.ض ًب سدددددزٕ تيهًددددب ت٭ دددددهض ًٚب تيدددديؿهرل لطهٜكددددد١
يًُش.بق٠
 ىب.ذت  ٫تـ ٘ تيشٝق ٠يٚ ١ًٝتسدق ٠لدـب ن٬لٓد.؟! يدٔ ٜطًدع تيؼد.,ح إ٫ٜ ٖٛٚزح لق َٔ ً٫حٕ ,ٜٓح
  .ٜصبٓ ٕٛسٝذٔ دٓٚ ْ٘ٛمبٛت ب َٔ ً.,ن٬لٓ .تسبُك٤. ْ ِ ْ ِ ٖذت تيهًب تزلد٘ نًدب ٚيهٓد٘ حطدق يطؿد ً ٚ .قةد ًَ ١دَٖٔ.,ر تلٓ ١تيظٝخ .ٜسـب
ٚغُز تىبيشقخ ل  ٘ٓٝتىبذلًَٖ ١شيؿزتً ؾهس ٕ.تيذ ٟنَٓ ٕ.ذ ح ّ.ٜؼبدٛ
ٜٚق ٚسٖ.,َ ٍٛر ا ١ٜٓلٓ.ت تيكه١ٜ
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 تسبٌ ًٖ ٛب حٕ تأت ٞي٘ قبٔ ؽبهد٘ َٔ سزْ٘  ًُ٘ ٜٚتيٓ.,ح تكؼق حٕ دبًب ي٘ َٗهدً.؟!تيكه١ٜ

َٚ -ددٔ حٜددٔ يٓدد .لدد.ىبٗهدـب ًب ٖددذ ٙت٭ ض تيكؿددهت٤؟! حقؼددق حسددق حلٓدد٤.

*
ٚتْيظددده ددددل ٖدددذت تسبدددٌ ن.يكُدددٌ ًب ٚ٩ض ت٭٫ٚه ًب َق سددد ١تيكهٜددد١
تيط ١ٝٓٝسي ٢تشًًت قًُ َٔ ١تشبدل إفب حض تيشٝق ٠بدل حض حسق قٸتَٗ.
لقت بًٚ ٢دٗٗ .ت .ٗ,ْ٫ل.يؿهه:٠
 ٌٖ ت هف حسقتً مبهٓ٘ حٕ ٜش ق "لٛل "ٞسٝ,يب  ًُ٘ ٜٚتيٓ.,ح؟! ٚنب ت ٫ت.,ى تشبد.هّ تيدذٜ ٟهدٔ ٜيٛقدع ٖدذت تيشد٪تٍ بٓدقَ .قدقّ
تيؿهه ٠يًشٝق ٠بً ٢حْٗ َٔ .لٓ.ت حؾهٙ .
  ٫حبهف  .ٜسٝقت ٞيهْٓٓ .شيطٝع حٕ ْ ًٔ حْٓ .حب.د ١إفب طدهؽنٗذت ٚسٝأت َٔ .ٓٝػبق ْؿش٘ ق.ه تً بًٖ ٢ذت تي ٌُ
ٚبًدد ٢تيدهغِ َددٔ تسدديَ .ٗ٥.ٝددٔ بددقّ دٖ.زٜدد. ١هَٗدد .ٱسـدد .تيظددهؽ
تىبٓ.سب ؾكق ق.يت حبُ.س:١
 -إذٕ ؾًي ًٔ تشبدل ًب تيكه ١ٜؾ ٛتً

*
نْ.ت يًهدل حذ ب٘ ت٭ طٛ,ا ١ٝتيا حَشهت لأبٓ.م تزبُٝع
 َ.ذت؟!! تهٜق حسقْ .ن ًِ ٜ ٞنً .ٗ,تيٓ.,ح؟!ٚتٖيزت تيهٚ٩ض ٖ.ا:١٥
 "ل ه أَ"! َ .حنبًين ٚحْ .حْ,ح حَ ّ.نًب ح هض!!ٚسقى

 -حْددت ٜدد .نبٝددٌ ْدد.ل ٷح ْدد.لح ؾًُدد.ذت  ٫تٓدد,ح ٖٓدد.ى لددق ًَ ٫ددٔ حٕ تٓدد,ح

ٚتْؿذه تسب.ؿه ٕٚؿ.سهـب

*
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َٚـ ٕ.َٜٛ ٢ػ .نٌ حٌٖ تيكه٬ ١ٜشلُٜ .يذٓ,د ٕٛسيد ٢ت٫قدذلتب َدٔ
س ٛتيكؼه ٛؾ َٔ ً.تييِٗ تيا مبهٔ حٕ تٛدٸ٘ إيٚ ِٗٝث .غـب تيشدٝق٠
تيا ن.ه ؽبٝب حًَٗ .تزبقٜق ًب طؿ ٤.نً.ٗ,
 -ح ربدلِٖ ح .ٜٗتيػيب حْين سأهؾع ىبٔ  ٌُ ٜبٓق ٟحدهتً  ٫ؼبًِ ل٘؟!

*
ٚتْيظدده تشبدددل تزبقٜددق ًب تيكهٜدد ١ؾهتسددت تي ,دد .تت تًددـب حَدد ّ.اٛلدد١
تٱغهت ٤تزبقٜق
 ح ذبقه ت٭ده؟! ٜكٛيد ٕٛإْٗد .سديقؾع ًب تيظدٗه ىبدٔ ُ ٜدٌ بٓدقَٖ .دٜ .شد ٟٚ.ضبؼدٍٛب ّ.ن َٔ ٌَ.ت٭ ض
 ٚسيزٚد٘ ل.يؿي ٠.تيا ٜهٜق لٌ إْٗ .سي,ين ي٘ قؼهتً َجٌ قؼهٖ. َٚدد .س.ديدد٘ يًكؼدده إذت نْ.ددت سدديأ ذٗ َ ٙدد .إفب إفب إفب تًددوتي٬,ه تيٝ ,ق ٠تيا حتت َٓٗ .ي.ٖٓ ٌُ ٝى ٚػبُع حنقتض تيذٖب؟!
 ٚتح تي قٜق َِٓٗ ,ًٜش ٕٛتيُب ّ٬يٝيذٗٛت إفب قؼه تيشٝق٠
 د٦ت  .ٜسٝقت ٞخبؼٛؾ تيٓ,أ حقؼق خبؼٛؾ تيَٛبٝؿ١ٚلَ.ي .ض هت تيشٝقَ ٠ظٝش ١لُٓبهٖ .بٔ تيهدٌ تىبيؿؼق بهق ٚ ً.ت٥ش١
حط هتٗ .ل.يػجٕ.ٝ
 سشٓ ً.سشٓ ً.ح ْ .َ .تشيطٝع حٕ تؿ ٌٚطد ه تيهدددٌ ل ٫.ت,دد.ى َدد .تيددذ ٟتهٜددق تيشددٝق ٠حٕ ٜؿ ًدد٘؟! ٖٚددز حسدد٘
لٖ٬,دددٚ ١تطًدددع إفب تشبددد.هّ تيدددذ ٟتؾكددد٘ إفب هت دددٌ تيكؼددده ؾشدددٖ ٍٚ.دددذت
َش.بقت٘:
 تكؼدددق تيشدددٝق ٠ح ْددد .نٝدددـ سد ديٴؿهح تيهًدددب ٚنٝدددـ سدددي ًُ٘تيٓ.,ح تهٜق تيشٝق ٠حٕ تيأنق حْو ق.ه بًٖ ٢ذت
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ؾهتح تيهدٌ تىبشهـب ٜكؿز ٜٚقً ٚب َهٚ ْ٘.قق حثكً٘ تسبهز ٚتشبذٌ
ثِ ٚل ق حٕ ٫سِب لهٚه تيشٝق. ٚ ٠هَٗد .تح ؼبد ٍٚ.تيٓ,د.ح ٖٚدٜ ٛػدو لؼدهٙ
بٔ تي  ٕٛٝتىبيطً  ١إي٘ٝ
 ٳبٛٵ ٳبٛٵؾهؾ ت تيشٝقٜ ٠قَٖ .ظرل ٠يًه.هّ:
 ٜهؿٜ ٞهؿٖ ٞذتتي٬,ه!!٠

ذ .ٖٓ َٔ ٙح ٜق يٛ,ل ٞحٕ ٜدي ًِ تيٓ,د.ح ٫

ٚن ٕ.دٌٷ ل ه
 ٳبٛٵٚقؿز
 ٳبٛٵٚهت سْ ٍٛؿش٘ لشهب ١ن.جملًٓٚ ٕٛب ضبٚ.ي ١ييً٬ب ل٬ه ٠س.لك٘ تيا
ػ .ت بً ٢نٌ يش ٕ.تح ٜهؾع ػٛت٘ ,ٜٓٚح ل ؼ ١ٝ,حدؿًت تيشٝق٠
 ؾًٝههز سرلبب لٛلٜٚ ٞكيً٘ ٛؾً.سي ٢تيٓش ٤.ح هٕ دبهٜب سُبٗٔ َع تيشدٝقٚ ٠نًٗ,د .يًشؼد ٍٛبًد ٢تًدو
تيَٛبٝؿ ١تيا سيٓكًٗٔ َٔ س ٍ.إفب سٍ.
 ٳبٛٵ ٳبٛٵ ٳبٛٵ ٳبٛٵ ٳبٛٵ ٳبٛٵ ٳبٛٵتسددت تٓدد,ح نأْٗدد .تٓدد.ه ٟح٫ٚهٖدد .تيقتطددهً ٜٔب حاقدد ١تيكهٜددٚ ١قؿددزت
تيشٝقٚ ٠قق حغًكت حذْ .ٗٝلٝق.ٜٗ
 ٖذت نجرل سيؿذه حس ٞت هد ٞت هدٞٚحتت تَهح ٠ح ه ٣قب٬ٖ٪ت نْ.ت ت يكق لأْٗ ٫ .تٴهؾو:
 حسيطٝع إ ؿ.ب٘ َع تلٓا ٚسٝه ٕٛح  ً.شلٚ .حَْ .شي ق٠ ٬ؾقؾ ٗ .تشب.هّ:
ٚتهههت قًً ٝ
 ىب.ذت ػُتِّ؟! قٛي ٞيًشٝق .َ ٠مبهٓو ؾ ً٘28

 حَْ .شي ق ٠حٕ حي ك٘ َجٌ حَ٘ ْ ِ سأُْشٖ ٞذت تىبشهـب حْ٘ ٜيِٝٚؾِٗ تشب.هّ ُْبه ٠تيشٝق ٠تيا تهه ت  ٍ٬تيَٛٝـب تىب.ؿٝـب بظدهتت
تىبهتت ؾقب .ت٭ّ تيه ّٚ٩إفب تشبهٚز

*
ت ددق ٖددذ ٙتيزٜدد .تت إفب قؼدده تيشددٝق ٠سدده ١ٜلددٌ ػدد .تيٓدد.ض ٜأتْٛدد٘
نب.بد.ت ًب ٚؿددح تيٓٗددٖٚ .د ٞتددههٸِٖ ٚتسددقتً ٚتسدقتً دد,٥.ـب ٚػددٚ .ت ق,ددٌ
تيددذٖ.ب إيٗٝددٜ .يددق لَ ٕٛطدد ً٫ٛبًدد ٢تيٓ,دد.ح تيددذ,ٜٓ ٟػدد ٞحٕ ٜي ًُدد٘ تيهًددب
تيؼددَ.ت لددٌ ٚػددٚ .ت ؽبذلبدد ٕٛحْٛتبد ً.دقٜددقَ ٠ددٔ تيٓ,دد.ح ٚحْػَ.دٚ ً.إٜك.بدد.ت
دقٜق ٠ي٘ ربطه  .ً َٜٛل ٍ.,حؾؼح تيه٬ب
سي ٢تىبهي .ات قؼه تيشٝق٠
" إذت نْ.ت ٖذ ٖٞ ٙتيطهٜك ١تيٛسٝق ٠يهٜ٩يٗ .ؾًُ.ذت  ٫؟!"
ٚق.لًٗ .يًُه ٠ت٭ٚفب َٓذ حتت إفب تيكهٚ ١ٜدٗ ً .يٛد٘
 تزلش ٞي .ٜ ٞسٝقت ٞحٕ ح سب لو ٚحٕ حب,ٸهٚلق َٔ ً٫حٕ ,ٜيًع تي  ٠ .,ن .هت٘ هؾ يٗ .تيشٝق ٠لٓؿشٗ .إفب لطٓ٘ ٖٞٚ
تكَ ٍٛيذَه:٠
 ح ْ .َ .بٓقى هٖ ٕٚذ ٙتىبكقَ.ت تيشهٝؿ١ط ه تىبهي .ل.ٱٖ ١ْ.يهٓ٘ نٜ ٕ.هٜق تي,ك ٤.٭اٚ ٍٛقت يبهدٔ حَدّ.
ٖددذت تزبشددق تىبذلت دد ٞؾددٛم تيههسدد ٞتيددٛثرل ٚحَدد ّ.تًددو تيشددٝك ٕ.تيٝ,ـدد٤.
تي,ـ ١ؾهتح ٜق ٚسٛشل .س.لَ ً.ٝكًقتً اهٜك ١تيه٬ب ًب سلظُيٗٚ .ضبً٫ٚ.
تسذلتم تيُٓبه إفب ذتى تيُب ّ٬تىبهي ٧,هت ٌ تييٓد ٠ ٛتيكؼدرلٚ ٠نػدرل ٙدهز
َطهٚهتً

*
حنجدده تيكؼددؽ إثدد ٠ .يٮقٜٚ.ددٌ نْ.ددت قؼدد ١حلدد.ٜ ٞسدده تيددذ ٟددهز َددٔ
تيكؼه ضبطُ ً.لش,ب تيـهب تيذ.ْ ٟي٘ َٔ د ٍ.تيشٝق٠
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 ٜكٛي ٕٛإٕ تيهًب تيؼػرل تيذٜ ٟظدٗق حٜدَ ً.دٔ تىبكد.ل٬ت َدٔ ق,دٌه ددٌ ؾذددأ ٠إفب تيك.بدد ١تيددا ندد ٕ.حلدد.ٜ ٛسدده ٜٴ,ددق ٟلهتبيدد٘ ؾٗٝدد .ؾكؿددز بًدد٢
تيهدٌ َب ً.ْ.حْ٘ نًب دقٜق ٜهٜق حٕ .ٜٓؾش٘ بٓق تيشٝق٠
 ٖذت ن ّ٬سهٝـ حتُبٔ نًٚ ً.,ه .ً ٜق.ه تً بً ٢ذبطد ِٝحلد.ٜ ٞسدهلٗذت تيظهٌ؟!
 تسبكٝكدد ١حٕ حلدد.ٜ .سدده تْددقَر ًب ه ٚتيهًددب سيدد ٢قؿددز بًدد ٢سدد.قٞتيشٝق ٚ ٠تح  ٜـٗ.
  .ٜنب.ب ١يٝت تىبشأيَ ١بًت بـ ً.يًش.قـب! ٜكٛي ٕٛحْ٘ قؿز لهَ.دٌدشددق ٙؾددٛم تيشددٝق ٚ ٠تح  ًٜددل ٚدٗٗددٚ .بٓكٗدد .ؾ.سدديشل َدد.ْ .يدد٘ َددٔ ؿددهب
َدلح
حَ .تسبكٝك ١ؾ ًِ  ٜهؾٗد .حسدق ٭ٕ دد ٍ.تيشدٝق ٠اددهٚت ندٌ َدٔ سدٍٚ.
ت٫سيؿشدددٚ .ندددذيو حلددد.ٜ ٛسددده تيدددذ ٟندددٜ ٕ.يش.طددد ٢لؼدددُي٘ تىبزٜدددق َدددٔ
تيـهب

*
تيؼٛت تىب  .ض تيٛسٝق يهٌ َ .ن ٕ.ؼبقخ ن ٕ.ػٛت لهٖ:ّٛ
  .ٜنب.ب ١ح ٫تشيشٕٛ؟! حيٝص ب .َ ً.,ٝتؿ ًٕٛ؟!ٚتْؿذه تيشً ٕٛ َ.ب ٚدٗ٘:
 ػهت ت هف تي ٝب  .ٜتلٔ تىبهتلع؟! ٌٖ ت يكق حْو ػهت َٔ "ت٭ٚتهّ" لذٖ.لو ح ً.َ.ٜإفب َق س ١تىبق١ٜٓ؟! ح ٚي ٌ حَو تي  ٛت ٤بًُيو ت٭ػ ٍٛؾذ٦ت ت ًُٓ .إ!.ٖ.ٜٚتْكـٸٛت بً ٘ٝقبه.يب بذزِٖ بٔ حٕ ٜيذدٚ.اٚت َد .ليدٛت إيٝد٘ يرلَدٛت لد٘
ًب "َك "١ٜ.,حلد ٞسدً ِٝحنددل "َكٜ.,دً "١ب تيكهٜدَٗ ١دقه ٜٔإٕ سد ٍٚ.تشبدهٚز
َٓٗ .حٕ  ٜيؼهً ٙٚب "اؿةٝٸ "١كبٓ ٘ سي َٔ ٢تييٓؿص

*
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ٚتيٛسٝق َٔ تيكه ١ٜتيذٜ ٟك.لٌ تيشٝق ٠ند ٕ.نب د ١تزبهلد ٫ ٕ.٭ْد٘
ٜهغب ًب َك.لًيٗٚ .يهٔ ٭ْ٘ نٜ ٕ.ٴطهه بٔ تيٛ,تلد ١طده ادههً ٠ب ندٌ
َه ٠تٓيظه ت٥شْ ١يْ.ي٘ إفب حْٛف تسبهتض ٚتشبقّ!
نٌ حٌٖ تيكه ١ٜنْٛ.ت  ٜهؾ ٕٛنب  ١تزبهل َ ٕ.هؾد ١دٝدق ٠يهدٔ بدٔ
لٴ ددق ؾذُ دد ١تزبهلدد ٫ ٕ.مبهددٔ حٕ ٜيٛتدددق َددع ح ٟطددهؽ ل دده ًب َهددٕ.
َػًدل سهػد ً .بًدد ٢سٝد ٠.ذيدو تٯ دده! ٚسيد ٢ت٭َد.نٔ تىبهظددٛؾ ١تيدا ٜشددهح
ؾٗٝدد .تشلددٛتٚ ٤مبددهح ػبددب حٕ ت,كدد. ٢يٝدد ١سٛيدد٘ ىبشدد.ؾ ١حَيدد .بقٜددق ٠ندد٫ ٞ
ؽبيٓل َٔ ٜكذلب َٔ تسبقٚه تشبطه ٠يهت٥شي٘!!  .َٚاتيت ْشد ٤.تيكهٜد ١تيًدٛتتٞ
سـددهٕ ٫ٚهتدد٘ ٜيددذنهٕ ذتى تيٝدد ّٛؾُدد .حٕ حاددٌ لهحسدد٘ بًدد ٢تيددقْ .ٝسيدد٢
غطدددت تىبٛددددٛهتت حْدددٛؾٗٔ قهؾد دٚ ً.تسل٦دددزتاتً َدددٔ ت٥شددد ١ؽبددددلٕ َجًدددًٗ .ب
س.ٝتٗٔ ثِ قؿدزٕ د .ز تيػهؾد ١يدٝذلنٔ ؾٛاٜد ١حَد٘ تىبشدهٚ ١ٓٝسٝدقَ ٠دع
لٚ .َٗ٫ػهتخ ٚيقٖ .تشبْ.ل
هبٗ.

 ق.يددت اٚدددا إٕ ؾٛاٜددٚ ١يددقت تلٓٗدد .تىبشددخ ٖددذت َددٔ حَ ٗ٥.ددَ ٫ .ددٔ .ٜ -يطٝـ  .ٜيطٝـ

 َ .تيذ ٟتكٛي .ٜ ْ٘ٛنب.ب١؟! ٌٖ تًق تىبهح َٔ ٠حَ .ٗ٥.؟! تسبكٝكدٖ ١دٞحْٗ .تٛسٸُت بً ٢ت٥ش ١هب .حل ٞن ٌَ.تيذ ٟؾطص َك.لٌ هت ِٖ َٚبٌ ٖٓ.ى
ح ً.َ.ٜا ١ًٜٛق ٌ,حٕ ػبه ت٭٫ٚه لك ٙ.ٜ.ل ٝقتً!!
ٚن.هت حّ نب د ١تكيدٌ ٚيدقَٖ .دهتت ٖٚد ٞذبد ٍٚ.إاتيد ١ت٥شيد٘ تيك.تًد١
ؾكق غُهت٘ ل.ىبًح َهتت َٚهتت سي ٢ند.ه دًدقٜٓ ٙشدًخ بدٔ بُبُد٘ ٚغشدًي٘
ل.ىبدٚ ٤.تيؼدد.لٚ ٕٛقبد ٤.تيزٖدده ٚحٚػددت تيدقٚٸتز طددٜ.ح بًدد ٢بدق ٠قددٛت ٜه بطدده
طدديٗ .ؾٛقدد٘ ه ٕٚدددقٚ ٣ٚندد.ه تيكددهف َددٔ ت٥شيدد٘ ٜددقؾ َٗ .ددهتت يهَٝدد٘
ل ٝقتً يهٔ ت٭ََ ١َٛبًت تز ٜٔشل .ت٭ٌَ
حَ .حل ٛنب  ١ؾكق ٖذه تيٝ,دت ثدِ ٖذده تيكهٜد ١تيدا
 ٜهف حسق بٓ٘ ط .ً ٦ٝل ق تهن٘ شل.
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 ٜدق إيٗٝدٚ .

ل ق حقٌ َٔ بَ.ـب َ.تت حّ نب  ١ت يٓ.قَ ً.يأثه ٠لهت٥شد ١تلٓٗد .تيدذَ ٟبدٌ
ٚسٝقتً
ن ٕ.حٌٖ تيكهٜ ١ٜظؿك ٕٛبً ٢اؿٛيي٘ ٚؽبظ ٕٛت٥شيد٘ ؾهتسدٛت ٜهَدٕٛ
ي٘ ل.يط  َٔ ّ.ل ٝدق حٜ ٚػدَ.ه ٕٚلد٫.قذلتب َٓد٘ ٱي.,سد٘ قط دَ ١دٔ َ٬لشدِٗ
تيا تسيػٓٛت بٓٗ .طهٍب حٕ ٜ ٫ط ٍٛتقذلتلِٗ َٓ٘ َق ٠تزٜق بً ٢تيزَٔ تيدذٟ
ٜشيط ٕٛ ٝقطع حْؿ.سِٗ ٬ي٘
ٖٚهذت تح نب ٜ ١هدل ًب تيكهٜد ١يٓٝدً ّ.ب حاقيٗدًٚ .ب سُب٥.هٖد .ل دق
حٕ د ٌ تٱُٖ ٍ.لٝت ٚتيق ٜ٘هلَ ١يقتب ١ٝبً ٢تيهغِ َٔ تسي ٤.ٝحٌٖ تيكه١ٜ
يب .نٜ ٕ.ش ٘,,سبٛٝتْ.تِٗ َٔ تؿطهتب َٚهض َٚبًت ت٥شيد٘ تهددل َ د٘
 ً.َٜٛل ق ّٜٛ
ٚتىبؼ ١,ٝتيهدل ٣نْ.ت تكع ؾٛم ٚ٩ض حٌٖ تيكهٜد ١بٓدقَٜ .كده نب د١
ت٫سيشُ .َٚ ّ.نٜٛٗ ٕ.ٸٕ بً ِٗٝحثهٖ ٖٛ .حْ٘ ٜهٔ ٜشيشِ سَ ٣ٛه ٠حٚ
َددهتـب ًب تي دد ّ.ه ٕٚسدد.لل إْددذت ! ؾؿذددأ ٠نددْٛ.ت ٜهْٚدد٘ ٖٚددٜٓ ٛددزٍ تيددق د.ت
تسبذهٜدد ١تىبؿـدد ١ٝإفب تىبطددخ تيددقت٥ه ٟتيهدد,رل لهَ.ددٌ ث.ٝلدد٘ تىبٗذل٥دد ١تلُٸًدد١
لظي ٢حْٛتع ت٭ٚس.خ ٚتيهٚت٥ح ي,ٝك ٢بق ٠هق٥.ل ٜ ٖٛٚـهب لٝق ٜ٘سدطح تىبد٤.
تلُٸٌ قبهيًـ تيٓؿ.ٜ.ت ٚتيطش.يب لش .ه ٠ل.ه ١ٜثِ يٝههز ٚقدق تدهى تىبطدخ
غددرل ػدد.حل يشددك ١ٜ.تىبٛتطدد ٞي ددق ٠حٜدد ّ.ؼٛػ د ً.إذت قدد ّ.ل.سدديشُٖ َ٘.ددذت
ػٝؿ !ً.يب .ندٜ ٕ.دقؾع حٖدٌ تيكهٜد ١تىبشد.نـب إفب سٳدٛم َٛتطد ِٗٝعبد ٛتي٦,ده
تىبهؼدددؽ يظدددهب تٯهَدددٝـب نددد ٫ ٞكبدددٛت تىبٛتطددد ٞبطظد دٖٚ ً.ددد ٞتدددهؾو
ت٫قذلتب َٔ تىب ٙ.ٝتٯسٓٚ ١نٜ ٫ ٞيًٛخ سًٝب ت٭غٜٓٚ ّ.ػدق ٚغدرل ػد.حل إ٫
يًهَٞ

*
نب دد ١تزبهلدد ٕ.قدده حٕ ٜك.لددٌ تيشددٝق ٠لددأ ٟمثددٔ!  ٫يشدد,ب ؾكددٌب ٭ٕ
تزبُٝع ق.لًٜ ٖٛٚ .ٖٛهٜق حٕ ٜه .َ ٣حٚت  .َٚؾ.ؿت حس.هٜجِٗ ل٘ بٔ تتش.ع
تيكؼه ٚبٔ حث.ث٘ تيؿ .ه ٚبٔ ذتى تيًشِ تي  ٟ .تيذ ٟس ٍ.ي٘ ي د.ب تيهددٍ.
بٓق نٌ سقٜح
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َٚع ٍٖٛ,ب تيً ٌٝتشًٌ نب د ١إفب سقٜكد ١تيكؼده بددل سد .ٖ ٛتسبقٜدقٟ
ن ٕ.تىبه.ٖ ٕ.هَٚ ً.٥ؿ ُ ً.لهاٛل ١تيٓ.,ت.ت تىبشك ١ٝسقٜجٚ ً.تدذنه َد.ْ .يد٘
حل.ٜ ٛسه َٔ ؿهب  .ً َٜٛؾقم قًٛ ٘,ؾ ً .يهٓ٘ اهه َٔ حس٘ ت٥ش ١ؾهه٠
تشلددهب ٚتدبدد٘ عبدد ٛلدد.ب دددْ.يب ًب تيكؼدده ؾٛدددقَ ٙؿيٛس د ً.ندد ٕ.ؿدد٤ٛ
تيهٗهل ٤.تيا ت هؾٗ .تيكه ١ٜإ ٫لش,ب َٛيةق ٠تيكؼه مبٮ تيقت ٌ لد.٭يٛتٕ
تيزتٖ ١ٝؾيكقّ بدل تي,د.ب حبدذ ٛؾد ًَ .دٔ حٕ ٜظد ه لد٘ تشبدقّ ق,دٌ تيشدٝق٠
ْ.سدد ً.ٝت٥شيدد٘ تيددا سدد,كي٘ إفب نددٌ تيػددهف ٚتشددًًت بدددل ت٭لددٛتب تىبٛػددق!٠
يهٔ ٚيًشِب سؼٌ َ .ح تهٚ ٙحنجه
ؾكق نْ.ت تيشٝق ٠دبًص ًب تيؼ.ي ٕٛتيؿ ٙ .سـب تشًًت تيهت٥ش ١إيٗٝد.
 ٚتح تيؿزع ٜيـدهِ ًب قًٗ,دَ .دع تاهٜد.ه تيهت٥شدٚ ١ذبٛشلد .إفب س,دٌ دْ.ل سدٍٛ
بٓكٗدد .ؾشًُددت نًٗ,دد .تىبددقيٌ ٚسٚ.يددت تيددهنو ٖ .لددً ١ب ح ٟتدبدد ٙ.ه ٕٚحٕ
تدده ٣حََٗ.ددٖ .ددقؾ ً.سدد ٣ٛتشلددهب َددٔ طدد,ح ت ددهف َؼددق  ٙؾ.دبٗددت ٚهٕٚ
ربطددٌٝب عبدد ٛنب ددٖٚ ١دد ٞتشددُع نألبددَ .ددٔ بدد .ل دده حػددٛتت تشبددقّ
تىبيددقتؾ ـب ٖهلدد ًَ .ددٔ سٛشلددٚ .تْكدد,و قًددب نب دد ١تيددذ ٟح ٣تيشددٝق ٠تيذدد٘
ن.جملٓ ١ْٛعب ٙٛثِ تشكٌب قه َ٘ٓ ً.,ٜيٝكؿز تيهًب َدٔ ٜدقٜٚ .ٜٗؼدرل حَدّ.
نب .,َ ١طهٚ ٠ىبح نب ٚ ١نأْ٘ ًب سًِ تي قٜق َٔ ت٭دش.ه تيا نْ.ت
تذلتنو ًب تيكؼه ٚتٛقع حٕ تٗ .نبد٘ نًدٗ .ييُٝيد٘ طده َٝيد ١ؾًدِ ٜيُ.يدو
تْؿذدد .تشبددٛف ًب لطٓدد٘ ٚػددهخ ندد.جملٓ ٕٛضبدد ٫ً ٚ.تيذلتدددع ٖهلدد ً .يٝي جدده
ٜٚشددكٌب بًدد ٢قؿددٚ ٙ.يٝكؿددز تيهًددب ؾٛقدد٘ ٖٚددٜٓ ٛدد,ح ل ؼدد١ٝ,ٺ ْ.,سدد٘ تيهقٝددل
تيًطٝـ

*
 تؼددٚ ٛت ٜدد .نب.بدد ١يكددق حَددهت تيشددٝق ٠لؿدديح نددٌ حلددٛتب تيكؼددهْٛٚتؾذٚ ٙلإ هتز ن ٌَ.حث.ث٘ ييُٓبٝؿ٘ لأسشٔ تىبُٓبؿ.ت ت٭دٓ١ٝ,
ٚؿشو تزبُٝع لك ٠ٛن.هت تهه ٟب,ق تيؼ ٛ,بً ٢قؿٙ.
 ن,ٜٓ ٕ.ػ ٞبً ٢تيشٝق ٠حٕ تكيٌ ذتى تزبهل ٕ.دزت ٤ؾ ًي٘ تًو!!.َ -ذت تكٍٛ؟! تكيً٘؟!! حْت

ت هف ط ً.٦ٝإذتً!!
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ٚػُت تزبُٝع لْ.يُب .حٕ  ٜهؾٛت دزت ٤نب  ١تيذ ٟسٝهً.ُٝ ٚ ٕٛ
 َ .إٕ اًع تيؿذه ٚتْؿـٸت تًو تىب ُ  ١سيد ٢ح سدًت تيشدٝقً ٠ب اًدبتزبهلٚ ٕ.ق.لًي٘ ًب تسبقٜك ١سٝح حَدهت لإلك٥.د٘ ل ٝدقتً بٓٗدَ .شد.ؾ ١تهؿدٞ
ٱلك .ٗ٥.س!١ٝ
  ٫لق حْٗ .حَهت لقؾٓ٘ سً.ٝ ح حقٌ يو لأْو  ٫ت هف طً.٦ٝ؟! ؾًٛ ٫ٛؾٗ َٔ .ت٥شيد٘ ٭ ذتد٘ ًبحسـٚ .ْٗ.يشُشت ي٘ لأنجه َٔ ٖذت حٜـ!ً.
ٚغُز ل  ٘ٓٝيًهد ٍ.تيذ ٜٔؾيشٛت حؾٛتِٖٗ هٖظ١
 ٚيهٔ نٝـ؟! ٚىب.ذت؟! تيهًب  .ٜح٫ٚه تيد ح تٓيٛٗ,ت إفب ط ٤ٞؽبؼ٘؟! َ .ل٘؟!! يكق ْ,ح يكق ْ,حٚتْيظهت تًو تيؼه ً ١ب تيكه ١ٜنْ.يظ .ػه  ١ح وبٝقض
 -يكق ْ,ح

*
َٓذ ذيو تي ّٛٝتْكً,ت س ٠.ٝنب  ١ؾكق حَهت تيشٝق ٠لٓ,دَٓ ٤.دزٍ د.ؾ
يددد٘ قدددهب قؼدددهٖ .ح ٚلددد.٭سه ٣بًدددَ ٢شددد.ؾَ ١دددٔ قؼدددهٖ .تهؿددد ٞيي٬طدددٞ
ت٥شي٘  َٔ .ٗ َٓٚإان ّ.حْؿٗ .تسبش.ض َـش ١ٝلهؾك ١نً .ٗ,تيذ ٟػد.
ٜيٛدب نٜ ٞؼٌ إي .ٗٝحٕ مبه حبًُ ١تُٓبٝدـ طد ٚ ١ًَ.د ٍ٬حسد.لٝع قًًٝد١
ػ .تىبٓزٍ ًب قَ ١نب د ١تيدذٜ ٟهدٔ ؼبًدِ قبٓدزٍ َجًد٘ حَد .ضبد٫ٚ.ت
تيشدٝق ٠ييهًٝؼدد٘ َدٔ ٖ.يدد ١تيهت٥شدد ١تلٝطد ١لدد٘ ؾكددق لد٤.ت ل.يؿظددٌ ٚػدد .ت
تهسٌ نً .ٗ,تىبقيٌ إيَ ٘ٝع ٴقتَٗ .نٌ  ّٜٛيٝكـَ َٜ٘ٛ ٞيذً ً٫ٛب تيكهٜد١
ْ.حب ً.ل ؼ ١ٝ,بً ٢نٌ ت٭٫ٚه ٚتيهدٚ ٍ.تيٓش ٤.ط.طب ً.لهحس٘ نًُو ؾ.تح

**
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ق ٌ,تي,قت:١ٜ
" ن ٕ.نً ً.,حبذِ تيؿ ٌٝؾٗهلتٴ ت ي,أتٴ ًدـ َبد ّ٬زلٝدو  ٚسدت
ح تق,د٘ ند ٕ.تيهًدب ٜيُبدٖ.ه لدد.يٓ ّٛقدهب تيطهٜدل َٚده ذتى تيهددٌ ىبددح
تيهً دبٳ تيٓدد ِ٥.زل دتٴ هقدد.ت قًددب تيهدددٌ تيؿذدده ًب ػددق ٚ ٙسلُددت َددٔ
َب َٞ٬تيكهٜب إي ٘ٝت٥ش ١تشبٛف ًب بهٚق٘ تقذلب قً ً٬ٝضبد ً٫ٚ.تىبده ٚهٕٚ
حٕ ٜددجرل تْي,دد ٙ.تيهًددب يهددٔ تشبددٛف تح ٜيؿؼددق َددٔ دًددق ٙ٭طددِ يدد٘ ت٥شدد١
ٚت زٚ ٠بٓقَ .ػد .بًدَ ٢كهلدَ ١دٔ ذتى تىبذللدؽ تيـدهِ تْؿذده تيهًدب
ل.يٓ,دد.ح يٝددٛي ٞتيهدددٌ ت٭هلددٚ .تيهًددب ًب إثدده !ٙنـدتٴ ًؿُٗددٚ .حْدد .حهؾددع
تيُبدد ّ٬حَدد َٞ.نددٜ ٫ ٞظددٖ.قْ ٞحَُٗٓ ٟددٚ .زل ددت تيؼددهتخ تجملٓدد ٕٛيددذتى
تيهدٌ تيذ ٟن ٕ.سي ٢سبُب.ت قً.َ ١ًٝؿَٓ ١ٝؿٛط ً.ل.يٛقٚ .تيهدل!٤.ٜ
ت ب تيهًب تيـهِ َدٔ تيدهنو ٚبد.ه حه تدد٘ لُٓٝدَ .بًًدت تنـد ً.
ًـ تيهدٌ تشل .ب تيذ ٟػبه ٩سي ٢بًد ٢تييطًدع ًؿد٘ إفب حٕ سدكٌب َدٔ
تيي ب ٖ٫جَ ً.هشٛتً ل.ي هم ٚتيهبب!!
حبذ,يين تيً  ١,ند ٕ.تيهددٌ ٜدٓٗو ليج.قدٌ ٚؼبدْ ٍٚ.ؿدو تيػ,د .بدٔ
ث.ٝلدد٘ سددـب هدددت َددٔ ًددـ تيُبددٚ ّ٬حط د ًت ْ,دد.سً ٞب ٚدٗدد٘! لددقت بًٝدد٘
تيذٍٖٛ
" سددٗٝهب تٯٕ سٝؼددهخ ٛؾ د ً .سٝيظددكل دًددقٜٚ ٙشدد ٌٝتيهبددب بدددلٙ
يٝؼرل لهٵن ١تشق تيطهٜل بً ٢تىب" ٜٔ .
يهٓ٘ ٚل ق سبُبد.ت تكدقّ َدٔ ْ,د.س ٞتلُد ٚ ّٛنًدين ل ؼد١ٝ,
تدددذلى يددد ٞصبددد ً٫.يًقٖظددد ١ؾًُشدددت ْؿشددد ٞحذبددد ٍٛإفب نَٛدددَ ١دددٔ بُبدددّ.
ضبطُ" ١
تسيٝكُبتٴ ٚحْ.ٝل ٞتؼطو
"  .ٜي َٔ ٞنًب سهٝـ  ٫مبهٔ حٕ ؼبقخ ٖذت ي ٞحَْ .يأنق! "
ٖزات ذٚ ًٜٞكبطٝت حسيذُع ندٌ قدٛت ٟثدِ قؿدزت بدٔ تيشدهٜه تيدٛثرل
ل.دب ٙ.حقهب .هّ ػ.هؾي٘ ًب تيكؼه  ٚسدت حْد,ح ًب ٚدٗد٘! نٓدت ح ٜدق حٕ
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ح تٜ ٙيً ٍٛ,ب ث.ٝل٘ حٕ ح تٜ ٙشكٌب ٚقق حغُ ٞبً ٘ٝيهٓ٘ تليشِ!! ٖهدذت
ل,ش.ا ١تليشِ ٚحط .لٝقٜ ٙهٜق اههٟ
 تذٖب تذٖب ِٚطٵتيهٓين حػه ت  ٫مبهٔ حٕ ٜذٖب نٌ ٖدذت تسبٓدل تيدذ ٟادذيد٘ ًب
ْ.,س ٤.,ٖ ٞؾ.ييؿتٳ إي ٞل ؼ ١ٝ,ل ق حٕ ن ٕ.قق حَ ْٞ٫ٚبٗهٚ ٙكبيِ سْ.ك:ً.
 -ؾكٌب يٛ

تهٔ نًب تيشٝق ٠سبطُت بُبَ.و

ٚتعبٓ ٢عب ٟٛيٝأ ذْ ٞلـب ٜق ٜ٘غرل لل٘ لإ غٚ ٞ٥.إال.هٚ ٟقق ت تشُت
بً ٢طؿي ٘ٝتليش.َ ١َ.نه٠
 ت  .ٜ ٍ.سٝ,يب ت  ٍ.يٓذٖب إفب تيشٝقٚ .ٜ ٠ح قًب تيشٝق٠ل .ُٓٝنٓت حربْ ٌٝؿش ٞن َٔ ١َٛبُب ّ.ضبطُ١

*
نه ت ضبٚ.يا تًو َع تزبُٝع دْٚ ً٫.ش ٤.ػػ .تً ٚن .,تً يهٔ
ط هٚ ً٠تسقً ٠ب ذ ٌٜح َِٗٓ ٟتٗيز ٛؾَ ً.ين! ػ .قًديب ٜيُدزم سزْد ً.حَدّ.
تليش.َ.تِٗ تشل.ا ١٥لٓ.,س ٚ ٞتست ت٭س ١ً٦ت ـين لأْ.ٝلٗ .تسب.ه:٠
" ٌٖ حْ .نًب سكً.؟! ٌٖ مبهٔ َدع ندٌ ؿد ؿٖ ٞدذت حٕ حند ٕٛنً,دً.
سكً.؟!"
 ٚتح تيظو مبؼُؽ بُبَٞ.
"  ٫إْٗددِ ؽبددقبْٛين  ٫مبهددٔ حٕ حندد ٕٛنً,دٚ !!ً.يهددِٓٗ ٜٓدد.هْٚين
لدٛل ٞحيدٝص لدٛل ٞتسددِ نًدب؟! ا ,د ً .ؾٗد ٛيددٝص تسدِ بؼدؿ ٛسيُدٖٚ !ً.ددِ
ٜشددُ ٕٛػددٛت.,ْ ٞسدٚ ً.تيٓ,دد.ح دد.ؾ لدد.يه٬ب حٜـد ً.ؾًُدد.ذت  ٫ؽبدد.ؾْٛين
نُ .ؽب.ؾ ٕٛتيه٬ب؟!"

*
إفب حٕ قه ت تييٛقـ بٔ تيٓ.,ح ؾ ٬دق.,ْ َٔ ٣ٚس ٞس ٣ٛتذنرلٟ
لـ ؿٚ ٞسهؿٞ
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حسششت ل.سبزٕ ٚتيكًدل تيًدذ ٜٔتْي.لد .تيشدٝقٚ ٠هؾ ٖ.د .إفب بهؿد ٞبًد٢
حطٗه ت٭ا,دٚ ٤.زل دت نًُد.ت تيهدد ٤.تيدا تسدت ت,دجين إٖ.ٜدَ .دع ق٬,تٗد.
ٚهَٛبٗد .ندد ٞتشددُع ػدٛت ٞندد ٞتيأنددق َدٔ حْددين حذبدد ٍٛإفب نًددب
ح هض يهٓين ؾـت تْ٫ك.ٝه ًدـ بدٛتاؿ ٞيط.ىبد .حس,,دت تًدو تيشدٝق٠
تيدا حس,ديين ٚتبيٓددت لد ٞيهددٓين طد هت لدأْين حنهٖٗدد .حٜـد ً.٭ٕ تزلددٞ
نَ ٕ.هت,ط ً .ل.زلٗد " .نًدب تيشدت" إفب ه دد ٺ ١ػدهت حبيكدق بٓدقٖ .حْدين ٫
مبهٔ حٕ حن ٕٛنً ً.,إ ٫لٛدٛهٖ.

*
نددٌ ت٭ا,دد ٤.حنددقٚت حْددين يشددت َهٜـد ً.يهددِٓٗ نب ٝد ً.تهًُددٛت بددٔ
َظهً ١حب ٚ .َٗٓ ْٞ.حدق شل .تهنبد ١إفب يػدا تيهًٝ,دٚ !١لٓد ٤.بًد ٢ذتى
تييظهٝؽ ْؼدشٛت يد ٞل.يهتسدٚ ١تشلدق ٤ٚسيد ٢حربًدؽ َدٔ سزْدٚ ٞتني٦د.لٞ
تي.,هٜـب! شلذت قده ت تيشدٝق ٠تيط,ٝد ١حٕ تد,ين يد ٞقؼدهًت ًب إسدق ٣تيكده ٣تيدا
كبًهٗٚ .كبًو َٔ ؾ .ٗٝن ٞحغرل ٖٛت ٤تىبقٕ تيؿ.سق ٚحلي ق بٔ ؿذٝذٗ.

*
ٖٓٚددً .ب تيكؼدده تزبقٜددق طدده شلدد .حٕ تشدديقبَ ٞددٔ قددق ٝ ٜددق ت ًُٝددٞ
تيٓ,دد.ح َددٔ دقٜددق يهددٔ نددٌ َددٔ تكددقَٛت يظددػٌ ٖددذ ٙتيَٛبٝؿدد ١ٴؾٹـددٛت ي ددقّ
تٛؾه تيظهٍٚب تي٬اَ ١ؾ ِٗٝنُ .نْ.ت تههه تيشٝق !٠إفب حٕ د ٤.نب ١
نهٖت ت٥شيد٘ ت شبْ.كدَٓ ١دذ تيًشُبد ١ت٭ٚفب تيدا سلُيٗد .ؾٗٝد .يهٓد٘
ندد ٕ.تيٛسٝددق تيددذ ٟحٜددت ًب بٝٓٝدد٘ ُْبدده ٠ددٛف َددين لددٌ ُْبدده ٠بددب َددين
ؾش ٍٚ.تشلهب يٓٝكًب بًد ٢قؿد ٙ.ػدَ .ً .هبٛلد ً .بٓدقٖ .طد هت حْدين ػدهت
نً ً.,سك ً ٫ٚ .مبهٔ "يهًُُٛل "١تيهًب حٕ تهيٌُ ه.,ْ ٕٚس٘ ؾْ.كــت
بً ٢ػق ٚ ٙحْد .ح لؼدل ندٌ َدً .ب ددًٛب َدٔ ْ,د.ح ًب ٚدٗد٘ ٖٚد ٜ ٫ ٛدهف
يظقٛ ٠ؾ٘ َٔ ْ.,سٜ .َ ٞشيطٝع حٕ ٜؿ ٌ!!
َٓٚذ ذتى تي ّٛٝتػرل ندٌ طد ٤ٞحس,,دت ٖدذت تيهددٌ تيدٓؿب لدٌ ٚحس,يد٘
تيشٝق ٠حٜـ ً.بً ٢تيهغِ َٔ حْٗ .نْ.ت ت يكق حْ٘ تشًٌ إفب قؼهٖ .يًشهق١
ؾهًةؿيٵدد٘ قبددهتؾكا ػدد .تيٓدد.ض نب ٝدٜٗ ً.دد.لْٛين ٜٚٴهًدد ٕٛتيطهٜددل تيددا حَدده
ؾ .ٗٝجملهه ٜ٩يِٗ ي ٞح ٚجملهه زل.بِٗ يز٥رلَٓ !!ٟذ ذتى تي ّٛٝػهت نًً.,
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سكٝكَ ً.ٝهب ً.,يهٔ
بقَ ٠هتت زل ت تيٓ.ض ٜؿهٚ َٔ ٕٚدٜٗ ِٖٚ ٞههه ٕٚتسِ نب د ١ىبد.ذت
ٜ ٫ددههه ٕٚتزلددٞ؟! حيٝشددٛت ٖدد .لـب َددين حْدد.؟! َددٔ ْ,دد.س ٞحْدد.؟! َددٔ بـد ٞحْدد.
ٚطهتسا حْ.؟!  ٚتست تيٛسٚ.ض تٓههْٞ
" يبٔ ٜٗهلٕٛ؟! َين حّ َٔ نب ١؟!"
سٚ.يدددت تشبدددهٚز قبؿدددههَ ٟدددٔ تيٝ,دددت يهدددٔ نب دددَ ١دددٓ ين ٖقهتددد٘
ٚ ٞتاُدإٔ إفب
ليهظرل َٔ ٠حْ.ٝل ٞؾًِ ٜألد٘ شلد .حقٓ دت ْؿشد ٞحْد٘ تبيد.ه بًد ٸ
حْددين  ٫مبهددٔ حٕ ح٩ذٜدد٘ شلددذت  ٜددق ؽبدد.ؾين! يهددٓين سددأ هز قبؿددههٟ
ٚسأ ٝـ تيٓ.ض ٚسق ٟسي ٢إذت تؿطه ت يد

**
تنيظ.ف تيٓٗ:١ٜ.
ػدد .ؾـدد ٍٛحٖددٌ تيكهٜددٜ ١يـددهِ َددع تـددهِ تشل.يدد ١تشبْ.كدد ١تلٝطدد١
ل.يهًب
 ح ٜٔنب ١؟! ٚنٝدـ تْيكًدت ت٥شيد٘ لٗدذ ٙتيؿذ.دد ١إفب ذتى تيهًدبتىبشخ؟!
ٚدبُع تي قٜق َدِٓٗ سد ٍٛلٝيد٘ .ٜٓهْٚد٘ يًهدهٚز ه ٕٚددق !٣ٚثدِ غدَ.هٚت
ل.يددق  ٍٛيً,شددح بٓدد٘ ل ددق حٕ يؿددٛت ٚ٩سددِٗ ٚحْددٛؾِٗ قبددٜ .هؿددٌ ػ د ٸق تىبددٛت
تلُٸٌ ًب تيهت٥ش ١تىبٗ.نب ١بِٓٗ  .ٜٚشل ٍٛتىبؿ.دأ!!!٠
ندد ٕ.نب دد ١تزبهلدد ٕ.قددق ذبدد ٍٛإفب بددقه َددٔ تي ُبدد ّ.تىب ,جددهً ٠ب ح ض
تيػهؾ ١تيا تست تـر ل.يقٜقتٕ ٚتسبظدهتت ٚت٭ؾد.بٚ ٞقدق ٚددقت شلد .ؾٝد٘
غددذت ٤إفب دْ.ددب تيهًددب تيددذ – ٟقبدد – .تنيظددـ حْدد٘ ل.ييٗدد ّ.نب ددٖ ١ددذت
سدددٝذ ٌ تيٓددد.ض ًب تيكهٜددد ١ؽبظدددٖ ْ٘ٛدددٜٗٚ ٛهلدددَٓ ٕٛددد٘ ٖددد ٛه ٕٚحٕ ٜدددق ى
تىبشهـب حْ٘ ؾكق سؼْ.ي٘ حَ ّ.نٌ تًو ت٭ْٛف تىبذللؼَٓ ١ذ ٖهب تيشٝق٠
َٛٚت نب ١
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وس واس
 . .ٜيا . .ٜياتْددقؾ ت ؾٛاٜدد ١ن.يقد.ددد ١تيؿزبدد ١إفب سددٛغ تيددقت ه ٕٚحٕ تددق ٌ إفب
تيػهؾَ ١ؿيٛس ١تي.,ب
 ته ً .ٜ ٞؾٛا ١ٜىب.ذت تؼه ـب؟!تييكطت تيؿي ٠.تيشُهت ٤حْؿ.سٗ ٚ .ههت ََ .بًت دبذل ٙاٛتٍ تيطهٜل:
 يكق ٚػٌ د.سه . .ٜياقؿزت تىبهحٚ ٠قق حطهم ٚدٗٗ:.
 ٚح .ٜ ٖٛ ٜٔلٓت؟!ؾ ت تيؿيٜ ٠.قَٖ .ظرل ٠نٝؿُ .تتؿل ييك:ٍٛ
 يكق ذٖب إفب ػقٜك٘ ؾٗٝقتْطؿأت تيظ ًً ١ب بٝين حّ د.سه بٓقَ .غهقيً .ب تي يب تسبز:ٜٔ
ٖ -هذت  .ٜد.سه ل ق نٌ تًو تيػ١,ٝ؟!

**
ت ْ.ل تيؼقٜكٚ ٕ.ت.,ه ٫ق٬,ت تيظٛم ل ق ؾهتم اٌٜٛ
 ح ٜٔحْت  .ٜدٌ؟! تىبق ١ٜٓس .ق ١نبًٝدٜ ١د .ػدقٜك ٞتشدهقو ؾييظد,ح لٗد .لدقَ ً٫دٔ حٕتٗهب َٓٗ.
تليشِ ؾٗٝق لقٖظ:١
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 ٚيهٓٗ .ت ًِ تي,شط ٤.تيه ّ٬تزبٌَُٝٚـت هق٥.ل ثهثهَ ٠يك.ؾز ٠ن.ىب.بز بظٛتَٛ َٔ ً.ٝ٥ؿٛع إفب ل ده ق,دٌ
حٕ ً ٜددْ ٛددقت ٤س د ق ٚهتب ٝد ً.ح دد ٙ.د.سدده يًيٛددد٘ إفب تىبٓددزٍ سٝددح تٓيُبدده ٙحَدد٘
ٚتٯ ه ٕٚبٓقٖ .ػ.ؾح د.سه ػقٜك٘ ق ً٬٥.ق ٌ,هٚد٘ َشهب:ً.
 -ح تى ٫سك ً .ؾ ٓق ٟيو َ .سٝػرل س.ٝتو ٖذٙ

**
يٝيددو ٜدد .د.سدده تًددل لٗددذ ٙتي ,دد ٠ .تيددا تؿذددهت قًك دٚ ً.تهق ,دً ً.ب قًددب
ؾٗٝق  ٚتست تيش.ب.ت لْ.يُب .بٛه ٠د.سه تي ُق تيزسـ اسؿ ً.عبٜ .َ ٛهٜق
شل .تيٛػ ٍٛإي٘ٝ
" َد .تيدذ ٟقؼددق ٙد.سده؟! نٝددـ سدٝػرل سٝدد.تٞ؟! ٖدٌ هلدده يد ٞبُدً ً٬ب
تىبق١ٜٓ؟! ٌٖ سٝش.بقْ ٞبً ٢تيزٚتز؟!"
 ٬تًد ٛحَدٌ
 ٚتح ٜيذنه لَ.يد٘ تىبذلٛسد ١حَدَ ّ.شد.خل ؾدهؾ تي ُدٌ حَد ً
ٚؼبًِ لؿي ٠.حس َ٘٬تيا ئ  ٌ ْ ٍ.ٜٓسذت ٖٛٚ .ٗ٥بً ٢س.ي٘ تًو

**
ً ٜل حسق َٔ َٓيُبه ٟد.سه بًَُ ٢بٗه ٙل ق سًل ط .لٚ ٘ٝندأِْٗ
ٜٓيٛٗ,ت حٜ ٚيذنهٚت ط .ل ٘ٝتيًذَ ٜٔبٌ  ٖٞ.,ٜلُٗد .حػدقق ٙ٤.نكهْدٞ
تددٝص َٓددذ ت تشددُ .ذبددت حْؿدد٘ج ٚسددهقِٗ سقٜجٴ د٘ تلظدد ٛل.ي ,دد .تت "تىبظٓظددً١
نشُرل تي ٸٓ ٳٚٚ " ٛػؿ٘ تيظ.به ٟزبُ ٍ.تىبقٚ ١ٜٓؾيٓيٗ.ج َٚع نٌ سد٪تٍ بدٔ
بًُ٘ ًب تىبق ١ٜٓن ٕ.ػبٝب لدإٔ تهلل " ؾيشٗد .بًٝد٘" ح درلًت ٚلدإٔ ندٌ س.ٝتد٘
سييػرل قهً.,ٜ
تزبُٝع حلقٚت ؾهسيِٗ ٚهٖظيِٗ حَ ّ.نٌ َ .قؼد٘ د.سده إ ٫حَد٘ تيدا
تييؼددكت لدد٘ ًب صبًشدد٘ َٓددذ ٚػددٛي٘ ثددِ لددقحت تظ د ه حْدد٘ ل ٝددق بٓٗدد .ل ٝددق
دقتً

**
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ٌٖ

 .َ -تيذ ٟقؼقت٘ لكٛيو حْدو سديػرل سٝد.تٞ؟! ٖدٌ ٚددقت يد ٞبُدً٬؟!

 َٗددَٗ ً٬دد ً٬ؾٗدددذت سدددٝشي.ز ٚقيددٚ ً.حْددد ٫ .حًَدددو تيكدددق تت بًددد٢إ  .,ى ل.ييؿ.ػٚ ٌٝيهٓين ت ذلتو َٔ لـب نٌ حٌٖ تيكهٜد ١٭ْدو ػدقٜكٞ
ٚ٭ٕ َؼًشيو تُٗين لكدق َد .تُٗدين َؼدًشا ٚسدٝهَ ٕٛد .سدأققَ٘ يدو
ؾ.ذب ١رل يًكه ١ٜلأنًُٗ.
 ٖٛ .َٚ؟!تليشددِ د.سدده ي ٥٬ددِ تيًٗؿدد ١تىبهتشددُ ١بًددٚ ٢ددد٘ ػددقٜك٘ ٚحددد.ب ًَكٝدً.
سذهتً دقٜقتً ًب َشيٓكع ؾـٛي٘:
 -بٓقَ .تزً ْٞ ٚب تىبق ١ٜٓسي هف نٌ ط٤ٞ

**
حَـ ٢د.سه ًب تيكهٚ ً.َٜٛ ١ٜتسقتً َٚع ػ.ٝح تيقٜهدً ١ب تيٝد ّٛتييد.يٞ
ندد ٕ.قددق حؾددهؽ حَ ددَ ٙ٤.ددٔ حٚسددٚ .ٗ .غشددٌ ٚدٗدد٘ ٚهبددٌ "تيددزٚته " ٠تيددا
سـٸهتٗ .حَ٘ َٚـ ٢عب ٛتىبق ١ٜٓل ق حٕ سظ .حض ؾٗٝدق لرَد ٍ.غُ٥.دٚ ١بؿده
ٚدٗ٘ ل.ييش٫٩.ت تىب٪ىب١

**
ل ددق ٜددَٛـب ؾكددٌب ندد ٕ.ؾٗٝددق ٜطددهم لدد.ب غهؾدد ١د.سدده تىبشدديأدهً ٠ب
تىبق١ٜٓ
 ٖ .قق د٦ت نُ .اً,ت َين ٌٖ تأ هت؟!-

تيأ ه حلقًت ٚئ تٓشٖ ٢ذت تي ّٛٝاٛتٍ بُهى

 نٝـ؟! ح دلْٞ سي ًِ بٓقَْ .ؼٌ إفب سٝح سيؿيح يو تسب ٠.ٝحلٛتلٗ .تىبٛػق٠تليًع ؾٗٝق ي .ل٘ تيهجٝـ:
 إفب ح ٜٔسٓذٖب؟!41

 سي هف سً٫. ئ حذٖب ق ٌ,حٕ حبهف ٚحْت ت هف حْين حبٓق َٔ لػٌط ه د.سه ل٫.سيٖ َٔ ٤.ٝذت تييُهه ًب لقت ١ٜتيطهٜل:
 سشٔ سٓذٖب إفب تيظهن ١تيا حبٌُ ٚسي ٌُ حْت حٜـ! .ٗ َ ً. ٖ ٖٞ .َٚذ ٙتيظهن١؟! إْٗ .طهنٚ ١ض ٚتض طهنٚ ١سٛتض؟! لٌ ٚض ٚتض ح .ٜٗتيػيب ْ ِ يكق قًت ٚسٛتض! ٚحْ .قًت يو إْو طبط ٧ؾ.زلٗٚ .ض ٚتض!ٜؿِٗ ؾٗٝق تيؿ .م ؾأَْٗ ٢ظهً ١ت٫سِ لش٪تٍ دقٜق:
 ٖ ٖٞ .َٚذ ٙتيظهن١؟! -سي ًِ سي ًِ

**
ٚػ ٬حَ ٢ٓ,َ ّ.ققٸ ؾٗٝق – بً ٢تيهغِ َٔ ؿ ؿ٘ تيظدقٜق ًب تسبشد.ب
 حٕ ؾ َٔ ٘ٝت٭لدٛتب بظده ٠حؿد .ف َدً .ب نبٝدع لٝدٛت قهٜيد٘ َٓٗد .إ ٫حٕمثٔ نٌ ل.ب َٔ ٖذٜ ٙهؿ ٞي ٤.ٓ,هت نً ١ًَ.ب تيكه١ٜ
 ٌٖ سٓ ٌُ ًب ٖذ ٙتيظهن١؟! لٌ َ ٗ. نٝـ َ ٗ .؟!! ته ٌ حٚ ً٫ٚسي هف نٌ ط٤ٞؾٗٝدددق ؾشدددي٘ تىبؿ.ددددأ ٠ؾ ٓدددق ه ٛيددد٘ ندددً ٕ.ب تسددديك.,ي٘ طددد.ب َ٫دددع
ندد.يزٜي ٕٛتيٓ.ؿددر ٜهتددق ٟلقيدد ١ؼبيدد.ز ؾٗٝددق يظددهت .ٗ٥مثددٔ ضب.ػدد ٌٝح ؿدد٘
ي ق ٠سٓٛتت
 حٖ .ٜ ً٬حسي.ذ تؿـٌ  .ٜحسي.ذ42

ُْبدده ؾٗٝددق سٛيدد٘ نددٜ ٞيأنددق َددٔ حْدد٘ تىبكؼددٛه ؾًددِ ٜدده ًب تىبددق ٌ إ٫
ػقٜك٘ د.سه تيذ ٟتليشِ ي٘ َظذ ً.ج ًٚب تيقت ٌ ن ٕ.تزبُٝع بً ٢ط.نً١
تيظدد.ب تىبشدديك,ًٜ ٌ,شدد ٕٛحؾهدده تيجٝدد.ب َيٓدد.ثه ٜٔبًدد ٢نددهتض ٚثددرل ٠سددٍٛ
ا٫ٚ.ت بقٜقً ٠ب ق.ب ١ن,رلٚ ٠بً ٢نٌ اٚ.ي ١نٛب َدٔ تسبًٝدب ٚتؿ.سد١
ح ٚلك .ٜ.تؿ.س ١ق ّ.حسقِٖ لكـُٗ.
تٛد٘ د.سه د .ٸتً ػقٜك٘ عب ٛإسدق ٣تيطد٫ٚ.ت سٝدح دًشدٚ .قدق طد ه
ؾٗٝق حْ٘ حاهغ ًب اؾٚ ١ل ق سبُبد.ت ند ٕ.حَد ّ.ندٌ َُٓٗد .ندٛب سًٝدب
ٚتؿ.س١
 تزلع  .ٜػقٜكٞتعبٓ ٢د.سه ل.دب ٙ.ؾٗٝق َٖ.ش:ً.
 تٯٕ سيؿِٗ نٌ ط ٤ٞؾكٌب نز ؾ .ُٝسٝكٚ ٍ.تسيؿِب قب .يقٜؤَ حس ١ً٦إفب ل ه تيًك٤.
سقم ؾٗٝق ًب بٝين ػقٜك٘ ثِ ًب تييؿ.س ١تىبٓيُبه ٚ ٠تح  ٜق تيجٛتْٞ
ل ق هق٥.ل هز حسدق تيظد ٕ.,تزب.يشدـب سد ٍٛتيطد٫ٚ.ت قبُٓبده ٙتىبٗٝدب
نقٜو دش ٚ ٛتح ٜيهًِ:
 حٜٗدد .ت٭ػددقق ٤.ح  ٣تي قٜددق َددٔ تيٛددد ٙٛتزبقٜددق ٠لٓٓٝدد .تيٝدد ّٛشلددذتٜيٛدب بً .ٓٝحٕ ْٛؿح حٖقتف طهنيٓ .شلِ نُد .حٚؿدشٓ .ٖ.يً قٜدق ٜٔيبدٔ
تْـُٛت إي .ٓٝس.لكً.
ط ه ؾٗٝق حْ٘ تىبكؼٛه قبٜ .ك ٍ.ؾ.سيٓؿه حذْ ٘ٝنأ ْب دؿٌ
 طهنيٓٚ .ض ٚتض َ ٓٝد ١ل.ييػذٜد ١تىبيٛتاْد ١يهدٌ تيٓد.ض ًب تي د.شلذت حزلٚ .ٖ.ٓٝض ٚتض  ٖٛٚتسِ َهنب َٔ َكط ـبٚ :ست (غهب) ٚإسدت
(طهم) ٚسهف تي طـ ل .ُٗٓٝيٝذُع تي  .نً٘
لقت تي  .,تت يؿٗٝق نط٬سِ حققتّ تيدقد.ز ًب تيٛسدٌ يهٓد٘
َْ.به ٜ٘بٔ تىبيهًِ تىبٓؿٛغ

ٜدزح

 بددددل طدددهنيْٓ .هٜدددق تدددأَـب تيػدددذت ٤تىبيدددٛتإ يهدددٌ تىبظدددذلنـب ًبطهنيٓٚ .عبٔ ْأٌَ حٕ ٜؼ,ح نٌ سه ٕ.تي  َٔ .تىبظذلنـب ؾ.ٗٝ
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ٚؾِٗ ؾٗٝق َٔ ن ّ٬تيهددٌ حٕ تيظدهن ١تكدقّ ىبظدذلنَٜٝٛ .ٗٝد ً .ثد٬خ
ٚد.,ت غذت ١ٝ٥ػػرل ٠يهَٓٗ .يهَٚ ١ًَ.يٛتاْ١
 ٜهؿدد ٞحٕ تددقؾع حيددـ ْكددق ٠ندد ٞتؼدد,ح َظددذلنً ً.ب ٚض ٚتض ىبددق٠سٓ ١ن١ًَ.
ٖٖٓ .ز ؾٗٝق حس٘ نشُ .سهٕ ُْٚبده إفب د.سده خب,ٝد ١حَدٌ بَ .د١
ؾ.,هي٘ د.سه تليشَ ١َ.ظذ ٚ ١حط .ي٘ لْ٫.يُب.
 تسش .ٜ .ٖٛ,نب.ب ١إٕ َ .سٝيٓٚ.ي٘ نٌ َٓهِ  ً.َٜٝٛقُٝي٘  ٫تكدٌبٔ بظه ْكقتت ٚل.يي.ي ٞسٜٓ ٫ ً.ٜٛكٌ بٔ ث٬ث ١ل٫ف ْكق٠
ؾهه ؾٗٝق:
" حبط ِٗٝحيؿ ٜٚ ً.طْٛين ث٬ث ١ل٫ف!! ٌٖ ٖذت َ كٍٛ؟!"
ٚتددذنه تىبهتلدد ٞحلدد .ب,ددٛه تيددذ ٜ ٟطدد ٞحيؿ د ً.يٝأ ددذ ل ددق بدد ّ.ؾكددٌب حيؿ دً.
٦َٚيـب
 ٚيٝص ٖذت ؾششب! ؾُع نٌ َظذلى دقٜدق بدٔ اهٜكدو سديَٓ ٍ.دٔتيظهنَ ١ه.ؾأَ ٠كدقت ٖ .وبشدْ ٕٛكدقٚ ٠ندٌ َظدذلى دقٜدق بدٔ اهٜدل
تىبظددذلنـب تيددذ ٜٔتددأت ٞلٗددِ سدديَٓ ٍ.ه.ؾددأ ٠بًٝدد٘ َكددقت ٖ .ث٬ثددْ ٕٛكددق٠
ٖٚهذت مبهٓو حٕ ت ٛض حيـ تيٓكق ٠تيا تطذلنت لًٗ .ب طهنيٓ .دٍ٬
ٚقت قؼرل لإسـ .ى يًُزٜق َٔ تىبظذلنـب

**
َش ٤.نْ.ت غهؾ ١د.سه َُبًُ ١بً ٢تيهغِ َٔ تٱؿ ٠٤.تيا تشيُقٖ.
َٔ َؼ.,ح نٗهل ٞ٥.ب ٙ٬تيػٚ .,طبًؿ.ت تيذل.ب
 ٚتٯٕ َ .حٜو ؟! ؾ ِٝ؟!  .َٚتيذ ٟنْٓ .ؿ ً٘ َٓدذ تيؼد.,ح؟ َد .حٜدو ل٫.طدذلتى ًب ٚض ٚتض .ٜح ٞ؟!
44

تْٗ.يت تسبرل ٠بً ٢ؾٗٝق ؾيُيِ َذلههتً:
٫ -حبهف ٫حبهف ٚلؼهتس١

حؾِٗ ط! ً.٦ٝ

 حْ .سأؾُِٗو حْت سيه ٕٛتىبظذلى ت٭ً ٍٚب تيظدهنَ ١دٔ قهٜيٓد.ؾإذت تسيط ت حٕ تـِ نٌ حٖدٌ تيكهٜد ١إيٗٝد .ؾشيؼد,ح د ٍ٬بدٚ ّ.تسدق َدٔ
ٚ ٬ددهت ًت ٚتد,ين
ت٭غٓ ٤.ٝؾهه ًب ٖدذت ٜد .ؾٗٝدق ٜد .ػدقٜك ٞسيظدذل ٟسكد ً
لٝي ًٚ .سييزٚز َٔ تيؿي ٠.تيا تهغب ٚإذت َ .تاهته بقه تىبظذلنـب ًب تيكه١ٜ
ؾشي,ين تيظهن ١ؾهب ً .شلدٖٓ .د.ى ٱ تسد ١حٖدٌ تيكهٜدَ ١دٔ تيشدؿه إفب تىبقٜٓد١
ؾهه ًب ٖذت دٝقتً ؾهه  .ٜؾٗٝق

**
ؾٗٝددق تح ٜؿهدده ه ٕٚحٕ ٜؿهدده! طد ه حْدد٘ ضبُدد ٍٛؾددٛم َٝدد" ٙ.تىبطددخ"
ٚحٕ تىبٛتط ٞتً ل دشق ٙتي  ٖٛٚ ٟ .ب.دز بٔ تشلهب َٔ َ .,ه حيشٓيٗٚ .لقح
 َٔ ْٞ. ٜإسٗ ٍ.سٛٸ ي٘ إفب ْدٛتض سدهٜع لدـب لٝيد٘ ٚلدـب " لٝدت تىبد ٤.تيظُشد"ٞ
ٚب,جد ً.سٚ.يددت حَدد٘ تٗق٥يدد٘ َٛٚتسدد.ت٘ سيدد ٢ه ٕٚحٕ ت ددهف سدد,ب س.ييدد٘ تىبهٝؿدد١
تًو
ت٭يددـ ًَ,ددؼ ندد,رل يهٓدد٘ سددٝذ ٌ َٓدد٘ ؾٗٝددقتً ل دده لددٌ قددق ٜػددرل تزلدد٘!
ْ ِ سرلتق ٟلقي ١ن,قي ١تيظ.ب تيزٜيدٚ ْٞٛسد,ٝين َٓدز ً٫نُٓد.اٍ تىبقٜٓد١
تيؿهُٜٚ ١يزٚز َٔ "سشٓ ".حنبٌ لٓ.ت تيكه ١ٜلٌ َٔ ؾي ٠.حنبدٌ َٓٗدًٜ .يكٗٝد.
ًب سؿً ١ؾهُ ١يٮثهٚ ٤.ٜسرلنب س ٠ .ٝسقٜج,ٜ ١دقشلً .ب ندٌ بد ّ.لأسدقخ
َٓٗٚ .قق ٜٓد ٍ.دد٥.ز" ٠لْٛدٌ" حْٛ" ٚلدٌ" ح ٚطدَ ً.٦ٝدٔ ٖدذت تيكٝ,دٌ ىبشدُٖ.ي٘ ًب
تيكـ ٤.بً ٢تيؿكه بًٚ ٢د٘ ت٭ ض يهٔ ت٭يـ ًَ,ؼ ن,رل!!

**
ٚل ق َٜٛـب تربذ قهت تً تح ٭دٌ تٓؿٝذٜ" ٙؿهغ ْ.بُ "ً.حَ ّ.حَ٘
 حَ ٞيكق ٚدقت بًُ ً٬ب تىبق١ٜٓتْكظ ت تيػ ّٛٝتيا حؿؿَ .ٖ.هؿ٘ بًٚ ٢د٘ حَ٘ ٚسًةل ػٛتٗ .ل.يقب٤.
ي٘ ل.ييٛؾٝل ٚتيدلن١
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 ٚيهٔ ٖذت تي ٌُ ؼبي.ز إفب ًَ,ؼ َٔ تىب ٍ.ن ٞحلقح ل٘  ٫ربع ط .ٜ .ً ٦ٝسٝ,يب ؾكق نب ت ًَ,ػ ً .لْ.يُب .بهسوحبق ٙل ق حٕ ت,قح بًُو َ .هَت ٚتثك ً.حْ٘ بٌُ َهلح

دذ ٙثدِ

ط ه حٕ تيـٝل تيذ ٟتبذلت ٙيَٛٝـب س.لكـب قق تْؿهز:
 ٚنِ سي طٓٝين  .ٜحَٞ؟ ن ٌ َ ٞ َ .ؾكق نب دت ٖدذت تىبً,دؼ َدٔ لٝدع سًٝدب تي,كدهَٚ ٠دٔ َد.ت,ك َٔ ٢مثٔ ضبؼ ٍٛتي  ّ.تىب.ؿٞ
 ؾُٗت ؾُٗت ٚيهٔ نِ؟! ث٬مثْ ١٥.كق٠حاؿأت تي  ٠ .,هب.س٘:
ْكق٠

ٜ ٫ -هؿددٜ ٞدد .حَددٜ ٫ ٞهؿدد ٞحسيدد.ز ؾددٛم ٖددذت تىبً,ددؼ إفب سدد١٥.ُ ,

ن.هت ت٭ّ ت ً ٞػٛتٗ .ل.يٛيٛي ١ىب .زل ت يهٓٗد .ػدُيت ل.ي د ١ي .لٗد.
لؼ ٛل١

**
ٚهت تيق٫ٚب ييُـ ٞح ّ.ٜح ه٣
 حَ ٞسٓٝ,ع تي,كه٠ٚتْٗدد .دددقت تيؼددُت تيددذ ٟلٓيدد٘ ت٭ّ سٛشلددَٓ .ددذ حٜدد ّ.ييؼددهخ تؾـدد١
َٛيٛيَ ١يدلَ ١٥دٔ ٚيدقٖ .تيدذٜ ٟهٜدق حٕ ٜكطدع اقٗد .ل ٝ,د٘ يً,كده ٠إفب حٕ ؾد ٸه
ٖ .ل َٔ ً.ػهت ٗ .تيذ ٟنبع تزبرلتٕ ن.يذل.ب بًَ ٢زلً١

**
ح ؿدد ٢ؾٗٝددق حَدد٘ تيط,ٝدد ١ليكٝ,ددٌ ٜددقٖٚٚ .بددقٖ .لٓشدد ٕ.ٝؾهدده ٠لٝددع
تي,كه ٠يهٓ٘ حَـ ٢بق ٠يٜ ٍ.ٝكًةب ت٭َه ًب حس٘ ؾٛم نبه نًُ.ت د.سه
تىبظذ  ١سي ٢ن.ه ؼبذلم إفب حٕ تٛػٌ إفب ؾهه ٠تطيِ ت٥شيٗ .تيٓيَٓٓ ١دذ
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تيًشُب ١تيا "ؾكشت" ؾ .ٗٝن.يؿطه ًب حس٘ يهٓ٘
نْ.ت تسبٌ تيٛسٝق

ٜشيطع تٓشٝيٗ .٭ْٗ.

" سأسديق ٜٔحيددـ ْكدقَ ٠ددٔ حلد ٞب,ددٛه ٚحسدقهٖ .يدد٘ َدع ؾٛت٥ددقٖ .بٓددقَ.
حػرل ق.ه تً بً ٢تيشرل ؾٛم تىب ٍ.سرلتً !!

**
هبٌ ؾٗٝق تىب ٍ.إفب ػقٜك٘ د.سه َع لَد ٍ.بُبُٝد ١تقغدقؽ طبًٝيد٘ تيدا
ٖهَت يط ٍٛتسيهْ.يٗٚ .تطذلى ًب تﻟ "ٚض ٚتض" تيذ ٟسٝػرل س.ٝتد٘ ٚسٝد٠.
قهٜيدد٘ لهًَ.ددٗ .ثددِ تددهى ػددقٜك٘ ًب تيظددهن ١ل ددق حٕ تٓدد ٍٚ.قط ددا سبددِ
 ٚٚقا ص يٝيذ٘ إفب تيكه ١ٜن.,ٜ ٞطه بًُ٘ تيطُٛح ؾ.ٗٝ
" نٝـ حلقح؟! َٚع َٔ؟!"
تح تؿهرل ٜ ٙق ٚؾٛم ٚدد ٙٛدد ٍ.تيكهٜد ١ل.سجد ً.بدٔ تيهًُد.ت تىبٓ.سد١,
يهٌ َِٓٗ
" ؾٮلقح ل.ىبهي.

نٜ ٫ ٞػـب ٭ْ٘

ٜهٔ ح ٍٚتي  .ؾـب "

**
ٚبٓق تىبهي.
 حْ ٫ .حسيطٝع تيذٖ.ب َ و إفب تىبق ١ٜٓؾأ دلْ ٞقب .تهٜق ٖٓ. ٚتح ؾٗٝق ٜظهح يًُهي .لًػ ١س ٍٚ.حٕ ته ٕٛد.هٚ ٠ق ١ٜٛيهٔ تىبهي.
ٖز حس٘ َ,يشُ:ً.
 هبو َٔ ٖذت ٚ .ٜيق! ٌٖ سأا ٚتىبق ١ٜٓنٌ ٜد ّٛثد٬خ َدهتت ييٓدٍٚ.ٖذت تيط  ّ.تىبٛت تىبي.َ .ذت قًت تزل٘؟!
 يهٔ  .ٜبُ ٞبٓقَٜ .هجه تىبظذلنً ٕٛب تيكه ١ٜسٝؿييش ٕٛؾهبدً.يًظهن ١ؾ.ٗٝ
 إذتً بٓقَٜ .ؿييشٖ ٕٛذت تيؿهع سأن ٕٛح ٍٚتىبظذلنـبٚؾظًت تلٚ.ي ١ت٭ٚفب

**
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"إذتً سأذبقخ َع تيظ ٕ.,ؾِٗ حنجه هب.س ً١شلذ ٙتىبٛتؿٝع "
ٚات تي قٜق َِٓٗ ح ٚهب ِٖ.يز .ٜت٘
 حيـ ْكق٠؟!! ي ٛنٓت حًَهٗ .يش.ؾهت إفب تشبًٝر ٚبقت ًَْٛٝرلتً ٚحْ .ي ٛنٓت حًَهٗ .يهْ.ت إْ  ّ.تٯٕ بهٚسً ً.ب لٝاٚؾظًت تل٫ٚ.ت نًٗ.
ٚبدددٚ.ه تلٚ.يدددَ ١دددع تزبُٝدددع ٫لشد دٚ ً.دددد٘ تٱقٓددد.ع تدددٚٚ ٠ .دددد٘ تيهدددد٤.
ٚت٫سي ط.ف ت ٠ .ح ه ٣ه ٕٚدق!٣ٚ
 ٚتح ٜددهْ ٣ؿشدد٘ ًب تسبًددِ تب ٝدٜ ً.شددٛم قط ٝدَ ً.ددٔ حٖددٌ تيكهٜددٚ ١بًدد٢
حسِٗ تىبهي .ذ ٚتيكهْـب تيطًٜٛـب إفب ٚض ٚتض نٜ ٞظدذلنٛت نب ٝد ً.هؾ د١
ٚتسقٚ ٠نٜ ٞػرلٚت س.ٝتِٗ ٜٚػرلٚت ي ٕٛلظدهتِٗ تيظد.سب لًد ٕٛقدٚ ٕ.ندٞ
َ ٍ.ٜٓه.ؾأت٘ بًد ٢إظبد.ا ٙتي ُبدٖ ِٝدذت إ ٫حٕ تيكطٝدع ٚبًدَ ٢هَد ٢سذده
َٔ تي ١ٜ.ٓ,تيظٖ.ك ١نٜ ٕ.يشد ٍٛنًد٘ إفب هبدرل سهْد ١تٓٗدل ٚتدهؾص ٚتؿده
َٔ تب .ٗٝتيذ ٟنًٜ ٕ.طِ ٚدٗ٘ ,ٜٚه ٞثِ ,ٜه,ٜٚ ٞه ٞإفب حٕ ٜؼدشٛ
ٚقق غطت هَٛب٘ تيٛس.ه٠

**
ٚب.ه إفب د.سه
 حْت  .ٜؾٗٝق لػٌ ًب تٱقٓ.ع ت ٚ ٍ.حقٓ ِٗ حْت إذتً يدد ٛنٓددت حسدديطٝع تددهى تىبقٜٓدد ١ىبدد .تبيُددقت بًٝددو تُْبدده ٖدد .قددقلقحتٴ حٚفب طٛتت ٞبً ٢ه ب تيجهت ٤ؾظق بزمبيو ٚتت ,ين
ٚبدد.ه إفب تيكهٜدد ١تهن,دد٘ تٯ ّ٫يٝك.لددٌ ًب اهٜكدد٘ حلدد .ب,ددٛه تيددذ٫ ٟقددٙ.
حبؿ ٠ٚ.ن .هت٘ َع نٌ تىبشيقٜٓـب َٓ٘:
 حٖ .ٜ ً٬بُ .ٜ ٞؾٗٝقحٕ حذنةهى

ؼبدٔ َٛبدق تييشدقٜق ٚيهدٓين ح ٜدق ؾكدٌب
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ثِ ق.لٌ تىبهي .تيذ ٟتليشِ س .هتً:
 نٝـ سٚ ٍ.سٛتض  .ٜؾٗٝق؟!ػبب ؾٗٝق ٚنأْ٘

ٜشُع يهٓ٘ كبيِ:

" تزلٗٚ .ض ٚتض  .ٜغيب "
ثِ – ٚق ٌ,ه ٛي٘ إفب لٝي٘  -ق.لٌ درلتْ٘ تيظَ.يـب:
 ػشيو ذبشٓت نجرلتً َع غذت٥و تزبقٜق  .ٜؾٗٝق ٌٖ حػ,شت غٓ .ٜ ً.ٝؾٗٝق؟!ٚح رلتً ه ٌ لٝي٘ ٖ .لٚ ً.تْزً ٣ٚب تيػهؾ ١تيا َٓدع تزبُٝدع َدٔ تيدق ٍٛ
إيٜ ٫ٚ ّ.ٜٓ ٫ .ٗٝأنٌ ٜ ٫ٚيشقخ ٜ ٫ٚهُٜٓ .َ ٣به ل.دبٖ.د٘ ٜ ٫ٚشدُع حَد٘
تي.,ن ١ٝتىبهتق ١,لكًل ٛ ٚف

**
ات  ٙد ٍ٬حٜد ّ.تي قٜدق َدٔ حق .لد٘ ٚحػدققَٚ ٘٥.دٔ حٖدٌ تيكهٜد ١ؾدهؾو
َكدد.لًيِٗ نب ٝدٚ ً.نْ.ددت نددٌ ضبٚ.يددَ ١ددٔ حسددقِٖ ٫قيشدد ّ.بزييدد٘ تؿذددهٙ
سهط ٚ ً.ؾـٚ ً.ذبٛي٘ نًَ ً.,ش ً ٛت إفب حٕ قه تشبدهٚز ل دق حٜد ّ.ؾٗد ٛيدٔ
ٜـٝع حيـ تيٓكق ٠ئ ٜشُح زب.سه ل.يشهه!َ٘ٓ ١ٜ
تشددديطع حَددد٘ َٓ ددد٘ َدددٔ تشبدددهٚز حب.ييددد٘ تىبز ٜددد ١تًدددو ؾْ.دددقؾع عبدددٛ
تيطهٜل  ٚتح مبشو لهٌ َٔ ٜهت,َ ٙيشُ ً.ت:٠ .
 تطذلى ًب ٚض ٚتض نٜ ٞكٌ بقه تيؿكهتً ٤ب تي .ٚل.ن ً.ٝت ٠ .ح ه:٣
 تطذلى  .ٜح  ٞؾ,أيـ ْكق ٠ؾكٌب سييهًؽ َٔ ؾكه تيقّثِ ؿ.سه:ً.
 تطذلى ن ٞتػرل س.ٝتو ٚتؼ,ح غًٓ.ٝٚد.هتً:
 -تطذلى ن ٞتكـ ٞبً" ٢تيهٛسذلً "ٍٚب هَو

**
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ًب تىبقٜٓدد ١ػدد .د.سدده دد ً٬ل دده ْٚشدد ٞؾٗٝددق تيددذ ٟتػددرلت س.ٝتدد٘ سكدً.
نُ .تٓ,أ ي٘ ؾكق تح حاؿ ٍ.تيكهٜ ١ٜيً ْ٘ٛ ,ب نٌ اهق.تَٗ .هههً ٜٔؿ٘:
 ٚسٛتض ٚسٛتضه ٕٚحٕ ٜددديُهٔ َدددٔ إقٓددد.ع حٚي٦دددو تسبُكددد ٢حٕ تزلٗدددٚ .ض ٚتض ٚيدددٝص
ٚسٛتض
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املخبأ
تٛقةقت ت٭يٛتٕ ًب ب ٕٛٝتيؼِّ,ٵٝٳٜ ِٖٚ ١هتق ٕٛ,تيؿي.ٝت ذبت طذه ٠تييـب
ي  ,دٖٓ" ُ١ددق" ػددػرل ٠خبددقٚه هبددهتٚ ٤ط د ه حطددكه ٚتهتددق ٟنٓددز ٠ػددٛؾ١ٝ
ا قٚ ٤.لٓط ٍ.دٓٝز  ٚؿ.ؾد ١حهٜدقتض حَد .ي ,د" ١نًَ.د "١ؾٗد ٞند,رل ٠تهد.ه
تؼٌ ًب اٛشل .إفب ا ٍٛػ.س,يٗ .شل .ط ه حسٛه ٚبٓٝد ٕ.ـدهتٚتٕ تهَظدٕ.
ليه.سٌ َع ندٌ سهند ١شلدٚ .تهتدق ٟؾشدي .ً ْ.حلدٝو قؼدرلًت قٝدل تيكُد.غ
ٜه.ه ٜٴُبٗه ؾهدذٚ .ٜٗػدق ٖ .تيٓ.ػدع حَد .ي ,د ٚ" ١ه "٠ؾهْ.دت بؼد .ٴلٹدٌب
حسق اهؾ .ٗٝلهيً َٔ ١قُ.غ َُٗٳٌ يؼٓع تيهحض ٚحُي,ٹشت نٝشٝ َٔ ً.ع
ؾ,قت لكقّ ظٚ ١ٝ,تسق٠
تيؿي.ٝت نٔٸ َُٓٗه.ت ًب ذبـرل ا  ّ.تيػقت ٤ي.ٓ,تٗٔ تيًٛتت ٞحظبٔٗٓ,ٸ
ه ٕٚحٕ ٜيزٚدٔ
"ؾ.يزٚتز يدٝص يًؼدػرلتت ٚصبدهه ت٫قدذلتب َدٔ حٚي٦دو تيؼد ١ٝ,تيظد جـب
طه بً ٢ؾي ٠.ػػرل ٠إفب سق تىبٛت!"

*
ٚتك.ذف ت٭٫ٚه تيُٓبهتت تيا ٚطت يهٌ َِٓٗ ل.يش٪تٍ ْؿش٘:
 ىب.ذت ْ ٫شيشـه نهتتٓ .حٜـ ً.يًٓ ب ي ,يَٓ .جًٗٔ؟!.ٖٓٚى بً ٢اهٜل تٱسؿًت تيذ ٫ ٟكبه بً ٘ٝتيش .ٝتت إ.ْ ٫ه تً ٚؿع
تيؼدد ١ٝ,سذددهَ ٜٔك.لددٌ هت حلدد ٞبذدد.ز نُهَدد ٢ييشددقٜق ت٭ٖددقتف لُٗٓٝدد.
ٚسذه ٜٔل ه ٜٔل ٝدق ٜٔقًد ً٬ٝنُهَد ٢يًؿهٜدل تيجد ْٞ.ثدِ تٓد ٍٚ.ندٌ َدِٓٗ
نهتدد٘ تىبه,ٸددأً ٠ب تسبدد.ن ٠ ٛسدد.ن ٠ ٛحسَٗ٬ددِ ًددـ تسبددٌ٥.ب تسبذددهٟ
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تلددٌٝب لددقت هبددقتٕ ت٭طددهّ ٖٚدد ٛتىبهددْ ٕ.ؿشدد٘ تيددذ ٟرب,دد ٧ؾٝدد٘ تيؿيٝدد.ت
هٴَ ٖ.ٸٔ ل ٝقتً بٔ حبـب تيهٚ .,ب,جِٗ!!
نْ.ددت ندده" ٠ؾٗددق" ندده ٠سددً ١هبددهت ٤ندد,رلٚ ٠ق.سدد ١ٝيهٓدد٘ نددٕ.
ؾهددً ٛت لكق تدد٘ بًدد ٢تيً ددب لٗدد .لكقَدد٘  ٚحسدد٘! ٚنْ.ددت ندده" ٠بؿٝددـ" ندده٠
ػػرل ٠طبطط ١خبطٍٛب غدرل َهيًُدَ ١دٔ يدْٛـب حلدٝو ٚحسدٛه! حَد" .سشد"ٕ.
ٜ.ٖ"ٚدٌ" ؾهدد ٕ.يدق ٣نددٌ َُٓٗد .ندده ٠قدقّ ندد,رلَ ٠دٔ تيٓددٛع تيدذ ٟحٜددً ٙ.ب
إسق ٣تىب.ٜ .,ت تي .ىبً ١ٝب تيٓ.ؾذ ٠تيٛسٝدق ٠تىبطًةدَ ١دٔ تيكهٜد ١بًد ٢تي دً .ب
تًؿز ٕٜٛتيكه ١ٜبٓق تىبهي .حل ٞدقب !ٕ.حَ .نه ٠سً ٕ.ُٝؾهْ.ت ًٝطَ ً.دٔ
َزم ت٭ثٛتب ٚتيؼٛف ٚل و تييؾب تىبقسٛض ؾ!.ٗٝ
 ٖ .ٜ .ٝط.,بٚلقحت تيً  ٚ ١,ؾهؾت ػه .ت تيؼٕ.ٝ,
 تؿهلٗ .عبٟٛ"ؾٝظٍٛب" بؿٝدـ نهتد٘ تيؼدػرل ٠تىبهططد ١لكد ٠ٛؾٝكد ّٛؾٗدق ل.ييؼدقٟ
يههت٘ تسبُهت ٤تيهد,رل ٠لؼدق  ٙييشدكٌب حَد ّ.ققَد٘ ,ٜٚدقح قبهتق,د ١سدًٕ.ُٝ
تيذ ٟتْيؼب نٛتق لـب سذه ٟتىبهَ ٢ثِ ٜـهب تيهه ٠ؿهل ١قًُٜ ١ٜٛشٗ.
سددً ٕ.ُٝػ.ػدد ١ا٥.ظدد ١تيذددٚ.اَ ٙددٔ تيددُٝـب ؾددٛم سذدده تىبهَدد ٢ل ٝددقًت بددٔ
ه ٦ٜيٗ .ؾٝذلنٗ .يذلكب ٞنهتد٘ تيكُ.طدَ.ٖ ١ٝدق ٠ه ٕٚحٕ تكؿدز ند.يههتت
ت٭ ه ٣سـب تهتطِ ل.٭ ض!  ًٛ ٜٚػهتخ ؾٗق:
 دٍٚٚٚٛيٝيؼق ٣ي٘ ػهتخ سً ٌٜ.ٖٚ ٕ.ُٝتيًذ ٜٔنٜ .ْ.ظه ٕ٬ؾهٜدل "ت٭قٜٛد"٤.
ؿق تيج٬ث" ١تيـ ؿ:"٤.
 ٖذت يٝص ٖقؾ ً.يكق َهت ؾٛم "تي  .ؿ!!"١ٜٚيق ٌ سشٚ ٕ.بؿٝـ َقتؾ ٳـب بٔ تشلقف ٚت ًد ٛتيظدي ِ٥.ثدِ تظدي,و
ت٭ٜددق ٟتيؼددػرلً ٠ب بددهتى ؾددٛم تيطهٜددل تٱسددؿًا ٚتي ,جدده تيهددهتت تىبًْٛدد١
ٚغرل تىبً ١ْٛتيه,رلٚ ٠تيؼػرلٚ !٠ؼبهى حل ٛبذ.ز لك .ٜ.تيدلَٝدٌ تيؼدق ٨بدٔ
ل.ب سٛط٘ يٝههز ػ ً. .ل.يؼػ: .
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 تذٖٛ,ت ٚتي ٛ,ت ل ٝقتً  .ٜط.ٝاـبٜٓٚشين يًٝيكٌب سذهتً بٔ ت٭ ض لُٓٝدٜ .ؿده ت٭٫ٚه ؿد.سهـب َي دْ.كـب
ْ.سددـب طددذٚ ِٖ .نددهتتٹِٗ تىب ,جدده ٠بًدد ٢تيطهٜددل ٚإفب د,ْ.دد٘ ه ٕٚحٕ ٜددألٗٛت
ٱَهدد ٕ.سددهقيٗ .ؾًددِٗ ًددـ سددٌ٥.ب هبددقتٕ ت٭طددهّ نددٌ َددٜ .ظدديَٗ ٕٛددٔ
نهتت حسًٚ َِٗ٬ب حٚ ٟقت طٚ٩.ت!!

*
نه ٠سدً ٕ.ُٝتيكُ.طد ١ٝنْ.دت ذبٝٸده تيؼٸد,ٵ ١ٝنُد .نْ.دت ي ,د ٚ ١ه٠
تشبظ ١ٝ,تي٬لش ١يهٝص َٔ تشبٝع ذبرل تي.ٓ,ت
 ىب.ذت  ٫تشي,قٍ لههتو ٖذ ٙنه ٠حندل ٚحنبٌ َجٌ نهتتٓ.؟! ػشٝح  .ٜسً ٕ.ُٝمبهٓو تْيك ٤.تيهه ٠تيا تظ٤.يهٔ سً ٕ.ُٝنٜٗ ٕ.ز حس٘ حَ ّ.تيش٪تٍ ق:ً٬٥.
 ح .ف حٕ ٜ ٫يشكل سًًُ ٞب تقيٓ ٤.نهَ ٠جًًٗ.َٜٛ .ؾٝش .ع ؾٗق يًك:ٍٛ
 ؾ.ؾهح ل.٭س ّ٬إذتً إٕ نٓت تظو ًب إَه ٕ.ذبكٝكٗ. إٕ نْ.ددت حسَ٬دد ٞندد,رل ٠دددقًت ؾشدديهٝ ٕٛدد,ا ندد,رل ٠دددقًتبٓقَ ٫ .تيشكل ت٭س !ّ٬حََ .ع نه َٔ ٠قُ.غ
,ٜٚيشِ س .هتً ؾٝك:ٌٜ.ٖ ٍٛ
 حؾـٸٌ حٕ ته ٕٛحس َٞ٬ن,رل ٠ن ٞحس  ٢جبق حندل ييشكٝكٗ.ً ٜٚل سش ٕ.حبُ.س:١
 ٚحْ .حٜـً.يٝـٝـ بؿٝـ:
 ا ً. ,ؾ.٭س ّ٬تيؼػرل ٠تقب ٛحػش.لٗ .إفب تييه.سٌيرله سً ٕ.ُٝل ؼ:١ٝ,
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 ٖددذت يددٝص ػددشٝش ً.سأس د  ٢ييشكٝددل حسَ٬دد ٞتيؼددػرل ٠ل٫.ديٗدد.هْؿش٘ تيذ ٟتش  ٢ييشكٝل حسَ٬و تيه,رل٬ َٔ ٠ي٘ َٚع ذبكٝل نٌ سًِ
سٝيشٓ ٢ي ٞحٕ حسًِ سًُ ً.دقٜقتً!
ٜٚيش ٍ٤.ؾٗق:
  ٌٖٚسٝه ٕٛػػرلتً حٜـً.؟!يٝذٝب سً:ٕ.ُٝ
 ِ ْ -سٝه ٕٛػػرلتً يهٓين سألذٍ دٗق ٟييشكٝك٘ حٜـً.

*
ُٖٸدد ّ.ت٫لددٔ ت٭ندددل يظددٝخ تيً,ددق ػدد ٌٜ.تيهشدد .نددٜ ٕ.ػ.ؾددٌ قشدد٠ٛ
ٚتيدددقٜٚ ٙيشدددًٌ َدددٔ تيدددقت ٖ .لددد ً .إفب سٝدددح ٜكددد ِٝت٭٫ٚه تيدددقْ .ٝلؼدددهت ِٗ
ٚؿددددشهِٗ ٜ ٫ٚٴك ٹددددقٜ !.ْٗٚددددهتق ِٗ,إفب حٕ تكددددع تىب هندددد ١تيَٝٛٝدددد ١لٝددددِٓٗ
ٜٓٚؼدهؾٛت ؿدد.سهـب سدد .هَ ٜٔددٔ هب.قد.تِٗ تيؼددػرل ٠ثددِ ٜكؿددز ًددـ ذتى
تسبددٌ٥.ب تيػهٜددب تيددذ ٟتشدديطع نددٌ حَددٛتٍ ٚتيددقٚ ٙضب.ػددَٛٚ ً٘ٝتطدد ٘ٝحٕ
ت,ين ي٘ س٥.طَ ً.جً٘ ًب هت  ٙبً ٢تيهغِ َٔ حْ٘ اًب ٖذت َهتت!!

*
 ح ٜق س٥.طَ ً.جٌ سٌ٥.ب هبقتٕ ت٭طهّ َدد .تيددذ ٟتطً,دد٘ حٜٗدد .تجملٓددٕٛ؟! حتهٜددق ت,ددق ٌٜبددز تٱزلٓددت ٚتيددقٖٕ.حبٌ٥.ب سذهَ ٟيقتع نشٌ٥.ب ذتى ت٭لً٘؟!
ٜٓٚؿذه تيطؿٌ هَٛبً ً.ب ضبٚ.ي ١يًيٛؿٝح:
 يهٓ٘ ؽبً ٧,ؿ٘ حنبٌ ت٭ي .ب ٚح ٚبٗد .ندهتت ٚهَدٚ ٢سد .ٝتتحطٖ.ق َجًٗ .سيً ٢ب تييًؿز!ٕٜٛ
ٜٗٚب تيظٝخ ػ ٌٜ.ػ:ً. .
 .ٜ -تَهح٠

ذٖ ٟذت تيٛيق ل ٝقتً ن ٫ ٞحسطِ بُب!َ٘.

*
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ً ٚـ تسبٌ٥.ب ند ٕ.ػبدق َدٜ .ظديٗ ٞلدٌ حنجده يبدٜ .ظديٜٗٚ !ٞكـدٞ
تيش.ب.ت َ ,جهتً يٮيٛتٕ تيزتٖ ١ٝؾ.ذب ً.ػق  ٙيً طد ٛتيدا تؿدٛح َٓٗدٚ .قً,د٘
يًُي  ١تيا نْ.ت ت,جَٗ .زقزقً ً١ب نٌ ت٫دب.ٖ.ت َشيٗذلتً قب .نٚ ٕ.تثكً.
َٔ حْ٘ س.ٓٝي٘ بٓق ب ٛهتد٘ إفب حؾهدِ لٝدٛت تيكهٜدٚ ١حؿدٝكٗ .بًد ٢ػدق َ ٙدٔ
تأْٝب ٚؿهب ئ ٜجٓ ٙ.ٝبٔ تي ٛه ٠ث ١ْٝ.يًػٛؾ ًب لٗذ ١ت٭س ّ٬تىب٪دٸًدً ١دـ
سٌ٥.ب هبقتٕ ت٭طهّ!!

*
 ٌٖ بقت ث ١ْٝ.إفب ذتى تزبٕٓٛ؟!ٜٚؼُت تيطؿٌ حَ ّ.تييهظرل ٠تىبيٛبق٠
 سأس,شو ًب تىبػَ ٠ .ع ت٭ؾ.بٚ ٞت٭ط.,ح ٜٚيه ٌٝتيطؿدٌ تيدق د.ت تىب يُد ١تىبؿـد ١ٝإفب تىبػد ٠ .تيٛتق د ١ذبدت سدٛغ
تيددقت تيٛتس د  ١ثددِ ٜيهٝددٌ ت٭ػددٛتت تىبهب,دد ١تىبٓش دًة ١إفب حذْٝدد٘ حؾ دد ٢كبدده
قهلدد٘ تيظددُُ٘ ؾيقؾ دد٘ ي٬ييؼدد.م حبددٌ٥.ب قهٜددب ظددٔ َجددٌ نؿدد ٞتىبهتلددع
س ق ٚتيدذ ٟندٜ ٕ.شد.بق ٙندٌ َده ٠بًد ٢تشدًل ددق تٕ تسبدٛغ تٱزلٓيٝد١
تىبًش ٤.يًذٖ.ب إفب سٝح ٜكـ ٞحس ق حٚق.ت٘! ٚؾذأٜ ٠شُع بٛت ٤تيهٜح تيا ٫
 ٜهف حسق نٝـ تدق ٌ تىبػد ٠ .نكط د ٕ.تيدذ.٥ب لأْ.ٝلٗد .ق .سد ١تيددله ٫ٚ
نٝـ ربهز َٓٗ!.
تىبػدد ٠ .تىبجكًدد ١ل.يٛسظددٚ ١تيُبددً ّ٬ب هت حلٝدد٘ نْ.ددت طب,ددأ تيهددٛتلٝص
نُ .نْ.ت تسب.ن ٠ ٛتىبز ٚب ١ل.يـٚ ٤.ٝت٭ُْص ًـ سٌ٥.ب هبقتٕ ت٭طهّ
طب,أ ت٭س!!ّ٬

*
ٜهٔ ٖهب ُٖ ّ.بدل سٚ ٛتيق ٙتىبهتؿع ٜش قٚ ٙسق !ٙلٌ نٜ ٕ.ش ق
م" ٚددِ َ.ع سطدب
تىبهتلع س ق ٚتيدذ ٟسٛٸيد٘ َبًدِ تيهشدٚ .ددلٚتد٘ إفب "قٗدٛدٞ
. ٚهّ يٓش ٤.تيقت تيه,رل!٠
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ن ٕ.س ق ٚؼبٌُ ُٖ ّ.سي ٢تيظ,ح ٜقت ٙتيؼدػرلت ٕ.لدأبً ٢تيشد ٛثدِ
ٜقؾ ٘ لإسقٜ ٣ق ٜ٘تي.ٝلشيـب نأبٛته تسبطب يٓٝكًب عب ٛتزبٗ ١ت٭ دهَ ٣دٔ
تيش ٛن ٕ.سد قً ٚب ندٌ َدهٜ ٠دقؾع ؾٗٝدَ .د ٪هُٖ ٠د ّ.تيهشد .ييذدٚ.ا
تيشٜ ٛظ ه حْ٘ ,ٜؼل ًب ٚد٘ تيظٝخ ػٜٚ ٌٜ.ٴذية٘ ٚمبهؽ حْؿ٘ ًب تيهٚخ!!

*
ن ٕ.بؿٝـ ًب ٖذ ٙتىبه ٠ح ٍٚتيكد.ؾزً ٜٔدـ تسبدٌ٥.ب ؾٓد.ه ٣حػدققٙ٤.
ٜشيشجِٗ بً ٢تٱسهتع:
 حسهبٛت  .ٜح٫ٚه ٚتُْبهٚتُْبه ؾٗق إفب ت٭س ّ٬تىب ,جهٚ ٠ػ.ح غ.ؿ:ً.,
  ٫لق حٕ حسقِٖ ن, ٜ ٕ.ح لأس.َٓ٬ؾك ٍ.سش:ٕ.
 ٖذ ٙيٝشت تىبه ٠ت٭ٚفبؾيُيِ سًَ ٕ.ُٝذلههتً:
 يهٓهِ ت هؾ ٕٛحٕ حسقتً غرلْٜ ٫ .شيطٝع  ١ٜ٩حس.َٓ٬حد.ب ؾٗق:
 ٖذت َ .نُْٓ .بٓ٘ؾي.لع سش:ٕ.
 يهٔ َْ .هت ٙتٯٕ هي ٌٝبً ٢حْٓ .نٓ .طبط٦ـبٚتش:ٌٜ.ٖ ٍ٤.
 َ .تيذ ٟمبهٓٓ .حٕ ْؿ ً٘؟!ؾ.عبٓ ٢ؾٗق هتب ً.ٝت٭٫ٚه ي٬قذلتب َٓ٘ ُٖٚص:
 سٓذلػق يً .لح ًْٚكٓ٘ ه سً.ٚتٓددٚ.يٛت نددهتتِٗ ل ددق حٕ هلٸددهٚت حَددهًت ثددِ تْػُشددٛت ًب س د .هتِٗ تيَٝٛٝدد١
تيـدددد.دٚ ١ن دددد.هتِٗ حْٗٳددددٛت طددددذ ِٖ .تيٝدددد َٞٛيٝيُبددددٖ.هٚت ًب ٖددددذ ٙتىبدددده٠
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لْ٫.ؼهتف ثِ يٛ ٝهٚت ل ق غ.ٝب قؼرل ؾٝذدقٚت ُٖد ّ.غ .قدً ً.ب حسَٗ٬دِ!
ؾددٛد ٧ل ٝدد ِْٗٛذب.ػدده ٙؾظدد ه لدد.يؿزع ٖدد ٤٫٪تيٛسدده ٕٛنُددٜ .شددُِٗٝ
ٚتيددق ٙسٝـددهل ْ٘ٛسددُٝزق ٕٛث.ٝلدد٘ سددٝذه ْ٘ٚدددهتً ؾددٛم إسددؿًت تيطهٜددل
ٚسؼدد ٙ.سيددٜ ٢ؼددًٛت لدد٘ إفب تىبطددخ ًٜٚكددً ٙٛب تىبٝدد ٙ.تٯسددٓٚ ١بٓددقَ ٜ .ددٛه إفب
تيٝ,ددت سدديهً ٕٛب تْيُبدد ٙ .بكٛلدد ١حطددق يهٓدد٘ ؾددٛد ٧لظددؿ ِٖٗ.تؿ دذلټ بددٔ
تليشدددٚ ١َ.هٚه ٠نًدددِٗ تليشدددُٛت ًب تيًشُبددد ١ذتتٗدددَٚ .دددقٚت حٜدددقٜ ِٜٗقبْٛددد٘
ىبظ .نيِٗ تىبزٜق َٔ تيً ب تٱؿً.ب ًب ذتى تي٫ٚ ّٛٝقيش ّ.ت٭س!ِٗ َ ّ٬

*
طٝخ تيً,ق ط ه لط ًٓ ١ب ػق  ٙسـب ح دل ٙه ٜٚع تيشدٜ.ص بٓٝد٘ تيدا
تٓكٌ إي ٘ٝح  .,تيكهٜدٚ ١حًٖدٗ .حٕ تلٓد٘ ٜكؿدز ًب تشلدٛت ٤ند.جملٓ ٕٛلدـب حٚي٦دو
ت٭٫ٚه تسبُك ٢ه ٕٚحٕ ته ٣ب .ٓٝه ٜٚع تشبهِلي ٕ.تيهده ٠تيدا ندُٖ ٕ.دّ.
ٜؼقٖ .لهحس٘ سـب نًٗ .عب!ٌٜ.ٖ ٙٛ
ٚط ه ػ ٌٜ.طٝخ تيً,ق ٚن,رلٖ .حٕ َظ.نش ١تلٓ٘  ٚهٚد٘ بٔ ا.بيد٘
تىبه ٠تً ٛتىبه ٠تهٔ حَهتً ب.هٚ .ً ٜتذنه سكقتً قدقمبٜ ً.هدٔ قدق ْشد٘ٝ
ٚإٕ ْش ٞحس.,ل٘ نب ٘ َدع هبدقتٕ ت٭طدهّ! ؾيشدًٌ َيهؿٝد ً.لد.يُب ّ٬ل دق حٕ
ػهف د.ي٘ ٛؾ َٔ ً.حٕ ُٜبٓٛت ل٘ دَٓ .ً ْٛبْ.د ً.حْد٘ ؽبؿد ٞطهؼدٝي٘ ل ٤.,تد٘
تيا َ .ن ٕ.٭سدق حٕ ٜده ٣كبٝزٖد .ه ٕٚحٕ  ٜدهف ػد.س .ٗ,يٝكؿدز ؾدٛم ذتى
تزبددقت ,ٜٚشددح بُدد ٜ .دقٸب ٞتلٓدد٘ ٚدددٛه ٙيهٓدد٘ ػبددق إَ ٫دد .ندد ٕ.ػبددقٙ
بٓددقَ .ندد ٕ.ػددػرلًت َٚيًددٗؿ ً .يٝذددق َدد .نددٜ ٕ.ددقٸب ٞت٭٫ٚه تٯ دده ٕٚحْٗددِ
ػبقْٚدد٘! ػبددق إ ٫سدد.نَُٗ ٠ ٛٳًدد.,ْٚ ١تدد.ت ػدد ٫ .,مبهددٔ سيدد ٢يًُددٛت٢
ت٫قذلتب َٓٗ .ه ٕٚحٕ ٜؼه ٛت حىب ٚ َٔ ً.ز حطٛتنٗ!.

*
هبددقتٕ ت٭طددهّ ٜٛيددق ندد,رلتً ٚؿددهُ ً.نُددٜ .ددهت ٙت٭٫ٚه تٯٕ! حَدد٘
بٓقَ .ن ٕ.ػػرلتً ٚيييٗهب َٔ إسب.ح س٪تي٘:
 َٔ ح ٜٔحتٝتٴ؟!57

ق.يت ي٘ حٕ اد٥.ه سذدٌ حتد ٢قد.ؾزًت ٖٚد ٛؼبًُد٘ ًب ػدهٸ ٠قُد.غ َيٗهٸ٥د١
ٚتهن٘ بً ٢ل.ب تيقت سٝح ٚدقت٘ ٚق.يت ي٘ ييذٝدب بدٔ سد٪تي٘ بدٔ تيؿدهم
لٚ ٘ٓٝلـب ػ ٌٜ.تيهشد .تيدذ ٟمبًدو ٚتيدق ٙتيكهٜدٚ ١ت٭ ض ٚتيٓد.ض حٕ ػدٌٜ.
حتد ٢لد٘ اد٥.ه جبدع ند,رل ًب سدً ١حاٖدًَْٛ .د ١ند ٕ.هبدقتٕ  ٜدهف تسبذدٌ
دٝقًت يهٓ٘ ٜه تي,ذع إً ٫ب حسهتب ضبًكً ١ب حب.ي ٞتيشُ ٤.ؾؿِٗ تيؿهم
لٚ ٘ٓٝلـب ػ ٌٜ.ه ٕٚتىبزٜق َٔ تيظهح!
تسبذددٌ حتدد ٢ل.٭طددهّ ػددػرلتً نهددٌ تيؼددػ,ٜ .هدد ٞاً,د ً.يًهؿدد.ب١
 ٚتح ؼب ,ٜٚ ٛ,جه َ .تكع بًٜ ٘ٝقت َٔ ٙحٚتْ ٞتيقت تيكقمب ١تىبيٗ.يهد ١ثدِ تح
مبظٜٚ ٞي جه ثدِ مبظد ٞه ٕٚحٕ ٜي جده سيدٚ ٢ػدٌ ًب َظد ٘ٝإفب َبد ٍ٬ذتى
تسبٌ٥.ب تيذ ٟقب .لٓ ٙ.دقټ ٙح ٚدد ټق ددقِّٖٓ ٙد.ى تنيظدـ َد .ؽب٦,د٘ تسبدٌ٥.ب
ب اتٖٝد ٺ ١قد.ه ٺ٠
َٔ لؾد.م ًَْٛدٚ ١حي د.ب زلدع لٗدٜ ٚ .هٖد .إً ٫ب َب٬يد٘ ٚثٝد .ٺ
بً ٢تػط ١ٝبه ٜ٘تيدذ ٫ ٟتكدق َدزم ث.ٝلد٘ بًد ٢تػطٝيد٘ ٚقد.ه ٺ ٠بًد ٢إَبٗدٙ .
إْش ً.ْ.ل ه إْشَ ً.ْ.جٌ طٝخ تيً,ق تيه,رل حل ٞػ ٌٜ.تيذٜ ٟدٓشين ندٌ حٖدٌ
تيكه ١ٜبٓق ققٜٓ َ٘ٚشٓ ٕٛي٘ ح ٚيج.ٝل٘!!
إفب تًددو تيُبدد ٍ٬نددٜٗ ٕ.ددهب َددٔ َٛتسددِ تسبهتثددٚ ١تسبؼدد.ه َٚددٔ نبددع
تسبطب يًيٓ ٛح ٚيٓكه ٠تزبُه ًب تىبـد.ؾ ١سدـب ند ٕ.مبهدٔ ت٫سديػٓ ٤.بدٔ
بًُ٘ يؼػه ٙي ًٛٗٝلهٌ تيهٚت٥ع تيا تبيكق يؿذل ٠حٕ تسبذٌ ندٜ ٕ.دأت ٞلٗد.
ٱس .ه ٙهتب .ً ٝتي قٜق َٔ حػدقق ٘٥.ىبظد .ني٘ تيً دب ٚتيًدَٜٗٛٚ !ٛد ً .ل دق ٜدّٛ
تسددت ٜددق ت٭ب,دد ٤.تيَٝٛٝدد ١تـ دٝٸل تشبٓدد.م بًٝدد٘ ٚتكًددٌ َددٔ ؾددهؾ س د .هت٘ َددع
حسَ٬دد٘ تىبٓ,جكددَ ١ددٔ تسبدد.ن ٠ ٛتىبُٗٳًدد َٜٛٚ ١د ً .ل ددق ٜدد ّٛتح هبددقتٕ ت٭طددهّ
ٜهدل ؾهتست ب ٙ.ٓٝت ذزتٕ بٔ  ١ٜ٩ندٌ ت٭يدل ٚتيـد ٤.ٝتىبهي,دً ٧ب َبدٍ٬
تزبددقت يهٓدد٘ نددًُٜ ٕ.ددح نددٌ ٜدد ّٛل ددو ت٭اؿددٜ ٍ.يشددًً ٕٛقدد.ؾز ٜٔؾددٛم
تسبٌ٥.ب إفب تسب.ن ٠ ٛؾٝػو تيطهٵف بدٔ تشدًًِٗ سيدٜ ٢أ دذٚت َدٜ .هٜدقٕٚ
يب .نَ ٕ.يأنقتً َٔ ٚدٛهٚ ٙمبـٛت ػ, .ـب! إفب حٕ ن ّٜٛ ٕ.سقخ ؾٝد٘
َ .سقخ

*
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تيؿددزع تح ٜددهؾص قًددب طددٝخ تيً,ددق ثددِ تح  ٜيؼددهَ ٙددع نددٌ ثدد ٠ ٛكبددهه
,ٜقٚ .ٜٗيق !ّ.ُٖ ٙؾٗذت تزبقت تيً دـب إَد .حٕ ٜؿـد ٞلٛيدق ٙإفب تزبٓدٚ ٕٛإَد.
حٕ ٜقؾع تيٛيق يقٚض نًُ ١تيظٝخ تيا ٜيذهح حسق َٔ ق ٌ,بً ٢هٚسٗ!.
 ئ حزلح ٭سق حٕ مبهٸؽ َظ٦ٝا ًب تيٛسٌ سي ٢ي ٛن ٕ.تلين!!ل ق س.ب ١ؾكٌب َٔ ترب.ذ ػ ٌٜ.تيهش .يكهت  ٙند ٕ.د.يد٘ ٜٓدقؾ ٕٛ
ن.يجرلتٕ تشل٥.ذ ١عب ٛهت هبقتٕ ت٭طهّ شلقّ س٥.طٗ .سٝح ن ٕ.ت٭اؿدٍ.
ًب تْيُب ِٖ .ىبٓ ِٗ ؾُٓذ هق٥.ل ؾكٌب حتٖ٫ ّ.ُٖ ِٖ.جٚ ً.قق تغيشٌ ل هق٘:
  .ٜح٫ٚه  .ٜح٫ٚهٚس ٍٚ.تييكٍ.ب حْؿ.س٘:
 حل ٞح سٌ تيهد ٍ.شلقّ تسبٌ٥.بٚػهخ ت٭٫ٚه لذبه:
 َ.ذت تكٍٛ؟!ٚتْدقؾ ٛت ٜهٜدق ٕٚتيدقؾ.ع بدٔ حسَٗ٬دِ ٚقدق هبدٌ ندٌ َدِٓٗ سذددهًت حٚ
بؼد .سدد٬س ً.ؿددق دد ٍ.تيهشدد .سيدد ٢سددً ٕ.ُٝند٥. ٕ.ؿدَ ً.ددٔ حٕ ٜؿكددق
نهتد٘ تيكُ.طدَٚ ١ٝشدي قًت ىبٛتدٗد ١تيهشدْ .ؿشد٘ سبُٜ.يٗدٚ !.سيد ٢تيؿيٝد.ت
ح هٕ تشبهٚز يًقؾ.ع بٔ حس َٔٗ٬يهٔ حٜق ٟت٭َٗ.ت تْػًكت نهُ.ط.ت
َذب ٠ ٛق.سد ١ٝبًد ٢حٜدق ٜٔٗييُدٓ ٗٔ َدٔ تشبدهٚز ؾدْ.ؿذهٕ ل,هد ٤.تبيؼده
تيقَٛع َٔ حسذ .تيكه ١ٜتيؼُ٤.
يهدددٔ دددد ٍ.تيهشددد .تلكدددْٛـب حبكدددق ٙبًددد ٢ت٭سدددٚ ّ٬خبدددٛؾِٗ َدددٔ
لطظددد٘ تْيزبدددٛت ت٭٫ٚه لكشدددَ ٠ٛدددٔ تظددد,جِٗ لدددٛقؿيِٗ حَددد ّ.تزبدددقت  ٚتسدددٛت
 ,ٜجه ٕٚحسذً ٙ .ب تسب.نٚ ٠ ٛبً ٢تيطهٜل ل .ُٓٝنْ.دت ػده .ت هبدقتٕ
ٚتٛسدد٬ت٘ شلددِ يًيٛقددـ بُدد .نددْٛ.ت ٜكذلؾدد ٕٛتػطدد ٞتسبذدد ٠ .لطش.يددب َ.هٜدد١
لٖ.يٚ ١تٓظه لـب ت٭اؿٛ ٍ.ؾ ً.غَ.ـ ً َٔ .ؾكقتٕ ت٭يٛتٕ تيا  ٫تٗ,ت!

*
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بددق ٠حٜددَ ّ.ددهت ٚت٭اؿدد ٍ.مبـدد ٕٛسدد.ب.تِٗ َيشدده ـب بًدد ٢ؿددؿ.ف
تي.ٝ,ه ح ٚقهب تيدلندٜ ١كده  ٕٚؾذدأ ٠تيدذٖ.ب يهٜ٩دَ ١د .ليدت إيٝد٘ حسَٗ٬دِ
ذبت تسبدٌ٥.ب تىبٗدقٸّ ثدِ ٜكده  ٕٚحٕ ٜ ٫دذٖٛ,ت ند ٫ ٞؽبشدهٚت حًَدِٗ ًب حٕ
تهدد ٕٛحسَٗ٬ددِ سٝدد.ْ ١لـدد ١لددـب تيهندد !ّ.يهددٔ طددٛقِٗ تيطؿًدد ٞغًددِٗ,
ٚسأَٳِٗ َٔ تهٌٖ س.ب.تِٗ تيا نْ.ت َظقٚه ٠لًَٗٚ ِٖٛهسِٗ ادٛتٍ تيٝدّٛ
هؾ ِٗ يًذٖ.ب إفب ذتى تىبه ٕ.تيذَ ٟبٌ َٓذ تسديط.بٛت تْ٫ؿد٬ت َدٔ قٝدٛه
تسب ٛ,ضبذٸيِٗ تي!١َٝٛٝ
ٜيؼٚ ٛت حِْٗ سٝ ٝظ ٕٛنٌ تًو تيشد .ه ٠حَد ّ.ذتى تىبظدٗق! نْ.دت
تيههتت ٚتيقَ.ْ ٢لي ١ن.يؿطً ٛب َب ٍ٬دجح ت٭سذ .تيا ًةؿيٗد .صبدز ٠
د ٍ.طٝخ تيً,ق!!

*
ػبق ُٖ ّ.نًُ ٜ ١يذ لٗ .يٮ٫ٚه بُ .ؾ ً٘ ٚتيق ٙلِٗ ؾدأاهم حَدّ.
ػُيِٗ لْ.يُب .حٕ ٜكه ٚت تيظهٌ تزبقٜق ي ٬قيِٗ ل٘ يهدِٓٗ ؾد.دَ ٙٚ٪دٔ
دقٜددق قبددٜ .يٛقددع! ؾكددق تكددقَٛت َٓدد٘ ٚتسددقتً ٚتسددقتً يرلليددٛت بًدد ٢نيؿدد٘ َددع
تليش ١َ.ت تشُت بًٚ ٢دٚ ِٖٗٛحؿ٤.ت سٴُهتِٗ ؾٗبٸ َ ِٗ سبؼ.ه ت٭سّ٬
ؼب ٵُ د ٳٔ خبذددٌ سدد ٍٛتىبهددٕ.
َددٔ َهُٓٗدد .تدد .نـب يًؿيٝدد.ت تيًددٛتت ٞن د ٸٔ ُ
سؼيٗٔ يب .حْ,يت تسبذ ٠ .تيك.س َٔٚ ١ٝيذٜذ حػٓ.ف تيط  ّ.شلٔ ٚيٹ.ٓ,تٗٔ!

*
طٝخ تيً,ق تيهش .تح ٜٓؿح تيٓ َٔ .بٚ ٘ٝٓٝؼبهم لٗدٚ .دد٘ تلٓد٘ تيدذٟ
ٜدددذلى ب.هتددد٘ تيكقمبدددً ١ب تشلدددهب َدددٔ تيدددقت ىبظددد .ن ١ت٭٫ٚه ًب شلدددِٖٛ
تيظٝط!ْٞ.
 ح حهَٸه ذتى تسبٌ٥.ب؟!ٜ ٚشُع إد.ل ١ؾظق ق,ـي٘ نأْ٘ ٜظق بٓ ٕ.غـ٘,
 ؾإفب ح ٜٔتذٖب إذتً؟!60

َٚه ٠ح هٜ ٣شُع إد.ل ١لدٌ ىبدح ًب بدٝين تيؼدػرل ُْبده ٠قد ٛٺَ ٠يشقٜد١
قدده حٕ ٜهشدده طددٛنيٗ .ق,ددٌ حٕ تكشددٚ ٛتكدد ٣ٛؾددأ  ٢ق,ـددي٘ بددٔ تي ٓددٕ.
تىبظقٚه يٝؼهخ تيٛيق ا.ي ً.,تيههب ١ذبت تيؼؿع ٚتيظيِ ٚتييٗقٜق ل.ىبػ٠ .
د.يو

َ -دد .اتيددت ت٭يددٛتٕ تيشددًٌ ندد.يٓ,ع َددٔ طددكٛم ت٭سذدد .تيددا ل جهٖدد.

ٚؾيح تيظٝخ سٓذهت٘ ل.يؼهتخ تيذ ٟزل ٘ حٌٖ تيكه ١ٜنب:ً. ٝ
 َشيشٌٝٚن ٕ.قهت ٷ دقٜق

*
ٖذ ٙتىبه ٠تسيػهم تٓؿٝذ تيكهت ٚقيد ً.حاد ٍٛؾكدق تْيُبده ػد ٌٜ.تيهشد.
ٚػ ٍٛتزبهتؾ ١تيا تسيقب َٔ .ٖ.تىبق ١ٜٓحنجه َٔ َٜٛـب
ٜهٔ حٖدٌ تيكهٜد ١قدق طدٖ.قٚت َدٔ ق,دٌ نٓ٥.د ً .قبجدٌ ٖدذ ٙتيـده!١َ.
ٚسه ٣تشلُص لـب ت٭٫ٚه
 تُْبهٚت إْ٘ حندل َٔ تزبٌُ!! ٚتُْبهٚت إفب بذ٬ت٘ إْٗ .تهؿ ٞيؼٓ.ب ١حسذ ١ٜنٚ.تظدٛى يهدٌحٌٖ تيكه!١ٜ
 لٌ ٚتزٜقُْٚبدده نددٌ َددِٓٗ إفب ققَٝدد٘ تسبدد.ؾٝيـب تىبيظددككيـب حبشدده ٠بُٝكدد ١ثددِ
تسٛت ٜيه ًٕٛٝنٌ حٌٖ تيكه ١ٜتىبيذُ ـب يهٜ٩د ١تجملدز  ٠تزبقٜدقٚ ٠قدق ت تدق٣
نٌ َِٓٗ سذت ٤دقٜقًت لَ .ُٓٝبًت تزبهتؾ ١تي ُ٬ق ١لأققتّ سقٜق ١ٜب!١ٜ .
 تؼٚ ٛت ي ٛحٕ ٖذ ٙتي ذً ٖٞ ١سدذت ٤نٚ.تظدٛى يهددٌ َد .تؼدٚ ٛتنِ سٝه ٕٛن,رلتً!
ٚت تؿ ت حبـب ت٭اؿ َٔ ٍ.تي ذًد ١تسبدذت ٤ل.دبد ٙ.سد.ق ٞتيهددٌ ثدِ لطٓد٘
سي ٢نيؿ ٘ٝيهٓٗ .تشيطع ٚ ١ٜ٩دٗ٘ تيٝ ,ق ًب تيشُ!!٤.
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حطددد .طدددٝخ تيً,دددق لٝدددق ٙيشددد٥.ل تي ُددد٬م تىب دددقْ ٞإفب سددد.ن ٠ ٛت٭طدددهّ
ٚس٥.ط د٘ تىبٗددقّ ؾ.دبدد٘ لٛسظدد٘ تشلدد.ه يٝكًددب ت٭ ض ٚت٭سذددٚ .تيددقت حَددّ.
حبـب نٌ حٌٖ تيكهٚ ١ٜبٓٝٳ ٞت٭طهّ تىبكٝٸق لأٜق ٟد ٍ.تيهش .تسبقٜق!١ٜ

*
هبددقتٕ ت٭طددهّ لهددٌ ؿددهَ.ي٘ ٚددددلٚت دشددق ٙط د ه لشددهـب تيددذٍ
ٚتيُبًِ تكطةع حٚػ.ي٘ ؾهتح قً ٘,تىبُزم ؽبَ ٛ,ع تلي .ه تزبهتؾد ١بًد ٢تيطهٜدل
تيذ ٟحتت َٓ٘ َٚع ٖ ٛ,قٜهًٖ .ب تيٝ ,ق
ٖددٖ .ددٜ.ْٗ ٞيدد٘ تددأت ٞنُدد .تٛق ٗددَ .كيدد ٫ً ٛلٝددق تيهشدد .سيدد ٢ه ٕٚحٕ
ًُٜش٘! نٜ ٕ.ظ ه حٕ ٖدذت َد .سدٝشقخ َٜٛد ًَ .دذ نْ.د .اؿًدـب سدـب ندٕ.
ؼبًةل لأدٓش ١حس َ٘٬ن.ي,ذع يًٝيؼل تيهش .لٛس ٍٛتيك.ع ٚقق تَديٮ قً,د٘
سشقتً ٚلػـ ً.يًطرل "ت٭دهب تيؿكرل"! َدهتت سد ٍٚ.هبدقتٕ ت٭ دذ لٝدق سدشً١ٝ
تيهشدد .يًطددرلتٕ لددـب تيٓذدد ّٛح ٚيًػددٛؾ ن.٭زلدد.ى لددـب َهددد ٕ.تيطؿٛيدد١
تيزتٖدد ٞلدد.٭يٛتٕ ؾؼددٜ ٌٜ.هددٔ َددذْ ً.,سددـب حتدد ٢لدد٘ تي,ذددع ٚتددهى هبددقتٕ
يًشذددٌ تي دد.دز بددٔ تيطددرلتٕ! يهددٔ ضب٫ٚ.تدد٘ نْ.ددت تيهشدده َؼددطقَ١
ل.يؼهه تيذ ٟقُقٻ َٓ٘ قًب تيهشد .سيدً ٢ب اؿٛييد٘ ٚل.ي يُد ١تيدا تَديٮت
لٗ .بٙ.ٓٝ

*
ٜهٔ َٛت ت٭طهّ ل.يٓش ١,إفب تيهشد .حنجده َدٔ ددل تؿدطه ٙإفب
 ٬ه ٕٚحٕ ُٜٓبده إفب َدٔ
ؾع ث٬ث ١حػ.لع َٔ ٜق ٙيٝظدرل لٗد .حبهندْ ١زقد ١قدً ٥.
حلًػ٘ ل.شبدل:
 تهؾٓ ٙٛؾ ٛتًثِ كبيِ لٚ ٘ٓٝلـب ْؿش٘:
 -ق ٌ,حٕ تـطهْ ٞت٥شي٘ إفب قيً٘ َه ٠ث!!١ْٝ.

*
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ت٭٫ٚه  ٜدددٛهٚت ح٫ٚهتً!! طددد.ب طٳد د ه ندددٌ َدددِٓٗ ٚتكٛسدددت بُبدددَِٗ.
ٚتؿدددطهٚت ي٬تهددد ٤.بًدددد ٢بؼدددٜ ٞشدددٓق ٕٚلٗدددد .سدددرلِٖ تىبي جددده  ٚتسددددٛت
ٜـددشه ٕٛبٓددقًَٜ .يكدد ٕٛؿددشه ١غ٥.ـدد ١ق.سًددَ ١شدديذنه ٜٔطددذ .تتِٗ
تيؼ ١, .ل.٭َص تيكهٜب
 نٝـ تيػرل ت٭ٚ ّ.ٜت٭ط ٤.ٝلٗذ ٙتيشهب١؟! ٖ .قق ػهت نٗٚ ً٬حْت ًب تيج َٔ ١َٓ.بُهى  .ٜبؿٝـ! -تيشقخ نأْو

تٗهّ َجً ٌٜ.ٖ .ٜ ٞنأْو اؿٌ ًب تيي.س !١

 َٓذ َي ٢نٓ .عبشب حبُْٚ .ْ .يُٓ ٢حٕ كبـ ٞسهً. ٜ؟! َٓذ سهم تيهش .حسْ ٚ .َٓ٬شيطع تسي .هتٗ!!. حْ ٫شيطٝعٜ ٚهُدددٌ سدددً ٕ.ُٝسددد٪تي٘ ؾكدددق ُْبددده ت٭اؿددد ٍ.تيهٗددد ٍٛإفب ل ـدددِٗ
تي ,و ٚنأِْٗ تنيظؿٛت ت٫نيظ.ف ْؿش٘ ًب تيًشُبْ ١ؿشٗ.

*
َٓذ حٕ ن ٕ.ت٫نيظد.ف ػد .ت٭٫ٚه مبده ٕٚحَد ّ.بٓٝٳد ٞتيهشدٚ .قدق
ٖددقتِٗ تيهٗٛيددَ ١يجدد.قًـب َذلعبددـب لجٝدد.لِٗ تي.,يٝددٚ ١حبٓدد.قِٗ تىبٓشٓٝدد١
ؾه ٕ.ؼبص حٕ قًٜ ٘,هقؽ َع تأٚ ِٖٗٚشل.ثِٗ تيي ٹب! ؾكق ؾ ٌ لِٗ َد .بذدز
بٔ ؾ ً٘ حبُقتٕ ت٭طهّ بٓقَ .نْ.د .اؿًدـب! يهٓد٘ ند ٕ.بد.دزًت بدٔ ٜ٩د١
ب ِْٗٛٝتيا ح ؿ .ٖٛبٓ٘ ي ذزِٖ بٔ تيشٝطه ٠بً ٢لهٜكٗ!.
ؾ ًَ ٢هِّ ح ّ.ٜبقٜقَ ٠هَ ً٠يهؿـب لُب ّ٬تىبشَٚ ٤.ه ٠حبهِّ تيُبٗدرلَٚ ٠ده٠
لدد.يؿذه تي,دد.نه نددْٛ.ت ٜٓكًدد ٕٛتسبذدد ٠ .تىب ,جدده ٠إفب َهدد ٕ.ل ٝددق ه ٕٚحٕ
ؼبص لِٗ حسق ٚقق حٖقتِٖ تنيظ.ؾِٗ ٚحًَِٗ تزبقٜدق قد ً٠ٛبُبُٝد ١يٓ,ٝدٛت
لٗ .طب,أ دقٜقتً ٭سَِٗ٬
سي ّ.ُٖ ٢لٔ تيهش .تُبٖ.ه حَٚ ّ.تيق ٙلَ .ْٝٗ٫.جًِٗ نٜ ٫ ٞـطهٙ
ددلٚت حل ٘ٝي٬بذلتف ل.ىبه,أ تزبقٜق تىبه,أ تيٝ ,دق ٭سَٗ٬دِ سٝدح ْجدهٚت
لذ .ٖ ٚتزبقٜق ٠تيا تسيًة َٔ .ٖٛقًٛلِٗ ؾهتسدت تيؿديح غدرل ْ.سد ١ٝددذ.ٖ ٚ
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ت٭ٚفب تيا  ٫تزتٍ تظل تيهن ّ.عب ٛتيًٓ ٛب س.ن ٠ ٛهبدقتٕ ت٭طدهّ يي دٛه
 َٜٛد ً .إفب سدد.لل ؼدد .ٗ,يهددِٓٗ ٜٓشددٛت ٖددذ ٙتىبدده ٠حٕ ٜز بددٛت لددـب ٚ ٚه
ت٭سددد ّ٬حطدددٛتنٚ ً.سددده.نـب نؿًٝددد ١ليُزٜدددل حٜدددق ٟتيهشددد ٚ .د.يددد٘
ٚبذ٬ت تزبهتؾ.ت إذت َ .سٚ.يت تقي٬ع ت٭س َٔ ّ٬دقٜق!!
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جتارب
قددد.اع ْد دـبٴ تزبدددهض تىبـدددطهب قؼدددٗ .تجملٓدددَ ٕٛدددع تىبٛسدددٝك .تيؼددد١, .
نْ.ت قق حؾ ُت ْؿشٗ .ليذهل ١تيهقؽ َع َٛسٝك .تيهتب ٚتههٜق قٛتؾٗٝدٚ .حغْٗٝ.د.
تىبٓؿًي َٔ ١تيًشٔ ثِ تْيكًت َٓذ ح ّ.ٜؾكٌب إفب دبهليٗ .تزبقٜقً ٠ب تيدهقؽ ٚتيػٓد٤.
َع ػهب تيهٚى ٚسقٸٚ - ٠سهب - ١إٜك.ب.تٗٚ .ه َزٖ .تجملٓ!ٕٛ
ؾيشت تي.,ب ييط.يع ٚد٘ ح َ .ٗٝهشًٛت ل.سبزٕ ٚتشبٛف ٚتيذلهه تْيكٌ
إي .ٗٝتشبٛف ل.ي ق:٣ٚ
 َ .لو؟! ٌٖ حػ.لو َههٙٚ؟!هٸ بً .ٗٝػ ً. .لهًُ.ت
تيؼٛت تشل.ه ٠
-

تشُ ٗٚ .سٌب تيـذٝر تىبٓ ,ح َدٔ حدٗدز٠

حزل و ح دلْ .َ ٞتيذ ٟده٣؟!

َٚبٓت ًب تىبه ٠تيج ١ْٝ.حٕ تيـذ ١حٚػًت إي .ٗٝتي َ ٠ .,ػًٛا:١
 يكق َ.ت ب.لهسددش,ت ح ٖ.ددَ .ددٔ ٜددق ٙييددق ٌ لدد٘ إفب تيظددكٚ ١تـددػٌب بًدد ٢ا إاؿدد٤.
تيـذ:١
 ٖ ٬حبقت َ .قًي٘ٚلؼٛت َٓهؿو ٖذ ٙتىبه ٠هٚت نًُ.ت٘ ًب حذْ:.ٗٝ
 ت هض اٚدو سب.هخٺ قيً٘67

تؼددقم َدد .زل ددت ؾٗددٌ يًٗددق ٤ٚتيددذ ٟلددقت ثكدد ً٬ٝدددقًت ل ددق نددٌ ذتى
تيؼهب قق ت٘ بً ٢اُص تيهًُ.ت َجٌ تيـذ ١تيا نْ.ت كبٮ تىبهٕ.؟!
ي,شت سقتهٖ .تيجكٚ ٌٝلهدت قدهب دشدق ٙتىبشدذٚ ٢بٝٓٝد٘ تىبػُـديـب
تق,ددت بٝدد ٕٛتيٓ.هلدد.ت تي.,نٝدد.ت ٚػدده ت َددع تددهتْ ِٝسددزْٗٔ ثددِ طدد ٝي٘
لدد.يهجرل َددٔ تيًٗؿددٚ ١ت٭ ٚتيٛيٛيدد ١ثددِ تسددت ٭ٜدد ّ.لهددٌ ٚقدد .تسبددزٕ
تشيك ٌ,تىب زٚ ٜٔتظهه َظ .نيِٗ شلَ .ؼ.لٗ .ثِ اً,ت تي زي١
ًٚب بزييٗددد .بددد.هت إفب دبهلددد ١سٗ,ددد َ .ددد٘ يكُٗ٥.ددد .ت٭ ٍٚتيًُشددد١
تيُٓبدده ٠تبذلتؾدد٘ تىبهت,ددو سدد .هتٗٚ .كبٓ ٗدد .ثددِ تْط٬قٗدد َ .دد٘ ًب سًدد١
تيظددػـ ٚتزبٓددَ ٕٛه.ىبدد.ت تشلدد.تـ تيددا ت,شددٌب َددقتٖ .اددٛتٍ تيًٝددٌ سيدد٢
ٜٛقُبُٗدد .تيؿذدده َددٔ غؿًيُٗدد .يكدد٤.تت تيظددٛم ل ددق ؾددهتم سدد.ب.ت تيكً,دد١
ٚتي ٓ.م ٚتشبؼٚ ّ.تي ٛهَ ٠ع طػـ حندل ٚتٛية٘ حطق
ب.هت إفب تيًشُب ١تيا حَشو ؾٜ .ٗٝقٖ .ا.ي ً.,حٕ ته ٕٛطهٜه ١س.ٝتد٘
نًددٗٚ .بًدد ٢تيددهغِ َددٔ حْٗدد .نْ.ددت تٓيُبدده تًددو تيًشُبددٚ ١تيٛق ٗدد .ؾكددق
تسيدد .ت ؾُٝدد .سدديؿ ً٘! حت ددٝع دبهلدد ١تيكؿددز ؾهس دٖٚ ً.دد ٞت ًددٔ َٛتؾكيٗدد .هٕٚ
تددههه؟! حّ ت ددٝع دبهلدد ١تيددق ٍ٫تيددذ٪ٜ ٟدددٌ ا.ي ,د ً.ؾهػدد ١يًدديؿهرل يذلتقددب
لهددجرل َددٔ تسبُ.سدد ١بٝٓٝدد٘ ٚػددٛت٘  ٚهٚه ؾ ًدد٘ إات ٤اًٗ,دد.؟! نددِ َددٔ سٝدد٠.
ٜيٛدب بً ٢تىبه ٤حٕ ٝ ٜع سيٜ ٢يُهٔ َٔ بٝع تييذ .ب نًٗ.؟!
ًٚب بزييٗددد .تليشدددُت يهدددٌ سبُبددد ١تدددذنهتٗ َ .ددد٘ ًب تيظدددٗ ٛتيكًًٝددد١
تىب.ؿ ١ٝتييشـرل يًزؾ.ف ؾشي .ْٗ.ت٭لٝو تيذ ٟتٗ.هت ؾ ٘ٝنػ ١ُٝقهلد٘
دٓدد ٕٛؾهسُٗدد ٚ .قؼددُٗٚ .بٓ.قُٗددٚ .سددٌب ؾددهح تىبددقبٚ ٜٔٛهب.سدديِٗ دٓددٕٛ
يًٝيُٗ .ت٭ٚفب تؿ.ػ ٌٝتسب ٠.ٝتىبٓزيٚ ١ٝت٭سه ١ٜتزبقٜق ٠تىبذًٖٚ ١ػد ً٫ٛإفب
تيًشُب ١تيا َبٓت حٕ ح  .ٖ.مب.اسٗ .ؾًِ تؼقم ْ,أ َٛتد٘ ٚؿدشهت سيد٢
ٖزَٖ .دٔ نيؿٗٝد .يٝذدلٖد .بًد ٢حٕ تؼدقم حْٗد .سدي ٝع دبهلد ١دقٜدق ٠حتدت
َ,هه ٠حنجه يب .تٛق يٗ .ٖٓ !!.ب.ه تسبزٕ يًيشهب إفب ٚسٗ.ٖ .ه ً.٥هتؾ٦دً.
ٖددذ ٙتىبدده ٠يهأْدد٘ ٜهددٔ تٝدد .تً د .ؾ د ً.س .ق د ًَٓ .ددذ حٜدد ّ.ؾكددٌب! حبجددت ًب
َهي,ي٘ بٔ قؼ٥.ق تيهثٚ ٤.قؼؽ تسبزٕ قهحت تشبٓشَ ٤.ط ٖٞٚ ً٫ٛتهثدٞ
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ح ٛتٗٚ .قهحت تلدٔ تيهَٚدً ٞب يٛبيد٘ بًدٚ ٢تسدط ١بكدقٚ ٙطهشد,رل  ٜٓدٞ
تسبب ٚتيؼقتقٜٚ ١كيًَُٗٝٚ .هً ١ُٝ ْ ٌٝ٥.ب  َٜ٘ٛت٭ رل َٚههتهٚ ٙسْ٘ٛ ,
ٚٚق دددت بًددد ٢ذبًٝدددٌ ؾهٜٚدددق يػهٜدددز ٠تىبدددٛت ٚبًددد ٢تظدددهٜح ؾددده ّٚيًيقَرلٜددد١
تي,ظددهٚ ١ٜبًددَٛ ٢بُبدد ١حيدددلت طددؿٜ.يز ٚهبٛتدد٘ إفب تل,دد ١تسبكٝكٝدد ١يًشٝدد٠.
نٗ,ددَٜٝٛ ١دد ١يًيػًددب بًدد ٢تىبددٛت ٚبدد.هت إفب دشدد ِٝهتْددا ًب تيهَٝٛددق.ٜ
تٱشل َ٘ٓٚ ١ٝقؿزت إفب دش ِٝهتٕ لدهتٚ ٕٚبد.هت بددل تيظد.له ١إفب يٛسد.ت
تىبهسً ١تيشٛهتً ٤ب س.َٛت لٝه.س ٛيييأًَٗ .اٚ ً٬ٜٛت ٝع تؿ.ػ ٌٝحيٛتْٗد.
ٚييذق ًب ـِ حبجٗ .تجملٓ .َ ٕٛحشلدب َظد.بهَٖ .دع َٛسدٝك .تىبشدٝح شلْ.دقٍ
ٚتيؼٛت تيشُ ٟٚ.يه ٛتشلَٚ .ع حغٓ ١ٝلٗذ ١تي ٝع ٱٚتٕ َ.نٜٛ ٍٛهع ؾ.ٗٝ
ق,ددٌ َٛتدد٘ نددٌ َدد .ػدد.هف ًب س.ٝتدد٘ َٚددع تيذلتْدد ِٝتيؿرلٚاٜددً ١ب تيكقتسدد.ت
تيقٜٝٓدددَٚ ١دددع ددددٚٚ ٍ٬قددد .ػدددٛت ب,دددق تي.,سدددٌب ب,دددق تيؼدددُق ٚغرلٖدددِ
ٚغرلِٖ
َـت ح ّ.ٜا ١ًٜٛبً ٢س.شل .تًو حث .ت ٬شل .طبٚ.ف ح  .ٗٝتيذٚ ٟتَبب
بًدد ٢ا .ٜتٗددَ .ددهتت نددٌ ٜدد ّٛيٝذددقًٖ .ب نددٌ َدده ٠غ .قددً ١ب يدد ٕٛدقٜددق حٚ
نيدد.ب دقٜددق ح ٚسبددٔ دقٜددق ٚيٝشدد ٍٚ.إ هتدٗدد .يبدد .غُددهت ْؿشددٗ .ؾٝدد٘
يذلؾو ًب نٌ َده َ ٠هلد ١بدٔ غ,يٗدً .ب تي دٛه ٠إفب بزييٗدٚ .إفب َد .نْ.دت
ت ٝظ٘ ق ٌ,حٕ ٜك.ا ٗ .قبهٚ.ؾ٘ ْٚؼ٥.ش٘ ٚضب٫ٚ.ت٘ تي٥.ٝش١
إفب حٕ ن ّٜٛ ٕ.طد هت ؾٝد٘ حْٗد .تَديٮت ليًدو تييذهلد ١سيد ٢تييهُد١
ٚلأْٗ .َ .ب.هت تشيطٝع تسبؼ ٍٛبً ٢تىبزٜق َٓٗ .ل قَ .ب.طت ندٌ س٫.تٗد.
َٚظ.بهٖٚ .ط هت حٕ تىبٓدزٍ لد.ت ن,ٝ٦د ً .سكد ً .ل دق َد .دَ ٬دٔ َدجرل دقٜدق
سيدد ٢يدد ٛندد ٕ.سز ٜٓد ً.بٓددقْٖ .ـددت تيجددٛب ت٭سددٛه بددٔ دشددقٖ .حبدد.هت
تيهيب تىبذلتنُد ١بًد ٢تيطٚ.يد ١إفب ؾٛؾٗد .ضبدت َد .تدهتنِ بًد ٢ضبدهى
تي,شددح ًب س.سددٛلَٗ .ددٔ بٓدد ٜٔٚ.تىبددٛت ٚتسبددزٕ ٚت٭سدد ٢حبدد.هت إْدد ٠ .تيٝ,ددت
لهدٌ َد .تدٛؾه ؾٝدد٘ َدٔ حؿدٛت ٤حبجددت قدهب حدٗدز ٠تيؼددٛت بدٔ ل ده قددهؾ
َـددػ ٍٛب نْ.ددت تددهقؽ بًددْ ٢ػُ.تدد٘ يي ددٛه ٚتهُددٌ دبهليٗدد .تيددا كبددت
َك.ا يَٗ .ع َٛسٝك .تيهٚى
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يل ستعرفين يا أبي؟
تيٝكُب ١ت٭ٚفب:
تٯٕ ل ق حٕ ذب ٍٛدشدق ٟإفب سك,ٝد ١بد.دز ٠بدٔ هبدٌ ٚسٗد .ػدهت
صبدلتً بً ٢تيهس ٌٝإيٝو! ؾٌٗ سي هؾين  .ٜحلٞ؟! ٖدٌ سديكهټ لد ٞتلٓد ً .ل دق ندٌ
تًو تيشٓٛتت ل ق نٌ ذتى تي ٓ.ه؟!
َ .ايت حذنه بً ٢تيهغِ َٔ ت ٫دب.ز تيذ ٟس,,ي٘ ي ٞتيؼقَ" ١يْٛػ".
ؾهسيو  ّٜٛحط .تلٓو تيؼػرل ذ ٚتيشٓٛتت تيشت إفب ذتى تي ٛه تىب ًل ًب ثٛل٘
تزبًق ٟبً ٢تزبقت هبًي٘ ٚتسيـدٓي٘ ٚندقت تطدرل لد٘ ؾهسد ً .ثدِ حْزيدت
نٓددزى تيددذٜ ٟيشدٔٻ يددو حٕ تددٓ ِ جبددٛتٖه ٙندد ٞتٗقٜدد٘ إيٝدد٘! تأًَددت تي ددٛه
 ٬نأْو تيأٌَ ب٥.قًت َدٔ ٖذده ٠سشد,يٗ .يدٔ تٓيٗد ٞثدِ تأًَدت ػدػرلى
اً ٜٛ
ؼبيـٓ٘ ؾ,ٝق ٚحػػه َٔ حٕ ٜيُهٔ َٔ هبً٘ ثِ تْظػًت ا ً٬ٜٛلظق حٚتٙ .
نأْو تظق َٔ دقٜق حٚت .بُهى تىبذلت  ١ٝح ٚتىبكط َٚ ١ـٝت َع ػدػرلى
ًب سًددً ١يٗدد .سيؿـدد ٞإفب َ زٚؾدد ١تددز ٜٔتيشددٓٛتت تي ذدد.ف خبـدده ٠تيًشددٔ
ٚتهقهم تٱٜك.ع
تيٝكُب ١تيج:١ْٝ.
ٜيشددًٌ تيٓدد ٛإفب بددٝينٸ َددٔ دقٜددق َههٖ د ً.حؾيشُٗددَ .يُٓ ٝدَ ً.دد .لدد.ت
َشيش !ً٬ٝىب.ذت ٜيشًٌ إي َٔ .ُٗٝقٌ,؟! ىب.ذت حؾيشَُٗ .دٔ ق,دٌ؟! ٚح تى
ح تى َٔ دقٜق  .ٜحل ٞىب.ذت ت ٛه إي ٞلهٌ ٖذت تٱسب.ح ٚحْ .تشبذٌ سيَ ٢دٔ
حٕ حتذنهى؟! ٚح  ٣ذتى تيؼػرل بًُٵيٳد٘ تيٓدز تيٝشدرل تيدذ ٟنٓدت ت هؾد٘
نٝددـ مبشددو تي ددٛه ٚتيهٜظددٚ ١حَدد.نٔ ت٭ػدد.لع بًدد ٢ت٭ٚتددٚ .ت٭ل دد.ه
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 َٚزٚؾ.ت لشٝط ١ؾٛدقت٘ َيًٗؿ ً.نأ ض بطظ ٢يًُزٜق اً,دت َدٔ حسدق
تىبق سـب حٕ ٜز ٙ ٚحسٛ,ب ً.ٝي ًُ٘ ٝحْؿكت تيهجرل يب .نٓت تٓ.يد٘ َدٔ بُدٌ
َـٔ ن ٞتؼٓع سًُو  .َٚنٓت تهت ٙسًُ ً.ي٘ ه ٕٚحٕ ت,هٌ ح ٚتيذَه حٚ
تطشٓين لٚ َٞ٫تقؾ ين إفب َب ّ٬بُٝل
تيٝكُب ١تيج.يج:١
 ٫حدق حسقتً سٛي ٞسكـ تييٛتٜ ٤.ٝؼقٸ بدٝينٸ َدع لكٜ.د.
ٜٛقُبين ت٭
حسذدد .لٓدد ٤.لٓٝددت ل .دبددٚ ٍ.بظددٛت ١ٝ٥يدديًِ طددي.ت تظددههْٜ !.هددٔ ٖددذت َدد.
ت لدد٘ يددٜ ٞدد .حلدد ٞيهددٓين حتٝددت إيٝدد٘ لكددقَٞٸ قبدد .ندد ٕ.قددقَٞٸ ق,ددٌ حٕ
سًُد ٳ
ؼبطُُٗ .سكٛا ٞتىبق!ٟٚ
نْ.دددت سدددٓٛتت قدددق َدددهت َدددع ت٭ٚتدددٚ .حسبْٗ.دددَ .دددع دبًٝددد.ت تزبُدددٍ.
ٚتٱلددقتع بًدد ٢حػدد.لع ؾهٜددق ت٭اددهغ ٚٚهٜددع تيؼددً.ب َٚددٓرل لظددرل ْٚؼددرل سلةدد.
 .َٚسًٝ ٌٝؿٚ ١غرلِٖ سـب َبٗه ح ٛت .ٜ ٞحل!ٞ
نٓت قق ؿٓٓت بًٞٸ لأ  ٠ٛتٛق تٳ حٕ ٜـٝٸكٛت ل٦ه تسبٚ ٠.ٝطُبؿٗ .بًٞ
ؾذلندديين ٚسٝددقتً يهددٓين تسدديذً,يِٗ يبددٔ حسدد.اٛت لددً ٞب تىبق سدد !١حٜدديِٗ
حنجه تْؿي.سَ ً.ين حنجه "طذ.ب "١حبً ٢ػٛتٚ ً.حق ٣ٛبـ٬ت ؾًشكتٵ
َددهتٖكا لٗددِ َيُٓ ٝد ً.حٕ حػددرل َجًددِٗ يهددٔ تيددجُٔ ندد ٕ.لُٖ.ب د ً.نددٕ.
سًُٳو تيذ ٟحه ى حْ٘ سًُ ٞحْ .حٜـ ً.إ ٫ل ق حٕ حؿ يٴ٘!!
ل ٙتط,ل حيٛتح تييٛتٚ ٤.ٝت٭سذ .تلطُ ١بًٜ ٢كُبا ؾيشطُٗ.
تيٝكُب ١تيهتل :١
ين َٔ دقٜدق حزلدع حػدٛتتِٗ ٜدقٜهَ ٕٚبٗد ِٖ ٛيدٜٓٚ ٞظدػًٕٛ
حؾيح ب ٝٸ
لً  ٚ" ١,م تيظق "٠ؾ ًٛ ٝػهت ِٗ ٚتيقؾل طيَ ُِٗ٥.دٔ ل٦ده تيكٗده ٚتييظدهه
ثِ ٜـشهٜ ٕ ٛكٗكد ٕٛيٝكٓ دٛت حْؿشدِٗ حْٗدِ َد .اتيدٛت حسٝد !٤.حبدهف حْٗدِ
بذزٚت بٔ ٚؿ ً ٞب َشيظؿٚ ٢قق سذ ِٖ اٝ,ب تىبؼ.هؾَ ١دٔ ْكًدٛ ٞؾدً.
َٔ تىبـ.بؿ.ت يذيو  ٫حي َِٗٛيهٓين حبهف حٜـ ً.حٕ َ .ططيد٘ يدَ ٞدٔ
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 ٬لإل دد.ه ٟبددِٓٗ لإلكددً ٞ٥.ب بدد .ل دده  ٫حسدديطٝع حٕ
اهٜددل ندد ٕ.نؿددً ٝ
حتؼٙ ٛ
َ .ايت حذنه سههٜيِٗ لٚ ٞقق بهؾدٛت قبد,ٖٛا ٚقدق ت ٞبًد ٢تي دزف!!
هبٳ ْٞٛل.يٛيق تىبقيٌ هبٛت تييزتَ ٞليُد ٜٔ .تي دٛه َٛٚتبٝدق تيدق ٚض ؿدً. ٛ
ين ٚسٛٸيدٛى إفب ٚسدع َشدٝطه َشدي,ق!!
بد.دزًت ٭لد !ٞطدٛٸٖٛت ػد ٛتو ًب بد ٝٸ
ؾكه ت ح ٚقه ٚت بين حٕ حطيت ت٭سب ٕ.لؼهب تييُهه لهؾو ندٌ ذتى
تشبٓٛع!!
ح ٜددق حٕ حبددٛه إفب غ,ٝددٛلا ح ٜددق حٕ حْشدد !!٢حغُددو بددٝينٸ ٚحسدديقبٞ
تيُب ّ٬نًٜ ٞؿُٗ!!.
تيٝكُب ١تشبَ.ش:١
ت٭ سدد.نٔ لًٝددق ٜشدديشٛذ بًدد ٢تزبشددق ٚقٛتدد٘ يدد ٛتيددأ دح تًددو
"تيشك.يَ "١ع ٖ,دٛب تيدهٜح! ح غدب ًب حٕ حليشدِ! ح تؼده سٝد.تَ ٞدذ سطُدت
بٛهى ًب ٚدٗو تأ دشَ ً.ع تيهٜح؟! ح تهٔ سكٛاً ً.ب ل٦ده بُٝدل حػدٌ
إفب ق ه ٙإ ٫حسؿٌ ذتى تيً ٤.ٓ,ب لرلٚت حبذ ١تٖيزتا "تيشك.ي"١؟! ح حنٔ حْ.
َددٔ َٝددت ْؿشددً ٞب ذتى تي٦,دده ٭زبددأ ًب حسٝدد ٕ.نددجرل ٠إفب تتٗدد ّ.ح ددٛتٞ
ٚتيذ٥ب؟! ٚتيدذ٥ب ٚح دٛت ٞح سدِ َدٔ بٓد.هَ ٟدٔ ػدًؿ ٞحَد ّ.هَٛبدو ٚحْدت
تًًُددِ ْجدد .ح ظدد.ب نْ.ددت سًُد ً .ؾؼدد .ت سط,د ً.يدد ٛبًُددت حْددين سأػددطًٞ
لٓرلتْ٘ اٛتٍ سٓٛتت بُه ٟتيي.يْ .َ ١ٝجهت٘  .َٚحط ًي٘!
ٖٚدد .حْدد .تٯٕ ل ددق بظدده ٜٔسددٓ ١حسددص لٓرلتْدد٘ تهددٜٛين ٚتددقؾ ين َددٔ
دقٜق إفب غٛ,ٝل ١س .ق!!١
تيٝكُب ١ت٭ رل:٠
حط ه حْو لتٻ قه .ٜ ً.,ٜحلد ٞقد.ب ْؿشدـب ح رلٜدٔ ٜهؾـد ٕ.إ ٫حٕ ػبٗدقت
ػق  ٟتيذ ٟب.ف حْؿ.س٘ ,ْٚـ٘ ٚل.ت َيظٛق ً.إفب يك٥.دو! حبدذلف حْدين ىبيدو
نددجرلتً! ىبدد.ذت كبددٓ ين؟! تيؼدقٸ سبُدد.قا؟! ىبدد.ذت يزَددت تيددقَع ٚتددهنيين
ح تٚه تي٦,ه بًْ ٢ؿشٗ .سيُُٖ ٢ت لُٖٗٚ .ت لٞ؟! لْدذتى سبكدت لدأ ٛت ٞإفب
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يٝ,ٝددٚ .إفب يٓ,دد ٕ.ؾٛدددقت تي,كددهتت تي ذدد.ف ٜددهبـب ًب نددٌ ػددٛب مبُددت
عبٚ ٙٛتْيُبهتو حٕ تٓ.هٜين حٕ تٓكدذَْ ٞدٔ سدذٛه ٟبٓدق ندٌ سذده بجده٠
حػدد.هؾ٘ تؿدده ً.يًظددُص ٚتيكُدده ٚتيهٛتنددب ًب تكًةددب حَزديٗددَ .ددع َشددرل٠
تظههَٚ ٟه.لهت !ٞيهٓو كبقه ٜقًت سيٚ ٢دقتٴ ْؿش ٞهْٚو  ّٜٛلثدهت
تيهس ٌٝقب .إفب بد .حقدٌ دشدٛهًت حقدٌ ْههتْد ً .حقدٌ هَٛبد ً .بد .ح ٣
ْؿشً ٞب ٖذ ٙتيًشُب.ت حجل لٛتلي٘ ؾٓٝي.لين ؾهح ب ٫ ّ .تؼقم َد .قًيد٘ ٜد.
حلدد !ٞؾأْدد .يشددت صبدددلتً بًدد ٢تيهسٝددٌ إيٝددو ؾأْدد .حا دٌٸ يًُدده ٠ت٭ٚفب َددٔ ل٦دده
سددكٛا ٞتيطٜٛددٌ س د ٝقًت لْ.ؿيدد.ح ٖددذ ٙتيٛ,تلدد ١تيددا َبًددت َٛػددقً ٠ب ٚدٗددٞ
هٖدد ٛتً! ٭ْددو سدديه ٚ ٕٛتٖ٤دد .ؾًهقبدد .كبهٓ دتٴ َددٔ حٕ حبْ.كددو حٕ حاًددب
ػؿشو حٕ حَشح هَٛبو ؾٌٗ سي هؾين  .ٜحلٞ؟! حْٜٛ .سـ  .ٜحل!!ٞ
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أنصاف
" نصف ما أقولٌ لك ال معهى لٌ ،ولكـهين أقولـٌ ليتمّ
معـهى الهصـف اآلخر"...
جرباى خليل جرباى

نصف بداية
نْ.يً .ب تسب.ؾً ١تىبهيُبد ١دبًشدَ ٕ.يذد ٚ.تـب ٚندٜ ٕ.كدـ قهلُٗد.
ٜهطـ َٔ ٚد٘ إسقتُٖ .تيُٓبه ٠تً ٛتيُٓبه ٠ه ٕٚحٕ ٜهتٚ ٟٛنْ.ي .ػدَ.ييـب
ؾًُح ًب حض نٌٸ َُٓٗ .تٓ.قـ ً.ؿَ ً.ٝع ًَ .ب حض ت٭ ه ٚ ٣بٓق تىبٛقدـ
تسيٛقؿي .تسب.ؾً ١تيا نْ.ت َشهبٚ ١بْ.يدَ .دٔ تيزسد ّ.ق,دٌ حٕ تكؿدزت بددل
تي.,ب إفب س.ل ١تيطهٜل ٚق ٌ,حٕ ػبًص َع طهؽ ل ه بً ٢تيههس ٞذتتد٘
تيذ ٟػ .ط.غهًت ىبح ني.لد ً .ن,ٝ٦د ًْ .شدٝي٘ إسدقتُٖ .ؾيٓٚ.يد٘ َٛتسدٖٚ .ً ٝدٛ
ٜهدً ٛب قهت ْ ٠ؿشد٘ حٕ ٜهد ٕٛتيهيد.ب ًَهد ً .ييًدو تزبًُٝد ٫ ١يٮ ده٣
نٜ ٞؿيح بدل ٙل.ل ً.يًي  .ف ٚتسبٛت

**
نصفا تعارفني
ٚػددٌ إفب َٓزيدد٘ َشددٚ ٤.تْؿددهه ًب غهؾيدد٘ ا.ي,د ً.حٜ ٫زبذدد٘ حسددق  ٚتح
ٜكهح تيهي.ب تيذ ٟسٝهٚ ٕٛسًٝي٘ يًي هف إفب ؾي ٠.كبٓ ٢تيي دهف إيٗٝدَٓ .دذ
تيًشُب ١ت٭ٚفب يهٜ٩ي٘ شل.ج يهٔ  ١,ٝحًَ٘ نْ.ت ند,رل ٠ؾكدق حثكًدت لؼدهٙ
طددٍٛب كبٝددز حسددطهتً د ًددت َددٔ ؾي.تدد٘ ٚسظ دٜ ٫ ً.شدديطٝع تؼدد ٛتي ددٝع َددع
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ؿددهتٚت٘ ؾيُٓدد ٢حٕ ٜ ٫هددٖ ٕٛددذت تيهيدد.ب شلددٚ .حيكدد ٢لدد٘ بًدد ٢تيشددهٜه
تجمل ٚ.ؾُبٌ تيهي.ب َٗقٚهتً إفب حٕ ب.ه ػ.سب تيشهٜه
 ىبٔ ٖذت تيهي.ب؟! إْ٘ يؿي ٫ ٠.حبهؾْٗ .شٝٳي٘ ًب تسب.ؾً ١غقتً حبٝق ٙشل. ٚىب.ذت تًكٖ ٘ٝهذت؟!ؾهتح ٜكؽ بً ٢ح ٜ .َ ٘ٝق ٚل.,ي٘ لًٗذ ١ذب ٍٚ.تييٗهب َدٔ ْددل ٠تشب,ٝد١
ه ٕٚحٕ تؿًح ل .ُٓٝتٓ ٍٚ.ح د ٙٛتيهيد.ب َؿهدهًت لدإٔ ٖدذ ٙتيؿيد ٠.قدق تهدٕٛ
ؾي ٠.ت ١ ٥ثِ تح ,ٜشح بُ .ح .ف ح  ٙ.إفب ٖذت تسبق ؾٛدق ؾ .َ ٘ٝتبيدلٙ
نٓزتً ٜيٛقع حٕ ػبدق ٙؾكدق نْ.دت ب,د .تتٷ ندجرل ٠يبٝدزَ ٠شديًك ً١ٝبًد٢
حسهٸَ ٠دٔ طدٍٛب لد.يكًِ تيهػد.ؾ طيٗدٜ .دق قٝكد ١ؾ.سديأْـ تيي دهف إفب
ؾي٠.ٺ َ .ق ٌ,حٕ ًٜك .ٖ.حٜ ٚهًُٗ.َ .هٸتً ليًدو تشبطدٍٛب تيٛتٖٝد ١دشد ٛتً َيٓٝد١
لٚ ٘ٓٝلـب ٚح تح ٜػٛؾ ًب ت٬ؾٝؿٗد .ؾٗدذت تشبدٌب ٖٓدٜ .هًدٌ ب,دَ ٠ .ؿ ُد١
حبب تسبهٚ ١ٜتييطًع تيِٓٗ إيٚ .ٗٝتًو تي  ٠ .,تٓشٌ لهق ١تيقف ٤ييهٌُ لٓد٤.
تيهٚح تيزتٖٖٚ ١ٝدذت تشبدٌب تىبٓهشده ٜدهؾو تيُبًدِ ٚت٫سدي .,ه ٜٚؼدهخ ل دق
بق ٠ب .,تت ث٥.هتً َط.ي ً.,ل.ي قٍ ٚل.سبل ٖٚهذت تسيُه ًب قهت٤تد٘ يهيد.ب
غهٜب تييكَ ٙ.ؼ.هؾ ١سي ٢ط ه عب ٙٛل.سبب ٚت٭يؿ ١لٌ ٚطد ه عبد ٛػد.س,ي٘
تيا ٜهٔ َيأنقتً َٔ ٖٜٛيٗ .حبدب ؽبددلَ ٙدٔ ق,دٌ سدب َدٔ تيكدهت٠٤
ت٭ٚفب!  ٚتح ؼبًِ

**
نصف حلم
ْؼـ ؼ:ّ.
 حَ .ايت تكه٥ـب ؟! حْ .حبٝع ! ٚح ٟس ٠.ٝذبٝـب ؟! َ .تيذ ٟدبق ٜ٘ٓلـب حنٛتّ تيهًُ.ت؟!75

 حدق س٥.,و َٔ تييذ .ب ٚت٭ؾه. ؾًٓههز تٯٕ ق ٌ,حٕ تجكًو تيش٥.,و  ٌٖٚحْٗٝت إ ؿٚ ٤.دٗو ذبت َدد .حؾ ًدد٘ لددٛدَٗ ٞشدديهقَ ١تىبشدد.سٝل تؿ ًٓٝدد٘ لهٚسددو َشدديهقَ١تيهيب
 تٱ ؿٜ ٫ ٤.يشَ ٣ٚ.ع تيهظـ ؾًٓذٖب ق ٌ,حٕ ْيه.ػِبًكددت ت٭ٚفب سك,ٝيٗدد .تلظدد ٠ٛل.ىبشدد.سٝل ٚتىبهتٜددٚ .ت٭َظددٍ.ب لهيؿٗدد.
قهب تشب.ػه ٠ل .ُٓٝؿُت ت٭ ه ٣سك ١,ٝني .ٗ,إفب ػق ٖ .ثِ حغًكي .ل.ب
تيػهؾٚ ١ل.ب تسبٛت َ َٚ ً.ـي.
ْؼـ ٖ:ٕ.
تسيكًي .تسب.ؾًٚ ١غ.ه تٚ .ٖ.دق ح  ٙٛتيهي.ب ٚتؾيكقت٘ ػ.س,ي٘
 ٖذت غهٜب! نٝـ حؿ ت ذتى تيهي.ب؟ حْ ٜٔشٝي٘؟!  ٫تكًك ٞسٛ ٝه ؾ ٬حسق يبٔ ا ْ ِٖ.ح ٚق.لًٜٓٗ ِٖ.يِ ل٫.سيؿَ.بلػذت٥و تيهٚس ٞ٭ْ٘ ٜ ٫ظ,ع حسقتً سٛتى
 ىب.ذت تؼه ٜٔبً ٢تيشهه ١ٜلٞ؟! حْ .حق ٍٛتسبكٝكٚ ١ح تٖٓو ٚسٛف ته ٜٔؾ ٬تػـيب ح دٛىْؼـ يك:٤.
َـددد ٢تيٝدددٚ ّٛحتددد ٢تيػدددق َٚـدددت حٜدددٖٚ ّ.دددٜ ٛددديشـب تيؿدددهؾ يًٝكٖ.ددد.
قبؿههٖ ٚ .ح رلتً لٗ .س٥.ه ٠لهدل ٤.ٜنبٝدٌ ؾ.سديٛقؿٗ .ليٗدذٜب طدقٜق
ٚبهض تيهي.ب تيذ ٟنًٜ ٕ.ؿ٘ جبهٜق ٠ققمب ١نأْ٘ ؽبؿ ٞسهتً
 ٌٖ ٖذت تيهي.ب يو؟76

ؾ.ليشددُت ٚقددق تددذنهت ْٖٗ.ددَ .ددع ح يٗددٚ .تطً ددت ًب بُددل تي ٝددٓـب
تىبذلق,يـب يدذيو تيظد.ب تيدذ٫ ٟسُبدت َهتق,يد٘ شلدَٓ .دذ حٜد ّ.ثدِ حد.لدت ٚقدق
ٚق ت بً ٢سكٝك .َ ١ؽب:٧,
 ْ ِ إْ٘ يٞٚتٓٚ.يت تيهي.ب طد.نهًٚ ٠ب ضبٚ.يد ١ىبٓ ٗدَ .دٔ تْ٫ؼدهتف ه ٕٚتدهى
َٜ .دل تسبقٜح ٫سك ً .هؾع ل  ٠ .,تسيٛقؿيٗ:.
 ني.ب دٝقٚل ق ػُت قؼرل:
 ٚتىب٬سُب.ت تيا ططيٗ .ذبت ل و ب .,تت٘ َيُٝز ٠دقتً ػشٝح ؟! طههتًٚتذنه ب ٠ .,ح  ٘ٝتيٛتػؿ ١يؼ.س ١,تيهي.ب ؾهه ٖ .ن.ي,,ػدٚ ٤.قدق
طذ ي٘ تليش ١َ.تيظهه:
 ْ ِ ؾٗ ٞتقٍ بً ٢طهؼَ ١ٝيُٝز ٠حٜـً.طدد هت ل.ٱْٖ.دد ١٭ٕ سقٜجدد٘ بددٔ تييُٝدددز
ح يٗ .ؾههت ٚقق هؾ يٗ .تيػرلٚ ٠ه ٕٚتؿهرل:

ٜهددٔ ٜيٓٚ.شلدد .لددٌ ٜيٓدددٍٚ.

 يٝص ٖٓ.ى َ .مبٝزٖ .حلقتً لٌ إْٗ .حقٌ َٔ ب.ه١َٜٚـت َشهب ١لَ .ُٓٝبٌ ٜيش ٍ٤.بٔ س,ب غـ .ٗ,تي.,ه ٟبً ٢تيدهغِ
َٔ ضبٚ.يي٘ ٱاهت.ٗ٥
ْؼؿ .ؾي.تـب:
 نٝـ سؼًت بً ٢تيهي.ب؟! حسقِٖ ٚدق ٙؾأب.هٙ ٜ َٔٚه ٕٛ؟ ٌٖ حبهؾ٘ ؟!  ٫يهٓ٘ َشهـب!77

 ىب.ذت ؟! ٭ْ٘ ؼبب ْؼؿ.ٓٝ -نٝـ ؟!

حؾِٗ

 ؼبب ْؼؿْ .ٓٝؼؿو تىبجكـ تيذنْٚ ٞؼؿ ٞتزبُ ٌٝت٭ْٝل ٚيهٓٓ .ت ٕ.َ٤ٛيب ٜ .ين حَْٓ .يظ.لٗي ٕ.كبً ً.َ.ب تيٓؼـ تيجْٞ. ٖذت َ .تُبٓ ٘ٓٝ٭ٕ تسبؼ ٍٛبًد ٢تيٓؼدـ تيجد ْٞ.طد.م ن.سبؼدٍٛبً ٢تيٓؼـ ت٭ٍٚ
ْؼـ سرل:٠
نٝؿُددد .حطددد.ح ُْبدددهً ٙب َٓزيددد٘ ٚددددق ت٭سددد ١ً٦تلدددرل ٠تكؿدددز ًب ٚدٗددد٘
ؾ.زبق تٕ ٚتىبهلٚ ٠تيشهٜه ٚتيهيب نًٗ .ذبٛيت إفب ب.َ٬ت تسيؿّٗ.
 ىبدد.ذت غـدد,ت ؟! ىبدد.ذت تْؼددهؾت ؟! ٖددٌ ح طددأتٴ ؟! حّ حٕ ؾيددً ٠.ب َجددٌثك.ؾيٗددٚ .نب.شلدد .ػبددب حٕ تهدد ٕٛقٜٛدد ١تيظهؼدد ١ٝلددٌ َٚيهدددل ٠حٜـد ً.؟! ٖددٌ
حسيطٝع تييؿ .ٗ َ ِٖ.؟! ٌٖ مبهٓين حٕ حسب تَهح ٠مبهٔ حٕ ت ظدل تسبهٜد١
ٚتزبُٚ ٍ.تيهي.ب حنجه َين؟!
َٚـت س.ب.ت ٚحط.,ح تًو تي  .,تت تكؿز سٛيد٘ ٖ.ا٥د ١لد٘ لُٓٝد .ندٕ.
ح ٜ ٙٛهتق,ٜٚ ٘,شح بٔ تًو تيؿيً ٠.ب ب ٘ٝٓٝتيزت٥ػيـب
ْؼـ َظ.نش:١
 تُْبه.ٖٓ ٖٛ.ٖ ٟى ٜهتق.ٓ, حٖذت ٖٛ؟! ٌٖ حتهنو ن ٞؼبقثو؟! ىبدد.ذت  ٫حتهنددو حْدد .ندد ٞؼبددقثو؟! ح ٫ؼبددب ْؼددؿو نُدد .ؼبددبْؼؿٞ؟!
 يهٓ٘  ٜهؾو حْت حَ .حْ.78

 ت .ي ٞن ٞغبهد٘ َٔ تهههٜٙؼقم ب ٘ٝٓٝبدلت .تيطهٜل ٚتدبٗي .عبٙٛ
 ػ.,ح تشبرل ػ.,ح تشبرل حبهٸؾو لأ ا حًٖ٬ ْشٝت حٕ ح دلى حٕ تيهي.ب شلٚ .لدأْينحٕ تظههى بً ٢إب.هت٘ شل.

حقدهحٖٚ ٙد ٞشلدذت تهٜدق

ػقَي٘ تىبؿ.ددأٚ ٠ؾهده ًب طدكٝك٘ تيدذ ٟحلدق ٣إبذ.لد٘ لؿيد ٠.تيهيد.ب
حنجه َٔ إبذ.ل٘ لٛػـ نب ٍ.تيؿي ٠.ت٭ هٚ ٣ل ق ب .,تت بقٜقَ ٠هت,ه١
َٚدذلههٚ ٠ذتت ه٫يدَ ١د .تْؼددهؾيٚ .تهنيد ٙ.ذبدت ٚقددع َؿ.ددأ ٠تكد ٸق ت قدد٠ٛ
حثهٖ.
ْؼـ سب:
حلقتً

 تيهي.ب ن ٕ.يؿي ٠.ح ه ٣حَ .تيؿيد ٠.تيدا سدقثيو بٓٗد .ؾًدِ تكدهحٙ  ٖٞ َٔٚػ.س,ي٘؟! ح يٗ ٌٖ .تهغب ًب تيي هف إي .ٗٝ؟! حبيكق حْين قق ت هؾت إي.ٗٝ ٌٖ ٜهؿ ٞتيي  .ف بدل ني.ب؟!ُْبه ًب تدبٜ ٫ ٙ.ه ٣ؾ ٘ٝح ُْ ٙٛبهت٘ ٚؾهه ٚقق تبذلت٘ تسبرل:٠
 -يٝي٘ ن ٕ.ت  .ؾ ً.ؾكٌب

**
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نصف يكظة
ػقَ٘ تٱٜكَ.ب  ٖٛٚؼبح ط ٢تيكهتٚ ٠٤تسبًِ ؾٛم تشبطٍٛب تيهقٝك١
 ح تى َٓشذًُ ً.ب تيكهت٠٤  ٫لق حْٗ .ؾي ٠.تَ ١ ٥ي ٢سي ٝق تيهي.ب؟ قب .غقتًٚب.ه ؼبًِ ه ٕٚحٕ ٜزٜح َْ.به ٜ٘بٔ تيهًُ.ت تىبذلتقؼ١

**
نصف اكتشاف
ىبح سًٛت٘ ًب تسب.ؾً ١تىبهيُب ١ذتتٗ .ؾظدل زبشدق ٙاهٜكد ً.لدـب ت٭دشد.ه
عب:.ٖٛ
 َهس,د د ً.لددد.٭َص ْشدددٝت ٖدددذت تيهيددد.ب سٝدددح نٓدددت دبًشدددـب ًبتسب.ؾً١
 لسؿٖ ١ذت تيهي.ب يٝص يٞ قق ٜه ٕٛيؼقٜكيو تيا نْ.ت د.يش ١لكهلو حْ ٫ .حبهؾٗ.ثِ حؿ.ؾت جبؿ:٤.
ؾ.حبح بٓٗ.
ط ه ل.ٱٖٚ ١ْ.حبح بٔ ت٭ هٚٚ ٣دقًٖ .ب تسب.ؾً ١ذتتٗ:.
ٌٖ ٖذت تيهي.ب يو ؟ُْبهت عب ٛتيهي.ب له ١,ٜثِ حؾؼشت ُْبهتٗ .بٔ َ هؾيٗ .ل٘:
  ٫يٝص ي ٞيهٓ٘ نَ ٕ.هَ ً.ٝل.٭َص بً ٢تيههس ٞتيذ ٟدًشدتبًٚ ٘ٝقق تهني٘ ؾكق ٛ ٜه ػ.س ٘,٭ ذٙ

**
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نصف نًاية
-

ٜهٔ تيهي.ب ٭.َُٗٓ ٟ

 ػشٝح ؟!ٖٚز حس٘ َ,يشُ ً.لأ تيؿهتم ثِ تٓ ٍٚ.تيهي.ب ٜ ٖٛٚههه ًب ْؿش٘:
 -ت !!ٕ.َ٤ٛت!!ٕ.َ٤ٛ
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على مكام احلب
مايسرتو
ٚسٝددقتً َبددٌ ٜددقؾع ٚسدد٘ بًدد ٢حبددرلَ ٠يذُددق ٠ؾدد .هًت ذ تبٝدد٘ بًدد ٢حَددٌ
تسيـٚ ٕ.ح ٖ ١ُ٥.ؾٛم تييذُق ذتت٘ َع سبدٔ "تيًْٛػد ".ذتتد٘ تىبيشد .ع جبٓدٕٛ
اُٛس٘ تيذٜٓ ٫ ٟـب َٚبٌ قًٜٛٓ ٘,ح َع ْ" ٟ.تيقٚغَ ".ؿ ُد ً.حبدزٕ ت٭َدٌ
تييً ٘٥.ب هت٥ه ٠ؿٝك ١ؾٛم حبرلَ ٠يذُق٠

باص
اٜٛت تيشدٓٛتت تْيُبدً .ت إثده تْيُبد .٭تدهى ًب ندٌ ضبطدْ ١ػُد ١ندٕ.
مبهددٔ حٕ تؼدد,ح سددُٝؿ ١ْٝٛسٝدد.ت ٞيددٖ ٫ٛهلددَٗٓ ٞدد .إفب سًددِ ل ٝددقج سيدد٢
تنيظؿت حْين حؿ ت حنبٌ تيشُٝؿ.ْٝٛت ٚؾكقت سدهت  ٠تٱٜكد.ع تيقتؾ د ١إفب
ْظ ٠ٛتيهٚح
نٌ تَهح ٠ق.لًيٗ .زل يٗ .تظٜٛظ ً.بً ٢ت.ل ١سبدين تىبيهده عبد" ٛقؿًد"١
حدًٗٗ .نٓت ب.دزتً بٔ حٕ حزلدع سبٓٗد .قبؿدهه ٙه ٕٚتظدٜٛع ػدهيب حْد.
إفب حٕ ت ,ددت  ٚسددت حبٝددق إيكدد ٤.بٝدد ٕٛتيددذنه ٣بًدد ٢تيٓػُدد.ت تىبيظددههً ٠ب
ضبط.ت بُه ٟتيك.سً ١٭دقٖ .قق سًت َع َش.ؾه تذٚقٗ .ه ٕٚغرلٖ.
ندد ٕ.ندد ّ.تيشددٓٛتت قددق قيددٌ نددٌ تيكدد.ل ـب ذبيدد٘ إفب حٕ ه ٸم قًدديب
"َٛتشٝه.ت "ٛيك.ٗ٥.
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مايسرتو
تْش.لت َع حبدرل ٠تي,ذدع بًدٚ٩ ٢ض حػد.ل ٗ .نؿهتطدَٛ ١بدٛه ٠ل.سبدب
َع حسق تْ ط.ؾ.ت تيًشدٔ تشلد.ه ٨تيؼد .ب ييًيؿدت َدع ندٌ ْكًد ١لهدلٜد٤.
تي.,يٝدد٘ تىبيٛتؿ د  ١إفب دٗدد ١مبهددٔ حٕ ذبُددٌ إيٗٝدد .ؾ .س د ً.لجددٛب حلددٝو بًدد٢
سؼ ٕ.سبٛتؾه ٙإٜك.ب.ت لٝـ٤.

سوبرانو
نهٖت سي ٢ت.ل ١تىبٛسٝك .بً ٢نب.شلٚ .نْ.دت تيٓػُد ١تزبَ.دق ٠كبدٮ
حس ٞلؼق تع ٜه.ه ٜؿذهٚ ٙنٌ َدٔ ق.لًدت َدٔ تيهدد ٍ.ندْ ٕ.ػُد ١يبيدق٠
عبددٜ.ْٗ ٫ ٛدد ١تيؼددقتع حسددقِٖ ؼبدد ٍٚ.تَي٬ندد ٞل َ٬دد ١ه ٜ ٚٚٚٚذددز بددٔ
تػٝرلٖ .يٝط ٌٝلإا.ييٗد .تىبشد.ؾ ١تيدا تؿؼدًين بٓد٘ ثدِ ٜدأت ٞتٯ ده ي,ٝدقع ًب
تييػٝرل ٚيٗٝقٜين ل ق بٓ ٤.بُب ِٝبَ٬د ١تيده ٟ ٟ ٟثدِ ٜدأت ٞحسدقِٖ ل َ٬د١
تىب ٟ ٟ ٞثِ ثِ سيدٜ ٢دأت ٞحنجدهِٖ إلدقتب ً .يٝـدؿ ٞبًد ٢تيٓػُد ١تيهت,ٝد١
ًٌَ إٜكد.ع "تىبد .غ" تيهتٝدب َٚبدٌ ًب ػدق  ٟحَدٌ ًب حٕ حييكد ٞقبدٔ ٜؿذده ًب
ٚس ٞؿهل ١تيكدق ًب سدُٝؿ ٫ ١ْٝٛتٓيٗدَ ٞدٔ َؿ.ددرت ح ٚنشدذلت تيدهٚح
إفب حٕ تٖيزت حٚت .قٝج,ْ ٠ .ـ ٞلًك٘٥.

مايسرتو
بً ٢ػػه تسبذه ٠تيا نب دت ْػُُٗٝد .تىبٓؿؼدًـب لدقت شلُد .هت حٚلدهت
ؾشٝش٫ ١سيٛت ٤سٛت  ١ٜتيهٚسـب لـب تسبـٚ ٛلـب تيػ.ٝب
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ديو
 سـددهتٴ تيددق ٠ ٚتييق ٝ,ٜدد ١تيددا هٴبٝددت إيٗٝددً .ب ٚقددت ؾهؿددت بًددٞٸَظ.غًُ٘ تييػٝبٳ بٔ تي قٜق َدٔ ه ٚسدٖٗٓٚ .د.ى زل دت تزلٗد .يًُده ٠ت٭ٚفب
ْ َٔ ً١دهض ٜكهب٘ َ٬ى ل ٝق
 سـهتٴ تيقً ٠ ٚب تيٛقت ذتت٘ .ٖٓٚى زل ت تزلد٘ يًُده ٠ت٭ٚفبسًُ ً.تشًٌ إفب ٚسَ ٞع حيـ يٚ ١ًٝي َٔ ١ًٝحْػ ّ.طٗه.ٜ
تٴذب ؾيظتٴ بٔ تَهح ٠قق تؼد,ح ضبطد ١سًٝدٞ
 ْ.هٳ .ٖٚيًيؿكقت٭ رل ٠نْ.ت غ ١,٥.ؾؼه ٳت ل.لٚ ١س ٞسزْ ً .يهٔ تيكًب ُٖدص بددل
سبٔ ل ٝق :سيأت ٞسيُ!! ً.
 حسـدده ًب تيٝدد ّٛت٭ ٍٚسـددهت ًب تيجددْ ْٞ.دد.هٳ ٙٚيًيؿكددقٜٴذددب ؾيظددت بددٔ دددٌ قددق ٜؼددرل ؾ .سدد ٞذت تيجددٛب ت٭لددٝو ندد ٕ.غ,٥.دً.
ؾْ.ظقٸ قٛض ٚته تسبزٕ ًب ٚس ٞلُٖ .ُٓٝص تيكًب بددل سبدٔ ل ٝدق :سدٝأتٞ
سيُ!! ً.
 ذبـه تي ّٛٝبً ٢تيهغِ َدٔ حْٗد .سـدهت لد.٭َص إذتً سأسـدهغقتً ؾ ٬لق حٕ تأت ٞل ق غ.ٝب تيّٛٝ
 غ,تٴ َٜٛـب َيي.يٝـب ن ٞحسـه ًب تيٝد ّٛتيدذ ٫ ٟلدق حٕ ٜدأت ٞؾٝد٘ؾًُ.ذت ٜأت؟!

مايسرتو
غدد.ب ؾشـددهت غ.لددت ؾشـدده ٚتْظ دقٸت ٚسُٖ.دد .إفب سددق تييُددزم
ؼٛػَ ً.ع تقذلتب َ زٚؾ ١تيق. َٔ ٠ ٚكبيٗٚ .حٚست شلُٖ .د َْٞٛ .تيدهٚح
تىبهتؾكدد ١يؼددهب تييددٛته ل.ىبظدد .ن ١سيُ دً ً.ب تيٝدد ّٛت٭ ددرل ؾشـددهت َ ٙدً.
يٝؼٓ  .لؼُيُٗ .نْٛظهت ٛتسبب َٔ تيقٖظ ١ت٭ٚفب
84

نوتة
" إذتً ؾٗذ ٙحْتٹ !!! "
هْقْت ٚس٘ لؿهح ٜ ٖٛٚشيٓظل بذٚلْ ١ػُيٗ.
" إذتً ؾٗذت حْت !!! "
هْقْت ٚسٗ .لؿهح  ٖٞٚذبـٔ ػ ٛت٘ ًب سٓ,ْ .ٜ.ـٗ.
ٚتْطًكت لـب قً" .ُٗٝ,ؾَٓ٬ه "ٛتىبطًع
ِٖٸ لإٔ ؽب.ا .ٗ,ؾ٬سِب سهن ١طؿي .ٗٝرب ٧,نًُ ً١تٛق ٳٗ .ؾْ.يُبه
نْ.ددت ًب تيًشُبدد ١ذتتٗدد .تٗ دِٸ قبه.ا,يدد٘ يهٓٗدد .لددت ت ت دد.غ بٝٓٝدد٘
تلُٸًيـب ل  ٠ .,كبٓٸيٗ .ؾْ.يُبهت
دددهب غددرل َددهٚ ٠دهلددت غددرل َدده ٠يهددٔ تتشدد.م إٜكدد.ع تيددهٚح لُٗٓٝدد.
د ًددًُٗ .ب نددٌ َددهٜٓ ٠يُبدده حسددقُٖ .تٯ دده ٚتْشدد.لت تيشدد.ب ١لددـب بُْٗٛٝدد.
تىبظقٚه ٠لأْ ٌَ.هٚاتٕ ؿٚ ٞتْيٗت تيشد.ب ١ؾ.ؿدطهّ تٱٜكد.ع ًب تيكًد,ـب
ٚػدد ٫ .لددق َددٔ ذبٜٛددٌ تيٓٛتدد ١تىبهٝ٥دد ١إفب سبددٔ َشددُٛع َبددٔ حْدد٘ سٝشدد,كٗ.
َٚبٓت حْٗ .سيش,ك٘ سـب تْطًل تيؼٛت ً. َ ٕ.يٝشطهت تي,قت:١ٜ
 ح ٜٔنٓتٳٹ؟!!ٚيذلؾهف تيزقزقد.ت َدٔ هت ًُٗٝد .طبًددٸؿ ً١ندٌ تٯ٫ت تىبٛسدٝك ١ٝسطَ.دً.
حَ ّ.س .ه ٠تيهدٌ ت٭ٚ ٍٚتىبهح ٠ت٭ٚفب ٚت ت.,نُٗ .ل.نيظ.ؾُٗ .تي ُبِٝ
تدٛت ت تيهًُدد.ت تيؼد,ٸ ١ذًددً ٢ب َٛطدش.ت تي ظددل تىبشديذل َددع ؼددٛ
تيشددُ.ح تىبيٗ.هٜددٚ ١تهقهقددت " ْٓٝدد "٣ٛجب٬شلدد .ت٭سددط ٟ ٛييؼددٓع َددع نددٌ
َكطددع َيهدده سبٓ د ً.دقٜددقتً ٜٓكظدد٘ ًب تيؼددهه تطًةددع َيؼدد.بق عبدد ٛقُدد١
تهٔ سيُ ً.يًٗ٬ى
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املـوديـل
ل .ُٓٝسش .ٗ,إْٗ.ى سٗه ا ٌٜٛإفب ق ه ْد ّٛبُٝدل هؾ دين ح ٷ هتؾدل إفب
ت ححبدح ًب ٚدٗٗد .بدٔ ََ٬دح تظد ٞحبًدِ يدٔ تؿدههٙ
قُ ١ػدشَ ٛيدٛته ؾ ٴهسٵد ٴ
حََ َٞ.ع ؾٓذ ٕ.تيكٗ ٠ٛتيؼ.,س ١ٝنُ .نْ.ت تؿ ٌ ِٜ

*
"  -نْ.ت تليشَ.يوٹ تٖ ١ ٥ذ ٙتيً ١ًٝؾ.ُ,ذت نٓت ذبًُـب؟!
 نٓت حسًِ لوتسبًِ!

 -يٝيين نٓت ق.ه تً بً ٢ا ع ٖذ ٙت٫ليش ١َ.بًد ٢طدؿيٝوٹ د .ز حلدٛتب

 يددٝص ٭سَ٬دد ٞحلددٛتبٷ َٛػددق ٠هْٚددو ؾأْ دتٳ حْ دتٳ ًب هت ًددٗ .حً ٚب .دٗ" .

**
ت ,تٴ َٔ تأٌَ ٚد٘ٺ ْ ِ٥.تهلطين قب٬ضب٘ غدرل غ,د١ٺ ؾذٸد١ٺ ًب تيهسدِ
ل .ُٓٝنٓت حسٗه ًب سـهٚ ٠دد٘ ٜدِ تيٓد ِ٥.ؾ.ذبدْٛ ً.تؾدذ ٟيدق  ٕ.سدذ٥.هٟ
ٚ ُّٖٛٚس ٞتىبي,قه٠

*
" نْ.ت تؿيح ب .ٗٝٓٝحسً.ْ.ٝ
 حَ .ايت سٖ.هتً؟!! َ .ايت َش.ؾهتً! ؾً ٝٓٝو تىبػُـيـب د.ذل ١ٝتىبقٕ تيذٖ ١ٝ,تيػ .ق١86

  ٌٖٚتٓ ٟٛتيػٛؾ حبج ً.بٓٗ.؟! -لٌ حْ ٟٛتيػٛؾ حبج ً.بين ؾ" .ٗٝ

**
ت لٗددذ ٙتىبددهح ٠إفب ٖٓدد.؟! ىبدد.ذت ؾيشددت نددٌ ٖددذٙ
حتشدد ٍ ٤.تٯٕ :ىبدد.ذت حتٝدد ٴ
ت٭لٛتب ىبك ْ .ٺ ١ن.سبد ٺ ١لٗٓٝدٚ .لدـب ٜدِ؟! ٜدِ تيدا ح دذت لهسًٝدٗ .حيدٛتْٞ
لذلٳتٵ حػ.ل ٚ ٞتهنيين قًَُ ً.هش ٛتً َٔ تيؿشِ ٌٖ حق ٣ٛتٯٕ بً ٢تييُهه
بًد ٢س.ًٗٝ؟!! ٌٖ مبهٔ شلذ ٙتىبهح ٠حٕ تهد,َ ٕٛـد ٫ ٞديجد.خ ٜدِ تىبجكٹًد١
٭يٛتْٞ؟!!

*
"  -ىب.ذت  ٫تهزلين؟!
 -تيهسِ تسذلتم يًةشُبٚ ١حْتٹ أَٷ ٜ ٫ٴشٳقټ! "

**
ٚتٯٕ ٖدددٌ مبهدددٓين حٕ حطدد ه ل.يٓدددقّ ٭ْدددين ح زلٗددد.؟! يددد ٛزليٗددد.
ي .طت َ  ٞغً .,ت بً ٢حيٛتٕ بً ٢قُد.غ لُٓٝد .ت دٝع َدع ددٌ َد.ه ٟغ,د.
ٚح! حَ .تٯٕ ؾٗ ٞت ٝع َ ٚ ٞسَ ً.كِّٝق ً٠يهٚس ٘ َٚ ٞدشقتً مبهدٔ ٭ٟ
س ّ.حٕ ٜهزل٘

*
"  ٌٖ -سيذلنـب يٜ .َ ٞذنةهْ ٞلو؟
 ب.ه ٌّٟحٕ ٜذلى تيهتسً ٕٛيً.,قـب ط ً.٦ٝيًذنه" ٣ٚ٭ْٗ .تهٔ ب.ه ١ٜؾكق تهنت ي ٞتْ دقتّ طد٤ٞٺ يًدذنه ٣تهندت
ي ٞتْ قتّ قدق ت ٞبًد ٢يب .سد ١تيهسدِ َ ٗد .ؾٗدٌ كبًدو ٖدذ ٙتىبدهح ٠حٕ تًػدٞ
ٖذت ت ْ٫قتّ؟!

**
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ليٴَٗٓ .ذ س.ب.ت  ٍ٬تشه  ٞتسديذقت٤ٶ شلدٛت ٤حتٓؿشد٘ ل دق ت يٓد.قٞ
 ٬ل ددق سٝددٌ نْ.ددت ل.ذ دد ١تزبشددق
قبظددٓك ١ت٭يددٛتٕ تىبددزهته ٠ؿددٝك ً.سددً ٝ
ؾيهًٝيٴٗدد .هت٤ٶ اٜي ٝد ً.يكُدد.غ َيظدد,ح لإاددً .ب غددهؾا تىبهذبًددَ ١ددع اكددٛض
سزْٞ
تهتٖد .لدت طدٗٛت ٞيًشُبدً ١ددل ؾ.ليشدُت ٚتٛقؿدت ًب هبد ٠ٛٺ ػددهؼب١
٭نًةُٗ.؟! حبٗق ْؿشٚ ٞقش ً.نُ .نٓت سبُب ١غهستٴ بٝينٸ ًب ب:.ٗٝٓٝ
 ح ٜقى ي ً١ًٝن!١ًَ.,ٵهتٴٗ .تيط ١ًٜٛػقت بٔ ٚدٗٗٚ .قع تىبؿ.دأ ٠ؾأد.لت:
 -يهٌ ط٤ٞٺ مثٓ٘

*
نِ ن ٕ.مثٔ سًٝدو ق.كبدٜ ً.دٜ .دِ! لدقحتٴ لقؾ د٘ ل.سدٛهتهٺ اػد ٢بًد٢
نددٌ حيددٛتَْ ٞدد .ي,ددح حٕ ذبدد ٍٛإفب َدد.ه ٟلددقت ٞ٥بدد.دز بددٔ َقتب,ددٜ ١ظ د١ٺ
َيشـهٚ ٠تْيٗ ٢ق ٌ,تىبٓؿ ٢ل.هبهت َيٛققٺ تؾو يًُؼد.سبَ ١دع ت٭لدٝو حٚ
سيَ ٢دع ت٭ا م ٚغدرل ق.لدٌ يًيذُدق بًد ٢يٛسد ٺَ ١جًذد ١ؾدهتح ٜٓشدهب بًد٢
يش ْٞ.نًُ.تٺ ْ ً١ٜ .تقيً يين َٔ ٖٓ.ى ييذ ًين ٖٓد .يْٛد ً.ؾ.سدقتً ًب بً,د٫ ١
غط ٤.شل.
نٝـ تسيط تٴ حٕ حْؿح َٔ ؾُ ٞنٌ تًدو تيٓد .لُٓٝد .نٓدت بد.دزتً
بٔ زلٗ.؟! ٚقق نٓت حسيطٝع حٕ حل ح تشبـهً ٠ب لٝد.ه تيػدزٍ تلهٚقد١
ٚتذنهت:
" – قً,وٹ نْ.ت س.ٝتَ ٞب ً٫٬لٖ.ي ١حَ .تٯٕ ؾأْت حيٛتٕ س.ٝتٞ
ؿشهت
 يد ٛحدد.ه تيهسددً َٕٛ.ب تيهسدِ إددد.هتِٗ ًب تييشدقخ ي ذددز ندٌ ٖددٛت٠نبدع تيًٛس.ت بٔ طهت ٤يٛسٚ ١تسق٠ٺ  ٫تؿ.ع طذٓٗ" !!.

**
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حػدهٸت ًب اهٜكٓدد .تىبشدد ٞ٥.إفب غددهؾا بًدد ٢ت٫ييؼدد.م لدد ٞييًدـٻ ذ تبٗدد.
سدد ٍٛذ تبدد ٞلدقٳ .ْٚب.طددكـب يبيددزدـب نددأيٛتٕ َٝ٥.دد ١لُٓٝدد .ندد ٕ.حسددقْ.
يٛس ً١تظهٚ ١ًٝٝتٯ ه يٛس ١سه.ٜي !١ٝنْ.ت تـػٌب ْٗدقٖ .٭ذبشدص سًُيد٘
تىبيُددههَٓ ٠ػهسددً ١ب ذ تبددٚ ٞ٭تددذنه ْٗددق ٜددِ ًب سبُبدد.ت تؿذددهٚ ٙا,٥كٝيدد٘
ٚيذت٘!
ىب.ذت تؼه  ِٜبًد ٢تي ,دح لدذتنهتً ٞب تيٝد ّٛتيدذ ٟقده ت ؾٝد٘ حٕ حبدٛه
إفب ذتتدد ٞتيددا نْ.ددت قً,دددٗ.؟! ٖددٌ نْ.ددت تٓدد ٟٛحٕ تكدددـ سددقًت لددٝين ٚلدددـب
بددٛهتٞ؟! قبدد .ل ددق هقدد٥.ل سأَيظددل ٜظ د ً١نش د ٳهتٵٗ .لهسًٝددٗ .٭ ددٌب بًدد٢
يٛس ١لٝـ ٤.يْٛد ً .حٖهقيد٘ َدع ؾًد ٍٛهَد ٞقبد .ل دق هقد٥.ل سدأْيكِ جبشدق
ٖذ ٙتىبهح ٠تلٌٓب بً ٢إسق ٣يٛس.ت َٔ ٞدشق  ِٜتشل .ب َٔ حػ.ل ٞ

**
ٚػًْٓ .ؾهتست ت ,جه غهليٗ .بٔ تىبهد ٕ.ل.سديط٬ب٘ قط د ً١قط دَ ١د.
ت,كة ٢يبٚ .ق ٳت بً ٘ٝب ِٜ .ٓٝيٛس.تٷ َشٓق ٠إفب ددقت ٚنيدبٷ َ ,جده ٠بًد٢
ين ل ٘ٝٓٝ
اٚ.ي ١حسقٖ .نٝ ٜ ٕ.قْ ٞإفب َ ِٜع نٌ يك ٤.ي  ٝٻ

*
ؾذتتٳ  ّٜٛؿشهتٴ َبَٓ ً.ين حٕ َ .ق.يي٘ صبدهه هب.لد ١ه ٕٚحٕ حربٝدٌ
حْ٘  .ٜ٩تؿ ٸههٳت ًب تسيظؿ.ؾٗ.
" .َ -ذت تكه٥ـب؟!
 قؼ ١سب ح هم ؾ.تهنٚ .ٗٝحقه ٞ٥قؼ ١س.ٓ, -إْٗ .ل.ييشقٜق َ .نٓت حقهح! "

**
يٛسدد.تٚ ٞنددييب ٖدد ٞنددٌ َدد .تسدديط.ع ل ددو حػددقق ٞ٥.حٕ َ٪ٜٸٓددٛت يددٞ
هبٜ.يدد٘ َددٔ سدده.نـب تيددٛأ تيددا حطددٗهًٖ .ب ٚدٗدد ٞؾكددٌب ٭ْددين نٓددت
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حس,دد٘ حَدد .تيشددهٜه ٚتيطٚ.يددٚ ١تيههسددٚ ٞتيشددي٥.ه ٚغرلٖدد .ؾٗ دَ ٞدد .تسدديط.ع
حػقق ٤.ل ه ٕٚحٕ َ٪ٜٸٓٛت ي ٞتقيًٓ ٙ٤.ب ػشهت ٤تىبٓؿ٢
 ٫حبددهف نددِ تسدديػهقتٵ ًب تىبدده ٚتي,َ٬دد.ي ٞبًدد ٢هبُٝٝدد ١ذنهٜدد.تٞ
ل .ُٓٝنٓت ت .ً ٗ٥.قدهب تي,د.ب َدع دق ٜٴهظٸدب دشدق ٟيهدٓين ؾٛد٦دت لٗد.
تًك ٞسك,ٝيٗ .بً ٢تيههس ٞيي,قح ل.يي ه ٟلٌ,ب ٤تييؿ.ت تيٓ.,ت عب ٛتيظُص
لددقت دشددقٖ .حنجدده إطددهتق ً .ل ددق حٕ َدد ٢غهلدد ٍ.تيكُدد.غ بٓدد٘ تقذللٳددت َددين
لٗددق ٚٹ ٤تزبٝددٛغ تيدددزتسؿٚ ١ي ً يٗدد .سيدد ٢ت ذلقدتٵ سددقٚه ٟتيددا قَٚ.ٵدتٴ نددٌ
ت حهم َشد.َ.ت دشدقٖٚ .سلُدت بطهٖد.
ضبٚ.يد ١ل دق ٜدِ  ٫ذلتقٗد .ؾًُشد ٴ
تىبهددديًٌب ل هقٗددد .هتُٖددديين ٚبددد ١ت٭هغددد ٍ.ؾيشدددًًتٴ ًب تدددق د.ت تيُبدددّ٬
ت٭ ـدده حبج د ً.بددٔ َٓؿ دذٺ يًٓدد ٛسيدد ٢نددقت حؿددٝع يهددٓين هؾ يٗدد .لٝددقٜٔ
َهدبؿيـب تسيًكي .بً. ٢ػهت.ٗٝ
 َ .شلذت ح هتو!!ت سبُبدد ١تؾددذلتض بٓٝؿدد ١ح ٚسبُبدد ً ١تػشددٌ
لددقت َٓقٖظدد ١قبدد .تٛق ٳدد ٵ
دشقٖ .لقَٛع دٌ ,ٜشح بدٔ حّ ح ٚبدٔ ٚادٔ قبد .تٛق دت ؾذدً ٛت ٚلدذت٠٤
َقتبٚ ١,سٓ ً.ْ.حَٖ .ذت تيهه
حؿؿتٴ َٛؿش:ً.
 ح ٜقى َٛه ُ٬ٜب ً.ٜ .يًهسِ!!تهٔ نًُ" ُ١ب "ً.ٜ .ؿُٔ طبطط ٞيهٔ تيًشُب ١ؾهؿٳت طٗٛتٗ.
ؾأ هت دبهٜب يذ ٠ت٫ظبهتف ًب ي ٕٛتيًشُب ١غرل تىبق ٚض
تهتد ٳتٵ ط٠ٛ
 يٝص ٖذت بًُٚ ٞيهٔ بً ٢نٌ س ٍ.يهٌ ط٤ٞٺ مثٓ٘!حسأشل .بٔ تيجُٔ ت٭ ٍٚ٭سأشل .بٔ تيدجُٔ تزبقٜدق ؾُد .حسدهـ َجدٌ
ٖذ ٙت٭مث ٕ.حَ ّ.ت٭مث ٕ.تيا هؾ يٴٗ.ٖٓ .ى

*
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"  َٔ -ح ٜٔتأت ٞلهٌ ٖذ ٙتزبهح٠؟!
 قٛي َٔ ٞح ٜٔتأت ٞلهٌ ٖذت تسبب!! ح ٫ربظ ٢تيشكٍٛب؟! تيشكٍٛب تيٛسٝق ٖ ٛتْٗ٫زتّ ٛؾً. ٚتىبٛت؟! َٔ -مبت ٚتقؿ ًٜ .ٴشكٹٌب ق.تً" ٘ٝ

**
دًشٳتٵ بً ٢س.ؾ ١تيشهٜه ٚتتهأتٵ لٝقٖ .تي ٢ُٓٝبًٚ ٢س.هت ٞتيٛسٝدق٠
ثِ لشطت دشقٖ .نُ .ربًْٝيٴ٘ ٚت َٔ ً١ٜنبد ٍ.ت ذدز ت٭يدٛتٕٴ بدٔ ْظدهٖ.
دٗددزتٴ يددٛسا تزبددٖ.زَٓ ٠ددذ سٝددٌ ٜددِ ٚحيددٛتْ ٞتيددا تؿشددق ل ددق نُدد.
ؾشقت س.لك.تٗ .يٓؿ.ذ ػ٬س ١ٝػدلٖ ٚ .ست حتدأٌَ دشقٖ .لد٬,هَ ٠هتٖدل
هتُٖي٘ ق.ْ ١ً,ؿذ١

*
بٓددقَ .نْ.ددت ٜددِ َ دد ٞنٓددت قدد.ه ًت بًدد ٢سددِ نددٌ حدشدد.ه تيٓشدد٤.
ت ضبيظُ.ت تقؼ.ت ث٥.هتت ْ.ُ٥.ت إ ٫دشقٖ .تيذ ٟتنيؿٝتٴ
ب .ٜ .ٺ
لهزلدد٘ جبشددق !ٟل ددقٖ .ػددهت بدد.دزًت بددٔ تيهسددِ لهٜظددا ح ٚجبشددقٟ
ؾهإٔ تٯي ١تىبهيؼ ١ل.يهسِ ًب ٚس ٞقق ت طًت!!

**
َـددت هقدد٥.ل ق,ددٌ حٕ ٜشدديٝكِب ؾـدد ٍٛت٭ْجددَ ٢ددٔ دد ٍ٬سددد٪تٍ ؼبددٍٚ.
تػطَ ١ٝش.س ١لٝـ ٤.لأيٛتٕ لٖ.ي:١
 حيشتٳ َيزٚدً.؟!ت ذلقت طبًٝا ػ ٠ ٛتىبشٝح َ ًك ً.ل.ىبشَ.رل بًد ٢دشدق تيؼدًٝب َٛيٝدً.
َبٗه ٙي٘ ؾأد,يٴٗ:.
 يشت َؼًٛل!!ً. ىب.ذت؟!91

 ٭ٕ تىب دهح ٠ت,شددح بددٔ َٓددزٍ قدد ِ٥.بًدد ٢تيؼددهه حَدد .حْدد .ؾُهنددبَجكٛب ًب بٴهض حبه
ط هتٴ حْ ٞن.ذبٷ سـب تْقؾ ٳت ل ٞحَٛتز تيذنه ٣عبِٜ ٛ

*
"  -حتيزٚدٓٝين؟!
  ٫تهٔ ب.ه ً.ٜؾأْ .حس,و لكق َ .ربيًـ بٔ تٯ هٜٔ َؼه ٠حْت؟!ل ه

 سددأتزٚز ح ٟدددٌ غددرلى ٭ٕ نددٌ تيهددد ٍِ.د دٌٷ ٚتس دقٷ ٚحْددت د دٌٷ ؾه ْٞٛيٰ ه -يًهد ٍ.تيٓش٤.ٴ ٚيو ت٭يٛتٕٴ حَ .حْ" .

**
ٚنأْٗ .لتٵ حىب ٞؾؼُيٳتٵ ضب.ؾُب ً١بًدٚ ٢ؿد ٝيٗ .لٗدق٤ٚٺ َػده لُٓٝد.
نْ.ت ٜظا تق ٚؾٛم س ١ًَ.ت٭يٛتٕ َ.اد ً١نٌ ت٭يٛتٕ ًب ي ٫ ٕٛي ٕٛي٘
ظٝت حٕ تشأّ َدٔ َدهتق,ا شلد .ؾشٚ.يْدتٴ إَٗ.ٜٗد .لدأْين ح سدِ ٚيؿدهٍب
ت ت.,ن ٞست ح ٌب بً ٢تيًٛس ١ي.َ ً.ْٛ
ل ق س.ب١ٺ غؿت ييذلنين َع دشقٖ .تي ٚٚ ٟ .دٗٗد .تىب ددل بدٔ سًدِ يدٔ
تؿهه ٙحََ َٞ.ع ؾٓذ ٕ.تيكٗ ٠ٛتيؼ.,س ١ٝنُ .نْ.ت تؿ ٌ  ِٜيهٔ تأًَٞ
شلَ .بٌ َظٛل ً.قبًٌ ٚت دب ٜظدٛلَٜٛ .د ً.تدأًَ ٞيٛدد٘ ٜدِ تيُٓ٥.دٚ ١دشدقٖ.
شلددذت ؾكددق حيكٝددت بًدد ٢دشددقٖ .طهطددؿٜ ٫ ً.ـدد ٖٞ.تزبشددق ْؼددٛب ًٚ .ق ٸهلٵ دتٴ
نهس َٔ ٞٝتيطٚ.ي ١٭نيب بً ٚ ٢ق ١زلهت:٤
" ي ٛتشٓ ٢يهٌ س ِٜ ّ.تسً ١ىب .تشدٓ ٢يكُد.غ حلدٝو حٕ ٜيشد ٍٛإفب
يٛس ١س" ١ٝ
ثِ غهقتٴ ًب تأَ٬تٞ

**
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نْ.ت قق َهت س.ب ١بً ٢تْق.ٜح حيٛتٕ تيظدُص بًد ٢يٛسد ١تيًٝدٌ سدـب
تهندتٴ تيههسدد ٞتيددذ٫ ٟاَيدد٘ لدد.ق ٞيددًٝا ندد ٞحسـٸدده يٓؿشددٚ ٞيـددٝؿا
ؾٓذْ.دَ ً.ددٔ تيكٗددٚ ٠ٛبًددٚ ٢قددع طددٛتت ٞتسدديٝكُبتٵ نُدد .يدد ٛحْٗددً .ب لٝيٗدد.
يذلتق ٟث.ٝلٗ .ه ٕٚتسي ذ ٍ.غرل َهذلث ١ل.يًٛس ١تيا ٜؿذلض حْين زليٗ.
نْ.ت ت ,جه ط هٖ .بً ٢نيؿ .ٗٝحََ ّ.هل ٠يبزق ١سـب هبٛتٗد .يؿٓذدٕ.
تيكٗ٠ٛ
 ػ.,ح تشبرلٚدًشٳت بًد ٢س.ؾد ١تيشدهٜه ق.,يد ١بذدز ٟيذلطدـ َدٔ ؾٓذْٗ.دَ .دهت َ ٠د.
ػٓ تٴ
ح هت حٕ حسأشل:.
" ٌٖ حْت َ ي.ه ٠بً ٢تٓ ٍٚ.تيكٗ ٠ٛل ق نٌ "
يهٓين ط هت ل قت ١ٝ٥تيش٪تٍ ىب.ذت ت.,ه إفب ذٖين؟! ٭َبٗه شلد .قد٠ٛ
حبق حَيًهٗ.؟! ٭ ه شل .إٖٚ ١ْ.دٗيٴٗ .يٓؿش ٞبدلٖ.؟! ٭ْيكِ َٔ ِٜ؟!!

*
" – حْت طقٜق تي ؼٖ ١ٝ,ذت تيؼ.,ح!!
 حْ .طقٜق ت٫سٛهته يهٓو نٓت ت ًِ حْين سأ سٌ ذتت ّٜٛ َبٓٓت حٕ يٛس ١س .ٓ,تيا زلٓ ً. َ .ٖ.سي,كٝوٹ تيًٛس.ت  ٫تيظ,ح لأػش.لٗ. حٜ ٫يظ,ح حػش.لٗ .لٗ.؟! -ي ٛنْٛ.ت ٜؿ ً ٕٛىب .هبٌ س ّ.يٛس ١إفب َ هض ي" !.ٗ ٝ,

**
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ْٗـٳت هبًت سك,ٝيٗ.
 ػبب حٕ حذٖبٚنددً ٕ.ب دددٝيب مثددٔ ذبددقه ٙيًًٝيٗدد .بٓددق ٟؾٓٚ.ييٗدد .إٜدد ٙ.ييقسدد٘ ًب
سك,ٝيٗ .ق ٌ,بقِّٚ ٙيييٛد٘ عب ٛتيًٛس ١تيا حهت ت َبٗهٖ .يٓ .ييكدـ ق.,ييٗد.
نْ.ددت طددٍٛب َددٔ تي٬يدد ,َ ٕٛجددهً ً٠ب ح دٗ٥.دد .يبدد .سددِ ًب بٗٝٓٝدد .هٖظدد١
َيؿذهٚ ٠زل تٴ تيش٪تٍ ٜكؿز َٔ ب:.ٗٝٓٝ
 حٖذ ٙحْ.؟!!ٚلتٴ  ِٜذتت يٛس١

*
"  ٫ -حؾِٗ ٖذ ٙتيًٛس!١
  ٫ٚسي ٢حْ. نٝـ تهسِ َ ٫.تؿِٗ؟! -بٓقَ .حؾِٗ ْؿش ٞقق حؾِٗ تْ ه.ض ػ ٛتًٗ .ب يٛس"!!١

**
ت ثددِ تْشدد.لت عبدد ٛتي,دد.ب
تكددٌ طددُْ ً.٦ٝب دهٳت عبدد ٟٛل يددب ٚتليشددُ ٵ
ييؿيش٘ ٚتػٝب
ت لدددقَٜ ٞيهجددده ًب حػدددك.ع دشدددقٚ ٟسقسدددت حٕ إ ٖ.قدد ً.ادددً٬ٜٛ
طدد ه ٴ
سدد٬ٝاَين ؾٓٗـددت ليج.قددٌ ٭هبددٌ يددٛسا تيددا تهددٔ ٚحؿدد ٗ .ؾددٛم
يٛسدد.ت بقٜددق ٠تددقٜه ٚدٗٗدد .عبدد ٛتزبددقت نْ.ددت نددٌ َٓٗددَ .ظددهٚع يددٛسا
ت٭ٚفب ل ق  ِٜيِٜ ٫ٛ
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قصة حب
م ًب تيؼددق ذبطةُدد٘ نددٞ
ؼبدديكٔ ؾدد٪تهى لدد.٭سزتٕ ؾي,شددح بددٔ س دق
تيهًؽ َٔ ب .ٗ٦,سي ٢إذت حغهقيو ًب اُٚ !.ٗٝتشيشًص تيُبًًُ ُ١ب بٝٓٝو
سي ٢يييُٓ ٢حٕ تؿكأُٖ .نٜ ٞيشًٌ ط َٔ ٤ٞتيـد ٤.ٝإيُٗٝدَ .دع ٜكٓٝدو حٕ
َددً .ب  .دُٗدد .يددٔ ٜزٜددقُٖ .إ ٫سددٛتهتً! حقيددٓؽٴ طددٛقٜ ً.يؿؼددق َددٔ دٓٝ,ددو
ت ذز بٔ كب ٜ٘ٗٛيهي.ل ١قؼ ١طبيًؿ ١تيظ,ح لٗ .نكظ ١بًةٗ .تٓكذى َدٔ
تيػددهم ًب تي,شدد .تٯسددٓ ١تلٝطدد ١لددو! نددٌ نًُ.تددو ًب قؼؼددو ت٭ ددرل٠
ذبٛيددت إفب َددزٜر بذٝددب َددٔ ت٭ ٚتسبددزٕ ٚتيشددهه ١ٜؾؿدهٸ نددٌ َددٔ سددٍٚ.
تددذٚقَٗ .ددٔ َهت تٗددٚ .نددٌ حؾهدد .ى ػدد .ت ن.ي ٓ.نددب لأ دددٌ نددجرل٠
ب َدٔ طدهًٗ .تىبُشدٛخ يدق٣
َيُؿؼً ١تٓشر تيؿٛؿدٚ ٢تشلُد ّٛييزٜدق تيهبد ٳ
َددٔ ٜهْٗٚددَ .زٜددقتً َددٔ تيهبددب َددٔ حٕ ً ٜكددٛت ًب ٛٝاٗدد .ؾيًدديُِٗٗ قبظددٓك١
تظ !.َٗ٩.شلذت ح تى تٓ,ع ًب ن ّ.س.ٝتو ل.سجد ً.بدٔ قؼدؽ ققمبد ١سد.لك١
شلذت تي ؼه ٚت٭ٚتٕ ذبكٔ َشيُ  .ٗٝجبهبْ َٔ ١ش ٕ.ٝتسب.ؿه َٚدٔ تيٗ,ذد١
قب .نٚ ٕ.قب .حْ٘ قق ن ٕ.ؾ .ُ,مبهٔ حٕ ٜهٚ !ٕٛحقد,و بًٝدو َيً,شدً.
ل.ليشدد ١َ.سددـب بجدد ٛى بًددَ ٢دد .تؿشددخ َددٔ حطدد ٤٬قؼدد ١سددب قددق ِٜقؿددزتٳ
ًَٗة د ً٬سدديهيب قؼدد ١سددب سددي ٝق ل جٗددَ .ددٔ دددقثٗ .سدديز ٜٔنًُ.تٹددو
تيك.كب ١لأيٛتْٗ .تيزتٖٚ ١ٝسيًؼل ح ٚتقٗ .تشبـه بً ٢حغؼْ.و تي.ٝلش!!١
َٔ ح ٜٔسي,قح؟!  ٫لق يو َٔ لؼدٝؽ ْد ٛبذدزت تيهٗهلد ٤.لْ.كط.بٗد.
تىبيٛتػٌ ٚتيظُص قب .لهقع ٚدٗٗ َٔ .ه ٚ ٕ.سه ّ.بٔ حٕ كبقتى ل٘ ٫ٚ
لددق يددو َددٔ  ٚقددٚ ١قًددِ بٴ دقٸ ً٠يهددٌ َددٔ ٜٓدد ٟٛتيهي.لددً ١ب اَددٔ دؿددت ؾٝدد٘
ت٭قَٚ ّ٬زِّقت تيؼشـ ٚػ .تىبقته تيذ ٟتٴهيب ل٘ سه.ٜ.ت تسب ٠.ٝتي١َٝٛٝ
هَ ً.ق ً.ْٝ.ح ٚس.يه !ً.يهٔ تيؿهدهَ ٠دقٸتو لد.يك ٠ٛتيه.ؾٝد ١ند ٫ ٞتشيشدًِ
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يًُب ّ٬تىبـهٸز سيهيب تيكؼً ١ب حسو ٚسذل .ٜٗٚىبدٔ ٜطًدب سبُبد ١ؾدهح
بدد.لهٚ ٠سددٝيٛدب بًٝددو ح ً٫ٚحٕ دبددق ح ؿد ً.ؼدد ١,تز بٗدد .ؾٗٝدد .ل ددقَ .غددزت
تييؼشه بكًو ٚبٛتاؿو ٚحٕ تزٜح د,د ً٫.ػدههَ ١ٜدٔ تيكٗده ٚتيُبًدِ تدهلو
ت حَ.ٜد ً .ل.سجد ً.
ؾٛم َذل َهلع َٔ تهل.ٝ ١يدو ٚحٕ دبدق لدذ  ٠ييز بٗد !.دٖ.دق ٳ
بٔ لذ  ٠اٖهتو تي طه ٠تزبقٜق ٠ؾًِ تكع إ ٫بًد ٢تيظدٛى ٚتسبُٓبدٌ! نٝدـ
سيه ٕٛتي,قت١ٜ؟!
سشٓ ٤.ل .ب ١تزبُ ٍ.ربهز َٔ د َ.يٗ .ذبيـٔ َ,ٜ .دق ٚني,دٚٚ ً.سدِٝ
َزٖد ٛلظد.,ل٘ ٚتشدهؼبي٘ ٜٓطًدل ًب َٛتدٗيٗد .يٝؼدطقّ تيهيؿدٚ ٕ.تشدكٌب
تيهيب ح ؿ.ٜٚ( ً.يًهيب تىبشه ١ٓٝتيا  ٫دبق غرلٖدَ .شديشك ً.يًشدكٍٛب)
يٓٝشين لط ٬قؼيو ؾٛقٗ .شبؿو دٓد.ح ذشلد .بًد ٢تيهػدٝـ ؾيًيكد ٞتي ٝدٕٛ
ٚتدديَ٬ص ت٭ٜددق,ٜٚ ٟددقح سددٛت يه دٔٵ تْيُبدده حيددٔ تهدد ٕٛلقتٜددَ ١شدديًٗه١
ا.ىبدد .تدذلتٗدد .قؼددؽ تسبددب؟! تٗددز حس دو ٖ.ا ٥د ً.ؾٗددٌ تسدديط تٳ حٕ ذبُبدد٢
ل,قت ١ٜح ه ٣ن ٞتذلى ٖذ ٙإفب َ .سٛتٖ.؟! ثِ تددلٸ  :ت٭ؾهدًَ .كد ٠.لإُٖدٍ.
بًد ٢ق .بدد ١تيطهٜدل تىبٗددِ ٖد ٛاهٜكدد ١تٓٚ.يدو ٚحسددًٛب ػد.ٝغيو شلددٚ !!.بًدد٢
تيهغِ َٔ حْدو  ٫تده ٣ؾُٝد .قؼؼدت سيد ٢تٯٕ حسدًٛل ً .دقٜدقًت تيد.لع تىبظدٗق
لهجرل َٔ تسبُ.س ١ه ٕٚحٕ تٓي ٘,إفب َ .حدؿًو ؾذأٚ ٠حيك.ى ح ؿد ً.سدـب
تْؿهدٳ دتٵ هؾيدد .نيدد.ب ييٴُبِٗددهت ٙنؼددٓقٚم ددَ ٍ.ددٔ ت٭ ٚتم َٚجكددٌ قبشددقض
تْي ٘,تيٛس ِٝإفب ٜدق تزبًُٝدٖٚ ١د ٞتشد .ع يٲَشد.ى لد٘ ؾُدق ٜدق ٙعبد ٛسدزتّ
حْ.قي٘ يٝطًك .تيًٓ .ب تيًشُبد ١ذتتٗدٜٚ .شدكطَ .ـدهٸدـب لدقَ .ُٗ٥.لُٓٝد.
تسددديُه تيٓددد.ض َدددٔ سٛشلُدددٜ .ػددذٸ ٕٚتيشدددرل غددد.ؾًـب بدددٔ قؼددد ١سدددب نْ.دددت
ٚطٝه!!١
َدده ٠ح دده ٣يددٔ تشيشددًِ سددي ٛه إفب قؼددؽ تسبددب تيكقمبدد ١إفب قددٝص
ب ْ.ؿددر قددٜ ٟٛهدد.ؾح ي٬سدديُهت
ٚيًٝدد ٢إفب َٝٚددٚ ٛدٛيٝٝددت تسبدد ټ
ٜٗٚددزّ نددٌ َددٔ ٜكددـ ًب ٚدٗدد٘! َٚدده ٠ح دده ٣حٜٗدد .تىبشددي ق ل.سبددب ٚتيظددذ.ب١
ٚتيشدٛٝف ىبٛتدٗدد ١حسكدد.ه تيكًٝ,دد ١تػؿددٌ بدٔ حسددًش ١تي ؼدده ؾيددقتِٖ لطًٝددو
تي.ٓ,همٴ ٚتيؼٛت ٜخ ٚحسًش ١تيقَ .تيظ ٌَ.ييذلنو ػَُٓ ً.ػهٚسً ً.ب َكدل!٠
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تؼدده بًدد ٢تييشددق ٟت,ي ددق ل,طًٝددو بددٔ تي دد .نًدد٘ تٗددهب لُٗددَ .ددٔ
تيكٚ ١ًٝ,ؾيهٗ .دبشٸقُٖ .طهؼدٝيـب سدشهٜيـب د .ديـب َدٔ طبًٝد ١اؿدٌ
َ,قع يهٓو تكـ َظق ً.ٖٚحَ .َ ّ.ته ٣ؾكٝص َ .دٜ ٤.طًب ْ .تً لٌ دد٤.
ٜظ ٌ تيٝ,ت ًْ .ت ٚي ٙ٬ٝتشيًذ لظٛت ٤سبُ٘ جبُهٖٚ .تذللؽ َٓيُبهْ ٠ـذ٘
سيدد ٢تٓٗظدد٘! حَددَٝٚ .دد ٛؾُدد .بدد.ه ػددًؿ٘ يٝك,ددٌ لٛقٛؾدد٘ تيددذي ٌٝذبددت طددهؾ١
دٛيٝٝيدد٘ ؾشـٸدده َيؿذهتتدد٘ ٱسددكٍ.ب تيظددهؾ ١قبددٔ بًٗٝدد .لُٓٝدد .تسددي قت
دٛيٝٝت لأْ.ٝلٗ .تيذ ١ٝ,٥يًٍٗٛ,ب َع سذ ٠ .طهؾيٗ .بً ٢حّ حس٘!!
تٓيزع ْؿشو بً ٢تيهغِ َٔ ْؿشو ٚتكه تشبهٚز يً,شح بٔ تيكؼدً ١ب
تي دد .تيؿشددٝح تددذلهه ادد ً٬ٜٛق,ددٌ تشبددهٚز ؾًهقبدد .ح ٳهتٵددو ػ.ػدد ١قٓدد.ؾ
َي ُٸددق ٠ح ٚطددك ١تطددي.,ى ا٥.ظدد !١يهددٔ ٖ.دشددو ٜػً,ددو ؾٗٓدد.ى سدديذق
قؼؽ تسبب تُٓ ٛلـب ػه ٛتسبكق تىبؼُي ١تيشق ٍ.َ ٣تيهبب تي ك١ُٝ
تيشًل َجٌ هٚتي ٞتي ٓب حبُق ٠ت٭ٌَ! ربهز ؾد ٬دبدق إ ٫تيٛسظد ١طبُٝد١
ؾددٛم تيهندد ّ.تشددرل َيًطٝدد ً .قبدد .ت,كةدد ٢يبدد .ندد ٕ.سددً ٛت ح ٚلٝيدد ًَ .يذٓ,دد ً.
تيهػ.ؾ نُٔ ٜيذٓب تييً ًٌ,ب  ّٜٛغزٜه تىبطده ؾد ٬تكدع بًد,َ ٢يػد.ى ٫
ْٸً ١ه ٍ.تيُ ٌٜ.ت٭ ض ذبيٗٚ .تجرل ايزت ً٫يدٔ ٜزٜدق تيدقَ .تيٛتقدع هَد .تً ٫
نب ١ًٝتشيٛقؿو ييشأٍ تً جُو حَ ّ.سشه ػٛتٗ .بٔ س ٞتي ٛه َ ٫بٌ سٝٝٸ١
ًٜددٛح بدددل َظددهل ١ٝيرلتقددب َدده ٚى تىبددذب ٛحَدد.ْ ّ.ؾددذتٗٚ .قددق اتيددت تيٓٛتؾددذ
لي ,جه تزبدق تٕ تٓؼدت ؾًهقبد .هبدٌ تشلدٛت ٤تيجكٝدٌ ُٖشد ١سدب ح ٚحؾظد٢
تيـ ٤.ٝتي ذٛا ق ١ً,طٛم يهٔ ت٭ا ٍ٬تلٝط ١لو ت ذز بدٔ حٕ تشديذنه
غرل حاٜز ػد.ؾ ٚٚقدع قدذت٥ـ ٚػده .ت تغيؼد.ب َيُهغد ١ل.يهبدب ٚتيدذٍ
ٚغرل هلٝب حققتّ ت,شح بٔ تىبٛت ٖهل َٔ ً.تىبٛت!!
يهقب .ل.تت اهت٥كو ٖذ ٙققمب ١حنٌ تيزَ ٕ.بً .ٗٝسي ٢حربدِ ٚطدهب
سيدد ٢مثددٌ ؾُدد .بدد.ه تسبددب ٜددأتَ ٞددٔ ُْبدده ٠ؾ.ليشدد ١َ.ؾشدد ّ٬تيًُُددٌ ٚحْددت
تؿهه ًب تسيهقتّ اهٜكد ١سقٜجد ١سيد ٢إذت تؿدطه ت إفب تسيشـدَ .ٖ .دٔ
.ٝيددو ْ٫كطدد.ع ب.ىبددو تىبٓٗدد .بددٔ تيٛسدد ٌ٥.تسبقٜجدد !١يددٔ ًٜدديكٌب لطًددو بطدده
نبًٝيدد٘ يييشؿددز سٛتسدد٘ ل.سجدد ١بددٔ تيزٖدده ٠تيددا ؿدد.ع َٓٗدد .نددٌ ذتى تي طدده
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ٜٚزهته ٚدٝدب قً,د٘ سدًٝيكٌب طد,ه ١لًٛتٛثٗدٚ .سدٝيشؿز ضبُٛيد٘ تسبدقٜح
ٱ س ٍ.س.ي ١ربً َٔ ٛت دب.ؾ ١تيظٛم ًب طٗ َٔٚ .هَ  ١ت ٚ ًٌ,قَٗٚ .دٔ
لؼُ ١ت ٛض حبـ .ٖ ٛبٔ غ.ٝب تسب ١,ٝ,تزبٗ.ا تىبًديكٌب سيشدُ ٘ٝتيد ٛه٠
يه دٔٵ  ٫بطدده يدد٘  ٫يدد ٕٛيدد٘ ؾكددٌب حثددرل ؾدد .ؽ قددق ٜكددٛه لطًددو إفب  ٚه٠
حس َ٘٬تيا ئ  ٜهف َ .رب ٧,لـب ح هتْٗدٚ .قدق ٜكدٛه ٙإفب نُدـب ت يطد.ف
ئ ػبق ٘ َ ٟتٛسٌ  ٫ٚؾق!١ٜ
حزلع حْـب تذَهى ٚػهٜـ حسْٓ.و غُٝب َٔ ً.بذزى بٔ حٕ ربهز يبد.
غ,دددت ًب تشبدددهٚز َٓددد٘ تيذددد٘ بٓٝددد.ى عبددد ٟٛح  ٣ؾُٗٝددد .تتَٗ.دد ً.يَٛد دً.
تيُٗددْ.ين ليظددهٜق تْيٖ.,ددو قبٓ ددو َددٔ حٕ تهُددٌ َددٚ .اةٓددت ْؿشددو بًدد٢
إكب َ٘.تًْ.َٛين يُبُٓٗ .لأْين حسهه َٔ بذزى ٚحتظؿ ٢لـ ؿو ت,شجٕ.
ًب ػٛت ٞبٔ َكيٌ مبهةٔ ٜقٜو َٔ إسه.تٚ !ٞت ذزتٕ بٔ  ١ٜ٩ت٭ تيدذٟ
 ٜيًر ًب هت ًٚ ٞحْ .حُْبه إيٝدو ًب َدهل َ ٠ؿةده ٠لد.يذلتب تسدت ت,دقٜو يد ٞحٚ
ت,قٜين يدو بددل ذبطُٗد .حطد ٫ ٤٬تلدٌب لٗٓٝد .إَ ٫دٍ٬ب سدزٕ بُٝدل ٝ ٚدٍٛب
هَ.ْ ٤.اؾ١
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عهاد
قب .ح ته حٕ ,ٜيشِ يهٔ تليشَ.ي٘ لقت تهظرل:١ُٗ,َ ٠
 إْٗددٚ .تٜدد ١ت ٥دد ١سدديكهٚ .ٖ٩تددقب ٛيدد ٞتُْبدده تيه.تددب تيهدد,رلضبُٛه تيقبٸْ ّ.ؿش٘ ٜجين بًً .ٗٝب نًُ ١تيػ٬ف!
تٓٚ.يتٴ تيهٚتَ ١ٜذلههتً ٚحْ .حسأٍ ْؿشَ" ٞدٔ ٖد ٛضبُدٛه تيدقبّ.؟!" ؾُدقٸ
ٜق ٙتيجً ١ْٝ.ب تْيُب .مثٓٗ !.غ,ت ًب حٕ حبيذ ؾ.يكهتٓ ٠٤كٗ .تيٛقت تيـٝل
ٚحَ.تَٗ .بُأً طحٸ تىب !ٍ.يهٔ تييهظرل ٠ت٫ليش ١َ.تتشد ت ؾظد هت ل.شبذدٌ
َٔ ا ٠ٚ٬ت٭ٚفب ٚتيهبب َٔ ٚسظ ١ٝتيجٚ ١ْٝ.تذنهت بٓدٛتٕ نيد.ب كبٓٝدت
ي ٛحْين قهحت٘" :نٝـ تك"٫ ٍٛ
َقهت ٜق ٟإفب دٝيب ٚح هدت ح ٚتق ,َ ً.جه ٠س .ع إفب تْيزتبٜٗ َٔ .دقٟ
ه ٕٚحٕ حبقٸٖ .ح ٜ ٚقٸٖٚٚ .ية ٢هله .ٖ ٙلٚ ً.قق طٗل نأْ٘ ظب َٔ .ت ٫يٓد.م
ه ٕٚحٕ حكبهددٔ َددٔ حٕ حىبددح ت٫ليشدد ١َ.تيٛتس د  ١بًددٚ ٢دٗدد٘! حبددهف تىبً,ددؼ
تيذ ٟهؾ ي٘ مثٓ ً.يًهٚت ١ٜيهٓ٘ ًَ,ؼ لِٖ.ب ل.ييأنٝق َ .هَت سأؿطه ل دق
ؾكددق ٙإفب ت٫سدديقتْ ١ٱنُدد ٍ.دددٛيا تيَٝٛٝددً ١ب تيطددٛتلرل تيددا  ٫تٓيٗددَ ٞددٔ
تيؿددهٕ إفب َ٪سشدد ١تيػدد.ا إفب تىب٪سشدد ١ت٫سدديٗ٬ن ١ٝإفب سددٛم تشبـدد .إفب
ضبطدد.ت تيٛقددٛه إفب َٛتنددب تييظددٝٝع َٛٚتقددـ تي ددزت ٤إفب إفب يهددٓين
قه ت حٕ حقهحٖد .تْيكَ.د ً .ىبد .ؿد ٸ ٝي٘ ٭دًدَٗ .دٔ َدَٚ ٍ.دٔ َدٚ ٤.دد٘! ٚ٭ْدين ٫
حقددً ِٝب َٓزيددَ ٞددع نددٌ تًددو تيددقٚتَ.ت إً ٫ب سدد.ب.ت تيٓدد ّٛتيكؼددرل ٠تيكًًٝدد١
تيكًك ١ؾكق هبًيًٗ ٞ َ .ب نٌ َه ٕ.حذٖب إي ٘ٝ٭قهحٖ!.
لددقت يددَٓ ٞددذ سددط .ٖ ٛت٭ٚفب َٛيددٛهتً َشدده ً.س.قددقتً ي ُٝ٦د ً.ؾُدد .ح هتدد٘
تْيكَ.د دَٗٓ ً.ددد .هٸتددد٘ بًد دٞٸ ييزٜدددق طد د  ٟ ٛل.يـد د ـ ٚتشب,ٝددد ١حَددد ّ.نبٛهٖددد.
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ٚتسيػ٬قَٗٓ .ذ ػه يٗ .ت٭ٚفب" :سهت ٌٜٚت٭آَ ١تي  .َٚ !"١ٜ .ايت سيٖ ٢دذٙ
تيًشُب ١حتش ٖٞ َٔ" :ٍ٤.تي  ١ٜ .تيشهت ٌٜٚحّ ت٭آَ١؟!"
لؼهتس ١سـب ؾهةهت لهي.لٖ ١ذ ٙتيكؼ ١طده يد ٞحٕ حلدقحٖ .قبكطدع
َٔ تًو تيهٚت ١ٜن ٞحؿ هِ َ ً ٞب حدٛت .ٗ٥يهٓين حسذُدت حٛ ً٫ٚؾدً.
َددٔ حٕ تٗهلددٛت َددٔ قهت٤تٗدد .ح ٚزل.بٗدد .سددـب تُبٓدد ٕٛحٕ تيكؼدد ١لأنًُددٗ .بًدد٢
َٓٛتٍ سط .ٖ ٛت٭ٚفب ٚث ً.ْٝ.إطؿ.ق ً.بًدٝهِ َدٔ تيؼدقَ ١تيدا ُحػٹد,ٵتٴ لٗد.
ٖٚهدذت حدٸًدت ٖدذ ٙتشبطدد ٠ٛسيدٖ ٢دذ ٙتيًشُبد ١يٝيشددٓ ٢يد ٞحٕ حْدٗ,هِ ق,ددٌ
تكدق ِٜؾٹكْدده _ ٠إذت ػدشت ٖددذ ٙتييشدُ ٫ _ ١ٝبًدد ٢تيي دٝـب َٓٗدد .بًُد ً.حٕ حٜدد١
ؾكه ٠ح ه ٣ئ ربيًـ بُ .سأققَ٘ إً ٫ب تىبؿههتت تىبشيهقَ ١ؾإيٝهِ ٖذٙ
تيؿكهَ ٠يُٓ َٔ ً.ٝتىبؼ.لـب لأَهتض ت٭بؼ.ب ٚتيظدهتٜـب ٚتيكًدب ٚتيـدػٌب
حٕ ٜيذٚ.اٚت ٖذ ٙتيشط ٛبٓق تيكهت ٠٤ح ٚحٕ ٜػًكٛت لذتِْٗ بٓق ت٫سيُ.ع:
"نٓ .إذت ٚيةد ٢تيد ٛتٚ ٤دد ٍ.تهيٝدو تيكدٛتًب تيدا ٖدق نُد ّٛتيدلتْدقٟ
تيٓد.تَ ٧دٔ د٬لٗ,ٝد .سددـب ْشدي ٝذ ندأيٛتٕ تىبهسًد ١لٓكٝددل ت٭سدِٗ تيدا ددٛت
بؼدد.ؾرل تي شددص ًب ؾٝزٗ٥.ٜدد .سيددٜ ٢ددهقؽ تشلَ.ددق ٕٚبًدد ٢تشلددٛت ٤تيددذ ٟس دقٸم
ذبت َشَ.رل ٙتيٓ ١ُ٥.لشهب ١تيـ" ٤ٛ
ٖٚهددذت تهلل ٚنددًٝهِ "بًدد ٢اددهم تيددٓؿص" اددٛتٍ َ٦دد ١ػددؿش ١هٕٚ
تددٛؾةه َددٜ .ظددرل إفب ؾ.ػددٌ لددـب َكط ددـب ح ٚلددـب ؾكددهتـب ٚه ٕٚبَ٬دد ١تددهقِٝ
ٚتسددق ٠تيهدهٸّ لؿ.ػددٌ دهٜد ً.بًدد ٢حسددًٛب إسددق ٣ضبطد.ت حؾدد ّ٬تيهبددب لددـب

َظٗقٜ ٜٔكط  ٕ.ت٭ْؿ.ض"Take your breath" :

نٓت حس ٍٚ.تشبهٚز َٔ ا٬زلٗد٫ .ييكدٍ.ب حْؿ.سد ٞسدـب زل دت ػدٛت
ذتى تيهددددٌ ٚلؼدددهتس ١نٓدددت حؾهددده سبُبيٗددد .حٜـددً ً.ب حٕ حؿدددٝـ ل دددو
بَ٬دد.ت تيذلقدد ِٝإفب تيهٚتٜدد ١سيدد ٢ه ٕٚحٕ حؾٗددِ َ ْٗٝ.دد .سأؿددع تي َ٬دد.ت
لذلتٝب َ ـب سأبق ث٬خ نًُ.ت ٚحؿع ؾ.ػً ١ثِ ح ل دٚ ً.حؿدع ْكطد ١ثدِ
حبق ث٬ثد ًٚ .حؿدع إطد ٠ .ت ذدب يهدٓين نٓدت ح ظد ٢حٕ ٜهدً ٕٛب تيهٚتٜد١
َ َٓ ٢شيذل ؾأس ٤ٞلؿ ًا إفب بُك٘!! تىبِٗ  ٫حبهف ًب ح ٟتيطٛتلرل نٓت
ٚتقؿدد ً .ؾكدددق غدددقت نًدددَٗ .يظددد.لًٗ ١ب اٛشلددد .تىبيًددد ٟٛن.٭ؾددد.بٚ ٞتيٛددددٙٛ
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تيه.سب ١يًٛتقؿـب ؾٚ .ٗٝقق تسٛت ٜيؼ ٕٛ,,بهقٚ ً.قٗدهتً! ند ٕ.ذتى تيهددٌ
ؼبهى ٜق ٙقهب حس٘ ٚنأْ٘ ٜهنةب َؼ.,س ً.نٗهلً ً.ٝ٥.ب حذْ٘:
 إْٗ .تيشك.ؾ .ٜ ١بٝينطب.ا ً.,تزبُٝع ه ٕٚحٕ ؽب.اب حسقًت ْٚدَ.بهتً عبد ٟٛه ٕٚحٕ ٜظدرل إيدٞٸ!
 ٚتٚهْ ٞتيش٪تٍ ٌٖ" :يهًُ ١تيشك.ؾٖ ١دذٓ َ ٙدَ ٢دهتٌ,ب حبد.يا حّ حْد٘ بٓد٢
تيجك.ؾ١؟! ٚإذت نٖ ٕ.ذت َ ٘ٝٓ ٜ .ؾًُد.ذت قًدب تيجد ٤.سدً.ٓٝ؟! حٖدَ ٛدٔ َيهًةُدٞ
شلذ ١ح ه ٣غرل شلذا؟! يٛدب بًٝد٘ بٓدقٖ .حٕ ٜكًدب تيكد.ف حٜـد ً.تيشدرؾ!١
ٖددٌ ت ُددق قًددب تيجدد ٤.يٝددٛس ٞيًُشدديُع لكًددب تيكدد.ف إفب سددهف ػب ددٌ يًهًُدد١
َ ٓ ٢ل ه؟ تشبَ ٤.ج٬؟!!"
ٚذبدددهى تيػـددددب تيٓددددً ِ٥.ب ػددددق  ٟؾددددرىبين َبٓٓددددت حْدددد٘ سٝشدددديٝكِب
ؾش .بت ًب تيٛقت تىبٓ.سب إفب ٖقٖقت٘ ٚهؾ ٘ إفب تي,كً.ُ٥.ْ ٤.
"ٖددذت تيهدددٌ ٓ ٜ ٫ددٝين ل  .,تدد٘ ل.ييأنٝددق ٚقددق ػدد.هف حٕ ق.شلددٖٚ .ددٛ
ؼبقدين ليًدو تيُٓبده ٠تيًُٝ٦د ٫ٚ !١مبهدٔ حٕ تهد ٕٛتيكدهتٚ ٠٤تيجك.ؾد ١ضبطد ً.
يًشههٖ !١ٜذت َشيش"!ٌٝ
ٖٚزات حس,َ ٞيشُ ً.يذن ٤.تيٓيٝذ ١تيا تٛػًتٴ إي.ٗٝ
ًب ٖدذ ٙتيهٚتٜد ١ثدِ  ٫مبهدٓين حٕ حثدرل
"إْٗ .ؾكٌب ت٭ٖٚد ّ.تيدا تجرلٖد .ٸ
َ ٘ طذ .تً تٯٕ ؾُٔ تىب٪نق بٓقٖ .حْين سأ شده هٚ ٟ ٚسدأبٛه إفب ْٜٗ.د١
تيؼـ تيط ٌٜٛتيذ ٟحبق ح ٜ.ْٗ ٣ي٘! ٚقق _ ٚتكؼٸؿت ن,يد ٟ.يًؿهده٠
تىبهب,دد _ ١قددق ٜهددٖ ٕٛددذت تيهدددٌ َددٔ حٚي٦ددو تيددد ٚإذت نددَ ٕ.ددِٓٗ بٓددقٖ.
سأطي.م نجرلًت يًذل.ب ت٭ا م تيدذ ٟيدٔ  ٜدهف يد ٞاهٜكد ًٖ .دذت إذت تسديط ت
تذنةه ٙح ٚتذنةه ي"!!ْ٘ٛ
ؾؿـٸًت حٕ حهض حسً ٞب َ ٍ.تيهٚت ١ٜن.يٓ ١َ.
نٓددت ًب ػددـ اٜٛددٌ ل دده حتشدد ٍ٤.بددٔ تيشدده ًب نددٌ ٖ دذ ٙتيط٬سددِ
تىبهطٛا ١بً ٢ح ٚتم ي ٛبهؾتٵ حَټٗ .تيظدذه ٠قبد .سيـدُ٘ ًب لطْٗٛد .يؿـٸدًت
ت٫سذلتم! حٖ ٞتسبقتث١؟! حٖ .َ ٞل ق تسبقتث١؟! حٖ ٞتؿذدرل يًةػد ١حّ يٮهَػد١؟!
ٚتذنهت  ٫لق حْٗ .تيقته١ٜ
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ت ددذل حَ ٟكددَ ٍ.ددٔ دهٜددقٜ ٠يٓ.سددب اٛيدد٘ َددع ادد ٍٛتيكؼددٝق ٠تيددا تٓددٟٛ
ني.ليٗٚ .قؽٸ نًُ.ت٘ نًُ ١نًُٚ ١ت ًطٗ .ثِ تٓٚ.شل .ل ظٛتٚ ١ٝ٥تسق٠
ٚتسددق ٚ ٠تٸٗ,دد .جبْ.ددب ل ـددٗ .سيدد ٢تهدٛٸٕ حطددطهتً طد هٚ ١ٜسددـب تٓيٗددَ ٞددٔ
ي ,يو تجملٓ ١ْٛسيه ٕٛقق حكبُت ني.ل ١قؼٝق ٠هته!!١ٜ
حتهٖ ٕٛذ ٙتيهٚتٚ ١ٜت ١ٜهته١ٜ؟! ح,ٜٓ ٫ػ ٞحٕ ته ٕٛتيهًُ.ت تىبدأ ٛذ٠
َٔ تىبكْ ٍ.ؿش٘ َيٓ.سك ١تىب َ ْٞ.هت,ط ١قبٛؿٛع ٚتسق؟! ؾًُ.ذت تأت ٞنًُ.ت
ٖددذ ٙتيهٚتٜددَ ١ددٔ سكدد,ٜ ٍٛددق ٚحٕ  ٫تلددٌب لٗٓٝدد.؟! تيط ٝ,ددٚ ١تي ًددٚ ّٛتيش.ٝسدد١
ٚت٫قيؼ.ه ٚتيجُ.ي١؟! حٜه ٕٛتىب٪يـ قق قؽ تتزبهٜق ٠لأنًُٗ .بً ٢ت ي٬ف
ت ًب سبُبد ١تسدي ٤.ٝحٕ حَشدو قًُد ً.
َك٫.تٗٚ .حده ٣بًُٝد ١تشبًدٌب؟! ٚؾهده ٴ
٭ؿع بً ٢نٌ ػؿش َٔ ١ػؿش.تٗ .إط X ٠ .ن,رل ٠مبيق طة .ٖ.تىبيك.ا ٕ.
َٔ تيزت ١ٜٚإفب تيزت ١ٜٚيهٔ حئ ٜٴ يدل ٖذت ل ق َ ١٦ب ّ.طأ طًٓ ً. ٝب سل
تيه.تب تيذ ٟقق ٜٴهيظٳـ ًب ذتى تيدزَٔ حْد٘ ندٜ ٕ.شد,ل بؼدهٙ؟! ٚتٖٓ.دت
إفب زل  ٞحػٛتت سقٜح لقت حقهب إفب تيؼهتخ ح ٚتيظذ .يهٓٗد .نْ.دت
ت حٕ َي.,هيٝد٘ ٜهغ,دً ٕ.ب إزل.بد٘ يٰ ده ٜٔٱل د.ه تيظد١ٗ,
صبهه سقٜح تٛق د ٴ
بُٓٗ .إذت َ .تَٗ.ش.
 ٚؾةكِٗ تهلل ٖ .قق ؾ ٛت ت٭س  .يٛ ُٓٝت تييٗهٜب ٚيٝ ٝع تىبدٛتأًب حبٛ,سٜ ١ٴششٳق بً!.ٗٝ
 ٚتهلل َ و سل  ٫ٚتٓص حِْٗ حٜـ ً.قط ٛت بٓ .تيشًع تيـده ١ٜ ٚىبٓدعت٫سيه.
لددقت تي ,دد .تت  .دددَ ١ددٔ قًددب تيهٚتٜدد ١تيددا نٓددت حهبًددٗ .غ,ددت ًب
تييددق ٌ ي٬سيؿشدد .بددٔ نددٌ ٖددذ ٙتييٓدد.قو َدد .هتّ لطدد ٬تييٓدد.قو سكٝكددٝـب
.َٚثًـب حَ َٞ.ل هص ن.تب تًو تيهٚت ١ٜتيذ ٟلتټ حبيكق حْ٘ يدٝص َٛددٛهتً
حػ ً٬يٝهيب نٌ تًو تيؿٛؿد ٢ح ٜ ٚدق َٛددٛهتً ل دق حٕ ْ.يدت َٓد٘ ندٌ
تًددو تيؿٛؿددٚ ٢هؾ يدد٘ يْ٬يشددًٚ .ب تيٛقددت تىبٓ.سددب – َٚدد .حنجدده حٚقدد.تٞ
تىبٓ.سدد ١,تيددا حلكدديين س ٝد ً.سيدد ٢تيٝدد _ !ّٛتَيٓ ددت بددٔ تييددق ٌ ؾً ددٌ ٖددذٜٔ
تيهدًـب ٜي ُقتٕ هؾ  ٞإفب َٓزيل ح دٛض ؾٝد٘ ْك.طد ً .بكُٝد ً .ح ٚحب,ٸده ؾٝد٘ بدٔ
ح ٟقق ٜٛه ٟل ٞإفب تييًٗه!١
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ًٚب ػـ ا ٌٜٛل ه ذبت تيظُص تسب .قد ١ذتتٗد .نٓدت حْد.اح ؾهده٠
كبزٜل نٌ ٖذت ت٫يي.,ض تىبيذشق بً ٢تيؼؿش.ت سـب نشٸه قهْٚد ٞتيي,د.ضٷ
ل ه ًب حس.هٜح تيٓ.ض
 ٚنٝـ سيُـ ٞتيظدٗه ل دق حٕ ػدهؾت ندٌ َد .كبًدو د ٍ٬حَ.ٜد٘تيج٬ث ١ت٭ٚفب
 تهلل سٝقلهٖ .نُ .هلهٖ .اٛتٍ ت٭بٛتّ تىب.ؿ١ٝ ٜدد .س,ددٝيب ت ددهز َددٔ لهندد ١تيددقّ تيددا تػُددهى لٗدد .ضبطدد.ت ت٭ ,دد.ٚطٖ.ق ٜ -كٌ "تزلع" – "سي " .تيػٓ ٤.تي هلٞ
 حْت بً ٢سل ؾُ ٘ يدٔ تده ٣تيًد ٕٛت٭هبده إً ٫ب َد .ت,كدَ ٢دٔ قطدعتيج.ٝب تىب ,جه ٠بً ٢حدش.ه تيٓش٤.
  ٫تشدد ٧تيُبددٔ لٗددٔ ؾً ًددٗٔ َـددطهتت إفب ت يؼدد .ثٝدد.لٗٔ نُدد.غبيؼه حٚ .َٓ.ٜطٗ.ْ ٛ
َٚه ٠ح ه ٣حْكذْ ٞتيٛقت تىبٓ.سب
َهتت َٚدهتت هددت َدٔ تيي,د.ض تيهٚتٜدٚ ١تيهغ,دً ١ب سهقٗد .ح ٚكبزٜكٗد.
إفب تيي.,ض ت٭س.هٜح تيا ل.تدت حطد ٘,ليًدو تيهٚتٜدَ ١طدأا ٧ت٫ليشد ١َ.حَدّ.
طب.يدددب ََٛبدددـ َددديذِٗ ,٥.دد ً .لدددـب حْٝددد.ب ػددهٸتف َ طدددٌ َشددديًك .ً ٝلدددـب
نددجرل ٜٔيٓٝددٌ قشددٌب َددٔ تسدد ١بًدد ٢ػددٝـ لدد.ت سددهٜهتً ْ٫يُبْ .دد .س .س دً.
٫سددطٛتْ ١غدد.ا تهدد.ه تيؿذدده ي ُددل تشبددٛت ٤تيددذ ٟت ْٝ.دد٘ حسظدد .ٖ٩.يٓٝكددذْٞ
تيٛقت تىبٓ.سب ًب نٌ َهٝ ٜٚ ٠قْ ٞإفب دد.ه ٠تي,كد ٤.تيدذٜ ٫ ٟظد ٘,تي دٝع حٚ
تسب٠.ٝ
ٚندد ٫ ٞحلددقَ ٚيظدد .ً ُ٥.ؾددإٕ ٖٓ.يددو ل.ل دٚ ً.تسددقتً  ٫حؿددطه إفب تيٛقددٛف
س.ب.ت ًب ػـ ا ٌٜٛيًٛػ ٍٛإفب بي,ي٘ ٚيًشؼ ٍٛبً .َ ٢ؽبي ٚ ٧,ت ٙ٤إْ٘
ل.ب تيٝ,ت تيذ ٟحسهٓ٘! ٚ٭ٚؿح بً ٢غرل ب.ه ٠تيكؼ ١تيدا تدذلى يًُيًكدٞ
سٌ َٛاٖٚ .ل.ييشقٜق ن ٫ ٞتـطهٚت إفب سٌ َٛا قدق تأ دذ حؾهد .نِ
إفب َ ٫ .حقؼدق ٙؾدإٕ ٖدذت ت٫سديجٓ ٤.سد ٘,,ؾكدٌب بذدز ٟبدٔ تسبؼد ٍٛبًد٢
تيٝ,ت تىبهيً ٧,ـ بي ١,تي.,ب سيَ ٢ع ػٚ َٞ.ٝبه ٜٞبُهتً ن!ً٬َ.
105

بً ٢نٌ سَ ٍ.دع "اكةد "١تىبؿيد.ح ًب قؿدٌ ذتى تي,د.ب تسديكً,يين اٚددا
قبددٛتٍ ًيدد٘ تسدديُهت تً ىبدد .نددٜٓ ٕ.ظددق ٙتيٛتقؿددَ ٕٛددٔ سددٛي َ ٫ ٞدد ٞاددٛتٍ
 ٞيهٔٸ تيٛقت تىبٓ.سب زبدِ غد,ا
تيٓٗ ! .نْ.ت طُب .ٜ.تي ؼ ١ٝ,تٓكو بً ٸ
ًب تيؿهت َٓٗ .ؾ.يكٓ.لٌ حٖٚ ٕٛق  َٔ ً.تيػ .تت ٚتيؼٛت ٜخ:
 ٖددٌ حٜددت؟! – ٚحْدد .ل.ييأنٝددق حنددٔ قددق حٜددت يهددٓين ٖددزاتحسدد ٞنددأْين حٜددت! – تىبهتق,دد ٕٛح٫ٚه تسبددهتّ َٓ ددٛت تلٓٓددَ .ددٔ تيػددع ًب
تَ٫يش ٕ.سٝـٝع ت ب ب ّ.ن!ٌَ.
ٚتـدد .لت تيهًُدد.ت ًب حسدد ٞغددع ٚت ددب تَيشدد َٓٚ ٕ.ددٛت ٚل دتٴ
تي َ ٠ .,جٌ ٌٝب بٓهٛ,ت هلل ٜيقفب َٔ تيهٚت ١ٜتيدا حندٔ قدق حكبُيٗد!.
ؾههت ًب َ .مبهٔ حٕ حقٛي٘ هتً بً .ٗٝيهدٔ اٚددا نْ.دت ًٚب تيٛقدت
تىبٓ.سب قق تْشش,ت ٚقق ؾ.ؿت ب .ٖ.ٓٝل.يقَٛع ييٓٗقٸ ُْ٥.د ١ل دق ٜد ّٛاٜٛدٌ
 ٫حسش ٘,إ ٫ت ً.َ٤ٛي!َٞٛٝ
سيدد ٢تييًؿدد.ا ػ.ػدد ١تيذلؾٝدد٘ ًب حػددقتؽ َقَٓٝدد٘ ٚتؾدد ْٞ.بًدد ٢ب.هتدد٘
تيَٝٛٝد ١نُشدديٓكع لسددٔ يًددِٗٸ تي ُبددٚ ِٝتيدد ٤٬,تىبكدد !ِٝؾؿدد ٞتىبشًشددٌ  ٫ػبددق
تي .طددك ٕ.تيًددقٚهتٕ اهٜكدد ١يًي دد,رل بددٔ سُٗ,دد .سدد ٣ٛتشبْ.ٝددًٚ ١ب ت٭ ,دد.
تظهه تيدق .ٜتىبٗقٻَد ١تهلل يٜٓٗ.يٗد .تيشد ٝق ٠ذبدت تيكدذت٥ـ َيهُد ١ل.٭طد٤٬
ٚتيقَٚ ٤.تي٬دً ٕٛ٦ب غ ١ٜ.تيش .ه ٍ.ْٝٗ٫ ٠ح ,د .تىبشد.بقتت تىبشدهٚق ١ؾدٛم
ٚ٩سِٗ ٚتيًش ٢تشلظ ١تؼق تيشه.نـب تيهٖٝؿ ١بٔ ت٭بٓ.م تيا  ٫ذبُدٌ
ٚ٩س دًٚ ً.ب تٱبدد" :ٕ٬ل,ـ د ٜ٬َ ١ددـب  ٫كبًهٗدد .تيًُةددو طدد.ي ً.ٗٝؾ.سددذلدٌ
ٚهلٸهٖددًٚ "!.ب تىبشدد.لك.ت" :ح سددٌ  SMSؾكددٌب ه ٕٚحٕ دبٝددب بًدد ٢تيشدد٪تٍ
ٚعبددٔ ْ ددقى ل ددقّ تيؿددٛا!" ًٚب تيٛقددت تىبٓ.سددب ؿددػٌب ٜأسدد ٞبًدد ٢ا دٗدد.ا
تييشهِ يًذِ بٛت ٤ذتى تيذ٥ب تيهقٝل يهٓين حػه ت ؾ .ُٝت,كةَ ٢دٔ تيًٝدٌ
تي ٖ َٔ ٟ .قحت٘ بً ٢إكبدَ ّ.د .ت,كدَ ٢دٔ تيهٚتٜد ١لهدٌ تي ٓد.ه تيدذ ٟحلكدْٞ.
ٚتقؿ ً.بً ٢ققَٞٸ اٛتٍ ذتى تيٓٗ .٭ هز َٓٗ .نُ .ه ًت إي .ٗٝحبؿَٓ ١دٔ
ً ١,ٝب ؾًَُ ٞؿٛؾ ً.لهؿٔ َٔ ؾٛؿٚ ٢تيي.,ض ٚ٭ تطِ لك ه تيٓ ّٛق ٌ,حٕ
حدق َيش  َٔ ً.تيٛقت يًيؿهرل ًب حَ َٔ ٟي.ٖ.تٗ .تيا تسيدٛتين َدع َيٖ.د.تٞ
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اٛتٍ تيٓٗ ! .لبت ٚن.ي .هَٓ ٠ذ حبدٛتّ اًٜٛد ١ه ٕٚحٕ حددق سيدً ٢ب ْدَٞٛ
َيش  ً.يٮس!ّ٬
ًٚب تيؼ.,ح تي.,نه تسيٝكُبت ن.ي .ه ٫ ٠بً ٢اقزق.ت تي ؼ.ؾرل نُد.
ٜشدديٝكِب حلطدد ٍ.تسبهٜ.دد.ت لددٌ بًدد ٢ػددهت ٗ .تيؿددزع َددٔ ٚقددع تْ٫ؿذدد .تت
ٚتىبقتؾع ٚي ً  ١تيهػ.ؾ ٭ْٗو َشي ذ ً٬تيٛػ ٍٛإفب ه ٚدقٜق حقـً ٞب
غُددٜ ٙ .دد َٞٛه ٕٚحٕ حْشدد ٢ق,ددٌ هٚددد ٞتٓدد ٍٚ.تًددو تيهٚتٜدد ١٭بٝددق قهت٤تٗدد.
قبزٜق َٔ تي ٓ.ه ؾٜ .ُٝظ ٘,اكش ً.دقٜقتً َٔ اكٛض تيؿٛؿ ٢تي!١َٝٛٝ
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الدفرت
نٓدت ل ٟٚإيٝد٘ إفب ػدؿش.ت٘ حنيدب ؾٗٝد .طد .ً ٦ٝدقٜدقًت ح ٚحقدهح َدد.
ني,دت َدٔ ق,دٌ حْدٚ ّ.حػدش ٛلدـب سدط ٙ ٛتكدٛهْ ٞنًُ.تد٘ ٚتٗدقٜين بٓددق
ندددٌ َؿدددذلم ادددهم حادددهب سبهٚؾددد٘ ح قدددؽ َدددع إٜك.ب.تٗددد .حْيظدددَ ٞدددع
َ  .ْٗٝ.حط ه ل.٭َ ٕ.لـب هؾي ٘ٝل.يش .ه ٠يؼدش,ي٘ لد.يؿهه يًهٓدٛا تيدا
نقسيٗ .ؾ ٘ٝاٛتٍ سدٓٛتت بُده ٟلدقً٤ت َدٔ سهٜ.د.ت ددقتَ ٞدهً ٚت لزلدق٠
ندددٌ َددد .قدددهحت ٚندددٌ َددد .بظدددت بددددل تىبهدددٚ ٕ.تيزَددد ٕ.عبددد ٛتيَ٬هدددٕ.
ٚتي٬اَ!ٕ.
إْ٘ هؾدذل ٟتي ذٝدب تتشدع بًد ٢تيدهغِ َدٔ ػدػه ٙشب٬ػد ١تيهدجرل َدٔ
حؾهٚ ٟ .دب .لٚ ٞقهت٤تتد ٞلدٌ تتشدع يهدٌ تؿ.ػد !.ًٗٝندٌ ٜد ّٛح دٌب ؾٝد٘
ػؿش.ت ؾهأْين حسؿهًٖ .ب ػهه  ٫ح ظ ٢اٚتشل .ح ٚؿ.ٝبٗ .ؾأدق ؾٝد٘
َيش  ً.يًُزٜق! نٌ  ّٜٛحبٛه ٭قهح ل ـ ً.يب .ني,ت ؾٜ ٬شي ؼد ٞبًدٞٸ حٕ
حدددقً ٙب سبُبدد.ت! ٜهؿدد ٞحٕ حؾيشدد٘ ٭دددق َدد .ح ٜددق َدد.ث ً٬حَددٝ ٜ َٞ.ددق إي دٞٸ
ذندده ٣دبهلدد ١بظدديٗ .ح ٚػددؿش ١قهحتٗدد .ؾ .طددت ًب حبُدد.ق ٞسٝدد.ْ ١لـددً ١ب
ين
تْيُب .حٕ كبق ٜق ب .ْٗٛيد ٞحَد ّ.دبهلد ١دقٜدقٚ ٠ندٌ ٜدٜ ّٛؿدهه حَد ّ.بد ٝٸ
ػؿش.ت٘ تيٝ,و هب ٠ٛشبٌب تىبزٜق هب ٠ٛشبٛض ب.,ب تسب ٠.ٝلهٌ حل .هٖ.
لـب تي,ظه ٚلـب ػؿش.ت تيهيب ٚبدل تشب ٍ.ٝتيدذٜٓ ٫ ٟـدب ٭بدٛه ؾدأ ٌب
ؾ ٘ٝتىبزٜق ؾهأْ٘ تي,شه تي ذب ٜ ٫زٜق إذت َ .هيكت ؾ ٘ٝنأس ً.ح ٚهيدٛتً يبد.
دٓٝت ٜٓ ٫ٚكؽ إذت َ .تغذلؾت َٓ٘ َٜ .شٓق طٛتٚ ٞػبً ٛلؼدرلت !ٞإفب حٕ
نّٜٛ ٕ.
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 ٜهف حسق تيش,ب ًب تْق٫بٗ !.بزتٖ .تي ,و إفب ْ.ق ١بطظ ٢اً,دت
تيدد ٛه َددٔ َدد ٤.ضب دهٸّ بًٗٝدد .ؾ,كدده سددِٗ ؿددهبٗٚ .بزتٖدد .تيدد ,و تٯ دده إفب
سؼدددٚ ٕ.ؾدددهض َيشددد.لكـب ٚنددد ٫ ٕ.لدددق ٭سدددقَُٖ .دددٔ تيؿدددٛا ٚيٰ ددده َدددٔ
تشبشهتٕ ٚل ه ٕٚبز .ٖٚإفب قهه ْ َ٘ٓ ٍ.سٝـ ًب سٛم! َٚع ت قه ت٭قٜٚ.دٌ
بً ٢بقه تيذٜ ٜٔهههَ .ْٗٚبًت تسبكٝك ١تيٛسٝق ٠حٕ تسبهب قق تْقي ت!
ن ٕ.ػ.,سٚ ً.تنبَ ً.ؿ ُ ً.لهت٥ش ١هَ ٤.ذبًُٗ.ٜ .ح َٔ َش.ؾ.ت ل ٝق٠
ؿدد.د ً .لْ.ؿذدد .تت تكددذلب ٚت,ي دق ٚلهػ.ػدد.ت ٜشددُع حاٜزٖدد .ضب.ذ ٜد ً.يددٰذتٕ
َيظٗ ً.ٝيًؼقٚ ٚتي  ٕٛٝنٓت ح تق.ْ َٔ ٘,ؾدذتٚ ٞحْد .حسدي ق يقٚتَدَ ١دٛتٞ
تيٝدد َٞٛسددـب ٖ,ددت ب.ػددؿَ ١ددٔ قؼ.ػدد.ت تيدد ٛم تىبُددزم طبيًطدَ ً١ددع َددٌ
د.ف  ٫مبت إفب تيذلتب تيذ ٟحبهؾد٘  ,َٚجدهَ ً٠جدٌ ذ تتد٘ ييػٝدب نأْٗد.
تهٔ ت .نً ً١ب تزبد  ٛسدقمب ًَ .دٔ غُدٛض ٚتشد٫٩.ت! وبةٓدت حْٗدْ .يدـ َدٔ
ح ٚتم هؾ.ته تظ ٘,هؾذل ٟح ؿ .ٖ.تيهدجرل ٕٚبدٔ حبدـب تيهدجرل ٜٔثدِ د٤.تٗد.
تي .ػؿ ١ؾُزقيٗ .ظٝت بًد ٢هؾدذل ٟح ؿٝيد٘ طد هت ل٫.آُ٦د ٕ.بًٝد٘
ؾًِ ٜهٔ ػد  .ً ,إ ؿدٜ !ٙ٩.هؿد ٞحٕ حؿد ٘ لدـب ندييب يٝيُدٗ َ ٢ٖ.دٜٚ .ػٝدب
سيدد ٢بددٔ ْددَ.بهٟٸ حْدد .إذت حنددٔ ححبددح بٓدد٘ حَدد .إذت قؼددقت تي,شددح بٓدد٘
ؾشٝيش ٍٛنٌ ني.ب ؼبٌٝب ل٘ إفب هؾذل ٟتيذ ٟح ٜق ٭َق ٜدقٚ ٟحتٓد ٍٚ.حٜدً.
َٓٗٚ .حدق هؾدذل ٟتىبطًدٛب ًب ٜدقٜ !ٟهؿد ٞحٕ حيكٝد٘ ؾدٛم اٚ.يد ١ح ٚحهسد٘ ًب
سك ١,ٝح ٚح ؿ ٘ٝذبت ٚس.ه ٠يٓٝؼٗه َع ذ تت تىبهدٜٚ ٕ.ؼدرل ددز٤تً َٓد٘ ثدِ
٭دق ٙسٝجُ .ط٦ت حٕ حدق ٙه ٕٚؿه ٠ ٚحبح ح ٚنجرل بٓ !٤.يهٔ َد .ي,دح
ط  ٟ ٛل٫.اُ ٕ.ٓ٦حٕ تقتبٚ ٢تٗ٣ٚ.
هدت ق.ػقتً بًُ ٞنًُ .ب نٌ ٚ ّٜٛسٌب ؿذٝر تسبهب ٚبٛتػـ
تيكؼ.ػدد.ت تىبُزقدد ١نُددً .ب نددٌ ٜدد ّٛتسدديٛقؿين دددٜ ٍ.هتددق ٕٚتيدديذِٗ
ٚؼبًُ ٕٛتيش٬ح بٓق س.دز ط ٘ٝ,ل.يهجرل يب .سدٛت ٙتٗٝدأت ٱلدهتا لطد.قا
تيظهؼ ١ٝىبٔ نْ.ت ؾ ١ٖٛس٬س٘ حقهب إيٞٸ "سُٝق ٜقٜ ٙيٓد ٍٚ.تي,ط.قد١
ُٜٓبده إيٗٝد .يددٔ تديػرل َ٬ضبد٘ سددٝكًٜ .ٗ,يأَدٌ ٚدٗٗد .تٯ دده ثدِ سددرلؾع
ب ٘ٝٓٝعب ٟٛيٝيأًَين س ٝهؾين نًُ .ب نٌ  َٔ ّٜٛن ّ.تسبهب تيهتلو
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ؾٛم نيؿٞٸ َٔ تسبزٕ تيذ ٟؼبيٌ ٚدٗ ٞنًُ .ب نٌ َ ّٜٛدٔ تيهًُد.ت
تىبيقي ١ٝبٓق طؿاٸ َظٓٛق ١ب.دز ٠بٔ تْ٫ط٬م نًُ .ب نٌ  ّٜٛحوبةٔ حْ٘
سرلتْ ٞطهٜه٘ ًب تىبأس ٠.ئ ٜك ٍٛط ً.٦ٝسٝ ٝق إيٞٸ تي,ط.ق ١٭ْطًدل عبدٛ
س.دز دقٜق!!" ٖذت َ .تٛق ت حٕ ؼبقخ يهٓ٘ ؼبقخ
َقهت ي٘ تي,ط.ق ١تيظهؼ ١ٝؾشقدين لُٓبه ٠ت ذلقت بُبدٚ َٞ.حػد.ليين
ل.يهبظ !١ح ٟطأ تقذلؾتٴ؟! هؾع تي,ط.ق ١ؾشكطتٵ َٔ ٜقٟ
 ْٚ.يين تيقؾذلح هت حٕ حسددددأي٘ " :ح ٟهؾددددذل؟!" يهددددٔ َ ددددقٕ لٓققٝيدددد٘ ػدد دٛٸب طدد د .بً.
َٓ هش دَ ً.ددٔ تيظددُص إفب بددٝينٸ يٝذُددقْ !ٞط د هت ل.يظددًٌ يًشُبدد.ت نٓددت
ل قَٖ .ـطهتً يًيشهى سي ٢ي ٛنٓت سذهًت ؾ.يٓ,قق ١ٝتهيـٹ ل.يًُ ٕ.
لٌ ػٛٸلت تيُب ّ٬تي ُٝل يشد,طْ.يٗ .عبد ٟٛييؼدٝب ٚسدً ٞب بُكٗدٖٓ .د.ى
ًب ذتى تي٦,ه سٝح نٓدت ح ؿد ٞطبدًٚ.ب سيد ٢بدٔ ْؿشدً ٞب بُدل سد,ط١ْ.
تيهٚح سٝح تهقق ػ.ػَ ١يأٖ ١,يْ٬ؿذَ ! .قهت ٜق ٟإفب حسق دٝدٛل ٞتيدا
ت ؾ .غد ١إَ ٫دٔ
نْ.ت تزهته ًب نٌ  ّٜٛتتشد.ب ًَ .دع تاهٜد.ه ؾهتغٗد .ؾههدٳد ٵ
سٛتهٖ .تهتد ت تيش,طً ١ْ.ب سهن ١هت٥هَ ١ٜؿ.د َ ١٦طٝدَ ١هْٗ.د .ي كدب
تيٓ,قق ١ٝتيذ ٟيطُدين بًدٚ ٢دٗد ٞلكشدَ ٠ٛدع تيطًدب ذتتد٘ لدٌ َدع ت٭َده ذتتد٘
حطق سزَٚ ً.لطظ:ً.
 ْٚ.يين تيقؾذلٚ٭ْين  ٫حًَو إ ٫ذتى تيقؾذل ؾكق َقهت ٜدق ٟذتتٗد .إفب ددٝيب تشبدٟٚ.
ذتت٘ ٭دق تيقؾذل نُ .تبيقت حٕ حدقً ٙب نٌ َه ٠ححبح ؾ .ٗٝبٓ٘ َ ٸه ت٘
قبش.ذت ٠تيش,ط ١ْ.تيا ب.هت ييأ ذ َه ً.ْ.حقهب إفب ػدق  ٟتٓٚ.يد٘ قًدب
ػؿش.ت٘ ٚقًب طؿي ٘ٝثِ حهت َ ٙؿيٛس ً.عب:ٟٛ
 َٖ .ذ ٙتيط٬سِ؟!لت ًب تيًشُب.ت تشب.اؿ ١تىبهتؾك ١يش٪تي٘ نًُ.ت ٚ ٞطدٖ ٞدٌ  ٜكدٌ
حْ٘ ٜشيطع قهت٤تٗ.؟! تسذله تيقؾذل عب ٚ ٙٛتح مبزقد٘ لٗدقٚ ٤ٚلدٌب ٤٭طد ه
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حٕ قًيب ٜيُزم لـب ٜق ٜ٘ثدِ ٜٓيجده َدع تيكؼ.ػد.ت تىبيطدٜ.هً ٠ب تشلدٛت ٤طبيًطد١
ل.يكؼ.ػدد.ت تيهددجرل ٠تيددا ػددٓ ت ب.ػددؿ ١ضبظدد ٠ٛل.يط٬سددِ ثددِ حطدد .ت
تيش,ط ١ْ.يً ٞب بهص تدبَ ٙ.شرل:ٟ
  ٫ت ق ق ٌ,حٕ تأت ٞل.يقؾذلْشٝت تييكٍ.ب لط.قا ٚهؾٓت ؾهه ٠إ  ٙ .,لـه ٠ ٚذٖ.ل ٞإفب بًُدٞ
ٚبقت إفب َٓزي ٞ٭دق هؾذل ٟسٝدح حبجدت بٓد٘ ندقت حادرل ؾهسد ً .ؾٗدٛ
ٜيُددزم نُدد .ط د,ٸٗت يدد ٞبٓٝدد ٚ ٟ.تددذٖب سٝدد.ت ٞتىبش دطةه ٠ؾٝدد٘ سددق!٣
يهدددٔ هؾدددذلٖ ٟدددذت نًُددد .سٚ.يدددت ب,ددد ٛذتى تسبددد.دز تْـدددِ إفب ب.ػدددؿ١
 ٬ل.شب,ٝددٚ ١تسبددرل ٠ه ٕٚحٕ حْي,دد٘ يؿددهٍب
تيكؼ.ػدد.ت ٭بددٛه حه تدددَ ٞهًدد ً
إاهتق ٞإفب تًو "ت٭نظ.ى" حنظ.ى تسدت تيهد.ثه بًد ٢دٛتْدب تيطهٜدل
 ٬إفب حٕ
نأْٗ .تيقَٔ ًب تٛس ٗ .تيشدها ْٞ.تـدٝٸل تيهػدٝـ تيـدٝل حػد ً
لقحت ًب َشرل ٟتيذ تٌٖ حت جده لٗد .بٓدقٖ .تْيٗ,دت َدٔ ه٫ ٕٚؾيد ١ح ٚإبدٕ٬
ٚتؿح لقت حْٗ" .حنظ.ى يٝ,ع تيقؾ.ته"! تٛقؿت حَ ّ.حسدق ت٭نظد.ى ي,ٝد.ه ْٞ
ػ.سٚ ٘,نأْ٘ َبٌ حٜ ً.َ.ٜهتق,ين:
  ٫لق حْو ت َ ْٞ.ظهً ١ن,رل٠ٚحَٚددأ لهحسدد٘ عبدد ٛتسبدد.دز تيددذ ٟتهنيدد٘ يًيددٚ ٛه ٕٚحٕ ٜٓيُبدده َددين حٕ
حق ٍٛط ً.٦ٝحؿ.ف:
 َـت ح ّ.ٜه ٕٚحٕ تذٖب إفب بًُو ل.ييأنٝق سٛف ٜطههْٚوَ٫دددص لهًُ.تددد٘ ٚد دد ً.ندددقت حْشدددٚ ٙ.حْددد .غددد .م ًب زبةددد ١سرلتددد ٞثدددِ
تسيطهه:
  ٫ٚسٌ حََ.و إ ٫حٕ تظذل ٟهؾذلتًٚحطد .إفب نَٛدد ١تيددقؾ.ته حََ.د٘! نْ.ددت تيددقؾ.ته نًدَٗ .ددٔ تيًدد ٕٛذتتدد٘
ٚتسبذِ ذتت٘! تٓٚ.يت هؾذلتً ؾيشي٘ تٛق ت حٕ تهد ٕٛػدؿش.ت٘ لٝـد ً.٭قدّٛ
حْ .ل.يهي.ل ١بً .ٗٝنُ .تبيقت َع هؾذل ٟيهٓٗ .نْ.ت َهش ٠ٛلط٬سِ
غه ١,ٜحؾِٗ َٓٗ .طُْ !ً.٦ٝبهت إفب تي٥.,ع َيش ً٬٥.تليشِ ْؼـ تليش:١َ.
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 ٖذت ٖ ٛتيقؾذل تيذٜ ٟطًْ٘ٛ,ٚحَٚأ ث ١ْٝ.عب ٛتسب.دز
َشٝٸهتً لهغ,ا ًب تشب٬ؾ هسشت تيقؾذل ًب ددٝيب ٚسدأيت تي,د٥.ع بدٔ
مثٓ٘ ؾْ.ؿذه ؿ.سه ٚ ً.تح ٜقؾ ين لٝق ٜ٘يْ٬ؼهتف ق:ً٬٥.
 مثٓ٘ حٕ تظذلٜ٘ت ب.ػدؿ ١تيكؼ.ػد.ت بٓدق تسبد.دز
ًب تي ّٛٝتيي.يَٚ ٞدٔ دقٜدق سُبٝٳد ٵ
قبددزم دقٜددقَ ٠ددٔ هؾددذل ٟتزبقٜددق ٚهٴؾ ٵدتٴ لهددجرل َددٔ تي ؼددٚ ١ٝ,تييكددزا َٚددع
نجرل َ ٔ تييٗقٜدق يً دٛه ٠إفب تيٝ,دت ؾ دقت إفب ذتى تي,د٥.ع حيَٛد٘ ٚحسد ٍٚ.حٕ
حيك ٞبً ٘ٝل و َ .حثكٌ ن:ًٖٞ.
 ٖ .قق َزقٛت هؾذلى حٜـ ً.ؾأ ٟهؾذل ل يين؟!نظٸه بٔ حْ.ٝل٘ سي ٢ط هت حْٗ .تْػهست ًب قًيب ثدِ سد ٍٛتهظدرلت٘
إفب تليش ١َ.طؿكٚ ١تسيهؿ.ف:
 يكق َزقٛت هؾذلى حْت  ٫هؾذل !ٟح كبزم هؾذلى تيكقِٜ؟!ٖٚزات حس.ْ ٞؾً.ٝ
 َزم هؾذلى تيكق ِٜلٓؿشو ٚئ مبزقٛت هؾذلى تزبقٜق ث١ْٝ.َٚع ط  ٟ ٛلإٔ َ .ق.ي٘ َد .ند ٕ.مبهدٔ حٕ ٜهد ٕٛإ ٫سدهه ١ٜحبجدت
ًب دٛٝل ٞبٔ تيقؾذل ٭دق هؾذل ٟتيكقٚ ِٜبقت إفب تيٝ,دت ل.سجد ً.بدٔ تيدقؾذل
تزبقٜددق ؾُددٚ .دددقت ًب نددٌ نددٔ حبجددت ؾٝدد٘ إ ٫هؾددذل ٟتيكددق !ِٜتٓدد,ٖ.يين
تىبظد.به ٚت٭ؾهد .ؾٗددٌ ذبد ٍٛنٓدز ٟإفب ي ٓدد١؟! حيدٔ حسديطٝع تيددذٖ.ب إفب
بًُ ٞح ٚسيَ ٢ػ.ه َٓ ٠زي ٞإ ٫إذت َزقي٘؟! حئ حسيطٝع َك.لً ١حػققٞ٥.؟!
حئ حسيطٝع ا ٠ .ٜتىبهي١,؟! حئ حسيطٝع نشب اقٞ؟! ٌٖ سدأَٛت دٛبدً.؟!
ٚإذت َزقي٘ ح ئ  ٜدٛه يًُبٗد ٛغدقتً؟! ٚٚددقتين سد٥.هًت َدع سد٪تي ٞت٭ درلٖ :دٌ
نٓت حكبٓ ٢حٕ ٛ ٜه يًُبٗ ٛحّ حٕ ؽبيؿ ٞييهيؿ ٘ َ ٞنٌ َظد.نًٚ ٞحبدٛه
إفب س.لل بٗقً ٟب تسب٠.ٝ؟!  ٚ .ٖٓٚزتين تيؿهه ٠لٌ ا ٓيين سي ٢تيؼهتخ:
إذت ت يؿ ٢ؾٌٗ سأكبهٔ َٔ تي ٛه ٠إفب س.لل بٗقً ٟب تسب٠.ٝ؟!
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ًٚب تيؼ.,ح تييد.ي ٞيًًٝدَ ١ي٬اُد ١ت٭ م َزٸقدتٴ تيدقؾذل – هؾدذل - ٟق,دٌ
 ٟبددل تيٓ.ؾدذ ٠ييػٝٸٗ,د .تزبدق تٕ ٚتيدقَٛع
ت ندٌ َزقد٘ َدٔ ٜدق ٸ
هٚد ٞؾٗه ٳل ٵ
ٚتيهٜح تي .ت ١ٝبٔ بٝينٸ ٚبٓق تسب.دز حلهات هؾدذل ٟتزبقٜدق يٝظدرل تزبٓدقٟ
ل.يٓ,ققٝدد ١سدد.ضب ً.يدد ٞلدد,َ ٬دد ٠٫.ق.تًدد ١لدد.ىبهٚ ٚ٭ىبددح َددٔ ل ٝددق تليشدد ١َ.ذتى
تي٥.,ع ُْٚبهت٘ تيظَ.ي١
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الكسيمة
ٜهؾددع ٜددق ٙؾيـددٝع ًب غ.لدد ١حٜدقٺ نددجرل ٠يبيددق ٠يًددد ػبٗددق ػددٛت٘ ضبددً٫ٚ.
تٛؿدٝح ٚؿد ٘ َٚدد .ليدت إيٝدد٘ س.يدد٘ ؾٝيشدد ٍٛإفب ددزَ ٤ددٔ ػددهب ت٭ػددٛتت
تلٝط ١تيدذَ ٟد .بد.ه ؼبُدٌ َ ٓد ٢سد ٣ٛؿد.ٝع تىب ٓدًُٜ ٢دح تىبيٗد.ؾيـب َجًد٘
بًدد ٢قشدد ِ٥.تىب ْٛددٜ ١دده ٣نددٌ ٚتسددق َددِٓٗ ٚقددق زلددع تزلدد٘ ٜٓددقؾع ييٓددٍٚ.
قشددُٝي٘ لددٌ ْ٫يزتبٗددٚ .تشلددهب ل ٝددقتً لٗدد .تشلددهب قبددَ .ددٔ حٕ ٜٓيزبٗدد .حسددق
َٓدد٘ َددٔ تيـدد.ٝع َددٔ تسبشدددق ٜٚػٝددب ًب اسدد ّ.حسددَ ّ٬ؿ ُدد ١لكشدددُي٘
ْٚؼددَ ٘,ٝددٔ ح غؿدد ١تشب,ددز ٚبًددب تيشددههٚ ٜٔتيزٜددت تيٓ,دد.تٚ ٞتيددقؾ.ته ٚت٭قددّ٬
ٚتيد ٚتيد
ٌٖ سٝؿ ٌ ؾ ًِٗ إذت َٚ .تت ٙ.تيؼدل ْ٫يُب .ه ٙ ٚتىب ذد ٕٛل.يؿٛؿد ٢إذت
تػهقدد٘ هٚتَدد ١تشبذددٌ ًب ٖددهب دقٜددق؟! ٜيددذنه ْؿشدد٘ ق,ددٌ حٕ ٜظددٝخ ب,دً.
ُٖٚدٚ ً.ذٜ ً٫يددذنه ْؿشدد٘ ق,ددٌ حبددٛتّ قًًٝدد ١طدد.ل ً.ب.هٜد ً.يبًددً٤ٛت لدد.يطُٛح
تهشدده ٙػدده ٛتي جددهتت ًب ه ٚب س.ٝتدد٘ ؾٝهيؿدد ٞلددإٔ ُٜبددٌ نشددرلتً ًب
ٜشدديذقٹ  َٜٛدً.
ٚته َ ٟطددٛل ٞت٭سددٜ ّ٬ه دقٸ يٓٝدد ٍ.يكُيدد٘ ل ددهم دٓٝ,دد٘
غٝؿ ٖٛ .ٖٚ ً.تٯٕ
ٜيذنه حْ٘ حسب ٚتزٚز ٚحظبدب س.ىبد ً .ل.يشد .ه ٠بًد ٢تيدهغِ َدٔ ت٭ب,د٤.
تيددا هبًددٗ .لهددٌ ٖددذت يهٓدد٘ ٜيؼدد ٛحٕ تقؾ دد٘ اٚديدد٘ ٚح٫ٚه ٙإفب ٖددذت
تٜ .ْٝٗ٫يذنه حْ٘ لٓ ٢لٝي ً.لٝي ً.ػػرلتً  ٣ٚنٌ ذ  ٌَ ٠ؾ ٘ٝلكطهَٔ ٠
بهق٘ د ٌ,إزلٓي٘ لأسَ٬د٘ لًٗؿيد٘ يهٜ٩يد٘ ً ٜد ٛحََ.د٘ يٝيشد ٍٛإفب ددق تٕ
ٚسدكـ ُٜبًد٘ ثدِ لٚ ٙقدق سدٛٸٍ تسبدز ٴٕ ٚتيهبدب ػدق  ٙإفب سطد ّ.نَٛدد١
حسٚ ّ٬بهم َٗق ٖٛ .ٖٚ ٚتٯٕ ٖ ٖٛ .تٯٕ ٖ ٖٛ .تٯٕ
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تيٓددد ٢ٖ.إفب زلدددع حٚهٜشدددٛٝض حغددد ْٞ.تسبٜ ٛددد.ت حػدددٛتت يبيزدددد١
َيٓ.سدددكَ ١يُبددد.ؾهَٓ ٠شدددذُ ١نأْٗددد .ػدددٛت ٚتسدددق قٝكددد ١إفب سدددق
تيهٖ.ؾددد ١دًًٝددد ١إفب سدددق تيٛادددأ ٠دبذلددد٘ َجدددٌ س,دددٌ عبددد ٛإغٛتٗ٥ددد .عبدددٛ
ت٫سيشد ّ٬تيًذٜددذ يًددذٚلً ٕ.ب حسظددً .ٗ٥.ب تهتُْٗٝدً .ب ت ْ٫يدد.م َددٔ اسددّ.
ت٭دش.ه تىبيقتؾ  ١عب ٛتيكش َٔ ١ُٝتًٜٛح ت٭ٜق ٟقبٓ.ه ٌٜتيدذٍ ٚتيؿ.قد ١اً,دً.
ي ِٖٛتيًكً ٤.ب سبُب.ت تيٛهتع ٜٗز حس٘ ٜطهه ذنه.ٜت٘ تيا ن.هت دبدهٙ
يً ددٛه ٠إفب حلٓ٥.دد٘ تىبي دد ٜٔٚ.دٛب د ً.دد.ي ٞتيٛؾدد.ض ٚإفب بٓٝٳدد ٞاٚديدد٘ تىبذلق,دد١
َهش ٛتيُٓبهتت
ٜؼهخ حٚهٜشٛٝض لهد.ي٘ لَهتً:
تسظددٛت لذتْهددِ ل.يظددُع حقؼددٛت تٱغددٛت ٤تيؼدد .ب بٓٗدد .ػدقٸ ٙٚبٓددق
حلٛتلٗٚ .ت لط ْٞٛإفب تيؼٟ .
ٜٚظهم لقَ ٘:
ت لطدد ْٞٛإفب تيؼدد ٟ .لهددٌ َدد .حٚتٝدديِ َددٔ س,دد ٍ.تيه,ددت ٚتيٓشددٕ.ٝ
طق ْٞٚإفب تيؼٟ .
ًٚب اْزتْ ١تسب ٍ.,تىبًيؿ ١بً ٢دشقٜ ٙشُع تىبزٜق َٔ تًو ت٭سب ٕ.تهههٖ.
حػددٛتت سدد.سه ٠ربًددل ح تْددب تيًٗؿددٚ ١تيظددٛم ٚتييُددهه َددٔ ق ,دد.ت تيؼددقٚ
تشبٜٚ.دد ١تددٓهُع ٜددق ٙتىبُددقٚه ٠تيك.ػدده لددـب ت٭ٜدد.ه ٟتىبٓقؾ دد ١عبددٖٚ ٛددِ
تيظ,ع  ِٖٚٚتيؿهح ٜؼطقّ َهؾك٘ تىبٓشدشب ل.٭نيد.ف تىبيزتهبد ١ؼبدص
لٛاأ ٠ت٭دش.ه تلٝط ١تـػط٘ ٚت,يً ٘ نػهٜل ًب زبةدَ ٫ ١ؿده يد٘ َدٔ ؾدع
ٜق ٙىبَ٬ش ١تشلٛت٤
ت ٝق ٙتيؼقَ ١ي٬ييؼ.م لؼد ٟ .تيشدؿ ١ٓٝتىبٛطده ١بًد ٢تيػدهم ٜيُٓد٢
حٕ تٓيشدده تسبٜ ٛددد.ت نُددد .تظدددٝع ت٭سدد.ارل ندددٜ ٞهتددد.ح ٜٚيؿدددهؽ يً .ػدددؿ١
تىب هلق ٠ىبٛتدٗيٗ .ح ٚي٬عبٓ ٤.حَ ّ.ددلٚتٗد .بًةد٘  ٜدٛه إفب اٚديد٘ ٚح٫ٚهٙ
قبددٜ .كٝدديِٗ حَ.ٜدد ً.ي ٝددٚ.ه ت٫غبددهتٍب ًب َ هنددد ١دقٜددقً ٠ب زبدد ١دقٜدددق٠
تيطٜ ٍٚ.ق َٔ ٙدقٜق تَُٓ ٛجٌ ػ .,بٓٝدق ًب َد ٍ.تيكشدٌب ٜٗدِٸ ليشهٜدو
يش:ْ٘.
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طقٚت ٚث.ق ٞإفب تيؼٟ .
يهٓدد٘ ٜشددُع تزلدد٘ ٜذلت دد ٢تسب,ددٌ حَدد ّ.تْقؾ.بدد٘ ٜيشدد ٍٛإفب َظددٓك١
ًٜك .ٗٝإفب تسب.ٜ ٛت ن ٞتًؿٗ .بً ٢حبٓ.قًٗ .ب تيٛقدت تيدذ ٟذتلدت ؾٝد٘ لذتٕ
تي,شَ ٠ .يأثه ٠حبهت  ٠تيظُع  ٫يٝػقٚت ق.ه  ٜٔبً ٢زلد.ع حغٓٝد.ت تسبٜ ٛد.ت
تىبظٓٛق ١لٌ يييدقسهز ٚ٩سدِٗ ٜٚ.د ١يبد .ندٜ ٕ.يهدٌ,ب ؾٗٝدٚ .قدق ح دذت
تيشؿ ١ٓٝلهجرل َٔ تيؼهب تػهم ٜٚقتً ٜٚقتً
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عيوى املًا
لب ٜؿددهه يُبدد ٢غَٛٝدد٘ ُٜبًةددٌ جبُدده ٙسزْٓدد ٜ .دهٸ ٟقبدد .تؼ د,ٸب َددٔ
ػقٜق ح ٚتسٓد .ندذبٳ تليشد.َ.تٓٚ .تيػؼد ١تىبهٓٛقد ١ؾٓٝد .تؿـدح تيؼدهتخ ًب
ُٖش.تًٓ .ب سـه ٠ن َٔ ١َٛنيدب لدٌ نَٛدَ ١دٔ قًدٛب ضبيـده ٠ؾدٛم
تيطٚ.يٚ ١لـب دق تٕ َٓزٍ ح تٖ .لأّ بـب ٜكٝين تيقتب !٢نٓت حُْبده إيٝدوٹ
يًُدده ٠ت٭ٚفب ًب يك٤.تتٓدد .تددي ذًـب تْؼددهتًب تي ُددق ٜٔتييػٝددب بددين ًب تىبطدد,خ
حبذ ١ذبـرل تيكًٗ ٠ٛب تىبٛاع تيذٜ ٟـِ َهي,يو حبذ ١تي,شدح بدٔ َزٜدق
َٔ تيهيب ٚإسـ .ٖ .يْ٬ـُ ّ.إفب َد .تهدٛٸّ َٓٗدَٓ .يُبدهتً تظد ٘ ٝٝإيكد٤.
ُْبهتو ت٭ رل ٠شلؿيو ت٭ رل ٠بً!!.ٗٝ
َدد .ايددت حذندده يكْ٤.دد .ت٭ ٍٚنأْدد٘ سددقخ لدد.٭َص حَدد ّ.نددجرل َددٔ
تيهيب َجٌ يكٖ .ٓ٥.ذت تيذ ٟقق ٜهد ٕٛت٭ درل! ًب َ دهض يًهيدب نٓد.
قق ح هْد .طدهت ٤تيٓشده ١تيٛسٝدق ٠تىبي,كٝدَ ١دٔ تيهيد.ب ذتتد٘ تذنهٜٓد٘ حْد.
َيأندق" ٠طده ٣ٚ.تىبؼده ٟتيؿؼدٝح" دٗدزت ْؿشد ٞيًُظد.ده ٠سظدٛت
ػق  ٟلٚ .,ه تيؼهتخ ٚسٓذهت ٞلكذت٥ـ تيهًُ.ت تيدا يدٔ تشديط ٞ ٝتيدهه
بً .ٗٝهؾ.ب ً.بٔ َ .نٓت ح ت ٙسكً ٞب ٖذت تيهي.ب تسدي قتهتً يديؿذرل ندٌ
ٖذت ًب ٚدٗو يهٓو نٓدت ح م َدٔ حٕ تيظد.دهٚ ٟحنبدٌ َدٔ حٕ تػـديب
ت لهٌ لش.ا:١
سـب تقذلس ٹ
 َ .حٜوٹ حٕ تظذل ٟحْت تيهي.ب ٚت رلٜين إٙ.ٜ؟!ثددِ َددقهت ٜددقى ىبؼدد.ؾشا َددع تليشدد ١َ.حسددهتين ٭زلددع تزلددو يًُدده٠
ت٭ٚفب:
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يددٔ حذنةددهى لددذتى تيًكدد ٤.٭ْدد٘ سددًٝكٝو ؾهٜشدد ١ييًددو "تيظدده "٣ٚ.تيددا
قهحْ.ْٚ ً. َ .ٖ.قظٓ .تيهجرل َٔ تؿ.ػ !ً. َ .ًٗٝنٓدت ح٩ندق حٕ ندجرلًت يبد.
 ٚه ًب تًو تيهٚتٜ ١ٜيذٚ.ا سقٚه تىب.,يػ ١ؾٌٗ ٝ,ٜع تي,ظه ح٫ٚهِٖ ٚحْؿشدِٗ؟!
لُٓٝدد .نٓددت تدده ٜٔت٭َدده ٚتق  ٝد ً.دددقتً َٚيهدده تً دددقًت ه ٕٚحٕ حتؼدد ٛحْددين
سأ تى َٜٛد ً.تيشد ٛيـب إفب طهؼد ١ٝحنجده َ.,يػدَ ١دٔ طهؼد.ٝت تًدو تيهٚتٜد١
ٚحْددت تددٛابـب ؾًددذتت ن,ددقى بًدد ٢ت٭ػددقق ٤.ندد ٞتدديُهين َددٔ تيهسٝددٌ
َيهؿؿددَ ١ددِٓٗ!! نٓدد .اددٛتٍ سددٓٛتت ػددقتقيٓ .ؾددأ تٳ ٞنيددب يهٓددو نٓددت
ًَُٗا َٚهطقت ٞإفب ح ٚع َد .قدهحت ٚحغهلد٘ ييٗ,دهٜين ل ٓٝٳد ٞا قد ٤.تيَ.ُٝد١
تيًددديـب كبًهدددـب ٚلذت٥كددد ١قٝكددد ١سش.سددد ١نشدددٌٗ ثًذددد.ْ ٞػدددع شلدددذت ٫
مبهٓين حٕ حْش ٢سزْٓٚ .هٖظديٓ َ .د ً .حَد" ّ.ذتنده ٠تزبشدق" ػدقَيٓ َ .د ً.
"لَ.يقتح تشب.ي"ٚ "١يٛيٝي ".تٛدشٓ َٔ ً. َ .نٌ سطه تً ٍ.ب "ح٫ٚه س .تٓد".
إػهت ْ .تيطؿٛي ً. َ ٞبً ٢قهت ٠٤تىب٪يؿ.ت تيه ١ًَ.يه.اتْيزتنَٚ ٞد .نٝز
ٚنْٛقٜه ت ٚتييكٍ.ب نٌ َدٜ .ؼدق سدقٜج ً .ىبٓٝدٚ .ت٭بدهز ٚتيهدً َٚ ْٞٛدٛف
ٚنٚ ًٜٛٛغرلِٖ ٚغرلِٖ نٓٝ ْ .ع َ  ً.سٛٝتت تًو تيظهؼد.ٝت ْ,هدٞ
َ ْٗ .ـشو َ ْٗ .ػـب عبزٕ ْيًٗـ ْ ظل ْهه!.ٗ َ ٙ
حذندده حْٓدد .تٓ.قظددٓ .نددجرلتً ًب ٚؿ د ٖٓ .ددذت لهددجرل َددٔ تزبقٜدد ١حس ْ.ٝدً.
ٚلهجرل َٔ تيشهه ١ٜحس ً.ْ.ٝح ه !٣حيٝص ٖذت طدذٚذتً؟! تلي .هْد .بدٔ تىبظد.غٌ
تيَٝٛٝددٚ ١ت٫بي.ٝهٜدد ١يًٓشددً ٤.ب َجددٌ بُهْدد .ا,هدد ١تيٝدد ّٛحهٚتت تييذُٝددٌ
تيؿشدد.تـب تيقت ددد ١لبُٝدد ١تيؼدد.,ح!! حيددٝص ٖددذت ٖهٚل دً.؟! َددٔ َبًددِ ًٜطُٓدد.
ل  .ؿ ً.َٜٝٛ ٘ٝهَ ٕٚشش ١تزبُ ٍ.تيا ٜـؿ .ٗٝبً ٘ٝت٭هب َٔ سدزٕ  ,ٜٓدح
َ ٟدٔ هَٛبٓد .تيدا نٓد.
غزٜهًت َٔ نٌ َ .سٛيٓد .ه ٕٚحٕ ْديُهٔ َدٔ ذ ف ح ٸ
ْددذ ؾٗ .ؾددٛم ػددؿش.ت تيهيددب َددٔ حسدد ّ٬ذلًددت َددع ذلدد ٍٛحبُْ .دد .ؾهٴسٓدد.
ْ ٛٸؿٗ .يق ٣حلطٚ ٍ.ت.ٜت ٦ٜٝ ٫شَ ٕٛجًٓ!!.
ٖٚدد .حْددت تٯٕ تـ د ـب نددٌ َدد .بٜ.ظددٓ َ ٙ.د ً .اددٛتٍ سددٓٛتت ًب نَٛدد١
ٚتسددق ٠بًدد ٢اٚ.يدد ١حَدد َٞ.تدعِ ؾقتسدد ١سٹًُددٗ .يييهشدده ذبيدد٘ ح ٚذبددذلم
تٗقٜٓين َٜ .هٔ  ً.َٜٛيو ٚسقى  .َٚئ ٜه .ً َٜٛ ٕٛيٚ ٞسق !ٟؾؿ ٞغقٺ
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سددذلسًـب ييذلنددٝين ٚسددق ٟسيكؼددق ٜٔلدد٬ه تيًذددٖ ٤ٛهلدَ ً.ددٔ لدد٬ه تأنددٌ
ح٫ٚهٖ .سديه.اه ٜٔقبد .ليٓد .بًدٜ ٢كدـب َدٔ حْد٘ ٖٚدِ تسبٝد ٠.حبجد ً .بُد .يدٔ
ٜه ٕٛإِٖٚ ٫ٳ تسب !٠.ٝسيشًُـب ٚسو تىبيٛقق ٠إفب غبة.سد ٞتسبدقٚه َٗٚهلدٞ
لـددد.ب ١تي,ظددده تيدددا ل.تدددت ت٭نجددده ٚتدددٚ ً.ت٭خبدددص مثٓدد ً .يبددد .سدددٛتَٖ .دددٔ
تىبُٓٛبددد.ت! سددديًطُـب َدددٛز تي,شددده لدددز ٚم َيٗ.يدددو ٚسدددذلٚ ٠تٖٝددد ١يًٓذددد٠.
سيهذلقـب نهػ.ػد ١قًدب تيػ.لد ١يي,يشدُ ٞىبدٔ سٝؼد.هؾو َدٔ سدٝق بًُدص
ٚح قٌب اًٖٚٚ ٍٛسٛغ تده ٳم قدق تت تيظد.به إفب ربًٝدٗٚ .قدق لد.تٛت حًٖٝدو
ه ٕٚلين حَو ت٭طق ٚسظٚ ١ٝتؾذلتس ً.سيط ٜٔٛحؾد.ب ٞتيطهقد.ت تىبيًٜٛد ١قبد.
ت ل٘ َدٔ سدِ ٸ ْد.قع ٚتيشدقٻٖ ٜٔدهتٚتت تيدهؾو ٚتيكٓ.لدٌ تىبشد ١ًٝيًدقَٛع
حُؾ ٹ ٳُ ٵ
ٚحْت ته ٫ .ٜٗٓتهق ٢إفب تيكٓ.لٌ تيش.ؾه ١يًقَ ٤.تيا هدتٹ َٔ ل٬هى ٖهلً.
َٓٗٚ !!.إفب حٕ تؼً ٞسيٛتدٗـب ٚسيٛتدٗـب َ ٫ .مبهٓين حٕ حرب ً٘ٝح.َ ٚ
 ٫ح غب ًب حٕ حرب ً٘ٝيهٓو سيُبًـب َؼه ٠بً ٢تيهس!!ٌٝ
 .ٖٚحْ .حكبًُدٌ ضبٚ.يد ١حٕ حيديب غ,يدو تي َ .دً ١ب تْؼدهتًب ند ٞتٓد.يٞ
ؾششيو تيه.ؾ َٔ ١ٝتيقَٛع ٯ ذ َ  ٞل ـٖ َٔ ً.ذ ٙتيهيب تيا ئ تكٌ,
لأقددٌ َددٔ حٕ ذبددذلم ٚذبددهقين َ ٗدد .إذت َدد .دبددٚ.اتٴ بي,دد ١ل.لددو! يهددٓين يددٔ
ح ذيو سأغ.ه سأتهنو ق ٌ,تْٗ .ٝسقٚه هَٛبو ًب ب ٕٛٝتىبٗ .بٕٛٝ
تىبٗ .تيًٛتتً ٞب ٖذ ٙتىبهٚ ٠يًُه ٠ت٭ٚفب َذ بهؾيٗ .قق دًؾب ت٭س٢
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سوالريس
ٜهٔ سٓ .ً ٓٝقدق َد .ندٖ ٕ.هٚلد ًَ .ـدت سدٓٛتت اًٜٛدَ ١دذ غد.ه ت
نٝٝـ تذنهتٗ .نجرلتً طٛت بٗ .حلٓٝيٗد .ؾي.ٝتٗدَ .ػدَ.هتت تيطد٬ب
ٚقؼددؽ تسبددب ٚتيؿددهتم يهددٓين حتٛقددع حٕ حبددٛه إيٗٝددَٓ .هشددهتً ٖ .ل دً.
ْ.اس .ٖٚ !ً.حْ .ٖٓ .حًَو َٔ تىب .َ َٔٚ ٍ.ت,ك َٔ ٢تيًػٜ .َ ١شُح ي ٞل.ي ٝع
طٗ ٛتً ل ٝقتً بٔ ل٬ه تهنيٗ ً.,ْٗ .يًقَٚ .ت٭.ٜه ٟتي .لج !١حس ٍٚ.ت٫تؼٍ.
ح غددب ًب حٕ
لأسددق يبددٔ نٓددت حبددهؾِٗ َددٔ تي ددهب حَ ٚددٔ ت٭ٚنددهتْٝـب
ٜهيظدددؿٛت ذبد دٛٸٍ بدددٝينٸ تيًددديـب بهؾُٖٛددد .نٓذُددديـب إفب سؿدددهتـب حغًكيددد.
َب .َُٗ٬بً ٢ػ ٛتيكذت٥ـ ٚتيكٓ.لدٌ ٚحْٗد .تيدقَ !٤.ح غدب ًب حٕ ٜظدٗقٚت
تكٛٸس ٞذبت ٚتلٌ َٔ تٯٚ ّ٫تىبهٚ.ف! ح غب ًب حٕ .,ٜه  ْٞٚقبد .لد.ت ٜدجرل
بيب حٕ ٜشأي ْٞٛبٔ ل٬هٟ
ٜهٔ تشه  ٞتي َٞٛٝسٓ ً.ٓٝقق َ .ندٖ ٕ.هٚلد ً.ح دهز َدٔ تيظدك١
تيددا تسدديأدهتًٗ .ب طدد .ع لهٜؿْ.شددهَ .ٜ.ي ُددقتً حٕ حسددًو حادد ٍٛتيطددهم ًب
تدبٖ ٙ.قًب ؾأدب٘ عبد ٛسد.س ١نٛزلْٛٛؾيدٛف ؾظد .ع تظٛنٛيٛؾشدهٞ
لٛيؿَ .يش.ط .ً ٝادٛتٍ تيطهٜدل ت٫ػدطقتّ لشدُه ٠تظد ٘,زلهتد ٞح ٚلًهٓد١
تظدد ٘,يهددٓا ح ٚحبددزٕ ٜظدد ٘,سزْدد !ٞضبدد ً٫ٚ.حٕ حدددق َددٜ .ظددقًْ ٞب تلددٍ.
تيدلتقدد ١حً ٚب تيزسدد ّ.تشلدد.ه بًدد ٢حٚتٛسددذلته تيٓؼدده ٚتدد .تض طٝؿيظددٓٝهٛ
َيًؿي د ً .لددـب ؾٓٝددٚ ١ح دده ٣ذبش د,ٸ :ً.ح ٫مبهددٔ حٕ ٜطدد.يين ٖٓدد .تْؿذدد .قًٓ,دد ١حٚ
سددكٍٛب قذٜؿدد ١ح ٚػ.ػدد ١قٓدد.ؾ غدد.ه ٠؟! حَدهٸ ل.زب َ.دد ١تسبُددهت ٤ؾأبيؼدده
ذنه.ٜت سٓٛتت قـٝيًٗ .ب س.لٗ :.ؾٌٗ مبهٔ حٕ ت ٛؿين يذ ٠تىب.ؿد ٞبدٔ
نٌ .,ٝت تسب.ؿه؟!
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حقؼق ط .ع تشبهط.تو َي ُقتً حٕ حيكُْ ٞبه ٟعب ٛكبج ٍ.يٓٝـب ٭سٍٚ.
هّ تٱد.ل ١تي ُٝكً ١ب ػق  ٟبٔ سه تيديػرل تيدذ ٟادهح بًدٖ ٢دذت تييُجدً ٍ.ب
بددٝينٸ بًدد ٢تيددهغِ َددٔ ث,دد.ت ٚقؿيدد٘ ٖٓدد.ى! ؾكددق نٓددت ح ً ٣ب ٜددق ٙتىبهؾٛبدد١
قهب ػق  ٙضبٚ.ي ١يٲقٓ.ع ل.يٓك.غ ٚتي كٌ تيذ ٟذبًُ٘ ؾهٝـ ذبٛيدت إفب
ٜق نشرلَ ٠شيذق١ٜ؟! حتهن٘ ذُْ َٔ ً٬بهت٘ تيظ .ؼ ١عب ٛحؾدل ل ٝدق َد.
بد.ه مبهددٓين حٕ حسًدِ لٛدددٛه ٙ٭دددٛب اسد ّ.سددٛم تيٝ,شد .تله .ثددِ حدبدد٘
عب ٛسقٜك ١تيٓٛتؾرل ت٭يـ ٭ؾ.دأ ندأْين حؾ.ددأ لد.٭َص لأْٗد .حاًٜدت
ن ٞتؿشح َه ً.ْ.يَ ٤.ٓ,هنز دب ٟ .ؿهِ! َ .تيذ ٟسٝشٌ ضبدٌ تسبدقت٥ل
تلهٚقً ١ب ل٬هٟ؟!  .َٚتيذ ٟس ٢ٓ,ٝبً ٢ن ّ.ت٭لٓ ١ٝتىبٗقَ١؟! حبدٛه حه تز
تشب ١,ٝق ٌ,حٕ حػٌ إفب س.س ١تشبهط.تو تيا ٖٴقّ تزلٗ .حٜـ ً.يٝؿشح تجملٍ.
٫سِ دقٜق تش٤.يت نجرلتً بٔ تيشه  ٚت" ٙ٤س.س ١حٚ ٚلَ ".يٛقؿ ً.حَدٓ,َ ّ.د٢
تيدلٜق تىبهنز ٟتيٓكط ١تيا ٛ ٜه إي .ٗٝنٌ تً ٘٥.ب نٝٝـ َشي  ً.ٓٝلذلتٝب
ح قدد ّ.تىبٓدد.اٍ ٚتيظددٛت ع تيددا تيهددذ,َ ٙددقحً نددٜ ٞشدديأْـ َشددرلً ٙب تدبدد٫ ٙ.
 ٬سٓذهتد ٞند ٞحَٓ ٗدَ .دٔ
ا َهد ٸً ,
ؿ.ٝع ؾٝد٘ ؿد.غط ً .قبدهت  ٠بًد ٢ق,ـد ٸ
تيؼددهتخ :إفب حْ ٟكطدد ١يْ٬طدد٬م مبهٓٓدد .حٕ ْ ددٛه ل ددقَ .ت يًطددت ت٭ قددّ.
ٚت٭زلٚ ٤.ت٭ْك.ض ًب ـِ ن ٫ ّ.ق ه ي٘؟!
ٜهٔ سٓ ً.ٓٝبٛهت ٞإفب ذتى تىبكٗد ٢ح ٚتىبط دِ لكدق َد .ندٖ ٕ.هٚلدً.
َٔ ػهب تًو ت٭س ١ً٦تيدا نْ.دت تطًدل ْرلتْٗد .بًد ٢ػدقغٞٸ!  ٫حبدهف َد.
دددذلين يًددق  ٍٛإفب ٖددذت تىبكٗدد ٢ه ٕٚغددرل ٙيبددٜٓ .يظدده بًدد ٢اهٜددل َشددرلٟ
تيطٜٛددٌ بًدد ٢تيددهغِ َددٔ حْدد٘ ًٜددٛذ ل ٝددقتً بددٔ تدد .تض طٝؿيظددٓٝهً ٛب طدد .ع
تيْٛٝيٛؾٝيظ .قهب َؼدهف سي .تنٝٝؿٝشده !ٞيهدٓين حذنده حٕ تزلد٘ َدع
سِٗ ٜظرل عب ٙٛيؿت تْيَٓ ٖٞ.,ذ تي ّٛٝت٭ ٍٚسٜ ٫ٛص قب .نٓت ححبدح
بٔ نٛنب .ٝي ٞن ٞحٖهب إي ٘ٝؾٛدقت سٜ ٫ٛص َ.ث ً٬حَ ٚ َٞ.قب.
نٓت ححبح بُٔ ٜظ .نين ٖذ ٙتٯ ّ٫لؼُت لهدل ٤.ٜنه ٔ٥.ن,رل
حبذددِ نٛنددب بًدد ٢تيددهغِ َددٔ حٕ ٚته ذتى تيهٛنددب نددْٛ.ت ؼبددٚ.يٕٛ
تيؿددهت َٓدد٘ جبٓدد ٕٛلددقَ ً٫ددٔ ت٫ييؼدد.م لدد٘ جبٓدد ٕٛنُدد .ندد ٕ.ػبددق لٗددِ حٕ
ٜؿ ًٛت!
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ًٚب ٖذت تي ّٛٝحٜـ ً.ن ٕ.تىبكٗ. ٢ي ً.ٝإََٛ َٔ ٫بةؿ ٘ٝتيذ ٜٔتبي.هٚت بً٢
قق َٞٚتيً َٞٛٝب تىبٛبق ذتتد٘ تدبٗدت عبد ٛتيطٚ.يد ١تيدا ت ذلتٗدَٓ .دذ تيٝدّٛ
ت٭ ٍٚ٭دًص إي .ٗٝؾؼهت حدًص إيٗٝد .ندٌ ٜد ّٛندأْين بد.دز بدٔ ت يٝد.
غرلٖ .ح ٚنأْٗ َٔ ٖٞ .ت ي .تين ؾؼهت َه ٸ ً٬,إي.ٗٝ
ل ق هق٥.ل د٤.ت تيٓ.هي ١ل.يكٗ ٠ٛتيا ل.تت ت هف حْين سأاً .ٗ,ؾأط ًتٴ
سٝذ ٚ ٠ .ست حتٓؿص سشب تيق  ٕ.تيدا ْظدهتٗ .سدٛي ٞؾُبًدت بد.دز ٠بدٔ
حٕ ربٓكين! َٚع إط .ي ٞيًشٝذ ٠ .تيج ١ْٝ.تْؿيح ل.ب تىبكٗد ٢سد.ضب ً.شلدٛت ٤لد .ه
ل.ييشًٌ إفب هت ً٘ حبج ً .بدٔ تيدقفٚ ٤ه دٌ ددٌ ؿدهِ ٜهتدق ٟلقيد ١سدٛهت٤
لددقت ٚتؿددش ً.حْدد٘ سدد .ض طهؼددٚ ٞتٛقددـ بٓددق تي,دد.ب يٝددذ ع تيكٗدد ٠ٛل ٝٓٝدد٘
تىبهؿٝيـب ذبت ُْب .ت٘ تيشدٛهت ٤يُٝده لد ٞه ٕٚتٛقدـ نأْد٘ حٜكدٔ حبشد٘ حٚ
خبدلت٘ حْين َٔ تيؼٓـ تيذ ٟمبهٔ حٕ ٜهَٗ ٕٛقٻهتً َط .هتً َذلٛس ً.ؾكٌب
 ٫ٚمبهددٔ حٕ ٜهددَ ٕٛؼددق تٗقٜددق! ثددِ ددهز ٭تٛقددع حٕ  ٜددٛه  َٚدد٘ حسدددق
تىبشٚ٪يـب ح ٚد ٍ.تي ؼ.ل.ت ٚييهطه ي ٞؾهه ٠تىبػ.ه  ٠ق ٌ,حٕ ٜيًٛخ تشلٛت٤
لأَجددٖ ٍ.دد ٤٫٪يهٓدد٘ بدد.ه لهؾكدد ١تَددهح ٠ث٬ثٝٓٝدد ١ت ٥دد ١تزبُدد ٍ.تكقٸَيدد٘ عبددٛ
اٚ.ي ١قهَ ١,ٜك.لٌ اٚ.يا ييذًص ح ً٫ٚل دقَ .قدقّ شلد .تيههسدٚٚ ٞقدـ إفب
د .ٗ,ْ.ثِ ييأَه ٙل.زبًٛض بً ٢تيههس ٞتىبك.لٌ شل ٫ !.حبهف َ .هؾ دين إفب
تسيُهت تيُٓبه إي !.ٗٝحٖ ٛتٛتدقٖ .ؿُٔ َش.سٜ٩ ١ا ؾكٌب؟! حٖد ٛنب.شلد.؟!
حّ حْ٘ تىبٛقـ تيػهٜب تيذ ٟهؾ ٗد .ييدأَه س .سدٗ .تيظهؼد ٞلد.زبًٛض َ ٗد.؟!
حٜيٗ .تيشقخ لْ.ؿ ٚ ٍ.بؼ ٖٞٚ ١ٝ,دب ٍٛلكًِ بً ٚ ٢قٚ ١ؿ يٗ .حَ .َٗ.بً٢
تيطٚ.ي ١يُٝبٌ س .سٗ .كبج ً٫.طبيً ً.٦,ـ ُْبهتت٘ ٚنبدٛه قشدُ.ت٘! ٚتكدقَت
تيٓ.هي .َٗٓ ١ييشأشل .بُ .تطًب ُْبهٳتٵ إفب تيٓ.هيٚ ١ق.يت ط .ً ٦ٝؾأطدهم ٚدد٘
تيٓ.هي ٚ ١ت تؿ دت ٜدقٖ .إفب ػدق َٖ .دع طدٗكَ ١بٓٓدت حْٗد .سديٛق ٗ .ح ؿد ً .ثدِ
ب.هت َشدهب ١عبد ٛتي,د.ب تىبؿـد ٞإفب تىبطد,خ ييهدهز ل دق سبُبد.ت َدع ندٌ
َددَٛبؿ ٞتىبكٗدد ٢تىبشدديذل ٜٔل ًُددِٗ ًب تيددقت ٌ بددٔ حبددـب ٚته ٙثددِ ييهددهز َددٔ
غهؾ ١قه ٖٞ ١,ٜل.ييأنٝق غهؾ ١تٱهت  ٠تَهحٚ ٠ق ٠ ٛنأْٗ .تشأٍ ََٛبؿ.ٗٝ
بٔ س,ب دبُ ِٗ ثِ ييكـ لٚ ِٗٓٝتأ ذ ل.يُٓبه إفب تًو تىبهح ِٗ َ ٠ه ٕٚحٕ
حؾِٗ َ .ػبه!ٟ
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ل ق هق٥.ل ب.هت تيٓ.هي ١لؿٓذْ.ٳ ٞقٗد ٠ٛؾأا.يدت ذبدقٜكًٗ .ب تًدو تيؿيد٠.
تزبًُٝددٚ ١ندده ت تهسٗ,ٝدد .لٗدد .ؾٗددزت تزبًُٝدد ١حسددَٗ .ددهتت ه ٕٚتليشددّ.
ٚقددهحت ًب سهندد ١طددؿي .ٗٝنًُدد" ١س.,سدد ".,ٝه ٕٚحٕ تٓطكٗدد .ييشدديأْـ ل ددق
تْؼددهتف تيٓ.هيدد ١سددقٜجٗ .تي ؼدديب  ٚطٛاٗدد .تي ظددٛت ١ٝ٥ؾددٛم تي ٛقددٚ ١ل ددق
هق٥.ل حسدٓقت حسدٗ .لدـب نؿٗٝد .نأْٗد .تػ.يدب ْٛلد ١لهد ٤.بَ .د ١ه ٕٚحٕ
ٜيشهى ذتى تسب .ض ح,ٜٓ ٚص لٓ,ت طؿ !١نٓت قق حط ًت سٝذ .ت ٞتيج.يجد١
ؾؿٛد٦ت َع غهقً ٞب َظٗق تسبشٔ تسبز ٜٔل.يٓ.هي ١تيكقّ َدٔ ادٚ.يا ييػٝٸده
َٓؿـدد ١تيشددذ٥.ه ه ٕٚحٕ تهؾددع بٗٝٓٝدد .بددٔ تًددو تسبشددٓٚ ٤.ل.يهدد.ه زل دديين
ل .ُٓٝن ٕ.ؾـٛي ٞؽب.ا:.ٗ,
 حٚنشدد .ْ.حٚنشددَ .ْ.ددٔ ٖددٖ ٞددذ ٙتىبددهح٠؟ َٚدد .سدده تٖيُددَ.هِٚتسيؿ٥.هِ لٗ.؟!
ؾْ.طًكت حٚنش .ْ.حبُ.س:١
 إْٗد .إٜهٜٓد .لًٝٝددو  ٫مبهدٔ حٕ  ٫ت ددهف ٚتسدقَ ٠ددٔ حطدٗه َػٓٝدد.تحٚنهتْ!.ٝ
ٚتددذنهت سك د ً ٫ .مبهددٔ حٕ  ٫حبهؾٗدد !.ؾؿدد ٞذتى تيزَدد ٕ.تيددذ ٟلددت
حط د ه حْدد٘ لدد.ت غدد.لهتً نٓدد .عبددٔ تيطدد٬ب ْددز ٜٔلؼدد .ٖ ٛدددق تٕ غهليٓدد.
ْٛٚتسدد ٞسهَْٓ.ددٚ .ن,يٓدد .تىبددٚ ٛخ حبؿدد٬ت ػدد ١, .لؼددٛتٗ .يهٓٗدد .تػددرلت
نددجرلتً حٖدد ٞتيشددٓٛتت؟ حّ تسبددزٕ؟ حّ طددطش.ت تيؿٓددْ.ـب؟! َبًددت حٚنشدد.ْ.
تدديهًِ ه ٕٚحٕ حزل ٗدد .إفب حٕ تْ كددق يشددٖٚ .ْٗ.دد ٞتُٓبدده عبدد ٛتًددو تىبددهح٠
ُْبهتٴ عب ٛإٜه .ٜٓيييً,شين تيقٖظٚ ١حْ .ح تٖ .تذلى نهسَٚ .ٗٝهتؾكٗٚ .تيذ٘
ت إفب حْٗد .تشدق
عب !ٟٛسي ٢تيٓ.هي ١تشدُٸهت بد.دز ٠بدٔ تسبدهتى إفب حٕ تْيٗ,ٳد ٵ
اهٜل تشل.ي ١تىبيكقَ ١عبَٛ ٟٛد ١تيششه ٚتي طه ٚتزبُ ٍ.لٓؿشدذ ١تسبدزٕ
ٚتيقَٛع تيقؾ ١ٓٝؾأسهبٳت لْ٫.ؼهتف نأْٗ .تٗهب ت .ن ١تيدذٖ ٍٛد.مثدً.
ؾٛم بٝينٸ
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نددد ٕ.تيشددد٪تٍ ٚتؿدددش.,َٚ ً.طدددهًت يهٓددد٘ غددد.ب ًب سدددُٝؿ ١ْٝٛتيؼدددٛت
تيؼدد.هح تيددا َددٮت َشددُ  ٞؾددأ هت تسدديذ.لا تشبهقدد ٤.نددأْين حسدديٝكِب
بًٚ ٢قع تْؿذ: .
  ٫ ٫حلقتً ٫ ٌٖ مبهٓين تزبًٛض؟حػددقم حٕ سلشد ً.مبهددٔ حٕ تشدديأذٕ نٓ٥.د ً.ندد.ه مبددٛت لددههتً ًب حٕ
تظهم! بذزت بٔ تيٓٗٛض يقبٛتٗ .ؾُقهت ٜق ٟعب ٛتيههس ٞتىبك.لٌ:
 ل.يط,ع تؿـً ٞتؿـًٞثِ َٓ.هً ً.ٜب ضبٚ.ي ١يًٗهب َٔ ٖ ١,تيًشُب ١يًٓ.هي:١
 حٚنش .ْ.قٗ ٠ٛيًشٝق ٠إذت زلشتٹٚلق َٔ ً٫حٕ دبًص بً ٢تيههس ٞتىبك.لدٌ تكدقَت عبدٚ ٟٛتشدًًت لدٝين
ٚلـب تيطٚ.ي ١ييذًص بً ٢ؾهذ ٟت٭مبٔ ٚلشذتد ١ت٭غهت سأييٗ:.
 ح ٫دبًشـب بً ٢تيههس ٞتىبك.لٌ؟!ييذٝب لإػهت :
  ٫ح ٜق حٕ حدًص ٖٓ.حس.اددت بٓكدد ٞلددذ تبٗ .تيٝشددهٚ ٣حطدد .ت ىبهتؾكٗدد .ؾشدد .ع لإسـدد.
تي ٛقٚ ١تيكًِ ٚٚؿ ًُٗ .ب َيٜٓ ٍٚ.قٖ .بً ٢تيطٚ.يٚ ١تدب٘ َٔ ؾ ٙ ٛعب ٛل.ب
تىبكٗ ٢يُٓٝع ح ٟالَ ٕٛدٔ تيدق  ٍٛإيٝد٘ طد هت حٕ تيدقَ ٤.سديطؿه َدٔ قُد١
حسٚ َٔٚ ٞدٗٚ ٞحٜكٓت حْين ذبٛيت إفب ـ.ب ًب ٖ ١٦ٝدٌ! ل .ُٓٝتست
تهسِ بً ٢تي ٛق ١ل.يً ٕٛت٭سٛه سلشَ ً.ظهق ٚٚ ١هَ ٠يؿيشدٚ ١حطدذً .ت ل.سدك١
 ٚطٛا ً.حط ٘,ل ,ح ت٭اؿ ٍ.ثِ َ.يت لهحسٗ .ييشٓق ٙبً ٢حس !ٞنٓت َذ
دًشٳت قق حسٓقت ٜقٟٸ تىبُقٚهتـب بً ٢ددْ.يب تيههسد ٞنأُْٗد .هبَ.يدٕ.
زبًشددا تىبزيزيدد ١لأدٓشدد ١تًددو تيؿهتطدد ١طددقهت تيددقبَ.يـب ضبدد ً٫ٚ.تشدد١ٜٛ
دًشددا ؾظدد هت لددأْين قددق حتٗددٚ ٣ٚ.حسددكٌب َ ٗدد .ييشددأيين ٚقددق حسشددت
ليًًُُ:ٞ
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 ٌٖ حْت َٓزبر؟!ؾيً جُت ٚحْ .حد:.ٗ,ٝ
 حَْ .هت,وؾ.ليشددُت يًُدده ٠ت٭ٚفب َٓددذ ه ٛشلدد .تليشدد.َ ١َ.هٜددٚ ١ذبهنددت سيدد٢
تسيط.بت حٕ تؿو تظدٓر ٜدق ٟتيُٓٝد ٢ييـد ٗ .بًد ٢ؼدهٖ .ثدِ يذلؾدع ٜدقٟ
تيٝشدده ٣إفب ن,يٗدد .نأْٗدد .ذبددهى هَٝددٚ ١تٓٚ.يددت َٓؿـدد ١تيشددذ٥.ه تيددا
نْ.ت ًب َيٜٓ ٍٚ.ق ٟتي ٢ُٓٝق ٌ,دًٛسٗ .ييزؼبٗ .ن ٞتؼرل ًب َيٜٓ ٍٚ.قٟ
تيٝشهٚ ٣ب.هت ييشٌٝب بٓك ٞلذ تبٗ .تيٝشه:٣
نّ٬

 -مبهٓو ت٫سذل ٚ ٤.تييدق ـب حَد .حْد .ؾأ غدب حٕ حَبدٌ ٖهدذت هٕٚ

قدده ت حٕ  ٫حه ددٔ ندد ٫ ٞحْؿددح تيددق ً ٕ.ب ٚدٗٗدد .تيددذ ٟلدد.ت َ٬ػددكً.
يٛدٗ ٞؾُقهت ٜق ٟحاؿ ٧تيشٝذ ٠ .لَ .ُٓٝبًًت حسذلم لٌ,ب ٤حٖ ٛسًِ َ.
ح  ٣حّ سكٝكدد١؟!  ٫لددق حْدد٘ سددٜ ٫ٛص ٜٓـددح َدد .حسددٔ ًب حبُدد.ق ٞػبشددق
حسزتْٜ ٞهجـ حس َٞ٬يٝ ٝقْ ٞإفب َ .حبدق بًٝد٘ ح ٚيٗٝدزح لد ٞل دق
هقددد٥.ل حس.ادددت بٓكددد ٞلدددذ تبٗ .تيُٓٝددد ٢ؾيشدددًٌ ندددٌ َددد .ؾٗٝددد ٚ .تح ٜٗقٖدددق
حبُ.ق ٞبطهٖ .تي .له يًدلتاخ تيؿ.ػً ١لـب تزبٓدٚ ١ت٭ ض هؾٖ٪د .تىبهد.له
ٚسددٌب نٝٝددـ تيك .سدد ١سزْٗدد .تيددذ ٟتسددت ت,ددجين إٜدد ٙ.بٓ.قدٚ ً.حْؿ.سدَ ً.دد.
تيذ ٟتٗهب َٓ٘؟! ٜ ٌٖٚـ .َ ٖٞ.حٖهب َٓ٘؟!
ؾذددأ ٠نددإٔ تيؼددكٝع تْددزتح بددٔ حطددٚ ٞ٥٬دددقت ْؿشددَٓ ٞيظ دَ ً٬ددٔ
ذٖددٛي ٞ٭ل.هشلدد .تي ٓدد.م ؾٓؼددرل غدده,ٜـب حنجدده قهل دَ ً.ددٔ سٝ,دد,ـب يٓؼددرل
َيٸشق ٜٔحطٛتقٚ ً.حسزتْٚ ً.تغذلتلٚ ً.ػُي ً.ؿُُيٗ .إي ٞحنجه ثِ ؾ ت ٜقٟ
تيٝشدده ٣حَشددح ٚدٓيٗٝددَٛ .تسددٚ ً.ٝا.ي ,د ً.يًُٛتسدد ٠.ؾؿيشددت بٗٝٓٝدد .تيددذتلًيـب
يٝيُٚ.ز تيهشٌ ت٭سٛه تيذ ٟؼبٝطَُٗ .جٌ قٜٚ ١ً,ش ٌٝؾٛم هبده ٠دق.ٜٗ
ندد ٕ.نددٌ َددَٛبؿ ٞتىبكٗددً ٢ب َهدد ِْٗ.ت٭ ٍٚتيددذ ٟت يدد ٙٚ .ىبهتق,يٗدد .سيدد٢
إِْٗ ٛ,ًٜت اًيب يؿٓذ ٕ.تيكٗ َٔ ٠ٛحدًٗ .حل قت ٜدق ٟبدٔ ٚدٗٗدَ .ؿشدشً.
تيطهٜل  .ُْٗ٫تيقَٛع تيا تْش.لت بً ٢قٚ .ٜٗحْؿٗٚ .ػ ً٫ٛإفب طؿي .ٗٝثِ
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تشدد.قطت ؾددٛم ػددق  ٟييزٜددق ٙتطددي  ٫ً .لددقَ ً٫ددٔ حٕ تدددله !ٙكبٓٝددت يدد ٛحسدديطٝع
تي,هددَ ٤.جًددٗ .يدد ٛحًَددو طددذ.بيًٗ .ب تسيـدد ٕ.غهٜددب حتٸشددق َ دد٘ ًب نْٓٛدد.
إْشْ.ـب ؼبل يٓد .تسبدزٕ ٚؼبدل يٓد .حٕ ظبدق َدٔ ؽبؿدـ بٓد .ح ات ٙ٤كبٓٝدت حٕ
ٜق ّٚذتى تي ٓد.م اد ً٬ٜٛيهٓٗدْٗ .ـدت ؾذدأ ٠ؾٛؿد ت ٜدقٖ .تيُٓٝد ٢بًد٢
ٚدٗدد,َ ٞيشددُ ١نأْٗددْ .ؿـددت بددٔ ٚسٗددَ .دد .تً,ددق َددٔ غٝدد ّٛثددِ تعبٓددت
تكٌ ط ً.٦ٝؾكٌب حط .ت إفب َهتؾكٗ .تأَه ٙلقؾع تسبش.ب ل.ُٓٝ
ييكً,ين
نً,ين تىبٛقـ بٔ حٕ ح ؾو ٖذت ٚبٓق تي,د.ب ٚق,دٌ هٚدٗد .تييؿيدت عبدٟٛ
َددع ت٫ليشدد ١َ.تيٓ.ػ د  ١ذتتٗدد .ييًكدد ٞإي دٞٸ حبهنددَ ١ددٔ ٜددقٚ .ٜٗطددؿي .ٗٝقً,دد١
نْ.ت حط ٘,لك ١ً,تسب ٠.ٝسـب ْؿهت تيدهٚح ًب دشدق ٟ٭ْٗدو ٚقدق تييُ دت
ًب ذٖدددين ؾهددده ٠تسددديٝك.ؾٗ .يٝه,ددد ٛلهٜدددل تيؿهددده ٠ددد ٍ٬سبُبددد ١ؾدددأبٛه
يًذًٛض َٔ دقٜق ٭َشو ليًو تي ٛقد ١تيدا َد .اتيدت بًد ٢تيطٚ.يدٚ ١حتأًَدٗ.
ا ً٬ٜٛق ٌ,حٕ حطق ق,ـا بًٛ .ٗٝؾ َٔ ً.ؿ.ٝبٗ.
ًب ػ.,ح تي ّٛٝتيي.ي ٞؾيشت بٝينٸ ٚحْ .حْ ٟٛحٕ حسدًو بًد ٢غدرل بد.هتٞ
حقؼدده تيطددهم تىبؿـدد ١ٝإفب ذتى تىبكٗدد ٢إفب ذتى تيهٛنددب ي ًدد ٞحسُبدد٢
لًكدد ٤.تًددو تىبددهحَ ٠ددٔ دقٜددق يهددٓين زل ددت حػددٛتت ً.طبيًطدد ١ؾزبدد ١تيٓدد.ه٣
ْ٫يظ.يَ ٞع غرل َٔ ٟذبت ن .َ ِّ.ند ٕ.ق,دٌ سد.ب.ت لدٝا ٚقدق تْظدقت
ق,ـا بً ٚ ٢ق ١ؾٛد٦ت سـب تشٓ ٢ي ٞؾيشٗ .ل ق س.ب.ت قبد .تح ٜطدٌ بددل
دب.بٝددقَٖ .ددٔ سلددص َظددهق ٚٚ ١هَ ٠يؿيشددٚ ١حطددذ .ل.سددك ٚ ١طددٍٛب حطدد٘,
ل ,ح ت٭اؿَ ٍ.هس ١َٛل.يً ٕٛت٭سٛه
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