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قدصب بحا نم لك يلا ءاده ا

بحلا ببسب حرج نم لك يلا ءادهإ

بحلا ببسب هبلق عجوتا نم لك يلا ءادها

بحلا ببسب بذك و شغ نم لك ىلإ ءادهإ

لتاق بحلا نوكي انايحاف
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ةمدقملا

لكب اهيلع مجهي ووه قاهلا كزياع ناشع تيج

تحاص هتسيرف تحبصأ االن يهف هتوق

اهلمح و اهمف ممك وه نكل و اهل توص ىلعأب

لكب هنم اإلفالت لواحت يه و اهتفرغ ىلإ ةونع

يهف لشفلا ب تءاب الاهت واحم لك نكل و اهتوق

ةدشب يكبت و راهنت تأدبف اريثك هنم فعضأ

ال ىمع مصاأل األ لثم ناك وه نكل اهمحريل

تقو دعب الاهت،و سوتل وال اهخارص ىلإ ىغصي

دعص ، ةرامعلا ىلإ هتنبا االبو لصو ليلقب سيل

يداني ذخأ و ةقشلا باب حتف و هلزنم ىلإ األب

و اهتفرغ ىلإ بهذف دري دحأ ال نكل و هتنبا ىلع

مهترمد يتلا ةمدصلا تناك انه و بابلا حتف

قصلم و ناديلا ةفوتكم هتنبا األب دجوف ، ًاعيمج
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راع لجر اهراوجب و قص ال طيرش اهمف ىلع

هنكل و ةديدش ةعرسب هسب مال يدتري و دسجلا

اهيلع ًايشغم هتنبا تناك هآر،و امدنع مدص دق

. اهؤامد اهنم ةلئاس و ًامامت
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االلو لصفلا

هعم األبو لزنملا يف نكسي ، كلا مزلا ةقطنم يف طيسب لزنم دجوي انه

ةكرش يف طيسب فظوم لمعي وهف يلع ىعدي ،األب ناتنث اال هاتنبا

و اماع نوسمخ رمعلا نم األب فداصي ، هتيب نم برقلا ب دجوت ةريغص

هتجوز ةاف و ببسب نيتنث اال هيتنبا نع لماك لكشب ال وئسم حبصأ هنكل

هنكل ،و اهرمع لبتقم يف يه و تيفوت ةريمس ىعدت يه و

ةيبرتل غرفتيل و اهبحل ءافو اهدعب نم جوزتي نأ ضفر

ةيناثلا ةقرفلا يف يهف اريثك اهتدلا و هبشت يه انچو ىعدت ىربكلا ، هتانب

اماع نورشع رمعلا نم فداصت و ةرهاقلا ةعماجب ةراجت ةيلكل

يف يه و اهمأ تفوت ، نيماعب اهتخا نم ربكا يهو

اهينيعب باذج لكش اهل يه ،و اهرمع نم ةرشع ةسماخ لا

ةمعانلا ءاضيبلا اهترشب و نكادلا ينبلا اهرعش و نيتيلسعلا

مير ىعدت ةريغصلا تخ واأل اهلوح نم لك بذجت يهف

ةعولد حصأ ىنعمب وأ دوقنعلا رخأ يه و يوناثلا يناثلا فصلا يف يهف

ةيحمقلا اهترشب و نيتينبلا اهينيع و دوس اال اهرعشب زيمتت يهف تيبلا

موي لوأ ناك ، ليمج يلوفط هنكل و ىرخ يهاأل باذج لكش اهل اوطعأف

،و احابص ةسداسلا ةعاسلا مامت يف انچ تظقيتسا ةساردلا ةيادب يف

خبطملل تفلد و اههجو تلسغ و ضاحرملا ىلإ تبهذ تظقيتسا امدنع
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االب. ظقيتسا ليلق دعب راطف اإل زيهجتل

يردب يكيحصم يلا هيا انچ اي ريخلا حابص —

حور خالص،يال ىحصا ةزياع ينأ تيسح انا اباب اي شيفم —

مير. يحصأ و راطفلا زهجأ ام ىلع فطشا

. اهتخأ ظقيتل امهتفرغ ىلإ تهجتا و راطفلا دادعا نم انچ تهتنا

مييييييييير ..... ميير ................اي مييير —

هدك دح يحصي دح يف يتنب اي هيإ —

يحص هنامز ناك تيم يحصب ول امانأ هيإ كلمعأ —

وهأ تيحص ينيدأ ةضامل يلطب —خالص

و ناشع رطفن ناشع يلا وعت يسبلا و كشو يلسغا يموق يال بط —

ةسردملا يلع شيرخأتتم

وهأ ةمياق ينيدأ بيط —

ةعاكل يلطب و يصلخ —

يييييييييييي —

اورخأتته ةدك اورطفت ناشع :يالايوالد جراخلا نم األب توص ىتأ —

وهأ نيياج اباب اي رضاح —
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. ايوس هيلع اتدر . وهأ نيياج اباب اي رضاح —

جراخلا يف

راطف اإل ةدئام يلع انچ األبو عمتجا

انچ؟ اي كتخا نيف لا —مأ

لوط ىلع ةيج و سبلتب —

. راطف اإل لوانت ثيح ىلإ تجرخ و اهسب مال رييغت نم مير تهتنا

. عفترم توصب مير اهتلا .ق تيبلا لهأ ىلع رييييخلا حابص —

انچ. هتنبا .دراألبو رونلا حابص —

ىحصي ام لوأ دح يف ةشود يلطبته شم يتنب اي يتنا —

األب. يد.قاهلا ةشودلا لك لمعي

ودرب ةدك كتنب نع فرعت —

ةسردملا ىلع شيرخأتتم ناشع نينسل ايمأ يصلخا بط —

نم مير األبو جرخ كحضلا و حرملا نم تقو ءاضق و راطف اإل لوانت دعب

يف اهدرفمب انچ تقب و هلمع ىلإ واألب اهتسردم ىلإ مير تبهذ ، تيبلا

. رخأتم تقو يف تناك اهتارضاحم نأ ثيح لزنملا

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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يناثلا لصفلا

: ةكرشلا يف

،و قباوط سمخ نم نوكتت ةطيسب ةكرش يف األب لمعي

نم ةميدق ةكرشلا تناك و ثلا ثلا قباطلا يف لمعي وه

اهرهظم و اهثاثأ لا مجب زيمتت اهنكل و ىنبملا ثيح

ةماستباب مزالهئ ىلع ةيحتلا األب ىقلأ ، عئارلا طيسبلا

. ةفيفخ

ريخلا حابص —

رونلا حابص —

يلع مزالء برقأ نم ووه دمحأ

؟ رخأتم ةدراهنلا يج هيل يلع اي —مكلا

ولاالد عم ترطف ام ىلع شلعم —

: ةسردملا يف

الاهت يمز ىلع ةيحتلا يقلت تأدب و ةسردملا مير تلخد

. حرملا و حازملا قشعت يهف حرمب
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؟ ااااوكيزا نيييييولح اي ريخلا حابص —

مزالاهت. اهتلا .ق تنا و نييسيوك —

مامت —

اهربخت امئاد و ةبرقملا مير ةقيدص يه و انيچور }

اهرمع نم رشع ةعباسلا يف ةاتف يه ،و اهرارسأ عيمجب

اهينيع ،و ءاضيبلا اهترشب ،و اهتيبذاج و اهتقاشرب زيمتت و

{ ةيبذاج مجاالو اهنديزي نيتلسعلا

يوأ يناشحو هيإ ةلماع ورور اي كيزأ —

يوأ يناشح و يتنك نامك يتنا و مامت —انأ

أدبل مهلوصف ىلإ نوهجتي الب طلا وأدب سرجلا قد

. يساردلا مويلا

: ىرخأ ةرم لزنملل دوعن

دعوم برتقا دقف ةعماجلا ىلإ باهذلل دعتست انچ تأدب

اهباهذب هربختل اهدلا و تفتاه اهئاهتنا دعبو اهتارضاحم

. ةعماجلا ىلإ
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؟ كيزأ اباب اي ولا —

ةجاح يف ريخ يتبيبح اي مامت انأ —

ةحيار ةلزان ينإ كلوقب تنك سب انأ ادبأ —ال

ةعماجلا

كسفن نم بكلا يدخ يتبيبح اي يشام —

سالم اباب اي رضاح —

. يتبيبح —سالماي

تبهذ و اهتبيقح تذخأ اهتملا كم نم تهتنا نأ دعب

ابهذيف اهعم اهذخأتل ىدن اهتقيدص لزنم دنع تفقو و

. ةعماجلا ىلإ اعم

رشع ةعساتلا يف يه و ةبرقملا انچ ةقيدص يه ىدن }

دوس األ اهرعش و ةيحمقلا اهترشبب زيمتت يه و اهرمع نم

دحاو قيقش ،واهل اهرهظ لفسأ ىلإ لصي ليوطلا

{ نزام ىعدي

ىقب يلزنت ام يتنب اي نيف يتنا ىدن اي —ولا
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كدنع ينيق وتال ةقيقد وهأ ةلزان رضاح ... رضاح —

يصلخا بط —

ىدن تلزن ةليلق ةرتف دعب و

" ةعفترم توص ةربنب اهتلا .”ق ريخأت هد لك يتنب اي —هيإ

شم و يشمه ةدك دعب انأ ةدك انارخأم لوطلع تنا

. يكانتسه

الين جعتسم و ةدك ةلجعتسم لوطلع يللا تنا —

نيدعب و ريطه ةعماجلا يه ينعي ةمهاف شم انأ يكعم

ينيبست وال ينع ينغتست شيردقتم يتنا ال صأ

و ةرضاحملا نع رخأتنه ةدك ناشع انيب يال بط —انچ:

يداع كبيسأ و يشما نكمم انأ يد ةريبكلا كتقث يلطب

ينعي

ييييييىشام ةدك ىقب —

ءانثأ اريثك نارواحتت اتذخأ نا دعب ةعماجلا ىلإ اتلصو

ءاقدص األ نيب ةيحتلا لدابت أدب اتلصو امدنع ،و امهقيرط

بحت يهف ، عيمجلا تيح نأ دعب انچ تفرصنا نكل و
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اهتكحض و اهمد ةفخب اهزيمت نم مغرلا ىلع ءودهلا

سولجلا لضفت ام ًامئاد اهنأ إال ةباذجلا ةباذجلا ةقيقرلا

تاقادصلا بحت ال يهف تاعمجتلا نع دعتبت و اهدرفمب

و ابيرقت ةديحولا اهتقيدص يه ربتعت ىدن ،و ةريثكلا

برتقت نأ بحت ال تناك يهف اهتدارإ بال ناك اذه ىتح

ال تناك ، اريثك اهنم ابيرق دحأ لعجت نأ ،وأ دحأ نم

بحت نأ ديرت ،ال اهيدل مهم حبصي و دحأب قلعتت نأ ديرت

قلعتلا ىشخت تناك ، بحلا ىشخت تناك ، دحأ اهبحي وأ

اريثك قارفلا نم فاخت تناك ألاهن اهل مهم حبصي و دحأب

ألاهن اهتخأ نم رثكأ ريبك لكشب اهيلع رثأ اهمأ تومف

اهمأ توم دنع ةريبك تناك وألاهن اهنم ادج ةبيرق تناك

تدقف ، نانحلا تدقف اهنأ ًاديج تملع و تكردأ دقف

يهف لباقم نودب و دودح بال بحلا تدقف ، مامته اال

همرتحت و نونح بأ اهابأ نا ملعت يه معن ، اهمأ تدقف

رغص مغرب اهتدلا و توم دعب نم جاوزلا ضفر ألهن اريثك

ةناكم ةدحاول يطعي وأالهدوال ةياعرل غرفتي يكل هنس

ًادحأ ىري ال امئاد وهف هبحت و ةميظع تناك امهم مهمأ

نكل ، بحلا ءافو وه ةداس اي اذه ،و هتجوز نم مظعأ

ملف نانح و بح نم األب ىطعأ امهم هنأ اديج ملعت يه

دعب ًاريثك تناع و تملأت األم، نانح نع ال يدب كلذ نكي
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اهسفن لزعت نأ تررقف ، اريثك اهدقتفت تناك اهتدلا و توم

،ال اهبلق قلغت ،نأ ًازيزع حبصي نأ نكمملا نم نم لك نع

ألي اهبلق يطعت وال قلعتت ،ال دحأ اهبحي وال بحت

ًامئاد تناكف ، ىرخأ ةرم حرجنت ال يك ناك امهم صخش

نم رثكأ ال ةيحطس تاق عال اهتاق عال لعجت نأ لواحت

ىدن تلواحف ىدن عم فلتخا عوضوملا اذه نكل و كلذ

ةقيدصلا اهارت تناك ألاهن انچ نم برتقت نأ ًاريثك

هبشت يهف اهتءارب و اهتيصخش بحت تناك اهل ةيلا ثملا

لب اهضفرت اذامل ملعت ال تناك دقف مهتءارب يف األفطلا

يف اهسفنب درفنت نا ديرت اذامل ، تاقادصلا عيمج ضفرت

و اهل ثدح امب تفرع ىتح ًاريثك اهعم تلواحف ، اهملا ع

نادقف وه ئيش بعصأ نأ ملعت يهف ًاريثك اهعم تفطاعت

ال اهنأب ىدن اهتدعو و مهتقادص تأدب انه نم األمو

. ًادبأ اهكرتت

اناعم يدعقت يجيت ام هيل كدحول ةدعاق تنأ —

مهاعم يتنا كيلخ ةحاترم ةدك انأ شلعم —أل

ةلشلا ةيقب عم سلجت اهتقيدص تناك و اهدرفمب تسلج

. ةرضاحملا عامسل اوبهذ و ةرضاحملا دعوم ىتأ ىتح
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...........................................................................
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ثلا ثلا لصفلا

: يساردلا مويلا ءاهتنا دعب

شرخأتم ناشع ىقب يشمه انأ انيچور —

كسفن نم بكلا يدخ بيط —

؟ يازا يحورته يتنا —

يندخاي يدعياه مزاح —

ةفياخ انأ يتنب هداي داولا يفرعتب ةسل يتنا —

يكيلع

نم بيلا دخآ فرعب انأ ايلع شيفاختم —أل

هدح دنع دحاو لك فقوأ و سيوك يسفن

يد كتعاتب ةقثلا ريغ ينقلا ق شم ىقب انأ وه ام —

ال صأ ووه سيوك سانلا يفرعت كنإ ةمهاف يتنا ،

كحضيب يللا هد غرافلا كلاالم ةيوشب يكيلع كحضيب

كريغ ةينات هدحاو يأ ىلع هيب

شكحضيبام و يريغ شفرعيبم مزاح مير... —
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كلوقأه شم ةجاح ىلع كلتلوق ينا ةناطلغ وانأ ايلع

ال صأ ينات ةجاح ىلع

كحصنأ تلوق سب انأ كتحارب —خالصخالص

سالم رتكأ شم

سالم كسفنل كتحيصن يلخ —أل

: ةعماجلا يف

يف ناريست ىدن انچو تبهذ ةرضاحملا ءاهتنا دعب

امهلزانم ىلإ نيتدئاع عراشلا

دحو ىلع يفرعتت ةزياع شم انچ اي ودرب —

؟ بيط اناعم يدعقت شيجتبم ،هيل كدحول يدعقتب هسل

يتنا هد عوضوملا يف يملكتتب ودرب هسل يتنا —

شيتقهزم

يرضتب كفوشب ألين قهزه شم و شتقهزم —ال

ةساح شم و كسفن

هيإ يف يسفن رضب —
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ادك يتنا ىقبي ةديحو يشيعت كنإ يررقت امل —

؟؟ كسفن يرضتب شم

شيعي دحاو ولك ةدك ةحاترم —ألانأ

هحيرت يللا ةقيرطلا ب

شم ودرب انأ سب كتحارب يتس اي يشام —

اهسفن رضتب يتبحص ةفياش وانأ تكساه

انلصو ناشع ىقب يال بط —

يردب ةسل ةيوش اياعم يعلطت يجيت ام —

مير و اباب ام لبق األلك لمعأ قحلأ ناشع —أل

اوعجري

كسفن نم بكلا يدخ سالم يشام —

سالم رضاح —

. ماعطلا دادعإ يف تأدب و لزنملا انچ تلصو

: ةكرشلا يف

... دمحأ و يلع نيب راوح



19

ةجاح نيزياع يشام انأ ىقب —سالم

؟ ةدراهنلا يردب يشام ينعي —

عماألوالد ىدغتأ ناشع —ها

مهيب حرفت و كلموهلخي انبر يديس اي يشام —

وانأ ايلع يوأ ترتك مهتايلوئسم ألن بر اي نيمآ —

تربك

مهيل كيلخي و كيوقي انبر ةدك شلوقتم —أل

...يالسالم يريغ شمهلم لود بر اي نيمآ —

يلوتم اي يوأ ايلع بعصيب هد يلع —سالم...

هد هنس يف يوأ ةبعص ةيلوئسم لمحتم

انيوقي و هيوقي انبر —

: لزنملا يف

و ةدئاملا ىلع هتعضو و ماعطلا ريضحت نم انچ تهتنا

كلذ دعب األب لصو ، اهسب مال ريغتل اهتفرغ ىلإ تبهذ

. لزملا ىلإ
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يتنب اي يتيج يتنا اااانچ اي انچ —

يموده ريغب و تيج اباب اي ةويأ —

؟؟ كتخأ و بيط —

لوصو ىلع اهيق —تال

... جاعزإب بابلا سرج قد امهثيدح ءانثأ و

حتفأ حوره انأ مير اهيقلت يد اباب اي وهأ —

( عفترم توصب مير اهتلا (ق تيبلا لهأ ىلع ريخلا ءاسم —

رونلا ءاسم —

ةشود يلطبته شم مير اي ودرب —

كحضلا و رازهلا ايندلا يف ةجاح ىلحأ يد اباب —اي

ناشع ةعرسب كموده يريغ يتخي يال بط —

انچ) اهتلا (ق دربيه األلك

داتعم وه امك عوبس ،ورماأل ءادغلا لوانت نم اوهتنا

ىلإ انچ و اهتسردم ىلإ مير و هلمع ىلإ بهذي األب

اهتيلك
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...........................................................................

عبارلا لصفلا

و يساردلا عوبس األ مايأ رخآ سيمخلا موي ءاج

و اهتسردم ىلإ مير تبهذ ، ةلطع موي هيلي

نوشقانتي اوذخأ و اهتليمز انيچور عم تلباقت

. مهتلطع نوضقي فيك

؟! نيف حورن هركب هيإ لمعناه —اه

يتنا سب نيف يحورت ةزياع يتنا يفوش —

شم اباب ناشع تيبلا نم بيرق ناكم المز ةفراع

ديعب ناكم ىلع قفاويب

امنيس حورن كيأر هيإ يشام —

شم اباب ةفراع يتنا ام هيإ امنيس —أل

يدانلا حورن يلا ،عت امنيسلا ىلع قفاويب

مزاحل لوقه يشام —خالص



22

والد شبحبام انأ ةفراع يتنا ام انيچور —

قعزيه فرع اباب وول اناعم اوجرخي

خالص مومعلا ىلع انأو اياعم ياج وه —

يكاباب و شوهملكتام يقبت هيب ةوعد شيكلم

ايندلا شيمزأت ام فرعيه شم

•••••••••••••••

هيإ ةلماع انچ اي كيزأ —ولا

؟ يتنا و هلل دمحلا مامت —انأ

يمالد ديع ىلع كمزعاب تنك انأ مامت —انأ

شيرخأتت ام اندنع تيبلا يف هركب نزام ايوخأ

و همسإب ةيلديص هيدل و يلديص وه نزام }

و اهنم برقتلا لواحي ًامئاد و انچب ادج بجعم

وال ساس نماأل طابتر اال ةركف ةضفار يه نكل
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{ خأ نم رثكأ هربتعت

انأ سب يتبيبح اي بيط ووه ةنس لك —

مير ىنتسا المز ناشع يردب يجأ فرعاه شم

ناشع لزنأ ةدك دعب و هرباأللو نم يجيت امل

هدحول اباب شبيسام

شيرخأتتام سب يشام —خالص

مير انچو نم لك قافتا دعب سيمخلا موي ىهتنا

نلعتل سمشلا تقرشأ ، امهيتلطع نايضقي فيك

مير تجرخ ، ديدج حابص و ديدج موي ةيادب نع

اهتخأ و اهدلا عمو راطف اإل تلوانت نأ دعب

انيچور ناشع ىقب ةلزان انأ اباب —

تحت يناينتسم

شيرخأتتام سب يشام —

رضاح —
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••••••••••••••

رخأتنه يتنب اي هيإ —

يازإ حورناه انحإ سب تيج وهأ —

ةيبرعلا يف مزاح عم حورناه —

شعفنيم ًاعبط أل هيإ —

نيدعب و يد كدقع يلطب يتنب —يالاي

يكاعم انأ كدحول هاعم ةبكار شم تنا

: يدانلا مزاح و انيچور و مير لصو نأ دعب

ةيبرعلا نكرأ ام بلا ىلع ىقب وتنا اولزنا —

يشام —

لوجتلا يف اتأدب و ةيبرعلا نم انيچور و مير لزن

. يدانلا يف

يوأ رخأتا مزاح —
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نيم سب هيج ههأ ......... يج هنامز —

؟؟ هد هاعم يللا

ةفراع شم —

شوتدعأ ام هسل وتنا ةعامج اي هيإ —

شم هدو لك هيإ كنينتسم —انك

هيإ وال انفرعت

و يباحصأ زعأ نم يتس اي ىقب هد —هأ

و وهوقلا هقبس همسا قطني نأ لبق و همسا

برغتسا ، ردان يمسا ، ردان ، مير ىلإ رظني وه

هثيدح لمكأ هنكل و هبحاص هلعف امب اريثك مزاح

اهتبحاص مير ويد انيچور ىقبت ويد

ردان ذاتسأ —هأالاي

و مير ىلإ رظني ناك و كترضحب —هأال

هتارظن نم رتوتت مير لعج امم اهملكي وه
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. اهسأر تضفخأ و اهيلإ ةبوصملا

مير ةسنأ —هأالاي

هأال هيلإ رظنت نأ نود مير —

دعقن ناشع ةعامج —ياالاي

" ةعفترم توص ةربنب مزاح "قاهلا

نكل و ليحرلل اودعتسا و مهتسلج نم اوهتنا

امم مير نع ردان تارظن عطقنت مل مهتسلج لا وط

هتارظن ةوق نم ةدشب ضفتني اهدسج لعج

اهيلإ ةبصوملا

اي الةم سلا ،عم ةعامج اي الةم سلا —عم

مير

ردان ذاتسأ اي الةم سلا :عم لجخب مير —

يتنا ، باقلأ انيب شيفم انحإ يد ذاتسأ هيإ —

نم مير كلوقأ وانأ ذاتسأ ريغ نم ردان يليلوقت
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؟ انقفتا ةسنأ ريغ

ةملك يأب بواجت نأ نود اهسأر تضفخأ

.................................................................
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سماخلا لصفلا

شرخأتام ناشع ىقب ةلزان انأ اباب —

كسفن نم بكلا يلخ يتنب اي يشام —

. بابلا سرج تقد و ىدن تيب ىلإ انچ تلصو

كيلوقب يلا هد وه يتنب اي هيإ —

يلا "عت عفترم توصب ىدن اهتلا "ق شيرخأتتام

تنا امل ريغ عمشلا يفطي شاضرم نزام يالهد

و نزام اهيلإ عرسأ انچ تلخد امدنع ،و يجيت

اهل ةقشاعلا هتارظنب اهقمري وه

تلوق انا هد ريخأت هد لك انچ اي هيا —

نيزياع انلك هدك، انيلطعت عفني يجيتاه شم كنا

عمشلا يفطن

تنا و ةنس لك ةماع و دجب ةفسأ —انأ

يتلا ةيدهلا هتطعأ ةنس،و نويلم لا بقعو بيط
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هل اهترضحأ

و ةيدهلا حتف انچ،و اي يوأ اركش —

لمحت ةضفلا نم ةريغص ةيلا ديم نع ةرابع تناك

يد يفرعت ئاقال، عباتو ، همسا نم فرح لوأ

اهنا ةيافك يتايح يف يلتج ةيده ىلغأ و ىلحأ

ألاهن اريثك ةيدهلا ةذه بحأ وه لعفلا ،وب كنم

هنع ضرت مل يتلا ةدينعلا هتبيبح نم تناك

و هتارظن نم جخال اهسأر ضفخت يه انچو —

و راوحلا رييغت يف تأدب ،و يوأ اركش كالهم:

عمشلا يفطن يال شم ، قتلا

—يال

ىدن تناك و عمشلا ءافطا نم اوهتنا نأ دعب و

يف سلجت انچ تجرخ ، فويضلا عم ةلوغشم

لخدف تاعمجتلا بحت ال يهف اهدرفمب ةذفانلا

. اهدرفمب سلجت اهآر امدنع نزام اهيلإ
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؟ هيل كدحول ةدعاق —مكلا

ناكملا و ءودهلا بحاب سب شيفم —أل

التهد فحلا وج يف شيلا م حوتفملا

؟ كقياضأ وال يكاعم دعقأ نكمم انأ بيط —

سب ةجاح وال ةقياضم شيفم ًاعبط —أل

كفويض نع كلطعا ةزياع شم

الت فحلا وج يف شيلا م كيز انأ ادبأ —أل

يوأ انيب ةهباشتم تاجاح يف انحا ن حضاو هد

يف وال اهلك يد ةلفحلا يف دح شيفم ةماع و

. كنم مهأ اهلك يد ايندلا

نيتماص اولظ ئشب درت ومل اهسأر تأطأط

. تمصلا اذه وه ىهنأ ىتح قئاقدل

و يتنا انأو هركب جرخن ول كيأر هيأ —
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ىدن

ةزياع ةريتك تاجاح ايارو شلعم —أل

اهلمعأ

ةزياع شم وال ةريتك تاجاح يكارو —

؟؟ اياعم يجرخت

ايارو سب اعبط :أل لجخ يف هتباجأ —انچ

تاجاح

ام لبق هيا تينمتا شينتلأسم ينعي —

؟ عمشلا يفطأ

شيفم ضورفملا نإ هفرعأ انأ يللا سب ًادبأ —أل

دصقت تناك ،و هتينمتا تنا يللا ب فرعي دح

. ثيدحلا اذه نع فقوتي يكل هجارحا

هيا تينمتا انأ ةفراع يتنا سب —
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موقه انأ كنذا نع —

. اهفقوأ و اهدي نم اهكسمأ

ىتح ينم يبرهتب لوط ىلع هيل يتنا —

كملكأ ةصرف ينيدتب شم

ينزفتستب لوط ىلع يللا تنا —

ايف كبجاع شم يللا هيا فرعأ نكمم —

كضفراب شم ينا ةدك لبق كلتلوق —

شم ،انأ اهسفن ةركفلا ةضفار انأ يصخش لكشب

يرمع لوط دحو بحأ والانأ ينبحي دح ةزواع

و ةدك نم رتكأ شم و يتبحص وخأ كربتعاب

ةيصخش ةيرح يد دقتعأ

كلوقا زياع سب كتحارب يشام —خالص

و دوجوم انأف تقو يأ يف كيأر يتريغ ول كنا

ادج حرفه
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يشمأ المز ترخأتا انأ كنذا نع —

؟؟ كلصوأ يبحت —

اركش —ال

كحير يلا يشام —

و بيط تنا و ةنس سالمولك يشام —

ةباح انأ سب نمكاليم قياضتت كازياع شم

نماأللو كاعم ةحيرص نوكأ

ىقب يلا عت كنم لعزأ ليحتسم —ألانأ

شيرخأتتم ناشع ىدن ىلع يملس

...............................................................
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سداسلا لصفلا

يف ، بيرغلا لجرلا اذه يف ةدراش مير تناك

دقف تقولا لا وط اهيلإ ةبوصملا ةبيرغلا هتارظن

يأب قطني نأ نود تقولا لا وط اهيلإ رظني ناك

ىنعم وام اهنم ديري اذام ركفت تناك ، ةملك

اهتخأ توص اهدورش نم اهجرخأ اهيلإ هتارظن

انچ

يلا وهيا هيإ يف ةناحرس يتنب اي هيإ —

تقولد دحل يكيحصم

يلا هيإ يتنا وهأ، مانه تنك شيفم —أل

؟ ةدك كرخأ

يتنا ، رخأتم تحور يلصأ انأ شيفم —أل

؟ اوتيشعتا اباب و

هلل دمحلا —ها
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؟ ةسل وال مان اباب وه —

يردب نم مان —ها

عوضوملا سفن يف كملك وضرب نزام وه —

—ها

هيتلز تنا هد لجارلا يمحرا يتنب —اي

هسفن شبعتيام نماأللو هل تلوق —انأ

ممصم يللا وه اياعم

وهم بعت يواغ هيل ممصم وه ينعي —

كبحيب ناشع

يللا هيإ ال صأ يتنا هيإ عاتب و هيإ بح —

. هيلع ةريغص ةسل يتنا كبالمهد كفرع

هتارظن و بيرغلا لجرلا اذه مير تركذت اهتقو

اهتبحأ اضيا نكل اهتفوخ يتلا



36

؟ نيف يتحور يتنب اي هيإ —

ريخ ىلع يحبصت ةجاح —ألوال

ريخلا لهأ نم تنا —و

مير تبهذ ديدج عوبسأ وأدب ةلطعلا مايأ تهتنا

هلمع ىلإ واالب اهتيلك ىلإ انچ و اهتسردم ىلإ

ةيحتلا نوقلي اوأدب و ةيلكلا انچ و ىدن لصو

هترايس نم لجر لزن ةأجف نكل و مزالمهئ ىلع

وهف تايتفلا مظعم هلوح تعمجت و ةظهابلا

لئاوأ يف يواقرشلا دومحم مدآ ىعدي باش

حتاف ينب رعشو ناوارضخ نانيع هل تانيرشعلا

سفن ةيحل و ءاضيب ةرشب و ريرحلا لثم معان

نم ريثك بذجي وهف هلا مج نم داز امم رعشلا نول

تايتفلا عمجت بحي ،وهف مهابتنا دشي و تايتفلا

،ووه تاياتفلا عم ةريثك تاق ،وهلعال هلوح

ةمحر هبلق يف دجوي وال ربكتم و رورغم صخش

هفايخف كلذ يف ةعتم دجي ريغلا ىذأب دعسي وهف
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هبو بجعت تايتفلا مظعم نكل سانلا عيمج

ةلئاع نم اضيأ ،ووه ههابتنا تفل امئاد نولواحي

هدلا وو اهمسا و اهتعمس واهل ةروهشم و ةينغ

ةريثك عورف واهل ريدصت و داريتسا ةكرش هل

يف يڤال يف نكسي ملا علا ءاحنأ عيمج يف

. ربوتكا نم سداسلا

مهلك سانلا هدوهيل نيم وه هيإ يف —

" بارغتساب انچ اهتلا ؟؟"ق هيلا وح تملتا

نم مدآ همسا هد شوهيفرعتم ةلوقعم : ىدن —

باش و اهتعمس و اهمسا اهيل و يوأ ةروهشم ةليع

و هنم سب ةدحاو ةملك اونمتيب و تنب لك هانمتت

و ررررمق هههيييا مجلا كلوقأ ةزياع شم انأ

ىقب كنذا نع ، ةعفدلا يف اناعم هنإ ةجاح ىلحأ

اياعم يجيت هيلع ملسأ حوره

يتنا يحور اعبط —أل
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انچ تقبت و ةلشلا و تايتفلا ةيقب عم ىدن تبهذ

نيذلا تايتفلا عيمج ىلإ و هيلإ ترظنف اهدرفمب

امدنع اهيلإ وه رظن ، ديدش راقتحاب هلوح نم

ىأر تايتفلا ةيقب عم تأت ومل اهدرفمب فقت اهآر

تأت مل اذاملف بيرغ ءيش ، فلتخم ءيش اهيف

ال وطم اهيلإ رظني ذخأ ، رثكأ هبذجتل امبر ،؟ هيلإ

اهيلإ رظني هتأر امدنع اهنكل و ةدشب اهصحفتي

تتفتلا امدنع ةأجف و اهرهظ هتطعأ و تتفتلا

هجوتت هتارظن و اهيلإ مداق هتأر ىرخأ ةرم هيلإ

نأ تلواح نكل و اريثك اهنم تفاخف ةدشب اهيلإ

لحرتل تدعتسا امامت هتلهاجت و ةوقلا ب رهاظتت

اهيلع ىدان هنكل همامأ نم

تحمس ول ةيناث ةسنأ —

ةجاح يف ريخ —

مدأ يمسا انأ فرعتن زياع تنك ادبأ —أل

كترضح و يواقرشلا دومحم
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فرعتن ةزياع شم انأ مكلا كترضح —و

همامأ نم تفرصنا و

.................................................................
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عباسلا لصفلا

ضفرت نأ اهل فيك اهفرصت نم اشهدنم مدآ فقو

وهف وه، ، بهذت و هكرتت و هيلع فرعتت نأ

ةراشإ ، ةدحاو ةملك هنم تنب يأ ىنمتت يذلا

اهل دعوت هيلع فرعتت نأ ضفرت هنم،يه ةدحاو

مل ةاتفلا اهتيأ كرورغ مطحأ فوس ، هسفن يف

انأ ينضفرت هلك ملا علا يف ةدحاو تنب دجوت

. نيمدنت فوس كدعأ

و ىدن انچو مهيفامب ةرضاحملا ىلإ ًاعيمج اوبهذ

اهنإ فرعف ةرضاحملا يف مهعم اهآرف اضيأ مدآ

ةرضاحملا لا وط ةدشب اهبقاري ذخأ مهتعفد نم

. ةبرقملا ىدن ةبحاص اهنإ رعشتساف

نم اعم ىدن انچو تجرخ ةرضاحملا ءاهتنا دعب

مهنم تنذأتساف مدآ مهفقوا نكل و ةرضاحملا

. اهدرفمب تبهذ و مهتكرت انچو
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مكنذا نع —

هيإ يف مدآ اي ريخ —

هيا اهمسا يد يكاعم تناك يللا تنبلا وه —

ةجاح يف هيل انچ اهمسا —

يكاعم بط شيفم ادبأ أل ولح انچ —

اهنوفيلت مقر

ردقاه شم ةفسأ انأ سب هأ ةحارصب —

اهنذا ريغ نم كلوهيدأ

يللا يتنا نإ اهل لوقاه شم شيفاختام —أل

يلوهيتدإ

هاعم شدحام ألن فرعتاه ديكأ يه —أل

يريغ اهنوفيلت مقر

يوأ اهنم ةبيرق يتنا نإ حضاو —
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. ابيرقت ةديحولا اهتبحاص انأ —هأ

ئش لك اهنع فرعيل ةصرفلا هذه مدآ زهتنا

و ةجاح ىلع كمزعا ول كيأر هيا بط —

ةيوش ملكتن

اشاب مدأ ةموزع ضفرأ ردقأ انأ وه —

راوحلا هيا وه سب هسفن

؟ انيب يال ةجاح شيفم ًادبأ —أل

انأ ناشع هركب اهيلخ ةدراهنلا شم —أل

انچ عم حوراب

اهليلوقت بالش سب انقفتا يشام —خالص

اذه نم هعنمي ناك هرورغ ،ألن اهيلع تلأس ينا

هيلإ بهذت يذلا يواقرشلا دومحم مدآ فيكف

اهنع لأسي و بهذي يذلا وه تايتفلا لك
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يلوقته شم ودرب سب يشام —خالص

هيا يف

وانأ يوأ اهسفن ةفياش يه سب شيفم —أل

ايلع هسفن فوشي شدحام

ةلفأم يه سب يوأ ةبيط يد صلا —ألخ

يوأ ةبعص اهفورظ و ةيوش

انأ ناشع هيا اهرخأ فوشاه ةماع —انأ

تقولد سالم ىقب أليال يلوقي شدحام

—سالم

. اهرظتنت تناك يتلا انچ ىلإ ىدن تبهذ

حورن ناشع انچ —يالاي

ةدحاو يف نإ يتركتفا ًاريخأ يتنا —ألوه

و يشماه تنك انأ هد لك هيا يلمعتب يكاينتسم
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كبيسأ

يللا وه ام هيل يتشفأ —خالص...خالص

هبيسأ و يشمأ ينعي هيا لمعا ملكتيب ناك

اوتنك شيتلقم ودرب انأو ينيبيست —أل

هيا يف اوملكتتب

ةيوش ينم زياع ناك ةجاح —وال

هاصقان تارضاحم

نإ ينيعنقت ةزياع تنا ينعي —ألوهللا

سب كتحارب ةماع ال صأ ركاذيب هد يز دحاو

. شرخأتنم ناشع ويال كسفن نم بكلا يدخ

.................................................................
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نماثلا لصفلا

جورخ دعوم ناك ثيدحلا اذه نم ةعاس دعب

نم اعم انيچور و مير تجرخ مير، ةسردم

ردان هقيدص هعم و نزامب ائجافت امهنكل ةسردملا

" ميرل انيچور اهتلا "ق نزام عم يج نيم يصب —

هبحاص ردان هد شم —ها

هيا نيلماع اوكيزا : ردان و نزام —

نيسيوك هللا دمحلا —

اهظح فال تمصلا تمزتلا مير نكل تدر انيچور

. ردان

هيل يدرتب شم مير اي هيإ —

. يشمأ والمز ترخأتا سب ًادبأ —أل

انيچور مهثيدح تعطق
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ردان اي انه كباج يللا هيإ تنا سب —

وقيلا مزاح عم تنك انأ سب شيفم —أل

. اوكفشا ناشع هاعم يجآ تلقف اوكليج هنا

تعرسأف مير ىلإ رظني ووه كلذ لوقي ناك

. هتاملك و هتارظن نع دعتبتل ليحرلل مير

ناشع يشماه انأ اوكنذإ نع بيط —

ترخأتا

انأ ناشع يكاعم يجاه انأ بيط —

ول ةدك دعب انأ لمكأ و كلصوه ترخأتا نامك

ًاعبط كقياضي شنكام

كسفن بعتت يعاد شيفم —أل

ةجاح وال بعت —ألوال

دعب يازإ حورتاه تنا بط : مزاح هلأس نكل —
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؟ ةيبرع كاعم شم تنا و هدك

يسكات دخآ ىقباه —

هرمع هد يازإ سكات دخاي ةدشب مزاح هبرغتسا

؟؟ هيا يف وه اهلمعام

. ةعامج اي ىقب اوكنذإ نع بط —

قيرطلا لا وط ناثدحتي ذخأ و مير و ردان بهذ

ردان ،هآر اهلزنم ىلإ ال صو ىتح نايشمتي ومه

ةقبط نم ودبت يهف ، طيسب لزنم هدجوف

. ةطسوتم

اياعم كتبعت ًادج اركش —

نكمم وه سب ةجاح وال بعت —ألوال

بلط كنم بلطا

اعبط —ها

كقياضه شم ول كنوفيلت مقر دخآ نكمم —
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. يكيلع نمطأ ناشع

. بلطلا نم ىوقأ اهتمدص ةملك

،" اهرس يف مير اهتلا "ق يكيلع نمطأ —

ةلوهسلا ىهتنمب اهمقر هتطعأ ركفت نأ نودب و

تدعص ، تلحر مث همقر نع هلأست مل اهنأ ىتح

ىلع اهنورظتني اهابأ و اهتخأ تدجوف اهلزنم ىلإ

. ءادغلا

انچ" اهتلا "ق يوأ نيناعج انحا ناشع مير —يالاي

ةرداق شم انأ اوتنا اولك —أل

؟؟ يتنب اي هيل —االب:

امل مانأ ةزياع و ةنابعت سب اباب اي شيفم —

. لكآ ىقباه ىحصأ

اهريرس ىلع تلقتسا و اهتفرغ تلخد و مهتكرت

،و ميسو ، فيرظ باش وهف هيف ركفت تذخأ و
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اًمئاد يه ، اهسفن برغتست تناك يهف ، مرتحم

عالةق ضفرت تناك ىتح تاقادصلا هذه ضفرت

اآلن اذامل األن، اذامل نكل ،و مزاحب انيچور

أطخ هتلعفام نأ ًاديج ملعت يه و اهأدبم فلا خت

هتطعأ امدنع و امهدرفمب هعم تراس امدنع ًاريبك

لك تلعف اذامل ملعت نكت مل اهنكل و اهفتاه مقر

تقفاوو تعرست اهنأ ، ىتح ركفت نأ نود اذه

موقي نأ اهنم بلط امدنع هتابلط لك ىلع

مقر اهنم بلط امدنع و اهلزنم ىلإ اهليصوتب

اهفتاه نينر توص اهدورش نم اهجرخأ ، اهفتاه

.................................................................
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عساتلا لصفلا

هيلع درت ومل ًامامت هتلهاجتف هفرعت مل امقر ناك

ةرم نم رثكأ لا اإلصت ةداعإب ماق لصتملا نكل و

. بدرلا تماق ًاريخأ و

؟ نيم —ولا

يتوص يسنت يتقحل —

اذه فرعت يهف هتوص تعمس امدنع تمدص

هنأ ملعت تناك ردان وه،وه هنا اديج توصلا

هنأ ليختت مل اهنكل و اهيلع نئمطيل اهفتاهيس

دق نوكي نأ نكمملا نم له ، ًاعيرس اهب لصتيس

اهدورش نم اهجرخأ ، ةعرسلا هذهب اهيلإ قاتشا

. اهيداني ووه هتوص

نيف يتحور ستنا مير —

وهأ كاعم انأ ًادبأ أل هيإ —
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ايلع يدرتب شم يتنا هيإ اياعم —

تلصتا كنا تبرغتسا انأ ةحارصب سب —أل

يد. ةعرسلا ب

لمكت ومل اعيرس تفقوتف هلوقت امب ملعت نكت مل

. كلذ نم رثكأ ئطخت ال يكل اهثيدح

؟ ينقدصتاه ةجاح ىلع كلتلوق ول انأ وه —

؟ هيل كقدصاه شم —و

تبجعأ ينا كلوقأ ينا يعيبط شم —ألن

ينيتشح و كنإ و اهيف كتفوش ةرم لوأ نم كيب

يد يه ينيقدص سب كبياس هسل ينإ مغرب

. ةقيقحلا

نوكت أال نكمملا نمف ادر، دجت ومل تمدصف

مل اهنكل كلاالمو اذه اهيف عمست ةرم لوأ هذه

هذه هاجت رعاشملا هذه لثمب رعشت نكت
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ةرملا هذه اذامل نكل ،و لبق نم صاخش األ

صخشلا اذه هاجت رعاشملا هذهب رعشت تاذلا ب

فرعت نكت مل اهنأ نم مغرلا ىلع هريغ نع انود

. ردان همسا نأ ىوس هنع

ينات يتحرس يتنا —

هيا كلوقأ ةفراع شم سب ًادبأ أل هيإ —

ردقم انأ ةجاح يلوقت كزياع شم —انأ

سب يناقدصم شم ينوكت نكمم كنإ و كتمدص

ضعب ىلع فرعتن اننا كنم هزياع انأ يلا لك

ينع شيفرعتم تنا ، ةدك ىوس جرخن ينعي

مغرب سب ةجاح كنع شفرعم نامك وانأ ةجاح

. كتيبح ةدك

درلا نع اهناسل زجع ودق مات للشب اهتقو ترعش

ربعت يتلا باجع اال تاملك نأ نكمملا نم ؟ بح ،

ةرم نم رثكأ اهل تليق ةدحاوب دحاو باجعا نع



53

. ةملكلا هذه اهل قتلا ةرم لوأ هذه بح نكل و

؟؟ جرخن نكمم هيا يتلوق —اه

. يشام —

لهس امم هبلط ىلع ًاعيرس تقفاو ريكفت يأ نود

صخش هنا تدقتعا يهف ، ًاريثك قيرطلا هيلع

اهب،و بجعم سيل و اهبحي صخش ، فلتخم

هل ةبسنلا ب ةيلست درجم اهنا ملعت نكت مل يه نكل

. اهكرتي مث ديري ام اهنم ذخأي

و داعيملا ىلع كل لوقأ ىقباه يشام —

،يالسالم يوأ ًاركش ناكملا

—سالم

امدنع تعرست و تأطخا اهنا اديج ملعت تناك

يه و صخش عم جرخت فيكف هبلط ىلع تقفاو

تناك اهنكل ،و مهدرفمب ئش يأ هنع ملعت مل

اهنكل ،و صخشلا اذه هاجت ةبيرغ رعاشمب رعشت
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اذهب فرع اذا ألهن اهدلا ول لوقت اذام ركفت تناك

تلخد اهنا ىتح ركفت تذخأ ، اهلتقي فوس ربخلا

. قيمع تابس يف

ديدج موي ةيادب نع نلعتل سمشلا تقرشأ

همامتها رس مهفت مل يتلا ىدن عم مدآ لباقت

نيبت دق نكل انچ،و نع روم األ هذه لك ةفرعمل

اذإ هنأ ىلع اداتعم نكي مل ألهن اهاذأ يوني هنأ اهل

و مهثيدح نم اوهتنا ، اهيلع لصحي مل اتنب دارأ

فوخلا ب ترعش اهنكل و بهذ و اهنم نذأتسا

امهنأ ًامامت ملعت يهف اهتقيدص ىلع هنم

. نادناعم و ناربكتم

.................................................................
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رشاعلا لصفلا

ردان و مير عالةق نكل داتعم وه امك عوبس رماأل

ةيضاملا نماألماي هقبس امع موي لك ىوقت تناك

لك نافتاهتي اناك ،و اًريثك الن ياقتي احبصأ دقف

علاالةقو كلتب ةديعس تناك ،دقف ًابيرقت موي

ًاديعس ناك اضيأ ،ووه اريثك اهبحي هنأ دقتعت

ةليمج ةيلست هل ةبسنلا ب تناك دقف علاالةق كلتب

تناك و مدآ ةضفار انچ تلا زام نكل ،و ةلهس و

لوقت تناك و نارجاشتي ًامئاد اناك و هدصت امئاد

ضفرت تناك دقف كنم دنعأ انأف دينع تنا اذإف هل

نم هنأ نظي و صخش يأ نم اهيلع ةرطيسلا

يقاب لثم تسيل يهف هلا، مب اهيرتشي نأ نكمملا

و هنم ًاريثك اهيلع فاخت ىدن تناك ،و تايتفلا

و هكرت ةرورضب اهعانقإ لواحتام ًاريثك تناك

. ةدشب و ضفرت تناك اهنكل

ىلإ ابهذ دق انچ األبو ناك و سيمخلا موي ناك
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ثالث دعب مهتدوع ضرتفملا نم ناك امو ناكم

. لزنملا يف اهدحو لظتس مير و تاعاس

ةجاح ةزياع نيلزان انحا مير —األب:

اركش —أل

تالت رخأتناه شم هللا ءاش نإ ةماع —

عجرن و هدك تاعاس

انچ" األبو الةم"قاهلا سلا —يالعم

الةم سلا —عم

تزهتنا و اهتخأ و اهيبأ لوزن ةبقرتم مير تلظ

. ايفتاه ردانب لا باإلصت تماقف ةصرفلا

كيزا مير اي —ولا

هيا كرابخا تنا هلل دمحلا —

ينيتشح و هلل دمحلا —
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كشحوا تقحل انأ —وه

اياعم تنا و ينيشحوتب ال صأ تنا وه —

هد ولحلا داكالكم شم —ألانا

انأ هد ةجاح شيتفوشم ةسل تنا —هد

يوأ كبجعاه

ههههههه —

هدراهنلا يتلصتا هيل تنا يليلوق سب —

موي لك نع يردب

و اباب تيبلا يف يدحول ةدعقا انأ ناشع —

. تقولد نيعجار شم راوشم اوحار يتخأ

امبر هل ةديج ةصرف اهنإف امقهتلا يف ركفي أدب

لح ىلإ لصوت اريخأ ،و ىرخأ ةرم ضوعت ال

. مير توص هدورش نم هجرخأ ديج
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نيف تحور تنا —

. ةحارصب سب وهأ يكاعم —انا

لمكي ومل تمص مث

هيا لوقت زواع تنا هيا ةحارصب —

ةجاح ىلع كلوقأ زياع تنك ةحارصب —

طلغ ينيمهفت فياخ سب

مكلا تنا هيا ةجاح —

زياع تنك و نابعت انأ مير اي ةحارصب —

يلا ةديحولا تنا ناشع يكاعم ملكتأ و كفوشأ

يوان تنك ىتح ينيحيرتب و كلضفضفا فرعب

كنإ يتلوق تنا امل سب جرخن انحا نإ كل لوقأ

يلزنت يفرعته شم كنإ تفرع كدحول تيبلا يف

ول يتح هيأر يدخت تيبلا يف دح شيفم ناشع

سب ليللا ب يلزنت كنإ قفاويه شم كاباب يتملك

ينعي نكمم ولف يبنج كجاتحم و نابعت دجب انا
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تأدتبا اهنأك و يه تلمكف ىرخأ ةرم تمص مث

. هضرغ مهفت نأ

؟؟ هيا نكمم —

و كاباب ام لبق و تيبلا كليجا نكمم —

يشماه انأ اوعجري كتخا

ىلع يل لوقت نكمم تنا ليحتسم ًاعبط —أل

. نوفيلتلا يف هزياع تنا يللا

يف عرابلا هليثمت و اهيلع ديدشلا هحاحلا دعب

ضضم ىلع تقفاو اهتآرم و اهيلإ جايتح اال

هوج لخدته شم سب ردان اي يشام —

. تيبلا

اهيأر ريغت ال يكل اتقؤم اهبلط ىلع اهقفاو

نوكه ةكسلا ةفاسم يتبيبح اي يشام —
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. كدنع

عقوأ وهف هراصتنا ىلع مستبم ووه اهعم قلغا

و اهتسارتفا تقو نآ ودق هتكبش يف هتسيرف

مير لزنم سرج قد ةريصق ةرتف دعب ،و اهماهتلا

رعشت يه و بابلا هل تحتف وه، هنإ ملعت يهف

. فوخلا و قلقلا نم ضعبب

هيا هيف ردان —اهاي

وانأ اهيب ينيلباقت ةلباقم يد مير اي هدك —

نم هدك يوأ ةقياضتم يتنا ول ةماع ، كلجاتحم

. يشماه انايدوجو

نم هجورخ و اهنع ليحرلا ب هليثمت اهل رهظأ مث

. لحري هكرتت نل اهنأ ًاديج ملعي ناك ألهن تيبلا

سب انأ شدصقم انأ ردان اي ىنتسا —أل

رتكأ شم كفوشي دح ةفياخ
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اد تيبلا شلخدم ينا يتلوق يلا يتنا وهم —

ناريجلا نم دح نكمم ،هدك طلغ عدك نإ هانعم

نكمم و اياعم يملكتت ةفقاو يتنا و كفوشي

ح نإ لمحتسا شردقام وانأ كتريس يف اوبيجي

. ةملك صن كتريس يف بيجي

ردان اي دجب —

لخدأ ول كيأر هيا يتبيبح اي اعبط —

نسحأ

. يشما و ةعرسب سب يشام —

لزنم هنإ ىري ووه ةرم أللو لزنملا ردان لخد

مث لزنملا ناكرأ عيمج يف لوجتي ذخأ طيسب

. مير لأس

ضو نماأل ةضوأ يأ يتبيبح اي يليلوق —

؟ كتعاتب يد
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ةكير األ ىلع اسلج و اهتفرغ ىلع مير هل تراشا

و اهفوخ نم كلذ داز امم اهنم برتقي نا أدب مث

. اهقلق

مكلا ردان —اهاي

. وهأ سيوك امانأ —ميلا

هيف اهارت ةرم لوأ ةبيرغ تارظن اهل هتارظن تناك

يتلا هتارظن نع و هنع دعتبت و فقت يه و مير

. اهتعزفأ

؟ هيل تيج سيوك تنا —وطالام

اهيلع مجهي ووه ردان قاهلا كزياع ناشع تيج

هتسيرف تحبصأ األن يهف هتوق لكب

اهلمح و اهمف ممك هنكل و اهتوص ىلعأب تحاص

لكب هنم االفالت لواحت يه و اهتفرغ ىلإ ةونع

يه لشفلا ب تءاب دق الاهت واحم لك نكل و اهتوق
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ةدشب يكبت و راهنت تأدبف اريثك هنم فعضأ

ىيغصي ال ىمع مصاأل األ لثم ناك هنكل اهمحريل

سيل تقو دعب الاهت،و سوتل وال اهخارص ىلإ

. ةرامعلا ىلإ هتنبا لصاالبو و ليلقب

.................................................................
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رشع يداحلا لصفلا

انرخأتا هدك انحا ناشع علطن انيب —يال

يوأ كتخأ ىلع

ىدن عم دعقأ حوراه انأ اباب اي شلعم —

اهتيب يف ةيوش

يالسالم. شيرخأتتم سب يتنب اي يشام —

ذخأ و ةقشلا باب حتف و هلزنم ىلإ األب دعص

ىلإ بهذف دري دحأ ال نكل و هتنبا ىلع يداني

ةمدصلا ، ةمدصلا تناك انه و بابلا حتف و اهتفرغ

ةفوتكم هتنبا األب دجوف ، ًاعيمج مهترمد يتلا

و قص ال طيرش اهمف ىلع قصلم ،و ناديلا

هسب مال يدتري و دسجلا راع لجر اهراوجب

هأر،و امدنع مدص دق هنكل و ةديدش ةعرسب

نم ليست و ًامامت اهيلع ًايشغم هتنبا تناك
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ةوقب هيلع ترثأ ةديدش ةمدص تناكف ، اهؤامد

ءادترا لجرلا لمكأ ، هيلع ايشغم طقس هنا ىتح

قلغأ و دحأ هاري ال ىتح ًاعيرس بره و هسب مال

انچ تعجر ليلقب سيل تقو دعب . هفلخ بابلا

اطقاس اهابأ تدجو و تيبلا تلخد و لزنملا

ىلع ةاقلم اهتخأ و هيلع ىشغم و ضر األ ىلع

ملعت ومل تمدص ، اهؤامد اهنم ةلئاس و اهريرس

ىلعأب خرصت تأدب ؟؟ راص يذلا ام ثدح اذام

عماسم ىلإ اهخارص لصو ىتح اهتوص

اوذخأ و ةقشلا مامأ ًاعيمج اوعمجت ، اهناريج

كلذ نكل مهل حتفت يكل ةوقب بابلا نوبرضي

يأب ردت مل ًامامت ةراهنم تناك يهف ، ةدئاف نودب

هتنبا األبو اودجوف بابلا اورسكف اهلوح ئش

خرصت انچ يه و ىرخ األ هتنبا و مهيلع ًايشغم

ىفشملا ىلإ مهولقن و فاعس اإل اوبلط ايرتسهب

و تايلمعلا ةفرغ اولخد و ىفشملا ىلإ اولصو
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تايلمعلا ةفرغ نم بيبطلا جرخ تقو دعب

. مهنع هتلأس و هيلإ انچ تعرسأ

هيا نيلماع روتكد :اهاي فئاخ توصب —انچ

تقولد

هيإ؟ مهليبرقت كترضح وه —

ةجاح يف ريخ يتخأ ويد هتنب —انأ

هللا ءاقبلا يتنب اي فسأ —انأ

" ةمدصب انچ اهتلا ؟؟"ق نيم —يف

مهتلا ح تناك نينت اال سب فسأ —انأ

حهتلا تناك واألب تتام تناك تنبلا ، ةرخأتم

. فسأ ،انأ هذقنن شانقحلم ةرخأتم

له ةمدصلا و لوهذلا نم عملا يف يه و اهكرت

ةديحو تحبصأ يه له ،؟ ةقيقح ما ملح وه
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له ،؟؟ األبواألم ةميتي تحبصأ له ،؟ لعفلا ب

تذخأ ةريثك راكفأ ،؟؟ يقيقح األن هشيعت يذلا

تطقس و اهاوق تراهنا ىتح اهنهز يف ددرتت

ىدحإ ىلإ اهولمح ، امامت اهيلع ىشغأ و اضرا

يناعت اهنا ملعف اهصحف يف بيبطلا وأدب فرغلا

يكل ةئدهم ةنقح اهاطعأف داح يبصع رايهنا نم

و طقف دسجلا حيري ءاودلا اذه نكلو ، اهحيرت

ايندلا هذه يف ئش دجوي ال بلقلا حرج نكل

. هحيري

ىلإ ىورأ و دايز و دمحأ و سودرف نم لك بهذ

. ناريجلا نم ثدح امب اوملع ام دعب ىفشملا

خةلا يهف ىرغصلا ةريمس تخأ يه : سودرف

لثم مهربتعت و ًاريثك مهبحت يهو ، مير انچو

ملعت ألاهن مهيلع قفشت يهف امامت وأالاهد

ردصم و مهمأ اودقف مهف مهل ثدح ام ةبوعصب
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اهتخأ ألن مهب متهت تناك و راغص ومه نانحلا

وهف اهجوز دمحأ ،و مهيلع اهيصوت ًامئاد تناك

تكرام ربوس كلتمي و مرتحم و بيط لجر

ىورأف ، امهد وأال دايز و ىورأ و هلزنم نم برقلا ب

سردت و اهرمع نم رشع ةعساتلا يف ةليمج ةاتف

يه و سمش نيع ةعماجب يرشبلا بطلا ةيلك يف

ووه االربك اهيخأ وهف دايز ،امأ ةعماج ىلوأ يف

نورشع و سمخ رمعلا نم فداصي و ميسو باش

انچ بحي ووه باصعأ و خم روتكد ووه ًاماع

عوضوملا اذه اهعم حتف ام هرمع هنكل و اريثك

. اهتبغرل ًامارتحا

.................................................................
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رشع يناثلا لصفلا

يف اولأس و يفشملا ىلإ ًاعيمج اولصو

. مهنع تام ال عتس اال

نيياج هسل نيتلا ح يف ناك يتحمس :ول دمحأ —

هتنب و بأ ةيوش نم

مير؟ تنبلا و يلع همسا —هااألب

اعم" سودرف و دمحأ اهتلا ؟"ق نيف امه حص —ها

ياج يللا رودلا يف —

. ًاركش يشام —

ضعب ادجوف ًاعيرس ابهذ سودرف و دمحأ

نوكبي و تايلمعلا ةفرغ مامأ نيفقاو ناريجلا

. ًاعيرس مهولأس و رظنملا اذه نم اوفاخف

انچ؟ نيف و لصح يللا هيإ ةعامج اي هيإ يف —
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دحأ مهل مثقلا اوثدحتي يلقالومل اوتمص

. ناريجلا

. ةعامج اي مكليح اودش هلل ءاقبلا —

نيتماص اولظ مهنا ىتح اعيمج مهتمدص ةمدص

مث مهل ليق ام باعيتسا نولواحي قئاقد ةدمل

هيا؟ اولوقتب اوتنا تام يلا نيم سودرف —قتلا

سب مكيلع ةريبك ةمدص انإ فراع —انأ

. ةبعص مهتلا ح تناك امه نإ قلا روتكدلا

اهناف هوعمس ام ىلع نوخرصي و نوكبي اوأدب

اعم،نأ هتنبا األبو اودقفي نأ ةريبك ةمدص

دايز عرسا نكل و ةدحاو ةرم اعم نانث اإل اودقفي

نوكي نأ اريثك اهيلع فاخ يذلا انچ ىلع هلأس و

. هوركم اهباصأ دق

؟؟ اهفياش شم انأ هيإ ةلماع يه نيف انچ لا —مأ
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ًاعيرس اوبهذف اهل، ثدح ام راجلا مهيلع صق

. اهصحف يذلا بيبطلا ىلإ

انچ خةلا انأ روتكد اي تحمس —ول

هيا ةلماع يه اوفوتا اهتخأ و اهاباب يلا تنبلا

؟ تقولد

اهتيطعأف داح يبصع رايهنا اهدنع ناك يه —

اهتدخأ يللا ةةمدصلا فس لأل نكل ةئدهم ةنقح

قطنلا يف نادقف اهلتببسف اهيلع يوأ ةيوق تناك

ردقتاه شم يه ينعي روتكد اي هيإ ينعي —

" بيبطلل دايز ؟"قاهلا ملكتت

نسحتت اهتيسفن ام ىلع ةتقؤم حةلا يد —

" سودرف اهتلا "ق اهفوشن لخدن نكمم انحإ بط —

. اهتفرغ ىلع مهل راشأ مث ًاعبط ةويا —

اهودجو و اهتفرغ اولخد و ًاعيرس اهيلإ اوبهذ
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ىلإ رظنت ةنيكتسم ةئداه ، اهريرس ىلع ةمئان

األملو تام وعال اهنازحأ يف ةدراش و فقسلا

تلا زام يتلا ةمدصلا ًاضيأ و عجولا و نزحلا

بحاشلا اههجو ملا عم ىلع ةرهاظ اهيلع ةرثؤم

اهيلع اوفاخ ، ةروصلا هذهب اهاوآر امدنع اوأجافت

مل ملكتت ال ةتماص اهآر يذلا دايز ةصاخ و ًاريثك

. يعولل ةدقاف اهنأك ساس نماأل مهدوجوب رعشت

ايلع. يدر يتبيبح انچ : يكبت يه و سودرف —

تأدب ،و اهتوص ىلع اهدورش نم قوفت تأدب

نم تراهنا اهتآر ام لوأ و ءطبب اهيلإ تفتلت

ةوقب اهتنضتحا و سودرف اهيلإ تعرسأ ، ءاكبلا

نام. اهلاأل ثبتل

يرطاخ ناشع يدهإ يتبيبح اي يدهأ —

، كدحول شم تنا يكاعم انلك انحا

تناك انچ نكل ،و ةئدهم تاملك اهل لوقت تأدب و
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نازح واأل عومدلا ب ناتءولمملا اهينيعب اهيلإ رظنت

يف تناك يهف ، ةملك يأب اهيلع درت نأ نود

نأب ، متيلا ،ب ةدحولا ب هيف رعشت رخأ،عملا عملا

دجوي اهب،ال متهي دحأ دجوي ،ال رسكنا دق اهرهظ

تركذت ئش، لك نم رثكأ اهبحي و اهنع عفادي دحأ

. ةيناثلا ةرملل ئش لك تدقف يهف اهتدلا و ةافو

•••••••••••••

أللج تملأتف ثدح امب انچ ةقيدص ىدن تملع

بتكنا اهتقيدص نأ رعشت يهف ةدشب اهتقيدص

اهتايح لا وط ةدحولا و ةساعتلا و نزحلا اهيلع

اهتقيدصل ثدح امب نزام اهيخأ ىدن تربخأ

اهنأ رثكأ ملأتي هلعج يذلا و اريثك اهلج أل ملأتف

ةلوزعم ًامئاد يهف دحأ نم بارتق اال ضفرت

باهذلا اوررقف ألدح، اهمومه يكشت ال اهدرفمب

فرعت ىدنف اهيلع نانئمط لال ىفشملا يف اهيلإ

اهراوجب نوكت نأ بجي و ةديحولا اهتقيدص اهنا
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األن. ةديحو تحبصأ دقف اهدناستل

.................................................................
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رشع ثلا ثلا لصفلا

اهتقيدصل ثدح امب مير ةبحاص انيچور تملع

كاب فالش

اهتقيدص روضح مدعل ًاريثك انيچور تبرغتسا

ىلع درت مل اهنأ ىتح مايأ ةدعل ةسردملا ىلإ

يه درت مل يتلا انچ اهتخأ تفتاهف االاهت صتا

ىلإ بهذت نأ تررقف اهقلق نم داز امم ىرخ األ

تبهذ امدنع نكل و اهيلع نانئمط لال اهلزنم

لعفلا لهب اهسفن قدصت مل ثدح امب تمدص

و اهعم تناك يتلا اهتقيدص ،له تتام اهتقيدص

ةرم كلذ دعب اهرت مل مايأ ثالةث ذنم اهتآر

اهتقيدص لعفلا لهب ،؟ اهعم ثدحتت ،مل ىرخأ

،و تفوت اماع رشع ةينامث رمعلا نم غلبت يتلا

نم ؟ يلكاشم يكحأس نمل ، اهسفن ثدحت تذخأ

نم ،؟ يرارسأ عيمج ىلع هنمأتسأ و هربخأ يذلا
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نم ،؟ ئطخأ نأ لبق اًمئاد ينهبنيس و يندشريس

ةرم أطخلا رركأ ال يكل ئطخأ امدنع ينبقاعيس

اهلقع ىلع ددرتت تناك ةلئس األ هذه لك ،؟ ىرخأ

تلص و فيك ملعت مل ديدش راودب تسحأ ىتح

. ديدش رايهنا حةلا يف تناك دقف اهلزنم ىلإ

ىرخأ ةرم عقاولل ةدوع

نفادملا يف

،و ىدن ، دايز ، يورأ ، اهجوز ، سودرف تناك

اهتيوقتل و اهنع فيفختلل انچ راوجب ًاعيمج نزام

نكل اهب،و رمت يتلا ةبعصلا فورظلا كلت يف

ثدح امب ملعت نكت مل ألاهن مهعم تأت مل انيچور

و نزحلا نم حةلا تناك ، مويلا إال اهتقيدصل

نكل و نيرضاحلا عيمج ىلع ةدئاس ةمدصلا

يلإ رظنت ضر األ ىلع تسلج يتلا انچ مهأوسأ

،مل كبت ،ومل ثدحتت مل لوهذ لكب نيقودنصلا

يقيقح اذه له ملعت نكت مل يهف ئش يأ لعغت
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نم رثكأ امهحتفت و اهينيع ضمغت تذخأ مأال،

دكأتتل ، ملحت ومل ةقيقح يف اهنأ دكأتتل ةرم

ةديحو تحبصأ لعفلا ب حرال،اهنأ دق لعفلا ب امهنأ

تدقف امك اهتخأ و اهابأ تدقف دق لعفلا ب اهنأ

يأب ثدحتت ال ةتماص تلظف ، لبق نم اهتدلا و

ةرملل مهارت ، مهعدوت اهنأك مهيلإ ةرظان ئش

. اهسفن لأست تناك اهتايح يف ةريخ األ

عفال خالصانأ ينعي ...... ينعي : اهسفن يف —انچ

يدحول تيقب دجب انأ ينعي ، ينات مهفوشاه شم

ليحتسم ، ليحتسم ألأل مهترسخ خالص

دح شيلم انأ نيمل ينوبيسياه بط ، ينوبيسي

و ايب متهياه نيم ينم، بهلا دخايه نيم مهريغ

انه ،؟و هيل ةديح و ينوتبس هيل،هيل ينع عفادي

تكردأ امدنع ةدشب تحاص و ءاكبلا نم تراهنا

ءاكبلا نع فكت ،مل ةقيقح هشيعت يذلا لك نأ
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مهفحي بارتلا و مهيلإ رظنت تذخأ ةدحاو ةظحلل

اهيلع ىشغأ و كلذ نم رثكأ لمحتت ،ال مهيطغي و

مهرذح بيبطلا ألن ًاعيرس ىفشملا ىلإ اهولقنف

اهتلا ألنح يسفن طغض ألي ضرعتلا نم لبق نم

نم اهجورخ اضفار ناك اآلنو كلذب حمست ال

ألرخ مهارتل بهذت نأ ترصأ اهنكل و ىفشملا

. اهتايح يف ةرم

••••••••••••

سيل نكل و ةفرغلا يف اهدرفمب ةسلا ج انچ تناك

نأ ًامئاد ديرت تناك يهف اهنازحأ عم اهدرفمب

ىرت وأ دحأ عمست نأ بحت ال اهنازحأب لزعنت

اهدجوف اهترجح اهيلع بيبطلا لخد ، دحأ

اهيلجر ةعضاو ، ةشمكنم اهريرس ىلع ةسلا ج

كسمت اهيدي ،و اهردص نم برقلا ب نيتنث اال

. اهيلجر نيب اههجو ةنفد و اهيلجرب
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." ضفخنم توصب بيبطلا —انچ"قاهلا

اهينيعب هيلإ رظنت و ديدش ءطبب اهسأر عفرت تأدب

. ءاكبلا ةرثك نم نيتخفتنملا

هيا؟ ةلماع هدراهنلا كيزا انچ —

درت نأ نودب هيلإ رظنت تناك

فراع انأ انچ اي يصب ايلع يدرتاه شم ودرب —

شم و ةبعص اهيب يتيرم يتنا يللا فورظلا نإ

ةدحاو ةرم كتخأ و يكاباب يدقفت يتنا نإ لهس

و هثيدح بيبطلا لمكأ نكل و ةدشب تكب انه و

انتايح فقون انحا نإ هانعم شم هد نكل قلا،

و لمكن المز مهبحنب يللا سانلا دقفن ام دعب

نم مهم عوضوم يف كزياع انا نامك و رمتسن

هلجأب تنك نكل ىفشتسملا يتلخد ام ةعاس

عفنياه شم ةحارصب نكل ةيسفنلا كتلا ح ببسب

تنك انأ ةحارصب ،وه ةدك نم رتكأ ينات هليجأت
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هللا كتخا تج ام ةعاس نم سيلوبلا غلبأ المز

ةافولا ببس تفرع و اهيلع تفشك انهو اهمحري

عوضوملا ونإ لصح يللا تفوش انأ نكل و

شتفرعم و يتبعت يتنا ،و لمحتسم شنكام

ناشع كريغ دح يأ غلبأ شتبحم و كلوقأ

ىلع سيلوبلا شتغلبام ،و ةرشوش شلصحيم

ىلع ىنتسأ تلوق و ةيصخشلا يتيلوؤسم

المز يتقولد يتنا و كلوقأ ناشع ينسحتتام

و يفرصتت ناشع كتخأ ةافو ببس يفرعت

. اهقح يدخات

نمكالهم ئش مهفت مل بارغتساب هيلإ رظنت تناك

تناك ألاهن ةلئاستم نويعب هيلإ رظنت تناك و

وقلا هثيدح بيبطلا لمكأف ، قطنلا نع ةزجاع

.................................................................
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رشع عبارلا لصفلا

لك كلحرشاه هيإ،انأ ةزواع يتنا فراع —انأ

تضرعت تناك انه تج امل كتخأ ةحارصب ةجاح

ةلا حل تضرعت تناك يلقالوقلا، تمص مث

. باصتغا

مهفت مل ةمدصلا ةدش نم اهانيع تعستا انه

امقهلا بعوتست مل حصا ىنعمب وأ اهل ليق اذام

. بيبطلا اهل

كل لوقأ تيبح لنأ يدها انچ اي كلضف نم —

ةدك لمع نيم يفرعت ناشع ةجاح لك ىلع

هللا كتخأ هنم، اهقح يدخت و كتخأ يف

ةمدص و داح فيزن نم يناعت تناك اهمحري

ىدأ هلو تضرعتا يللا ثداحلا ببسب ةيبصع

اهتافو ىلإ
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اهريرس ىلع هاقلم يه و اهتخأ تركذت انه و

و اهيلع ًايشغم و اهمف قلغم و ناديلا ةفوتكم

اذام اهتقو ملعت نكت ،مل ةرازغب ليست اهؤامد

تبيصأف ئش لك تملع اآلندق نكل و ثدح

يه و بهذ و بيبطلا اهكرت ، ةديدش ةمدصب

. اهسفن يف لوقت تناك و ةمودصم تلا زام

. ةجاح يأب تفرع ام ينتير :اي اهسفن يف —انچ

ىلإ اهئاكب توص لصو ىتح ءاكبلا نم تراهنا و

ةفقاو تناك يتلا ىدن تعمسف اهتفرغ جراخ

تلخدف اهتقهش و اهئاكب توص ةفرغلا باب راوجب

ةراهنم اهتآر و ةفرغلا ىدن تلخد ، اعيرس اهيلإ

ةوقب اهتنضتحا و ًاعيرس اهيلع ترج ءاكبلا نم

نأ تأدب ىتح ال يوط اتقو ةلا حلا هذه ىلع تلظ

. أدهت

هيإ؟ يكيف لصح يللا هيإ مكلا يتبيبح انچ —
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ىدن تسحأ نكل و ملكتت نأ نود انچ اهل ترظن

نع ةزجاع اهنكل ًائيش اهل لوقت نأ ديرت اهنأ

: اهتلأسف كلاالم

يبتكت ناشع ملق و ةقرو كلبيجأ يبحت —

اهسأرب انچ اهل تأموأ ، هازواع يتنا يللا

ملق و قرولا ضعب ىدن اهل ترضحأف ةقفاوملا ب

اهمسا هاتف مقر اهفتاه يف دجتس اهنأ اهل تبتكف

يف اهيلإ يتأت نأ اهنم بلطت و اهفتاهتف انيچور

ةقيدص انيچور نأ فرعت تناك انچف ، ىفشملا

عيمج ىلع اهل يكحت تناك مير و ةبرقملا مير

تناك مير اذإ فرعت انيچور نأ فالدب اهرارسأ

فس لأل نكل اممأال،و صخشب عالةق ىلع

ىلع تناك لعفلا ب اهتخا نأ كشت تناك انچ

هئيجمب ملعت تناك اهنا امبر امو صخشبةق عال

ونأ اهتقش و مير ناونع فرعي نأ هل فيكف
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تقولا اذه يف نيدجاوتم انوكي مل اهابأ و اهتخأ

يعدت تناك و ريكفتلا اذهب ال وغشم اهنهذ ناك ،

نمف اهلحم ريغ يف اهكوكش لك نوكت نأ اهبر

ىلع تناك اهتخأ نأ بعوتست اهنا اهيلع بعصلا

ام. صخشب عالةق

يتأت نأ اهنم تبلط و انيچور ىدن تفتاه لعفلا ب

نم انيچور تبرغتسا ، اهتبغر ىلع ءانب انچ ىلإ

ديرت تناك اضيأ يهف هيلع تقفاو نكل انچ بلط

ثدح اذام اهنم ملعت و اهيزعتل اهيلإ بهذت نا

. اهتثداح نا دعب اهتقيدصل

كاب فالش

ىلع كل لوقأ ةزياع تنك انيچور اي —ولا

ةمهم ةجاح

كتوص ملا مير اي هيإ —يف

تقولد تيبلا يلياج ردان —
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نيم ردان ... ردان —

بحاص ردان ...... نيم ردان يللا هيإ —وه

اياعم يقوفتام مزاح

تيبلا كلياج ةقدصم شم سب يكاعم —انأ

كتخأ و كاباب نيف و هيإ لمعي

و نابعت وه يل ووهقلا راوشم يف اولزن —

ينفوشي جاتحم و قياضتم

ببس هد وه يتقدص يتنا —ايسالمو

ةنونجم يتنا كتيب كليجي هيلخي

هل لوقأ شتفرعم و ايلع لياحتي لضف —وه

هملكاه انأ تيبلا لخدياه شم وه نيدعب و هيإ

بابلا انيچور ، يلقالوقتلا تتمص مث هرب نم

ينيملك و ةدك ةيوش يصب وه تالهيق طبخيب

. تقولد يالسالم ةفياخ انأ ةحارصب لصأ
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يهف اهتقيدص ىلع لوغشم باهلا انيچور تناك

ءارو نأ كشت تناك ثدحي امل ةنئمطم ريغ تناك

تررق و اهفوخ دادزاف ام ًائيش تيبلل هترايز

سيل تقو دعب اهتفتاه لعفلا ،ب اهيب لا االصت

اهفوخ نم داز امم درت مل اهتقيدص نكل و ليوطب

ةدئاف نود نكل ةرم نم رثكأ اهفتاهت تلواحف

تلظ اهل، لوقت اذام نكل اهتخأب لصتت نأ تركف

لواحتس اهنإ لحإال يأ دجت مل نكل ركفت

لح اهيدل سيلف اهيلع درت نأ ىلإ اهب لا االصت

. رخآ

.................................................................
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رشع سماخلا لصفلا

عقاولل ىرخأ ةرم عجرن

يهف اهراكفأ يف ةدراش تلا زام انيچور تناكف

توم ءارو ردان نأ ةدكأتم لب كشت تناك

بهذ يذلا مويلا سفن يف تفوت يهف اهتقيدص

فيك ملعت نكت مل نكل ،و اهلزنم ىلإ هيف وه

دعب امامت ردان ىفتخا نأ دعب ةصاخ كلذ ثدح

ةافو دعب ةسردملا ىلإ تأي مل ،وهف مير توم

ىتح تفوت اهنأ فرع فيكف اداتعم ناك امك مير

يأب هربخيل ثداحلا دعب هاري نكي مل هليمز مزاح

يتلا اهتدلا و توص اهدورش نم اهجرخا ئش،

. اهيلإ تبهذف جراخلا نم اهيلع يدانت تناك

•••••••••••

تلا زام انچ إالنأ ديدج ثدح نود مويلا ىهتنا

. اهيبأ و اهتخ أل ثدح يذلا يف ركفت ةتماص
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موي ، ديدج موي ةيادب نع نلعتل سمشلا تقرشأ

ًاركبم انيچور تظقيتسا ، كوكشلا و راكف باأل ئلم

دقف ليللا لا وط اديج منت مل اهنإ حصأ ىنعمب وأ

و اهتلباقمل ئجافملا انچ بلط يف ركفت تناك

ىفشملا ىلإ باهذلل تدعتسا و تماق لعفلا ب

انچ. ةلباقمل

ىفشملا يف

يهف ىرخ يهاأل ًاركبم ةظقيتسم انچ تناك

توم له و اهتخ أل ثدح اذام ركفت تناك اضيأ

ىلإ انيچور تلصو ، ثدح امب قلعتم اهيبأ

ىدن تناك انچ ةفرغ نع تلأس و ىفشملا

بيبطلا عم ثدحتت اهراوجب ةفقاو ةفدصلا ب

ىدن اهل تهبتناف اهيلع نئمطتل انچ ةلا حل جلا عملا

. اهيلإ تفتلتل بيبطلا عم اهثيدح تهنا مث

ةفرغ ىلع يلأستب يتنا وه يتحمس —ول
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؟ اهيفرعت يتنا وه يلع انچ

اهتخأ ةبحاص ىقبا انأ —ها

حص؟ انيچور يتنا ،وه هها —

؟ ينيفرعت يتنا —وه

نا كل تلق و حرابما كتملك يللا انأ —ها

كتفوش انأ نإ سيوك سب كفوشت ةزياع انچ

وه ةمهم ةجاح ىلع كل لوقأ ةزياع تنك ناشع

يللا نم اهتمدص دعب قطنلا تدقف انچ ينعي

. لصح

هد ىتما و يازإ هيإ تلوق يتنا هيإ —

لصح

هللا اهتخأ و اهوبأ نإ ةفرع ام ةعاس نم —

يه ةدك ناشع ةدك يه و اوتام مهمحري

حرابما شيكتملكم
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اهيفشي انبر بر، هللااي لوح —اي

ناشع كل لوقأ تيبح سب بر،انأ —اي

اهلحورن ىقب انيب يال بكلا يدخت و ةفراع يقبت

. يردب نم كاينتسم يه ناشع

ةفرغلا ىلإ مهقيرط يف و ةفرغلا ىلإ اعم ابهذ

انچ ةلباقم رس ىدن نم فرعت نأ انيچور تلواح

انچ نأ ىدن اهتربخأ نكل و ئشب ملعت اهنا امبر اهل

تقدف انچ ةفرغ ىلإ ال صو ئش، يأب اهربخت مل

. انيچور ةبحصب تلخد مث ةفرغلا اباب ىلع ىدن

. تقولد هيإ ةلماع كيزإ وچوچ اي ريخلا حابص —

تأر اهنكل و اهيلع درت انچومل اهيلإ ترظن

. اهفلخ ةفقاو تناك يتلا انيچور

ةيقبلا تقولد هيإ ةلماع انچ اي كيزإ —

تيج وال كروزا شتجم شلعم كتايح يف
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تفرع و فرعأ شتنكم انأ ينيقدص سب ءازعلا

. رخأتم

ال اهنا انيچور تمهفف اهسأرب انچ اهل تأموأ

يهف ًاريثك اهيلع تقفشأف اهيلع درت نأ عيتطست

و اهيبأ تدقف واألن اهتدلا و تدقف يفاأللو

ناتملأتم اهتقيدص و يهف ، ةدحاو ةرم اهتخأ

يتلا انچ رعاشم نوكت فيكف اهقارف ىلع ًاريثك

اعم انيچور و ىدن تسلج ، اهتخأ و اهابأ تدقف

ةفرغلا دوسي تمصلا ناك انچو ةفرغ يف

يف انچ ةبغر مدعب ىدن تسحأ نكل و تاظحلل

تنذأتساف انيچورب درفنت نأ ديرت انچف ، اهدجو

. مهنم

و ةعرسب ةعماجلا حوراه يشماه انأ بط —

؟ ةجاح ةزياع ينات كلعجراه

تبهذف يفنلا ب اهسأرب انچ اهل تراشأ
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ىلإ ريشت اهتأرف انچ ىلإ رظنت انيچور تأدب

مهتطعأف ةلواطلا ىلع نيعوضوملا ملقلا و قرولا

. هلوق ديرت ام اهل بتكت انچ تأدب اهل،

ةبرقملا مير ةبحاص كنا ةفراع انأ انيچور —

كنع يبختب شم يه و يكاعم اهرارسأ لك ونإ

كل اهتلا ق ةجاح لك ىلع يليلوقت تيرايف ةجاح

كريغ نيم عم جرختب تناك و ةريخ األ ةرتفلا يف

عفال ول ةجاح ينع شيبختم كلضف نم و

انيچور تأرق ، اهقح بيجأ فرعأ ناشع اهيبحتب

تام عال نكل و ديدش قيقدتب انچ هتبتك ام

لأست تأدب و اههجو ىلع ةحضاو تناك ةشهدلا

عالةق ىلع تناك مير نأ انچ تكش فيك ، اهسفن

رثكأ اهبعرأ و اهشهدأ يذلا ام؟و صخشب

" اهقح اهلدخأ " ةريخ األ اهتلمجب انچ دصقت اذام

ردان ئجمب اهتربخأ نأ دعب اهتقيدصل ثدح اذامف

اهسأر يف رودت تناك ؟، اهتافو ىلإ ىدأ اهلزنمل
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تاريبعت صحفتت انچ تناك و ةلئس األ مالنيي

. ةديدش ةقدب اههجو

.................................................................
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رشع سداسلا لصفلا

: ةعماجلا يف

ةرتفل ةعماجلل ىدن انچو روضح مدعب مدآ هبتنا

مل اهنكل و ىدن فتاهي نأب ًاريثك لواح و ةليوط

انچ،ناك عم ةلوغشم تناك يهف هيلع درت

نيدوعتم اونوكي مل مهف اذهاألرم نم بجعتم

و ةرتفلا هذه لكل تارضاحملا نع بايغلا ىلع

ناك يذلا و رثكأ بهلا لغشي ناك يذلا نكل

و اهآر نأ ذنمف ، ةاتفلا كلتب همامتها وه هبرغتسي

رربي ناك نكل و اهنع ئش لك ةفرعمب متهم وه

ركني هل،ال اهيدحتل اهنم مقتني نأ ديري هنأب اذه

ةاتف لوأ ألاهن ًاريثك يدحتلا اذهب بجعأ هنأ

هنيهت هاتف لوأ يهف اضيأ و هادحتت و هضفرت

نأ تعاطتسا يهف هيلع ىوقت و سانلا مامأ

يذلا يواقرشلا دومحم مدآ ىدحتت و هجاوت

يأ ىلع ضرتعي وأ همجاهي نأ صخش يأ ىشخي
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،و هتوربج ،و هطلستب ًافورعم ناك دقف هل ئش

و ةوق لكب ههجاوت نأ تعاطتسا يهف هفنع

. سانلا لك مامأ هنأش نم للقت و هنيهت

كاب فالش

تأت ومل اهدرفمب ةعماجلا ىلإ تبهذ انچ تناك

. ةرضاحملا ءاهتنا دعب و اهعم ىدن

ااانچ —انچ......

انچ هل تتفتلا

ةجاح يف ريخ —

يماليد ديع ىلع كمزعب تنك —اا.........ها

ال يڤلا يف يدنع ةدراهنا

ةرامأب ينمزعتب ال صأ تنا .........و مدنفأ —

نوكنه انرمع وال ءاقدصأ شم ال صأ انحا و هيإ

ءاقدصأ
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بحاسأ ينإ ايل فرش ىتح اد سب —هيل

كيز ةدحاو

انأو ايل فرش شم سب : عفترم توصب —انچ

كايافك دقتعأ و ةينات ةرم شينملكتام تيراي

أزهم صخش تنا نوكت ىقب إال هدك دحل تاناهإ

. ءيزهتلا بحتب و

. ةوقب امهيلع ضبق و اهيعارذ نم مدآ اهكسمأ

يتنا نيم عم يملكتب يتنا ةفراع شم يتنا —

اهصعفا تب ةتح بود اي يتنا ، كسفن تيسن

و هتضبق نم اهيعارذ انچ تررح ، يلجر تحت

هعفصت يه إالو اهسفنب رعشت ومل ةوقب هتعفد

اهل تتا فيكف اذه اهفرصت نم مدآ أجافت ، ةوقب

مامأ هنيهت و هعفصتل ةعاجشلا و ةوقلا هذه

نيذلا سانلا عيمج أجافت اضيأ و سانلا عيمج

اهفرصتب بجعأ هنأ وه ركني ،مل مهلوح اوناك
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يدحتب رعشي ةرم أللو وهف هل اهتناها مغرب اذه

هلو سانلا عوضخب رعشي امئاد هل،وهف صخش

هنا عنمي ال اذه نكل و ضارتعا نود هتابغر ةيبلت

ىلع مدنت اهلعجي فوس هنا هسفن يف اهل دعوت

يه انچو توص هدورش نم هجرخأ ، هذه اهتلعف

. لوقت

نيم انأ يوأ سيوك فرعت ناشع هد ملقلا —

ينسملت يشركفتام ناشع و هيب ينركاف لضفت و

كل عطقاه ةينات ةرم هد رركتا إلنول ةينات ةرم

. كديإ

لوهذ حةلا يف لا زام ووه تفرصنا و هتكرت مث

لب ةدحاو ةملكب قطني نأ عيطتسي ال هنإ ىتح

. ثدح يذلا بعوتسي ةرتفل ًاتماص لظ

عقاولل ىرخأ ةرم عجرن

اهل هداقتفا األنوه مدآ هبرغتسي ناك يذلا نكل و
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دقف همهف وأ هريربت عطتسي مل يذلا روعشلا اذه

نم هسفن عنمي ناك نكل و ًاريثك اهيلإ قاتشي ناك

هريكفت نم هجرخأ ، روعشلا اذه يف ريكفتلا

هبلق حرفف ليوط بايغ دعب اهتقيدص ىدنل هتيؤر

نكل ةفيفخ ةماستبا ههافش ىلع ترهظ و

انچ نكت ومل اهدرفمب اهأر امدنع اعيرس تش تال

نظ امدنع ًاعيرس هبلق حرف اذامل فرعي ،مل اهعم

ىدن دجو امدنع هبلق ضبقنا و اهاريس هنإ

بهذ لب ريكفتلل ةصرف هسفنل طعي ،مل اهدحو

. اهتقيدص نع اهلأسيل ىدنل ًاعيرس

شم ريتك كلا قب ينعي هيا ةلماع كيزا ىدن —

. يجيتب

فرعي مل نكل انچو ىلع نئمطي نأ ديري ناك

ةرشابم اهتقيدص اهنع لأسي نأ نع زجع اذامل

دعب ةصاخ هناعنمي ناذللا امه هربكت و هرورغ امبر

هريكفت نم هجرخأ هئاقدصأ عيمج مامأ هتناهأ نأ
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. ىدن توص

يلا يه انچ ةسيوك انأ مدآ اي هلل دمحلا —

. اهعم تنك وانأ ةنابعت تناك

نول ريغت و ةريخ األ اهتلمج دعب هبلق ضبقنا

فوخلا و بارطض اال تام عال تناك و ههجو

ايدارا ال اهلأسف هحم مال عيمج ىلع ةرهاظ

فوخلا هيلع رهاظ ووه جرشختم توصب

نأ ةرملا هذه عيطتسي ال نكل و اهيلع يقيقحلا

ةرشابم اهنع لا ؤسلا ب هسفن عنمي

هيإ اهيف انچ ملا —هيل

اوفوتا اهتخأ و اهاباب ......... شتفرعم تنأ —

. اهتعاس نم ىفشتسملا يف يه و

ضفاخ توصب ددري ذخأ و هبلق تاقد تعراست

. ىفشتسملا يف انچ ، ىفشتسم
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مكلا مدأ اي ةجاح يف —

؟؟. هيإ ىفشتسم يف انچ يه شيفم —أل

انچو رومأب همامتها و ًاريثك هلا ؤس نم تبرغتسا

هذه لكب ًاريثك باهلا لغشت ال اهنكل اهتلا ح ةفرعم

امك اهناونع و ىفشتسملا مسا هتطعأ و روم األ

. تفاضأ اهنكل و دارأ

ىفشتسملا نم حبصلا هركب ةجراخ يه سب —

اهتلا خ تيب يف دعقت حورتاه ةدك دعب و

؟؟ هد اهتلا خ تيب نيف —و

ناونعلا كليدأ شردقام انأ سب ةفسأ انأ —وه

. كنذا نع اهنذأتسأ امل ريغ

انچ. ىلع هفوخ و هنازحأ نيب هتكرت و تبهذ مث

.................................................................
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رشع عباسلا لصفلا

ىفشملا يف

امب انچ ربخت له اهراكفأ يف ةرئاح انيچور تناك

اهتنمأ يتلا اهتقيدص حضفت ال يكل مأال هفرعت

و انيچور بارطضاب انچ تسحأ ، رسلا اذه ىلع

اريخأ و ةقدب اههجو ريباعت صحفتت تذخأ

. ثدحتت تأدب و اهرارق انيچور تذخأ

: اهتوص ىلع اداب ودق بارطضاب انيچور —

مير و ةجاح كنم ةمهاف شم اأأ.........انأ

يتنا يللا هيإ قح و ةجاح ىلع شيلتيلا قام

؟. طبظلا ب ميرل لصح يللا هيإ وه هيلع يملكتب

نكل ميرل ثدح يذلا ام فرعت نأ انيچور تلواح

ألاهن ئش يأ اهل بتكت مل ةتماص امزتلا انچ

اهتوم ببسب حصفت و اهتخأ حضفت نأ ديرت ال
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يذلا اهبذك و انيچور هجو ريباعت نأ ةصاخ

اودكأ ثيدحلا يف اهبارطضا نم انچ هب تسحأ

تناك اهتخأ لعفلا ،بف اهكوكش و بيبطلا اهلكالم

فيك ركفت تأدب نكل ام،و صخشب عالةق ىلع

انيچورل لوقت نأ نودب و صخشلا اذه ىلإ لصت

اهتدعاسم ديرت ال انيچور اضيأ و ثدح امب

اهنإ ملعت ال يهف اهتقيدص رارسأ ىلع اظافح

اهسفن يف تلا ،قف اذه اهتمصب اهتقيدص يذأت

يكل اهيلع طغضلا ب موقت و اههجاوت نأ بجي اهنإ

نع ةزجاع يه و اذه ثدحي فيك نكل ثدحتت

انيچور ةهجاومل اعيرس ىفشت نأ بجيف كلاالم،

. انيچور توص اهدورش نم اهجرخأ

ةزياع يشمأ والمز ترخأتا انأ انچ اي شلعم —

ينم

يفنلا ب اهسأرب اهل انچ تأموأ —

يف ةيقبلا و كتم سالم............وسال يشام —
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. كتايح

ردانب لا االصت تلواح و اهلزنم انيچور تلصو

هديرت اهنأ ةجحب مزاح نم همقر تذخأ نأ دعب

هفتاه ناك نكل و اهتقيدص صخي مهم ئش يف

هل ردان له ًامئاد ال وغشم اهريكفت ناكف ، قلغم

فيك هلعالةق وه واذإ اهتقيدص تومب عالةق

و اهتقيدص حضفت نأ نود اهتقيدص قح ذخأت

. اهسفن يف تلا قف اهرس نع حصفت

حكلا يف كبيسه شم انأ ردان اي ينقدص —

تنك وول طبظلا ب لصح يللا هيإ فرعأ امل ريغ

. كمحراه شم انأ هد عوضوملا ىرو تنأ

يف تأدب ،و اهتحص انچ تداعتسا و االماي ترم

لزنم ىلإ تبهذ ،و ىفشملا نم تجرخ ،و قطنلا

اهلزنم ىلإ تبهذ مث مايأ عضب هب تماقأ و اهتلا خ

يف ةريثكلا نزام الت واحم ببسب ىرخأ ةرم
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دعتبتل اهلزنم ىلإ بهذت نأ تررقف ، اهنم برقتلا

ناك نكل و كلذ نم رثكأ هجرحت نأ نود هنع

دوعتت نأ الدب ناك نكل و اهلتقي ةدحولا ب اهروعش

يتلا ةديدجلا اهتايح يه هذه ألن كلذ ىلع

عم اهتضق ةظحل لك ركذتت تناك ، اهيلع تربجأ

اهنا ليختت مل طيسبلا لزنملا اذه يف اهترسأ

و اهيبأ نود اهدرفمب اهتايح ةيقب يضقت فوس

،و اهدرفمب اهتايح ربدت فيك اهتخأ و اهتدلا و

رايخ دجوي ال هايحلا هذه ىلع ةربجم تناك اهنكل

يف ةديحو انچ تلا زام و األماي ترم ، اهيدل رخأ

تناكف اهلهأ عم اهل تايركذ ىلحأ ركذتت اهلزنم

عم اهوهل و اهحازم ،و اهيلع اهتدلا و نانح ركذتت

ام ولك اهيلع ديدشلا اهدلا و فوخ ،و اهتخأ

لكل نحت تناكف مهتدلا و ةافو دعب مهلج أل هلعف

و ىتح دوعت نأ ىنمتت و اهدقتفت و األماي هذه

ىلإ باهذلا ةضفار تناك و ةدحاو ةظحلل ول
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لواحت و ًاريثك اهيلع ددرتت ىدن تناك ،و ةعماجلا

ضفرت ةداعلا ك اهنكل و ةعماجلا ىلإ باهذلل اهعم

ةلئسأ اهيلع صقت ىدن تناك و ًامامت ةركفلا هذه

الهت واحم و اهتلا حل هتعباتم و اهنع ةريثكلا مدآ

تأجافت اهترايزل اهلزنم ناونع ةفرعم يف ةريثكلا

مدآ ديري اذام ركفت تناك و ىدن قهتلا امب انچ

هغلبت أال مير ىلع تددش و هترايز نم و اهنم

. ناونعلا هيطعت وأال اهرمأب ئش يأب

•••••••••••

و هئايربك نع يلختلا مدآ ررق ىرخأ ةهج نم

ًاريثك اهيلإ قاتشي عفال هنأ هسفنل فرتعا و هدانع

ةطيسبلا ةاتفلا هذه تعاطتسا لهف اهتيؤرل و

ةجردلا هذهل هريكفت و هبلق ىلع ةرطيسلا ةدينعلا

تايتفلا نم ريثك لشف ام لعفت نأ تعاطتسا له

ًاريخأ هنكل و هلعف يف تايتفلا ءايرثأ و لب

ىتم وأ فيك ردي ومل ًاريثك اهب قلعت هنا فرتعا
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اهتيؤر ديري هنأ هفرعي ام لك نكل و كلذ ثدح

نم مرحي نأ عيطتسي ألهنال تقو عرسأ يف

اهناونع نع ثحبي نأ ررقف كللذ نم رثكأ اهتيؤر

اهناونع نوكي نأ الدب هنأ ركفف ، ةقيرط يأب

اهيف ةميقم تناك يتلا ىفشملا يف لجسم

ناونع ذخأ و ىفشملا ىلإ لعفلا ب بهذف عللالج

نم أجافت هنكل و نيفظوملا ىضرأ نأ دعب اهلزنم

.!!!! ناونعلا

.................................................................
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رشع نماثلا لصفلا

اذه ملعي وهف ناونعلا ذخأ امدنع مدآ أجافت معن

و طقف نيترم هيلع ددرت هنإ مغرب اديج ناونعلا

نع بغي مل ايوق آثداح هتركاذ يف لمحي هنكل

اذه ىلإ بهذي نأ ددرتف ، ةدحاو ةظحلل يخهلا

بهذ و هفوخ هجاو هنكل و ىرخأ ةرم ناكملا

نانئمط واال اهتيؤر وه هريكفت لغشي ام لكف

ناك ألهن ةلوهسب ناونعلا ىلإ مدآ لصو . اهيلع

هراملا دحأ هلدف انچ، لزنم نع لأسف هفرعي

هركذت هنكل و لزنملا مقر و ةيانبلا مقر ىلع

ةثداحلا هذه يف كلذ لبق هيلإ بهذ ،ألهن اعيرس

ووه ةيانبلا ملس ىلع دعصي مدآ ناك . ةملؤملا

قدصي ال وهف ىطخلا برضتم و ركفلا تتشم

لزنملا و ةيانبلا سفن و ناونعلا سفن نوكي نأ

تعقو يذلا لزنملا اذه باحصل برقت انچ لهف
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و هاسني نأ ىنمتي يذلا ملؤملا ثداحلا اذه هيف

لزنملا اذه رجأت اهنإ مأ ىرخأ ةرم هركذتي دعي مل

قرعلا ،أدب برقت اذامف مهل برقت تناك واذإ طقف

راكف األ كلت نم ديدشلا هفوخ ببسب هنم للستي

قدي نأ لبق ًاريثك ددرت هل، انچ ةلباقم نم و

ىلع رطيس و هرمأ مزع هنكل و بابلا سرج

ريثكب سيل تقو دعب و سرجلا قد و هفوخ

ةرهاظ شاهدن اال تام عال تناكف انچ هل تحتف

فيك و هدوجو نم انچ تأجافتف امههج و ىلع

ال نأ ىلع ىدن تصوأ اهنإ ةصاخ اهناونعل لصو

لك يف رظنلا ققدي ناكف وه امنيب ، اهنونع هيطعت

هذه ركذتي انچ،وهف شهدأ امم ةقشلا يف نكر

ركذت و مير ةفرغ ىلإ هرظن طلس مث اديج ةقشلا

و مويلا اذه يف و ةفرغلا هذه يف ثدح ئش لك

ةفيعضلا ةئيربلا هاتفلا هذه ةءاربب كتف فيك

معن اهرمع نم رشع ةنماثلا زواجتت مل يتلا

ذخأ هنكل و ردان وه يواقرشلا دومحم مدآف -
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ةريهشلا هتلئاع ةعمسب ئسي ال يكل اذهاالمس

- ةئيسلا هلا معأ ببسب

كاب فالش

نوشامتي اوأدب و ةيبرعلا نم انيچور و مير لزن

. يدانلا يف

" انيچور اهتلا "ق يوا رخاتا مزاح —

يللا نيم سب هج وهأ يج......... هنامز —

هد هاعم

ةفراع شم —

شوتدعقام هسل وتنا ةعامج اي هيإ : مزاح —

انفرعتاه شم هدو لك هيإ كنينتسم —انك

" انيچور اهتلا هيإ"ق وال

و يباحصا زغا نم يتس اي ىقب هد —ها
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و وهوقلا هقبس همسا قطني نا لبق و همسا

مزاح برغتسا ردان يمسا ردان مير ىلإ رظني وه

ويد هثيدح لمكأ هنكل و هقيدص هلعف امب ًاريثك

اهتبحاص مير ويد انيچور ىقبت ىقب

ردان ذاتسا هاالاي : انيچور —

و مير ىلإ رظني ناك و كترضحب —هاآل

هتارظن نم رتوتت مير لعج امم اهملكي وه

اهسأر تضفخا و اهيلا ةبوصملا

مير ةسنا هاالاي —

هاال : هيلإ رظنت نأ نود مير —

دعقن ناشع ةعامج —ياالاي

." عفتوم توصب مزاح "قاهلا

نكل و ليحرلل اودعتسا و مهتسلج نم اوهتنا

امم مير نع هتارظن ردان لزني مل مهسولج لا وط

هتارظن ةوق نم ةدشب ضفتني اهدسج لعج
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. اهيلإ ةبصوملا

اي الةم سلا عم ةعامج اي الةم سلا عم : ردان —

مير

ردان ذاتسأ اي الةم سلا عم : لجخب مير —

يتنا باقلأ انب شيفام انحا يد ذاتسا —هيإ

نم مير كلوقأ وانا ذاتسا ريغ نم ردان يليلوقت

؟ انقفتا ةسنأ ريغ

. ةملك يأب بواجت نا نود اهسأر تضفخا

بهذ مث امهلزنم ىلإ ىدن و انيچور مزاح لصوأ

. هقيدص ثداح و هلزنم ىلإ

مدآ اي —ولا

يبحاص —هأالاي

هدراهنلا هد هتلمع تنا يللا هيإ فرعأ نكمم —

هيإ تلمع —
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هيل ردان كمسا كنا مهل تلوق هيل —

يقيقحلا كمسا شتلوقم

ةلخاد يد مير تبلا ةحارصب لصأ —

شعفنيام انأ يبحاص اي فراع تنا و يجازم

ةليعلا مساب رهشأ

ةيهد تنا —هد

مانأ ناشع ىقب يالسالم كيلع بيع —

حبصلا ةعماج يدنع

—سالم

..................

ىرخأ ةرم عقاولل عجرن

اهسبح لواح هنكل و هينيع متأل عومدلا تأدب

ملكتت مل اهنكل و شاهدناب هل رظنت انچ تناكف

قدصت نل يهف هدوجو نم ةمودصم تلا زام ألاهن
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فرعت ال هارت اهنأ ،و اهمامأ دوجوم هنأ اهينيع

اهنكل و هتيأر دنع حايترا و حرفب تسحأ اذامل

و ريكفتلا و روعشلا اذه نم اهسفن تعنم اعيرس

. اهنهذ نم راكف األ هذه تدرط

مدآ —

وأدب هدورش نم هتجرخأف مدآ ىلع انچ تدان

قمعب اهنويع ىلإ و نيتعمادلا هينيعب اهيلإ رظني

نم دكأتي نأ ديري ناك و اهل لوقي اذام فرعي ملف

مأال؟. مهل برقت اهنا

تقولد هيإ ةلماع انچ اي كيزا —

يازإ يناونع تفرع تنا سب مدآ اي هلل دمحلا —

انأ ناونعلا ينيدت تضفر ىدن امل ةحارصب —

تلأس و اهيف يتنك يتنا يللا ىفشتسملا تحور

. ناونعلا ىلع
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. اهناونع ةفرعم ىلع هرارصإ نم انچ تبرغتسا

ردقاه شم شلعم كبعت ىلع يوأ اركش —

يدحول انه انأ ناشع لضفتا كلوقأ

تقولد هيإ ةلماع يتنا مهملا يداع —أل

هللا دمحلا —

هيل ةعماجلا يجيتب شم يتنا —

تقولد ةرداق شم شلعم —

نم و كسفن نم بكلا يلخت المز يتنا —

كتايح يفقوت شعفنيام يلمكت المز كلبقتسم

كلتلقن انأ ةماع و ةعماجلا يجيتاه كنإ ينيدعوأ

ينازياع وول كتتاف يللا تارضاحملا لك

انأ يكيلع بيع يداع كلحرشأ نكمم كلحرشأ

. مهفاب ودرب

صخش نم لوحت فيك نمكالهم انچ تبرغتسا
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يف صخش ىلإ فينع ، لمهم ، طلستم ، ربكتم

عضاوتلا و ةماهشلا و فطللا و ةقرلا ىهتنم

اهيداني ووه مدآ توص اهدورش نم اهجرخأ

انچ؟ اي هيا يتلوق —اه

ىلإ بهذت نأ اهيلع مدآ حاحلا دعب انچ تقفاو

هئيجم و همامتها ىلع مدآ تركش ،و ةعماجلا

حمل هنكل و بهذي نأ كشو ىلع مدآ ناك و اهيلإ

و ةيلئاع ةروص لزنملا بابل لباقملا طئاحلا ىلع

. هدرفمب صخش لكل ةروص

.................................................................
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رشع عساتلا لصفلا

نأ ديري ناك و مير ةروص ىلإ هرظن مدآ بوص

نكل انچ نيب و اهنيب ةبارقلا ةلص يه ام فرعي

. ئشب انچ رعشت ال ىتح ةرشابم ريغ ةقيرطب

كلهأ لود روصلا يف يللا امه —

اهينيع متأل عومدلا و روصلا ىلإ انچ ترظن

: هتباجأ مث

. مهمحري هللا يتخأ و امام و اباب لود —ها

يف مدآ اهل رظن اهينيع نم رمهنت عومدلا تأدب و

نوكت هتيحض نأ عقوتي نكي مل وهف شاهدنا

هتميرج تناك اذإ فرعي ومل هتبيبح تخأ

و ةئيربلا هذه ةايح ىلع تضق يتلا يه ةعشبلا

يف ببسلا وه نوكي له ، هتبيبح بلق ترسك

ليصافت فرعي نأ ديري ناك اهتدحو و اهنزح

ظح التال يكل اهلأسي نأ فاخ هنكل و ثداحلا
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جرخ ، ةملك يأ فيضي نأ نود بهذف ئش هيلع

ووه اهداق و هترايس وحن هجتا و ةيانبلا نم مدآ

لجرتف هلزنم ىلإ لصو ىتح هراكفأ يف دراش

مدآ علخ ، ةرشابم هتفرغ ىلإ هجتا و هترايس نم

لخاد دجوت يتلا ةكير األ ىلع سلج و هترتس

و هرعش الت صخ نيب هعباصأ ررمي ذخأ و هتفرغ

ةقيرط يف ركفي ناكف ةرم نم رثكأ هسأر كحي

بهلا ىلع رطخف مير ثداح ليصافت اهب فرعيل

رابخأ عيمجب فرعت يهف ةبرقملا انچ ةقيدص ىدن

جرخأ و هلا طنب بيج لخاد هيدي مدآ سدف انچ،

. ىدن فتاه و هفتاه

هيإ كرابخأ ىدن اي كيزا —

تنا و مامت —انأ

مير يفرعت يتنا وه كلوقب ......... مامت —

هلا ؤس نم ىدن تبرغتسا ؟، هيأب تتام انچ تخأ

اذه
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كاعم ةقراف هيل لأستب تنا سب —أل.........

؟. هيإ يف هياب تتام يه

نأ لواحف اذه رشابملا هلا ؤسب أطخأ هنإ مدآ كردأ

ودلا نأ كلذ لبق هل قتلا اهنإ مدآ ركذتف ، هرربي

. مويلا سفن يف اوفوت اهتخأ انچو

تنك انچو دنع نم عجار ةسل انأ لصأ —أل

اهتخأ و اهاباب نا يليتلوق كنا تركتفاف اهيزعاب

اولمع اونوكي نكمم نا تلوقف ضعب عم اوفوت

ثمال. ةثداح

يكل ثيدحلا يف انچ جردتسي نأ مدآ لواح

ئشب رعشت نأ نود هديفت ةمولعم يأ ىلإ لصي

ىلإ لصو فيك و انچل هباهذب ىدن تأجافت نكل و

هنا ىتح ثداحلا ليصافتب همامتها ،و اهناونع

يف ميير ثداح صخي اميف هل امقهتلا ركذتي

مدآ توص اهدورش نم اهجرخأ ، مهل ثيدح رخأ
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. اهيداني ووه

نيف يتحور يتنا ىدن ، ىدن —

تفرع تنا وه سب كاعم :اه......أل ىدن —

؟. يازا اهناونع

ثيدحلا يف اهعم لوطي نأ ديري ال مدآ ناك

: اهبجأف

يف اوتام شيلتلوقم مهملا تفرع و تلأس —

؟ ةثداح

تيبلا تحور يه نإ هفرعأ انأ يللا —أللك

. ةدك ألمهت

له لوقي اذامب فرعي ومل تاظحلل مدآ تمص

اهلأس هنكل و هتنب و بأ ةافو يف ببسلا ناك وه

ثداحلا خيرات هل تلا قف ثداحلا اذه دعوم نع

و اهيلإ هيف بهذ يذلا مويلا سفن هنإ هل دكأ امم
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هجوي نأ نود فتاهلا مدآ قلغأ ، اهتءارب هيف لتق

تذخأ و هلعف ةدر نم تأجافتف ىدنل ةملك يأ

ديدشلا همامتها و اهل هتثداحم ببس يف ركفت

و هليصافت ةفرعم ديري هنأ ىتح مير ثداحب

نأ نكمي لهف انچب ديدشلا همامتها ببس اضيأ

اهنم ديري اذام نكل و ليحتسم ،ال اهبحي نوكي

و هركلا إال فرعي ال يذلا بلقلا اذه نأ لقعي لهف

تقهرأ نأ دعب ئش يأ ىلإ لصت ،؟مل بحي رشلا

انچب لصتت نأ تررق اهنكل و ريكفتلا يف اهسفن

و مدآ نيب و اهنيب ثدح ام ليصافت اهنم فرعتل

مير ثداح ىلع اهل هتلئسأ و اهب هلا صتاب اهربخت

ئش. ىلإ لصت امبر

•••••••••••

نأ عقوتي نكي ملف هراكفأ يف ادراش مدآ ناك

ءاضرا و ةعشبلا هتميرج ةجيتن و نمث نوكي

ةئيربلا هاتفلا ةذه ةايح ىلع ءاضقلا يه هتاوهش
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هتبيبح ةايح رامد ،و اهلمكأب ةلئاع رامد ،و اهيبأ و

ةايح رامد يف ببسلا وه نوكي نأ لقعي لهف

ررق و هبلق اهقشع و اهبحأ يتلا ةديحولا هاتفلا

لك رسخي و اهلج أل هتايح يف ئش لك ريغي نأ

نم رمهنت هعومد تأدب ، اهبسكي نأ لباقم ئش

. هتبيبح نادقف ىلع افوخ هينيع

••••••••••

عم تقلغأ نأ دعب ركفت انچ تذخأ ىرخأ ةهج نم

و مير ثداح ليصافتل مدآ ةفرعم ببس يف ىدن

رثكأ هبرغتست تناك يذلا نكل و اهب دئازلا همامتها

يف نام باأل اهروعش هتأر،و امدنع اهتدعاس وه

كلاالم يف هعم اهحايترا ،و هتيؤر دنع و هدوجو

ةعماجلا ىلإ اهباهذب هبلط ىلع اهتقفاوم و

تناك و ًاريثك اهعم تلواح ىدن نأ نم مغرلا ب

ههاجت رعشت تناكف لشفت الاهت واحم لك

. لبق نم هسحت مل ساسحإب
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.................................................................

نورشعلا لصفلا

و ةعماجلل اهباهذ ىلع انچ تبظاو و األماي ترم

مظعم هعم سلجت تناكف مدآب اهتق عال تدتشا

ءانب اهتتاف يتلا تارضاحملا اهل حرشيل تقولا

يف اهعم تناك اهتقيدص ىدن نأ مغرب هتبغر ىلع

سلجي نأ ديري مدآ ناك نكل و ةلحرملا سفن

يف اهدعاسي هنأ ةجحب نكمم تقو رثكأ اهعم

تناك ألاهن هعواطت تناك يه ،و تارضاحملا مهف

حايتر واال ةداعسلا ب رعشت تناك ، كلذب حرفت

رعاشملا سفن هل لمحت تناكف هعم سولجلا ب

مهنم ادحاو لك ناك نكل و اهل وه اهلمحي يتلا

حصفي نأ نود هلخادب رعاشملا هذهب ظفتحي

و ديزت مهتق عال تناك لألرخ،و اهنع مهدحأ

مهء مزال نأ ىتح األماي رورمب ىوقت
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ريغتلا اوظح ،وال مهنيب عالةق دوجوب اوظح ال

هتارهس نع عطقناف مدآ ةيصخش يف يرذجلا

ناك يتلا تايتفلا ب هتاق عال عيمج عطق ،و ةيليللا

عالةق هئاقدصأب عالهتق تحبصأ ،و اهفرعي

لصحي و هتسارد يف ًاقوفتم حبصأ ،و ةيحطس

هتبيبح أللج اذه لك ناك ،و عةيلا تاريدقت ىلع

عاطتسملا ريغ و عاطتسملا لك لعفي ناكف طقف

هل،و هتبيبح بح و باجعإ ىلع لصحي يكل

وه ناك ئيش لك نع اهضيوعت ديري ًاضيأ ناك

هنأ دكأت ام دعب ةصاخ هايإ اهنادقف يف ببس

نأ هفراعمب مدآ عاطتساف . مير ةافو يف ببسلا

حةلا نع ال وئسم ناك يذلا بيبطلا ىلإ لصي

ىلع علطتا و ةافولا ببس هنم فرع و مير

ببس نأ فرع اهب،و صاخلا يبطلا ريرقتلا

ةداح ةيبصع ةمدص و داح فيزن وه هافولا

مويلا اذه نم هلو تضرعت يذلا ثداحلا ببسب

هتبيبح لجأ نم ريغتي فوس هنأب هسفن مدآ دهاع
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هيف ببسلا وه ألهن سيل ، ئيش لك نع اهضوعي و

لك نم رثكأ اهبحي و اهبحي ألهن ًاضيأ لب طقف

اهيف وام اهلك ايندلا عيبي هنأ ةجردل ئش

يواست ال اهلك ايندلا ،ف طقف يه و يه اهيرتشيل

تفرع اذإ اهدقفي نأ فاخي هنكل ،و اهنودب ًائيش

و اهب هبقاعي ال نأب هبر وعدي ناكف ةقيقحلا

و لحرت اهنأ إال باقع يأ لمحتي وهف اهقارفب

و ءوسأ نوكي اذهف اهدعب نم يناعي هدحو هكرتت

و موي دعب موي اهنم برقتي هل،ناك باقع دشأ

مدآ ،ناك فتاهلا ىلع ايموي ناثدحتي اضيأ اوناك

نم فاخي ناك هنكل و هبحب اهل فرتعي نأ ديري

هبحت اضيأ انچ تناك و اهلعف ةدر نم و اهدر

عيمج ألن هقارف نم فاخت تناك اهنكل و اريثك

يف مهدوجو ىلع تداتعا نيذلا صاخش األ

و اهوقراف ئش يأ نم رثكأ مهتبحأ و اهتايح

اضيأ وه هقرافت نأ فاخت تناكف اهدحو اهوكرت

اهرعاشم بذكت و هنع دعتبت نأ اريثك تلواح ،و
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يذلا ديحولا لجرلا وهف ، ردقت مل اهنكل و ههاجت

لوح اهتعضو يتلا دويقلا لك ليزي نأ عاطتسا

لجرلا وهف ، ىرخأ ةرم حرجنت ال يكل اهبلق

هلعجي و اهبلق كلمي نأ عاطتسا يذلا ديحولا

اهلخادب بحلا اذه للست ،و هدحو وه هل قدي

ةجردل هقشعت تحبصأ اهنع امغر و رعشت نأ نود

يهف ،معن نامد هلباال اهبح يمست تناك اهنأ

حبصأ ،وهف اهتايح يف هدوجو تنمدأ و هتنمدأ

رعشت ال اهلعج اهتايح يف هدوجوف اهتايح لك

تلا زام اهنكل و ئش لك اهل حبصأ وهف ةدحولا ب

. هببسب حرجنت امئاد ألاهن بحلا اذه نم فاخت

تناك اهنكل و هبحب اهل حملي نأ لواحي مدآ ناك

هنكل هلو اهبح مغرب ةرشابم ريغ ةقيرطب هدصت

ناك ول ىتح هنع حصفت مل يذلا اهبحب رعش

نأ وه ررق و هرمأ مزعف ةرشابم ريغ ةقيرطب

ىلع اهربجيل ةرشابم ةقيرطب هبحب اهل فرتعي
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نأ اهنم بلط يلالو اهفتاهف ًاضيأ يه فارتع اال

. ناكم يف اسلجي و ايوس اجرخي

هيإ ةلماع انچ اي كيزا —ولا

؟ تنا و مامت —انأ

يكيلع يدعاه ناشلع يزهجا كلوقب ، سيوك —

ةمهم ةجاح يف كزياع

؟؟ هركبل شلجأتتام و يد هيإ ةجاح —

يوأ ريتك تلجأتا ال صأ يه شلجأتتام —أل

شم شيفاختام و كدخأ يدعاه وانأ يسبلا يال

،يالسالم رخأتنه

—سالم.

يرورضلا وهاألرم ام ركفت يه و هعم تقلغأ

. ليجأتلا لمتحي وال اهل هلوقي نأ ديري يذلا
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و مدآ اهفتاه نأ دعب تلزن و انچ تدعتسا

. تيبلا تحت اهراظتنا يف و لصو دق هنأ اهربخأ

مدآ ةرايس يف

يللا مهملا عوضوملا ىقب هيا فرعأ نكمم —

هركب دحل شانتسيام

يفرعتاه يتنا و يربصا —

؟ نيف نيحيار انحا بط —

يتنا و يربصا و ريتك شيلأستام نكمم —

. ةجاح لك يفرعتاه

امك ملكتت مل اهنكل و بارغتساب انچ هل ترظن

دئاسلا وه تمصلا ناك و قئاقد ترم ، اهنم بلط

ناكم يف هترايس مدآ فقوأ ةأجف و ناكملا يف

ةياغلل ةضفاخ ءاوضأ هيف دجوي و خلا هبش

رعشت تناك ،و بارغتساب ناكملل انچ ترظن
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هتدج و اهنكل آلمدو ترظن مث فوخلا ضعبب

اهوحن هجتا مث اهنم لجرتي و ةرايسلا باب حتفي

قئاقدل هل رظنت تذخأ ، لزنتل بابلا اهل حتف و

اهل دم وه هنكل و اديج ناكملا لمأتت تناك يهف

يه و ةرايسلا نم انچ تلزن لعفلا وب اهلزنيل هدي

. بارغتساب آلمد رظنت و ناكملا لمأتت

دعقن شانحورام انه،هيل ينبياج هيل تنا —

؟. ماع ناكم يف

و قمعب اهنويع ىلإ رظني ذخأ و اهمامأ مدآ فقو

هتارظن نم تلجخف اههجو يف ةليصفت لك لمأتي

،و ضر األ ىلإ اهينيع تضفخأ و اهوحن ةبوصملا

ىلع اولظ و ملكتي نأ نود اهيلإ رظني لا زام هنكل

كلاالم. وه أدب ىتح ةليوط ةرتفل عضولا اذه

انيدحول نوكن ناشع انه كبياج —انأ

اهيلع كلوقأ زياع ةمهم ةجاح يف ناشع
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يد هيا ةجاح هل: رظنت يه —انچو

اااانأ —

هيا؟ تنا —

انچ اي كبحب انأ اانأ —انأ...........

.................................................................
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نورشعلا و دحاولا لصفلا

الن دابتي اذخأ و تاظحلل امهنيب تمصلا داس

اضيأ ووه هتعمس ام قدصت ال تناك يهف راظن األ

رعشي األن وهف اهل قلا ًاريخأ هنأ قدصي ال

. هلخادب امع حصفأ ألهن ةحارلا ب

ايندلا عيبأ دعتسم انچو اي يوأ كبحب —انأ

يبلق يللا ةديحولا يتنا ، يتنا كناشلع اهلك يد

ةجاح يأ لمعي دعتسم و اهناشلع ريغتا و اهبح

. اهناشلع

عومدلا تأدب و كلذ نم رثكأ انچ لمحتت مل

. اهينيع نم رمهنت

هيإ لوقتب تنا مدآ —

دكأتم و فراع امانأ يز كبحب ينإ لوقب —

ينيبحتب نامك يتنا نإ
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د هلوقتب تنا يلا هيإ صلا اانأ؟ألخ —

و هساح و هفياش انأ يللا لوقب مدآ: اهعطاق —

؟؟ ينم يبرهتب هيل تنا ، نامك هنم دكأتم

انأ يللا لك ينات حرجتأ ةفياخ ناشع —

ينوباس و اويشم مهنم ةبيرق تنك و مهبحب

امل دعب ينبست و يشمت نامك تنا ةفياخ يدحول

ةرداق شم ،انأ ينات حرجتأ و كدوجو ىلع دخآ

دح. قارف ينات لمحتسأ

لثم تناك يهف لتقم يف هبيصت اهتملك تناك

يذلا يف ببسلا وهف هبلق قزمت يتلا ماهسلا

ةقيقحلا تفرع اذإ هنع وفعت له و هتبيبحل ثدح

نم فاخي اضيأ وه هنإ اهل لوقي نأ ديري ناك

ىلع هحماست يك فاك هل اهبح لهف ، اهقارف

اهتخأ و اهيبأ قح و اهقح يف هبكترا يذلا هئطخ

اهنع يفخي امدنع األن ىرخأ ةرم أطخي وه له ،
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اذه لعفي هنكل ةقيقحلا اهل لقي ومل رسلا اذه

اذإ هقرافت و هنم عيضت نأ فاخي و اهبحي ألهن

و هباصعأ كلا متي نأ مدآ لواح ةقيقحلا اهل قلا

. هعومد سبحي

ألين كبيسأ ليحتسم انأ انچ اي شيفاختم —

شم كنا يتنا ينيدعوا كنع دعبأ ال صأ شردقام

لصح امهم ينيبسته

ريتك تلواح ،انا كنع دعبأ ردقأ ينإ ىنمتأ —انأ

شتفرعام انأ يللا ديحولا تنا ، شتفرعام سب

و شينبستم تنا يللا ينيدعوا سب هنع دعبأ نإ

. شينحرجتام

؟ اهدعي له اهبيجي اذامب فرعي ومل مدآ تكس

اهل حلا صلا نم له ،؟ اذه هدعو ضق نوكي له ،

امدنع اينانأ نوكي له ،؟ اهعم نوكي مأ اهكرتي نأ
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نوكي نأ عنمي ال نكل ؟و رايتخ اال ةيرح اهيطعي ال

هكرتت ال نأ لباقم ئش يأ نوكي ،نأ اهلج أل ينانأ

. هيدانت يه انچو توص هدورش نم هجرخأ

نيف تحور تنا مدآ ...... —مدآ

كبيساه شم ينإ كدعوا و يكاعم —اه......أل

نأ الدب ناك نكل و اهلمكي نأ ددرت ••••• شمو

. كحرجاه شم ،و اهلمكي

اضيأ فوخ و بح رعاشم الن محي نانث األ ناك

األرخو لحري نأ فاخي كفالامه بحلا اذه نم

اهبحف ، لتاق بحلا حبصي انايحأف األرخ دقتفي نأ

تحبصأ اهنأ ةجردل مهقارف دعب اهلتق اهله أل

اهلتقي فوس آلمد اهبح له نكل ،و بحلا فاخت

؟ اهنع اهيفخي يتلا ةقيقحلا ب ملعتس له ،؟؟ اضيأ

نوكي له ؟؟ هحماست فوس تملع اذإ له بط

ديدشلا مهبح نوكي له ؟؟ هحماستل فاك بحلا
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؟؟؟. مهلتق يف ببس اذه

ديدشلا هفوخ مغرب و اهلزنم ىلإ انچ مدآ لصوأ

مهفارتع ال ةداعسلا و حايتر باال رعشي ناك هنكل

ال ناك هنكل و هبحت اهنأ ملعي دقف ، ضعبل مهبحب

ام اعون هنأمط امم بحلا اذه لك هبحت اهنأ ملعي

مل اذإ نكل و ةقيقحلا تفرع اذإ هحماستس اهنإ

ناك و اهتخأ لتق ألهن هحماست ال يهف ، هحماست

لقي مل والألهن اهتدحو و اهيبأ ةافو يف ببسلا

؟؟. اهنع اهافخأ و ةقيقحلا اهل

••••••••••

أللو ةداعسلا ب رعشت يه و اهلزنم ىلإ انچ تدعص

لثم ةداعسب رعشت مل اهتدلا و ةافو ذنمف ةرم

تدقف دق يهف اهباألن رعشت يتلا ةداعسلا

ةافو ذنم مامته نام،واال ،واأل بحلا ب روعشلا

و اهدلا و ةافو دعب روعشلا اذه وداز اهتدلا و

نأ ادبأ عقوتت ال تناك و ةميتي تحبصأف ، اهتخأ
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مدآ نكل و ىرخأ ةرم روعشلا اذه اهيلإ دوعي

و سيساح األ هذه اهبلق يف ثبي نأ عاطتسا

اهنأ لوقن نأ عيطتسن اهل،ال هتلماعمب رعاشملا

دحأ ألهنال مهيلإ قاتشت و اهلهأ دقتفت مل تناك

نكل و اهتدلا وو اهيبأ ةناكم اهضوعي نأ عيطتسي

نام األ ضعبب رعشت اهلعج اهتايح يف مدآ دوجو

اهروعش نم للق و اهله أل اهنادقفب هتدقف يذلا

فاخت تلا زام تقولا سفن يف اهنكل ،و ةدحولا ب

. بحلا اذه

.................................................................
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نورشعلا و يناثلا لصفلا

و ىوقي مهبح إالنأ ديدج نود األماي ترم

و يساردلا ماعلا نم اوهتنا ، موي دعب ًاموي ديازتي

نوأدبيس اوناك و ةعماجلا يف مهل موي رخآ اذه

نوأدبيس مهنأ نم مغرلا وب فيصلا ةزاجأ

لب اذهب ءادعس اونوكي مل مهنكل ةيفيصلا مهتزاجأ

اوري مل البألمهن طلا ةيقب نم سكعلا ىلع

اوناكف ، يساردلا ماعلا ءانثأ لا حلا وه امك مهضعب

األن نكل و ةعماجلا يف موي لك نولباقتي

نأ مدآ ررق كلذل و ةدودحم مهتلباقم تحبصأ

انچ حتافي نأ ررق و اهتلا خ نم ًايمسر انچل مدقتي

ديع ةبسانمب اهل هتأجافم يف عوضوملا اذه يف

موي ناك تاناحتما موي رخآ ناكف يلال، يمالاهد

نأ دعب اهلزنم ىلإ انچ مدآ لصوأ انچ. دلوم

هنإ اهعم قفتا و مهل ناحتما رخآ نم اوهتنا

اهل رضحا ألهن ءاسم ةعباسلا ةعاسلا اهيلع رميس
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دعتست انچ تأدب و تاعاسلا ترم ، ةأجافم

انچ تحتفف لزنملا سرج قد نكل و مدآ ةلباقمل

أل يمسر يز سبلي لجرب تأجافت اهنكل و بابلا

هيدي يف لمحي و ةريهشلا سب حمالتملاال دح

. ريبك يكيتس بال سيك

؟ كترضح نيم —

؟ يلع انچ ةسن األ كترضح —

؟؟ ريخ انأ ةويأ —

يد ةجاحلا كترضحل تعاب مدآ ذاتس —األ

انأ!! —ايل

. يلضفتا هويأ —

مث لجرلا اهيلإ هاطعأ يذلا سيكلا انچ تذخأ

تحتف و بابلا تقلغأ و دوقنلا ضعب هتطعأ

نوللا نم ناتسف ىلع يوتحي ناكف . سيكلا
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و اهيتبكر ىلإ لصي ريصق ناتسفلا رمح،ناك األ

نر مث ةصاخلا هتامزتلسم عيمج هعم دجوي ناك

. مدآ وه لصتملا تدجوف اهفتاه

هدوهيل هبياج تنا يللا هيإ فرعأ نكمم —

؟ كبجع يقوذ مهملا —

ةبسانملا هيإ ودرب يل لوقتاه شم سب —هأ

ةيده بيجأ ناشلع ةبسانم يف ىقبي وهالمز —

ةبسانمب اهيربتعا شيلعزتام يتيس واي يتبيبحل

. يقوذ ىلع ةجاح كلبيجأ تيبح و كبحب ينإ

قولا: وه لمكأف هبجت انچومل تتكس

كيلع يدعه ناشع يزهجا يحور ىقب —يال

،يالسالم طبظلا ب ةعبس ةعاسلا

—سالم.
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سيل و هتنباك اهلماعي مدآ نأب رعشت تناك

هنكل و روعشلا اذه دقتفت تناك يه و هتبيبحك

ةعباسلا ةعاسلا تتأ . ىرخأ ةرم اهيلإ عجري اريخأ

هل لزنتل مدآ اهفتاهف مدآ ةباقمل انچ تدعتسا و

مدآ ناك ،و ةرايسلا تبكر انچو تلزن لعفلا وب

نوللا نم ةلدب يدتري ناكف ًايمسر ايز يدتري

صيمق هترتس تحت يدتري ناك و يرهزلا قرز األ

مدآ راوجب انچ تسلج عصانلا ضيب األ نوللا نم

يهف اهل ةبوصملا هتارظنب ال وطم اهعلا طي ذخأ و

يذلا مالهك تناك يهف ملاالك، لثم ودبت تناك

انچ تلجخ هلك هرمع بح يهف ، هانمت و هقشع

. ةذفانلا هاجت اهسأر ترادأ و هتارظن نم

ولح كلكش ةماع هيل ينع كشو هدعاب —

يقوذ ناتسفلا يف كيأر هيا شيلتلوقم يوأ

كبجع
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؟ نيف نيحيار انحا وه اركش يوأ ولح —ها

شيفاختام ةجاح يأ ىلع شيلأستم نكمم —

. كفطخاه شم

ىسرم مامأ هترايسب مدآ فقوت ليلق تقو دعب و

هترايس نم مدآ لجرت ةريثك بكارم هيف يسرت

انچ ترظن بابلا اهل حتف انچو وحن هجتا مث

مدآ كسمأ ، اهنم بلط امك تلزن مث وآلمد ناكملل

فقوت مث ليوط سيل قيرط يف اهب راس و اهدي

ناك و نيقباط نع ةرابع تخيلا ،ناك تخي مامأ

ترظن ، ةءاضملا ةريثكلا عومشلا ب ءولمم و انيزم

ألمد. اهرظن تهجو مث تخيلل انچ

هيل انه ينبياج تنا —

يفرعتاه يتنا و يلا عت شيلأستام نكمم —

.! نيف يجأ —

و اهيدي نم اهذخأ لب كالاهم لمكت مدأ اهلعجي مل
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قباطلا اودعص مث اهنع امغر تخيلا اهب دعص

ةروص اهيلع عوضوم و ةكعك انچ تدجوف يناثلا

. ةريثك عومش اهلوح و اهل

؟؟ هد هيإ —

لا بقع و يتبيبح اي ةبيط يتنا و ةنس لك —

ةنس نويلم

: اهينيع نم رمهنت عومدلا تأدب انچو

ادانا يماليد ديع ركاف تنا مدآ هداي هيا —

هايسان تنك

ىلغأ هيف تدلوتا يللا مويلا ىسنأ لوقعم —

و اهتيبح انأ يللا ةديحولا و يتايح يف ةدحاو

ناشلع اهلك ايندلا عيبأ دعتسم و اهناشلع تريغتا

اهرطاخ

و ايل كيلخي انبر : يكبت يه —انچو
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ًادبأ كنم شينمرحيام

اي ايل كيلخي و ةولحلا ةوعدلا يد يه ةويأ —

. ىقب عمشلا يفط يال يتبيبح

. هتفقوأ اهنكل و تخيلا دوقيل مدآ بهذ كلذ دعب

هيا لمعتب تنا —

يشمنه —

نيفقاو انيلخ —أل،

ينم ةفياخ يتنا —هيل

انأ نامك و نسحأ ةدك سب ةفياخ ةركف شم —

هيملا نم فاخاب

و يكاعم امانأ لوط ةجاح نم شيفاختام —

. دعبناه شم انحا نيدعب

.................................................................
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نورشعلا و ثلا ثلا لصفلا

ليغشتب ماق ،و فقوت يلقالمث تخيلا ب مدآ كرحت

اهيدي كسمأ انچو ىلإ هجتا و ةئداه ىقيسوم

كسمأ و اهرصخ لوح هعارذ وفل هيلإ اهبرق و

ىلع اهيدي يه تعضو و ىرخ األ هيديب اهيدي فك

. ايوس ناصقري اذخأ هبو تقصتلا ف هفتك

يتبيبح اي ةطوسبم —

ام يرمع ،انأ كعواطاب يازإ ةفراع شم —انأ

هدك لمعأ ينإ روصتأ تنك

اياعم يتبكر ناشلع طبظلا ب هيإ وه يللا هدك —

اياعم يصقرتب ناشلع وال تخيلا

لصحتب ةجاح ......لك ةجاح —لك

اهيب ملحأ ىتح تنك ام يرمع و اهابرغتسم

وانأ يملحت يكيلع يتنا حيار انهو نم —
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سب و ذفنأ

يدقاه يازإ ةفراع شتنكام انأ مدآ اي فرعت —

يدحول هد يز موي

ينات كدحول ينوكتاه شم خالص يتنإ —

هيإ؟. ينعي —

نع هعارذ ىخرأ و صقرلا نع ةأجف مدأ فقوت

فقو ،مث ىقيسوملا فقوأ و بهذ و اهرصخ

هتارظنب اهقمر و هيتبكر ىلع اثج و اهمامأ

سد و اهلمانأ هعباصأب كسمأ مث اهل ةقشاعلا

متاخ اهنم جرخأ و هترتس بيج يف ىرخ األ هيدي

اهل: مثقلا سامل نماأل

يلمكت و يتايح ةكيرش ينوكت كنإ يلبقت —

؟. كتايح ةيقب اياعم

هفرصتب اهأجاف دقف شاهدناب انچ هل ترظن
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. اهينيع نم رمهنت عومدلا تأدب و اذه ئجافملا

هيا يتلوق —اه

؟؟ هيإ يف —

؟ ينيزوجتت يلبقت هيإ!...... يف ييلا هيا —وه

وثجي لا زام ووه تاظحلل امهنيب تمصلا داس

ةفيفخ ةئامإ اهسأرب هل تأموأ مث هيتبكر ىلع

اريخأ هنإ هسفن مدآ قدصي ،مل اهتقفاوم نع نلعت

هلمحت ام لكب هقشع يذلا مالهك بح ىلع لصح

و هعومد سبحي نأ مدآ لواح ، يناعم نم ةملكلا

ةدش نع ةنلعم هيتنجو ىلع تلزن هنع امغر نكل

و اهعبصأ يف متاخلا عضو مث اهل هبح و هتحرف

نأ ىتح ديدش بحب امهلبق و هيتفشل اهيفك برق

ىلع لظ و امهتللبف اهيفك ىلع تطقس هعومد

و اهيفك نع هيتضبق ىخرأ مث ليوط تقول اذه

و ىرخأ ةرم اهمامأ فقو و ضر األ ىلع نم ضهن

اهعومد هلمانأب حسم و اههجو نم هيدي برق
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وفل هيلإ اهبرق ،و اهيتنجو ىلع تطقس يتلا

ةدع اهب وفل اهلمح مث اهرصخ لوح هيعارذ

اهل: لوقي و هتوص ىلعأب حيصي ووه تارم

................ ااااانج اي كبحب —

يلإ رظن و ىرخأ ةرم ضر األ ىلع اهلزنأ مث

و عومدلا ةرثك نم نيتوارمحلا نيتيلسعلا اهينيع

و ةداعس و حرف عومد تناك ةرملا هذه نكل

بلط ، بعت و قارف و نزح عومد ةداعلا ك تيسل

اهل مدقتيل اهتلا خ عم اداعيم هل ددحت نأ مدأ اهنم

و تخيلا ب اداع مث مهترهس نم اوهتنا و ًايمسر

تحتاف . األماي ترم و اهلزنم ىلإ انچ مدآ لصوأ

داعيم انچل تددح و مدآ عوضوم يف اهتلا خ انچ

داعيملا ب هغلبتل مدآ انچ تفتاهف ، مدآ هيف لباقتل

. اهتلا خ هيف لباقي يذلا

كيزإ مدآ اي —ولأ
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هيا؟ ةلماع يتنا يتبيبح اي هلل دمحلا —

ةأجافم كيل يدنع انأ مامت —

؟؟ هيإ —

يلتددح و عوضوملا يف خوتلا تحتاف —انأ

هيف اهلباقت يجيت ناشع داعيم

يتبيبح اي دجب : ديدش حرفب —مدأ

يد ةأجافملا يف كيأر هيإ دجب اعبط —هأ

هيإ و يتايح يف هتعمس ربخ ىلحأ —هد

لفتحن جرخناه هد ولحلا ربخلا ناشع كيأر

كسفن يزهج هد، ليمجلا ربخلا ةبسانمب هدراهنلا

ةزهاج نوكت ةسماخ ةعاسلا يكيلع يدعاه

حورن نيدعب و ةيوش يدانلا يف دعقن حورناه

يشام ، هيراتخت يتنا يللا ناكملا يف لكان

يبيبح اي يشام —
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اهعمسأ زياع ةدك ينات اهيلوق هيا؟..... —اي

ينات كنم

—ألخالص

نيف ينم يحورتاه سب يوأ ةليخب يتنا —هد

ىقب سالم ايوخ اي بط —

شيرخأتتام يجازمب كلا هيدعاه يشام كوخأ —

يتفوش يتبيبح ،سالماي ةزهاج يكيق أال يجآ

كيز ليخب شم

سالم يشام —

يلوقتاه شم ودرب —

سالم. ىقب يال هههييي —

تأدب و تاعاس ةدع ترم مث هعم انچ تقلغأ

،و هددح يذلا داعيملا يف مدآ ةلباقمل اهسفن زهجت

و هيلع اقفتا يذلا داعيملا يف مدآ ءاج لعفلا ب
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ائدب و يدانلا ىلإ ابهذ و اهلزنم نم اهذخأ

؟؟؟؟؟ ةئجافملا تناك انه و هقئادح يف نايشمتي

.................................................................
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نورشعلا و عبارلا لصفلا

)ووه (مدآ ردان انيچور تأر امهريس ءانثأ و

تناك ألاهن اهل هبتنت مل انچ نكل و اضيأ اهآر

امه و ةفدص اهتلباق دق اهل ةقيدص عم ثدحتت

،مدآ ردان ءافتخا نم انيچور تبجعت ، نايشمتي

ال له انچ عم لعفي اذام و ةأجف هروهظ و ةأجف

اذه نأ انچ ملعت له ،و اهتخأ عم هلعف ام هيفكي

و هعم عالةق ىلع اهتخأ تناك يذلا صخشلا وه

نم انيچور تنذأتسا هنع، ثحبت تناك يذلا

تبهذ و مهعم سلجت تناك يتلا اهئاقدصأ

هجتت اهأر ام لوأ يذلا ،مدآ، ردانب قحلتل

ألهن اعيرس اوبهذي نأ انچ نم بلط مهتيحان

ءادغلا ال وانتيل اآلن ابهذي نإ اموالدب داعيم ركذت

امك هعم تبهذف هداعيم قحليل ام معطم يف

اهنكل و مهتلباقم انيچور عطتست اهنم.مل بلط

نمف عوضوملا اذه يف ام ئش دجوي هنأ تسحأ
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يه امبر انچو ىلع ائيش ئبخي هنإ حضاولا

نأ ديرأ ال تنك ، اهسفن تثداحف ميرب هتفرعم

هنع حصفأ نأ الدب نكل و مير رس نع حصفأ

اهلباألىذ ضرعت اذإ انچ بنذ لمحتأ ال األنألين

مدأ ةرايس يف

لجأن خالص كعاتب داعيملا ع رخأتتاه —ول

هيا؟. تلوق اه ينات موي يف ادغلا

له هراكفأ يف ادراش ناك دقف مدآ اهبجي مل

نم ؟،له هتقيقحب انچ ربخت فوس انيچور

ةعاجشلا هذه يل سيل وه؟ال اهربخي نأ لضف األ

هللا باقع تقو ءاج له حأالهم،؟ لمتكت مل له

ءاج له ؟، هتبيبح ليحر تقو ءاج له هل؟،

انچو توص ىلع هراكفأ نم قاف ؟ هباذع تقو

. هيدانت يه
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؟ نيف تحور تنا —مدآ.........مدآ

هيا؟ يلوقتب يتنك وهأ يكاعم أل اااه —

ادغلا عوضوم لجأن ول كيأر هيا لوقب تنك —

؟. يضاف شم تنا ول ينات تقو يف هد

يأ عم سولجلا هلب حمست ال حةلا يف مدآ ناك

عجاريل هسفن عم درفني نأ ديري ناكف صخش

. يأرلا اذه يف اهقفاو كلذل و ىرخأ ةرم هراكفأ

هركب اهيلخت ول كيأر هيا يشام —

يشام مامت —

فسأ انأ يتبيبح اي شلعم —

يبيبح اي ةجاح شيفم —أل

مث ينمطتب دجب يد ةملكلا جاتحم انأ ةويأ —

رخأ هذه نوكت نأ نكمملا نم ،له هسفن ثداح
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؟. يبيبح ةملك اهنم عمسأ ةرم

كحي و هرعش الت صخ نيب هعباصأ ررمي مدآ ذخأ

يف ةرم هللاأللو ثداح و ةرم نم رثكأ هسأر

قحتسأ و اريثك تأطخأ ينا ملعأ بر اي هتايح

اهقارفب ينبقاعت اهب،ال ينبقاعت ال نكل و باقعلا

درجم باقعلا اذه ، هلمحت عيطتسأ ال باقعلا اذه

إال هكلمأ ءيش لك ينم ذخ ، ينلتقي هيف ريكفتلا

نم هجرخأ اهنودب شيعلا عيطتسأ ال ألين يه

انچ. توص هدورش

؟؟ مكلا مدآ اي هيا —يف

راوشملا يف سب ركفاب شيفام يتبيبح —ألاي

مهم ناشع هلحيار انأ يللا

. يبيبح اي كاعم —انبر

ادغ ال باقتي نأ اقفتا و اهلزنم ىلإ انچ مدآ لصوأ

تءاج و اهبايث تلدبتسا و اهلزنم انچ تدعص



154

و اعم ءادغلا ةبجو ال وانتيل اهتقيدص ىدن اهيلإ

ىدن تنذأتسا مث ةليوط ةدمل ناثدحتي اذخأ

رظتنت تناك ألاهن اهلزنم ىلإ بهذت نأ الدب ألاهن

امأ مانتل اهتفرغ ىلإ انچ تبهذف ، اهبراقأ ضعب

هتكيرأ ىلع سلجي مدأ ناكف ىرخأ ةهج نم

هتلباقم ىلإ مير ثداح ذنم ثدح ام لك يف ركفي

وه له ركفي ذخأ و اهل هبح و اهب هقلعت و انچل

له ؟، ةقيقحلا اهنع يفخي نأ ررق امدنع أطخأ

لك لعف وه نكل ؟و ينانأ رارقلا اذهب حبصأ وه

ىلإ لصيل هلك مويلا ركفي ذخأ اهبحي ألهن اذه

. رارق

••••••••••••••

ترظنف بابلا سرج توص ىلع انچ تظقيتسا

تماق ًءاسم ةعساتلا اهنإ اهتدجوف ةعاسلا ىلإ

اهتفرغ نم تجرخ مث ءطبب اهشارف ىلع نم انچ

نم تأجافتف هتحتف و بابلا ىلإ تهجتا و
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! قراطلا

.................................................................



156

نورشعلا و سماخلا لصفلا

!! انيچرو —

هيا؟ ةلماع انچ اي كيزا —

يلضفتا هلل دمحلا —

. داعيم ريغ نم كلتيج ةفسأ —انأ

" لخدت يه و انيچور اهتلا "ق

هيا يبرشت كتيب تيبلا هدك شيلوقتام —أل

يكازياع تنك ،انأ ةزياع شم اركش —أل

مهم عوضوم يف

؟؟ هيا يف ريخ —

لبق يلوهتلأس بتنا يللا لا ؤسلا هركاف —

مير صوصخب هدك

؟؟ هيا لا ؤس —
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لبق هفرعت تناك مير يللا صخشلا نيم —

تومت ام

شم سب ةفراع كنا ةدكأتم تنك —انأ

؟؟ يدارملا يليلوقته ىرت واي يلوقت ةزياع

ناشع شم سب هدك ناشع هياج انأ هويأ —

ةياج انأ نكل خالص اهمحري هللا ،مير مير

اهيز يكيذأي ام لبق كقحلأ ناشع يتنا كناشع

هد؟وانأ نيم هيل!!!؟؟و انأ ينيذأي —انأ؟

؟ هفرعأ

يف هاعم هدراهنلا كتفوش انأ هيفرعت هويأ —

كدخ ينفاش امل وه سب كليجأ تلواح و يدانلا

يشم و

يدصقت يتنا هدراهنلا دح عم شتنكام —انأ

؟ هيا همسا و نيم



158

هاعم هفقاو يتنك يتنا يللا صخشلا ردان —

هدراهنلا

تنك انأ يللا صخشلا ؟ نيم ردان ، ردان —

نكل ةعماجلا يف يليمز مدأ همسا هد هعم ةفقاو

هد هنع يملكتتب يتنا يللا صخشلا شفرعام انأ

هد دحباالمس فرعأ وال

يللا صخشلا نإ ةدكأتم انأ ؟؟ نيم مدآ —مدآ!!

اذك هتفوش انأ ردان هد هاعم هفقاو يتنك يتنا

ليمز ىتح هد سيوك هفراع و ةدك لبق هرم

يف تنك هيلع ينفرع ةرم لوأ و يليمز مزاح

اياعم ناك و هدراهنلا هيف يتنك يتنا يللا يدانلا

مزاح ناك و ةسردملا هدك لبق ةرم وجانلا مير

تيبلا مير لصو و هاعم

يازإ ةجاح ةمهاف شم انأ هيا يلوقتب هيا، —

تقولا سفن يف مدآ ىقبي ردان
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نكمم سب هد مدآ عوضوم ةفراع شم —انأ

همسا كلياق شم و يكيلع كحضيب نوكي

هنم ةدكأتم و هافراع انأ يللا لك سب يقيقحلا

ام لبق هفرعت تناك مير يللا صخشلا هد نإ

تومت

هد؟؟ هيلوقتب يتنا يللا نم هدكأتم يتنا —

يكيروأ نكمم انأ نيدعب و ةدكأتم ًاعبط هويأ —

هيفرعت يتنا يللا صخشلا سفن علط ول هتروص

. كسفنب يدكأتت ودرب و حص انأ ىقبي

نع تثحب و اهفتاه انيچور تحتف لعفلا وب

ةروص تدجوف مزاح ةحفص مدآ،يف ، ردانل ةروص

اهل تراشأ و فتاهلا انچل تطعأف ايوس مهعمجت

ترظن و فتاهلا انچ تذخأ ردان،مدآ، ةروص ىلع

و انيچور هيلع تراشأ يذلا صخشلا ةروصل

وه هنإ اههجو ىلع رهظت شاهدن اال تام عال تأدب
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نأ نكمملا نم ،له ليحتسم ال،ال اهبيبح ،وه

ناك له ؟، اهيبأ و اهتخأ لتاق وه اهبيبح نوكي

ناك و اهبحي وهال ؟،له ةدملا هذه لك اهعدخي

ىضق امك اهيلع يضقيل ةدملا هذه لك اهعدخي

يهف اهينيع نم رمهنت عومدلا تأدب ؟ اهتخأ ىلع

نكل و اهل ليق ام لك يف ءيش يأ قدصت ال

. انيچورل ًادحاو ؤساال تهجو

يللا يف ببسلا وه نإ يازإ يتفرع يتنا —

؟؟. ميرل لصح

اهنونظ يف ةئطخم نوكت اهنإ ىنمتت تناك يهف

يف ببسلا وه نوكي ال نأ ىنمتت تناك ة.

اضيأ يه اهتوم و.........و اهيبأ و اهتخأ توم

هنا يل وقتلا يجي ام لبق ايب تلصتا مير —ألن

هللا لكنأ و يتنا نإ مير نم فرع امل يج

اهعم ملكتي زياع هنإ قاهلا نيدوجوم شم همحري
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تيبلا يجيي هنإ ممص و قياضتم ناشع يرورض

هيج وه ناك و طبخ بابلا ينملكتب يهو و

و اهيف اهملكأ ةرم رخأ تناك ويد اياعم تلفقف

تلواح و امامت يفتخم ووه يد ةثداحلا دعب نم

شنكام نكل ةجاحل هنم لصوأ نكمي ريتك هملكأ

دعب اهيف هفوشأ ةرم لوأ و قلغم هليابوم وأ دريب

ىلإ عمتست انچ تناك ، هدراهنلا ناك مير عوضوم

ال يهف لوهذلا نم عملا يف يه و انيچور كالم

تبهذ . اهتخأ لتاق وه اهبيبح نوكي نأ قدصت

. ةمودصم تلا زام يه انچو تكرت و انچور

................................................................
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نورشعلا و سداسلا لصفلا

تناكف اهتلا ح ىلع انچ تلا زام و األماي ترم

ىلع درت ومل اهتفرغ يف ةديحو سلجت

ىدن االت صتا ىتح ةريثكلا مدآ االت صتا

تبهذف ، ًاضيأ يه اهيلع درت مل تناك اهتقيدص

ىودج نود نكل تارم ةدعل بابلا تقرط و اهيلإ

دق ناك اذإ اريثك اهيلع تفاخف حتفي دحأ فال

راص ام هل تصق و مدآ تفتاهف ، هوركم اهباصأ

ىلع وال هيلع درت ال يهف اهيلع هقلق دازف

وه هقلق نم داز يذلا و اهل حتفت وال اهتقيدص

و هتقيقحب تملع نوكت نأ نكمملا نم اهنأ

،و اهيلإ بهذي نأ ررقف اهنع هافخأ يذلا ءيشلا ب

و اهلزنم باب مامأ فقو و اهيلإ مدآ بهذ لعفلا ب

نأ نم افوخ ةدشب هبلق تاقد عراستت تناك

و هرمأ مزع اريخأ هنكل و ئشب تملع دق نوكت

و هفوخ نم ئدهيل ءطبب هرفز و اقيمع اسفن ذخأ
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ىودج نود نكل و بابلا سرج قد مث هبارطضا

. اهيلع يداني ووه ةرم نم رثكأ هقدي ذخأف

كنإ فراع انأ يحتفا انچ —انچ......انچ،اي

هوج.

ىلإ رظنف هل تحتف اريخأ تارم ةدع دعب و

اههجو ىلإ و ءاكبلا ةرثك نم نيتوارمحلا اهينيع

هتبيبح ىري ةرم أللو وهف ةلقاأللك نم لباذلا

. رظنملا اذهب

هيا؟ يف انچ اي —مكلا

؟؟. نينم يتخأ مير فرعت تنا —

و اهبجي اذامب فرعي ومل لا ؤسلا اذهب مدآ أجافت

انيچور نأب هكوكش و هنونظ نم دكأت األن هنكل

انچ. توص هدورش نم هجرخأ ئش، لك اهل قتلا

هيف: حيصت و يكبت يه انچو
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؟؟ هيل ايلع تيبخ هيل؟؟ شدرتبام —

ينم يحورت تفخ ناشع —

هيف تلمعام يز ايف لمعت زياع ناشع —وال

كالاهم. لمكت اهعدي ومل مدآ اهعطاق

كتيذأ ىلع شردقام انأ انچ —ألاي

نوكت تنا ،امل شينتذأم هسل تنا —وه

هسل ىقبت يتخأ و ايوبأ توم يف ببسلا

ينزح و يتدحو ببس نوكت تنا ،امل شينتذأم

و ايلع كحضت ،امل شينتذأم هسل ىقبت يباذع و

. شينتذأم هسل ىقبت ينعدخت

ينم يعيضت تفخ ناشع يكيلع تيبخ —انأ

كتيقل تقدصام وانأ

كسفن يف ريغ شركفتبام ينانأ ناسنإ تنا —

سب و
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ينيحماس يكوجرأ سب تطلغ ينإ فراع —انأ

سب هازياع يتنا يللا لك كل لمعأ دعتسم وانأ

شينبستام يكوجرأ

كنا ىلع هيا؟ ىلع كحماسأ !!! كحمسأ —

تنك كنإ ىلع وال ينتعدخ و ايلع تكحض

ىلع كحماسأ ؟ يتخأ و ايوبأ توم يف ببسلا

؟؟ مهيف ةجاح يهنأ

تريغتا وانأ ةجاح لك ىلع ينيحماس —

يتنا كناشلع

ول بط ؟؟ يد ةلوهسلا لكب !!! كحماسأ —

و ايلع تيبخ ناشع كحماسأ ، كتحماس

يف ببسلا تنك ناشع كحماسأ وال ينتعدخ

؟؟. يتخأ و ايوبأ توم

هنأ ىوس هب اهيلع بجي ًائيش دجي ملف مدآ تمص
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. اهبحي

؟؟؟ هيل تكاس ايلع درتام —

كريغ نم شيعأ شردقام و كبحاب انأ —انچ

ببسلا ناك دح عم شيعأ شردقام —وانأ

ينبس و مدآ اي يشما ، يتخأ و ايوبأ توم يف

. كاسناهام يز يناسنا و حيلا يف

و األماي ترم ءاكبلا ب تشهجأ و بابلا تقلغأ مث

تقلغأ و اهتفرغ يف ةسلا ج تلا زام انچ تناك

نكل و اهلزنم ىلإ ًاريثك ىدن و مدآ ددرت ،و اهفتاه

نأ ديري مدآ ،ناك مهل حتفت مل تناكف ةدئاف بال

ىلإ قاتشي ناك ةدحاو ةظحلل وول ىتح اهاري

يذلا مالهك يهف اهتكحض ىري ، اهتوص عمسي نأ

ملعي ناك نكل و ئش يأ نم رثكأ هبحأ و هقشع

نأ ىنمتي ناك نكل و بقاعتي نأ والدب أطخأ هنآ

باقعلا اذه لمحتي ال وهف هباقع يه نوكت ال
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. اهلك هتايح و هتيند يه ألاهن

.................................................................
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ريخ) و(األ نورشعلا و عباسلا لصفلا

تحت هترايس يف سلجي تقولا مظعم مدآ ناك

نأ ديري ، اهيلع نئمطي نأ ديري هلك مويلا اهلزنم

نأ ديري ، ةدحاو ةرمل وول ىتح اهعم ثدحتي

ال يه امك األماي ترم ، ةدحاو ةصرف هل يطعت

و اهلزنم ىلع ددرتلا نم مدآ لمي مل نكل و ديدج

امبر ىدن اهتقيدصب و اهب ةريثكلا االهت صتا نم

تبهذ رهش رورم دعب ،و اهنع ئش ىلإ تلصوت

تلحر هتبيبح نإ هربختل هلزنم يف مدآ ىلإ ىدن

مل ىتح ناكملا ىلع اهل لقت مل نكل و هتكرت و

و نانبل ىلإ انچ ترجاهف معن هنع، مدآ ربخت

اتقؤم اهتقيدص ىدحإ لزنم يف ميقت فوس

هتكرت و تبهذ ، لقتسم لزنم اهل يرتشت ىتح

عم هل تكرت نكل و اهقارف نم يناعي هدحو

موللا و باتعلا نم ريثكلا لمحي اباوج اهتقيدص

تبهذ اهتقيدص عم اهقفت ال اقبطف ، اضيأ بحلا و
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تامداخلا ىدحإ اهل تحتفف مدآ لزنم ىلإ ىدن

. لزنملا يف

" ةمداخلا اهتلا ؟."ق نيم ةزواع كترضخ —

يتحمس ول دوجوم مدآ ذاتس —األ

؟؟ نيم هلوقأ —هأ

ىدن —

كترضحل هيدانه ةدحاو ةيناث بط —

. يشام ، ًاركش —

دجوي هنأ هل لوقتل مدآ ىلإ ةمداخلا تبهذ

عمس ام لوأ و هتلباقم ديرت هراظتنا يف ةدحاو

ىدن ىلإ بهذ و ةكير األ ىلع نم زفق االمس

هب هربختل تتأ و ئشل تلصوت اهلعل اعيرس

انچ؟ نع رابخأ يف اه ىدن اي كيزا —

هدك ناشع ةياج أمانأ —ها
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يلوق ريخ بط —

و كيل يناتعب يللا يه انچ مدآ اي صب —

يد ةلا سرلا كلصوأ يلتلا ق

هدك يتنا ىدن اي يملكتت ؟ام هيا ةلا سر —

رتكأ ينيتقلق

ترجاه حصأ ىنعمب وأ مدآ اي ترفاس انچ —

. ينات عجرت ةيوان شم يه ناشع

تناك يهف يكبت يه كلاالمو اذه لوقت تناك

. ةبرقملا اهتقيدص

يد نيم ؟ ىدن اي هيا يلوقتب يتنا هيا، —

ريغ نم هدك ؟و نيف ترفاس ؟؟و ترفاس يللا

؟ ملكتنام

كلتباس و نيف ةرفاسم يه شيلتلقم يه —
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هد. باوجلا

نيب هتكرت و تبهذ و باوجلا آلمد تطعأف

باوجلا مدآ حتف هل، امقهتلا بعوتسي ال هنازحأ

. هتبيبح قارف ىلع ةعماد نيعأب هأرقي وأدب

فرتعأ و يبلق لك نم كتببحأ معن ، كتببحأ

ينملؤي و ينبذعي كقارف نأ فرتعأ ،و كلذب

يله أل يبح ام لثم ينلتقي كل يبح نأ فرتعأ

ينتعدخ ألكن كحماسأ ينلعج كل يبح ، ينلتقي

ال ينكل و ةقيقحلا يل لقت ومل يلع تبذك و

يف ببسلا تنك كنإ ىلع كحماسأ نأ عيطتسأ

كنأ كحماسأ نأ نكمم نمف يتخأ و يبأ توم

كنأ كحماسأ ردقأ ال نكل و يبعت و ينزح ببس

قوفي اذه يدل سانلا ىلغ أل يقارف ببس تنك

كبرق نم كنم، تبره ، تبره كلذل و يتردقم لك

عيمج كركذتأ فوس كمامأ فعضأ نأ تفوخ

ببسلا ناك يذلا ردان ركذتأ فوس يتايح مايأ
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ركذتأ فوس ،و يتدحو و يتخأ و يبأ توم يف

واألن يبلق لك نم هتببحأ يذلا صخشلا مدآ

ةرم رخأ هذه نوكت نكمي كعدوأ نأ بحأ

تاظحللا عيمج ركذتأ فوس نكل و اهيف كثداحأ

هذه امبر و يبيبح ،سالماي ايوس اهانيضق يتلا

. يناسل اهقطني نأ يبلق يل حمسي مل اضيأ ةملكلا

هعومد تأدب و باوجلا ةءارق نم مدآ ىهتنا

ًاعادو ، هتبيبح ىلع ًاعادو هيتنجو ىلع رمهنت

،نماألنال هقرافي واألن هانمت يذلا مالهك ىلع

ئش يأ هنع ملعي ال ىتح هثداحي وال هاري

ىلع هتايح يف ةرم أللو مدآ ىكب ، هيلع نئمطيل

هتبيبح قارف يف ببسلا ناك يذلا و هلعف ام لك

و هأطخ نمث عفدي واألن أطخأ هنأ ملعي وهف

لوأ ىلع ثحب و هفتاه مدآ حتف ، هيلع بقاعي

ةروصلا ثداحي ذخأ و ايوس اهاياقتلا ةروص

و ينم جرخي سفن ألرخ ايماليك كبحأ لظأس
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ألين يتبيبح اي ينيحماس ، يبلق اهقدي ةقد ألرخ

ككرتأ ومل كحرجأ مل ينإ كيلإ يدعوب تفلخ

ينإ ينيحماس ، هيتلعف اميف ببسلا ينأ ملعأ

يتبيبح اي ينيحماس كباذع ردصم تنك

. ينيحماس

••••••••••••••••

حماستلل فاك بحلا نوكي ال نايح األ ضعب يفف

كل تنا كقحف ، كريغ قح يف حماستلا ةصاخ

نكل مأالو هيف يتحماست اذإ هيف ةيرحلا قلطم

. هيف فرصتلا ةيرح كل سيل كريغ قح

ألن هقحتسي يذلا صخشلل إال كبلق ملست ال

اذإ يذلا ناسن اال مسج يف ديحولا وضعلا بلقلا

كلذلف عالهج نكمي وال هتاودم نكمي ال حرجنا

هلوح عضت و هنصحت و هيلع ظفاحت نأ بجي

لفقلا اذه حاتفم يطعت وال لفقب هلفقت و راوسأ

ادج قيقر وضع ألهن هقحتسي يذلا صخشلل إال
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. ةرم نم رثكأ حرجني نأ عيطتسي ال

نوكي نايح األ ضعب يف نكل و ليمج ئش بحلا

اهبحف اهل ةبسنلا ب لتاق ناك بحلا ف لتاق ، حراج

نم عيمجف اهلتقي ناك مهل اهقارف و اهله أل

و اهبيبحل اهبحو اهدحو اهوكرت و اولحر مهتبحأ

اهدعب و اهل هبح ،و اهلتقي ًاضيأ ناك هنع اهدعب

نم رثكأ هبحأ و هقشع يذلا ملالهك هقارف و هنع

اضيأ وه هلتقي و هبذعي ناك ئش يأ

مهل ةبسنلا تاقالب ناك بحلا ف

نوكي انايحأف
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لتاق بحلا

ةياهنلا



176

ةياور

لتاقلا بحلا
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راتخم انيرام


